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 * افتتاحية للعدد* 
 

 
 
 املدير املسؤول: 

 ذ. حممد القا مسي         
 
 

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

حلل عقدة من لساني ار لي أمري واملرسلني، نهر اهلدى وحبر الندى وعلى آله وصحبه أمجعني، رب اشرح لي صدري ويس

 بعد:أما  يفقهوا قولي...

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

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

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

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

نامل الباحثني والدارسني وباألخص القانونيني بدراسته االقتصاد،...اخل، فنظرا ملا خلفه من أثر جسيم، فقد تناولته أ

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

 –كورونا  - 6لنشر املقاالت اليت تعاجل هذه الظاهرة، أن ختصص ملف خاصـ  5و  4و  3و  2و  1خصصت األعداد خاصـ 

 لنشر باقي املقاالت اليت تهم هذه اجلائحة، آملني أن يرفع اهلل البالء، آمني. 2020  شتنرب 22أي العدد  الطوارئ،

ودكاترة وباحثني يف اجملال  أساتذة وقضاة، ألفها غين مبقاالت وأحباث هذا الصرحمن والعشرون  ثانيالفالعدد 

لقانونية، وتقييما ملدى تأثري هذه املعضلة على خمتلف جماالت للخزانة ا، ستشكل بال شك إضافة القانوني والقضائي

 احلياة داخل الوطن...

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

  ...م. والسالمأمسى عبارات التقدير واالحرتا ولقبتفضلوا ب، 2020 أكتوبر 23 العدد القادم أي

 

 28/08/2020اململكة املغربية يف  – مبراكشحرر 
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 ت وأحباثالمقا
 قانونية وقضائية 

 باللغة العربية 
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 الدكتورة أمينة رضوان   

 قاضية –دكتورة يف احلقوق                                                        

  رئيسة جملة الرائدة يف العلوم القانونية  
 

 

 "مسؤولية املشغل يف احلفاظ على صحة
 سالمة األجراء داخل املقاولة"و

 :قدمةـــم 

لقد كان الشغل و ما يزال محفوفا بالكثير من املخاطر التي من شأنها أن تعّرض 

ريعات عملت على إقرار األجير للكثير من األضرار و املخاطر، و إذا كانت جّل التش

تعويضات له إثر إصابته بمرض منهي أو حادثة شغل فإنها عملت كذلك على سن 

قواعد تهدف إلى ذرء ما من شأنه أن يعّرض األجراء إلى الخطر، و كذلك إلى سّن 

ف من 
ّ
القواعد التي ترمي إلى املحافظة على صّحتهم، و هو ما من شأنه أن يخف

 (1)لعمل، ويساهم إلى حد ما في ضمان سالمة األجراء املخاطر املحدقة عادة با

ا يهدف إلى حماية العاملين باملصانع ومنشآت هي علم مهم جّد  والصحة املهنية

 تتلفأو وفاة أو  جير لل  و أضرار  د تسبب إصاباتالعمل من الحوادث املحتملة التي ق

 .ممتلكات املنشأة

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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السالمة ب إتباعها للحفاظ على خ بعدة معايير واشتراطات يجوهذا العلم يترّس 

 حتىأنها مسؤولية الجميع  بهايقال السالمة للجميع فيقصد  وعندما العامة،

 .يعيشوا في بيئة عمل آمنة ومطمئنة

فمثال عند التعامل في كل مجاالت الحياة،  السالمة والصحة املهنية وتدخل

لسالمة العامة وكذلك واألجهزة املنزلية فال غنى عن اتباع اشتراطات ا مع الكهرباء

األجهزة املراد استخدامها عند التعامل مع الكهرباء بب الخاص الكتيّ  قراءةيجب 

 . (2)إتباع قواعد السالمة املرورية  فإنه يجب السيارةعند قيادة  وكذلك

ف الصحة والسالمة املهنية بأنها املجال الذي يهدف إلى حماية العاملين تعرّ و 

املرتبطة بالعمل أو ظروفه، وذلك من خالل معالجة  من مختلف أنواع املخاطر 

 العوامل الشخصية أو التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه املخاطر، األمر الذي يفيد

 .في تحسين بيئة العمل وشروطه، بحيث يبقى العمال بصحة بدنية وعقلية دائمة

 بحد ذاته، يرمي إلى و 
ً
 قائما

ً
ضع قواعد وقد أصبح مجال الصحة املهنية علما

ونظم ضمن إطار تشريعي من أجل الحفاظ على صحة وحياة اإلنسان من خطر 

 . (3) اإلصابة وعلى ممتلكاته من الضياع والتلف

كوفيد  فيروس كورونا وهناك قلق متزايد بسبب االرتفاع املتواصل في عدوى 

يها ف أنحاء العالم، فضال عن القلق في الحفاظ على معدالت االنخفاض جّل في  19 -

ومنظماتهم  جراءواأل  واملشغلينفي مناطق أخرى من العالم. وتواجه الحكومات 

تحديات هائلة في أثناء محاولة الجميع التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على تدابير 

السالمة والصحة في أماكن العمل. وفضال عن األزمة الجارية، توجد مخاوف كذلك 

جتماعي بطريقة تدعم التقدم املحرز في بشأن استئناف النشاطين االقتصادي واال 

 .  (4)  الحد من انتشار العدوى 
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  COVID-19 كورونا املستجد فيروساملخاوف من تأثير  الكثير من هيمنتوقد 

على فعاليات االحتفال باليوم العاملي للسالمة والصحة في مكان العمل، والذي 

وقد ركز  .أبريل من كل سنة تحتفل به األمم املتحدة، في الثامن والعشرين من شهر 

هذا العام على مكافحة تفش ي  االحتفال باليوم العاملي للصحة في مكان العمل

 .19-األمراض املعدية، في مكان العمل، وال سيما جائحة كوفيد

، بيوم 2003وتحتفل منظمة العمل الدولية التابعة للمم املتحدة، منذ عام 

للتشديد على الوقاية من مختلف األمراض  الصحة في مكان العمل، وتتخذه مناسبة

والحوادث في مكان العمل، عبر تطبيق إرشادات صحة وسالمة، يتم تحديثها 

 ملا يتم اإلبالغ عنه، من مختلف الدول، عن حاالت إصابات في أمكنة
ً
 باستمرار، تبعا

 (5) .عمل العمال واملوظفين

لة من أهم املواضيع ويعتبر موضوع حفظ صحة و سالمة األجراء داخل املقاو 

ق بتدبير مجموعة 
ّ
التي تستهوي الباحث في عالقات الشغل الفردية، فاألمر يتعل

أخطار يمكن أن تصيب صحة و سالمة العامل داخل املنظومة الشغلية، من أجل 

ذلك عزمت الخوض في غمار هذا البحث للتنقيب عن مسؤولية املشغل في الحفاظ 

 املقاولة، من خالل البحث عن التدابير التي يتخذها  على صحة و سالمة األجراء داخل

 املشغل في هذا الصدد، وذلك من خالل التطرق إلى املحاور التالية:

 أوال: التدابير املتعلقة بالوقاية و السالمة املهنية  داخل املقاولة.  -

 ثانيا : إحداث املصالح الطبية للشغل.  -

 املخاطر املهنية. ثالثا: إحداث مجلس طب الشغل والوقاية من  -

 رابعا: إحداث لجان السالمة و حفظ الصحة.  -
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 لسالمة املهنية داخل املقاولةأوال: التدابري املتعلقة بالوقاية و ا

أن وباء  من هذه السنة  شهر أبريلكانت منظمة العمل الدولية، قد أعلنت في 

حصول  رة في ساعات العمل والوظائف، متوقعةقد تسبب بخسائر مدّم  19-كوفيد

% من القوى 81ن أ قائلة، و استطردت  .خسائر فادحة في مختلف فئات الدخل

ات العاملة العاملية، ستتأثر جراء اإلغالق الكلي أو الجزئي ألماكن العمل، بعد إجراء

الوقاية من كورونا والحد من تفشيه. ووصفت املنظمة الوباء بأنه أسوأ أزمة عاملية 

. ونّوهت بضرورة تبني سياسات ترتكز على دعم الشركات منذ الحرب العاملية الثانية

والوظائف والدخل وتحفيز االقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في أمكنة 

 صرّح االحتفال باليوم العاملي للسالمة والصحة في مكان العمل في سياق و ، العمل

روف محددة لضمان ظ مدعوة جميع الدول  أن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 

حثت منظمة العمل الدولية، الحكومات كما  .بوضوح والئقة وآمنة لكافة العاملين

 ، مؤكدة أن19-في أماكن العمل، للوقاية من كوفيد األجراءعلى اتخاذ تدابير لحماية 

العودة اآلمنة إلى العمل، وبعد تصاعد الضغط على الدول، لتخفيف قيود اإلغالق، 

دوى، واتخاذ تدابير تقلل مخاطر تفش ي الفيروس، وتقليل يتطلب تقييم مخاطر الع

االتصال الجسدي بين املوظفين والعمال والزبائن، وتحسين التهوية، وتنظيف 

 
ً
  (6)  األسطح، وتقديم أدوات الوقاية مجانا

وقد عملت منظمة العمل الدولية على إصدار اتفاقيات تهتم ب "الصحة و 

 التي 1981الصادرة سنة  155بالنسبة لالتفاقية رقم السالمة املهنية" كما هو الحال 

جاء في مادتها الثالثة ما يلي:" تقوم كل دولة عضو بصياغة و تنفيذ سياسة وطنية 

 (7) متسقة بشان السالمة و الصحة املهنية في بيئة العمل" 
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نت هذه الحماية في 
ّ
وسعيا من الدول لحفظ صحة و سالمة مواطنيها فقد قن

، و املغرب مسايرة منه لهذه املنظومة التشريعية نص في صلب  صلب دساتيرها

المة الجسدية و املعنوية ملواطنيه. على حفظ الس -في البالد كأسمى قانون  -دستوره 

 ( 8).  2011من دستور اململكة الغربية لفاتح يوليوز    22و  21وفي ذلك ورد الفصلين 

السالمة املهنية بالفصل  وقد أّسس املشرع املغربي لقواعد حفظ الصحة و 

افق ل   1331رمضان  9 ظهيرمن  749 الذي جاء فيه "املعلم أو  1913 غشت 12املو

عمل على أن تكون الغرف، و يأّوال: بأن  -املخدوم، و على العموم كل رب عمل، يلتزم: 

محالت الشغل، و على العموم كل األماكن التي يقدمها لعماله و خدمه و مستخدميه 

كل الشروط الالزمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم و لتأمينهم من كل خطر  مستوفية

 كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد،

ت و األدوات و على العموم كل بأن يعمل على أن تكون األجهزة و اآلال  ثانيا:-

ي ي حالة من شأنها أن تقاألشياء التي يقدمها ، و التي يلتزم بواسطتها أداء الشغل ف

من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة 

الخدمات التي يؤدونها، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال 

 مدة العقد،

وقائية لكي يؤمن لعماله و بأن يتخذ كل ما يلزم من االجراءات ال ثالثا:-

مستخدميه حياتهم و صحتهم في أدائهم األعمال التي يباشرونها تحت توجيهه خدمه و 

 أو لحسابه،

ويسأل املخدوم عن كل مخالفة ألحكام هذا الفصل وفقا للقواعد املقررة 

 للجرائم و شبه الجرائم"
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والفصل أعاله واضح في كون املشرع أّسس لقواعد السالمة و الصحة املهنية، 

 ابير الوقاية و اجراءات السالمة.مفّرقا في ذلك بين تد

وقد سار تشريع الشغل من خالل مدونة الشغل على هذا املنوال عند فرضه 

على املشغل اتخاذ تدابير الوقاية و السالمة من أخطار الشغل، و هكذا أوجب املشرع 

على املشغل بداية أن يعرض للفحص الطبي األجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام 

شغل مناصب تستوجب إجراء فحص طّبي مسبق ، و ويكون ذلك بصفة بأشغال أو ل

و بأن يسهر على نظافة أماكن الشغل، و بأن يحرص على أن تتوفر فيها  (9)دورية 

زمة للحفاظ على صحة األجراء، 
ّ
شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السالمة الال

تدفئة و التهوية و وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق و اإلنارة و ال

التخفيض من الضجيج و استعمال املراوح و املاء الشروب و آبار املراحيض و تصريف 

مياه الفضالت و مياه الغسل و األتربة و األبخرة و مستودعات مالبس األجراء و 

اقدهم، و يجب على املشغل أن يضمن تزويد األوراش باملاء الشروب  مغتسالتهم و مر

، كما  (10)ن يوفر فيها للجراء مساكن نظيفة و ظروفا صحية مالئمة بكيفية عادية و أ

أوجب عليه أن تكون أماكن الشغل مجّهزة تجهيزا يضمن سالمة األجراء و يسهل 

شغل األجراء املعاقين املشتغلين بها ، و بأن تكون اآلالت و أجهزة التوصيل ووسائل 

الثقيلة مجهزة بوسائل للوقاية ذات  التدفئة و اإلنارة و األدوات الخفيفة و األدوات

فعالية معترف بها، و أن توفر لها أضمن شروط األمان املمكنة تفاديا ملا قد يترتب عن 

وللمزيد من االحتياطات فإنه يمنع على املشغل  (11)استعمالها من خطر على األجراء 

جراء و التي كذلك شراء أو استئجار اآلالت أو أجزاء اآلالت التي تشكل خطرا على األ 

تتوفر أصال على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف بها دون أن تكون هذه اآلالت أو 

و يمنع على أّي أجير أن يستعمل آلة من غير أن  (12)أجزاء اآلالت مجّهزة بهذه الوسائل 
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ل هذه 
ّ
تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها املناسب ، كما يمنع عليه أيضا أن يعط

ئل التي جهزت بها اآللة التي يشتغل عليها و يمنع تكليف أي أجير باستعمال آلة الوسا

من غير أن تكون وسائلها الوقائية التي جهزت بها مثبتة عليها في مكانها املناسب ، 

وأيضا يمنع عليه تكليف أّي أجير بأن يحمل يدويا أية حموالت من شأنها أن تعّرض 

نظرا لكون بعض األجراء يشتغلون في بعض املهن  . و  (13)صحته أوسالمته للخطر  

الخطيرة فقد أوجب تشريع الشغل على املشغل كذلك أن يكون األجراء الذين 

يشتغلون في اآلبار وأنابيب الغاز و قنوات الدخان و آبار املراحيض و األحواض و 

ة مشدودين برباط و محميين بأّية 
ّ
عموما أية أجهزة قد تحتوي على غازات ضال

اقية  . هذا و يجب أن تضمن  (14)وسيلة أخرى من وسائل األمان بما فيها األقنعة الو

شروط السالمة و حفظ الصحة التي تباشر في إطارها األشغال في املناجم و املقالع و 

املنشآت الكيماوية ظروفا صحية و أمنية للجراء، تكتس ي طابعا خصوصيا و تتالءم 

و فضال عن ذلك يجب أن تكون اآلبار و  (15)ظيمية و املقتضيات املحددة بنصوص تن

املنافذ و فتحات الهبوط محاطة بسياجات،  وأن تكون املحركات محاطة بعوازل و 

اقية ، كما يجب أن تكون الساللم متينة و مجهزة بدرابيز صلبة  محمية بحواجز و

ن سنتمترا قوية، و أن تكون سقاالت البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها تسعي

وأن تكون القطع املتحركة من اآلالت كسواعد املحرك و دواليبه و  (16)على األقل، 

العجالت و أذرع التوصيل و املسننات و مخاريط او أساطين االحتكاك مجهزة بوسائل 

للوقاية أو معزولة عن األجراء، و تقاس على ذلك السيور و الحبال املعدنية إذا كانت 

أو تستعمل مرفوعة من األرض بأقل من مترين بواسطة بكرات  تعبر أماكن الشغل

ناقلة، و يجب توفير أجهزة مالئمة لآلالت و أن توضع هذه األجهزة رهن إشارة األجراء 

ا كانت في بعض املهن تستعمل  (17)لتجنيبهم مالمسة السيور و هي في حالة اشتغال. 
ّ
و مل
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اح ألجرائه باستعمال مستحضرات مواد خطيرة فإن املشرع منع على املشغل الّسم

أو مواد أو أجهزة أو آالت ترى السلطة املختصة بأنها قد تلحق الضرر بصحتهم أو 

تعّرض سالمتهم للخطر، و يحرص صاحب الشغل استعمال أجرائه بشروط تتنافى 

و الشروط املحددة بنص تنظيمي مستحضرات ومواد وأجهزة و آالت تضر بصحتهم و 

كما أنه يجب عليه إذا كانت تركيبة املنتجات املستعملة  (18)طر، تعرض سالمتهم للخ

تتضمن مواّدا و مستحضرات خطيرة أن يتأكد من أن غالف تعبئتها يحمل تحذيرا 

و من املسؤوليات  (.19)مكتوبا ينّبه إلى خطورة استعمال تلك املواد و املستحضرات 

األجراء على األحكام القانونية  امللقاة على عاتق املؤاجر كذلك نجد مسؤولية اطالعه

املتعلقة باالحتراس من خطر اآلالت، بحيث يجب عليه أن يلصق في مكان مناسب من 

ر فيه من مخاطر 
ّ
أماكن الشغل التي اعتاد األجراء دخولها إعالنا سهل القراءة يحذ

  (20)استعمال اآلالت و يشير فيه إلى االحتياطات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن 

وال شك أن قواعد حفظ الصحة و السالمة املهنية تعتبر من القواعد اآلمرة 

 السهر على 
ّ
التي ال يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام االجتماعي، خاصة أن

ق ب"حق دستوري" أوصت 
ّ
"حماية الصحة و السالمة الجسدية" بشكل مطلق يتعل

ه
ّ
ا عدم االمتثال له ، سواء  به االتفاقيات الدولية و العربية. و ألجله فإن

ّ
يمنع منعا بات

من طرف األجير أو املشغل. و هكذا يعّد عدم امتثال األجراء للتعليمات الخصوصية 

املتعلقة بقواعد السالمة و حفظ الصحة و هم يؤدون بعض األشغال الخطيرة 

باملفهوم الذي يعنيه هذا القانون واملقتضيات الصادرة في شأن تطبيقه "خطأ 

ا " يمكن أن يترتب عنه فصلهم من الشغل دون إخطار و ال تعويض عن جسيم

الفصل و ال عن الضرر إذا سبق إطالعهم بكيفية قانونية على تلك التعليمات وفق 

وفي املقابل يعاقب املشغل بغرامات   (21)الشكليات املنصوص عليها في هذا القانون، 
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هنية تصل إلى عشرون ألف درهم مالية على خرقه قواعد حفظ السالمة و الصحة امل

مع مضاعفة الغرامات في حالة العود متى تم ارتكاب أفعال مماثلة داخل السنتين 

املواليتين لصدور حكم نهائي، كما يمكن للمحكمة في حالة خرق املشغل للمقتضيات 

قة بمراعاة شروط السالمة و حفظ الصحة أن تصدر 
ّ
التشريعية أو التنظيمية املتعل

اإلدانة مقرونا بقرار اإلغالق املؤقت للمؤسسة طيلة مدة ال يمكن أن تقل حكمها ب

عن عشرة أيام و ال تتجاوز ستة أشهر و في حالة العود يمكن للمحكمة أن تصدر 

 حكمها باإلغالق النهائي للمؤسسة.

ومغادرة األجير عمله لعدم تجهيز أماكن الشغل بما يضمن سالمته ال يعتبر 

ما فصال من العمل "مقنعا " من جانب املشغل لكون األجراء مغادرة تلقائية من
ّ
ه و إن

لم يغادروا بمحض إرادتهم العمل بل تحت تأثير الظروف الغير الصحية و الغير مالئمة 

في مكان العمل. و في هذا  الصدد صدر قرار الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض رقم 

الذي جاء فيه  661/5/1/2014عدد  في امللف االجتماعي 2015ماي  14بتاريخ  1203

"حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار املطعون فيه، ذلك أن الحفاظ على 

صحة و سالمة األجراء و صحتهم من االصابات الناجمة عن العمل و تجنبيهم مخاطر 

العمل في أماكن غير مأمونة هي من االلتزامات الرئيسية امللقاة على عاتق املشغل، 

ب على عدم احترامها جزاءات زجرية، و أصبغ 
ّ
عليها املشرع صفة النظام العام، و رت

ق األمر بسالمتهم 
ّ
ما تعل

ّ
جاء بمقتضيات قانونية تعزز الضمانات املمنوحة للجراء كل

من مدونة الشغل، و الثابت من  344إلى  281و  24وصحتهم منصوص عليها في املواد 

ء آخرين كانوا يشتغلون تحت أشعة الشمس وثائق القضية أن األجير رفقة أجرا

الحارقة، و هو ما يتنافى مع ضرورة تجهيز أماكن الشغل تجهيزا يضمن سالمة األجراء 

من املدونة و منصوص عليها أيضا في نصوص قانونية  281املنصوص عليها في املادة 
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في يونيو  دولية كاتفاقية الصحة و السالمة املهنية الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي

، و القرار املطعون فيه اعتبر أن األجير غادر العمل تلقائيا دون أن يبحث في ما 1981

أثير حول ظروف العمل خاصة و أن الشهود أكدوا على أن األجراء احتّجوا على 

تشغيلهم فوق سطح املقاولة و تحت أشعة الشمس، بل إن الشاهد ...صرح أن 

لم يرقه األمر ما عليه إال أن يغادر، و هو ما ال  املسؤول أخبرهم بأن العامل الذي

يمكن اعتباره إال طردا مقنعا لكون األجراء لم يغادروا بمحض إرادتهم بل تحت تأثير 

الظروف الغير الصحية و الغير مالئمة في مكان العمل، و هو ما يجعل القرار فاسد 

 (.22)ا يعرضه للنقض" التعليل وخارق للمقتضيات القانونية املشار إليها اعاله مم

وبهذا نسّجل أن تشريع الشغل كان واعيا بخطورة األشغال الخطيرة التي قد 

يشتغل فيها األجراء وأضرار بعض املواد  و املستحضرات املستعملة في بعض املهن، 

ل ضمان توفرها داخل 
ّ
فنسج مجموعة تدابير وقائية و احترازية  يجب على املشغ

ا على الصحة و السالمة املهنية ، يترتب عن خرقها من كال املقاولة الشغلية حفاظ

طرفي العالقة الشغلية جزاءات مختلفة. وقد منحت مدونة الشغل للعوان املكلفين 

صلة بعدم حفظ 
ّ
بتفتيش الشغل صالحيات واسعة للوقوف على هذه الخروقات املت

اقبة من أجل . و ألهم  (23)الصحة و السالمة املهنية للجراء داخل املقاولة ية املر

الوقوف على الخروقات التي تحول دون التطبيق السلم ألحكام و مقتضيات مدونة 

على حرية مفتش ي الشغل  81-109من االتفاقية رقم  16الشغل فقد نّص الفصل 

الدخول لكل مؤسسة تدخل في نطاق دائرتين دون إعالم أو تحديد للوقت، كما نصت 

على منح مفتش ي الشغل سلطة اتخاذ  811ولية رقم من االتفاقية الد 13املادة 

اقص التي تالحظ في التركيبات أو التخطيطات أو  الخطوات الرامية إلى معالجة النو

أساليب العمل التي يكون لديهم سبب معقول لالعتقاد بأنها تشكل تهديدا لصحة 
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تحري للتأكد العمال املكلفين بتفتيش الشغل مباشرة بكل أنواع الرقابة و البحث و ال

من أن القواعد القانونية قد وقع تطبيقها على وجه صحيح ومن حق املفتش أن 

يستفسر املشغل أو األجراء كل واحد على حدة أو إحضار شهود ومن حقهم اإلطالع 

 على جميع الوثائق و الدفاتر و اللوائح حتى يتأكد من مطابقتها للقانون.

 ثانيا: إحداث املصاحل الطبية للشغل.

ل مجموعة من التدابير لحفظ الصحة و السالمة 
ّ
خذ املشغ

ّ
ال يكفي أن يت

املهنية ألجرائه داخل املقاولة ، و إنما ألزمه املشرع كذلك بإحداث مصالح طبية 

للشغل، وهو ما يجعلنا نتساءل عن نطاق تطبيق هذه املصالح الطبية والتزاماتها 

 ل املقاولة..واختصاصاتها و حقوق املصالح الطبية للشغل داخ

 أ/نطاق تطبيق املصاحل الطبية

 يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى:

املقاوالت الصناعية و التجارية و مقاوالت الصناعة التقليدية و االستغالالت 

ت الفالحية و الغابوية و توابعها، اذا كانت تشغل ما ال يقل عن خمسين أجيرا، ملقاوال 

اوالت الصناعة التقليدية و االستغالالت الفالحية و الصناعية و التجارية و مق

الغابوية و توابعها، و املشغلين الذين يباشرون أشغاال تعرض األجراء ملخاطر 

األمراض املهنية، التي حددها التشريع املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و 

 (24)االمراض املهنية 

والت الصناعة التقليدية و وبالنسبة للمقاوالت الصناعية و التجارية و مقا

االستغالالت الفالحية و الغابوية و توابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا فيجب 

عليها أن تحدث إما مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة  وفق 

 الشروط املحّددة من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالشغل.



 

   

  -21P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

افق املندوب االقليمي املكلف  بالشغل على اختصاص هذه املصالح  و يو

افقة الطبيب املكلف بتفتيش الشغل. و قد أوجب  الطبية الترابي و املنهي بعد مو

املشرع على املصلحة الطبية املشتركة بين املقاوالت أن تقبل عضوية كل مقاولة 

 (25)داخلة في نطاق اختصاصها مالم ير املندوب االقليمي املكلف بالشغل خالف ذلك

 مصاحل الطبيةلتزامات اإلطار البشري للا -ب

يسهر على سير املصالح الطبية للشغل طبيب أو أكثر يطلق علهم "أطّباء 

الشغل" الذين يتعين عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم، و يشترط فيهم أن يكونوا 

، و أن يكونوا مسجلين  (26)حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختّصون في طب الشغل 

، و إذا كان الطبيب أجنبيا  (27)ل هيئة األطباء و مرخصا لهم بمزاولة الطب في جدو 

يضاف له إلى هذين الشرطين أن يكون حاصال على الترخيص املنصوص عليه في 

، و متى استجمع الطبيب الذي ينوي  (28)املقتضيات الخاصة بتشغيل األجانب 

ل أو برئيس املصلحة االشتغال داخل مقاولة هذه الشروط فإنه يرتبط باملشغ

الطبية املشتركة بين املقاوالت بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها 

اء  (29)أخالقيات املهنة  ، و يتعين عليه أن يؤدي مهّمته بكل استقالل و حرية سواء إزّ

 يراعي إال االعتبارات الخاصة بمهنته 
ّ
ل أو تجاه األجراء و أال

ّ
 ويجب عليه أن (30)املشغ

و   (31)يحفظ أسرار املعّدات الصناعية و التقنية و أسرار تركيبة املنتجات املستعملة 

تبقى مسؤولية الطبيب قائمة في التصريح وفق الشروط املنصوص عليها في التشريع 

الشغل بكل حالة من حاالت األمراض املعنية التي علم بها و باألعراض أو األمراض 

مهنية، كما يقع عليه مسؤولية مسك بطاقة املقاولة  التي يمكن أن تكون لها صبغة

التي يعمل على تحيينها باستمرار ، و هي تتضمن الئحة األخطار و األمراض املهنية إن 

وجدت وعدد األجراء املعرضين لهاته األخطار و األمراض، بحيث يعمل على توجيهها 
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ي تكون رهن إشارة للمشغل و للجنة حفظ الصحة و السالمة داخل املقاولة، و الت

و يتولى رئيس املصلحة  (32)العون املكلف بتفتيش الشغل و الطبيب مفتش الشغل 

الطبية املستقلة أو املشتركة بين املقاوالت إدارة املصلحة، و يجب عليه أن يوّجه 

سنويا تقريرا حول تنظيم املصلحة و سيرها و تدبيرها املالي عن السنة الفارطة إلى كل 

ملكلف بتفتيش الشغل و إلى الطبيب املكلف بتفتيش الشغل و إلى مندوبي من العون ا

ق 
ّ
األجراء و املمثلين النقابيين باملقاولة عند وجودهم و إلى مناديب السالمة إذا تعل

 (33) األمر باملقاوالت املنجمية التي يسري عليها النظام املنجمي 

أو املشتركة بين املقاوالت كما يجب أيضا على املصالح الطبية للشغل املستقلة 

أن تستعين في جميع أوقات الشغل بمساعدين اجتماعيين أو ممرضين حاصلين على 

إجازة الدولة و مرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في ممارسة اشغال 

كما يجب تلقين أجيرين على األقل من األجراء الذين يعلمون  (34)املساعدة الطبية 

جز فيها أشغال خطيرة تقنيات و أساليب االسعاف األولي داخل كل ورشة تن

 (35)املستعجل 

 ختصاصات املصاحل الطبية للشغلا -ت

يسهر على سير املصالح الطبية للشغل طبيب أو اكثر يطلق عليهم اسم أطّباء 

الشغل، و يجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم، ويمكن تقسيم اختصاصات 

 لى: اختصاصات وقائية و اختصاصات استشارية، كاآلتي:املصالح الطبية للشغل إ

 االختصاصات الوقائية للمصالح الطبية:  -

يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا يتمثل في إجراء الفحوص الطبية الواجبة على 

األجراء، خاصة الفحص الطبي،  الرامي إلى التأكد من مالءمة مناصب الشغل 

شغيلهم و إلى تجنيبهم كل ما قد يضر بصحتهم للحالة الصحية للجراء عند بداية ت
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اقبة شروط النظافة في مكان الشغل ومخاطر العدوى  بسبب الشغل، و ال سيما بمر

. كما يكون طبيب الشغل مؤهال القتراح تدابير فردية  (36)و الحالة الصحية للجراء 

ررها كالنقل من شغل إلى آخر أو تحويل منصب الشغل إذا كانت تلك التدابير تب

اعتبارات تتعلق خاصة بسن األجير و قدرته البدنية على التحمل وحالته الصحية، 

بحيث يجب على رئيس املقاولة أخذ تلك املقترحات بعين االعتبار، و يجب عليه إذا 

رفض العمل بها بيان األسباب التي حالت دون األخذ بها، و في حالة حدوث صعوبات 

ى إصدار قرار في املوضوع بعد  أو عدم اتفاق فإن العون املكلف
ّ
بتفتيش الشغل يتول

 (38( )37)أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل 

 االختصاصات االستشارية للمصالح الطبية:  -

يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري خصوصا بالنسبة لإلدارة و رؤساء 

ير املصالح و رئيس املصلحة االجتماعية ال سيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق تداب

اقبة شروط النظافة العامة في ملقاولة ووقاية األجراء من الحوادث و جميع  مر

اقبة مدى مالءمة منصب الشغل للحالة الصحية  األضرار التي تهّدد صحتهم و مر

للجير، و تحسين ظروف الشغل خاصة فيما يتعلق بالبنايات و التجهيزات 

جسمي للجير، و استبعاد املستحدثة، و مدى مالءمة تقنيات الشغل للتكوين ال

و عموما يجب استشارة طبيب  (39)املستحضرات الخطيرة و دراسة وتيرة الشغل 

الشغل في كل املسائل املتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية و التقنيات 

 (40)الجديدة للنتاج و املواد و املستحضرات الجديدة 

   الطبية للشغل داخل املقاولة:حقوق املصاحل -ث

يجب على رئيس املقاولة أن يطلع طبيب الشغل على تركيبة املنتجات التي 

، و أن يقدم له جميع التسهيالت التي تتيح له من جهة  (41)يستعملها في مقاولته 
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اقبة مدى استيفاء املقاولة لشروط الشغل و في مقدمتها التعليمات الخاصة التي  مر

لصحة عند إنجاز أشغال خطيرة  و تتيح تحث على التمسك بتدابير السالمة و حفظ ا

له من جهة أخرى التعاون مع األطباء القائمين على عالج األجراء ومع كل ما يمكن أن 

وتتحمل املقاولة أو املصلحة الطبية املشتركة بين املقاوالت  (42)يفيده في شغله 

اقبتها و تتكفل بأداء االجر املخصص لط بيب مصارف تنظيم املصلحة الطبية و مر

و يؤدى األجر عن الوقت الذي استلزمته الفحوص الطبية املجراة على  (43)الشغل 

هذا و تتولى السلطة الحكومية  (44)األجراء باعتباره وقتا عاديا من أوقات الشغل 

املكلفة بالشغل تحديد الحد األدنى من الوقت الذي يجب على طبيب أو أطّباء 

ين املقاوالت التي ال يخش ى فيها على صحة األجراء الشغل تكريسه للجراء مع التمييز ب

و يجب أن يكون كل إجراء تأديبي  (45)و بين تلك التي يجب إخضاعها لرقابة خاصة 

يعتزم املشغل أو رئيس املصلحة الطبية املشتركة بين املقاوالت اتخاذه في حق طبيب 

افق عليه العون املكلف بتفتيش الشغل بعد  أخذ رأي الشغل موضوع قرار يو

 (46)الطبيب مفتش الشغل 

وحتّى يضمن احترام تطبيق املقتضيات املتعلقة باملصالح الطبية للشغل فإن 

ب على خرقها مقتضيات زجرية في شكل غرامات مالية تتراوح ما بين 
ّ
 2000املشرع رت

 (47)درهم  5000و 

 من املخاطر املهنية. ثالثا: إحداث جملس طب الشغل و الوقاية

ى السلطة الحكومية املكلفة بالشغل مجلس استشاري يسمى يحدث لد

"مجلس طب الشغل و الوقاية من املخاطر املهنية " الذي يراسه الوزير املكلف 

بالشغل او من ينوب عنه و يتكون من ممثلين عن اإلدارة و عن املنظمات املهنية 

يس املجلس أن يدعو للمشغلين و املنظمات النقابية للجراء األكثر تمثيال و يمكن لرئ
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للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال 

 اختصاص املجلس.

وتتحدد مهمة املجلس في تقديم االقتراحات و اآلراء من أجل النهوض بمفتشية 

طب الشغل و املصالح الطبية للشغل، و في كل ما يخص حفظ الصحة و السالمة 

 (48)الوقاية من حوادث الشغل و األمراض املهنية املهنية و 

 ةرابعا: إحداث جلان السالمة و حفظ الصح

كانت لجان السالمة و حفظ الصحة مقررة لفائدة املقاوالت املنجمية 

من خالل ما كان يعرف بمندوبي السالمة و األمن، و  1960دجنبر  24بمقتض ى ظهير 

لجراء داخل املقاولة فقد تقرر تعميم هذه نظرا ألهمية الصحة و السالمة املهنية ل

جان على جميع املقاوالت كما سيتم تحديدها أدناه 
ّ
ونعرض لهذه اللجان من  (49)الل

 خالل اآلتي:

إلطار البشري  للجان السالمة و حفظ الصحة: تتكون لجنة السالمة و ا -

 حفظ الصحة من:

 املشغل او من ينوب عنه، رئيسا،

و عند عدم وجوده، مهندس او اطار تقني يعمل  رئيس مصلحة السالمة،

 باملقاولة، يعينه املشغل.

طبيب الشغل باملقاولة، مندوبين اثنين للجراء يتم انتخابهما من قبل 

 املندوبين املنتخبين،

 ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين باملقاولة عند وجودهما.
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ي إلى املقاولة يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتم

يتوفر على الكفاءة و الخبرة في مجال الصحة و السالمة املهنية، خاصة رئيس مصلحة 

 (50)املستخدمين أو مدير إدارة االنتاج باملقاولة. 

وهكذا يتبين لنا أن اإلطار البشري الذي تتكون منه لجنة السالمة و حفظ 

يمكن أن تغني هذه اللجنة، و الصحة داخل املقاولة متنوع و غني بكل العناصر التي 

إن تمثيل األجراء عن طريق ممثليهم ضمانة كبرى الحترام قواعد السالمة و الوقاية 

من مخاطر الشغل املتعددة، كما أن تشريع الشغل كان حكيما حينما فسح املجال 

 للجنة املذكورة بالدعوة إلى أشغالها  كل شخص يتوفر على الكفاءة و الخبرة في مجال

 ة و السالمة املهنية.الصح

ختصاصات لجان السالمة و حفظ الصحة: يعهد إلى لجنة السالمة و حفظ ا-

الصحة، القيام خاصة باستقصاء املخاطر املهنية التي تهدد أجراء املقاولة، والعمل 

على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية في مجال السالمة و حفظ الصحة، 

ال األجهزة املعدة لوقاية األجراء من املخاطر والسهر على حسن صيانة استعم

 املهنية، والسهر على الحفاظ على البيئة داخل املقاولة و محيطها، وااليعاز باتخاذ

 كل املبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل و طرقه و انتفاء املعدات و اختيار 

القتراحات بشأن إعادة األدوات و اآلالت الضرورية للشغل املالئمة للشغل، وتقديم ا

تأهيل املعاقين من أجراء املقاولة، وإبداء الرأي حول سير املصلحة الطبية للشغل، 

وتنمية اإلحساس بضرورة اتقاء املخاطر املهنية و روح الحفاظ على السالمة داخل 

و هذه املهام ذكرت على سبيل املثال ال الحصر، على اعتبار أن تشريع  (51)املقاولة. 

ترك املجال إليراد اختصاصات أخرى قد تدخل ضمن صميم عمل هذه  الشغل

 اللجان.
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لتزامات لجان السالمة و حفظ الصحة: تعقد لجنة السالمة و حفظ الصحة ا-

ما دعت الضرورة إلى ذلك و 
ّ
 اجتماعاتها باستدعاء من رئيسها مرة كل ثالثة اشهر و كل

بت أو كان من املمكن أن تترتيجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة 
ّ
ب ترت

اقب خطيرة بحيث تعقد االجتماعات داخل املقاولة في مكان مالئم و خالل  عنها عو

ما كان ذلك ممكنا 
ّ
 (52) أوقات الشغل كل

ويجب على اللجنة إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل ألحد األجراء أو 

 
ّ
ى إجراء التحقيق عضوان من إصابته بمرض منهي أو بمرض ذي طابع منهي، و يتول

 أعضاء اللجنة يمثل أحدهما املشغل و يمثل اآلخر األجراء، و يتعّين عليهما أن يضعا

تقريرا مطابقا للنموذج املحدد من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالشغل حول 

ع الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل أو االصابة باملرض املنهي أو باملرض ذي الطاب

، ويجب على اللجنة ان تضع تقريرا سنويا في نهاية كل سنة شمسية حول  (53)نهي  امل

 (54)تطور املخاطر املهنية باملقاولة 

 تشريع الشغل ضمن احترام تطبيق املقتضيات املتعلقة 
ّ
وبطبيعة الحال فإن

بلجان السالمة و حفظ الصحة بمقتضيات زجرية، عبارة عن غرامة تترواح ما بين 

 (55)درهم.  0005و  2000

وختاما نسّجل أن املشرع املغربي اعتنى بصحة وسالمة األجراء أّيما اعتناء في 

تشريع الشغل، عندما أفرد لهم ترسانة تشريعية قوية من املواد القانونية التي 

رة باملواد من 
ّ
 281احتواها القسم الرابع من الكتاب الثاني من مدونة الشغل  واملؤط

، إال أنه هناك محدودية  (56)ن "حفظ صحة األجراء وسالمتهم" تحت عنوا 344الى 

في هذه الحماية بالنسبة للقطاع الفالحي، و هو ما نسجله كذلك في قرار وزير 

املتعلق بتحديد التدابير العامة و الخاصة  93.08التشغيل و التكوين املنهي رقم 
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من مدونة الشغل  291إلى  281املتعلقة باملبادئ املنصوص عليها في املواد من 

الذي لم يراع خصوصية األنشطة  2008بخصوص الصحة و السالمة املهنية لسنة 

الفالحية، و الحال أن هذا األخير يعرف مخاطر كثيرة تظهر في تعرض األجراء في هذا 

القطاع ملخاطر مثل أشعة الشمس الحارقة و لذغات األفاعي و العقارب السامة و 

ن ارتداء اللباس الواقي و االشتغال في الدفيئات الزراعية و استعمال املبيدات بدو 

الحرارة املفرطة التي تكون بداخلها و االشتغال في مزارع الفراولة بما يصاحبها من 

مما يجعلنا نناشد املشرع إلى تعميم كل املقتضيات  (57) عملية انحناءة ملدة طويلة 

جميع القطاعات سواء كانت  التي تهم الحفاظ على صحة و سالمة األجراء على

فالحية أو غير فالحية ، مادام الخطر واحد و األجراء كالقطعة الواحدة التي ينبغي 

إسباغ الحماية عليهم متى تعلق األمر بالصحة و السالمة الجسدية، كما نناشد 

املشرع إلى تبني مقتضيات جديدة تهم زمن األوبئة،  و في انتظار ذلك يتعين على 

باإلضافة إلى التزامهم هذه التدابير الصحية التي قال بها تشريع الشغل أن املشغلين 

اقية و توفير  يجتهدوا في اتخاذ تدابير أخرى صحية كتوفير الكمامات و األقنعة الو

املواد املعقمة داخل املقاولة و العمل عمل توفير ظروف عمل صحية تقي األجراء 

 عدوى كورونا. 

 .الهوامش

 -2004ط. األولى  –: عالقات الشغل الفردية 1الوسيط في مدونة الشغل/ ج  –الفي ذ عبد اللطيف خ (1)

 .619ص 

(2) //ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8https:

A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D%

8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9 

(3) https://www.sehatok.com/health/2018/7/2/%D9%85%D8%AA%D8%B7

-D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%

-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%

-84%D8%A7%D9%85%D8%A9D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9% 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.sehatok.com/health/2018/7/2/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.sehatok.com/health/2018/7/2/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.sehatok.com/health/2018/7/2/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.sehatok.com/health/2018/7/2/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.sehatok.com/health/2018/7/2/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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(4) https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%

-6%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8-D9%88%D9%86%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-D8%B9%D9%84%D9%89%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%

-%D9%81%D9%8A-D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86% 

(5) day-safety-https://www.un.org/ar/observances/work 

(6) https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%

-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-D9%88%D9%86%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%89D8%B9%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%

-%D9%81%D9%8A-D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86% 

ورغم مصادقة المغرب على مجموعة من االتفاقيات الدّولية المعمول بها في مجال الصحة و  (7)

 13السالمة فإنه يبقى بعيدا كل البعد عن تطبيق أحكام هذه المواثيق. و نسوق في ذلك كمثال االتفاقية رقم 

في  20ات الرصاص بنسبة التي استثنى منها المادة الثانية التي تمنع استعمال المواد التي تحتوي على مركب

المائة، و المادة الثالثة التي تمنع استخدام االحداث دون ثمانية عشرة سنة في أشغال الصياغة الصادرة سنة 

 .اإلطار القانوني لشروط الصحة و السالمة المهنية داخل المقاول. 1947

-https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1

-4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8AD8%A7%D9%8%

-D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%

-%D9%88-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/#_ftn7% 

 لكل فرد الحق في سالمة شخصهمن دستور المملكة المغربية على ما يلي: " 21الفصل ينص  (8)

في إطار  وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني،

ال أنه: " من نفس القانون على 22الفصل " ، و ينص احترام الحريات والحقوق األساسية المكفولة للجميع

أو  يجوز المس بالسالمة الجسدية أو المعنوية ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة

ة بالكرامة أو حاطّ  عامة. ال يجوز ألحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة

 ."جريمة يعاقب عليها القانون اإلنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،

 من م.ش. 290المادة  (9)

 من م.ش. 281المادة  (10)

 من م.ش. 290المادة  (11)

 من م.ش. 290المادة  (12)

 من م.ش. 290المادة  (13)

 من م.ش. 290المادة  (14)

 من م.ش. 290المادة  (15)

 من م.ش. 290المادة  (16)

 من م.ش. 290المادة  (17)

 من م.ش. 290المادة  (18)

 من م.ش. 290المادة  (19)

https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.un.org/ar/observances/work-safety-day
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/28/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/#_ftn7
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/#_ftn7
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/#_ftn7
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/#_ftn7
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9/#_ftn7


 

   

  -30P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

 من م.ش. 289المادة  (20)

 من م.ش. 293المادة  (21)

شر ج. التاسع ع -19ع  -قرار منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة االجتماعية  (22)

 .45ص -  2015. س  -مطبعة األمنية  -

شغل أنظر في هذا الصدد المواد المشكلة للباب األول من الكتاب الخامس من مدونة ال (23)

 المعنون باألعوان المكلفون بتفتيش الشغل.

 من م.ش. 043المادة  (24)

 من م.ش. 305المادة  (25)

في إطار التشريع الملغى لم يكن يشترط في طبيب الشغل أن يكون متخصصا في طب  (26)

 –خالفي  الشغل و كان يكفي فيه لممارسة طب الشغل الحصول على إذن من هيئة االطباء. ذ. عبد اللّطيف

 م . س.

 من م.ش. 310المادة  (27)

 من م.ش. 311المادة  (28)

 .من م.ش 312المادة  (29)

 من م.ش. 314المادة  (30)

 من م.ش. 323المادة  (31)

 من م.ش. 325المادة  (32)

 من م.ش. 307المادة  (33)

 من م.ش. 315المادة  (34)

 من م.ش. 317المادة  (35)

 من م.ش. 318المادة  (36)

 من م.ش. 320المادة  (37)

ية عند يمكن لطبيب الشغل بصفة استثنائية تقديم عالجات لألجراء في األحوال االستعجال (38)

ثة ال اض داخل المقاولة وإسعاف كل أجير تعرض لحادثة شغل إذا كانت الحادوقوع حوادث أو ظهور أمر

 من م . ش( 319تؤدي إلى توقّف األجير عن شغله )المادة 

 من م.ش. 321المادة  (39)

 من م.ش. 322المادة  (40)

 من م.ش. 323الفقرة االولى من المادة  (41)

 من م.ش. 326المادة  (42)

 من م.ش. 308المادة  (43)

 من م.ش. 329المادة  (44)

 من م.ش. 306ة الماد (45)

 من م.ش. 313المادة  (46)



 

   

  -31P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

 من م. ش. 335أنظر المادة  (47)

 من م. ش. 333و  332أنظر المادتين من  (48)

الطبعة االولى  –دونة الشغل بين متطلبات المقاولة و حقوق االجراء م -ذ عمر تيزاوي   (49)

 و ما يليها. 215ص  2011يونيو

 من م.ش. 337المادة  (50)

 من م.ش. 338المادة  (51)

 ش.من م. 339المادة  (52)

 من م.ش. 340المادة  (53)

 من م.ش. 342المادة  (54)

 من م.ش. 344المادة  (55)

من مدونة الشغل، التي عّممت تدابير الصحة و السالمة  24باستثناء ما نصت  عليه المادة  (56)

المهنية داخل المقاولة على جميع األنشطة و القطاعات و لم تستثن القطاع الفالحي. جاء في المادة مايلي: " 

، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير الالزمة لحماية سالمة األجراء و صحتهم، و يجب على المشغل

كرامتهم لدى قيامهم باألشغال التي ينجزونها تحت إمرته، و أن يسهر على مراعاة السلوك و األخالق 

 الحميدة، و على استتباب اآلداب العامة داخل المقاولة..."

ودية الصحة و السالمة المهنية في القطاع مدونة الشغل و محد –ذ. محمد الداودي  (57)

 https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-الفالحي.
-D9%84D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%%

-D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%

-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%

A7%D8%AD%D9%8A_a7644.htmlD8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A_a7644.html


 

   

  -32P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطفى معترب الدكتور  

 ختصص تور يف القانون اخلاصـــدك

 العلوم اجلنائية
 

 حالة الطوارئ: احلصار واالستثناء والعزل
 -  املذلول واالختالف -

 

 

أعلنت بالدنا كباقي دول املعمور خاصة املوبوءة منها بالفيروس  

فرض حالة الطوارئ الصحية، ودخل هذا القرار  - 19 كوفيد -املستجد  كورونا

تنقل  بهدف تقييد حركة ،20/03/2020مند تاريخ  التنفيذ حيز

خاصة بعد تسجيل حاالت  على صحتهم وسالمتهم، والحفاظ واملواطنات املواطنين

افدين من الخارج بهذا الوباء العاملي  .إصابة مؤكدة من صفوف مواطنين غير و

خاصة  محاولة للتميز بين حالة الطوارئ الصحية و املفاهيم املشابهة لها وفي

سنحاول التطرق  مفهومي الحجر الصحي و العزل في ظل ما يسمى بحالة االستثناء،

ملفهوم حالة الطوارئ و من تم مقارنتها بمفهوم الحصار و حالة االستثناء وفق ما هو 

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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و في نفس االطار ال باس من  ين العادية،مسطر في القانون األساس ي و القوان

 لهذه املفاهيم . تاريخية نبذة إعطاء

بيها وبين حالة الحصار وحالة  الفرق  بحالة الطوارئ؟ وما فما املقصود اذن

من مرة سبق للمغرب أن أعلن حالة الطوارئ أو االستثناء غير زمن  وكم االستثناء؟

أو االستثنائي في  نطق التدبير املحليلسلطة العامة على االشتغال بما االستثناء

ضمنها فيروس كورونا مما قرر به إصدار بالغ وزارة الداخلية  مواجهة األزمات ومن

  إلقرار الطوارئ الصحية؟

على مستوى وسائل التواصل  واسعا آثار بالغ وزارة الداخلية جدال ونقاشا

ضيحات الفقهية أو المس تو ي ان ون د االجتماعي والبث الحي والشبكات املماثلة

التقديرات السياسية للحزاب املغربية ردود الفعل الحقوقي مما يشير إلى االدهان 

عدم استحالة طرح بعض أسئلة النظرية املرتبطة بعالقة حالة الطوارئ الصحية 

بحالتي واالستثناء وعالقة البالغ بالنص الدستوري والقيمة القانونية للبالغ 

 الوزاري.

اإلجراء املغربي املشرعحدد قدف 2011 سنةل الدستورية.الوثيقة.إلى.وبالرجوع

الشكلية واملوضوعية لحالتي الحصار واالستثناء دون مالمسة حالة الطوارئ  ات

لتميز بين حالتي االستثناء وحالة صار من ا ذلك وجبل املناخية الصحية أو سواء

 جهة والطوارئ من جهة ثانية.

حالتي الحصار واالستثناء تندرج  فان 2011من دستور  74فمن خالل الفصل 

ضمن االختصاصات الدستورية التي تمارسها املؤسسة امللكية في الحاالت والظروف 

املؤسسة امللكية سلطة تقديرية واسعة إلعالن  منح غير العادية حيث أن الدستور 

حيث يعد  2011من دستور  74و  49حالة الحصار كما هو مبين مقتضيات الفصلين 
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لتداول في املجلس الوزاري يمكن للمؤسسة امللكية إعالن حالة الحصار بمقتض ى ا

 ظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة.

في غاية  فتفرض تدابير غير عادية قد تبدو أما في حالة الحصار،

من حالة  في الدستور  وةق ،الن حالة الحصار أقل قياسا مع حالة االستثناء الخطورة

أن يمدد  للبرملان مكني نها في ثالثين يوما غير حددها يثح االستثناء،

 بنص تشريعي. املؤقتة املدة هذه

بالزمن السياس ي  لهذا املفهوم في عالقته االطار التاريخي وبالعودة إلى

ن أعلن عن حالة الحصار دون أ لحسن الثاني،ا لملك الراحلل فإنه سبق الراهن،

 عمليا. تطبيقها

عن دستور  59على مقتضيات الفصل  تستند فإنها تثناءوبالرجوع لحالة االس

يتعين على  والتي املشرع املغربي بمجموعة من الشروط الشكلية ربطها بحيث 2011

ورئيس املحكمة الدستورية وتوجيه  استشارة كل من رئيس الحكومة، امللكخاللها

إلجراءات الشكلية شيرا إلى أن حالة االستثناء ترفع وتنتهي باتخاذ ام خطاب إلى األمة،

على  ، مما يدل نفسها املقررة لإلعالن عنها ومن بينها استشارة رئيس مجلس البرملان

 أن البرملان يظل قائما ومجمدا في نفس الوقت.

وفيما يخص الشروط االستثنائية فان املؤسسة امللكية تتوفر على سلطة 

ر هذه األخير تقديرية واسعة لإلعالن عن حالة االستثناء حيث ربط الدستو 

وقوع تهديد للتراب الوطني  في و املتمثلة أساسا الفضفاضةوالعامة املبررات ببعض

كما  من شانها ان تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أو وقوع احداث

خص املشرع الحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها في الدستور االستثناء بما 

ل هذه الفترة التي تحيل إلى مرحلة غير عادية بطبيعة عنها أن البرملان ال يتم حله خال
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يتم فيها تركيز وتجميع السلطات املؤسسة  اتخاذها،حيث مقننة من حيث إجراءات

امللكية ملدة مؤقتة وبعد ذلك بسرد البرملان صالحياتها الدستورية حينما ترفع حالة 

 االستثناء.

في  تثناءوبالرجوع إلى السياق التاريخي ملفهوم االس

الحسن الثاني في خضم الصراع الحاد بين  الراحل للملك سبق فقد املغرب

املعارضة واألحزاب املمثلة في الحكومة أن أعلن حالة االستثناء غبر خطاب ملكي 

،ومن أجل تصفية عمليا صدر مرسوم ملكي رقم 1965يونيو  7موجه إلى األمة بتاريخ 

 31االستثناء ليتم إصدار ظهير شريف بتاريخ بإعالن  1965يونيو  7بتاريخ  136/65

  . 1970يوليوز 

الدستور وغير  في غير وارد فهو حالة الطوارئ الصحية و بالرجوع الى مفهوم

أي  مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم والسير العادي املؤسسات الدستورية

حظة يعرف الصحة العمومية في ل يهدد حالة الطوارئ الصحية مرتبطة بخطر ان

فيها النظام السياس ي تعبئة مجتمعية غير مسبوقة وتضامن مدني برز بشكل واضح 

من خالل الدينامية املجتمعية الداعمة للتوجهات امللكية وللتدابير االستباقية التي 

تناط  اتخذتها الحكومة وهذا املفهوم يحيل بشكل ضمني على االختصاصات التي

لية ومن بينها االدارة الترابية للمملكة والحفاظ بالقطاع الحكومي الوص ي بالداخ

ضمن  على النظام واألمن العمومي وجاء بالغ الداخلية يحمل مفهوما جديدا يدخل

التدابير االستثنائية املستعملة التي سابق الزمن لتطويق انتشار فيروس كورونا 

مكن أن والحفاظ على الصحة العمومية وبالرغم من أن مفهوم الطوارئ الصحية ي

يؤثر سواء بشكل غير مباشر على الحقوق والحريات املنصوص عليها في الدستور فإن 

هذه الحالة ال تفيد بشكل شامل حقوق وحريات األفراد وهو يعني االنتقال إلى التقيد 
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إجراء يخضع له األشخاص الذين  quantitave الجزئي املبرر واملؤقت الحجر الصحي

 ا اصيبوا باملرض أو لم يصابوا به.تعرضوا ملرض معٍد وهذا إذ

وفي الحجر الصحي يطلب من األشخاص املعنين البقاء في املنزل أو أي مكان 

آثار املرض ى عليهم وعلى صحتهم  ولرصد لخرين،ل آخر ملنع املزيد من انتشار املرض

بمثابة وقد يكون بكون الحجر الصحي في منزل الشخص أو منشأة خاصة مثل فندق 

القيام بمعظم األشياء التي  ملشرع خالل الحجر الصحي يمكن للشخص مخصص أو ا

اجد فيه أما الذي يتو  ملوثعا من قيودض يمكن القيام بها في منزله

عد والذين إجراء أكثر فضال للفراد الذين يعانون من مرض م Isolation العزل 

صلين عند سهولة للمحيطين وفي العزل يتم إبقاء هؤالء للفراد منفب نقولهي قد

اآلخرين عادة داخل منشأة للرعاية الصحية ويكون لذى الشخص املعزول 

القانون على الرعاية الصحية احتياطات معينة  ويتخذ الخاصة، عرفته

اقية. معه،مثل للتعامل  ارتداء مالبس و

ع انتقال ومن حتواءال  ويتم تنفيذ الحجر الصحي والعزل الصحي ضمن التدابير

 ن املسؤول عن مرض الحجر والعزل؟األمراض املعدية م

 لعزل،ا فوزارة الصحة هي املسؤولية عن قرار تصنيف الحجر الصحي أو

داخل مستشفى أو حتى داخل البيوت وهنا يجب على املواطنين االلتزام بقرار  سواء

 العزل.
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 يوسف سلموني زرهوني  األستاذ

 عضو نادي قضاة املغرب

 العملية جلنحة عدم وضع اإلشكاليات
 الكمامة الواقية 

 

 

كان املغرب من الدول األوائل والقالئل التي فرضت وضع الكمامات  

الصحية، وبذلت مجهودات جبارة لتوفيرها لعموم واطنيها واملقيمين بها بأثمنة 

مناسبة. ووصل نجاح املغرب في هذا املجال إلى حدود تصنيعها محليا ثم توجيهها 

 عدد من الدول الصديقة وبيعها لدول أخرى. ملساعدة

اقية منذ تاريخ  بصدور البالغ  2020أبريل  6وتم فرض وضع الكمامات الو

املشترك لوزارات الداخلية، والصحة، واالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 

والصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، والذي يعتبر النص 

اقية. املنظم لجن  حة عدم وضع الكمامات الو

في إطار املجهودات املبذولة للحد من انتشار وباء " وقد ورد في هذا البالغ ما يلي:

"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها 19فيروس كورونا املستجد "كوفيد 

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، من أجل اتخاذ االجراءات 

اقية لعموم املواطنين بسعر مناسب، وبناء على املادة الالزم ة لتوفير الكمامات الو

، قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية  2.20.292الثالثة للمرسوم بقانون رقم 

اقية" ابتداء من يوم الثالثاء  بالنسبة لجميع  2020أبريل  7وضع "الكمامات الو

ت السكن في الحاالت االستثنائية املقررة األشخاص املسموح لهم بالتنقل خارج مقرا

ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأت التعليمات املولوية  .سلفا

السامية عبأت السلطات مجموعة من املصنعين الوطنيين من اجل انتاج كمامات 

اقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في  سنتيما  80و

. 19للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنش ئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 

وفي هذا الصدد، تم اتخاد جميع اإلجراءات الالزمة لضمان تسويق "الكمامات 

اقية" بجميع نقط القرب التجارية إن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل  .الو

الرابعة من املرسوم مخالف لذلك يتعرض للعقوبات املنصوص عليها في املادة 

، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر  2.20.292بقانون رقم 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اإلخالل  1300و 300وبغرامة تتراوح بين 

  ."بالعقوبة الجنائية األشد

وم بقانون ويشير البالغ إلى النص املعاقب والذي هو املادة الرابعة من املرس

 ، والذي يعاقب عليها باعتبارها جنحة ضبطية.2.20.292رقم 

 وقد طرح تطبيق هذا النص عدة إشكاليات سأعرض لها في النقط التالية:

اقع التواصل اإلجتماعي، أن  -1 أنه يروج في عدد من وسائل اإلعالم وفي مو

اقية مخالفة يمكن لعناصر األمن و الدرك  عدم وضعية الكمامة الو

درهم. هذا  300الصها مباشرة من مرتكبيها، وأن مبلغها محدد في استخ
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األمر ال سند له من القانون، فهذه الجنحة ال يمكن استخالص الغرامات 

التي قد يحكم بها إال بعد صدور حكم نهائي حائز على قوة الش يء املقض ي 

درهم  300به وتنفيذه في مواجهة املحكوم عليه. وقد يكون مبلغ الغرامة 

درهم حسب السلطة التقديرية للمحكمة. كما أن  1300إلى حدود 

املحكمة يمكن لها في إطار سلطتها التقديرية أن تحكم بالعقوبة 

 الحبسية دون الغرامة.

أن إلزامية وضع الكمامات يبدأ من الخروج من املنزل أو أي فضاء خاص  -2

في ظل في حكمه ) انظر دراستي السابقة حول سياسة التجريم والعقاب 

ة(. وبالتالي يعتبر حمل الكمامة دراسة مقارن -قانون الطوارئ الصحية

داخل السيارة إجباري طاملا أنها متواجدة في الفضاء العام ) الطريق 

العمومية (. و قد ال يستسيغ عدد من األشخاص هذا التفسير إذ 

يعتقدون أن تواجدهم داخل سياراتهم هو بمثابة تواجدهم في فضاء 

الحال أن السيارة ال تعتبر كذلك، وال تحظى بأية حماية قانونية خاص، و 

كوضع ضوابط خاصة بتفتيشها على غرار املنزل. والسائق حينما 

يتواجد في املدار الحضري قد يتوقف أمام إشارات املرور، ويمكن تقف 

اقية، وأن هذه  إلى جانبه سيارة أخرى ال يضع ركابها بدورهم كمامات و

أحيانا قريبة جدا و بالتالي تكون سببا في نقل العدوى. إال املسافة تكون 

أن هذا اإلحتمال يقل إذا كان السائق في طريق وثانوية أو وطنية أو طريق 

سيار. وهنا يمكن للقضاء حسب سلطته التقديرية أن يستخلص مدى 

 توفر العناصر التكوينية لهذه الجنحة.
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اكن العمل خاصة في إلزامية ارتداء الكمامات تسري كذلك في أم -3

اإلدارات العمومية، ولو كان املوظف أو املستخدم وحيدا في مكتبه، 

 طاملا أن هناك احتمال لولوج املرتفقين أو زمالءه في العمل إلى مكتبه.

اقية يبدأ من الخروج من املنازل ولم يتم استثناء  -4 أن وضع الكمامات الو

لخصوصيتها ال يمكن أي فضاء عام آخر. إال أن بعض األماكن بالنظر 

اقية كالتواجد في املسابح وشاطئ البحر  فيها تصور وضع الكمامات الو

اءها في هذه أن عدم ارتد -نظريا  -والحمامات. ولذلك يمكن القول 

األماكن يعد فعال مجرما، إال أنه ال يمكن تصور ذلك من الناحية 

مر موكول إلى العملية. وهذا اإلشكال لم يضع أي بالغ حال له، ويبقى األ 

 السلطة التقديرية للمحكمة وإلى اجتهادها.

حمل الكمامة دون وضعها بشكل صحيح لتغطية األنف والفم  -5

واإلكتفاء بحملها تحت الذقن مثال، تعرض مرتكبها للمتابعة بهذه 

اقية بل "وضعها" والذي  الجنحة. فاملطلوب ليس "حمل" الكمامات الو

حتى يتم الحد من انتشار الفيروس في ال يكون إال بتغطية الفم واألنف 

 الهواء كما هو ثابت علميا.

أن للكمامات مدة صالحية محددة في بضع ساعات، وبالتالي فإن إعادة  -6

ارتداءها لعدة مرات سيحد من فاعليتها ومن الهدف الذي صنعت من 

أجله. إال أن البالغ الصادر لم يتطرق إلى هذا الجانب، وبالتالي ال يمكن 

بة على هذا الفعل اعتبارا للمبدأ القانوني الراسخ بعدم جواز املعاق

 التوسع في تفسير القانون الجنائي.
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 1057.20  قرار السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح االدارة رقم أن  -7

اقية وإن  املتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الو

)الجريدة  NMST21.5.200بية كان ينص على معايير املواصفات املغر 

إال ان األمر يتعلق بمواصفات لتحديد أسعار (، 6871الرسمية عدد 

البيع القصوى وال يتعلق بمواصفات لتجريم عدم وضع كمامات ال 

تستجيب لتلك املعايير. وبالتالي يمكن القول أنه يمكن ارتداء أية كمامة 

اقية. و يكمن اإلشكال في ه ذا التفسير في أن شريطة أن يثبت أنها و

الشخص املتابع بهذه الجنحة قد يدفع بأن كمامته تفي بالغرض املعدة 

 له وهو الوقاية، وعلى املحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد

 من ذلك.

للمتابعة بهذه الجنحة ينبغي توفر الركن املعنوي وهو تعمد الشخص  -8

ول الرأس والتي تلف ح -لكمامة عدم وضع الكمامة. إال أنه قد يثبت أن ا

يطها بشكل غير إرادي مما استحال معه وضعها، قد انقطع شر  -أو األذن 

وأنه قبل توجه هذا الشخص على أقرب محل تجاري للتزود بالكمامة 

تم ضبطه، مما يكون معه الركن املعنوي منعدم في هذه الحالة. ولم 

حالة ارتدائها، كأن  يعالج البالغ حالة وجود خطر صحي على الشخص في

يكون مصابا بضيق التنفس املزمن أو غيره. وأعتقد أنه إذا استطاع 

 إثبات هذه الحالة عن طريق خبرة طبية فقد يحكم ببراءته.

يعاقب بنفس الجنحة كل شخص قام بالتحريض على عدم ارتداء  -9

اقية. وهذا الفعل وإن كان من أفعال املشاركة طبقا  الكمامات الو

من القانون الجنائي، لكن عناصره مستقلة  129الفصل ملقتضيات 
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ومضمنة حصرا في الفقرة الثالثة من املادة الرابعة ملرسوم بقانون رقم 

، ولذلك ال ينبغي للنيابات العامة أن تضيف إلى املتابعة في 2.20.292

 ق.ج. 129هذه الحالة مقتضيات الفصل 

بهذا التدبير الصحي، ووجود عدد وفي الختام أشير إلى أنه يالحظ تراخي التقيد 

اقية.  اقب عدم وضع الكمامات الو  كبير من األشخاص ال يقدرون خطورة وعو

وال أعتقد أن العقوبات املنصوص عليها في املادة الرابعة كافية لزجر 

املخالفين، ويمكن التفكير في تعديلها بعقوبة يشعر بها املخالفون بشكل فوري كأن 

اقب ليقتصر في مرحلة أولى على فرض غرامة تستخلص فورا يتم تعديل النص املع

من املخالف، وفي حالة رفض أو عدم التمكن من أدائها في الحين، يمكن عندئذ 

متابعته بالجنحة املنصوص عليها في املادة الرابعة أعاله، وبالتالي إمكانية وضعه 

 تحت تدابير الحراسة النظرية. 

ح أمام النيابات العامة طبقا ملقتضيات كما أنه يمكن تفعيل مسطرة الصل

من قانون املسطرة الجنائية وأداء املخالف لنصف الحد اللقص ى للغرامة  41املادة 

 درهم( ) انظر الدراسة السابقة املشار إليها أعاله( 650)

وال يمكن للمقتضيات الزجرية مهما بلغت من الصرامة وسرعة تنفيذها أن 

اقية، وينبغي تشجيع  تحل محل التوعية والتحسيس بأهمية وضع الكمامات الو

 املواطنين على اإللتزام بهذا التدبير الصحي حفاظا على الصحة العامة. 
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 خلالق الناجيا عبداألستاذ   

 باحث بسلك الدكتوراه القانون اخلاص

 بكلية احلقوق بفاس 

ائي أزمة حقوق االطفال بدون هوية والتوجه احلم
 19املأمول يف ظل أزمة كورونا املستجد كوفيد 

 

 :مقدمة 

من الثابت نظاما عاما مدى الحماية التشريعية التي قررها املشرع املغربي 

، ممتدة 1للسرة كمؤسسة دستورية قانونية اعتبرت نواة املجتمع وأسس استقراره

جمة حرفية للطفال بشكل خاص كفئة اقتضت ضمانات خاصة رعائية لحقوقها تر 

إللتزامات املشرع الكونية، وضع حقوقي تشريعي للطفل ما أخذته على عاتقها 

مختلف قوانين املشرع املغربي مدنية كانت أو أسرية أو زجرية، وكنموذج أمكن 

                                                           
ع ن المسلم به الدور الذي تلعبه األسرة كمؤسسة قانونية في استقرار المجتمع سيما األسرة الشرعية، والتي كانت دوافع للمشرم -1

قائمة على ال المغربي لحماية وتحصين هذه المؤسسة وهو بالفعل ما تحقق في ديباجة مدونة األسرة معتبرة على أن األسرة المغربية
دمقرطة المجتمع  المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة لألطفال لبنة جوهرية في

أكدت لذلك  باعتبار األسرة نواته األساسية، توجه حمائي ما أضحى دستوريا لمؤسسة األسرة مكرسا فيها المشرع الدستوري عبارات
لشرعي هي على أن "األسرة القائمة على عالقة الزواج ا 2011من دستور فاتح يوليوز  32في الفقرة األولى من الفصل عند قوله 

لدولة على ضمان الخلية األساسية للمجتمع"، مقررا في الفقرة الثانية من هذا الفصل حمايتها حتى من طرف الدولة عند قوله "تعمل ا
 ا". لألسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليه االقتصاديةو واالجتماعيةالحماية القانونية 

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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اإلقتداء به سيرا والتشريعات املقارنة الحديثة واإلتفاقيات الدولية الرائدة في 

 هوية أو بدونها.مجال حقوق األطفال سواء كانوا ب

توجه حمائي ما اصطدم بظهور بعض الفئات من األطفال قد يصطلح على 

تسميتهم باألطفال وبدون هوية خرجوا عن نطاق األطفال الشرعيين املضمونة 

اقع العالقات  حقوقهم من يوم والدتهم حتى وفاتهم، أطفال وبدون هوية أفرزهم و

ظل غياب أي مالئمة زجرية ملن تسبب في غير الشرعية وتسونامي املعاشرة الحرة في 

إنتاج هؤالء األطفال وفي محدودية حماية حقوق هذه الفئة التي ال ذنب لها فيما 

وصفت به "أبناء متخلى عنهم، مشردين، جانحين، غير شرعيين، مجهولي الهوية..."، 

والتي تقتض ي واجبا وفرضا ال يقبل إثبات عكسه سياسة وتوجها تشريعيا حمائيا 

 لطفال بدون هوية.ل

 -توجه بقصوره وأزمته ما فرضه وبشكل حاد اليوم مرض فيروس كورونا 

ي اعتبرته منظمة الصحة العاملية جائحة عاملية، مؤثرا هذا املستجد والذ-19كوفيد 

األخير على وضعية األسرة واألطفال بدون هوية بشكل خاص وبمالمح أزمة أمن أسري 

فراد واألسر الشرعية فما بالك باألطفال مجهولي استهدف بشكل خاص عالقات األ 

اقعا  الهوية الذين ال أسرة وال رقيب أو حسيب عليهم، وبشكل سيجعل ال محالة وو

هذه الفئة األكثر عرضة لإلصابة بهذا املرض وفي قصور أو غياب أي تدخل حمائي 

تى إيوائي لها، فارضا هذا الوباء وضعا ال يستهدف صحة هؤالء األطفال بل ح

اقعا في املجتمع املغربي.  حقوقهم األخرى التي هي كونية تقتض ي ضمانها قانونا وو

اقع        وإذا كان األطفال يعتبرون مستقبل األمة واملجتمع فإنه وفي ظل الو

الحالي الذي أفرز ما سمي  بموضوع فئة األطفال وبدون هوية، كموضوع زادت 

قانوني يحدد لهذه الفئة، وهو ما حدى صعوبته في عدم وجود مفهوم دقيق فقهي أو 
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إلى القول وبمنظور شخص ي إلى أن مفهوم األطفال وبدون هوية يبقى مفهوما موسعا 

تتداخل فيه العديد من الوضعيات التي أصبح يعيشها األطفال في عصرنا اليوم، من 

أطفال مشردين أو أطفال في وضعية صعبة أو مهملين ال مسؤول عنهم لعل أبرزهم 

ئك األطفال غير الشرعيين ...، محدودية ضاعفت من حدتها غياب وجود إطار أول

تشريعي ينظم ألحوالها رغم بعض مالمح بعض القوانين التي المسته عاجزة فيه عن 

اقع األطفال بدون هوية تأسيسا لهوية قانونية  توفير أسس حمائية حقوقية لو

على الوضع الحقوقي لهذه  لهؤالء زادت حدته بظهور مرض كورونا الذي أثر سلبا

 الفئة.

اقعي ما أثار تساؤالت عن الوضعية التي هي عليه  مخاض حقوقي قانوني و

تجليات  املستجد وعن -19كوفيد -حقوق األطفال بدون هوية في ظل فيروس كورونا 

القصور التشريعي لهذه الفئة في ظل هذا الظرف اإلستثنائي الذي قيد حقوق األفراد 

بلك بهذه الفئة التي وجهت فيها انتقادات تشريعية تميزت  واملؤسسات فما

 بمحدوديتها تدعيم حقوق هذه الفئة سيما في ظل هذا الوباء املستجد؟.

اقع األطفال بدون هوية في ظل وباء كورونا  هذا باإلضافة إلى إبراز و

املستجد؟، وعن ضرورة التوجه التشريعي القضائي توفير أبسط قدر ممكن من 

 الحقوقية لهذه الفئة؟، ليثار بعدها التساؤل عن التوجه املأمول سواء بهذا الحماية

املرض أو حتى بعده في فرض أمن حقوقي للطفال بدون هوية على غرار نظرائهم 

 الشرعيين؟.

إن مقاربة هذه التساؤالت وفي ظل انعدام أية دراسات تناولت هذا املوضوع 

كوفيد -ن هوية في ظل فيروس كورونا املستجد الذي هو وضع حقوق األطفال بدو 

املستجد، ليقتض ي منا قراءة هذا املوضوع وبرؤية اجتهادية شخصية غايتها إثارة  -19
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أنظار املشرع آنيا في ظل هذا املرض ومستقبال إقرار حماية حقوقية لهذه الفئة سيرا 

 والتزامات املشرع املغربي الكونية بهذا الخصوص، نظرا ألهمية هذه الحقوق 

وتأثيرها اإليجابي على املجتمع ككل ومستقبله ومستقبل هذه الفئة التي تعتبر جزءا 

وضوع إلى محورين ال يتجزأ منه، مقاربة لن تتحقق إال بمناقشة وتفريع هذا امل

املحور األول: قراءة في بعض مالمح الحماية الحقوقية للطفال بدون أساسيين آتيين:

اقع حقوقهم في زمن فيرو  املحور   .الكوني املستجد - 19كوفيد  -س كورونا هوية وو

 الثاني: نحو توجه مأمول في تكريس أمن حقوقي للطفال بدون هوية في ظل أزمة

    - 19كوفيد  -كورونا املستجد 

هوية  ماية احلقوقية لألطفال بدوناحملور األول: قراءة يف بعض مالمح احل

    الكوني املستجد  - 19وفيد ك -وواقع حقوقهم يف زمن كورونا 

إن املتأمل لعديد املقتضيات القانونية التي فرضها املشرع املغربي في ضمان 

حقوق األطفال بشكل عام لتوحي بمالمستها حتى للطفال بدون هوية أو ملا يسمى 

باألطفال الغير قانوني الهوية، كوضع أضحى مفروضا ستقتصر دراسته على وفق 

كل موجز وعن املستجد وبش - 19كوفيد  -جائحة كورونا الوضع اإلستثنائي الحالي ل

وضعية هذه هؤالء األطفال في ظل هذا الوباء املرض ي الذي أثر على وضعية األسرة 

ككل، أوضاع دافعة لدراسة وفي نقطة أولى بعض مالمح الحماية الحقوقية للطفال 

ألولى"، ملقاربة بعدها ا في "الفقرة - 19وفيد ك -بدن هوية في ظل وباء كورونا املستجد 

اقع الوضعية الحقوقية للطفال بدون هوية في ظل مرض كورونا الكوني في  و

 "الفقرة ثانية".  



 

   

  -47P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

وية يف هقية القانونية لألطفال بدون الفقرة األوىل: قراءة يف مالمح احلقو

  - 19كوفيد  -ظل أزمة كورونا الكوني املستجد 

اهداته قد أخذ على عاتقه مسؤولية إذا كان التوجه الدولي باتفاقاته ومع

حماية املصلحة الفضلى للطفال غايته تقرير حقوق خاصة لحقوق الطفل، فإن 

ها التساؤل الذي أثير عن الكيفية التي عالج بها املشرع املغربي هذه الحقوق وفي جانب

املتعلق بحقوق األطفال بدون هوية "ثانيا"، مالمح تشريعية تقتض ي مقاربة مرض 

ضعية هذه الفئة تأثيرا سلبيا إو إيجابيا في حماية الذي أثار و  - 19كوفيد  -نا كورو 

 حقوقها "أوال".

ضع الحقوقي للطفال الكوني والو  -19كوفيد -مفهوم فيروس كورونا  أوال:

 بدون هوية

"الفيروس التاجي املستجد"، حدثا  - 19كوفيد  -تمثل جائحة فيروس كورونا 

تحوال على مستوى العالقات الفردية للمجتمعات، كونيا غير مسبوقا أحدث 

كفيروس اعتبر مرضا صحيا استهدف صحة اإلنسان فرض قطع العالقات اإلنسانية 

، فيروس ذاك الذي استهدف كل جوانب الحياة 2تجنبا لإلصابة بهذا املرض املستجد

                                                           
ظهور فيروس كورونا كحدث كوني لم يسبق له مثيل طرح التساؤل عن ماهية هذا الفيروس، وهو ما أجابت عنه منظمة الصحة ب - 2

د تسبب المرض قكورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي العالمية وغيرها من علماء الطب البيولوجيين معتبرين على أن فيروسات 
البرد الشائعة  للحيوان واإلنسان، إذا المعروف أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت

لمستجد الذي امة "سارس"، وهو الفيروس إلى األمراض األشد مثل مالزمة الشرق األوسط التنفسية "ميرس"، والمتالزمة الحادة الوخي
معتبرين إياه مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من  19ار التساؤل عم مرض كوفيد فيروس ما أث -19كوفيد -يسبب مرض 

في دجنبر  لصينيةساللة فيروسات كورونا، فيروس لم يكن هناك أي علم به قبل أن يفاجئ العالم بعد تفشيه ألول مرة في مدينة ووهان ا

منظمة الصحة العالمية إلى جائحة ظهرت في جل بلدان العالم مقررا وفي تقرير ل -19كوفيد –، قبل أن يتحول هذا الفيروس 2019

اة اآلالف من سكان تداعياته على مختلف دول العالم إن اقتصاديا ثقافيا واجتماعيا مالمسا وبشكل سلبي حقوق األفراد، فيروس أودى بحي
ذا الفيروس هالذي يعتبر السبب الرئيس في ذروة  لالختالطبا في فرض حالة الطوارئ الصحية في جل بلدان العالم تجنبا العالم سب

 المستجد، أنظر:

، 2020يونيو  11 عاالطالتاريخ  في موقها اإللكتروني، -19وفيد ك–قارير منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد ت -  

 .9h55minالساعة 

              -19كوفيد –أنظر كذلك الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد  -  
-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus-s/novelwww.who.inter/ar/emergencies/disea

coronaviruses                        

http://www.who.inter/ar/emergencies/diseas/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
http://www.who.inter/ar/emergencies/diseas/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 اإلقتصادية اإلجتماعية واألسرية منها على وجه الخصوص، فارضا تحوالت أبانت

عن وجود أزمة في تعليق كل مناحي الحياة العادية للفراد الش يء الذي نجم عنه 

مالمسا بشكل خاص حقوق األطفال ذووا  3تعطيل في الحقوق املسندة لهؤالء

الوضعية غير القانونية بشكل خاص داخل منظومتنا إن بشكل إيجابي أو سلبي 

ضع ما فرضته تلك اإلجراءات حمائي أو غير حمائي لهذه الفئة الواجبة الرعاية، و 

اإلحترازية فارضة معه تبني قوانين ومراسيم استعجالية تدبيرية للمرحلة 

اإلستثنائية الراهنة، وبأسس تجد منطلقها في تبني سياسة الحجر الصحي وصوال إلى 

أشهر أو أكثر لتجنب انتشار املرض  3تبني حالة الطوارئ الصحية التي امتدت لقرابة 

 هذا الفيروس الكوني. والقضاء على

قد فرض حياة استثائية وللسرة  19وعليه إذا كان فيروس كورونا كوفيد 

بشكل خاص وفي عالقتها بأطفالها الشرعيين، فإن السؤال الذي يطرح عن آثار هذا 

الفيروس على الوضع الحقوقي للطفال بدون هوية سيما وأن كثيرا من هذه الفئات 

رتها البديلة، وبشكل يدعوا فرضا ال يقبل إثبات عكسه ما كان الشارع مالذها وأس

عن تقييد حركة األفراد في الفضاءات العامة بفعل إجراءات حالة الطوارئ والحجر 

 الصحي إلى إبراز وضعية األطفال بدون هوية في ظل هذا الوضع اإلستثنائي.

أن وضع حقوقي للطفال بدون هوية إنما تأثر بفيروس كورونا املستجد ذلك 

هؤالء يعتبرون من أولى األشخاص عرضة لإلصابة بهذا الوباء لعدم وجود فضاء 

اقع  آمن يقيهم شر هذا املرض الذي يجد ضالته في الفضاء العام واإلختالط الو

سواء مع أقرانهم من أطفال الشارع أو مع غيرهم من أفراد املجتمع، وفي غياب تام 

ة فيها عن عالج نفسها بنفسها في هذا السن بل لتدابير الوقاية لهذه الفئة الغير قادر 

                                                           
ص:  ،2020، ماي 18، العدد 19بجائحة كورونا كوفيد  2نظر مجلة الباحث، مجلة قانونية علمية فصلية محكمة، ملف خاص أ - 3

115- 116. 
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حتى من الدولة بمؤسساتها العامة أو من بعض املؤسسات الرعائية الحاضنة 

للطفال بدون هوية في ظل هذه الجائحة العاملية كما أكدت ذلك منظمة الصحة 

العاملية، وصوال إلى غياب حتى أبسط الظروف املعيشية من أكل او شرب أو ملبس أو 

شرب إلى غيرها من الضروريات الطبيعية لهذه الفئة تهربا حتى من أفراد املجتمع م

من هذه الفئة خوفا من انتقال عدوى املرض إليها، هذا على الرغم من بعض 

اإلجراءات اإلحترازية للدولة التي توجهت لحماية هذه الفئة من املرض دون ضمان 

ي أساس العدوى في ظل اإلختالط باقي حقوقها وذلك من خالل حجزها في أماكن ه

الذي تنتفي فيه أسس حماية هذه الفئة الضعيفة، وفي أية غياب رقابة صارمة 

للمؤسسات الحاضنة لها للقول بتنفيذها إللتزامتها الحمائية لهذه الفئة صحيا أو 

 غيرها.

اقعا إنما يفرض الحديث عن بعض مالمح الحماية  وضع حقوقي له أزمته و

ه الفئة في التشريع املغربي حماية ملصلحتها الفضلى في ظل فترة القانونية لهذ

الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة كورونا املستجد، كنقط ستكون محور 

 الحديث واملقاربة آتية الذكر.

ظل  قراءة في بعض مالمح الحماية الحقوقية للطفال بدون هوية في ثانيا:

 - 19 كوفيد -أزمة الفيروس التاجي املستجد 

بداية القول ودون التعرض للمرجعية الدولية الحمائية لحقوق األطفال 

بشكل عام باتفاقياتها معاهداتها وبروتوكوالتها وفي جانبها الحمائي لحقوق األطفال 

بدون هوية كعبارة تحتضن كل فئات األطفال املوجودين في وضعية صعبة 

ة والكيفية التي عالج بها املشرع ، لكن مع إشارة موجزة لوضعية هذه الفئ4القانونية

                                                           
دول العالم مقررة لها اتفاقيات قررت كونية حقوقه والتزام معظم دول العالم  لقد كانت والزالت حقوق األطفال من أبرز اهتمامات - 4

بتقريرها في قوانينها الداخلية كأحد األسس الحمائية لحقوق اإلنسان، حقوقا لألطفال ال فرق فيها بين ما إذا كانوا شرعيين أو غير 
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املغربي حقوق الطفل بشكل عام وهؤالء بشكل خاص، ومكانة توجهاته في التقعيد 

لحماية أساسية لها في ظل وباء كورونا التاجي الكوني املستجد، وإن بقصور تشريعي 

اقع هذه الفئة في ظل هذا الوضع اإلستثنائي ضاعف من الهويتها الحقوقية  أظهره و

 ل املجتمع املغربي.داخ

وضح تشريعي حمائي لحقوق األطفال بدون هوية ذاك الذي كرسه املشرع 

الذي اعتبر دستورا  2011من دستور  32الدستوري ضمن مقتضيات الفصل 

للحقوق والحريات بامتياز مقررا وفي فقرته الثالثة حقا دستوريا مالمسا حقوق هذه 

حماية القانونية، واإلعتبار اإلجتماعي الفئة عند قوله "تسعى الدولة لتوفير ال

واملعنوي لجميع األطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، 

توجه دستوري فيه إشارة واضحة لحماية حقوق األطفال بدون هوية عند توظيفه 

عبارة "بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، كوضعية قد تكون شرعية وغير 

ي زمرتها هؤالء، في انتظار إحداث املجلس اإلستشاري للسرة شرعية يدخل ف

والطفولة كمؤسسة دستورية لها ضماناتها في حماية حقوق هذه الفئة، وبشكل 

يقتض ي تدخل الدولة لحماية األطفال بدون هوية سيما في ظل الجائحة الحالية 

والوحيد  ملرض كورونا املستجد كوضع استثنائي يقتض ي تدخل الدولة اإلستثنائي

لرعاية حقوق هذه الفئة، حماية تشريعية ملصلحة األطفال الفضلى ما قررتها هي 

عند حديثها عن  156األخرى مدونة األسرة كما قررت بشكل خاص مقتضيات املادة 

                                                           
إلى أن تم اإلعتراف بحقوق الطفل دوليا  1919ألول مرة سنة  شرعيين بدون هوية ما تجد أسسها في  مرجعيتها الدولية التي تبلورت

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذا اإلعالن  1948في اإلعالن العالم األول لحقوق الطفل، ليتقرر بعده وفي سنة  1924سنة 

املة واإلستغالل سيما للطفل كإنسان األمريكي للحقوق والواجبات واللذين أكدا على حق    اإلنسان في عدم تعريضه للعنف وسوء المع

وبعدها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  1959له حقوق، لتتأكد هذه الحقوق في اإلعالن العالمي لحقوق الطفل سنة 

لى ، لتتقرر بعدها مجموعة من البروتوكوالت التي فرضت تطورا حقيقيا في حقوق الطفل مقررة مصلحته الفض1966والسياسية سنة 

التي سوت بين األطفال بغض  1989في ذلك وبحقوق كونية يصعب حصرها، إلى أن توجت بأبرز اتفاقية كونية لحقوق الطفل لسنة 

عن شرعية هويتهم من عدمها، وبعدها باستراتيجية دولية تلزم الجميع بتطبيقها على أرض الواقع وبحماية متكاملة وخطة عمل دولية 
 "، أنظر في هذه المرجعية الدولية لحقوق األطفال:سميت "بعالم جدير بأطفاله

 . 19 -17لي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء واألطفال، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، ص: الدليل العم -    
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إمكانية نسب حمل املخطوبة للخاطب رغم انتفاء عقد الزوجية عند ثبوت بعض 

من  16اقتربت في مضامينها من مقتضيات املادة الشروط التي قررتها هذه املادة والتي 

هذه املدونة التي أجازت إثبات عقد الزوجية عند وجود ظروف قاهرة حالت دون 

ذلك، كمقتضيات حمائية لنسب الطفل الذي يكون بدون هوية ليغدوا بعدها 

اقع  قانونيا وبهوية له حقوقه الشخصية تجاه األسرة واملجتمع ككل سيما في ظل و

عالقات غير شرعية نتجت عنه أحمال وأنساب غير شرعية تقتض ي حماية أنتج 

ورعاية خاصة في هذه الفترة العمرية، وهو وضع يقتض ي تفعيل مقتضيات زجرية في 

القانون الجنائي واملسطرة الجنائية لتقرير بعد حمائي لهذه الفئة وللوضعية 

شرات الحرة إلى ترتيب آثار الصعبة التي تعيشها بدءا من تجريم هذه العالقات واملعا

قانونية للطفال الناتجين عن هذه العالقات بما في ذلك تدخل الدولة الذي سبق 

من هذه املدونة عند قولها "تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير  54وقررته املادة 

الالزمة لحماية األطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون"، كمقتض ى يؤسس 

ية حقوق األطفال وبدون هوية في ظل عمومية عبارات هذه املادة، وبتدخل لحما

قانوني ملؤسسة الدولة سيما في ظل وباء كورونا وما قرره هذا األخير من وضع مستجد 

المس وضعية األطفال بدون هوية والذي يقتض ي مالئمته بأحكام قانونية وبتدخل 

ونا ومستقبلي لهذه الفئة بعد جماعي  يؤسس لبعد حمائي آني في ظل فيروس كور 

 القضاء على هذا األخير.

توجهات ومالمح حمائية لهذه الفئة ما قررته عديد قوانين املشرع املغرب 

"القانون الجنائي، قانون املسطرة الجنائية، قانون الجنسية، مدونة الشغل..."، 

 1993نيو يو  21بدءا من التزامه باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها بتاريخ 

انتهاءا بخطته الوطنية لحماية الطفولة سواء كانت شرعية أو بدون هوية منها بشكل 
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سنوات جاءت لتدعيم  10خاص، كخطة عمل وطنية حددت لها فترة حصرية مدتها 

لعل أبرزها ذلك الحق في هويتها إلى  5املكتسبات املقررة في حماية حقوق هذه الفئة

ة، أضف إلى ما جاء في خطة وزارة العدل لتعزيز جانب زمرة من الحقوق املتعدد

التكفل باألطفال تقريرا ملساعدتهم اإلجتماعية سيما للطفال املوجودين في وضعية 

صعبة أو في وضعية إهمال، وبإجراءات بديلة إيوائية وبمؤسسات عمومية وخاصة 

ور رعائية لها وصوال لجمعيات ومنظمات املجتمع املدني التي فرضت بحدة بظه

 .-19كوفي –فيروس كورونا 

ولعل أبرز القوانين الرعائية لحقوق األطفال بدون هوية سيما في ظل زمن 

كورونا الذي تراجعت فيه حقوق هذه الفئة التي كانت تجد مالدها في الشارع كأسرة 

اقع وفي غياب ألبسط  بديلة رغم املشاكل التي كانت تعانيها كما يشهد بذلك الو

على غرار نظرائهم الشرعيين "التعليم، امللبس، األكل، التربية  حقوقها الطبيعية

ورقابة تصرفاتهم..."، لتبقى الصحة أبرز هذه الحقوق التي انعدمت بظهور وباء 

كورونا املستجد جاعلة إياهم من أولى األشخاص عرضة لهذه املرض، والحال أن 

أساسا بل حتى قبل الوقاية منه مرتبطة بوسائل الوقاية والتنظيف املنعدمتين 

ظهور هذا الوباء الكوني املستجد، وضع يبقى فيه قانون كفالة األطفال املهملين 

، سيما في 6من أهم القوانين التي لعبت أدوارها في رعاية حقوق هذه الفئة 15.01

                                                           
طفل كما تأكد ذلك في قوانينه غربي الدولية باتفاقيات حقوق الالمشرع الم اللتزاماتلقد جاءت هذه الخطة الوطنية ترجمة حقيقية  - 5

مساواة حقيقية  الداخلية بل حتى في دستوره الجديد الذي اعتبر دستورا للحقوق والحريات بامتياز عندما كرس مقتضيات دستورية أقرت
صعبة أو  نيةبين األطفال سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين أو بدون هوية إلى غيرهم من األطفال الموجودين في وضعية غير قانو

ة حصرية إهمال، حيث ومما جاء في أهداف هذه الخطة رصد وتدعيم المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الطفل والتي حددت لها فتر

ا لتتقرر بعده ، وهي الخطة لتي أخذت عنوانا بارزا لها جاء فيه "من أجل مغرب جدير بأطفاله"،2015إلى غاية  2006ابتدأت من سنة 

 لعل أبرزها خطة عمل وزارة العدل لتعزيز التكفل بالنساء واألطفال، أنظر بهذا الخصوص: مجموعة من الخطط

 .   24 -20لدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء واألطفال، م س، ص: ا -  
أبرز المقتضيات التشريعية التي قررت  ، من2002يونيو  13والصادر بتاريخ  15.01لة األطفال المهملين رقم لقد اعتبر قانون كفا - 6

، أو كانوا يتيمي حماية لألطفال الموجودين في وضعية إهمال والذين تعدد أسباب إهمالهم كما في حالة جهل أبويهم أو تم التخلي عنهم
مرته حتى دخل في زاألبوين أو عجزوا عن رعايته، أو في حالة انحراف األبوين تجنبا لإلضرار بهؤالء األطفال، وهو إهمال ما ي

ائهم من األطفال بدون هوية كأطفال موجودين في وضعية صعبة مجردة من عديد الحقوق األساسية قانونا أو واقعا على خالف نظر
ة لحقوق الطفل، الدولي باألوقافاألطفال الشرعيين الذين قرر المشرع وفي عديد قوانينه زمرة من الحقوق الممتازة التي أكدت وفائه 

 بهذا الخصوص:أنظر 
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ظل هذه الجائحة تشجيعا للكفالء من األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين إلى إبرام 

اقع مرض عقود تكفلية بهؤال تراجعها  -19كوفيد -ء األطفال وإن كانت عقود شهد و

أو انعدامها على خالف ما كان قبل هذا املرض وإن بتسجيل تراجع في نسب كفالة 

 هؤالء األطفال كوضع تراجعي غير حمائي لحقوقها قبل ظهور هذا الفيروس. 

للطفال تبقى إذن هذه قوانين لها مكانتها وأسسها في تقرير حماية حقوقية 

ي حماية هذه الفئة فاملستجد إذ  -19كوفيد -بدون هوية آنيا في ظل مرض كورونا 

اقع  حماية للمجتمع بأكمله بهذا املرض أو بدونه، قوانين حقوقية ما اصطدمت بو

 ضربها عرض الحائط مقررا ال حماية هذه الفئة مكرسا الهويتها. 

ريوس فن هوية يف ظل أزمة طفال بدوالفقرة الثانية: الوضعية احلقوقية لأل

 -19وفيد ك-كورونا املستجد   

املستجد كجائحة عاملية هددت حياة  -19كوفيد -بظهور مرض كورونا 

اإلنسان صغيرا كان أو كبيرا، وبوضع فرض تبني املغرب على غرار عديد بلدان العالم 

حجر إخراج قوانين ومراسيم آنية استثنائية تمثلت أساسا في تفعيل إجراءات ال

الصحي أو من خالل تفعيل قانون الطوارئ الصحية التي استمرت ما يقارب األربعة 

، مقيدة بذلك حركة وتنقالت اإلنسان مقررة 7األشهر ملنع انتشار وباء كورونا الصحي

اقع حقوق األطفال بدون هوية في ظل هذه اإلجراءات  وضعا فرض الحديث عن و

اؤال عن الكيفية التي تعاملت بها الدولة مع التي قيدت حركتهم في الشارع طارحة تس

هذه الفئة، وفي إجابة عن ذلك يظهر بالفعل مدى التأثر السلبي لهذه الفئة بهذا 

                                                           
، مكتبة -على ضوء أحكام مدونة األسرة 2002يونيو  13دراسة تحليلية نقدية لظهير –عبدالقادر قرموش، كفالة األطفال المهملين  -   

 .2008دار السالم، الرباط، الطبعة األولى 
خاصة بحالة الطوارئ الصحية ، والمتعلق بسن أحكام 2020مارس  23، صادر بتاريخ 2.20.292 مرسوم بمثابة قانون رقم - 7

وارئ ، والمتعلق بإعالن حالة الط2020مارس  24، والصادر بتاريخ 2.20.293وإجراءات اإلعالن عنها، والمرسوم اآلخر رقم 

م المنشورة في الجريدة الرسمية السنة وهي المراسي ،-19كوفيد –الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 مكرر. 6867تاسعة عشر بعد المائة، العدد ال
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املرض جعلها مستهدفة وهدفا لهذا الفيروس الذي يجد ظالته في تجمعات األفراد 

 خاصة وأن مالد هؤالء هو الشارع، أضف إلى ذلك على أن هناك من األشخاص من

يتولى رعاية أكثر من طفل وبدون أية وثيقة رسمية للقول بوقايته ورعايته لهذه الفئة 

اقبة للجهزة  من هذا املرض إلى جانب باقي الحقوق األخرى، وفي غياب أية مر

الرسمية لهؤالء األشخاص الذين يتولون رعاية هؤالء األطفال سيما وأن الهدف من 

اقع ال يهمهم رعايتهم هو اتخاذهم طريقا لكسب امل ال عن طريق التسول كما يظهر الو

 فيها صحة هذه الفئة وحقوقها.

وضع ال حقوقي يالمس هذه الفئة كشف عنه مرض كورونا املستجد الذي 

عرض حياة وصحة األطفال بدون هوية للخطر في ظل انعدام الظروف الصحية 

هذه الفئة داخل املالئمة لوقايتها منه، بل حتى لو قلنا بتدخل الدولة إليواء 

مؤسساتها الرعائية فإن ذلك مردود طارحا تساؤالت عن قدرة هذه املؤسسات 

 بأطرها وأجهزتها وقاية هذه الفئة أو في توفير بعض الحقوق األخرى األساسية لها في

ظل هذا الوباء املستجد، سيما وأن هذه املؤسسات ستتخذ وسيلة تجميع هؤالء 

نتقال هذا الفيروس عوض الوقاية منه مهددا األطفال مما سيعرضهم لعدوى ا

بذلك حياتهم للخطر، وضع ومخاض تعيشه هذه الفئة ما أثارت دور منظمات 

 املجتمع املدني التي تراجعت أدوراها في العناية بهؤالء بظهور هذا املرض الذي قيد

تدخالت هذه الجمعيات بسبب وضعها املادي بسبب تراجع دعمها من طرف الدولة 

تعيش نفسها ضائقة مالية أو من طرف بعض الهيئات الدولية التي تعيش أزمة  التي

هي األخرى، وضع أثر سلبا على حقوق األطفال بدون هوية مقررا تراجعا ونفيا 

للحماية املقررة والواجبة لها والحال أن األمر يقتض ي تدخال استثنائيا استعجاليا 

 الفئة وفي صحتها على األقل.على األقل لتدبير مرحلة املرض حماية لهذه 
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وعليه فاملسلم به رغم مالمح الحماية املقررة للطفال بدون هوية، فإن 

فيروس كورونا املستجد ما أظهر خالف ذلك مقررا وضعا كرس امتيازا سلبيا في 

تدعيم حقوق هذه الفئة وحديثا فيها عن ال هوية والقانونية رعايتها صحة على األقل 

قها األخرى الطبيعية، وضع ذاك الذي يفرض توجها مأموال إلى جانب بعض حقو 

يؤسس لحماية هذه الفئة يساير وضعها اإلستثنائي الذي غدت عليه في ظل جائحة 

 قشة اآلتية وباقتراحات اجتهادية.كورونا املستجد كنقط موجزة ستكون محور املنا

وية ون هريس أمن حقوقي لألطفال بداحملور الثاني: حنو توجه مأمول يف تك

 تجدالكوني املس -19وفيد ك-يف ظل أزمة كورونا 

إذا اكان األطفال بدون هوية جزءا ال يتجزأ من أفراد املجتمع تقتض ي توجها 

تضامنيا وسياسة حمائية بقوانين أو بتوجهات قضائية تؤسس للحماية الحقوقية 

ن عي أبان الذ -19وفيد ك-لهذه الفئة، سيما في ظل الوضع الحالي لفيروس كورونا 

اقع له أزمته في رعاية حقوق هذه الفئة، كأسس داعية إلى تقرير  وجود ثغرات وو

وضع مأمول يؤسس ألمن حقوقي بل ويؤكد لنموذج مغربي يحتدى به بهذا الخصوص 

مؤكدا إللتزامات املشرع الدولية بحقوق اإلنسان واألطفال بشكل خاص، كتوجهات 

ئم وهذا الوضع املستجد عن املالمح واألسس تقتض ي الحديث وبرؤية اقتراحية تتال 

الحمائية للطفال بدون هوية "الفقرة األولى"، للخروج بعدها بتأسيس جديد حمائي 

 ي التقعيد له "الفقرة الثانية". ف-19وفيذ ك-للطفال بدون هوية ودور مرض 
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ال ة لألطفمح احلماية احلقوقية املأمولالفقرة األوىل: قراءة يف جتليات ومال

 -19يد كوف-ستجد بدون هوية يف ظل أزمة فريوس كورونا امل

املستجد قد شكل حدثا استثنائيا  19إذا كان مرض كورونا الصحي كوفيد 

مسبوقا فرض تراجعا بل مقيدا تلك الحقوق الكونية التي قررتها ولفترة من الزمن 

ق مالمسة عديد اإلتفاقيات واملؤسسات الدولية الرعائية بشكل خاص لهذه الحقو 

حقوق األطفال سيما الذين يوجدون في وضعية غير قانونية كما تقدم وعن األطفال 

بدون هوية، والتي ترجع أساسا للوضع الصحي الذي اعتبر منطلق تراجع باقي 

الحقوق املخولة لهذه الفئة خاصة في ظل حالة الطوارئ والحجر الصحي الذي 

خاص هذه الفئة، وضع ومن تجلياته  استمر لفترة ليست بالقصيرة مستهدفا بشكل

أن فرض مالمح توجه حمائي مفروض ومن النظام العام على الدولة بسلطاتها 

التشريعية التنفيذية التشريعية والقضائية، وبمؤسساتها الرعائية لهؤالء األطفال 

هدفها األول حماية صحة هؤالء األطفال الذي بقي أبرز ومنطلق الحقوق األخرى في 

 كورونا الذي فرض هذه الضرورة. ظل وباء

وإذا كانت صحة هؤالء األطفال بدون هوية لم تطرح بالحدة في معظم بلدان 

العالم الرائدة في مجال حقوق اإلنسان على خالف املغرب الذي طرح عليه موضوع 

الحماية الحقوقية لهؤالء األطفال، سيما بظهور فيروس كورونا الذي أدى وبشكل 

نسان جعل حقوق هذه الفئة الهدف األسمى لسياسة الدولة تراجعي لحقوق اإل

رهينا بتبني سياسة اجتماعية إيوائية لهذه الفئة تقيهم شر الشارع الذي يعتبر البؤرة 

الحقيقية لهذا املرض طريقا لباقي الحقوق الطبيعية األخرى لهذه الفئة "األكل، 

لهؤالء يفعل حضانتها امللبس..."، وبشكل وقائي لهذه املؤسسات عند رقابتها 

اإليجابية الضامنة لحقوق هذه الفئة آنيا أثناء هذا املرض ومستقبال بعد انتهائه، 



 

   

  -57P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

خاصة وأمام األهمية التي احتلها حق الصحة كأولى الحقوق الكونية للطفال 

 .8وبغض النظر عن وضعهم العائلي

عد وضع ومن مالمحه أن سيفرض على الدولة تبني سياسات وقوانين ذات ب

اجتماعي حقوقي يالمس هذه الفئة، سيما في ظل ما قد يسمى تسونامي األطفال 

اقعا في السنوات األخيرة في ظل الحرية الفردية  وبدون هوية الذي فرض نفسه و

والعالقات الحرة الخارجة عن نطاق الزوجية التي أضحت مفروضة حتى أن هناك 

 .9قوانين أكدت لشرعيتها بحجة مفاهيم الحرية

اض فرضه فيروس كورونا املستجد ويفرض على الدولة ضرورة تفعيل مخ

عديد املؤسسات سيما الدستورية منها التي أخذت على عاتقها حماية حقوق 

الطفولة على غرار املجلس اإلستشاري للسرة والطفولة الذي يبقى طريقا رعائيا 

اإلستثنائي  لهذه الفئة سيما في ظل بعض الظروف اإلستثنائية على غرار الوضع

، وصوال إلى تأهيل عديد املؤسسات 19الذي فرضه فيروس كورونا الكوني كوفيد 

الرعائية وتدعيم بعض املؤسسات الخاصة املهتمة بحقوق األطفال  وللذين هم 

 بدون هوية بشكل خاص.

تبقى إذن هذه بعض مالمح الحماية الحقوقية للطفال بدون هوية التي 

املستجد والتي أخذت في طابعها بعدا اجتماعيا  -19د كوفي-فرضها مرض كورونا 

                                                           
لي عله ومن األسس الحمائية لألطفال وبدون هوية ما قرره المشرع الدستوري مقررا مساواة حقيقية لألطفال بغض عن وضعهم العائل - 8

ي سياسات عاما تقتضمن الدستور، وبشكل أضحت فيه حقوق هذه الفئة شأنا دستوريا و 32كما أكد منطوق الفقرة الثالثة من الفصل 

ؤثرا وبشكل موقوانين ذات بعد حقوقي اجتماعي لهذه الفئة، وبرعاية خاصة سيما في ظل فيروس كورونا الذي استهدف صحة هذه الفئة 
إلعتبار لحقوق سلبي على حقوقها التي هي أصال منتفية كما يشهد بذلك الواقع وقبل هذا الفيروس المستجد، فيروس لمن شأنه إعادة ا

 تشريعات الغربية.ه الفئة التي تشكل نسبة مهمة من أفراد المجتمع بل ومستقبله مساواة إياهم بباقي األطفال كما توجهت في ذلك الهذ
بمفاهيم ن الثابت اليوم منافسة بعض أنواع األسر لألسرة الزواجية الشرعية على غرار مفاهيم األسرة الواقعية واألسرة البديلة، وم - 9

طفال بغض ت شرعية وخالنية حرة بين الجنسين أنتجت أطفاال وبدون هوية، وإن بتشريعات قررت مساواة تامة بين األأظهرت عالقا
ة غير الشرعية النظر عن نسبهم على خالف المشرع المغربي الذي ال يزال يقيم تمييزا بين النسب والبنوة الشرعية عن النسب والبنو

رع نين المشرع األخرى، لكن بتسجيل بعض التطور الملحوظ من طرف بعض قوانين المشكما أكدت ذلك مدونة األسرة وبعض قوا

برزها قانون كفالة األطفال المهملين "، لعل أ156 -16" وبعض مقتضيات مدونة األسرة"المادة 32الجديدة على غرار الدستور "الفصل 

خيرة حق الطفل في ، مقررة هذه األ1989اقية األمم المتحدة لسنة من اتف 20معتبرا الكافل أسرة بديلة تجسيدا حرفيا لمقتضيات المادة 

ود سيما من أسرة أصلية فإن لم توجد أو لم تكن مؤهلة لتربيته فيلزم أن يوضع في أحضان أسرة بديلة، أوضاع تقتضي مضاعفة الجه
قرير هويته كحق انتقاال من الهويته إلى ت طرف المغرب بتشريعه وسياسته إلى تدعيم حقوق الطفل الموجود منه في وضعية غير قانونية

 . 19طبيعي له سيما في ظل الوضع الحالي اإلستثنائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 
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لهذه األخيرة، كمالمح مستقبلية لن تتقرر إال بضرورة الخروج بتأسيس جديد 

 في التقعيد له. -19كوفيذ -مستقبلي حمائي للطفال بدون هوية ودور فيروس 

فال سيسي مأمول محائي حقوقي لألطالفقرة الثانية: حنو اخلروج ببديل تأ

  التقعيد لهيفن هوية ودور فريوس كورونا املستجد بدو

سلبيا منتقدا  قد فرض وضعا -19كوفيد -إذا كان فيروس كورونا املستجد 

لحقوق األطفال بدون هوية، فإن له إيجابياته فرضت إعادة النظر في سياسات 

التشريعات على غرار املغرب وتوجيه اهتمامه لهذه الفئة سيما واإللتزامات 

ضة على شخص الدولة دستوريا وقانونا في حماية األطفال كما تبين سلفا املفرو 

بغض النظر عن وضعيتهم العائلية، كمؤسسة تبقى الوحيدة في ظل هذه الجائحة 

الكونية لضمان وتدعيم حقوق هذه الفئة، وصوال ملا قد يسمى أمنا حقوقيا 

مساواة تامة لنظرائهم للطفال بدون هوية له استمراريته حتى بعد هذه الجائحة في 

األطفال الشرعيين، توجهات حقوقية مأمولة تبقى رهينة بأسس كيف ما كانت تقعد 

لهذه األبعاد سيكون ملرض كورونا املستجد أدواره ومنطلقه في هذه التغييرات كما 

 سيأتي في بعض النقط آنية الذكر.

اية ذلك ومن أولى هذه املقترحات ضرورة تدخل الدولة بمؤسساتها رع -

حقوق األطفال بدون هوية تتالئم ووضع كورونا املستجد بل حتى ما 

 بعده.

وضع إنما يقتض ي هو اآلخر تدخل الدولة إلخراج صناديق ضمان  -

للطفال بدون هوية توجه لدعمهم اإلجتماعي باعتبره أساس باقي 

الحقوق األخرى في ظل هذه الظرفية اإلستثنائية، على غرار صندوق 

 لفيروس كورونا املستجد.الدعم املالي 
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تأهيل وتدعيم مؤسسات رعاية وإيواء األطفال بدون هوية ومن طرف  -

 الدولة بشكل خاص لضمان حقوق هذه الفئة في زمن كورونا وبعده.

تبني سياسة مستقبلية ملا بعد كورونا تسهل اندماج األطفال وبدون  -

 هوية في الحياة العامة ضمانا ملصلحتها الفضلى.

الرعاية فضاءا وأسرة بديلة لتأهيل األطفال بدون هوية  جعل مؤسسات -

 ضمانا لحقوقهم األساسية في ظل مرض كورونا الحالي وبعده.

وضع أجهزة رقابية للمؤسسات الرقابية للطفال بدون هوية لها  -

اختصاصها في حماية حقوق هذه األخيرة وبشكل إلزامي لهذه املؤسسات 

ء تقاريرها للهيئات القضائية لتقرير الجزاعند اإلخالل بالتزاماتها مع رفع 

بحقها، سيما في ظل الوضع اإلستثنائي لجائحة كورونا التي تتطلب 

مجهودات أكبر لحماية وتدعيم حقوقها حفاظا على حياتهم بشكل 

 أساس منطلقا لباقي حقوقها األخرى.

دعم الرعاية اإلجتماعية لهؤالء األطفال كفئة تقتض ي رعاية خاصة كما  -

 عن ذلك وباء كورونا املستجد. كشف

وضع جزاءات عقابية لتجريم العالقات غير الشرعية والعالقات الحرة  -

التي كانت السبب في إيجاد هذه الفئة من األطفال والتي أظهر وباء كورونا 

تراجع مثل هذه العالقات بسبب القيد الذي فرض على حرية األفراد 

الصحي املفروض لفترة ليست وتنقالتهم في ظل حالة الطوارئ والحجر 

 بالقصيرة.
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 :خامتة

إذا كان األطفال بدون هوية من أكثر األشخاص عرضة ملرض كورونا الصحي 

مقررا وضعا حقوقيا يعيش أزمته لهذه الفئة بشكل خاص  19املستجد كوفيد 

وللفراد بشكل عام، فإن هذا الفيروس ما فرض وضعا إيجابيا أعاد النظر لهذه 

كانت مهضومة الحقوق قبل هذا الوباء وزادت حدته في ظله تقتض ي على  الفئة التي

الخالف من ذلك رعاية خاصة باعتبارها املستقبل الذي يمكن أن تنهض عليه الدولة 

بل واملعيار املعتمد من طرف الهيئات الدولية للقول بمدى احترام الدول للحقوق 

تماعي رعائي لهذه الفئة تقريرا والحريات، وبدعوات إلى تبني سياسات ذات طابع اج

ألمن أسري حقوقي له ضماناته في تأهيل وتيسير اندماج هذه الفئة إلى ما بعد زمن 

 كورونا املستجد، كما أظهرت ذلك اإلقتراحات املأمولة التي تم التوصل إليها في هذه

الدراسة سيما وفي ظل العدمية التي ميزت دراسة موضوع حقوق الطفل بشكل عام 

طفال بدون هوية بشكل خاص في ظل الوضع اإلستثنائي لجائحة كورونا رغم ما ولل 

ستواجه به من عقبات وصعوبات لضمان الحقوق األساسية لهذه لفئة التي اعتبرت 

نظاما عاما مفروضا وعلى جميع بلدان العالم، سيما وفي ظل اإلحصائيات التي 

ت أبانت عن تراجع حقيقي حالي خرجت بها املنظمات الحقوقية الدولية مقررة توقعا

في ظل هذا الوباء ومستقبال سيالمس حقوق األطفال املوجودين في وضعية صعبة 

أو إهمال مكرسا الهوية هذه األخيرة، وألسباب ترجع للتأثير السلبي لهذا الوباء 

والفيروس على الوضع اإلقتصادي اإلجتماعي لبلدان العالم بل حتى على املؤسسات 

 وطنية الداعمة لحقوق هؤالء األطفال.     الدولية ال
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 هيم أليوببرااألستاذ                                                                                                                                                                                          

 أستاذ التعليم الثانوي                                                                       

 مراكش باحث يف التنمية الرتابية                                                                 

 

تأثري جائحة فريوس كورونا على التعليم باملغرب: أية 
 ات تربوية، نفسية وسلوكية على املتعلم؟انعكاس

 -حالة إقليم زاكورة  -دراسة ميدانية  -

 :ملخص

دول العالم، وقد صاحب هذا االنتشار   COVID 19لقد اجتاح فيروس كورونا 

العديد من اإلجراءات التي اتخذتها الكثير من الدول في عدة قطاعات من أجل 

تعليم عن بعد من بين اإلجراءات االحترازية محاصرة الفيروس ومنع انتشاره. ويعتبر ال

املتخذة في قطاع التعليم باملغرب بشكل خاص. ونظرا ألهميته، إال أن لديه الكثير من 

النتائج التربوية واالنعكاسات النفسية والسلوكية على املتعلمين بإقليم زاكورة 

 خاصة واملغرب عامة.

البعد  –البعد التربوي  –ونا فيروس كور  –كلمات مفتاحية: التعليم عن بعد 

 إقليم زاكورة  -النفس ي والسلوكي 

 حسن بلقاضيذ األستا

 أستاذ التعليم الثانوي

 اكشالدينامية اجملالية مر باحث يف

 

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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Abstract: 

The Coronavirus has swept through 19 countries around the 

world, and this spread has been accompanied by many measures taken 

by many countries in several sectors to contain the virus and prevent 

its spread. 

Distance education is considered one of the precautionary 

measures taken in morocco's education sector in particular. Given its 

importance, it has many educational consequences and psychological 

and behavioural implications for learners in the region of Zagora in 

particular and Morocco in general. 

Keywords: Distance Education, Coronavirus, Educational 

Dimension, Psychological and Behavioural Dimension, Zagora Region. 

 

:مقدمة  

اقتصادية ناجمة عن 21واجه العالم مع بداية القرن          م أزمة صحية و

ول مرة "، الذي أبلغ عنه أل  COVID-19تفش ي عدوى فيروس كورونا املستجد " 

، لينتشر بعدها بشكل أخطبوطي في جل 2019دجنبر  31بمدينة ووهان الصينية يوم 

ة في كثير من قطاعات االقتصاد، وأودت دول العالم. األمر الذي أدى إلى خسائر فادح

شخص حسب منظمة الصحة العاملية، وخلفت الجائحة  160000بأرواح أكثر من 

آالف املصابين وزرعت الخوف واإلكتئاب في نفوس األفراد واملجتمعات، ليدخل 

 العالم حالة طوارئ صحية.
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ان ما إن املغرب كغيره من بلدان العالم لم يسلم من هذه الجائحة، فسرع

وصل صدى األزمة الصحية، وفي خضم التطورات التي يعرفها الفيروس وانتشاره 

بشكل مخيف على املستوى الدولي، تجندت الدولة املغربية وتعاملت بالسرعة 

والحسم املطلوبين في مواجهة هذا الوباء، عبر تدابير فورية  في مجموعة من 

امللك محمد السادس للحد من القطاعات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة 

تفش ي الفيروس كظاهرة كونية مخيفة. ليتم بذلك اإلعالن عن حالة طوارئ صحية 

 . 20/03/2020بمرسوم قانون بدأت منذ 

يعتبر قطاع التعليم باملغرب من بين القطاعات التي تأثرت بجائحة فيروس   

اقعي ، لتنخرط في كورونا، ووضع وزارة التربية  الوطنية على محك حقيقي وو

 إجراءات وقائية واحترازية غير مسبوقة فرضتها الوضعية الراهنة. 

. إشكالية الدراسة 1  

إن البحث في هذا املوضوع أكبر من أن يكون مجرد مقال، لكن إيمانا منا 

بضرورة االنخراط في النقاش الدائر حول جائحة كورونا بعالقته بقطاع التعليم، 

أفكار نظرية وتطبيقية.  ارتأينا املساهمة بتصورات  و

في ظل هذه الوضعية الوبائية، فإننا نطرح سؤاال إشكاليا مفاده: كيف تعاملت وزارة 

التربية الوطنية كفاعل رئيس ي مع هذه الظرفية االستثنائية وما انعكاسات التعليم 

 عن بعد على الجانب التربوي والنفس ي والسلوكي للمتعلمين؟ 

 ركزية سنقسمها إلى األسئلة الفرعية التالية:لإلجابة عن اإلشكالية امل

ا هي االستراتيجية التي رسمتها وزارة التعليم كفاعل تربوي في تدبير م  -

 الوضعية الراهنة؟
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ا مدى ولوجية املتعلم ملنصات التعلم عن بعد واالنخراط والتفاعل م  -

 واملشاركة فيها؟ 

نفس ي والسلوكي؟ هل خلف ى املستويين الما انعكاسات التعلم عن بعد عل -

 استعدادات إيجابية اتجاه العملية برمتها أم العكس؟

ي تقييم لفعالية ورش التعلم عن بعد؟ وما السيناريوهات املمكنة ملعالجة أ -

 التحديات املرتبطة به؟

. فرضيات الدراسة2  

تعد الفرضيات من بين ركائز البحث العلمي الجغرافي، حيث تساهم في     

دراسة توجيها سليما. ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة سننطلق من توجيه ال

 الفرضيات التالية:

اعتماد وزارة التربية الوطنية على فلسفة جديدة في التدبير قوامها التدريس  -

 اإللكتروني والتلفزي كبديل اضطراري.

ضعف درجة استفادة وولوجية املتعلم من منصات التعلم باختالف املحيط  -

 و اقتصاديالسوسي

التعليم عن بعد خلق مخاوف وضغوطات نفسية وسلوكية لدى املتعلمين وفقدان  -

 الرغبة في التعلم

التعليم عن بعد لم يرقى بعد إلى مستوى تطلعات املتعلمين ولن يعوض التعليم  -

 الحضوري

. منهجية العمل3  

يتم  كمختلف الدراسات واألبحاث، فإن أية دراسة ال تخلو من منهجية عمل     

 اتباعها في دراستها:
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لقد ركزنا منهجيا على املزاوجة بين الجانبين النظري والتطبيقي معتمدين في 

إنجازه على مناهج مختلفة، كاملنهج الوصفي والتفسيري من خالل وصف الوضعية 

 والبحث عن العوامل املفسرة لها ثم املنهج التحليلي عبر تحليل البيانات اإلحصائية

ما اعتمدنا على تقنية االستبيان قصد جمع املعطيات، وعلى هذا لالستمارة. ك

استمارة مستهدفين تالميذ وتلميذات السلك اإلعدادي  340األساس أنجزنا 

والتأهيلي بإقليم زاكورة. ونظرا لصعوبة النزول للميدان بشكل مباشر ملا حتمته 

 التواصل االجتماعي. الحالة االستثنائية ببالدنا، فقد وزعنا االستمارات عبر وسائل

. املوقع اجلغرايف جملال الدراسة4  

يقع إقليم زاكورة في املنطقة الشرقية للمملكة وينتمي إداريا إلى جهة درعة 

جماعة  25تافياللت وفقا ملا أفرزه التقسيم الجهوي األخير للمغرب. وينقسم إلى 

 10قيادات. 9دوائر، إضافة إلى باشويتين و  3ترابية موزعة على 
 

:موقع جهة درعة تافياللت ضمن التراب الوطني  الخريطة رقم 1الخريطة رقم

 )الصفحة املالية(. :إقليم زاكورة ضمن جهة درعة تافياللت2

                                                           
 .16-14، ص 0222-2017برنامج تنمية إقليم زاكورة  - 10
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 Arc gisعمل شخص ي اعتماد برنامج  
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ليمية يف رتبية الوطنية" للمنظومة التع.  مقاربة الفاعل الرتبوي "وزارة ال5

 زمن كورونا

ورات التي يعرفها الفيروس وانتشاره بشكل مخيف، أعلن في خضم التط  

املغرب حالة طوارئ صحية وما رافقها من إجراءات غير مسبوقة في جل القطاعات. 

ويعتبر قطاع التعليم من بين القطاعات الحيوية التي اتخذت تدابير احترازية رامية 

التربية الوطنية والتكوين (، إذ قررت وزارة 19إلى الحد من انتشار وباء كورونا )كوفيد 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي توقيف الدراسة بجميع األقسام والفصول 

. وأوضحت بأن األمر ال 11حتى إشعار أخر 2020مارس  16انطالقا من يوم االثنين 

يتعلق بعطلة استثنائية، وإنما تعويض الدروس الحضورية بدروس عن بعد. 

بالدرجة األولى يهدف إلى تجنب تفش ي " فيروس كورونا" خاصة  وتابعت أنه قرار وقائي

 بعد أن صنفته منظمة الصحة العاملية على أنه جائحة عاملية.

الشك أن التعليم حق أساس ي للجميع وضرورة للتقدم والتطور االجتماعي   

واالقتصادي، حيث حظي بمكانة هامة في اإلصالحات الدستورية من مقتضيات 

. ورغم ما تعيشه بالدنا جراء األزمة الصحية، 2011من دستور  3213و 3112فصول 

فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي اعتمدت 

خطة جديدة غير مسبوقة في التدبير واملمارسة العملية قوامها التعليم عن بعد 

م إرباك إيقاع التعلمات في زمن كبديل اضطراري، وكآلية إلنقاذ املوسم الدراس ي وعد

 كورونا.

                                                           
 2020رس ما 14التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  بالغ وزارة - 11
ى قدم المساواة، من عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، علت - 12

 الحق في الحصول الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج ودي جودة.
 اسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة".التعليم األسالتعليم واجب على الدولة واألسرة في أن واحد "  - 13
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صحيح أن فلسفة التعلم عن بعد ورقمنة املنظومة التربوية كانت حاضرة     

في الخطابات واإلصالحات املتتالية، حيث كان املغرب شأنه شأن العديد من البلدان 

ؤية يتهيأ إلدماج خطة "التعلم عن بعد" تدريجيا في املنظومة التعليمية، إذ نصت الر 

رة الرابعة من الدعامة التاسعة عشرة على في الفق 2030-2015االستراتيجية 

ضرورة التعزيز التدريجي لصيغ التعليم الحضوري، بالتعليم عن بعد، عبر اعتماد 

برامج ووسائط رقمية وتفاعلية، وتكوين مكتبات وموارد تربوية إلكترونية. لتأكد 

لى تنويع أنماط التعليم والتكوين.. غير الفقرة العاشرة كذلك من نفس الدعامة ع

أن اكتساح فيروس كورونا جعل الوزارة تسرع وثيرة الرقمنة، بل وجدت نفسها وفي 

ظروف صعبة أمام خيار واحد  مغاير للتعليم الحضوري وهو نمط التعلم عن بعد، 

 بحيثباعتباره " كل عملية تعليمية ال يكون فيها اتصال مباشر بين املتعلم واملدرس، 

ما يكونان متباعدين زمنيا ومكانيا، ويتم التواصل بينهما عبر الوسائط اإللكترونية" ك

ورد في تعريف منظمة اليونسكو. لضمان االستمرارية البيداغوجية والتحصيل 

 الدراس ي لجميع املتعلمات واملتعلمين.

 والبحث لقد انخرطت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي   

العلمي بكل مواردها البشرية وإمكانياتها اللوجيستيكية في ورش التعليم عن بعد من 

 خالل عدة مؤشرات أهمها:

  إطالق خدمة تشاركية مدمجة في منظومة مسار، تمكن األساتذة من التواصل

 املباشر مع تالميذهم أو ما يسمى باألقسام اإلفتراضية

  ما يسمى بالتدريس التلفزي لبث الدروس عن االستعانة بعدة قنوات تلفزية أو

بعد، والتي غطت جميع املستويات من السنة األولى ابتدائي إلى السنة الثانية 

 باكالويا،  سواء في قناة العيون، الثقافية، واألمازيغية..
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 توفير موارد رقمية سمعية وبصرية وملزمات بيداغوجية 

 وإنتاج املحاضرات في مجموعة  إطالق عدة منصات إلكترونية للتعليم الرقمي

 من الجامعات والكليات الوطنية

 توفير مجموعة من املكتبات الرقمية باملجان لفائدة الطلبة الباحثين 

  انخراط نساء ورجال التعليم في مبادرات إنتاج موارد رقمية ودروس مصورة عبر

 صفحات التواصل االجتماعي الفايسبوك أو الواتساب

هناك مجهود كبير وفي ظرفية استثنائية يعيشها العالم  يمكن القول، بأن   

ككل. لكن هذا ال يمنع من التساؤل عن مدى استفادة املتعلم من هذه الدروس و ما 

 تأثير الدراسة عن بعد على صحة املتعلم النفسية والسلوكية؟

الستفادة ليم زاكورة: الوسائل، درجة ا. ولوجية املتعلم ملنصات التعلم بإق6

 عوبات؟والص

من أجل التعرف على درجة ولوجية املتعلم ملنصات التعلم بإقليم زاكورة، 

قمنا باستجواب عينة من تالميذ وتلميذات السلك اإلعدادي والتأهيلي بشكل 

خاص، عبر استمارة موجهة لهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي نظرا للظرفية 

 ألشكال أسفله:االستثنائية التي تعيشها بالدنا، كما تبين ا

: املستوى 2مبيان رقم  -: الفئة املستجوبة حسب الجنس 1مبيان رقم  

 التعليمي للفئة املستجوبة
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 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي            
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  ا يف مواكبة التعلمات عن بعد: الوسائل أو األجهزة املعتمد عليه6-1

ت عن لوسيلة/ الجهاز املعتمد عليه في مواكبة التعلما: ا3مبيان رقم               

 بعد

 
 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي         

من خالل اإلستمارة امليدانية، يتضح أن أغلبية املتعلمين يعتمدون على 

اقع التواصل االجتماعي الفايسبوك أو الواتساب في مواكبة تعلماتهم عن بعد  مو

ن أن الوسائل اآلخرى تبقى بنسب ضعيفة، مما يتأكد لنا أن أغلب . في حي73%بنسبة 

املتعلمين لم يواكبو التعلمات عبر منصة األقسام االفتراضية نظرا لصعوبة الولوج 

إليه أو لعدم التوفر على حواسب أو لوحات إلكترونية تساعدهم على ذلك أو ربما قد 

 البعض. يرتبط األمر كذلك بضعف القدرات التكنولوجية لدى

 تعلم: التعلم عن بعد ودرجة استفادة امل6-2

 

 

 

 

73%

18%

3% 1% 4% 1%

الفايسبوك والواتساب التلفاز لوحة رقمية منصة األقسام االفتراضية الحاسوب أخرى
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 : درجة االستفادة من الدروس املقدمة لك عن بعد4مبيان رقم              

 
 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي 

من املتعلمين يقرون بأن درجة استفادتهم من  52%يبين املبيان أعاله أن 

تبقى متوسطة، في حين أن نسبة جد  41%عيفة و الدروس املقدمة لهم عن بعد ض

..ويمكن تفسير هذا األمر بعوامل مرتبطة أساسا 7%ضئيلة استفادت بشكل جيد 

 بالظروف واملحيط السوسيو اقتصادي للسر.

 : صعوبات متابعة الدروس عن بعد 6-3

 : آراء املتعلمين حول متابعة الدروس عن بعد 5مبيان رقم                    

 
 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي 

(  91%نستنتج انطالقا من نتائج اإلستمارة أن نسبة كبيرة من املتعلمين )

يجدون صعوبة في متابعة الدروس عن بعد. في حين أن النسبة املتبقية ال تجد أية 

ضعيفة
52%
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صعوبة في ذلك.. وهو األمر الذي يمكن تفسيره كذلك باختالف املحيط األسري، أو 

 أسباب أخرى سنراها في املبيان أسفله.

 : صعوبات متابعة الدروس عن بعد6مبيان رقم               

 
 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي  

من املتعلمين  72 %يستقرأ من خالل معطيات الرسم البياني أعاله أن 

ضيات يجيدون صعوبة في فهم الدروس عن بعد، خاصة املواد العلمية كالريا

ون منهم ال يتوفر  16 %والفيزياء والعلوم الطبيعية على غرار بعض املواد األدبية. ثم 

على املعدات الالزمة ملتابعة الدروس عن بعد، باإلضافة إلى أسباب آخرى مرتبطة 

 بضعف صبيب األنترنيت أو انعدامه.

 وكيا. انعكاسات التعلم عن بعد نفسيا وسل7

عد خلف لنا انعكاسات نفسية وسلوكية على الشك أن التعلم عن ب      

 303املتعلم، حيث أن املالحظ انطالقا من تحليلنا ملعطيات املبيانات أسفله أن 

خلقت لهم صعوبات نفسية وتوتر وقلق واكتئاب ومخاوف  89%متعلم أي ما يقارب 

كثيرة، في حين أن النسبة املتبقية تعاملت بشكل طبيعي ولم تتأثر بتداعياته 

فسية... ثم وجدنا أيضا وبطريقة ارتباطية  أن التأثير النفس ي لدى األغلبية الن

ال أتوفر على المعدات
الالزمة 

16%
ال أجيد استعمال 

الحاسوب أو 
تطبيقات الهاتف

2%

صعوبة فهم الدروس 
عن بعد 

72%

صبيب االنترنيت 
ضعيف أو منعدم 

10%

أخرى
0%
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ساهم في انخفاض حماسية ودافعية املتعلم للتعلم، وهو ما تأكد  77 %الساحقة 

أيضا من خالل قصر مدة متابعة الدراسية لدى نسبة مهمة من املتعلمين، حيث أن 

منهم ال تتجاوز ساعة واحدة..  105قيقة، و د 30منهم ال تتجاوز مدة املتابعة يوميا  183

وإن دل هذا على ش يء فإنما يدل على أن الوزارة الوصية على القطاع لم تقم بإعداد 

املتعلمين نفسيا قبل الشروع في تقديم الدروس على القنوات التلفزية وبشكل 

ة مكثف، ولم توفر مستلزمات تحقيق العملية التعلمية لدى الفئات الهشة بالدرج

 فيف الضغط النفس ي. األولى لتخ

: حماس ودافعية 8مبيان رقم  -: الحالة النفسية للمتعلمين  7مبيان رقم      

 املتعلم للتعلم

  

 
 2020امليدانية، ماي 

نة ارتياح نفسي وطمأني ضغط وقلق وتوتر 

37

303

0 100 200 300

انخفضت

ارتفعت

لم يطرأ عليها تغيير 



 

   

  -75P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

 : مدة متابعة الدراسة يوميا 9مبيان رقم        

 
 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي          

 املمكنة ن منظور املتعلم واالقرتاحاتش التعلم عن بعد م. تقييم فعالية ور8

 م فعالية ورش التعلم عن بعدتقيي 8-1

: تقييم 11مبيان رقم  -لتعلم عن بعد بين القبول و الرفض : ا10مبيان رقم    

 فعالية آلية التعلم عن بعد

دقيقة 30

ساعة1

ساعة2

أكثر 

183

105

52

0
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 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي       

من املتعلمين غير مقتنعين وغير راضين  83%أعاله أن نالحظ من خالل املبيان 

عن مسألة التعلم عن بعد، لنجد بالتالي أن فعالية آلية التعلم عن بعد ضعيفة إلى 

متوسطة لدى األغلبية الساحقة... مما يدل على غياب روح التفاعل والتنشيط بين 

ام. سة االفتراضية بكل عاملدرس واملتعلم لبلوغ املعرفة في التعلم عن بعد أو في املدر 

راضية بهذه املسألة ولو بدرجات مختلفة البأس  17 %بينما نجد في املقابل أن نسبة 

 بها إلى جيدة.

 لتعلم عن بعد اقرتاحات املتعلمني لتطوير آلية ا 8-2

اقعية منها أو        إن تطوير وتحسين أداء املدرسة العمومية اليوم سواء الو

عبير، أصبح مطلب ملح يساءل الجميع بدون استثناء. بالتالي االفتراضية إن صح الت

17%
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نعم ال
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أفكار  فتطوير آلية التعلم عن بعد يستدعي باألساس األخذ بعين االعتبار آراء و

املتعلمين كفئة مستهدفة بالدرجة األولى، وكركيزة مهمة في املنظومة التعليمية 

 ببالدنا. 

ستبيان املوزع عليهم إلى لقد خلصنا من خالل أجوبة املتعلمين في اال      

مجموعة من االقتراحات التي من شأنها أن تطور التعلم االلكتروني مستقبال 

ر باملغرب، ومنها: توفير االنترنيت مجانا ملتابعة البرامج التعليمية الهادفة، توفي

ب لوحات إلكترونية، تقوية قدرات املتعلمين في املجال املعلوماتي على اعتبار أن أغل

ات إقليم زاكورة جماعات قروية لم تواكب الثورة املعلوماتية بالشكل جماع

 املطلوب.

 : اقتراحات املتعلم  لتطوير التعلم عن بعد مستقبال12مبيان رقم 

     
 2020املصدر: االستمارة امليدانية، ماي  

 

 

 

 

 

42%

47%

11%

توفير لوحات إلكترونية  توفير االنترنيت مجانا لمتابعة البرامج التعليمية الهادفة

تقوية قدرات المتعلمين في المجال المعلومات آخر
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 :خامتة 

اطت بكل من خالل تحليل نتائج الدراسة، يتضح أن وزارة التربية الوطنية تع   

مسؤولية وبحماس وطني مع الوضعية الجديدة واملفاجئة التي فرضتها األزمة 

، حيث اتخذت إجراءات وتدابير مهمة 19الصحية املتمثلة في فيروس كورونا كوفيد 

قوامها التعليم عن بعد لتمكين املتعلمين في مختلف املدن والقرى من تلقي 

 يداغوجية للجميع.تعليمهم، وبالتالي ضمان االستمرارية الب

إن الوقوف على تجربة التعليم عن بعد من خالل دراسة ميدانية إلقليم 

زاكورة، جعلنا نخلص إلى عدة رهانات وانعكاسات مختلفة آللية التعليم عن بعد في 

 زمن كورونا، بغض النظر عن السياقات واملقاربات وعدد املوارد الرقمية املنجزة.

ن بعد عن محدوديتها بل يمكن اعتبارها مقاربة لقد أبانت آلية التعليم ع 

لإلستئناس، فقد سجلنا ميدانيا بمجال الدراسة أن أغلب املتعلمين لم يستفيدوا 

من التدريس االلكتروني والتلفزي كبديل اضطراري، نظرا لغياب روح التفاعل 

 والتنشيط واالختزال املتوفرة في التعليم الحضوري، أو لعدم توفرهم كذلك على

الوسائل الضرورية للمواكبة والتتبع. من جهة آخرى، خلق التعليم عن بعد مخاوف 

وضغوطات نفسية وسلوكية لدى املتعلمين ، مما أدى إلى تراجع وانخفاض درجة 

الحماسية وفقدان الرغبة في التعلم. مما جعله لم يرقى إلى مستوى تطلعات 

 املتعلمين ولن يعوض التعليم الحضوري.

ا، نسأل بلسان الحال، وخطاب التدلل والخضوع أن يكمل نقص ختام     

هذه الدراسة ويصلح خطأها، فقلما تخلو دراسة من أخطاء أو ينجو باحث من 

 عثرات.
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 أمـــني برفـــودالسيد                                                                                                        

 خريج املاسرت املتخصص يف املهن                                                                     

 القانونية والقضائية

 تأثري احلجر الصحي على العالقات األسرية
 " " العنف ضد الزوجة منوذجا  

 :مقدمة 

القديمة قدم اإلنسان، فقد  تعتبر قضية العنف ضد املرأة ظاهرة من الظواهر 

اتخذ العنف مجموعة من األشكال عبر مر العصور والحضارات، ومع تطور الحياة 

اليومية تطورت معها مظاهر هذا العنف املمارس ضدها، فاملرأة عانت والتزال تعاني 

 
ً
 ألمنها واستقرارها وانتهاكا

ً
من العنف والتمييز واالضطهاد، الذي أصبح يشكل تهديدا

 لحقوقها وكرامتها، والعنف املمارس ضد املرأة تعددت أشكاله، ومنها العنف صارخ
ً
ا

 في 
ً
 عموما

ً
الزوجي املرتكب ضد الزوجة الذي يعد من أكثر أشكال العنف انتشارا

العالقات األسرية، حيث أصبحت الزوجة عرضة لكل أشكال العنف النفس ي 

 واللفظي، والجسدي والجنس ي.

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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ف ضد املرأة باهتمام كبير، حيث اهتمت بها املنظمات وتحظى ظاهرة العن      

العاملية، ومنها هيئة األمم املتحدة، التي نبهت إلى خطورة هذه الظاهرة، وانعكاساتها 

على املجتمعات مادامت أنها تمس دعامة من دعائم املجتمع، وعامل أساس ي في 

املجتمع، بما فيهم  تنميته، بل حتى على املستوى الوطني حظيت باهتمام من كل فئات

 ما تسعى إلى املطالبة بالتصدي 
ً
املجتمع املدني املحدثة لهذا الغرض التي كثيرا

والتعبئة االجتماعية وإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وهو ما تحقق لها بعد أن أصدر 

 .103.1314املشرع املغربي قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 

في العالم برمته بعدما ظهر ألول مرة بمدينة وهان  وبتفش ي وباء كورونا      

الصينية، لينتقل فيما بعد إلى باقي الدول العالم بما فيها املغرب، جعل منظمة 

الصحة العاملية تعلن حالة الطوارئ على نطاق دولي ملواجهة تفش ي الفيروس 

ح عدوى هذا القاتل، وعلى إثر ذلك قامت بالدنا باتخاذ اإلجراءات الالزمة لكبح جما

الوباء من خالل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب، وعلى رأسها تطبيق تدبير الحجر 

الصحي وذلك بعد ارتفاع عدد الحاالت اإلصابة والوفيات بالفيروس في األيام األخيرة 

بتطبيق  2020مارس  16بشكل متسارع للحد من انتشارها، أعلن املغرب يوم االثنين 

من رجب  29الصادر في  2.20.293املرسوم رقم بموجب برتوكول الحجر الصحي 

 20على مواطنيها يوم  15( بإعالن حالة الطوارئ الصحية2020مارس  24) 1441

ليتم تمديدها من طرف الحكومة مرتين،  2020أبريل  20، إلى غاية يوم 2020مارس 

ائر أرجاء التراب بسيونيو  10واملرة الثانية إلى غاية  2020ماي  20املرة األولى إلى يوم 

                                                           
المتعلق بمحاربة  103.13( بتنفيذ القانون رقم  2018فبراير  22)  1439جمادى اآلخرة  5صادر في  1.18.19هير شريف رقم ظ - 14

 .1449(، صفحة  2018مارس  12)  1439جمادى اآلخرة  23بتاريخ  6655العنف ضد النساء، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
 

اء ( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرج 2020مارس  24)  1441من رجب  29الصادر في  2.20.293المرسوم رقم  - 15

 24)  1441رجب  29مكرر في  6867، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 19كوفيد  –التراب  الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 .1783(، صفحة  2020مارس 
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، على أن يتم رفع هذا الحجر 19كوفيد  -الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا

 فيما بعد.
ً
 تدريجيا

ابي وبالتالي هذا اإلجراء االحترازي الذي اتخذته بالدنا كان له انعكاس إيج      

على الحد من انتشار فيروس كورونا والتقليص من عدد اإلصابات، لكن رغم هذه 

جابيات التي حققها اإلجراء الحجر الصحي من الحد من انتشار هذا الفيروس، اإلي

نجد باملقابل أن هذا اإلجراء املتعلق بالحجر الصحي يرمي بظالله على سلوك 

ممارسات أسرية متخلفة واملتعلقة بالعنف الزوجي ضد املرأة، مما جعل املرأة بين 

مر الذي سيطرح عدة إشكاالت مطرقة الحجر الصحي وسندان العنف األسري، األ 

وتأثيرها على العالقات األسرية عامة  19قانونية ملا بعد تجاوز جائحة كوفيد 

والزوجية خاصة، لذلك سأحاول التطرق إلى اإلشكالية املحورية التالية : إلى أي حد 

استطاع املشرع املغربي توفير حماية للمرأة من العنف الزوجي خالل هذه الفترة 

 ئية؟االستثنا

ربة للموضوع تقسميه إلى ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأيت من خالل املقا    

    رأة وفق إكراهات الحجــر الصحــي: العــــنف الزوجي ضد املاملحور األول  محوريين:

 لزوجي في ظل الظرفية االستثنائية: آلــــيات محاربة العنف ااملحور الثاني

 حلجــر الصحــيرأة وفق إكراهات االزوجي ضد امل : العــــنف احملور األول              

، اتخذت الحكومة 19منذ إعالن املغرب عن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد   

مجموعة من اإلجراءات والتدابير االحترازية قصد الحد من تفش ي هذا الفيروس، 

 بوضع حيث بدأت بفرض الحجر الصحي على مواطنيها للحد من حركاتهم، مرو 
ً
را

افق )املقاهي واملساجد، واملطاعم،  الكمامات واملعقمات إلى إغالق جميع املر

وغيرها( باستثناء الصيدليات ومحالت بيع املواد الغذائية، وبالعودة إلى تدبير الحجر 
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" نسبة إلى Quarantaineالصحي كمصطلح فهي مشتقة من اللغة الفرنسية "

"Quarante في مدينة دوبروفنيك ملصطلح للمرة األولى ، واستخدم ا40" وهو رقم

، واستخدم مرة أخرى في مدينة البندقية اإليطالية سنة 1377الكرواتية سنة 

 على سفن قادمة من مناطق مختلفة ضربها  40، حيث فرض العزل ملدة 1423
ً
يوما

 .16الطاعون 

 24)  1441من رجب  29صادر في  2.20.293وبالرجوع إلى املرسوم رقم        

( واملتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني  2020مارس 

 للحجر 19كوفيد  –ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 
ً
، نجد أن املشرع لم يعط تعريفا

الصحي بل اكتفى فقط بذكر الحاالت التي يجري عليها الحجر الصحي، ولذلك يمكن 

له األشخاص الذين تعرضوا ملرض  إجراء يخضعتعريف الحجر الصحي على أنه 

ان يطلب منهم البقاء في املنزل أو أي مك ، و معد، سواء أصيبوا باملرض أو لم يصابوا به

د آخر ملنع املزيد من انتشار املرض، ولرصد آثار املرض عليهم وعلى صحتهم بعناية، وق

 يكون هذا الحجر في منشأة خاصة مثل فندق مخصص، أو املستشفى، أو في منزل 

ض املنزل فقد يجعل املرأة كزوجة في بع وفي حالة ما إذا كان الحجر في الشخص،

الحاالت في مواجهة غير عادلة مع زوجها، نتيجة ارتفاع في معدالت العنف الزوجي في 

 البالد وفي شتى بقاع العالم لتصبح ظاهرة وجب التصدي لها.

 باملجتمعوالعنف األسري وخاصة املرتكب من قبل الزوج يع        
ً
 د أكثر شيوعا

املغربي حيث أضحت الزوجة عرضة ألبشع أنواع العنف واالعتداء النفس ي 

والجسدي والجنس ي، مما يشكل تهديدا لحياتها ويسبب لها معاناة كبيرة ويخلف 

اقتصادية هامة.  مضاعفات اجتماعية و

                                                           
جريدة اليوم السابع، متى ظهر مصطلح الحجر الصحي في العالم وما أول عزل للمرضى في التاريخ؟  - 16

https://www.youm7.com  :14، على الساعة: 03/06/2020تاريخ االطالعH 35min 

 

https://www.youm7.com/
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أن املشرع  وبالرجوع إلى تعريف العنف املمارس على املرأة في القانون نجد        

لم يعرفه رغم أن مجموعة القانون الجنائي تضمنت العديد من القواعد التي حرمت 

، لكن مع 17وعاقبت على كثير من األفعال التي تدخل ضمن مفهوم العنف ضد املرأة

املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء نجده اهتم بتحديد  103.13صدور قانون رقم 

طلحات الواردة في املادة األولى منه وتقديم تعاريف اإلطار املفاهيمي لعدد من املص

 –متقدمة للعنف ضد النساء، وتعديد أنواعه وأشكاله بصورة شبه متكاملة 

، فالعنف ضد املرأة كما عرفته لنا املادة -النفس ي، الجسدي، الجنس ي، االقتصادي 

التمييز  هو " كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه 103.13األولى من القانون 

 بين الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو اقتصادي للمرأة.

العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه املساس، بالسالمة 

 الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه.

جسد  العنف الجنس ي: كل قول أو فعل أو استغالل من شأنه املساس بحرمة

 املرأة ألغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة املستعملة في ذلك.

العنف النفس ي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء 

 كان بغرض املس بكرامة املرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

عل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية العنف االقتصادي: كل فعل أو امتناع عن ف

 يضر، أومن شأنه أن يضر، بالحقوق االجتماعية أو االقتصادية للمرأة".

                                                           
 401و 400اء العمدي والضرب والجرح ضد الزوجة في الفصول ئم اإليذكما في العنف الجسدي: الذي عاقب فيها المشرع جرا - 17

من  404و 402من القانون الجنائي، باإلضافة إلى جرائم أخرى كالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة في الفصول  404و

 نفس القانون، وغيرها من الجرائم.

من القانون الجنائي، والتهديد في الفصول من  444و 443و 442فصول لاالعنف النفسي: السب والشتم والقذف المعاقب عليها في  -

 من نفس القانون. 429إلى  425

(، وغيرها 488و 485و 484(، هتك العرض )الفصول 486اب )الفصل (، االغتص503-1لعنف الجنسي: التحرش الجنسي )الفصل ا -

 من الجرائم.

 (، وغيرها من الجرائم.  540(، النصب واالحتيال )الفصل 480العنف االقتصادي: اإلمساك عن أداء النفقة )الفصل 
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وبالتالي فالعنف ضد املرأة كظاهرة اجتماعية تتخذ مجموعة من األشكال        

 وفق ما هو مبين في املادة أعاله، وتتخذ أنواع متعددة ويبقى العنف املمارس من طرف

ة أخطر أنواع العنف التي تقع ضحيتها الزوجة بحكم تعدد أشكاله الزوج بمثاب

 في ظل الظرفية الحالية 
ً
ومظاهره أمام تظافر األسباب املؤدية له، خصوصا

، 19االستثنائية التي تعيشها بالدنا والعالم بأسره والتي فرضها تفش ي وباء كوفيد 

غوطات االجتماعية باتخاذ اجراءات أو تدابير الحجر الصحي على األسر، والض

افقها، األمر الذي يترتب عنه ال محال آثار خطيرة قد تهدد  واالقتصادية التي تر

 استقرار املجتمع واألسرة على حد سواء.      

وس وعليه، فإن فترة الحجر الصحي التي تمكثها األسر في منازلها جراء فير        

زوجي، فالعنف املنزلي ضد كورونا قد تتسبب في ظواهر خطيرة أبرزها العنف ال

 وأن البقاء في املنازل 
ً
النساء في ظل حالة الحجر الصحي بت ظاهرة متزايدة خصوصا

يزيد من فرص االحتكاك اليومي بين األزواج، مادامت أن هذه الظرفية أغلب األزواج 

متوقفون عن العمل بسبب كون معظم املقاوالت واملقاهي واملطاعم التي يشتغلون 

ا وقفت أنشطتها، أو بسبب أرباب العمل الذين اتخذوا قرار تسريح األجراء، إمبها قد ت

بشكل كلي أو جزئي، مما جعل رب األسرة الذي كان يغيب عن البيت بسبب العمل 

اليوم أصبح بدوره مالزما بالبيت، وبالتالي  تتزايد معها الخالفات الزوجية نتيجة 

افية على شكل العنف جسدي أو الجنس ي، أو النفس ي أو سواء ال  سلوكات انحر

 .العنف االقتصادي

وقد أثبتت الدراسات أن أغلب حاالت االعتداء املمارس ضد النساء          

ترتكب من طرف األزواج وهوما أكدته غالبية مراكز االستماع، حيث يحتل العنف 
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افد على هذه املراكز %95الزوجي نسبة   ، وقد18من مجموع حاالت العنف التي تتو

قام مركز االستماع واإلرشاد القانوني والدعم النفس ي لضحايا العنف باملغرب 

باعتباره جمعية مغربية ملناهضة العنف ضد النساء من  1995والذي تأسس سنة 

، بكشف عن أن أكثر أنواع العنف 2003و 2000خالل حصيلة توصل إليها ما بين 

 في العنف 
ً
، كما %76الزوجي وذلك بنسبة الذي تتعرض له املغربيات يتمثل أساسا

جاء في التقرير السنوي لحاالت العنف الواردة على مراكز النجدة وااليواء سنة 

على أن معظم حاالت العنف التي يستقبلها املركز بالرباط يأتي في مقدمتها  2004

، وفي نفس اإلطار أصدرت رئاسة النيابة العامة حصيلة القضايا 19العنف الزوجي

، وهي حصيلة لهذه القضايا خالل العشر السنوات لعنف ضد النساءاملتعلقة با

عدد قضايا  217384حيث سجلت ما مجموعه  – 2016إلى  2007ما بين  –األخيرة 

، وهي أرقام 20قضية 21738العنف ضد النساء، أي ما يقارب املعدل السنوي 

الالزمة في حق مخيفة تبين االرتفاع املهول في قضايا العنف، رغم اتخاذ اإلجراءات 

 مرتكبها خالل هذه الفترة.

بل خالل فترة الحجر الصحي ارتفع عدد ضحايا العنف ضد النساء بشكل         

 892كبير، حيث كشفت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة تسجيل ما مجموعه 

شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء، سواء الجسدي منه أو الجنس ي أو 

، 2020أبريل  20مارس و 20صادي أو النفس ي، وذلك خالل الفترة املمتدة ما بين االقت

                                                           
، تابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين، تقرير عن الحملة الوطنية لمناهضة العنف الممارس ضد النساءك - 18

 .30، صفحة 2004نونبر  30- 24"محاربة العنف ضد النساء مسؤولية الجميع... منسكوتش عليه"، الرباط، 
 

دبلوم الماستر، بكلية العلوم  ، رسالة لنيل-نموذجا العنف الزوجي-لفياللي خديجة، العنف األسري ضد المرأة بالمغرب أية حماية؟ ا - 19

، نونية والقضائية، منشورة بمجلة الباحث للدراسات القا2005/2006القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة فاس، السنة الجامعية 

 .10العدد 
 

  http://www.pmp.maاحصائيات منشورة بالمنصة االلكترونية لرئاسة النيابة العامة:  - 20
 

http://www.pmp.ma/
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، دون الحديث عن 21قضية فقط 148في وقت تـم تحريك الدعوى العمومية في 

النساء اللواتي لم يستطعن  التبليغ عن العنف الذي تعرضن لـه منذ الشروع في 

مصالح البيت واألبناء، أو بسبب تدابير الحجر الصحي أو املنزلي، إما بسبب مراعاة 

 وعودة املحاكم إلى أنشطتها الطبيعة، 
ً
انتظارهم لرفع تدبير الحجر الصحي كليا

وبالتالي اللجوء إليها قصد رفع دعاوى التطليق للشقاق أو الضرر، أو بسبب صعوبة 

في التنقل خارج املنزل سواء لتواجد الدائم للجاني باملنزل أو بالنظر في الصعوبة 

الدارية املرتبطة بالحصول على رخصة التنقل والتي غالبا ما تسلم ألرباب األسر من ا

الرجال، إلى جانب ضعف امكانية الولوج إلى املعلومة املرتبطة بوسائل التبليغ وعدم 

التوفر على امكانيات للتبليغ ومن بينها الهواتف الذكية أو البريد االلكتروني أو 

 لكون أغ
ً
لبية النساء أميات، مما يجعلهن عرضة للعنف الذي يشكل االنترنيت، نظرا

 على حياتهن الجسدية والنفسية وكذا على أطفالهن.
ً
 في كثير من األحيان خطرا

 وهذا العدد من الشكايات املسجلة املرتبطة بالعنف األسري يثير الكثير         

دولة على ال من القلق والخوف على السالمة الجسدية والنفسية للنساء، مما يجب

كثيف جهودها ملواجهة هذا العنف وتطويقه، ما دامت الزوجة حبيسة في بيتها مع ت

زوجها بسبب التزامها بالحجر الصحي في ظل تفش ي فيروس كورونا املستجد، وإال 

سوف تتفاقم املشاكل بين الزوجين لتصبح املرأة ضحية العنف، مما سيؤثر على 

ها، وذلك بالبحث عن آليات قانونية ومؤسساتية توازنها النفس ي والتربوي ألطفال

لتصدي لهذا العنف، وبالتالي فما هي آليات املحاربة هذا العنف في ظل ظرفية 

 الحجر الصحي؟ هذا ما سنعالجه في املحور املوالي.

 

                                                           
احصائيات منشورة بالصحفة االلكترونية لهسبريس، تحت عنوان " ارتفاع العنف ضد النساء واألطفال خالل الحجر الصحي يصل  - 21

، 05/06/2020تاريخ االطالع: ، https://www.hespress.com/societe/471521.htmlبالموقع االلكتروني:  البرلمان "،

 .9Hعلى الساعة: 

https://www.hespress.com/societe/471521.html
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 زوجي يف ظل الظرفية االستثنائيةاحملور الثاني : آلــــيات حماربة العنف ال              

دنا وفق منهج متكامل، يجمع بين البعد الوقائي والحمائي، على عملت بال 

مناهضة العنف ضد النساء، من خالل مجموعة من اإلجراءات، مكنت من ضمان 

، لتحصين بشتى أنواعه وأشكالهالترسيخ الدستوري والقانوني ملحاربة هذا العنف 

م يكن بمنأى عن ، وبحكم انخراط املغرب في املجتمع الدولي لاملكتسبات وتطويرها

اته االهتمام الدولي ملحاربة العنف ضد النساء، لذلك فقد بادر في إطار الوفاء بالتزام

باعتماد قوانين وسياسات عمومية للنهوض باملساواة بين  اتجاه القانون الدولي

الجنسين، وتجاوز إكراهات دخل املجتمع الذي يعرف مختلف أشكال التمييز 

وبإقرار العديد من اإلصالحات على  لسياس ي ضد املرأة،القانوني واالجتماعي وا

الصعيد املؤسساتي والتشريعي من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد املرأة خاصة 

 منها ظاهرة العنف الزوجي وذلك في أفق القضاء عليها نهائيا.

وقد ساهمت العديد من الفعاليات وعلى رأسها جمعيات املجتمع املدني          

االنتهاكات الصارخة لحقوق املرأة بما في ذلك محاربة كل أشكال العنف إلى فضح 

اتجاهها، فبفضل عمليات التعبئة وحمالت التحسيسية التي قامت بها وال تزال تقوم 

بها استطاعت أن تشكل قوة ضاغطة من أجل تحقيق مطالبها، وهو ما تحقق لها 

 بالفعل من خالل التعديالت املهمة التي أدخلت على ا
ً
ملنظومة التشريعية خصوصا

املتعلق  103.13اإلصالح الذي طال مجموعة القانون الجنائي وبإصدار قانون رقم 

بمحاربة العنف ضد النساء، ومن بين هذه الفعاليات نجد جمعيات املجتمع املدني 

على مستوى املحاكم واللجان الجهوية واملحلية، والخاليا املركزية والالممركزة 

املديرية العامة للمن الوطني والقيادة العليا للدرك امللكي ك  ملكلفوالقطاعات ا

وغيرها، باإلضافة إلى املرصد الوطني للعنف ضد النساء، ودور رئاسة النيابة العامة 
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وتحريك الدعوى العمومية في حق مرتكبي جرائم  22في تلقي التبليغات والشكايات

 االعتداء والعنف في حق املرأة.

 مع املدنيجمعيات املجت: 

 في تطرقها املبكر لظاهرة العنف إذ تع       
ً
 كبيرا

ً
تبر لعبت هذه الجمعيات دورا

من الجهات التي تقصدها النساء املعنفات، حيث أخذت هذه الجمعيات على عاتقها 

فضح مختلف االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة املغربية والتي ظل يلفها الصمت 

اقع لفترة طويلة، وبفضل جهود ها تمكنت من كسر حاجز الصمت لتكشف عن و

مأساوي تتعدد فيه مشاهد العنف املمارس على النساء عامة وعلى الزوجة بوجه 

 بعد إنشائها ملراكز االستماع واإلرشاد 
ً
خاص داخل املجتمع املغربي، خصوصا

والتوجيه القانوني لنساء ضحايا العنف، ومساعدتهن على تجاوز محنتهن والدفاع 

حقوقهن ووقايتهن من كل أشكال العنف والالمباالة، مع دورها األساس ي في عن 

 التحسيس والتنسيق مع مختلف القطاعات املعنية بمناهضة العنف.

وفي ظل الظرفية االستثنائية الحالية التي تعيشها بالدنا والعالم بسبب       

واتصاالت من قبل ، فإن جمعيات املجتمع املدني تتلقى شكاوى 19تفش ي وباء كوفيد 

 للوضعية التي تعيشها النساء اليوم من تفاقم الضغط 
ً
النساء املعنفات نظرا

 عليهن، 
ً
 وضعا

ً
كما هو الحال بالنسبة لباقي أفراد األسرة الذين يعيشون أيضا

، وهو ما  قد يزيد من حاالت العنف،
ً
ومعظم هذه الجمعيات قد وضعت  ضاغطا

لتقديم املساعدة واملواكبة النفسية للنساء  هواتف املراكز التابعة لهاأرقام 

ضحايا العنف األسري على خلفية الحجر الصحي، وهي مبادرة قامت بها عدد من 

الجمعيات النسائية والتي عوضت غياب خدمات خاليا التكفل بالنساء ضحايا 

                                                           
بين يد العموم قصد تقديم شكاياتهم المتعلقة  /http://www.pmp.ma:85وهو ما كان لها بعد أن وضعت منصة الكترونية  - 22

بالعنف ضد النساء، في إطار إعطائها األهمية واألولوية في المعالجة، واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء 
 واألزواج عموما بما يتالءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية.

http://www.pmp.ma:85/
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 العنف باملحاكم نتيجة تعليق العمل واالستقبال، في إطار التدابير الوقائية الهادفة

 على سالمة كل العاملين باملحاكم 
ً
إلى الحد من انتشار الفيروس املستجد، وحرصا

 املوظفين بتلك الخاليا، وكذا جميع املرتفقين واملتقاضين. 
ً
 وخصوصا

باإلضافة إلى إطالق بعض الجمعيات لحمالت تحسيسية، كما هو الحال       

اطنة املسؤولة في ظل وباء للفيدرالية النسوية التي أطلقت حملة تحت عنوان "املو 

 23كورونا"
ً
بااللتزام بتدابير الحجر الصحي وقرارات السلطات، عالوة  ، للتوعية أوال

على السعي ملحاربة العنف والتمييز ضد النساء، وكون شروط الحجر قد تكرس 

 العنف الزوجي واألسري واالقتصادي والعنف ضد النساء والفتيات بشكل عام.

ة املجهودات التي تبدلها جمعيات املجتمع املدني لصالح املرألكن رغم هذه       

اقع، وأبرزها قلة مراكز  أو الزوجة املعنفة، فإنها تعاني من صعوبات على أرض الو

افية غير متساوية باملناطق املغربية األمر الذي يترتب عن ه االستماع وتغطيتها الجغر

ملكة، باإلضافة إلى قلة إن لم عدم االستجابة لشريحة مهمة من ضحايا العنف بامل

 نقل انعدام مراكز اإليواء املخصص لنساء ضحايا العنف.

وبالخصوص ضحايا العنف الزوجي وفي ظل الظرفية الصحية والحجر          

الصحي الذي قد تتفاقم املشاكل بين الزوجين العادية والبسيطة، لتصل األمور إلى 

 يفرق عن األيام العادية، حيث يجب اتباع الطرد خارج بيت الزوجية، فإن األمر ال 

 للمادة 
ً
من مدونة األسرة التي تنص على  53نفس املساطر القانونية، وذلك تطبيقا

أنه " إذا قام أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة 

، مع اتخاذ اإل 
ً
جراءات الكفيلة العامة من أجل إرجاع املطرود إلى بيت الزوجية حاال

بأمنه وحمايته "، إال أنه قد يمتنع الزوج عن إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية وتجد 

                                                           
، تحت عنوان " فيدرالية نسوية تطلق حملة لمحاربة العنف والتمييز https://2m.ma/ar/newsذ من الموقع االلكتروني: مأخو - 23

 .18H 00min، على الساعة: 07/06/2020ضد النساء خالل الحجر الصحي"، اطلع عليه 

https://2m.ma/ar/news
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نفسها خارج البيت أثناء الحجر الصحي الذي تعيشه البالد بسبب انتشار فيروس 

كورونا املستجد، أو قد تعود للبيت مما قد يزيد التوتر بين الزوجين وترتفع معها 

زوجة من تعنفها بشتى أنواع العنف، لذا عاقب املشرع على هذه نسبة الخطر على ال

 ملثل هذه األفعال التي قد  24من القانون الجنائي 1-480األفعال في الفصل 
ً
تفاديا

تصدر من الزوج تجاه الزوجة املطرودة من بيت الزوجية، خاصة هذه الظرفية التي 

 إلنعدام  تلزم األزواج باملكوث في الحجر الصحي لتفادي اإلصابة
ً
بهذا الوباء، ونظرا

 تستقطب بالدرجة األولى 
ً
مراكز اإليواء وحتى وان كانت هذه املراكز فأغلبها حاليا

املتشردين للحفاظ على صحتهم من الوباء، بل أكثر من ذلك أن هذه املراكز تعاني 

 من محدودية اإلمكانيات املادية.       

  3.1310اللجان املنصوص عليها في القانون رقم: 

من  16إلى املادة  11يهدف إحداث اللجن املنصوص عليها في املواد من         

الباب الرابع املعنون بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف من القانون رقم 

املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى مأسسة آليات التنسيق بين  103.13

وحمايتهن، باعتبار الصالحيات  املتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء

الهامة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة املساهمة في وضع آليات لتحسين 

والجهوي  تدبير عمل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني

تهدف إلى ضمان التواصل  2019شتنبر  5واملحلي، فاللجنة الوطنية التي نصبت يوم 

 بين تدخالت القطاعات الحكومية واإلدارات املركزية املعنية والتنسيق وط
ً
نيا

بموضوع العنف ضد النساء وباألخص في هذه الظرفية الحساسة، باإلضافة إلى باقي 

 للمادة 
ً
 من القانون السالف الذكر. 12املهام املنوطة بها طبقا

                                                           
درهم  2.000" يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثالثة أشهر غرامة من ئي على ما يلي ن القانون الجنام 1-480ينص الفصل  - 24

صوص عليه درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو االمتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو من 5.000إلى 

 "من مدونة األسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود 53في المادة 
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ائية لكل أما بالنسبة للجان الجهوية املحدثة على مستوى الدائرة القض      

محكمة استئناف، فتناط بها مهام تكفل بالنساء ضحايا العنف من خالل إعداد 

خطط عمل جهوية في إطار االختصاصات املوكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق 

بين السلطة القضائية وباقي القطاعات واإلدارات املعنية بقضايا التكفل بالنساء 

رصد اإلكراهات واملعيقات املرتبطة ضحايا العنف على املستوى الجهوي، و 

اقتراح الحلول املناسبة لها بشكل تشاركي  بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف و

وفي حدود صالحيات وامكانيات كل قطاع، وغيرها من املهام املنوطة بها طبق املادة 

 .103.13من القانون رقم  14

وى الدائرة القضائية لكل أما بخصوص اللجان املحلية املحدثة على مست      

 16محكمة ابتدائية، فتسعى إلى القيام باملهام املنوطة بها وفق ما نصت عليها املادة 

املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي حدد فيه  103.13من القانون رقم 

املشرع اختصاصات هذه اللجان بدأ من إعداد خطط عمل محلية في إطار 

 بضمان التواصل والتنسيق بين السلطة االختصاصات املوكولة ل
ً
ها، مرورا

القضائية وباقي القطاعات واإلدارات املعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف 

 وجمعيات املجتمع العاملة في املجال، وغيرها من املهام األخرى. 

وفي ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير االحترازية         

 مع دورية السيد رئيس  19وباء كورونا املستجد كوفيد لحد من تفش ي ل
ً
وتماشيا

النيابة العامة بشأن املساهمة في محاربة العنف ضد النساء خالل فترة الحجر 

الصحي، عملت النيابات العامة باملحاكم االبتدائية باململكة إلى اتخاذ اإلجراءات 

ات املرتبطة بالعنف ضد النساء، مادامت الالزمة لتفاعل ايجابي مع شكايات وتبليغ

أن هذه الظرفية تجعل املواطنين واملواطنات في وضعية صعبة للولوج إلى املحاكم، 
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وعلى إثر توقف عمل خاليا استقبال النساء واألطفال ضحايا العنف باملحاكم، 

أصدرت النيابات العامة بالغات حول كيفية تلقي الشكايات املتعلق بالعنف، كما 

و الحال بالنسبة لنيابة العامة باملحكمة االبتدائية بورزازات حيث أصدر وكيل ه

باعتباره رئيس اللجنة املحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ينهي فيه  25امللك بالغ

إلى كافة املواطنين واملواطنات أنه تم إحداث منصة الكترونية كدعامة للوسائل 

عموم املتقاضين واملتمثلة في األرقام الهاتفية البديلة التي سبق وضعها رهن إشارة 

والفاكس، والتي تمكنهم من االستفادة من خدمة تقديم الشكايات والتظلمات دون 

 ضرورة التنقل إلى مقر املحكمة.

 اإلعالم: 

 ذو حدين، فوسائل اإلعالم التي تدرك مسؤولياتها        
ً
 يعتبر اإلعالم سالحا

افع تجارية تجاه مجتمعاتها تستطيع أن ت كون أداة إصالح، أما تلك التي تتحرك بدو

 أو نفعية محضة فإنها تتحول إلى معول هدم وتخريب ألركان املجتمع ومن أهمها املرأة

 التي هي أساس املجتمع، والوسائل اإلعالمية لها دور إيجابي في مساهمتها ومشاركتها

ره، حيث أنها تشهد املباشرة والصحيحة في التصدي للعنف ضد النساء بشتى صو 

 باعتبارها املتنفس الوحيد في هذه الفترة الحالية املتعلقة بالح
ً
 متزايدا

ً
جر إقباال

الصحي لدى املواطنين، وتستهدف املشاهدين بكافة أعمارهم، مادام أن هناك أسر 

 ال تتوفر على وسائل االتصال الحديثة من الهواتف املتطورة واألنترنيت وغيرها. 

الرجوع إلى اإلعالم الوطني ودوره في نشر الوعي للتصدي للعنف ضدي وب         

 في هذه الظرفية االستثنائية، نجد أنها عملت على نشر إشهارات 
ً
النساء خصوصا

وحمالت تحسيسية وتوعية للمواطنين بخطورة العنف، وتؤكد على ضرورة احترام 

                                                           
 ر.ن.ع. 206/2020ك بالمحكمة االبتدائية بورزازات، عدد بالغ صادر عن وكيل المل - 25
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الحال بالنسبة للحملة الرجل للمرأة وعدم املساس بها واالعتداء عليها، كما هو 

الوطنية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بشراكة مع 

مجلس أوربا تحت عنوان " املرأة في املغرب "، والتي تهدف إلى محاربة كل أشكال 

العنف ضد النساء، وكذا تعزيز حماية النساء من العنف من خالل تطبيق 

ة، مع نشر أرقام هواتف للدرك امللكي واألمن الوطني مقتضيات القانونية ذات صل

 قصد التبليغ عن حاالت العنف ضد النساء. 

 حمالت أخرى تحسيسية، كالحملة التي      
ً
شارك فيها ثلة كما أطلقت أيضا

من املشاهير املغاربة في وصلة توعية رقمية برعاية وزارة التضامن والتنمية 

للحد من العنف ضد النساء خالل فترة الحجر  االجتماعية واملساواة واألسرة،

الصحي، وذلك بشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان، في إطار برنامج التعاون 

البلجيكي، للتغلب على اإلكراهات النفسية، خالل مدة الحجر الصحي، تحت شعار: 

 ."مغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين#" هاشتاق 

 خامتــــة:     

 ملوضوعنا هذا يمكننا القول بأن جائحة فيروس كورونا املستجد قد خا  
ً
تما

اقتصادية واجتماعية ضربت الوسط  تحولت من أزمة صحية إلى أزمة نفسية و

األسري بسبب االحتكاك والضغط الذي ولدته تدابير الحجر الصحي على األسرة، مما 

لزوجي في هذه الفترة، نتج عنه تفاقم ظاهرة العنف األسري وعلى الخصوص العنف ا

ورغم الجهود املبذولة من قبل الدولة خالل هذه السنوات األخيرة بمختلف آلياته 

التشريعية واملؤسساتية نحو مواجهة هذه الظاهرة وبذل جهود جمة قصد تطويقها 

اقيل تحول دون  والقضاء عليها، فإن هذه املجهودات غالبا ما تصطدم بعدة عر

 وأن األمر يتعلق بظاهرة معقدة تحكمها عوامل تحقيق الهدف املطلوب خ
ً
صوصا
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 لكونها تمارس دخل مجتمع ال يزال يقبع تحت مجموعة من 
ً
متشابكة ترجع أساسا

الضغوطات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية تجعل من الصعب مواجهة هذه 

 اآلفة.

ت في يسجل عدة ثغراومواجهة العنف الزوجي خالل فترة الحجر الصحي         

عدم  تدابير الدعم والحماية والتكفل املخصصة للزوجة املعنفة، خاصة في ظل

استحضار مقاربة النوع على مستوى التدابير املتخذة للدعم االجتماعي أثناء 

الجائحة، وضعف الحماية لها وضمان سالمتها، باعتبار أن العنف املنزلي الذي 

وال يقل أيضا عن نوع آخر من  ،19تواجهه الزوجة ال يقل خطورة عن وباء كوفيد 

العنف أال وهو العنف ضد الزوج وضد األبناء، الذي يعتبر أيضا من أخطر أنواع 

العنف املمارس خالل فترة الحجر الصحي، فما هي مظاهر وآليات محاربة العنف 

املمارس ضد الزوج في ظل الفترة االستثنائية التي تعيشها بالدنا بسبب تفش ي وباء 

 املستجد؟ كورونا 
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 كورونا جائحةيف ظل إنهاء عقد الشغل 
 املستجد (19كوفيد) فريوس 

 :مقدمة 

انتشار وباء  2020العالم في مطلع سنة ، شهد املغرب كغيره من باقي بلدان 

 . COVID 19أطلقت عليه منظمة الصحة العاملية اسم :  النشأة ، حديث

وفي إطار املجهودات املبذولة من طرف الدولة ملواجهة تفش ي هذا الوباء 

املتعلق باإلعالن عن حالة  2020مارس  24اإلعالن عن مرسوم  تم والتصدي له ،

ملغرب ،الذي يهدف إلى احتواء فيروس كورونا والخروج من هذه با الطوارئ الصحية

األضرار املمكنة . وذلك من خالل حظر التجول، والتقييد من  األزمة الصحية بأقل

مدن اململكة ، وكذا إغالق مجموعة من القطاعات  حركة تنقل املواطنين داخل

ت التجارية وكذا بإغالق مجموعة من املحال  الحيوية ، باإلضافة إلى إصدار األمر 

 . بعض املقاوالت

 اهلام معلم سطيالسيدة 

صص ختسلك املاسرت بطالبة باحثة 

 ضائيةاملنازعات القانونية والق
  

 مسياحممد القذ رئيس اجمللة 
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 إال أن هذا اإلجراء املتخذ في إطار اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية أثر بشكل

  . على مختلف املجاالت سواء االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية واضح

و في هذا اإلطار يمكن القول بأن املتتبع للتطورات اليومية التي يحدثها تفش ي 

ورونا املستجد في العالم بصفة عامة وفي املغرب على وجه الخصوص ك فيروس

اإلشكاالت الكبرى التي تطرح معه في ظل اإلغالق املتوالي  ليقف حائرا حول 

املنفردة بناء على إشكاالت واجهتها جراء توقف العالقات  للمقاوالت إما بقراراتها

للسلطات املختصة حفاظا على املغرب، أو بناء على قرار  التجارية الدولية من وإلى

الفيروس، وإما تقليص عملها جراء هذه الجائحة، كل ذلك  األجراء ومحاولة احتواء

كل أطراف اإلنتاج، ولم نعد ننظر فقط إلى األجير  كان له انعكاسات جد سلبية على

يتطلب الحماية، وإنما أصبح يندرج املشغل  كطرف ضعيف في العالقة الشغلية

اإلنتاج، وما يمكن أن يترتب على ذلك  الخانة نتيجة توقف مقاولته علىبدوره في هذه 

انعكاسات على املنظومة االقتصادية  من آثار قد تصل إلى حد إفالسها وما لذلك من

   .26االجتماعية ببالدنا

وعليه يبقى السؤال الذي يطرح نفس في ظل هذه األوضاع االقتصادية 

 . تج عنه من تسريح العمال و إنهاء عقود الشغلاملقاولة، وما ين املتدهورة لنشاط

ما هو التكييف القانوني املمكن إسقاطه على هذا اإلنهاء؟ هل هو إنهاء  -

 . طرف صاحب املقاولة ؟ تعسفي من

أم يجب إرجاعه ألسباب أخرى ال دخل إلرادة املشغل فيها ؟ وهنا نتحدث عن  -

باء كورونا تطبيق من تطبيقات القوة القوة القاهرة ، ومدى إمكانية اعتبار و  نظرية

  .القاهرة ؟

                                                           
توراه بجامعة الحسن ملود عشعاش ، باحث بسلك الدك 19إشكاالت عالقات الشغل في ظل تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد   -  26

 الثاني، كلية

 13:53 .  الساعة   2020/06/10  : الحقوق عين الشق الدار البيضاء . تاريخ الحصر
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وفي محاولة منا لإلجابة عن هذه األسئلة ، سنتناول املوضوع وفق التصميم 

. COVID19املبحث األول : التكييف القانوني إلنهاء العالقة الشغلية في ظل : التالي

 . هرةاملبحث الثاني : مــآل عقود الشغل تأسيسا على اعتبار كورونا قوة قا

 COVID .  هاء العالقة الشغلية يف ظلاملبحث األول : التكييف القانوني إلن

19  

اقع،  يعتبر التكييف تلك العملية التي تمكننا من إنزال حكم القانون على الو

اقعة املطروحة  وبيان القاعدة  –القانونية الواجب إعمالها و تطبيقها على الو

ية املهمة جدا في الحقل القانوني ، سنقوم لهذه العم فمن خالل –جائحة كورونا 

وشروط تحققها ، والقيام بإسقاطها على " وباء  بتحديد كل من مفهوم القوة القاهرة

لنظرية القوة القاهرة من عدمه ، مع  كورونا " للنظر في مدى خضوع هذا الوباء

 . املسألة تسليط الضوء على التوجه القضائي بخصوص هذه

 هرةئحة كورونا كقوة قااملطلب األول : جا

من خالل هذه الفقرة من املوضوع سنقف عند التعريف القانوني للقوة 

 . منه الشروط الواجب تحققها حتى نكون أمام قوة قاهرة القاهرة ، ثم نستخرج

 قوة القاهرةالفقرة األوىل : التعريف القانوني لل

املشرع عرف القوة بالرجوع إلى قانون االلتزامات والعقود املغربي يتبين أن 

القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع  " : الذي جاء فيه269 من خالل الفصل  القاهرة

يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات والجفاف، والعواصف  اإلنسان أن

العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ  والحرائق والجراد( وغارات

القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن دفعه،  تبر من قبيلااللتزام مستحيال. وال يع
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العناية لدرئه عن نفسه.وكذلك ال يعتبر من  ما لم يقم املدين الدليل على أنه بذل كل

 ". سابق للمدين قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ

من قانون االلتزامات والعقود، 269 و من خالل استقراء مضمون الفصل 

اقعة مادية في حالة تحقق شروطها تصبح سببا من  يتبين أن القوة القاهرة كو

لوحدها من تحلل وإعفاء املدين من تنفيذ التزاماته  األسباب القانونية الكافية

بسبب عدم تنفيذه االلتزامات امللقاة على  العقدية دون تحمل أي مسؤولية مدنية

 . عاتقه بسبب القوة القاهرة

للقوة ULPIEN التعريف الذي أعطاه الفقيه الروماني البيان  و بالرجوع إلى

 نجده يتماش ى إلى حد كبير مع التعريف الذي جاء به املشرع املغربي في إطار  القاهرة

  من ق.ل.ع ،حيث عرف الفقيه اليوناني القوة القاهرة على أنها: 269الفصل 

ه فإنه ال يمكن كل ما لم يكن في وسع اآلدمي أن يتوقعه وإذا أمكن توقع "

   ."27مقاومته

  . قاهرة يف جمال الشغلالفقرة الثانية : شروط حتقق القوة ال

املذكور أعاله ، سنحدد شروط تحقق القوة القاهرة  269تأسيسا على الفصل 

 املشغل لالستفادة من آثارها القانونية املنصوص عليها في الفصل  والتي يدفع بها

قود . حيث ال يكون هناك محل ألي تعويض متى أثبت االلتزامات والع من قانون 268

نسب عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير فيه ناش ئ عن سبب ال ي أن - املشغل -املدين 

 . أجنبي كالقوة القاهرة إليه ، وإنما يرجع إلى سبب

 : وعموما تتمثل شروط تحقق القوة القاهرة في ثالثة شروط وهي

  قــعالشرط األول : عــدم الــتـو 

                                                           
في حرب الخليج، مطبعة محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، دراسة مقارنة بالمغرب و -  27

   25. ص  1413-1993الطبعة األولى  النجاح الجديدة،
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يعد عدم التوقع من بين الشروط الجوهرية لتحقق القوة القاهرة، لهذا يجب 

 أال يتوقع حدوث هذا الفعل أثناء مرحلة التعاقد، و كلما كانت "املشغل" على املدين

خذ ولو بشكل نسبي، فإننا نكون أمام خطأ املدين باعتباره لم يت إمكانية التوقع قائمة

 ذلك الفعل. وهذا ما عبر عنه املشرع املغربي في بداية عالتدابير الالزمة ملنع وقو 

العقود : "القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع  من قانون االلتزامات و 269 الفصل 

  ..." اإلنسان أن يتوقعه

والقضاء بدوره يرفض بشدة األخذ بالقوة القاهرة كسبب من أسباب تحلل 

  .ع حدوثهااملسؤولية متى كان بإمكانه توق املدين من

وجاء في قرار للمجلس األعلى سابقا ) محكمة النقض حاليا ( أن القوة  )

أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه ، ومن شأنه أن يجعل تنفيذ  القاهرة هي: " كل

 .28( ..."االلتزام مستحيال

وعليه ال يدخل ضمن القوة القاهرة كل فعل يمكن توقعه ، إما بحكم   

حدوثه في فترات معينة . كاملطر في فصل الشتاء أو انتشار  تكرر املوسمية أو بسبب 

  . أوقات مألوفة و معروفة لدى الجميع نوع معين من الحشرات في

وإنما يدخل في نطاقها ما ال يكون في حدود املألوف واملعتاد توقعه ، كوباء 

ي يوم املستجد. الذي لم يسبق للبشرية أن واجهته أو حتى توقعت حدوثه ف كورونا

 طبيعة الحالب –ملؤاجر / املشغل ا –ينطبق على املدين  من األيام ، وهو ما

 الـشـرط الـثـاني : إستحالة الدفع  

السالف الذكر، يتبين لنا أن  269دائما باالعتماد على مضمون الفصل 

  . الدفع كشرط ومكون أساس ي في قيام القوة القاهرة املشرع أخد باستحالة

                                                           
دى مساهمة فيروس كورونا مانونية و القضائية ، مقال: " الدكتورة، أمينة رضوان ،دكتورة في الحقوق، باحثة في الشؤون الق -  28

 . 2020بريل أ – 17العدد  19وفيد ك –حة كورونا عدد خاص بجائ-في إنهاء العالقة الشغلية . منشور في :مجلة الباحث
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هنا تتمثل في كون املشغل ال يملك القدرة والطاقة الالزمة واستحالة الدفع 

ومقاومة الوقائع التي تشكل خطرا يهدد مصالحه من جهة ،و من جهة اخرى  ملواجهة

 . بتحمل عبء تعويض األضرار الناشئة عن هذا الخطر للمتعاقد الثاني سيرهقه

يع املشغل ، حيث ال يستط19وهذا ما نالحظه بامللموس في زمن جائحة كوفيد 

املقاوالت مواجهة تداعياته السلبية على نشاط واستمرارية املقاولة أو  وأصحاب

 . خاصة في ظل األوضاع التي تعرفها اململكة املحل التجاري 

 الشرط الـثـالث : انعدام خطأ املدين 

 268تناول املشرع املغربي هذا الشرط من خالل الفقرة األخيرة من الفصل 

  . مات والعقودااللتزا من قانون 

ال يكون لهذا األخير دخل وعالقة أ –املشغل  –واملقصود بانعدام خطأ املدين 

اقعة املشكلة للقوة  بوقوع الفعل كأن يصدر عنه خطأ أدى أو ساهم في وقوع الو

 . القاهرة

وتأسيسا على ما سبق ذكره ، فإن قيام الشروط الثالث املكونة للقوة القاهرة 

ستحالة تنفيذ املشغل اللتزاماته الواردة في عقد الشغل بسبب إلى ا وتحققها يؤدي

  . القوة القاهرة

مما يصح معه القول أن جائحة كورونا تدخل في إطار القوة القاهرة ، ما دامت 

  .شروطها وتنطبق على هذا الوباء تتحقق

وهذا االتجاه هو الذي تبناه القضاء املقارن حيث اعتبر فيروس كورونا قوة 

 . سنتطرق له في الفقرة املوالية ، وهذا ماقاهرة
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 ار وباء كورونا قوة قاهرةاملطلب الثاني : موقف القضاء من اعتب

كما نعلم أن القضاء منوط بدور غاية األهمية ، فهو الجهاز املسؤول عن تنزيل 

القانونية وتطبيقها على مختلف القضايا املثارة أمامه. لذلك كان لزاما  املقتضيات

املنحى الذي أخذه العمل القضائي بخصوص هذه املسألة .وهل  ا البحث فيعلين

 . قوة قاهرة أم لم يعتبره كذلك 19 كيف وباء كوفيد

 الفقرة األوىل : موقف القضاء املغربي

إن القضاء املغربي لم تسمح له الفرصة لحد اآلن من إبداء موقفه في 

لقة طيلة فترة الحجر الصحي أن جلسات املحاكم كانت مع املوضوع، على إعتبار 

  . عن حالة الطوارئ الصحية باململكة الذي تم اتخاذه في إطار اإلعالن

إال أنه من املؤكد أن القضاء املغربي سيدلي بدلوه ، وسيفصح عن رأيه من 

سيعرض عليه من كم هائل من القضايا واملنازعات املرتبطة بعقود الشغل  خالل ما

  . طوارئ الصحيةحالة ال مستقبال بعد رفع

وهذا ال يمنع من االستعانة بتوجهات القضاء املقارن الذي سمحت له 

بعض القضايا املتعلقة بوباء كورونا وتكييفه في أي خانة يمكن  الفرصة من البت في

 .القضاء املغربي بتوجهه في املوضوع تصنيفه .في انتظار إبداء

 : موقف القضاء الفرنسيالفقرة الثانية

 ء الفرنس ي أتيحت له الفرصة لإلدالء برأيه في املوضوع ، حيث صدر إن القضا

 : مؤخرا قرار عن الغرفة السادسة بمحكمة االستئناف " كوملار " الفرنسية بتاريخ

 وقد اعتبرت املحكمة مصدرة القرار آلنف ذكره أن 2020/80رقم ،  2020/03/12

 لقاهرة "، و أن األوضاع التيفيروس كورونا املنتشر عامليا يتصف فعليا ب " القوة ا

 . يشهدها العالم هي استثنائية، وال يمكن مقاومتها
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حيث جاء في مضمون ما خلص إليه القرار املذكور أعاله ، بأن فيروس كوفيد 

 في ظرفه قوة قاهرة مع ما تستتبعه هذه األخيرة من مفاعيل و آثار قانونية يشكل 19

.  

 تعذر عليه G.ictorVي املذكور، أن املستأنف و ورد في حيثيات القرار أالستئناف

بسبب  –الغرفة السادسة  –حضور الجلسة أمام محكمة االستئناف كوملار 

االستثنائية التي ال يمكن مقاومتها ، والتي تتكيف بطبيعتها مع حالة القوة  الظروف

 . 1929 بالوباء املنتشر عامليا كوفيد القاهرة املتصلة

تبار بأن فيروس كورونا يعد قوة قاهرة مادامت وصفوة القول يمكننا اع

من قانون االلتزامات و 26Cكما حددها املشرع في الفصل  شروط تحققها قائمة،

  . العقود املغربي

إعتمادا كذلك على ما ذهب إليه القضاء الفرنس ي ، من خالل القرار الصادر  و

 . 2020/03/12االستئناف كوملار، بتاريخ :  عن محكمة

  . اهرةقسيسا على اعتبار كورونا قوة الثاني : مــآل عقود الشغل تأ املبحث

من خالل هذا املبحث سنحاول التطرق لعقد الشغل الذي تأثر من جراء 

وعليه سنتحدث عن توقيف عقد  .على اعتبارها قوة قاهرة جائحة كورونا، بناء

وآثاره ) املطلب  وما يرتبط به )املطلب األول ( ثم حالة اإلنهاء الشغل بشكل مؤقت

 . الثاني(

 

 

                                                           
 لالطالعت .من الملحقاتجدون  نسخة من القرار  الصادرة عن الغرفة السادسة لدى محكمة االستئناف  الفرنسية كولمار . ضس   -  29

 عليه  والتعرف على  وقائعه و حيثياته  بشكل من التفصيل .
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 . املطلب األول : التوقيف املؤقت لتنفيذ عقد الشغل و إشكال األجر

 يذ عقد الشغلالفقرة األوىل : التوقيف املؤقت لتنف

سيتم التطرق في هذه الفقرة إلى الحاالت التي تؤدي إلى التوقف املؤقت لعقد 

السلطات املختصة في محاولة  قد يكون هذا التوقف ناتج عن أوامر  الشغل ، بحيث

فيروس كورونا والسيطرة على الوضع ، وقد يكون راجع لقرار  منها الحتواء انتشار 

 سلطته التنظيمية، كلما تبين له أن هذا اإلجراء هو الحل حتى يتخذه املشغل في إطار 

  .االقتصادي بسبب انتشار الوباء ال تتضرر مقاولته من الركود

من 29 صادر في 2.20.293 الثانية من مرسوم رقم  فبالرجوع إلى املادة

( ، بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 2020مارس  24)  1441رجب

د الفقرة " د " منه تتحدث عن نج  19كوفيد -تفش ي فيروس كورونا  الوطني ملواجهة

 . التجارية كتدبير احترازي طيلة فترة الطوارئ الصحية إغالق املحالت

وفي هذه الحالة سنكون أمام إغالق مؤقت للمقاولة عن العمل بقرار إداري 

اإلدارية املختصة ملواجهة تداعيات هذا الوباء والحد منها .  لسلطةا.عن.صادر

 . العمل.عن.املؤقت.توقفها.وبالتالي

وهذا اإلغالق يدرج ضمن حالة التوقف املؤقت لعقد الشغل املنصوص عليها 

دونة الشغل التي اعتبرت أن عقد الشغل يتوقف مؤقتا بسبب من م 32في املادة 

بصفة مؤقتة . وعليه يكون املشغل ملزما بالتقيد بأمر  اإلغالق القانوني للمقاولة

  . السلطة وإغالق مقاولته

أما الحالة الثانية ، تخص باقي املقاوالت واملحالت التجارية التي لم يشملها 

ق في ممارستها لنشاطها بشكل عادي شريطة وظلت محتفظة بالح قرار السلطة،
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الالزمة لحماية األجراء أثناء مزاولتهم للعمل والحفاظ على  اتخاذ التدابير االحترازية

  . سالمتهم وصحتهم

حيث يكون توقف عقد الشغل املنظم لنشاط هذه املقاوالت واملحالت 

اولته أن تتضرر املتخذ من طرف املشغل، الذي خش ي على مق التجارية راجع للقرار 

إذا ترك تنفيذ عقود الشغل الرابطة بينه وبين األجراء  أكثر في ظل هذه األوضاع

  . األمر قبل تفش ي فيروس كورونا مستمرة بشكل عادي كما كان عليه

ولإلشارة فإن هذا النوع من اإلغالق يبقى العقد مستمرا وال يتأثر ، و لكن 

اإلغالق املؤقت . هذا ما لم يتفق املشغل  والشغل هو الذي يتوقف إثر  تنفيذ العمل

أداء الشغل عن بعد من منازلهم في الحاالت التي تسمح بها  و األجراء على تنفيذ و 

  . طبيعة العمل

غير أن التوقيف املؤقت لعقد الشغل، يطرح إشكالية مرتبطة باألجر خالل 

 .العمل  وهذا ما سنتطرق له في الفقرة املوالية مدة التوقف عن

 ة التوقيفالفقرة الثانية : إشكال األجر عن فرت

مبدئيا األمر محسوم بخصوص األجر خالل املدة التي يكون فيها عقد الشغل 

بالنسبة للجراء الذين إستمروا في أداء عملهم بشكل طبيعي عن بعد  متوقف مؤقتا،

  .ملتزما اتجاههم بأداء األجر . بحيث يبقى املشغل

 لنسبة لباقي األجراء الذين ال تسمح لهم طبيعة العمل منإال أن األمر يختلف با

 منازلهم عن بعد، ويبقى اإلشكال املطروح هو هل يكون املشغل ملتزما بأداء أدائه من

مدة توقف عقد الشغل بسبب انتشار وباء كوفيد املستجد الذي  األجر لهم عن

  القاهرة ؟ يدخل ضمن حاالت القوة
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همية ، وهو أن املشرع من خالل مدونة الشغل كان نود التذكير بأمر غاية األ 

خلق موازنة بين حماية حقوق األجير باعتباره الطرف الضعيف في العقد  حريصا على

املشغل ، باإلضافة إلى حماية االقتصاد الوطني . هذه الثالثية التي  ، و كذا حقوق 

 . خالل سنه ملدونة الشغل حاول مراعاتها بشدة

وازنة سنقوم باستحضار مجموعة من النصوص القانونية وبناء على هذه امل

  . الشغل حتى نجيب على السؤال املطروح أعاله املضمنة بمدونة

من مدونة الشغل ، ال يكون املشغل ملزما بأداء األجر  32تأسيسا على املادة 

التوقف على اعتبار التوقف راجع إلى اإلغالق القانوني بفعل أمر السلطة  عن مدة

 . القوة القاهرة رج في خانةاملند

واستنادا على ما سبق فإن التزامات املشغل تتوقف بتوقف عقد الشغل ، 

 . " التزامه بأداء األجر تطبيقا ملبدأ " األجر مقابل العمل وعلى الخصوص

وإن كان هذا يخدم مصالح املشغل ويمكنه من التحلل من التزاماته اتجاه 

 268ناتج عن قوة قاهرة ، وإعماال ملقتضيات الفصل  العتبار أن التوقف األجراء كأثر 

ا االلتزامات والعقود . فإنه بالتأكيد ال يخدم مصلحة األجراء الذين تضررو  من قانون 

املؤقت ، خاصة الغير املصرح به لدى صندوق الضمان االجتماعي  من هذا التوقيف

  ." على بطاقة " الرميد والذين ال يتوفرون

دخل في محاولة منها لخلق املوازنة املطلوب بين أطراف صحيح أن الدولة ت

العالقة الشغلية، وتوفير الدعم والحماية لهؤالء األجراء . من خالل سنها تدابير 

املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  استثنائية لفائدة املشغلين

ين من تداعيات توقفوا عن العمل، واملتضرر  والعاملين لديهم املصرح بهم و الذين
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الغاية املنشودة باعتباره يشمل فئة  تفش ي جائحة فيروس كورونا ،لكنه لن يحقق

  . دون أخرى من األجراء

من مدونة  54( من املادة 4وهنا يستطيع األجير التمسك بمقتضيات البند )

على أنه تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي مدة توقف عقد الشغل  الشغل التي أكدت

  . بموجب قرار إداري، أو بفعل قوة قاهرة املقاولة مؤقتابسبب إغالق 

من املدونة 54وعليه يبقى األجير مستحقا للجر وجميع توابعه ما دام أن املادة 

 . فترة توقف عقد الشغل بشكل صريح تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي إعتبرت

 .اره يف ظل وباء كورونااملطلب الثاني : إنهاء عقد الشغل وآث

و معلوم أن إنهاء عقد الشغل ال يخرج عن نوعين من اإلنهاء ، األول كما ه

للمقتضيات القانونية واملساطر اإلجرائية املحدد له في مدونة  قانوني خاضع

يحترم األحكام املسطرة قانونا إلنهاء عقد الشغل  الشغل. والثاني إنهاء تعسفي ال 

  . اإلنهاءبحسب نوع  وعليه فإن اآلثار املتربة قانونا تختلف

وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خالل الفقرتين اآلتيتين، بالبحث في إنهاء 

  . ظل هذا الوباء ، ثم اآلثار املتربة عن ذلك عقد الشغل في

 . ل وباء كوروناظالفقرة األوىل : إنهاء عقد الشغل يف 

 في العقدكما نعلم أن عقد الشغل املحدد املدة ينتهي بانتهاء املدة املحددة له 

نهاء من مدونة الشغل( ، كما أنه يمكن إ33الذي كان محال له ) املادة  أو بانتهاء العمل

و املدة والذي يبقى هو األصل في قانون الشغل ، بإرادة املشغل أ العقد الغير املحدد

 من مدونة الشغل على ما يلي:34املادة  إرادة األجير حيث تنص

حدد املدة بإرادة املشغل، شرط مراعاة يمكن إنهاء عقد الشغل غير م"  

 .في هذا الفرع ، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل اإلخطار األحكام الواردة
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يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد املدة بإرادة األجير عن طريق اإلستقالة 

صحة إمضائها من طرف الجهة املختصة؛ وال يلزمه في ذلك إال احترام  املصادق على

 . " الفرع الثالث أدناه بشأن أجل اإلخطار م الواردة فياألحكا

غير أنه قد يحدث وينشأ إنهاء العالقة الشغلية بناء على أسباب ال دخل إلرادة 

 املشغل و األجير( ، لكنها ترجع لعوامل أخرى خارجية كالقوة القاهرة) األطراف فيها

  . طة بمصير مقاولته وعمالهإلى اإلقدام على هذه الخطوة املرتب . التي تدفع املشغل

قد يلجأ بعض املشغلين إلنهاء عقود الشغل التي تربطهم بأجرائهم ويدفعون 

قاهرة خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، هذا الوباء الذي ألقى بظالله  بوجود قوة

اإلقتصاد العاملي عموما ، والوطني على وجه الخصوص . مما انعكس  على عجلة

القتصادي للمعظم املقاوالت الوطنية في مجال التسويق وكذا في ا سلبا على الوضع

 . الخام األساسية الستمرارية نشاطها االقتصادي حصولها على املواد

مما يكون معه املشغل أمام وضعية اقتصادية صعبة ، تؤثر ال محالة على 

 واستمرارها قد يصل في بعض األحيان إلى اإلعالن عن إفالسها ، نشاط مقاولته

  . الشغلية كنتيجة لتلك األوضاع االقتصادية فيلجئ إلى إنهاء العالقة

وما يليها من مدونة الشغل ،  67و  66ويؤسسون دفعهم هذا بناء على املادتين 

 . اإلنهاء راجع ألسباب تكنولوجية أو اقتصادية وأن هذا

اوالت التي وما يليها من مدونة الشغل املق 66حيث ألزم املشرع املغربي في املواد 

عشر أجراء أو أكثر بصفة اعتيادية ، والتي تسعى إلى اإلغالق النهائي و فصل  تشغل

ألسباب إما تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أو ما يماثلها بإتباع مسطرة  األجراء

اإلغالق، كما قيده بالحصول على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة  محددة لهذا
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شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف املشغل إلى  صاهأو اإلقليم في أجل أق

 .املندوب اإلقليمي املكلف بالشغل

 ورونانهاء عقد الشغل يف ظل وباء كالفقرة الثانية : اآلثار القانونية إل

من مدونة الشغل، نجد املشرع بين نوعين  70بالرجوع إلى مقتضيات املادة 

تصادية . وربطهما بمشروعية اإلنهاء من املترتبة عن اإلنهاء ألسباب اق من اآلثار 

  . عدمه

ذي أعاله ، حددت اآلثار املترتب عن هذا اإلنهاء ال 70فالفقرة األولى من املادة 

 . من املدونة 67حصول املشغل على اإلذن املذكور في املادة  يكون بعد

هذا اإلنهاء متصف بطابع القانونية  70واعتبرت الفقرة األولى من املادة 

ورتبت عليه استفادة األجراء من التعويض عن أجل اإلخطار ، وعن  ملشروعية ،وا

للتعويض عن الضرر مما يسقط معه حق اإلجراء من االستفادة  الفصل دون تطرقها

اعتبار املشرع أنه ال مجال للحديث عن تعويض الضرر  منه ، ويمكن إرجاع ذلك إلى

ال دخل إلرادته فيه . وتطبيقا منه املشغل و  ، ما دام لم يكن اإلنهاء بسبب خطأ

ية املتمثل في حماية األجراء ، وحما للموازنة املشار إليها سابقا بين الهرم الثالثي

  . املشغل ، ثم االقتصاد الوطني

من مدونة الشغل إلى اإلنهاء الذي  70في حين تطرقت الفقرة الثانية من املادة 

حصوله على اإلذن الذي يسلم من  املشغل لنفس األسباب ، لكن دون  يقدم عليه

في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف  عامل العمالة أو اإلقليم

 . املكلف بالشغل املشغل إلى املندوب اإلقليمي
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وذهبت إلى كونه إنهاء تعسفيا يتوجب معه استفادة األجراء املفصولين من 

الضرر املنصوص عليه في اإلخطار و الفصل وحتى التعويض عن  التعويض أجل

 . املدونة من نفس 41املادة 

وفي الختام، يبقى السؤال املطروح، هل فعال تستطيع املقتضيات التشريعية 

باملوضوع تحقيق العدالة التعاقدية املرجوة في إطار ما سيعرض على  املتعلقة

 نزاعات في املوضوع ؟ القضاء مستقبال من

 

 

 

 

 امللحقات
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محاية املستهلك يف ظل أزمة كورونا 
 " 19''كوفيد 

 

 :مقدمة 

عرف العالم منذ القدم انتشار مجموعة من األمراض و الفيروسات التي كانت 

ر وخيمة على املجتمعات، سواء كانت بفعل اإلنسان أو بفعل الطبيعة، ال يخفى لها أثا

عنا اليوم أن العالم يشهد حربا عاملية من نوع خاص، حربا بيولوجية محضة ال تفرق 

فالكل . ال بين دولة عظمى وال دولة فقيرة وال بين حاكم وال محكوم، وال بين غني وال فقير

أمام عدو مستجد وفتاك، ومسلح وعنيد أطلق على أصبح سواس ي أمامها، ألننا 

 ،.)19.كوفيد.نفسه)

( حيث يعتبر من بين دول  (COVID 19واملغرب لن يسلم بدوره من هذا الفيروس       

العالم التي عرفت انتشار هذا الوباء الخطير، الذي لم يرخي بضالل تأثيره على جانب 

                                                                                      عزالعرب احلسوني     السيد 

                                                                                                                             ون العقار والتعمريطالب باحث بسلك املاسرت قان

 الرباط –السويسي 

  

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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الجانب االستهالكي للمواطنين الصحي والجسدي فحسب، بل إمتد تأثيره ليشمل 

 .واألكثر من ذلك الجانب القانوني بصفه عامة

أمام هذا الوضع لجأت الحكومة املغربية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية 

ومن أهم هذه التدابير إعالن حالة . اإلستباقية ملواجهة خطورة هذه الجائحة و

 . ربالطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي باملغ

واإلنسان بطبعه مستهلك يحتاج في حياته اليومية إلى مجموعة من الحاجيات و 

والتي إزدادت أهمية . املتطلبات التي يسعى بما له من إمكانيات إلى تلبيتها وإشباعها

 .  في ظل إنتشارهذا الوباء 

وفي املقابل عمد الكثير من الحرفيين واملهنيين والباعة مستغلين هذه األوضاع 

لقيام بمجموعة من األفعال الهادفة إلى التعسف واستغالل ضعف للمستهلك و ل

حاجته امللحة في ظل هذه األزمة ، كالزيادة مثال في أسعار بعض املواد بشكل غير مبرر، 

إلى احتكار  -بعامل خوفهم-كما لجأ بعض املستهلكين. واالدخار السري لبعض السلع

وهي أفعال في . ني ضعف ما يحتاجهبعض املنتوجات بحيث أصبح الشخص يقت

. حقيقة األمر ال تبت لإلنسانية بصلة وال ملبادئ التضامن والتعاون املكرسة دستوريا

وفي ظل األوضاع الراهنة أصبح الشغل . واألكثر من ذلك أنها أفعال ممنوعة قانونا

الشاغل للجهات املعنية هو توفير الحماية للمواطن باعتباره مستهلك ضعيف 

رنة مع املنهي والحرفية ذو املركز االقتصادي القوي،كما أصبح هذا الهاجس من مقا

حيث . أكبر التحديات التي تواجه الجهات املعنية في ظل هذا الوضع غير املطمئن

اقع أن العديد من املستهلكين كانوا عرضة للنصب واالستغالل والزيادة  أثبت الو

ار السري الذي يعمد له بعض الحرفيين ناهيك عن االدخ. غير املبررة في األسعار

 . والباعة
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وبالتالي فهذا املوضوع يطرح أكثر من أي وقت مض ى ضرورة الحديث من جهة عن 

مدى تأثير املستهلك بهذه األزمة، ومن جهة أخرى نجد السلطات املختصة تراهن 

ة الالزمة وتسعى بكل ما لها من آليات ووسائل قانونية وبشرية ومادية إلى توفير الحماي

لتحقيق األمن التعاقدي و .  للمستهلك من كل استغالل وتعسف من طرف الحرفي

وهو ما يبرر األهمية ( .19 كوفيد) ضمان استمرار املعامالت في ظل هذه الجائحة

 . النظرية والعملية للموضوع

وهذه األهمية تبرز عنها إشكالية رئيسية تتمحور حول تداعيات فيروس كورونا على 

 ستهلك وسبل حمايته في ظل هذا الوضع ؟امل

 وهذه اإلشكالية تتفرع عنها العديد من األسئلة الفرعية من قبيل 

 ما موقف قوانين االستهالك من هذه الوضعية ؟• 

 إلى أي حد ساهم اإلعالم والجمعيات في حماية املستهلك في ظل هذه الجائحة،• 

 ما مدى تأثير هذه األزمة على املستهلك؟ •

حاولة مقاربة املوضوع واإلجابة عن هاته األسئلة واإلحاطة باإلشكالية ومل

مظاهر حماية املستهلك في : املبحث األول  :التالي.التصميم.اقتراح.املطروحة إرتأيت

 .على املستهلك  19 تداعيات أزمة كوفيد: املبحث الثاني .ظل أزمة كورونا

 اء كورونا املبحث األول: مظاهر محاية املستهلك يف ظل وب
 

 كوفيد)  يعتبر املغرب من بين البلدان التي عرفت انتشار فيروس كورونا املستجد      

 . وهذا األخير أحدث تأثيرا واضحا على املستهلك املغربي(  19

حيث فرضت حالة الطوارئ الصحية إعادة النظر في مجموعة من اإلجراءات 

ية وامللحة التي ظهرت خالل فترة الحجر والتدابير الالزمة ملواكبة املتطلبات الضرور 

الصحي. لذلك عمد املشرع املغربي وحرصا منه للحفاظ على التوازن في العالقات 
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املتعلق بحرية األسعار  104.12االقتصادية إلى حماية املستهلك من خالل قانون 

ف املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك وعليه سو  31.08واملنافسة والقانون رقم 

للحديث عن دور القانون في حماية املستهلك. أما في  نخصص )املطلب األول (

)املطلب الثاني ( سوف أحاول الحديث عن دور املجتمع املدني في حماية املستهلك في 

 ظل هذه الجائحة. 
 

  محاية املستهلكيفدور القانون  األول: املطلب            

ألساسية للدولة، ولهذا السبب تدخل تعد حماية املستهلك من الواجبات ا  

املشرع املغربي من خالل قوانين االستهالك و هي القوانين التي جاءت لحماية 

املستهلك ومواكبة التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية التي عرفها املجتمع ،ولعل 

املتعلق بحرية  104.12 أهم قانونين يهدفان لحماية املستهلك هما القانون رقم

املتعلق بتحديد تدابير حماية املستهلك  31.0830 ر واملنافسة والقانون رقماألسعا

باملغرب والنصوص املكملة له تضمن مجموعة من املقتضيات التي تهدف إلى حماية 

ألن مناط اإللتزام هو اإلرادة وإن كان لتلك اإلرادة . املستهلك في ظل هذه الجائحة

فإن املنهي  . لى مصالحها في العقدكقاعدة عامة أن تشترط ما شاءت لتحافظ ع

املحترف لن يجدها صعوبة في صياغة شروط قد تبدو سليمة بمنطق الحرية 

التعاقدية ،لكنها بميزان العدل وحسن النية هي شروط تعسفية تعكس حقيقة 

الهوة بين إرادة إنكبت على تحضير عقد يطغى عليه هاجس الربح السريع واملصلحة، 

وى قبول هذه الشروط املجحفة إما لعدم كفاءتها وقلة خبرتها وإرادة لم تستطيع س

 . 31االقتصادية.مكانتها.ضعف.أو
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 .1072 ( ص2011 ابريل 07) األولى جمادى03 بتاريخ   5932 عدد الرسمية
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توفر الحماية للمستهلك خالل األحوال  31.08لكن إذا كانت مقتضيات القانون رقم 

االعتيادية فهل بإمكان هذه املقتضيات أن توفر الحماية للمستهلك خالل الفترة 

 راء إنتشار فيروس كورونا املستجد؟املتعلقة بحالة الطوارئ ج

من بين املحاور التي قد يستغلها املنهي، و التي من املمكن أن تعرف مجموعة من 

 املعامالت الغير مشروعة. 
  

تضمين العقد بعض الشروط التعسفية و التي من املمكن أن تضر باملستهلك فالعقد 

ة يحتكر فيها مقدموا السلع وسيلة لتبادل املنافع و الخدمات محكوم بسوق املنافس

والخدمات .األمر الذي يجبر املستفيد على قبول شروط العقد كما تم وضعها و يبقى 

املجال مفتوحا للمحترف للتضمين العقد شروط و مقتضيات ال تخلوا من التعسف 

 و الشطط .
 

عن و كذا حماية املستهلك من اإلشهار اإللكتروني و التجاوزات املسجلة في التعاقد 

بعد، و أيضا بعض املمارسات الغير مشروعة و استغالل قصور الخبرة و جهل 

املستهلك الدافع للتعاقد و عدم تطبيق اإلمهال القضائي خالل التوقف عن تسديد 

 القروض البنكية .
 

حماية املستهلك من خالل حق التراجع عن العقد و عدم التقيد بآجال تسليم السلع 

 حدد.و الخدمات في اآلجل امل
  

ومن بين املمارسات التي تهدد حقوق املستهلك خالل فترة الطوارئ الصحية هي 

تضييق اختيارات املستهلك في ظل إنعدام أو ندرة بعض املواد اإلستهالكية و التي قد 

يضطر املستهلك من خالل هذه األوضاع إلى اقتناء سلع أو خدمات ال تستجيب لرغبة 

و اإلكراهات املتعلقة بالتوزيع فإن دور األجهزة  املستهلك لكن بحكم الصعوبات
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اقبة جودة السلع و األسعار في إطار قانوني بزجر  الرقابة اإلدارية التي أوكل إليها أمر مر

الغش في البضائع يبقى محوريا في ضمان تعزيز حماية املستهلك من الغش و الزيادة 

 في األسعار . 
 

ثمنة بعض املنتجات كاملطهرات الكحولية و )كاإلرتفاع الصاروخي الغير املبرر أل

 القفازات والكمامات وغيرها من املواد الطبية ....(

و تبعا لذلك فأن تواجد أغلب العائالت املغربية في املنازل في إطار الحجر الصحي 

يحقق استمرار احتياجات ضرورية يستهدفها املنهي املحترف من خالل اإلعالم بغرض 

 كثف من أجل التأثير على اختيارات املستهلك من أجل اقتناء سلع و تمرير اإلشهار امل

 خدمات معينة دون مراعاة جودة هذه السلع .
 

و ال شك أن توقف األنشطة اإلقتصادية بفعل حالة الطوارئ الصحية أدى إلى 

فقدان العديد من مناصب الشغل و بالتالي إيجاد مجموعة من األشخاص صعوبة 

روض البنكية و بالتالي حرمانه من اإلستفادة من مقتضيات في دفع مستحقات الق

 من قانون حماية املستهلك التي تخص إالمهال القضائي. 149املادة 

الصادر  1.20.290لذا وطبقا للمرسوم املنظم لحالة الطوارئ الصحية باملغرب عدد 

خصوصا املادة السادسة منه "فإن جميع اٱلجال يوقف  2020مارس  23بتاريخ 

ريانها إلى حين انتهاء حالة الطوارئ ويجري سريانها في اليوم املوالي لإلعالن نهاية س

حالة الطوارئ باستثناء ٱجال مدة الحراسة النظرية ،و اإلعتقال اإلحتياطي و الطعن 

باإلستئناف في األحكام الصادرة في قضايا األشخاص املوجودين في حالة اعتقال، 

إضافي ضد الطلبات التي تقوم بها املؤسسات إلسترجاع لذا فهذه املادة تعطي ضمان 

أقساط القروض من األشخاص الذين توقفوا عن الدفع لظروف إجتماعية منها 

 فقدان الشغل .
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و لذلك فحماية صحة و مصلحة املستهلك تتوقف أساسا على الوعي اإلستهالكي 

ساطر القضائية املكتسب من طرف املواطنين خالل ممارسة حقهم في اللجوء إلى امل

واإلدارية، أو من خالل األدوار األساسية للمؤسسات املوكل إليها السهر على تطبيق 

القوانين ذات الصلة بتنظيم االستهالك خصوصا منع كل األنشطة التي تهدف إلى 

إحتكار السلع والخدمات من فاعلين معينين أو ممارسة شروط املنافسة الحرة .ومن 

 ن املضاربة في السلع والرفع من األسعار. هذه العمليات الحد م
 

من الزيادة  32املتعلق بحرية األسعار واملنافسة104.12وللكشف عن موقف قانون 

غير املبررة في األسعار ومن اإلحتكار واإلدخار .حيث يعتبر الثمن الشغل الشاغل 

بعين بالنسبة للمستهلك فعند اإلقدام على إقتناء سلعة فضال عن جودتها فهو يأخذ 

 اإلعتبار مقابل تلك السلعة والذي يجب أن يتالءم مع قدرته الشرائية.

أدى وباء كورونا إلى رفع أثمنة العديد من املنتوجات من طرف التجار وهذا خرق 

من قانون حرية األسعار واملنافسة. إضافة إلى بعض  2 33واضح ملقتضيات املادة  

املتمثلة في إحتكار السلع ،  وللقضاء على األفعال التي تخرق قواعد املنافسة الحرة و 

هذه األفعال تم التنصيص على مجموعة من العقوبات الجنائية في الباب الثاني من 

وسنقتصر في هذا اإلطار إلى النظر إلى مادتين أساسيتين واللتان  104.12قانون 

تعاقبان على بعض األفعال التي إنتشرت بشكل كبير في ظل هذه الجائحة وهما 

 .76و 75املادتين 
 

على انه يعاقب بالحبس من  من قانون حرية األسعار و املنافسة، 75تنص املادة 
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 المفوضة من لدنه".  
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درهم  500.000إلى خمسمائة ألف  10.000شهرين إلى سنة و بغرامة من عشرة آالف 

أو إحدى هاتين العقوبتين فقد ،كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عدم 

 7و  6مة في تخطيط ملمارسات املشار إليها في املادتين العلم مشاركة شخصية و حاس

اقبتها ، و يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر القرار في الجرائد  أو تنظيمها أو تنفيذها أو مر

 التي يؤدي املحكوم عليه نفقتها.
 

تنص على انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من عشرة  76أما املادة 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  500.000ى خمسمائة آلف إل 10.000اآللف 

، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع و تخفيض سعر سلع او خدمات أو سندات عامة 

أو خاصة ،باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم 

عة أو باستخدام أية عروض في السوق قصد اإلخالل بسير األسعار التي طلبها البا

وسيلة أخرى من وسائل التدليس. و عندما يتعلق رفع او تخفيض األسعار املفتعل 

قير باملواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو املواد الطحينية أو املشروبات أو العقا

الطبية أو الوقود أو السماد التجاري يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات و 

 يد مبلغها عن ثمانمائة ألف درهم .بغرامة ال يز 
 

والجدير بالذكر أن مدة الحبس هذه يمكن أن ترفع إلى خمس سنوات والغرامة إلى 

درهم إذا تعلقت املضاربة بمواد غذائية أو بضائع ال تدخل في زمرة  1.000.000

 املخالفة..ملرتكب.اإلعتيادية.املمارسة

ر بشكل كبير على املستهلك لم يبقي حيث يمكن القول أن فيروس كوونا  اث        

التوازن الذي كان قائما بين العرض و الطلب قبل تفش ي فيروس كورونا مما أدى إلى 

مخالفة بعض التجار للمقتضيات القانونية املنصوص عليها في قانون حرية األسعار 
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 واملنافسة.

 املطلب الثاني: دور اجملتمع املدني يف محاية املستهلك          
 

 إن الدور اإلعالمي مهم جدا للحد من مجموعة من األفعال الغير مشروعة التي        

يقوم بها املنهي خالل هذه الفترة ) أزمة كورونا(التي تواجه املجتمع ويوضح الظلم 

والتعسف الذي يمارسه املنتجون والتجار ووسائطهم ضد املستهلك في ظل هذه 

 ائل اإلعالم والوعي املجتمعي لهما دور كبير فياألزمة التي تواجه املجتمع. ألن وس

حماية املستهلك)الفقرة األولى(.كما تلعب جمعيات حماية املستهلك دورا مهما في 

الدفاع عن مصالح املستهلكين ،حيث أصبحت من جماعات الضغط االجتماعي  

وعة سواء  على املشرع الذي كثيرا ما دفعته إلى تبني سياسة حمائية. كما شكلت مجم

ضغط على املهنيين من خالل األساليب والطرق التي سلكتها للحماية املصلحة 

الجماعية للمستهلكين. من خالل الدعاية املضادة ضد كل املمارسات الغير مشروعة 

كما تقوم هذه األخيرة بدور هام في إعالم املستهلكين بحقوقهم  في ظل هذه األزمة.

 ة الثانية (.وتوجيهم في ميدان االستهالك )الفقر 
 

 م يف محاية املستهلك الفقرة األوىل: دور اإلعال           
 

ي فكثير من الدراسات كشف أن إلستراتيجيات التأطير اإلعالمي دورا أساسيا            

التأثير في السلوك االستهالكي للمشاهد، حيث أثبتت النتائج أن اختالف األطر 

أن  ينظر بها األفراد إلى املخاطر املحيطة فيه، كمااملستخدمة يؤثر على الطريقة التي 

اقف رد الفعل  التعابير اللغوية املختلفة والعوامل البصرية املستخدمة تؤثر على مو

 وقد تساهم في تغيير نظرة املستهلك لهذه املخاطر.
 

ة وربما خير دليل على ذلك هو طبيعة األطر اإلعالمية التي تم توظيفها خالل أزم          
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كورونا، والتي وإن كانت تنبع من رغبة في توعية السكان بمخاطر املرض، وحثهم على 

اتخاذ اإلجراءات الحكومية على محمل الجد، لكنها دفعت املواطنين للشعور 

بالخوف والتحصن أمام اإلغالق وشبح كورونا بمزيد من االستهالك للمواد الغذائية 

لتصريحات أكدت غياب سقف زمني والحاجيات األساسية، خاصة وأن أغلب ا

محدد لتالش ي الكورونا، كما ارتبطت بدعوات اإلغالق الدولي للحدود وما يرتبط بها 

 من انخفاض معدالت االستيراد وبالتالي ارتفاع األسعار.
 

اطر فإنها وفي تحليل لكيفية تفاعل املستهلك مع األطر اإلعالمية في األزمات واملخ          

ويين، األول؛ حيث تقوم فيه الوسائل اإلعالمية بإنشاء أطر للمخاطر تنحصر في مست

تخدم أهدافها ثم تعمل على تعزيزها باملعلومات وتصفيتها وإعادة تكوينها، ولهذا 

عند اختيار القصة وعرضها، غالبا ما يستخدم الصحافيون استراتيجيات تأطير 

الشعور بالخطر الشخص ي مثل إطار "يمكن أن تكون أنت"، حيث يخلق هذا اإلطار 

 من العواطف واملشاعر على 
ً
لدى املستهلك وتجعله يخصص لهذا الحدث مزيدا

رأسها الخوف وعدم االستقرار؛ وهنا تشير األبحاث إلى أن الرسائل اإلعالمية تميل 

 عادة إلى تسليط الضوء على اآلثار السلبية أكثر من اإليجابية.

سير املخاطر ملزيد من عمليات الصقل في املستوى الثاني؛ تخضع ترجمة وتف

وإعادة التحليل والتوضيح على املستويين الفردي واالجتماعي، بطرق تكثف أو 

تخفف من تصورات املخاطر واملخاوف مما يشكل سلوك األفراد وتوقعاتهم 

 للمخاطر، والذي يعرف بإطار التضخيم االجتماعي للمخاطر.

ة لإلعالم في ظل األزمة الحالية، عليه وهنا؛ ومن منطلق املسؤولية االجتماعي

استخدام أطر إعالمية واعية ومتوازنة، ال تعبث باألمن النفس ي للمواطن، وال تدعوه 

في الوقت ذاته للتهاون واالستهتار، كما أن عليه الدعوة إلى ترشيد االستهالك والدفع 
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كتفاء الذاتي إلى االستهالك الواعي القائم على التدبير والتوازن والبساطة واال

واالستعمال األمثل للموارد، والسعي لتحقيق منفعة اإلنسان وعدم املبالغة 

واإلسراف، وذلك عبر إجراءاٍت وخطٍط واعية توجه الفرد للطريق األمثل؛ لتحقيِق 

 حقوق األفراد في الحاضر واملستقبل
ُ
 .تنمية مستدامة هدفها حفظ

 

ي هو دالة ملقدار الخطر الذي يدركه مقارنة وبالتالي، فإن سلوك املستهلك، الذ        

بمستوى الخطر الفعلي، يمكن أن يتأثر باملعلومات التي تلقاها سواء عبر اإلعالم 

 مباشرة أو عبر البيئة االجتماعية املحيطة به.
 

 ة املستهلك الفقرة الثانية: دور اجلمعيات يف محاي
 

ي ظل أزمة كورونا من خالل تهتم جمعيات حماية املستهلك بتحسين جودة السلع ف

مناداتها للجهات املختصة بإعتماد مقاربة تشاركية في وضع املواصفات .كما تطالب 

املستهلك بسن قوانين زجرية تعاقب املخالفين للمواصفات  جمعيات حماية

 اإللزامية وبوضع رقابة مستمرة، وليست ظرفية، وكذلك تساهم جمعيات حماية

إلستهالكي واملقصود بالوعي االستهالكي هو قدرة املستهلك املستهلك في نشر الوعي ا

على اإلدراك والتمييز بين عدة عروض وإختيارات هامة أمامه حسب رغبته وحاجته 

 وتناسبا مع دخله.
 

ولنشر الوعي االستهالكي يتعين على جمعية حماية املستهلك ان تركز على صحة 

معية ثقافة جماعية عن القيم املستهلك و بيئته وبموضوع التغذية فتطرح الج

الغذائية ألنواع مختلفة من األطعمة ولشرح مواصفات بديلة للطعمة غالية الثمن 

.وتقترح تغير بعض عادات األكل ملنع هدر الطعام والحصول على األغذية كاملة 

 الفوائد بأسعار اقتصادية وتنبيه املستهلك من خطر تلوث األغذية .
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املبادئ بتقوم جمعية حماية املستهلك لنشر الوعي االستهالكي بإعالمه كما                  

الشرعية واألساسية املتعلقة بالتجارة، وبالوسائل املتوفرة لتثبيت حقوقه 

وبالنصوص القانونية املتعلقة بحماية املستهلك وإعالمه بحقوقه وواجباته 

 كمستهلك وحقوق وواجبات البائع واملنتج.
 

سعت الجمعيات إلى عقد إتفاقات حمائية لإلستهالك مع ممثلي املهنيين  كما            

ويقترح البعض إحداث عالمة للجودة تمنح لإلتفاقات الجماعية لإلستهالك. لتطوير 

هذا النظام وتفعيله لتحفيز ممثلي املهنين واملستهلكين على املفاوضة الجماعية 

تهلكين وأمام الرأي العام لتنشيط لتحسين صورة املؤسسات أو املقاوالت أمام املس

 .34املنافسة.نظام
 

وتلجأ الجمعيات إلى إبرام اتفاقيات جماعية تتم بين جمعية أو أكثر ممثلة                 

من جهة وبين منهي أو عدة مهنيين أو منظمات من جهة ثانية، هذه  للمستهلكين

كتسبه هذه االتفاقيات من الحاجة تزداد مع تزايد التكتالت االقتصادية نظرا ملا ت

أهمية وملا تحققه من فوائد كبيرة لكال الطرفين وخصوصا الطرف الضعيف في 

املجال االقتصادي، فاالتفاقيات الجماعية بين جمعيات املستهلكين واملهنيين تكون 

بمثابة وسيلة لتحقيق املساواة بين الطرفين، كما تمكن املستهلك من الحصول على 

حصل عليها منفردا ألنه ال يقوى على مجابهة املنهي، لذلك كان ال بد حقوق ما كان لي

من تكتل املستهلكين وتجمعهم في شكل جمعيات تنوب عنهم في التفاوض مع املنهي أو 

  مجموعة من املهنيين بشكل يضمن احترام مصالح كل طرف.

 

 

                                                           
  2. دجنبر  38. إشكاليات تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء . مجلة المعيار . عدد  محمد الهيني -  34
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احا في عالقة وتبقى الحاجة إلى مثل هذه االتفاقيات الجماعية أكثر إلح           

باملنهي من أجل خلق نوع من التوازن بينهما ولو نسبي في العقود  املستهلك

االستهالكية، وذلك للحد من اإلجحاف والتعسف الذي قد يلحق بالطرف الضعيف 

وبالتالي يتضح على أن هذه االتفاقيات الجماعية التي تلجأ  .35في العالقة التعاقدية

اال في حماية املستهلك باعتبارها وسيلة يتم اللجوء إليها إليها الجمعيات تلعب دورا فع

للحد من الشروط التعسفية التي قد يضمنها املنهي في إطار العقود االستهالكية 

املبرمة بينه وبين املستهلك وكذا الحماية من املخاطر املحتملة الوقوع مما يشكل 

 ضمانا أساسيا لحماية املستهلك.

ة في غاية من األهمية سبق و قلت أن الجمعيات تعتبر مؤسسة البد وأن أشير إلى مسأل

ضاغطة على كل من املنهي و املشرع و نحن نشهد في هذه األيام الضجة التي آثارها 

املتعلق بإستعمال شبكات التواصل اإلجتماعي و شبكات البث  20.22 مشروع قانون 

ألفواه و نظرا ملا يحمل املفتوح و الشبكات املماثلة هناك من سماه بقانون تكميم ا

هذا املشروع من تراجع في حماية الحقوق والحريات الفردية فقد عبرت الجامعة 

الوطنية لحماية املستهلك عن رفضها التام جملة وتفيصال ملشروع قانون املشؤوم 

حيث دعت الحكومة إلى السحب الفوري لهذا املشروع لم فيه ضرب  20.22 رقم

 .أو إبداء رأيه قبل تراجعه عن أي منتوج إستهالكي لحقوق املستهلك في بناء

 على املستهلك  19مة كوفيد املبحث الثاني: تدعيات أز            
 

في الوقت الذي بدأت الحكومة املغربية بإتخاذ مجموعة من اإلجراءات           

ل عمل بعض املهنيين في إستغال. الوقائية ملواجهة إنتشار فيروس كورونا املستجد

 األوضاع الراهنة لتحقيق الربح بشكل غير مشروع.

                                                           
 القانونية العلوم كلية لماسترا دبلوم لنيل رسالة والمستجدات، العامة القواعد بين بالمغرب المستهلك ةحماي:  مشيش بن حكيمة  -  35

 78. ص2012-2011، سنة سال واالجتماعية واالقتصادية
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كما تهافت بعض املستهلكين على شراء كميات كبيرة من السلع خوفا من            

نفاذها وهذا ما سيشكل ضررا باملستهلكين ، وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على 

اقع و .  وجود ما يكفي من مؤن لتلبية حاجة املواطن ضعية وعموما لتشخيص و

املطلب )املستهلك إرتايت أوال أن نغوص حول تأثيرات هذه الجائحة على املستهلك

افية حول هذا املوضوع( املطلب الثاني)على أن أقدم في ( . األول      . رؤية إستشر
 

 ورونا على املستهلكاملطلب األول: تأثري فريوس ك         
 

على املستهلك املغربي في  -19 كومفيد- تتجلى أهم مظاهر تأثير فيروس كورونا          

الزيادة الغير مبررة في األسعار واإلدخار السري لبعض السلع من أجل بيعها بأثمنة 

 .مرتفعة

فاملستهلك يعتبر حلقة أساسية وعنصر فعال في اإلقتصاد وبالتالي فال محالة               

أو خدمة معينة تعتبر هي  جمن تضرره من هذه الجائحة، لذلك فالثمن أو السعر ملنتو 

 .شغل الشاغل بالنسبة للمستهلك حيث يجب أن يتالءم مع قدرته الشرائية

ولكن في ظل األوضاع الراهنة التي تمر منه اململكة املغربية إثر إنتشارفيروس          

كورونا وإعالن حالة الطوارئ الضحية واملستهلك يعرف إرتفاع صاروخي في أثمنة 

توجات و السلع من طرف التجار وبالتالي نكون هنا أمام خرق واضح العديد من من

من قانون حرية األسعار واملنافسة حيث نص صراحة على  2 من طرف التجار للمادة

أن أسعار املنتوجات والسلع تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية 

 . لدنه.من.املفوضة

تض ى القانوني فال يمكن أن يتم رفع األثمنة دون وجه إذا واستنادا إلى هذا املق           

حق من طرف األشخاص غير مرخص لهم وإستغالل أزمة وطنية لتحقيق الربح الغير 

مشروع واإلغتناء في وقت يتطلب األمر تعبئة واسعة من طرف جميع فئات املجتمع 
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فيها خرق التعاون والحيلولة دون إنتشار فيروس كورونا أضف إلى ذلك هناك أفعال 

واضح للعديد من املقتضيات القانونية التي نظمها وقننها قانون حرية األسعار 

واملنافسة ومن بينها إحتكار األسعار من طرف الكثير من التجار هذا الوضع خلق هلعا 

واسعا في صفوف املستهلكين واملواطنين مما دفعهم للتوجه نحو األسواق التجارية 

املنتوجات والسلع الكافية طيلة الحجر الصحي على الرغم  و املحالت من أجل إقتناء

 .من إرتفاع أثمنتها الغير املشروعة من طرف التجار

  

ذي كانت إال أن الفئة املتضررة أكثر هي فئة العاملين في القطاع غير املهيكل ال          

ث له تداعيات على املستهلك وجعل قدرته الشرائية ضعيفة، واآلن أصبحنا نتحد

عن عاملين، عالم ما قبل كورونا وعالم ما بعدها واالنتقال سيكون إلى نظام عاملي 

 .جديدة.بمواصفات.جديد
 

ي فهذه بعض مظاهر تأثير الفيروس عل املستهلك على الرغم من كثرتها من رفع           

األسعار وإستغالل من طرف البنوك وعرقلة السير العادي للسواق وغيرها من 

 و  4 ات التي تزايدت في ظل الوضع الحالي وفيه خرق ملموس وواضح للمواداملمارس

كثر من قانون حرية األسعار واملنافسة وسيأتي معنا في الفقرة الثانية للتوضيح أ 7 و  6

 .هذه املظاهر املزرية التي يعيشها املستهلك
 

 إستشرافية.رؤية.الثاني:.املطلب         

غرب من الدول من بين التي تنبهت لخطورة هذا الوباء يعد في الحقيقة امل          

فقامت السلطات املختصة بمجموعة من اإلجراءات ذات الطابع االحترازي والوقائي 

ومن أهم اإلجراءات التي اتخذتها السلطات .  ملواجهة اآلثار الوخيمة لهذة الجائحة

املواطنين وحثهم املغربية إعالن حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي على 
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على عدم مغادرة املنازل إال لضرورة قصوى، وكل ذلك من أجل توفير الحماية 

الصحية والسالمة الجسدية للمواطنين وهذه خطوات إيجابية تحتسب للسلطات 

 . املعنية

وعلى إثر إنتشار فيروس كورونا املستجد تأثرة الحركة اإلستهالكية وتغيرت أنماطها     

ات بسبب إرتباط اإلستهالك بقطاعات متعددة تضررت جراء الجائحة في كل املجتمع

وتوقفت عجلتها كالنقل بكل فروعه واإلنتاج على إختالفه وأيضا عمليات االستراد 

والتصدير ومن بين اإلقتراحات لحماية املستهلك من املمارسات الغير املشروعة التي 

 .الجائحة.هذه.خالل.ظهرت

هلك ملقرات في مختلف مناطق املغرب، وكذا التوفر على فتح جمعية حماية املست ▪

افية الستقبال شكايات املستهلكين، أيضا إحداث عناوين إلكترونية  شبابيك احتر

 الستقبال مراسالت املواطنين الذين ال يستطيعون الوصول إلى الجمعية أو فروعها.

أدوارهم من موارد  توفير ما أمكن من دعم مالي ومعنوي للجمعيات نظرا ملا تتطلب  ▪

 . مهمة.مالية

على املشرع املغربي إعادة النظر في شروط تأسيس وتمثيل هذه الجمعيات  ▪

للمستهلك والتخفيف منها خاصة شرط املنفعة العامة الذي يجب على املشرع 

 . هائيان.حذفه

 تمكين الجمعيات من حق االستفادة املساعدة القضائية نظرا للمبالغ املالية التي  ▪

 .تتطلبها املحاكم مادام األمر يتعلق بالدفاع عن مصالح املستهلك

وكل هذا من أجل خلق لنا جمعيات ذا قوة وذا صرامة في مواجهة كل من سولت       

له نفسه االعتداء ولو بالقليل على حقوق املستهلك خاصة في األزمات والفترات 

 . كورونا.فيروس.جائحة.مثل.العصيبة
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دة عاملية وفق قوانين معينة ، وتعزيز الرقابة على الجودة من وضع مقاييس جو  ▪

خالل فرض معايير الجودة العاملية من مؤسسات عاملية معتمدة، وانشاء دائرة 

 .خاصة بذلك

فتح فرع للمنظمة العاملية للمستهلك ،وإعطائها االستقاللية، ودورها  ▪

 .املستهلك االيجابي في الرقابة وإصدار النشرات التثقيفية لحماية

بفرض تعليم املستهلك من خالل مراحل التعليم املختلفة : تعزيز دور املستهلكين ▪

 .باألخص الجامعية، والدبلوم، والثانوية
 

 . والذي هو أقصر طريق لحماية املستهلك: محاربة االحتكار  ▪

 الحق في االختيار الحر للمنتجات .  ▪
 

 

ثقة  ساهمت في تعزيز  سلبيات، من إيجابياتها أنهاأزمة كورونا لها إيجابيات و           

 املحلي، بعد أن كان هناك حظر تام لدخول السلع بسبب املستهلك املغربي في املنتوج 

توقف حركة النقل فكانت فرصة لبروز صناعة محلية ومنتوج يقوم على مواصفات 

ب هذه ، فتوجه املستهلك املغربي صو “ صنع في املغرب“ الجودة، ويحمل عالمة

الصناعة وأصبح اإلقبال عليها كبيرا، وهذا يعتبر بمثابة مصالحة بين املستهلك 

املغربي واملنتوج املحلي، مما يشجع املصنع املغربي على اإلنتاج، لذلك أعتبر هذا 

، التطور ضمن النتائج اإليجابية التي حققتها جائحة كورونا لفائدة الصناعة املغربية

ن تحظى بكل هذه الثقة من قبل املستهلك املحلي، كما حلت ألن هذه األخيرة لم تك

مثال التجارة االلكترونية محل التجارة الكالسيكية، والتي أصبحت تحظى بثقة 

املستهلك املغربي الذي كان في السابق يرتاب منها ألنها تتم عن بعد، فاستغنى عن 

 .بالوباء  ابةالتبضع في املحالت وبشكل مباشر لتفادي االختالط مخافة اإلص
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 :خامتة

ختاما يمكن القول إن ظهور فيروس كورونا املستجد لم يؤثرعلى الجانب الصحي       

 . بل شكل تأثيرا واضحا على االستهالك. للمواطن فقط
 

 لهذا يمكن أن نؤكد من وجه نظر متواضعة على أنه رغم اإلجراءات و التدابير         

إال أنها لم تصل إلى املبتغى املطلوب وتبقى هذه املتخذة من أجل حماية املستهلك 

الحماية محدودة بسبب أن أغلب املستهلكين ال يتوفرون على الحد األدنى من 

الثقافة االستهالكية التي تشكل الحجر األساس وكذا الشروط الدقيقة الصارمة 

التي فرضها املشرع املغربي على الجمعيات التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح 

 . ملستهلك ولكل ما تقدم أمام هذه الصعابا
 

لذي بشكل كبير على املستهلك لم يبقى التوازن ا 19 ولقد أثر فيروس كورونا كوفيد      

مما أدى إلى مخالفة بعض . كان قائما بين العرض والطلب قبل تفش ي الفيروس

 . التجار املقتضيات القانونية
 

طنية للحفاظ على مقدرات الوطن واملواطن لذا فحماية املستهلك تبقى مهمة و       

مما يتطلب إيجاد نظام فعال ينظم املؤسسات الرسمية والغير الرسمية بما يكفل 

ن قيام كل منها بالدور املنوط لها بما تملكه من الصالحيات واإلمكانيات ما يمكنها م

 .حماية حقوق املستهلك
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 تدخل املؤسسات الدستورية يف ظل 
 جائحة كورونا

 :قدمت 

( كوكب األرض، فتم اإلعالن عنه ألول 19غزت جائحة فيروس كورونا )كوفيد

شكل خطير هدد دول العالم لينتشر بعدها هذا املرض ويتطور إلى  36مرة في الصين

أن أعداد  2020يناير  30بأسره، حيت أعلنت منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

اإلصابات شكلت حالت طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي، ودعت إلى اتخاذ 

تدابير الطوارئ الالزمة للحد من هذا الوباء أو على األقل محاصرته و الحيلولة دون 

 انتشاره.

                                                           
 .2019في مدينة ووهان الصينية، خالل شهر دجنبر   36

 السيد مصطفى الربكي

 ألعمالطالب باحث مباسرت العقود وا

 بأكادير 

 

  

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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هذه الدعوة التي وجهتها منظمة الصحة، اتخذت دول العالم عدة وفي خضم 

إجراءات وقائية ملواجهة هذا الخطر الداهم املهدد لحياة وصحة اإلنسان وتفاديا 

 النتقال هذا الفيروس إلى أراضيها.

ومن ضمن هذه الدول نجد الدولة املغربية، حيت اتخذت السلطات و  

ءات والتدابير االحترازية الرامية إلى حماية املؤسسات املغربية حزمة من اإلجرا

 املوطنين من هذا الوباء الفتاك .

ومن هذا املنطلق يطرح التساؤل حول ما طبيعة االجراءات و التدابير التي 

 اتخذتها السلطات املغربية ملواجهة هذا الوباء؟

و لإلحاطة بهذا املوضوع ارتأينا تناوله من خالل التصميم التالي:املطلب 

األول:تدخل املؤسسة امللكية و التشريعية في زمن كورونا. املطالب الثاني:تدخل 

 املؤسسة التنفيذية و القضائية في زمن كورونا.

 التشريعية يف زمن كورونا تدخل املؤسسة امللكية و املطلب األول:

مما ال شك فيه أن مؤسسات الدولة املغربية، قد اتخذت مجموعة من 

قية  من أجل الحفاظ على صحة و سالمة املواطنين من العدوى اإلجراءات االستبا

( جراء االنتشار السريع الذي يعرفه هذا الوباء 19بفيروس كورونا املستجد)كوفيد

في العالم ككل، ولعل أهم هذه اإلجراءات هي التي اتخذتها كل من املؤسسة 

 امللكية)الفقرة األولى(، واملؤسسة التشريعية)الفقرة الثانية(.

  زمن كوروناالفقرة األوىل:تدخل املؤسسة امللكية يف

، فقد اتخذت املؤسسة 37نظرا لآلتار الخطيرة املترتبة عن فيروس كورونا

امللكية مجموعة من التدابير االحترازية و االستباقية بهدف الحيلولة دون انتشار 

                                                           
 كسرعة انتشاره، وعدم ظهور أعراضه إال بعد مرور مدة من الزمن  37
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 و أيده، الوباء و استفحاله، و هكذا فقد ترأس جاللة امللك محمد السادس نصره هللا

جلسات عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببالدنا و مواصلة  

اتخاذ مزيد من اإلجراءات ملواجهة أي تطور في الحالة الوبائية باملغرب، وفق ما ذكرته 

بالغات للديوان امللكي، وقد عمل جاللته على تتبع تطورات هذا الوباء منذ بداية 

العاملي، و مباشرة بعد ظهور الحاالت األولى على التراب الوطني،  انتشاره على الصعيد

أصدر جاللته حفظه هللا و أيده، القائد األعلى و رئيس األركان الحرب العامة للقوات 

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

أن أمر بإحداثها لهذا الغرض بمختلف  وضع مراكز طبية مجهزة والتي سبق لسموه 

 .38جهات اململكة  رهن إشارة املنظومة الصحية بكل مكوناتها

كما أعطى أوامره نصره هللا بإجالء املواطنين معظمهم من الطالب من مدينة 

ووهان الصينية معقل الوباء، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة على مستوى املطارات 

رية ذا الوباء في اململكة، كما أمر جاللته بتقوية الطاقة السريو املوانئ ملنع تفش ي ه

سرير، و أمر األطباء العسكريين  3000سرير إلى حوالي  1640إلنعاش و املقدرة ب

بالعمل سويا مع نظرائهم املدنيين في عمليات مكافحة الفيروس، وأمر كذلك بإغالق 

 املجال الجوي و البحري املغربي أمان املسفرين.

عليمات من امللك محمد السادس نصره هللا، أصدرت الحكومة املغربية وبت

بإحداث حساب مرصد للمور  16/3/2020الصادر بتاريخ  269-20-2مرسوم رقم 

–خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 

                                                           
ة تخرج لنيل دراجي الحاسمة، شاللي وردة، "دراسة تصنيفية تحسيسية لكل من فيروس إيبوال و كورونا"، مذكر عتامنة إلهام، ظر:ان

لجزائر قسم العلوم الطبيعية، اشهادة أستاذ التعليم المتوسط، بوزارة التعليم العالي و البحت العلمي، المدرسة العليا ألساتذة القبة القديمة، 

 66-65، ص 2015-_2014لجامعية السنة ا
 3ة، ملف خاصمجلة الباحث للدراسات و األبحاث القانونية و القضائي تأمالت في حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، أمينة رضوان،  38

 .10 :ص ، 2020يونيو  19العدد  جائحة كورونا، الطوارئ الصحية،
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 خصص أساسا للتكفل بالنفقات املتعلقة بتأهيل اآلليات و الوسائل39"19ّكوفيد

الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية املالئمة أو املعدات التي يتعين 

اقتناؤها باستعجال، كما سيساهم في دعم االقتصاد الوطني من خالل دعم 

القطاعات األكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا، والتخفيف من التداعيات 

 االجتماعية لهذه الجائحة.

رة املولوية إقباال واسعا لدى عموم الطبقة الرأسمالية هذا ولقيت هذه املباد

و حركها الوازع الوطني لتحذو حذو جاللته و تقدم تبرعات غذت الصندوق املذكور، 

فتوالت بعدئذ التبرعات و املساهمات التي قدمها طوعا كبار مسؤولي الوزارات و 

هذا سوى تكريس املؤسسات العمومية و الخاصة، ومن ورائهم مرؤوسيهم، وليس في 

، وتحقيقا 40من الدستور  40للحس الوطني و التضامني املنصوص عليه في الفصل 

 للتكافل االجتماعي.

مغربية الصنع  41كما أعطى جاللته تعليماته السامية إلرسال مساعدات طبية

من أجل مواكبة الدول اإلفريقية الشقيقة في جهودها  42إلى عدة دول إفريقية 

 43-19كوفيد-وناملحاربة جائحة كور 

 

 

                                                           
مكرر  6865ر جائحة فيروس كورونا، منشور بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بإحداث صندوق خاص بتدبي 2.20.269مرسوم رقم   39

 .1540، الصفحة 17/3/2020بتاريخ 
7--29موافق  1432من شعبان  72الصادر في  11-1-91صدر الدستور السادس للمملكة المغربية بموجب الظهير الشريف رقم   40

 و مايليها 3600الصفحة  2011-7- 30موافق ل  1432شعبان  28مكرر في  5964، و نشر بالجريدة الرسمية عدد 2011

، التكاليف التي على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليهامنه" 40وجاء في الفصل 

 لبالد"ا تتطلبها تنمية اليالد، وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب
ألف  30 وألف سترة طبية،  60ألف غطاء للرأس، و  600ألف من األقنعة الواقية ، و 900ماليين كمامة و 8وتتكون من حوالي   41

 ألف علبة من األزيتروميسين 15ألف علبة من الكلوركين، و 75لتر من المطهرات الكحولية، و كذا 
نزانيا، السينغال، ت غو، إسواتيني،غينيا، غينيا بيساو، مالوي، موريتانيا، النيجر،وهي:بوركينافاسو، الكاميرون، جزر القمر، الكون  42

 تشاد و زامبيا
 بالغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج  43
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 ة يف زمن كوروناالفقرة الثانية:تدخل املؤسسة التشريعي

إن تدخل املؤسسة التشريعية في زمن كورونا، ال يقل أهمية عن تدخل 

املؤسسة امللكية، بحيث ال يعقل أن تمر هذه الجائحة دون اتخاذ ممثلي األمة  ألي 

على اإلجراءات و التدابير إجراء، وهكذا فقد عمل البرملان على فرض رقابة محكمة 

كورونا، بحيث تم حضور السيد سعد الدين   التي قامت بها الحكومة ملواجهة فيروس

العثماني رئيس الحكومة املغربية إلى قبة البرملان، لشرح مختلف التدابير املتخذة أو 

املزمع اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا،  كما تم حضور السيد سعيد أمزازي وزير 

بية الوطنية و التكوين املنهي و التعليم العالي و البحت العلمي، والناطق الرسمي التر 

باسم الحكومة املغربية  إلى البرملان، وأجاب على مجموعة من األسئلة الشفوية التي 

طرحها ممثلي الشعب بخصوص كيفية تعامل وزارة التعليم مع الجائحة، وكذلك  

عد االمتحانات و كيفية إجرائها، كما حضر سير عملية التعليم عن بعد، وعن مو 

كذلك إلى البرملان السيد وزير االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة وأجاب على مجموعة 

 44من األسئلة الشفوية

ومن وجهة نظرنا نرى بأن تدخل البرملان يجد أساسه و سنده القانوني في 

اق 2011من دستور  70الفصل  ب عمل الحكومة"، الذي جاء فيه بأنه".....وير

اقبة  10وكذلك الفصل  من الدستور الذي جاء فيه "....املشاركة الفعلية في مر

مساءلة الحكومة، واألسئلة السيما عن طريق ملتمس الرقابة، و العمل الحكومي، 

 الشفوية املوجهة للحكومة....".

يم السيد وزير التربية الوطنية والتعلجح كل من السيد رئيس الحكومة، و وقد ن

العالي و البحت العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة،والسيد وزير االقتصاد و 

                                                           
التدابير المالية ئلة الشفوية المتعلقة برض وزير االقتصاد و المالية و إصالح اإلدارة أمام مجلس النواب، جوابا على األسع -انظر:  44

 2020أبريل  27و االقتصادية لمجابهة األزمة الناتجة عن جائحة كورونا، بتاريخ 
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املالية وإصالح اإلدارة على كسب ثقة ممثلي األمة، و بالتالي تم منحهم الثقة 

لالستمرار في القيام باإلجراءات االحترازية الرامية إلى محاصرة الوباء، والحفاظ على 

 صحة و سالمة املواطنين.

 و القضائية يف زمن كورونا طلب الثاني:تدخل املؤسسة التنفيذيةامل

م ل -فيروس كورونا-إن حماية حوزة التراب الوطني من هذا الوباء الغاشم

يقتصر على املؤسسة امللكية ، و املؤسسة التشريعية فقط، بل تعداهما ليشمل 

ولى(، و كذلك مؤسسات أخرى، ويتعلق األمر بكل من املؤسسة التنفيذية)الفقرة األ 

 املؤسسة القضائية)الفقرة الثانية(.

 يف زمن كورونا الفقرة األوىل:تدخل املؤسسة التنفيذية

يقول موريس هوريو"إن مهمة السلطة التنفيذية ال تقتصر على تنفيذ 

القوانين، بل ضمان سير اإلدارة و الحكومة، فأوال الحكومة و اإلدارة، وبعد ذلك 

 .45تنفيذ القوانين

ا اتخذت الحكومة املغربية مجموعة من اإلجراءات االحترازية لحماية وهكذ

املواطنين من هذا الوباء الفتاك، بحيث اتخذت الحكومة املغربية قرار إغالق 

الحدود البرية و الجوية و البحرية لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني، و إلغاء 

الفنية،وتعليق إقامة الصلوات  التجمعات و التظاهرات الرياضية و الثقافية و 

الجماعية و صالة الجمعة باملساجد مع استمرار رفع األذان بها، كما تم  تعليق 

للمواطنين و 46الجلسات بمختلف محاكم اململكة ، وصوال إلى فرض الحجر الصحي 

                                                           
رجة الماجيستر مولودي جلول، حماية الحقوق و الحريات أثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل د  45

  64، الصفحة 2010-2009الدستوري، جامعة محمد خيضرة بسكرةفي الحقوق، تخصص القانون 
أمتعة أو  تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أوعرفت لوائح منظمة الصحة العالمية الحجر الصحي بكونه   46

سائل نقل أو البضائع وات أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها و فصل هؤالء عن غيرهم أو فصل األمتعة أو الحاوي
 عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث.

 2005انظر:ـ اللوائح الصحية الدولية لسنة 
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عزل املصابين ومنع التنقل إال برخص استثنائية تصدرها السلطات املختصة في 

تشار هذا الفيروس الخطير، كما حاولت الحكومة تجاوز القصور محاولة لوقف ان

ومواجهة تداعياتها من الناحية 47التشريعي في مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية 

 األمنية و االقتصادية، فتدخلت بإصدار زمرة من النصوص القانونية تتمثل في:

  بإحداث حساب مرصد  16/3/2020الصادر بتاريخ  269-20-2مرسوم

ألمور خصوصية يحمل اسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 

 1948كوفيد–كورونا 

  يتعلق بسن أحكام  23/3/2020بتاريخ   292-20-2مرسوم بقانون رقم

 49خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها 

  بإعالن حالة الطوارئ 24/3/2020بتاريخ  293-20-2مرسوم رقم ،

 1950ء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا الصحية بسائر أرجا

هذا،وأعلنت الحكومة املغربية عن إنشاء لجنة اليقظة لتتبع و تحديد 

ي، وبذلك أعلنت اإلجراءات الالزمة ملواكبة التأثيرات املحتملة على االقتصاد املغرب

ة إصالح اإلدارة املغربية، عن تشكيل لجنة اليقظوزارة االقتصاد واملالية و 

رجية والتعاون االقتصادية و التي تضم كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخا

لصيد البحري والتنمية القروية اقيمين بالخارج، وزارة الفالحة و املغاربة املاإلفريقي و 

االقتصاد األخضر ت، وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة و املياه والغاباو 

                                                           
ها، وتستطيع الحكومة هي حالة تخول الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات ال يسمح لها عادة القيام بحالة الطوارئ الصحية   47

المواطنين إلى تغيير  إعالن هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حاالت العصيان المدني أو الصراعات والنزاعات المسلحة، بحيث تنبه
وشرعيته من بلد إلى  سلوكهم الطبيعي، و تأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط الطوارئ، وتتفاوت اإلجراءات المتعلقة بهذا العمل

 آخر.
ت و األبحاث القانونية و ك، النظام القانوني لحالة الطوارئ بالمغرب وفق المعايير الدولية، مجلة الباحث للدراساانظر: بوطلحة امبار

 45، ص2020يونيو  19جائحة كورونا، الطوارئ الصحية،العدد  3القضائية ، ملف خاص
 1540، ص17/3/2020مكرر بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد   48
  1782، ص24/3/2020مكرر بتاريخ  6867جريدة الرسمية عدد منشور بال  49
 1783، ص26/3/2020مكرر بتاريخ  6867منشور بالجريدة الرسمية عدد   50
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النقل الجوي و االقتصاد االجتماعي، الصناعة التقليدية و ة السياحة و والرقمي، وزار 

وزارة الشغل واإلدماج املهن، بنك املغرب، املجموعة املهنية لبنوك املغرب، االتحاد 

ة للتجارة والصناعة والخدمات العام ملقاوالت املغرب، جامعة الغرف املغربي

ن)قروض ، كما تم إحداث ضمان أوكسجيوجامعة غرف الصناعة التقليدية

، كما وجه السيد رئيس ناميسرة(، للمقاوالت املتضررة من جائحة فيروس كورو 

يدعو من خالله إلى تسريع وثيرة صرف مستحقات  26/3/2020الحكومة منشور في 

املقاوالت لدى اإلدارات و املؤسسات العمومية، كما صدر قرار عن وزير االقتصاد و 

يقض ي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع  2020مارس  16املالية و إصالح اإلدارة في 

 أسعار املطهرات الكحولية.

هذا، وال تحول التدابير املتخذة من طرف الحكومة خالل فترة الطوارئ 

افق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات  الصحية من ضمان استمرارية املر

ادرة عن السلطات للمرتفقين، ويتعين على األفراد التقيد باألوامر و القرارات الص

 العمومية تحت طائلة العقوبات الجاري بها العمل على املخالف.

اقبة اإلجراءات املتخذة، ترأس السيد رئيس الحكومة مجلس  وفي سياق مر

 الحكومة، وتم خالله تقديم السادة الوزراء إلجراءات التي قاموا  باتخاذها في سبيل

 الحد من انتشار الوباء.

األخير إال أن حالة الطوارئ الصحية، تمنح للحكومة هامشا وتجدر اإلشارة في 

لى في نطاق سلطتها التقديرية ملمارسة مهامها على الوجه األمثل، باعتبارها القادرة ع

اقع و لو كانت مخالفة للقوانين.  تقدير األوضاع على أرض الو
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 ة يف زمن كوروناتدخل املؤسسة القضائي الفقرة الثانية:

لقضائي بدوره على اتخاذ مجموعة من التدابير قصد الحد من عمل املرفق ا

تفش ي وباء كورونا، السيما على مستوى محاكم اململكة، نظرا ملا يعرفه هذا املرفق 

الحيوي من استقطاب كبير للمرتفقين و املتقاضين، فضال عن مختلف األشخاص 

ثقون والعدول، الذين تربطهم بمرفق القضاء عالقة مهنية مباشرة)املحامون،املو 

والخبراء....(، حيث بادر املجلس األعلى للسلطة القضائية إلى حماية منظومة 

العدالة برمتها كإجراء وقائي، عبر تعليق الجلسات بمختلف محاكم اململكة حتى 

إشعار آخر، باستثناء قضايا الجنايات والجنح التي تهم األشخاص املعتقلين 

السجنية، وقضايا التحقيق و األحدات، وكذا احتياطيا و املودعين باملؤسسات 

القضايا االستعجالية التي ال تحتمل التأخير، ليعقبه بعد ذلك إصدار  مذكرة من 

وجهها  151/1عدد 2020مارس  16طرف السيد املنتدب للسلطة القضائية في يوم 

إلى كافة املسؤولين القضائيين بمختلف محاكم اململكة من أجل اتخاذ مجموعة من 

اإلجراءات للحد من انتشاء من وباء كورونا، وذلك من خالل تفادي إحضار املعتقلين 

إلى قاعة الجلسات، وأال يكون ذلك إال عند الضرورة القصوى مراعاة لظروف 

وإمكانات اإلدارة العامة للسجون وإعادة اإلدماج التي يتحتم عليها بذل املزيد من 

يع نزالء املؤسسات السجنية، وهو ما املجهودات للحفاظ على سالمة و صحة جم

يفرض اتخاذ ما أمكن من االحتياط عند خروج بعضهم لحضور الجلسات 

املخصصة لهم، ومما جاء في املذكرة كذلك تأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء 

الحجر الصحي درءا للخطار التي يمكن أن تحيق بشكل فردي أو جماعي بمساعدي 

عدالة واملتقاضين، وكذا العاملين باملحاكم من قضاة و القضاء و مرتفقي ال
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موظفين، باإلضافة إلى تقليص عدد املترددين على ردهات املحاكم ودعوة املتقاضين 

افدهم على النيابات العامة.  إل التقليص من تو

يعلن فيه  2020مارس  17كما صدر بالغ عن رئاسة النيابة العامة مؤرخ في 

لملك رئيس النيابة العامة، أن تعليمات صارمة أعطيت السيد الوكيل العام ل

ة للنيابات العامة ملحاكم اململكة من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات عالق

بموضوع فيروس كورونا من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو املساس بالنظام، و كذلك 

 متابعة كل من خرق إجراءات الحجر الصحي .

 :ــاماختــــــــــ

السلطات املغربية وبالنظر إلى اإلجراءات ات و يمكن القول بأن املؤسس 

، فإنها تعاملت بذكاء وفطنة مع الوباء، ودبرت الستعجالية و االستباقية املتخذةا

ها املرحلة بحكمة و رزانة، إال أن هذه اإلجراءات والتدابير على رغم من حمولتها، فإن

 واطن و تحضره.تبقى مرهونة بمدى درجة وعي امل

ويجب على املواطنين مساعدة الدولة و املؤسسات العمومية في القضاء على 

هذا الوباء، و ذلك من خالل البقاء في منازلهم وعدم الخروج إال للضرورة القصوى، 

 وأن كل إخالل بهذا االلتزام يشكل خرقا سافرا للوثيقة الدستورية وتمردا على ثوابت

 األمة.
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 الدكتورة أمينة رضوان   

 قاضية –دكتورة يف احلقوق                                                        

  رئيسة جملة الرائدة يف العلوم القانونية
 

 

ة محاية للمقاولة يف ظل وباء كورونا
ّ
 "أي

 "19كوفيد 
 :مقدمة 

 كلمة املقاولة تأخذ معان كثيرة، و نح
ّ
ن لن نتحدث إال عن املقاولة بمعناها إن

االجتماعي، لكونها املكان الذي يمارس فيه األجير نشاطه العملي، و املالحظ أن مفهوم 

املقاولة من الناحية االجتماعية يعرف تطورا مستمرا، حيث تتناسل من خالله عدة 

لقرن مفاهيم، الش يء الذي استدعى التفكير في إعطاء مفهوم جديد للمقاولة في ا

الحادي و العشرين، حيث تعتمد إنتاج منتوج و خدمات تستجيب للسوق، قصد 

خلق قيم للمساهمين فيها، و ذلك بمشاركة أجراء ينتجون، و هي تتفاوت بين مقاولة 

قد تعبر القارات لتصبح األشخاص، قد تقتصر على الوطن، و  لشخص إلى العديد من

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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القتصادي واالجتماعي بل تتعداه إلى متعددة الجنسيات، فال تقتصر على الجانب ا

 (.1)الجانب الثقافي 

و املقاولة كخلية اقتصادية  قد تعترضها صعوبات مالية تجعلها غير قادرة على 

وض الوفاء بالتزاماتها تجاه املتعاملين معها، كالفوض ى في التمويل عندما تلجأ إلى قر 

ملقاولة تعاني مشاكل على مستوى قصير املدى و بنسبة فوائد مرتفعة، أو أن ا

كالتسويق وضعف االحتياط الذاتي، و أسباب أخرى داخلية ناتجة عن سوء 

ما ازدادت وضعيتها تفاقما، إلى أن تضع حّد 
ّ
ا التسيير، قد تؤثر سلبا على املقاولة كل

لها في سجل الحياة التجارية، وما يترتب عن ذلك من زعزعة االستقرار االقتصادي و 

اقتصاد عاملي يخضع للمنافسة الشديدة، و لقواعد السوق الحرة االجتماعي في ظل 

(2.) 

وفي ظل ما بات يشهده العالم اآلن من انتشار وباء كورونا تضررت مختلف  

القطاعات و األنشطة بهذه الجائحة ومنها قطاع الشغل و التشغيل، حيث رفعت 

على حقوقهم أقالم عدة باحثين من أجل مناصرة العمال وإبراز كيفية حصولهم 

وتجنبيهم خطر البطالة في زمن الكورونا، و باملوازاة مع ذلك خلقت لجنة اليقظة 

االقتصادية التي درست في اجتماعاتها وضعية األجراء الذين تعرضوا للفصل أو 

التوقف من العمل بمنحهم تعويضات بحسب ما إذا كانوا منخرطين في نظام 

 قة املساعدة الطبية "راميد". الضمان االجتماعي أو مستفيدين من بطا

و قد وقع اختياري على هذا املوضوع ، باعتبار أن "املشغل" الذي يشكل أحد 

ه من اهتمامات الباحثين بالشكل الكافي، و هو 
ّ
طرفي العالقة الشغلية لم يأخذ حق

املشغل الذي يدير مقاولة تعتبر قلب االقتصاد الوطني، ألجله وقع اختياري على هذا 

ع املتمثل في البحث عن أوجه حماية املقاولة في ظل جائحة كورونا وذلك من املوضو 
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خالل التساؤل عن : ما هي الصالحيات التي خّولها املشرع للمشغل من أجل تدبير 

مقاولته أو مؤسسته الشغلية عامة و في زمن األوبئة خاصة؟ و هل أفردت الدولة 

 و ذاك من خالل مطلبين كاآلتي: تدابير لحماية املقاولة أو املؤسسة الشغلية.

املطلب األول: الصالحيات التي يتمتع بها املشغل إلدارة و تسيير  -

 مقاولته من خالل تشريع الشغل.

املطلب الثاني: التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة االقتصادية لفائدة  -

 املقاولة في ظل جائحة كورونا.

اولته من ملشغل إلدارة و تسيري مقها ابالصالحيات اليت يتمتع : املطلب األول

 .خالل تشريع الشغل

 جل القطاعات االقتصادية  تضّررت جراء أزمة جائحة كورنا مع وجود 
ّ
إن

اختالف في درجات هذا الضرر، فهناك قطاعات توقفت نهائيا، وهناك أخرى فقدت 

 نسبة مهمة من أرقام معامالتها بسبب تقلص حجم نشاطها.

يستفيد املشغل باعتباره أحد طرفي العالقة الشغلية من وألجله كان ال بد أن 

املقتضيات القانونية التي تتيح له تدبير مقاولته في مثل هاته األوضاع، و هي 

 الصالحيات التي نعالجها تباعا من خالل النقط التالية:

 العمل. أوال: حق املشّغل يف التقليص من ساعات

ا أهمية كبرى عند العّمال، إال أن يكتس ي تخفيض مدة العمل أو الزيادة فيه

ظهور بعض األزمات االقتصادية جعل املشغلين يتخذون االحتياطات الضرورية 

فيما يتعلق بالزيادة و النقصان من ساعات العمل، و من هنا يتدخل املشرع من 

 خالل تشريع الشغل من أجل تنظيم مدة الشغل.
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جير في االشتغال داخل مقاولته ومدة الشغل هي الفترة الزمنية التي يقضيها األ 

 أو مؤسسته الشغلية.

 2288وتحّدد في النشاطات غير الفالحية مدة الشغل العادية املقررة للجراء في 

ساعة في األسبوع، و يمكن توزيع املدة السنوية االجمالية  44ساعة في السنة أو 

عمل العادية للشغل على السنة حسب حاجيات املقاولة شريطة أال تتجاوز مدة ال

 2496عشرة ساعات في اليوم، و تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفالحية في 

ساعة في السنة، و تجّزأ على فترات حسب متطلبات الضرورية للمزروعات وفق مدد 

يومية تتولى السلطة الحكومية املختصة تحديدها بعد استشارة املنظمات املهنية 

  (.3)ابية للجراء األكثر تمثيال للمشغلين و املنظمات النق

لقد استجاب املشرع لتوصيات منظمة الشغل الدولية و سارع إلى وضع حد 

ساعة  44ساعة إلى  48أقص ى ملدة الشغل، و ذلك من خالل تقليصه ملدة الشغل من 

فا عن الّركب لعدم مسايرته للتشر 
ّ
يع في األسبوع. و مع ذلك يبقى املشرع املغربي متخل

، حيث نسّجل في هذا الصدد أن التشريع املصري حّدد الحد األقص ى ملدة املقارن 

الشغل في ثماني ساعات في اليوم، أّما املشرع الفرنس ي فحددها في ست ساعات 

 قصوى في اليوم.

وفي هذا الصدد نناشد مشرعنا املغربي بتقليص الحد األقص ى ملدة الشغل 

الصادرة عن منظمة  64لدولية رقم ساعة في األسبوع مسايرة لالتفاقية ا 40إلى 

 العمل الدولية.

امللغى يحّدد مدة الشغل في عشر ساعات في اليوم  1926يوليوز  13وكان ظهير 

لها راحة  إجبارية ملدة ساعة، تاله ظهير 
ّ
الذي نظم مدة الشغل  1936يونيو  18تتخل

ثماني ساعات في بالقطاع غير الفالحي حيث  كان يمنع على األجراء االشتغال أكثر من 



 

   

  -146P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

اليوم و أربعة و عشرون ساعة في األسبوع ، و بالنسبة للقطاع الفالحي فقد كان 

التي كانت مدة الشغل فيه محددة على أساس السنة ال  1973ماي  24يخضع لظهير 

 ساعة. 1700اليوم أو الشهر في حدود 

ض 
ّ
افقة تشريعه للتشريعات الدولية خف من واملشرع املغربي سعيا منه ملو

مدة الشغل، و نذكر في هذا الصدد القانون املقارن الفرنس ي الذي نقص من ساعات 

العمل األسبوعية إلى خمسة و ثالثون ساعة إّبان حكومة ليونيل جوسبان في نهاية 

 التسعينات.

وفي إطار إمكانية املرونة املتاحة للمشغل في تنظيم مدة الشغل بمقاولته بما 

ي تمر منها مؤسسته الشغلية، فقد خوله املشرع إمكانية يتناسب و بعض الظروف الت

تقليص مدة الشغل، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة للمقاولة أو وقوع 

ظروف طارئة خارجة عن إرادة املشغل و لفترة متصلة أو منفصلة ال تتجاوز ستين 

 . (4)يوما في السنة 

لين و هذه املكنة املتاحة للمشغل مشروطة باستشارة  
ّ
مندوبي األجراء و املمث

النقابيين باملقاولة عند وجودهم قبل أسبوع على األقل من تاريخ الشروع في تقليص 

مدة الشغل و أن يزّودهم في نفس الوقت بكل املعلومات حول االجراءات املزمع 

ديا اتخاذها واآلثار التي يمكن أن تترتب عنها هذا بالنسبة للمقاوالت التي تشغل اعتيا

ن شرة أجراء أو اكثر، و تحل لجنة املقاولة محل مندوبي األجراء واملمثلين النقابييع

 (5.)في املقاوالت التي يزيد فيها عدد األجراء عن خمسين أجيرا

 مغادرة األجير العمل بسبب تقليص ساعات الشغل بدون احترام 
ّ
وإن

. و نسوق في ذلك  الشكليات املتطلبة من طرف املشغل ال يعتبر مغادرة تلقائية منه

 30الصادر بتاريخ 1066القرار الصادر عن الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض عدد 
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ا ثبت من  258/5/1/2015في امللف االجتماعي عدد  2015أبريل 
ّ
الذي ورد فيه " ومل

خالل وثائق امللف ومستنداته وكذا البحث املنجز ابتدائيا أن الطاعنة لم تبلغ 

زامها تقليـص مـدة الشغـل العاديـة قبل أسبـوع من الشروع في مندوبي األجراء اعت

التقليـص ولم تزودهم بكـل املعلومـات حول اإلجـراءات املزمع اتخـاذها واآلثار التي 

يمكن أن تترتب عنها، والثابت كذلك أن الطاعنة لم تحصل على إذن من عامل 

أعاله  186يها باملادة العمالة رغم تجاوز مدة التقليص ستين يوما املنصوص عل

حسب تصريح ممثل الطاعنة بجلسة البحث املنجز ابتدائيا والذي جاء فيه أن مدة 

التقليص كانت منذ أبريل إلى متم شهر غشت وهو ما يعد مخالفة ملقتضيات املادتين 

من مدونة الشغل، واملحكمة كانت على صواب ملا اعتبرته كذلك وطبقت  186و  185

ونية الواجبة تطبيقا سليما والوسيلة ال سند لها. ومن جهة ثانية، املقتضيات القان

حيث إنه وأمام ثبوت عدم احترام الطاعنة للمقتضيات أعاله، فإن األجير ال يمكنه 

القبول بالعمل وفق ما تحدده الطاعنة من ساعات من تلقاء نفسها، وأن لجوءه إلى 

تباره مغارة تلقائية للعمل أمام مفتش الشغل ثم إلى املحكمة فيما بعد ال يمكن اع

تقليص ساعات العمل بدون احترام للشكليات املتطلبة ومحكمة االستئناف ملا لم 

تستجب لطلب إجراء بحث جديد تكون قد ردته ضمنيا مادام أنه قد ثبت لديها أن 

الطاعنة قد قامت بخفض ساعات العمل دون احترام للمقتضيات القانونية 

معه القرار املطعون فيه معلال تعليال سليما والوسيلة ال سند لها" الواجبة، مما يبقى 

 (6.) 

 يقل في جميع 
ّ
و بالنسبة للجر فإنه يؤّدى عن مدة الشغل الفعلية على أال

الحاالت عن خمسون في املائة من األجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر 

 (7)فائدة للجراء 



 

   

  -148P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

نحت للمشغل املرونة الكافية في تدبير مدة و نسّجل هنا أن مدونة الشغل م 

الشغل حسب حاجيات املقاولة، و هي ضمانة تعكس املوازنة االقتصادية ألعمدة 

االقتصاد الوطني، تكمن في أداء األجر عن الشغل الفعلي فقط دون أن يقل طبعا 

هير عن األجر عن خمسون في املائة من األجر العادي،  بخالف ما كان عليه األمر في ظ

امللغى الذي كان يمنع خفض األجر رغم تقليص مدة الشغل مقّرا  1936يونيو  18

ل راحة إضافية للجير و هو ما كان يزكيه القضاء معتب
ّ
را بذلك أن املدة املنتقصة تشك

عا
ّ
باعتباره  أن طرد األجير من عمله يشكل طردا تعسفيا أوطردا تعسفيا مقن

عمل وهو األجر، ألن التقليص من ساعات العمل نصر في عقد العإخالال بأهم   يشكل

 ال يمكن أن يؤدي إلى تخفيض األجرة.

بقي أن نشير إلى أنه ال يترتب أي تخفيض من األجر عند تقليص مدة الشغل في 

 2700ساعة، و في القطاع الفالحي من  2288الى  2496القطاعات غير الفالحية من 

 (8)ساعة في السنة  2496الى 

 .املشغل يف توزيع مدة الشغلثانيا: حق 

يمكن للمشغل من أجل الوقاية من األزمات الدورية العابرة و بعد استشارة 

مندوبي األجراء واملمثلين النقابيين باملقاولة عند وجودهم توزيع املدة السنوية 

االجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات املقاولة شريطة أال تتجاوز هذه املدة 

، وال يترتب عن هذا االجراء أي تخفض من األجر الشهري  ( 9)اليوم  عشر ساعات في

(10) 

 لتناوب و بالتعاقب.ثالثا: حق املشغل يف تشغيل أجرائه با

م عليها 
ّ
أجاز املشرع اعتماد هذا النمط من الشغل بالنسبة للمقاوالت التي تحت

 أسباب تقنية ذلك. 
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ا الشغل بحيث يتسنى ويراد بالشغل بالتناوب "الطريقة التي ينظم به

للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام األسبوع من غير أن تتجاوز مدة شغل كل 

 أجير الحد األقص ى القانوني ملدة الشغل".

ويراد بالشغل بالتعاقب "الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤّديه فرق 

جميعا فترة  شغل تتعاقب الواحدة تلو األخرى على أساس أن األجراء ال يقضون 

 (11)راحتهم في وقت واحد خالل نفس اليوم" 

ويمنع في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة أن تتجاوز املدة املقررة لكل 

صلة مع التوقف لفترة 
ّ
فرقة ثماني ساعات في اليوم، و ينبغي أن تكون هذه املدة مت

  (12) استراحة ال تتعدى الساعة 

ي نمط التناوب أما بالنسبة للتشريعات املقا
ّ
ها لم ينتبه إلى تبن

ّ
رنة، فإن جل

والتعاقب وإنما اكتفت بتنظيم استمرارية العمل دون أخذ فترة الراحة كلما 

استدعت الضرورة ذلك، طبقا لظروف العمل وللتراخيص اإلدارية. إال أن املشرع 

. مما على إمكانية العمل بفرق متعاقبة نظرا لظروف العمل 86التونس ي صرح باملادة 

يجعل من موقف املدونة في هذا اإلطار غاية من األهمية ملا تخلق من توازن جيد 

يراعي تطلعات املقاولة من جهة، ويخدم راحة األجير من جهة ثانية. غير أن خزينة 

املشرع الفرنس ي على سبيل املثال حافلة بجملة من أنماط العمل تماشيا مع 

 (.13 )متطلبات املقاولة 

 الشغل. رابعا: حق املشغل يف تشغيل متديد مدة

 ويكون ذلك في حاالت هي التالية:

الحالة األولى: في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها 

ل اليومية ألسباب عارضة أو لقوة قاهرة،  يمكن للمشغل تمديد فترة الشغ

https://www.droitetentreprise.com/?p=1789#_ftn40
https://www.droitetentreprise.com/?p=1789#_ftn40
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الستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي األجراء و املمثلين 

 30النقابيين باملقاولة عند وجودهم، إال أنه يمنع في كافة األحوال العمل ألكثر من 

يوما في السنة الستدراك الساعات الضائعة، أو أن تفوق مدة التمديد ساعة في 

 (.14)ساعات  10ليومية اليوم، أو أن تفوق مدة الشغل ا

الحالة الثانية: إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما شغال متقطعا 

أصال أو عندما تقتض ي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية ال غنى عنها 

للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية يمكن 

ل األجراء املخّصصين لتنفيذ تلك األشغال إلى ما بعد املدة للمشغل تمديد فترة شغ

 (.15)العادية على أال تتجاوز الفترة املمّددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقص ى 

الحالة الثالثة: إذا تطلب األمر القيام في املقاولة بأشغال مستعجلة تقتض ي 

قاء أخطار وشيكة أو 
ّ
تنظيم تدابير نجدة أو إصالح الضرورة إنجازها فورا من أجل ات

از ما تلف من معدات املقاولة أو تجهيزاتها أو بناياتها أو لتفادي فساد بعض املواد ج

تمديد مدة الشغل العادية باالستمرار في الشغل طيلة يوم واحد ثم تمديدها 

 (16)بساعتين خالل األيام الثالثة التي تلي ذلك اليوم 

اءات املتعلقة بتجاوز مدة الشغل تنحصر في وتجدر االشارة هنا أن االستثن

األجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة، غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى 

تطّبق على األحداث البالغين ستة عشرة سنة، بالنسبة للجراء األحداث املشتغلين 

أجراء باملصلحة الطبية و قاعة الرضاعة و غيرها من املصالح املحدثة لفائدة 

اقبي الخصور و سعاة املكاتب و منظف ي املؤسسة و عائالتهم و املشتغلين باملخازن و مر

 (17) أماكن الشغل وغيرهم من األعوان  
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ويؤدى األجر في حالة تمديد فترة الشغل  عن الساعات التي تقض ى في الشغل 

ة مقابلها راح بسعر األجر املؤدى عن مدة الشغل العادية، إال إذا تم إعطاء األجير في

 تعويضية أو إذا كانت تلك الساعات: 

قررة إلعطاء األجير مهلة لتناول وجبة طعامه إذا كان وقت الطعام يتخلل م -

 وقت الشغل،

عة بحيث تطابق ساعات حضور ال ساعات م -
ّ
عدة بحكم طبيعة الشغل املتقط

ا شغل فعلي، و ذلك إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة خصوص

اقبون و الحراس و  الشغل الذي يؤّديه البوابون في البنايات املعدة للسكن و املر

طبية املشتغلون في املقاولة بإطفاء الحريق أو بتوزيع البنزين و املشتغلون باملصلحة ال

 (18)للمقاولة 

 الساعات االضافية. خامسا: حق املشغل يف تشغيل أجرائه يف

افية "كل ساعة شغل تنجز خالل األسبوع تعتبر في حكم ساعات الشغل االض

خارج أوقات الشغل بالنسبة للجير الذي لم يشتغل األسبوع  بكامله إما بسبب 

فصله من الشغل أو استقالته أو استفادته من العطلة السنوية املؤدة عنها أو 

تعرضه لحادثة شغل أو ملرض منهي أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه األجر أو من 

 (19)عطلة" يوم 

وبهذا تعتبر ساعات إضافية ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل املقررة 

 (20)عادة لشغل األجير 

وتعتبر في حكم ساعات الشغل االضافية بالنسبة للمقاوالت التي تقسم فيها 

ساعة شغل تقسيما غير متساو خالل السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز  2288
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سب ابتداء منها، و تعتبر في حكم ساعات الشغل االضافية، يوميا عشر ساعات و تحت

 (21) و تحسب ابتداء منها  2289ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 

وهذه مكنة خولها املشرع ألصحاب املقاوالت التي تواجه أشغاال تقتضيها 

رائهم مصلحة وطنية أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، شرط أن يدفعوا ألج

 (22)تعويضا عن هذه الساعات 

 (23)ويؤدى التعويض عن الساعات االضافية دفعة واحدة مع األجر املستحق 

ويحتسب التعويض عن الساعات االضافية على أساس األجر و توابعه 

باستثناء التعويضات العائلية و الحلوان إال فيما يتعلق باألجراء الذين يتكون 

املبالغ املستردة تغطية ملصاريف أو لنفقات سبق أن  أجرهم من الحلوان فحسب و 

 . (24)تحملها األجير بسبب شغله  

وبالنسبة لطريقة أداء التعويض عن الساعات االضافية فإنها تؤدى للجير 

 في املائة عن الساعات االضافية إذا 25كيفما كانت طريقة أداء أجره بزيادة نسبتها 

التاسعة ليال في النشاطات غير الفالحية، و فيما  قضاها فيما بين السادسة صباحا و 

ها في املائة إذا قضا 50بين الخامسة صباحا و الثامنة ليال في النشاطات الفالحية، و 

فيما بين التاسعة ليال و السادسة صباحا في النشاطات غير الفالحية، و فيما بين 

رفع هذه الزيادة على الثامنة ليال و الخامسة صباحا في النشاطات الفالحية. و ت

لساعات افي املائة إذا قض ى األجير  100في املائة و إلى  50التوالي بالنسبة للفترتين إلى 

االضافية في اليوم املخصص لراحته األسبوعية، حتى لو عّوضت له فترة الراحة 

 (.25) األسبوعية براحة تعويضية 

ل في ساعات إضافية ملدة وتجدر اإلشارة في هذا املقام أن رفض األجير االشتغا

تتجاوز الحد األقص ى املسموح به قانونا ال يشكل خطأ من طرفه يبرر فسخ عقد 
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الشغل، باعتبار أن االلتزام بأوقات العمل من قبل األجير يكون في حدود ما يقرره 

القانون. و هذا ما قررته الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض املغربية في قرار لها عدد 

الذي جاء فيه " لكن من  481/5/1/2007في امللف عدد  2008فبراير  20ريخ بتا 186

جهة ثانية فإن تغيب املطلوب عن العمل بسبب رفضه العمل خالل الساعات 

االضافية عن مدة تتجاوز الحد األقص ى املسموح به قانونا يعتبر مبررا، ذلك أن 

حدود الساعات التي يحددها االلتزام بأوقات العمل من قبل األجير يجب أن يكون في 

من مدونة الشغل حددت مدة الشغل العاجية في  184القانون خاصة و أن املادة 

ساعة في األسبوع و أن توزيع هذه املدة ممكن حسب  44ساعة في السنة أو  2288

حاجيات املقاولة شريطة أال تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مما 

   (26)علال والوسيلتان ال سند لهم"كان معه القرار م

وبالنسبة للقانون املقارن، نجد املشرع املصري يسمح بتبني الساعات 

اإلضافية ملواجهة ضرورات العمل غير العادي أو الظروف االستثنائية مع احترام 

 تزيد ساعات العمل الفعلية عن  املساطر اإلدارية املتعلقة
ّ
 10بهذا الشأن شريطة أال

ي اليوم.  و نفس املنحى يسير عليه كل من املشرع الجزائري و الليبي ساعات ف

والتونس ي الذين أجازوا إمكانية اللجوء للساعات اإلضافية استجابة لضرورة 

مطلقة في الخدمة تقتض ي الحصول على تراخيص من السلطات املختصة كممثلي 

يتعين تجاوزها، العمال أو إعالم مفتش الشغل بذلك. وكل ذلك وفق مدد قصوى ال 

ساعات في اليوم بينما اشترط  4ساعة يومية والثاني في  12حددها املشرع األول في 

ساعة . وبخصوص املشرع  60املشرع الثالث عدم تجاوز مدة العمل األسبوعية ل 

ه لظروف العمل اإلضافي يخول للمفاوضات أو لالتفاقيات 
ّ
الفرنس ي فإلى جانب سن

يها، مما قد يفسح املجال لتوسيع نطاق الساعات الجماعية مهمة اللجوء إل
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اإلضافية تبعا لتعويضات هامة تخص األجر اإلضافي والراحة التعويضية ، مراعيا 

بذلك محيط املقاولة وحماية املصالح املتعارضة بداخلها خالفا للتشريع العربي 

غوص عموما والذي يشكو من نقص تغطية املناخ العام للساعات اإلضافية دون ال

 (.27) في تنظيم التفاصيل مما يرتب وجود ثغرات تشريعية 

 وقت جزئي.سادسا: حق املشغل يف تشغيل األجراء ل

ي هذه التقنية التي تسمح للمشغل تدبير العمل 
ّ
لم تنص مدونة الشغل على تبن

لوقت جزئي، وهذا ال يخدم مصالح املشغل في عالقته بأطراف العالقة الشغلية، 

الفرنس ي الذي ينص على إبرام عقد الشغل ملدة معينة أو غير معينة بخالف املشرع 

 قصد العمل لوقت جزئي.

يمارس العمل لوقت جزئي بانتظام خالل بعض الساعات اليومية أو 

األسبوعية لفترة تقل نوعا ما عن مدة الشغل العادية، بواسطة عقد قانوني يقبل 

ادية مقابل استحقاق أجر يقل نسبيا بموجبه األجير العمل لفترة أقل من الفترة الع

عن األجر املعتاد. وغالبا ما يفضل املشغل اعتماد هذا النمط من العمل ألنه يوفر 

 مرونة واسعة في سير املقاولة، نظرا ملا قد يشهده االحتياج إلى اإلجراء من انخفاض

 (.28) أو ارتفاع على مدار اليوم أو األسبوع 

 ملؤدى عنها.السنوية ا سابعا: تدبري املشغل العطلة

يستحق كل أجير قض ى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس املقاولة أو لدى 

نفس املشغل عطلة سنوية مؤدى عنها ، تحّدد مّدتها بيوم و نصف يوم من أيام 

الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، و يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر 

ء الذين ال يتجاوز سنهم الثامنة عشرة،  ما لم يتضمن  من الشغل فيما يتعلق باألجرا

عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف مقتضيات 
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و يضاف إلى مّدة العطلة السنوية املؤدى عنها يوم و  (29)أكثر فائدة بالنسبة للجراء 

ها خمس سنوات نصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل فترة شغل كاملة مدت

صلة على أال تؤّدي هذه االضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد 
ّ
متصلة أو غير مت

 (30)من ثالثين يوما من أيام الشغل الفعلي 

ويمكن للجير االستفادة من العطلة السنوية املؤدى عنها خالل أية فترة من 

 (.31)فترات السنة 

تصرف املشغل في تدبير العطلة والسؤال الذي يطرح هو: هل يمكن أن ي

افق ما يمّر منه العالم اآلن في ظل جائحة كورونا؟  السنوية بما يو

ن املشرع تخويل املشغل تحديد تواريخ العطلة السنوية  
ّ
في هذه الحالة مك

ديد بعد استشارة مندوبي األجراء و املمثلين النقابيين باملقاولة عند وجودهم و يتم تح

جراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية املؤدى عنها بعد تواريخ مغادرة األ 

 استشارة املعنيين باألمر ، مع مراعاة الحالة العائلية للجراء و مدد األقدمية في

املقاولة. و عند حصول اتفاق مع املعنيين باألمر إما تقديم تواريخ مغادتهم قصد 

لى املشغل أن يقوم قبل قضاء عطلهم السنوية املؤدى عنها و في هذه الحالة يجب ع

 مغادرة األجير بتصحيح امللصق و السجل الخاص بالعطل، و إما تأخير تواريخ املغادرة

و في هذه الحالة يجب على املشغل أن يقوم في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في 

م البداية ملغادرة األجير لشغله قصد قضاء عطلته السنوية املؤدى عنها بإدخال ما يلز 

ن تغيير على امللصق أو السجل، و يقوم بعد ذلك املشغل بإشعار العون املكلف م

 (.32)بتفتيش الشغل بالتغيير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل 

وبهذا فاملشرع خّول للمشغل مكنة تدبير العطلة السنوية املؤدى عنه بالنسبة 

افق و حالة املقا  ولة االقتصادية.ألجرائه بما يظهر من مستجدات و يتو
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ويمكن تجزئة العطلة السنوية املؤدى عنها أو الجمع بين أجزاء من مددها على 

لك ذمدى سنتين متتاليتين إذا تم ذلك باتفاق بين األجير و املشغل، و تتم االشارة إلى 

 (.33)في سجل العطل السنوية املؤّدى عنها 

ة منخفضة قياسا ونسّجل في هذا الصدد اعتماد املشرع املغربي على مد

يوما  24إلى  12ببعض التشريعات املقارنة كالفرنس ي الذي يشترط تجزئة العطلة من 

افقة طرفي عقد الشغل، وعلى أساس استحقاق أيام إضافية أيضا قد تصل إلى  بمو

أيام زد على ذلك إقراره ملجموعة من البنود الحمائية للطبقة  6يومين عن كل  2

االستثنائي وخاصة منهم األحداث الذين يمنع عنهم ضم  الشغلية الخاضعة للتنظيم

 بعض التشريعات العربية تجيز تجزئة
ّ
وضم   أو تجزئة العطلة السنوية. كما أن

يسمح  العطلة السنوية على مدار مدد مختلفة ال تتعدى سنتين، كاملشرع الليبي الذي

ال  م تبعا ملدد منخفضةبتجزئة أو تأجيل اإلجازة للسنة املوالية فيما زاد على ستة أيا

 . (34) يقيدها الحد األقص ى 

 بعد باملنازل. ثامنا: ختويل املشغل تشغيل أجرائه عن

 يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم من توفر فيهم الشرطان التاليين:

أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤّدوا لقاء أجر شغال  /1

قاوالت من املقاوالت املحددة في املادة االولى من لحساب مقاولة واحدة أو عدة م

 مدونة الشغل،

أن يشتغلوا إما فرادى و إما بمعية مساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائهم غير  /2

 املأجورين.

وعند توفر هذين الشرطين فإنه ال يكون هناك داع للبحث عن وجود أو انتفاء 

ن كونهم يشتغلون أو ال يشتغلون عالقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم، و ال ع
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افهم، و ال عن كون املحل الذي يعملون فيه و املعدات  مباشرة و اعتياديا تحت إشر

التي يستعملونها ملكا لهم أو ال، و ال عن كونهم يقدمون إلى جانب شغلهم كال او بعضا 

ز شغل من املواد األولية التي يشتغلون بها إذا كانوا يشترون تلك املواد من مستنج

ثم يبيعونه الش يء املصنوع او يتسلمونها من مورد يعينه لهم مستنجز الشغل و 

يفرض عليهم التزود منه، و ال عن كونهم يحصلون بأنفسهم على املواد االضافية او ال 

  (35)يحصلون. 

وبهذا نسّجل أن تشريع الشغل أتاح للمشغل مكنة تشغيل األجراء باملنازل ، 

  19فيد إيجابياتها أكثر وقت األزمات و األوبئة من قبل وباء كورونا كو وهي إمكانية  تبرز 

 مثال و ما تقتضيه حالة الحظر الصحي.

ائدة ا جلنة اليقظة االقتصادية لفالتدابري اليت اختذته: املطلب الثاني

 املقاولة

ذعرا كبيرا و هلعا و خوفا منقطع  19خلق تفش ي و اتشار فيروس كورونا كوفيد 

م تشهد البشرية منذ سنين ليست بالقصيرة. لهذا انخرطت جميع مؤسسات النظير ل

الدولة من أجل الوصول إلى وضع تدابير لحماية املقاولة. وحسب املعطيات 

اإلحصائية املتوفرة، فقد جرى التصريح في البوابة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض 

ن جائحة كورونا، وهو ما ألف مقاولة تضررت م 131955من طرف وزير التشغيل أن 

في املائة من إجمالي املقاوالت املنخرطة لدى الصندوق الوطني  61ُيقارب نسبة 

أما عدد األجراء املتوقفين مؤقتا عن العمل املصرح بهم، فقد  .للضمان االجتماعي

في املائة، أي إن مقاولتين من أصل ثالث مقاوالت  31أجيرا، بمعدل  808199بلغ 

من تداعيات أزمة كورونا، بينما تفيد التصريحات بأن واحدا من  صرحت بتضررها

أصل ثالث أجراء متوقف مؤقتا عن عمله، و منذ تفش ي األزمة كانت هناك حمالت 
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مهمة على املستوى الوطني هّمت عددا كبيرا من املقاوالت تّوجت بخلق لجان 

ألخضر والرقمي، إقليمية مشتركة مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد ا

وتم تحديد برامج لزيارة أماكن العمل من طرف هذه اللجان املشتركة ، ثم إلى تشكيل 

شروط الصحة والسالمة  لجان تشتغل على زيارة املقاوالت للوقوف على مدى احترام

في أماكن العمل، تتكون من ممثلي السلطات املحلية وممثلي وزارات الشغل واإلدماج 

املنهي والصحة والصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي وممثلي وزارة الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات في املناطق الفالحية ومناطق 

البحري، واألمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة، وتقوم بالوقوف الصيد 

في أماكن العمل على مدى احترام اإلجراءات االحترازية وشروط الصحة والسالمة مع 

رفع تقارير يومية عن ذلك. وقد تم بالفعل إصدار قرارات بإغالق العديد من 

يرين الجهويين بجهات اململكة الوحدات اإلنتاجية، كما عقدت اجتماعات مع املد

في إطار التحول الرقمي الذي باشرته الوزارة  visio-conférence االثني عشر بتقنية

وكذا في ظل هذه الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد بفعل تفش ي وباء كورونا 

وفي ظل حالة الطوارئ الصحية، وذلك من أجل تتبع سير تنزيل التدابير االحترازية 

عموما وبأماكن العمل على وجه ” 19كوفيد “الوقائية املتخذة للتصدي لتفش ي و 

الخصوص، وايضا لتدارس اإلجراءات االستعجالية التي تفرضها مستجدات 

وضعية انتشار الوباء باملغرب، كما تم إعطاء التعليمات قصد مضاعفة جهود لجنة 

إقليميةاليقظة املحدثة على املستوى املركزي، وتشكيل لجان يقظ  (36)  .ة جهوية و

( في عقد اجتماعها الثاني يوم CVEوقد شرعت لجنة اليقظة االقتصادية )   

بمقر وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، حيث اتخذت  2020مارس  19الخميس 

تدابير لفائدة املقاوالت األكثر تضررا من األزمة، وأيضا لتحديد مجموعة تدابير على 
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جبائي. وبذلك تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لفائدة املقاوالت التي املستوى ال

 .2020ستظل سارية املفعول حتى نهاية يونيو 

ملقاوالت وتتجلى هاته التدابير و االجراءات في: اتخاذ تدابير لفائدة املقاوالت وا    

واجه املتوسطة والصغرى واملقاوالت املتوسطة والصغيرة جدا واملهن الحرة التي ت

صعوبات وتفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق املركزي 

 . أما التدابير الضريبية فتتجلى في إعطاء مكنة للمقاوالت التي يقل رقمCCGللضمان 

مليون درهم، االستفادة من تأجيل وضع  20عن  2019معامالتها للسنة املالية 

اقبة  إذا رغبت في ذلك، و 2020يونيو  30التصريحات الضريبية حتى  تعليق املر

  (37)  2020يونيو  30( حتى ATDالضريبية واالشعار لغير الحائز )

وفي إطار املجهودات املبذولة لتنزيل التدابير املتخذة من طرف لجنة اليقظة 

االقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار األزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها 

س مار  26ت، قامت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، يوم الخميس على املقاوال 

، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان املركزي، تحت 2020

 اسم "ضمان أكسجين".

ويهدف هذا املنتوج الجديد إلى تمكين املقاوالت التي عرفت خزينتها تدهورا 

وارد استثنائية للتمويل. ويغطي "ضمان بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على م

في املئة من مبلغ القرض، مما يمكن األبناك من مد املقاوالت بقروض  95أكسجين" 

 استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.

وتغطي هده التمويالت البنكية التي تنضاف إلى القروض األخرى املتاحة، إلى حدود 

اريف الجارية واملتعلقة على وجه الخصوص باألجور، وواجب ثالث أشهر من املص
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ويمكن لهذه التمويالت   الكراء وتسديد أثمنة املشتريات الضرورية إلى غير ذلك،

 مليون درهم. 20البنكية أن تصل إلى 

وبالنسبة للمقاوالت التي ال تتوفر على خطوط تمويل على املدى القصير، فإن 

 ماليين درهم. 5يصل إلى القرض االستثنائي يمكن أن 

وستستفيد من هذه اآللية الجديدة للضمان، املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

مليون درهم. وباملوازاة مع ذلك،  200والصغرى جدا التي ال يتعدى رقم معامالتها 

مليون درهم، يمكنها  500و 200فإن املقاوالت التي يتراوح رقم معامالتها ما بين 

 التسهيل.االستفادة من هذا 

وحتى تتمكن األبناك من اإلسراع في معالجة طلبات املقاوالت للحصول على 

التمويل، قام صندوق الضمان املركزي بإعطاء تفويض ملؤسسات القروض قصد 

مليون درهم. وبفضل هذه  2استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 

دة املقاوالت، أصبحت األبناك اآللية التي تتضمن التزام قوي من طرف الدولة لفائ

تتوفر ابتداء من اآلن على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم 

  للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة.

 2020أبريل  14وقد ناقشت لجنة اليقظة االقتصادية في اجتماعها بتاريخ 

لصغرى " وآثارها على املقاوالت ا19-تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد 

واملتوسطة التي أصبحت تواجه عدة إكراهات ترتب عنها عدم القدرة على الوفاء 

بالتزاماتها الضريبية املتعلقة باإلدالء باإلقرارات وأداء الواجبات املستحقة 

املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب. وبذلك تم اتخاذ تدبير يسمح بصفة 

أبريل إلى  30من  إمكانية تأجيل  ين في ذلك،استثنائية للشخاص الذاتيين الراغب

، أجل اإلدالء باإلقرارات املتعلقة بمجموع الدخل الخاضع 2020يونيو  30غاية 
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من املدونة العامة للضرائب وكذلك أجل أداء  82للضريبة املنصوص عليها في املادة 

عة لنظام املبالغ املستحقة املرتبطة بها، بالنسبة ألصحاب الدخول املهنية الخاض

النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة وبالنسبة ألصحاب 

 . (38)الدخول الفالحية  

كما تم إحداث صندوق الضمان املركزي الذي يطلق عليه "ضمان املقاولين 

ير في إطار املجهودات املبذولة لتنزيل سلسلة التداب"، و يأتي ذلك 19الذاتيين كوفيد 

 20يدة املتخذة من طرف لجنة اليقظة االقتصادية، في اجتماعها ليوم اإلثنين الجد

على  19، والتي تهدف إلى تخفيف آثار األزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 2020أبريل 

املقاوالت، حيث عمل صندوق الضمان املركزي على إحداث آلية ضمان للقروض 

م "ضمان املقاولين الذاتيين كوفيد البنكية املمنوحة للمقاولين الذاتيين تحمل اس

املقاولون الذاتيون  املقاولون الذاتيون املستفيدون من هذا الصندوق همو  ".19

واملستوفون لشروط هي: أن   الذين لم يسبق لهم االستفادة من "ضمان أكسجين"

 يكونوا في وضعية التخلف عن السداد 
ّ
يكونوا منخرطين في نظام املقاول الذاتي، أال

يل ابر  30ن يكونوا قد قاموا بإيداع إقراراتهم الضريبية منذ أقل من سنة إلى غاية ، أ

 كحد أقص ى. 2020

القروض القابلة للضمان فتتمثل  في القروض التي تمنحها أما بخصوص  

 البنوك للمقاولين الذاتيين املؤهلين والتي تستجيب للشروط التالية:

 يمكن تأجيلها. غطية النفقات الضرورية التي ال ت الغرض: -

ما يعادل ثالثة أشهر من رقم املعامالت املصرح به في آخر إقرار  املبلغ: -

 درهم. 15.000 ضريبي مع سقف محدد في

 سنوات بما في ذلك سنة واحدة كمؤجل االسترداد ؛ 3 املدة: -
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درهم دون احتساب الرسوم و تكمن حصة  وتتمثل تكلفة الضمان في مائة

 من أصل القرض.في املائة  85الضمان في 

ا أتاح للمشغل 
ّ
وفي الختام نسّجل أن تشريع الشغل كان مرنا في قواعده مل

افق املصلحة العليا للمقاولة ، من خالل إيراده  صالحية تدبير فترات الشغل بما يو

على مدد الشغل العادية استثناءات كثيرة تسمح للمشغل بالسير قدما في سبيل 

ات األزمات التي تصادفها مؤسسته، كما أن التدابير تحسين أداء مقاولته إّبان فتر 

االستباقية التي اتخذت من طرف لجنة اليقظة االقتصادية لحماية املقاولة يبرز 

اقعيا في مجموعة  ى ذلك و
ّ
مكانة هذه األخيرة داخل املنظومة االقتصادية ، و يتجل

 . (93)إجراءات اتخذت للنهوض بوضعية املقاوالت في ظل جائحة الكورونا

 :اهلوامش

بالمغرب في ضوء مدونة الشغل / عالقات الشغل الفردية  قانون الشغل -ذ. محمد سعيد بناني (1)

 .9 ص – 2005يناير  -3 ط -1ج. –

المعهد  -1ج. –صعوبات المقاولة بين النظرية و التطبيق  –ذ. عبد العالي العضراوي   (2)

 و ما يليها. 44 ص – 1998ط  –لرباط ا –المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

 من م .ش. 184المادة  (3)

 من م. ش. 185الفقرة الثانية من المادة  (4)

 من م. ش. 186المادة  (5)

(6) http://socialmaroc.net/glossary/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%

-%D9%85%D8%AF%D8%A9-D8%B5

-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%

-D8%B9%D8%AF%D9%85%

/%D9%85%D9%86-8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BAD8%AA%D% 

 من م. ش. 185الفقرة الثالثة من المادة  (7)

http://socialmaroc.net/glossary/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%85%D9%86/
http://socialmaroc.net/glossary/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%85%D9%86/
http://socialmaroc.net/glossary/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%85%D9%86/
http://socialmaroc.net/glossary/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%85%D9%86/
http://socialmaroc.net/glossary/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%85%D9%86/
http://socialmaroc.net/glossary/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D9%85%D9%86/
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 من م . ش 184الفقرة األخيرة من المادة  (8)

 من م . ش. 185الفقرة األولى من المادة  (9)

 من م . ش. 185الفقرة الثانية من المادة  (10)

 من م . ش. 187المادة  (11)

 من م . ش. 188المادة  (12)

رسالة لنيل دبلوم  –الشغل بين مدونة الشغل و القانون المقارن  مدة –ذة. والدهبي إيمان  (13)

جامعة المولى إسماعيل/ كلية العلوم القانونية و االقتصادية  –الماستر في الفانون الخاص 

  ftn1789#reprise.com/?p=https://www.droitetent_31واالجتماعية بمكناس.

 من م . ش. 189المادة  (14)

 من م . ش. 190المادة  (15)

 من م . ش. 192المادة  (16)

 من م . ش. 191المادة  (17)

 من م . ش. 193المادة  (18)

 من م . ش. 200المادة  (19)

 من م. ش.                197الفقرة الثانية من المادة   (20)

 من م. ش. 199المادة   (21)

 من م. ش. 196المادة   (22)

 من م.ش. 198 المادة (23)

 من م. ش. 202المادة  (24)

 من م . ش. 201المادة  (25)

ص  – 2009 س - 1ل س -قرار منشور بنشرة قرارات المجلس األعلى/ نشرة متخصصة  (26)

189. 

 مرجع سابق. –ذة. والدهبي إيمان  (27)

 مرجع سابق. –ذة. والدهبي إيمان  (28)

https://www.droitetentreprise.com/?p=1789#_ftn31
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 من م.ش. 231المادة  (29)

 من م.ش. 232المادة  (30)

 من م. ش. 244المادة (31)

 من م. ش. 245المادة  (32)

 من م. ش. 240المادة  (33)

 مرجع سابق. –ذة. والدهبي إيمان  (34)

 المادة الثامنة من  م. ش. (35)

(36) https://www.travail.gov.ma 

 https://ahdath.info/562524أنظر :   (37)

(38) ttps://platform.almanhal.com/Files/2/36005h 

(39) https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D

8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4992ركزي يطلق صندوق الضمان الم

 30/04/2020" : 19"ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 
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https://www.finances.gov.ma/ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=4992
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 السيد هشام املولي                                                                                                               

ماسرت القانون باحث يف طالب                                                                                   

 الدار البيضاء -التجاري املدني و
 

 

التأسيس النظري والقانوني حلوادث 
 التمدرس عن بعد

 

 :مقدمة 

إلى وقت قريب جدا كانت الرؤية واضحة في الحوادث املدرسية، حيث كانت 

ث املدرسية شاملة مانعة وكافية الحتواء كل النصوص القانونية املتعلقة بالحواد

صور الحوادث املدرسية التي يمكن أن يتعرض لها التالميذ داخل املؤسسات 

التعليمية، والتي تتيح لهم الحق في الحصول على تعويض مناسب ومتناسب مع 

درجة اإلصابات التي تعرض لها من جراء تلك الحادثة املدرسية، لكن سرعان ما 

ع غير واضح في غضون زمن قصير جدا، وكان ذلك بمناسبة اعتماد تقنية أصبح الوض

التعليم عن بعد بدل التعليم الحضوري، مما أدى إلى ظهور صور جديدة للحوادث 
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املدرسية التي يمكن نعتها بحوادث التمدرس عن بعد حيث كان لنظام التعليم عن 

 بعد دورا بارزا في إفرازها.

ه الدول غاياتها في انقاذ التعليم وتجنب الفراغ ذاك النظام الذي وجدت في

التعليمي داخل أوساط التالميذ، وكان ذلك بمناسبة ظهور وباء فتاك يسمى بفيروس 

كورونا الذي ينتقل بين أفراد املجتمع بكيفية سريعة، وحفاظا على حياة التالميذ 

ام التعليم إلى توقيف نظ 51واألساتذة بادرت الوزارة الوصية على قطاع التعليم

الحضوري واالعتماد على نظام التعليم عن بعد الذي ال يلزم لتفعيله حضور 

 التالميذ إلى املؤسسة التعليمية.

وبمجرد أن انطالق العمل بتقنية التعليم عن بعد بالنسبة للمؤسسات 

التعليمية املغربية، وعدم معرفة الوقت الذي ستعود فيه الدراسة إلى وتيرتها 

العودة إلى نظام التعليم الحضوري، حتى طرحت العديد من  العادية، أي

اإلشكاليات حول األثر السلبية التي يمكن أن تتمخض عن هذه التقنية، ولعل 

إشكالية النظام القانوني للمسؤولية في حوادث التمدرس عن بعد أبانت عن قيمة 

فت هذه ، ولقد خل52اإلشكاليات القانونية التي يطرحها نظام التعليم عن بعد

 اإلشكالية ورائها العديد من التساؤالت املتمثلة فيما يلي: 

ـ ما هي املبادئ أساسية التي يمكن أن تعتبر معها حادثة معينة لتلميذ يتلقى 

وقبل هذا ما هي حادثة التمدرس عن  دروسه عن بعد أنها حادثة مدرسية عن بعد؟

 بعد؟ وما هي صورها؟

                                                           
ولقد انطلق العمل بنظام التعليم عن بعد بالنسبة للمؤسسات التعليمية المغربية بعد صدور قرار من طرف   51

ي بتوقيف الدراسة
بية الوطنية يقض  ي اتخذتها السلطات لمنع انتش  وزارة التر

ازي ضمن اإلجراءات التر ار كإجراء احتر
وس كورونا كوفيد   المستجد.  19مرض فتر

سيما بعد وقوع حادثة انفجار بطارية الهاتف المحمول عىل وجه أحد التالمذة كان بير  يديه وذلك بمناسبة  52
ة عىل  مستوى عينه، فطرح السؤال عن تلقيه لدرس عن بعد، حيث أصيب عىل اترها بصابات جسدية خطتر

 الجهة المسؤولة عن التعويض عن هذه الحادثة. 
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يض ضحايا حوادث التمدرس عن بعد؟ وما ـ ماهي الجهة املسؤولة عن التعو 

 هي النصوص القانونية التي على أساسها يتم مسائلة هذه الجهة؟ 

كلها أسئلة وتساؤالت ال يمكن اإلجابة عنها إلى بوضعها داخل تصميم ممنهج 

املطلب األول: التأسيس  علميا، هذا وسيكون هذا التصميم على الشكل التالي:

املطلب الثاني: التأسيس القانوني للمسؤولية . ن بعدالنظري لحوادث التمدرس ع

 في حوادث التمدرس عن بعد

 التمدرس عن بعد املطلب األول: التأسيس النظري حلوادث

إن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أصبحت بامللموس أمرا ال يمكن االستغناء 

قنية عنه، وتداعياتها على قطاع التعليم أصبح واضحا وجليا من خالل ظهور ت

 التعليم عن بعد، إذ أن هذه التقنية أحدثت تغيرا بارزا في قطاع التعليم، فانتقلنا

بموجبها من نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعليم غير الحضوري باملؤسسات 

التعليمية، حيث أصبح الحضور في هذه التقنية يكون في عالم افتراض ي يتلقى 

هذا العالم االفتراض ي قد يكون فيه التلميذ التالمذة من خالله دروسهم، غير أن 

معرض للحوادث أثناء تلقيه لدروسه، وذلك بسبب احدى الوسائل االلكترونية التي 

يتم استخدامها ملباشرة تلقي دروسه عن بعد، ومن هنا ظهر ما يعرف بحوادث 

 التمدرس عن بعد.

 إذن فما املقصود بهذه الحوادث؟ وما صورها؟

 التمدرس عن بعد أوال: تعريف حادثة

تعتبر حادثة التمدرس عن بعد نمط جديد من الحوادث املدرسية، حيث كان 

ثة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال دور بارز وحاسم في افرازها، فما املقصود بهذه الحاد

 إذن؟
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على أن الحوادث املدرسية الكالسيكية هي تلك اإلصابات  53استقر الرأي

بفعل غير ارادي من طرفه أو الناتجة عن فعل فجائي الجسدية التي تلحق التلميذ 

وبسبب خارجي أثناء وجوده في عهدة األطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال 

 ، وبالتالي فهذه الحوادث مصدرها األصيل هو التعليم الحضوري.54التعليم

ا فإذا كانت الحوادث املدرسية الكالسيكية باملعنى املذكور أعاله قد ركز فيه

املشرع املغربي على عنصر الحضور الفعلي للتلميذ داخل املؤسسة التعليمية العتبار 

تلك الحادثة حادثة مدرسية، فإنه مع اعتماد تقنية التعليم عن بعد تغيرت معها 

املعالم األساسية للحوادث املدرسية التي يمكن أن تتمخض عن هذه التقنية، حيث 

انت تعتبر في العهد القريب أساسا العتبار تلك اندثرت مجموعة من العناصر التي ك 

                                                           
ي إطار تعريفه للحوادث المدرسية، حيث تم تأسيس هذا التعريف من  53

 
ي ف

هذا ما استقر عليه الفقه القانون 
 85القانونية المؤطرة للحوادث المدرسية خصوصا ما يتعلق بالفصل جملة ما تم استخالصه من النصوص 

ي يتعرض لها تالميذ 
يف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التر امات والعقود والظهتر الشر مكرر من ظهتر االلتر 

ي 
 
الصادر بالجريدة الرسمية بتاري    خ  1942أكتوبر  26الموافق ل  1367شوال  16المؤسسات العمومية المؤرخ ف

 . 1942دجنتر  4
ي الفصل 

 
امات وا 85حيث جاء ف لعقود ما يىلي " يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة مكرر من ظهتر االلتر 

ر الحاصل من األطفال والشبان خالل الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم  .عن الض 
ي حصول الفعل الضار، يلزم     

 
والخطأ أو عدم الحيطة أو اإلهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب ف

 .نونية العامةالمدعي إثباته وفقا للقواعد القا
ي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ض   

ي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظف 
ي جميع الحاالت التر

 
ار وف

ي نفس األحوال، 
 
أو بمناسبته إما من األطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم ف

، الذين ال تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية  تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفير   السابقير 
ر أو من ممثله  .من المتض 

= = 
ي كل حالة يعهد فيها باألطفال أو الشبان إىل الموظفير  السابق ذكرهم قصد التهذيب 

 
= =   ويطبق هذا الحكم ف

ي أو الجسدي الذي ال يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دو 
ن اعتبار لما إذا وقع الفعل الخلفر

ي أوقات الدراسة أم خارجها..."
 
 الضار ف

ي الفصل األول من ظهتر     
 
ي يتعرض  1942أكتوبر  26كما جاء ف

ما يىلي " تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التر
رقابة لها التالميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسة العمومية، وذلك أثناء الوقت الذي يجدون فيه تحت 

المكلفير  بهذه المهمة، وكذا األمر بالنسبة لتالميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسمائهم لدى السلطة المحلية 
ي األماكن المعينة لهذا الغرض."

 
 ف
بية الوطنية والت  54 مة ما بير  وزارة التر ي نص االتفاقية الضمان المدرسي المتر

 
عليم ولقد تم إدراج هذا التعريف ف

بية-ين األطر والبحث العلمي العاىلي وتكو  كة سينيا  -الوطنية قطاع التر ي البند العاشر منها  وشر
 
، وذلك ف للتأمير 

ي تلحق بالمؤمن له بفعل غتر ارادي بفعله أو الناتجة عن
 الذي جاء فيه " الحادثة هي كل اإلصابات الجسدية التر

"... ي ي وبسبب خارجر
 فعل فجان 
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الحادثة حادثة مدرسية، فبعد أن كان مكان وقوعها هو املؤسسة التعليمية ذاتها، 

أصبح بإمكاننا مع اعتماد تقنية التعليم عن بعد التحدث عن وقوع هذه الحوادث 

ال التي خارج أسوار املؤسسات التعليمية و خلف وسائل تكنولوجية اإلعالم واالتص

 تفعل بها تقنية التعليم عن بعد.

البد من تعريف تقنية  55وقبل وضع أي تعريف لحوادث التمدرس عن بعد

التعليم عن بعد التي تعتبر املنبع األصيل لظهور هذه الحوادث وخروجها إلى حيز 

 الوجود.

تعتبر تقنية التعليم عن بعد وليدة الثورة املعلوماتية، حيث إن التطورات 

را دة التي شهدها العالم في األوان األخيرة في مجال االتصال واالعالم ساهم كثيالعدي

في تقديم الجوانب التربوية والتعليمية، لتساهم هذه التطورات بشكل كبير في 

 مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها النبيلة التي ترتكز أساسا في نشر رسالة التعليم

 ل الوسائل املتاحة.تمكين أفراد مجتمعها من تلقيها بك 

 وملا كان التعليم عن بعد يهدف إلى نقل التعلم إلى املتعلم في موقع إقامته أو 

ثلى عمله بدال من انتقال املتعلم إلى املؤسسة التعليمية ذاتها، فإنه كان الوسيلة امل

 للدولة في نشر رسالة التعليم على أقص ى نطاق بين أفراد املجتمع.

عد من حيث املبدأ يقوم على عدم اشتراط الوجود وباعتبار التعليم عن ب

يفقد  املتزامن للمتعلم مع املعلم أو القائم بالعملية التعليمية في املوقع نفسه، وبهذا

طرف كل من املعلم أو القائم بالعملية التعليمية واملتعلم خبرة التعامل املباشر مع ال

 ذا األخير الذي يتمثل في وسائلاآلخر ومن تم تنشأ الضرورة ألن يكون بينهم وسيط، ه

 التكنولوجية االتصال واالعالم.

                                                           
ي تجرأ و  55 ع المغرنر

ي لم نجد المشر
ي نصوصه القانونية إيمانا منه بأن حوادث التمدرس عن التر

 
قام بتعريفها ف
 بعد مستبعدة جدا مع اعتماد تقنية التعليم عن بعد. 
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فإن الحوادث املدرسية التي تتمخض عن هذا النوع من التعليم أو ما سميناها 

نحن بحوادث التمدرس عن بعد تتأثر بهذا املبدأ أي مبدأ عدم اشتراط الوجود 

ار تلك العنصر البارز في اعتباملتزامن للمتعلم مع املعلم، تأثرا إيجابيا يتمثل في جعله 

 الحادثة حادثة مدرسية عن بعد.

ومن هذا املنطلق يمكن تعريف حوادث التمدرس عن بعد بأنها " تلك 

االصابات الجسدية أو األضرار الصحية التي تلحق التلميذ بفعل غير ارادي من طرفه 

رجال أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي أثناء تلقيه لدرس عن بعد من 

التعليم والتي تتسبب فيها الجهاز االلكتروني الذي باشر به عملية تلقي الدرس عن 

 بعد".

فالواضح أن هذا التعريف لم نتبنى من خالله الحوادث التي يمكن أن تحدث 

، لتلميذ بمناسبة متابعته لدراسة عن بعد والتي ال دخل للجهاز االلكتروني في وقوعها

الوسائل التي يستخدمها التلميذ أثناء تواجده ملتابعة  بل وقوعها يكون بسبب أحد

دراسته عن بعد، مثال حين ينكسر الكرس ي الذي يجلس التلميذ عليه ويؤدي إلى وقوع 

أضرار جسدية لذاك التلميذ، أو مثال في الحالة التي يقع سقف املنزل على التلميذ 

ها ضمن الحوادث أثناء متابعة دراسته عن بعد فهذه الحوادث ال يمكن إدراج

 املدرسية عن بعد.

وذلك لعدة اعتبارات أساسية يتجلى أهمها في أن استبعاد الحوادث التي ال 

دخل للجهاز االلكتروني فيها، جاء استنادا إلى أن نظام التعليم هنا هو عن بعد وأن 

وليس داخل األقسام كما هو الحال بالنسبة لنظام  -الحضور يكون افتراضيا 

كما أن الوسيلة الجوهرية التي يبنى عليها نظام التعليم عن  –حضوري التعليم ال

بعد هي تتعلق بالوسائل االلكترونية بينما نجد أن نظام التعليم الحضوري يبنى على 
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اقعي للتلميذ داخل املؤسسة التعليمية، وبالتالي فجميع  الوسيلة الحضور الو

ده الفعلي داخل املؤسسة الحوادث التي تحدث لذلك التلميذ تكون بسبب تواج

التعليمية، وعلى غرار هذا فإن جميع الحوادث التي يمكن أن نطلق عليها تسمية 

الحوادث املدرسية عن بعد هي تكون بسبب األجهزة االلكترونية وليس بسبب 

 تواجده الفعلي أثناء تلقيه لدروسه عن بعد.

هنا يتعلق بحادثة  وعموما وانطالقا من التعريف أعاله يمكن القول بأن األمر 

ذات طبيعة خاصة، حيث أنها وإن كانت تحتفظ ببعض مالمح الحادثة املدرسية 

الكالسيكية من حيث األشخاص املعرضين لها، إال أنها تجعل من وسائل تكنولوجيا 

 االتصال واإلعالم مركزا ومصدرا لظهورها.

تختلف واستنادا على ما سبق، ال غرب إن وجدنا حوادث التمدرس عن بعد 

من حيث مبادئها وصورها عن الحوادث املدرسية الكالسيكية التي تجعل املؤسسة 

 التعليمية املركز الوحيد لظهورها.

 ثانيا: صور حادثة التمدرس عن بعد    

مما ال شك فيه أن الحوادث املدرسية الكالسيكية التي يتعرض لها التالميذ، 

ومدى تواجد  56ؤسسة التعليميةهي مرتبطة أشد ارتباط باملحيط الداخلي للم

التلميذ به أثناء تعرضه للحادثة التي يمكن أن تخرج للوجود في إحدى األوضاع 

 التالية: 

 أثناء حصص التربية البدنية؛ -

 في املختبرات أو املعامل املدرسية؛ -

                                                           
ي  56

ي التعويض عن الحوادث التر
 
علما أن اتفاقية الضمان المدرسي المشار لها سابقا قد أعطت الحق للتالميذ ف

ي حط تنقلهم بير  مقر سكناهم ومؤسس
 
بية تعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة يتعرضون لها ف

ة التر
ي قد يستغرقها هذا التنقل. 

 ذهابا وإيانا مع األخذ بعير  االعتبار المدة التر
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 في املسالك أو املمرات املظلمة واملدارج؛ -

 أثناء ألعاب العنف املمنوعة؛ -

 ما بين التالميذ أو بينهم وبين املوظفين؛أثناء املشاجرات في -

 خالل الرحالت الدراسية الترفيهية؛ -

 بمناسبة اجراء إصالحات أو ترميمات في املؤسسة؛ -

 حاالت خاصة بالنوبات القلبية أو بأزمات النفسية أو العقلية. -

هذه األوضاع التي لم نجد لها مثيال في حوادث التمدرس عن بعد، ألن نظام 

عد فرض علينا من أجل تفعيله وسائل إلكترونية تعتبر مصدرا لظهور التعليم عن ب

هذه الحوادث، حيث يقوم التلميذ باستخدام هذه الوسائل من أجل تلقى دروسه 

لك املبرمجة نظاميا إما في إحدى البوابات اإللكترونية التي اعتمدتها الوزارة ألجل ذ

 القنوات التلفزية. الغرض أو من خالل األقسام االفتراضية أو من خالل

والجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية قد قامت بتفعيل نظام التعليم عن 

، وقد اعتمدت الوزارة على ثالثة أنظمة لتفعيل تقنية 2020مارس  16بعد يوم 

من أول  TelmidTice 57التعليم عن بعد، حيث كانت البوبة االلكترونية تلميذ تيس

ها الوزارة من أجل تفعيل هذا النظام، فهذه البوابة تقوم األنظمة التي اعتمدت علي

على تقديم دروس مصنفة حسب األسالك واملستويات التعليمية وكذا املواد 

الدراسية، كما اعتمدت الوزارة على نظام البث التلفزيوني فحددت أوقات يتم من 

املباشر مع  ، وألجل تمكين األساتذة من التواصل58خاللها بث برامج ودروس تعليمية

 2020مارس  23تالميذهم وكذا تنظيم دورات لتعليم عن بعد أعطت الوزارة يوم 

                                                           
ي  57

 
فتلميذ تيس هي منصة دروس الدعم والتقويم عن بعد تعت  بتوفتر مجموعة من المواد الرقمية للتالميذ ف

ي شكل ملفات وأخرى تفاعلية من أجل توفتر الدعم عن بعد  شكل فيديوهات وملخصات باإلضافة إىل
 
تمارين ف

بية الوطنية لهذا الغرض.  ي اعتمدتها الوزارة التر
ي جميع المستويات والمواد الدراسية، والتر

 
 ف
 حيث عينت الوزارة مجموعة من القنوات الوطنية من أجل العمل عىل بث الدروس التعليمية.   58
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املدمجة  Teams الحق في انشاء األقسام االفتراضية من خالل الخدمة التشاركية 

 .59في منظومة مسار

وألجل تلقي التالميذ دروسهم عن بعد استلزمت عليهم الضرورة استعمال 

هي الوسيط بينهم وبين أساتذتهم، ولعل من أبرز الوسائل  وسائل الكترونية تكون 

 Cellular  التي يمكن أن يستخدمها التلميذ لهذا العرض نجد الهاتف الجوال

Phone  وجهاز الحاسوب االلكتروني Computer- Laptop  ثم أجهزة لوحية

جل بها من أ، أو جهاز التلفاز، كلها أجهزة يمكن للتالميذ االستعانة Tabletإلكترونية 

تلقي دروسهم عن بعد، غير أن هذه األجهزة يمكن أن تشكل خطرا على صحة و سالمة 

التالميذ، حيث تأكد بامللموس جسامة املخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها األجهزة 

 اإللكترونية والتي من أهمها الوسائل التي تمت إشارة لها سابقا، وعلى سبيل املثال

حادثة انفجار بطارية هاتف محمول لتلميذ من مدينة تازة ال الحصر نستحضر هنا 

كان وقتها يتابع دراسته عن بعد، فأصابته بأضرار جسدية على مستوى العينين وإلى 

 الوقت الحالي لم يتبين مصير عينيه.

اقعة االنفجار التي يمكن أن تحدث داخل أحد األجهزة  ومن هذا املنطلق، فو

لتلميذ لتلقى دروسه عن بعد، تشكل أهم الصور التي االلكترونية التي يستعملها ا

يمكن أن تتخذها حادثة التمدرس عن بعد، بل وأبرزها، وذلك لكون أن االنفجار قد 

يؤذي إلى وفاة التلميذ أو اصابته بأضرار جسيمة قد يفقد على إثرها عضو من 

 أعضائه الجسدية.

                                                           
الوصية عىل قطاع التعليم بتحديث منظومة مسار بخانة إضافية إلنشاء األقسام  وذلك لما قامت الوزارة  59

اضية لكل أستاذ، وذلك من أجل جعلها الوسيلة الثانية لتقديم الدروس عن بعد للتالميذ وضمان استمرار  االفتر
ي موقع مسار 

 
ثم يتم الولوج  البيداغوجية للتلميذ، حيث يمكن إنشاء هذه األقسام انطالقا من حساب األستاذ ف

ي الدخول   taalim.maمن أجل تفعيلها باستعمال بريد    Microsoft Teamsبعد ذلك إىل بوابة 
 
المستعمل ف

لمنظومة مسار للتدبتر المدرسي و القن الشي، حيث سيتمكن األستاذ من استدعاء التلميذات و التالميذ و 
و إضافة إىل خاصية استعمال السبورة الذكية و إنجاز ذلك عتر الفيديوك التواصل معهم عتر المحادثات النصية

 الفروض. 
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اقعة االنفجار هاته، قد يكون لهذه األج هزة خطرا على صحة وزيادة على و

وهذا ملا يصدر عن هذه  -خصوصا الذين هم في صف التعليم االبتدائي  -التالميذ 

األجهزة من اشعاعات قد تؤدي إلى اإلضرار بصحة القلب واألوعية الدموية من خالل 

تأثر كرات الدم الحمراء الحاملة للهيموجلوبين، بل ويمكن أن تسبب اضطرابات 

ثير على حاسة التذوق، كما أن االستخدام املستمر لهذه األجهزة بالجهاز العصبي كالتأ

قد يجعل الشخص يركز بشكل كبير في شاشة هذه األخيرة مما يؤدي إلى زيادة 

الضغط على العين و بالتالي تعرض العين ملشاكل أكثر تعقيدا مثل متالزمة رؤية 

ضافة إلى ضعف في الكمبيوتر التي تتمثل في جفاف العين أو صعوبة التركيز باإل 

 .60الرؤية

وما يزيد األمر تعقيدا هو أن هذه األمراض قد ال تظهر أعراضها على التالميذ 

مباشرة بعد استخدام هذه األجهزة من أجل تلقى دروسهم عن بعد، بل ال تظهر إال 

 بعد فترة زمنية معينة يمكن أن تمتد ألزيد من خمس سنوات.

ادثة التمدرس عن بعد نجد أن أهم وعلى العموم، وكتأسيس نظري لصور ح

اقعة انفجار الجهاز  الصور التي يمكن أن تتخذها هذه الحادثة تتمثل باألساس في و

اقعة األضرار الصحية التي يمكن  الذي يتم استخدامه لعرض التمدرس عن بعد، وو

 أن تتسبب فيها تلك األجهزة على صحة التالميذ.

 بعد سؤولية يف حوادث التمدرس عناملطلب الثاني: التأسيس القانوني للم

كما نعلم أن من املسلم به في إطار الحوادث املدرسية الكالسيكية هو أن 

املسؤولية عنها تأسس على نظام املسؤولية التقصيرية عن فعل الغير القائمة على 

مكرر من ظهير االلتزامات  85خطأ واجب اإلثبات، التي يحكمها نص الفصل 

                                                           
60                 : ي

ون  ار الهاتف المحمول عىل صحة اإلنسان " مقال منشور بالموقع اإللكتر                                                              نانسي ياسير  " أض 
         www.mawdoo3.com    18:22 9/4/2020بتاري    خ             

http://www.mawdoo3.com/
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ال هذه املسؤولية البد من توفر شرطين أساسين متمثلين في والعقود، وأنه إلعم

وجود التلميذ تحت رقابة وإشراف املعلم وضرورة تواجده كذلك داخل املؤسسة 

 التعليمية أثناء وقوع الحادثة املدرسية.

فإذا كان بشكل عام هذا هو املسلم به في املسؤولية عن الحوادث املدرسية 

 ينطبق على حوادث التمدرس عن بعد؟الكالسيكية، فهل هذا القول 

 بعد أوال: املسؤولية عن حوادث التمدرس عن

لقد كانت أول األسئلة التي تبادرت إلى دهن رجال القانون بعد اعتماد الدولة 

املغربية لنظام التعليم عن بعد، ذلك املتعلق بالجهة املسؤولة عن حوادث التمدرس 

ناء تلقيهم لدروسهم عن بعد، فرجال القانون عن بعد التي قد يتعرض لها التالميذ أث

هم على دراية بصعوبة إعمال مقتضبات النصوص القانونية املتعلقة باملسؤولية 

عن الحوادث املدرسية الكالسيكية، وهذا ملا لهذه الحوادث من خصوصية، 

خصوصية فرضتها تكنولوجية االعالم واالتصال، لكن هذا ال ينبغي له أن يجعلنا 

أليادي دون البحث عن حل قانوني نعالج من خالله إشكالية املسؤولية عن مكتوف ا

اقعيا بعد وقوع حادثة تنسب إلحدى صور حادثة  هذه الحوادث التي أصبحت أمر و

 التمدرس عن بعد.

وفي خضم اإلجابة عن هذا اإلشكال، ومادام املشرع املغربي لم يقم بتنظيم 

، استوجبت علينا الضرورة محاكاة املسؤولية عن الحوادث املدرسية عن بعد

النصوص القانونية العامة لعلها تجيب عن اإلشكالية املطروحة، وقبل هذا البد من 

التأكيد على أن نظام التعليم عن بعد تم إقراره بموجب قرار لدى وزارة التربية 

الوطنية والذي سبق اإلشارة له، والذي تم تأسيسه بناء على مجموعة من 

نها ما يتعلق بالحالة الصحية التي تمر منها الدولة املغربية  ومنها ما األساسيات م
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يتعلق بما تتيحه النصوص القانونية إلصدار هكذا قرار في قطاع التعليم، التي من 

املتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي والذي  51.17بينها القانون رقم 

ا، والذي يؤكد على ضرورة اتخاذ الجهة يشكل النظام األساس ي للتعليم ببالدن

الوصية على قطاع التعليم كافة التدابير الالزمة واملناسبة لتمكين مؤسسة التربية 

والتعليم والتكوين والبحث العلمي من تطوير موارد ووسائط التدريس و التعليم 

 والبحث.

حوادث وكما سبق القول، فإذا لم يقم املشرع املغربي بتنظيم املسؤولية عن 

التمدرس عن بعد بشكل صريح، فهل تجد نصوص قانونية كفيلة ألن تكون أساسا 

 قانوني ملثل هذا النوع من املسؤولية؟

كما نعلم أن املسؤولية عن الحوادث املدرسية الكالسيكية يمكن أن يتم 

املتعلق بمسؤولية  61مكرر من ظهير االلتزامات والعقود 85تأسيسها على الفصل 

وموظفي الشبيبة والرياضة، فهل يمكن تأسيس املسؤولية عن حوادث املتعلمين 

 التمدرس عن بعد على هذا الفصل؟

                                                           
ر الحاصل من األطفال والشبان   61 " يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الض  الذي جاء فيه ما يىلي

 .خالل الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم
ي حصول الفعل الضار، يلزم المدعي والخطأ أو عدم الحيطة أو اإلهمال الذي يحتج به عليهم، ب  

 
 اعتباره السبب ف

 .إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة
ي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار  

ي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظف 
ي جميع الحاالت التر

 
 وف

ي نفس األحوال، أو بمناسبته إما من األطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائ
 
فهم وإما ضدهم ف

، الذين ال تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية  تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفير  السابقير 
ر أو من ممثله  .من المتض 

ي 
ي كل حالة يعهد فيها باألطفال أو الشبان إىل الموظفير  السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلفر

 
ويطبق هذا الحكم ف

ي  أو 
 
الجسدي الذي ال يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار ف

 .أوقات الدراسة أم خارجها
، وفقا  ي إدارة الشبيبة وإما عىل الغتر

داد، إما عىل رجال التعليم وموظف  ويجوز للدولة أن تباشر دعوى االستر
 .للقواعد العامة

ي الدعوى
 
داد وال يسوغ، ف  .األصلية، أن تسمع شهادة الموظفير  الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى االستر

ر وفقا  ر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الض  ي يقيمها المتض 
 وترفع دعوى المسؤولية التر

ي دائرتها 
 
ي الصلح الموجود ف

ر لما تقدم، أمام المحكمة االبتدائية أو محكمة "قاض   .المكان الذي وقع فيه الض 
ي ثالث سنوات، تبدأ من يوم 

ي هذا الفصل بمض 
 
ار المنصوص عليها ف ويتم التقادم، بالنسبة إىل تعويض األض 

 ارتكاب الفعل الضار."
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إن هذا الفصل يأسس ملسؤولية املعلمين عن الحوادث املدرسية التي تحصل 

للتالميذ خالل الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم، والذي تأكد من خالله أنه 

 ملساءلة املعلمين 

 فر ثالثة شروط أساسية هما: البد من تو 

ـ تواجد التلميذ أثناء وقوع الحادثة داخل املؤسسة التعليمية وكون التلميذ 

 مسجل في اللوائح الدراسية لتلك املؤسسة؛

 ـ وجود التلميذ تحت رقابة وإشراف املعلم؛

 ـ إخالل املعلم بواجب الرقابة والتوجيه.

أنها ال يمكن إعمالها في إطار هذه الشروط التي إذا تمعنا فيها جيدا نجد 

املسؤولية عن حوادث التمدرس عن بعد، ومرد ذلك إلى الخصوصية التي تتميز بها 

الحوادث املدرسية عن بعد، فمن حيث الشرط األول فهو منعدم تماما في هذه 

الحادثة نظرا ألن التعليم يتم هنا عن بعد، الش يء الذي ال يمكن أن تحصل معه 

اقعة التواجد ا  لفعلي للتلميذ باملؤسسة التعليمية.و

أما فيما يتعلق بالشرط الثاني والثالث فهما نتيجة حتمية لتواجد الشرط 

شر األول، فغياب هذا األخير يؤدي مباشرة إلى غيابهما، حيث أن املعلم ال يمكن أن يبا

الرقابة والتوجيه على التلميذ وهو ليس في حضرته، زيادة على ذلك أن املتسبب في 

 الحادثة هو جهاز إلكتروني ال دخل للمعلم فيه.

مكرر من ظهير االلتزامات والعقود ال  85استنادا إلى هذا، نجد أن الفصل  

يسعفنا في معالجة إشكالية املسؤولية عن حوادث التمدرس عن بعد، لذلك نتساءل 

ويض املتعلق بالتع 1942أكتوبر  26عن إمكانية معالجة هذا اإلشكال على ضوء ظهير 

 عن الحوادث التي يتعرض لها تالميذ املؤسسات العمومية؟
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فهو يقوم على ضمان التعويض للضحية  1942أكتوبر  26كما نعلم أن ظهير 

بمجرد حصول الضرر، وبغض النظر عن وجود مسؤول عنه أو عدم وجوده، وبالتالي 

 ار املسؤوليةال مجال هنا للحديث عن الخطأ وال عن العالقة السببية بمفهومها في إط

املدنية، فاألساس هو وقوع الحادثة املدرسية، وتكون الدولة هي املسؤولة عن هذا 

 التعويض.

فمبدئيا وظاهريا يمكن للمسؤولية عن حادثة التمدرس عن بعد أن تأسس 

 على هذا الظهير، ملاذا؟ ألن هذا الظهير لم يشترط على التلميذ إثبات إخالل املعلم

وجيه امللقى على عاتقه للحصول على التعويض، وبالتالي بواجب الرقابة والت

استبعد مسؤولية املعلم في الحادثة كشرط جوهري للحصول على تعويض، وهذا ما 

تنسجم معه الحادثة املدرسية عن بعد التي ال يمكن للمعلم أن تكون له يد فيها وهو 

 الذي يلقى الدروس عن بعد. 

ثة داخل املؤسسة التعليمية شرطا لكن رغم ذلك يبقى شرط وقوع الحاد 

اقعيا تفرضه قوة القانون املبينة في الفصل من ظهير  ، مما 194262أكتوبر  26و

يجعلنا نطرح السؤول التالي: هل الدولة ملا انتقلت بالتعليم من نظام التعليم 

الحضوري إلى نظام التعليم عن بعد تكون قد تخلت مباشرة عن شرط تواجد 

ؤسسة التعليمة أثناء وقوع الحادثة؟ واستبدلته بشرط وقوع التلميذ داخل امل

الحادثة أثناء تلقى التلميذ لدروسه عن بعد انسجاما مع الوضع الحالي ونظرا 

الستحالة التواجد الفعلي للتلميذ باملؤسسة التعليمية مع نظام التعليم عن بعد؟ 

الحادثة املدرسية هذا منطقيا هو الذي يجب أن يكون، لكون أن العبرة هنا بصفة 

                                                           
ي يتعرض لها التالميذ المسجلة   62

ي هذا الفصل ما يىلي " تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التر
 
حيث جاء ف
بالمؤسسة العمومية، وذلك أثناء الوقت الذي يجدون فيه تحت رقابة المكلفير  بهذه المهمة،  أسماؤهم بانتظام

ي األماكن المعينة لهذ
 
ا وكذا األمر بالنسبة لتالميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسمائهم لدى السلطة المحلية ف

 الغرض."
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ال بالتواجد الفعلي باملؤسسة واالخالل بواجب الرقابة والتوجيه من طرف املعلم، 

لكن قانونيا األمر غير ذلك ملاذا؟ ألنه كما نعلم أن القاعدة القانونية ال تلغى إال بنص 

قانوني صريح أو ضمني، ومادام أنه لم يكن هناك أي نص قانوني صريح يتم من 

ماد على نظام التعليم عن بعد أو ضمني فإنه ال يسعف القضاء املغربي خالله االعت

في إقرار مسؤولية الدولة عن الحوادث املدرسية عن بعد إال حالة الطوارئ الصحية 

التي يعيشها املغرب والتي تم إقرارها بنص قانوني صريح منشور بالجريدة الرسمية 

 م التعليم عن بعد.والتي على أساسها اعتمدت الوزارة الوصية نظا

 26هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلما كان التعويض الذي ينص عليه ظهير 

افيا، أي غير كافي لتغطية الضرر الالحق بضحية الحادثة  أكتوبر تعويضا جز

املدرسية، استنادا إلى القواعد العامة التي تقض ي بأن يشمل التعويض كافة 

ت التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها، وذلك الخسارة التي أصابت املتضرر واملصروفا

لكسب ما فته، فإنه يجب أن يؤخذ هذا بعين االعتبار عند إقرار مسؤولية الدولة عن 

الحوادث املدرسية عن بعد التعويض املمنوح في هذه الحالة، إلى حين إقرار نصوص 

 خاصة بحادثة التمدرس عن بعد تراعى فيها خصوصيات هذه حادثة.

 عن بعد ملسؤولية عن حوادث التمدرساروط األساسية إلعمال نظام ثانيا: الش

إذا كنا فيما سبق قد أكدنا على إمكانية تأسيس املسؤولية عن حوادث 

املتعلق بالتعويض عن الحوادث  1942أكتوبر  26التمدرس عن بعد على قواعد ظهير 

وط األساسية املدرسية رغم صعوبة األمر، فإنه البد إلعماله من مجموعة من الشر 

التي يجب أن تتوفر في الحادثة املدرسية عن بعد، والتي على أساسها يمكن للقضاء 

املغربي تقرير مسؤولية الدولة عن الحوادث املدرسية عن بعد أساسا على هذا 

اقع الحال.  الظهير في ظل هذا الغموض الذي يكتنف و
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 ثةوقوع احلادفة التلميذ أثناء الشرط األول: أن يكون املتضرر لديه ص

أي أن يكون مسجال بكيفية نظامية في سجالت املدرسة، األمر الذي يجعلنا 

نستبعد األطفال الذين يعتبرون مجرد مستمعين إذ هم ال يعتبرون تالميذ، وبالتالي 

إذا وقعت الحادثة لطفل مستمع أثناء تلقيه لدروسه عن بعد فهو ال يحصل على أي 

 تعويض.  

 ة مع تلقى الدروس عن بعدتزامن وقوع احلادثالشرط الثاني: أن ي

يعتبر هذا الشرط شرط جوهريا الكتساب الحادثة صفة الحادثة املدرسية 

لم يعد ا نفجار التي كما نع -عن بعد، وهو يعنى أنه يجب أن تكون الحادثة املدرسية 

كن الجهاز االلكتروني الذي يتابع من خالله دروسه عن بعد إحدى أهم الصور التي يم

اء متابعة التلميذ لدروسه عن بعد، قد وقعت أثن -أن تأتي من خاللها هذه الحادثة 

لكن رغم وضوح أمر هذا الشرط إال أن زمن متابعة الدروس عن بعد يكتنفه بعض 

الغموض ويطرح العديد من التساؤالت من قبيل: هل توقيت تلقى الدروس عن بعد 

لوسيلة التي تم من خاللها متابعة هو محدد وموحد؟ أم أنه يختلف باختالف ا

 الدراسة عن بعد؟ 

إذا رجعنا إلى قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم التي تم من خاللها اعتماد 

تقنية التعليم عن بعد، نجد أنها اعتمدت ثالثة وسائل يتم من خاللها متابعة 

وكذا البث  TelmidTiceالدراسة عن بعد تتمثل في البوابة االلكترونية تلميذ تيس 

التلفزيوني باإلضافة إلى األقسام االفتراضية، مما يجعلنا نؤكد أوال أنه ال يمكن أن 

تتصف الحادثة املدرسية عن بعد بصفتها هاته، إال إذا وقعت أثناء متابعة التلميذ 

دروسه عن بعد عبر الوسائل االلكترونية املذكورة أعاله، حيث أنه إذا وقع انفجار 

كتروني كان يتابع تلميذ من خالله دروسا عن بعد وألحق ضرر جسماني به، لجهاز ال
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لكن في موقع الكتروني أو بوابة الكترونية غير تلك التي تمت اإلشارة لها أعاله والتي 

اعتمدتها الوزارة لهذا الغرض، فإنه ال يمكن أن تتصف تلك الحادثة بكونها حادثة 

 عويضا عنها.مدرسية عن بعد، وبالتالي ال يستحق ت

لى قطاع عوجوابا عن السؤال املطروح أعاله، نجد أن الوزارة الوصية  :ثانيا

التعليم فيما يتعلق بتقنية البث التلفزيوني لدروس عن بعد قد حددت أوقات يتم 

من خاللها بث الدروس عبر قنوات محددة، مما يجعلنا نقول على أنه إذا وقع انفجار 

سماني بالتلميذ الذي كان يتابع دروسه عبر احدى لجهاز التلفاز وألحق ضرر ج

 أكتوبر  26القنوات التي عينتها الوزارة لهذا الغرض فإنه ضرره يجبر على أساس ظهير 

ه ، كما أنه إذا ما وقع أن انفجر جهاز التلفاز الذي كان يتابع التلميذ من خالل1942

رة ووقع ضرر جسماني دروس عن بعد عبر احدى القنوات غير املعتمدة من طرف الوزا

، 1942أكتوبر  26للتلميذ على اثر هذه الحادثة، فإنه ال يجبر ضرره على أساس ظهير 

ألن الحادثة هنا في حكم وقوعها خارج املؤسسة التعليمية، غير أنه ما تجب اإلشارة 

له هو أن بث الدروس يمكن أن يعاد في وقت غير الوقت أصلي املحدد له عبر تلك 

 رخص لها، و بالتالي فإنه إذا وقعت الحادثة في هذا الوقت فإنها في حكمالقنوات امل

 حادثة التمدرس عن بعد.

هذا، وأما فيما يتعلق باألقسام االفتراضية فالوزارة الوصية على قطاع 

قد تركت للمعلم املبادرة في تحديد الوقت املناسب لتواصل عبر هذه  التعليم

يذ ألقسام تتيح للمعلمين التواصل املباشر مع التالماألقسام بالتالميذ وبما أن هذه ا

ه وتنظيم دورات تعليمية وتوجيهية، فإنه إذا ما وقعت الحادثة أثناء هذا التواصل فإن

تصبغ على هذه الحادثة صبغة حادثة التمدرس عن بعد، مما يحق للتلميذ املتضرر 

 الحق في الحصول على التعويض.
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ة املذكورة لم تحدد وقت معين يتم من خالله باإلضافة إلى هذا، فإن الوزار 

تلقى الدروس عن بعد عبر بوابة تلميذ تيس مما يستنتج معه أن العبرة في اعتبار 

حادثة معينة حادثة مدرسية عن بعد هو عنصر تزامن وقوعها مع تلقى الدروس عن 

قة ت املتعلبعد في هذه الحالة، بل حتى في الحالة التي يقوم التلميذ بتنزيل الفيديوها

بدروسه عبر هذه البوابة ويقم بمشاهتها في وقت غير وقت التنزيل، تكون معه 

 الحادثة التي تقع أثناء املشاهدة حادثة مدرسية عن بعد.

 ملتسبب يف وقوع احلادثةالشرط الثالث: أال يكون التلميذ هو ا

ة هذا ألنه إذا كان هو املتسبب في وقوع الحادثة يمكن للجهة التي أثير 

مسؤوليتها عن هذه الحادثة دفعها على أساس خطأ املضرور كسبب من أسباب دفع 

 .63املسؤولية وفقا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية

وفي هذا املضمار، البد من اإلشارة إلى أنه يمكن أن تقوم الدولة بدفع 

ير الذي مسؤوليتها عن الحادثة املدرسية عن بعد استنادا إلى خطأ الغير، هذا األخ

يمكن أن يكون الشركة املصنعة للجهاز االلكتروني، وبالتالي تثار مسؤولية الشركة 

املصنعة للجهاز االلكتروني مصدر وقوع الحادثة على أساس قواعد املسؤولية 

العقدية، وذلك عندما تنعدم الجودة في الجهاز االلكتروني ككون بطارية الهاتف 

جة حرارتها بشكل مفرط وغير اعتبادي مما يؤدى إلى النقال مثال عند شحنها ترتفع در 

اقعة االنفجار هاته تتعلق بتلف يعود إلى انعدام الجودة داخل  انفجارها، أو أن و

البطارية أو سوء في التصنيع، وبالتالي و الحالة هاته إذا وقع انفجار للجهاز االلكتروني 

انعدام جودته أو ضعفها،  الذي يتابع التلميذ من خالله دروسه عن بعد، على أساس

فإنه يمكن اثارة مسؤولية الشركة املصنعة لهذا الجهاز  إذا كانت فترة ضمان العيوب 

                                                           
 و تدليسه. أد الذي ال يخول للشخص أن يستفيد من خطئه من ظهير االلتزامات والعقو 232وهذا استنادا إلى مضمون الفصل   63
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الخفية الزالت سارية أثناء وقوع الحادثة املدرسية عن بعد، وهذا استنادا إلى 

 الرابطة العقدية التي تجمع املتضرر بالشركة املصنعة للجهاز االلكتروني.

ومن جهة ثانية يمكن أن يتم تشطير املسؤولية بين املتضرر من هذا من جهة، 

الحادثة املدرسية عن بعد والشركة املصنعة للجهاز االلكتروني مصدر وقوع الحادثة 

عندما تكون الحادثة راجعة إلى خطأ التلميذ كربط الجهاز االلكتروني بالشاحن 

فجار بعد ذلك، لكن هذا الكهربائي مما أدى إلى ارتفع درجة حرارة الجهاز ثم ان

 االنفجار لم يكن لو ال أن بطارية الجهاز االلكتروني لم تكن ضعيفة من حيث الجودة.

وفي نفس السياق، يمكن أن تثار مسؤولية إدارة الجمارك عن هذه الحادثة، 

وذلك استنادا إلى عدم بسط رقابتها بشكل جيد على مثل هذه األجهزة االلكترونية 

  عاير الجودة املعمول بها وفقا لقواعد سالمة املنتجات املستوردة. غير املطابقة مل

اقعيا ال يمكن  وعلى العموم فإن الحوادث املدرسية عن بعد أصبحت أمرا و

التغاض ي عنه، خصوصا بعد وقع حادثة مدرسية عن بعد إلحدى تالميذ املؤسسات 

كالية في نصوصها العمومية بتازة، مما يحتم على الدولة ضرورة معالجة هذه اإلش

القانونية، حتى ولو بعد الرجوع إلى العمل بنظام التعليم الحضوري، ألن التعليم 

 عن بعد يفرض نفسه بقوة في زمانه كما يقال.
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 السيد إدريس بنشطاب  

 خريج ماسرت املهن القانونية والقضائية

 بتطوان  -كلية احلقوق  
 

 كورونا جائحة ظل يف بعد عن احملاكمة
 

 :مقدمة 

إن األزمات الصحية التي يعيشها العالم األن إثر إنتشار جائحة كورونا التي 

أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات االقتصادية والقانونية واالجتماعية،وأدت 

افق واملؤسسات تفاديا لظهور وتشكيل  بؤر لهذا الفيروس  إلى تعطيل العديد من املر

 التي سيكون لها انعكاسا كبيرا من خالل إنتشاره بشكل سريع داخل املجتمع.و 

وعالقة بذلك وفيما يخص مرفق العدالة  الذي يعمل على حماية حقوق    

ومن أجل ضمان .وحريات املواطنين عن طريق إقرار مبادئ املحاكمة العادلة

الحترازية ملواجهة استمراره وفق املقتضيات القانونية  واإلجراءات الوقائية ا

وتصدي هذه الجائحة في ظل هذه الفترة.فإنه ال يمكن للمرفق القضاء أن يتوقف 

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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عن العمل وخاصة في امليدان الجنائي إذ أن "األصل في االنسان البراءة إلى أن يثبت 

العكس طبقا للمادة األولى من قانون املسطرة الجنائية،فلو القي القبض على 

كابه جريمة ما فإنه يعتبر بريئا عندما يبحث معه كمشتبه أمام شخص لالشتباه في ارت

الضابطة القضائية ،أو كطنين أمام النيابة العامة أو أمام قاض ي التحقيق،أو كمتهم 

أمام قاض ي التحقيق،أو كمتهم أمام املحكمة وحتى لو أدين ابتدائيا من أجل 

فإنه يبقى بريئا طاملا أن هذا  املنسوب إليه ،أو حتى لو تم تأييد هذا الحكم إستئنافيا

"،ومن أجل ذلك وحماية لصحة 64الحكم لم يكتسب قوة الش ئ املقض ي به

املتقاضين وجهاز العدالة من قضاة وموظفين ومحامين واملتهمين  وعدم التنقل بين 

املحكمة والسجون وما يمكن أن يكون ذلك سببا في نقل عدوى هذا الفيروس أو 

الونة االخيرة ظهرت العديد من البؤر داخل السجون اصابتهم به ،وخاصة في ا

باململكة لسجناء ،ولذلك عملت الدولة على البدء في إجراء محاكمة  عن بعد 

 بواسطة محكمة رقمية .

 : وبناء على ذلك يمكن طرح األسئلة التالية    

ما املقصود باملحكمة الرقمية  ؟ وماهي  املراحل التي تمر منها املحاكمة     

 .لعادلة ؟وإلى أي حد ستساهم املحاكمة عن بعد مع مبادئ املحاكمة العادلة ؟ا

وإنطالقا من هذه االشكالية سنتطرف في البداية )املبحث األول( أصول     

ومبادئ املحاكمة العادلة وتسليط الضوء على ذلك وإثارة املتلقي ومعرفة أهم 

اكمة العادلة أمام القضاء الحقوق التي يتمتع بها الشخص على طول مراحل املح

 على أن نخصص )املبحث الثاني( املحاكمة عن بعد في ظل أزمة كورونا .

                                                           
الثانية مطبعة  د/أحمد أبو العالء"دليل قانون المسطططططرة الجنائية المغربي من خالل األسططططئلة واألجوبة"الطبعة - 64

 (.4)ص2016الهداية تطوان 
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 ادلةأصول ومبادئ احملاكمة الع: املبحث األول

ى في البداية ال بد من التطرق إلى ماهية املحاكمة العادلة )املطلب األول(عل   

 كمة العادلة. أن نخصص )املطلب الثاني( مراحل التي تمر منها املحا

 ماهية احملاكمة العادلة :املطلب األول

" إن الحق في في املحاكمة العادلة هو من أهم الحقوق األساسية للفرد،وقد    

وضع املشرع الدولي مجموعة من األسس واملبادئ لضمان هذا الحق،وهي تهدف إلى 

حاكمة حماية حقوق األشخاص منذ لحظة القبض عليهم،وأثناء تقديمهم إلى امل

وحتى محاكمتهم والتي يجب احترامها ألن عدم احترامها يؤدي إلى انتهاك جل هذه 

 الحقوق وخاصة حق الفرد في املحاكمة العادلة.

فاملحاكمة العادلة يجب أن تتضمن عدة معايير لضمانها كلها تهدف إلى   

 حماية حقوق األشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء مرحلة احتجازهم، وحتى

 محاكمتهم إلى أخر مراحل االستئناف والنقض.

منه على ما يلي" لكل  10فاإلعالن العاملي لحقوق االنسان نص في املادة   

إنسان على قدم املساواة مع اآلخرين،الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة 

 ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه

 إليه"

( من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية على 10/1كما نصت املادة )  

ما يلي "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل املحكمة 

 ".65مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون 

                                                           
ورات مجلة ق األنسان"منشد/ فريجه محمد هشام "ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقو - 65

 (.428/429الفكر العدد العاشر )ص
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مجموعة من املبادئ التي يجب أن  2011"وكرس الدستور املغربي لسنة     

( ونجدها نصت على العديدي  23/119/120ها املحاكمة العادلة الفصول )تنبني علي

 23من الحقوق التي يتمتع بها االشخاص أثناء محاكمتهم ،جيث جاء في الفصل 

ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إال في ف منه"

.االعتقال التعسفي أو السري الحاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون 

واالختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها ألقس ى العقوبات،ويجب 

إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، 

ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له االستفادة، في أقرب وقت ممكن، 

قرينة  ائه، طبقا للقانون،وتعتبرية، ومن إمكانية االتصال بأقربمساعدة قانون  من

 البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

منه "فيعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة  119وتماشيا مع الفصل     

 بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الش يء املقض ي به".

"لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم  120فصل وانسجاما مع ال   

 ".66كما أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع املحاكم يصدر داخل أجل معقول 

 .املطلب الثاني: مراحل احملاكمة العادلة

فاملحاكمة العادلة تمر بثالث مراحل أساسية حتى ولو كانت عن بعد      

يجب أن تتم وفق االجراءات القانونية  بواسطة االجهزة التكنولوجية، فاملحاكمة

التي حددها القانون تحث طائلة البطالن.وقبل التطرف ملرحلة املحاكمة فمن 

الضروري إعطاء فكرة عن أهم املراحل التي تسبق مرحلة املحاكمة وأهم الضمانات 

                                                           
 1.11.19الصادر بتنفيذ الظهير رقم  2011دستور المملكة المغربية لسنة  من 23/119/120أنظر الفصول  - 66

 .5964(منشور بالجريدة الرسمية عدد 2001يوليوز  29) 1432شعبان  27مؤرخ في 
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التي يتمتع املشتبه فيه في مرحلة البحث التمهيدي أو الظنين في مرحلة التحقيق 

 : دادي وأبرز هذه املراحل هياالع

  : مرحلة البحث التمهيدي املرحلة األوىل  

تحث إشراف ضباط الشرطة القضائية بناء على " تتم هذه املرحلة      

تعليمات النيابة العامة والقيام بجميع التحريات الالزمة،فعندما تقع جريمة من 

ألدلة عنها،واالستماع إلى الجرائم فالبد من معاينتها والتثبت من وقوعها وجمع ا

املشبوه فيهم واملصرحين،وإنجاز الخبرات عن طريق املعمل الجنائي والشرطة 

العلمية،وإحالة الجثث موضوع الجرائم على املستشفى املختص إلخضاعها 

للتشريح لتحديد أسباب الوفاة،وتفتيش املنازل التي يمكن أن تحوي أثار الجرائم 

ور وغيرها تدخل في إطار البحث التمهيدي الذي تقوم به طبقا لقانون،وكل هذه األم

 الضابطة القضائية تحث إشراف النيابة العامة .

 : ويتمتع املشتبه فيه بمجموعة من الحقوق في هذه املرحلة هي    

من حيث استدعاؤه يجب أن يستدعى بصفة قانونية وأن يعامل كشخص  /1

 الش يء املقض ي به من طرف املحكمة.برئ إالى أن تتبث إدانته بحكم حائز لقوة 

من حيث مؤازرة املشبوه من طرف محام أمام الضابطة القضائية  /2

واملوضوع تحث الحراسة النظرية فمن حقه في حالة تمديدها االتصال بمحام كما 

 يحق للمحامي املنصب االتصال به.

 من حيث إشعار العائلة بوضع املشبوه فيه تحت الحراسة النظرية  /3

من حيث إحضار املشبوه فيه أمام النيابة العامة عند املطالبة بتمديد مدة  /4

الحراسة النظرية،ففي حالة التلبس يصدر وكيل امللك أو الوكيل العام للملك أو 
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نائبيها حسب االختصاص كل واحد منهما اإلذن الكتابي دون حاجة إلى إحضار 

 يرة ضد املشبوه فيه املشبوه فيه أمامه بشرط وجود أدلة متناسقة وخط

أما في الحالة العادية يحب تقديم املشبوه فيه أمام النيابة العامة قبل      

انتهاء مدة الحراسة النظرية لالستماع عليه وبعد ذلك يقرر منح اإلذن الكتابي 

 بتمديد مدة الحراسة النظرية من عدمه.

الجراءات من حيث تفتيش منزل املشبوه فيه واحترام حقوقه وجميع ا /5

 التفتيش.

وبعد االفراغ من إنجاز املحضر بشروطه وشكلياته يوجه ضابط الشرطة     

القضائية أصله من نسختين منه مشهود بمطابقتهما للصل إلى الوكيل العام للملك 

إذا تعلق األمر بجنايات أو بجنايات وجنح مرتبطة بها أو جنح يختص بها وإلى وكيل 

 جنح ومخالفات.امللك إذا تعلق األمر ب

كما يتمتع الظنين في هذه املرحلة بمجموعة من الحقوق طبقا للقانون    

 : تتمثل فيما يلي

 من حقه أن يكون مؤازرا من طرف محام /1

من حقه املثول أمام املحكمة في حالة سراح مقابل ضمانة مالية يحددها  /2

 ممثل النيابة العامة أو ضمانة شخصية 

 تلقائيا أو بناء على طلبه على خبرة طبية.من حقه أن يحال  /3

 : املرحلة الثانية التحقيق اإلعدادي

يعتبر مرحلة وسطى في إطار املحاكمة العادلة،تأتي بين مرحلتي البحث     

التمهيدي واملحاكمة،يقوم بها قاض ي التحقيق للتأكد مما نسب إلى الظنيين،ومن 

متابعة وإجراءات التحقيق اإلعدادي التوفر الشروط املنصوص عليها في القانون لل
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تتميز عن البحث التمهيدي بالصفة القضائية ألن القائم بها يعتبر من السلطة 

القضائية،وألهمية التحقيق اإلعدادي يمكن القول بأنه ال وصول للعدل بغير 

 حق،وتحقيق للحق بدون حقيقة،وال حقيقة بدون تحقيق.

 : يين أمام قاض ي التحقيق هيومن أهم الحقوق التي يتمتع بها الظن 

 حريته في عدم االدالء بأي تصريح عند مثوله أمام قاض ي التحقيق ألول مرة /1

 إشعار الطنين بأن له الحق في اختيار محام /2

 أحقية الظنين في االتصال بمحاميه بكل حرية  /3

عدم جواز استنطاق الظنين في غيبة محاميه ما لم يتنازل عن هذا الحق،أو  /4

 بعد استدعاء دفاعه بصفة قانونية

 أحقية الطنين في الخضوع لفحص بناء على طلبه أو طلب دفاعه /5

 .67أحقية الظنين في أن يوضع ملف التحقيق رهن إشارة محاميه  /6

 من قانون املسطرة الجنائية: 83"فالتحقيق يكون إلزاميا طبقا للمادة 

سجن املؤبد أو التي يصل الحد ( في الجنايات املعاقب عليها باإلعدام أو ال1

 األقص ى للعقوبة املقررة لها ثالثين سنة؛

 ( في الجنايات املرتكبة من طرف األحداث؛2

 ( في الجنح بنص خاص في القانون.3

 فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح املرتكبة من طرف 
ً
ويكون اختياريا

ملقررة لها خمس سنوات أو األحداث، وفي الجنح التي يكون الحد األقص ى للعقوبة ا

 أكثر.

                                                           
قانون  - 67 يل  لة واألجوبة"مرجع سطططططططد/أحمد أبو العالء"دل ية المغربي من خالل األسططططططئ ابق      المسطططططططرة الجنائ

 (.68/76/84//45/64)ص
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وبعد االنتهاء من التحقيق تبين لقاض ي التحقيق لدى املحكمة االبتدائية أن 

ق.م.ج  217األفعال تكون مخالفة، أحال امللف على النيابة العامة  طبقا للمادة 

اقبة القضائية وباإلفراج عن املتهم املعتقل ما لم  وأمر بوضع حد للوضع تحت املر

 قال لسبب آخر.يكن معت

 بإحالة املتهم على  ،بجنحة األمر تعلق وإذا
ً
أصدر قاض ي التحقيق أمرا

 املحكمة املختصة.

أما إذا كان األمر جناية، صرح قاض ي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال امللف 

 على النيابة العامة .

من ق.م.ج لدى محكمة  218وفي حالة إذا تبين لقاض ي التحقيق حسب املادة 

 ."68ناف أن األفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة املتهم على غرفة الجناياتاالستئ

 :املرحلة الثالثة مرحلة احملاكمة 

هذه املرحلة سأقتصر فقط فيما يتعلق باإلجراءات الجلسة وصدور الحكم      

التي يجب أن تتم وفق للقانون تحث طائلة البطالن،وتم التنصيص عليها من طرف 

ربي في القسم الثالث  من الكتاب الثاني بشأن عقد الجلسات وصدور املشرع املغ

 األحكام من قانون املسطرة الجنائية .

" فمرحلة املحاكمة هي املرحلة الختامية للدعوى،وتعتبر من أهم مراحلها   

على اإلطالق إذ من خاللها يتقرر مصير املتهم سواء بالبراءة أو اإلدانة،وتأتي هذه 

صدور قرار اإلتهام وإحالة القضية إلى الجهة املختصة بالحكم وبذلك املرحلة بعد 

                                                           
أكتوبر  3) 1423من رجب  25في  1.02.255( من ظهير شططططططريف رقم 83/217/218أنظر الفصططططططول ) - 68
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 (.2003يناير 30) 1423القعدة 
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تخرج من سلطة قضاء التحقيق إلى يد قضاء الحكم،وفي هذه املرحلة يتم تمحيص 

 ".69األدلة ثم يصدر الحكم بذلك بإدانة املتهم أو براءته

"وتعقد املحاكم املختصة في قضايا الجنح واملخالفات جلساتها بقاض ي    

د وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب، وتنعقد غرفة الجنايات منفر 

االبتدائية وهي مشكلة من رئيس الجلسة واملستشارين وبحضور كاتب الضبط 

وممثل النيابة العامة،أما غرفة الجنايات االستئنافية فتعقد جلساتها وهي مكونة 

ثل النيابة العامة من هيئة مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين بحضور مم

 وكاتب الضبط تحث طائلة البطالن .

يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإحضار املتهم في حالة اعتقال ،أو     

حضوره في حالة سراح،ويتأكد من حضور محامي املتهم وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا 

 من يقوم مقامه،والطرف املدني ودفاعه .

تهم االدالء باسميه العائلي والشخص ي وبسنه ومحل يطلب الرئيس من امل     

سكناه ومكان والدته وسوابقه ،ينادي على الشهود ويحتفظ ببطاقتهم الوطنية ويأمر 

الرئيس باالنسحاب الشهود إلى القاعة املعدة لهم وال يغادرونها إال بعد أداء 

تطرح االسئلة  شهادتهم،ثم يتولى استنطاق املتهمين بعد تقديم الدفوع الشكلية ثم

من طرف ممثل النيابة العامة على املتهم بعد ذلك دفاع الطرف املدني ثم دفاع 

 املتهم،ويتم االستماع بعد ذلك للشهود فرادى بعد استنطاق املتهم.

بعد انتهاء بحث القضية تستمع املحكمة إلى الطرف املدني أو محاميه ثم      

ملتهم أو محاميه وسائل الدفاع ثم يسمح تقدم النيابة العامة ملتمساتها،ويعرض ا

بالتعقيب للطرف املدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة دائما االخيرة للمتهم ومحاميه 

                                                           
مر خلفي "ضططمانات المتهم في مرحلة المحاكمة " رسططالة لنيل شططهادة الماسططتر في الحقوق تخصططص قانون ع- 69

 (.21سكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق )صب -جنائي جامعة محمد خيضر
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ويعلن الرئيس عن انتهاء املناقشات بعد أمر إخراج املتهمين ويعلن الجلسة للتأمل في 

 ".70القضاء الفردي واملداوالت في القضاء الجماعي 

 زمة كوروناأاحملاكمة عن بعد يف ظل  : املبحث الثاني

سنعمل على تحديد مفهوم املحكمة اإللكترونية )املطلب األول( على أن    

 نخصص )املطلب الثاني( املحاكمة عن بعد .

 يةمفهوم احملكمة اإللكرتون : املطلب األول

ا انسجاما مع الظرفية الحالية التي يعيشها املغرب إثر انتشار جائحة كورون    

أضحت الضرورة امللحة ملسايرة الوضع الحالي وعدم التوقف املحكمة على إجراء 

 املحاكمات ومن أجل إتخاد التدابير االحترازية ملواجهة فيروس كورونا وعدم انتشاره

 و حماية حقوق املتقاضين واحتراما لقرينة البراءة وخاصة إثر ظهور بؤر هذا الفيروس

وما يمكن يؤذي ذلك إلى تفش ي هذا الوباء عن طريق بمجموعة من السجون باململكة 

االنتقال للمحاكمة بين املحكمة والسجن،ومن أجل ذلك ،تم العمل على إجراء 

املحاكمة عن بعد بواسطة االجهزة االلكترونية كتدبير احترازي لتصدي هذه 

 الجائحة .

ببرمجة "فاملحكمة االلكترونية هي حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود،يسمح   

الدعوى االلكترونية ،ويتألف من شبكة الربط الدولية إضافة إلى مبنى املحكمة 

،بحيث يتيح الظهور املكاني اإللكتروني لوحدات قضائية وإدارية،ويباشر من خالله 

مجموعة من  القضاة مهمة النظر في الدعوى والفصل فيها بموجب تشريعات 

                                                           
المتعلق  22.01سططات وصططدور األحكام من قانون القانون رقم الجلالقسططم الثال   من الكتاب الثاني بشططقن عقد  - 70

 بالمسطرة الجنائية م.س.

 



 

   

  -194P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

عتماد آليات تقنية فائقة الحداثة لتدوين تخولهم مباشرة اإلجراءات القضائية مع ا

 ".71اإلجراءات القضائية وحفظ وتداول ملفات الدعوى 

" وتعمل األجهزة القضائية االلكترونية على استقبال العرائض والطلبات   

القضائية،وتوفير متجدد للمعلومات حول مستجدات الدعاوى واألحكام الصادرة 

امين واملحكمة وبينها وبين املتقاضين،كما تمكن بشأنها فيكون هناك تواصل بين املح

افعة وتحضير الشهود وحضور  هذه املحكمة االلكترونية املتقاضين من املر

 الجلسات حضورا الكترونيا.

ويجب أن تكون قاعة املحاكمة مجهزة بحاسوب رئيس ي يتم إظهار فيه ملف     

هناك أجهزة حاسوب الدعوى،واإلجراء املراد اتخاذه في شأن امللف،كما تكون 

موزعة في عدة أماكن من املحكمة ترتبط مع حاسوب القاض ي )الحاسوب الرئيس ي( 

والذي بواسطته يقوم باالضطالع على ملف الدعوى وتدوين االجراء املتخذ بشأنه 

بالتسجيل املرئي ويظهر ملف الدعوى ببرنامجه أمام كل الحاضرين على الجهاز 

 ة وأيضا للحاضرين الكترونيا خارج مبنى املحكمة .الرئيس ي وكدا االجهزة املوزع

كما تجهز قاعة الجلسات بكاميرا توضع في مكان مثالي من قاعة املحاكمة    

 لنقل الصورة على مرحلتين 

هذه الصورة على  تصوير قاعة املحاكمة بما فيها ليتم نقل:املرحلة األول

يث يتمكن كل من له عالقة الصفحة الرئيسية ملوقع املحكمة )على االنترنيت(،بح

بالدعوى أو أي مواطن الدخول للقاعة عبر االنترنيت وحضور جلسات املحاكمة 

 طبقا ملبدأ علنية املحاكمات .

                                                           

ونية صططفاء أوتاني " المحكمة اإللكترونية )المفهوم والتطبيق (مجلة جامعة دمشططق للعلوم اإلقتصططادية والقان /د - 71

 (.170)ص 2012العدد األول  28المجلد –
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يتم فيها عرض ملف الدعوى وذلك بالضغط على جزئية  : واملرحلة الثانية

قاض ي أن علنية املحاكمة املوجودة على املوقع الرئيس ي للمحكمة وفي حالة أن قرر ال

 ".72تكون الجلسة مغلقة يتم توقيف التصوير وتشغيله بعد ذلك

" مما ال يجعل مجاال للشك أن االلتحاق بركب املحكمة الرقمية أضحى    

ضرورة ملحة وليس خيارا إستراتيجيا الغاية منه تطوير العدالة بل نقطة فاصلة 

يطلق عليها ب  بين مفهوم املحاكمة الكالسيكية واملحاكمة عن بعد أو ما قد

"املحاكمة الرقمية" التي ستمكن مرتفقي القضاء عن كواصلة دعاويهم القضائية 

 دون تواجدهم املادي بمرفق املحكمة ال مجرد االطالع اإللكتروني على مأالتها .

كما أن هذا النوع الجديد من التقاض ي الحديث سيسهل ال محا له من   

ليف املرصودة مؤادها مأسسة القضاء تخفيف العبء على املحاكم بأقل التكا

 ".73الرقمي

 احملاكمة عن بعد : املطلب الثاني    

فاملحاكمة عن بعد يجب أن تحترم جميع املقتضيات القانونية واإلجراءات     

املنصوص عليها من طرف املشرع املغربي،والتي تطرقت إليها في املحور األول أعاله، 

ر من أهم مراحل املحاكمة العادلة والحاسمة في وخاصة مرحلة املحاكمة التي تعتب

املوضوع املحاكمة إما بإدانة املتهم أو الحكم ببراءته، ولذلك يجب أن تمر املحاكمة 

بجو من الشفافية واملوضوعية بحضور املتهم واستنطاقه واالستماع إلى الشهود 

                                                           

قاضططططططي اال- 72 ظام الت ماني ليلى " ن عدد العصطططططط ية إلنجاح  الخطط التنموية  مجلة الفكر ال عاشططططططر لكتروني أل

 (.218/219)ص

يام" الحاجة إلى التقاضطي عن بعد في زمن الجائحة وسطؤال المحكمة الرقمية" منشطورات د/ شطريف الغ -[10]- 73

 (.118)ص 2020مايو  18مجلة الباح  العدد 
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أمام محاكمة وملتمسات النيابة العامة ودفاع الطرف املدني ودفاع املتهم لنكون 

 عادلة عن بعد .

تعزيزا لجهود تقريب الخدمات القضائية من املتقاضين في إطار "       .1

التدابير الوطنية املتخذة ملواجهة وباء كورونا املستجد ، أشرف السيد 

وزير العدل األستاذ محمد بنعبد القادر والسيد الرئيس املنتدب 

طفى فارس و السيد للمجلس األعلى للسلطة القضائية األستاذ مص

رئيس النيابة العامة األستاذ امحمد عبد النباوي صباح يوم االثنين 

بمقر املحكمة االبتدائية بسال على مراسم اإلطالق  2020أبريل  27

الرسمي لعملية التقاض ي عن بعد كنظام يستخدم تكنولوجيا 

التواصل بين املؤسسات السجنية والسادة القضاة واملحامين في 

محاكم اململكة، نظام يحترم شروط املحاكمة العادلة مختلف 

ويضمن سالمة مختلف األطراف املعنية باملحاكمة ويساهم في ضمان 

 ".74السير العادي لعدد من القضايا املعروضة على أنظار القضاء

"وباملوازاة مع ذلك تم إعداد وزارة العدل مشروع يتعلق باستعمال      

جراءات القضائية التي من خالله يتم العمل على الوسائط اإللكترونية في اإل 

التقاض ي عن بعد والقيام بجميع اإلجراءات القانونية إلكترونيا، وتتولى منصة 

اإللكترونية رسمية للتقاض ي بعد تأمين عملية التبادل الالمادي إلجراءات بين 

وثائق املحامين ومحاكم اململكة،بما يضمن موثوقية املعطيات املضمنة،وسالمة ال

وأمن وسرية التبادالت اإللكترونية وغيرها،هذا املشروع اعتبر املقاالت واملذكرات 

                                                           

أضطلع عليه بتاريخ  https://www.justice.gov.maأنظر الموقع االلكتروني لوزارة العدل  - 74

 . 01.20على الساعة 2020/05/12
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واملرفقات وكافة اإلجراءات األخرى املحررة على دعامة إلكترونية،املجلى بها أو 

املتوصل بها عبر الوسائط اإللكترونية،صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها 

 ورقية. الوثيقة املحررة على دعامة

وتتضمن باملنصة اإللكترونية الحسابات اإللكترونية املهنية للمحامين    

واملفوضين القضائيين والخبراء،والعناوين اإللكترونية الرسمية لإلدارات العمومية 

 وللطراف الراغبين في ذلك،ليتم اعتمادها في التبليغ اإللكتروني،كما يمكن أن يقدم

م التبليغ اإللكتروني تصريحا باملنصة اإللكترونية الطرف الذي يرغب في استخدا

 يتضمن عنوانه اإللكتروني الرسمي.

ويثبت كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها وفي   

النظام املعلوماتي املعد لهذه الغاية،ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل،ويوقع 

ترونيا من طرف رئيسها وكاتب محضر الجلسة وسجلها بعد كل جلسة يدويا أو إلك

 .75الضبط"

نص صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في وفي هذا اإلطار  "  

الرسالة التي وجهها إلى املشاركين في الدورة الثانية للمؤثمرالدولي للعدالة بمراكش 

ي  وجاء ف 2019أكتوبر  21تحث شعار"العدالة واالستثمار التحديات والرهانات " يوم 

السياق، ندعو الستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر 

املعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم المادية اإلجراءات واملساطر 

القانونية والقضائية، والتقاض ي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق 

نسجاما مع متطلبات منازعات املال واألعمال، مع السرعة والنجاعة،وذلك ا

                                                           
الموقع االلكتروني لوزارة مشروع يتعلق باستعمال الوسائط اإللكترونية في اإلجراءات القضائية منشور على  - 75

 .00.40على الساعة  2020/05/13اضطلع عليه بتاريخ  https://www.justice.gov.maالعدل 
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الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش 

 .76التحول الرقمي"

" كما جاء في بالغ عن رئيس النيابة العامة الذي أعلن من خالله أنه يتعين        

تهم للنيابة املختصة بواسطة على عموم املتقاضين أمام النيابة العامة توجيه شكايا

الفاكس،أو بواسطة البريد االلكتروني الخاص بالنيابات العامة املعنية،واملعلن عنها 

محليا وكذلك على صفحة املوقع االلكتروني لرئاسة النيابة العامة 

(www.presidenceministerpublic.com كما تم وضع خطوط هاتفية للجميع )

النيابات للحصول على املعلومات واإلرشادات في حالة االستعجال،أو للتبليغ عن 

 الجرائم .

و يشعر السادة املحامين وعموم املتقاضين أن خطوط هاتفية قد تم وضعها     

في بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب املعلومات أو الحصول على إرشادات 

الحاالت املستعجلة أوللتبليغ عن الجرائم،كما تم تسهيل  تخابر املعتقلين مع 

 ".77دفاعهم لتجهيز املكاملات عن بعد خالل فترة الحجر الصحي

فلكي  تكون املحاكمة عن بعد ناجحة يجب على الدولة العمل على تجهيز     

االلكترونية قاعات الجلسات باملحاكم واملؤسسات السجنية بأحدث التجهيزات 

والعمل على خلق موارد وأطر بشرية تتالءم مع التخصصات املعلوماتية 

التكنولوجية لضمان إستمرارية الجلسة إلكترونيا وعدم توقفها ،فاملحاكم تفتقد 

لهذه األطر وهذا ما سينعكس سلبا على إجراء املحاكمة ،فالتقاض ي االلكتروني 

                                                           

ي فمقتطف من نص الرسطططالة التي وجهها صطططاحب الجاللة الملك محمد السطططادس نصطططره ك إلى المشطططاركين - 76

 21ات " يوم ت والرهانالعدالة واالسططططططتثمار التحديا الدولي للعدالة بمراكش تح  شططططططعار" الدورة الثانية للمؤثمر

 .2019أكتوبر

أضطططلع  www.presidenceministerpublic.comبالغ منشططور بالموقع الرسططمي لرئاسططة النيابة العامة - 77

 .02.03على الساعة  2020/05/13عليه بتاريخ 

http://www.presidenceministerpublic.com/
http://www.presidenceministerpublic.com/
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للقضاء والسرعة البث في الجلسات سيعود بالنفع على جميع املهن املساعدة 

وتقديم االجراءات واملقاالت إلكترونيا واالحتفاظ بها في مأمن من الضياع عكس 

الطريقة التقليدية املكتوبة ورقيا ،كما ستساهم في تخفيض تكاليف املصاريف 

التنقل السجناء بين املحاكم والسجون للمحاكمة،إضافة إلى العديد من املميزات 

،أما فيما د بالنفع على مرفق العدالة والسير نحو التحديث والرقمنة التي ستعو 

يتعلق بمبدأ علنية الجلسات فيمكن إدراجه ضمن النظام العام وخاصة في الفترة 

التي يعيشها املغرب اآلن جراء انتشار جائحة كورونا التي تهدد حياة املواطنين عن 

لعدالة العمل على إجراء طريق انتقاله بين األشخاص وهذا ما جعل مرفق ا

 املحاكمات عن بعد بواسطة األجهزة االلكترونية كتدبير لتصدي هذه الجائحة .

 :خامتة 

مما ال شك فيه انتقال مرفق العدالة من إجراء املحاكمة عن قرب إلى    

املحاكمة عن بعد، الذي جاء في سياق فترة التي يعيشها املغرب اآلن جراء انتشار 

هذه الخطوة تشكل إحدى اآلليات الرئيسية ملواكبة ورش إصالح و  جائحة كورونا،

النهوض باملرفق العدالة عن طريق التحديث وتقنية الرقمنة ،التي ستعزز هذا املرفق 

واالنتقال من الطريقة التقليدية للمحاكمة إلى الطريقة االلكترونية التي تختصر 

املحكمة والسجن للمحاكمة  الكثير من االجراءات ال من حيث نقل السجناء بين

،والسرعة البث في الجلسات واالحتفاظ بجميع االجراءات إلكترونيا ولكن في إطار 

ع إحترام مبادئ وضمانات املحاكمة العادلة التي يمر منها املتهم في جميع املراحل، م

مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط اإللكترونية في انتظار املصادقة على 

و الحق ت القضائية ومالئمته ملنظومة العدالة حماية لحقوق االنسان وهاإلجراءا

 في التقاض ي وفق القانون .
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 حنان احللوي                                          السيدة 

 طالبة باحثة مباسرت املنازعات القانونية 

                       والقضائية بكلية احلقوق بسال                    
 

 ستحالة  تنفيذ جائحة كورونا قوة قاهرة ال
 االلتزامات، وانهاء عالقات الشغل

 

 مقدمة 

يعيش العالم اليوم هشاشة في معظم أنظمته بسبب الزائر الخفي كما سماه 

البعض أو ما يعرف بفيروس كورونا املستجد الذي ترك العالم بأسره مكتوف األيدي 

ه أمامه، ولعل ما بادر اليه املغرب في اتخاده مجموعة من التدابير االحترازية ال حيلة ل

بعد تسجيله أول الحاالت التي تحمل الفيروس وفي ظل هذه التدابير ماهي اال أيام 

املنظمة  2020مارس 20قليلة وبادر باإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 

، مما طرح نوعا من االرتباك عند  2020س مار  23الصادر بتاريخ  2.20.299بقانون 

الطبقة الشغيلة بسبب انهيار العالقات الشغل وذلك راجع الى افالس الشركات مما 

 امسيحممد القذ س اجمللة رئي
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سيؤدي بها الى طرد عمالها لتفادي االفالس وهنا ستطرح مجموعة من االشكاالت 

 أهمها:

 هل يمكن أن نعتبر هذه الجائحة قوة قاهرة لالستحالة تنفيذ االلتزامات؟

 وهل يمكن أن نعتبر انهاء العالقات الشغل في ظل هذه الجائحة طردا تعسفيا؟

 يذ االلتزاماتجائحة كورونا قوة قاهرة لالستحالة تنف

مما ال شك أن  الظروف التي يعيشها العالم اليوم وليس املغرب فقط ستعرف 

 موجة من تسريحات مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعلى رأسها البطالة ، وخاصة

أن هناك تقارير واحصاءات جاءت بها منظمة العمل الدولية تفيد بأن نسبة البطالة 

مليون شخص، ومما ال يخفى أن املغرب بدوره مرتبط  25من املرتقب ستزيد بنحو 

 بهذا الرقم، وهذا االشكال لقي نوعا من تضارب في ساحة القانونية بين من اعتبر هذه

 فيذ االلتزامات وهناك من لم يعتبرها كذلك.الجائحة كقوة قاهرة لالستحالة تن

من قانون االلتزامات والعقود عرفت القوة القاهرة  269برجوعنا الى املادة 

بأنها كل أمر ال يستطيع االنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية )الفيضانات 

والجفاف والعواصف والحرائق...( ،وتكون من شأنه أن تجعل تنفيذ االلتزام 

وهنا الظواهر التي اعتبرها املشرع قوة قاهرة لم تأتي على سبيل الحصر بل  مستحيال 

على سبيل املثال حيث تمت االشارة الى هذه الظواهر بحرف الكاف ) كالظواهر 

الطبيعية(، وقارنها بشرط يضفي عليها هذه الصفة وهو أن يكون من شأن هذه 

دنا الى تفكير بأن القضاء الظواهر جعل تنفيذ االلتزام مستحيال، وهذا ما سيقو 

املغربي سيعتبر هذا الفيروس قوه قاهرة ألنه سيترتب عليه تعطيل الكثير من عقود 

الشغل أو سيقلل منها وزيادة على ذلك انهاء عقود الشغل بسبب توقف االنتاج في 

بعض القطاعات غير أننا ال يمكننا أن نقول أن هذه الجائحة قوة قاهرة بشكل قطعي 
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نهجته الدولة في أمرها بإغالق بعض القطاعات الشغل وليس كلها  وخاصة ما

وفرضت تعويضات مهمة في حالة توقف الشغل لعمالهم لكن في حالة مالم يتوصلوا 

 بتعويضات وتوقف نشاطهم هنا يمكن أن يتمسكوا بالقوة القاهرة.

 طرد تعسفي _ا نهاء عالقات الشغل يف ظل جائحة كورونإ

من قانون الشغل على أنه عند قيام أحد  33من املادة  نصت الفقرة الثانية

الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد املدة قبل حلول أجله تعويضا للطرف األخر مالم 

يكن االنهاء مبررا بصدور خطأ جسيم عن الطرف األخر أو ناشئا عن القوة القاهرة 

نه طردا تعسفيا بل ،وهذه الفقرة لم تنص صراحة بأن انهاء العقد هنا خارج أجله بأ

اعتبره فقط انهاء عقد الشغل بفعل قوة قاهرة  ويعفي أيضا املشغل واألجير من 

 43وجوب التقيد بأجل االخطار في حالة القوة القاهرة حسب ما نص عليه في املادة 

من مدونة الشغل ،أي هنا ال تترتب أي تعويضات في حالة عدم احترام أجل االخطار 

من مدونة الشغل  33فس املادة وتحديدا الفقرة االولى من املادة لكن عند رجوعنا لن

املحدد للعقد أو بانتهاء الشغل الذي  "" ينهي عقد الشغل املحدد املدة بحلول األجل

"" فاملشرع هنا كان صريحا في منحه ترخيصا بدون شروط يسمح ألرباب كان محال له 

ة، وهذه الفقرة بحديد تضرب العمل بتوقيف وانهاء عقود الشغل جراء قوة قاهر 

كل النصوص التي جاء بها املشرع والتي كانت لصالح االجير عرض الحائط ألنها ال 

يمكنها أن تحجب قوة لفظة طرد العمال في ظرف القوة القاهرة بدون أي أثر على 

هذا الطرد مما سيجعل هذه الجائحة مناسبة لتعسف بعض املشغلين لتخلص 

عويضات بقوة هذا النص لكن كما يقال أن لكل قاعدة وطرد عمالهم دون أي ت

استثناء واالستثناء هنا هو الجائحة فال يمكن للجهات املسؤولة أن تبقى متفرجة ملا 
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سيقع من استغالل ماكر للقانون بتأكيد ستتدخل بمراسيم استعجالية تفرضها 

 .الصحية حالة الطوارئ 
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 السيد أمراني علوي حافظ 

 مباسرت املنازعات القانونية  باحث طالب

                                           الراشيديةوالقضائية بكلية احلقوق   
 

دور الدفع اإللكرتوني )البطاقة البنكية منوذجا( 
 املستجد19يف احلد من انتشار فريوس كوفيد 

 

 مقدمة 

ع تغير الزمن شهد العالم تطورا تقنيا مهما بفضل الوسائل التكنولوجية م

الحديثة التي ساهمت في تقريب املسافات بين الشعوب بحيث أصبح العالم عبارة 

عن قرية صغيرة وتعتبر البطاقة البنكية إحدى أبرز الوسائل الحديثة التي تم ابتكارها 

ق النقدية بين البائع واملشتري ، وقد من أجل سداد الديون فهي تقوم مقام األورا

املتعلق بمؤسسات  103.12من القانون  6عمد املشرع املغربي إلى تنظيمها في املادة 

 امسيحممد القذ رئيس اجمللة 
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وتتجلى أهمية املوضوع الذي بين أيدينا في  78االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

سنة إطار التصدي لفيروس كورونا الذي بدئ ظهوره في مدينة ووهان بالصين في 

وشمل مختلف دول العالم باستثناء فئة قليلة ، ومع كل هذه التداعيات  2019

توقفت عجلة االقتصاد وتم فرض حالة الطوارئ الصحية مخافة من انتشار فيروس 

بحيث عمدة مجموعة من الشركات التجارية العاملية إلى العمل بواسطة  19كوفيد

قتناء الزبناء للمنتوجات الضرورية الدفع االلكتروني بدل األوراق النقدية عند ا

للعيش بعد هذا التمهيد نكون أمام طرح إشكالية محورية : إلى أي مدى ساهم الدفع 

 ؟  19اإللكتروني في الحد من انتشار جائحة كوفيد

 ولإلجابة عن هذه اإلشكالية محل الدراسة ارتأينا تقسيم املوضوع إلى فقرتين:

ة: الفقرة الثاني. لكتروني )البطاقة البنكية نموذجا(الفقرة األولى: مفهوم الدفع اإل

 .تروني في كبح انتشار وباء كورونادور الدفع اإللك

 ي )البطاقة البنكية منوذجا(الفقرة األوىل: مفهوم الدفع اإللكرتون

يمكن تعريف البطاقة البنكية من الناحية القانونية على أنها وسيلة من 

قام النقود وهي ورقة تتضمن أمرا أو التزاما بالوفاء وسائل الدفع االلكتروني تقوم م

غير قابل للرجوع فيه من طرف الزبون صاحب البطاقة إلى املؤسسة املصدرة لها 

قصد القيام بتحويل مبلغ معين من حسابه إلى حساب التاجر املنخرط في نظام 

معين  البطاقة البنكية أو أنها تعهد بمقتضاه يقوم مصدر البطاقة بفتح اعتماد

                                                           
( بتنفيذ القانون رقم  2014ديسمبر  24)1436فاتح ربيع األول ، صادر في  1.14.193ظهير شريف رقم  78

( ، 2015يناير  22)1436، بتاريخ فاتح ربيع األخر  6328الصادر في الجريدة الرسمية عدد  103.12
 والمتعلق  بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
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، وقد عرف بعض الفقه أيضا البطاقة البنكية بأنها تعهد  79ملصلحة شخص أخر

بمقتضاه يقوم مصدر البطاقة البنكية بفتح اعتماد معين ملصلحة شخص أخر هو 

حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى املحالت التجارية التي 

بقبولها الوفاء ملشتريات حاملي البطائق  ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فيه

 . 80الصادرة من الطرف األول على أن تتم التسوية النهائية بعد كل مدة محددة

أما من الناحية التقنية فيمكن تعريف البطاقة االلكترونية بأنها بطاقة  

صغيرة من البالستيك تحمل بيانات خاصة بصاحبها وباملؤسسة املصدرة، باإلضافة 

بيانات غير الظاهرة التي توجد في الشريط املغناطيس ي وذاكرة اصطناعية تضم إلى ال

جميع املعطيات التي تسمح بإجراء عمليات األداء للتجار املنخرطين في نظام البطاقة 

أو القيام بسحب األوراق النقدية من الشبابيك األوتوماتيكية التابعة للمؤسسات 

 . 81املصدرة للبطاقة

وهو لى أن مصدر البطاقة البنكية هو املركز العاملي للبطاقة وتجدر اإلشارة إ

افقة على  املنظمة أو املؤسسة العاملّية املسؤولة عن إصدار بطاقات االئتمان واملو

عضوية املصارف في كافة أنحاء العالم، من أجل املشاركة في إصدار بطاقات 

                                                           
،  0022لمطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، سنة محمد الشافعي: " بطاقات األداء واالئتمان بالمغرب " ، ا 79

ادر سنة ، أورده األستاذ محمد مومن في كتابه أحكام وسائل األداء واالئتمان في القانون المغربي الص 18ص : 
 . 461، في الصفحة :  2013

اذ رده األست، أو  9، ص :  1990فايز نعيم رضوان: " بطاقات الوفاء " ، مكتبة الجالء بالمنصورة ، سنة  80
ة : ، في الصفح 2013محمد مومن في كتابه أحكام وسائل األداء واالئتمان في القانون المغربي الصادر سنة 

461 . 
مان في القانون المغربي " ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، األداء واالئت: " أحكام وسائل  محمد مومن 81

 . 462، ص :  2013الطبعة األولى ، سنة 
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بطاقات االئتمان منظمة  االئتمان، ومن أشهر املراكز العاملّية املسؤولة عن إصدار 

مة ماستر كارد Visa فيزا
ّ
  .  Master Card 82ومنظ

 يف كبح انتشار وباء كورونا  الفقرة الثانية: دور الدفع اإللكرتوني

 وسائل الدفع اإللكتروني " البطاقة البنكية  نموذجا " بشكل فعالساهمت 

تقدم حال سريعا حيث جاءت ل 19في الحد من انتشار وباء كورونا املستجد كوفيد

للشخاص الذين يقطنون في مناطق ينتشر فيها الفيروس ودالك على اعتبار أن 

الناس لن يضطروا إلى التعامل مع بعضهم البعض باألوراق النقدية، التي قد تكون 

البنوك  موبوءة بالفايروس، فمخاوف انتشار األوراق النقدية املوبوءة جعلت

في تعقيمها من خالل استخدام األشعة فوق  على سبيل املثال تشرع 83الصينية

البنفسجية أو درجات الحرارة املرتفعة ثم تخزينها لفترة معينة قبل تعميمها للحرص 

على عدم احتوائها على أي من مخلفات الفيروس فمعظم الفئات العمرية الكبيرة في 

يلجؤون إلى السن التي يتعذر عليها الخروج  بسبب املرض كاستثناء في حالة الطوارئ 

اقتناء حاجياتهم الضرورية ودفع ثمنها بطريقة الكترونية عبر األنترنيت عن طريق 

وضع  القن السري املوجود في البطاقة املصرفية أو البنكية إلنجاز معامالتهم املالية 

ه ذدون الحاجة إلى األوراق النقدية ودون الحاجة إلى التنقل لجلبها بل تتيح لهم ه

اقع االلك ترونية خاصية  التوصيل إلى العنوان املطلوب وشهدت شركة أمازون املو

األمريكية إقباال كبيرا على شراء املنتوجات الضرورية  املعروضة للبيع في متجرها 

                                                           
، حول أنواع بطاقات االئتمان ، تم  www. mawdoo3.com مقال منشور في الموقع االلكتروني:   82

 . 00:46، على الساعة :  19/04/2020الدخول يوم 
، منشور في الموقع االلكتروني :  19مقال حول الدفع االلكتروني في ظل وباء كوفيد   83

www.skynewsarabia.com  01:20على الساعة  19/04/2020، تم الدخول في . 

http://www.skynewsarabia.com/
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في مقال لها على أن  تفش ي فيروس كورونا  84arabic.cnnحيث أكدت ذلك صحيفة 

وق عبر اإلنترنت، ما أثر على تسبب في زيادة كبيرة على شركة أمازون في عمليات التس

ألف وظيفة جديدة  100إمكانية الشركة العمالقة ملواكبة الطلب، ودفعها إلضافة 

 بدوام كامل وجزئي في الواليات املتحدة األمريكية .

وتكمن أهمية الدفع اإللكتروني في كون أن الناس لن تضطر إلى مغادرة مقر  

يحتاجونه إلكترونيا مثل الخدمات التي سكناهم بل سيقومون بعمليات شراء كل ما 

توفرها البطاقة البنكية بايبال لتسهيل عمليات الدفع اإللكتروني، وقد عمدت أيضا 

بعض األسواق التجارية في املغرب إلى العمل بالدفع االلكتروني عن طريق البطاقة 

 . 19البنكية بدل النقود للوقاية من انتقال فيروس كوفيد

 خامتة 

ن القول على أنه في ظل كل هذه االكراهات والتداعيات التي يعرفها ختاما يمك

العالم بسبب فيروس كورونا ظهرت وسائل الدفع االلكتروني والتكنولوجيا بصفة 

حيث  19عامة، للتخفيف والحد من األخطار الصحية التي خلفها انتشار وباء كوفيد

جل اقتناء حاجياتهم شكلت البطاقة البنكية قنطرة عبور للبشرية جمعاء من أ

األساسية عبر األنترنيت دون مغادرة منزلهم وتعريض حياتهم لخطر فيروس كورونا 

 املستجد. 
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Pr MOHAMED YAZID MAZOUZI 

Avocat-stagiaire au barreau des avocats de Casablanca 

Doctorant-chercheur en droit des affaires, 
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 ملخص: 

ي يمر من أزمات، في خالل فترة األزمة االقتصادية الحالية، يمكن أن نعتبر أن العقد الدول

اقع العديد من الصعوبات يمكن أن تأتي ملنع تنفيذ العقد الدولي.  الو

لذللك قد يكون مبدأ التوازن العقدي محطة تساؤالت عديدة، كما أن الجائحة التي يمر 

منها العالم قد تخلق إحساسا بعدم األمان وعدم الحماية لدى املتعاقدين كما أن القوة القاهرة 

الفجائي فعل األمير وغيرها من املخاطر الخارجية، سيؤثرون على جوهر العقد الدولي  الحادث 

ومن املؤكد أن وضعية عدم التوازن العقدي ستدفع املتعاقدين إلى للبحث دون أي شك عن 

 الوسائل املناسبة للتكييف والتغلب على هذا الوضع الصعب 
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Résumé :  

En cette période de crise économique, le contrat international peut 

se voir en souffrance, en effet, plusieurs difficultés, et embûches 

peuvent survenir pour empêcher son exécution. 

De ce fait, l’équilibre contractuel semble être remis en question, la 

pandémie créa un véritable sentiment d’insécurité chez les 

contractants. 

la force majeure, l’imprévision, tant de risques externes 

affecteront, voire, troubleront la substance du contrat international. 

Ipso facto les contractants sans doute rechercheront des moyens 

pour s’adapter et pallier à ce déséquilibre néfaste. 

During this economic crisis, the international contract can be 

overdue, in fact, several difficulties, and pitfalls can arise to prevent 

its execution. 

As a result, the contractual equilibrium is threatened, the pandemic 

created a feeling of insecurity among the contractors. 

The force majeure, unpredictability and so many external risks will 

affect or even disturb the substance of the international contract. 

Ipso facto the contractors will seek means to adapt and mitigate 

this lack of balance. 
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Mots-clés : 

 –بنود التكييف  –العقد الدولي ـ القوة القاهرة ـ الحادث الفجائي ـ فعل األمير 

 العقدي مبدأ التوازن  – 19الكوفيد 

Contrat international- Force majeure- imprévision- fait du prince- 

clauses d’adaptation- la Covid 19- équilibre contractuel 

International contract- force majeure – unforeseeability – act of 

state - regulation clauses – the Covid 19- the equilibrium of the 

agreement. 

Introduction :  

Les contrats internationaux sont sans cesse plus nombreux85, 

constituent, assurément, un pan très important des règles de droit et 

des opérations du commerce international. Lorsqu’il est question de 

frontières dans des échanges commerciaux, de nombreuses 

difficultés surgissent. 

Ce faisant les contrats internationaux sont porteurs, au moins 

depuis le siècle passé, de nombreuses contributions dans le domaine 

du droit international privé et de l’arbitrage. Les contrats 

internationaux ont été le berceau de la loi d’autonomie et des lois de 

police86, ils ont suscité l’avènement de règles matérielles spécifiques 

                                                           
  158، مطبعة مراكش ، ص 2005ـ2004محمد األطرش، القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية  85

86 M.Ancel, P.Deumier, M.Laazouzi, « Droit des contrats internationaux », éd Sirey 2017,p.50. 
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et de méthodes hybrides. Ils sont la terre d’élection de l’arbitrage 

international et des clauses d’adaptation et d’aménagements 

contractuels. Ils ont provoqué et provoquent toujours une intense 

activité doctrinale, entraînant les juristes vers la théorie du droit et 

de ses sources, les occupant à élaborer des règles savantes ou à forger 

des modèles de contrats sur mesure à visée pratique.  

Il n’est plus discuté aujourd’hui qu’un contrat peut être 

déséquilibré. Nous sommes loin des illusions de la doctrine du 

XIXème siècle87 qui voyait dans la liberté contractuelle la garantie de 

la justice contractuelle. Par conséquent, une « correction » du 

contrat serait utile, aussi bien d’un point de vue économique, car elle 

permet de sauver le contrat que d’un point de vue strictement 

juridique, puisqu’elle autorise la restauration de la justice 

contractuelle.  

Dans ce sens, l’utilité d’une telle correction est reconnue en droit 

du commerce international, la Convention de Vienne sur la vente 

internationale de marchandises aussi bien que les principes Uni-

droit en font foi en prévoyant plusieurs voies de correction. 

L’adaptation du contrat est admise dans de nombreux droits 

étrangers, particulièrement dans une majorité des autres états 

                                                           
87 Au XIXème siècle , Le contrat, étant la base de la liberté contractuelle , équivalait la garantie 

de la justice contractuelle. 
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membres de l’Union européenne qui connaissent la 

révisionpour.cause.d’imprévision.  

Dans cette optique, le contrat international se voit en souffrance, 

face à une crise sanitaire déclenchée suite à la naissance d’une 

pandémie ‘’ Covid 1988’’ qui survint dans le monde entier, et qui met 

en jeu les relations internationales. 

En effet, le 30 janvier 2020 le directeur général d’OMS a déclaré 

que la pandémie89 de la nouvelle Covid 19 constituait une urgence de 

santé à la portée internationale. La pandémie que nous vivons a 

contraint les autorités marocaines à décréter l’état d’urgence 

sanitaire par le décret N° 2-20-293 publié au bulletin officiel N° 6867 

du 24 mars 2020 avec des mesures de confinement qui restaient en 

vigueur jusqu’au 20 avril 2020 et qui ont été prolongé par la suite 

jusqu’au 20 mai. Puisqu’il s’avère trop risquer de s’en remettre aux 

autorités publiques, pour assurer le « rééquilibrage » du contrat en 

cas de changements de circonstances, cette tâche incombera aux 

                                                           
88 La Covid19 est une pandémie d’une maladie infectueuses émergente, appelée la maladie à 

coronavirus 2019, provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. 

89 Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), on parle de pandémie en cas de 

propagation mondiale d'une nouvelle maladie. A ce jour 194 pays et territoires du monde sont 

touchés (sur 198 reconnus par l'ONU). L'épidémie de coronavirus est devenue une pandémie 

le 11 mars comme annoncé par l'OMS ce même jour, dépassant la barre des 100 pays 

infectés dans toutes les zones du globe. La grande majorité de la population n'étant pas 

immunisée contre ce nouveau virus, son impact et sa gravité sont potentiellement plus 

élevésque dans le cas d'un virus déjà connu. 

https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-france-direct-carte-deconfinement-11-mai-departements-rouge-vert-masque-mort-monde-espagne-bilan-direct-ecole-reprise/
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020
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« volontés privées ». Plusieurs approches pourront alors être 

envisagées par les parties.  

Ainsi, elles pourront « souhaiter que leur convention s’adapte aux 

circonstances sans que l’acte de volonté́ de l’une ou l’autre d’entre 

elles ne soit nécessaire ». Il s’agira d’une adaptation 

« automatique ». Si l’adaptation suppose l’intervention de la 

volonté́ de l’une des parties, elle sera « semi-automatique ». Enfin, 

l’adaptation du contrat pourra être soumise à l’expression de la 

volonté́ des deux parties. Sa mise en œuvre sera alors non-

automatique. 

Il est donc nécessaire pour savoir si un partenaire commercial peut 

invoquer la force majeure pour annuler un évènement ou demander 

son report, d’analyser les contrats existants entre les partenaires 

commerciaux internationaux. Des dispositions contractuelles - telles 

des clauses d’adaptations existent — elles ? Dans l’affirmative, que 

prévoient-elles et comment fonctionnent — elles ? La force majeure 

est-elle prévue au contrat et si oui, comment est-elle définie ? À 

défaut de dispositions contractuelles, la pandémie du coronavirus 

peut-elle constituer un cas de force majeure ? Quid de la révision 

pour imprévision ? Enfin, les modes alternatifs de règlement des 
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conflits (MARC) ou les modes alternatifs de règlement des différends 

(MARD )90  seront  ils la seule échappatoire ?  

Dans ce sens, la question qui mérite notre attention est de savoir 

dans quelle mesure la Covid 19 a affecté la substance du contrat 

international ? Et comment celui-ci pourrait s’adapter à ces 

changements ? 

Ces questions sont le préalable nécessaire à la sécurisation de 

toute situation juridique international et ce d’autant plus qu’il est 

fort probable qu’un nombre important de différends naitra de la 

question de savoir si la pandémie du coronavirus est ou non un cas 

de force majeure au regard d’un contrat considéré (I). Par ailleurs, 

outre la question de la force majeure, il faut également s’interroger 

sur le fait de savoir si la pandémie du coronavirus peut être invoquée 

comme cause d’imprévision qui permettant aux parties de 

renégocier les conditions du contrat. (II). 

I) L’automaticité des clauses d’adaptation du contrat 

international  

                                                           
90 Les modes alternatifs de règlement des conflits ( MARC ), ou modes alternatifs de règlement 

des différends ( MARD ), sont des pratiques placées en regard des systèmes mis en place par 

les États et les gouvernements (recours contentieux, systèmes judiciaire), impliquant un 

règlement à la fois juridique et judiciaire d’un différend. En anglais, il s’agit des ADR, soit 

alternative Dispute Résolution. Le ‘’R’’ des ‘’ADR’’ est aussi traduit sous la forme de ‘’résolution’’. 



 

   

  -217P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

Le contrat international pourrait connaître plusieurs changement 

pendant son élaboration, sa négociation et son exécution, certaines 

clauses indispensables à sa sécurité demeurent nécessaires et 

efficaces, ayant pour but principal, l’adaptation et le rééquilibrage du 

contrat face à tout changement des circonstances (a), ensuite le sort 

du contrat international reste le souci majeur des contractants (b) 

a) la qualification et l’interprétation de la force majeure au sein 

du contrat international  

l’interprétation et la qualification de la force majeure au sein du 

contrat international repose sur la présence des clauses d’adaptation 

automatique (1), semi-automatique ( 2) et sur  l’existence des 

conditions, de formes et de fonds. 

1- Les clauses d’adaptation automatique : 

Établissent au sein de la relation contractuelle un processus « qui 

ajustera et adaptera le contrat sans en affecter la force et la stabilité, 

puisqu’aucun nouvel accord de volontés ne sera nécessaire à ce 

moment-là ». Leur insertion implique la prise en considération par 

les parties des risques d’ordre économique, financier et 

concurrentiel. Ces risques qu’on appelle risques externes seront 

traités comme des variables qui seront mises en relation avec un 

élément de référence; il pourra s’agir des cours dès lors, ou d’une 

devise si les parties souhaitent se prémunir contre une dévaluation 
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ou une baisse de parité ; de l’indice des prix de certaines matières 

premières ; par leur insertion, implique la prise en considération par 

les rapports à l’inflation ; des prix offerts par la concurrence… 

Ajoutons à cela que le choix de la référence s’avère délicat 

puisque, dans certains pays, sa validité dépend de divers facteurs tels 

que son degré de précision, son indépendance à l’égard des parties et 

son rapport avec l’objet que les parties entendent réaliser. 

Également, le choix d’un mauvais indice ou sa disparition risquent de 

poser problème. 

En outre, appelée clause d’indexation ou clause d’échelle mobile, 

a pour rôle de modifier de plein droit l’objet de l’obligation. Elle 

modifie généralement le montant de l’obligation de somme d’argent 

en fonction des changements enregistrés par les indices mesurant le 

prix d’un produit ou d’un service déterminé, ou le niveau général des 

prix. Ces clauses ont été accusées de favoriser l’inflation, leur validité 

a donc été longtemps discutée. Mais en raison de leur utilité, la 

jurisprudence en a admis la validité sans réserve dans les paiements 

internationaux91.  

2- Clause d’adaptation semi-automatique : 

                                                           
91 Cass. req. 7 juin 1920, DP 1920.1.137, note Dupuich, S. 1920.1.193, note Lyon-Caen 
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Les clauses d’adaptation semi-automatique connaissent de 

nombreuses applications, elles accordent enfaîte une option à la 

partie qui aura le bénéfice de s’en prévaloir.  

La notion d’impossibilité d’exécution92 imputable à un 

changement de circonstances est abordée sous le couvert 

d’institutions très diversifiées dans les différents 

systèmes.juridiques.nationaux. 

L’impossibilité d’exécuter est la différence majeure entre la force 

majeure et l’imprévision qui quant à elle se caractérise par la 

difficulté d’exécuter.  

La question sous-jacente qui se pose à ce stade; est de savoir si la 

pandémie du Covid 19 peut être considérée comme un Cas de force 

majeure ?  

3- Covid 19 : Études de cas : 

La première question qui nous traverse l’esprit se résume comme 

suit : La Covid19 est-elle un cas de force majeure ? Pour y répondre, 

on analysera l’interprétation du Maroc de la pandémie, ensuite on 

jettera un éclairage sur la vision française. 

Cas du Maroc : la force majeure Maroc est subordonnée à trois 

conditions essentielles, l’article 268 et 269 font référence à la force 

                                                           
92 Arrêt Taylor v Caldwell 
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majeur en soulignons qu’il n’ay lieu à aucun D&I lorsque le débiteur 

justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne 

peut lui être imputée, tels que la force majeur…. 

Art 269 du Doc : « la force majeure est tout faite que l’homme ne 

peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, 

sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le 

fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. 

N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était 

possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute 

diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée 

comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute 

précédente du débiteur »’.  

Ce qui ressort de l’article ci-dessus est que la force majeure est 

subordonnée à la réunion de trois éléments : l’imprévisibilité, 

l’irrésistibilité, et l’extériorité, or ; dans notre cas de figure du 

COVID 19, l’imprévisibilité fait défaut.  

L’imprévisibilité critère nécessaire de la force majeure s’apprécie 

au jour de la conclusion du contrat, or début 2020, la pandémie était 

connue.  

La pandémie de la COVID-19 ne constitue pas, en elle-même, un 

cas de force majeure. Il peut en être autrement des mesures prises 

par le gouvernement (le fait du prince).  
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Cas de la France : La force majeure régit par l’article 1218 c.civ/1231.1 

c.civ  

Quelques décisions ont d’orès et déjà qualifier le coronavirus comme 

cas de force majeur dans le domaine des étrangers :  

                                   CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01142  

                                      CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01143  

                                      CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01206  

Dans ce sens, La France estime que La Covid 19 doit être traitée 

selon une approche au Cas par Cas. 

Un évènement qui n’a pu raisonnablement être prévu au moment de 

la conclusion du contrat :  

Raisonnablement imprévisible : 

Appréciation in concreto (personne raisonnable, professionnelle 

raisonnable). • Covid-19 :  

 Virus qui est lui-même exceptionnel : sa nature, sa 

propagation, sa dangerosité...  

 Cependant, il faut déterminer la date de conclusion du 

contrat, l’objet de la prestation, la qualité des parties en prenant en 

compte les différentes dates évoquées précédemment (annonce de 
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l’OMS, situation de la Chine, différents arrêtés avec des mesures 

variables dans le temps et dans l’espace...) 93 

Une autre question récurrente nous revient à l’esprit, et qui mérite 

notre attention : qu’en est — il du sort du contrat international suite 

à la force majeure ? 

 b) Le sort du contrat international suite à la force majeure 

Outre qu’elle considère l’exonération du débiteur, la théorie 

classique de la force majeure met l’accent sur son effet extinctif. Or, 

les particularités propres aux contrats internationaux de longue 

durée ont amené les praticiens à privilégier la suspension du contrat 

plutôt que sa résiliation.(1) sans oublier que le contrat démuni de 

l’une de ses conditions dévient par effet de la loi, caduc (2). 

1- La suspension ou résiliation du contrat : 

La négociation d’un contrat international à long terme nécessite un 

labeur considérable et implique le dépassement de nombreuses 

embûches.  

Par conséquent, « la poursuite des relations avec un partenaire qui 

convient est préférable à une solution qui suppose à nouveau un 

investissement humain et financier à la recherche d’un nouveau 

                                                           
93 N.L.Konan « L’application des principes D’unidroit au contrats en contexte de gestion des projets 

internationaux : un moyen de gestion de risque », mémoire présenté à l’université de Quebec à trois-

rivières, 2004,p.55. 
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contrat. L’intérêt en outre que les parties retirent du contrat fait que 

leur objectif est de permettre son exécution et d’essayer avant tout de 

surmonter les difficultés ».  

Dans ce contexte, la suspension du contrat est beaucoup plus 

appropriée que sa résiliation quand la Covid19 n’est pas reconnu 

comme force majeure et reflète la volonté des parties de maintenir le 

lien contractuel en dépit des obstacles qui se dressent sur le chemin 

de son exécution. De ce fait; quand l’impossibilité d’exécuter est à 

titre temporaire94, l’obligation est suspendue. La suspension totale du 

contrat est toutefois rarement envisagée par les parties, assurément, 

les obligations dont l’exécution ne serait point affectée par la force 

majeure seront maintenues. Le cas échéant quand l’impossibilité 

d’exécuter est à titre permanent, la résiliation sera la seule solution à 

envisager. 

La suspension a donc pour effet de libérer temporairement le 

débiteur de sa responsabilité à l’égard de certaines obligations. Elle 

entraîne du même coup une dispense, pour le créancier, de l’execution 

de ses obligations correlatives : « To the extent that a Party is or has 

been delayed or prevented by force majeure from complying with its 

                                                           
94 Impossibilité temporaire , Arrêt Autry v.Republic Productions. 30 Cal.2d 144, 180 P.2d 888 ( 

1947 ) 
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obligations under this Agreement,  the other Party may suspend the 

performance of its obligation ». 

2- La caducité du contrat international :  

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments 

essentiels disparaît, de ce fait l’un des éléments essentiels au contrat 

international est son exécution, si l’exécution est impossible (la force 

majeure). La caducité met fin au contrat. 

Parmi les éléments essentiels d’un contrat on trouve le fait que 

le contenu doit être licite et certain. Si du fait de la pandémie en cours 

ou des mesures de confinement mises en place pour l’endiguer, le 

contrat n’a plus de contenu ou plus d’objet, la caducité peut être 

avancée pour y mettre fin. 

Dans le contexte actuel, cela pourrait s’appliquer notamment aux 

contrats dont l’objet est lié à un évènement ou un projet annulé à 

cause de la pandémie et des mesures de confinement.  La caducité 

nécessitera un rapprochement avec le prestataire pour convenir des 

conséquences si le contrat n’a rien prévu dans un tel cas. 

II) La non-automaticité des clauses d’adaptation du contrat 

international   

Les clauses de révision non automatique, dont l’imprévision a laissé 

couler beaucoup d’encre, de ce fait l’apparition de la révision a été 
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instaurée pour pallier à ce déséquilibre entre les prestations des 

parties du aux changements des circonstances, celle-ci connaîtra un 

rejet eu égard du principe de l’intangibilité du contrat, mais au fil du 

temps cette intangibilité connaîtra une souplesse et aboutira à une 

reconnaissance de la révision pour imprévision (a )  par ailleurs une 

fois la révision admise, le sort du contrat pourrait changé, sa 

substance quant à elle reste intacte (b). 

a) Révision pour imprévision en droit international : D’un rejet 

ferme à une admission marquée 

La révision pour imprévision, quintessence du contrat 

international, puisse ses origines dans le droit romain (1) et dans le 

droit français depuis le XIX siècles. Une théorie qui a été rejetée, mais 

au fil du temps ce refus se transformera en admission à travers 

quelques conditions qui seront instaurées pour régir l’imprévision (2). 

Cette admission marquera l’histoire du contrat international, en 

passant par le droit anglais, le droit American ( système du common 

law), le droit français et enfin le droit marocain. 

1- Origine controversée : 

D’une origine romaine95 la clause d’imprévision permet à une partie 

au contrat international d’invoquer l’existence d’un changement des 

circonstances, imprévisible au moment de la signature du contrat qui 
                                                           

95 Sénéque, les bienfaits 1914, IV. XXXV.3. 
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en rendrait l’exécution difficile, mais pas impossible ; et qui pourrait 

entraîner une renégociation du contrat et propose de modifier le 

contrat de façon à « soulager le cocontractant surchargé par les 

circonstances ». 

L’article 710 du Dahir formant code des obligations et des contrats, 

prévoit cette possibilité, l’imprévision n’ayant pas été envisagé 

expressément par le législateur. 

En France, depuis l’époque des grandes codifications du XIXème 

siècle, la théorie de l’imprévision qui fut alors écartée suscite de vifs 

débats; et de nombreuses controverses en doctrine et en 

jurisprudence, la décision de la Cour de cassation à travers le fameux 

Arrêt du canal de Crapone96 fait autorité en la matière, elle s’opposa 

fermement à toute possibilité de révision des contrats déséquilibrés 

par la survenance des circonstances imprévisibles. Cependant, au 

milieu du XXème siècle, le droit espagnol, dont le Code civil s’inspirait 

du code français, a assoupli le principe d’intangibilité du contrat en 

reconnaissant l’imprévision par le biais de la jurisprudence. En outre, 

une autre approche est présentée par les nouveaux codes civils, 

comme le code polonais au sein duquel l’imprévision est incluse.  

                                                           
96 Cass., Civ., 6 mars 1876 
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Ce refus de la théorie de l’imprévision a été réaffirmé avec 

constance dans de nombreux arrêts97. À noter que la position en droit 

administratif est divergente, en effet le Conseil d’État a admis la 

théorie de l’imprévision dans son Arrêt Gaz de Bordeaux du 30 mars 

191698 

Ensuite, depuis l’ordonnance n° 2016 — 131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, la révision pour imprévision a 

été prévue par l’article 1195 du Code civil, qui prévoit en cas de 

changement de circonstances imprévisible, la possibilité de 

renégocier99 le contrat à la demande de la partie pénalisée.  

En cas de refus, ou d’échec, les parties peuvent convenir de la 

résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent. 

À défaut, un juge pourra être saisi afin qu’il procède à l’adaptation du 

contrat ou qu’il prononce sa résolution. 

En droit anglais l’imprévision trouve son origine sous l’appellation 

de la’’ frustation of purpose’’100. 

                                                           
97 Cass. civ. 6 juin 1921 : DP 1859, 1, p 109 ; Cass. civ. 15 nov 1993 : Gaz. Pal. 1934, 1, p 68 ; Cass. 

comm. 18 déc. 1979 : Bull. civ. 1979, IV, n°339 ; RTD civ. 1980, p. 780, Obs. G. Cornu ; CA Paris, 

19 sept. 1997, inédit, cité et commenté par B. Fages et J. Mestre, l’influence du droit de la 

concurrence sur le contrat : RTD com. 1998, p.80 

98 CE, 30mars 1916 : Rec. CE 1916, p. 125, concl. Chardenet ; S. 1916, 3, p. 17, concl . Chardenet 

et note Hauriou ; RD publ. 1916, p. 388, note Jèze. 

99 CA,Versaille 12ème Ch,12 déc 2019,n°18/07183. 

100 Arrêt Taylor v. Caldwell / Arrêt Krell v.henry. 
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« the doctrine of frustration of purpose also operates to excuse 

non-performance. Frustration of purpose refers to a situation where a 

promised performance is technically still possible, but the 

performance would be futile because the purpose of the contract has 

been destroyed by some unforeseen event occurring after the 

formation of the contract. A party will excused from her obligation to 

perform because, under such circumstances , the valeur of 

performance is so much less than intended at the time the contract 

was made that it would be unreasonably burdensome to hold the 

party to her obligations. The application of the doctrine is illustrated 

bye the famous case of Krell v.henry ( case 7.C) .  

 

En Droit américain, d’inspiration anglaise, le droit américain se 

caractérise tout de même par certaines particularités. Il a ainsi 

procédé à une codification plus poussée des cas d’excusable »’ non-

performance « ’ et de “’ risk of loss”’. On retrouve les principales 

dispositions relatives aux changements de circonstances aux 

articles 2-509 et suivants et 2-613 à 2-615 du Uniform commercial 

Code et dans le Restatement 2nd of Contracts. 

De ce fait, il serait aisé d’invoquer l’imprévision par tout 

contractant, Quid des conditions de fonds et de formes de cette 

théorie ? 
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2- Des conditions de la théorie de l’imprévision : 

La théorie d’imprévision repose sur aussi bien des conditions de 

fonds que sur des conditions de formes. 

Conditions de fond :  

Le changement peut être progressif  

- Changement de circonstances : Covid 19 circonstances 

multiples :  

Circonstances sanitaires/juridiques/économiques/environnemental 

- Appréciation de l’imprévisibilité : Par rapport à la personne 

raisonnable 

Au moment de la conclusion du contrat : conclusion initiale. 

renouvellement du contrat/reconduction tacite (baux commerciaux)  

- Appréciation du coût : appréciation objective (économie du 

contrat)/appréciation subjective (capacité financière du contrat)101  

Conditions de forme : 

- Obligation de tenter une renégociation  

- Tentative d’adaptation ou de résolution à l’amiable  

                                                           
101 M.Mekki « La Boite à outils contractuels », Gérer l’imprévu en matière contractuelle après 

Covid 19 , 2020.p.22. 
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- Assignation en vue d’obtenir la résolution ou la révision du 

contrat  

3- Une admission déjà marquée :  

Admission internationale selon l’article 79 de la Convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises, adoptée le 11 avril 1980, dite convention de Vienne, 

permet l’exonération en cas de survenance imprévisible d’un 

empêchement. L’article 79 est rédigé́ de la façon suivante : “Une 

partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de 

ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un 

empêchement indépendant de sa volonté́ et que l’on ne pouvait 

raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au 

moment de la conclusion du contrat qu’elle le prévient ou le surmonte 

ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences”.  

Il n’est ici nullement fait mention d’un changement de 

circonstances comme cause d’exonération. Par ailleurs, dans un arrêt 

de la Cour de cassation belge de 2009, il a été fait une interprétation 

extensive de l’article 79 de la Convention des Nations Unies 

admettant le “hardship” 102comme une cause d’exonération et un 

droit à la renégociation. 

                                                           
102 J.Beguin, M.Menjucq « Droit du commerce international », Pariséd litec 2019.p.385 
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De ce fait le bouleversement contractuel peut-il être constitutif 

d’un empêchement ? Il est répondu positivement, et ce, en parfaite 

conformité à la note du septième avis consultatif de la Convention de 

Vienne, du 12 octobre 2007. 

Les clauses de révisions ne revêtent pas le caractère automatique103 

à l’instar des clauses de variation automatique. Elles ne procèdent pas 

par elle-même à une “correction” du contrat. Elle se contente de la 

provoquer. Les parties sont toujours libres de modifier la convention 

d’un commun accord. Toutefois, les contractants ont intérêt à insérer 

une clause qui transforme l’entrée en renégociation en obligation 

contractuelle. Parmi ces clauses, la clause de hardship, souvent 

appelée “clause de dureté104”.  

La clause de hardship constitue à la fois un vecteur de sécurité et un 

atout indéniable, dans ce sens elle oblige les parties à engager les 

négociations afin d’adapter le contrat si l’exécution de ce dernier 

devient trop onéreuse105 pour l’une d’elles en raison d’un changement 

de circonstances imprévisible et postérieur à la conclusion du contrat. 

Cette clause insérée dans le contrat va contraindre les contractants à 

tenter de remédier au déséquilibre survenu en cours d’exécution et 

qui entache la bonne exécution du contrat. 

                                                           
103 J.Beguin, M.Menjucq, op.cit.,p.386-387 

104 Appelée aussi clause de sauvegarde , ou clause de renégociation.  

105 CA Douai, Ch1 ,sec 2, 23 janvier 2020 ,n°19/01718. 
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Les clauses de hardship donnent donc naissance à une obligation 

de renégociation, dont les modalités peuvent être organisées par les 

parties. L’obligation de négocier les modalités du contrat peut 

s’analyser en une obligation de résultat quant à l’entrée en 

négociation, et une obligation de moyen quant à l’issue de cette 

négociation.  

Le hardship doit avoir une certaine intensité pour justifier un 

réajustement du contrat. On parle, ici des clauses de modification 

“substantielle” ou “importante 106. L’emploi de ces termes peut poser 

des difficultés d’interprétation. En effet, à partir de quel moment 

peut-on considérer qu’un hardship est important ou à un caractère 

substantiel ?  

Pour y répondre, il faut prendre en considération les conséquences 

du changement. Le caractère substantiel ne peut s’apprécier 

immédiatement, mais de façon relative par rapport à l’équilibre 

contractuel. Un changement de circonstances, même important, mais 

ayant de faibles conséquences sur l’économie générale du contrat, ne 

permettrait pas la révision du contrat. Seule une modification des 

données entraînant un bouleversement du contrat est de nature à 

déclencher la possibilité d’actionner la clause et par conséquent les 

                                                           
106 G.Lacroix,  « l’adaptation du contrat aux changement de circonstances »Université de 

Reims Champagne-ardenne, éd Hal, 2016,p21 
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négociations. Le changement doit donc entraîner des résultats 

fondamentalement différents de ceux que les parties avaient 

envisagés dans le contrat initial.  

Quid du sort du contrat international suite à l’imprévision ?  

b)  Le sort du contrat suite à l’imprévision 

Bien que le sort du contrat suite à l’imprévision, serait parfois la 

résiliation, les contractants chercheront plus la renégociation (1) pour 

sauver son exécution, si celle-ci n’aboutit pas, la révision judiciaire 

serait la meilleure solution pour sauver l’exécution contractuel, à 

contrario la résolution (2) ,  cependant si l’un des éléments disparaît, 

le contrat deviendra caduc (2).  

1- La Renégociation :  

Lorsque les parties sont parvenues à un accord, ou que l’arbitre a 

décidé du réajustement à opérer, le lien contractuel est maintenu. On 

peut donc s’interroger sur les conséquences de cette modification. 

S’agit-il d’un nouveau contrat qui se greffe sur le contrat d’origine, ou 

le même qui continue avec des conditions nouvelles ?  

D’abord il faut rappeler que le contrat n’a jamais cessé de produire 

ses effets au cours de la renégociation, sauf prévision contraire des 
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parties dans le cas d’une clause précise107. Pour la nouvelle situation 

après renégociation, on va considérer que c’est le même contrat qui se 

poursuit en l’absence de volonté expresse des parties de procéder à 

une novation par changement de dette. Dans le silence des parties, le 

juge appréciera suivant l’importance des modifications. Parfois, il 

refuse d’y voir un nouveau contrat. Mais il peut très bien décider que 

c’est un contrat nouveau si les modifications sont importantes. Les 

parties peuvent prévoir qu’il y a contrat nouveau ou maintien du 

contrat initial. Les parties ont la possibilité de prévoir dans la clause 

que la renégociation ne produit aucun effet novatoire. Dans 

l’éventualité où le hardship viendrait à diminuer ou à disparaître, 

certaines clauses prévoient qu’il devra en être tenu compte dans la 

réadaptation du contrat et qu’éventuellement les anciennes 

dispositions du contrat retrouveraient toute leur valeur.  

2- La révision judiciaire et la résolution  : 

Compte tenu de l’ampleur de la pandémie, la démonstration du 

caractère imprévisible de ce changement sera plus délicate. Le 

caractère imprévisible de cet évènement soit s’apprécier in concreto 

par référence à une personne ou un professionnel raisonnable. 

                                                           
107 R. BАILLОD, « à prоpоs dеs clаusеs réputéеs nоn écritеs », in : mélаngе à L.BОYЕR, prеssеs 

univеrsitаirеs dе Tоulоusе, 1996.p.32.  
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Les parties peut demander par une requête conjointe au juge de 

réviser le contrat108. Le juge français est érigé comme corédacteur a 

posteriori du contrat, ce qui constitue au juge un rôle inédit de 

révision. Il appartiendra au tribunaux  de fixer le délais raisonnable. 

Ces solutions manifeste le souci du législateur de privilégié en matière 

d’imprévision les solutions consensuels sur les solutions imposés. 

Les contrats conclus avant le 31 décembre 2019, bénéficieront sans 

aucun doute du caractère imprévisible de la pandémie. Par ailleurs les 

contrats conclu 2020 seront certainement étudié plus précisément et 

spécifiquement  

La finalité de la révision sera de remettre les parties dans la 

situation d’équilibre qu’elle avaient initialement instauré, et non pas 

que le juge considère comme étant l’équilibre qui aurait du instauré. 

Une deuxième alternative, est octroyé aux parties, est que l’une des 

parties, pourra sasir le juge pour obtenir la résolution du contrat. 

3- La caducité du contrat international : 

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments 

essentiels disparaît, de ce fait un des éléments essentiels au contrat 

international est son prix qui peut se voir disparaître quand 

l’exécution est excessivement onéreuse (imprévision). 

                                                           
108 En d’autres terms ce qu’on appelle l’adaptation judiciaire. 
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En effet , suite à l’imprévision, et en cas d’échec de la renégociation 

et la réadaptation du contrat international, ou en cas où les parties 

n’ont pas pu prévoir des clauses d’adaptation et de renégociation, le 

sort du contrat international, en absence d’un terrain d’entente, serait 

la caducité, eu égard du manquement de l’un de ces éléments 

essentielles. 

D’après ces constats, nous estimons qu’il serait judicieux de 

proposer quelques recommandations en guise, de couronnement de 

cette étude. 

Nous procéderons à une proposition de recommandations d’ordre 

général en matière de rédaction contractuelle, pour ensuite proposer 

quelques conseils pour la rédaction des clauses de force majeure, 

enfin favoriser l’intégration des clauses sophistiquées à venir et des 

clauses sur mesure. 

a- La rédaction contractuelle 

En matière de rédaction contractuelle, les contractants devront 

négocier un aménagement contractuel109, pendant la phase 

précontractuelle, pour ensuite encadrer les potentiels risques dans 

leurs nouveaux contrats. 

                                                           
109 Y.Mottura «Le droit des contrats en 60 Questions », 3ème éd Géreso,France,2019-2020,p.17. 
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Au surplus, la due diligence110 juridique doit être plus détaillée, afin 

de permettre à l’éventuel acquéreur de bien vérifier la situation 

juridique, économique de l’entreprise. Cette vérification constitue un 

degré de prudence, de fermeté pour l’acquéreur, que nous estimons 

efficace et primordial lors de la conclusion d’une transaction 

internationale. 

Enfin, dans les contrats de cession, à l’échelle internationale, la 

fixation de la date butoir111 s’avère très décisive, dans la mesure où la 

pratique du marché consiste à stipuler une date butoir, de la 

réalisation de l’opération au-delà de laquelle le contrat de cession sera 

résilié de plein droit. À cette date les parties sont libérées de leur 

engagement d’acquérir ou de céder, mais peuvent cependant être 

tenues à payer des dommages et intérêts s’il est prouvé qu’elles sont à 

l’origine de la non-réalisation de l’opération. En effet cette date 

butoir, a pour objectif d’éviter d’être tenu par un engagement 

perpétuel. 

b- Rédaction des clauses de Force majeure : 

En ce qui concerne la rédaction des clauses de force majeure, nous 

jugeons utile d’intégrer le risque sanitaire, qui est capital, de nos jours, 

                                                           
110 A comprehensive appraisal of a business undertaken by a prospective buyer, especially to 

establish its assets and liabilities and evaluate its commercial potential. 

111 D’origne anglaise, nommé Long Stop Date. 
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ensuite d’assouplir les conditions légales de la force majeure, au 

surplus de prévoir des modalités de mise en œuvre des clauses des 

forces majeures, en l’occurrence la révision, la renégociation , la 

suspension de la durée du contrat international. 

En outre, préciser les évènements pouvant être qualifiés de forces 

majeures, en encadrant une définition concise de ces éléments et leur 

champ d’application. 

c- L’intégration de quelques clauses contractuelles sur mesure à 

venir : 

Nous pensons aujourd’hui que suite à l’imbrication de plusieurs 

risques dans l’exécution du contrat international, il serait judicieux de 

proposer quelques clauses contractuelles sophistiquées,  des clauses 

sur mesure, qui leur intégration atténuera la souffrance du contrat 

international. De ce fait on peut citer :  

Les clauses d’ajustements du prix (Clause d’indexation, échelle 

mobile…) ont pour utilité d’adapter et réajuster le prix du contrat 

international, quand celui-ci est affecté par un risque externe. 

La clause de hardship, qu’on appelle clause renégociation du 

contrat ou aussi clause d’aménagement de l’imprévision à certaines 

conditions, a pour objectif d’offrir une deuxième chance pour 

rééquilibre le contrat international. 
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Les clauses d’adaptation, qui permettent d’adapter le contrat aux 

circonstances futures. 

Les MAC (Material adverse Change) qui anticipent sur la 

survenance d’un événement significativement défavorable entre la 

signature du contrat et la réalisation de l’opération objet du contrat, 

ou un effet défavorable les MAE (material adverse effect). 

La clause de stabilisation : Les clauses de stabilisation stricto sensu 

illustrent l’expression contractuelle de garantie du cocontractant face 

à l’action de l’État (clause d’intangibilité/clause de gel)  

les clauses de fidélités112, ayant pour but de prévenir l’inexécution 

du contrat . 

La clause attributive de compétence, sera capital pour désigne le 

tribunal compétent en cas de litiges. 

Enfin, il serait préférable de penser à renforcer les obligations 

d’information entre “’ Signing et Closing”113quand il s’agit de la 

                                                           
112 Il ne s’agit pas d’adapter le contrat mais de prévenir son inexécution  

113Le signing est la signature du protocole d’accord de cession de l’entreprise, c’est le 

« compromis de vente » de l’entreprise.  Le pré-closing vise à lever toutes les questions en 

suspens. Cette phase a une durée variable, suivnat des conditions spécifiques. Le closing est la 

conclusion de la cession, qui s’achève par le transfert des titres de l’entreprise à l’acquéreur en 

échange d’un transfert des fonds par la banque. 



 

   

  -240P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

signature de la signature d’un protocole de cession de l’entreprise, 

qu’on appelle aussi le compromis de vente de l’entreprise. 

Sans oublier que dans toutes transactions internationales, le choix 

des incoterms adéquat s’avère primordial, pour la détermination des 

règles applicables, et d’harmoniser les pratiques en matière de contrat 

international114 

Conclusion  

Au terme de cette analyse, sans doute incomplète, et au vu des 

divergences doctrinales auxquelles la pandémie de la Covid 19 a pu 

donner lieu ,  le contrat international demeure très sensible quant aux 

changements externes pouvant affecter son juste équilibre et sa juste 

substance. 

Son adaptation aux circonstances futures devrait être encouragée, 

pour permettre la prévention et la sécurisation de l’ensemble 

contractuel. 

Toutefois, les entreprises concernées par les conséquences de la 

pandémie du coronavirus devront en outre faire preuve de bonne foi 

dans la mise en œuvre desdites clauses et également dans leurs 

discussions avec leurs partenaires. (Customers , Supplier , Bank , 

Stakeholders , Shareholders ..)   

                                                           
114 A savoir, les incoterms multimodaux, incoterms maritimes 
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Nous pensons que cet état de crise sanitaire dans le monde entier 

et particulièrement au Maroc a relevé avec une grande acuité 

quelques déficiences, défaillances, mêmes pâmoisons que les 

contractants n’ont pas pu prévoir, la raison pour laquelle 

qu’aujourd’hui, une bonne adaptation du contrat international, une 

précise rédaction des clauses d’aménagements contractuelles, 

demeure amplement souhaitable, voire privilégié. 

In fine, après la Covid 19 pourront nous voir la naissance d’une 

rédaction des contrats internationaux sur mesure ?  

La place des MARC dans un contrat international face au Covid 19 ? 

Devant l’urgence de réadapter les contrats internationaux en 

souffrance, et face au déséquilibre des prestations casé par la 

difficulté d’exécuter, le recours à la justice public ne serait pas la 

solution privilégiée, néanmoins la justice privée à travers l’arbitrage 

(clause compromissoire, ou compromis )  ou bien la médiation 

conventionnelle reste le moyen le plus favorable voir le plus viable 

pour pallier à ce déséquilibre contractuel néfaste et préparer sa sortie 

de crise pendant l’interruption du processus judiciaire. 
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L’économie du contrat : garant de la sécurité juridique 
contractuelle dans une économie bouleversée suite à la 

pandémie du covid-19 
 

Introduction  

L’économie du contrat, pas plus que l’équité ou la bonne foi, ne peuvent être 

précisément définies. L’intérêt épistémologique de la notion d’économie du contrat se 

décline dès lors selon une triple dimension normative, méthodologique et 

théorétique. Sur le plan normatif, l’économie du contrat constitue cette norme privée 

produite par le contrat qui fait désormais partie intégrante de l’ordre juridique et qui 

doit être respectée par les parties et les tiers, y compris le juge et le législateur tenus 

par les parties ainsi créée. Sur le plan méthodologique, l’économie du contrat 

conditionne les parties et les juges de fond à interpréter le contrat comme une 

opération globale destinée à remplir une fonction socioéconomique et les incite à 

adopter au besoin l’équilibre initial des prestations au changement des circonstances.  

Sur le plan théorétique, les orientations normatives et méthodologiques de 

l’économie du contrat permettent d’aboutir à une conception originelle du contrat en 

tant qu’artéfact social, dont une saine compréhension commande de transcender les 

cloisons disciplinaires entre le droit et les autres sciences sociales. Cette approche de 

l’économie du contrat , sans rompre le cordon ombilical qui la lie au droit positif et 
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à l’approche systématico-fonctionnaliste , ressortit d’avantage de la théorie du droit 

des contrats en restant plus attentive à l’analyse psychologique , philosophique , 

économique et sociologique du contrat . 

La référence l’économie du contrat permet de garantir que le contrat atteigne la 

finalité qui lui assignée à fin de garantir la sécurité juridique. Le Doyen Carbonnier115 

disait de la sécurité juridique que « c’est le besoin juridique élémentaire et, si l’on 

ose dire, animal ». Elle tend à prévenir le risque de changement brutal d’une part, et, 

d’autre part, imposer une stabilité de l’environnement juridique116. Cependant, la 

sécurité juridique, est étroitement liée à l’équilibre financier des prestations. Cet 

équilibre n’est pas seulement constitué par le rapport de valeur entre les prestations 

réciproques, mais aussi par leur volume financier117 : il est évident que l’économie 

d’un contrat serait bouleversée si, tout en restant dans la même proportion, les 

prestations de chaque contractant étaient quantitavement décuplées, ou restreintes. 

L’économie du contrat est utilisée pour ce qui concerne l’interprétation du contrat 

par le pouvoir modérateur du juge lorsque la volonté exprimée par les parties est 

insuffisante pour résoudre le problème posé. On admet que le juge peut interpréter118 

les contrats par référence à son économie. L’appartenance d’un contrat à l’économie 

résulte en principe de ce qu’elle en régit les obligations principales, définissant leur 

contenu et leur contour. Le principe de l’équilibre contractuel autorise les juges à 

modifier, supprimer ou ajouter. Sauf que, tous les systèmes étrangers qu’ils soient 

légaux ou jurisprudentiels, mettent l’accent sur la marginalité de l’immixtion du juge 

dans le contrat. Seul un déséquilibre important peut justifier une intervention 

judiciaire. 

 

                                                           
115.J. CARBONNIER, Flexible droit, L.G.D.J., 7ème éd., 1992, p. 172   
116.A. CRISTAU, L’exigence de sécurité juridique, D. 2002, chr. p. 2815   
117.. 197, n° 68J. PAILLUSSEAU, art. préc., p   
118Ph. MALAURIE, Les contrats contraires à l’ordre public (étude de droit civil comparé : France,  

Angleterre,  
URSS), thèse, éd. Matot-Braine, 1953, n° 136. 
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Problématique et Plan : 

A la base de ce qui précède, dans quelles mesures, peut-on considérer, 

l’économie du contrat comme un outil de réalisation de justice contractuelle dans une 

économie bouleversée ? 

L’étude s’articule autour de la notion de l’économie du contrat, qui constitue, un 

outil efficace permettant au juge la réalisation de la sécurité juridique et judiciaire par 

son pouvoir modérateur (partie 1) et un repère, identifiant l’effet économique des 

contrats durant une période de crise (partie 2). 

Partie 1 : Le pouvoir modérateur du juge  

Le juge est soumis à la force obligatoire du contrat mais n’en pas pour autant 

seulement spectateur. Il a la possibilité d’intervenir dans l’exécution du contrat à fin 

de réviser les prestations réelles des parties au contrat (section 1) et de protéger les 

parties faibles (section 2) pendant une période de crise (Covid-19). 

1 : La Révision pour imprévision 

La question de la révision pour imprévision s’est posée avec une acuité 

particulière au lendemain de la première guerre mondiale. Les bouleversements 

économiques ont alors rendu nécessaires une intervention jurisprudentielle. C’est ainsi 

qu’en 1922, le Reichsgericht a été amené à reconnaitre le premier pouvoir modérateur 

du juge. Il s’agissait de cas l’on demandait, après la guerre, l’exécution de contrats 

passés avant 1914, prévoyant la livraison de marchandises provenant de l’étranger et 

qui n’avaient pu être exécutés pendant la guerre en raison du blocus des ports 

allemands. 

On appelle ainsi le déséquilibre grave qui se produit entre les prestations 

contractuelles par suite d’une hausse considérable et imprévue des prix. Cette 

définition doit, cependant, être précisée. 

Tout évènement imprévu qui intervient au cours de l’exécution du contrat ne 

soulevé pas le problème spécifique de l’imprévision. Elle est une question d’ordre 
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économique et financier119. Elle est liée aux fluctuations des prix .Si l’évènement se 

situe sur un autre terrain, le problème de l’imprévision ne se pose pas.  

Il peut paraitre naturel d’empêcher les conséquences désastreuses de 

l’imprévision. Aussi toute une série d’arguments a-t-elle avancée afin d’inciter le juge, 

soit d’annuler le contrat à la suite du déséquilibre provoqué par la hausse considérable 

et imprévue des prix, soit à redresser les prix pour revenir à un équilibre des 

prestations120. 

L’argument principal a été tiré de l’interprétation de la volonté probable des 

parties. Celles-ci se seraient engagées sous une condition sous-entendue : celle d’une 

certaine stabilité de la situation économique. Dans tout contrat, une clause tacite doit 

être supposée, la clause rebus sic stanbinus121 (si les choses restent en l’état). 

Sauf que, Le remède le plus général est né spontanément d’une réaction des 

particuliers eux-mêmes. Avertis par les conséquences désastreuses de l’imprévision, 

ne pouvant plus espérer fléchir la cour de cassation, ne pouvant pas davantage prévoir 

les cas dans lesquels le législateur allait intervenir, les contractants ont inventé eux-

mêmes le système qui allait permettre au crédit de survivre, malgré l’instabilité 

économique. Ce système est celui des clauses d’indexation ou d’échelle mobile. Les 

prix indexés réalisent l’équilibre automatique sans lequel les contrats à exécution 

successive ou différée n’auraient pas pu survivre. 

2 : Accorder des délais de grâce  

Mettant l’accent sur le cas du débiteur en difficultés en lui accordant un délai de 

grâce. Ce délai se voyait comme une mesure permettant au débiteur de bonne foi 

d’obtenir un délai supplémentaire accordé par le juge qui le décide de manière 

                                                           
119 D. TALLON, La révision du contrat pour imprévision au regard des enseignements récents du droit 
comparé,  
in Droit et vie des affaires, Etudes à la mémoire d’Alain SAYAG, Litec, 1997, p. 409. L’auteur explique, 
à titre 
d’exemple, que le juge ne peut imposer à une partie de fournir une prestation différente de celle qui 
avait été  
promise. 
120 6 P. STOFFEL-MUNCK, Regards sur la théorie de l’imprévision, p. 69, n° 98. 
121  G. MARTY et P. RAYNAUD, Les obligations, n° 250, p. 262. 
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discrétionnaire sans avoir besoin du consentement du créancier. Il s’agit encore d’un 

mécanisme permettant d’assouplir la force obligatoire du contrat. 

Le juge peut accorder un délai de grâce mais doit veiller à ce que celui-ci ne 

déséquilibre pas de manière évidente le contrat. En effet, le créancier ne doit pas pâtir 

d’une trop grande clémence accordée au débiteur. Le juge a donc un pouvoir 

discrétionnaire sur les délais de grâce et n’a pas à motiver ses décisions. Les motifs 

pouvant être discutés par le débiteur mécontent ne peuvent donc pas être utilisés. 

En droit Marocain, la compétence d’attribution des délais de grâce est accordée 

au président du tribunal compétent. L’article 149 de la loi 31-08 édictant des mesures 

de protection des consommateurs prévoit « qu’en cas de licenciement, situation sociale 

imprévisible, l’exécution peut être suspendue par ordonnance du président du tribunal 

compétent ». Le même article dispose que « l’ordonnance détermine les modalités qui 

seront exigibles au terme du délai de la suspension, sans que le dernier versement ne 

puisse excéder de plus de deux ans ». 

La question qui se pose est celle de la compétence matérielle du tribunal. 

S’agissant d’un acte mixte la partie civile aura le choix entre le tribunal de commerce 

ou bien le tribunal civil. Le Deuxième argument est celui de la clause d’attribution de 

compétence juridictionnelle, à moins qu’elle ne soit pas abusive et préjudiciable au 

débiteur. De même, la compétence d’attribution générale est accordée au tribunal de 

première instance. Finalement, en cas de litige, les juge du fond demeure compétent 

à fin de trancher sur le litige concerné. 

Partie 2 : La recherche de l’effet économique du contrat  

Dans cette partie, nous allons aborder , certains arrêts de la jurisprudence 

française , tout en défendant le respect de l’effet économique du contrat à travers la 

notion de l’économie du contrat . 

La vente à prix symbolique et le coup d’accordéon étaient la base de la naissance 

de la notion de l’économie du contrat ( section 1 ) , suite à une jurisprudence constante 

(section 2 ). 
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1 : Vente à prix symbolique et coup d’accordéon  

La référence à l’économie du contrat permet, par sa malléabilité, de valider des 

opérations « atypiques » justifiées par des situations de crise. Nous visions ici une 

hypothèse particulière, celle de la vente à prix symbolique. La vente à prix symbolique 

a longtemps été, et demeure encore, une question dérangeante.  

Il faut préciser, en premier lieu, que ces opérations ne sont légitimées que par 

la spécificité du contexte dans lequel elles interviennent. Aussi bien ne pourrait-on 

envisager la validité de la vente à prix symbolique122 d’un bien isolé, ayant une valeur 

marchande. En définitive, le contentieux se concentre surtout autour des cessions de 

droits sociaux ou d’entreprises en difficultés. 

D’une part, et quoique l’idée puisse paraitre « culturellement inacceptable », il 

n’est pas rare que la valeur d’une société ne soit pas nulle, mais négative. Il existe 

plusieurs raisons à cela. La première est la supériorité du passif sur la valeur réelle de 

l’actif. Les dettes étant attachées à la société, elles sont transmises au cessionnaire de 

la même façon que la société elle-même. La seconde tient à la nécessité d’injecter de 

l’argent pour permettre la pérennité de l’activité. A cet égard, il faudra financer le 

fonds de roulement, la trésorerie, les investissements matériels et immatériels. En 

outre, l’acquéreur devra, dans de nombreuses hypothèses, se substituer au cédant dans 

les cautionnements que celui-ci avait accordés aux créanciers sociaux. C’est dire que 

la notion du prix négatif, juridiquement choquante, correspond à une réalité 

économique. Pour autant, chacun des partenaires peut trouver un intérêt à la cession. 

L’enjeu économique de telles opérations impose d’en assurer la validité. 

Cependant, plusieurs exigences viennent mettre obstacle à la validité des ventes à prix 

symboliques .D’une part, le prix doit être sérieux, cela explique qu’une vente puisse 

être annulée pour vilité du prix .En outre, traditionnellement, il est exigé que la 

contrepartie consiste en le versement d’une somme d’argent.  

                                                           
122 C. FREYRIA, Le prix de vente symbolique, D. 1997, p. 54, n° 8. 
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C’est là une question délicate et importante qui connait depuis quelques années 

un regain d’actualité, comme en témoignent les nombreuses décisions 

jurisprudentielles en matière de lésion. Pour qu’on puisse parler de lésion123, le 

déséquilibre doit exister dès la conclusion du contrat. Si le prix fixé lors de la 

conclusion était « juste », mais que, par suite de fluctuations économiques postérieurs, 

il s’avère excessif ou insuffisant lors de l’exécution du contrat, on se trouve en 

présence d’imprévision (événement imprévu ayant profondément altéré l’équilibre 

initial du contrat), et non de lésion. 

La référence à l’économie du contrat est apparue dans un arrêt124 rendu par la 

troisième chambre civile de la cour de cassation le 03 mars 1993. L’affaire posait la 

question de la cession à prix symboliques. Dans cette espèce, une société avait acquis 

de M. Chiaffi un terrain grevé d’hypothèques, pour la somme d’un franc. Parallèlement, 

elle avait repris la société implantée sur ce terrain « Société M » dont Mr Chiaffi était 

l’un des principaux actionnaires. Le prix de cession étant composé, d’une part d’une 

somme déterminée et d’autre part de la reprise de dettes pour un montant de près de 

deux millions de francs.  

                                                           
123  Civ. 3ème, 26 mars 1969, Bull. civ. III, n° 265. 
124On peut s’étonner ici que M. CHIAFFI n’ait pas préféré une action en rescision pour lésion. 

On sait en effet qu’alors, la jurisprudence sanctionnait la lésion quand l’aspect immobilier d’un 

contrat plus vaste était lésionnaire, quand bien même l’accord dans son ensemble était-il 

équilibré. L’on peut citer, à titre d’illustration, un arrêt rendu par la troisième chambre civile 

de la Cour de cassation le 8 janvier 1992. Dans cette affaire, deux sociétés en difficultés cèdent 

leur entreprise à un acquéreur, pour un certain prix ; parmi les biens vendus figurent deux 

fonds de commerce, incluant le matériel, et deux immeubles. L’une des conditions de la 

cession est le maintien intégral du personnel à son poste. Plus tard, le liquidateur des sociétés 

cédantes intente une action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes. Les juges du 

fond le déboute, au motif que la cession des immeubles s’inscrit dans une opération globale, 

imposant de prendre en compte, notamment, « l’économie réalisée au titre des indemnités 

de licenciement ». L’arrêt d’appel est cassé, au motif que la Cour « n’avait pas à prendre en 

considération ni la valeur des fonds de commerce, ni la masse salariale reprise par l’acquéreur 

». La solution choisie par la Cour de cassation, choisissant d’isoler les biens immobiliers de 

l’entreprise, manque de réalisme, mais n’en est pas moins conforme à la conception 

traditionnelle, selon laquelle le montant du prix est le seul équivalent considéré par le 

vendeur. Voir P.-Y. GAUTIER, obs. sous Civ. 3ème, 8 janvier 1992, R.T.D.Civ. 1992.777 ; Rép. 

Defrénois 1993, 35506, note Y. DAGORNE-LABBE. 
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A la suite d’un conflit avec un créancier hypothécaire, M.Chiaffi demanda la 

nullité de la cession de l’immeuble, pour défaut de prix sérieux. Les juges du fond le 

déboutèrent et le pourvoi formé devant la cour de cassation fut rejeté «  mais attendu 

qu’ayant souverainement retenu , par motifs propres et adoptés , que la vente du 

terrain sur lequel était bâtie l’usine , pour le prix d’un franc , était une condition de 

réalisation de l’opération , cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments 

et de la reprise de dettes de la société Chiaffi Cerinco , l’ensemble concernant la vente 

de l’entreprise de briqueterie formant un tout indivisible , et que cette vente 

permettant l’apurement des dettes et la poursuite de l’activité , Mr Chiaffi avait un 

grand intérêt à sa réalisation , tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses 

créanciers , qu’à titre d’actionnaire de la société Chiaffi dont il détenait avec son épouse 

la moitié des parts sociales , la cour d’appel a pu en déduire que , dans le cadre de 

l’économie générale du contrat était causée et avait une cause réelle » . 

2 : La Position de la jurisprudence  

La solution, saluée par la doctrine, s’inscrit dans un dépassement des principes 

traditionnels, à plusieurs égards. En premier lieu, la cour de cassation a refusé de se 

limiter à un contrôle formel de la contrepartie. Une telle démarche, dans notre espèce, 

aurait abouti à la nullité. Nul doute que le franc symbolique ne peut être considéré 

comme une contrepartie sérieuse à l’acquisition d’un immeuble. Or, il est patent que 

la contrepartie réelle de cette cession n’est pas le versement d’un franc, mais la prise 

en charge par l’acquéreur des dettes de la société. 

Le franc symbolique « exprime la rencontre des volontés sur un échange des 

droits ». Il est véritablement un symbole, c’est-à-dire une indication qui n’a pas de 

valeur en soi, mais comme signe d’autre chose ».  Le franc symbolique n’est que la 

manifestation extérieur de l’existence subjective des prestations prévues au contrat ». 

Il a pour seule fonction « d’affirmer l’équivalence subjective des prestations prévues 

au contrat ». 
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Ainsi, certaines opérations sur le capital social, bien cernées par le droit des 

sociétés125, peuvent avoir en droit des contrats, certaines répercussions mal adaptées.  

Le « coup d’accordéon » consiste, pour une société, généralement en difficulté, à 

procéder à un double mouvement de réduction de capital, éventuellement jusqu’à 

zéro, puis d’augmentation de capital corrélative, qui se réalise le plus souvent grâce à 

l’arrivée de nouveaux actionnaires. L’intérêt majeur du coup d’accordéon est 

l’apurement des pertes par la réduction du report à nouveau débiteur. La diminution 

du capital traduit l’absorption des apports pour compenser les dettes. En outre, tant 

que les pertes n’ont pas été apurées, la valeur vénale du titre demeure inférieure à sa 

valeur nominale, ce qui peut dissuader d’éventuels souscripteurs en rendant le titre 

peu attractif, ce qui portera, gravement atteinte aux intérêts des associés. 

Pour autant, la jurisprudence a validé « le coup d’accordéon, c’est en 1994 qu’a 

été validée la pratique de « coup d’accordéon ». Les opérations concernaient alors la 

société Usinor, dont les pertes accumulées excédaient le capital social. La société ayant 

décidé de ne pas prononcer sa dissolution. Il fallait, à la clôture de l’exercice, réduire 

le capital. En raison de l’importance des pertes, deux augmentations de capital, suivies 

l’une et l’autre de réduction, dont la première avait remmené à zéro furent nécessaires.  

Les actionnaires minoritaires contestèrent la validité des opérations. Déboutés 

par les juges du fond, ils se pourvurent en cassation. Ils firent valoir que l’opération 

entraine une augmentation de leurs engagements, ainsi que leur exclusion de la 

société.  

La juridiction suprême rejeta cependant leur pourvoi Elle constata en effet que 

le « coup d’accordéon » ne met aucune obligation nouvelle à la charge des associés, 

puisque l’actionnaire n’est nullement tenu de participer à l’augmentation de capital. 

                                                           
125 Sur la technique du coup d’accordéon, voir S. SYLVESTRE-TOUVIN, Le coup d’accordéon ou 

les vicissitudes du capital, préf. de P. LE CANNU, P.U.A.M., 2003. 502 D. SCHMIDT, De l’intérêt 

commun des associés, J.C.P. 1994 E., I, n° 404. Cette définition a été consacrée par Cass. Com., 

10 octobre 2000, J.C.P. 2001 E, p. 85, note A. VIANDIER. 
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La mesure prise ne conduit pas, par conséquent, à « imputer les dettes aux actionnaires 

au-delà du montant de leur souscription». 

En seconde lieu, il n’est pas possible de soutenir que les actionnaires, ou certains 

d’entre eux, ont été exclus, dès lors que leur a été reconnu un droit préférentiel de 

souscription. Enfin, la réduction de capital, fut-elle à zéro, ne fait que constater la 

perte des apports. Or, la contribution aux pertes sociales est, faut-il le rappeler, une 

des obligations essentielles de l’actionnaire. 

En conclusion, l’économie des contrats vient d’assurer les finalités originaires 

du droit des obligations et des contrats qui doivent être réalisées, soit par les parties, 

le juge et par le législateur.  
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 وأحباثت المقا
 قانونية وقضائية 
 جنليزيةباللغة اإل 
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Legal adaptation of crimes during 

pandemic times 
 

Crime remained in all societies morally and legally prohibited, 

and it is considered, from a legal point of view, all unlawful acts 

resulting from a criminal will, to which the law decides penalties 

stipulated by the criminal records. 

In sometimes, the law prescribes higher penalties for it than for 

normal times. The specific punishment for a single crime varies 

between the “normal” time and the time of the catastrophe, given 

that during the latter the crime constitutes a more outrageous act, 

thus raising the legislator from the penalty - in different countries - 

when the crimes are brought in at the time of disasters. 

 

Dr Amina radwan 

Researcher in legal sciences      
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This is what the Moroccan criminal legislator decided when he 

decided to raise the punishment for theft from five to ten years at 

the time of the disaster, stating that the description of this criminal 

act was transferred from a misdemeanor to a felony, stated in 

Chapter 510 of the Criminal Law "Theft is punishable by 

imprisonment from five to ten years if it is accompanied by one of 

the following conditions: Commit theft in times of fire, explosion, 

collapse, flood, drowning, revolution, rebellion, or any other 

disaster. Considering that a disaster is a relatively short period that 

causes widespread human, material, economic and environmental 

losses, which exceed the ability of society to overcome with its own 

resources. In contemporary academic circles, disasters are seen as 

the result of improperly managed risks. These risks are the product 

of a mixture of risks and vulnerabilities. The risks in low-impact 

areas will never turn into disasters, as is the case in uninhabited 

areas (1). 

A natural disaster can be defined as every sudden event that 

causes either disrupting or stopping the normal course of life within 

society. It results in human, material, environmental, or economic 

losses; Regardless of their nature: geophysical: such as earthquakes, 

tsunamis.. Or climatic: such as fires, droughts, hurricanes.. Or 
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biological: such as diseases and epidemics (2). Article 3 of the Dahir 

Sharif No. 1.16.152 issued on 21 of Dhul Qi'dah 1437 (25 August 

2016) defined the implementation of Law No. 110.4 related to 

creating a system to cover the consequences of the catastrophic 

events and to change and supplement Law No. 17.99 related to the 

Insurance Code (3) 

That it is every accident that causes direct damage in Morocco, 

the decisive cause of which is due to the act of extraordinary force of 

a natural factor or to the violent act of a person. The natural unusual 

force factor constitutes a catastrophic event if it is found that it 

meets the following specifications: that the event that caused it has 

a sudden condition or an unpredictability, and if the event can be 

expected, it is required that the usual measures taken do not avoid 

it or cannot take The following measures: - that its damaging effects 

pose a serious danger to the public. A violent act of a person is 

considered a catastrophic event if it: constitutes a terrorist act or a 

direct result of the occurrence of sedition or popular disturbances 

when its effects constitute a great danger for the public, and is 

considered in the ruling of damages caused by the catastrophic 

damage directly resulting from the rescue and relief and security 
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measures if These actions and measures were related to this 

incident. 

Based on that, the preliminary ruling issued by the Court of 

First Instance in Kenitra on April 09, 2020 in the misdemeanor file 

number 495/2103/2020, which considered that the theft in the time 

of Corona is a felony as long as this crime was committed in the event 

of a health emergency devastating the country and is What is 

considered by criminal law a disaster. The ruling stated: “On the 

other hand, the theft was committed during the state of health 

emergency declared by the Kingdom’s government in accordance 

with Decree No. 2.20.293 pursuant to the Decree Law No. 2.20.292, 

resulting in the general threat to the life and safety of people due to 

the spread of the Corona virus pandemic, which is considered a 

catastrophe in the eyes of the court, according to Chapter 510 above, 

in view of the panic and disturbance caused by the spread of this 

virus in the hearts of citizens, with whom they are unable to protect 

their property, especially before they are legally obligated, according 

to the second article of the same applied decree, to not leaving their 

place of residence except in the case of necessity The maximum, on 

narrow conditions or they will be subject to criminal punishment. 
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Many Moroccan researchers were either supporters or 

opponents to this judicial ruling. As for us, we see that the ruling in 

its explanation was the right, considering that the criminal text in 

Article 510 of it talks about the “raise” of the punishment for the 

crime of theft during disaster days, and that the Corona epidemic is 

mentioned within this group, adding to that the fact that it is 

recognized by the World Health Organization as a "pandemic" (4) 

because it contains a large group of viruses that cause illnesses 

ranging from colds to more severe diseases, such as Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and severe acute respiratory 

syndrome (SARS-CoV). The emerging corona virus (nCoV) is a new 

strain that has not been previously identified in humans(5).  A 

pandemic is an epidemic that spreads on a very large scale that 

transcends international borders, affecting - as usual - a large 

number of individuals. And pandemics affect the environment and 

agricultural organisms such as livestock, agricultural crops, fish, 

trees, etc. (6) (7). Thus, by comparing the terms catastrophe and 

pandemic, we discover that a pandemic is more dangerous than a 

disaster in terms of its extent and the severity of its effects, and thus 

the criminal text that raises the penalty for theft in the time of the 



 

   

  -258P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

disaster applies to the Corona Corvid 19 pandemic, as the pandemics 

are more general, broader and more dangerous than disasters. 
 

)1(  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB9 

)2(https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%8

5_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D

8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9 

(3 )  Published in the Official Gazette No. 20.6502 of Dhul Hijjah 1437 (September 

22, 2016), and Law No. 110.4 related to creating a system to cover the 

consequences of catastrophic facts aims to create a system to cover the 

consequences of catastrophic events with the intention of compensating the 

victims of these events (Article 1 of the law). 

)4(       http://www9.who.int/csr/disease/ar/ 

)5(        http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-

virus/about-covid-19.html 

)6(    https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8A9 

 (7 ) In the idiosyncratic terminology, Ibn Arafah defined the pandemic as "what 

was destroyed by a miracle who usually paid a certain amount of fruit or a 

plant after selling it", a footnote to aleadawii ealaa kifayat altaalib alrabanii 

laealiy alsaeidi aleudawii, vol. 2, p.281 

Abu al-Hasan al-Shazly al-Maliki and al-Nafrawi defined it as “what it cannot be 

pushed / prevented as cold, wind and (hashish).” kifayat altaalib almuhtaj li'abii 

alhasan almalikii Part 2 p. 281 / Fawwani al-Dawani on the letter of Ibn Zayd al-

Qayrawani to Ahmad bin Ghoneim al-Nafrawi c 2 p.169 (Dar Al-Fikr Edition) 

Beirut 1995) 

And the Maliki mentioned many evidences on the status of pandemics from the 

noble Sunnah, and these evidence are: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www9.who.int/csr/disease/ar/
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
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What was stated in Sahih Muslim (narrated by / on the authority of) Jaber (that 

the Prophet, peace and blessings be upon him, commanded to place pandemics) 

Muslim: Sahih Muslim, vol. 3, p. 1191, hadith number (1554), al-Musqaqa book: 

Chapter on pandering. 

And what came in Sahih Muslim (narrated by /  on the authority of) Jabir bin 

Abdullah, that the Messenger of God, may God bless and grant him peace, said: 

(If you sell fruit from your brother and it is a pandemic, then it is not permissible 

for you to take anything from him by taking your brother’s money without right) 

Muslim: Sahih Muslim, vol. 3, p. 1191, Hadeeth No. (1554), Al-Musqaqa Book: 

Chapter on Pandering. 
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Coronavirus Crisis and Digital Transformation of 

Moroccan Courts 
 

Efficiency and moralization of Moroccan judicial power could 

mainly be achieved through digitalization of Moroccan 

courtrooms and utilization of new modern technologies. 

Abstract 

Technology in the unexpected era of COVID-19 pandemic has 

essentially paved a solid ground for accelerating digitalization in 

Moroccan courtrooms to bring the judiciary into the modern age. 

Now, the modernization of Moroccan justice and integration of 

digitalization into the judicial power have become a salient priority 
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and a fundamental cornerstone to ease the access to justice of 

litigants with the proliferation of Coronavirus in the Moroccan 

Kingdom and in all over the world. 

   Keywords: Digitalization, modern technology, judiciary, e-

justice. 

Introduction 

Alongside with lockdown months and the large spread of 

Covid-19 pandemic in the country, the Moroccan justice 

substantiates and proves the urgent need to establish radical 

transformations from traditional trials into E-trials to cope with e-

justice and to present acceptable and good judicial services to all 

Moroccan citizens by using digital courts and E-hearings.  

His Majesty the king Mohammed VI frequently lays emphasis 

on digitalization of Moroccan administrations in many occasions to 

raise the performance and efficiency of all administrations. His 

Majesty sheds light on e-administration on the Throne Day Speech 

from Al Hoceima on the nineteenth anniversary of the Sovereign’s 

accession to the throne, and in the Message addressed to 

participants in the National Forum on Higher Public Service on 

February 27, 2018. In this vein, generalization of digitalization in all 
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Moroccan courts and other administrations is crucial to realize 

Digital Morocco Plan of 2020. 

Besides, the Charter of the Judiciary System Reform on July 

2013, and Marrakech International Justice Conference on October 

21st and 22nd, 2019 stressed on the salient role of digitalization in 

the judiciary. 

Now, digitalisation of justice has become a keystone for the 

progress of the judiciary not only in Morocco, but also in most 

developed countries since the modern role of justice is efficiency 

and to respect reasonable time126. 

 In this vein, this article sheds light on the use of digitalization 

inside the Moroccan judiciary at two levels. The first one tackles the 

Moroccan judiciary and E-courts in the era of Coronavirus, and the 

second one is about post coronavirus and digitalization of 

Moroccan courts. 

I- The Moroccan judiciary and E-courts in the era of Coronavirus 

Thanks to the significant and unstoppable efforts and role of 

the judiciary, and despite the spread of the pandemic, there was the 

official opening of E-hearing in Salé city on April 27th, 2020.  

Indeed, collaboration and cooperation between the Supreme 

                                                           
126 The first paragraph of the article 120 in the Moroccan constitution points out that every person 
has the right to an equitable process and to a judgment rendered in a reasonable time. 
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Council of the Judicial Power, the Presidency of the Public 

Prosecution, the Ministry of Justice, and Morocco’s General 

Delegation for Prison Administration and Reintegration (DGAPR) 

and bar associations of lawyers have significantly sped up the 

integration of E-courts inside first instance courts, Appeal courts 

and the Court of Cassation.  

In this light, almost all the Moroccan judicial system is to 

some extent satisfied with remote trial experience in the era of 

Coronavirus. However, new legal texts127 should be promulgated to 

shift from doctrinal debates and theoretical thoughts into solid 

lawful actions and to respect national and international rights of 

litigants128. 

In this context, the Universal Declaration of Human Rights 

points out that ‘‘Everyone is entitled in full equality to a fair and 

public hearing by an independent and impartial tribunal, in the 

determination of his rights and obligations and of any criminal 

charge against him’’. Meanwhile, International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR) and article 6 of the European 

                                                           
127The main Laws related to protecting individual data in Morocco are: The Law No. 53-05 on the 
electronic exchange of legal data and its implementing Decree No. 1-7-129, and the Law No. 09-08 on 
the protection of individuals with regard to the processing of personal data and its implementing 
Decree No. 1-09-15.  
128 Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR) and article 6 of the European Convention on Human Rights. Geneva…. 
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Convention on Human Rights preserve most rules to protect fair 

trial and to preserve all rights of detainees and criminals. 

The absence of legal texts regulating remote trials created 

different and real debates among practitioners and professors in 

the Moroccan Faculties of law. These debates have pushed 

Moroccan judges to ask litigants and lawyers before starting trials’ 

proceedings if they want to use remote trial or not, to protect their 

will and to preserve all constitutional human rights as they are 

constitutionalized in the article 23 of the Moroccan constitution 

and in other legal dispositions namely in the Moroccan criminal 

procedure code. 

In this digitalized context, almost all professionals in the field 

of justice and university professors specialized in legal studies 

point out the efficiency and the unlimited benefits of digitalization 

of the judiciary. However, the majority of thoughts figure out the 

need for promulgating digital court laws to fill the legislative gaps, 

since legality of penalties is the main principle of the Moroccan 

criminal law (art.3 of the Moroccan Criminal Law), and lawfulness 

of procedures is also fundamental to respect fair trial principles 

drafted in the first article of the criminal procedure code. 
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Indeed, the number of remote trials has considerably pumped 

up in lockdown days. According to the Superior Council of the 

Judicial Power, between April 27th and May 29th, 2020, the number 

of hearing is about 1469 and 24.926 detainees benefited from 

remote trials. Thanks to e-court many detainees are now free and 

outside the prison. 

It is worth noting to notice that the project of digital court will 

be achieved in 2021 according to the last Minister of Justice 

Mohamed Oujjar. Now, the new Minister of Justice Mohamed Ben 

Abdelkader is vehemently working with all Moroccan judicial 

system to achieve the implementation of digital court as soon as 

possible.  

Now, modernization of justice129 and integration of 

digitalization in courts strongly diminish the spread of Coronavirus 

in Morocco since litigants can see their cases online through 

websites of the judicial power to avoid direct contacts with 

employees in courts. In this regard, the Ministry of Justice has 

established many front offices to avoid direct contacts with all 

workers in judicial system and citizens.  

 

                                                           
129 Modernization of justice mainly started with the Constitution of 2011, and the charter of the 
judicial system reform of 2013. 



 

   

  -266P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

II- Post coronavirus and digitalization of Moroccan courts 

Undoubtedly, post coronavirus era will determine the strong 

will of all parties in the judicial system to positively integrate 

digitalization in the judiciary. It is clear, however, that 

digitalization cannot be implemented without the continuous and 

unstoppable efforts and works of the Ministry of justice on the one 

hand, and all professions related to justice like lawyers, judicial 

experts and other administrations on the other hand. Now, many 

work should be done to achieve digitalization inside Moroccan 

justice. 

In this light and despite the fact that there are new buildings 

and courts in some Moroccan cities, the infrastructure of some 

courts should be modernized to meet the needs of digitalization 

project. That is, reasonable and speedy actions and decisions 

should be taken by decision-makers to renew or to open new 

courts since digitalization of courts is essentially based on solid 

logistics and well-grounded technical infrastructure in addition to 

providing courts with necessary tools and continuous training of all 

court staff and judges130. 

                                                           
130 Training of lawyers, notaries, experts, court clerk can be a keystone for the development of justice. 
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Further, security of procedures and trials should be taken into 

account by the judiciary to protect datacenters131 from 

cyberattacks, since there are always innovated and continuous 

ways of cyberattacks. For this reason, national cooperation and 

collaboration with other administrations like the National Defense 

Administration and the Ministry of interior in addition to 

telecommunication companies, and engineering schools which are 

essential for the success of digital courts, play a part in avoiding 

such attacks. Additionally, cooperation with other countries 

through international judicial cooperation is also prominent to 

implement judicial digitalization in Morocco. 

Undoubtedly, continuous training of professionals in the field 

of judicial system is also crucial to guarantee the success of 

digitalization of courts. It is obvious that some practitioners are not 

familiar with new technologies. For this reason, continuous 

trainings are necessary to enhance the Moroccan experience of 

digitalization in the judiciary. In this context, the Ministry of Justice 

and lawyers’ bars and other professions should express their strong 

will and desire to guarantee the success of digitalization and the 

development of the judicial power in Morocco. Obviously, all 

                                                           
131 The Ministry of justice owns a central datacentre to spread necessary data to Moroccan courts. 



 

   

  -268P جملة قانونية علمية فصلية حمكمة
 

 2020 شتنرب – 22 العدد – الصحية الطوارئ*  كورونا جائحة 6خاصـ  ملفـ –جملة الباحث 

parties and players of judicial system are responsible for the 

success of digitalization in Morocco in post coronavirus era. 

Conclusion 

In the light of what has been said, E-court and remote trials to 

some extent encourage most litigants and citizens to strengthen 

their confidence in Moroccan justice since the use of new 

technologies inside courtrooms, and online justice in all websites 

of the judiciary are mainly designed to meet the needs of all 

Moroccans to reinforce transparency, and confidence and to 

implement the leading vision of His Majesty the King in the judicial 

power.  Precisely, post coronavirus era is a decisive period that will 

determine the success of generalization of digitalization and new 

technologies of the judicial power in Morocco.  
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