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 تقديمية ورقة

 ورقة تقديمية

 وبعد،…  الله رسول عىل والسالم والصالة لله والحمد الله بسم

 حيث التخصصات، وشتى املجاالت مختلف يف العلمي البحث وتنشيط عملد األساسية املتطلبات من العلمي النرش يعد
 إلجازة أسايس رشطك العلمية البحوث له تخضع الذي العلمي التحكيم طريق عن بحوثهم لتقييم عظيمة فرصة للباحثني يوفر

 وتلك البحوث هذه تبنىي من إىل الوصول يف أمالً بحوثهم نتائج عرض من الباحثني هوالء العلمي النرش ميكن كام نرشها،
 .واملعرفة العلم عىل نهضتها تبني التي هي املجتمعات فأرقى املجتمعات، خدمة يف لتوظيفها النتائج

سواء عىل املستوى العلمي و االقتصادي و القانوين و الوضع الصحي الحايل و املتعلق بجائحة  لعاملاومع التطورات الحاصلة يف 
لتفكري يف بناء دراسة متكاملة من مختلف الجوانب العلمية و القانونية حول هذا الوباء الذي هدد العامل كورونا, فكان لزاما علينا ا

 ملجالابأكمله وتغلغل يف كل القطاعات مام أثر سلبا عىل استقرار العالقات بني البرش خصوصا عىل مستوى العقود سواء عىل 
 الوطني او الدويل .

اختالف التكييف القانوين لها بني الفقهاء وتعدد اثارها ونتائجها وكرثة األبحاث املنشورة يف هذا فهذه الجائحة وعىل الرغم من 
اال اننا حاولنا ان يكون هذا املؤلف عصارة أبحاث يف مجاالت متعددة لها عالقة بالقانون و االقتصاد و العلوم االجتامعية  لصددا

 وهي :غة العربية ومحور للدراسات باللغة الفرنسية باللمحاور  6فتعددت محاور هذا املؤلف حيث تم تقسيمه اىل 

 املحور األول: اإلرهاب الدويل البيولوجي -
 املحور الثاين: تحديات كورونا واسرتاتيجيات املكافحة -
 املحور الثالث: الهجرة واللجوء وحقوق اإلنسان يف ظل أزمة كورونا -
 املحور الرابع: تأثري أزمة كورونا عىل االلتزامات التعاقدية والترشيع والتقايض -
تأثري أزمة كورونا عىل عامل املال واألعامل واألمن االقتصادي واالجتامعي والعالقات املحور الخامس:  -

 الدبلوماسية
 املحور السادس: التصور السوسيولوجي لوباء كورونا داخل املجتمع وآثاره عىل التحوالت االجتامعية -

 له كعدد نوعي ينفتح عىل مجموعة منومن جهة أخرى تعددت جنسيات الباحثني املساهمني يف هذا العدد الجل اثرائه وجع
و الجزائر  ومن الجنسيات املشاركة نجد املغرب القوانني و األنظمة و التدابري التي اتخذتها هذه الدول املشاركة يف هذا الكتاب,

 طنيو فلس واألردنو اليمن و مرص واالمارات العربية املتحدة و قطر و السعودية و العراق 

كز الدراسات ر مو  برتكيا  أكادميية العالقات الدوليةو  ل الدوليةمجلة القانون واألعامبني  ذا العمل الجامعيهنثمن  األخرييف 
وى الدويل للبحث العلمي عىل املست نوعية إضافة نو بتبني هذا العدد والذي سيك االذين قامو  حول الهجرة والحقوق اإلنسانألبحاث ا

 ومامرسني. أساتذةوكذلك كافة املساهمني فيه من باحثني و  لكتاباالذين سهرو عىل اعداد هذا  األشخاصونشكر كافة 

 إدارة مجلة القانون واألعمال الدولية
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 لحرب البيولوجية المعاصرة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في الجزائرا

19 
 

 جامعة طاهري محمد بشار )الجزائر(

 محمد بن أحمد )الجزائر( 2جامعة وهران 

 

 :ملخص

، 19تهدف الورقة البحثية إىل دراسة تحديات التنمية املستدامة يف الجزائر يف ظل انتشار فريوس كوفيد
 ستوى االقتصادي واالجتامعي.  وانعكاساتها الخطرية عىل امل

وبناء عىل هذه الدراسة التحليلية التي توصلت إىل أن هناك العديد من التداعيات التي عرف من خاللها 
االقتصاد الجزائري انكامشا كبريا، كام طرحت العديد من املشكالت عىل مستوى التنمية االجتامعية، خاصة 

 املجال التعليمي والصحي.
 .، التنمية املستدامة.،التداعيات، التحديات19الحرب البيولوجية، كوفيد ــ   تاحية:الكلامت املف

 

Abstract:  

The researched paper aims to study the challenges of sustainable development in 

Algeria in light of the spread of the Covid 19 virus, and its serious implications on the 

economic and social level.  

And based on this analytical study which has concluded that there are many 

repercussions through which the Algerian economy has known a significant contraction, 

and many problems have been raised at the level of social development, especially the 

educational and health fields 

Key words: the biological warfare, COVID-19, the sustainable development. 

Challenges, Implications    
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 :مقدمة
تشكل التنمية الشاملة محورا جوهريا يف تطور املجتمعات اإلنسانية املعارصة، ذلك أنها تعمل عىل االنتقال 
باإلنسان من طور تقليدي إىل طور أكرث عرصنه ومواكبة للتغريات العلمية واالجتامعية الحاصلة، مثلام تجسده اليوم 

القدرات البرشية، ب االرتقاءواملعنوية يف جل ميادين الحياة. وعملها عىل جاتها املادية انتاالتنمية املستدامة يف جملة 
إىل أقىص حدود اإلبداعية والتشييد الحضاري، والتنويع الثقايف. مرتكزة يف هذا عىل أحدث األساليب العلمية 

يجاب عىل حركة تطور إلوالتكنولوجية املتطورة، مبا يسمح برفع نسبة اإلنتاج وزيادة الخدمات اإلنسانية مام ينعكس با
 املجتمعات، وتصنيفها إىل مجتمعات متقدمة وأخرى متخلفة، أو يف طريق النمو.

ويف إطار هذه الدائرة التنموية نجد أن اإلنسان هو الكائن التنموي املسؤول عن حصول هذه التطورات، 
رات البرشية، سايس االهتامم بالقدواالنتقاالت املستمرة، من مستوى بسيط إىل مستوى أكرث تعقيد، لذا كان من األ 

أصبح  لذياوتنمية مهاراتها اإلنتاجية. لكن املالحظ أن هذا الطريق لن يكون سهال يف ظل التطور البيولوجي املعارص 
 يشد كيان هذا العامل من كل الجهات، ومن مختلف كل الحدود واملجاالت.

أو   الذي بات يسيطر بكل قوته عىل الجانب التنموي،سواء تعلق األمر بالجانب التقني، وعامل اإلنسان اآليل 
فيام يخص املجال الطبي الذي تحول فيه العلم إىل أداة لها كامل القوة والصالحية يف فرض قوتها عيل هذا الكائن، 

  وجعله حقل تجارب مخربية، قد تهدد وجوده الطبيعي، يف أغلب األحيان، وميتد األمر إىل الوسط البيئي الذي يعترب
 أرضية العمل والتطبيق امليداين للتنمية.

جزائري، ع الــــــــدها للكيان التنموي يف املجتمــــوإذا أسقطنا صور الحرب البيولوجية املختلفة، وتهدي
عيات قه تداـــف يف طريـــــــــعات العاملية، تقـــــع عىل غرار بقية املجتمـــــفباإلمكان القول، أن هذا املجتم

ت عىل ــــي ترتبة، ولعل اآلثار التـــــــامرسات الطبية ـ البيولوجية الخاطئة، كمعيق أمام تحقيق تنميته املستدامــــامل
ص يف البحث العلمي إىل قراءة الواقع ــــــــانتشار فريوس كورونا، يف هذا املجال، يدفع بالباحث واملتخص

أجل   اإلنسان والبيئة اللذان يشكالن حدين أساسني للتنمية. منوي الجزائري، بكل تفاصيله، مبا فيهامـــــــالتنم
تقديم تحليل علمي موضوعي، يساهم يف تشخيص أهم خصائص هذه الظاهرة املرضية، وانعكاساتها عىل مجتمع 

 التنمية يف الجزائر.

حة كورونا، ظل جائ من هذا املنطلق حاولت هذه الورقة البحثية، تناول واقع التنمية املستدامة يف الجزائر يف
 وأهم التحديات التي تعيشها، ومنه يتناسب أن نطرح اإلشكال  الرئييس عىل النحو التايل:

 عىل املامرسة التنموية يف املجتمع الجزائري؟. 19نتشار فريوس كوفيد ا انعكاساتهي  ما 
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 ييل: وتنطوي تحت هذا اإلشكال الجوهري جملة من التساؤالت الجزئية ميكن تحديدها فيها
 ماذا نعني بالحرب البيولوجية؟ .1
 عىل مؤرشات  التنمية العاملية؟ 19نتشار كوفيد ــ اهي تداعيات  ما .2
  هي تحديات التنمية املستدامة يف الجزائر يف ظل األزمة الصحية العاملية الراهنة؟ ما .3

 من أجل اإلجابة عن جملة هذه التساؤالت، تم االنطالق من الفرضيات التالية:
 لحرب البيولوجية عىل التحكم يف واقع اإلنسان الجيني والتنموي.تعمل ا .1
 يف تراجع مؤرشات التنمية العاملية. 19نتشار فريوس كوفيد ـ اتسبب  .2
 يف الجزائر تسبب يف شل عجلة تطور التنمية االقتصادية واالجتامعية. 19نتشار كوفيد ــ ا .3

 أهداف الدراسة:
التنمية املستدامة يف الجزائر، من خالل معرفة أهم الفرضيات  تسعى هذه الدراسة إىل البحث يف موضوع

 واإلشكاالت التي يطرحها هذا املجال، وبناء عىل هذا ميكن تحديد أهدافها فيام ييل:

 الكشف عن اإلمكانيات املادية واملعنوية للتنمية يف املجتمع الجزائري. .1
 سية.تحديد طبيعة الحرب البيولوجية املعارصة ومجاالتها الرئي .2
 والبيئة االقتصادية واالجتامعية يف مجال التنمية. اإلنسانرصد طبيعة العالقة بني  .3
 معرفة أهم التحوالت االجتامعية التي طرأت عىل مجتمع التنمية يف ظل جائحة كورونا.  .4
 .اناإلنسالكشف عن إسهامات التدابري الصحية يف التقليص من تداعيات فريوس كوفيد عىل  .5

 

 مقاربات مفاهيمية املحور األول:
ترتكز هذه الدراسة عىل مجموعة من املفاهيم األساسية، التي تتطلب الرضورة املنهجية توضيحها، ورشح أهم 
حيثياتها العلمية، مبا يخدم اإلشكالية املطروحة يف هذه الورقة البحثية، ومن هذه املفاهيم: الحرب البيولوجية، فريوس 

 التنمية املستدامة.و ، 19كوفيد 

 :وجيةلالحرب البيو  -1-1
 الرتباطاستخدامات الساحة العلمية املعارصة، نتيجة اهذا املفهوم يف اآلونة األخرية بكرثة عىل مستوى  انترش

القوي بينه وبني التطورات العلمية والتكنولوجية التي مست جميع ميادين الحياة اإلنسانية، وهو عبارة عن مركب لغوي 
يف مجال الطب  اإلنساين لالخرتاعرب، والبيولوجيا، مبا يعني أن هناك توجها منحرفا بني مفهومني أساسيني هام: الح
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النباتية  ة أواملتعمد للكائنات الحية الدقيقة والسموم، عموما امليكروبي االستخدامعىل "بشكل مبارش والبيولوجيا، يعتمد 
وهذا األمر تحول إىل خطر  ) 1(املحاصيل."أو أصل حيواين إلنتاج األمراض واملوت يف البرش، الرثوة الحيوانية و 

 حقيقي  يهدد كيان العامل.

ويف تعبري آخر يأخذ هذا املصطلح معنى اإلرهاب البيولوجي أو الحرب البكرتبيولوجية، نتيجة املامرسة العنيفة يف 
ثات واإلمكانيات دحق الكائن الحي، والعمل بطرق غري أخالقية عىل مستوى التحكم يف جيناته الوراثية، وكل املستح

العلمية التي تعتمدها يف تطوير مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وهذا "باستخدام الفريوسات والبكترييا 
والفطريات أو السموم من الكائنات الحية الدقيقة لغرض التسبب يف املرض أو موت البرش، الحيوانات أو النباتات.هذا 

ن تضاعفت بشكل رهيب يف الفرتة إ حتى و  االستخداماتومثل هذه ) 2( ."رتبيولوجيةما كان يسمى الحرب البك
األخرية، إال أن لها جذورا تاريخية متتد إىل العصور الكالسيكية، حيث لجأت فيها الجيوش إىل مامرسات منحرفة من 

عافهم وتحقيق م إضأجل كسب الحرب، عن طريق القيام بنرش الجثث وتسميمها يف وسط صفوف جيش العدو حتى يت
ى كانت األمراض املعدية واألسلحة البيولوجية األخر  االستعامريةالنرص،فمن خالل آثار "العصور الوسطى والفرتة 

يف القرن و معرتف بها لتأثريها املحتمل عىل الجيوش أو الناس، ويف وقت مبكر من القرن الرابع عرش قبل امليالد.
ق غمسها ستخدموا لتصيب سهامهم عن طريايوناين هريودوت أن الرماة السكيثيني الرابع قبل امليالد يروي املؤرخ ال

يف خليط من تحلل جثث املضافات ودم اإلنسان. وبالنسبة إىل تفسرينا الحديث، قد يكون هذا الخليط يحتوي عىل 
 ) 3(كلوسرتيديوم بريفرينجنز كلوسرتيديوم تيتاين كذلك مثل سم الثعابني."

طبية املختربية تعمل عىل صناعة الفريوسات ونرشها سواء بدواع علمية رصيحة، أو بدواع هذه املامرسات ال
مخفية،جعلت من اإلنسانية تعيش سلسلة من األمراض التاريخية، يف كل واحدة منها تحصد العديد من األرواح 

يشه العامل اليوم لتنموية، ولعل ما يعالبرشية، وتتأذى الرثوة الحيوانية، والنباتية، مام يقف حائال أمام تطور املامرسة ا
يف معامله الكربى هذه التهديدات البكرتبيولوجية عىل اإلنسان والبيئة عىل حد  يتجىل،19من إنتشار فريوس كوفيد ـ 

 .سواء

 19فريوس كوفيد  -1-2

                                                           

(1) DaSilva, E. J. Biological warfare, bioterrorism, biodefence and the biological and toxin weapons convention. EJB Electronic 
Journal of Biotechnology ISSN , 1999,  V 02, N 03, P109. 
(2) Société de Pathologie Infectieuse de langue Francaise, Le bioterrorisme, 2001, P02.  
(3) Barras.V, G. G. History of biological warfare and bioterrorism. Clinical Microbiology and Infection , V20 , N 06 , 2014. P498. 
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فريوس كورونا ظاهرة وبائية مستجدة وهي "فصيلة كبرية من الفريوسات التي قد تسبب املرض للحيوان 
نسان. ومن املعروف أن عدد من فريوسات كورونا تسبب لدى البرش حاالت عدوى الجهاز التنفيس التي ترتاوح واإل 

حدتها من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الرشق األوسط التنفسية، واملتالزمة التنفسية 
 ) 4(." الحادة الوخيمة )سارس(

ـ  ينترش برسعة، كانت الصني وبالذات منطقة ووهان  املنطقة األوىل يف العامل التي عرفت ، مرض معد، 19كوفيد ـ
أول حالة ظهور له، حيث "أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العاملية بحلقة من حاالت االلتهاب الرئوي املتجمعة، 

بحرية ن الجنوبية. سوق املأكوالت الوجميعها مرتبطة بسوق حيواين يف مدينة ووهان )منطقة هويب( ، الصني، هوانا
 )5(( كسبب لهذه الحلقة."Covid19، تم تحديد فريوس تاجي جديد ) 2020يناير  9الصينية. يف 

وينتقل هذا الفريوس من شخص آلخر "من خالل إسقاط القطرات ومن خالل االتصال املبارش واليدوي أو من 
 ياطاتاالحتيجب اتخاذ كام لجوي ممكن خالل عالج العارضني. خالل األسطح امللوثة. اإلرسال عن طريق الهباء ا

النظافة املوىص بها لرعاية مريض تم تصنيفه عىل أنه  احتياطاتوهذا ما يتطلب أخذ" )6(املعوية يف حالة اإلسهال."
لالحتياطات ، مام يعني االمتثال الصارم  Covid-19"حالة مشتبه فيها" أو حتى مصنفة عىل أنها "حالة محتملة" لعدوى 

اية الصحية عند تويل املسؤولية يف مكان الرعفالقياسية مبا يف ذلك نظافة اليدين مع مستوى عاٍل جًدا من االمتثال. 
 )7(، يجب استكامل هذه االحتياطات القياسية باحتياطات إضافية من نوع "الهواء" و"التالمس."

 التنمية -1-3
ويف معجم ال روس تعني ( 8(ل "منا اليشء ـ مناء ومنو: زاد وكرث."نقو   التنمية يف اللغة العربية تعني الزيادة،

ً كبرياً. )مرادف النمو(. يحرز العلم  حقيقة» Développementكلمة التطور والنمو. يشهد هذا القطاع الصناعي تطورا
ي للنظام القائم يعني التغيري الجذر "  Developpement ويف املعنى اإلنجليزي( 9(تقدًما رسيًعا بفضل تطور البحث."

واستبداله بنظام آخر، أكرث كفاءة وقدرة عىل تحقيق الـأهداف وذلك وفق رؤية املخطط االقتصادي )الخارجي غالبا( 

                                                           

(4)World Health Organization, Coronaviruses (COVID-19). Récupéré sur Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic, 2020, April 
17. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
(5) Ministére de la silidarète et de la santé. Prévention au risque épiéimique CVID - 19. Françe. 2020. P03. 
(6) Ibid. P04. 
(7) Ibid. P04. 

 (8) .956، ص 2004مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط. مرص، مكتبة الرشوق الدولية،   
(9) Girac Marinier, C. La Rousse, Super Major. Françe ,Editions La rousse, 2010, P340. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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ومن جملة هذه التعاريف اللغوية، يظهر  ) 10(وليس وفق رؤية جامهري الشعب وثقافتها ومصالحها الوطنية بالرضورة."
 .إىل املعني من اللغة اإلنجليزية أن مفهوم التنمية يف العربية أقرب

، وتختلف اناإلنسأما يف املفهوم االصطالحي، فهي تأخذ معني التحسني عىل مستوى الخدمات التي يحتاجها 
تعريفاتها عىل هذا املستوى، فهناك من يعرفها عىل أنها "التحريك العلمي املخطط ملجموعة من العمليات االجتامعية 

قيدة( معينة لتحقيق التغيري املستهدف بغية االنتقال من حالة غري مرغوب فيها إىل حالة واالقتصادية من خالل )ع
ويف تعريف آخر، تعني "الزيادة املطردة يف مجاالت الخيارات والفرص املتاحة للفرد يف تخطيط  ) 11(مرغوب فيها."

 ) 12(ومامرسة حياته حسب آرائه الشخصية يف السعادة ومطالب الحياة."

التعاريف يتباين مفهوم التنمية، حسب استخداماتها وأهدافها، وارتباطها مبفاهيم أخرى، لذا فهو مفهوم وفق هذه 
يتسم بالغموض من "حيث أنه يتضمن ثالث صور ذهنية متالزمة يف كل جهد يبذل من أجل فهم ظاهرة التنمية 

وهذا يعني أن ) 13(لنمو والتغري والتطور."والتعامل معهم وهي التنمية كظروف حياة، وكهدف يراد بلوغه وكقدرة عىل ا
التنمية لها عالقة بظروف وحاالت املجتمع ودائرة تصنيفه، سواء يف إطار دائرة التخلف، أم التقدم، أو يف طريق النمو، 
كام ترتبط بجملة األهداف التي يحددها أفراد املجتمع، ونسبة التقدم يف فرتات زمنية معينة، مام يستلزم العمل 

 عي بينهم، وتظاهر جهودهم لتحقيقها. مع توفري اإلمكانيات الالزمة التي تسمح بتحقيق األهداف املسطرة.الجام

ونتقسم التنمية إىل نوعني أساسيني، أحدهام يتعلق بالجانب الطبيعي، واآلخر باملجال البرشي، بالنسبة للتنمية 
سواء عىل مستوى استخراجه ) 14(موارد البرتول." الطبيعية "هي التجديد يف بعض املوارد الزراعية والتجديد يف

يف ظل  نسانيتهإ من أن يحقق  اإلنسانوتصفيته وغريه من مصادر الطاقة، أما التنمية البرشية، فهي عملية "متكني 
، ناإلنسا، كام تهتم بتنمية عقل (15(طبيعته املركبة البيولوجية واالقتصادية والثقافية والروحية والبيئية واإلبداعية."

واستثامر قدراته ومواهبه يف مختلف املجاالت، من الجانب الفكري والشخيص والخلقي، و حسب تقرير التنمية 
، الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ"تضم التنمية البرشية جميع جوانب رفاهية األفراد ، من 1996البرشية لعام 

                                                           

 .183، ص 2017عطية جمعة  مصطفى، اإلسالم والتنمية املستدامة )تأصيل يف ضوء الفقه وأصوله(. شمس للنرش والتوزيع، القاهرة، ]د,ط[، (10) 
 (11) .09، ص 1999 بكار عبد الكريم، مدخل اىل التنمية املتكاملة رؤية اسالمية. دمشق، دار القلم،

 (12) املرجع نفسه، الصفحة نفسها.
 (13) .14، ص2001الرسوجي طلعت مصطفى، التنمية االجتامعية املثال والواقع.  مركز نرش وتوزيع الكتاب الجامعي،حلوان، 

 (14) .71، 2017ة للتدريب والنرش، ابو النرص مدحت ،  مدحت محمد ياسمني، التنمية املستدامة )مفهومها، أبعادها، مؤرشاتها(. املجموعة العربي
ب، اجونسن هازل،  و يلسون جوردن، التعلم من أجل التنمية )مسائل يف التنمية(. تر، عبد الحميد محمد دبواه،   الهيئة املرصية العامة للكت(15)

  .09، ص 2011القاهرة، ]د.ط[، 
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تهتم بالتنمية االجتامعية، من حيث معرفة رشوط تطور كام  )16(وضعهم الصحي لحريتهم االقتصادية والسياسية."
املجتمع وإصالحه، والعمل عىل "إقامة بناء اجتامعي تنبثق عنه عالقات جديدة، وقيم مستحدثة ويسمح لألفراد 

 (17( بتحقيق أكرب قدر ممكن من إشباع املطالب والحاجات."

سرتاتيجيه، تكون "فعالة وذكية ومرنة يجب أن ومن رشوط تحقيق أهداف التنمية، هي أن تتوفر عىل خطط إ 
، أي جزئيات يف حالة تفاعل دائم فيام بينها، وليس وحدات Systemتبدأ من إدراك أن املجتمع عبارة عن منظومة 

، كام يجب أن ترتبط صناعاتها بالتكنولوجيا املتطورة، وإال ) 18(."منفصلة ميكن العبث بكل وحدة منها عىل حدة
، ذلك أنه أصبح ينمو "الطلب عىل املصنوعات والخدمات ذات املحتوى التكنولوجيا املرتفع بأرس كثريا ستكون متخلفة

 ) 19( من الطلب عىل املواد األولية والصناعات التي ال تخضع سوى لقليل من املعالجة التكنولوجية."

 :التنمية املستدامة -1-4
قتصادي كام كان سائدا من قبل، إىل االنفتاح عىل مفهوم معارص، ظهر نتيجة التحول من االهتامم باملجال اال 

ميكن أن يكونا  انمبقية املجاالت البرشية واالجتامعية، يتكون من مركبني لغويني، التنمية واالستدامة، وهام مفهو 
ذلك أن التنمية الحقيقة هي التي تضمن  )20("يف التجاور، حيث كالهام ميكن أن يكون له تأثريات عكسية محتملة.

يعرف التنمية املستدامة عىل أنها "تنمية تلبي احتياجات  1987لعام   Brundtlandللمستقل. وحسب تقرير  ستدامةاال 
  )21( الحارض دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاتهم الخاصة."

املجال،  أما  يتعلق بهذا اتهتم بالتنمية االقتصادية من حيث اإلنتاج والخدمات والصناعات، والزراعة وكل مكام 
عىل مستوى التنمية االجتامعية فهي تركز عىل التعليم والصحة والسكن، وتحقيق العدالة بني الجنسني، الذكر 
واألنثى، وفيام يتعلق باملجال البيئي تهتم باملناخ، والتغريات املناخية، والتنوع البيولوجي، لكن رغم هذا االنفتاح عىل 

 )22("ملذكورة، إال أنه "غالبًا ما يتم تفسري التنمية املستدامة خطأً مبعنى ضيق عىل أنها قضية بيئية.املجالت الثالثة ا

                                                           

(16 )Soubbotina, Tatyana P , Beyond Economic Growth,An Introduction to Sustainable Development. 2004. P08. 
 (17) .26الرسوجي طلعت مصطفى، مرجع سابق، ص

 (18) .86، ص 1992،  01القصيبي غازي عبد الرحمن،  التنمية األسئلة الكربى. املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط
، ص 2012، 01العامل الثالث(. تر،فاطمة نرص، إصدارات سطور الجديدة، القاهرة، ط دو ريفرو أوزولدو ، أسطورة التنمية وقوى التدمري الخفية )انقراض

72 . (19) 
(20 ) Klarin, T, The Concept of Sustainable Developmen. From its Beginning to the Contemporary Issues, Zagreb International 
Review of Economics & Business,2018, V 21 N 01, P 68. 
(21 ) Barry, D.-C., & Bass, S, Sustainable Development Strategies. Neu York, 2002, p12. 
(22 ) Ibid, P12. 



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

23 
 

فيها الحرية  تراعي إسرتاتيجيةأما عن رشوط تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف أي بلد، فهذا األمر يتطلب 
ها، وينزع بلد ال ينصف املرأة وال مينحها كامل حقوقحقق يف تاالقتصادية، والعدالة االجتامعية، فمن غري املعقول أن ت

إىل الذكورية، كام يتطلب "تغيريات يف السياسات يف العديد من القطاعات والتامسك بينها مهم. وهذا يستلزم تحقيق 
حيثام  دمجها -الركائز الثالث التنمية املستدامة  -التوازن بني األهداف االقتصادية واالجتامعية والبيئية للمجتمع 

وبالنسبة لإلنسان فا فإن التحول إىل التنمية  )23( أمكن، من خالل سياسات ومامرسات تدعم بعضها البعض."
" واالهتامم بهذا الكائن التنموي، )24(املرجح أن ينطوي عىل تحول الرتكيز بعيدا عن منو الدخل "املستدامة من 

ل لعمليات االجتامعية بوصفه معادلة بيولوجية فحسب، بل يدخبعدم إدخاله "يف اوذلك كل أبعاده اإلنسانية،  مراعاةو 
يف صورة معادلة اجتامعية صاغها التاريخ، وأودع فيها خالصة تجارب سابقة وعادات ثابتة، تحدد موقف الفرد أمام 

 ) 25( هذا املوقف من القوة أو الوهن ن االهتامم أو التهاون، الضبط وعدم الضبط."عليها املشكالت مبا يكون 

بناء عىل هذا، تكون التنمية املستدامة عملية حضارية متناسقة بني جملة األساليب التي تستخدمها واملخططات و 
التي تسري وفقها يف تحقيق البناء والتغيري ،الذي يحتاجه املجتمع، من أجل السري قدما نحو التطور، والبعد اإلنساين 

عىل تحسني حياته، وتنمية قدراته، مبا يساعد عىل إحداث يف هذا الخصوص هو الهدف املقصود، وذلك بالعمل 
صناعة النجاح والتفوق، وخلق فرص االبتكار واإلبداع. لكن املالحظ أن هناك معيقات مادية معنوية قد تقف يف تحقيق 

العامل، ، يف جميع دول 19هذا املسعى، مثلام تطرحه اليوم انشغاالت التنمية املستدامة يف ظل انتشار فريوس كوفيد 
 مبا فيها الجزائر.

 وتداعياتها عىل التنمية العاملية جائحة كورونااملحور الثاين: 
تعمل مؤرشات التنمية العاملية يف هذا املجال دورا أساسيا، يف تقديم معلومات عن مستوى التنمية، وهذا من 

ر. تحتوي التنمية العاملية ومكافحة الفق خالل تجميعها "إلحصاءات ذات صلة وعالية الجودة وقابلة للمقارنة دوليًا حول
مجموعة دول، مع بيانات للعديد  40اقتصاًدا وأكرث من  217من مؤرشات السالسل الزمنية لـ  1600قاعدة البيانات عىل 

يف العامل، الذي كان له  19، ومع االنتشار الواسع لفريوس كوفيد ـ )26(" عاًما. 50من املؤرشات تعود إىل أكرث من 
عىل انخفاض مستوى هذه املؤرشات، وتداعيات خطرية، مست جميع مجالت التنمية، سواء تعلق األمر بالجانب  أثره

البيئي  واملناخي، أو الجانب االقتصادي، وفروعه املختلفة، أو عىل مستوى  التنمية البرشية، من صحة وتعليم وغريها 
                                                           

(23 ) Ibid, P12. 
(24 ) Robertson, James, The neuw economics of sustainable. 2005, P91. 

 .240، ص 2006، 01، بريوت، لبنان، طسعود الطاهر، التخلف والتنمية يف فكر مالك بن نبي. دار الهادي (25)
(26 ) World Bank Dta Team, Introducing the online guide to the World Development Indicators: A new way to discover data on 
development, 22 Octobre, 2018, Récupéré sur World Bank Blogs: https://blogs.worldbank.org/opendata/introducing-online-
guide-world-development-indicators-new-way-discover-data-development 

https://blogs.worldbank.org/opendata/introducing-online-guide-world-development-indicators-new-way-discover-data-development
https://blogs.worldbank.org/opendata/introducing-online-guide-world-development-indicators-new-way-discover-data-development
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بوتقة جانبني أساسني: االقتصادي، واالجتامعي، باعتبارهام المن املجاالت التنموية، ويف هذا املقال تم الرتكيز عىل 
 التي تربط جميع فروع التنمية.

 وتداعياته االقتصادية 19كوفيد ـ  -2-1
الحديث عن واقع االقتصاد يف ظل هذه األزمة الصحية العاملية، يرتبط  بالبحث يف العديد من القطاعات الحيوية 

 عن طريقها االستمرار يف هذه الحياة، من  القطاع املايل مبا يشمل الخدماتالتي تعترب مورد رئييس لإلنسان، يضمن 
املرصفية وتوفري السيولة املالية التي تقوم بها املؤسسات البنكية ورشكات التأمني، والقطاع التجاري، الذي يقوم عىل 

قوم به من عملية والقطاع الصناعي وما ي نسبة املبيعات السنوية من املواد الغذائية والكهرباء، وغريها من جملة املبيعات،
 ، وفق اسرتاتجيات وخطط دقيقة، مثل صناعة املواد الغذائيةاإلنسانتحويل للمواد الخام  إىل منتجات ينتفع بها 

 وصناعة اآلالت واملحركات، والقطاع الفالحي الذي يعمل عىل إنتاج الغذاء، باستعامل أحدث وسائل اإلنتاج الزراعي.

لصدد تؤكد منظمة األغذية العاملية، عىل االنعكاسات الخطرية لهذا الفريوس عىل  الغذاء، الذي يعترب ويف هذا ا
املورد األسايس لإلنسان من أجل الحفاظ عىل حياته، ففي نظرها "تؤثر األزمة الصحية العاملية ملرض فريوس كورونا 

2019 (COVID-19بشكل كبري عىل الغذاء والزراعة، مام يؤدي إ ).27("ىل اضطراب كبري يف النظم الغذائية الحرضية( 
عىل الدول الفقرية والتي تعيش حالة حرب، واضطراب سيايس واقتصادي، فحسب تقرير املنظمة الصحية خاصة 

بشكل كبري عىل حياة العائالت يف الرشق األوسط وشامل  COVID-19العاملية، فرع الرشق األوسط، "يؤثر تفيش 
بسبب الركود الذي أصاب القطاع الفالحي، الذي ترتب عليه نقص يف  )28(سط واملناطق العربية."إفريقيا ورشق املتو 

املحصول الزراعي، من جهة، ومن جهة أخرى، يعود إىل سياسة الحجر التي كان من الواجب إتباعها ملواجهة انتشار 
ن للمواد تي تحول دون استهالك أحسالفريوس، والتي نتج عنها توقف الناس عن العمل، وانتشار مستوى البطالة،ال

 الغذائية التي يستفيد من الجسم، وتساهم يف بنائه. 

أن "الظروف الراهنة قد يؤدي إىل تفاقم الوضع الصعب، الذي تواجهه بعىل هذا النحو، تنبأت منظمة الصحة 
وريد تعطلت الغذاء وسالسل التأنظمة غذائية عالية الجودة بأسعار معقولة. فنظم إىل العديد من العائالت يف الوصول 

وحسب التقرير،  )29(" بسبب اإلغالق وحظر التجول وإغالق الحدود واملجال الجوي والقيود املفروضة عىل الحركة.

                                                           

(27 ) Food and Agriculutre Organisation of United Nations, Urban Food Actions Platform. 2020, Récupéré sur 
http://www.fao.org/urban-food-actions/areas-of-work/covid-19/ar/ 
(28 ) World Health Organisation Regional Office For The Eastern Mediterranean, Food crisis likely to worsen in the Middle East 
and North Africa as COVID-19 continues. 2020, May 27, ةRécupéré sur http://www.emro.who.int/media/news/food-crisis-likely-
to-worsen-in-the-middle-east-and-north-africa-as-covid-19-continues.html 
(29 ) Ibid. 

http://www.fao.org/urban-food-actions/areas-of-work/covid-19/ar/
http://www.emro.who.int/media/news/food-crisis-likely-to-worsen-in-the-middle-east-and-north-africa-as-covid-19-continues.html
http://www.emro.who.int/media/news/food-crisis-likely-to-worsen-in-the-middle-east-and-north-africa-as-covid-19-continues.html
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تحدد املنظمة مجموعة من الدول التي تقع تحت وطأة األزمة الغذائية، بسبب الفقر والهشاشة التي تعانيها مجتمعاتها 
ن املنطقة ترضًرا من الجائحة هي البلدان التي تواجه أصاًل أزمة غذائية. وقد أّدى الوباء إىل تفاقم إن أكرث بلدا"بقولها 

التحديات يف بلدان مثل أفغانستان وسوريا واليمن والسودان من حيث الكمية ووترية توفّر وتنوع الطعام الذي يستهلكه 
 الئحة دول العامل التي عانت من أسوأ أزمات الغذاء يف األطفال والعائالت. وتحتل هذه البلدان أول عرش مواقع عىل

 من حيث عدد السكان الذين عانوا األزمة أو ما هو أسوأ )التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ 2019العام 
IPC/CH مليون شخص . ومن املحتمل أن يؤدي ذلك إىل خلق  40أو أعىل(، إذ بلغ عدد املترضرين قرابة  3املرحلة

 )30( وع جديد من األزمات الغذائية، أو عىل األغلب تفاقم األزمات الحاليةن

 باملائة خالل شهر واحد." 25وبالنسبة لسوق األسهم العاملية، عرفت هي األخرى ترضرا كبريا، فقد انخفض إىل "
انعكس سلبا عىل الدخل املايل للفرد، مبا يتعلق باملعاشات ، مام (2020)املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمة،  ") 31(

وداو جونز الصناعي ونييك انخفاضات هائلة منذ بداية تفيش الوباء  FTSE التقاعدية، والتوفري، فقد "شهدت مؤرشات
مؤخرا أكرب انخفاض لهام يف يوم واحد منذ عام  FTSEوحقق مؤرشا داو جونز و .ديسمرب/كانون األول 31يف 

حدث مع رشكات بيع السيارات الصينية  البيع، تأخرا ملحوظا، مثل ما التجارة ورشكاتكام عرف قطاع ( 32(".1987
يف املائة يف فرباير/شباط.، واتجهت رشكات مثل تسال أو جييل، لبيع السيارات  86التي انخفضت مبيعاتها "بنسبة 

 (33(اآلن عرب اإلنرتنت حيث يبتعد العمالء عن صاالت العرض."

 بعد ذهاب هذه الجائحة، وهذا ما وفق هذه املؤرشات، من الواضح أن انتشار فريوس كورونا، ستمتد آثاره إىل ما
أكدته العديد من الفرضيات، التي رأت أن النمو االقتصادي سيعرف ركودا كبريا، يف كل العامل، مهام كانت اقتصاديات 

ادي اعاتها املتطورة يف رفع مستوى التنمية العاملية،مثل االقتصبعض الدول متقدمة، بالرغم من الدور الذي تعرفه صن
،فإن من املتوقع أن  UNICTAD األمرييك، واالقتصاد الصيني، "فطبًقا ملنظمة التجارة والتنمية التابعة ألملم املتحدة

ورونا، وأن يرتاجع ك كنتيجة النتشار فريوس -عىل أقل تقدير  -يخرس االقتصاد العاملي حوايل تريليون دوالر أمرييك 

                                                           

(30 ) Ibid. 
املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمة، خيارات اقتصادية للحد من تداعيات أزمة كورونا. 30 مارس, 2020، تم االسرتداد من (31) 
https://futureuae.com/ar 

 نيوز: تم االسرتداد من يب يب يس ، 2020أبريل,  01. االقتصاد العامليفريوس كورونا: دليل تداعيات الوباء عىل جون لورا، برون ديفيد، باملبو دانيال. (32)
https://www.bbc.com/arabic/business-52077280 

 املرجع نفسه. (33) 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5449/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5449/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8
https://www.bbc.com/arabic/business-52077280
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هذا كون ليفمن املؤكد أن  (34("وأن تدخل مجموعة كبرية من الدول يف موجة كساد. ٪ 5,2النمو العاملي إىل أقل من 
 امتدادات عىل مستوى التنمية االجتامعية. األمر

 وتداعياته االجتامعية  19كوفيد  ــ  -2-2
ل عالقته باملجتمع، كام توليه األهمية البالغة، من خالتهدف التنمية االجتامعية إىل االهتامم بالفرد يف إطار 

العمل عىل تحسني وضعه االجتامعي وما يرتبط به من خدمات اجتامعية متنوعة، مثل التعليم، والسكن، والصحة، 
ىل عومستوى الدخل املايل. وكل تنمية اجتامعية، ينجم عنها تغري يف البناء الوظيفي للمجتمع، وإذا أسقطنا هذا األمر 

حالة املجتمع الدويل يف ظل األزمة الصحية العاملية الراهنة، فاملؤكد أن هناك تغريات كبرية مست العديد من املجاالت 
االجتامعية، مبا فيها جملة العالقات املختلفة لألفراد يف إطار  مامرسات الحياة اليومية، وتحدد درجة هذا التأثري 

ن وبطبيعة نوعية الخدمة االجتامعية والثقافية واالقتصادية  والصحية املقدمة م وانعكاسه الخطري، مبدى تقدم املجتمع
 طرف الحكومات، وإسهامات املنظامت العاملية.

فحسب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، يقيس "التنمية البرشية للدول بناء عىل مؤرش مركب يعرّب عن مستوى 
التي عرفت ترضرا كبريا يف فرتة ( 35(."ليم والصحة واملستوى املعييشرفاه الشعوب من خالل ثالثة أبعاد، هي: التع

، انعكس بالسلب عىل حياة املواطنني، خاصة فيام يف ظل التدابري الصحية التي لجأت 19انتشار فريوس كوفيد ــ 
ات التعليمية، سسإليها الحكومات العاملية، من أجل مجابهة هذا الفريوس، الذي يتميز برسعة االنتشار، من إغالق للمؤ 

وتوقيف للنشاطات االجتامعية، والتجارية، ومنع السفر وغريها من التدابري الوقائية املتخذة، فكل هذه اإلجراءات، 
، ما من شأنه أن %4"أن ينخفض هذا العام بنسبة   صنينجم عنها ركود اجتامعي واقتصادي، فاملتوقع حسب املتخص

من األطفال حول العامل  %60ية عىل اإلطالق. كام أشارت تقديرات الربنامج إىل أن يّولِد أكرب تراجع يف التنمية البرش
من األطفال  %86ال يحصلون عىل تعليم، وهو مستوى مل يشهده العامل منذ مثانينيات القرن املايض، إضافة إىل أن 

فقط من  %20فضة، مقارنة بـ يف سن التعليم االبتدايئ خارج مقاعد الدراسة يف الدول ذات التنمية البرشية املنخ
 ً  ( 36")أقرانهم يف الدول ذات التنمية البرشية املرتفعة جدا

                                                           

 ، تم االسرتداد من مركز الجزيرة للدراسات:2020مارس,  23ئيلة ومؤقتة. عبد اللطيف هاين،. آثار كورونا االقتصادية: خسائر فادحة ومكاسب ض (34)
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613 

 ، تم االسرتداد من 2020جوان,  06البرشية بالرتاجع. يهدد مؤرشات التنمية « 19-كوفيد»مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،  (35)
https://www.ecssr.ae/  

 املرجع نفسه. (36)

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4613
https://www.ecssr.ae/reports_analysis/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

27 
 

الصادر عن هيئة األمم املتحدة، أن هذا الوباء ستكون له  2020ويف هذا الخصوص يؤكد تقرير التنمية املستدامة 
وارق يف الدخل ل أعىل مستويات فخطورته األكرب عىل الدول التي تعاين انخفاضا يف مستوى التنمية،  بحيث "تسجّ 

يف العامل، ورعاية صحية متدنية، تعليامً غري جيّد، ومستويات عالية من البطالة ومن عدم املساواة بني الجنسني.. ما 
وعىل سبيل املثال،  (37("بالنسبة إىل الكثري من هذه الدول. 2030يزيد من صعوبة تحقيق خطة التنمية املستدامة 

فقد لوحظ يف لبنان أن عدد الفقراء يف تزايد مستمر بسبب األزمات السياسية، وبسبب انتشار فريوس الدول العربية، 
إىل ما يقدر بنحو  2019يف املائة يف عام  28، فقد "أدت هذه الصدمات املتداخلة إىل زيادة معدل الفقر من 19كوفيد ــ 

يف املائة.  23.2يف املائة إىل  8.2ع معدل الفقر املدقع من . وباملثل، من املتوقع أن يرتف2020يف املائة يف مايو  55.3
 2.7مليون، فإن هذا من شأنه أن يرفع العدد اإلجاميل للفقراء بني اللبنانيني إىل  4.8وبافرتاض أن حجم السكان يبلغ 

يف عدد الفقراء االرتفاع املكافئ ف. 2020يف عام  COVID-19مليون فقري عن سيناريو منو  1.4مليون، بزيادة قدرها 
  )38( "شخص. 750.000املدقعني هو 

أما عىل مستوى العالقات االجتامعية بني األفراد، فقد كان للحجر الصحي ـ الذي التزمت به الحكومة للحد من 
حتويات  العامل م تفيش الفريوس  أثره عىل حيوية املجتمع وفاعليته، خاصة وأنه لجأ خالل هذه الفرتة إىل استخدام

ايض يف تعامالته  املختلفة، املهنية، والتعليمية، وحتى األرسية أو العائلية، وهذا ما قد يؤكد بعض الفرضيات االفرت 
سلوكيات اجتامعية جديدة مبنية عىل التباعد االجتامعي، واإلقالل من « كورونا»التي تتوقع أنه "قد تنتج عن أزمة 

رتاضية تعاضة عن النشاطات االجتامعية التقليدية باجتامعات افالحركة الحيوية وتفعيل التواصل اإللكرتوين، واالس
، مثل آليات التعليم عن بعد، التي تكللت بإقامة ملتقيات وطنية (39") عرب اإلنرتنت وغريها من وسائل التكنولوجيا.

 د عليها.و ودولية افرتاضية، ولجوء حتى الساسة  إىل لقاءات افرتاضية، تجاوزت الربوتوكوالت املعهودة، واملتع

كل هذه التداعيات، تطرح العديد من االنشغاالت والتساؤالت، خاصة وأن العلم تجاوز كل الحدود املعقولة يف 
استخدامات التقنية والرقمنة، فبالرغم من كل هذا  التطور، مل تستطع حتى القوى الكربى مجابهة انتشار هذا 

ت ية، وبدأت معدالت االنخفاض والركود يف العديد من املجاال الفريوس، مام انعكس سلبا عىل مؤرشات التنمية العامل
ياسية السيايس واالقتصادي، ونظم الحكومة السها التنموية، لكن هذا االنخفاض يرتبط بظروف البلد، ومدى استقرار 

را يف رض واالقتصادية والصحية السائدة، لهذا كانت بعض الدول التي عاشت الحروب، مثل البلدان العربية، األكرث ت

                                                           

 املرجع نفسه. (37)
(38 ) United Nations Economie and Social Comission for Western Asia, Wealth distribution and poverty impact of COVID-19 in 
Lebanon. 2020,  Récupéré sur https://www.unescwa.org/publications/wealth-distribution-poverty-impact-covid-19-lebanon 

 م االسرتداد من مركز كارنيغي للرشق االوسط:، ت2020مارس,  30وإمكانية التغيري لألفضل. « كورونا»مروان املعرش، أزمة  (39)
 https://carnegie-mec.org/2020/03/30/ar-pub-81394 

https://www.unescwa.org/publications/wealth-distribution-poverty-impact-covid-19-lebanon
https://carnegie-mec.org/2020/03/30/ar-pub-81394
https://carnegie-mec.org/2020/03/30/ar-pub-81394
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ظل هذه األزمة الصحية العاملية، خاصة وأن اقتصادها عرف العديد من األزمات يف ظل الثورات العربية، برتاجع معدل 
السياحة، والنفط.  والجزائر يف هذا الصدد، كباقي دول العامل، والدول العربية، التي عرفت تنميتها املستدامة، تراجعا 

 يف ظل جائحة كورونا.

 انعكاسات انتشار فريوس كوفيد عىل التنمية املستدامة يف الجزائرلث: املحور الثا
التنمية املستدامة يف الجزائر، من املساعي التي ركزت عليها الحكومة يف اآلونة األخرية، بوضع خطط 

، نإسرتاتيجية، تهدف من خاللها إىل تحقيق منو اقتصادي واجتامعي، يحسن من املستوى املعييش والثقايف لإلنسا
، أن الجزائر احتلت" املرتبة 2019ويضمن استقراره وتطوره بشكل مستدام، فحسب تقرير أهداف التنمية املستدامة 

ـ   "عامليا ضمن الرتتيب العاملي يف مجال تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 53األوىل عىل املستويني األفريقي والعريب وال
ع، والتلوث البيئي، وتحسني الخدمات الصحية والتعليمية للمواطن، ها، من مكافحة الفقر والجو تالتي سطر ( 40)

وتحقيق العدالة االجتامعية بني الرجل واملرأة، وتطوير مجال الصناعة والزراعة، مبا يعمل عىل دفع حركة االقتصاد 
تحديا كبريا، إىل ، القى هذا املرشوع 19الوطني، وبالتايل رفع مستوى دخل الفرد،  لكن مع انتشار فريوس كوفيد ــ 

جانب تحديات أخرى، تداخلت جميعها يف طرح العديد من املشكالت االقتصادية واالجتامعية، التي انعكست سلبا 
 عىل الحياة اليومية للفرد.

 19 مشكالت التنمية االقتصادية يف ظل جائحة كوفيد ــ -2-3
الزيادة  أن هذا األخري يشري إىل "مجرديختلف مفهوم التنمية االقتصادية عن مفهوم النمو االقتصادي، من حيث 

 (41").الكمية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.، واملفهوم العكيس للنمو االقتصادي هي الركود االقتصادي
يف حني املفهوم األول أوسع من حيث انه يربط العديد من الجوانب يف دائرته،فهو عبارة عن "ظاهرة مركبة تتضمن 

ي كأحد عنارصها املهمة، باإلضافة إىل حدوث تغيري يف الهياكل االقتصادية واالجتامعية والسياسية النمو االقتصاد
من هذا املنطلق كان البحث يف مشكالت التنمية االقتصادية، يتعدى الحديث عن األرقام والنسب، ( 42")والثقافية.

 نها. إىل الكالم عن اآلثار االجتامعية مثل البطالة والفقر التي ترتبت ع

                                                           

 ، تم االسرتداد من2020أفريل,  26 عامليا. 53االذاعة الجزائرية، تقرير اهداف التنمية املستدامة: الجزائر األوىل عربيا وإفريقيا والـ  (40)
 Guerre Biologique covid.docx 

 .106، ص 2009مراد نارص، التنمية املستدامة وتحدياتها يف الجزائر، مجلة بحوث اقتصادية.  (41)
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. (42) 

Guerre%20Biologique%20covid.docx
Guerre%20Biologique%20covid.docx
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برية هو اعتامده بنسبة كفأما عن الخطر األكرب الذي يهدد النمو االقتصادي الجزائري يف هذه الفرتة الحرجة، 
وأن (43" )يف املائة من صادرات البالد. 94يف املائة من ميزانية الدولة وتقريبا  60عىل عائدات النفط والغاز "التي متثل 

ـ هذا املورد الطاقوي يعرف انخفاضا شديد ، فحسب التنبؤات االقتصادية أن "منذ الرتاجع 19ا، مع انتشار فريوس كوفيد ـ
مليار  62مليار دوالر إىل  194، انخفض احتياطي الجزائر من النقد األجنبي من 2014السابق ألسعار النفط والغاز عام 

وباء االنتشار لنزيف طاملا يواصل المن املرجح أن تستمر االحتياطيات يف او دوالر فقط يف فرباير/شباط من هذا العام. 
مام قد يضطر البالد إىل اللجوء إىل االستثامر األجنبي و اللجوء (44.")والضغط عىل الطلب العاملي عىل النفط والغاز

 األخرى. ستنعكس سلبا عىل فاعلية القطاعات الذيإىل االستدانة من البنوك العاملية، وخفض نسبة اإلنفاق العام 

دي إىل انكامش اقتصادي، بسبب تقليص النفقات وتجميد العديد من املشاريع، مام تسبب يف تراجع وهذا األمر أ 
 29مارس إىل  20قطاعات اقتصادية، مثلام سجلته الرشكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من "خسائر خال الفرتة 

 لنقل البضائع، بلغت األعباء االستثنائية مليون دج بالنسبة 72مليون دج يف مجال نقل املسافرين و 288أبريل بقيمة 
أما قطاع الطاقة ( 45")رحلة يوميا. 280مليون دج. وجاءت هذه الخسائر بعد تعليق  106املتعلقة بتغطية وسائل الوقاية 

عرف تراجعا كبريا، خاصة وأن الجزائر من الدول التي ترتبط اقتصادياتها بواردات املحروقات بشكل كبري، فبالنسبة 
مايو.  31مارس و 15مليون دج يف الفرتة بني  247يقدر األثر املايل لتداعيات الوباء ب كة "سوناطراك:لرش 

 20مارس إىل غاية أالن يقدر ب 1الخسائر من  إجاميل نفطال: -مليار دج.  6ر5نقص يف رقم األعامل ب  سونلغاز:
باملائة يف مارس أي خسائر  27األعامل ب تراجع يف رقم رشكة طريان طاسييل )فرع مجمع سوناطراك(:-مليار دج.

 (46") مليون دج. 595باملائة يف ابريل أي  72مليون دج وتراجع ب 221ب

عىل غرار هذه القطاعات، عرفت كذلك وكاالت السياحة شلال كبريا، بسبب تعليق الرحالت، باألخص رحالت 
لفندقية اق نفسه، هناك شلل كبري يف الخدمات االحج والعمرة، التي كانت تعرف نشاطا قويا قبل الجائحة، ويف السي

ومن املتوقع أيضا زيادة يف األسعار، التي ستؤثر عىل القدرة الرشائية للمواطن (47" )، تقريبا.% 80وصل إىل "نسبة 

                                                           

 ، تم االسرتداد من 2020افريل,  18جرب كورونا الجزائر عىل اتخاذ قرارات اقتصادية تاريخية؟ لخليج الجديد، هل يا (43) 
https://thenewkhalij.news/  

 املرجع نفسه. )44( 
 ،  تم االسرتداد من 2020ويلية، الذاعة الجزائرية، خسائر أهم القطاعات االقتصادية املترضرة من وباء كورونا. جا (45) 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200718/196409.html 
 ،  تم االسرتداد من 2020جويلية، الذاعة الجزائرية، خسائر أهم القطاعات االقتصادية املترضرة من وباء كورونا. ا (46) 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200718/196409.html ا 
 ULTRA، تم االسرتداد من الجزائر 2020أفريل,  05لشموت عامر،  تداعيات فريوس كورونا.. شلٌل اقتصادي واجتامعي يف الجزائر.   (47) 

: https://ultraalgeria.ultrasawt.com 

https://thenewkhalij.news/
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200718/196409.html
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200718/196409.html
https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%84%D9%84%D9%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%25B
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دون أدىن شك، فحسب تقديرات  خبري االقتصاد نارص سليامن، "فإن التأثريات املتوقّعة عىل ندرة املخزون 
، قامئة يف ظّل توقّف العمل يف القطاعات املنتجة كالفالحة والصناعة، مام سبب غالء االسرتاتيجي

مليار دوالر، سيجعل  31مليار دوالر إىل  41ويف نظره "قرار مجلس الوزراء األخري، تخفيض فاتورتها من .(48.")األسعار
يجرب ّدي إىل تخفيض إنتاجها، وهو ما سالكثري من الرشكات تُعاين من نقص يف املاّدة األولية املستوردة، مام سيؤ 

وهذا ما سيزيد يف نسبة انتشار البطالة، وتضييق العيش  ".(49)أصحاب الرشكات عىل ترسيح جزٍء من اليد العاملة
 عىل األرسة الجزائرية، وعجزها أمام توفري أبسط املستلزمات التي تتطلبها الحياة اليومية.

طاعات االقتصادية خالل هذه األزمة الصحية العاملية، فان األرقام مخيفة، وإذا نظرنا إىل نسب االنكامش يف الق
يف الربع األول من العام الحايل بعد  % 3.9إن اقتصاد البالد انكمش بنسبة  فحسب ترصيحات الحكومة الجزائرية "

ام جراء تفيش فريوس مشرية إىل أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل الع 2019يف نفس الفرتة من عام  % 1.3منو بنسبة 
يف  % 13.4، وفيام يخص قطاع الطاقة "انكمش "بنسبة (50" ).كورونا واألداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي

قبل عام، وفقا للديوان الوطني  % 7.1، أي ما يقرب من ضعف االنكامش الذي بلغ 2020األشهر الثالثة األوىل من عام 
العام املايض، بينام  % 5.3مقابل منوه بنسبة  % 4.8واالتصاالت انكمش "بنسبة أما قطاع النقل  (51.")لإلحصائيات

يف املائة خالل الفرتة بني يناير كانون الثاين ومارس آذار من العام  4.9مقابل + % 0.5-سجل قطاع الصناعة 
 (52)."املايض

مل تكن له تكلفة  ،19يد ــ هذا الرتاجع الكبري الذي يعرفه االقتصاد الجزائري، يف ظل انتشار فريوس كوف
اقتصادية فقط، يف إطار تحقيق أهداف التنمية املستدامة التي تسعى إليها الجزائر، بل كانت له أيضا تكلفة اجتامعية، 
ألحقت رضار كبريا  بقطاعات النشاطات االجتامعية، والخدمات الصحية والتعليمية، فبعد االنتشار الرهيب لهذا 

ة الجزائرية إىل أخذ العديد من التدابري الصحية الالزمة، عىل غرار باقي دول العامل، من غلق الفريوس، لجأت الحكوم
للمدارس والجامعات، ورفع نسبة اإلنفاق عىل قطاع الصحة، مام طرح العديد من إشكاالت  استمرارية الدروس  وفق 

ى حت العديد من االنشغاالت عىل مستو آلية التعليم عن بعد  ومدى نجاحه يف بلد الزال يف طريق النمو، كام طر 

                                                           

 املرجع نفسه. )48( 
 املرجه نفسه. )49( 
 ، تم االسرتداد من 2020جويلية,  25يف الربع األول.  %3.9، الحكومة الجزائرية تقول االقتصاد انكمش Reuters ا(50) 

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN24Q0SK 
 االسترياد نفسه. )51(  

 املرجع نفسنه. )52( 

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN24Q0SK
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اؤالت ، بأحسن التقنيات التي يتطلبها مواجهة هذا الوباء وغريها من التسمدى قدرة البلد عىل التكفل الصحي ملواطنني
 التي متس مجال الحياة االجتامعية للفرد.

 مشكالت التنمية االجتامعية يف ظل جائحة كورونا -2-4
من أهم األهداف التي تسعى إىل تحقيقها التنمية املستدامة، لذا كان من  االهتامم باإلنسان ككائن تنموي،

الواجب عىل الحكومة الجزائرية، العمل بكل جهد لتوفري الحياة املناسبة للفرد خالل هذه الضائقة الصحية العاملية، 
. لكن 19يد ة فريوس كوفخاصة بعد سياسة الحجر الصحي التي التزمت بها الجزائر كباقي دول العامل، من أجل مجابه

رغم كل هذه املجهودات إال أن األرسة الجزائرية، واجهت العديد من املشكالت، فعىل غرار التحديات االقتصادية، 
والتي تسببت يف انخفاض نسبة اإلنفاق العام، وانتشار البطالة بعد تجميد العديد من القطاعات الحيوية، وغالء يف 

ولة املالية، هناك أيضا تحديات أخرى طرحت عىل مستوى قطاع التعليم والصحة، األسعار، ونقص رهيب يف السي
 ومختلف النشاطات االجتامعية.

، تناسبا مع بداية الحجر الصحي، واستمرار هذا الفريوس يف 2020فبعد غلق املدارس والجامعات منذ شهر مارس 
ية راسة بآليات جديدة، تطرح عىل مستوى قطاعي الرتباالنتشار، مام أطال يف مدة الحجر، بدأت انشغاالت استمرار الد

والتعليم العايل، والذي متخض عنه، رضورة تفعيل اسرتاتيجة التعليم عن بعد، ودعوة األساتذة  واملعلمني  يف السلك 
ـ +مفاتيح ببرنامج تعليمي بالتنسيق مع وزارة االتصال موسوم الرتبوي إىل مواصلة التعليم بطرق عرصية الكرتونية، وفق "

عرب  2020أبريل  05, بدءا من يوم األحد 2020 - 2019النجاح+ يبث دروسا منوذجية للفصل الثالث من السنة الدراسية 
قنوات التلفزيون العمومي, لفائدة تالميذ السنة الخامسة ابتدايئ, والسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي, وفق 

أما قطاع التعليم العاملي نوه وزير التعليم العايل لألساتذة برضورة  (53" ).رش يف بيان الحقازمني للبث التلفزيوين سينبرنامج 
 (54) ""مواصلة توفري الدروس للباحثني والباحثني الدامئني واالستشفائيني الجامعيني والطلبة عن طريق االنرتنت.

التعليم  لغاء االمتحانات االبتدائية، وشهادةويف إطار هذه القرارات، استمرت بالفعل وترية التعليم عن بعد، وتم إ
واملتوسط، كام تم مناقشة مذكرات املاسرت وأطروحات الدكتوراه بشكل مغلق، وتأكد التواصل يف بعض التخصصات 
بني الطلبة واألساتذة، من خالل إرسال املحارضات والتطبيقات، لكن هذا األمر عىل أهميته إال أنه، طرح العديد من 

، عىل رأسها مدى قدرة التلميذ عىل االستيعاب والفهم عن بعد، مثلام أكدت علية جمعية أولياء التالميذ أّن التحديات
بث الحصص التعليمية عىل املنصات الرقمية أو عرب قنوات التلفزيون الرسمي سيقابله صعوبة يف تحقيق الفهم لدى 

                                                           

 ، تم االسرتداد 2020أفريل,  04مدة تعليق الدراسة.  وكالة األنباء الجزائرية،  وزارة الرتبية تسطر "خطة طوارئ" ملجابهة انقطاع التعليم خالل  (53) 
 http://www.aps.dz/ar/algerie/85907-2020-04-02-20-22-14 

 .2020مارس,  25الخرب، جزائريون يجندون الفضاء االفرتايض ملواجهة كونورا.  (54) 

http://www.aps.dz/ar/algerie/85907-2020-04-02-20-22-14
http://www.aps.dz/ar/algerie/85907-2020-04-02-20-22-14
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وسائل الكرتونية، لدى التالميذ، فحسب رأي الجمعية، كام طرحت مسألة االحرتافية يف استخدام ال( 55" ).التالميذ
 هذه األمور "تستوجب عمق التفكري ومراعاة مصلحة التالميذ بالدرجة األوىل، سواء الرتبوية والتعليمية أو النفسية أو

 (56." )املادية من ناحية وسائل التكنولوجيا والتحكم فيها عند التالميذ

الجزائرية، نجد أن هذه االسرتاتيجة، يستبعد االلتزام بها يف بعض األرس، حتى عىل املستوى املادي لألرسية 
بسبب انخفاض يف مستوى الدخل، خاصة أن معظمها عاىن توقيف الراتب بسبب الحجر،  وهذا يطرح مسألة أساسية، 

ها بحسن ئوهي التفاوت االجتامعي، فاألرسة امليسورة الحال ميكنها توفري هذه املستلزمات، مام يسمح ألبنا
االستخدام، عىل عكس األرسة الفقرية واملنعزلة التي تقطن يف القرى النائية، التي قد يجد أوالدها صعوبة يف مواصلة 
التعليم، والزلت تعاين لحد اآلن من مشاكل توفري الكهرباء، زيادة عىل هذا، بالدنا ال تزال تعاين من الفجوة الرقمية، 

ه االسرتاتيجة، كام انه يفقد أي موضوعية لالمتحانات التقوميية، وهذا ما أكد علية وهذا األمر يحول دون تطبيق هذ
كان »بعض ممثيل قطاع الرتبية يف أن قرار التعليم عن بعد الذي اتخذته الحكومة الجزائرية، رغم أهميته إال أنه 

  (57")يفرتض أن يكون قبل وباء كورونا.

الصحي، أزمة حادة يف ظل االنتشار الرهيب لهذا الفريوس، وزيادة  إىل جانب قطاع التعليم، عاش كذلك القطاع
عدد املرىض بشكل غري معقول يوميا، مام استدعى الحكومة إىل زيادة اإلنفاق عىل هذا القطاع، من أجل توفري 

ىل توفري ع املستلزمات الصحية الوقائية الالزمة، واألدوية، من الحقن واملعقامت، واألقنعة، ويف هذا السياق  عملت
أن وزارة الصحة قد رشعت بالفعل يف املعاينة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  اللقاح الجديد، حسب ما جاء يف البيان "

، كام دعت إىل رضورة االلتزام بالحجر الصحي والتباعد الجسدي، (58" )لضامن وفرة اللقاح يف الوقت املناسب.
  .حي،  من أجل مجابهة هذه الجائحةوتفعيل آلية الوعي االجتامعي، والتثقيف الص

اين يتعلق بأزمة الوعي التي يع لكن رغم هذه التوصيات، إال إن هذا القطاع طرح العديد من املشكالت، منها ما
منها املجتمع الجزائري، الذي تجىل بصورة واضحة لدى البعض، يف كرس آلية الحجر الصحي، وعدم االلتزام بها، 

استخدام املعقامت واألقنعة بالطريقة الصحية السليمة، كل هذا أدى إىل زيادة عدد املرىض، وإقامة التجمعات، وسوء 

                                                           

 ، تم االسرتداد من 2020وكالة األناضول، الجزائر.. تحديات تواجه التعليم عن بعد يف ظل كورونا.   (55) 
https://www.aa.com.tr/ar/ 

 ن، تم االسرتداد م2020وكالة األناضول، الجزائر.. تحديات تواجه التعليم عن بعد يف ظل كورونا.   (56) 
 https://www.aa.com.tr/ar 

 االسترياد نفسه.  (57) 
 ، تم االسرتداد من2020جويلية،  30النهار، وزارة الصحة تتخذ اإلجراءات الالزمة لضامن وفرة لقاح كورونا يف الجزائر.   (58) 

 https://www.ennaharonline.com6 

https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%25
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%25
https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B6
https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B6
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وإحداث ضغط  كبري عىل املستشفيات، مام تسبب يف إصابة العديد من مختيص الصحة بهذا املرض، حسبام كشف 
من مامريس  1700حوايل  عليه عضو لجنة رصد ومتابعة فريوس كورونا، الربوفيسور عبد الكريم سكحال "عن إصابة

، ويف السياق (59" )( منذ ظهور الجائحة شهر فيفري املايض يف البلد.19-الصحة بفريوس كورونا املستجد )كوفيد
نفسه، كانت هناك صعوبة عىل مستوى إجراء التحاليل الالزمة لكشف اإلصابة باملرض، ففي "األسابيع األوىل النتشار 

صول نتائج تحاليل اإلصابات إىل املحافظات الداخلية بالطرق التقليدية، حيث يتم الوباء، عانت البالد من تأخر و 
عالوة عىل ذلك، ( 60." )إجراؤها يف معهد "باستور" بالعاصمة الجزائر، وهو الوحيد الذي ميلك املعدات الالزمة لذلك

 رض.عانت كذلك البالد من نقص يف أجهزة التنفس االصطناعي، خاصة يف بداية انتشار امل

عىل غرار تحديات الصحة والتعليم، اللذين يعتربان قطاعني مهمني تسعى التنمية املستدامة إىل تطويرهام عىل 
املستوى االجتامعي، من أجل تحسني الظروف املعيشية والصحية والتعليمية للفرد، كان لغلق األماكن الرتفيهية، مثل 

ن بية، خاصة عىل نفسية األطفال، األمر الذي يتطلب جهودا كبرية ممرافق  األلعاب، واملراكز الثقافية، انعكاسات سل
طرف األرسة، بتقديم كل أشكال الدعم ، الن هذا الوباء له القدرة الكافية عىل إحداث الضغط النفيس، فحسب تقرير 

 ر الصحيبرسعة البيئة املعيشية لألطفال. تؤدي إجراءات الحج COVID-19منظمة حامية الطفولة "ميكن أن يغري 
وهذه الضغوط النفسية ال   )61( "مثل إغالق املدارس وقيود السفر إىل تعطيل إيقاعات األطفال والدعم االجتامعي.

تتوقف عىل األطفال فحسب، فسياسة الحجر املنزيل، واملكوث الطويل بالبيت، خاصة يف األرسة التي ال متلك آليات 
تمع. نها توترات يف العالقة األرسية، قد متتد تأثرياتها حتى إىل املجاستثامر الوقت بشكل فعال وايجايب، قد نتجر ع

 (62.")مام "تقتيض املتابعة والعالج لدى املختصني

، 19عىل هذا التحليل لواقع التنمية العاملية، والتنمية املستدامة يف الجزائر، يف ظل انتشار فريوس كوفيدــ بناءو 
، مبا يثبت الفرضية اناإلنسصور الحرب البيولوجية التي تؤثر سلبا عىل استقرار يتنب لنا، أن هذا الوباء يعرب عن أكرب 

 أن هذا الجيني والتنموي، كام اإلنساناألوىل التي تؤكد عىل أن الحرب البيولوجية تعمل عىل التحكم يف واقع 
 انخفاض رهيب تسببت يفالفريوس، كانت له تداعيات كبرية، عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي، يف دول العامل، 

                                                           

 ، تم االسرتداد من 2020جويلية،  08". 19-فيدمن مامريس الصحة بـ"كو  1700الخرب، إصابة حوايل   (59) 
https://www.elkhabar.com/ 

 ، تم االسرتداد من2020جويلية،  08". 19-من مامريس الصحة بـ"كوفيد 1700الخرب، إصابة حوايل   (60) 
 https://www.elkhabar.com/ 
(61) La Protection des enfants lors de. 2020, Récupéré sur 
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1_fre.pdf?file=1&type=node&i
d=37184 

 .16، ص 2020الرحايل ميلود، عطوش هشام، من الجائحة اىل التنمية:مناذج عربية وافريقية، يف صعوبات التجاوز وفرص اإلقالع.   (62) 

https://www.elkhabar.com/
https://www.elkhabar.com/press/article/169948/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-1700-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/
https://www.elkhabar.com/press/article/169948/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-1700-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1_fre.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1_fre.pdf?file=1&type=node&id=37184
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يف األسهم العاملية، وتراجع الرشكات العاملية للتصنيع، وهذا ما يثبت الفرضية الثانية التي تؤكد عىل أن انتشار فريوس 
تسبب يف تراجع مؤرشات التنمية العاملية، أما عىل مستوى التنمية املستدامة يف الجزائر، فهذا الفريوس  19كوفيد ـ 

شكالت عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي، وهذا ما يثبت الفرضية األخرية يف هذا البحث التي طرح العديد من امل
يف الجزائر تسبب يف شل عجلة تطور التنمية االقتصادية واالجتامعية. لكن رغم  19تؤكد عىل أن انتشار كوفيد ــ 

لفكك من تداعيات هذه األزمة، ذلك أن  يةإسرتاتيج اهذه اآلثار الجانية إال أن معادلة التنمية تقتيض دوما خطط
"الحضارات تنمو باالستجابة للتحديات بطرق إيجابية وحلول مبتكرة، ويتوقف منوها حني تعجز النخبة فيها عن إيجاد 

 (63" )حلول مبتكرة ملا يستجد من تحديات.

 

 

 

 :خامتة 

املستدامة يف الجزائر، من خالل رصد عىل التنمية  19تناولت هذه الدراسة تداعيات انتشار فريوس كوفيد ــ 
تجليات هذا األثر وصوره، عىل املجال االقتصادي واالجتامعي عىل مستوى التنمية العاملية، وعىل مستوى التنمية 

 يل:ي االجتامعية واالقتصادية يف املجتمع الجزائري، ومن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذا التحليل ما

صورة من صور الحرب البيولوجية املعارصة، والتطور العلمي الذي عرفه مجال الطب فريوس كورونا، هو  .1
 والبيولوجيا، كانت  لها تأثرياتها عىل الفرد واملجتمع.

األوبئة والفريوسات، من أكرب التحديات التي تقف عائقا يف طريق تحقيق أهداف التنمية املستدامة، واستقرار  .2
 .اإلنسان

كورونا، انكامش اقتصادي عاملي، بسبب تراجع األسهم العاملية، وتوقف الرشكات نتج عن انتشار فريوس  .3
 العاملية للتصنيع.،  مام اثر سلبا عىل مؤرشات التنمية العاملية.

عىل الجانب الصحي والنفيس لإلنسان، الذي يعترب كائن تنموي، به تقوم التنمية،  اثأركان لفريوس كورونا  .4
 وتحقق أهدافها، 

                                                           

 .20، ص 2016حرية، اللحاق بالثورة الصناعية الثالثة. دار ومكتبة الالحناوي حمدي، تحديث النمو:   (63) 
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حة كورونا يف انكامش االقتصاد الجزائري، وانخفاض يف نسبة اإلنفاق العام. وتجميد العديد من تسببت جائ .5
 املشاريع الحيوية.

عىل املستوى املعييش للمواطن الجزائري، بسبب اآلثار السلبية التي نجمت عن  ارضار أ ألقت جائحة كورونا  .6
 الحجر الصحي واملنزيل، من توقف للعمل، وانتشار للبطالة.

لق املدارس والجامعات كان له أثر سلبي عىل حركة التنمية االجتامعية، مام طرح العديد من املشكالت، غ .7
 التي تتعلق بآليات التعليم عن بعد، ومدى نجاعته.

تسبب انتشار فريوس كورونا، يف زيادة اإلنفاق عىل القطاع الصحي، من أجل توفري املعقامت واألدوية  .8
 قنعةواألجهزة التنفسية، واأل 

 البيولوجية ضمن أسلحة الدمار الشامل شانها شان األسلحة النووية و الذرية و األسلحة الكميائية األسلحة
 .واملحظورة دوليا مبوجب االتفاقيات الدولية ،تستعملها الدول و املنظامت
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 السالح البيولوجي بين التدمير و التحصين

 
 

أ جامعة عبد -أستاذ محارض محامي بهيئة املحامي
 الحميد ابن باديس 

 

 2أ جامعة امحمد بن احمد-أستاذ محارض
 

 ملخص:
لوجية ضمن أسلحة الدمار الشامل شانها شان األسلحة النووية و الذرية و األسلحة البيو  األسلحةوتعترب 

جل القضاء أ ،من  اإلرهابيةواملحظورة دوليا مبوجب االتفاقيات الدولية ،تستعملها الدول و املنظامت  الكميائية
خفي بصفة مؤكدة هو ما يو  ببطيء أوعىل الجانب البرشي للعامل و الجانب البيئي ،ملدة معينة قد تظهر برسعة 

بصفة  التطوير هبا سواءطريقة  بأيبيولوجية تسعى الدول المتالكها  أسلحةصاحبها و فاعلها، اعتربت بذلك 
ترهيب  ماإجامعات مختصة يف ذلك ،القصد من ذلك  أوتعاملها مع منظامت  أوذاتية وفقا ملختربات رسية، 

ذه الدول ه أنال يخلو من  األمر، و عليه فان األسلحةل هذه حامية نفسها من الدول املمتلكة ملث أوالدويل 
ملطروح لحد ا اإلشكالقد تفرس امتالكها للسالح البيولوجي عىل انه حصن منيع ضد كل اعتداء خارجي و هو 

ن التطور إ  الدولية . االتفاقياتاملتحدة و  األممخرق قواعد  أمار ذلك حق بيف القانون الدويل يف اعت اآلن
مر األنظمة السياسية و السعي منها المتالك السالح البيولوجي أدى إىل تدخل املجتمع الدويل من اجل املست

وضع ضوابط دولية للحد من انتشارها حفاظا منه عىل البيئة و الكيان البرشي ،خاصة بتوسع رقعة املنظامت 
ة من و إعطائه األهمية القصوى  بداياإلرهابية ، وقد سعت األمم املتحدة منذ نشأتها لالهتامم بهذا املوضوع 

نة نزع السالح أثناء مؤمتر لج حظر األسلحة البيولوجية  نص االتفاقية توقيع  أين تم  الحرب العاملية األوىل
 .ثم اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة

 الكلامت املفتاحية :

 .ت اإلرهابية، املنظامالقانون الدويل ،ترهيب، املحظورة، البيولوجية األسلحة
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Abstract: 

Biological weapons are considered among the weapons of mass destruction, just 

as nuclear and atomic weapons and chemical weapons are internationally banned 

under international agreements. They are used by states and terrorist organizations, in 

order to eliminate the human side of the world and the environmental side, for a certain 

period that may appear quickly or slowly, which is what hides Certainly, their owner 

and perpetrator are considered biological weapons that states seek to possess in any 

way, whether by developing them independently according to secret laboratories, or 

by dealing with organizations or groups specialized in that, the intention is either to 

intimidate the international or to protect themselves from countries possessing such 

weapons, Therefore, the matter is not without the fact that these countries may interpret 

their possession of biological weapons as an impregnable bulwark against any external 

aggression, which is the problem raised so far in international law regarding whether 

this is a right or a violation of the United Nations rules and international agreements. 

The continuous development of political regimes and their pursuit of possessing 

biological weapons led to the intervention of the international community in order to 

set international controls to limit their spread in order to preserve the environment and 

the human being, especially the expansion of terrorist organizations, and the United 

Nations has sought since its inception to pay attention to this issue and give it 

importance The most extreme events, beginning with the First World War, where the 

text of the convention banning biological weapons was signed during the Conference 

on Disarmament and then adopted by the United Nations General Assembly. 

key words : 

Biological weapons, prohibited, intimidation, international law, terrorist 

organizations 
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  مقدمة:
ن إ، ف2019ووهان الصينية بداية من نوفمرب “وما جرى يف ” كورونا“بعيدا عن نظريات املؤامرة الخاصة بفريوس 

مراض وتدمري البيئة و الشعوب يف إطار الرصاعات السياسية والحروب الحقائق موثقة، حول توظيف األوبئة واأل 
ا دوالر لرشاء املعدات املخصصة و حجرة ال تزيد مساحته أالفمن عرشة  أكرثال يحتاج  فاألمرالعسكرية بني الدول،   

                                                           . 64ملبليون من البكرتيا ،تقيض عىل نصف سكان العا إنشاءعن العرشين مرت مربع ،و عرش ساعات من اجل 

قبل امليالد، حيث  1500استخدام العوامل الكيامئية والبيولوجية يف الحروب قد بدأ من  أنوتؤكد كتب التاريخ 
و قيام الرماة بغرس أ  كانت الشعوب اليونانية والعراقية والفارسية والرومان يلجئون إىل تسميم مياه العدو بسم الثعبان،

 .65ميت او حتى الرباز من اجل إصابة جنود العدو بالتيتانوس  إنساندم  أوأسهمهم يف سم الثعبان 

البيولوجية ضمن أسلحة الدمار الشامل شانها شان األسلحة النووية و الذرية و األسلحة  األسلحةوتعترب        
القضاء عىل  جلأ ،من  اإلرهابيةالدولية ،تستعملها الدول و املنظامت  ، واملحظورة دوليا مبوجب االتفاقيات66الكميائية

دة صاحبها و و هو ما يخفي بصفة مؤك ببطيء أوالجانب البرشي للعامل و الجانب البيئي ،ملدة معينة قد تظهر برسعة 
ة ذاتية وفقا ملختربات فبص ابالتطوير ه سواءطريقة  بأيبيولوجية تسعى الدول المتالكها  أسلحةفاعلها ، اعتربت بذلك 

ن حامية نفسها م أوترهيب الدويل  إماجامعات مختصة يف ذلك ،القصد من ذلك  أوتعاملها مع منظامت  أورسية ، 
وجي هذه الدول قد تفرس امتالكها للسالح البيول أنال يخلو من  األمر، و عليه فان  األسلحةالدول املمتلكة ملثل هذه 

ر ذلك حق ابيف القانون الدويل يف اعت اآلناملطروح لحد  اإلشكالعتداء خارجي و هو عىل انه حصن منيع ضد كل ا
 الدولية. االتفاقياتاملتحدة و  األممخرق قواعد  أم

 لذا ينبغي تحديد مفهوم األسلحة البيولوجية، وكيفية تحقيق التوازن االسرتاتيجي الكتساب السالح البيولوجي

 بيولوجيةمفهوم األسلحة الاملحور األول: 
 : تعريف األسلحة البيولوجية  أوال

عبارة عن كائنات حية و دقيقة ، ال ترى بالعني املجردة ،فعالة ،تعيش يف بيئة معينة لتظل 67األسلحة البيولوجية 
تنقل العدوى، بعضها معروف منذ القدم كالجدري و الكولريا و الطاعون ، و بعضها تم تطويره جينيا ،معظمها تشتق 

 . ياملتداو و حيوانات بقصد أ و نباتات أ وبات من مكري 

                                                           

 هو ما رصحت به "كاتلني بييل مديرة مراقبة التسلح يف الجيش األمرييك.  64 
  .18جزار بشري محمود،تطوير األسلحة البيولوجية ،مركز الدراسات و البحوث ،الرياض،ص.65 
 ز الدموع و غاز الخردل و غاز األعصاب هي الغازات السامة التي تنتجها الدول بعضها قاتل و بعضها مؤثر عىل صحة اإلنسان مثل غا 66 
ر املعرفة اكلمة بيولوجي كلمة غري عربية اصطلح عىل تسميتها بعلم االحياء : انظر يف هذا الصدد :الجنزوري منري عيل ،نحن و العلوم البيولوجية ،د 67 

 .11،ص.200، القاهرة ،
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، تعد األسلحة البيولوجية كائنات حية، تتنوع طبائعها، 1969حسب التعريف الذي وضعته األمم املتحدة يف العام 
أو مواد ملوثة مشتقة من تلك األجسام هدفها هو التسبب يف اإلصابة بأمراض أو يف موت البرش أو الحيوانات أو 

  .فاعلية تتوقف عىل قدرتها عىل التوالد يف أجسام البرش أو الحيوانات أو النباتات املتعرضة للهجومالنباتات، ب

كل وسيلة  أنها"  23/10/1954الثالث الذي تضمن اتفاقية باريس املؤرخة  الربتوكولوقد عرف امللحق الثاين من 
 رىاألخحية او ميتة او انتاجاتها  أخرى أجسام أوجهاز مخصص لالستعامل لغايات عسكرية من حرشات مؤذية  أو

هي " االستخدام  البيولوجية األسلحةان 1956لسنة  األمرييكيف حولية الجيش  إقراراه،و هو ما تم رسده و 68"
نباتاته ،غري  أو حيواناته أو، لإلنسانالعجز او تدمري  أوالعسكري للكائنات الحية او منتاجاتها السامة ،لتسبب املوت 

و  69ن الكائنات "م األخرى األشكالاستخدام البكرتيا بل تشمل استخدام الكائنات الدقيقة و النباتات و  قارصة عىل
البيولوجية  ةاألسلح أنو نزع السالح  األسلحةاملتحدة عند تحديد مفاهيم  األمممن قبل  مامثلقد تم اعتامده بشكل 

 .70و الحيوان " لإلنسانو املوت  األذى"مواد ممرضة تسبب 

 البيولوجية  لألسلحةالخواص الحربية  : انياث
السالح البيولوجي من اخطر األسلحة لحد الساعة ، و تكمن يف طريقة استعامله لعدم الحاجة للمناورات  قيل 
استعامله أو أثنائه ، وعليه فال ميكن التكهن بطريقة دقيقة يف نتائجه ،النتقالها بطريقة رسيعة يف الهواء ،و قابليتها 

يث األرض و األطعمة و األلبسة و املاء ، و ما يزيدها خطورة تغري طبيعتها و خصوصيتها الجرثومية الستمرار فتتعقد لتلو
 . 71قدرة مناعة اإلنسان اتجاهها  

و إن تعددت طرق إطالقها، فقد ترسل عن طريق استعامل الطائرة أو باخرة باتجاه الريح الذي يساعد يف        
املطلوب تدمريها، أو تطلق من مصدر صناعي  عن طريق قنبلة أو صاروخ ،أو تحقن لشخص معني نرشها يف املنطقة 

يكون له الدور يف بعث العدوى، كام ميكن أن تنقل بواسطة الحرشات كالباعوض  او الفرئان  ، فالعربة ليس يف 
أن تكون  مم أو الدولة بكاملها دونالقتل املبارش و إمنا يف املضاعفات املؤدية لذلك يف زمن محدد و معني فتشل األ 

 للها الفرصة يف تحضري الدفاع، ناهيك أنها تأثر عىل نفسية املواطن لشعوره الدائم يف امتالكه الفريوس  أو انتقا
العدى إليه مام يصعب حياته االجتامعية يف املجتمع،و يزيد توثر اتجاه حكومته لعدم متكنها من التكهن بهذا الداء 

فيتنتهز املعارضة هذه الفجوة إلطاحة بالحكومات، وخاصة إذا كانت فقرية مام يعرس اقتصادها من خالل قبل وقوعه ،
ما دمره الفريوس صناعيا و برشيا و فالحيا ،خاصة إذا كان دخلها القومي يعتمد عىل ذلك،تجعل الدولة قابعة تحت 

                                                           

  1955و صودق عليها سنة  1954وقعت اتفاقية باريس سنة  68 
 1953موس الجيش األمرييك ،نوفمرب قا 69 
  2003األمم املتحدة ،معهد البحوث و نزع السالح ، 70 
  . 121،ص.1983محمود معني احمد،األسلحة الكيميائية و الجرثومية ،دار العلم للماليني ، بريوت ، 71 
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ك إما بطريقة لدول او املنظامت اإلرهابية املتسببة يف ذلسيطرت باقي الدول الغنية و  املنظامت الدولية، و بالتايل فان ا
 عمدية او غري عمدية من شانها تغيري األنظمة السياسية و املالية العامليتني 

 املحور الثاين: التوازن االسرتاتجي يف اكتساب السالح البيولوجي
 أوال:  الحق يف امتالك السالح البيولوجي لحفظ موازين القوى اإلسرتاتجية

, انخفضت األمريكيةو منذ انتهاء الحرب الباردة, وعىل ضوء عمليات الخفض املتتالية للرتسانتني النوويتني الروسية 
خيمة و لكن تراجع هذا الخطر ترافق مع تنامي خطر آخر يهدد بنتائج  ،مخاطر اندالع حرب نووية شاملة تدّمر العامل

ول للمغامرة دد كبري من الدـــالبيولوجي, الذي فتح الباب أمام عجراء انتشار تكنولوجيا صنع السالحني الكياموي و 
ى الح النووي لتصحيح خلل اسرتاتيجي يف موازين القو ـــبسلوك طريق التعويض عن عدم القدرة عىل امتالك الس

والتوازن  ذمن اجل زيادة القدرات العسكرية لبعض هذه الدول ترجيحاً لدورها يف لعبة النفو  أو, اإلقليميعىل الصعيد 
 .اإلقليمي

 المتالكظراً وذلك نأصبح حق  لهم  الكياموي  أوالسالح البيولوجي  إلنتاجاعتامد برامج رسيّة من بعض الدول إن 
يف العقد  بشكل متسارع هو الذي ادى ، لتناميهألية رقابة,  الغري خاضعة  إرهابيةهذين السالحني من قبل مجموعات 

مخزون الدول التي دخلت مضامر صنع السالح البيولوجي محدوداً لحرب الباردة أين  كان مقارنة مع فرتة م ااألخري. 
قتل  مكانيةإ, فكانت املخزونات تقترص عىل عدد من السموم املعروفة, وكانت املخاطر تقترص عىل ،72 بأصنافه وكمياته

يخ او الل نرشها بواسطة الصوارعدة آالف يف الطرف املعادي يف ما لو استعملت السموم والفريوسات كسالح من خ
 الطائرات. 

من خالل مخزون املضادات الطبية التي صنعتها الدول الكربى  مواجهتها 1985كان من السهل حتى عام و 
واملتطورة, واملتناسب مع تقديرات حجم التهديد. لكن الوضع مل يستمر عىل ما كان عليه, فعلوم البيولوجيا حققت قفزة 

 البيولوجيون ّكن متالعرشين ،  ري ممكن يف الثامنينات, أصبح حقيقة يف التسعينات ومع مطلع القرنجبارة, وما كان غ
 .” اإليبوال“من وضع خريطة للتطور الجيني للفريوسات مثل 

                                                           

 
أنواع من العوامل البيولوجية ولكنه ركّز إنتاجه  7ز أبحاثه عىل ان العراق ركّ  2000ويخلص تقرير أعدته وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف اوت 11

 .(Flactoxin)وفالكتوكسني  (Botulinum) عىل ثالثة منها إلنتاج السالح وهي: اإلنرتاكس  الخبيثة, البوتولينوم
تي اعتمدها غري ممكن وذلك استناداً لسياسة اإلخفاء الاىل أنها ال متلك أية دالئل عىل إعادة إحياء الربنامج البيولوجي, ولكن ذلك ال يعني بأن ذلك    

 العراق يف السابق. 
التي كان اشرتاها من أوروبا  L - 29 ولكن من املعلوم أن العراق قد استمر يف العمل لتطوير طائرات دون طيارين مستعمالً لهذه الغاية طائرات التدريب

  تعاملها كوسيلة لحمل السالح البيولوجي إىل األهداف التي يختارهاالس L-29 الرشقية. وهناك اعتقاد بأنه يعّد طائرات
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 ثانيا:  إسرتاتجية توازن القوى وفقا لقواعد القانون الدويل
دويل ك السالح البيولوجي أدى إىل تدخل املجتمع الإن التطور املستمر األنظمة السياسية و السعي منها المتال

من اجل وضع ضوابط دولية للحد من انتشارها حفاظا منه عىل البيئة و الكيان البرشي ،خاصة بتوسع رقعة املنظامت 
لحرب ااإلرهابية، وقد سعت األمم املتحدة منذ نشأتها لالهتامم بهذا املوضوع و إعطائه األهمية القصوى  بداية من 

م اعتمدته أثناء مؤمتر لجنة نزع السالح ث حظر األسلحة البيولوجية  نص االتفاقية توقيع  أين تم  العاملية األوىل
، عززت االتفاقية عىل نحو كبري هذا الحظر بتحريم تطوير األسلحة البيولوجية وإنتاجها 73الجمعية العامة لألمم املتحدة

 االتفاقية يف ديباجتها الغاية واألسباب بالنص عىل أن الدول األطراف يف وتخزينها واالحتفاظ بها ونقلها، وقد بينت
حو نزع تحقيق تقدم فعيل ن،و  من أجل تحقيق تقدم فعيل نحو نزع السالح العام يجب أن تسعى هذه االتفاقية، 

تحداث ا بان حظر اسالسالح العام الكامل، مبا يف ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمري الشامل، واقتناعا منه
وإنتاج وتخزين األسلحة البكرتيولوجية البيولوجية وإزالة هذه األسلحة، عن طريق تدابري فعالة سييرس الوصول إىل 

 .74نزع للسالح عام وكامل يف ظل مراقبة دولية فعالة

فت اإلرهاب دكان ملجلس األمن أيضا دور يف مكافحة اإلرهاب البيولوجي عن طريق بعض القرارات والتي استهو 
الذي كان  1373  القرار وأهمهاعموما والحد من استعامل أسلحة الدمار الشامل من بينها األسلحة البيولوجية خصوصا، 

نتيجة للهجامت اإلرهابية عىل برجي التجارة العامليني وال يقترص هذا القرار عىل إدانة مظاهر اإلرهاب املحددة يف 
أيضا لإلرهاب لوصفه ظاهرة عامة إذ أن هذا األخري يالحظ وثيق الصلة بني اإلرهاب  أنحاء معينة من العامل بل يتصدى

وحركة نقل املواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغريها من املواد التي ترتك آثارا مميتة مؤكدا عىل رضورة تعزيز التعاون 
                                                                                                            .                              الدويل واإلقليمي يف هذا املجال

عىل أسلحة الدمار الشامل مبا فيها البيولوجية والتي متتلكها جهات غري  1540ركز يف نفس السياق أيضا القرار 
 املستعدة يف أي وقت إىل تهديد األمن و السلم العامليني التي من شانها امتالك السالح البيولوجي و رسمية 

كان ملجلس األمن أيضا دور يف مكافحة اإلرهاب البيولوجي عن طريق بعض القرارات والتي استهدفت اإلرهاب 
 الذي كان 1373  القرار وأهمهاعموما والحد من استعامل أسلحة الدمار الشامل من بينها األسلحة البيولوجية خصوصا، 

نتيجة للهجامت اإلرهابية عىل برجي التجارة العامليني وال يقترص هذا القرار عىل إدانة مظاهر اإلرهاب املحددة يف 
أنحاء معينة من العامل بل يتصدى أيضا لإلرهاب لوصفه ظاهرة عامة إذ أن هذا األخري يالحظ وثيق الصلة بني اإلرهاب 

                                                           

  1975، ودخلت حيز التنفيذ يوم مارس عام 1972إبريل  10وفُتح باب التوقيع عىل االتفاقية يف لندن وموسكو وواشنطن يوم  12
 9، ص2016، دار رسالن للطباعة والنرش، سوريا، نعامن عطالله الهيتي، قواعد وأليات التعامل مع األسلحة املحرمة دوليا، دون طبعة 74 
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لتعاون يولوجية وغريها من املواد التي ترتك آثارا مميتة مؤكدا عىل رضورة تعزيز اوحركة نقل املواد النووية والكيميائية والب
 الدويل واإلقليمي يف هذا املجال

عىل أسلحة الدمار الشامل مبا فيها البيولوجية والتي متتلكها جهات غري  1540ركز يف نفس السياق أيضا القرار 
دية إذ سعى إىل التوجه إىل األخطار التهدي، من والسلم الدولينيرسمية أو غري حكومية موكدا أن امتالكها تهديد لأل 

التي يشملها صكوك عدم االنتشار املوجودة آنذاك وخاصة ما تعلق بالتجار غري املرشوع باألسلحة البيولوجية ووسائل 
 .   75إيصالها وما يتعلق بها من مواد

 ثالثا: عدوى فريوس أم سالح بيولوجي 
ن وكان ظهوره أسبابفريوس كورونا يف الصني، كرثت التساؤالت والتفسريات حول  عن ظهور اإلعالنعند 

 موضوع فرضت نفسها يف أخرىنظريات  إن إالالبرش.  إىلانتشارا انتقال الفريوس من الخفافيش  األكرثالتوجه 
 .الح البيولوجيلقب السالفريوس ال يخرج من سياق الحرب البيولوجية ما مينحه  أنكورونا، ومنها النظرية التي تقول 

ومع التعمق قليال يف هذه النظرية يظهر اسم الواليات املتحدة بشكل فاضح خاصة مع اتهامات مسؤولني صينيني 
وجي الستهداف كسالح بيول األمريكينياستخدامه من قبل  إمكانية إىللواشنطن بنرش الفريوس يف ووهان ملمحني 

 .الصني

لتابع لألمم املتحدة جائحة فريوس كورونا وسط انتقادات بسبب صمته بشأن اقش مجلس األمن الدويل او قد ن
األزمة حتى اآلن. وبشكل خاص، أطلع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش االجتامع االفرتايض للمجلس 

 دولة  185مليون شخص يف أكرث من  1,6ألف شخص وأصاب أزيد من  95عىل تطورات املرض، الذي قتل أزيد من 
عىل  19-بالتأثري املحتمل لوباء كوفيد"بعد ذلك أصدر بيان قصري يدعم جهود األمني العام لألمم املتحدة فيام يتعلق 

 معتربا اياه مرض  البلدان املتأثرة بالرصاعات

ضمن  كسجااًل كبريًا واتهامات متبادلة بني عدد من الدول، وذلو مل  يقف االمر عند هذا الحد بل تعداه ليصبح 
يف  قائد الحرس الثوري اإليراين-” حسني سالمي“حرب تكسري العظام املتواصلة يف الفرتات األخرية. إذ أعلن 

يران  ،2020مارس  الخامس من شهر  أن فريوس كورونا قد يكون هجوًما بيولوجيًّا موجًها من الواليات املتحدة ضد إ
يولوجي إىل وجود دالئل تعزز فرضية هجوم ب في نفس الشهر منئيخا“والصني. من ناحية أخرى، أشار املرشد اإليراين 

صف الذي و ” دونالد ترامب“عن طريق فريوس كورونا. وقد دخل عىل خط االتهامات املتبادلة الرئيس األمرييك 
” يومايك بومب“يف الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية األمرييك ”. الفريوس الصيني”الفريوس يف أكرث من مناسبة بــــ
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أن الحزب الصيني الحاكم تسرت عىل معلومات بشأن فريوس كورونا، وتعمد نرش معلومات مضللة عنه. وقد قوبلت هذه 
االتهامات بالرفض من قبل وزارة الخارجية الصينية، حيث اعتربت أن واشنطن تعمل عىل تسييس الوباء، وأن مساعيها 

 .تستهدف تشويه سمعة الصني

ذا الحد، بل انتقلت االتهامات الرسمية والجدل القائم بني عدد من الحكومات إىل ومل يتوقف األمر عند ه
الساحة اإلعالمية ووسائل التواصل االجتامعي، حيث تداول عدد من النوافذ اإلعالمية يف الصني أخبارًا حول قيام 

دورة األلعاب  ذين شاركوا يفالواليات املتحدة األمريكية بنرش الفريوس يف الصني من خالل الجنود األمريكيني ال
(، إذ روج البعض لقيام البعثة األمريكية بنرش الفريوس عمًدا يف 2019العسكرية التي أقيمت يف الصني )يف أكتوبر 

 2020تقريرًا يف فرباير The National Interest للأمكوالت البحرية. باإلضافة إىل ذلك نرشت مجلة ” ووهان“سوق 
صومها ومنافسيها لنيل من خو ا حول تناول وسائل اإلعالم الروسية للفريوس كونه سالًحا بيولوجيًّا أمريكيًّا موجًها لروسيا

سالح خبري الرويس والعضو السابق يف اللجنة الدولية الخاصة بالال-” إيغور نيكولني“الدوليني. من ناحية أخرى، أشار 
مختربًا أمريكيًّا حول الصني تعمل عىل إنتاج األسلحة البيولوجية، ُمعتربًا أن كورونا  25إىل وجود  -البيولوجي والكياموي

اقعية يف لو مل تكن و كل هذه االتهامات تشري إىل أن فكرة الحرب البيولوجية كانت حارضة حتى و ”. سالح أمرييك“
 76.املواقف الرسمية للحكومات، أو عرب وجهات النظر املختلفة لعدد من املتخصصني ووسائل اإلعالم يف بعض الدول

 :خامتة
 :يف ختام هذا البحث نستخلص بعض النقاط

ولوجية إذ يرضبت جائحة كورونا دعائم االطمئنان الدويل الذي ساد قبلها بقدرة الدول عىل مواجهة أي هجمة ب -
أن نظم الصحة العاملية سقطت مخلفة العديد من الخسائر كام انه يف آن واحد بعث برسالة تحفز اإلرهابيني للقيام 
مبختلف العمليات التي من شانها أن تسبب أمراضا أو أوبئة محققة ما ال يتوقعه اإلرهايب نفسه من خسائر للفئات 

 .املستهدفة

ستبقى عرب الزمن و لن يقف ذلك عند الفريوسات و األمراض بل سيتحول يف  أن الحرب البيولوجية كانت و-
 القريب العاجل إىل حرب الفريوسات االلكرتونية للنيل من االقتصاد الدويل نهائيا 

ليس هناك تأكيد أو نفي بان فريوس كورونا املستجد هو صناعة برشية وانه وجه من أوجه اإلرهاب البيولوجي -
 جملة من الخصائص يف التي تتوافر يف السالح البيولوجي يف هذا الفريوس واملرض الذي يسببه بالرغم من تحقق

                                                           

 13/04/2020محمد قاسم ، الحروب البيولوجية ،مقال نرش بتاريخ  76 
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عىل الرغم من خطورة اإلرهاب البيولوجي إال أنها تفتقر إىل إثراء العنرص الترشيعي الوطني والدويل خاصة يف -
 مواكبة املستجدات الحديثة، وأيضا تلك تحتاج إىل 1972آليات التعاون الدويل للحد من هذه الظاهرة، فتبقى اتفاقية 

القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدويل ذا صبغة سياسية أكرث منها ترشيعية يف الحد من انتشار أسلحة البيولوجية، 
 .وهو ما يربز من خالل ترصيحات الدول يف مجال الفريوس من تراشق اتهامات

 . تخوف الشعوب الدائم من إمكانية ظهور فريوسات أخرىأن االستقرار الدويل لن يبقى بعد ذلك نظرا ل-

جهوًد للحد من انتشار مثل هذه األوبئة الفتاكة من خالل تقديم املعلومات والتوصيات التكرس األجهزة األمنية  -
ذ كافة الصانع القرار، خاصة أن اندالع فريوس كورونا قد يُعيد الزخم للسالح البيولوجي كأداة ردع، وهو ما يستلزم اتخ

التدابري الرضورية لالستجابة ملثل هذه التحوالت، وذلك من خالل االستثامر الفاعل يف الخدمات واملؤسسات الصحية 
والطبية، ناهيك عن فرض مزيٍد من القيود القانونية والضامنات التي تحول دون تطويق هذا السالح وتوظيفه يف 

 .حظر األسلحة البيولوجية الساحة الدولية انطالقًا من االلتزام مبعاهدة
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 األسلحة البيولوجية والقانون الدولي اإلنساني

 
 

 -الجزائر -املركز الجامعي تيسمسيلت
 

 -الجزائر -املركز الجامعي آفلو
 

 :امللخص
لك مار الشامل خطورة نظرا لقوتها التدمريية بالغة األثر، ومع ذتعترب األسلحة البيولوجية أشد أسلحة الد

مازالت  األسلحة البيولوجية محل توسع أو تطوير، سيام بعد التطور العلمي املتسارع يف مجال الفريوسات 
والبكترييا وعامل األوبئة؛ لذا توجب استقراء منظومة القانون الدويل وتسليط الضوء عىل مرشوعية األسلحة 

بيولوجية وفقا ملبادئ القانون الدويل اإلنساين باعتباره يعنى  بحظر وتقييد وسائل وأساليب القتال من أجل  ال
 تحقيق أهداف إنسانية وتوفري الحامية الالزمة لألشخاص واملمتلكات.

 .ين: األسلحة، البيولوجية، القانون الدويل اإلنساين، مبادئ القانون الدويل اإلنسا الكلامت املفتاحية

 

    Résumé: 

     Les armes biologiques font partie des armes de destruction massive auxquelles 

les Etats ont recours en raison  de leur pouvoir hautement destructeur; par conséquent, 

il est nécessaire de mettre en évidence la légitimité des armes biologiques conformément 

aux principes du Droit international humanitaire car il s'agit d'interdire et de restreindre 

les moyens et méthodes de guerre afin d'atteindre les objectifs humanitaire et fournir 

une protection nécessaire aux  personnes et biens. 

Mots clés: armes, biologique, droit international humanitaire, principes du droit 

international humanitaire. 
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 مقدمة:
ية التي عرفتها الصور البدائوهذا من خالل  قتالمنذ القدم لجأ املتحاربون إىل استخدام األسلحة البيولوجية يف ال

ية تعد من لغذاء، واألسلحة البيولوجااملحاصيل الزراعية و السموم يف مياه الرشب و  البرشية يف غابر العصور، كوضع
ها مثل األسلحة النووية واألسلحة الكيميائية نظرا لدرجة خطورتها البالغة األسلحة الخطرية ذات التدمري الشامل مثل

واملّدمرة ويظهر ذلك من الناحية الكمية يف القوة التفجريية التي تتجاوز كثريا ما تحدثه األسلحة التقليدية من قوة 
 تفجريية، فهي أشد فتكا وأعظم تأثريا عىل الكائنات الحية واألنظمة البيئية.

الذي ترتب عنه زيادة القلق العاملي من انتشار مثل هذه األسلحة الفتاكة، وصار يشكل تهديدا حقيقيا   األمر
للسلم واألمن الدوليني؛ إذ ميثل إنتشار األسلحة البيولوجية من أخطر العوامل املهددة عىل استقرار السلم واألمن 

تلوث البيئي لظهور مشاكل صحية لإلنسان، فضال إىل ال الدوليني بل يشكل تهديدا لعامل اإلنسانية املشرتكة، فيؤدي
 يف مختلف املناطق التي جرى استخدامه فيها واملناطق املجاورة لها، وقد تستمر آثاره وأعراضه ألجيال وأجيال.

ما من شك أّن األسلحة البيولوجية التي استخدمت أو التي مازالت يف طور االستحداث أو   أهمية البحث:  
سيام بعد التطور العلمي الحاصل يف مجال الفريوسات والبكترييا وعامل األوبئة تشكل موضوعا مهام وخصبا  التطوير،

للبحث والنقاش القانوين ملا يتضمنه من بحث وتقيص يف ظل أحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين الرتباطه الوثيق 
 شخاص واألعيان املدنية زمن النزاعات املسلحة.مبجال األسلحة وما حواه من تنظيم وضامنات تكفل حامية لأل 

عىل الرغم من أهمية النظام القانوين املتمثل يف جملة النصوص االتفاقية والعرفية التي تبنتها    مشكلة البحث:
البرشية من أجل تنظيم وسري األعامل العدائية، وتفادي االنتهاكات الجسيمة والخطرية لحقوق اإلنسان، وكذا األخطار 
التي ترتتب عن القوة التدمريية الكبرية والواسعة النطاق، فالزال  يُلجأ  إىل استخدام أسلحة دمار شامل جد متطورة، 
ولعل من بينها األسلحة البيولوجية، األمر الذي يدفع بنا للتساؤل حول مدى مرشوعية استخدام األسلحة البيولوجية 

 ؟يف ظل أحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين

تم االستعانة باملنهج التحلييل واملنهج الوصفي من خالل تحليل اآلراء الفقهية وتتبع وقراءة   منهجية البحث: 
النصوص القانونية  ذات الصلة مبوضوع الدراسة يف نطاق أحكام ومبادئ القانون الدويل اإلنساين واملنظمة لوسائل 

 وأساليب سري النزاعات املسلحة.

ء ما تقدم ولإلجابة عىل اإلشكالية املطروحة يتوجب البحث بداية يف الوقوف عىل مفهوم يف ضو   خطة البحث:
األسلحة البيولوجية )املحور األول( ثم التعرض ملرشوعية األسلحة البيولوجية يف ظل مبادئ القانون الدويل اإلنساين 

 )املحور الثاين(.



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

51 
 

 املحور األول:  األسلحة البيولوجية: بحث يف املفهوم
دى التطور العلمي والتكنولوجي يف مجال التسلح إىل ظهور مبا يعرف بأسلحة الدمار الشامل ملا لها من قوة أ 

تفجريية وتدمريية كبرية ذات آثار وأرضار جد بليغة وبسبب قدرتها عىل إحداث خسائر كبرية، ومن بينها األسلحة 
 رض  لألرضار الفادحة التي تحدثها)ثانيا(.البيولوجية، مام يستدعي الوقوف عىل تعريفها )أوال( ثم التع

 تعريف األسلحة البيولوجية:أوال: 
د بغرض القضاء إلصابة كائن محد املّوجهةتعرف األسلحة البيولوجية عىل أنّها مجموعة العوامل املتفاعلة واملختلفة 

يجة سلحة البيولوجية نتنبات زمن الحرب. كام تظهر األ  وأ حيوان  وأ إنسان كائن حي، وبصفة نهائية عىل حياة 
االستخدام العسكري للكائنات الحية أو منتجاتها السامة أو البكترييا أو كائنات دقيقة أخرى مام ينجر عنه الهالك أو 

 .77القتال من أجل إضعاف قدرات العدو العجز أو التدمري الشامل أو الجزيئ لإلنسان وبيئته كوسيلة من وسائل

ن كائنات حية معدية تعيش وتتكاثر، ومع الوقت تزداد خطورتها وتأثريها الشديد، والبعض يرى بأنّها عبارة ع 
إضافة أنّه ميكن صناعتها خالل وقت وجيز وبإمكانيات مادية وتكنولوجية بسيطة تستخدم بشكل متعمد ضد العدو، 

مري البيئة يف تدوتستهدف إلحاق أكرب قدر ممكن من الوفيات واإلصابات يف صفوفه، كام تستخدم هذه األسلحة 
الطبيعية من نباتات وحيوانات، كام أّن تأثريها ال يظهر مبارشة إذ يحتاج لفرتة حضانة حتى يظهر تأثريه، وتظل العدوى 
تنتقل بني صفوف املصابني لفرتات طويلة بعد إطالقها، إذ ال ترى بالعني املجردة حيث ال نشعر مبفعولها إال بعد مدة 

 . 78زمنية معتربة

ف معهد استوكهومل ألبحاث السالم األسلحة البيولوجية بأنّها:" كائنات حية مهام كان نوعها وطبيعتها أو وقد عّر 
مواد مشتقة منها، تنقل العدوى ويقصد بها كلها التسبب يف املرض واملوت لإلنسان والحيوانات والنباتات وتعتمد يف 

اك التسبب تا أو حيوانا". فالغاية األساسية من هذا السالح الفتفعلها عىل التكاثر داخل العائل الذي تصيبه شخصا أو نبا
يف موت أو مرض اإلنسان أو وضع حد من حاجاته الغذائية من نباتات أو حيوانات من خالل نرش املواد السامة واملهلكة 

 .79التي تؤدي لتفيش األمراض و من ثم هالك الرثوة الحيوانية والنباتية

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مرص، ص 2018أفريل 23/24دمار الشامل من منظور القانون الدويل البيئي، ينظر: د/ عبد الوهاب أحمد بدر، أسلحة ال 77
 .22.00عىل الساعة  15/06/2020. وكذا ينظر املوقع االلكرتوين لألمم املتحدة لنزع السالح، أطلع عليه بتاريخ: 7
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25. 
 .28، ص2012هنوف حسن محمد رمضان، األسلحة البيولوجية يف ضوء قواعد القانون الدويل، دار الكتب القانونية، القاهرة، مرص، 79

https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/convention-sur-les-armes-bacteriologiques-biologiques-ou-a-toxines/que-sont-les-armes-biologiques-et-toxiques/
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ني وع بني الفريوسات والريكسينات وهو نوع من الجراثيم املعدية والبكترييا. ولعل من بواألسلحة البيولوجية تتن
أخطر الفريوسات املوجودة والتي تم استخدامها الجمرة الخبيثة والتي تنفد إىل جسم اإلنسان عن طريق الجهاز 

فريوس التي بكترييا وهي أكرب من الالتنفيس سواء من خالل الفم أو األنف. أهم أشهر األسلحة البيولوجية املعروفة ال
.   ويتم اللجوء إىل استخدام 80تسبب الطاعون والسل والكولريا هذه األمراض التي ال يزال منترشا يف الكثري من الدول

هذه األنواع من األسلحة البيولوجية بقصد اإلرضار باإلنسان والحيوانات واملحاصيل الزراعية واألنظمة البيئية واملوارد 
 .81بيعية كاآلبار واألنهار  بل حتى يف الجوالط

وتتعدد األسباب والدوافع التي تكمن وراء سعي الدول إىل امتالك األسلحة البيولوجية، فهناك اهتامم دويل 
متزايد بشأن تطوير األسلحة البيولوجية الستخدامها لغايات عدائية، مام يتسبب بزيادة انتشارها يف العديد من املناطق 

كها املحافظة عىل األمن الوطني للدولة يتحقق بامتال مل. ومنها املخاوف األمنية للدول إذ ترى بعض الدول أّن يف العا
الريبة  يف ظل ال سياّملصيانة أمنها وسالمتها من أي هجوم محتمل. ردعية كوسيلة دفاعية  أسلحة الدمار الشامل

بالرضورة الدول ملحاولة امتالك هذا السالح، لتتفادى يدفع مام يسيطران عىل العالقات الدولية، اللذان والشك 
 .التعرض ألي إكراه أو تهديد من جانب الدول التي متكنت من حيازة مثل تلك األسلحة

سلح نحو وضفته يف مجال الت يف العاملعرفته بعض الدول التكنولوجي الذي التقدم التطور العلمي و  كام أنّ  
ألسلحة املتوفرة تطوير اباألبحاث والدراسات يف املختربات من أجل الدول فعملت ، تطوير ترسانتها يف مجال التسلح

دول أمنها و مكانتها الدولية يف مصاف الوفتكا من أجل املحافظة عىل  قوةلديها والعمل عىل إيجاد أسلحة أخرى أشد 
السياسة  خاصة، اإلشكاالتالكثري من التعامل الدويل مع العديد من امللفات الدولية يثري والشك أّن ازدواجية  .الكربى

 يفسيدفع بالكثري من الدول إىل امليض قدما يف تطوير قدراتها األمر الذي  الدول الكربىالفاضحة التي تنتهجها 
، بل يدفع العديد من الدول إىل انتهاجه من باب الردع وحفظ التوازن وحامية الذات، مام يزيد معه عدم مجال التسليح

 .82عاملي وتزايد احتامل وقوع مواجهات أمنية خطريةاالستقرار ال

 ثانيا: أرضار األسلحة البيولوجية:

                                                           
 10.00عىل الساعة  14/06/2020ه بتاريخ: د/ عيل مطر، الحرب الجرثومية بني املواجهة الدولية والقانون الدويل، موقع الثورة، أطلع علي 80

http://althawrah.ye/archives/617521 
 .32هنوف حسن محمد رمضان، مرجع سابق، ص  81
جارية، ية، املجلة العلمية للبحوث والدراسات الترانية محمد طاهر، امللف النووي اإليراين بني متطلبات األمن القومي وإمالءات الرشعية الدول - 82

 .441، ص 2011، 2، ج2جامعة حلوان، ع

http://althawrah.ye/archives/617521
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لعل أهم ما ميكن أن تتميّز به هذه األسلحة هو  تأثريها الشديد عىل البيئة سواء اإلنسان والحيوان والنباتات بل 
اوز ء(، كام أّن أثرها يتعدى ويتجيتعدى خطرها لخلق موجة من التلوث البيئي يف مختلف عنارصه) هواء، تربة، ما

تأثريها الزماين للمستقبل، فيمتد أثره إىل أزمنة تالية الستخدامه ليشمل أجياال مستقبلية مل تكن موجودة زمن استخدام 
هذا السالح الفتاك، ومتتلك هذه األسلحة قدرة تدمريية فائقة وواسعة جدا تهدد مساحات شاسعة وواسعة، ولعل 

 ة تتجسد يف صعوبة السيطرة عليها بعد إطالقها لتصري وباءا عامليا بالنظر إىل رسعة انتشارها وقابليتهاخطورتها الكبري 
. إذ من العسري الكشف عن تلوث البيئة الهوائية بالعوامل البيولوجية؛ ألنّه ال 83للتكيف مع مختلف األوساط البيئية

 أو تذوقه، أو تحسسه أو شمه، كام أّن آثاره غري فورية لبطءيظهر  لحواسنا الخمس، فال ميكن رؤيته بالعني املجردة، 
 .84مفعولها، فال تصيب الهدف يف الحال

وما من شك أن األسلحة البيولوجية، حتى وإن كانت بدائية، فهي تشكل خطرا كبريا عىل األمن العاملي، فحجم 
األسلحة البيولوجية،  لضئيلة التي تستخدم مناإلصابات التي تلحق باألشخاص تعد جد كبرية مقارنة بالكميات القليلة وا

إضافة إىل ما تحدثه من ذعر وخوف شديدين واألزمة االقتصادية والخلل الذي ينجر عنها حتى ولو أدت إىل  إصابات 
. فتؤدي إىل تعرض اإلنسان للكثري من األمراض الخطرية واملميتة كالطاعون والجمرة الخبيثة والكولريا 85قليلة نسبيا

األطفال والجدري والحمى الصفراء والتيفوس وحمى الكبد وااللتهاب الرئوي....وغري ذلك من أمراض ترتبط  وشلل
 . 86بنوع الفريوسات أو امليكروبات املستخدمة. بل إّن منها ما ال يوجد له عالج أو دواء لحد الساعة

كاإلصابة  معاناة شديدة وآالم بالغة،وأحيانا قد ال تفيض إىل موت اإلنسان بصورة مبارشة غري أنّها تتسبب يف 
بأمراض مزمنة من شأنها التأثري يف الحركة ويف الجهاز العصبي لإلنسان مام يجعل منه عاجزا يتأمل غري قادر عىل 

 .87التحرك والنشاط، كام قد تنتقل آثارها إىل أجيال أخرى

 يزات والخصائص، تتمثل يف:وإجامال ميكن القول أّن األسلحة البيولوجية تنفرد بالعديد من املم 
حجم و رسعة االنتشار والتفيش يف الوسط املستهدف سواء تعلق ذلك باإلصابات والخسائر لدى اإلنسان أو 

 الحيوانات أو النباتات؛

                                                           
 .8د/ عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص  83
 أكادميية ،أحمد سليامن محمد رمضان، املواجهة األمنية والترشيعية واملؤسسية إلرهاب أسلحة الدمار الشامل، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا 84

 .148-147، ص ص2012الرشطة، القاهرة، مرص، 
 12، ص2014، 1د/ خليفة عبد املقصود زايد، األسلحة البيولوجية ووسائل مقاومتها، دار الكتاب الجامعي، مرص، ط 85
 .9د/ عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص 86
، بريوت، 2007 ،1د القانون الدويل، منشورات الحلبي الحقوقية، طعمر بن عبد الله بن سعيد البلويش، مرشوعية أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواع 87

 .170لبنان، ص
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 إحداث أرضار وآثار جد خطرية من خالل إصابة الكثري من األهداف وبأعداد كبرية؛
كال لنمو والتطور والتكاثر خالل مدة زمنية قصرية ووجيزة لتتحول إىل أشإمكانية العوامل البيولوجية العالية عىل ا

 وصور يصعب مقاومتها عن طريق املضادات الحيوية؛

 إمكانية العوامل البيولوجية عىل التخزين يف املختربات ولفرتات طويلة دون أن تتأثر أو تنقص أو تقل فاعليتها؛
 .88ختلفة رار مع االنتشار يف األوساط البيئية بسبب العوامل الطبيعية املتستطيع العوامل البيولوجية الثبات واالستق

 املحور الثاين: عدم مرشوعية استخدام األسلحة البيولوجية يف ضوء القانون الدويل اإلنساين
عمليات اإلنسانية التي تحكم وتضبط سري ال القانون الدويل اإلنساين عىل جملة من املبادئ األساسية قومي

ومن بني أهم املسائل التي يتناولها هذا القانون مسألة وسائل وأساليب القتال املستعملة زمن النزاعات  ،ئيةالعدا
املسلحة، إذ تعد مسألة جوهرية يف القانون الدويل اإلنساين، فعىل أطراف النزاع احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين 

د ه من آثار غري مرشوعة قياسا بهدف العمليات العسكرية دون تجاوز حعند استعامل ووسائل وأساليب القتال، ملا تحدث
 . 89إضعاف القوة العسكرية للعدو

ولعل وجود مثل هذه الوسائل خاصة مع التطور التكنولوجي الرهيب يف مجال األسلحة، ومنها األسلحة    
حول مدى  ارها، يدفع بنا إىل التساؤلالبيولوجية والقوة التدمريية الكبرية والهائلة التي يصعب حرص آثارها وأرض 

 مرشوعية اللجوء إىل استخدام األسلحة البيولوجية عىل ضوء املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين.

فإذا كان الغرض من اللجوء إىل استخدام القوة و قيام الحرب هو فرض و بسط إرادة املنترص عىل الخصم، فإنه 
زم لتحقيق هذا الغرض مع الخضوع للمبادئ األساسية املتعارف عليها، التي تعنى بتنظيم من الواجب مراعاة القدر الال 

 النزاعات املسلحة وتؤثر يف ضبط واختيار األسلحة املستخدمة زمن النزاع املسلح،

مبقتىض   " "jus cogensأضحت تشكل قواعد آمرة  -حسب ما أشار إليه القايض محمد بجاوي –فهذه املبادئ  
يف ظل  "erga omnes"، ترتقي إىل التزام يف مواجهة الكافة 90من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 53ادة نص امل

القانون الدويل يعزز من عدم مرشوعية هذه األسلحة األمر الذي يستدعي االلتزام برضورة إزالة مثل هذه األسلحة 

                                                           
 .146أحمد سليامن محمد رمضان، مرجع سابق، ص  88
 .272، ص2014، 1د/ سام سلطان الشاوي، استخدام سالح اليورانيوم املنضب والقانون الدويل، دار وائل  للنرش والتوزيع، عامن، األردن، ط 89

90 - « qu’il ne fait pas de doute pour moi que la plupart des principes et règles du droit humanitaire font partie du jus cogens » 
voir : Abdelwahab Biad, le rôle du juge international «  l’apport au droit international humanitaire de l’avis de la CIJ, revue de 
l’école national d’administration, Alger, 2002, N24, p63. 
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املبادئ  القانونية التي متت صياغتها يف املعاهدات  . ومن بني هذه91والقضاء عليها ملا تشكله من تهديد لإلنسانية
الدولية والعرف الدويل لتؤكد عىل أّن اختيار وسائل وأساليب اإلرضار بالعدو  ليس حقا مطلقا، بل تقيّده نجد: مبدأ 

 التناسب، مبدأ الرضورة العسكرية، و مبدأ التمييز، ومبدأ مارتينز.

 ورة يف مواجهة األسلحة البيولوجية.أوال: إعامل مبدأ التناسب ومبدأ الض 
 حظر استخدام األسلحة البيولوجية وفقا ملبدأ التناسب:-1   

من املبادئ الهامة يف مجال القانون الدويل اإلنساين مبدأ التناسب، إذ يشكل أحد الضامنات الالزمة للحد من 
ها، وعدم أنّهم صاروا غري قادرين عىل املشاركة فيآثار العمليات العدائية عىل األفراد الذين ال يشاركون يف القتال أو 

إلحاق أرضار مفرطة بالطرف اآلخر. فال يجب املبالغة يف استخدام القوة العسكرية إىل درجة عدم تناسبها مع امليزة 
مليات عالعسكرية املبارشة واملنتظرة من هذا الهجوم، لذا فإّن القانون الدويل لإلنساين يلزم األطراف املشاركة يف ال

 .   92العدائية مراعاة الحذر والظروف املحيطة بإدارة العمليات العسكرية منعا للمعاناة واإلرضار  باملدنيني

،فإّن 1907من الئحة الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية لعام  22وبحسب ما ورد ضمن نص املادة 
يات ن إقامة التوازن بني الرضورة العسكرية وما تتطلبه املقتضاستخدام أساليب ووسائل القتال حق مقيّد، إذ ال بّد م

واالعتبارات اإلنسانية، بل مقيد مبا يحقق تدمري الهدف العسكري و هو إضعاف قوات العدو و أخذ االحتياطات 
 واإلجراءات الالزمة ملنع إصابة املدنيني و املمتلكات املدنية واإلرضار بها. 

 ه مينع استخدام أي وسيلة قتالية إذا ما كانت تتسبب يف أرضار بالغة يف صفوف غريفوفقا ملبدأ التناسب، فإنّ 
املقاتلني أو املدنيني أو األعيان املدنية، ليست متناسبة مع قيمة األهداف العسكرية املنتظرة، فال يجوز استخدام أساليب 

عسكرية الغ فيها ومفرطة باملقارنة مع املزايا الووسائل قتالية إذا كان يرتتب عنها خسائر  وآالم ال مربر لها بصورة مب
املبارشة املتوقع تحقيقها، و ليس معنى هذا أن حدوث عدد من الوفيات أو الجرحى يف صفوف املدنيني يف أثناء النزاع 

ف و ااملسلح أمر غري مرشوع، و لكن غري املرشوع هو أن تكون عدد الوفيات و عدد الجرحى جد بالغة باملوازاة مع األهد
 .93املزايا العسكرية التي ميكن تحقيقها من جراء استخدام سالح معني

إذ جاء فيه: "ال يجوز استخدام ما من شأنه أن يسبب  1868وقد تّم إقرار مبدأ التناسب يف إعالن بيتسبورغ لعام 
ة وسيلة أو يه يتبنّي عدم رشعيآالما مربحة أو وفاة حتمية و آالم ال مربر لها لجنود قدرتهم القتالية محدودة أصال". و عل

                                                           
 .273د/ سام سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص 91
، 1ت، طو نوال أحمد بسج، القانون الدويل اإلنساين وحامية املدنيني واألعيان املدنية يف زمن النزاعات املسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بري  - 92 

 .201، ص 2010
 93 .48، ص 2005محمود، حيازة و استخدام األسلحة النووية يف ضوء أحكام القانون الدويل، مطبعة العرشي، مرص، محمود حجازي  -
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أسلوب القتال املستخدم بحسب الدرجة والقدر الالزم لتحقيق املهمة العسكرية دون تجاوز  الوصول النتهاكات جسيمة 
 وخطرية باملدنيني.

من الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف عىل أن:" أولئك الذين  57/2ويف ذات السياق نصت املادة 
وم أو يفرتضون القيام بهجوم ينبغي أن يتخذوا كل االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل و طرق يخططون لهج

الهجوم بهدف تجنب و الحد يف جميع األحوال من الخسائر يف أرواح املدنيني أو إصابة املدنيني و إتالف األهداف 
خضع أصبح واضحا أن الهدف ليس عسكريا أو ي املدنية"، و تشري نفس املادة: " سوف يتم إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا

لحامية أو أنه من املتوقع أن يرتتب عىل الهجوم خسائر يف أرواح املدنيني، و إتالف األهداف املدنية أو هذه األشياء 
 مجتمعة، هو ما يعد مفرطا قياسا عىل املنفعة العسكرية امللموسة و املبارشة". 

 سائر واألرضار التي تنتج بسبب استخدام أي نوع من السالح يجب أال يكونوعليه فمبدأ التناسب يبنّي أّن الخ
 يصل إىل درجة مفرطة بالقياس مع امليزة املنتظرة جراء ذلك االستخدام.

 فيظهر  التعبري عن مبدأ التناسب من خالل النقاط التالية:   

يف إطار منع و حظر املعاناة غري طبيعة و درجة و حدة اإلصابات التي تلحق األشخاص املشمولون بالحامية 
 الرضورية؛

 اإلصابات التي تحدث بشكل مفرط للمدنيني أو األعيان املدنية؛
 .94اآلثار غري الخاضعة للسيطرة ضد مقاتيل أطراف النزاع و مدنييه و ممتلكاته

قانون الدويل اإلنساين ال و يف حقيقة األمر، فإنّه إعامال ملبدأ التناسب يف ما يتعلق باستخدام األسلحة البيولوجية،
يحسم العالقة بني االمتياز العسكري املنتظر والنتائج الخطرية املتوقعة عىل األفراد و املمتلكات املحمية، إىل جانب 
اآلثار واألرضار العرضية ألساليب و وسائل القتال التي ال يجب أن تكون غري متناسبة باملقارنة مع الفائدة العسكرية 

من ذلك يتضح أن استخدام أسلحة غري مرشوعة ال تربره فكرة هزمية الطرف اآلخر، فال يوجد مسّوغ للجوء املتوخاة.  و 
 .95إىل استخدام وسيلة أو أسلوب غري مرشوع يف أي أعامل عدائية

                                                           

 .49محمود حجازي محمود، املرجع نفسه، ص  -94 
 .170،ص1972، 2د/ محمود خريي بنونة، القانون الدويل و استخدام الطاقة النووية، دار الشعب، القاهرة، ط - 95 
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وهذا ما تؤكده محكمة العدل الدولية حامية للمقاتلني من أسلحة معينة، إذ نصت عىل: " أنّه بناء عىل ذلك يحظر 
ستخدام األسلحة التي تسبب للمقاتلني قدرا من األذى أو تزيد من شدة معاناتهم بال فائدة أكرب من القدر الذي ال ا

 .96ميكن تجنبه لتحقيق األهداف العسكرية املرشوعة"

أّن:" تعمد شن الهجوم مع العلم بأّن مثل هذا  1998كام جاء يف النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
الهجوم يسبب خسائر عرضية يف أرواح املدنيني أو إصابات بني صفوفهم أو إرضار باألعيان املدنية... ويكون إفراطه 

 واضحا بالقياس إىل مجمل امليزة العسكرية امللموسة واملبارشة يشكل جرمية حرب يف النزاعات املسلحة الدولية".

سبب يف دية واستخدام األسلحة البيولوجية، فإّن هذه األخرية تتوهكذا فإنّه باملقارنة بني استخدام األسلحة التقلي
 معاناة شديدة ومفرطة ليس لها أي مربر ينقلها إىل دائرة  الالمرشوعية.

 حظر استخدام األسلحة البيولوجية وفقا ملبدأ الضورة -2
د  الوسيلة األخرية قصليس هناك أّي مسّوغ لقيام نزاع مسلح إال بوجود رضورة دعت لها، إذ أّن الحرب تعترب

إخضاع العدو إلرادتها. ويرجع أساس فكرة الرضورة العسكرية إىل أحد املبادئ التي نادى بها ميكافييل إذ يرى أن 
 .97الحرب عادلة وتربر حدوثها ملا تستدعي الرضورة ذلك

عمليات داع خالل الوهناك من يعترب بأن الرضورة  تظهر يف استخدام وسائل و أساليب العنف و القسوة والخ  
العدائية بغرض قهر األعداء والنيل منهم لحملهم عىل التسليم يف وقت قصري، ومن ثّم إذا تحقق هذا الهدف يجب 

. و هناك من يرجع مبدأ الرضورة إىل فكرة إمكانية التحلل من 98االمتناع عن االستمرار يف مواصلة األعامل القتالية
نساين كلام تطلبت رضورة القتال الخروج عىل تلك األحكام والقواعد اإلنسانية، إذا أحكام وقواعد القانون الدويل اإل 

أدى االلتزام بها القضاء عىل املقاتل. أّما البعض اآلخر، فيجيزون الخروج عىل القواعد التي تحكم سري العمليات 
 .99يات العدائيةالعدائية إذا كان من شأنه نجاح الخطة العسكرية أو يساعد قوات الدولة يف العمل

وحقيقة األمر أن الرضورة العسكرية تقترص عىل استخدام القوة الالزمة لتحقيق األهداف العسكرية دون أن 
تتعدى درجة املساس باملدنيني واإلرضار باملمتلكات املدنية ومواصلة توجيه األعامل العدائية ضد الطرف اآلخر. دون 

                                                           

 .78، الفقرة 1996كمة العدل الدولية بشأن استخدام األسلحة النووية لعام فتوى مح -96 
 .201، ص 2،2003السيد يوسف بن عبد الله، أسلحة الدمار الشامل، مكتبة جل املعرفة، الرياض،ط -97 

ور، دار اين"، تقديم أحمد فتحي رس د/ اسامعيل عبد الرحامن، األسس األولية للقانون الدويل اإلنساين، مؤلف جامعي" القانون الدويل اإلنس 98
 .31، ص2003املستقبل، القاهرة، مرص، 

 .201السيد يوسف بن عبد الله، مرجع سابق، ص  -99 
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اع ة التي يرتتب عليها زيادة آالم وأرضار عند استخدامها عن الحاجة إلخضأن تتسبب تلك األساليب والوسائل القتالي
 . 100العدو سواء بصفة كلية أو جزئية، فتعترب وسيلة غري مرشوعة النتهاكها تجاوز الغاية من العمليات العدائية

 إذا خر، إالكام أنه يحظر استخدام السموم أو األسلحة السامة، وال يجوز تدمري وتخريب ممتلكات الطرف اآل 
. عىل أّن هذه الرضورة العسكرية بغية 101كانت مقتضيات الحرب تتطلب بالرضورة إحداث هذا التدمري والتخريب

تحقيق االنتصار عىل العدو ال ميكن االحتجاج به ويرفضه فقهاء القانون الدويل، فمهام وصلت عتبة هذه الرضورة 
يات العدائية فية و االتفاقية من التطبيق، فتحقيق اإلنتصار  زمن  العملفهي ليست ذريعة يحتج بها الستبعاد القواعد العر 

 .102ال يجعل من الرضورة عمال مرشوعا ومقبوال
األمر الذي يجعل االستناد عىل الرضورة تقدر بقدرها دون تجاوز أو إفراط، إذ ال يجوز إتخاذها كسبب يبيح    

ال يجوز مهاجمة األهداف املدنية سواء كانت مدنا أو أعيانا مدنية. انتهاك أحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين، ف
فإعامل مبدأ الرضورة وفقا لهذا النهج تعني املنع و التجريم و ليست الرضورة التي تؤدي إىل اإلباحة أو اإلفراط، و 

ست هناك كرة الرضورة، فليانطالقا من هذا املبدأ، فإّن مهاجمة املدنيني و األهداف املدنية، إذا حدثت فال تسعفهام ف
 .  103رضورة ملحة إليها، و هي تدخل ضمن األعامل غري املربرة واملحرمة

ية، يف محاكامت مجرمي الحرب العاملية الثان ةالدولي ئيةالقضاالصادرة عن الهيئات حكام عليه األ ت كدأ وهذا ما
يل من الخضوع ألحكام وقواعد القانون الدو ا يفيض للتملصربر تشكل مال هزمية الطرف اآلخر الرغبة يف  إذ رأت أنّ 

قبولة من مخالفة لجميع العادات امل"  " بل ميثلسيؤدي إىل القضاء عىل مبادئ اإلنسانية"ذلك  ألّن مثل، اإلنساين
 .104الشعوب املتمدنة"

من  املتنازعة طرافاأل  تحللا كافيا ألن تر يتربتعد ية ال دائفاملنفعة املتوخاة من القيام بالعمليات العو عليه  
 القانون الدويل اإلنساين. عىل ضوءااللتزامات والقواعد املعروفة 

وبالتايل عىل الدول االلتزام مببادئ القانون الدويل اإلنساين وأن ال تستند عىل مبدأ الرضورة لتربير كل ما تقوم 
كرية و ها أن تتجاوز األهداف العسبه أثناء النزاع املسلح أي يجب عدم اإلفراط يف استخدام وسائل وأساليب من شأن

 تلحق أرضارا مبن هم أوىل بالحامية من مدنيني وأعيان مدنية.

                                                           

 .112، ص 1982د/ يحي الشيمي، السالح و أساليب القتال، املجلة املرصية للقانون الدويل،مرص،  -100 
 .1907من اتفاقية الهاي لعام  23املادة  -101 
 .146خريي بنونة، مرجع سابق، صمحمود  -102 
 .99، ص 2009نجاة أحمد إبراهيم، املسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين، منشأة املعارف، مرص،  -103 
 .142محمود خريي بنونة، مرجع سابق ، ص  -104 
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فاالعتقاد بأّن قواعد القانون الدويل اإلنساين ميكن التحلل منها كلام كان أحد األطراف تحت ضغط ما، فهذا  
تحوي أحكاما ملزمة يف كل الظروف  أمر غري مقبول ألّن هذه القواعد واجبة التطبيق مهام كانت الظروف، فهي

الطارئة، فال ميكن التغايض عىل استبعاد قواعد القانون الدويل اإلنساين. فهذه القواعد واألحكام ملزمة حتى و إن 
 .105أدى ذلك إىل خسارة العمليات القتالية كلها

لقوة التدمريية بيح استخدامها نظرا لونظرا لعشوائية األسلحة البيولوجية وخطورتها البالغة، فإّن مبدأ الرضورة ال ي 
الكبرية والشاملة لألسلحة البيولوجية والتي تؤدي إىل إبادة جامعية، فال ميكن صد قدرتها التدمريية يف حيز و زمن 
عىل السواء، و بإمكان هذه األسلحة أن تدمر النظام البيئي.  إضافة إىل صعوبة التحكم يف درجة التدمري الذي يرتتب 

ح البيولوجي. و عليه فمن شأن إعامل هذا املبدأ أن يسبغ عىل استخدام األسلحة البيولوجية عدم املرشوعية عن السال 
 ال أن ميثل مربرا ألن يتم استخدامه.

 ثانيا: إعامل مبدأ التمييز ومبدأ مارتينز يف مواجهة األسلحة البيولوجية
 حظر استخدام األسلحة البيولوجية وفقا ملبدأ التمييز:-1

إّن مبدأ التمييز من أقدم املبادئ اإلنسانية ذات الطابع العريف الذي ينظم سري األعامل العدائية، وجاءت اإلشارة 
بالقول:" أن الهدف املرشوع الوحيد الذي يتعني عىل الدول أن  1868ألول مرة لهذا املبدأ يف إعالن بيتسبورغ لعام 

ية العسكرية للعدو"، مام يعني التمييز عند توجيه العمليات العدائ تسعى إىل تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات
بني املقاتلني وغري املقاتلني، بأن يقترص توجيه تلك الهجامت عىل املقاتلني واألعيان العسكرية فقط، قصد القضاء 

دم املشاركة ليهم ععىل قوات العدو، مام يوفر حامية خاصة للمدنيني واألعيان املدنية من أي هجامت الذين يتوجب ع
، ومن ثّم يتم توجيه الهجامت لألهداف العسكرية دون غريها، فهو يّوفر حصانة غري املقاتلني 106بالعمليات العدائية

 1907من اتفاقية الهاي لعام  25، وهذا ما تؤكده أيضا املادة 107من أن يصبحوا أهداف مرشوعة يف العمليات العدائية
 مدن والقرى واملساكن واملباين غري املحمية وبأي وسيلة كانت. حينام تحظر أي هجوم أو قصف لل

كام جاء النص عىل مبدأ التمييز يف العديد من القرارات منها، القرار الصادر عن املؤمتر الدويل العرشين للصليب  
حينام يدعو إىل  1968، والقرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1965األحمر والهالل األحمر لعام 

 رضورة التزام األطراف املتنازعة ب:
 حظر مهاجمة املدنيني واألعيان املدنية؛ 

                                                           

 .202اللواء السيد يوسف، مرجع سابق، ص  -105 
 .3، ص 2007بك، القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرص،-والدجون ماري هنكرتس و لويزدوز  -106 
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رضورة التمييز يف جميع األوقات بني األشخاص املشاركني يف األعامل العدائية أي التمييز بني املقاتلني وغري 
 ."108املقاتلني

فيلتزم:" أطراف النزاع التمييز بني السكان  1977لعام  من الربوتوكول اإلضايف األول 48ووفقا ألحكام املادة   
املدنيني واملقاتلني، وكذا األعيان املدنية و األهداف العسكرية و من ثم يقع عىل أطراف النزاع توجيه عملياتهم ضد 

 يقتيض . وبالتايل109األهداف العسكرية دون غريها و ذلك بغية تأمني و حامية السكان املدنيني و األعيان املدنية"
 توجيه العمليات العدائية نحو األهداف العسكرية وتجنب املساس باألعيان املدنية. 

ومتتد الحامية املقررة لتشمل مختلف املقومات املادية املدنية كرضوريات للحياة، فيمنع بذلك القيام الهجوم أو  
فق مياه السكان املدنيني من أرايض زراعية ومراتدمري األعيان واملواد الرضورية والتي ال ميكن االستغناء عنها لبقاء 

 .110الرشب... إلخ
 فإنه: 1980كام جاء يف املادة الثانية من الربوتوكول الثالث بشأن حظر استعامل األسلحة الحارقة لعام       

 يحظر يف جميع الظروف جعل السكان املدنيني بصفتهم هذه، أو املدنيني فرادى أو األعيان املدنية محل -"
 هجوم باألسلحة املحرقة؛

يحظر يف جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيني هدفا لهجوم أسلحة محرقة تطلق 
 من الجو؛

يحظر كذلك جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيني هدفا لهجوم بأسلحة محرقة غري تلك التي تطلق 
ل عن تجمع املدنيني و تكون قد اتخذت جميع االحتياطات من الجو إال حني يكون الهدف العسكري واضح االنفصا

املستطاعة لقرص اآلثار املحرقة عىل الهدف العسكري ويتفادى و يخفف إىل الحدود الدنيا يف أي حال، ما قد ينجم 
 عنه عرضا من وقوع خسائر يف أرواح املدنيني أو إصابتهم بجروح أو تلف األعيان املدنية".

ة ر واألرضار التي ترتتب عن األسلحة البيولوجية والتي لها نفس تأثري الكثري من األسلحة الحارقوباملقارنة باآلثا  
بل تفوقها يف كثري من األحيان، فإنّه ميكن القول أّن نفس الحكم ينطبق عليهام. فاألسلحة العشوائية محظورة، فال 

دنية، مام صابتهم أو إلحاق أرضار باملمتلكات امليجوز استخدام األسلحة التي قد تتسبب عرضا يف قتل املدنيني أو إ 
 .111يكون مفرطا باملقارنة مع الغاية املنتظرة من العمليات العدائية

                                                           

 .53، ص  2004اللجنة الدولية للصليب األحمر،مرص،  فريتس كالسهوقن وليزابيث تسغفلد، ترجمة أحمد عبد العليم، ضوابط تحكم الحرب،  -108 
 .3بك، مرجع سابق، ص-جون ماري هنكرتس و لويزدوزوالد -109 
 .1977من الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام  54املادة  -110 
 .6199من الربوتوكول الثاين املتعلق بحظر استعامل األلغام والرشاك الخداعية لعام  3املادة  -111 
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فالسالح البيولوجي سالح غري متييزي، فيقيض عىل كل ما يف طريقه فلن يستطيع أن مييّز بني األهداف 
ىل ة و يؤثر عىل السكان املدنيني لألطراف املتنازعة وعالعسكرية وغريها من األهداف املدنية، فله آثار غري متييزي

  . 112النظام البيئي
باإلضافة إىل ذلك، ومبقتىض املادة الثامنة الفقرة الثانية من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية فتصنف 

جامت ضد :" تعمد توجيه همثل هذه األعامل كجرمية حرب زمن النزاعات املسلحة تستدعي املساءلة الجنائية الدولية 
وطبقا ألحكام  .113السكان املدنيني، بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف األعامل الحربية"

وقواعد القانون الدويل اإلنساين فاألطراف املتنازعة يجب أن تلتزم يف هجامتها بأخذ التدابري الالزمة واحتياطاتها 
دون إلحاق رضر باملدنيني وال األعيان املدنية، وملا كان استخدام األسلحة البيولوجية يف إلصابة األهداف العسكرية 

النزاعات املسلحة ال ينسجم ومبدأ التمييز وذلك للطبيعة العشوائية التي يتسم بها هذا السالح و القوة التدمريية الهائلة 
 التي تنتج عنه، فهو أسلوب ووسيلة قتال غري مرشوعة.

 تخدام األسلحة البيولوجية وفقا ملبدأ مارتينز:حظر اس -2
التي جاء ادئ باملأحد .كمارتينز أو رشط القانون الدويل اإلنساين، مبدأ من بني املبادئ الهامة التي تضمنها   

ويف ، 1907والرابعة لعام  1899ديباجة إتفاقية الهاي الثانية لعام  التأكيد عليها يف الكثري من النصوص االتفاقية، ومنها
 . 1980وكذا إتفاقية حظر بعض األسلحة التقليدية لعام  1977كل من الربوتوكول اإلضايف األول والثاين لعام 

من فتوى محكمة العدل الدولية حول مرشوعية التهديد باألسلحة  84و  78كام ورد النص عليه يف الفقرتني 
زءا من القانون الدويل اإلنساين العريف، ومبقتىض هذا املبدأ  ، بأّن رشط مارتينز يعترب ج1996النووية واستخدامها لعام 

يظل املدنيون نحن حامية وسلطان مبادئ القانون الدويل اإلنساين، كام استقر ذلك سواء يف العرف ومبادئ اإلنسانية 
تنص عليه أم  يوما ميليه الضمري العام. فهو رشط ملزم لكافة الدول بغض النظر عن كون الدولة طرف االتفاقيات الت

 ليست طرفا فيها.

فضال عىل أّن املبدأ بحسب فتوى محكمة العدل الدولية ميثل أداة هامة وفعالة ملواكبة التطور التقني والتكنولوجي 
الرسيع يف مجال التسلح، وأّن املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين ميتد رسيان حكمها عىل مختلف األسلحة 

 ، فمبدأ اإلنسانية وما ميلية الضمري يشكالن أحد املرتكزات التقييدية القانونية، والتي تؤكد عىل عدمالجديدة والحديثة
 . 114مرشوعية األسلحة البيولوجية واستخدامها نظرا لخطورتها وأرضارها البالغة والشديدة

                                                           
112- Eric David, principes de droit des conflits armées, Bruylant, Bruxelle, France, 2002, p 341. 

 ( )ب(، النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.2) 8املادة  113 
 .169-167د/ سام سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص  114
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 خامتة:
ختلف ربر لتعارضه وانتهاكه مالشك أّن اللجوء إىل استخدام األسلحة البيولوجية يعد عمال غري مرشوع وغري م

أحكام مبادئ القانون الدويل اإلنساين، فأرضار األسلحة البيولوجية تنتهك مبدأ الرضورة العسكرية، فال يعد مقبوال أن 
يتم استخدام األسلحة البيولوجية مربرا وعىل أساس أنّه رضورة دون مراعاة لآلثار واألرضار التي تلحق باملدنيني. كام 

ام األسلحة البيولوجية ال يتواءم مع مبدأ التناسب الذي يقيض أن يكون استخدام السالح متناسبا ومقتضيات أّن استخد
الهجوم عىل األهداف العسكرية دون غريها، زيادة عىل أّن الطبيعة العشوائية واآلثار الجانبية الضارة والبالغة الخطورة 

يعها تمييز بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية، لهذه األسباب جمتجعله يسبب آالما ال مربر لها، كام ال يستطيع ال
فإّن استخدام األسلحة البيولوجية عمل يصنف يف نطاق الالمرشوعية ألنّه ال يتامىش مع املبادئ األساسية للقانون 

 الدويل اإلنساين. 
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 األسلحة البيولوجية: تعريفها،أنواعها، ووسائل الوقاية منها

 
 

 أستاذة محارضة أ علم اجتامع الثقايف
 02جامعة البليدة 

 أستاذة محارضة أ علم اجتامع الثقايف

 02جامعة البليدة 
 ملخص:     

 لقد عرف اإلنسان منذ القدم استخدام األمراض كأداة للحرب. غري أنه ميكن تتبع األصول الحديثة لألسلحة
البيولوجية إىل زمن الحرب العاملية األوىل، واملحاوالت التي زعم الجيش األملاين أجراها الستخدام املواد املمرضة بغرض 

، لوضع سياسات حرب 1921التخريب. وبعد الحرب العاملية األوىل، ففي فرنسا، أنشئت لجنة علم البكرتيا يف عام 
ى. ويف طوير املتعلقة باألسلحة البيولوجية تجرى يف جميع البلدان الكرب األسلحة البيولوجية صارت مشاريع البحث والت

منتصف الثالثينات، بدا الفرنسيون تطوير العوامل املضادة لألفراد والحيوانات يف مخترب لو بويش. تواصلت األبحاث 
نة الدفاع عن اإلمرباطورية . ويف اململكة املتحدة، شكلت لج1940يف هذا املخترب إىل أن استوىل عليه األملان يف عام 

 ، لجنة فرعية معنية بالحرب البيولوجية التخاذ التدابري الالزمة للتصدي لهجوم بيولوجي محتمل.1936عام 

 : األسلحة، البيولوجية، الحرب ، علم البكترييا، الجيش الكلامت املفتاحية

 
Résumé: 

Les humains connaissent depuis l'Antiquité l'utilisation des maladies comme outil de 

guerre. Cependant, les origines modernes des armes biologiques remontent à l'époque de 

la Première Guerre mondiale et aux tentatives prétendument faites par l'armée allemande 

d'utiliser des agents pathogènes pour le sabotage. Après la Première Guerre mondiale, en 

France, la Commission de bactériologie a été créée en 1921 pour élaborer des politiques 

de guerre des armes biologiques, et des projets de recherche et de développement d'armes 

biologiques ont été menés dans tous les grands pays. Au milieu des années 1930, les 

Français ont commencé à développer des agents antipersonnel et animaux au laboratoire 

du Bouche. Les recherches se sont poursuivies dans ce laboratoire jusqu'à ce que les 

Allemands s'en emparent en 1940. Au Royaume-Uni, l'Empire's Defence Commission a 

formé en 1936 un sous-comité sur la guerre biologique pour prendre les mesures 

nécessaires pour faire face à une éventuelle attaque biologique. 

Mots clés: armes, biologie, guerre, bactériologie, armée 

 مقدمة:
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إن األسلحة البيولوجية متثل تهديدا ال يستهان به لألمن العاملي. فكمية ضئيلة ميكنها إيذاء أعداد كبرية من 
األفراد وميكن ان تحدث ذعرا وخلال اقتصاديا، وهناك اهتامم دويل متزايد بشأن حيازة أو تطوير أو استخدام املجرمني 

. عة انتشار األمراض املعدية الناتجة عن األسلحة البيولوجية تهديدا خاصاملواد بيولوجية يف أغراض عدائية. نظرا لرس 
 فالعواقب الكارثية لهجوم باألسلحة البيولوجية تعني أن الوقاية هي الوسيلة الوحيدة الصالحة للحامية.

 أوال: تعريف الحرب البيولوجية:
ن املفهوم يكروبيولوجية، تعددت التسميات لكالحرب البيولوجية، الحرب الجرثومية، الحرب البكرتية، الحرب امل

 تتكاثر قد أخرى لعوام أو لألمراض، املسببة الدقيقة الحية للكائنات املتعمد االستخدام" هي البيولوجية واحد . الحرب
 ويتنط أن كنمي. معادية ألغراض النباتات، أو الحيوانات أو البرش ضد( والربونز النووية األحامض أو الفريوسات مثل)

 الدقيقة الحية اتالكائن ذلك يف مبا الحية، الكائنات تنتجها مواد وهي السموم، استخدام عىل أيًضا البيولوجية الحرب
 التي طناعية،االص السموم(. الثعبان سم) والحيوانات( الخروع زيت مثل) والنباتات ،(البوتولينوم توكسني مثل)

 مستخدم هو امك ، البيولوجي العامل مصطلح فإن وبالتايل".  لوجيةبيو  أسلحة أيًضا هي ، عدائية ألغراض تُستخدم
 .115والسموم( والفطريات والريكتيس والفريوسات البكترييا) البكرتيولوجية العوامل يشمل هنا،

األسلحة البيولوجية هي عبارة األسلحة التي تعتمد عىل التدمري الجامعي معتمدة عىل استخدام الفريوسات او 
 . 116البكترييا أو السموم الناتجة عن تلك الكائنات وتأيت خطورة هذه الجراثيم البيولوجية من عدة دول الفطريات أو

تعد األسلحة البيولوجية يف الوقت الراهن من أهم األسلحة الفتاكة نظرا لقدرتها عىل االنتشار الرسيع واإلصابة 
يطرة والهيمنة املتواصل بني الدول الكربى يف بسط السوتأقلمها يف مختلف الظروف والعوامل املختلفة، نتيجة للرصاع 

 . 117عىل العامل البيئي إللحاق الدمار والهالك لإلنسانية

تستعمل األسلحة البيولوجية عن قصد مواد ممرضة يك تسبب املوت أو األذى لإلنسان أو الحيوان. وتنتمي 
 (.39. )األمم املتحدة ، ص 118ة التدمري الشاملاألسلحة البيولوجية الحديثة هي واألسلحة النووية إىل فئة أسلح

                                                           
115Cédric Poitevin, Note d'Analyse : Contrôle de l'interdiction des armes biologiques : un état des lieux   , Groupe de recherche et 
d'information sur la paix et la sécurité, chargé de recherche au GRIP 17 janvier 2006. Bruxelles, P 01.  -   

 .19، ص 2014، 1الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية املتحدة، ط عبد املقصود زايد، األسلحة البيولوجية ووسائل مقاومتها، دار خليفة ـ  116
 . 2ص  ، 2005 عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق: األسلحة البيولوجية: دراسة استعراضية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،ـ :  117
صطلحات تحديد األسلحة ونزع السالح وبناء الثقة. معهد األمم ستيف توليو وتوماس شاملربغر، نحو االتفاق عىل مفاهيم األمن، قاموس مـ  118

 .39، ص UNIDIR  ،2003املتحدة 
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تتألف األسلحة البيولوجية من عوامل بيولوجية، ومن الذخرية أو املعدات أو الوسائل املستخدمة إليصالها .     
وتصنف عموما العوامل  .119وتؤثر عوامل األسلحة البيولوجية من خالل اآلثار املمرضة التي تصاب بيها الكائنات الحية

ولوجية التي يصلح استخدامها يف األسلحة البيولوجية يف خمس فئات وهي: البكرتيا، والفريوسات، والريكتسيات، البي
 .120والفطريات، والفطريات، والتكسينات

 ثانيا: تاريخ الحرب البيولوجية واألسلحة:
 يعتقد. التأكيد يحدث مل ذلك أن من الرغم عىل ، التاريخ قبل ما عصور يف البيولوجية الحرب نشأت رمبا     

 ية،والبدائ البدوية القبلية املجتمعات قبل من والحرب ، للصيد واسع نطاق عىل تستخدم كانت السموم أن اآلثار علامء
 .121بسهولة عىل السموم الحصول كانت. التاريخ قبل ما لفرتة قليلة املبارشة األدلة من بالرغم

ومية ) الحيوية( استخدمت منذ قديم الزمان، فقد تم إلقاء بعض وتفيد أحداث التاريخ بأن األسلحة الجرث     
جثث املصابني بأمراض معدية مثل الطاعون والجدري وغريهام يف صفوف األعداء، أو تلويث مياه الرشب. ومع تقدم 

 123. 122العلم فقد أمكن الحصول عىل أسلحة جرثومية بصور متعددة

مراض كأداة للحرب. غري أنه ميكن تتبع األصول الحديثة لألسلحة ولقد عرف اإلنسان منذ القدم استخدام األ     
البيولوجية إىل زمن الحرب العاملية األوىل، واملحاوالت التي زعم الجيش األملاين أجراها الستخدام املواد املمرضة بغرض 

، لوضع سياسات حرب 1921التخريب. وبعد الحرب العاملية األوىل، ففي فرنسا، أنشئت لجنة علم البكرتيا يف عام 
األسلحة البيولوجية صارت مشاريع البحث والتطوير املتعلقة باألسلحة البيولوجية تجرى يف جميع البلدان الكربى. ويف 
منتصف الثالثينات، بدا الفرنسيون تطوير العوامل املضادة لألفراد والحيوانات يف مخترب لو بويش. تواصلت األبحاث 

. ويف اململكة املتحدة، شكلت لجنة الدفاع عن اإلمرباطورية 1940توىل عليه األملان يف عام يف هذا املخترب إىل أن اس
 ، لجنة فرعية معنية بالحرب البيولوجية التخاذ التدابري الالزمة للتصدي لهجوم بيولوجي محتمل.1936عام 

قبل امليالد، وهناك  3000عام  يعود استخدام الكائنات الحية كأسلحة بيولوجية إىل عصور قدمية جدا تصل إىل    
الكثري من اإلشارات إىل استخدام مثل هذا النوع من األسلحة، سواء عن طريق الروايات التي تناولها الناس عرب 

                                                           
 .41نفس املرجع، ص ـ  119
 .42نفس املرجع، ص ـ  120

121-  W. Seth Carus, A Short History of , Biological Warfare: From Pre-History to the21st Century ,National Defense University 
Press ,Washington, D.C. August, 2017  .P 02. 

 .44، 1987، مرص،  2حمد بن إبراهيم الحسن،األسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، ط ـ م 122
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األزمان املختلفة، أو عن طريق الكتابة والتسجيل عىل جدران املعابد، خاصة تلك التي تسجل أحداث املعارك الحربية 
وقد تم تقسيم مراحل استخدام األسلحة البيولوجية عرب التاريخ إىل مراحل أو أحقاب  ك الزمان.عىل مر العصور يف ذل

تاريخية، تغريت خاللها طبيعة األسلحة املستخدمة، وتطورت وسائل استخدامها، والتكنولوجيا املستخدمة يف تصنيعها، 
 :124ولنتناول هذه املراحل تباعا

 م (  1763قبل امليالد حتى عام  3000ة ما بني أوال : تلويث مصادر املياه: ) الفرت 
تشري كتب التاريخ أن اليونانيني قد استخدموا مخلفات بعض الحيوانات يف تلويث مصادر مياه الرشب التي 
يرشب منها أعدائهم. وتال ذلك استخدام الفرس والروم لألسلوب نفسه يف حربهم ضد العداء يف بعض األحيان أو مع 

ن الجيوش ال ميكن أن تعيش دون مياه الرشب هو إحدى الوسائل املهمة التي تلجا إليها أحد بعضهم البعض، ول
 الجيشني أوكالهام، لشل حركة الجيش املعادي ، والتمكن من االنتصار عليه. 

 (1925-1763ثانيا: الجدري يف بطاطني: هدية االنجليز الحمر ..) 
األمراض املعدية املختلفة واستخدامها كسالح بيولوجي يف كان القرن الثامن عرش هو بداية معرفة الناس ب

الحروب، عىل الرغم من عدم معرفتهم آنذاك بأسباب تلك األمراض، وال كيفية حدوثها وانتشارها، أو وسائل الوقاية 
 ثم جاء القرن التاسع عرش هو بداية القرن العرشين حامال معه االكتشافات الهائلة لخبايا وأرسار علم، منها

 البكترييولوجي، الذي وسع مدارك الدول ولفت نظرهم إىل أهمية استخدام امليكروبات كسالح يف الحروب املختلفة.

 (1945-1925ثالثا اليابان: وعرص جديد ألبحاث األسلحة البيولوجية ..)
يف الحروب  اكانت اليابان يف طليعة الدول التي كانت تجري أبحاثا عىل إنتاج األسلحة البيولوجية واستخدامه

يف الفرتة سبقت الحرب العاملية الثانية، وكان اليابانيون يستخدمون السجناء لتجريب مثل هذه األسلحة عليهم، وكان 
،غام نتيجة  1945 -1932ضحية هذه التجارب أكرث من عرشة ألف من هؤالء السجناء ، ماتوا يف الفرتة  مابني عامي 

 اضطرارهم إلعدامهم بعد إجراء التجارب عليهم .إصاباتهم بعدوى أدت إىل وفاتهم، أو 

ولقد اعرتف اليابانيون بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية بأنهم استخدموا األسلحة البيولوجية ضد املدن الصينية، 
 وكانت النهار واآلبار ومصادر املياه والعام هي الهدف من وراء الهجامت.عن طريق الطائرات. 

 ( 1969-1940ي ألبحاث التسليح البيولوجي يف الواليات املتحدة..) رابعا: العرص الذهب

                                                           
، 1لقاهرة، طا عبد الهادي مصباح. األسلحة البيولوجية والكيميائية بني الحرب واملخابرات واإلرهاب، منتدى األسبكبة، الدار املرصية اللبنانية،ـ  124

 .47ص  2000
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بدأت الواليات املتحدة األمريكية، باالشرتاك مع كندا وبريطانيا وبعض الدول األخرى، برنامجا  1941يف عام 
مريكيون وصل العسكريون األ  1969قوميا ألبحاث التسليح البيولوجية وإنتاج مثل هذا النوع من األسلحة، ويف عام 

إىل قناعة عدم جدوى مثل هذه األسلحة البيولوجية كسالح ذي قيمة إسرتاتيجية يف الحرب يف ذلك الوقت، خاصة 
يف عرص األسلحة الذرية والنووية ،ولقد أعلن الرئيس نيكسون تخيل الواليات املتحدة األمريكية  عن برنامجها للتسليح 

 . 1972األسلحة البيولوجية  يف عام البيولوجي، وأعلنت تخلصها من مخزونها من 

ازداد قلق املجتمع الدويل من خطورة استخدام األسلحة البيولوجية وذلك ملا يتنج عنه من تلوث بيئي وعدم املقدرة 
 عىل التحكم فيه، 

 ، املعروفة باسم بروتوكول  جنيف مل تعد ذات جدوى، وانه البد1925وصارت هناك قناعة دولية بان اتفاقية عام 
أن تكون هناك اتفاقية أكرث رصامة، ملنع إنتاج أو توزيع أو تخزين الكائنات الدقيقة أو السموم التي تستخدم  كاألسلحة، 

 وكذلك منع الحصول عىل وسائل اإلطالق التي متكن بعض الدول من إطالق مثل هذه األنواع من األسلحة.

. 1972واليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي عام وقد تم توقيع االتفاقية بواسطة مائة دولة من بينهم ال
، وذلك بإعداد تقارير 1992، وعقدت عدة مؤمترات ملراجعة بنودها حتى عام 1975ودخلت حيز التنفيذ يف مارس عام 

 سنوية حول بإمكانيات األبحاث الخاصة بالتسلح البيولوجي. وتقدم ألمم املتحدة.

 : 125سوفيتيبرنامج األسلحة البيولوجي ال -1
. أجريت األبحاث قبل الحرب 1930لقد تأسس برنامج األسلحة البيولوجية يف االتحاد السوفيتي بنهاية عام     

العاملية الثانية عىل مدى واسع من األسلحة البيولوجية. مع بداية الحرب العاملية الثانية كان االتحاد السوفيتي قادرا 
 دام املواد التالية: عىل تصنيع األسلحة البيولوجية باستخ

 ونتج عن الحرب العاملية الثانية تقدم كبري يف برنامج األسلحة البيولوجية السوفيتي.

أولهام: كرثة مكاسب االتحاد السوفيتي من تكتيتات الصناعة األملانية يف تصنيع مفاعالت بيولوجية عىل  -
 مدى واسع مع توفري إمكانيات صناعية أخرى. 

حاد السوفيتي عىل معلومات عن برنامج األسلحة البيولوجية اليابانية. وقد أدت هذه ثانيهام : حصول االت -
 املعلومات إىل تشجيع وتطوير برنامج األسلحة البيولوجية السوفيتي.

                                                           
 .22عبد املقصود زايد ، مرجع سبق ذكره، ص ـ  125



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

70 
 

  بعد الحرب الثانية والذي كان برنامج األسلحة البيولوجي السوفيتي يختلف منه قبل الحرب والذي كان
 ، ثم أصبح بعد الحرب العاملية يشمل كل من: epidemic typhus, and Q fever ,  tularemia ,يشمل

Smallpox , plague , antharax, Glanders, brueellosis, Marburg infection. 

 املختلفة يف حرب  تطورت التكنيكات والوسائل إلحداث كفاءة أكرث يف زراعة وتركيز الوسائل امليكروبية
 اإلجرام البيولوجي.

االتحاد السوفيتي باستمرارية تصنيعه للسالح البيولوجي حيث بدأ اإلعالم الغريب واألمرييك بخطورة واتهم 
بالرغم من توقيع و  استخدام هذا السالح ورضورة تحجيم دور االتحاد السوفيتي يف تصنيعها واالستعداد للتصدي لها.

تقدم األبحاث يف تطوير وسائل إنتاج هذه األسلحة  مل مينع 1972معاهدة حظر إنتاج وامتالك األسلحة البيولوجية سنة 
 ويف وسائل الوقاية والحامية من إخطارها يف مصانع رسية.

 : 126واقع األسلحة البيولوجية أو الجرثومية 
لقد عقدت عدة اتفاقيات عاملية ملنع استعامل األسلحة الجرثومية يف املعارك ولتدمري جميع مخزون الدول من  

ك نظرا للخطورة التي تشكلها تلك األسلحة التي رمبا تؤدي إىل نشوء أمراض وبائية يف العامل أجمع هذه األسلحة وذل
م املحرمة لألسلحة الكيميائية والجرثومية واتفاقيات 1925خصوصا حيوية، ومن هذه االتفاقيات اتفاقية جنيف عام 

 ل عىل ذلك ما قامت به اليابان إبان حربها معأخرى تلتها، إال أنه تم خرق هذه االتفاقيات يف بعض الحروب. وكمثا
الجرذان املوبوءة باملظالت يف مدن عديدة بالصني وقد أدى ذلك إىل مقتل عدد كبري من الناس. وتشري األحداث إىل 
أن األسلحة الجرثومية قد استخدمت يف الحرب الكورية وكذلك يف الفيتنام. كام أن كثريا من الدول مل تدمر مخزونها 

 هذه األسلحة، بل استمروا يف عمل األبحاث املتقدمة يف هذا املجال.من 

لقد بدأ كل من النازيني والروس والربيطانيني واألمريكان بعمل أبحاث مكثفة لتطوير األسلحة الجرثومية      
يليس أنرثاسيس سوذلك قبيل الحرب العاملية الثانية. كام تشري األحداث بأن بريطانيا فجرت قنبلة مملوءة بجراثيم با

املسببة ملرض الجمرة الخبيثة عىل جزيرة جريونارد مام أدى إىل موت عدد كبري من املاشية ومنع دخول الناس إليها 
حيث أنه يتوقع أن جراثيم باسيليس أنرثاسيس سوف تبقى يف تلك الجزيرة لعدد من السنني. كام تفيد األحداث بأن 

شأوا ية الثانية قنبلة مملوءة بجراثيم باسليس أنرثاسيس السابقة الذكر، كام أناليابانيني صنعوا خالل الحرب العامل
مختربات أبحاث إلنتاج األسلحة الكيامئية والجرثومية ومنها جنوب أفريقيا، إرسائيل، كندا، السويد، بولندا، أملانيا 

ذلك ألنه أبحاث يف هذا املجال و  الغربية، الصني الوطنية فرنسا. إال أنه من الصعب تحديد جميع الدول التي تعمل

                                                           
 .45-44محمد بن إبراهيم الحسن،مرجع سبق ذكره، ص ـ  126
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باإلمكان إخفاء ذلك يف ذلك يف املستشفيات والجامعات بحجة أن تلك األبحاث مقصود منها أغراض طبية وقائية. 
كام أن جميع دول العامل سواء املتقدمة أو النامية، بإمكانها الحصول عىل األسلحة الجرثومية وذلك لسهولة تصنيعها 

ة يات كافية، برسعة كبرية ويف مختربات بسيطة. لذلك فإن مراقبة حرص هذه األسلحة يعترب مسألبتكاليف قليلة وبكم
 صعبة.
 :127مميزات األسلحة البيولوجية -2

متتاز األسلحة الجرثومية بقلة التكاليف مقارنة باألسلحة التقليدية، عن النبي صىل الله عليه وسلم: ) إذا سمعتم 
ا وقع بأرض وانتم فيها فال تخرجوا منها(رواه البخاري وللكائنات الحية الدقيقة قدرة الطاعون بأرض فال تدخلوها ، وإذ

ألف ميل مربع( والنمو وإحداث اإلصابة خالل مدة  30كجم من السالح الجرثومي يغطي حوايل  245عىل االنتشار ) 
غر حجمها وقدرتها ، كام متتاز بصزمنية قصرية ولفرتة طويلة كام ال تحتاج امليكروبات إىل مستودعات ضخمة لتخزينها

عىل التكيف والتأقلم يف مختلف الظروف البيئية، من اإلنسان والحيوان والنبات، ومن مصادر املياه املختلفة مثل 
املحيطات والبحار .... ومن أهم املميزات األخرى للسالح الجرثومي أنها تحقق العديد من األهداف اإلسرتاتيجية 

 يف إضعاف رغبتهم يف مواصلة الحرب وهذا يطلق عليه الهدف النفيس .  ومن أهمها املساهمة

 : 128الخطوات األساسية يف عملية تكوين سالح إجرام بيولوجي سائل

 الحصول عىل عينة من امليكروبات املستخدمة يف اإلجرام البيولوجي.  -1
 زراعة امليكروبات حتى الحصول عىل منو كاف منها. -2
 سالح بيولوجي قوي وبكمية كافية . تركيز البيئة للحصول عىل  -3
 وضع بعض اإلضافات التي تحافظ عىل ثبات امليكروب. -4

أما بالنسبة للسالح البيولوجي الجاف: يتم تجفيف البيئة السائلة وتحويلها إىل جزئيات ميكروسكوبية. األسلحة 
يوان ، ثم يتم لة أو من النبات أو الحالبيولوجية السامة يتم أوال استخالصها من مصدرها سواء كانت مزارع بكتريية سائ

 تركيزها بعد ذلك . تعترب األسلحة البيولوجية رخيصة نسبيا وسهلة االستخدام.

) عبد الهادي  129مكونات: 4وعنارص السالح البيولوجي التي ميكن أن تستخدم يف الحرب ينبغي أن تتوافر فيها 
 (30-29مصباح. األسلحة البيولوجية والكيميائية، ص

                                                           
 .14عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق: مرجع سبق ذكره، ص ـ  127
 .20عبد املقصود زايد، مرجع سبق ذكره ، ص ـ  128
 .30-29عبد الهادي مصباح. مرجع سبق ذكره ، صـ  129
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، وهو عبارة  Payoadالح البيولوجي: سواء كان كائنا حيّا ) بكرتيا فريوسات فطريات( أو سموما، ويسمى الس -1
 عن الشحنة املتفجرة التي توضع داخل وعاء.

  Munitionsالذخرية:  -2
وهي عبارة عن وعاء صنع خصيصا بطريقة معينة ليك تظل الشحنة البيولوجية املوجودة بداخله يف حالة نشطة 

 ة حتى موعد إطالقها ونرشها بعد االنفجار.ومؤثر 
وهي إما أن تكون عىل شكل صاروخ أو قذائف مدفعية أوقنبلة أو :  Delivery  Systhemوسائل االطالق:  -3

 من خالل طائرة..الخ.
ويحدث ذلك إما من خالل : Dispersal Systhemوسائل نرش السالح البيولوجي عىل شكل سرباي وتسمى:  -4

و من خالل أجهزة رش تنرش املحاليل التي تحتوي عىل هذه املواد البيولوجية عىل شكل رذاذ قوة االنفجار، أ 
من السم(، أو أحيانا من خالل نقل العدوى  1/1000ميكرون ) امليكرون يعادل  5:  1، يرتواح قطره ما بني 

قل وباء لتي ميكن أن تنإىل حيوان أو حرشة ثم نرشها ف أماكن معينة، مثلام حدث مع الفرئان أو الرباغيث ا
 الطاعون. 

 : 130العوامل التي تؤثر يف فعالية األسلحة البيولوجية

 نوع وجودة العوامل املستعملة. -
 النرش الفعال. -
 الظروف البيئية. -
 مدى تقبل الهدف للعدوى. -

عدية تعيش م وتعد األسلحة البيولوجية من أشد أسلحة الدمار الشامل فتكا وتدمريا ألنها::  تتكون من كائنات حية
 وتتكاثر ، وتزداد خطورتها مبرور الوقت والزمن.

 ميكن صنع ترسانة من األسلحة البيولوجية يف خالل وقت قصري وبإمكانيات مادية وتكنولوجية بسيطة. -
ميكن استخدام مثل هذا النوع من األسلحة سواء بواسطة الدول أو املخابرات أو اإلرهابيني دون الوصول إىل  -

تأثريها ال يظهر إال بعد فرتة حضانة معينة، يكون الفاعل قد اختفى متاما أثنائها قبل أن يتم  الفاعل، ألن
 اكتشاف أمره.

                                                           
 .43ستيف توليو وتوماس شاملربغر، مرجع سبق ذكره، ص ـ  130
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بعض امليكروبات التي تستخدم يف هذا الغرض مثل بكترييا األنرثاكس العضوية يكفي استنشاق واحد عىل  -
كيلو جرام من بكرتيا األنرثاكس  50 مليون من الجرام منها لقتل إنسان ضخم الجثة، ويكفي أن نعلم إطالق

 التي تسبب مرض " الجمرة الخبيثة ".
األسلحة البيولوجية تتميز بأنها فعالة بدرجة كبرية، وتعيش لتظل تنقل العدوى لفرتات طويلة بعد إطالقها،  -

 ديدة.عكام أنها ال ترى بالعني املجردة، حيث ال يشعر بأنه تم إطالقها، كام أن وسائل إطالقها ميرسة و 
هناك الكثري من امليكروبات والسموم التي ميكن استخدامها كأسلحة بيولوجية، بعضها معروف منذ األزل  -

 مثل الطاعون والجذري والكولريا وغريها، وبعضها حدثت أو تم تطويره جينيا.
با سوتضيف د. " كورنيل" بأن أي وسط يحتوي عىل األحامض األمنية األساسية ميكن أن يكون وسطا منا -

 لنمو هذه البكرتيا، ولذا ميكن تصنيع هذه األوساط لنمّو البكرتيا يف مطبخ إحدى الشقق.
دقيقة، فإن خلية واحدة منها ميكن أن تنتج ما يقرب من بليون نسخة من  30وألن هذه البكرتيا تنقسم كل  -

هذه  معدودة من خالل عرش ساعات فقط، مام يعطي الفرصة لتكوين ترسانة من األسلحة من خالل زجاجات
 البكرتيا، 

 : 131أوال:  كيفية انتشار األسلحة البيولوجية
 تلوث إمدادات األطعمة واملياه التي سيتم تناولها بواسطة الضحايا. -
 نرش ناقالت مصابة مثل الباعوض والرباغيث والتي ستتغذى عىل الضحايا. -
باب كان الهدف هو النبات فغن الضخلق سحاب من الضباب والذي سيتم استنشاقه بواسطة الضحايا) وإذا  -

 يتم تنظيمه واستقراره عىل النبات إلحداث العدوى للنبات(.

 : 132ثانيا: االتجاهات الحديثة 
استخدام البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية يف تطوير سالالت مقاومة للمضادات الحيوية وإنتاج سالالت  -

الت مهندسة تحمل صفات ساللتني أو أكرث من تعمل عىل وقف جهاز املناعة يف الجسم وخلق سال
 الفريوس.

 إحداث تحول ورايث للسالالت امليكروبية الغري ممرضة إىل سالالت ممرضة. -
 اختبار كل اإلمكانات املمكنة التي من شأنها زيادة سعة التعبئة للتحقق من رسعة انتشار الجرائم البيولوجية. -

  :133ثالثا: وسائل نرش األسلحة البيولوجية
                                                           

 .21عبد املقصود زايد ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ  131
 .21نفس املرجع ، ص ـ  132
 .21عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق: مرجع سبق ذكره، ص ـ  133
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 بواسطة الكائنات الحية املختلفة مثل الحرشات والفرئان واألرانب والطيور والبعوض والذباب.  -
 السحابة الحيوية والتي تحتوي عىل مسحوق حيوي لكائنات حية دقيقة مثل الجمرة الخبيثة.  -
 قنابل متفجرة مملوءة مبعلق كثيف يحتوي عىل نسبة معينة من امليكروبات املمرضة وحارقة. -

 بطريقة معني ريتأث إلنتاج: رشوط عدة يستويف أن يجب كسالح، استخدامه من البيولوجي العامل يتمكن ليك    
 وبالتايل. النرش بعد مستقرا ويبقى فعال نرش والنقل؛ والتخزين اإلنتاج أثناء مستقرة تكون أن ؛ واسع نطاق وعىل موحدة

 الذخائر باستخدام) نرش وفعالية، العامل جودة: عديدة واملع عىل تعتمد الحديثة البيولوجية األسلحة فعالية فإن
 المج يف األخرية التطورات تفتح حتى األسباب، لهذه. الجوية الظروف أو( موزعات أو البخاخات أو املتفجرة

 منخفضة ةتشغيلي ةفائد) العسكرية املزايا من أكرث عيوب لها األسلحة هذه أن اعتربت جديدة، آفاقًا الحيوية التكنولوجيا
 .134الحروب يف استخدمت ما ونادرا( قاتلة فعالية من وقليل املهاجم عىل خطر ،

 :  135رابعا: أساسيات األسلحة البيولوجية
معظم الكائنات الدقيقة التي تسبب أمراض أو املنتجة للسموم رمبا تستخدم كوسائل يف الحروب البيولوجية  -1

 السموم، والجراثيم.وهذه تتضمن الفريوسات، البكترييا، الفطريات 
أو تلك املنتجة endotoxins السموم البيولوجية السامة تتضمن تلك املنتجة بواسطة البكترييا والتي تسمى  -2

 .   Mycotoxinsبواسطة الفطريات والتي تسمى بال 

 : 136خامسا: وسائل الوقاية من األسلحة الجرثومية
طريق نرش عىل هيئة ضباب دخاين، فإن اإلصابة  نظرا ألن الهجوم بالسالح الجرثومي غالبا ما يكون عن .1

 تكون عن طريق استنشاق ذلك الضباب. لذلك فإن أفضل الطرق للوقاية هو استخدام األقنعة الواقية.
كام يجب الحذر من الحرشات واملياه واملأكوالت امللوثة بالجراثيم . ويجب أخذ اللقاحات املناسبة ضد الجراثيم  .2

قبل املهاجم. أما يف حالة دخول الجراثيم اىل الجسم فيأخذ املصاب فورا خليطا من املتوقع استخدامها من 
 املضادات الحيوية املؤثرة يف الكثري من الجراثيم.

كام يجب عزل املصابني حتى ال تنتقل العدوى، وإعطاء غري املصابني اللقاح الواقي ضد هذه الجراثيم. وتجدر  .3
متطورة ألخذ عينات من الهواء املحيط، بعد الهجوم مبارشة، ملعرفة نوعية اإلشارة إىل انه يوجد حاليا أجهزة 

 الجراثيم املوجودة وبالتايل ميكن الحصول عىل املضاد الحيوي أو املصل الواقي قبل استفحال املرض.
                                                           

134 - Cédric Poitevin Contrôle de l'interdiction des armes biologiques : un état des lieux , chargé de recherche au GRIP 17 janvier 
2006  . P02. 

 .23-22عبد املقصود زايد، مرجع سبق ذكره، ص ـ  135
 .59-58 – 45محمد بن إبراهيم الحسن،مرجع سبق ذكره، ص. ـ  136
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يل اومن وسائل الوقاية املهمة محاولة متابعة العدو والتنبؤ بنوعية األسلحة الجرثومية التي ميتلكها وبالت .4
 استخدام اللقاح الواقي قبل حدوث الهجوم.

إال انه رغم أساليب الوقاية املتعددة فإنه يف حالة الحرب قد تفقد السيطرة عىل مثل هذه األمراض مام يؤدي  .5
 إىل انتشار الوباء وبالتايل إضعاف الروح املعنوية لدى املقاتلني. 

 : 137سادسا: وسائل الوقاية من األسلحة البيولوجية 
قنعة الواقية: وتحتوي بداخلها عىل فالتر مصنوعة من الفحم " النشط" المتصاص جزئيات امليكروبات األ  -1

التي يزيد حجمها عن ميكرون واحد، أي إنها تصلح للبكرتيا وليس للفريوسات، وميكن لبس بد ل واقية 
ي هذه اإلنسان أن يرتد لحامية الجلد املجروح من أثر هذه األسلحة وعمليا يف املناطق الحارة ال يستطيع

 األقنعة أكرث من نصف ساعة.
مخابئ واقية : وهي عبارة عن أماكن مغلقة متاما، ومعزولة بطبقة من البالستيك أو مادة غري نفاذة، ويدخل  -2

الهواء إليها عن طريق فالتر معينة تحتجز جزئيات امليكروب يجب أن تكون واسعة، وحيدة التهوية، 
 ا.وتصميمها يعد مكلفا جدّ 

 التعقيم وإزالة التلوث: لألسطح والحوائط واألرضيات مبادة مطهرة مثل الفورمالدهايد أو صوديوم كلورايت. -3
التطعيم الفاكسني أو املصل الواقي: ال ميكن أن يكون التطعيم الوسيلة املثىل للوقاية يف كل الظروف، ومع  -4

 كل أنواع األسلحة البيولوجية، 
لتطعيم يجب أن اوقت السلم ، وقبل التعرض للعامل البيولوجي املسبب للمرض.  فأوال يؤخذ هذا التطعيم يف -

إال  نة.وميكن أن تكون لها مضاعفات جانبية بنسبة معي يؤخذ للتحصني والوقاية من كائنات معروفة ومتوقعة.
قصرية، حيث  ةأن هذه الوسائل للوقاية ال ميكن أن تعتمد عليها، إال إذا كان التعرض للسالح البيولوجي لفرت 

 ال ميكن احتاملها لفرتة طويلة.
املضادات الحيوية: يجب استخدامها عند اإلصابة بعدوى بكرتية، وهي غري مفيدة يف حالة العدوى  -5

الفريوسية، ويجب أن تؤخذ بالشكل والجرعة املناسبة ويف الوقت املناسب أي خالل ساعات من التعرض 
جب أن تستعد السلطات الصحية بتوفري مخزون مناسب وكاف من للعدوى وقبل ظهور األعراض املرضية، وي

هذه املضادات الحيوية، الستخدامها عند الرضورة ، عندما يحتاجها الناس جميعا يف وقت واحد، ومن أجل 
 الوقاية ومن أجل العالج أيضا. 

ستخدم، واتخاذ جي املأجهزة الكشف عن نوعية الجراثيم:  إن عملية االكتشاف املبكر لنوعية السالح البيولو  -6
اإلجراءات الوقائية الالزمة ملواجهته، واإلقالل من خطورته، وما ميكن أن يسببه من أمراض ومضاعفات، بعد 

                                                           
 .214 – 213عبد الهادي مصباح ، مرجع سبق ذكره،ص ـ  137
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يف غاية األهمية يف عملية املواجهة مع مثل هذه النوعية من األسلحة ، التي يطلق عليها أسلحة الدمار 
 الشامل. 

أشعة الليزر، ونوع من الرادارات الكيميائية التي تعمل دون انقطاع، هناك بعض األجهزة التي تستخدم فيها 
 Mini- PCR Instruments , Biocollectorوآالت كاشفة، واألجهزة  مثل :  

كام مل يغفل اإلسالم خطورة اإلرهاب البيولوجي يف الدمار والهالك ، حيث حث عىل أخذ الحيطة والحذر لقوله 
سمعتم الطاعون بأرض فال تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وانتم فيها فال تخرجوا منها(رواه صىل الله عليه وسلم: ) إذا 

 . 138البخاري ثم إن هذا التوجيه النبوي الرشيف يعترب األساس يف علم املناعة والحد من االنتشار امليكرويب املمرض

 : 139دور التكنولوجيا يف استخدام األسلحة البيولوجية
 وإمكانية البيولوجية، والتكنولوجيا للمهارات والعوملة البيولوجية العلوم يف املستمر دمالتق بأن البعض يجادل  

 .فتكًا أكرثو  أكرب بشكل البيولوجية األسلحة استخدام إىل حتاًم  التكنولوجيا تؤدي سوف للتمكني املتزايدة الوصول
 للجهات املستقبل حتى متاحة تكون ، وقد املتحدة والواليات السوفيايت االتحاد يف ومحصورة محدودة القدرات كانت

 قد لخال العظمى للقوى حتى املتاحة غري والقدرات العلمية االكتشافات جديدة لوترية نظرا هذه الدول، غري الفاعلة
 ةاألسلح أن بحجة ، تشكًكا أكرث اآلخر البعض ، املقابل يف الوحيدة الفاعلة الجهات متناول يف الباردة الحرب تكون

 قد التقنية االعتبارات أن أيًضا املشككون هؤالء يؤكد. الكثري ادعى مام والتوظيف التطوير يف أصعب هي لوجيةالبيو 
 األسلحة لصنع املطلوبة والتكنولوجيا العلم لالستغالل رضورية موثقة غري معلومات وهي ، معوقات أهم تكون ال

 علوم يف الخرباء من لغريهم ليس ولكن( مىض وقت أي من أصغر مجموعة) BW من للمامرسني معروف البيولوجية،
 ذلك فعلت سوف الدول غري من الفاعلة الجهات أو الدول أن عىل محدودة أدلة هناك ذلك، إىل باإلضافة. البيولوجية

 . سياسيا أو أخالقيا بغيضة أسلحة البيولوجية استخدام يجدون قد مؤيديهم أو ألنهم البيولوجية األسلحة إىل تنجذب
 املتطرفة قيمال متثل الستخدامها القليلة املحاوالت وأن البيولوجية األسلحة ضد قوية معايري املطاف نهاية يف اكهن

 نم الرغم ، عىل املستقبل يف البيولوجية األسلحة استخدام زاد إذا األحيان من كثري يف يتكرر أن املرجح غري من
 تجاه املواقف يف األساسية التغريات عن ينتج أن املرجح فمن ، االتجاه هذا يسهل قد والعلمي التكنولوجي التقدم

 .كسالح املرض استخدام

                                                           
 .3سبق ذكره، ص عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق: مرجعـ  138

 W. Seth Carus , National Defense University Press , Washington, D.C .August 2017 . Article disponible sur le site ـ 139
http://www.medecinesciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2006222206 
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 تاجإن عىل والقدرة التكنولوجيا لتوافر نتيجة الظهور يف مستمرة الشامل الدمار أسلحة من الجديدة التهديدات
 جديدة تقنيات(. 1996، الدفاع ارةوز ) املنظمة والجرمية اإلرهاب العامل أنحاء جميع يف الستخدامها األسلحة هذه مثل

 هذه مواجهة يف. والعاملي اإلقليمي واالستقرار األمن عىل آثار لها التي األسلحة هذه انتشار إىل تؤدي املنال وسهلة
 .140الدفاع وتأمني التهديدات

 النظر بغض  ايمن الضحا متوقع غري رقاًم  تحقق أن املرجح البيولوجية اليوم من لألسلحة املتعمد االستخدام    
 يف ضحية 28فقط 2001 لعام الخبيثة الجمرة هجوم)منخفًضا الضحايا عدد كان لو وحتى. السالح موظف تعقيد عن

وعواقب  صدمات،ب املصابني لسكان الكبري النفيس للرضر األمر وقت نظرا سيستغرق قتىل، 5 بينهم املتحدة، الواليات
مثل  مدينة يف الجدري من واحدة حالة .للخطر الدميقراطية للدول يسالسيا االستقرار وتعرض و بيئية، اقتصادية

املعلومات  عالجةم الرضوري من أنه يف السبب هو هذا. للكثريين أسابيع بالنسبة بأكملها البالد باريس تشل سوف
 تتعلق أزمة عىل التغلب. التهديدات لهذه املخاطر والتعليم لرشح ، اإلعالم وسائل مبساعدة من الشفافية، يف للجمهور

 .سيةالرئي املعلومات إدارة هو مشكلة ما بقدر صحية مشكلة هو البيولوجي يف حالة التعرض إىل هجوم اإلرهاب

قد تكون األسلحة البيولوجية مغرية للدول أو الجهات الفاعلة دون الدولية التي ترغب يف امتالك أسلحة ذات    
رب ألسلحة البيولوجية أرخص وأسهل بكثري. إال أن األسلحة البيولوجية تعتقدرة عىل التدمري الشامل. وذلك الن صنع ا

أسلحة غري مجربة، وال ميكن االعتامد عليها، وال تفيد بالكثري، وبالتايل، تعترب عسكريا أدىن من األسلحة النووية 
ك الحال بالنسبة إلنتاجها ، وكذل1925أوالكيميائية. وفضال عن هذا فإن استعاملها محظور مبوجب اتفاقية دولية منذ 

 .1411972أو حيازتها منذ 

 خامتة :  
ينتج عن الحرب البيولوجية واستعامل األسلحة البيولوجية صعوبات بالغة ليس فقط صعيد الدفاع ولكن كذلك 

 عىل صعيد الهجوم ، إذ أن من الصعب ضبطها وتحديد مناطق تأثريها عند اللجوء اليها . ولذا تعترب أكرث خطورة من
األسلحة الكيمياوية. حيث تعد من أسلحة الدمار الشامل. ولقد كانت هذه الحقيقة وراء الجهود للحد من إمكانية 
استخدامها وتطويرها . فمن الصعب ضبط انتشار األسلحة البيولوجية نظرا لسهولة تطويرها خاصة مع التقدم الذي 

 التي تواجه الجهود الدولية لنزعها .حدث يف تقنيات الهندسة الوراثية، وهذا يفاقم الصعوبات 

                                                           
140 - Edgar J. DaSilva , Biological warfare, bioterrorism, biodefence and the biological and toxin weapons convention ,Director, Division 
of Life Sciences UNESCO, France. This paper is available on line at http://www.ejb.org/content/vol2/issue3/full/2/ 

 .45 ، ص ستيف توليو وتوماس شاملربغر، مرجع سبق ذكرهـ  141
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أساليب الحرب بتطور التكنولوجيا و األدوات املستخدمة فيها وكان استخدام امليكروبات املختلفة التي قد تسبب 
 تسمام كبريا أو تؤدي إىل الوفاة تحت
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 و انعكاساته على المكافحة الدولية لإلرهاب البيولوجي 19كوفيد  

19 
 

 دكتوراه يف القانون الجنايئ الدويل
 -ب-استاذ محارض 

 الجزائر-تبسة  –جامعة الشيخ العريب التبيس 

 
 ملخص: 

يف اعادة بعث االهتامم الدويل مبوضوع اإلرهاب البيولجي، هذه الظاهرة  19لعاملية كوفيد ساهمت الجائحة ا
الخطرية جدا ملا تخلفه من خسائر مادية و برشية و آثار بالغة عىل الدول و األفراد، ال شك أن التأثري ميتد أيضا إىل 

مخطط لها عرت االنظمة الصحية العاملية و املكافحة الدولية  خاصة أن هذه الجائحة سواء كانت وقعت مصادفة أو 
 جعلتها فريسة سهلة لإلرهابيني،

مام يستوجب إعادة قراءة النهج الذي تسري عليه الدول يف مكافحة الهجامت البيولوجية و الوقاية منها سواء  
ة األوىل التي تشهد ملر عن طريق االتفاقيات الدولية أو النظر يف عمل املنظامت املكلفة بذلك عىل اعتبار أنها ليست ا

 فيها البرشية جائحة كهذه، ما  يعني أن الخطر قائم مستقبال.

 ،املكافحة الدولية.19: االرهاب البيولوجي، السالح البيولوجي، كوفيدالكلامت املفتاحية

 

Abstract: 

The global pandemic covid-19 contributed to the resumption of international 

interest in the subject of biological terrorism, this phenomenon is very dangerous 

because of its material and human losses and severe effects on countries and individuals, 

there is no doubt that the impact also extends to the international combating, especially 

as this pandemic occurred whether it happened by accident or Their plans exposed the 

global health systems and made them easy prey for terrorists. 

 which necessitates re-reading the approach taken by states in combating and 

preventing biological attacks, whether through international conventions or considering 

the work of the organizations mandated to do so, as it is not the first time that humanity 

has witnessed A pandemic like this, which means that the danger exists in the future. 

 

Key words: biological terrorism, covid-19, the international combating, Biological 

weapon 
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 مقدمة :
تطورت أساليب الحرب بتطور التكنولوجيا و األدوات املستخدمة فيها وكان استخدام امليكروبات املختلفة التي قد 
تسبب تسمام كبريا أو تؤدي إىل الوفاة تحت اسم األسلحة البيولوجية التي نجد صور استخدامها يف التاريخ االنساين 

ن اإلغريق و الرومان و الفرس يلوثون مياه الرشب للجهات املعادية إما يف مختلف املدنيات القدمية، حيث كان كل م
 .142بجثث الحيوانات النافقة أو املتغفنة أو حتى بجثث القتىل من البرش

مع التقدم التكنولوجي و العلمي يف مجال األحياء برزت العديد من العلوم التي ساهمت يف تطور البرشية يف  
ج خاصة من بعض األمراض املستعصية، و صاحب ذلكطفرة يف صناعة الفريوسات و مجال صناعة األدوية و العال 

امليكروبات وهو ما أدى إىل بروز خطر جديد عدى ذلك الذي أصبح مألوفا عند الدول يف خوض حروبها و هو خطر 
 .الدويلاإلرهاب البيولوجي، هذه الجرمية التي تعد من أخطر التهديدات املحدقة باألمن االنسانيو السلم 

 تحاد يف مواجهة اإلرهاب توصيات اسرتاتيجية عامليةمم املتحدة تحت عنوان اإل مني العام لأل جاء يف تقرير األ 
صبحت سالح ذو حدين فبواسطتها ميكن أ التكنولوجيا الحيوية قد  ان 2006افريل  27ملكافحة اإلرهاب الصادر بتاريخ 

روبات التي داة النتاج السموم و املكأ تكون ك ان البرش كام ميكن القضاء عىل األمراض املعدية التي تعصف مباليني
ة املنظامت ز و لهذا بات من الرضوري تعزيز قدرات الدول ملنع حيا ،تستعمل كسالح يف الهجامت اإلرهابية انميكن 

ب النظم الصحية جنيرهايب قد تستخدم فيه هذه األسلحة و تإي عمل اإلرهابية للمواد السامة البيولوجية و االستعداد أل 
 .143العاملية من استخدامات هذه األمراض كسالح بيولوجي لبلوغ اهدافها

من هذا املنطلق تربز أهمية هذه الدراسة خاصة يف هذه الفرتة الحرجة التي متر بها البرشية جمعاء متمثلة يف 
حديث العام و الخاص و يتزايد يوما ، وهو األمر الذي جعل الحديث عن الحرب البيولوجية 19الجائحة العاملية كوفيد 

و فرضية اإلرهاب البيولوجي  19عن يوم، فإىل غاية كتابة هذه األسطر الزالت الشكوك قامئة حول انتشار املرض كوفيد 
الزالت قامئة طاملا ،أن فكرة نشأة الفريوس يف مختربات صينية أو امريكية طرحت بكرثةو الزالت تطرح من طرف 

 يحات مختلف مسؤوليها.دول عظمى عرب ترص

اإلرهاب البيولوجي يشكل ظاهرة تؤرق املجتمع الدويل الذي سعى جاهدا عن طريق منظامته من أجل الحد من 
اإلرهاب عموما و البيولوجي خصوصا، عن طريق سن اتفاقيات تكمل بعضها بعضا من أجل مكافحة اإلرهاب و الحد 

 ها من أيدي اإلرهابيني.من استخدام األسلحة البيولوجية و أيضا حاميت

                                                           
 .6مصطفى عاشور، امليكروبات و الحرب البيولوجيةـ دون طبعة،منشأة املعارف ، االسكندرية، دون سنة، ص  -142
 يفعباسة الطاهر، مجاهدي التوفيق، خطر االرهاب البيئي عىل أمن الدولة و تجرميه يف الترشيعات الجنائية املقارنة، مجلة البحوث العلمية -143

 .218،ص 2018، جوان 2لد ، العددالترشيعات البيئية، املج
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ال شك أن الفرتة التي تخللتها جائحة كورونا وضعت الدول أمام تقييم لإلستعداد الفعيل لالرهاب البيولوجي خاصة 
مع االرضار الكبرية التي تكبدها العامل جراء انتشار هذا الوباء، كذلك ابرزت العديد من املنظامت الدولية مخاوفها بشأن 

 لية لهذا النوع من اإلرهاب، وعليه أطرح إشكالية دراستي :املكافحة املستقب

 عىل الجهود الدولية ملكافحة االرهاب البيولوجية؟ 19ماهي انعكاسات جائحة كوفيد 

لإلجابة عن هذه التساؤالت استعملت املنهج الوصفي يف التعريف بالظواهر و اإلحاطة مبفاهيمها، كام انتهجت 
ملختلف الجوانب الغامضة يف املوضوعـ و التطرق إىل االراء الفقهية ، مع توظيف املنهج املنهج التحلييل يف التطرق 

التاريخي يف العديد من املواضع التي تناوللت فيها تجريم اإلرهاب و السوابق التاريخية  لالرهاب البيولوجي.، وعليه 
 تم تقسيم البحث إىل قسمني: 

 البيولوجي  املبحث األول : االطار املفاهيمي لإلرهاب
 املبحث الثاين : الجهود الدولية يف مكافحة اإلرهاب البيولوجي

 طار املفاهيمي لإلرهاب البيولوجي املبحث األول : اإل 
شهد العرص الحديث العديد من األوبئة التي خلفت خسائر مادية و برشية للمجتمع الدويل كان بعضها نتيجة 

 كونه من صنع اإلنسان ألخيه اإلنسان، وال شك ان هذه األفعال من اخطر للعوامل الطبيعية و البعض اآلخر اشتبه يف
الظواعر عىل البرشية جمعاء الن االستخدام السيئ للتقنيات املستحدثة يف مجال الفريوسات و امليكروبات يؤدي إىل 

ملرور بأهم ول(، وأيضا اعواقب وخيمة وهو ما يعرف باإلرهاب البيولوجي الذي يحتاج إىل اإلحاطة بتعريفه) املطلب األ 
 الحوادث املتصفة بكونها عمليات إرهابية)املطلب الثاين(.

 املطلب األول تعريف اإلرهاب البيولوجي
تعد مسألة التعريف من أهم املسائل التي تساهم يف القضاء عىل ظاهرة معينة، الن ذلك فيه حرص لألفعال و 

حقق يف جرمية اإلرهاب الّدويل التي بقيت دون تعريف بالرغم من ما مل يت إدخالها ضمن دائرة الالمرشوعية ، وهو
 ، خطورتها التي تهدد كيانات دولية بأكملها

 عريف اإلرهابتالفرع األول : 
عريف اإلرهاب يعد من أعقد األمور للنظر فيها سواء بالنسبة لألشخاص أو القوى السياسية أو الّدول التي ت

عتبارات السياسية مع االعتبارات املوضوعية األخرى و تباين األهداف فيلتبس األمر تواجهها، باإلضافة إىل تداخل اال 
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ن صعوبة التعريف ألقت بظاللها عىل الجهود الداخلية و الّدولية أ ال شك  ،و144و يزداد الغموض و يصعب التمييز
إلرهاب بيقه عىل جرمية افعال يوافق مبدأ الرشعية الذي يصعب تطن حرص األ أ ملكافحة هذه الظاهرة، عىل اعتبار 

الّدويل ، لكن هذا مل مينع املجتمع الّدويل من محاربته يف عديد املناسبات و تحديد األفعال التي تشكلها ، محاولة 
ويؤيد جانب من الفقه فكرة عدم البحث عن تعريف محدد لإلرهاب الن اِيجاد معايري للتعريف ، لحدها عىل نطاق دويل

و ان كان افتقاده يقود إىل نوع من الحرية و الغموض لكن هذا الجانب يرى أيضا ان مجرد وجود هو أمر بالغ الصعوبة، 
، فظهرت بعض املجهودات عىل مستوى 145صعوبة يف التعريف ليس مدعاة للتخيل عن املحاولة ولكنه يبقى ممكنا

 الفقهاء و املواثيق الّدولية حاولت إعطاء تعريف لها . 

فعل عنيف منظم يرتكب بقصد نرش الرعب و الخوف و الرهبة و الفوىض يف املجتمع نه أ  فعرف اإلرهاب     
كوسيلة من وسائل التهديد املوجه إىل الّدولة ) الفئة الحاكمة ( أو الجامعات السياسية أو األحزاب أو املؤسسات 

 .146االقتصادية أو األقليات الدينية 

ذكر نه هناك طرق حديثة لإلرهاب يأ اِستعامل العنف يف حني  ن هذا التعريف يتجه فقط إىلإو يف الواقع ف     
 ،منها اإلرهاب االلكرتوين الذي يكون يف صورة الجرمية الناعمة ، و ال يتطلب استعامل العنف و القوة لتحقيق أغراضه

سلحة القتال أ و أيضا اإلرهاب البيولوجي الذي يكون يف صورة هادئة دون اللجوء إىل التفجريات املدوية أو استعامل 
 التقليدية.

نه قيام جامعة من األفراد أو الّدولة بأعامل تتسم بالعنف أو التهديد به بطريقة عمدية منظمة أ عرف اإلرهاب أيضا 
ضد فرد أو جامعة أو دولة أو ممتلكات عامة أو خاصة، و يرتتب عليها إثارة الخوف و الرعب و الفزع عند عامة الناس 

 .147هداف معينة لصالح القامئني بهذه األعامل ، و ذلك بقصد تحقيق أ 

نه أعامل العنف غري املرشوعة التي تتسم بالجسامة أو التهديد بها ضمن مخطط فردي أو جامعي أ كام تم تعريفه  
من شانها إحداث الخوف و الفزع يف نفوس مجموعة من البرش ،  و ينتج عن هذه األعامل قتل و إصابة املدنيني 

                                                           
 41، ص 2013محمد حسن محمد عيل حسني ، جرائم االرهاب الّدويل ، دون طبعة ، دون بلد نرش ، منشأة املعارف ، - 144
 . 57محمد حسن محمد عيل حسني ، مرجع سابق ، ص  - 145
الّدول و األفراد  ،الجزء األول،الطبعة األوىل  ، بريوت ، منشورات عيل جميل حرب ، نظرية الجزاء الّدويل املعارص نظام العقوبات الّدولية ضد  - 146

 . 511،  ص  2013الحلبي الحقوقية ، 
  102، ص  2009اسامة حسني محي الدين ، جرائم االرهاب عىل املستوى الّدويل و املحيل ، دون طبعة ، مرص ، املكتب العريب الحديث للكتابة،  -147
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ب املستهدفني من أعامل العنف غري املرشوعة ، و قد ترتكب هذه األفعال من فرد أو جامعة أو دولة ضد األبرياء لرتهي
 .148فرد أو جامعة أو دولة إلجبارهم بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل معني ، و غالبا ما يكون الهدف سياسيا 

 عيار الذي تقاس عليه املرشوعية، و كذلكما يؤخذ عن هذا التعريف انه وضع عبارة غري مرشوعة دون تحديد امل 
ام تم تعريفه بأنه ك .ن العسكريني أيضا هدف و ضحايا للجرمية اإلرهابيةأ حرص املستهدفني يف املدنيني يف حني 

مجموعة من األعامل التي تقوم بها جامعات معينة لتحقيق أهداف معينة يف دولة معينة لتحقيق أهداف معينة سواء 
 149م اقتصادية و باستخدام أساليب مختلفة ترعب الطرف املقابل و بالتايل تخربه عىل تحقيق أهدافهاأكانت سياسية أ 

لكن صعوبة التعريف مل متنع الهيئات الّدولية مبعية الّدول من بذل جهود للحد منها، عن طريق البحث عن  
 ع اإلرهابمها اتفاقية جنيف الخاصة ملنع و قمتعريف لهذه الظاهرة و هو ما تجىل يف عديد املواثيق الّدولية التي تعد أه

 . 1937150نوفمرب  16يف
تضمنت هذه االتفاقية تعريفني لإلرهاب أحدهام تعريف وصف وسلط الضوء عىل الظاهرة ككل، و اآلخر ركز 

لفزع و ا عىل األفعال التي تعد إرهابا فعرفته بانه األعامل اإلجرامية املوجهة ضد دولة و التي تكون من شانها إثارة
ن هذه االتفاقية هي أول أ بالرغم من  . 151الرعب لدى شخصيات معينة أو جامعات من الناس أو لدى الجمهور 

نها أسست ملحكمة جنائية دولية ضد اإلرهاب، و ألزمت الّدول مبتابعة و معاقبة أ اتفاقية خاصة بالجرمية اإلرهابية، إال 
 . 152مرتكبي الجرمية اإلرهابية 

ن الجهود أ تفاقية العديد من اإلتفاقيات الّدولية الخاصة بصورة معينة من صور الجرمية اإلرهابيةكام تلت هذه اال  
سبتمرب  11ن الجرمية اإلرهابية أخذت معنى جديد بعد تفجريات أ اإلقليمية للدول أصبحت يف تزايد ، و جدير بالذكر 

                                                           
 . 132، مرجع سابق ، ص محمد حسن محمد عيل حسني  -148
 .509، ص2010ـ 8، العدد17هها محمدأيوب ذيبان، اإلرهاب الدويل البيولوجي،مجلة جامعة تكريت تكريت للعلوم اإلنسانية، املجلد  -149
ولة دولية لتقنني جرائم عىل يد أحد الثوريني الكروات و هي أول محا 1934ابرمت هذه االتفاقية إثر اغتيال ملك يوغسالفيا يف مرسيليا يف اكتوبر  -150

دولة ، و صادقت عليها دولة واحدة هي الهند ، راجع  إمام حسنني  عطا لله ، اإلرهاب و  24اإلرهاب ، عىل الصعيد الّدويل و قد وضعت من طرف 
 . 166، ص  2004البنيان القانوين للجرمية ،دون طبعة ، االسكندرية،  دار املطبوعات الجامعية ، 

 . 166، وأيضا إمام حسنني  عطا لله، مرجع سابق ، ص  60محي الدين ،مرجع سابق ، ص  أسامة حسني -151
الفوضوية  دسبقتها بعض االتفاقيات التي اشارت إى جرائم اإلرهاب منها عىل سبيل املثال : االتفاقية الّدولية بشان   تسليم املجرمني و الحامية ض -152

( ، املؤمتر الرابع لتوحيد القانون  1920،املؤمتر الثالث لتوحيد القانون الجنايئ ) بروكسل 1927بات يف وارسو ، املؤمتر األول لتوحيد قانون العقو 1903
( ملزيد  1935( ، املؤمتر السادس لتوحيد القانون الجنايئ  ) كوبنهاجن  1933، املؤمتر الخامس لتوحيد القانون الجنايئ ) مدريد  1931الجنايئ باريس 

ل هذه املؤمترات راجع: عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر،الجرمية االرهابية، دون طبعة ، اإلسكندرية،دار الجامعة من التفصيل حو 
 . 32، 31،ص،ص 2008الجديدة،
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ة ت العديد من املنظامت اإلرهابية و تزايدت هذه الجرميمريكية، ومع املستجدات الّدولية برز يف الواليات املتحدة األ 
 بصورة مرعبة يف السنوات األخرية .

 الفرع الثاين : تعريف السالح البيولوجي 
األصل العام يف العلوم هو التعامل مع الكائنات الحیة بالصفة الوظیفیة العلمیةوالترشیحیة و التطوریة إال ان 

للعلوم البیولوجیة تتوجهإىل صناعة الرش، ومن ذلك عىل سبیل املثال األسلحة  توجه البحوث إىل إفراز تطبیقات
 فالوسائل النافعة قد یساء استعاملها لتصبح ضارة بحسب االستخدام ومثال ذلك.البیولوجیة أو القنبلة البیولوجیة

انه من املمكن  غیراألبحاث التي تجري يف مجال املكروبات والفیروسات فهي تهدف بحسب األصل لصالحالبرشیة 
 .153ان یساء استخدامها فتتحول إىل قنابل جرثومیة

وتعترب األسلحة البيولوجية من األسلحة الخطرة ذات التدمري الشامل، والتي ال ميكن إذا ما استخدمت السيطرة 
ك عدد كبري العىل نتائجها، فهي ال تفرق بني املقاتلني واملدنيني، وميكن ان تتسبب كمية صغرية من هذا السالح به

تعرف األسلحة البيولوجية بانها أسلحة تتكون من كائنات  .154جدا من البرش والكائنات الحية من الحيوان والنبات
ملخابرات و اإلرهابيني أو اأ حية معدية تعيش و تتكاثر و تزداد خطورتها مبرور الزمن، ميكن استخدامها بواسطة الدول 

 .155دون الوصول إىل الفاعل 
 تنقل منها، أو مشتقة وطبيعتها، نوعها مهام كان حية كائنات:  بأنها السالح ألبحاث استوكهومل هدمع عرفها

 الرسيع التكاثر عىل قدرتها عىل تأثرياتها يف تعتمد وهي و النبات، والحيوان لإلنسان واملوت املرض العدوى، وتسبب
 90 وفاة إىل تؤدي التي" الخبيثة الجمرة" جرثومة ثلم فتكاً، وأشد الكياموية من األسلحة فعالية أخطر تعد وهي جدً 

 .156والرطوبة والضغط كالحرارة:  معينة بيئية ظروف يف نفسها تحول وهي بها، اإلصابة من حاالت %

ها من طريقة انتاج وأ خرى أو سمية بغض النظر عن أصلها أ نها عوامل بيولوجية أو جرثومية أ يضا بأ كام تعرف 
و أ دات و معأ  ها أسلحةأنغراض سلمية كام تعرف بأ  وقائية أو حامئية أو ألغراضا أي مربر ات ليس لهيوبكم نواع أ 

والبد يف هذا ، 157غراض عدائية يف رصاع مسلحو السامت أل أ وسائل اتصال الغرض منها استعامل هذه العوامل 

                                                           
 .51،ص2003محمود صالح العاديل، الجریمة الدولیة، دار الفكر الجامعي ,اإلسكندریة،  -153
 . 9، ص2016مع األسلحة املحرمة دوليا، دون طبعة، دار رسالن للطباعة و النرش، سوريا،  نعامن عطالله الهيتي، قواعد واليات التعامل-154
 . 24، ص 2000عبد الهادي مصباح، األسلحة البيولوجية و الكيميائية، الطبعة األوىل، الدار املرصية اللبنانية، أكتوبر -155
 .112ص، 2016ا عىل النّظام اإلقليمّي العريّب، ماجستري، جامعة ال البيت، ميمونة عبدربّه محّمد جربين، الّرؤية العربّية لإلرهاب و أثره 156
و  تدون مؤبف، االطار القانوين الدويل ملكافحة االرهاب الكيميايئ و البيلوجي و االشعاعي و النووي، مكتب االمم املتحدة ملكافحة املخدرا -157

 الجرمية،متاح عىل الرابط:
 https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf 

 .16.00الساعة  2020جوان 22تاريخ االطالع 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-_A.pdf
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خري يعني اتحاد هذا األ  أنذ إ  جيو السياق من التفريق بني العامل الجرثومي املمرض و بني السالح الجرثومي أو البيول
 أهم أنواعها نجد .158العامل املمرض بحامل له مثل قذيفة أو طلقة أو صاروخ أو رذاذ 

 وهي عبارة عن كائنات حية صغرية جداً، وتسبب الكثري من  األمراض الخطرية مثل:  البكترييا املسببة للمرض. أ
 . الطاعون، والحمى املتموجة: 

 . صغر الكائنات الحية، وتسبب مرض الجدري والحمى الصفراءهي أ :  الفريوسات. ب
 وتشبه البكترييا من ناحية الحجم والشكل وتسبب الكثري من: سموم امليكروبات )التوكسنيات( .ج

 األمراض.
 .159من أصل نبايت ومعقدة التكوين ،وتسبب التهابات حادة يف الرئة:  الفطريات.د

رف نهذلك االستخدام املتعمد لبعض الكائنات الحیة الدقیقة والتي تعأ ي بوعليه ميكن تعريف اإلرهاب البيولوج
متلكه من ، أو ما یلإلنساناختصارا باسم املكروبات وكذلك إفرازاتها السامة بهدف إحداث املرض أو القتل الجامعي 

ها والتي قد یشملها التدمیر تي یحیى فیال ثروة نباتیة أو حیوانیة، أو تلویث ملصادر املیاه أو الغذاء أو تدمیر للبیئة الطبیعیة
أو  االستزراع أو النرش املتعمد للكائنات املمرضة من البیكتیریا، أو فطریات بأنه. كام یعرفه بعض الفقه 160لعدة سنوات

بات أو الحیوان أو الن اإلنسانفیروسات ونواتجها السامة أو أي مواد ضارة أخرى ناتجة عنها، بهدف نرش املرض يف 
ية الجامعات باستخدام الكائنات الح كام يعرف أيضا بأنه األسلوب املتعمد الذي متارسه بعضـ 161دي إىل القضاء علیهممامیؤ 

 .162و سمومها وذلك لتحقيق هدف معني وهو نرش املرض يف اإلنسان و الحيوان و النبات للقضاء عليها 

 ة عن عمد بغرض إلحاق األذية بالكائناتكام يقصد باإلرهاب البيولوجي إطالق عوامل بيولوجية أو مواد سمي
البرشية أو الحيوانية أو النباتية أو قتلها لتحقيق أهداف سياسية أو اجتامعية عرب ترهيب الحكومات أو السكان املدنيني 

 .163أو إخضاعهم بالقوة 

 صورة لإلرهاب البيولوجي 19املطلب الثاين : كوفيد 
ل مدة زمنية قصرية مخلفا أرضارا كبرية سواء يف األرواح أو يف املجال خال 19شهد العامل انتشارا كبريا لكوفيد 

عام، ولكن ليس أول جائحة عرفتها البرشية،  100االقتصادي أو جميع مجاالت الحياة حتى أنه وصف بأخطر وباء منذ 

                                                           
 .43الخويل، خفايا السالح البيولوجي،الطبعة االوىل، مؤسسة رسالن عالء الدين للطباعة و النرش، دمشق، ص  مصطفى قرة -158
 .113ميمونة عبدربّه محّمد جربين ، مرجع سابق، ص - 159

 ..7، ص 2002أحمد محمد عيل، اإلرهاب البیولوجي خطر یداهم البرشیة، مكتبة نهضة، مرص، دون طبعة، 160- 
 ..37، ص1986إبراهیم، األسلحة الكیامویة والجرثومیة والنوویة ، مطابع الفرزدق التجاریة، الریاض, الحسن محمد -161
 .510مها محمدأيوب ذيبان، مرجع سابق، ص -162

163-https://www.interpol.int/ar/4/5/7 
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الح بيولوجي من سفهناك العديد من األمراض التي انترشت يف العامل يف فرتات مختلفة نتيجة الستخدام مسبباتها ك
طرف اإلرهابيني سواء كانوا دوال أو أفرادا)الفرع األول( واإلشكالية يف فريوس كورونا املستجد تبدأ من كون فرضية 

 كونه سالحا بيولوجيا تم إطالقه عمدا أو خطا مطروحة)الفرع الثاين(.

 الفرع األول : تاريخ حوادث اإلرهاب البيولوجي
بالتقدم املشهود به اآلن لذلك فصور اإلرهاب البيولوجي تطورت وفق تطور استخدام  مل تكن األسلحة البيولوجية

التكنولوجيا الحيوية من أجل ارتكاب هذه الجرمية،ففي القديم كانت الوسائل تقليدية تتمثل يف تلويث املياه بالجثث 
الحوادث  عرص الحديث فقد شهد العديد منالنافقة و املوىت الذي كانوا يعانون من أوبئة، أو التي أصابتها أمراض إما ال

ففي القرن الثامن عرش عرف الناس األمراض املعدية املختلفة و استخدامها كسالح يف الحروب غىل الرغم من عدم 
 . 164معرفتهم بأسبابها و كيفية حدوثها

عدوى بني الخيول لوقد ثبت استخدام األملان لبكترييا االنرتاكس العضوية يف بوخارست بورمانيا من أجب نرش ا
وهي البكترييا التي تسبب مرض  .165و املاشية لالعداء والتي كانت أحد األسلحة يف الحرب املتمثلة يف مخزون الغذاء

الجمرة الخبيثة أو مرض الحمى السوداء التي تصيب بشكل رئييس الحيوانات السيام أكالت اإلعشاب و ينتقل 
ة القرن العرشين ليعود مجددا يف بداية القرن الواحد و العرشين اثر هجامت لإلنسان غالبا غري انه مل يظهر منذ بداي

 .166سبتمرب 11

من ناحية أخرى فإن محاكامت طوكيو ملجرمي الحرب اليابانيني أسفرت عن اعرتاف العلامء باستخدامهم أسلحة 
ر املياه و الطعام من خالل مدينة صينية مستهدفة هذه الهجامت اآلبار و مصاد 11مرة يف هجامت عىل  12بيولوجية 

 .167االنرتاكس، الكولريا، الساملونيال، االشيجيال، الطاعون

وقد عرفت السنوات األخرية نوعا حديثا من اإلرهاب البيولوجي هو ذلك النوع الذي يستهدف حياة األشخاص 
عة فائقة مثل انفلونزا برس  ويستنزف أموالهمل عن طريق الفريوسات املصنعة مخربيا و التي سببت أمراضا انترش بعضها

الخنازير و ايضا انفلونزا الطيور اذ ان الرشكات العظمى تقوم باطالق هذه الفريوسات و تطلق له مصال او لقاحا من 
 .168أجل الربح الرسيح فكانت بعض اللقاحات يتم اطالقها حتى دون تجارب رسيرية

                                                           
 48عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص  -164
 .49املرجع نفسه، ص  -165
 .65، صمصطفى قرة خويل، مرجع سابق -166
 50عبد الهادي مصباح،مرجع سابق، ص -167
 .515مها محمد أيوب ذيبان، مرجع سابق،  ص -168
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 وجي"وباء ناجم عن سالح بيول 19الفرع الثاين: فرضية "كوفيد 
أكد العلامء يف عديد املناسبات منذ ظهور الوباء وجود فرضية كون الفريوس املستجد كورونا مصنع مخربيا نظرا 
الحتوائه عىل عديد الصفات من الفريوسات املسببة لألمراض التنفسية و أيضا بعض صفات مرض االيدز خاصة يف 

نها كيد فرضية تطوير األسلحة )البيولوجية( الذكية ومال ميكن تأطريقة مهاجمة الخاليا البرشية و التخفي. لكن 
تم تسجيل براءة االخرتاع  2018 فريوس كورونا املستجد والذي يأيت يف سياق جيل من الحروب البيولوجية، ففي عام

تشونغ  ، وعىل يد العامل البيولوجي 2003يف الواليات املتحدة األمريكية بينام قامت الصني يف عام   لفريوس )كورونا(
نان شان الرئيس السابق للهيئة الطبية يف الصني والعامل، ويعد مرجعا يف علم الفريوسات املتعلقة بـالتنفس، الذي 
كان وراء اكتشاف فريوس سارس الشبيه بفريوس )كورونا(، فقد كان له ترصيحات خطرية أعقاب تفيش فريوس كورونا 

 يرمي الكرة يف ملعب اخر التقطتها الواليات املاحدة ، مام169يف ووهان وهي ان الفريوس ليس صيني املصدر
االماريكية لتعرب ترصيحات الرئيس دونالد ترامب و مختلف املسؤولني االمريكني عن توجيه التهم إىل الصني كون 

 الفريوس سمي بالفريوس الصيني و ان املختربات التي يف ووهان هي مصدر انتشاره العاملي.

أي نوع من الكائنات الدقيقة هو األمثل الستخدامه كسالح بيولوجي من  تبني ص التيهناك العديد من الخصائ
حداث العدوىمدى السمية التي يحدثها و الثبات يف األجواء املتقلبة كذلك سهولة تصنيع وتخزين ، إ أهمها رسعة انتشاره

، وهي الصفات التي يالحظ 170ميتكميات كبرية منه يف حالة نشطة و القدرة عىل احداث املرض بشكل حاد و مؤثر وم
اجتامع بعضها يف فريوس كورونا املستجد إذ ان صعوبة مواجهة الوباء تتمثل يف رسعة انتشاره و صعوبة احتوائه كام 
انه عىل الرغم من نسبة وفاة املصابني به التي تعد قليلة باملقارنة مع السارس و االيبوال اال انه حصد عددا كبريا من 

 سلحةيراد خصائص اال إ مام سبق ميكن ظهوره ما يجعل و يعزز  فرضية استخدامه كسالح بيولوجي، االرواح منذ 
 كامييل:  ةالبيولوجي

فعالة بدرجة كبرية النها تعيش لتنقل العدوى لفرتات طويلة بعد اطالقها كام انها ال ترى بالعني املجردة فال يتم -
د إذ انها الترى بالعني املجردة كام انه منذ أول ظهور لها مل يتم وهو ما ينطبق عىل الفريوس املستجمعرفة وجودها 

 تحديد سامت معينة النتقاله .

                                                           
 فؤاد الكنجي، كورونا سالح بيولوجي بني الواقع واالفرتاض، متاح عىل الرابط :  -169

https://www.zowaa.org 
 15.30الساعة  2020جوان  22تاريخ االطالع 

 .28عبد الهادي مصباح،مرجع سابق، ص  -170

https://www.zowaa.org/
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 .171فقذ يكون عن طريق الرذاذ او القنابل او أي وسيلة اخرى غري مشكوك فيها  طالقها سهلة و متعددةإوسائل -

حطمها بل ة و العسكرية للعدو وال يسالح يستهدف كل ماهو حيوي و يحفظ املنشات الحرضية و املباين املدني -
حياء ة من األ يرض الخصم املوبوءة تصبح خالانأ عنى مببنية و التحصينات و املعامل و املحطات يضا عىل األ أ يحافظ 

، وهو ما تحقق يف مختلف االسلحة البيولوجية املستخدمة قدميا أو 172لكنها تبقى محافظة عىل خصائصها الحرضية
راءه من مخلفات الجائحة العاملية كورونا املستجد اذ ان الدول شهدت اقتصادياتها انهيارا كبريا حديثا، كام ميكن استق

خاصة تلك الدول العظمى وهو ما عزز فرضية استعامل الفريوس ضد هذه الدول من اجل القضاء عىل اقتصادها و 
 بالتايل القضاء عىل قوتها.

ل شك فبالرغم من كون اطالق الفريوس عمدا الزالت محع مخربيا ه مصننن السالح البيولوجي قابل للتغيري ال إ  -
و استبعاد اال ان فرضية تصنيعه محربيا طرحت من طرف العديد من املختصني كونه يجمع العديد من الصفات التي 

 تتوافر يف فريوسات أخرى.

 الثاين: الجهود الدولية يف مكافحة اإلرهاب البيولوجي املبحث
يل خطورة استخدام االسلحة البيولوجية من طرف االشخاص املجرمني و سعيا لتجنيب البرشية أدرك املجتمع الدو

كوارث من هذا الوع تم سن العديد من االتفاقيات و اصدار العديد من القرارات عىل الصعيد الدويل)املطلب االول(ـ و 
رى مكافحة االرهاب البيولوجي و ايضا انشاء العديد من املنظامت الدولية التي اسند لها ضمن مهامها االخ

 تداعياته)املطلب الثاين(

 املطلب األول: الصكوك الدولية 
مثلت مختلف الصكوك الدولية خطوة جبارة يف مكافحة جرمية االرهاب الدويل البيولوجي و السعي نحو الحد 

كوك قواعد الحرب، وهي الصمن امتالك هذه األسلحة وكان ذلك قبل الحرب العاملية األوىل من خالل بداية تقنني 
التي مل تفلح يف الحد من الحرب و مل تجنب البرشية خطرها فتم التطرق إىل رضورة التدخل من أجلحظر استخدام 
هذه االسلحة بعد انتهائها) الفرع االول(، لكن األمم املتحدة مبختلف هيئاتها ساهمت بدور فعال يف تحقيق بعض 

 منها)الفرع الثاين(.  لهداف مكافحة الجرمية و الوقاية

 قبل الهيئة األممية الجهود  ول : الفرع األ

                                                           
 . 25املرجع نفسه، ص -171
 . 43مصطفى قرة الخويل،مرجع سابق، ص  -172
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ني الحرب و عاداتها و اناتفاقية يتضمن معظمها قو  15مسفرا عن عقد  1907 عام اينأبرم مؤمتر الهاي الث
لديون ا، و تعترب يف مقدمة االتفاقيات الّدولية التي حظرت استخدام القوة و كان موضوعها بشان اقتضاء 173أعرافها

، حيث كانت الّدولة الدائنة تقوم مبحارصة الّدولة املدينة و تستويل عىل سفنها و تقصف موانئها لعدم متكنها من سداد 
، و هو ما تضمنته االتفاقية الثانية ملنع استخدام القوة إلجبار  الّدولة 174ديونها لتدهور أحوالها السياسية و االقتصادية

، فقد جاء فيالالئحة املتعلقة 175ا و قد استثنت حالة رفض هذه األخرية التحكيم لحل النزاع املدنية عىل الوفاء بديونه
بقوانني وأعراف الحرب الربية عىل املحظورات املنصوص عليها يف اتفاقيات خاصة، مينع بالخصوص استخدام السم 

 .176أو األسلحة السامة

وىل إىل توقيع بروتوكول جنيف حول حظر استخدام دى استخدام األسلحة الكياموية خالل الحرب العاملية األ أ 
 ” :الغازات الخانقة، السامة، أو غريها من الغازات واملوارد البكرتيولوجية يف الحرب، وقد أعلن الربوتوكول عىل ان
نب ااستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غريها من الغازات وما يشابهها من سوائل أو أدوات قد متت إدانتها من ج

الرأي العام بالعامل املتحرض...، ومن أجل قبول هذا الحظر عامليا كجزء ال يتجزأ من القانون الدويل وليك يصبح ملزما 
وجزءا من مامرسات الدول، يعلن ان الدول املتعاقدة تقبل هذا الحظر وتوافق عىل مدة ليشمل الوسائل البكرتيولوجية 

 .177رشوط هذا اإلعالنيف الحروب وتقبل ان تلتزم بذلك وفقا ل

دون ان يحظر انتاجها  1925ولقد كان استخدام هذه الفئة من األسلحة محظورا مبقتىض بروتوكول جنيف لعام 
أو تخزينها أو حيازتها أو نقلها، وهو ما اعترب تقصريا من جانب هذا الربوتوكول، حيث أتاح لليابان فرصة استخدام 

تعملته ل األربعينات يف انتهاك صارخ للمعايري القانونية الدولية، ومن بني ما اساألسلحة البيولوجية ضد الصني يف أوائ
                                                           

صيل حتضمنت اتفاقيات الهاي ماييل :  االتفاقية الخاصة بالتسوية السلمية للخالفات الّدولية ،  االتفاقية الخاصة بتحريم استخدام القوة لت -173
تفاقية الخاصة ببدء العمليات العدائية ،  االتفاقية الخاصة قوانني و اعراف الحرب الربية ، االتفاقية الخاصة بوضع لسفن التجارية الديون التعاقدية ، اال 

 للعدو عند بدء العمليات العدائية، االتفاقية الخاصة بتحويل السفن التجارية إىل سفن حربية ، االتفاقية الخاصة بوضع الغام تحت سطح 
االتفاقية الخاصة بالقذف بالقنابل بواسطة القوات الربية خالل وقت الحرب ، االتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ جنيف خالل الحرب البحرية البحر، 

الخاصة  فاقيةتاالتفاقية الخاصة ببعض القيود عىل مامرسة الحق يف األرس  اثناء الحرب البحرية  ،التفاقية الخاصة بإنشاء محكمة دولية للغنائم ، اال 
ة مبحقوق وواجبات املحايدين يف الحرب البحرية ، اعالن تحريم اطالق القذائف و املتفجرات من البالونات ، مرشوع اتفاقية خاصة بإنشاء محك

 للتحكيم  . 
انشاء روما األسايس الخاص بكفاح مشعان العنزي ، املسؤولية الّدولية لرؤساء الّدول و الحكومات عن ارتكاب الجرائم الّدولية يف اطار نظام  - 174

 . 65املحكمة الجنائية الّدولية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا ، جامعة القاهرة ، دون تاريخ ، ص 
عارف،  محمد حسن محمد عيل حسني  ، جرائم االرهاب الّدويل و اختصاص املحكمة الجنائية الّدولية بنظرها، دون طبعة ، االسكندرية  ، منشأة امل -175

 . 788، ص 2013
 من االتفاقية الخاصة بقوانني و اعراف الحرب الربية . 23املادة  -176

سعد الدين مراد ،الحظر والقيود عىل األسلحة الحديثة يف إطار القانون الدويل االنساين ، مجلة جيل حقوق االنسان العدد 24، متاح عىل الرابط: 177  -
http://jilrc.com/ 
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اليابان نجد الكولريا والجمرة الخبيثة والطاعون، وتبلغ تقديرات عدد الصينيني الذين لقوا حتفهم بفعل األسلحة 
 .178البيولوجية مئات اآلالف

قة أو السامة و كل ما شابهها من مواد سائلة أو  معدات وقد جاء يف هذا الربوتو كول ان استعامل الغازات الخان
يف الحرب أمر يدينه عن حق الرأي العام يف العامل املتمدن. وان حظر هذا االستعامل سبق اإلعالن عنه يف معاهدات 

لضمري اتعد غالبية ومن أجل ان يقبل هذا الحظر عىل املستوى العاملي كجزء من القانون الدويل ويكون ملزما من حيث 
،يعلن املتفاوضون: ان األطراف السامية املتعاقدة طاملا انها ليست أطرافا يف املعا هدات التي 179واملامرسة لدى الدول

تحظر هذا االستعامل، تقبل هذا الحظر وتوافق عىل متديده ليشمل وسائل الحرب الجرثومية وتوافق أيضا عىل ان 
 .180نتلتزم إزاء بعضها البعض بأحكام هذا اإلعال 

 الفرع الثاين: الجهود يف ظل هيئة األمم املتحدة
قدمت األمم املتحدة اسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب الدويل وقد شددت هذه االسرتاتيجية عىل خطر األسلحة 

 تحدد معنى ها ملالنالبيولوجية يف استخدامها من قبل اإلرهابيني ، لكن العيب الذي يرد عىل هذه االسرتاتيجية 
، وبذلك تبقى موضوع خالف بني الدول ، اضافة إىل ذلك ان الفشل يف الحصول عىل اجامع الدول بشان اإلرهاب 

هاب ا حول تحديد مقبول من الجميع لكلمة اإلر امنهذه االسرتاتيجية ليس سببه عدم التفاهم حول االسرتاتيجية و 
و مقاتلني من أ بيني عىل انهم مقاومني خاصة من دول الرشق االوسط ، حيث يتم تصنيف الذين يعتربهم البعض ارها

 .181جل تحقيق الحرية من قبل البعض اآلخرأ 

وفُتح باب  اوُحرر نص االتفاقية أثناء مؤمتر لجنة نزع السالح ثم اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة الحق
، 1975فيذ يوم مارس عام ، ودخلت حيز التن 1972 افريل 10التوقيع عىل االتفاقية يف لندن وموسكو وواشنطن يوم 

عززت االتفاقية الخاصة باألسلحة البيولوجية عىل نحو كبريهذا الحظر بتحريم تطوير األسلحة البيولوجية وانتاجها 
وتخزينها واالحتفاظ بهاونقلها. وفيام يختص بالتطورات الجديدة يف التقنية البيولوجية والتهديدات املحتملة،تغطي 

نارص البيولوجية التي " ليس لها مربرات وقائية أوخاصة بالحامية أو األغراض السلمية هذه االتفاقية جميع الع

                                                           
 ، مرجع سابق ، سعد الدين مراد-178
 .10نعامن عطالله الهيتي، مرجع سابق،ص -179
 .1925جوان  17بروتوكول بشأن حظر استعامل الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية يف الحرب، جنيف،  -180
 .518مها محمدأيوب ذيبان، مرجع سابق،  ص-181
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األخرى"، كام تتضمن وسائل تسليم مثل هذهالعنارص، وقد بينت االتفاقية يف ديباجتها الغاية واألسباب بالنص عىل 
 .182عامقدم فعيل نحو نزع السالح الان ا لدول األطراف يف هذه االتفاقية، تصميام منها عىل العمل من أجل تحقيق ت

بينت االتفاقية يف ديباجتها الغاية واألسباب بالنص عىل ان الدول األطراف يف هذه االتفاقية، تصميام منها عىل 
العمل من أجل تحقيق تقدم فعيل نحو نزع السالح العام الكامل، مبا يف ذلك حظر  وإزالة جميع انواع أسلحة التدمري 

عا منها بان حظر استحداث و وانتاج وتخزين األسلحة البكرتيولوجية البيولوجية وإزالة هذه األسلحة، الشامل، واقتنا
 183.عن طريق تدابري فعالة سييرس الوصول إىل نزع للسالح عام وكامل يف ظل مراقبة دولية فعالة

لبيولوجية تم ألسلحة امتاشيا مع مقتضيات هذه االتفاقية ورضورة مالحقة االشخاص مرتكبي جرائم باستعامل ا
تعديل النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح لديها الوالية القضائيةلتلك الدول التي قبلت التعديل ملحاكمة 
األفراد املتهمني بارتكاب جرمية حرب متمثلة يف استخدام أسلحة تستخدم عوامل جرثومية أو عوامل بيولوجية أخرى 

 .184ان أصلها أو وسيلة انتاجها أو مواد سامة أيا ما ك

عىل صعيد آخر أبرمت العديد من االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب تم فيها التطرق إلىاإلرهاب بكل أشكاله 
، 1977، واالتفاقية االوروبية الخاصة بقمع اإلرهاب 1973مبا فيها اإلرهاب البيولوجي مثل اتفاقية منع ومعاقبة اإلرهاب 

ولية ملناهضة اخذ الرهائن، االتفاقية املتعلقة بقمع التدخل غري املرشوع يف خدمات الطريان املدين الدويل واالتفاقية الد
 . 185بعد ان تزايدت أعامل العنف ضد الطريان املدين

ميكن القول بان مكافحة اإلرهاب البيولوجي التقترص عىل تخصيص ميزانيات جديدةملكافحته وامنا يجب تعزيز 
املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومعمختلف الدول لقطع دابر هكذا ارهاب خاصة ان هذا التعاون بني 

النوع من اإلرهاب عملية سهلة للغاية واليحتاجإىل امكانيات معقدة او كادر متخصص وامنا يستطيع اي شخص 
 .186جالمامرسة هذا النوع من. اإلرهاب فمثال هناك تعاون امرييك سويرسي يف هذا امل

                                                           
 .10نعامن عطالله الهيتي، مرجع سابق ص -182
 .11ع نفسه ، ص املرج -183
، تم تعديله باملؤمتر االستعرايض االول 1998من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اقراره مبؤمتر روما الدبلومايس سنة  8املادة  -184

 . 2017بعاصمة اوغندا وخلت التعديالت حيز النفاذ يف  2010يف 
راجع دون مؤبف، االطار القانوين الدويل ملكافحة االرهاب الكيميايئ و البيلوجي و االشعاعي و  لالطالع عىل هذه االتفاقيات واتفاقيات اخرى -185

 النووي، مرجع سابق .
 . 517مها أيوب ، مرجع سابق،ص -186
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كان ملجلس األمن أيضا دور يف مكافحة اإلرهاب البيولوجي عن طريق بعض القرارات والتي استهدفت اإلرهاب 
الذي كان  1373عموما و الحد من استعامألسلحة الدمار الشامل من بينها األسلحة البيولوجية خصوصا، واهمها القرار   

يني و ال يقترص هذا القرار عىل إدانة مظاهر اإلرهاب املحددة يف نتيجة للهجامت اإلرهابية عىل برجي التجارة العامل
انحاء معينةمن العامل بل يتصدى ايضا لالرهاب لوصفه ظاهرة عامة اذ ان هذا االخري  يالحظ وثيق الصلة بني اإلرهاب 

 رضورة تعزيز يتة مؤكدا عىلو حركة نقل املواد النووية و الكيميائية و البيولوجية وفريها من املواد التي ترتك اثارا مم
 .187التعاون الدويل و االقليمي  يف هذا املجال

عىل أسلحة الدمار الشامل مبا فيها البيولوجية و التي متتلكها جهات غري  1540يف نفس السياق ايضا القرار ركز 
جه إىل االخطار ، اذ سعى إىل التو 188رسمية أو غري حكومية موكدا ان امتالكها تهديد لالمن و السلم الدوليني

التهديدية التي يشملها صكوك عدم االنتشار املوجودة انذاك وخاصة ما تعلق بالتجار غري املرشوع باألسلحة البيولوجية 
 .189ووسائل ايصالها ومايتعلق بها من مواد

 املنظامت الدولية  ر:  دو ايناملطلب الث
نظامت املتخصصة يف هذا املجال، سواء عن عهد املرشع الدويل يف مكافحة اإلرهاب البيولوجي إىل بعض امل

طريق الحد من استخدام السالح البيولوجي و تطوير االنظمة الصحية ملجابهة االخطار املحتملة لالمراض و االوبئة 
التي تسببها الهجامت البيولوجية)الفرع األول(أو عن طريق التحقيق يف احتامالت ارتكاب هذه الجرمية و ايضا 

 ها عم طريق املنظمة الدولية للرشطة الجنائية)الفرع الثاين(.مالحقة مرتكبي

 ول: منظمة الصحة العامليةالفرع األ
ة شاء منظمة الصحة العامليانأوىل الدبلوماسيني املجتمعني انذاك أهمية  1945خالل تأسيس األمم املتحدة سنة 

، ووقعه 1946حويلية  22جوان ال  9يف الفرتة من و تم اقرار دستورها و فق مؤمتر الصحة العاملي املنعقد يف نيويورك 
صبح يحتفل فيه حاليا بيوم الصحة أ إذ بدأ عمل املنظمة منذ هذا التاريخ الذي ، دولة 61ممثلو  1946جويلية  22يف 

 قليم مكتب خاص.إقاليم لكل أ ، تعمل وفق ستة 1948فريل أ  7ودخل حيز النفاذ يف ،العاملي

ية يف التصدي لخطر اإلرهاب البيولوجي تكون بانشاء قاعدة بيانات شاملة ووحيدة مهام منظمة الصحة العامل إن
ف ابشان الحوادث البيولوجية تركز عىل تحسني نظم الصحة العامة يف الدول وتعرتف بالحاجة إىل الجمع بني االطر 

                                                           

 دون مؤلف، االطار القانوين الدويل ملكافحة االرهاب الكيميايئ و البيولوجي و اإلشعاعي و النووي، مرجع سابق . 187-
 باإلجامع . 2004الصادر عن مجلس االمن اعتمد يف  افريل  1540ر القرا188 - 

 دون مؤلف، اإلطار القانوين الدويل ملكافحة اإلرهاب الكيميايئ و البيولوجي و اإلشعاعي و النووي، مرجع سابق. -189
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خرى بل أ  ةمياض اجر او اغر أ رهابية أرض ألكفالةعدم استخدام نواحي التقدم يف مجال التكنولوجيا البيولوجية الغ 
، ويف هذا االطار تشجع االسرتاتيجية العاملية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب 190للمصلحة العامة

لوقاية جل النعوض بنظمها الصحية لأ منظمة الصحة العاملية عىل تعزيزها للمساعدة التقنية للدول من  30/288القرار 
 .191جي و التأهب ملجابهتهمن اإلرهاب البيولو 

كام أن املنظمة تعرضت للنقد من طرف الدول العظمى يف طريقة تسيريها لألزمة و أنها مل يعد باستطاعتها تقديم 
الكثري للبرشية يف مجال الصحة و بالتايل عدم قدرتها عىل مجابهة الخطر املتمثل يف الإلرهاب البيولوجي ألن األمم 

 ة يف عديد املناسبات بالسعي لرتقية النظم الصحية كوسيلةوقائية للخطر البيولجي غري اناملتحدة عهدت لهذه املنظم
 االرقام و الترصيحات املختلفة ملسؤولني املنظمة اتسمت بالتذبذب.

انعكس سلبا عىل معنويات الدول يف مجابهة هكذا اخطر و يف ان  19ومام ال شك فيه ان الوباء العاملي كوفيد 
لدى اإلرهابيني يف كمية الخسائر التي يتكبدها املستهدف بالسالح البيولوجي وهو ما يشهده العامل واجد خلق ثقة 

 حاليا من ركود وانهيار اقتصادي.

 : املنظمة الدولية للرشطة الجنائيةاينالفرع الث
ة الدولية و يأوجد املجتمع الدويل جهاز رشطي دويل يسمى باالنرتبول وهو اختصار لعبارة منظمة الرشطة الجنائ

 التي تتوىل متابعة املجرمني و القبض عليهم يف حال فرارهم من دولة إىل أخرى ألجل التنصل من املتابعات الجزائية.

ميكن تعريفها بانها عبارة عن منظمة دولية حكومية دامئة ، تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، واألهلية القانونية 
الدستور" بغرض "انشاؤها من قبل مجموعة من الدول مبقتىض وثيقة أطلق عليها اسم الالزمة للقيام مبهامها ، تم 

 .192اإلرشاف والتنسيق ، ودعم التعاون الدويل بني أجهزة الرشطة يف مجال مكافحة الجرمية 

من د اتها املتخصصة يف عدد من املشاريع الرامية إىل الحانتشارك وحدة االنرتبول ملنع اإلرهاب البيولوجي بإمك
ويركز جزء رئييس من هذا الربنامج عىل تنظيم دورات  .تهديد أّي عمل إرهايب يُرتكب باستخدام مواد بيولوجية كأسلحة

محددة الهدف لتدريب أجهزة انفاذ القانون عىل سبل منع االعتداءات اإلرهابية البيولوجية والتأهب لها ومواجهتها. 
ات وحلقات عمل ومتارين باملحاكاة ال يقترص هدفها عىل إقامة تعاون وتشمل هذه الدورات التدريب عىل بناء القدر 

عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي فحسب، بل تعزيز نهج متعدد الوكاالت يف هذا املجال أيضا. وإحدى الفوائد 
امة واألوساط عمثل قطاع الصحة ال -الرئيسية لهذا األمر هي توطيد التعاون بني أجهزة انفاذ القانون وسائر القطاعات 

                                                           
  .519مها أيوب، مرجع سابق، ص  -190
 ..219عباسة الطاهر، مجاهدي التوفيق، مرجع سابق، ص  -191

 .6، ص 2010ة عبداملالك ، الية االنرتبول يف مكافحة الجرمية ، مذكرة ماجستري ، جامعة خنشلة،بشار 192-
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ما يسهل تبادل املعلومات وإرساء مامرسات عمل موحدة وتنسيق عمليات مشرتكة معها وباإلضافة إىل  -األكادميية 
إعداد التقارير االستخبارية وتعميمها يقوم موظفون متخصصون يف املنظمة بتقييم االحتياجات عىل الصعيد الوطني 

 .193انون يف امليدانة التي تنفذها أجهزة انفاذ القأو اإلقليمي وتقديم دعم عمليايت لالنشط

 :خامتة
 يف ختام هذا البحث نستخلص بعض النقاط :

ليس هناك تأكيد أو نفي بان فريوس كورونا املستجد هو صناعة برشية وانه وجه من أوجه اإلرهاب البيولوجي -
 سببه .هذا الفريوس و املرض الذي يبالرغم من تحقق جملة من الخصائص التي تتوافر يف السالح البيولوجي يف 

عىل الرغم من خطورة اإلرهاب البيولوجي االانها تفتقر إىل اثراء العنرص الترشيعي الوطني و الدويل خاصة يف -
تحتاج إىل مواكبة املستجدات الحديثة، و ايضا تلك  1972اليات التعاون الدويل للحد من هذه الظاهرة، فتبقى اتفاقية 

درة عن مجلس االمن الدويل ذا صبغة سياسية أكرث منها ترشيعية يف الحد من انتشار أسلحة البيولوجية، القرارات الصا
 وهو ما يربز من خالل ترصيحات الدول يف مجال الفريوس من تراشق اتهامات.

القى عدم تعربف اإلرهاب يف اتفاقية ذات طابع اممي بظالله عىل مكافحة اإلرهاب عموما و البيولوجي -
 صوصا.خ

رضبت جائحة كورونا دعائم االطمئنان الدويل الذي ساد قبلها بقدرة الدول عىل مواجهة اي هجمة بيولوجية إذ 
ان أعتى نظم الصحة العاملية سقطت مخلفة العديد من الخسائر كام انه يف ان واحد بعث برسالة تخفز االرهابيني 

ر للفئات ضا أو أوبئة محققة ما ال يتوقعه االرهايب نفسه من خسائللقيام مبختلف العمليات التي من شانها ان تسبب أمرا
 املستهدفة. 

 و لتكون دراستنا مثمرة نقدم بعض املقرتحات: 

يحتاج مجال الصناعة الحيوية و البيولوجية مزيدا من االهتامم الدويل النه دون ايجاد تعاون دويل حقيقي 
لك يفضل إعادة النظر يف كل الصكوك الدولية و مواءمتها مع ما سيكون من الصعب جدا التحكم يف هذه األسلحة لذ 

يعيشه املجتمع الدويل، خاصة ان العديد من الدول التي وقعت عليها و صادقت الزالت تقوم بتجارب يف هذا املجال 
 و متلك مختربات تعرض البرشية اجمع للخطر.

                                                           
 : https://www.interpol.int/ar/4/5/7/3وثيقة صادرة عن وحدة منع االرهاب البيولوجي لالنرتبول،متاحة عىل الرابط  -193

 .16:00الساعة  2020جوان  12االطالع تاريخ 

https://www.interpol.int/ar/4/5/7/3
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ى كافة أعضاء املجتمع الدويل، هذه الجائحة. مل يبقالعاملية،  تتصدر الصحة املحور األسايس الهتامم  19-كوفيد
 االتحاد األورويب
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  ن طبعة، مرص، املكتب العريبسامة حسني محي الدين، جرائم اإلرهاب عىل املستوى الّدويل و املحيل، دو أ 

 .2009الحديث للكتابة، 
 القانوين للجرمية،دون طبعة، االسكندرية، دار املطبوعات الجامعية  انإمام حسنني  عطالله، اإلرهاب و البني

،2004. 
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  وين الدويل ملكافحة اإلرهاب الكيميايئ و البيلوجي و االشعاعي و النووي، مكتب األمم انن مؤبف، االطار القدو

 .املتحدة ملكافحة املخدرات و الجرمية
 2000ية، أكتوبر انعبد الهادي مصباح، األسلحة البيولوجية و الكيميائية، الطبعة االوىل، الدار املرصية اللبن. 
  2008عبد السميع مطر،الجرمية اإلرهابية، دون طبعة، االسكندرية،دار الجامعة الجديدة،عصام عبد الفتاح. 
  الطبعة األول فراد،الجزءاأل عيل جميل حرب، نظرية الجزاء الّدويل املعارص نظام العقوبات الّدولية ضد الّدول و،

 .2013بريوت، منشورات الحلبي الحقوقية،  ،األوىل
 2013،.رائم اإلرهاب الّدويل، دون طبعة، دون بلد نرش، منشأة املعارفمحمد حسن محمد عيل حسني، ج. 
 2003 اإلسكندریة،, محمود صالح العاديل، الجریمة الدولیة، دارالفكرالجامعي. 
 .مصطفى عاشور،امليكروبات والحرب البيولوجيةـ دون طبعة،منشأة املعارف،االسكندرية،دون سنة 
 رش، ، مؤسسة رسالن عالء الدين للطباعة و الناألوىلبيولوجي،الطبعة مصطفى قرة الخويل، خفايا السالح ال

 ، دون سنة.دمشق
  ،نعامن عطالله الهيتي، قواعد واليات التعامل مع األسلحة املحرمة دوليا، دون طبعة، دار رسالن للطباعة و النرش

 .2016سوريا، 
 الرسائل العلمية 

  ، 2010الجرمية ، مذكرة ماجستري ، جامعة خنشلة،االنرتبول يف مكافحة  آليةبشارة عبداملالك. 
 ،2016 ميمونةعبدربّهمحّمدجربين،الّرؤيةالعربّيةلإلرهابوأثرهاعلىالنّظاماإلقليميّالعريّب،ماجستري،جامعةااللبيت، 
  كفاح مشعان العنزي ، املسؤولية الّدولية لرؤساء الّدول و الحكومات عن ارتكاب الجرائم الّدولية يف اطار نظام

جامعة القاهرة  ،دكتوراه ، كلية الدراسات العليا أطروحةاملحكمة الجنائية الّدولية ،  بإنشاءوما األسايس الخاص ر 
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 املقاالت
 اإلرهاب البيئي عىل أمن الدولة و تجرميه يف الترشيعات الجنائية  عباسة الطاهر، مجاهدي التوفيق، خطر

 .2018، جوان 2ات البيئية، املجلد ، العددع الترشياملقارنة، مجلة البحوث العلمية يف
 ـ 8، العدد17،مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، املجلد ، اإلرهاب الدويل البيولوجيذيبان مها محمدأيوب

2010. 
  الصكوك الدولية 
 - املتعلقة بقواعد الحرب الربية 1907اتفاقية الهاي الثانية 
 - حةتخزين األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمري تلك األسلاتفاقية حظر استحداث وإنتاج و 

 . 1972افريل  10ابرمت يف 
 -ن حظر استعامل الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية يف الحرب، جنيف، أ بروتوكول بش

 .1925 جوان 17
 -تم تعديله 1998م اقراره مبؤمتر روما الدبلومايس سنة لنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الذي تا ،

 .2017بعاصمة اوغندا وخلت التعديالت حيز النفاذ يف  2010باملؤمتر االستعرايض االول يف 
 - باالجامع. 2001الصادر عن مجلس االمن اعتمد يف سنة  1373القرار 
 - جامع.باإل  2004الصادر عن مجلس االمن اعتمد يف  افريل  1540القرار 
 5-.قانون العمل االردين 
 6-.قانون الدفاع االردين 

 املقاالت املنشورة عرب االنرتنت
  وثيقة صادرة عن وحدة منع اإلرهاب البيولوجي لالنرتبول،متاحة عىل الرابط

https://www.interpol.int/ar/4/5/7/3 16:00الساعة  2020جوان  12: تاريخ االطالع. 
 فؤادالكنجي،كوروناسالح بيولوجي بني الواقع واالفرتاض،متاح عىل الرابط   :https://www.zowaa.org 
 الساعة 2020 جوان 22 تاريخاالطالع 
  سعد الدين مراد ،الحظر والقيود عىل األسلحة الحديثة يف إطار القانون الدويل االنساين ، مجلة جيل حقوق

 http://jilrc.com، متاح عىل الرابط: 24العدد  االنسان
 

  

https://www.interpol.int/ar/4/5/7/3
https://www.zowaa.org/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA/#.XvYAcHhCfIU
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5
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 (19االتحاد األوروبي وتحديات مكافحة وباء الفيروس التاجي)كوفيد

19 

 -جامعة باجي مختار -كلية الحقوق-أستاذة محارضة أ. 
 الجزائر

 

 امللخص:   
املية،  تتصدر الصحة املحور األسايس الهتامم كافة أعضاء املجتمع الدويل، هذه الع 19-أمام جائحة كوفيد

الجائحة. مل يبقى االتحاد األورويب مبنأى عن هذه الجائحة التي ألقت بظاللها مخلفة تداعيات عىل جميع املستويات: 
ات، املحلية ىل جميع املستويالصحية، االقتصادية، االجتامعية، وحتى األمنية، جعلته يقع فريسة لتحديات جمة ع

اإلقليمية والدولية، فجعلته يضاعف من مجهوداته ملواجهتها، لكن بالرغم من ذلك اتخذ االتحاد األورويب تدابري وتبنى 
اسرتاتيجيات متعددة ومتنوعة جعلته ينجح إىل حد ما يف مواجهة هذه األزمة،ن هذه الجهود مل تكن يف مستوى 

 دم  القدرة عىل تطويق هذا الفريوس.حجمه والدليل عىل ذلك ع
 الكلامت املفتاحية:

 .الجهود اإلقليمية-الحق يف الصحة-اإلتحاد األورويب -املجتمع الدويل-العاملية 19-جائحة كوفيد
 

Abstract : 

Face a une pandémie   mondiale   Covid -19 la sécurité sanitaire est devenue   l’axe 

de priorité prise par tous les membres de la communauté internationale. L’union 

européenne n’est pas restée a lé abri de cette pandémie qui jette ses ombres et ses 

répercutions a  tous les niveaux : sanitaires, économiques, sociales et sécuritaires. Elle est 

devenue la paroi de nombreux défis sur l’intérêt : Local, régional et international. L’union 

européenne a pris des mesures et adoptée des stratégies multiples et variées qui lui on 

permit de réussir face a cette crise,  efforts n’avaient pas traduit son pois réel, car ses 

efforts résultent une   incapacité à contenir le virus et  toujours en augmentation. 

Mots clés : 

Pandémie Covid -19 - L’union européenne –La société internationale-La  sécurité 

sanitaire- l’intérêt international- 
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 مقدمة:
فيها االتحاد األورويب أزمة صحية كهذه، فقد سبقتها أزمات أخرى عديدة، نذكر مل تكن املرة األوىل التي يواجه 

SARS (2002 ،)(، املتالزمة التنفسية الحادة  90ال (، أزمة جنون البقر )سنوات1980منها: فريوسات اإليدز )
روفة بإصابة البرش الستينيات واملع (من عائلة الفريوسات التاجية التي تم تحديدها يف وسط H5N1 (2007أنفلونزا

  MERSالجهاز التنفيس من الرشق األوسط الطيور والثدييات(، متالزمة  ومجموعة متنوعة من الحيوانات )مبا يف ذلك
 الذي نشهده حاليا. COVID-19 -( و الجائحة العاملية املتسبب فيها فريوس كورونا (2012

ت، الصعوبات الجمة والتهديدات املختلطة واملتعددة ردا عىل ذلك قام  االتحاد األورويب، وبالرغم من التحديا
الذي يقوض -األوجه التي يواجهها عىل غرار اإلرهاب الدويل، انسحاب اململكة املتحدة الربيطانية من اإلتحاد األورويب

( ، وحتى وذلك من خالل مؤسساته املختلفة )املفوضية األوروبية ومجلس االتحاد األورويب و الربملان األورويب  -وحدته
الدول األوربية مبحاولة وضع استجابة منسقة عىل املستوى املركزي، اإلقليمي واملحيل وحتى الدويل وذلك  عن طريق 

 تعزيز التعاون والتضامن بينها ملواجهة األزمة معا. 

لتصدي ايف ظل هذه التقدمية تتبادر إىل أدهاننا سؤال بالغ األهمية: إىل أي مدى نجح االتحاد األوريب يف 
ا ميف ظل التحديات املحلية اإلقليمية والدولية؟ ويستتبعه سؤال أخر ال يقل أهمية عنه هو:  19لجائحة كورونا كوفيد

الذي فعلته مؤسسات االتحاد األورويب للحد من انتشار الفريوس وتوفري الرعاية الصحية والحد من التداعيات 
 . حة؟االقتصادية، االجتامعية والثقافية لهذه الجائ

 أوال: اإلتحاد األوريب و األزمة الصحية العاملية الحالية
، وهو يعاين من ارتفاع متواصل يف 19عىل غرار دول العامل أصبح االتحاد األورويب بؤرة لجائحة كورونا كوفيد

 ،عدد ضحايا هذا الفريوس، فوجد نفسه بذلك يف مواجهة أزمة صحية متجددة، لكنها أعنف و أرشس من سابقاتها
وعليه ان يستغل كل الصالحيات املخولة ، لذلك تم التعرض ل: واقع االتحاد األورويب يف ظل جائحة كورونا، يف 

 نقطة أوىل و صالحيات االتحاد األوريب  يف حالة الطوارئ الصحية، يف نقطة ثانية.

 واقع االتحاد األورويب يف ظل جائحة كورونا: -1   
الذي ينتج  (2 ملتالزمة الجهاز التنفيس الحادة الوخيمةال فريوس كورونا لعلميالفريوس التاجي الجديد باسمه ا

هو مرض معد ظهر نوع من األمراض الحيوانية املنشأ الفريوسية الناشئة عن فريوس  Covid-19 عنه املرض املسمى
 املرض يف جميع ، بعد ذلك انترش2019يف مدينة ووهان )مقاطعة هويب الصينية( يف ديسمرب  SARS-CoV-2 كورونا
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منذ  .194رسميًا تحول املرض إىل جائحة عاملية 2020مارس  11أرجاء العامل، لتؤكد بعد ذلك منظمة الصحة العاملية يوم 
ـ  .Covid-19، أصبحت أوروبا بؤرة وباء2020مارس  14 ، 2020يناير 24ويف   Covid-19، حيث تم تحديد الحاالت األوىل ل

األوروبية يف فرنسا، لثالثة أشخاص عادوا من الصني وحاملون للفريوس ومع  نهاية  تم اإلبالغ عن أوىل الحاالت
مارس، كان لدى جميع  11اعتبارًا من  .فرباير، يواجه االتحاد األورويب زيادة حادة ورسيعة يف الحاالت والوفيات

   195.الدول األعضاء يف االتحاد األورويب حالة واحدة عىل األقل

ىل تسجيل زيادة يف اإلصابات والوفيات يف دول أوروبا وعيل سبيل املثال نذكر إحصائيات تشري اإلحصائيات إ
( حالة وفاة،  10000مصاب و)  (94000) تسجل حوايل أكرث من إيطاليا،2020 مارس:  24 لبعض الدول حتي 

( مصاب، 55000أكرث من )تسجل حوايل  ( حالة وفاة ، أملانيا، 6600( مصاب و)78000تسجل حوايل أكرث من ) إسبانيا،
واستمرت الحاالت يف االرتفاع  .( حالة وفاة2300( مصاب، و)37000( حالة وفاة، فرنسا، تسجل حوايل أكرث من )400و) 

حالة وفاة  201775حالة إصابة مؤكدة،  3287140إىل:   11/08/2020يف كامل االتحاد األورويب إىل أن وصلت بتاريخ 
 .196يفحالة تعا  2002297مؤكدة، و

متثل إيطاليا نقطة سوداء يف خارطة انتشار فريوس كورونا عامليا، سواء من حيث انفجار الوباء وانتشاره أو املعدل 
في غضون أيام قليلة كان لدى إيطاليا أكرب عدد من اإلصابات يف أوروبا مع تحول لومباردي إىل فاملرتفع للوفيات.

ور اضطرت الحكومة إىل إعالن إيطاليا بأكملها "منطقة برتقالية"، مبا مركز للوباء، ومع استمرار األوضاع يف التده
 . 197يعني إغالق البالد بشكل كامل

 صالحيات االتحاد األوريب  يف حالة الطوارئ الصحية:  -2
مبوجب مبدأ اإلسناد يعمل االتحاد يف حدود الصالحيات املمنوحة له من الدول األعضاء فيه ومبوجب املعاهدات 

بينها وذلك لتحقيق األهداف التي أنشأ من أجلها، معنى ذلك أن أي اختصاص ال مُينح له يعود إىل الدول  املربمة
مبادئ التكامل، التناسب و التبعية، يف املجاالت التي ال تدخل يف  . كام يقوم  االتحاد األورويب عىل198األعضاء

                                                           
 06/06/2020تاريخ االطالع:  :(2020سؤال وجواب.)- 19مرض فريوس كورونا كوفيد - 194

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
195-  L’Union européenne à l’épreuve des crises : 
 https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/, 3/04/2020. 
196- Corona Virus Europe:  
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-europe/ 

 19/5/202عىل حافة الهاوية.. هل يقتل "كورونا" املستجد االتحاد األورويب بالكامل؟ محمد السعيد - 197
 .  من معاهدة االتحاد األورويب 5 املادة -198 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-europe/
https://www.aljazeera.net/author/mohammed_saeed
https://www.aljazeera.net/author/mohammed_saeed
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اء، ن تحقيقها بشكل كاف من قبل الدول األعضنطاقه، أما اختصاصه الحرصي يكون فقط يف الحاالت التي ال ميك
، تم دعوة االتحاد األورويب 1992200. منذ معاهدة ماسرتيخت لعام 199عىل الصعيدين املركزي، اإلقليمي واملحيل

من معاهدة أمسرتدام لعام  152لتحسني صحة املواطنني األوروبيني من خالل إجراءات الصحة العامة طبقا للامدة 
(، اإلطار الرئييس الذي 2020-2014للفرتة ) (PACDS برنامج العمل املجتمعي يف مجال الصحة) كام يعترب .1999201

من خالله يطبق االتحاد األورويب مهاراته يف مجال الصحة ويجعل من املمكن ترشيدها من خالل اقرتاح نهج أفقي 
 .202يركز عىل األهداف العرضية 

، لذلك يلعب االتحاد األورويب دورا 203األساسية لالتحاد األورويبتعترب الصحة العامة جزء ال يتجزأ من الحقوق 
، وال سيام عن طريق تفضيل الوقاية عىل العالج، متدخال بذلك  يف جميع مجاالتها)الوقاية، 204كبريا يف االرتقاء بها

ضوعات: كاإلدمان و التثقيف الصحي، وتعزيز الصحة أو املراقبة الوبائية األمراض( باإلضافة إىل مجموعة واسعة من امل
 . 205عىل الكحول، الصحة الجنسية  و الصحة اإلنجابية، التدخني التي يعترب من أهم انشغاالته

                                                           

 .  معاهدة االتحاد األورويب من 3فقرة 5املادة  -199 
 7تم توقيعها يف   االتفاقية املؤسسة لالتحاد األورويب وأهم تغيري يف تاريخه منذ تأسيس املجموعة األوروبية يف نهاية الخمسينات. - 200

 tp://www.hrlibrary.umn.eduhtمكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا:: 1993ماسرتيخت، دخلت حيز النفاذ يف األول من نوفمرب  يف 1992 فرباير
مايو  1، ودخلت حيز النفاذ يف 1997أكتوبر  2تم توقيعها يف  ،للمجموعة األوربية واملعاهدات املنشأة معاهدة ماسرتيخت أتت كتعديل عىل -201 

، تعنى بزيادة الرتكيز عىل املواطنة وحقوق 1992يف  ماسرتيخت رية يف معاهدة االتحاد األورويب، التي تم توقيعها يف.دخلت املعاهدة تغيريات كب1999
ية، ع، أيضا تشكيل عنوان جديد عن العاملة، تحقيق الحريات االجتامالربملان األورويب كل زيادة سلطاتاألفراد وعىل املزيد من الدميقراطية يف ش

ضري لتوسعها: حاالهتامم بأمور األمن والعدالة، ونقطة البداية لتحقيق السياسة الخارجية واألمنية املشرتكة، وتحقيق اإلصالح يف املؤسسات العامة للت
يو، قسم: العلوم ول، السياسة الخارجية لالتحاد األورويب بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستري، تخصص: سياسة مقارنة، فرع: عالقات دغريب رقية

جزائر، لالسياسية، فرع: عالقات دولية، قسم: العلوم السياسية والعالقات الدولية/، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيرض، بسكرة، ا
 ..193، ص2011-2012

202 - COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 17.6.2020 COM(2020) 245 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU 
PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL ET À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT Stratégie de 
l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19 : p.2  https://expat-elan.fr/  

 . 1996رويب املعدل عام من امليثاق االجتامعي األو  11و املادة  1953من االتقافية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام  11و 8املادة  -6
يركز عمل االتحاد ، الذي يكمل . واإلجراءات النقابية يتم ضامن مستوى عاٍل من الحامية لصحة اإلنسان عند تحديد وتنفيذ جميع السياسات -204 

 هذا الفعل .سدية والعقليةالوقاية من األمراض والعلل البرشية وأسباب الخطر عىل الصحة الج السياسات الوطنية ، عىل تحسني الصحة العامة و
الوقاية وكذلك املعلومات الصحية والتعليم ، فضال عن رصد  يشمل أيًضا مكافحة اآلفات الكربى ، من خالل تعزيز البحث يف أسبابها وانتقالها و

حاد اإلجراءات التي تتخذها الدول يكمل االت .عىل الصحة ، التنبيه يف حالة وجود مثل هذه التهديدات ومكافحتها التهديدات الخطرية عرب الحدود
 1992من معاهدة ماسرتيخت لعام  168بهدف الحد من اآلثار الضارة للعقاقري عىل الصحة ، مبا يف ذلك من خالل اإلعالم والوقاية: املادة  األعضاء

  من ميثاق الحقوق األساسية 35املادة -205 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://expat-elan.fr/commission-europeenne-conseil-de-l-union-europeenne/commission-europeenne/2020/3420-communication-de-la-commission-europeenne-du-08-04-2020-concernant-l-eva
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وتنسق مع  .تشجيع الدول األعضاء التعاون بينها، بهدف تحسني الخدمات الصحية يف املناطق الحدودية
أخرى  ىل تعزيز التعاون مع دول ومنظامتاملفوضية، بخصوص السياسات والربامج يف مجال الصحة العامة و تعمل ع

 .ومع الوكاالت الدولية املختصة يف الصحة العامة

يترصف الربملان األورويب واملجلس األورويب، وفقا لإلجراءات الترشيعية العادية، وبعد استشارة اللجنة ولجنة 
عن طريق وضع تدابري  206ة املشرتكةاألقاليم، يف تحقيق أهدافه من خالل اعتامد، من أجل مواجهة التحديات األمني

، تدابري يف مجايل الطب البيطري  مبعايري عالية للجودة والسالمة لألعضاء واملواد من أصل برشي والدم ومشتقات الدم
 . 207والصحة النباتية يكون هدفها املبارش حامية الصحة العامة

ويكون  ي يتضمن االتفاقيات التجارية والدولية،كام تقوم املفوضية األوروبية بثالثة أنواع من األدوار: دور حرص 
لالتحاد الرأي النهايئ فيها، دور الثاين مشرتك، يتم تقاسمه باالشرتاك بني االتحاد والدول األعضاء، ويغطي مجاالت 

دة. ار عىل ر ودور ثالث، داعم للدول األعضاء فقط؛ حيث تقع السلطة النهائية يف اتخاذ الق  مثل الزراعة أو السوق املوحَّ
عاتق الدول األعضاء، والذي تندرج تحته أزمة كورونا، ألن دور االتحاد فقط هو دعم اإلجراءات الوطنية يف املجاالت 

 .208االجتامعية كالصحة.

يف معاهدة االتحاد األورويب التضامن بني الدول األوروبية يف حالة وقوع دولة يف االتحاد  222تشرتط املادة 
و كارثة من صنع اإلنسان أو كارثة طبيعية؛ حيث أنها تلزم دول االتحاد األورويب بالعمل بشكل ضحية لهجوم إرهايب أ 

. ويكون األمر مرتوكًا لرئاسة املجلس 209مشرتك "بروح التضامن" ومساعدة الدول األعضاء التي طلبت املساعدة
رتتيب من خالل تفعيل ما يسمى ب األورويب لتويل القيادة وتنسيق استجابة االتحاد األورويب لألزمة. ويتم ذلك

"االستجابة املتكاملة لألزمة السياسية"، مبا يعني أنه عىل االتحاد األورويب أن يفعل كل ما بوسعه، مبا يف ذلك 
  .210الوسائل العسكرية التي تتيحها الدول األعضاء، من أجل دعم أولئك املعرضني للتهديد

 :وس كورونا املستجدثانيا: جهود االتحاد األورويب ملواجهة فري 
تتمثل جهود االتحاد األورويب يف اإلسرتاتيجية املتبعة منه ملكافحة هذه الجائحة، وتتضمن هده اإلسرتاتيجية 
النهج الذي اتبعه بقصد حامية املواطنني األوروبيني من تداعيات هذه األزمة التي لها آثار عىل مختلف املجاالت 

                                                           
 ( )ك2) 4)أ( وطبقاً للامدة  6( واملادة 5) 2طبقا  - 206

207 - COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles,, op, cit, p.3. 
 2020مارس،  31هل يتجه االتحاد األورويب إىل التفكك بعد أزمة كورونا؟ الثالثاء،  ،باسم راشد -208 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/ 
 .1992من معاهدة ماسرتيخت لعام  222املادة  -2

 210 باسم راشد، املرجع السابق. -

https://futureuae.com/ar/Author/%20Index/110/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://futureuae.com/ar/Author/%20Index/110/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5450/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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يف نقطة  ،أولويات االتحاد األورويب ملواجهة فريوس كورونا املستجدالجهود: الحياتية لالتحاد، وقد تضمنت هذه 
 ، يفضد العواقب االقتصادية واالجتامعية لألزمة الصحية الحزمة الثانية من التدابري التي تهدف إىل مكافحةأوىل، 

 وإجراءات أخرى يف نقطة رابعة. ، يف نقطة ثالثة، الجهود التكميلية لبناء القدرة عىل الصمود واملعالجة نقطة ثانية،

 أولويات االتحاد األورويب ملواجهة فريوس كورونا املستجد -1
، لالتفاق عىل السبل 2020مارس  10عقد رؤساء الدول والحكومات األوروبية مؤمترا عرب الفيديو كونفرانس يف 

مع املفوضية  يب مشرتك وتنسيق وثيقاملشرتكة ملواجهة فريوس كورونا، حيث تم التشديد عىل رضورة إتباع نهج أورو 
األوروبية، والتأكيد عىل وزراء الصحة ووزراء الداخلية برضورة التشاور يوميا لضامن التنسيق املناسب من أجل التوجيه 

  . وخالل االجتامع تم تحديد  األولويات اآلتية:211األورويب املشرتك

 التنسيق واملشاورة وتحفيز التضامن األورويب: -أ 
قت الدول األعضاء عىل أن التدابري التي سيتم اتخاذها يجب أن تستند إىل املشورة العلمية والطبية من خالل اتف

، وأن تكون تلك التدابري متناسبة، بحيث ال تكون لها نتائج ECDCاملركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها 
ات عىل تبادل جميع املعلومات ذات الصلة من خالل تعزيز آلي مفرطة عىل املجتمعات األوروبية. كام اتفق القادة كذلك

  التنسيق القامئة.

يسهل االتحاد األورويب إرسال فرق طبية من خالل الهيئة الطبية األوروبية، بحيث ميكن للفرق من مختلف 
من، تبدي البلدان وبروح من التضا .الدول األعضاء أن تأيت لدعم أنظمة الرعاية الصحية األكرث ترضًرا من األزمة

وذلك من خالل استقبال املرىض بغية مساعدة البلدان  ٬األوروبية تضامنها مع بعضها البعض يوميًا وعىل نحو ملموس
األكرث ترضًرا من جراء تفيش هذا الوباء،  وذلك من خالل منح املعدات الطبية وكأمثلة عىل ذلك: استقبلت النمسا 

ركزة لنديني، الفرنسيني واإليطاليني املصابني بأمراض خطرية يف وحدات العناية املوأملانيا ولوكسمبورغ املرىض الهو 
أرسلت بولندا ورومانيا وكذلك أملانيا فرقا من األطباء للمساعدة يف عالج املرىض يف املستشفيات يف  الخاصة بهم و

، و أرسلت لها الدمنارك أجهزة تنفس ماليني كاممة من البلدان املجاورة 3أكرث من   إيطاليا، كام تلقت هذه األخرية
قني وضافرت الدول األوروبية جهودها لتمكني األوروبيني املسافرين والعال .اصطناعية ومعدات للمستشفيات امليدانية

 .يف الخارج من العودة إىل بلدانهم، و إقامة برامج بحثية مشرتكة

                                                           
211- Reaction face au Corona , Commission europeenne,   
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

106 
 

ر أكرث يف الجهود الجامعية خاصة بالسامح بتصدي شاركت فرنسا التزاما منها بالتضامن األورويب عىل نحو فاعل
رغم الحاجة املتزايدة إىل الكاممات يف فرنسا يف  ٬مليون كاممة منتجة يف فرنسا إىل بلدان أوروبية أخرى 2.2من 

 ومتكني األوروبيني العالقني خارج االتحاد األورويب من العودة إىل بلدانهم .ظل رسعة تفيش الوباء يف أراضيها

اعتبارًا من نهاية  ٬أورويب من ووهان، إضافة إىل مائتي فرنيس 150الل ثالث رحالت جوية أتاحت عودة من خ
، كام وضعت فرنسا تحت ترصف األوروبيني عرشات الرحالت الجوية التجارية والعمليات 2020كانون الثاين/يناير 

ألف شخص إىل  150جهود التي أتاحت عودة املخصصة لعودة الفرنسيني العالقني يف الخارج، مساهمة يف ذلك يف ال
ألف أورويب من العودة إىل بلدانهم بفضل التنسيق القنصيل بني بلدان  500أوروبا حتى اآلن. وبصورة عامة، متكن 

 .212االتحاد األورويب

ووافق االتحاد األورويب عىل قواعد جديدة تسمح للدول األعضاء بطلب املساعدة املالية من صندوق التضامن 
وقد توسع نطاق الصندوق مؤخرا، بحيث ميكن تصل  .التابع لالتحاد األورويب لتغطية حاالت الطوارئ الصحية

 .213مليون للدول األعضاء هذا العام ملحاربة الفريوس التاجى الوبائية 800املساعدات إىل 

 تعزيز النظام الصحي يف االتحاد األورويب: -ب
 أول تبادل لوجهات النظر حول اقرتاح املفوضية بشأن الئحة تأسيس أجرى وزراء الصحة يف االتحاد األورويب

الجديد  EU4Health ورحب الوزراء بشكل عام بربنامج .2027-2021للفرتة  (EU4Health)برنامج "الصحة الرابع " 
اد تحيهدف هذا الربنامج إىل تقديم مساهمة كبرية يف  املساعدات الطارئة املمولة من ميزانية اال  .وأهدافه

 مليار يورو بتمويل من ميزانية االتحاد األورويب ملكافحة 3. وافق املجلس عىل مساعدة طارئة بقيمة 214األورويب
Covid-19  مليون يورو الحتياطي  300مليار يورو تحت صندوق االتحاد األورويب للطوارئ و  2.7، أي 2020يف عام

ارئة ستجعل من املمكن توزيع املعدات الطبية مثل األقنعة وأجهزة هذه املساعدة الط .RescEU املعدات الطبية برنامج، 
 التنفس لضامن الدعم املايل والتنسيق بخصوص األمور العاجلة مثل:

باإلضافة إىل ذلك،  .نقل املعدات الطبية واملرىض إىل املناطق عرب الحدود، دعم بناء مستشفيات ميدانية متنقلة 
مليون يورو للتمويل املشرتك لتدابري  115ا مليزانية االتحاد األورويب، بخصوص: اعتمد املجلس أيضا تعدياًل سابق

                                                           
 األورويب ملواجهة فريوس كورونا املستجد: إجراءات االتحاد ،فايد بسمه - 212

 https://www.europarabct.com/category 
 رجع السابق.باسم راشد، امل - 213

214-  EU4Health programme for a healthier and safer Union: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf 

https://www.europarabct.com/category/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/page/3/?et_blog
https://www.europarabct.com/category/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/page/3/?et_blog
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf
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مليون مخصصة للمركز  3.6إعادة املواطنني العالقني ومعدات الحامية من خالل الرشاء مشرتك،  Covid-19مكافحة و
مليون  100عامل مع الهجرة و مليون ملساعدة اليونان عىل الت 350، (ECDC)األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها 

 .215مترضر ملساعدة ألبانيا بعد الزلزال

، عن طريق مراجعة خطتها األولية لدمج ( EU4Health ) 2027-2021كام قدمت املفوضية اقرتاحها لربنامج الصحة 
لوية: داف ذات أو مليارات يورو لكامل فرتة امليزانية، سيكون لها ثالثة أه 9بتخصيص ما يتجاوز  (+ ESFبرنامج الصحة )

وبالتايل، يهدف االقرتاح  .مكافحة التهديدات الصحية عرب الحدود، توافر األدوية بأسعار معقولة وتعزيز النظم الصحية
وإعداد االتحاد األورويب للتهديدات الصحية، مبا يف ذلك عىل وجه  COVID-19 إىل تنفيذ االستجابات ألزمة

جية لألدوية ومعدات الحامية الشخصية أو تشكيل فريق أورويب للطوارئ الخصوص تكوين االحتياطيات اإلسرتاتي
 .216يبقى فقط الحصول عىل موافقة الدول األعضاء الصحية، 

  توفري املعدات الطبية: -ج
تم االتفاق عىل تكليف املفوضية بتحليل االحتياجات، والخروج مببادرات ملنع نقص املعدات الطبية. وأبلغت 

واصل ارتباطها بالصناعة وتتابع املشرتيات العامة املشرتكة. عالوة عىل ذلك، تعتزم املفوضية رشاء املفوضية أنها ست
(، مع إبالء اهتامم خاص لألقنعة وأجهزة RescEUمعدات الحامية الشخصية من خالل إطار الحامية املدنية األورويب )

بالفعل قدم تقديم عطاءات بشأن املعدات الطبية، و التنفس. ويف هذا السياق دعت املفوضية  الرشكات واملنتجني إىل 
املنتجون عروًضا تُغطي االحتياجات التي طلبتها الدول األعضاء. وتجدر اإلشارة إىل أن دور املفوضية يف هذا الصدد 

 217تنسيقي فقط، وال تشرتي املعدات نيابة عن الدول.

اطي ة إلنقاذ االتحاد األورويب كنوع من االحتيواقرتحت املفوضية  إنشاء مخزون اسرتاتيجي من املعدات الطبي
من تكاليف التخزين وإدارة توزيع املعدات للتأكد من أنها تذهب إىل حيث تشتد  ٪90األورويب املشرتك، معلنة متويلها 

انًا جالحاجة إليها داخل أوروبا، كام وافقت املفوضية عىل أن جميع املعايري األوروبية سيتم توفريها بشكل استثنايئ م
                                                           

215 - FLASH INFO : L’UNION EUROPÉENNE FACE AU COVID-19, Note d’information n°6, (17 avril 2020),, COMMISSION DES 
AFFAIRES EUROPÉENNES  p.4. 
 http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-
UE.pdf 
216- : Countering the COVID-19 crisis in education and training: Council adopts conclusions | EU Council Press : 
 https://www.pubaffairsbruxelles.eu/fr/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions-
eu-council-press/ , juin 18, 2020 
217-  L’Union européenne à l’épreuve des crises :  
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/, 3/04/2020. 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-UE.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-UE.pdf
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/fr/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions-eu-council-press/
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/fr/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions-eu-council-press/
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/fr/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions-eu-council-press/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
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للرشكات املهتمة بهدف زيادة القدرات اإلنتاجية األوروبية مبا سيسمح بتصنيع أجهزة عالية الجودة، مثل: الكاممات، 
والقمصان الطبية، واملطهرات، وأدوات التعقيم، وغريها، وضخها يف األسواق املحلية، كام تتمتع دول االتحاد 

، مبا يف  "االتحاد األورويب تابعة لـ "إنقاذ عىل اإلطالق ات الطبيةمن املعد األورويب بوصول رسيع إىل أول مجموعة
ذلك أجهزة التنفس الصناعي واألقنعة الواقية، باإلضافة إىل ذلك، أطلق االتحاد األورويب أربع عطاءات دولية رئيسية 

 .218تسمح للدول األعضاء باالشرتاك يف رشاء معدات وأجهزة التشخيص

 : إبطاء انتشار الفريوس -د
من أجل املساعدة يف الحد من انتقال الفريوس يف أوروبا وخارجها ، أغلق االتحاد األورويب حدوده الخارجية 
أمام السفر غري الرضوري ، مع ضامن استمرار تداول السلع األساسية يف جميع أنحاء العامل. االتحاد األورويب من 

وافقت دول االتحاد  .ني األوروبيني خارج االتحاد األورويبكام ال يُنصح بسفر املواطن .خالل إنشاء ممرات محجوزة
 .2020يوليو  1األورويب عىل البدء يف رفع قيود السفر عن املقيمني يف بعض البلدان الثالثة اعتباًرا من 

يوفر املركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها تقييامت رسيعة للمخاطر وتحديثات وبائية من حيث صلته 
 .219وروبينيباأل 

  دعم البحث العلمي يف مجال البحث عن لقاح: -ه
كجزء من الجهود املبذولة للمساعدة يف حامية األشخاص يف كل مكان يف  العامل ومواطني االتحاد عىل وجه 
الخصوص، تقرتح املفوضية إسرتاتيجية االتحاد األورويب لترسيع تطوير وتصنيع ونرش لقاحات  تهدف هذه إىل 

عىل اللقاحات يف الوقت  ، ضامن حصول الدول األعضاء وسكانها وعدم إرضارها وفعاليتها اللقاحات ةجود ضامن
عىل لقاح  الحصول العادل ، مع قيادة جهود التضامن العاملي، تضمن لكل فرد يف االتحاد يف الوقت املناسب .املناسب

ن إنتاج كاٍف من اللقاحات يف االتحاد األورويب، ضام :تقوم اإلسرتاتيجية عىل ركيزتني .بسعر مناسب وبقدر اإلمكان
خالل عقود الرشاء االتفاق املتوقع مع منتجي اللقاح من خالل األداة مساعدات  وإمدادات كافية للدول األعضاء من

 .220الطوارئ

                                                           
218 - FLASH INFO : L’UNION EUROPÉENNE FACE AU COVID-19, op ; cit. 
219- Dix choses que fait l'UE pour lutter contre la COVID-19 :  
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/ 
220-  Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19, 245 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL ET À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, Bruxelles, 
le 17.6.2020 COM(2020)  p1-2. :  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_fr.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_fr.pdf
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ولتحقيق هذه اإلسرتاتيجية شددت الدول األعضاء عىل أهمية تعزيز الجهود يف مجال البحث، السيام فيام 
مرشوًعا للقيام  17مليون يورو لألبحاث العلمية، واختارت  140علق بإنتاج اللقاح، وقد قامت املفوضية بالفعل بتوفري يت

فريًقا يف جميع أنحاء أوروبا  140مرشوًعا بحثيًا و 18التابع لالتحاد األورويب  Horizon 2020 ميول برنامج أبحاث بذلك.
برسعة والهدف هو تحسني التشخيص والتأهب واإلدارة الرسيرية  COVID-19 للمساعدة يف إيجاد لقاح ضد

يوفر الربنامج أيًضا متوياًل للرشكات الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة إليجاد حلول مبتكرة ملواجهة الوباء  .والعالج
اثونا عرب اإلنرتنت ، كام نظم االتحاد األورويب مار  من خالل مرسع بدء التشغيل التابع ملجلس االبتكار األورويب

نتج عن هذه املبادرة التي أطلق عليها اسم "االستجابة العاملية لفريوس  للامنحني لجمع األموال لتطوير لقاح وقد 
 تلتزم الحكومات بضامن حصول الجميع عىل األدوية لعالج .مليار يورو 15.9كورونا" تعهد بتربعات، بلغ مجموعها 

COVID-19. ة يف إعادة بناء املجتمعات التي ترضرت بشدة من الوباء بطريقة عادلة ومنصفةكام تعهدوا باملساعد  

 :COVID-19 معالجة املعلومات املضللة املتعلقة بـ -و
 تتعرض جميع الدول األعضاء واالتحاد األورويب للتهديد من خالل النرش املتعمد ملعلومات كاذبة حول جائحة

COVID-19 د الجائحة واملتمثلة يف تطبيق سياسة الحجر الصحي، الذي أجرب املاليني الناتج عن تدابري الحامية ض
من الناس عىل البقاء يف املنزل، مام أدى ذلك إىل  زيادة استخدام وسائل التواصل االجتامعي، بشكل مكثف 

مة الصحة بحسب منظ –مؤدية، رمبا .  والوصول إىل ماليني املنشورات التي قد تكون غري دقيقة، خاطئة أو مضللة
 221إلرباك، وإثارة عدم الثقة ومخاوف املواطنني، معرضة بذلك للخطر االستجابة الفعالة لهذه الجائحة العاملية

عمل االتحاد األورويب عىل مكافحة هذه املعلومات املضللة وإدانتها من خالل توفري معلومات دقيقة ومحدثة 
 .222نوينوثوقة وتفكيك املعلومات الخاطئة وإزالة املحتوى غري القاوالعمل مع منصات عرب اإلنرتنت للرتويج للمصادر امل

منذ  تويرت يستهدف مناظرات فريوس كورونا عىل مليون حساب مشبوه 3.4ويف سياق هذه املكافحة تم تعليق أكرث من 
ووسط  .تبفضل العمل الذي قامت به مؤسسات االتحاد األورويب من خالل منصات عرب اإلنرتن COVID-19 بداية وباء

 .19-تزايد املعلومات املضللة حول وباء كوفيد 

وشجعت عىل  زيادة الوعي مبخاطر املعلومات املضللة عىل االتحاد األورويب مؤسسات كام قامت  
عىل املساعدة يف مكافحة األخبار املزيفة  منصات اإلنرتنت االتحاد األورويب عرب  ، وحث مصادر موثوقة استخدام

                                                           
221-  Lutte contre la désinformation, Mesures de l'UE destinées à lutter contre la désinformation concernant la COVID-
19 :https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/fighting-disinformation/       
4- Lutte contre la désinformation , Ibid. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/fighting-disinformation/
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وقد أدى ذلك منذ بداية الجائحة   ت التضليل عن طريق إزالة املحتوى غري القانوين واملزيفوغريها من محاوال 
  .يستهدف املناقشات حول فريوس كورونا تويرت مشبوه عىل مليون حساب 3.4تعليق أكرث من  إىل

 2020يونيو  10ة يف ينرشت املفوضية األوروبية واملمثل األعىل لالتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمن
كشف الحقيقة من الباطل" من أجل  - COVID-19 رسالة مشرتكة بعنوان "مكافحة املعلومات املضللة املتعلقة بـ

وتشمل  .االتحاد األورويب يف مواجهة التحدي الذي تشكله املعلومات املضللة إجراءات ملموسة لتعزيز مرونة اقرتاح
، وتعزيز قدرات االتصال اإلسرتاتيجية لالتحاد األورويب  دققي الحقائق والباحثنيدعم االتحاد األورويب مل هذه زيادة

 . وتحسني التعاون مع الرشكاء الدوليني، مع ضامن حرية التعبري والتعددية

 دعم الرشكاء يف جميع أنحاء العامل -و
كافحة دة البلدان الرشيكة يف مهي تحد عاملي يتطلب حلوال عاملية. قام االتحاد األورويب مبساع 19-أزمة كوفيد 

مليار يورو ملعالجة األزمة الصحية الفورية واالحتياجات اإلنسانية ذات الصلة،  36الفريوس، حيث يوفر دعام ماليًا يقارب 
عن طريق تنشيط جرس جوي إنساين إليصال املساعدات اإلنسانية باستخدام الرحالت الفارغة الصادرة أثناء عمليات 

الوطن، كام يؤيد االتحاد األورويب تجميد ديون البلدان النامية، وذلك لتحرير املوارد األساسية لتحسني اإلعادة إىل 
 ومتثلت مساعدة االتحاد األورويب للرشكاء كامييل:  .223النظم الصحية ومكافحة الجائحة

مليون  250ها إىل ، أذن االتّحاد األورويب بالرّصف الفورّي لدعم للموازنة يف شكل منح تصل قيمتتونس يف
يورو ملحاربة فريوس كورونا وتداعياته االجتامعيّة واالقتصاديّة. ويف نفس الّسياق سيعمل الجانب األورويب عىل تعزيز 

 13مليون يورو يف  20الربنامج الجاري " الصّحة عزيزة" من خالل مضاعفة التّمويالت املرصودة بثالث مرّات لتمّر من 
  .224رو وتشمل كافّة واليات البالدمليون يو  60والية إىل 

، كان االتحاد األورويب رشيًكا قدميًا يف قطاع الصحة. ويهدف هذا التعاون ، الذي تم تنفيذه املغرب يف
باالشرتاك مع وزارة الصحة ، إىل تحسني توفري الرعاية للمواطنني ، وتوسيع حق الحصول عىل الرعاية األولية ليشمل 

لفئات األكرث حرمانًا مستقلة وكذلك إصالح الحامية االجتامعية وإدارة املستشفيات ، فضال عدة فئات، مبا يف ذلك ا
عن تحسني حصول املستخدمني عىل رعاية جيدة وتطوير الرشاكات بني القطاعني العام والخاص. ويف نهاية مارس 

مليون يورو ، مخصصة بشكل  150، أكد االتحاد األورويب دعمه لدعم امليزانية املغربية من خالل إعادة تخصيص 

                                                           
223 - L’Union européenne à l’épreuve des crises, op, cit. 
224-  Covid-19 : Les réponses européennes, fondation Robert Schuman, 18/05/2020 : https://www.robert-
schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-26032020-fr.pdf 

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-26032020-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-26032020-fr.pdf
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وباملثل ، ستستخدم املفوضية كل املرونة املمكنة إلعادة  .COVID-19 خاص الحتياجات الصندوق الخاص إلدارة وباء
مليون يورو من األموال املخصصة للمغرب من أجل االستجابة للوباء عن طريق ترسيع حشدها لتلبية  300توجيه 

 .225ة للبالداحتياجات امليزانية االستثنائي

تبلغ  الفلسطينيني يف فلسطني: قرر االتحاد األورويب أن يتخذ االتحاد األورويب حزمة من إجراءات املساعدة
مليون يورو وتغطي املجاالت التالية. لدعم قطاع الصحة ، يخطط االتحاد األورويب إلعادة تخصيص  60قيمتها حوايل 

اجهة لرشقية للمساعدة يف تغطية تكاليف الفريوس التاجي. ملو مليون يورو للمستشفيات الستة يف القدس ا 9.5
مليون يورو  40التحديات االقتصادية ، سيقدم االتحاد األورويب دفعة إىل السلطة الفلسطينية لدعم مايل مبارش بقيمة 
خالل توقع  نلتلبية االحتياجات العاجلة. كام يخطط االتحاد األورويب لزيادة دعمه للرشكات الصغرية واملتوسطة م

 .2020مليون يورو  5.5مبقدار  (EPCGF) وزيادة مساهمته يف صندوق ضامن االئتامن األورويب الفلسطيني

  مواجهة تداعيات الوباء: -ز
اتفقت الدول األعضاء عىل االستعداد الستخدام جميع األدوات الالزمة ملواجهة التداعيات الناتجة عن الفريوس، 

 ات الصغرية واملتوسطة والقطاعات املترضرة وموظفيه ويف هذا اإلطار أعلنت املفوضية األوروبيةبالرتكيز عىل دعم الرشك
 2020مارس   دول أوروبية يف 9مليار دوالر ملواجهة أزمة "كورونا"، كام دعت  40عن تخصيص نحو  2020  يف مارس

أداة دين جديدة تجمع بني األوراق املالية نظراءها يف االتحاد األورويب إىل إصدار ما أسمته "سندات كورونا"، وهي 
من دول أوروبية مختلفة، خاصة يف ظل تزايد الضغط يف القارة للتوصل إىل طرق جديدة للتخفيف من األثر 
االقتصادي لفريوس كورونا، تم تفعيل االستجابة املتكاملة ألزمة انتشار وباء كورونا يف أوروبا، وكذلك دور مركز تنسيق 

لطوارئ التابع للمفوضية األوروبية،الذي يلعب دورًا رئيسيًا يف جهود اإلغاثة ملساعدة جميع البلدان التي االستجابة ل
تطلب دعاًم محدًدا، والذي يتخذ شكل املساعدة يف التمويل املشرتك أو توفري معدات الحامية الشخصية. كام شكَّلت 

 اطر.االتحاد األورويب لوضع إرشادات وتنسيق إدارة املخاملفوضية يف منتصف مارس لجنة من العلامء من ست دول يف 

 دعم القطاعات الثقافية واإلبداعية للتخفيف من آثار الوباء:  -ح
أوضحت ماريا جربائيل املفوضة يف شؤون االبتكار والبحث  2020أفريل  8بعد مؤمتر عرب الفيديو لوزراء الثقافة يف 

للتخفيف من آثار   " Creative Europe األوروبية تدرس تكييف آلية ضامن والثقافة والتعليم والشباب بان املفوضية
الوباء عىل القطاعات الثقافية واإلبداعية، حيث أطلق هذا االجتامع الوزاري منصتي تبادل جديدتني، واحدة للدول 

 واإلبداعي من الثقايف األعضاء، إلخطار التدابري املتخذة وتسهيل تبادل املامرسات الجيدة، واألخرى تستهدف القطاع
أجل التعرف عليه التدابري املوضوعة تحت ترصفه للتخفيف من آثار األزمة التي تؤثر عليه بشكل خاص والتي متكن 

                                                           
225 - Covid-19 : Les réponses européennes, op, cit. 
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تدابري  ، . Creative Europe إيضاح رشوط تفعيل رشط القوة القاهرة مديري :من النظر يف عدة تدابري، السيام
حدات األكرث ، وضع أنظمة دعم التنقل االفرتاضية والرقمية، خاصة من خالل للسينام، من خالل تخصيص إضايف للو 

ترسيع إجراءات االختيار وخاصة بالنسبة لـ ترجمة أدبية؛ترسيع تقييم مشاريع التعاون  ، .دعوة جديدة لتقديم مقرتحات
 .226، وإيجاد طرق لتكييف آلية الضامن للقطاعات الثقافية واإلبداعية2020لعام 

ضد العواقب االقتصادية واالجتامعية لألزمة  مة الثانية من التدابري التي تهدف إىل مكافحةالحز  -2
 الصحية:

مليار يورو ملعالجة  540 بقيمة مساعدات مالية تتمثل هذه التدابري يف دعم االقتصاد، عن طريق عرض حزمة
البنك املركزي األورويب  ، باإلضافة إىل ذلك، يقوم.األزمة ودعم العامل والرشكات والدول األعضاء

 20مليار يورو يف التسهيل الكمي و  120لتخفيف الدين العام خالل األزمة، باإلضافة إىل  يورو مليار 1350 بتعبئة
     إلعادة رشاء الديون. يورو مليار

دة السلطات يف عيستفيد االتحاد األورويب بالكامل من املرونة التي توفرها القواعد املالية لالتحاد األورويب ملسا
، كام تم تخفيف قواعد مساعدات الدولة .دعم أنظمة الرعاية الصحية والرشكات والحفاظ عىل الوظائف أثناء األزمة

يف االتحاد األورويب حتى تتمكن الحكومات من توفري السيولة لالقتصاد لدعم املواطنني والرشكاء، وبالتايل توفري 
 .الوظائف

 2020مليار يورو من أمواله الهيكلية الحالية املتاحة لدول االتحاد األورويب يف عام  37يخصص االتحاد األورويب 
لضامن أن العامل ميكنهم االحتفاظ  .ملعالجة أزمة فريوس كورونا ودعم قطاع الرعاية الصحية والرشكات والعامل

 مؤقتة د األورويب آلية دعمبوظائفهم عندما تتوقف الرشكات عن العمل بسبب أزمة فريوس كورونا و ينرش االتحا
(SURE)  مليار يورو لدعم اآلليات املوضوعة عىل املستوى الوطني 100تصل إىل. 

، ” كورونا فريوس“عديد من الدول األوروبية بدفع عنارص من أفراد جيوشها يف الشوارع للحد من انتشار   تقوم
، رية لدعم خططها يف السيطرة عىل الفريوسكام استعانت حكومات هذه الدول باألطقم الطبية للمؤسسات العسك

( ألف جندي يف حالة تجهزيه ملساعدة أجهزة 20أنها وضعت ) 2020مارس  19حيث رصحت وزارة الدفاع الربيطانية، يف 
( منهم بشكل خاص عىل نقل أجهزة األكسجني للقطاع الصحي. ونوه 150القطاع العام يف مواجهة كورونا، وتدريب )

                                                           
226 - FLASH INFO : L’UNION EUROPÉENNE FACE AU COVID-19 - Note d’information n°6 : 
 http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-
UE.pdf, (17 avril 2020)  

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-UE.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-UE.pdf
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( رسير مبساعدة 4000افتتاح مستشفى مؤقت يف رشق لندن و سيتسع ) 2020مارس 24يطاين يف وزير الصحة الرب
 .لسكانالتي تتيح لها فرض قيود بني ا” حالة الطوارئ الصحية“الجيش. كام استعانت فرنسا بالجيش لتطبيق 

 ال تفيش املرض. ويف( جندي لتقديم يد املساعدة للحكومة يف ح 8000أما سويرسا، قررت السلطات تعبئة نحو) 
إسبانيا استدعت السلطات الجيش للمساعدة يف تطهري وتعقيم دور رعاية املسنني . ويف إيطاليا، وافقت الحكومة عىل 

ويجرى الجيش األملاين استعداداته للمساعدة يف جهود التعامل مع  .نرش الجيش لفرض العزل يف املناطق املوبوءة
املؤسسات املدنية األخرى لضغوط تفوق طاقتها يف التعامل مع تفيش الفريوس.  أزمة فريوس كورونا يف حالة تعرض

وبالنسبة لقوات حرس الحدود لدول االتحاد األورويب فقد أصبح لها دور أسايس ملراقبة تنقالت املواطنني للحد من 
 .تفيش العدوى، فقد تم إغالق منطقة الشنغن ألول مرة يف تاريخها

 : بناء القدرة عىل الصمود واملعالجةالجهود التكميلية ل -3
، التي 2027-2021للتغلب عىل اآلثار االقتصادية واالجتامعية للوباء، قام االتحاد األورويب مبراجعة ميزانيته لعام 

، .يكملها صندوق تحفيز يهدف إىل ضامن االستثامر الهائل يف النمو ودعم املواطنني والرشكات يف السنوات القادمة
حل  إىل 2020أبريل  9املوسعة وبعد مفاوضات عسرية، يف اجتامع لها مساء يوم   Eurogroup  مجموعة كام توصلت

الدول األعضاء ملواجهة أزمة فريوس كورونا ، معتمدة يف ذلك  مليار يورو 540وسط بشأن إطالق خطة للمساعدة بقيمة 
 .عىل ثالث أدوات

صندوق ضامن لعموم أوروبا يستضيفه بنك االستثامر  يار أورو( ؛مل 240تفعيل آلية االستقرار األوروبية )حتى - 
 مليار أورو(،200األورويب)

مليار دوالر( دون مبلغ الضامن املقدم من 100لدعم مخططات البطالة الجزئية الوطنية مببلغ قيمته )  SURE أداة-
 .الدول األعضاء املحددة يف هذه املرحلة

من الناتج  ٪2تصل إىل  MES وخطوط االئتامن املحسنة الخاصة بـ ECCL تفعيل خطوط االئتامن الخاصة ب: -
قيمة األموال املتلقاة ملكافحة الجائحة )بدون رشوط(،   املحيل اإلجاميل لكل والية، يجب عىل الدولة املدعومة تحديد

 ثم التزام بالعودة إىل اإلدارة الجيدة للميزانية. 

ذات األوجه املتعددة واملتطورة، أكد املجلس األورويب تصميمه عىل تعزيز ويف إطار مكافحة التهديدات املختلطة 
وذلك عن طريق تقييم التقدم املحرز  .للكشف عنها ومنعها ومكافحتها هذه التهديدات وتكثيف التعاون الصمود أمام

االستجابة لها، بحيث  ة" عىليف تنفيذ اإلطار املشرتك لـلمكافحة واالتصال املشرتك بعنوان "زيادة املرونة وتعزيز القدر 
يقع عىل عاتق الدول األطراف املسؤولية األساسية عن مكافحة التهديدات املختلطة باملسائل األمنية، لذلك تتطلب 
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شامال من خالل العمل بطريقة أكرث إسرتاتيجية وتنسيقاً ومتاسكاً يف   .االستجابة للتهديدات املختلطة نهًجا أمنيًا
 .227طبيقه يف كل الدول وعىل مستوى االتحاد األورويبجميع املجاالت، وت

يحدد املجلس أولويات لحامية املجتمعات، املواطنني، الحريات  وأمن االتحاد ضد التهديدات املختلطة يف سياق 
، من خالل تعزيز نهج شامل لألمن يقوم عىل قدر أكرب من التنسيق،  2024-2019تنفيذ الربنامج االسرتاتيجي الجديد 

وارد والقدرات التكنولوجية، بناًء عىل العمل الكبري الذي تم إنجازه بالفعل يف مختلف مجاالت العمل، مبا يف ذلك امل
 .يف إطار التعاون يف مجال األمن و الدفاع عىل مستوى االتحاد األورويب

ولكن مصحوبًا مبعايري ، بدون ال يوجد مؤرش عىل جدول زمني ،  " خارطة طريق "قدمت املفوضية األوروبية أخريًا 
تستند خارطة الطريق هذه إىل ثالثة عنارص  .تهدف إىل مرافقة رفع التدابري التقييدية السارية يف معظم الدول األعضاء

معيار وبايئ، مام يدل عىل أن انتشار الفريوس قد انخفض بشكل ملحوظ خالل فرتة الوقت املحدد، ثم معيار  رئيسية: 
ً معيار متثييل لـ يتعلق بحالة البنية ال تحتية الصحية )مع مراعاة تحسب مستوى العاملة واملعدات واألرسة(، وأخريا

قدرات مراقبة السكان )االختبار عىل نطاق واسع ، وتتبع االتصال و الحجر الصحي، كام تويص خارطة الطريق املذكورة 
وتويص بإجراء اختبار لألشخاص  .ض املزمنةبرفع تدريجي للحجر، مبا يف ذلك أطول حامية خاصة لكبار السن واألمرا

بشكل عام ، تدعو املفوضية األوروبية إىل مزيد من التنسيق بني الدول ، سواء من حيث رفع حبس  .املعرضني للخطر
 .السكان ، وكذلك إلعادة فتح الحدود الخارجية ملنطقة شنغن

 إجراءات أخرى: -4
االتحاد األورويب جهوده من أجل متكني املواطنني  ضافر 19يف إطار  التصدي لجائحة كورونا كوفيد

ورويب إعادة مواطني االتحاد األ األوروبيني املسافرين العالقني خارج االتحاد األورويب من العودة إىل بلدانهم، و
يقدر  ييف دول العامل الثالث عن طريق تقديم الدعم القنصيل للعودة ألوطانهم والذالذين يعملون يف الدول األعضاء فيه 

متت إعادة أكرث من  و   نقلوا الناس إىل ديارهم  600 000األوروبيني يعيشون يف الخارج وحوايل  625 000عددهم بأكرث من
مواطن تقطعت بهم السبل يف جميع أنحاء العامل نتيجة للوباء إىل أوطانهم بفضل رحالت العودة املشرتكة التي  85000

 بعد وساعات العمل كام قام بوضع ترتيبات العمل املرنة، مثل العمل عن .228٪ 75 بنسبة متولها ميزانية االتحاد األورويب
املرنة وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املبتكرة، تطوير املهارات و إعادة التدريب املهني ، وهي فرصة يجب 

 بيئية الجارية.وال مع مراعاة التحوالت الرقميةلالستجابة للتغيريات التي أحدثها فريوس كورونا يف عامل العمل، اغتنامها 
                                                           

227-  Efforts complémentaires pour renforcer la résilience et lutter contre les menaces hybrides ,  Conclusions du Conseil (10 décembre 
2019), Secrétariat général du Conseil, Bruxelles, le 10 décembre 2019,  Conseil de l'Union européenne :  
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/fr/pdf 
228-  FLASH INFO : L’UNION EUROPÉENNE FACE AU COVID-19 - Note d’information n°6 , op, cit. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/fr/pdf
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ويف سياق مكافحة الجائحة مل ينس االتحاد األورويب  الحفاظ عىل حقوق اإلنسان، الن اإلجراءات االستثنائية 
املتعلقة باألزمة الصحية التي اتخذتها الدول األعضاء بسبب مخاطرها من املحتمل أن تؤثر عىل الحقوق والحريات 

-229COVID ، ،كحامية وتعزيز املساواة بني املرأة والرجل، السيام فيام يتعلق بالفئات الضعيفة يف سياق وباءاألساسية
نسان عىل املستوى األورويب والسيام اآلليات الرقابية لحقوق اإل . فهذه اإلجراءات  تخضع للمراقبة الوثيقة بشكل خاص 19

 ا، اللجنة دون أن ننىس الجمعية الربملانية ملجلس أوروبان األورويبعىل غرار املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان،الربمل
(PACE) 

 الخامتة:
من خالل هذا البحث وجدنا أن  االتحاد األورويب بذل جهودا جبارة  يف مختلف املجاالت و األصعدة مستخدمة 

 كل الوسائل خاصة املادي منها يف سبيل التصدي لجائحة فريوس كورونا،

 النتائج:
واقع  كشف ضعفاً يف مبدأ التضامن بني دول أوروبا، حيث اتخذت كل دولة العديد من اإلجراءات إن ال -

والتدابري ملنع تفىش الفريوس، بالطريقة التي تحقق مصالحها دون النظر إىل مصلحة جريانها أو مصلحة 
 االتحاد األورويب.

إجراءاتها االحرتازية وغلق حدودها، حيث استهانة  دول االتحاد األورويب بخطر الفريوس، وتأخرها يف أخذ  -
ساعدت سياسة الحدود املفتوحة بني دول االتحاد األورويب وسهولة تنقل مواطنيها ومقيمها وفقا التفاقية 

 .شنعن يف جعل أوروبا بؤرة سهلة لتفيش فريوس كورونا

عضاء م الالزم لدول األ إن ضعف مبدأ لتضامن بني دول االتحاد، وتقاعس االتحاد األورويب عن تقديم الدع -
السيام إيطاليا،أدي إىل لجوء إيطاليا بطلب الدعم من الدول خارج االتحاد األورويب كالصني وروسيا 
والواليات املتحدة األمريكية، كذلك لجوء إسبانيا بطلب مساعدات عاجلة من الواليات املتحدة األمريكية. 

نا ، متوقف عيل أن تتعاىف روح التضامن بني دول فإن تعاىف االتحاد األورويب من تفىش فريوس كورو 
 .االتحاد

لقد جرى تفعيل عدد من اآلليات األوروبية الخاصة بالتنسيق وتبادل املعلومات واملامرسات الجيدة وإدارة  -
 األزمات

                                                           
229  - Countering the COVID-19 crisis in education and training: Council adopts conclusions | EU Council Press : op; cit. 

https://www.pubaffairsbruxelles.eu/fr/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions-eu-council-press/
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/fr/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions-eu-council-press/
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كشفت أيضا أزمة فريوس كورونا عن محدودية دور االتحاد األورويب يف التعامل مع األزمة وفًقا لحدود  -
 ياته املنصوص عليها يف معاهدات تأسيس االتحاد، صالح

 االقرتاحات:
رضورة إعادة االتحاد األورويب النظر يف عالقات دول االتحاد فيام بينها والنظر إىل األزمة بروح واحدة وبروح  -

 من املسؤولية املشرتكة.

 توسيع صالحيات االتحاد األورويب يف مجال الطوارئ الصحية. -

 

 املراجع

 لعربية باللغة ا
 1-  2000ميثاق الحقوق األساسية لعام. 
 2- 1999معاهدة   أمسرتدام لعام. 
 3- 1992ماسرتخت لعام   املعاهدة. 
 4-  1950االتقافية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام 
 5-  1996امليثاق االجتامعي األورويب املعدل عام . 
 6- حرب الباردة، رسالة ماجستري، تخصص: سياسة غريب رقية، السياسة الخارجية لالتحاد األورويب بعد ال

مقارنة، فرع: عالقات دوليو، قسم: العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، قسم: العلوم السياسية والعالقات 
 .193، ص2012-2011الدولية/، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيرض، بسكرة، الجزائر، 

 7- (2020سؤال وجواب.) 19-مرض فريوس كورونا كوفيد:  
 8- 2020مارس،  31هل يتجه االتحاد األورويب إىل التفكك بعد أزمة كورونا؟ الثالثاء،  باسم راشد: 

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item 
 9-  :بسمه فايد، إجراءات االتحاد األورويب ملواجهة فريوس كورونا املستجد 

https://www.europarabct.com/category 
 10- 19/05/2020عىل حافة الهاوية.. هل يقتل "كورونا" املستجد االتحاد األورويب بالكامل؟  ،محمد السعيد 

 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses : 

 باللغة األجنبية

https://futureuae.com/ar/Author/%20Index/110/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://futureuae.com/ar/Author/%20Index/110/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item
https://www.europarabct.com/category
https://www.aljazeera.net/author/mohammed_saeed
https://www.aljazeera.net/author/mohammed_saeed
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 - Réaction face au Corona , Commission européenne,  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-

eu/health/coronavirus-response_fr 

 2-  EU4Health programme for a healthier and safer Union 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf 

 3 - FLASH INFO : L’UNION EUROPÉENNE FACE AU COVID-19, Note d’information n°6, 

(17 avril 2020), COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES  p.4 : 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001

_20200313_Flash_Covid-UE.pdf 

 4-  L’Union européenne à l’épreuve des crises : 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/, 

3/04/2020. 

 5- Dix choses que fait l'UE pour lutter contre la COVID-19 : 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/  

 6  -  Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19, , COM(2020) 

245 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU 

CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL ET À LA BANQUE EUROPÉENNE 

D'INVESTISSEMENT COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, : 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_fr.pdf, le 

17.6.2020 

 7  -  Lutte contre la désinformation, Mesures de l'UE destinées à lutter contre la désinformation 

concernant la COVID-19. ; https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/fighting-

disinformation/    

 8-  Covid-19 : Les réponses européennes, fondation Robert Schuman, 18/05/2020 : 

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-26032020-fr.pdf 

 9  -  Efforts complémentaires pour renforcer la résilience et lutter contre les menaces hybrides, 

Conclusions du Conseil (10 décembre 2019), Secrétariat général du Conseil, Bruxelles, le 10 

décembre 2019,  Conseil de l'Union européenne : 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/fr/pdf 

 10-Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19, COM(2020) 245 

final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU 

CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL ET À LA BANQUE EUROPÉENNE 

D'INVESTISSEMENT, COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles 19 : p.2  https://expat-

elan.fr/commission-europeenne-conseil-de-l-union-europeenne/commission-

europeenne/2020/3420-communication-de-la-commission-europeenne-du-08-04-2020-

concernant-l-eva, le 17.6.2020 

 11-  L’Union européenne à l’épreuve des crises : 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/, 

3/04/2020. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu4health_factsheet_en.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-UE.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Actualites/001_20200313_Flash_Covid-UE.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/fighting-disinformation/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/fighting-disinformation/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/covid19-26032020-fr.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/fr/pdf
https://expat-elan.fr/commission-europeenne-conseil-de-l-union-europeenne/commission-europeenne/2020/3420-communication-de-la-commission-europeenne-du-08-04-2020-concernant-l-eva
https://expat-elan.fr/commission-europeenne-conseil-de-l-union-europeenne/commission-europeenne/2020/3420-communication-de-la-commission-europeenne-du-08-04-2020-concernant-l-eva
https://expat-elan.fr/commission-europeenne-conseil-de-l-union-europeenne/commission-europeenne/2020/3420-communication-de-la-commission-europeenne-du-08-04-2020-concernant-l-eva
https://expat-elan.fr/commission-europeenne-conseil-de-l-union-europeenne/commission-europeenne/2020/3420-communication-de-la-commission-europeenne-du-08-04-2020-concernant-l-eva
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/
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 12- Corona Virus Europe: https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-

nombre-de-cas-europe/ 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-europe/
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-europe/
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 بين تحديات الدول المتقدمة وإستراتيجية المكافحة في الدول النامية كورونافيروس 

 

 طالبة باحثة سلك الدكتوراه، قانون عام
 جامعة الحسن االول،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، سطات

 طالب باحث سلك ماسرت، قانون عام
 واالجتامعية السوييس، الرباطجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 

 ملخص:

، حالة من الرعب تساوت فيه  الدول املتقدمة واملتطورة تكنولوجيا والدول 19أثار فريوس كورونا أو كوفيد 
دولة(، بدًء من الدول  160النامية ودول العامل الثالث. "ما جعله  يلقب  بالفريوس العادل" )اجتاح ما يقارب 

مقارنة  لوفياتاترضرا انتهاًء بدول العامل الثالث وهي اقل رضرا من الناحية البرشية؛ عدد املتطورة وهي األكرث 
 ومع بداية انتشار هذا الوباء، اختلفت الدول فيام بينها يف مع دول متقدمة. أجرب العامل عىل التجند للحد منه.

أخرى،  إىل اختلفت وتنوعت من دولةوضع اإلسرتاتيجية للحد من الوباء وعدم انتشاره، لكن هذه اإلسرتاتيجية 
ففي الدول ذات الطبيعة الصناعية قررت االستمرار يف نشاطها االقتصادي دون مباالة يف تداعيات هذا الوباء 
عىل املستوي اإلنساين؛ مثل الواليات املتحدة األمريكية التي وضعت كفة االقتصاد يف مرتبة أهم عىل حياة 

الغة لتصدرها الرتبة األوىل من حيث انتشار هذا الوباء، وعرفت مجموعة من األرضار املواطنني، نتج عنه أرضارا ب
صادية ومالية برامج اقت اعتامدعىل مستوى االقتصادي بسبب توقف كافة األنشطة املدرة لدخل. مام استدعى ا 

هم، وتعطلوا ا وظائفتريليون دوالر أمرييك للحد من التداعيات الكارثية الحالية عىل من فقدو  2.1ضخمة بقيمة 
عن العمل وعىل الرشكات واملصالح الصغرية واملتوسطة والكبرية لتجاوز هذه املحنة، للحيلولة دون تحول الركود 

 .الحايل إىل كساد طويل األمد

 كورونا، التحديات ، الدول املتقدمة ، الدول النامية ، برامج اقتصادية . الكلامت املفتاحية:
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Abstract: 

The Corona virus, or Covid 19, has sparked a state of terror in which developed 

and technologically advanced countries, developing countries and third world 

countries are equal. What made it called the "just virus" (it swept nearly 160 countries), 

starting with the developed countries, which are the most affected, and ends with the 

third world countries, which are less harmful in human terms; The number of deaths 

compared to developed countries. The world was forced to enlist to curb it. With the 

beginning of the spread of this epidemic, countries differed among themselves in 

developing a strategy to limit the epidemic and not spread it, but this strategy differed 

and varied from one country to another. Like the United States of America, which 

placed the economy in a more important place over the lives of citizens, it resulted in 

severe damage, being the first in terms of the spread of this epidemic, and it has 

experienced a range of damages at the economic level due to the cessation of all 

income-generating activities. This necessitated the adoption of massive economic and 

financial programs worth $ 2.1 trillion to reduce the current catastrophic repercussions 

on those who have lost their jobs and are unemployed and on small, medium and large 

companies and interests to overcome this ordeal, to prevent the current recession from 

turning into a long-term depression. 

key words: Corona, challenges, developed countries, developing countries, 

economic programs. 
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 : مقدمة
تعددت وتنوعت الحروب بتنوع الوسائل املستعملة فيها، فبالرجوع إىل بداية القرن العرشين نجد أن أول حرب 

، حيث كانت لها آثار عىل الدول املشاركة والدول التي مل تشارك أن كانت هناك 1914عاملية أوىل كانت بداية سنة 
د ظهور دول قيادية عىل املستوى السيايس، وعىل املستوى عالقات اقتصادية وسياسية بل روابط اجتامعية، وبع

االقتصادي إذ مع تطور املجتمع الدويل وبروز الدول القيادية وتسابق الدول عىل قيادة العامل، والسباق نحو التسلح 
من  توإظهار القوى العسكرية واالقتصادية الدول التي تريد فرض سيطرتها عىل الكون، إذ خالل منتصف األربعينيا

نفس القرن استندت الحرب العاملية الثانية خلقت خسائر برشية واقتصادية هائلة، أبرزت بشكل مبارش عىل األنظمة 
 السياسية وعىل مكونات املجتمع الدويل فاختفت عصبة األمم وتأسست األمم املتحدة بكل عنارصها وقوانينها.

واليات اشرتايك، وبالتايل ظهور قيادتني للعامل بقيادة الكام أن لها عىل املستوى الدويل بروز قطبني رأساميل و 
املتحدة واالتحاد السوفيايت، لتربز حرب عاملية من نوع جديد يف أواخر الثامنينات  وبداية التسعينات، وتتجىل يف 

، وبالتايل يتالحرب الباردة وانتهت بفوز الواليات املتحدة وسقوط جدار برلني الذي فيه إشارة لسقوط االتحاد السوفيا 
قيادة العامل برؤية واحدة وتوجه واحد تحت القيادة األمريكية التي بسطت يدها العامل من خالل كذلك تحجمها يف 
املؤسسات املالية العاملية ومن بني التطورات التي عرفها العامل عىل مستوى فرض القوى بتطور التكنولوجي وما خفي 

موضوع مقالنا، وهي من أخطر الحروب التي يعرفها العامل الحايل، بعد أخطر وهي الحرب البيولوجية التي هي 
 استعاملها يف الحري العاملية الثانية" استخدام قنبلة هريوشيام وإنهاء الحرب العاملية الثانية".

ة يفاليوم ويف وقتنا الخايل يعيش العامل كله، تحت وطأة من سببها حرب بيولوجية بني الواليات املتحدة األمريك
والصني، وبني من يعتربه خطأ مخربي فرض خطره عىل العامل إذ كان بداية ظهوره  يف الصني وبالضبط مدينة ووهان 
املتواجد فيها مخترب بيولوجي  يحتوي عىل الفريوسات األكرث خطورة ومن بينها فريوس كورونا أو الكليل سمي بهذا 

ت الفريوس وقد أحاطت به نتوءات مستديرة بارزة كأنها االسم الن املشهد تحت امليكروسكوب تبدو فيه جسيام
 .230إكليل

ورسعان ما عمل هذا الفريوس عىل اإلشارة يف مدينة ووهان برسعة كبرية مل تستطع الصني السيطرة عليه إال 
ألف فعملت عىل حرصه والحد منه من خالل فرض الحجر الصحي ومنع  100بعد إضافة عدد كبري من سكانها تتجاوز 

التجمعات وإقفال املدارس والجامعات مع العمل عىل صناعة واخرتاع كل التقنيات التي تعمل عىل كشف حاالت كل 
الحاملني للفريوس يف ظل هذه اإلجراءات الصارمة التي نهجتها الصني للحد من انتشار وفريوس كورونا يف  األفراد

                                                           

الجزء –ديفيد كوامن: ترجمة د مصطفى إبراهيم فهمي، سلسة عامل املعرفة ، الفيض أمراض الحيوانات املعدية وجائحة الوباء التالية بني البرش  -230 
 .11ص  2014فة واالداب الكويت سنة املجلس الوطني للثقا -االول
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 الرصامة يف بداية األمر إال بعد تفيش الوباء وبالتايل املقابل، هناك  دول تعاملت مع هذه الجائحة ميكن نعتها وعدم
 كانت التدابري املتخذة مل تكن ناجحة إىل الحد الكبري.

 لوالياتارويب بالرغم من تقدمها الكبري عىل املستوى الصحي، يف املقابل نجد أن و كام هو الحال يف االتحاد األ 
 ع اإلشارة مع مام تبايل الصحة أو تفيش الوباء عىل مواطنيها. حافظة عىل نشاطها االقتصادي ومل األمريكيةاملتحدة 

عيشه العامل من يف تحمل املسؤولية فيام ي األمريكيةيعيشه العامل من تبادل االتهامات بني الصني والواليات املتحدة 
 إنسانية وما سيخلفه من آثار مستقبلية للمنتظم الدويل. وكارثةأزمة  

 :اإلشكالية اآلتيةمن خالل هذا الطرح تربز 
 إىل أي حد عمل فريوس كورونا عىل فرض تحديات آنية ومستقبلية للدول املنتظم الدويل؟

 :محاور ثالث يف املوضوع تناول خالل من اإلشكالية هذه عن اإلجابة ستتم

 : تحديات كورونا عىل مستوي الدويلاألولاملحور 
 واالقتصادي ونا عىل املستوى  السيايسملواجهة كور  الدول بعض إسرتاتيجيةاملحور الثاين: 
  .كورونا فريوس سيخلفها التي والسياسية االقتصادية التحديات تهم استرشافية نظرة املحور الثالث:

 

 : التحديات الدولية لفريوس كورونا األولاملحور 
ية تكنولوجيا والدول النام، حالة من الرعب تساوت فيه  الدول املتقدمة واملتطورة 19أثار فريوس كورونا أو كوفيد 

دولة(، بدًء من الدول املتطورة وهي  160ودول العامل الثالث. "ما جعله  يلقب  بالفريوس العادل" )اجتاح ما يقارب 
تقدمة. أجرب مقارنة مع دول م الوفياتاألكرث ترضرا انتهاًء بدول العامل الثالث وهي اقل رضرا من الناحية البرشية؛ عدد 

 لتجند للحد منه.العامل عىل ا

م  الكثري من العقالنية والحسم السيايس لدى الحكومات عىل اختالف طبائعها تومن أجل  مواجهة كورونا، ح
.ملا شكله من خطر كوين مل يشهد األحياء من بني  231من دميقراطية إىل شمولية وعىل اختالف قناعات قادتها

بلدا، ما سيخلف أثار بالغة عىل  160وس أسقط مرىض وموىت يف اإلنسان مثيال له من قبل، نحن إزاء مسار قاتل لفري 
أرسع تبادل للمعرفة العلمية يف  19-املستوى االجتامعي و االقتصادي والسيايس والبيئي، بعدما أحدث وباء كوفيد

ى الدول دتاريخ البرشية، حيث قامت املجالت العلمية بإزالة الحواجز ذات الصلة ،من املمكن ان يقلب موازن القوى ل

                                                           

 حمزاوي، يف مواجهة كورونا.القليل من النظريات املؤامرة والكثري من التضامن اإلنساينعمرو  - 231
   https://carnegie-mec.org/2020/03/24/ar-pub-81353 

https://carnegie-mec.org/2020/03/24/ar-pub-81353
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العظمى ويخلق نظاما دوليا اقتصاديا جديدا، خصوصا بعدما مل  يعد من مقدور بعض الدول وخصوصا املتقدمة  عىل 
،رغم تقدمها العلمي وتطوير مدهش ملنظومتها الصحية، إال أنها بلغت طاقاتها  19املواجهة والقضاء عىل كوفيد 

عدات والعقاقري أن ينفذ؛ اقرتبت طاقة العمل لدى الفرق الطبية، االستيعابية الحدود القصوى وكاد مخزونها من امل
والفرق املعاونة من االنكسار مام أصبح يعيش العاملون يف املستشفيات، من أطباء وممرّضني وعامل نظافة وإداريني، 

 أوقاتاً صعبة جداً ويختربون الخوف واألمل واملوت والقلق واإلرهاق. 

دولة وكان أكرث عدال؛ ال مييز بني أخرض وأحمر وأصفر وأسود  160انترش يف أكرث من  كام سبقت اإلشارة،  الوباء
 األوبئة، عكس 232وأبيض. إنه فريوس هائج يصيب الناس عىل اتساع العامل، وال يبدو أن دولة ستنجو من إصاباته

عة من الدول املتقدمة مجمو  كإبوال. الذي اقترص عىل الدول النامية، لكن هذه املرة مع فريوس كورونا عرفت األخرى
كراهات عىل مستوي االجتامعي،االقتصادي، والسيايس. لهذا دعت منظمة الصحة العاملية الدول إىل االستنفار اإل 

 .233والتعاون، ليك يتجنب العامل أخطار عدو ال يهادن وال يفاوض وال يساوم

رونا ل املتقدمة أي جهد عىل محاربة فريوس كو يف ظل هذه األزمة الوبائية الكونية التي أبانت أنه، مل يعد للدو 
رغم تقدمها العلمي، إال أن احتواء الوباء ظل مستحيال مام اضطر بعض الرؤساء، الخروج بتصاريح كرئيس الوزراء 
الربيطاين: " عىل الربيطانيني أن يستعدوا لفقدان عائلتهم"، كذلك رصح رئيس الواليات املتحدة األمريكية )ترامب( 

لقادم أسوء"، إن عجز هذه األخرية التي تتزعم العامل بقوتها وتطورها التكنولوجي، أصبحت تعاين بشكل مهول " أن ا
قتصادية إن الواليات املتحدة قد تواجه عاصفة ا” ناشيونال إنرتست األمريكية“جراء فريوس كورونا، وذكر تقرير مبجلة 

ر لام ظهرت انعكاسات تفيش فريوس كورونا. ورجح كاتب التقريمحتملة، ميكن أن تدفع البالد إىل حالة من الركود، ك
"دانييل ديفيس" أن يكون فريوس كورونا واالضطراب االجتامعي الذي ميكن أن يسببه عىل املدى القريب ملاليني 

تي قد لاألمريكيني خطريا وشديًدا. وأضاف التقرير أنه يف حني أن األمور قد تزداد عىل املدى القريب، فإن املخاطر ا
. فقدان الواليات املتحدة األمريكية لدفة 234تتعرض لها البالد عىل املدى البعيد من املحتمل أن تكون أسوأ بكثري

قيادة العامل، خاصة وأن مقوماتها االقتصادية والعسكرية والعلمية الكربى، مل تنفعها لحد اليوم يف مجابهة زحف الوباء 
رات اإلدارة األمريكية أكدت أن كل اهتامماتها ال تنصب إال عىل الشأن الداخيل ، كام أن العديد من قراأراضيهاداخل 

، خاصة مع نزعات ترامب الفردانية ورغبته يف العمل مبعزل عن املجتمع الدويل، بعد تفيش أخبار عن 235األمرييك

                                                           

 - https://www.trtarabi.com/opinioتداعيات كورونا عىل العالقات الدولية واإلنسانية    عبد الستار  قاسم 232 -
  https://www.trtarabi.com/opinio-  تداعيات كورونا عىل العالقات الدولية واإلنسانية  ر قاسمعبد الستا -233 

التحديات الجديدة للنظام الدويل: األمن اإلنساين والصناعي يف مواجهة فريوس كورونا،  :منصور أبو كريم -234 
https://democraticac.de/?p=65313 

 https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52165297فريوس كورونا: هل تطيح أزمة الوباء بزعامة أمريكا؟، -235 

عبد%20الستار%20%20قاسم
عبد%20الستار%20%20قاسم
https://www.trtarabi.com/opinio%20-
https://www.trtarabi.com/author/abdelsttar.qasim
https://www.trtarabi.com/opinio%20-
https://democraticac.de/?p=65313
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52165297
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رفية  خالل هذه الظاللقاح، اليشء الذي يكشف عجز أمريكا يف قيادة العامل األملانيةاملختربات  إحدىرشاء من 
ا وخصوصا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا هم  أكرث ترضرا، أعلنوا عن استسالمهم بعدم األوريبالصعبة. بينام بلدان االتحاد 

كانوا  قدوة أمام الدول النامية وخصوصا لدى الدول املغرب العريب، التي عرفت  ببؤرة الهجرة غري النظامية. والحديث 
، أمر يقودنا اىل التكتل اإلقليمي وهو االتحاد األوريب، بعد عجزه  يف مساعدة هذه الدول، التي عن إسبانيا وإيطاليا

لجأت إىل الصني ملساعدتها، باإلضافة إىل اعتامد كل دولة من دول االتحاد األوريب عىل نفسها وإمكانياتها الذاتية 
هذا بخصوص الدولة املتقدم. أما  236تحاد سابقايف مجابهة جائحة كورنا، دون إغفال انسحاب بريطانيا من هذا اال 

فيام يخص الدول النامية  كدول شامل أفريقيا مثال املغرب وتونس والجزائر شديدة الهشاشة عىل مستوى االقتصادي، 
واالجتامعي، األكرث عرضة إزاء الفريوس للتأثّر بحد كبري بتبعاته، عىل اعتبار املنظومات القامئة يف هذه البلدان، 

صف بالالمساواة والهشاشة االجتامعية، بسبب سوء اإلدارة االقتصادية وقصور االستثامر يف البنى  التحتية والتنمية تتّ 
البرشية. فرمبا تتمكن الحكومات يف البلدان الثالثة من إعادة اخرتاع نفسها يف املدى لقصري، ولكن أبعد من ذلك، 

 سوف تؤّدي عىل األرجح إىل زعزعة االستقرار لديها. 237ماتفإن تداعيات األخطاء التي ارتكبتها هذه الحكو 

وبالتايل سيرتتب عن فريوس كورونا تداعيات عىل مستوي االقتصادي، ستبلغ يف األيام املقبلة مستويات       
ض عخطرية ال ميكن لدولة واحدة معالجتها مبفردها. وهو ما تجىل يف االتحاد األوريب بعد فشله يف تقديم املساعدة لب

أعضائه كإيطاليا مثال، هذا األمر حتام سيؤدى مبيزانياتها اىل االنكامش يف سياق مواجهة التبعات اإلنسانية 
واالقتصادية. ويقول "لورنس بون" كبري االقتصاديني يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: إن الفريوس يشكل 

اً الحتواء تجارية والسياسية. ويتعني عىل الحكومات أن تعمل فور خطراً عىل االقتصاد العاملي، الذي أضعفته التوترات ال
الوباء، ودعم نظام الرعاية الصحية، وحامية الناس، ودعم الطلب، وتوفري حبل إنقاذ مايل لألرس والرشكات األكرث 

ده سيتطلب تزاي . إذ فاالمر يتطلب تكتل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية ، ملحاربة هذا الوباء،ألن238ترضراً"
 من الحكومات زيادة نفقاتها ملكافحة أثر هذا الفريوس.

كام يؤدي يف نفس الوقت من انخفاض يف إيراداتها، نتيجة تراجع النشاط االقتصادي. وقد تواجه البلدان كذلك 
تفاقم كل ت انخفاض إيرادات صادراتها. بسبب تراجع عائدات السياحة، أو انخفاض أسعار السلع األولية. وميكن أن

هذه األوضاع يف حالة حدوث توقف مفاجئ يف تدفقات رؤوس األموال الداخلة. وقد يرتتب عىل هذه األمور مجتمعة 

                                                           

  http://www.bilwadeh.com/1054625-/2رونا" ومالمح النظام الجديد،إبراهيم الشعري: " كو  -236 
 عمرو حمزاوي، يف مواجهة كورونا..القليل من التظريات املؤامرة والكثري من التظامن اإلنساين -237 

،81353-pub-mec.org/2020/03/24/ar-https://carnegie 
 https://arabic.cnn.com/business/article،2009فريوس كورونا يدفع االقتصاد العاملي إىل أسوأ أزمة منذ عام  -238 

http://www.bilwadeh.com/1054625-2/
https://carnegie-mec.org/2020/03/24/ar-pub-81353
https://arabic.cnn.com/business/article
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، اليشء الذي استجاب 239نشوء حاجة عاجلة لتمويل ميزان املدفوعات ملجابهة التفاوت؛ بني تدفقات النقد األجنبي
مليار دوالر أمرييك لتمويل االستجابة األولية يف بلدان  50لغ يصل إىل له صندوق النقد الدويل توفري متويال طارئا مبب

األسواق الصاعدة والبلدان النامية. ومن املمكن إتاحة املزيد من املساعدات عند اتضاح حجم التحديات املاثلة. وعىل 
أمرييك من أصل هذا املبلغ، مليار دوالر  10وجه التحديد، فإن البلدان منخفضة الدخل بإمكانها االستفادة من حوايل 

 من أجل وضع إسرتاتيجية ملواجهة فريوس كورونا. 240عىل أساس رشوط ميرسة يف الغالب

 املحور الثاين: التدابري البديلة لبعض الدول يف مواجهة جائحة كورونا 
أن يوقفه،  قاح ميكنمنذ البوادر األوىل للوباء، عن البحث عن عقار أو ل -الطبية منها -ما  توقفت الجهود الدولية 

ا إىل جائحة ووباء عاملي، تواصل دول العامل جهوده -وفق منظمة الصحة العاملية-ومع زيادة تفيش الفريوس وتحوله 
التخاذ تدابري من شأنها أن تحد من انتشاره.لكن مع كل هذه اإلجراءات الصارمة، ال يزال الوباء يتمدد يف دول 

دول أخرى استقر بها من فرتة، بل إن عددا من الدول أعلنت هزميتها  جديدة، ويطيح مبزيد من ضحاياه يف
 واستسالمها يف مواجهة  الفريوس.

ومع بداية انتشار هذا الوباء، اختلفت الدول فيام بينها يف وضع اإلسرتاتيجية للحد من الوباء وعدم انتشاره، لكن 
شاطها ول ذات الطبيعة الصناعية قررت االستمرار يف نهذه اإلسرتاتيجية اختلفت وتنوعت من دولة اىل أخرى، ففي الد

االقتصادي دون مباالة يف تداعيات هذا الوباء عىل املستوي اإلنساين؛ مثل الواليات املتحدة األمريكية التي وضعت 
هذا  ركفة االقتصاد يف مرتبة أهم عىل حياة املواطنني، نتج عنه أرضارا بالغة لتصدرها الرتبة األوىل من حيث انتشا

الوباء، وعرفت مجموعة من األرضار عىل مستوى االقتصادي بسبب توقف كافة األنشطة املدرة لدخل. مام استدعى 
تريليون دوالر أمرييك للحد من التداعيات الكارثية الحالية عىل من  2.1اعتامد برامج اقتصادية ومالية ضخمة بقيمة 

لولة واملصالح الصغرية واملتوسطة والكبرية لتجاوز هذه املحنة، للحي فقدوا وظائفهم، وتعطلوا عن العمل وعىل الرشكات
. وأعلن خرباء اقتصاد تابعون لألمم املتحدة " أن األرضار التي 241دون تحول الركود الحايل إىل كساد طويل األمد

ر"، يف صادرات مليار دوال  50لحقت باالقتصاد العاملي الناجم عن فريوس كورونا الجديد قد تصل إىل انخفاض قدره 

                                                           

 https://www.imf.org/ar/News/Articlesصادي يف ظل فريوس كورونا: أمال يف األفضل واستعدادا لألسوأ،مارتن مواليزن،التخطيط االقت-239 
  أمال يف األفضل واستعدادا: صندوق النقذ الدولة: التخطيط االقتصادي يف ظل فريوس كورونا : مارتن مواليزن -240 

       https://www.imf.org/ar/Newsألألسو 
 دقيقة 12:45عىل الساع  2020/04/04ريخ الزيارة: تا
  pub-mec.org/2020/04/07/ar-iehttps://carneg-81486عمرو حمزاوي، عودة الدولة يف زمن كورونا، -241 

https://www.imf.org/ar/News/Articles
https://www.imf.org/ar/News
https://www.imf.org/ar/News
https://carnegie-mec.org/2020/04/07/ar-pub-81486
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” ناشيونال إنرتست“، وذكر تقرير مبجلة 242الصناعات التحويلية، يف جميع أنحاء العامل خالل شهر فرباير وحده
األمريكية:" أن الواليات املتحدة قد تواجه عاصفة اقتصادية محتملة، ميكن أن تدفع البالد إىل حالة من الكساد كلام 

ورجح كاتب التقرير "دانييل ديفيس" أن يكون فريوس كورونا واالضطراب ظهرت انعكاسات تفيش فريوس كورونا". 
االجتامعي الذي ميكن أن يسببه عىل املدى القريب ملاليني األمريكيني صعبا. وأضاف التقرير: " يف حني أن األمور 

ن تكون أسوأ حتمل أ قد تزداد عىل املدى القريب، فإن املخاطر التي قد تتعرض لها البالد عىل املدى البعيد من امل
 ". 243بكثري

وبعد الواليات املتحدة سيليها االتحاد األورويب ونشري بالخصوص اىل  فرنسا، أملانيا، ايطاليا واسبانيا تلك الدول 
عرفت انتشارا كبريا لهذا الوباء، بحيث مل يعطوا للوباء أهمية. متزعمني بذلك تقدمهم العلمي والتكنولوجي. اىل أن 

أن يقف لهم سدا منيعا، خصوصا مع اكتشاف خلل وضعف األنظمة الطبية حتى عىل مستوى تلك الدول،  الوباء استطاع
فقد بارشت بعد ذلك  الحكومات إىل اتخاذ وضع تدابري وإسرتاتيجيات للحد من انتشار الفريوس واحتوائه. اليشء 

وي التكتل عىل تكثيف الجهود عىل مست الذي تطلب أوال وقبل كل يشء  تعزيز روابط التضامن اإلنساين، ثانيا عمل
اإلقليمي، ثم نزوال اىل مستوى الوطني ، باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض من اتساع رقعة الوباء؛ كتوقيف الرحاالت 
الجوية والتبادالت التجارية، واالمتناع عن االختالط باآلخرين، وااللتزام بإغالق املدارس والجامعات، وإلغاء التجمعات 

ر التجول وتطبيق الحجر الصحي، ونزوعها إىل اعتامد ميزانية إضافية تضمن املأكل، املسكن والرعاية الصحية وحظ
يف املئة(، كذلك  30)تشري التقديرات األولية إىل احتامل بلوغ نسب البطالة يف بلدان الغرب الغنية واملتقدمة حدود الـ 

توقعة لحوافز املالية الالزمة لالستمرار، وتحد من املعدالت املرتفعة املتقديم للقطاعات اإلنتاجية والخدماتية الحيوية ا
الستدانة األفراد واألرس وأصحاب املصالح االقتصادية والتجارية الصغرية واملتوسطةـ بل تتداول أغلبية الحكومات 

 .244اد طويل األمديل إىل كسالغربية اليوم فرص مترير برامج اقتصادية ومالية إضافية للحيلولة دون تحول الركود الحا

يف نفس السياق  يقول أستاذ علم األوبئة واألمراض املعدية يف جامعة إدنربة "مارك وولهاوس": "لدينا مشكلة  
كبرية يف ما يتعلق بإسرتاتيجية التخلص من املرض وكيفية تحقيق ذلك، وال توجد دولة لديها إسرتاتيجية خروج، إنه 

  .245تحد علمي واجتامعي كبري"

                                                           
د. منصور أبو كريم: التحديات الجديدة للنظام الدويل: األمن اإلنساين والصناعي يف مواجهة فريوس كورونا،  -242

https://democraticac.de/?p=65313  : دقيقة. 9:16ة عىل الساع 2020/04/06تاريخ الزيارة 
(، متاح عىل الرابط 2020مارس  13الجزيرة نت، )، كورونا بسبب األمرييك لالقتصاد املتوقعة الخسائر هذه: تقرير -243 

 دقيقة. 36: 5عىل الساعة  2020/04/07تاريخ الزيازة  : http://bit.ly/2w9KaNCالتايل
  pub-mec.org/2020/04/07/ar-https://carnegie-81486عمرو حمزاوي، عودة الدولة يف زمن كورونا، -244 
   https://www.aljazeera.net/newsمتى وكيف؟.. سيناريوهات انتهاء أزمة كورونا-245 

https://democraticac.de/?p=65313
http://bit.ly/2w9KaNC%20تاريخ%20الزيازة%202020/04/07%20على%20الساعة%205
http://bit.ly/2w9KaNC%20تاريخ%20الزيازة%202020/04/07%20على%20الساعة%205
https://carnegie-mec.org/2020/04/07/ar-pub-81486
https://www.aljazeera.net/news
https://www.aljazeera.net/news


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

127 
 

ومن جهة أخرى، ال يعني أن جميع الدول مل تستطع مواجهة هذا الوباء، فهناك بعض الدول متكنت من    
ألف شخص  81السيطرة عليه، مع العلم انه ظهر يف الصني وانترش بشكل كبري يف مدينة ووهان ووصل العدد اىل 

لربت القسوة، واعترب عامل األوبئة "تو  مصاب بهذا الفريوس، حيث انخفض عدد الحاالت بعد تطبيق إجراءات شديدة
نينسوا" األستاذ بجامعة جون هوبكنز األمريكية )هناك دول متكنت من اتخاذ إجراءات الحتواء تفيش املرض، ويجب 
أن نتعلم منها. معتربا أن الصني ليست وحدها، وإمنا الدول املجاورة كذلك لها قد ال تجدها دول دميقراطية  لكن 

 195مليون نسمة، سجلت  23.6كتايوان املجاورة للصني والتي يبلغ عدد سكانها نحو  246حف االنتشاراستطاعت وقف ز 
مليون نسمة،  120مارس،أما اليابان، التي يبلغ عدد سكانها نحو  23حالة إصابة بفريوس كورونا، وحالتي وفاة فقط حتى 

 909فرباير ،خالل يوم واحد  2انتشار الفريوس حالة إصابة، وسجلت كوريا الجنوبية يف لحظة ذروة  1100فقد سجلت 
، 6,463، يف حني عدد الذين متاثلوا للشفاء 183،كان عدد الوفيات 10,237أبريل بلغ عدد اإلصابات  5حاالت اىل غاية  

ذكر، لمليوناً فإنها تعد من أكرث الدول فاعلية يف التصدي له. والجدير با 50ويعد هذا الرقم يف دولة يبلغ عدد سكانها 
أن النموذج الكوري استطاع أن يحد من انتشار الفريوس، دون اتخاذ أي قرار من شأنه أن يدمر االقتصاد، ومل يتخذ 

 كإعالن عن حالة الطوارئ وتوقيف الرحالت. 247أي إجراءات من شأنها تقيد حرية التعبري والحركية،

وية للحزب باء فيها، يرجع اىل الطبيعة السلطأن سبب احتواء الو األكادميينيوبالرجوع إىل الصني يفرس بعض  
الشيوعي، التي أفضت إىل هذا االلتزام من قبل املواطنني، وذلك خوفاً من تعريض أنفسهم للمساءلة والعقاب. وهناك 
من اعترب أثر الثقافة الكونفوشيوسية عىل املجتمع الصيني بالخصوص، واملجتمعات يف دول جنوب رشقي آسيا عموماً 

تمتع بحس تكافيل عاٍل وقيم مجتمعية مقدمة لديهم عىل القيم الفردية عىل عكس الحال يف املجتمعات التي ت
 .248الغربية التي متتاز بحس عاٍل من الفردانية

ميكن تفسري التدابري املتخذة من طرف بعض دول الغرب والتفيش الوباء فيها واحتوائه من طرف دول  جنوب 
 رشقي آسيا : 

 آسيا متتاز منطق حس التكافل االجتامعي مبفهومه الثقايف ووجود السلطة األبوية للدولة؛ دول جنوب رشقي 
املجتمعات الغربية تقوم عىل تغليب الفردانية عىل منطق التكافل االجتامعي، وغياب السلطة األبوية للدولة يف 

 مجتمعاتها.

                                                           

 https://www.bbc.com/arabic/world-52016921فريوس كورونا: اسرتاتيجيات أثبتت نجاحا من احتواء الفريوس  -246 
 
 /https://www.trtarabi.comهي االقدار عىل مواجهة فريوس كورونا،ارساء حسني، الثقافة أم الدولة  -247 
   https://www.trtarabi.com/opinion ارساء حسني  الثقافة أم الدولة هي األقدر عىل مواجهة فريوس كورونا؟  248 

https://www.bbc.com/arabic/world-52016921
https://www.trtarabi.com/
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-25107
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-25107
https://www.trtarabi.com/opinionتاريخ%20الزيارة%202020/04/01%20على%20الساعة%205:59
https://www.trtarabi.com/opinionتاريخ%20الزيارة%202020/04/01%20على%20الساعة%205:59
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ن طريق وس، بقيام سياسات مبتكرة عميكن تفسري نجاح دول جنوب رشقي آسيا يف السيطرة والحد من الفري 
 حزمة من الطرق تتجىل: 

االختبار املبكر :يعد االختبار املبكر إحدى الركائز األولية واألساسية عىل الدولة القيام به، ألنه يكشف عدد  (1
انوم هاملصابني من الفريوس ويحد من انتشاره، وهو ما أكده املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، "تيدروس أد

غيربيسوس": إن اختبار أي شخص يعاين من األعراض هو "مفتاح لوقف انتشار" وتتفق "كريس جونسون"، أستاذة 
علم األوبئة يف "جامعة متبل األمريكية"، مع هذا الرأي وتقول: إن هذا هو ما أحدث فارقا حقيقيا يف احتواء الفريوس، 

ض عدد الحاالت الجديدة، بينام شهدت الدول التي مل يتم فيها فقد شهدت الدول التي اعتمدت عىل االختبار انخفا
 .249إجراء االختبار ارتفاعا حادا يف عدد الحاالت

عزل املصابني: تقول الربوفيسور "كريس جونسون": "قامت كوريا الجنوبية والصني بعمل ممتاز، يف تتبع  -2
ا يف ومنع الفريوس من االنتشار فحسب، بل تساعد أيضواختبار واحتواء مواطنيها".ال تقوم االختبارات بعزل املرىض، 

 اكتشاف الحاالت الجديدة املحتملة، التي قد تكون يف املراحل املبكرة وبالتايل بدون أعراض، 

يبوال يف غرب أفريقيا،  -3 االستعداد والترصف الرسيع: يقول "نينسوا"الذي عمل سابقا يف منع انتشار فريوس إ
سية الحتواء الفريوس هو الترصف برسعة، قبل أن تنتقل العدوى إىل السكان.ويقول: " أظهرت "إن أحد العنارص األسا

دول، مثل تايوان وسنغافورة، أن اإلجراء الرسيع للكشف عن الحاالت الجديدة وعزلها، ميكن أن يكون عامال حاسام، 
 يف احتواء االنتشار".

الق لحامية السكان هي تنفيذ التباعد االجتامعي برسعة، كإغالتباعد االجتامعي: فإن الطريقة األكرث فعالية  -4
 املدارس وإلغاء جميع املناسبات االجتامعية ،كام هو متبع يف الدول كهونغ كونغ وتايوان يف نجاح من انتشار الوباء.

شخصية ل( تعزيز تدابري النظافة الشخصية اعتربت منظمة الصحة العاملية إن غسل اليدين بانتظام، والنظافة ا5
، ويقول "نينسوا" يف هذا: "تعلمت العديد من الدول اآلسيوية، من تجربة سارس 250أمران رضوريان لتجنب العدوى

 .251. هذه الدول تعرف أن النظافة ستقي الناس من املرض، ومتنعهم من إصابة اآلخرين"2003يف عام 

جيل نامية فنجدها غامرت باالقتصاد خوفا من تسهذا ما يخص الدول املتقدمة والتدابري املتخذة فيها، أما الدول ال
أعداد كبرية من املصابني بالفريوس، وهذا راجع لكونهم ال يتوفرون عىل إمكانيات برشية وهشاشة البنيات التحتية 

                                                           

 bic/worldhttps://www.bbc.com/ara-52016921فريوس كورونا: اسرتاتيجيات أتبتت نجاحا من احتواء الفريوس  -249 
 /http://marayana.com/laune/2020/03/25/15831خمس اسرتاتيجيات اتبتث من احتواء الوباء  -250 
 https://www.bbc.com/arabic/world-52016921فريوس كورونا: اسرتاتيجيات أتبتت نجاحا من احتواء الفريوس  -251 

https://www.bbc.com/arabic/world-52016921
http://marayana.com/laune/2020/03/25/15831/
https://www.bbc.com/arabic/world-52016921
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الدول  ، وخصوصا بعدما استعىص االمر عىل-وال يتوفرون عىل مستلزمات طبية كافية ملواجهة هذه الجائحة -الصحية
ة، ففيام بادرت الدول النامية  كاملغرب وتونس والجزائر منذ بادئ انتشار الفريوس، عىل وضع اسرتاتيجية املتقدم

محدودة الفعالية ال تضمن احتواء الفريوس، كتوقيف الرحاالت الجوية والتبادالت التجارية ، وتطبيق الحجر الصحي 
 املدارس والجامعات وإلغاء التجمعات وحظر التجول. لكن واالمتناع عن االختالط باآلخرين وااللتزام بتعليامت إغالق

هذه االسرتاتيجية غري كفيلٌة لضامن الوقاية من الفريوس، حيث يطرح سؤال ملاذا؟ ألنه ميكن أن تصبح الجائحة أسوأ 
رثية ، مع تداعيات كا2014أزمة تصيب الرشق االوسط و شامل أفريقيا منذ ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية يف العام 

 .252مشابهة عرب الحدود الوطنية

لهذا اقترصت الدول الثالث املغرب، الجزائر وتونس ملواجهة هذا الوباء عىل اجراءات ال ترقى  لضامن الحامية، 
فقامت بإنشاء صندوقاً مخصص فقط ملعالجة األزمة، واعتربت الحكومة املغربية أن هذه البادرة مخّصصة مبعظمها 

حتياجات قطاع الرعاية الصحية. ونظراً إىل محدودية ميزانية الحكومية شّجعت الدولة الرشكات للمساعدة عىل تلبية ا
واملواطنني عىل تقديم التربعات، من أجل دعم قطاعات التي ميكن أن تطالها األزمة، وبدأت بوضع آليات لتعويض 

لة، من خالل منح األمهات إجازات بعض املواطنني األكرث هشاشة وتأثّرا. بينام يف الجزائر اتخذت خطوات مامث
مدفوعة، والحؤول دون حدوث ارتفاع شديد يف األسعار، والترسيع يف عملية استرياد املواد الغذائية تجنّباً لحدوث شّح 
فيها.أما تونس، فقد خطت نفس الخطوة التي سار عليه املغرب إذ أنشأت الحكومة صندوقاً لتلّقي التربعات العامة من 

الفريوس، أعلن رئيس الوزراء التونيس عن سلسلة إجراءات اقتصادية ورزمة مساعدات للرشكات  أجل مكافحة
 . 253والصناعات التي تعاين من صعوبات

لكن يف ظل هذه التحديات التي  يعرفها العامل وهشاشة األنظمة عىل املستوي االقتصادي وضعف بنياتها 
ان يعتمد ع استمرار القيود عىل السفر، سيعاين املغرب وتونس، اللذالتحتية سيؤدي اىل تداعياٌت اقتصادية قاسية. فم

. 255، والتحويالت املالية للعامل يف الخارج باعتبارهام العمود الفقري لالقتصاد الوطني254اقتصادهام عىل السياحة
ه قطاع يبينام الجزائر مختلفة بعض اليشء عن املغرب وتونس يف هذا املجال، من ناحية أن اقتصادها يسيطر عل

الطاقة،وال يعتمد عىل قطاع السياحة أو التصنيع، لكن مع هبوط أسعار النفط ستعاين الجزائر التي تصّدر الهيدروكربون 
أيضاً. والعتامد تعاملهم االقتصادي مع الصني ستؤثّر االضطرابات التي ستطال التجارة مع الصني سلباً يف املغرب 

                                                           
ً  يصبح أن ميكن املستجدّ  كورونا فريوس– الدين عالء رانج252 ً  أثرا  ،أفريقيا وشامل األوسط الرشق منطقة يف للرصاعات مضاِعفا

 https://www.brookings.edu/ 
  mec.org/diwan/81362-https://carnegieاسرتاحة قصرية للقادة يف املغرب العريب؟ انتصار فقري، -253 
  /https://www.brookings.edu/ar/opinionsاسعة النطاق يف املغرب العريب،ياسمينة أبو الزهور، ستكون لفريوس كورونا املستجد تداعيات و  -254 
  https://studies.aljazeera.net/ar/article/4611(،1)الجزء  -التحوالت الجيوسياسية لفريوس كورونا وتآكل النيوليربالية  محمد الرشقاوي، -255 

https://twitter.com/ranjalaaldin
https://twitter.com/ranjalaaldin
https://www.brookings.edu/
https://carnegie-mec.org/diwan/81362
https://www.brookings.edu/ar/opinions/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4611
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 األوروبية املرتاجعة باملغرب، الرشيك التجاري األكرب ألوروبا يف منطقة البحر والجزائر وتونس، فيام سترّض األسواق
. وميكن القول هذه الدول الثالث تعرف مجموعة من املشاكل االقتصادية وسياسية التي تواجهها البالد 256املتوسط

االقتصادي املحدود، وارتفاع  "، وتتمثل هذه التحديات بالنمو19-ستزيد من وطأة األعباء التي يتسبب بها وباء "كوفيد
نسبة البطالة، وارتفاع نفقات القطاع العام، واملستوى املنخفض لنمو اإلجاميل لناتج املحيل. ويف هذا الصدد، تتّجه 
تونس واملغرب  نحو أزمة غري مسبوقةوال سيّام لدى الطبقتنَي الفقرية والعاملة، نظراً إىل شبكات األمان املُنهكة أصالً. 

خرات قليلة أم معدومة وانخفاض اإلعانات الغذائيّة وبدون تأمني ضّد البطالة، تجد رشائح سّكانية كبرية منخرطة فمع مدّ 
يف أعامل كفافية أو غري رسمية إلعالة عائالتها نفسها عاجزة عن تحّمل مالزمة املنزل أو انقطاع يف ُسبل عيشها لفرتة 

الحكومات لديها القدرة عىل االستجابة للضغوط املتزايدة عىل أنظمة  مطّولة. وليس واضحاً كذلك ما إذا كانت معظم
  .257الرعاية الصحية وقنوات توزيع الغذاء

 اآلثار املرتتبة عن فريوس كورونا  املحور الثالث:
شكلت الحروب عىل مدار التاريخ، األسباب الرئيسية  يف حدوث تحّوالت عىل مستوى النظام العاملي. فإذا كان 

ج الحرب العاملية األوىل ظهور عصبة األمم، ومن نتائج الحرب العاملية الثانية االنتقال إىل نظام األمم املتحدة، من نتائ
والذي نظر له  258مع ظهور قطبية ثنائية سياسية واقتصادية برزت مع الحرب الباردة، ووصوال إىل نظام القطب الواحد،

ألخري، هذا النظرية التي رد عليها "صامويل هانتجتون" بالحروب "فرانسيس فوكوياما" بنهاية التاريخ واإلنسان ا
الحضارية، حربا من نوع جديد: فلن يكون أصلها املنافسات بني األوربيني، وإمنا بسبب اصطدام الحضارات، بني 

 الدول التي كانت مستعمرة. - )مركز( الغرب و)املحيط(

األورويب يبلوران إسرتاتيجية تأثري معيارية خاصة تهدف اىل إذا كانت الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد   
، نطرح تساؤل أي دور لهام بعد إعالنهام عن فشلهام إزاء وباء كورونا؟ هل يعد 259تصدير مناذجهام القانونية للعامل

 ؤالوباء ممهدا لحرب عاملية ثالثة حسب ما تطرق له "روجيه جارودي" بني مجموعتني "يهودية مسيحية" وتواط
"اسالمي كنفوسيويش" خصوصا أن الدول أكرث ترضرا الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوريب، مع العلم أن الوباء 

مبثابة حرب عاملية ثالثة بإزاحة أمريكا وظهور الصني يف النظام  19مصدر انبثاقه آسيا )الصني(؟ أم سيكون وباء كوفيد

                                                           
 (مرجع سابق (ياسمينة أبو الزهور256

 
 شعبية،  واضطرابات الكيّل  االقتصاد يف استقرار عدم إىل يؤّدي أن ميكن املستجدّ  كورونا فريوس – يوسف طارق -257 

https://www.brookings.edu/ 
  http://www.bilwadeh.com/1054625-/2ابراهيم الشعري، " كورورنا" ومالمح النظام الجديد، -258 
 75،ص: 2005(، الطبعة االوىل8حسن مصدق، أبعاد الرصاع الفرنيس االمرييك حول املغرب والرشق االوسط وافريقيا، دفاتر وجهة نظر) -259 

https://www.brookings.edu/ar/experts/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81/
https://www.brookings.edu/ar/experts/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81/
https://www.brookings.edu/
http://www.bilwadeh.com/1054625-2/
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ميته اء الفريوس؟ إن ما يعرفه العامل حاليا من انتشار رسيع لوباء كورنا، يجوز تسالدويل أم سيتم معاقبة الصني بعد انته
بالحرب العاملية الثالثة، والتي ال محالة ستؤدي إيل نظام عاملي جديد بأطروحات مختلفة محلية ودولية عام كان 

وى غم تطورها عىل مست، خصوصا بعد فشل الواليات املتحدة األمريكية يف إيجاد مصل مضاد للوباء، ر 260سابقا
 االقتصادي والعسكري والعلمي إال أنه مل تنفعها لحد اليوم يف مجابهة زحف الوباء داخل أراضيها.

كام أن العديد من قرارات اإلدارة األمريكية أكدت أن كل اهتامماتها ال تنصب إال عىل الشأن الداخيل  
لعمل مبعزل عن املجتمع الدويل بعد أن رصح أنه لن يعيل األمرييك، خاصة مع نزعات ترامب الفردانية ورغبته يف ا

منظمة الصحة العاملية ألنها كانت متواطئة مع الصني يف عدم الكشف عن معلومات بخصوص الفريوس، ومن جهة 
أخرى كذلك فشل املؤسسات الدولية يف قيام بدورها الذي كان متوقعا يف التحذير والتنسيق للحد من األزمة بشكل 

تراجع االتحاد األورويب كقوة توازن يف النظام الدويل أو حتى بصفته داعامً للحليف األكرب، الواليات املتحدة.  عام ،و
وجاءت استجابة دول االتحاد األورويب الفردية واالنعزالية عىل أزمة كورونا بصفته أكرب تحدٍّ يصيب أوروبا منذ الحرب 

أزمة  يد اليقني يف هشاشة بنية االتحاد األورويب الذي ال يزال تحت تأثريالعاملية الثانية، عىل حد تعبري قادته، لتز
، وهو ما يجعل من سؤال نجاعة التكتالت اإلقليمية مطروحا بشدة خالل هذه املرحلة، وينذر بأفول (Brexit) بريكست 

فشلها،  عىل الصعيد الدويل بعد بعد اخفاقه، جاءت أزمة كورونا لتعزز النقاش حول دور الواليات املتحدة أدوارها مستقبال
يف البحث عن وجود مصل وظهور رئيس الواليات املتحدة ترمب، الذي قلل من شأن الفريوس يف بداية األمر، ال 
تزال تواجه تحديات كبرية أمام تفيّش الوباء داخلياً. إذ يتعذر عليها إرسال مساعدات فيدرالية داخلية إىل الواليات 

لجة املصابني. وهو ما يدلل به البعض عىل مظهر من مظاهر تراجع السيطرة األمريكية الدولية ملواجهة الوباء ومعا
. وظهور 261الناجم عن تراجع القدرات االقتصادية واملالية ونوعية النخبة وليس فقط تغيرياً يف إسرتاتيجيتها الخارجية

ني ريوس، وعىل الرغم من ما اعرتى صورة الصالصني يف الواجهة خصوصا بعد تجاوزها للمرحلة األوىل من انتشار الف
من ضعف نظراً إىل عدد اإلصابات والوفيات التي سجلت يف األسابيع األوىل، فإن الصني عملت بشكل رسيع عىل 
تحسني صورتها بعد سيطرتها عىل انتشار الوباء يف بؤرته األوىل مدينة ووهان وإيقاف زحف الجائحة داخل أراضيها، 

ورنا، باإلضافة إىل عملها عىل تحويل نجاحها هذا، إىل قصة تسوقها للعامل بأجمعه وتقنعه بأنها العب وسيطرتها عىل ك
رئييس يف هزمية كورونا، وهو ما يظهر يف املساعدات البرشية واملادية واللوجستية التي تقدمها لدول العامل بأرسه، 

ورويب نا، كإيطاليا واسبانيا، وفرنسا مام يظهر أن االتحاد األ خاصة تلك الدول التي قررت من رفع الراية البيضاء أمام كور 
يقدم منوذجاً فاشالً يصعب تجاوزه يف املدى القريب واملتوسط يف تصديه ألزمة ال تعد ذات طابع اسرتاتيجي تقليدي. 

                                                           

  25http://www.bilwadeh.com/10546-/2ابراهيم الشعري، " كورورنا" ومالمح النظام الجديد، -260 
 /https://www.trtarabi.comأزمة كورونا والدول الكربى.. أي مسارات جديدة للنظام الدويل؟عبد الله العقرباوي،  -261 

http://www.bilwadeh.com/1054625-2/
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-25100
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-25100
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-25100
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هي األزمات التي ، و 2015وأزمة املهاجرين يف  2009فقد سبق لالتحاد األورويب أن تعرّض ألزمة الديون األوروبية يف 
 ً . ومن املرجح أن يكون االتحاد األورويب قد دخل 262عجز عن مواجهتها وحّدت كثرياً من فرصته ليشكل قطباً دوليا

 مساراً نحو الرتاجع والتفكك ال رجعة فيه.  

الصني و  واملالحظ كذلك أنه خالل هذه األواين األخرية هناك حرب كالمية واتهامات متبادلة بني الواليات املتحدة
بسبب تفيش فريوس كورونا واعترب الرئيس األمرييك أن الفريوس صيني وأطلق عليه تسمية الوباء باسم "الفريوس 
الصيني". كام اعترب وزير الخارجية األمرييك "مايك بومبيو" أن: الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديدا كبريا لصحتنا 

من خالل تبادل التهم يتضح أن الخطاب السيايس إلدارة ترامب   263."وأسلوب عيشنا، وهذا ما أثبته الوباء بوضوح
ً لحالة االنفعالية التي ينتجها الشعور بالخوف والقلق العام، إذ يربط الرئيس  محاوالً فرضه رؤية شعبوية، ومستثمرا

الكل أو مملكة  ل ضداألمرييك "دونالد ترمب" بني الصني وانتشار الوباء، ُمعيًدا إنتاج الحالة الطبيعية من حرب الك
 .264العداوة بني البرش حسب فلسفة توماس هوبز

إن عجز أمريكا بتقديم مساعدات والتعاون مع اآلخرين وفشل االتحاد األوريب كحليف ألمريكا يف القضاء عىل 
ة لالوباء،يف مقابل ذلك ظهور الصني كمساعدة للدول مستعرضا النموذج الصيني لتخلص من الوباء معتربا أنها دو 

مساعدة عكس أمريكا تعمل بأسلوبها املنفرد،  ما قد ينتج عنه متردا عامليا  عىل أمريكا و يؤثر عىل أوضاعها االجتامعية 
 ، وسيغري العامل قبلته من الواليات املتحدة األمريكية صوب الصني باعتبارها قوة فاعلة. 265واالقتصادية واألمنية

العامل الثالث، ستشكّل جائحة فريوس كورونا حّجة إضافية لقمع حقوق بينام يف الدول النامية وخصوصا الدول 
اإلنسان شأنه شأن الربيع العريب الذي أطلق عليه الخريف العريب، هو استمرار ما كان يجب الخالص منه، إذا كانت 

طرة فإن الدول النامية يالحكومات العامل تستخدم سلطاتها االستثنائية لتطبّق قيوداً استثنائية إلبقاء الفريوس تحت الس
تقوم عىل استغالل أزمات االستثنائية لرتسيخ الحكم السلطوي وعندما تتالىش هذه الجائحة، سيكون أمام صانعي 
السياسات الراغبني يف نقض هذه القيود مجموعة من املشاكل بحجة الحفاظ عىل النظام العام، وتتخذها كمرشوعية 

ا من جهة، ومن جهة أخرى  هذه الدول تتخذ إجراءات تدخلية ال وقائية، تتقاعس دامئا لتوطيد الحكم االستبدادي هذ
، وتقّوض أيضاً رشعيَة النخب الحاكمة مع التسبّب بتآكل 266عن الترصّف بطرق أخرى رضورية إلبطاء تفيّش الفريوس

                                                           

  /https://www.trtarabi.com/opinionعبدالله عقرباوي،أزمة كورونا والدول الكربى أي مسارات جديدة للنظام الدوىل،-262 
 https://www.france24.com/ar/20200325فريوس كورونا يشعل حرب اتهامات بني واشنطن وبكني،  -263 
 https://www.trtarabi.com/opinionاميان النمر،فريوس كورونا والعودة تصوراتنا البدائية، -264 
  /https://www.trtarabi.comا عىل العالقات الدولية واالنسانية،عبد الستار قاسيم، تدعيات كورون -265 
  /https://www.brookings.edu/arالسلطوي، الحكم لرتسيخ الجائحة ستستغّل  الحكومات بعض – الدهب أبو نهى  -266 

https://www.trtarabi.com/opinion/
https://www.france24.com/ar/20200325
https://www.trtarabi.com/opinion
https://www.trtarabi.com/
https://twitter.com/nohaaboueldahab
https://twitter.com/nohaaboueldahab
https://www.brookings.edu/ar/
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ية وإثنية وسياس رأس املال االجتامعي يف املجتمعات التي سبق أن باتت تعاين انقسامات اجتامعية اقتصادية
 .267مذهبية

أما عىل الصعيد االجتامعي، ففي دول العامل النامية فإنه مرتقب أنها  ستعرف يف ظل استمرار جائحة كورونا، 
وخصوصا مع أنظمة رعاية صّحية متواضعة وتفاوت اجتامعي، سيفيض يف النهاية  إىل بروز مجموعة من املشاكل 

ة معارضة من الشعب  عىل القرارات التى تصدرها الحكومة وخصوصا ىف حالة بحيث سيطال النظام املغريب بربوز فئ
تجديد حالة الطوارئ ستخرج فئة غري مستفيدة من الدعم اىل التساؤل عن عدم استفادتها. بينام الجزائر أّجل أعضاء 

لقراُر بتأجيل االحتجاجات . وسوف يُكسب ا2019الحراك املسامل املعارض للنظام االحتجاجات للمرّة األوىل منذ فرباير 
ً للرئيس "عبد املجيد تبون" الذي  ً وثقة لدى الشعب، وستشّكل األزمة الجارية امتحانا للصالح العام الحراَك احرتاما
شهدت عملية انتخابه للرئاسة مقاطعًة واسعة، والذي سيكون رّد فعله إزاء الجائحة تحت املجهر.  بينام تونس ويف 

باء  سيؤثر سلبا عىل مستوى االقتصادي مام سيجرى الفئة العاطلة عن العمل الخروج عن ظل نظام استمرار الو
سكوتها، إذا طالت فرتة التعطيل االقتصادي التي تسبّبها جائحة فريوس كورونا املستجّد وكلاّم زادت الضغوط عىل 

ب الشعبي اد الكيّل وبأن يعود االضطراحكومات املنطقة املقيَّدة، زاد االحتامل بأن يتفاقم عدم االستقرار يف االقتص
 أو بعدها.    2020268الواسع النطاق إىل الظهور أثناء هذه السنة 

 خامتة :

يف خالصة هذا املقال، كام تم بدؤها بتنوع وتعدد أنواع الحروب. خلصنا إىل أن هناك تنوع يف كيفية فرض 
ىل كافة رضت عليها تحديات الفريوس فبعد سدل وبائه عفريوس كورونا عىل املجتمعات سواء املتقدمة والنامية التي ف

العامل بعد أن ظهر يف ووهان الصينية وكيف استطاعت بتدابريها الصارمة وإلتزام مواطنيها بكل التعليامت الصارمة 
ني أن حمن الدولة، وبالتايل النجاح من الحد منه ورجوع ووهان إىل حياتها االجتامعية الطبيعية مع االحرتاز منه، يف 

هناك من الدول التي استهانت بهذا الوباء ومل تبادر وتحرتز بشكل صارم إال بعد فوات األوان أو ترضر مواطنيها بشكل 
 كبري.

يه يف حاميته عوض النظر إىل ما سيؤول إل األوىلكام أن من بني الدول التي جعلت مواطنيها يحتلون الرتبة 
ات كبرية لتظهر لنا تحدي يف سبيل الحد من انتشار رقعة جائحة كورونا. اقتصادها الذي غامرت به أو الذي ضحت به

ىل اآلثار التي إ باإلضافةاملتخذة من طرف الدول واملغرب من بينها،  اإلجراءاتعىل املستوى االقتصادي اآلين بسبب 

                                                           

ً  يصبح أن ميكن املستجدّ  كورونا فريوس– الدين عالء رانج -267  ً  أثرا  أفريقيا، وشامل األوسط الرشق منطقة يف للرصاعات مضاِعفا
 https://www.brookings.edu/ 

 /https://www.brookings.eduواضطرابات شعبية فريوس كورونا املستجّد ميكن أن يؤّدي إىل عدم استقرار يف االقتصاد الكيّل  –طارق يوسف  - 268

https://twitter.com/ranjalaaldin
https://www.brookings.edu/
https://www.brookings.edu/


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

134 
 

يدة أو أقطاب دسيخلفها عىل املستوى االقتصادي وميكن أن يخلفها عىل املستوى السيايس يف  ظهور قيادات ج
 جديدة.

 ؟أن تخلف قيم ثقافية لها روافد جديدة، يف ظل غياب نقاشات عىل املستوى العمومية اآلثار هفهل ميكن لهذ
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 قامئة املراجع

 املجالت
 (الطبعة االوىل8حسن مصدق، أبعاد الرصاع الفرنيس االمرييك حول املغرب والرشق االوسط وافريقيا، دفاتر وجهة نظر ،)2005. 
 يفيد كوامن: ترجمة د مصطفى إبراهيم فهمي، سلسة عامل املعرفة ، الفيض أمراض الحيوانات املعدية وجائحة الوباء التالية بني د

 .2014املجلس الوطني للثقافة واالداب الكويت سنة  -الجزء االول–البرش 

 التقارير
 (، متاح عىل الرابط 2020مارس  13يرة نت، الجز)، تقرير :هذه الخسائر املتوقعة لالقتصاد األمرييك بسبب كورونا

  : http://bit.ly/2w9KaNالتايل

 املواقع االلكرتونية 
 عمرو حمزاوي، يف مواجهة كورونا.القليل من النظريات املؤامرة والكثري من التضامن اإلنساين  https://carnegie-mec.org 
 تداعيات كورونا عىل العالقات الدولية واإلنسانية    عبد الستار  قاسم-https://www.trtarabi.com/opinio  
 أبو كريم: التحديات الجديدة للنظام الدويل: األمن اإلنساين والصناعي يف مواجهة فريوس كورونا،  منصور

https://democraticac.de/?p=65313 
 ،52165297فريوس كورونا: هل تطيح أزمة الوباء بزعامة أمريكا؟-https://www.bbc.com/arabic/inthepress 
 ،2إبراهيم الشعري: " كورونا" ومالمح النظام الجديد/-http://www.bilwadeh.com/1054625  
  2009مة منذ عام فريوس كورونا يدفع االقتصاد العاملي إىل أسوأ أز،https://arabic.cnn.com/business/article 
  مارتن مواليزن،التخطيط االقتصادي يف ظل فريوس كورونا: أمال يف األفضل واستعدادا

 //:www.imf.org/ar/News/Articleshttpsلألسوأ،
 متى وكيف؟.. سيناريوهات انتهاء أزمة كوروناhttps://www.aljazeera.net/news   
  52016921فريوس كورونا: اسرتاتيجيات أثبتت نجاحا من احتواء الفريوس-https://www.bbc.com/arabic/world 
 ،ارساء حسني، الثقافة أم الدولة هي االقدار عىل مواجهة فريوس كوروناhttps://www.trtarabi.com/ 
 الدين خمس اسرتاتيجيات اتبتث من احتواء الوباء  عالء انج http://marayana.com/laune/2020/03/25/15831/ 
 يصبح أن ميكن املستجدّ  كورونا فريوس  ً  أفريقيا، وشامل األوسط الرشق منطقة يف للرصاعات مضاِعفاً  أثرا

https://www.brookings.edu 
 نتصار فقري، اس تراحة قصرية للقادة يف املغرب العريب؟اmec.org/diwan/81362-https://carnegie  
 ،ياسمينة أبو الزهور، ستكون لفريوس كورونا املستجد تداعيات واسعة النطاق يف املغرب العريب 

https://www.brookings.edu/ar/opinions/ 
  1)الجزء -محمد الرشقاوي، التحوالت الجيوسياسية لفريوس كورونا وتآكل النيوليربالية،https://studies.aljazeera.net/ar/   
 شعبية،  واضطرابات الكيّل  االقتصاد يف استقرار عدم إىل يؤّدي أن ميكن املستجدّ  كورونا فريوس  يوسف طارق

eduhttps://www.brookings. 

http://bit.ly/2w9KaN
http://bit.ly/2w9KaN
file:///D:/droit%20et%20entreprise/عدد%20خاص/عدد%20جائحة%20كوفيد%2019/عبد%20الستار%20%20قاسم
https://www.trtarabi.com/opinio%20-
https://democraticac.de/?p=65313
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52165297
http://www.bilwadeh.com/1054625-2/
https://arabic.cnn.com/business/article
https://www.imf.org/ar/News/Articles
https://www.aljazeera.net/news
https://www.aljazeera.net/news
https://www.bbc.com/arabic/world-52016921
https://www.trtarabi.com/
http://marayana.com/laune/2020/03/25/15831/
http://marayana.com/laune/2020/03/25/15831/
https://www.brookings.edu/
https://carnegie-mec.org/diwan/81362
https://www.brookings.edu/ar/opinions/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4611
https://www.brookings.edu/ar/experts/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81/
https://www.brookings.edu/
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 ،2ابراهيم الشعري، " كورورنا" ومالمح النظام الجديد/-http://www.bilwadeh.com/1054625  
 ،2ابراهيم الشعري، " كورورنا" ومالمح النظام الجديد/-eh.com/1054625http://www.bilwad  
  ،أزمة كورونا والدول الكربى.. أي مسارات جديدة للنظام الدويل؟عبد الله العقرباويhttps://www.trtarabi.com/ 
  ،فريوس كورونا يشعل حرب اتهامات بني واشنطن وبكنيhttps://www.france24.com/ar/20200325 
 ،اميان النمر،فريوس كورونا والعودة تصوراتنا البدائيةi.com/opinionhttps://www.trtarab 
 ،عبد الستار قاسيم، تدعيات كورونا عىل العالقات الدولية واالنسانيةhttps://www.trtarabi.com/  
 السلطوي، مالحك لرتسيخ الجائحة ستستغّل  الحكومات بعض – الدهب أبو نهىhttps://www.brookings.edu/ar/  
 يصبح أن ميكن املستجدّ  كورونا فريوس :الدين عالء رانج  ً  أفريقيا، وشامل األوسط الرشق منطقة يف للرصاعات مضاِعفاً  أثرا

https://www.brookings.edu/ 

http://www.bilwadeh.com/1054625-2/
http://www.bilwadeh.com/1054625-2/
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-25100
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-25100
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-25100
https://www.france24.com/ar/20200325
https://www.trtarabi.com/opinion
https://www.trtarabi.com/
https://twitter.com/nohaaboueldahab
https://www.brookings.edu/ar/
https://twitter.com/ranjalaaldin
https://www.brookings.edu/
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 بالمغرب -19كوفيد -التدخالت االستراتيجية للمؤسسة الملكية في تدبير جائحة 

19 

 ياسيةاستاذ باحث يف القانون العام والعلوم الس
 جامعة ابن طفيل القنيطرة

 :ملخص
 واإلجراءاتمام اضطر إىل اتخاذ مجموعة من التدابري،  -19كوفيد -تأثر املغرب كباقي دول العامل من انتشار وباء 

 واالستباقية، بهدف حامية املواطنني املغاربة كخطوة أوىل،ثم حامية االقتصاد الوطني ثانيا. االستعجالية،  الوقائية
املغرب تحت قيادة املؤسسة امللكية، عىل اتخاذ مجموعة من التدابري االقتصادية، واملتمثلة أساسا يف عمل  

 اإلجراءاتاالقتصادية، إىل جانب مجموعة من اليقظة خلق صندوق تدبري جائحة كورونا،وتشكيل لجنة 
 االجتامعية،سواء عىل املستوى التعليمي أو الصحي.

 للمؤسسة امللكية أبرزت بشكل واضح اإلرادة السياسية لعاهل اإلسرتاتيجيةالت مام ال شك فيه،إن هذه التدخ
البالد وحرصه عىل تحقيق األمن مبعناه الشامل لجل املغربيات واملغاربة،واملتمثل يف الحفاظ عىل صحة وسالمة 

 ة.املواطنات واملواطنني،يف إطار االحرتام التام لسيادة القانون حتى يف الظروف االستثنائي
 ، اإلسرتاتيجية، املغرباملؤسسة امللكية، التدابري، 19كوفيد -الكلامت املفتاحية :  

 
Résumé: 

  Le maroc, comme le reste du monde ,a ėté  affectė par la propagation de la 

pandémie causé par le virus _covide 19_ et  s'est vu contraint de prendre un ensemble 

de mesures préventives urgentes et d'autres mesures visant à protéger les citoyens 

marocains dans un premier temps, puis à protéger l'économie nationale dans un second 

temps.  

Le Maroc, sous la direction de l 'institution royale a travaillé sur un ensemble de 

mesures économiques, qui comprennent principalement la création du fonds de gestion 

de la pandémie de coronavirus et la formation du comité de réveil économique à côté 

d'un groupe des mesures sociales, que ce soit au niveau de l 'éducation ou de la santé, 

ainsi qu'un ensemble d'autres mesures. 

Il ne fait aucun doute que ces interventions stratégiques de la monarchie ont 

clairement démontré la volonté politique de sa majesté mohamed 6 et son empressement 

à assurer la sécurité au sens large pour toutes les marocaines et marocains concernant 

essentiellement la préservation de la santé et de la sécurité de tous les citoyens dans le 

cadre du plein respect de l 'etat de droit, même dans des circonstances extrêmes. 

Mots clés : Le maroc , pandémie, covide 19, mohamed 6, stratégiques, de l 'etat de 

droit 
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 مقدمة :
تلعب املؤسسة امللكية، دورا محوريا يف النظام السيايس املغريب، وذلك منذ األدارسة إىل غاية اآلن، حيث كان 
السلطان يتوىل زمام الدولة، ويستأثر بسلطات واسعة، مستندا يف ذلك إىل املرشوعية الدينية والتاريخية والعرفية 

، 1996، 1992، 1972، 1970اتها يف مختلف الدساتري املتالحقة منذ واحتفظت املؤسسة امللكية بسموها وسلط كذلك.
 ).269حيث ظل امللك "أب الجميع، أب املرشع، وأب املنفذ") 2011ودستور 

هذا، ما جعل املؤسسة امللكية تحظى باألولوية املطلقة، يف مختلف الدراسات الدستورية، والسياسية،التي تناولت 
عىل أن نظام الحكم باملغرب نظام مليك، دستوري،  2011نص الفصل األول من دستور النظام السيايس املغريب، حيث 

 دميقراطي، برملاين، واجتامعي.

من نفس الدستور ينص عىل أن :"امللك، أمري املؤمنني وحامي حمى امللة والدين، والضامن  41كام أن الفصل 
رصيا، الدينية املتعلقة بإمارة املؤمنني، واملخولة له حلحرية ومامرسة الشؤون الدينية ...، ميارس امللك الصالحيات 

 مبقتىض هذا الفصل، بواسطة ظهائر.

من نفس الدستور فإنه ينص عىل أن "امللك، رئيس الدولة، وممثلها األسمى، ورمز وحدة األمة،  42أما الفصل 
ؤسسات الدستور، وحسن تسيري امل وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم األسمى بني مؤسساتها، يسهر عىل احرتام

ام والجامعات، وعىل احرت  الدستورية، وعىل صيانة االختيار الدميقراطي، وحقوق وحريات املواطنني واملواطنات
التعهدات الدولية للمملكة ... ميارس امللك هذه املهام، مبقتىض ظهائر، من خالل السلطات املخولة له رصاحة بنص 

 الفصلني؛ نستنتج أن طبيعة املؤسسة امللكية باملغرب، ومكانة امللك داخل النظام السيايس ومن خالل هذين الدستور.
 (.42(، وصفة رئيس الدولة )الفصل 41املغريب، أن للملك صفتان، صفة أمري املؤمنني )الفصل 

كرث وضوحا منه، من الدساتري السابقة، إال أنهام أ 19وبطبيعة الحال، هذان الفصالن، ما هام إال امتداد للفصل 
، وذلك نتيجة للنقاشات القانونية، 19واردة يف الفصل  وتحديدا، وتوضيحا لطبيعة املؤسسة امللكية التي كانت

والدستورية، والسياسية كذلك، التي كان يثريها هذا الفصل يف التاريخ الدستوري والسيايس الحديث باملغرب، منذ 
 والنقاش السياسيني الذين صاحبا وضع الدستور الجديد. ، وكذلك راجع للحراك1962أول دستور لسنة 

كآفة كونية مل تستنث أي قارة وال دولة، وأدت بحياة عرشات اآلالف   -19كوفيد –وبعدما ظهرت جائحة كورونا 
 الحرتازيةا واإلجراءاتمن سكان الكرة األرضية. فقد عمل املغرب كسائر دول العامل، عىل اتخاذ مجموعة من التدابري 

                                                           
 النسبة يل ليس هناك فصل السلط، أنا أب الجميع أب املرشع وأب املنفذ.، ب1987أكتوبر  09يقول الحسن الثاين مخاطبا النواب يوم   269
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تدابري، وذلك اإلتخاذ هاته ال والوقائية، بل وعىل العكس من ذلك؛ فقد كان املغرب وبقيادة املؤسسة امللكية، سباق
 بهدف منع تفيش هذه الجائحة داخل ربوع الوطن.

، مينح للمؤسسة امللكية يف الظروف االستثنائية وغري العادية، وخصوصا بعدما أعلنت منظمة الصحة 2011فدستور 
هو فريوس عاملي، مهام استثنائية وكذلك وسائل استثنائية، ميكنها اللجوء إليها،   -19كوفيد –ية أن فريوس كورونا العامل

حيث نجد معظم الدساتري تعطي لرؤساء الدول سلطات واسعة، وذلك ليك تتمكن من مواجهة األوضاع غري العادية 
اءات املتخذة يف ظل األوضاع العصيبة التي تجتازها البالد التي تهدد أمن الدولة وسالمة البالد، وذلك لكون اإلجر 

 ).270تغدو مربرة ومرشوعة، حتى وإن كانت متعارضة مع قواعد املرشوعية العادية)

 منح للملك صالحيات واسعة للتدخل يف الظروف الغري العادية واملتمثلة يف: 2011ويف هذا اإلطار فإن دستور 

 (.59حالة االستثناء )الفصل  -1
 (.74حالة الحصار )الفصل  -2
 (.99إشهار الحرب )الفصل  -3

وهنا، البد لنا من اإلشارة إىل غياب "حالة الطوارئ الصحية" التي تهمنا يف هذه الدراسة عن الصك الدستوري 
 دللمملكة املغربية، وهذا ما يستدعي بطبيعة الحال، ومام الشك فيه إىل رضورة استدراك هذا الفراغ الدستوري، بع

 االنتهاء من مكافحة هذه الجائحة والتعاطي مع هذه الحالة الغري العادية ، وإدراجها يف قلب الوثيقة الدستورية.

ومن خالل هذه الدراسة فإننا لن نخوض يف هذه الحاالت الثالث، التي كان من املمكن أن تلجأ إىل إحداها 
 املؤسسة امللكية يف هذه الظروف.

العملية يتضح لنا أن ملك املغرب، ويف إطار االجراءات التي عمل عىل اتخاذها يف  لكن، ومن خالل املامرسة
فإنه فضل التقيد بالوثيقة الدستورية، منطلقا من حامية الحياة قبل كل يشء، واالشتغال   -19مواجهة جائحة كوفيد 

العامل،  ذا الفريوس ملختلف دولتحت مظلة التدبري الدستوري العادي، رغم مرور ما يقارب ثالثة أشهر عىل اجتياح ه
ورمبا أن ذلك راجع لحنكة هذه املؤسسة الدستورية وقوتها الذاتية واستفادتها من التجارب السابقة، التي عرفتها اململكة 

 املغربية.

كام عملت املؤسسة امللكية عىل وضع خارطة طريق، والدفع بكل املؤسسات الوطنية، لتحمل مسؤولياتها 
 قانونية، سواء من خالل ترأس جلسات عمل،أو بالغات للديوان املليك، أو أوامر للمؤسسة العسكرية.الدستورية وال

                                                           
 .55، ص. 1997، رشكة بابل للطباعة والنرش، الرباط،  -املؤسسة امللكية–مصطفى قلوش، النظام الدستوري املغريب   270
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وعليه، فإننا نتساءل عن ماهية اإلجراءات والتدابري االستثنائية املتخذة من طرف املؤسسة امللكية يف مواجهة 
 ؟-19كوفيد –جائحة 

املتخذة من طرف ملك البالد؛  اإلجراءاتواضعة، عرب جرد أهم وهذا ما سنحاول إبرازه من خالل هذه الدراسة املت
بناء عىل تعليامته،  وتوجيهاته،  وترأسه لعدة جلسات عمل، خاصة يف مجالني أساسيني؛ وذا أولوية يف مثل هذه 

 الظروف االستثنائية وهام املجال االقتصادي )محور أول( ثم املجال االجتامعي )محور ثان(.

 دخالت املؤسسة امللكية عىل املستوى االقتصادياملحور األول: ت
مر االقتصاد العاملي بأسوء ركود عام، تجاوزت تداعياته األزمة املالية العاملية، وذلك نتيجة اإلغالق العام، والشامل 

 ه"، والذي من املتوقع أن تكون نتائجه أسوأ بكثري، إذا ما استمرت تداعيات هذ19الذي تسببت فيه جائحة "كوفيد 
 ).271الجائحة ملدة زمنية أطول)

ونتيجة لذلك عمل املغرب، تحت قيادة عاهل البالد، كباقي دول العامل، ومنذ تسجيل الحاالت األوىل لفريوس 
وبداية ظهور بوادر األزمة االقتصادية، عىل التدخل مبجموعة من اإلجراءات والربامج،  2020مارس  2يف   -19كوفيد –

قاذ ودعم مختلف القطاعات االقتصادية وتقديم مساعدات للفئات املترضرة، من أجل الحفاظ التي كان الهدف منها إن
 وعليه، سنحاول من خالل هذا املحور إبراز نقطتني أساسيتني ومفصلتني يف دعم عىل االستقرار والسلم االقتصادي.

 االقتصاد الوطني.
 ).272)-19كوفيد –خلق صندوق خاص بتدبري جائحة  -1

 -19كوفيد –خالت اململكة املغربية عىل املستوى االقتصادي، هي خلق صندوق خاص بتدبري جائحة إن أوىل تد 
وبتعليامت من ملك البالد بهدف توفري السيولة املادية لتمويل مختلف اإلجراءات الوقائية واالستباقية ملواجهة فريوس 

إلحداث الفوري لصندوق خاص بتدبري ومواجهة والحد من انتشاره، حيث أعطى تعليامته للحكومة، قصد ا -19كوفيد –
والذي سيخصص بالتكفل بالنفقات املتعلقة بتأهيل اآلليات والوسائل الصحية ؛سواء عىل املستوى  -19كوفيد –فريوس 

البنيات التحتية املالمئة،  أو املعدات والوسائل التي يتعني اقتناؤها بكل استعجال، يف حني أن الجزء الثاين من 
دات املتوفرة  يف هذا الصندوق سيتم رصدها لدعم االقتصاد الوطني،  وذلك من خالل مجموعة من التدابري االعتام

 ).273ستقرتحها الحكومة السيام يف مواكبة القطاعات األكرث تأثرا بفعل انتشار فريوس كورونا)

                                                           
 2020ماي  29، تم تصفحه يوم https.www.inf.orgدويل، ، موقع صندوق النقد ال2020آفاق االقتصاد العاملي: تقرير صندوق النقد الدويل، أبريل  ـ 271

 .14:00عىل الساعة  
، بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص 2020مارس  16املوافق لـ  1441رجب  21صادر يف  2.20.269مرسوم رقم   272

 .1540، ص. 2020مارس  17، املوافق لـ 1441رجب  22مكرر بتاريخ  6865عدد ": الصادر يف الجريدة الرسمية  -19كوفيد –بتدبري جائحة فريوس كورونا 
 .19كوفيد –، حول إحداث الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا 2020مارس  17ـ  بالغ للديوان املليك بتاريخ 273
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شارة ائحة،  رهن إ ومواكبة لذلك،  عملت الخزينة العامة للمملكة عىل وضع حساب بنيك خاص بصندوق الج
مختلف األشخاص الذاتيني،  واالعتباريني الراغبني يف تقديم تربعاتهم وذلك عن طريق تحويالت بنكية؛ تهدف إىل 
التشجيع والتحفيز عىل توفري إمكانيات مالية مهمة، ستساعد عىل الحد من اآلثار السلبية التي ستنتج عن هذه 

 الجائحة.

مة للرضائب عىل أن مختلف هذه األموال والتربعات املوجهة لصندوق تدبري كام أعلنت كذلك املديرية العا
 الجائحة، سيتم التعامل معها كنفقات مالية قابلة للخصم من النتيجة الرضيبية.

وهذا ما حذى مبجموعة من الرشكات العمومية، والخاصة، والهيئات املهنية، باإلعالن عن تقديم مساهامت، 
يه، فقد كان امللك أول املساهمني ومن ماله الخاص يف هذا الصندوق، إىل جانب مجموعة لكن وكام هو متعارف عل

من الشخصيات السياسية ،ورجال األعامل، سبق أن تم تصنفيهم مبجلة "فورييس األمريكية" عىل أنهم يتصدرون 
 ).274رجال األعامل املؤثرين يف الرشق األوسط) 100قامئة 

ت أصدر رئيس الحكومة منشورا، قرر فيه اقتطاع مساهامت من موظفي وأعوان وإىل جانب مختلف هذه املساهام
الدولة، والجامعات الرتابية، ومستخدمو املؤسسات العمومية، بأجرة ثالثة أيام من العمل عىل مدى ثالثة اشهر )أجرة 

تطاعات الدخل واالقيوم عمل عن كل من اشهر أبريل، وماي، ويونيو، تقتطع من األجرة الصافية من الرضيبة عىل 
 ).275)-19كوفيد –املتعلقة بالتقاعد والتعاضد وتحول إىل الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا 

 خلق لجنة اليقظة االقتصادية: -2
، ويف إطار املجهودات االستباقية التي تقوم بها الحكومة، وتنزيال لتعليامت عاهل البالد 2020مارس  11بتاريخ 

عىل االقتصاد الوطني، تم اإلعالن عن خلق لجنة اليقظة االقتصادية،  -19كوفيد –يف إطار مواجهة محمد السادس 
عىل مستوى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، والتي تضم كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية 

ابات، وزارة الصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغوالتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، وزارة الفالحة، و 
الصحة، وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

قاوالت املغرب، العام مل االجتامعي، وزارة الشغل واإلدماج املهني، بنك املغرب، املجموعة املهنية لبنوك املغرب، اإلتحاد
جامعة الغرف املهنية لبنوك املغرب، اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب، جامعة الغرف املهنية للتجارة والصناعة والخدمات، 

 جامعة غرف الصناعة التقليدية.

                                                           
موقع "تيل كيل عريب" كمصدر لهذه املعلومات ـ معطيات متوفرة للعموم مبجموعة من املواقع االلكرتونية املغربية، وقد اعتمدنا عىل  274

http://or.telquel.ma  10:00عىل الساعة  2020ماي  30وقد تم تصفحه يوم. 
 .-19  كوفيد–متعلق باملساهمة يف الصندوق الخاص بتدبري جائحة كورونا  2020أبريل  14/ 1441شعبان  20، بتاريخ 20 -6ـ منشور رقم  275
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عمل كذلك توكان الهدف من خلقها هو العمل عىل التتبع والرصد اآلين للوضعية االقتصادية الوطنية، كام أنها س
عىل تحضري األجوبة املناسبة لحل مختلف اإلشكاالت التي من املمكن أن تطرحها مختلف القطاعات األكرث عرضة 
لنتائج وخيمة نتيجة تفيش الوباء، وفرض الحجر الصحي، وإغالق الحدود الجوية والبحرية يف وجه التجارة سواء 

 الداخلية أم الدولية.

بعقد اجتامعات مبقر وزارة اإلقتصاد واملالية، اتخذت خاللها عدة إجراءات وتدابري  وقد بارشت هذه اللجنة عملها
مهمة، وذلك سواء فيام يتعلق باألشخاص الذاتيني، واملقاوالت، والرشكات املترضرة من الجائحة أم عىل مستوى 

 ا نذكر ما ييل :ومن بني أبرز اإلجراءات التي تم اتخاذه املجال البنيك لتخفيف العبئ عن املترضرين.

 التدابري املتعلقة باألشخاص الذاتيني واملقاوالت: -1
، مبقر وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 2020مارس  19مبارشة بعد عقد االجتامع الثاين للجنة اليقظة االقتصادية يوم 

 ة األجراء الذين توقفوا عناإلدارة، تم االتفاق عىل إعطاء األولوية التخاذ إجراءات تهم الجانب االجتامعي لفائد
، والذين 2020(، حيث سيستفيد جميع املأجورين املرصح بهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف 276العمل)

درهم خالل شهر  1000تم توقيفهم عن العمل من طرف مقاوالتهم التي هي يف وضعية صعبة، من تعويض قدره 
، باإلضافة إىل التعويضات العائلية، وتلك 2020أبريل، وماي، ويونيو  درهم خالل أشهر 2000مارس، وتعويض قدره 

 AMO.املتعلقة بالتأمني اإلجباري عن املرض

، تم اتخاذ قرارات أخرى تهم الجانب االجتامعي 2020مارس  23أما خالل االجتامع الثالث للجنة اليقظة بتاريخ 
ة لغياب لقطاع الغري املهيكل املترضرة من فريوس كورونا، ونتيجكذلك، واملتمثلة يف الدعم املؤقت لألرس العاملة يف ا

 ).277قاعدة معلومات متعلقة بالوضعية االجتامعية للمواطنني تم تقسيم هذه العملية إىل مرحلتني)
* املرحلة األوىل: همت األرس التي تستفيد من خدمة راميد، وتشتغل يف القطاع الغري املهيكل ،والتي فقدت مورد 

 اليومي نتيجة الحجر الصحي؛رزقها 
* املرحلة الثانية: همت األرس التي ال تستفيد من خدمة راميد، والتي تعمل يف القطاع الغري املهيكل، والتي 

 توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي؛
ولتسهيل عملية جمع املعلومات، وإحصاء مختلف املترضرين من جائحة كورونا، فقد خصصت لجنة اليقظة 

ادية منصة إلكرتونية مخصصة لوضع ترصيحات املواطنني، حيث حددت هذه اللجنة قيمة املساعدات املالية االقتص
 عىل الشكل التايل:

                                                           
 ، مبقر وزارة االقتصاد واملالية.2020مارس  19ـ بالغ صحفي منشور من طرف لجنة اليقظة االقتصادية عقب عقد اجتامعها الثاين يوم  276
 .2020مارس  23ـ بالغ صحفي منشور من طرف لجنة اليقظة االقتصادية عقب اجتامعها الثالث، بتاريخ  277
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 درهم لألرس املكونة من فردين أو أقل؛ 800* 
 درهم لألرس املكونة من ثالثة أفراد إىل أربعة؛ 1000* 
 ص؛درهم لألرس التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخا 1200* 

أما فيام يتعلق باإلجراءات والتدابري املتخذة لفائدة املقاوالت والرشكات، فقد عملت لجنة اليقظة االقتصادية عىل 
، ومن خالل -19كوفيد –اتخاذ عدة قرارات من أجل احتواء التداعيات االقتصادية السلبية، ومواجهة تداعيات فريوس 

 ز هذه اإلجراءات، وذلك عىل سبيل املثال فقط ال الحرص:هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء عىل بعض أبر 

 هي: 2020من بني هذه التدابري التي تم اتخاذها وستستمر فعاليتها إىل غاية نهاية يونيو 

 ؛2020يونيو  30* تعليق أداء املساهامت االجتامعية إىل غاية 
مليون درهم من االستفادة من تأجيل وضع  20عن  2019* متكني املقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة املالية 

وإىل جانب ما سلف، عملت نفس اللجنة، عىل اتخاذ  إذا رغبت يف ذلك؛ 2020يونيو  30الترصيحات الرضيبية حتى 
ة عدة تدابري إضافية، لفائدة املقاوالت سواء فيام يتعلق باملجال الرضيبي الذي تقرر فيه تاريخ الترصيح باملداخيل بالنسب

، كام قررت اللجنة كذلك اإلعفاء من 2020يونيو  30شخاص الذاتيني الذين يرغبون يف ذلك من آخر ابريل إىل لأل 
الرضيبة عىل الدخل كل تعويض تكمييل رصف لفائدة املأجورين )املنخرطني يف الصندوق الوطني للضامن 

 سط.من الراتب الشهري الصايف املتو  %50االجتامعي( من طرف مشغليهم يف حدود 

أما فيام يتعلق باملجال اإلداري، فقد أخذت اللجنة علام بتدابري املرونة املتخذة من أجل تجنيب املقاوالت الحاصلة 
 عىل صفقات عمومية.

ويف مجال حكامة الرشكات املجهولة االسم، فإن مرشوع قانون يوجد يف مراحله األخرية من أجل إدراج تدابري 
عقد اجتامع أجهزتها التداولية عن بعد يف ظروف الحجر الصحي، والسيام فيام بخص  املرونة الرضورية لتمكينها من

هذا، وقد أكدت لجنة اليقظة االقتصادية عىل أن قدرة االقتصاد املغريب يف تجاوز هذه األزمة متر حتام  الحسابات.
نة عىل حس حقيقي عرب رشاكة وطيدة بني الدولة واملقاوالت، وهذه الرشاكة تتطلب من املقاوالت الربه

 باملسؤولية،واملواطنة.

 التدابري املتخذة عىل مستوى القطاع البنيك: -2
لقد سبق لعاهل البالد أن عرب خالل أحد خطاباته، عن مكانة وأهمية القطاع البنيك، حيث قال :"وأخص بالذكر 

قرارات، ال ل ومواكبة املشاريع والهنا القطاع البنيك واملايل، الذي نعتربه حجر الزاوية، يف كل عمل تنموي، فتنزي
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يقترص فقط عىل توقيع العقود واالتفاقيات عىل األوراق، وإمنا هو عقد أخالقي قبل كل يشء مصدره العقل والضمري 
("...278.( 

وبناء عىل ما سبق، وتفعيال ملختلف التعليامت واألوامر امللكية، فقد تم الدفع بهذا القطاع إىل التدخل يف زمن 
وجعله يلعب عدة أدوار طالئعية، إىل جانب مختلف مؤسسات الدولة، انطالقا من عضويته داخل لجنة اليقظة  الجائحة

، واستمرارها يف تقديم الخدمات البنكية دون -19كوفيد –االقتصادية إىل املساهمة املبارشة والفعلية يف صندوق 
 انقطاع.

يا، يف تنزيل السياسات العمومية عىل أرض الواقع؛ من هذا إىل جانب أن هذا القطاع لعب دورا أساسيا، ومحور
خالل عملية توزيع وتسليم اإلعانات املرصودة ألزيد من خمسة ماليني أرسة يف جميع أنحاء الرتاب الوطني، رغم كل 

 الظروف االستثنائية.

مكن تجاوزها املهذا بطبيعة الحال، لن مينعنا من تسجيل بعض التجاوزات واملالحظات السلبية التي كان من 
عليه، و  يف إطار التضامن الوطني والتضحية من أجل الوطن، والتي من املمكن أن نتطرق لها الحقا يف دراسة أخرى.

وبعد سلسلة من االجتامعات التي عقدتها لجنة اليقظة، عمل القطاع البنيك عىل اتخاذ عدة إجراءات سواء لفائدة 
 )279لها عىل الشكل التايل) املقاوالت أم األفراد ، سنحاول التطرق

متكني األجراء من االستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية )قروض االستهالك، وقروض البنك( إىل غاية  -1
 ؛2020يونيو  30

يونيو بدون آداء رسوم أو  30( حتى leasingsتأجيل سداد القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض اإليجار ) -2
 غرامات؛

 ؛CCGإضايف للقروض متنحها البنوك ويضمنها الصندوق املركزي للضامن  تفعيل خط -3

عرب تقنية  2020أبريل  20يف إطار مواصلة أشغال لجنة اليقظة االقتصادية عقدت اجتامعها الخامس يوم االثنني 
 ).280الفيديو عن بعد، وقررت بعد ذلك سلسلة جديدة من التدابري اإلضافية من قبيل)

 15" ميكن أن تصل إىل 19فائدة رهن إشارة املقاولني الذاتيني املترضرين من أزمة "كوفيد * وضع قروض بدون 
 ألف درهم ...؛

                                                           
 11لك مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الرابعة، من الوالية الترشيعية الرابعة، بتاريخ الجمعة ـ نص الخطاب املليك الذي القاه امل 278

 .2019أكتوبر 
 .2020مارس  19ـ  بالغ صحفي منشور من طرف لجنة اليقظة االقتصادية عقب اجتامعها الثاين، بتاريخ 279
 .2020أبريل  20ادية، عقب اجتامعها الخامس، بتاريخ بالغ صحفي منشور من طرف لجنة اليقظة االقتص  280
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 5* معالجة محاسبية استثنائية للتربعات والتكاليف املرتبطة بفرتة حالة الطوارئ الصحية لتوزيعها عىل مدى 
 سنوات؛

ايل هذه هي أبرز وبالت والت العامة يف قطاع العقار ...؛* توسيع االستفادة من "آلية ضامن أكسجني" لفائدة املقا
بناء عىل تدخالت املؤسسة  -19كوفيد –التدابري واإلجراءات االستباقية واملواكبة كذلك، املتخذة يف إطار مواجهة جائحة 

 امللكية يف حامية االقتصاد الوطني.
 ياملحور الثاين: تدخالت املؤسسة امللكية عىل املستوى االجتامع

عىل غرار مختلف التدخالت التي عملت عىل اتخاذها املؤسسة امللكية لحامية االقتصاد الوطني، فقد كانت 
باملوازاة مع ذلك، تصدر عدة قرارات وتعليامت، إىل مختلف السلطات العمومية املختصة، قصد العمل وبكل جدية 

عىل املستوى االجتامعي كذلك، ولحامية املواطنني  -19كوفيد  -وحزم عىل الحد ومحاولة القضاء عىل تفيش وباء كورونا 
لذلك، فإننا سنحاول من خالل هذا املحور التطرق إىل التدخالت التي قامت بها املؤسسة امللكية خاصة عىل  املغاربة.

 املستوى االجتامعي، وسنعمل عىل الرتكيز عىل نقطتني أساسيتني وهام: التعليم والصحة.

 يمي:عىل املستوى التعل -1
لقد عمل امللك محمد السادس عىل اتخاذ مجموعة من التدابري االحرتازية مبارشة، بعد ظهور العالمات األوىل  

مواطن معظمهم من الطالب املغاربة الذين يتابعون دراستهم  100لتفيش فريوس كورونا بالصني، حيث أنه أمر بإجالء 
(، كام أمر العاهل املغريب باتخاذ التدابري الالزمة 281وس كورونا)مبدينة ووهان الصينية، والتي تعترب بؤرة تفيش فري 

 عىل مستوى وسائل النقل الجوي، واملطارات املالمئة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة لالستقبال.

، أعلنت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي 2020مارس  13وبتاريخ الجمعة 
، وذلك 2020مارس  16املغرب اتخاذها قرار تعليق الدراسة بجميع األقسام والفصول باململكة، انطالقا من يوم االثنني ب

" وبطبيعة الحال فقد اتخذ -19كوفيد –يف إطار التدابري االحرتازية الرامية إىل الحد من العدوى وانتشار وباء "كورونا 
التالميذ والتلميذات، والطالبات والطلبة، ومختلف املتدربات واملتدربني، هذا القرار قصد حامية صحة وضامن سالمة 

 إىل جانب بطبيعة الحال الهيئة اإلدارية والرتبوية العاملة بهذه املؤسسات الرتبوية.

وقد أكد هذا البالغ أن القرار يشمل رياض األطفال، وجميع املؤسسات التعليمية، ومؤسسات التكوين املهني، 
الجامعية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي سواء منها العمومية  واملؤسسات

أم الخصوصية، ومؤسسات تكوين األطر غري التابعة للجامعة واملدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات األجنبية، ومراكز 
 اللغات ومراكز الدعم الرتبوي الخصوصية.

                                                           
 .2020يناير  27ـ  بالغ للديوان املليك، حول ترأس امللك لجلسة عمل مخصصة لوضعية املواطنني املغاربة املوجودين بإقليم ووهان الصينية، بتاريخ 281
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اكد نفس البالغ عىل أن األمر ال يتعلق نهائيا بعطلة مدرسية استباقية؛ بل حثت الوزارة مختلف األطر الرتبوية  كام
عىل ضامن االستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما ميكن توفريه من مواد رقمية، وسمعية برصية، وحقائب 

التحصيل   املتعلامت واملتعلمني من االستمرار يفبيداغوجية الزمة لتوفري التعليم والتكوين عن بعد، بغية متكني
 الدرايس.

وسعيا من الوزارة اىل تنزيل التوجيهات امللكية وتحقيقا لتعليم عمومي مجاين ضامن لتكافؤ الفرص مبني عىل 
ثم اتخاذ  ،مبدأ املساواة وعدم التمييز، ومراعاة للتفاوتات الحاصلة بني األرس يف مجال تأطري ومواكبة بناتهم وأبنائهم

 ): 282عدة قرارات من بينها)

 * توظيف القنوات التلفزية العمومية يف العملية التعليمية وفق جدولة محددة؛
* عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التالميذ واملتدربني والطلبة إىل غاية شهر شتنرب املقبل بكافة 

 ية؛املؤسسات العمومية والخصوصية والبعثات األجنب
 * مواصلة تفعيل االستمرارية البيداغوجية عرب عملية "التعليم عن بعد" إىل نهاية املوسم الدرايس الحايل؛

* االقتصار بالنسبة لقطاع الرتبية الوطنية فقط عىل تنظيم امتحان البكالوريا حضوريا وفق جدولة زمنية محددة 
 ؛واعتامد الدروس الحضورية فقط وذلك ضامنا لتكافؤ الفرص

وبالتايل فبعد تعليق الدراسة الحضورية، نتيجة تدابري الحجر الصحي، التي تم اتخاذها من طرف الحكومة كان 
التعليم عن بعد هو السبيل الوحيد لضامن االستمرارية البيداغوجية، لكن هذا بطبيعة الحال ما يستدعي رضورة القيام 

إطار  لصحية، لوضع األصبع عىل مكامن القوة والضعف، وذلك يفبعملية تقييمية موضوعية بعد انتهاء حالة الطوارئ ا
 االرتقاء بالتعليم عن بعد وملا ال مأسسته.

 عىل املستوى الصحي: -2
استأثر املجال الصحي، ومختلف املجاالت األخرى بطبيعة الحال باهتامم عاهل البالد، وجعله يتدخل ويتخذ 

 انتشار هذا الوباء، والحفاظ عىل صحة وسالمة املواطنني املغاربة.اجراءات استباقية واحرتازية، بهدف الحد من 

ببالدنا والعمل عىل مواصلة  -19كوفيد –وذلك من خالل ترأسه لعدة جلسات عمل خصصت لتتبع انتشار وباء 
ان املليك و اتخاذ املزيد من اإلجراءات ملواجهة أي تطور، وسنعمل عىل التطرق لهذه التدابري وفق ما أوردته بالغات للدي

 حيث سنعمل عىل تقسيمها لثالث نقط أساسية وهي:

                                                           
لكة انطالقا من العلمي حول قرار توقيف الدراسة بجميع األقسام والفصول باملمـ بالغ لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث  282

 .2020مارس  14مارس، وذلك بتاريخ  11يوم االثنني 
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من بني اإلجراءات األساس التي اتخذتها املؤسسة امللكية، يف مواجهة جائحة كورونا؛ هي تخصيص مبلغ  -1
عرشة ماليني درهم من اعتامدات الصندوق الخاص بتدبري جائحة كورونا، وذلك قصد التكفل بالنفقات املتعلقة بتأهيل 

آلليات والوسائل الصحية، سوءا فيام يتعلق بتوفري البنيات التحتية املالمئة أو املعدات والوسائل التي يتعني اقتناؤها ا
 ).283بكل استعجال)

لقد عمل امللك من خالل ترأسه لجلسة عمل خصصت لتتبع تدبري انتشار فريوس كورونا ببالدنا عىل استفسار  -2
 ية الصحية، والطاقة االستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية.وزير الصحة عن آخر تطورات الوضع

وبناء عىل تلك املعطيات، أمر ملك البالد باعتباره القائد األعىل ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة 
هن إشارة ر امللكية، بوضع املراكز الصحية املجهزة، التي سبق أن أمر بإحداثها لهذا الغرض مبختلف جهات اململكة، 

 ).284املنظومة الصحية بكل مكوناتها إن اقتىض الحال وعند الحاجة)

وقد اندرجت هذه املبادرة يف إطار املقاربة االستباقية التي أمر امللك باعتامدها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وبهدف 
 تعزير مختلف االجراءات الوقائية واالحرتازية غري املسبوقة.

ىل اتخاذ تدابري موازية تهم إغالق املجال الجوي، والبحري املغريب أمام املسافرين، هذا إىل جانب حرصه ع
وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، ومختلف األنشطة والطقوس الدينية، إىل جانب تعليق 

 الدراسة كام سبق لنا الذكر، وتعليق الجلسات باملحاكم ...

كوفيد –تلف التدابري االسرتاتيجية التي اتخذتها املؤسسة امللكية يف مواجهة جائحة كورونا ويف إطار تنزيل مخ -3
، وجه القائد األعىل للقوات املسلحة امللكية، أوامره إىل كل من املفتش العام للقوات املسلحة، الجرنال دوكوردارمي -19

ل د هرمو، وأيضا مفتش مصلحة الطب العسكري الجرناعبد الفتاح الوراق، وقائد الدرك املليك الجرنال دوكودرامي محم
 محمد العبار، بتمكني الطب العسكري من العمل إىل جانب نظريه الطب املدين ملواجهة الوباء.

كام أمر بتوظيف الوسائل املتوفرة لدى الطب العسكري من أجل تقوية البنيات الصحية املوجهة ملحاربة فريوس 
 ).285)-19كوفيد –

  

                                                           
 .2020مارس  15، بتاريخ -19كوفيد –ـ  بالغ للديوان املليك حول ترأس امللك لجلسة عمل مخصصة إلحداث صندوق تدبري جائحة كورونا 283
 .2020مارس  17املليك، خصص لتتبع تدابري انتشار وباء فريوس كورونا، بتاريخ ـ  بالغ للديوان 284
 .2020مارس  22بتاريخ   -19كوفيد –ـ  بالغ للديوان املليك حول مكافحة فريوس كورونا 285
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 : خامتة
ختاما، حاولنا من خالل هذه الدراسة، إبراز مختلف التدخالت االسرتاتيجية للمؤسسة امللكية، يف مواجهة و 

، بينت لنا األهمية البالغة لإلرادة السياسية، ولدور الدولة املغربية يف ضامن األمن مبعناه -19كوفيد –جائحة فريوس 
لخصوص يف هذه الظروف العصيبة، إىل جانب احرتام الشامل، والحفاظ عىل صحة وسالمة املواطنني عىل وجه ا

 سيادة القانون حتى يف الظروف االستثنائية.

–وبطبيعة الحال، فإن مختلف هذه اإلجراءات والتدابري االحرتازية واالستباقية املتخذة أمام توسع تفيش جائحة 
يف ظل حتملة، يف سياق انتشار هذا الوباء و مكنت اململكة املغربية من تجنب كارثة إنسانية كانت واردة وم  -19كوفيد 

ة، وبالتايل فإن مختلف هذه التدابري التي عملت املؤسسة امللكي بنيات صحية وطنية غري مؤهلة ملثل هذه الحاالت.
عىل تنزيلها ألرض الواقع، ميكن اعتبارها كخارطة طريق للتجند، واسترشاف املستقبل، إلتخاذ تدابري جديدة من 

 قبيل:

جعة الترشيعات الوطنية، خاصة دستور اململكة املغربية، قصد مالمئتها مع مستجدات وتطورات املجتمع، * مرا
 بهدف تعزيز سيادة الدولة، وضامن الحقوق والحريات؛

* إعطاء االهتامم الالزم للقطاعات االجتامعية ورد االعتبار للقطاع العام، سواء من حيث السياسات العامة او 
 ية وتطبيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة؛الكفاءات البرش

 * تعميم التغطية الصحية لجميع فئات املجتمع سواء األجراء أو أصحاب املهن الحرة، أم املستقلني؛

* إيالء األهمية القصوى مبجال البحث العلمي وإعطائه األولوية الالزمة وربطه مبختلف املشاريع التنموية التي 
 ؛تعرفها اململكة
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 .2020يناير  27بتاريخ 
  بالغ لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي حول قرار توقيف الدراسة بجميع األقسام والفصول ـ

 .2020مارس  14مارس، وذلك بتاريخ  11ثنني باململكة انطالقا من يوم اال 
  2020مارس  15، -19كوفيد –عمل مخصصة إلحداث صندوق تدبري جائحة كورونا بالغ للديوان املليك حول ترأس امللك لجلسة. 
 2020مارس  17بالغ للديوان املليك، خصص لتتبع تدابري انتشار وباء فريوس كورونا، بتاريخ   ـ. 
 2020مارس  22بتاريخ   -19كوفيد –ليك حول مكافحة فريوس كورونا بالغ للديوان امل  ـ. 
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 دور الطب والبحـــوث المخبريـــــــة  فــــي التصدي لديمقراطيــــة وبـــــاء كورونـــا

 

 جـــامعة محمد البشري اإلبراهيمي  علم االجتامع-ب - أستاذ محارض
 -برج بوعريريج   -

  
  جامعــــة عيل لونييس  أستاذة علم االجتامع

 -2بليدة  - 
 

 ملخص: 

إن فريوسا رشسا من هذا النوع وضع العامل أمام حقيقة أساسية مفادها أنه ال نهاية للبحث العلمي يف 
جال مقاومة األمراض واألوبئة وتطوير طب نظم املناعة البرشية، إذ كلام تقدم الطب كلام طورت الفريوسات م

نفسها لضامن حقها يف البقاء واالستمرار  يف حرب رهيبة بني اإلنسان وكائنات مفرتسة تتحرك وسط أنسجة 
  صغرية جدا 

ذا تخصيص  ماليري  الدوالرات  لتحصني هباإلضافة إىل هشاشة اقتصاد الدول املتقدمة بالرغم من  
االقتصاد ضد األزمات والكوارث الكربى، نجد يف الجهة املقابلة هشاشة صحية وأزمة حقيقية  بالجزائر  

 وضعتها يف مرحلة تأهب قصوى للتصدي لهذا الوباء 
 : األوبئة ، وباء كورونا ، علوم الطب ، املخابر البحثية. الكلامت املفتاحيـــــة

 

Résumé : 

Un virus féroce de ce type a mis le monde devant le fait fondamental qu'il n'y a pas 

de fin à la recherche scientifique dans le domaine de la résistance aux maladies et aux 

épidémies et au développement de médicaments pour le système immunitaire humain. 

Très petits tissus 

 Outre la fragilité de l'économie des pays développés, malgré l'allocation de 

milliards de dollars pour fortifier cette économie contre les crises et catastrophes 

majeures, on retrouve de l'autre côté une saine fragilité et une véritable crise en Algérie 

qui la mettent en état d'alerte pour faire face à cette épidémie. 

 

Mots clés: épidémies, épidémie de Corona, science médicale, laboratoires de 

recherche 
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 مقدمــــة : 
 تجاوز املحن واملصاعب وقد أثبت عربرغم أن اإلنسان استخلف يف األرض ليعمرها مسلحا بالعقل واإلرادة ل

التاريخ استطاعته عىل فعل ذلك، لكن يف كل لحظة يعتقد فيها اإلنسان أنه أخضع الطبيعة وسيطر عىل مصادر 
التهديد فيها يفاجأ أن القدر ما زال يخبئ له ما يتجاوز عقله وقدراته ، وما وباء كورونا إال إحدى تلك املفاجآت التي 

سان وضعفه أمام هذه األزمة التي يستوي فيها كل من الغني والفقري القوي والضعيف، لقد علمتنا أظهرت عجز اإلن
كورونا أن العامل قرية صغرية فمخلوق ضئيل ال يرى بالعني املجردة قادر عىل االنتقال من طرف العامل لطرفه اآلخر 

باء يف النهاية ممكن أن يكون واحدا مبا أن و يف غضون ساعات، رغم اختالف الثقافة والجغرافيا والتاريخ فمصرينا 
 .كورونا أزمة عاملية 

واملنظومة الصحية العاملية  اليوم توجد أمام امتحان حقيقي لحامية الجنس البرشي من هالك مبني  بسبب  
حد  تداعيات فريوس مستجد ومتطور بخرائط جينية بالغة التعقيد فشلت أشهر املختربات العلمية يف فك شفراته إىل

اآلن وإيجاد لقاحات مضادة له، وتتسابق املؤسسات الدولية الكربى يف مجال الصحة من أجل وقف النزيف والتحكم 
 يف لوائح املصابني والوفيات .

وخالفا للفريوسات واألمراض الوبائية األخرى التي كانت تنتعش يف الجزء الجنويب من الكرة األرضية  خصوصا  
كورونا"  منذ شهور بشعوب دول يف آسيا وأوربا وأمريكا ظل العامل يعتقد أنها محصنة طبيا  بإفريقيا يفتك " فريوس

وعلميا ضد جميع أنواع الكوارث الطبيعية والبرشية ، نظرا ملا تتوفر عليه من خربات وتجارب إىل جانب بنيات تحتية 
 شامل العامل م يعد هناك فرق اليوم  بنيومستشفيات وأطر طبية ومتريضية وفرق علمية جيدة التكوين والتدريب ، فل

وجنوبه ، إذ أضحى الجميع سواسية أمام وباء "دميوقراطي" يوزع فريوساته بعدالة كبرية عىل سكان املعمورة )دميقراطية 
 كورونا( .

مي لوميكن القول إن فريوسا رشسا من هذا النوع وضع العامل أمام حقيقة أساسية مفادها أنه ال نهاية للبحث الع 
يف مجال مقاومة األمراض واألوبئة وتطوير طب نظم املناعة البرشية، إذ كلام تقدم الطب كلام طورت الفريوسات 
نفسها لضامن حقها يف البقاء واالستمرار  يف حرب رهيبة بني اإلنسان وكائنات مفرتسة تتحرك وسط أنسجة صغرية 

  جدا 

 لرغم من تخصيص  ماليري  الدوالرات  لتحصني هذا االقتصادباإلضافة إىل هشاشة اقتصاد الدول املتقدمة با 
ضد األزمات والكوارث الكربى، نجد يف الجهة املقابلة هشاشة صحية وأزمة حقيقية  بالجزائر  وضعتها يف مرحلة تأهب 

ييس التايل:  رئعىل التساؤل ال اإلجابة ه الورقة البحثية قصوى للتصدي لهذا الوباء من هذا املنطلق نسعى من خالل هذ
 ماهي اآلليات التي اعتمدها القطاع الصحي بالجزائر يف التصدي لدميقراطية وباء كورونا ؟. 
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 تحديد املفاهيم واملصطلحات : املحور األول: 
 :تعريف الوبــاء أوال : 

وبئة جمع لغة : عرف األطباء القدامى الوباء بعدة تعريفات تختلف يف عبارتها وتتفق يف مضمونها ومنها أن األ 
 ( .286  )وباء مثل أمتعة مفردها متاع ، والوباء بالهمز ميد ويقرص املحكم واملحيط األعظم

د العدوى  : كل مرض شدي اصطالحا:  تعددت تعريفات األطباء والفقهاء وكذلك املحدثني للوباء وكلها تدور حول
 . ( 287)رسيع االنتشار ، وعادة ما يكون قاتال كالطاعون 

 بينام ، واألجناس األعامر جميع من هائلة أعدادا ويصيب رسيعة، بصورة يحدث عام، مرض كل هو الوباء    
قال ابن النفيس : " الوباء فساد يعرض لجوهر  (288) .الجامعي املوت مسببا االنتشار رسيع وبايئ مرض الطاعون هو

 ( .289)الهواء ألسباب ساموية أو أرضية كاملاء اآلسن والجيف الكثرية " 

ل ابن سينا : " الوباء فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده ، ولذلك ال ميكن حياة يشء من الحيوان وقا
بدون استنشاقه، وقريب منه قولهم " الوباء ينشا عن فساد يعرض لجوهر الهواء بأسباب خبيثة ساموية أو أرضية 

 (  .290) ة "كالشهب و الرجوم يف آخر الصيف واملاء اآلسن ، والجيف الكثري 

وعرفه بعض الفقهاء املتقدمني بقوله : هو مرض الكثري من الناس يف جهة من األرض دون سائر الجهات ، 
وعرفته املوسوعة الطبية الحديثة بأنه  . (291)ويكون مخالفا للمعتاد من األمراض يف الكرثة وغريها ويكون نوعا واحدا 

واحدة يف مدة قصرية من الزمن ، فإن أصاب املرض عددا عظيام " كل مرض يصيب عددا كبريا من الناس يف منطقة 
 . من الناس يف منطقة جغرافية شاسعة سمي وباءا عامليا

 كورونا :تعريف وبــاء ثانيا : 

                                                           
ة لآلداب والعلوم جلة جامعة طيب، م األحكام الفقهية املتعلقة باألوبئة التي تصيب البرشية جمعاء دراسة ومقارنةمحمد بن سند الشامني :  ( 286 (

 . 478، كلية الرشيعة ، الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية ، ص 1440،  18اإلنسانية ، العدد 
 

 .176نفس املرجع ،ص  (287 (
 كتاب . نقال عن   22ص العاصمة، ، دار لكاتبا القادر عبد عصام ، ترجمة : أحمد الطاعون فضل يف املاعون بدل  العسقالين : حجر ابن (288 (

 بريوت. اإلسالمي، الغرب دار ، الخطايب الكريم عبد اإلسالمية ،  األندلس يف واألطباء الطب
 . 478، ص  2006، دار الهداية ، الكويت ،  تاج العروس من جواهر القاموسمرتيض الزبيدي :  (289(

 

 .38،ص 2000،بريوت ،لبنان، 1، دار البشائر اإلسالمية ،ط1، ج اعون بدفع رش الطاعونمايفعله األطباء والدمرعي الكرمي :  (290 (
 . 155، ص2010، دار الفكر للطباعة ، بريوت ،   رشح مخترص خليل للخريشمحمد بن عبد الله الخريش املاليك :  (291 (
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أو فريوس كورونا والذي  19-كوفيد  2019ا هي جائحة عاملية جارية ملرض فريوس كورونا جائحة فريوس كورون
اكتشف املرض يف ديسمرب  CoV-(SARS-(2املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدة  2يحدث بسبب فريوس كورونا 

مارس  11وقد صنفته منظمة الصحة العاملية يف  nCoV -2019 وسط الصني، وأطلق عليه اسم  مدينة ووهانيف  2019
صابة قد ارتفع دل اإل مع معدل انتقالهيستطيع الفريوس أن ينترش بني البرش مبارشة، ويبدو أن ( ، 292)جائحةب 2020

أبلغت عدة بلدان يف أوروبا وأمريكا الشاملية وآسيا واملحيط الهادئ عن وصول إصابات إىل ، 2020 فيفرييف منتصف 
قبل ظهور األعراض.  معديًاأيام أو أكرث، وهناك أدلة مبدئية عىل أنه قد يكون  5حوايل  فرتة الحضانة. ترتاوح  أراضيها

 مام تؤدي إىل الوفاة  .،  وصعوبة التنفس والسعال الحمىتشمل األعراض 

 :علوم الطب والصيدلة  ثالثا: تعريف
در االهتداء تالطب علم وفن يف آن واحد فالعلم يهتم بكل ما ميكن مالحظته وتقديره بحيث ميكن لكل طبيب مق

ولكن الطب العلمي له حدوده وخصوصا بالنسبة إىل اإلنسان بصفته برش له حقوق ، إىل عالمات املرض ومعالجته 
 .ومسؤوليات

 وفن الطب يفرتض تطبيق القواعد العلمية والتكنولوجية للمرىض إذ هم أساسا غري مطلعني عىل وظائف األبدان
وقد أفرد له عبد الرحامن ابن خلدون حيزا يف مقدمته ، حيث خصص له  صنف علوم الطب ضمن العلوم العقلية ،ت

نظر يف " صناعة الطب وهي صناعة ت: الفصل التاسع عرش يف علم الطب ، وصنفه ضمن فروع الطبيعيات حيث قال 
رض ملبدن اإلنسان من حيث ميرض ويصح فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء املرض باألدوية واألغذية بعد أن يتبني ا

الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك األمراض التي تنشأ عنها وما لكل مرض من األدوية مستدلني 
عىل ذلك بأمزجة األدوية وقواها ....محاذين لذلك قوة الطبيعة فإنها املدبرة يف حالتي الصحة واملرض وإمنا الطبيب 

 ملادة والفصل والسن ويسمى العلم الجامع "يحاذيها ويعينها بعض اليشء بحسب ما تقتضيه طبيعة ا

يذكر حسن الوزان يف بداية القرن السادس عرش أن العلوم الطبية كانت تدرس مبدارس مدينة تلمسان ، وهناك 
إقبال من جانب الطلبة عىل دراسة هذه العلوم ، وتتكفل املدارس الخمس مبعاشهم بكيفية منتظمة ، حيث أشار أنه 

مساجد عديدة جميلة  لها أمئة وخطباء ، وخمس مدارس حسنة ، جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء  بتلمسانكانت توجد 
  (.293)وغريها ، شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس

 ـادة الطبـــــــــــة مـــــــــأصليـــــرابعا: 

                                                           
 ويكيبيديا املوسوعة الحرة . (292 (
 .21،ص  1983، دار الغرب اإلسالمي ،  2، ط 2، ترجمة : محمد حجي ، محمد الخرض ، ج إفريقياوصف  الوزان الحسن بن محمد الفايس :  (293 (

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(2019-nCoV)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(2019-nCoV)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%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
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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دتنا يف تصل به ملساعلصفة الطبيب معنى خاص يف كل زمان ويف كل مكان ، فالطبيب هو الشخص الذي ن
أهم احتياجاتنا ملعالجة أوجاعنا وآالمنا ، حتى نسرتجع صحتنا ، واملالحظ أن وضع الطبيب يختلف حسب مختلف البلدان 
و حتى مختلف املدن يف البلد الواحد ، ويبدو عامة أن هذا املفهوم مييل إىل التدهور إذ يرى عدد من األطباء أن 

مقارنة مبا كان عليه سابقا ويف بعض البلدان تم سحب مراقبة سياسة املعالجة الطبية من  االحرتام املحيط بهم تدهور
يد األطباء لفائدة إداريني أو مترصفني مام أحدث عراقيل يف نظر األطباء إذ صاروا يعتربونهم عراقيل لتطوير السياسة 

لطبيب لون دون قيد وال رشط ألوامر االصحية أكرث من كونهم رشكاء ، وحتى فيام يخص املرىض أنفسهم فقد ميتث
توضيحات من الطبيب عام إذا كانت تعليامته ال تتامىش مع غريها لدى األطباء اآلخرين عن املرض  فأصبحوا يطلبون

باإلضافة إىل أن بعض األعامل الطبية التي كان الطبيب ميارسها وحده   عليه من األنرتنات تم االطالع نفسه أو ما 
 متناول التقنيني من املمرضني وأعوان الصحة ، ولكن رغم هذه التغيريات فإن مهنة الطب ما تزال أصبحت اليوم يف

املهنة التي يقدرها املرىض وهم يف حاجة إليها ، فهي ما انفكت تجذب إليها عددا كبريا من طلبة بارعني مجتهدين 
لم الطب وأبرزها ىل األطباء معرفة القيم الخاصة بعومخلصني ، ولالستجابة إىل ما ينتظره منهم املرىض والطلبة يتعني ع

 الرحمة واالستقاللية  إذ هي األساس لألخالقيات الطبية إضافة إىل احرتام حقوق اإلنسان .

 ضــــــــــب باملريـــي تربط الطبيــــــــــة التــــــــة العالقــــــــخاصيخامسا: 
غم تقاربهام، أوال خاصية املهنة اإلخالص لراحة اآلخر ومستوى عال الطب مهنة ولفظ مهنة له معنيان مختلفان ر 

من األخالق، ومجموعة معلومات ومقدرة ومتسك متني باالستقاللية ، يعني كذلك هذا اللفظ مهنة كل األشخاص 
 املامرسني للمهنة الطبية واألطباء بصفة عامة .

امليدان   يف عالقة بالزمالء أو غريهم من العاملني يفواالمتهان الطبي ال ينحرص يف عالقة الطبيب باملريض، وال
الصحي  فاالمتهان يقحم العالقة يف املجتمع أيضا، وهذه العالقة قد تأخذ قالبا، عقد اجتامعي، مينح مبوجبه املجتمع 

امل هذه عالطبيب امتيازات تخص املهنة وتوفر له عدة خدمات وإمكانيات هامة لتنظيمها ومقابل ذلك تقبل املهنة است
 . االمتيازات لتستغلها ملصلحة اآلخرين فقط ومراعاة مصلحتهم قبل كل اعتبار

فقد صار الطب اليوم نشاطا اجتامعيا أكرث من كونه تدفعه املصلحة الشخصية ويدخل الطب يف تنظيمه بحيث 
العامة التي ات الخاصة و يشمل املال العمومي واملال الخاص كام أنه يعتمد عىل البحث الطبي وعىل تطوير اإلمكاني

تستجيب ملعلومات وطرق معالجة ، والطب يف حاجة إىل عدة أنظمة صحية الستعاملها لغايات متعددة وهو يعالج 
 األمراض ذات األصل االجتامعي بقدر معالجته لألمراض البيولوجية .

 ضــــــــــب / مريـــــة طبيـــــــــــــي العالقــــــــب فــــدور الطبي
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مختلفة عن دور الباحث إذ تصبح يف تلك الحالة عالقة باحث / وعنرص بحث والطبيب عالقة الطبيب باملريض 
والباحث هام نفس الشخص ، إذ مسؤولية الطبيب األوىل هي صحة مريضه وراحته بينام اهتامم الباحث موجه يف 

ن الدورين. و ال ، وقد يتولد تضارب بني هاذياملعلومات التي يسعى يف الحصول عليها سواء أفادت صحة عنرص البحث أ 
والخلط بني الدورين يؤول إىل إشكالية انتهت إىل تضارب املصالح ، فالبحث الطبي عبارة عن مؤسسة لها إمكانيات 

 مالية وافرة ورؤوس أموال متكنها من مجازات األطباء بسخاء مقابل مشاركتهم .

 تداب عنارص يجري عليهم البحث أو بتوفري مساعدات عينية كالتمكنيواملجازات تكون إما بدفع مبالغ مالية الن
من أجهزة تدير املعلومات أو باستدعاء لحضور محارضات للنقاش عن نتائج األبحاث أو لذكر أسامء املساعدين عند 

ريض من ملاإلعالن عن النتائج ، واهتامم الطبيب بالحصول عىل هذه االمتيازات يتضارب أحيانا مع قاعدة متكني ا
الدواء األنفع وهذا الخيار قد يتضارب أيضا وحق املريض يف املعلومات الرضورية التخاذ قراره الرشيد يف الرضاء 

 باملشاركة يف البحث من عدمه 

ية التي الشفقة ،املقدرة واالستقالل ،وال ميكن ال محالة تجاوز هذه اإلشكاليات ، فالقيم ، األخالقيات الطبية 
 مجال الختالف بني دور الطبيب والباحث ، ومادام األطباء واعني الإذ ، بيب  تنطبق أيضا عىل الباحث ميتلكها الط

  (.294)لقواعد األخالقيات الطبية فال مانع من مشاركتهم يف األبحاث الطبية فهي جانب من نشاطهم االستشفايئ

 اءـــــــــــــــــــة لألطبــــــــــــــــــــة العامليــــــــــــــدور الجمعي
 ظهرت يف العرص الحديث مؤسسات محلية ودولية تهتم مبوضوعات الصحة العامة ، ورصد مختلف األوبئة 
وطريقة التعامل معها ومكافحتها ، ومن أهمها وأبرزها منظمة الصحة العاملية التي نشأت عندما اجتمع ديبلوماسيون 

م ، وناقشوا خالل اجتامعهم إنشاء منظمة صحية عاملية ، وأصبح 1945  من شتى دول العامل لتشكيل األمم املتحدة عام
 . (295)م ، وهو التاريخ الذي أصبح يعرف بيوم الصحة العاملي 1948أفريل   7لها دستور خاص بتاريخ 

ترمي إىل متثيل كل األطباء يف العامل برصف النظر عن جنسياتهم التي باإلضافة للجمعية العاملية للطب 
هم فإن دورها األول يصبح إعداد املعايري العامة لألخالقيات الطبية الصالحة يف كامل أنحاء العامل، ومنذ واختصاص

 وهي تسعى إىل منع العودة إىل سلوكيات مخالفة لألخالقيات . 1947 إحداثها سنة

                                                           
)جمعية الطب العاملية( ، ترجمة : محمد الصالح بن عامر، الوحدة األخالقية لجمعية الطب العاملية ، تونس ،  األخالقيات الطبيةجون وليامز:  (294 (

 .13، ص 2005
 

 10/01/2019تم اسرتجاعها يف  /arm. wikipedia.org/ wikihttps، طب وقايئ   املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العامليةكيبيديا: املوسوعة الحرة وي (295 (
. 
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عامة الثالثة للجمعية ة الوكان الدور الثاين للجمعية إعداد قانون عاملي لألخالقيات الطبية وقد تم تبنيه يف الجلس 
وما يزال حاليا تحت مجهر املراجعة ، واهتمت كذلك الجمعية  1983وكذلك سنة  1966ومتت مراجعته يف سنة  1949سنة 

آخر ومل تقع  واستغرقت البحوث املذكورة نقاشا طويال بتنمية التعليامت الخاصة بتعاطي التجارب الطبية عىل البرش 
 .2000وهذا النص بقي محل مراجعات متعددة كان آخرها سنة  " هلسنيك" ضمن ترصيح  1964ة املوافقة عليها إال سن

ية، ويوجد إىل سلوكيات أخالق هاوبرصف النظر عن الترصيحات فالجمعية اتخذت موقفا يف أكرث من مائة قضية مرد
ة تواصل لرعاية ، ويف كل سنتحت الدرس حاليا عدة مواضيع أخالقية واجتامعية مبا يف ذلك تعليم الطب ومسالك ا

 .الجمعية العامة لألطباء مراجعة النصوص املوجودة وتتخذ قرارات جديدة 

 ة ـــــــار األوبئــــــــي النتشـــــــاق التاريخــــــالسياملحور الثاين: 
  مناذج لألوبــــــة التــــي أصابت املسلميـــــنأوال: 

دت تلك نزلت بالبرشية عىل مر العصور ، وقد أ  طواعني من األخبار عن أوبئة ويجد الناظر يف كتب التاريخ كثريا 
ىل الله ص األوبئة  إىل مرض وموت اآلالف بل املاليني من البرش، منها ما وقع يف تاريخ املسلمني فعند قدوم النبي

اىل ذلك عن ، ورصف الله تعوأصحابه إىل املدينة مهاجرين ،أصابتهم حمى املدينة فكانوا يصلون قعودا  عليه وسلم 
 ( . 296) نبيه

وكذلك ما وقع يف عهد أمري املؤمنني عمر بن الخطاب عندما خرج إىل الشام فلقيه أمراؤه وأخربوه أن األرض  
لم يختلف عليه منهم الفتح ف ينوبية فاستشار كبار الصحابة من املهاجرين واألنصار فاختلفوا عليه ، ثم استشار مهاجر

: ارجع بالناس فإنه بالء وفناء ، ثم لحقهم عبد الرحامن بن عوف وكان متخلفا عنهم فلام عرف األمر قال اثنان وقالوا
أرض يقول ، إذا سمعتم به ب صىل الله عليه وسلم ، عندي من هذا علم ، فقال عمر ، ماعندك ؟ قال سمعت رسول الله 

س ، فانرصف الحمد فانرصفوا أيها النا فللله را منه فقال عمر فال تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وانتم بها فال تخرجوا فرا
باإلضافة إىل طاعون عمواس موضع بالشام مات منه معاذ وابنه وجميع أهله مابني الجمعة إىل الجمعة    . (297) بهم"

 .  (298) واستشهد به أبو عبيدة وكثري من املسلمني "

 روبية ثانيا:  مناذج لألوبة التي أصابت املجتمعات األو 

                                                           
 . 75، دار الصحافة للرتاث ، طنطا ، ص  السرية النبوية البن هشامعبد الرجمن بن عبد املالك بن هشام :  (296 (
 .474.  475والرواية بكاملها يف الصحيحني كام تقدم يف تخريج حديث عبد الرحامن بن عوف ،  ص ص السرية النبوية وأخبار الخلفاء   (297 (
، ص ص  2008، قطر ، 1)طريق اإلسالم( ،ط التوضيح لرشح الجامع الصحيح ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةعمر بن عيل أبو حفص :  (298 (

23 .29  . 
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كانت األوبئة القدمية كالطاعون والحمى والجدري والجرب والسل والجذام واملالريا والحمى الصفراء التي 
حصدت أرواح سكان العامل شائعة يف األزمنة القدمية يف مجتمعات الهند والصني ومرص واليونان وغريها، لكنها 

 لقرسياروبا وبريطانيا بسبب حركة التجارة والهجرة، أو النقل انتقلت ملجتمعات جديدة يف كل من  إفريقيا و وأمريكا وأو 
 . (300) الرحالتو  كالحروب التواصل قنوات ، إىل جانب (299)للعبيد، والغزو العسكري

وقد طورت املجتمعات األوروبية الحديثة مؤسسات للتعامل مع "الكائنات الدقيقة" واألوبئة بخالف املجتمعات 
بالتزامن مع انتشار أوبئة مشابهة يف الوقت نفسه يف  1352-1347ون  األوىل يف أوروبا عام األخرى، وبعد كارثة الطاع

اال يقل كانوا عىل حافة االنقراض ألنه تسبب يف موت م -يف تلك الفرتة-آسيا والرشق األدىن، ما يشري إىل أن البرش 
 عن ثلث سكان القارة

مدن الشامل اإليطايل إجراءات وقائية للحد من انتشار وخالل قرن من تفيش الوباء طبقت  1450وبحلول عام 
دفن ىل األماكن املوبوءة والإتحديد انتقال البرش من و  : الطاعون كالحجر الصحي بإجراءاته الخمسة التي تشمل

اإلجباري للموىت بالطاعون يف حفر خاصة وتغطيتها بالجري الحي والتخلص من متعلقاتهم الشخصية بالحرق أو الدفن 
، وفرض رضائب  1501-1499 االيطالية  الفه، وعزل املرىض يف مصحات األمراض املعدية بالتحديد يف مدينة جنواوخ

لصالح قطاع الصحة العامة، وتقديم املعونة للمترضرين بسبب الوباء رغم جهل األطباء األوروبيني يف تلك األثناء 
  . طريقة انتشار الوباءب

وة األوبئة والتاريخ... املرض والق» كره املؤلف شيلدون واتس يف كتابه و يرجع الفضل بذلك حسب ما ذ   
بوضع النظرية العامة للعدوى والطب الوقايئ كإجراءات الحجر الصحي وكيفية التعامل مع األمراض   " واإلمربيالية

سم وأبو قا، ب والخطي، املعدية إىل الدور الذي لعبه أطباء عرب ومسلمون من خالل مجهودات كل من ابن سينا 
مرة بني عامي  40الذي طبعت أعامله املرتجمة يف أوروبا نحو  23بأجزائه« الحاوي »و أبو بكر الرازي وكتابه ، الزهري 

الذي احتوى عىل أجزاء مخصصة لألمراض املعدية مثل الجرب والسل والجذام بحيث أنه قسم يف  1866 و 1498
 ر املرض وكل هذا كان من خالل التأسيس عىل املنهج التجريبي الذيمستشفاه مرضاه إىل مجموعتني لتجنب انتشا

تناقض متاماً مع املنهج الطبي الذي كان سائداً يف أوروبا يف العصور الوسطى، والذي يعرف باملنهج الجالينويس، وكان 
 .(301) املياسام "، أو حركة النجوم أو األبخرة العفنة " يعتمد عىل تفسري األوبئة باعتبارها نتيجة هواء فاسد

                                                           

  )299(.  35ترجمة : أبو أدهم عبادة كحيلة ، ص  -ئحة طبيعية وبرشية يف عامل العصور الوسطى جا - املوت األسودوبرت جوتفريد : ر 

 . 51، ص2002 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،جوائح وأوبئة املغرب يف عهد املوحدين منشورات الزمن بولقطيب :  الحسني)300(
 

، القاهرة 1،ترجمة : أحمد محمود عبد الجواد ، املركز القومي للرتجمة ، ط القوة واإلمربياليةاألوبئة والتاريخ... املرض و  :  شيلدون واتس (301 (
 . 44.29ص ص  ،  2010، 
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 ثالثا: الوباء والواقع الصحي بالجزائر قدميا وحديثا  
إن العهد العثامين يف الجزائر يعترب فقريا يف تقدم العلوم العقلية والفنون ، وعنايتهم بتدوين الطب والفلك قليلة 

كثوا نب الذين زاروا الجزائر ومإذا ما قورنت بعنايتهم بالعلوم الرشعية واألدب والتصوف ، وهذا ما جعل الرحالة األجا
فيها لفرتة خالل العهد العثامين وغريهم من القناصل األوروبيني يحكمون حكام قاسيا عىل علامء الجزائر  لتقصريهم 
يف عدم االهتامم بالطب والصيدلة ، وعدم األخذ مبا شهده الطب يف أوروبا وتطوير طرق العالج والوقاية من األمراض 

ع إىل الطب التقليدي الشعبي الذي يعتمد عىل املواد الطبيعية كاألعشاب باعتبار أرض الجزائر تعد ، ولجوء املجتم
منتجا لجميع أنواع األعشاب الطبية ، وبعض أعضاء الحيوانات وبعض الدهانات إىل جانب اليك والرقية ، ويتهمونهم 

إىل غياب مهنة  1581-1578حيث يشري هايدو حتى مبامرسة السحر والشعوذة يف مجال التطبيب ومعالجة األمراض . 
الطب متاما فال يوجد بالجزائر بأكملها من له خربة يف تضميد الجراح وإيقاف النزيف وأن جميع من يقوم بالعالج ) 

 .سامهم الجراحني ( مسيحيون

آخر أندليس و  نجد اثنان فقط ، أحدهم مرتد عن املسيحية أصله من جنوة يدعى شعبان للجزائريني أما بالنسبة 
ويشري بأنه ال يوجد بالجزائر إطالقا مستشفيات ، عىل غرار ما ( ، 302) أصله من بلنسية  وكالهام يجهالن مهنة الطب

 . هو موجود مبرص وتركيا أين كانت متنح املأكل واملأوى لبضعة أيام للفقراء واملساكني

ن النباتات الطبية يف الجزائر مستمدا مادته موقد ألف عبد القادر حليمي معجام يف األعشاب الطبية ، سامها 
جميع ما كتب من مخطوطات ومراجع عامة ، التي كانت ناجحة يف معالجة بعض األمراض تحتاج إىل دراسة علمية 
،عدم االهتامم من جانب السلطة الحاكمة باملنظومة الصحية ، من إنشاء املستشفيات ، ومدارس الطب ، واالهتامم 

ئريني ، وتشجيع العلامء عىل دراسة الطب وتدريسه ، ساهم يف تراجع الطب الرسمي عىل حساب الطب باألطباء الجزا
 الشعبي .

واملصلح حمدان بن عثامن  18تعترب مساهمة كل من الطبيب عبد الرحامن بن حامدوش يف النصف األول من ق 
علامء عرصهم ، من خالل بحثيهام عىل  من اهتموا بعلوم كانت محضورة ، ويتجنبها 19خوجة يف النصف األول من ق

التوايل " كشف الرموز يف رشح العقاقري واألعشاب"  و" اتحاد املنصفني واألدباء مبباحث االحرتاز من الوباء" فال نجد 
يف الجزائر خالل العهد العثامين من برع يف الطب والصيدلة مثل ما أنتجه ابن حامدوش وأشار يف رحلته أنه يتأسف 

                                                           
(302 ) De Diego Haödo , Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger au seizième siècle, traduit de l’espagnol et notes de A. Berbrugger et de Dr. 
Monnereau, présentation de Abderrahmane Rebahi, Grand-Alger Livres, 3eme Edition2007 .p176.  
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 يجد من يتقن الطب يف بلد ما، وميكن القول أن حمدان بن عثامن خوجة قد أر ى قواعد الحجر الصحي ، عندما ال
 .(303)التي مل تكن محرتمة بأغلب بلدان العامل اإلسالمي 

كام نجد أغلب املدونات هي ملخصات ورشوحات تعتمد عىل ما ألفه علامء الطب والصيدلة يف الدولة اإلسالمية 
ابن البيطار، واألنطايك  وعىل الرغم من ذلك مل يخل األمر من بعض املصنفات الطبية التي تطرقت إىل ، ابن سينا، و 

بأي حال من األحوال ما ذهبت إليه آراء األجانب  ، ويف هذا السياق ال ميكنمجموعة من األمراض وبينت طرق العالج 
مة صحية عىل اإلطالق ، فهذا الحكم قاس إذا أخذنا الذين كتبوا حول الجزائر خالل العهد العثامين بعدم وجود منظو 

بعني االعتبار طبيعة العرص، وذهنية املجتمع وطبيعة الحكام ، فالواقع الصحي كان عاما بالنسبة للجزائر أو للعامل 
، ورغم ذلك مل يخل  18اإلسالمي مبا يقابلها من تطور يف مجال الطب والعالج الذي ظهر يف أوروبا منذ منتصف ق

ألمر من مساهمة فاعلة من جانب علامء الجزائر ، وتركوا لنا مصنفات علمية طبية ، شهد لها األوروبيون أنفسهم ، ا
وهو أحد أطباء الحملة الفرنسية  " شونبريغ" الطبيب كام نجد أيضا . (304)واملسترشقون هم من قاموا برتجمتها ونرشها 

ال انتقد الواقع الصحي بالجزائر  وقاملوجودة داخل مدينة الجزائر ، خالل تعداده للمستشفيات 1830عىل الجزائر سنة 
ي ، ولقد سمى األول املستشفى العريب الحرض  هاأن هناك مستشفيان للجزائريني ، واحد داخل املدينة واآلخر خارج

 .مريض كان املرىض ينامون فوق الحصائر وبعضهم ينام عىل األرض  75الذي يحتوي عىل 

تالل الذي كلفه الداي حسني والخزناجي برعاية الجرحى بعد نزول االح "سيمون بيفايفر" ألسري ويشري الطبيب ا 
الفرنيس بسيدي فرج ، وانهزام الجيش الجزائري يف معركة سطاوايل ، أن السلطة العسكرية قد حولت الثكنات 

ضميد جراحهم لعناية بهم وتالعسكرية إىل مستشفيات التي استقبلت عددا كبريا من الجرحى وطلب الداي حسني ا
جريح  لفأ الطبيب الوحيد يف تلك الثكنة العسكرية التي كانت تحوي ما يقرب  هنأ وعىل حد قوله أنه ليس لهم أطباء و 

 ( .305)عند دخول الفرنسيني مدينة الجزائر 

جاء  به من نجد أن االستنتاج الذي أقره هايدو حول الواقع الصحي بالجزائر أواخر القرن السادس عرش ، أخذ
بعده من الرحالة والقناصلة األوروبيني حتى علامء الطبيعة واألطباء خالل القرنني السابع عرش والنصف األول من القرن 

                                                           
، 2019ماي 10، العدد  05، مجلة أفاق فكرية ، املجلد   مسألة علوم الطب والصيدلة عند علامء الجزائر خالل العهد العثامينوافية نفطي : ( 303 (

 . 35رة ، ص جامعة محمد خيرض بسك
 

، 2019ماي 10، العدد  05، مجلة أفاق فكرية ، املجلد   مسألة علوم الطب والصيدلة عند علامء الجزائر خالل العهد العثامينوافية نفطي :  (304 (
 .45.46جامعة محمد خيرض بسكرة . ص ص 

، ص ص  1974و ، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ، الجزائر، ، ترجمة : أبو العيد دود عن الجزائر مذكرات أو ملحة تاريخيةسيمون بافيفر:  (305 (
103.104. 
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كاد يكون إجامع لدى هؤوالء  مفاده أنه مل يكن هناك أطباء بالجزائر ، وال تتوفر عىل مدرسة واحدة يالتاسع عرش ف
 هها  ومل يكن من وجد أنه يهتم بالطب .لتعليم الطب  وال مستشفى ومايشب

لكن يف نفس الوقت نجدهم يدونون الكثري من املعلومات حول طرق العالج التقليدية التي كان ميارسها املجتمع 
عن طريق بعض األفراد الذين ورثوها عن األجداد ، واتفق جميع اإلخباريني األوروبيني أن مدينة الجزائر تفتقد إىل 

ى فكثريا ما رضبت األمراض واألوبئة مدينة الجزائر ومات من جرائها اآلالف من الناس ومل تخربنا ما يسمى مستشف
املصادر عن طرق الوقاية منها مثل الحجر الصحي الذي كان معموال به يف تلك الفرتة بأوروبا ،وفعال كانت بعض 

 ( .306)ارات يف الطب النبوي اختلطت بها الخرافة ووجد من ضمن الوثائق بعض التذك التداويالطرق يف 

تهم ، ويهتمون بشؤون صح اعليه ويكافئون التداوي يعرفون ويقدرون قيمة  اوالغريب أن بعض الحكام كانو  
فقد ثبت عن بعض الحكام أن حسني باشا كان لديه طبيب أورويب وأن عيل باشا استبقى طبيبا أسريا ليعالجه ، وعن 

والحقيقة نجد أن يف كل عرص أو قرن يظهر ( ، 307) وقع يف األرس بثمن عالصالح باي أنه اشرتى طبيبا أوروبيا 
عامل أو عاملان دونوا يف الطب ، وقد دمج هؤوالء بني العلوم النقلية الرشعية وعلوم العقيلة وألفوا يف الطب ، وهذا إمنا 

لة فيمكن ، أما الطب والصيد يدل عىل أن االهتامم يف البداية كان التفاتة يف الدين ثم التصوف وهي سمة العرص 
 اعتبارها هواية أو رغبة البعض منهم تعلم العلوم العقلية التي كانت غائبة يف العرص .

زوا عىل مل يرك هؤوالء أنوتجدر اإلشارة أن تدوين علامء الجزائر يف الطب ، مل يكن ناتج من فراغ ، فاملالحظ  
ى ، وأمراض املعدة ، وغريها لكن نجد أن أغلبهم كتبوا يف وباء األمراض العادية التي قد تصيب كل إنسان مثل الحم

أخطر األوبئة التي استوطنت الجزائر طيلة فرتة الحكم العثامين ، وقد فتك بالكثري من الناس  باعتباره يعد من الطاعون
وباء الويسمى بسنة  25،15،10إهامل علامء الجزائر لعوم الطب ، فقد كان يجتاح الجزائر بصفة مكررة من  ةجينت

األطباء ن مهناك ثالثة أنواع  بأنمصطفى خياطي ، ويرى  وتسبب يف الكثري من الوفيات والخراب( 308) املستوطن
 :وهم  الجزائريون أواخر العهد العثامين

 وهو التقليدي خاص بالسكان .: الطب الشعبي 
 رسى املسيحيون .الطب األورويب : وميثله األ  

 .(309)غراض عسكرية والذي مارسه الجنود األتراك أنشأ أل  :عثامينالطب ال
                                                           

وصفات طبية من األعشاب وأدعية عند النوم  4 -1من  12وجد ضمن وثائق املحاكم الرشعية ، باألرشيف الوطني الجزائري البعض منها بعلبة رقم  (306 (
 والسفر وبعض التعويذات .

 

 .187، ص 1990،بريوت ، لبنان ، 3، ط3ج ،، دار الغرب اإلسالمي  وآراء يف تاريخ الجزائرأبحاث أبو القاسم سعد الله :  (307 (
 .65منشورات بن سنان ، الجزائر، ص 1871-1518الواقع الصحي والسكاين يف الجزائر أثناء العهد العثامين وأوائل االحتالل  الفرنيس فلة موساوي : )308(

 . 432ص   ،2013الجزائر،  ، منشورات أناب ، زائر العثامنيةالطب واألطباء يف الجمصطفى خياطي:  (309(
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 (.310)واملالحظ أن الظاهرة العامة يف بالد املغرب الحديث أن الطب بقي مدة طويلة حكرا عىل األطباء األوروبيني
 بالجزائر  هشاشـــــة قطاع الصحــــــة

م الثنائـي : أنها تعيد التقسي يكفـي مشاهدة خريطة التفاوت عىل املستوى العاملي يف مجال الصحة ، ملالحظة
ية، بوضوح مع االختبار الذي فرضته الجائحة العامليف الجزائر إن هذه الهشاشة املُتنامية تتجىل اليوم  هامش،، مركز

وخصوصا فـي نقص أرسة اإلنعاش، وعدد التحاليل املُنجزة للكشف عن الوباء، و فـي ندرة الكاممات، وباقي املعدات 
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا النقص ليس وليد خطأ، وإمنا هو بداهة من بديهيات املنطق  للوباء الالزمة للتصدي

النيولربايل، واملتمثل فـي التحكم يف اإلنتاج، الذي يهدف إلـى تقليص املنتجات املخزنة، من أجل خفض التكاليف 
  .ورفع هامش الربح

 نقابة الصحة حللمستشفى، كام ترصِ  " خوصصة ماكرة"ى إن ما تم تنزيله، يف األربعة عقود املاضية، ليس سو 
CGT : "  متت خوصصة املستشفيات عرب أجزاء، وشيئا فشيئا، مع اإلصالحات املتتالية. هناك مرحلتني محوريتني لفهم

التحول الذي عرفه املستشفى العمومي؛ تعديل طرق التنظيم لتصبح شبيهة بالطرق املعتمدة فـي القطاع الخاص، ثم 
الخوصصة "ي إدخال منطق الربح إىل قطاع الرعاية الصحية. تشكل هاتني النقطتني املعامل األساسية ملا سميناه ب أ 

 . "املاكرة
حتـى وإن مل تصبح املستشفيات مخوصصة من الناحية القانونية، فإنها كذلك فعليــا، بحيث تتبنـى نفس األساليب 

فلقد أدت ُمخططات التقويم الهيكلـي، ،  ألهداف القطاع الخاص والنامذج، وتسعى إىل نفس األهداف املطابقة
املفروضة من قبل صندوق النقد الدويل والبنك العاملـي، إىل تفكيك منظومات الصحة ، إذ للحصول عىل الديون ، 
فرضت هذه املخططات، كرشط من رشوطها، تقليص امليزانيات العمومية ، وخوصصة القطاعات العامة. وهكذا فإن 

ما يسمى بهجرة فيام بعد نجم عنها  .  الصحة والتعليم، هام القطاعان األكرث ترضرا من هذه اإلجراءات املفروضة
األدمغة، وخصوصا األطباء و أطر أخرى يف قطاع الصحة، والذين كانوا يعملون، سابقا، يف القطاع العام الذي متت 

، والتـي اهتمت مبسألة هجرة األطباء األفارقة 2013يت سنة جرِ أ التضحية به. األرقام مفزعة كام تشهد بذلك دراسة 
، 1980نحو الواليات املتحدة : " بدأ ِفرار األطباء من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الواليات املتحدة حوايل سنة 

ملفروض من التتزايد وتريته مع حلول التسعينيات، وما عرفته هذه السنوات من تنزيل لسياسات التقويم الهيكـلـي، 
، أن عدد األطباء القادمني من شامل إفريقيا، ومن الرشق األوسط يبنيطرف البنك العاملي وصندوق النقد الدوليني" و

أوربا اتخذت نفس املنحى. إن الخسائر التـي ستشهدها الدول اإلفريقية، بسبب هذه الجائحة، إذا مل يتم التصدي 

                                                           
املستقبل العريب ،مركز . الصحة العامة ،مهنة الطب ، وبناء الدولة يف الوطن العريب نظرة تاريخيةإليزابيت لونغنيس ، سيلفيا شبفولو  وآخرون : )310(

 . 15، ص 2014، لبنان،  36دراسات الوحدة العربية ، مجلد 
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هده يف أوربا، والحال أن الهيمنة األوربية عىل وسائل اإلعالم تحجب هذه لها، ستكون مهولة، باملقارنة مع ما نشا
  (.311) املجزرة البرشية املحتملة

وقد تطور الطب الوقايئ بعد ذلك يف خطوات متسارعة حيث تم اكتشاف بعض العوامل املسببة لألمراض ، ونشأت 
التالية:  تشافات املهمة مثل اللقاحات واملضاداتنظرية التجرثم ، ويف أواخر القرن التاسع عرش تم تسجيل بعض االك

وعىل الرغم  م.1898واللقاح املضاد للتيفويد ،  1894 م، ومضاد سم الدفرتيا1892م ، ولقاح الكولريا1883مضاد داء الكلب 
ي ، ملاملؤسسات فإن تدابري التعامل مع جائحات األوبئة تواجه صعوبات عديدة عىل املستوى العا العديد منمن جهود 

 وذلك لعوامل كثرية ميكن تلخيصها يف ثالثة جوانب رئيسية هي :
الجانب األول: نوعية امليكروبات، ودرجة تأثرياتها الصحية والطبية ، ومدى مباغتتها أو توقع ظهورها يف مناطق 

   فة من العامل وفقل: البنى التحتية ألنظمة تقديم الرعاية الطبية والصحية يف املناطق املخت الجانب الثاين العامل
 لجانب الثالثا البرشية وغريها ، وتداخل العوامل الطبية مع العوامل االجتامعية واالقتصادية والتعليمية .  اإلمكانيات

: مستوى سقف التوقعات من قبل األوساط الطبية وغري الطبية لقدرات أنظمة تقديم الرعاية الطبية والصحية للتعامل 
 ( .312)وبئة تلك قبل وحال ظهورها الناجح مع جائحات األ 

 ةــــالتنفسي طـــــــاألوس الرشق ملتالزمة املسبب اـــكورون روســـــفي
 العاملية الصحة ومنظمة السعودية العربية اململكة بني املشرتكة البعثة

 :البداية األوىل النتشار فريوس كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية 
قبل  كان بأنه علامً  قاتل تنفيس مبرض عمره من الستني يف رجل إصابة عن  2012عام منتصف يف اإلبالغ تم

 كورونا فريوس اسم بعد فيام عليه أُطلق الذي كورونا فريوس أنه عىل املتالزمة سبب تحديد وتم ، الصحة موفور ذلك
 ( . (MERS-CoVالتنفسية األوسط الرشق املسبب ملتالزمة

 األردن يف حدثت قبل ذلك مبستشفيات للمرض األوىل الحاالت أن ذلك بعد اإلستعجالية التحليالت وكشفت 
سواء يف صفوف القاطنني يف  كورونا فريوس لعدوى إضافية حاالت توثيق تم الحني ذلك منذ و2012  أفريل   يف

 60 نحو إىل يصل حيث تفاعباالر  هذه اإلماتة معدل بعض بلدان الرشق األوسط أو املسافرين القادمني منها ، ويتسم
 لتعزيز مشرتكة بعثة تشكيل العاملية الصحة منظمة إىل السعودية العربية اململكة طلبت 2013 ماي شهر يف  ، املائة يف

وعىل هذا األساس دعت منظمة الصحة العاملية عددا من الخرباء  ،اإلرشاد وتوفري أراضيها يف كورونا فريوس فهم حالة
إىل فريق دويل زار مدينة الرياض وضم الفريق املشرتك مسؤولني من وزارة الصحة ، وخرباء من  الدوليني لالنضامم

                                                           
 .رمنفذ إىل عوامل الكتابة والفك ،  ترشيح للهشاشة املُنَظَّمة للعوملة الرأساملية: فريوس كورونا كآلية للتحليلد جبور : سعي (311 (

 .45، ص  2015جانفي 02، 13184، صحيفة الرشق األوسط ، العدد  االستعداد للتعامل مع جائحات األوبئةلحسن محمد صندقجي :  (312 (
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 الصحة ومستشفيات عن مؤسسات وممثلني الحيوان، لصحة العاملية واملنظمة املتحدة ، منظمة األغذية والزراعة لألمم
 ، الشاملية وايرلندا العظمى املتحدة لربيطانيا كةواململ وسنغافورة، ، وفرنسا ،)كونغ هونغ(  والصني كندا، يف العمومية

 اإلقليمي واملكتب السعودية ، اململكة العربية يف العاملية الصحة ملنظمة القطري واملكتب ، األمريكية املتحدة والواليات
 .للمنظمة الرئييس املقر من وموظفني للمنظمة ، املتوسط للرشق

السعودية  العربية اململكة يف التنفسية األوسط الرشق ملتالزمة املسبب روناكو  فريوس حالة تقدير إىل البعثة وهدفت
 .  البحوث من املزيد وإجراء ومكافحته منه للوقاية توصيات وتقديم

 :  الوبائية السامت
 الحاالت وكانت  وفاة حالة 31 ذلك يف مبا حالة ، 55 إىل 2012 أفريل  06ة مخربيا حتى املؤكد الحاالت عدد وصل

55  ً  ألناس أو املتحدة واإلمارات العربية السعودية، واململكة العربية وقطر، األردن، يف مقيمني بأشخاص تتعلق جميعا
 معظم كانت املشرتكة البعثة إيفاد وعند .إليها مع مسافرين مبارش اختالط أو البلدان تلك إىل السفر من تاريخ لهم

 مستبطنة ، وقد تم القيام بإجراءات مكثفة ملكافحة ظروف ذوي بأشخاص أو السن كبار من برجال تتعلق الحاالت
 الرعاية يف ميدان العاملني إىل التنفسية األوسط الرشق ملتالزمة املسبب كورونا فريوس انتقال من التقليل يف العدوى

 ذات املسائل ناملتاحة ، تتضم املعارف يف الرئيسية الثغرات و األسئلة  من عددا املشرتك الفريق وحدد . الصحية
 . الناس إصابة وطرق الجغرايف للعدوى ، النطاق ذلك يف مبا للعدوى ، الوبائية السامت من كالً األهمية الخاصة

 :  الرسيرية السامت 
سامت  مع ما حد إىل التنفسية األوسط الرشق ملتالزمة املسبب كورونا فريوس ملرض الرسيرية السامت تتشابه

فإن  التنفسية األوسط الرشق ملتالزمة املسبب كورونا فريوس مرض ويف) سارس( الوخيمة ادةالح التنفسية املتالزمة
 التنفس وعاىن وضيق والسعال، الحمى، هي املستشفيات إىل يدخلون الذين املرىض لدى البارزة املستعلنة األعراض

 املرىض من نصف عىل إثرها أكرثوتويف   مستبطنة ظروف من السعودية العربية اململكة يف املصابني نصف من أكرث
  .للفريوسات مضاد محدد عامل أو لقاح أي فعالية تثبت ومل . باملرض إصابتهم تأكدت الذين

 ة :ــــــــــــــــــــــاملخربي املسائل  
ذو  أنه التنفسية األوسط الرشق ملتالزمة املسبب كورونا فريوس جينومات من صغري لعدد الجيني التسلسل يشري

الرشق  ملتالزمة مسبب كورونا فريوس أي استفراد يتم مل أنه غري الخفافيش، يف عليه ُعرث بفريوس للغاية وثيقة ةصل
لهذه  والتعرض املرضية الحاالت بني صلة وجود إىل وبائية دراسات أية تخلص ومل الخفافيش من التنفسية األوسط

 (PCR)  البوليمرياز سلسلة تفاعل لتقنية جينية أهداف تحديدو  للفريوس ،  تشخيصية اختبارات إرساء وتم  .الحيوانات
 صحتها. من والتأكد
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رت اختبارات  تقنية به حظيت نحو ما عىل باستفاضة ونوعيتها حساسيتها مدى توصيف يتم مل أنه إال مصلية وطوِّ
PCR  املقبلة لالختبارات وتخزّن اآلن األمصال وتجمع . 

 وكذلك ، التشخيصية االختبارات يف الستخدامها للعينات املثىل األنواع بشأن ةعلقتم هامة مسائل هناك تزال وما
حراك  عن املزيد معرفة األمر املصلية ويتطلب واالختبارات PCR تقنية الختبارات املنهجية بالتفاصيل فيام يتعلق
ً أس عنرصا األمصال جمع يعتربكام  . العينات استخالص وتوقيت الفريوس، وطرح الفريوس ،  التاريخ فهم يف اسيا

 وتتوافر  .التشخيص يف املستقبل يف مفيدة املصلية تكون االختبارات أن وميكن الوبائية ، وسامته للمرض الطبيعي
 املقايسات بعض أن مع ، البذري الفريوس عىل الحصول لها ميكن التي يف املختربات املصيل االستعدال اختبارات

 تم وصفها  قد املصلية

 Corman et al, 2012b) و ؛ (C. Reusken et al. Eurosurveillance 2013 مقاييس متحقق من هناك ، فليس 
 الحاالت ذات البلدان كل من املجموعة باستخدام األمصال التحقق إنجاز وميكن . الوبائية املصلية للمسوح منها

رضوري  كرشط الصلة ذات كورونا فريوسات حدوث حاالت مسح تعاونية بغية عملية إذ البد من إجراء  املوثقة املؤكدة
 العينات . مناولة عند إليه االمتثال يتم دقيق تصميم ذي بروتوكول امتالك للتحقق، من أجل

 فريوس كورونــــــــــــــــــاحقبــة 
إندونيسيا و أصبح فريوس كورونا يعطي مؤرش قلق للعامل بأرسه ، باعتباره صار يتمدد رشقاً وغرباً، يف كوريا واليابان 

ل إىل جانب الدول ، والدول العربية كك وأسرتاليا والفلبني وماليزيا وإيران ولبنان وروسيا وبريطانيا والواليات املتحدة
اإلفريقية  بنسب وعدد حاالت متفاوتة ؛ لكن تظل الداللة واضحة، وهي قدرة الفريوس عىل التمدد عاملياً بسبب انتقاله 

ال من وهو متدد نتيجة حرية السفر واالنتق ،ى ولو مل تظهر عليهم عالمات املرض بوضوحعرب حامليه البرشيني، حت
بلد إىل آخر، وتلك بدورها إحدى سامت حالة العوملة التي تسيطر عىل حركة العامل بأرسه؛ حيث تتشابك املجتمعات 

 .واالقتصاديات عىل نحو يجعل ُمصاب الصني هو ُمصاباً للعامل كله 

تاريخ القديم يحدث أمام أعيننا اآلن، بحيث يتم عزل مدن بأكملها منعاً النتشار العدوى إىل مناطق ما حدث يف ال
أخرى، كام يتم التخلص من متعلقات املرىض املتوفني، جنباً إىل جنب مع إجراءات الحجز الطبي املنزيل ملدة معينة أو 

ىل تعليق السفر إ العاملكام لجأت دول  ،ج فعال للمرضمفتوحة، وفقاً للقدرة عىل تقييد االنتشار أو التوصل إىل عال 
من وإىل الصني أو بلدان أخرى امتد إليها املرض، مثل هذه اإلجراءات مرشوعة متاماً، ولها سند قوي يف مسؤولية 

ىل ع الدولة عن حامية مواطنيها، أياً كانت قسوة اإلجراءات املتخذة، إىل أن يتوصل العلم إىل عالج املرض والسيطرة
 متدده. 
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تجارب ب اميحتم عىل موظفي القطاع الصحي القي هو اآلن فالتوصل إىل عالج فعال لفريوس وبايئ يواجه البرشية
ات يرسيرية عىل مجموعات برشية تختلف يف العمر والجنس واملناطق الجغرافية املختلفة، وتلك بدورها تتطلب إمكان

 اكز البحوث الطبية املتخصصة يف األمراض الوبائية املعدية . علمية ومتويالت ضخمة، وتنسيقاً بني أكرب مر 

ويف قّمة التطّور التكنولوجي والطبي، ترى البرشية تصارع شبحاً ال ينتمي حتى إىل الكائنات الحية، فليس 
ينيون جنود الصيف يوهان البؤرة األوىل للفريوس وقف ال، للفريوس خاليا تنشطر لتتكاثر، بل يقتات منك ليكون وينمو

ض املدن يخرج األفراد ويف بع ،لتحية األطباء الذين انترصوا عىل الشبح وهم يغادرون املستشفى تحية عسكرية صفني
 فقد أصبحوا هم جرناالت حرب من أجل البقاء عىل ،للعاملني يف املجال الصحي، شاكرين يف ساعة معلومة ليغنوا 

تصار الليربالية محمولني بان النقد الدويل والبنك الدويل ظلّوا لعقودالرغم من أّن رأس املال والخصخصة ووصايا صندوق 
  .املتوّحشة، يدعون إىل التقشف والتخيل عن الخدمات االجتامعية غري املربحة

ىل الخربة إ اإلنسانأمام الكارثة املفاجئة كاألوبئة واألعاصري والزالزل وغري ذلك ماّم تحدثه الطبيعة، يلجأ 
د بها. ويف هذه الخربة، الكثري ماّم تراكم عرب الزمن وصار جزًءا من املعرفة والعلم ومنه عىل سبيل التاريخية يستنج

، فاستطاعت بقوة  19-التي داهمها كوفيد املثال، الحجر والعزل الصحي وقطع خطوط انتقال الوباء، ما أسعف الصني
 دول العامل تسري يف االتجاه ذاته بعد أن عجز العلم واليوم نرى، درجة القضاء عليه إىلالعزل والحجر محارصة الوباء 

 . حتى اآلن من أن يسعف اإلنسان

 كيفيــــــة انتقــــــــــــال العدوى بفيــــــــــروس كورونــــــــــــا : 
 بكثري أضيق نطاق يف تحدث كام الصحية، الرعاية أماكن معظمه يف يف البرش بني العدوى انتقال يحدث

 انتقال تواصل عىل تدل واضحة بيانات توجد وال  املعيشية األرس داخل األول املقام ويف املدنية جتمعاتداخل امل
 مثل النتقاله محتملة مختلفة طرق وهناك الفريوس انتقال يحدث يك كثب عن وتلزم املخالطة .البرش بني الفريوس

رات التي التكنولوجية البسيطة مثل الطائ الطرقر فإن وحيث أن الرذاذ هو الطريقة املثىل لالنتشاواملالمسة ،  الرذاذ
تطري عىل مدى منخفض أو رشاشات املزروعات أو عربات النقل املزودة بخزانات بها الرشاشات املستخدمة يف رش 

يف الحال حتى يتمكن من وضعها أن  أثرهايكشف  مبيدات الشوارع وتحضريها وإطالقها يتم عادة يف صمت وال
 .  (313)كافية قبل أن تظهر أعراض املرض عىل أحد يبتعد ملسافة

  : ومكافحتهفريوس كورونا   عدوى  من الوقاية احتياطات

                                                           
 .65، ص  2015، منشأة املعارف، االسكندرية، امليكروبات والحرب البيولوجية:  مصطفى زينهم عاشور (313 (
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 مزودة غرف التهوية أو جيدة فردية غرف كورونا يف بفريوس املؤكدة أو املحتملة بالعدوى املصابني املرىض وضع
 يف الوقايئ التمريض يف املستخدمة الغرف أماكن ياراخت وإن أمكن بالهواء؛ املنقولة بالعدوى الخاصة باالحتياطات

ً  مناطق منفصلة  املؤكدة املرىض يوضع الفردية، تتوافر الغرف ال وعندما .اآلخرين املرىض رعاية مناطق عن متاما
 بحيث أرسَّة املرىض توضع ذلك تعذر وإن،  بالعدوى إصابتهم املحتملة املرىض ويُعزلون عن معاً  بالعدوى إصابتهم

 .األقل عىل واحد مرت مسافة بينها تفصل

 بالعدوى املصاب املريض يخالطون والزوار  الذين األرسوأفراد  الصحية الرعاية مجال يف العاملني عدد من الحد
 مجموعة إىل رعايتها ينبغي التي املؤكدة أو املحتملة الحاالت إسناد اإلمكان وبقدر  . بفريوس كورونا املؤكدة أو املحتملة

 العدوى مكافحة يف ثغرات حدوث فرص من والحد الرعاية استمرارية أجل من ، املهرة الصحيني العاملني من ددةمح
 التي نفسها العدوى مكافحة احتياطات يتخذوا وأن املرض انتقال مخاطر عىل التدريب يتلقوا أن ينبغي،  للسهو نتيجة

  الصحية الرعاية مجال يف العاملون يتخذها

 املصابني املرىض مخالطة عند الصحية، الرعاية مجال يف والعاملني الزوار ذلك يف مبا األفراد   علجمي ينبغي 
 استخدام ) :ييل ما يتبعوا أن ، املرىض غرف إىل دخولهم عند أو كثب عن كورونا وس بفري املؤكدة أو املحتملة بالعدوى

،  طويلة أكامم ذي معقم غري نظيف معطف ستخداما، للوجه واقٍ  أو نظارة يأ  للعينني واق استخدام،  طبي قناع
 ومحيطه املريض مالمسة قبل اليدين تنظيف،  معقمةقفازات  استخدام اإلجراءات  بعض تتطلب استخدام قفازين وقد 

 ( مريض كل استخدام بعد وتعقيمها تنظيفها ينبغي  الشخصية الحامية معداتخلع  وبعد وبعدها،

 العاريتني اليدين أو زين بالقفا والفم واألنف العينني ملس عن االمتناع الصحية لرعايةا مجال يف للعاملني وينبغي 
 املؤكدة أو املحتملة العدوى بحاالت املصابني املرىض مع ييل ما إتباع ينبغي  ذلك عن وفضالً   . تلوثهام يحتمل التي

    كورونا بفريوس

 شأن ومن، الطبية الرضورة حالة يف إال الوقايئ مريضالت منطقة أو غرفة خارج نقله أو املريض تحريك تجنب
 و . األمر هذا يسهل أن املخصصة، املحمولة املهمة التشخيص معدات من وغريها السينية األشعة معدات استخدام

 للعدوى والزوار اآلخرين واملرىض العاملني تعرض من تقلل التي النقلمسارات  استخدام ينبغي  املريض نقل لزم إذا
 وصول قبل ممكن وقت أرسع يف الالزمة وباالحتياطات املريض بتشخيص االستقبال منطقة إخطار .قدر أدىن ىلإ

 .املريض
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 مجال يف العاملني أن من التأكد،  استعاملها بعد  تطهريها و الرسير مثل املريض يالمسها التي األسطح تنظيف
 بعد أيديهم وينظفون املالمئة الشخصية الحامية تمعدا يلبسون املرىض نقل  يتولون الذين الصحية الرعاية

    .(314)ذلك

 : ي ــــــــي العاملـــــي والتضامن اإلنسانـــاء االجتامعـــــــى االنتمــــة إلـــــــور بالحاجــالشع
ورونا ك( التي اجتاحت العامل واخرتقت الحدود والفئات والطبقات ذلك أن طريقة انتشار 19 كوفيد جائحة كورونا )

ً جسم اإلنسان حاضناً وناقالً واستخدامه لإلنسان، وارث ؛ يجعله أشد عىل شعور البرش من الك واالنتقال عربه متخذا
إن األمر هنا مرتبط بعدّو مسترت أشد فتكاً يف هذه الحالة من الكوارث الطبيعية التي طور العلم وسائل تقنية ،  الطبيعية

لقاتل يبحثون عن أدوية ولقاحات مضادة للفريوس ا - يف مخترباتهم العلمية -العلامء يف حني ما زال  ،لرصدها وتوقعها
نحن لسنا أمام  "قال بروفيسور األمراض املعدية يف املستشفى الوطني بكوبنهاغن، ينس لوندغرين إذ  "  19-"كوفيد

 ".ض ويوقف التدهورمعجزة، بحيث نحقن املريض ليقوم بعدها ليجري ماراثونا، بل يكافح الدواء األعرا

كام تُطرح هنا بشدة إشكالية انهيار منظومات الحامية الصحية واالجتامعية، ومنوذج دولة الرفاه االجتامعي يف 
حتى إننا مل نعد منيز بني هشاشة تلك املنظومة يف هذه الدول ونظائرها يف بعض  ،دول كان يرضب بها املثل يف ذلك

تامع أهمية التضامن العاملي، فجاء اج -متأخرًة وبعد أن نخرها فريوس كورونا -ية وقد اكتشفت دول غرب  . دول الجنوب
  .تريليونات دوالر 5قمة دول العرشين االفرتايض وتعهدت فيه بضخ 

فبالقدر الذي كشفت به هذه الجائحة عن إفالس عدد من الدول التي تقدم نفسها عىل أنها مهد لقيم الحرية 
الس منظوماتها الصحية واالجتامعية التضامنية؛ فإنها كشفت عن وجه آخر من الصورة، وما والدميقراطية، بل وعن إف

صور التضامن مع الشعب اإليطايل وإيفاد عدد من األطباء واملعدات إال وجه من هذه الصورة املضيئة، هذا فضالً عن 
، اليةأفرادها أنفسهم ملخاطرة من درجة ع صور الكفاح واملرابطة التي أظهرتها األطقم الطبية وغريها، إىل درجة تعريض

ً عن عهد ما قبلها، وأن نقول ونحن نتحدث بلغة الذكرى املفزعة: رُبَّ ضارة  يكون عهد ما بعد جائحة كورونا مختلفا
إن هذه الجائحة مناسبة الستدعاء كل تقاليد ومخزون القيم الدينية واالجتامعية يف مجال التضامن   . نافعة

 . االجتامعي

 :ات ــــــــــات والتوصيـــــــــاالقرتاح

                                                           
الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية لحاالت  اإلصابة املحتملة أو املؤكدة بعدوى فريوس كورونا املسبب إرشادات مبدئية  :  ( 314 (

 .   3،  منظمة الصحة العاملية ، ص 2015فيفري   4،  ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية
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* رضورة العناية بنرش الثقافة الصحية وعقد الدورات الطبية لعلامء الدين وطالب العلم إلصدار الفتاوى الصحية 
 يف حاالت األمراض الوبائية .

امة الشديدة ، بة الت* يجب أن نزيد من مستوى االستعداد ونتسم بالحذر وذلك بأخذ االحتياطات التالية : املراق
 االستجابة الطبية الرسيعة ، املباين واحتياطات األدوية واإلمدادات ، البحث والتطوير.

* البد من توسيع ومد النشاط والقدرات و اإلمداد بوسائل املقاومة العالجية والعناية الطبية والتحكم يف أسباب 
عىل مخزون قومي من العالجات واللقاحات للمدنيني إذا العدوى عىل املستوى الجامعي والبد من إيجاد والحفاظ 

 حدث هجوم ميكرويب .

* تطوير وتقوية مراقبة الصحة العامة وشبكاتها ممكن أن يتطور بزيادة القدرة عىل الكشف عن الوبائيات 
ولوجية والبد من يواالتصال الرسيع بني الهيئات وبعضها واالكتشاف الوبايئ ، والبد من وجود معامل لتصنيف املواد الب

 تنمية شبكة اتصاالت الكرتونية رسيعة .

* الحذر العام من حدوث اإلرهاب البيولوجي ولنأخذ عربة مام حدث يف الواليات املتحدة عندا هددت بالجمرة 
 الخبيثة والبد من توقع استعامل أسلحة إرهابية أخرى ويتوقع العلامء استعامل فريوس الجذري يف أي هجوم متوقع 

 ة : ـــــــــامتخ
ا، متاماً فعامل اليوم هو؛ قبل كورونا، وبعد كورون ،مل يعد العامل بعد حقبة فريوس كورونا نفس العامل الذي نعرفه 

كام كانت الكثري من األحداث يف العامل تصوغ بدايات ونهايات التاريخ، ومل يعد الحديث اليوم عن خطر فريوس 
حالية من ، بل واقعاً صلباً ومرعباً، ويف الحقبة الوسائل التواصل االجتامعيصدقاء عىل كورونا خياالً ومزحة يتناولها األ 

يف حرب  ض ليس فقط التكتلالعوملة حيث يبدو العامل أكرث وحدة وتضامناً من أي وقت مىض ضد هذا الوباء . ما يفر 
دولية شاملة ضدها بل كذلك التفكري يف إرساء نظام عاملي للتضامن بني الشعوب وترك الخالفات الجانبية ، واعتبار 
أن العدو الحقيقي قادم من قارات أخرى "غري مرئية"، عدو ا ال يؤمن بالتكتيك بل بإسرتاتيجية واحدة هي القضاء 

 . عىل الجنس البرشي وإبادته

تدويل الفزع بهذا الشكل وظهور عجز " الكبار" أمام هذا املخلوق املجهري، ينبغي أن يثمر عن "عوملة " التضامن  
كرة ، يف توقيف الحركة يف نصف ال"كورونا"نجحت الرضبات األوىل لـ، خاصة بعدما واملساواة والعدالة واإلنصاف

  .األرضية وبدأ الحديث ، عن جائحة مجاعة ترضب العامل

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1
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ال شك أن العامل ما بعد جائحة كورونا مختلف ونتائجه ستكون أعمق من نتائج الحرب العاملية الثانية عىل العامل 
لية التي ينبغي أن تستوعب الدرس جيدا من األزمة الحا وضعية هشاشة صحية بحكم أنها تشهد خاصة  بأرسه والجزائر

 . خربات ومخططات واقعية للطوارئ وتدبري الكوارث من توفريوتفهم أن ال أحد ينفعها غري إمكانياتها الخاصة، 

قادرة عىل حجز موقع متقدم بني األمم فموقعها االسرتاتيجي وتنوع ثرواتها الطبيعية ومواردها املادية فهي 
والبرشية يرّشحها للريادة، فمع اإلرادة واإلخالص تتحقق األهداف ويحصل املستحيل .  بهذا فقط ميكن أن نجتاز 
االمتحان بسالم يف أزمة يُعز فيها املرء أو يهان، وقد قرر الدكتور جروبر وتيالند املدير العام لهيئة الصحة العاملية الذي 
قال الحل مثل املشكلة يجب أن يكون عامليا ، فكام نعمل سويا للقضاء عىل اإلرهاب فالبد من اتحاد إرادتنا و إمكانياتنا 

  . وبائيةلنتمكن من تحقيق التحديات ال
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 قامئــــــــــــــة املراجــــــــــــع :

    محمد بن سند الشامني : األحكام الفقهية املتعلقة باألوبئة التي تصيب البرشية جمعاء دراسة ومقارنة ، مجلة جامعة طيبة
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 من العولمة االقتصادية إلى عولمة اإلنتاج المحلي

 

 امللك السعدي / املغربأستاذ زائر بكلية الحقوق، جامعة عبد 
 رئيس املركز املغريب للدراسات االسرتاتيجية والعالقات الدولية

 
 ملخص:

لقد حظي موضوع العوملة االقتصادية يف نهاية القرن العرشين بجانب هام من اهتاممات املفكرين االقتصاديني 
ل أن أن العوملة هي مفهوم اقتصادي قب والسياسيني يف جميع أنحاء العامل، واليشء الذي البد من الوقوف عنده هو

تكون مفهوما ثقافيا أو اجتامعيا أو سياسيا. كام  أن أكرث ما يتبادر إىل الذهن عند الحديث عن العوملة هي العوملة 
 االقتصادية.

فالتطورات االقتصادية الرسيعة التي شهدها العامل يف السنوات األخرية أدت إىل نظام اقتصادي جديد، وبروز 
نظومة من العالقات واملصالح االقتصادية املتشابكة التي ساهمت يف بروز العوملة، لهذا يعترب املجال االقتصادي من م

أهم مجاالت العوملة وأكرثها وضوحا وأبرزها أثرا وهدفا، والرتكيز يف هذا املجال للعوملة، فإنه يجب التنويه يف بداية 
رة األرضية إىل منطقة اقتصادية تختفي فيها الحواجز والقيود مبعنى اندماج األمر إىل اتجاه العوملة  إىل تحويل الك

 .االقتصاديات العاملية ضمن نطاق النظام االقتصادي الواحد
 .العوملة، االقتصاد،  اإلنتاج املحيل، نظام اقتصادي، الكرة األرضية الكلامت املفتاحية:

 

Résumé: 

Le sujet de la mondialisation économique à la fin du XXe siècle a reçu un aspect 

important des intérêts des penseurs économiques et politiques du monde entier, et ce 

qu'il faut examiner, c'est que la mondialisation est un concept économique avant d'être 

un concept culturel, social ou politique. En outre, ce qui vient à l’esprit quand on parle 

de mondialisation, c’est la mondialisation économique. 

Les développements économiques rapides dont le monde a été témoin ces dernières 

années ont conduit à un nouveau système économique et à l'émergence d'un système de 

relations et d'intérêts économiques interdépendants qui ont contribué à l'émergence de 

la mondialisation, et c'est pourquoi le domaine économique est l'un des domaines les 

plus importants, les plus visibles et les plus importants de la mondialisation, et l'objectif 

dans ce domaine de la mondialisation est qu'il doit La mention au début de la tendance 

de la mondialisation à faire du globe une région économique où disparaissent les 

barrières et les restrictions, c'est-à-dire l'intégration des économies mondiales dans le 

cadre d'un système économique unique. 

Mots clés: mondialisation, économie, production locale, système économique, 

globe.   
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 مقدمة:
تخيله نبعد انتشار جائحة كورونا يف العامل ، اهتز االقتصاد العاملي وأغلقت األجواء والحدود يف مشهد رسيايل مل 

العوملة هذه، التي ف ،يف زمن العوملة التي فشلت يف اعتبار أنه ال حدود مغلقة بني الدول وان العامل بات قرية صغرية
مل يشهد لها العامل مثياًل منذ أن أسس اإلنسان القديم تجمعات برشية قبيل الثورة الزراعية منذ عرشة آالف عام، إال 

 .هتزازأساسا متينا عصيا عىل اال  سس هذه العوملة، التي حسبتها البرشية أن فريوس كورونا يرضب اليوم يف أ 
لقد كشف فريوس كورونا عن عجٍز عامليٍّ كبري وغري متوقع يف محاربته لألوبئة والفريوسات وقد ظنت البرشية 

ولوجيا الحديثة لتكنبأّن اإلنسان قد انترص، واستطاع أن يهزم األمراض واألوبئة والطواعني، ويفتخر بانتامئه لزمن ا
م كل هذا التقدم الذي وصل ــالقادرة عىل مواجهة كل التحديات الطارئة. لكن واقع الحال ان االنسان ضعيف رغ

 .إليه

وأحس الناس بالصدمة يف زمن العوملة والحريات واالنفتاح، ورأوا مامل يتصوروا أبدا أنه سيقع يف يوم من األيام؛ 
عابد، يجلس الناس يف بيوتهم وتغلق املحالت التجارية، والحدود واملطارات، وهذا يشء تغلق املساجد والكنائس وامل

غريب عىل اإلنسانية، ألن حرية السفر والتنقل من الحريات الكربى التي شعر اإلنسان املعارص يف العهد الليربايل 
والعوملة كانت اقتصادية .األساسيةالحديث أنه قادر عىل أن ميارسها متى ما شاء، واعترُبت من الحقوق اإلنسانية 

بالدرجة األوىل، ثم صارت تقنية وثقافية وايضا امنية، واالقتصاد اليوم هو الضحية األكرب بعد اإلنسان لفريوس الكورونا، 
 ، وكان من املتوقع أن أزمة اقتصادية عاملية2008فاالقتصاد العاملي كان يعرب حالة من التوتر منذ االزمة املالية لعام 

جديدة ستعصف، لكن مل يكن يتوقع أحد أن تلك األزمة سوف تحدث بهذه الرسعة ومن خالل هذا الفريوس. فحسب 
الكساد “مؤرشات األسواق العاملية التي وصلت إىل درجة مل يسبق لها مثيل إال يف األزمات التاريخية الكربى مثل 

، ”اد العظيمالكس“يحدث اآلن أسوأ بكثري مام حدث يف م. ويتوقع الكثري من االقتصاديني أن ما س1929عام ” العظيم
والسبب يف ذلك أن االقتصاد العاملي يعتمد بشكل أكرب من أي وقت مىض عىل حالة من التواصل املركب والعوملة 
املعتمدة عىل بعضها، حيث أن الكل يتأثر بالكل؛ فمنذ أن بدأت األزمة يف الصني وانترشت تدريجيا بدأت األسواق 

 .النهيار يف باقي أنحاء العامليف ا

كذلك ميكن القول أنه عىل املدى القصري، فإن حالة عدم اليقني والتي باتت تسود العامل حول املواعيد املفرتضة 
النتهاء األزمة، رمبا تدفع بعض الدول خالل أسابيع من اآلن إلصدار استثناءات للصناعات التي تقوم عىل توفري السلع 

يف إطار تبني سياسات صحية أقرب للتكيف مع أزمة طويلة األمد، يف سبيل تأمني ما صار يُطلق األساسية، وذلك 
خاصة وأن الكثري من الدول حول العامل قد تجد صعوبة يف الحصول عىل متويل  315عليه العودة إىل )الوضع الطبيعي(

                                                           
315-Dr. Manfred Gerstenfeld, Economic Preparations for the Post-Coronavirus Era, BESA, 7 April 2020 
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لذلك،  317التي تحتاج إىل تدخل عاجلمن البلدان املترضرة و  316خارجي لدعم اقتصاداتها، وذلك نظرًا للعدد الهائل
صار يُعتقد عىل نطاٍق واسع، أنه بغض النظر عن طبيعة التغريات املتوقع حدوثها عىل وقع األزمة الراهنة، فإن األزمة 
بشكل عام ستقود العامل إىل إعادة النظر يف الكثري من معطيات الوضع االقتصادي، وقد تدفعه إىل إنهاء العمل بالكثري 

 318واعد التي سادت طوال الفرتة املاضيةمن الق

إن تساؤالت كربى تجاه املستقبل االقتصادي العاملي باتت اآلن مثار نقاش حاد، فإىل أي مدى أثبت النظام   
الرأساميل قدرة وفاعلية يف التعامل مع األزمة.. هل سترتاجع العوملة االقتصادية وتنترص الحامئية االقتصادية، أم أن 

ء ورسعة انتشاره ونطاقه أثبتت أنه بدون تعاون عاملي فإن الخطر محدق بالجميع، وما موقع الدولة يف طبيعة الوبا
املرحلة املقبلة، وهل سنشهد تناميا يف دور املؤسسات ذات الطبيعة الكونية أم أن الدولة ستظل حجر األساس يف النظام 

كرث راهنة، وهل ستسهم الجائحة يف بناء نظام اقتصادي أالعاملي، هل سيشهد العامل تحوال يف أقطابه االقتصادية ال
عدال وتوازنا داخل كل دولة، وبني مكونات النظام العاملي كله، بحيث يولد نظام جديد أكرث اتزانا وقدرة عىل املساعدة 

ممكن  لاملتبادلة يف أوقات األزمات، أم أن االختالل الراهن يف النظام االقتصادي العاملي سيتواصل ويتعمق؟وه
 للدولة و السيادة الوطينة أن تصبح قوية ما بعد كورونا معتمدة عىل اإلنتاج املحيل ؟

 وسوف نحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل التصميم التايل :

 العوملة االقتصادية ماهيتها وخصائصها –املحور األول 
 اأزمةالبيئة االقتصادية الدوليةيف زمن كورون –املحور الثاين 
 "مالمح جديدة لالقتصاد العاملي بعد "كورونا -املحور الثالث 
 آفاق االنتقال العوملي نحو عوملة االنتاج املحيل –املحور الرابع

  

                                                           

من صندوق النقد الدويل منذ قامت بطلب مساعدات   يف لقاء لها مع وكالة رويرتز أن عدد الدول التي  (Gita Gopinath)رصحت كبرية اقتصاديني صندوق النقد الدويل -316

 :املصدر .دولة 100تفيش وباء كورونا وحتى منتصف ابريل املايض 

rs, 14 April 2020,Andrea Shalal and David Lawder, IMF chief economist says 100 countries seek pandemic aid; more resources may be needed, Reute 

 13ازين القوى الكربى ودول املنطقة، ملف معلومايت صادر عن مركز دراسات وتحليل املعلومات الصحفية، كورونا وتأثرياتها عىل مو  -317
 ،7، ص: 2020ابريل 

، دراسات خاصة صادرة عن املستقبل لألبحاث والدراسات ”ما بعد كورونا“عيل صالح، مالمح جديدة لالقتصاد العاملي يف مرحلة  -318
 ،5، ص: 2020ابريل  13، 4املتقدمة، العدد 
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 العوملة االقتصادية ماهيتها وومظاهرها–املحور األول 
 الفرع االول: مظاهر العوملة يف جانبها االقتصادي:

 التحليل االقتصادي لظاهرة العوملة
لقد حظي موضوع العوملة االقتصادية يف نهاية القرن العرشين بجانب هام من اهتاممات املفكرين االقتصاديني 
والسياسيني يف جميع أنحاء العامل، واليشء الذي البد من الوقوف عنده هو أن العوملة هي مفهوم اقتصادي قبل أن 

ما يتبادر إىل الذهن عند الحديث عن العوملة هي العوملة  تكون مفهوما ثقافيا أو اجتامعيا أو سياسيا. كام  أن أكرث
 .319االقتصادية

فالتطورات االقتصادية الرسيعة التي شهدها العامل يف السنوات األخرية أدت إىل نظام اقتصادي جديد، وبروز 
جال االقتصادي من منظومة من العالقات واملصالح االقتصادية املتشابكة التي ساهمت يف بروز العوملة، لهذا يعترب امل

أهم مجاالت العوملة وأكرثها وضوحا وأبرزها أثرا وهدفا، والرتكيز يف هذا املجال للعوملة، فإنه يجب التنويه يف بداية 
األمر إىل اتجاه العوملة  إىل تحويل الكرة األرضية إىل منطقة اقتصادية تختفي فيها الحواجز والقيود مبعنى اندماج 

 ة ضمن نطاق النظام االقتصادي الواحد.االقتصاديات العاملي

ومسرية عوملة االقتصاد العاملي ليست جديدة، فقد بدأت منذ عقد الخمسينات  والستينات من القرن املايض عندما 
تضافرت الجهود لتقليص القيود السياسية املفروضة عىل التجارة الدولية يف أعقاب الحرب العاملية الثانية. فبعدها حدث 

ت يف اقتصاديات أوربا الغربية والواليات املتحدة. ثم تسارعت العوملة يف االقتصاد العاملي منذ منتصف الثامنينا منو كبري
بدرجة كبرية، وتزايدت التدفقات الرأساملية إىل الكثري من الدول النامية، كام ازدادت التجارة العاملية برسعة تقارب 

 . 320عامليضعف رسعة زيادة الناتج املحيل اإلجاميل ال

كام أن العوملة يف جانبها االقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد من أجل فتح األسواق وانفتاح كل دول العامل 
عىل بعضها البعض، وقد تنامى هذا التيار مع تزامن حركة نهضوية من أجل تحديث وتطوير بنية اإلنتاج يف اقتصاديات 

اقتصاد    وتروج الليربالية االقتصادية باعتبارها مفتاحا لكل خياراتالسوق املتقدم ،فهي تستند إىل النظام الرأساميل
 السوق.

ويعترب البعض أن العوملة ظاهرة جديدة وليدة التطورات االقتصادية والتقنية الرسيعة التي ظهرت خالل عقد 
رى بأن العوملة تدعم ن التسعينات، ثم تعمق أثرها من خالل التطورات الكبرية التي حصلت يف عامل االتصاالت، واليوم

                                                           
 .54،.ص:1998، ربيع 01، العدد 28عبد الخالق عبد الله، "العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها"، مجلة عامل الفكر، املجلد  -319
ية رصالعوملة والفرص املتاحة للدول النامية، إصدارات صندوق النقد الدويل، ترجمة أمينة عبد العزيز، أحمد هاشم فاطر، املجلة امل -320

 .171، ص:1997، ديسمرب 02للتنمية والتخطيط، العدد 
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نفسها مبنظومة جديدة من الترشيعات االقتصادية التي تقر فتح الحدود وتحرير التجارة العاملية، حيث هذه األخرية 
ميكن اعتبارها املحور االقتصادي للعوملة االقتصادية، وهو ما يعني ببساطة فتح األسواق الدولية أمام االنتقال الحر 

 للسلع والخدمات.

 تعريف العوملة االقتصادية : - 2
تشكل ظاهرة العوملة االقتصادية أهم التحوالت والتطورات االقتصادية عىل الصعيد العاملي يف نهاية القرن 
العرشين، فنجد البعض قد تناول العوملة االقتصادية بوصفها مرحلة من مراحل تطور املنظومة الرأساملية، تتميز 

د الدويل الذي تتكون خالياه القاعدية من اقتصاديات متمحورة عىل الذات ومتنافسة باالنتقال التدريجي من االقتصا
 321إىل االقتصاد العاملي القائم عىل أنظمة جمركية كونية

وهناك من يرى بأن العوملة االقتصادية تتمثل يف جعل االقتصاد العاملي مرتابطا ومتشابكا وذلك من خالل اندماج 
التجارة واالستثامرات املبارشة وانتقال األموال والقوى العاملة والتكنولوجيا ضمن إطار األسواق العاملية يف حقول 

 322رأساملية حرية األسواق، مام يؤدي إىل اخرتاق الحدود القومية واىل االنحصار الكبري يف سيادة الدولة

قليدية ومل يعد يؤمن رقابة التويعرفها آخرون بأنها تعني بروز تقسيم عمل جديد لالقتصاد العاملي الذي مل يخضع لل
كام يعرفها  323بتدخل الدولة يف نشاطاته وخاصة فيام يتعلق بانتقال السلع والخدمات ورأس املال عىل الصعيد العاملي

البعض بأنها مجموعة ظواهر اقتصادية مرتابطة تتضمن تحرير األسواق وخصخصة األصول وانسحاب الدولة من أداء 
 324ولوجيا وتوزيع اإلنتاج عرب القارات، والتكامل بني األسواق الرأسامليةبعض وظائفها ونرش التكن

انطالقا مام سبق، ميكن تعريف العوملة االقتصادية بأنها كل املستجدات والتطورات االقتصادية التي يشهدها 
ذلك بروز الرشكات امل وكواالتجاه نحو تحريرها بالك العامل االقتصادي، واملتمثلة يف تزايد حجم ونطاق التجارة العاملية

العابرة للحدود الوطنية التي تنظر إىل العامل كله كوحدة واحدة وتعمل من منطلق أن حدودها هي حدود العامل، وزيادة 
 االنتشار املستمر للتكتالت االقتصادية اإلقليمية، وكذلك التطورات املرتبطة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وبالتايل ظهور

 تصاد املعرفة.ما يسمى باق
 مظاهر العوملة االقتصادية: -

 للعوملة االقتصادية مظاهر عديدة ومتعددة نذكر أهمها :

                                                           
، ديسمرب 100"، مجلة شؤون عربية،القاهرة، العدد  20حميد الجمييل، مستقبل األمن االقتصادي العريب يف ضوء تحوالت نهاية القرن  -321

 .102، ص:1999
 .101، ص:1998، مارس 229وت، العدد محمد األطرش، "العرب والعوملة ما العمل؟"، مجلة املستقبل العريب،بري   -322
 .54عبد الخالق عبد الله،، مرجع سبق ذكره، ص:  -323
 .230، ص:2001، سبتمرب 107صالح سامل، "العوملة والطريق الثالث"، بحث للسيد ياسني، مجلة شؤون عربية، العدد   -324
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 الثورة العلمية والتكنولوجية -
تعترب الثورة العلمية والتكنولوجية ميزة بارزة للعرص الراهن وللنظام االقتصادي العاملي الجديد، كام أصبحت يف 

لتيارات العوملة وما يرتتب عليها من إعادة تأسيس العمل الدويل بالتوازي مع اتساع  العقدين األخريين متثل قوة دفع
ومن أهم العوامل التي ساعدت عىل انتشار العوملة ثورة  …املبادالت الدولية، وتدفقات التجارة  واالستثامر والتكنولوجيا

مام سهل التجارة يف  )اإلنرتنت (ت العامليةاملعلومات واالتصاالت التي أتاحت استخدام الكمبيوتر يف شبكة االتصاال 
السلع وتزايدت تجارة الخدمات وتسارعت حركة انتقال رؤوس األموال وسهلت انتقال السلع والخدمات واألفراد 
واملعلومات، وجعلت قطاع الخدمات أوىل مراتب القطاعات االقتصادية حيث يحتل اآلن نصيبا أكرب من النشاط 

 أهم العنارص األساسية للعوملة االقتصادية نتيجة التطور املذهل لقطاع اإلعالم واالتصال. االقتصادي ويعترب من

"فالعوملة كالثورة العلمية والتكنولوجية تشري إىل كل التطورات التي من شأنها ربط العامل  وتوحيده وبالتايل إلغاء 
لفورية إىل ية تتضمن أيضا توصيل املعلومات والخدمات افكرة املكان ومفهوم الزمان، والعوملة كالثورة العلمية واملعلومات

، هذا ما أدى إىل ترابط أجزاء العامل املختلفة 325كل أرجاء املعمورة وبرسعة الضوء،  وذلك عرب التجارة اإللكرتونية"
 وربط األنشطة االقتصادية املتفرقة جغرافيا.

رير من العمليات التكنولوجية التي تتم بهدف تح"أمام هذا، فقد رأى البعض أن العوملة بذلك سلسلة مرتابطة 
، وقد 326األسواق، ومتكني امللكية الخاصة لألصول وتهميش سيطرة الدولة البريوقراطية عىل النشاط االقتصادي"

 دعمت هذه التكنولوجيا قدرة املرشوعات عىل التعومل. 

 التكتالت االقتصادية اإلقليمية: -
العامل وخاصة الدول الكربى تحاول وبكل الوسائل االنضامم إىل ما يسمى من أواخر الخمسينات أصبحت دول  

بالتكتالت وهذا خاصة مع بداية التسعينات حيث ظهرت مساعي حقيقية خاصة يف أوربا وأمريكا يف إنشاء ترتيبات 
 تجارية إقليمية خاصة بعد انهيار املعسكر االشرتايك.

يم إىل آخر،ودولة ألخرى، فقد يكمن الدافع وراء منافع اقتصادية، قد تختلف دوافع إنشاء التكتالت من إقل    
تسعى الدول إىل االستفادة منها، وقد يكون الدافع غري اقتصادي مثل تقوية الروابط السياسية وتحقيق فرص أكرب 

 األطراف. ةلنفاذ إىل السوق، وقد يرجع أيضا إىل رغبة األعضاء يف تحسني قدراتهم التفاوضية يف املفاوضات متعدد

                                                           
،الكويت، ربيع 10، العدد 28مجلة عامل الفكر، املجلد عبد الخالق عبد الله، "العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها"، -325

 .61،ص:1998
 .46، ص  2001الخضريي محسن أحمد ، "العوملة االجتياحية"، مجموعة النيل العربية، القاهرة، -326
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إن دوافع االنتساب إىل تكتل ما، وإن اختلفت، فإنها تعكس تفوق الدول التي تلجأ إىل التكتل يف املستقبل     
 الذي تعمل فيه مجموعة من الدول عىل إرساء قواعد النظام الدويل الجديد.

"، ثم منتدى ASEANق آسيا "ومن بني أهم التكتالت االقتصادية اإلقليمية اإلتحاد األوريب، تكتل جنوب رش     
"،ثم السوق األمريكية الجنوبية  NAFTA"،فالسوق األمريكية الشاملية"APECالتعاون اآلسيوي واملحيط الهادي"

"MERCOSUR...."  .وقد خصصنا يف هذا البحث قسام كامال ألهم التكتالت االقتصادية اإلقليمية بالعامل 

 :327الرشكات متعددة الجنسيات -
ت املتعددة الجنسيات تعترب أداة رئيسية للعوملة االقتصادية، وهذه الرشكات تقوم عىل دمج رشكات إن الرشكا 

أوروبية، يابانية وأمريكية،..الخ حيث تقوم حاليا بنسج تحالفات عابرة للقارات واملحيطات ومتنوعة أشد التنوع يف 
 نشاطاتها.

محددة ومل تعد تنتمي لدولة معينة كام أنه ليس لهذه  تتسم هذه الرشكات بأنه مل يعد لها هوية أو جنسية    
فهذه الرشكات ال تجد أية صعوبة يف نقل سلعها وخدماتها  الرشكات مقر واحد وال تتأثر بسياسات دولة من الدول.

 وإدارتها من بلد لآلخر.

والعمل وتدفع  يبويرى بعض الباحثني أن هذه الرشكات تساهم يف العملية التنموية حيث توفر فرص التدر    
الرضائب التي ميكن استخدامها يف الربامج االجتامعية كام أنها أيضا تنقل التكنولوجيا املتطورة، وتعود بالقطع األجنبي، 

ى أن واخريا، اتسع نطاق عمليات الرشكات متعددة الجنسيات حت وتساعد يف بناء قاعدة صناعية يف البالد الفقرية...
 ج فاق مجموع الصادرات العاملية.مبيعات فروعها يف الخار 

 زيادة حركة التجارة ورؤوس األموال واالستثامرات األجنبية: -
 زيادة حجم الصادرات من السلع و الخدمات: -أ

خالل العقدين املاضيني، تضاعفت الصادرات العاملية من السلع مرتني تقريبا كنسبة من اإلنتاج العاملي من     
 %15لتعامل يف الخدمات عىل نطاق الدويل فإن حصتها يف التجارة الدولية ارتفعت من ومع تزايد ا %20إىل  10%

، فمن بني كل سبع معامالت يف التجارة األسهم يف العامل اليوم هناك معاملة تضم رشيكا أجنبيا كطرف %22إىل 
رب السلع والخدمات ع مقابل.وهذا نتيجة لتخفيف الحواجز أمام التجارة الدولية فازدادت بدرجة كبرية تدفقات

 328الحدود.

                                                           
 هناك من يطلق عليها اسم الرشكات العابرة للقارات والبعض اآلخر الرشكات الدولية-327
 202، ص:2011امل االقتصادي العريب يف عرص العوملة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بريوت، لبنان، د.محسن الندوي، تحديات التك -328
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 زيادة تدفقات االستثامر املبارش: -ب
لقد حدث منو كبري يف االستثامر عرب الحدود، فلقد تضاعفت تدفقات االستثامر األجنبي املبارش، التي بلغ     

 . 2000ألف دوالر يف  1,1إىل  1991مليار دوالر يف  160مجموعها 

 عوملة التمويل: -ج
الروابط خالل العقدين املاضيني بني األسواق املالية يف أنحاء العامل حيث تتوفر لدى رجل الصناعة  لقد تنامت    

اليوم إمكانيات كثرية لتمويل مرشوعه، وله االختيار. فهو يستطيع التسوق من أنحاء العامل للحصول عىل قرض بسعر 
العملة ة األجنبية برشوط أكرث جاذبية من القروض بفائدة أقل، واالقرتاض بالعملة األجنبي إذا كانت القروض بالعمل

املحلية، ويستطيع إصدار أسهم أو سندات سواء يف أسواق املال املحلية أو الدولية، ويستطيع أن يختار من مجموعة 
متنوعة من املنتجات املالية التي ترمي إىل مساعدته يف توقي املخاطر املحتملة، بل يستطيع أيضا أن يبيع أسهام 

 رشكة أجنبية.ومن بني أهم العوامل التي أدت إىل عوملة التمويل:ل

 .التقدم يف تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر 
 .انتشار واسع النطاق للرشكات متعددة الجنسيات 
 .تخفيض الحواجز أمام التجارة الدولية 
 .329زيادة تدفق السلع والخدمات عرب الحدود 

تمويل عرب الحدود وعززت خلق مجتمع دويل متحرك من رأس املال فلقد حفزت هذه التغريات الطلب عىل ال
تريليون دوالر، وهو  57، 2000والسيولة استنادا إىل التحرر املايل، وقد بلغ إجاميل تدفقات رأس املال يف العامل عام 

الحدود عن نفقات ، وأسفرت أيضا زيادة انتقال رؤوس األموال عرب 1990مرات ما كانت عليه يف 4ما يجمل زيادة تبلغ 
 .2000تريليون دوالر يف عام  1.2إىل نحو 1990مليار دوالر يف  500صافية أكرب لرأس املال، وارتفعت من 

 ترسيع عمليات تحرير التجارة الخارجية: -5
إضافة إيل الرشكات العابرة للحدود، التي ساهمت يف بروز العوملة االقتصادية فلقد برز مؤخرا اتجاه عاملي     

ولقد عملت     تصاعد نحو التحرير الكامل للتجارة العاملية التي دخلت مرحلة االنفتاح للعامل وغري الخاضع ألية قيود.م
منظمة التجارة العاملية يف هذا املجال دورا كبريا باعتبارها الجهة التي تتوىل إدارة العامل تجاريا، والتي تسعى إىل 

ق السعي إىل القضاء التام عىل الحواجز الجمركية التي تعيق منو التجارة تسهيل التبادل الحر بني الدول عن طري
 الدولية، فهي إحدى مؤسسات العوملة االقتصادية.

                                                           
 203د.محسن الندوي، مرجع سابق، ص: -329
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 مراقبة وتصنيف الجودة العاملية: – 6
مواصفات قياسية  -سويرسا -( مقرها جنيفI.S.Oوضعت املنظمة الدولية للمواصفات القياسية) 1987يف عام  

ع هيئات التقييم التابعة للمنظمة عىل العديد من الدول لتسجيل الرشكات التي تتقدم للحصول عىل وتتوز  عاملية.
 للجودة الشاملة. I.S.Oشهادة 

وأصبحت هذه الشهادة هدفا لرشكات عديدة لتستعملها كسالح تنافيس كام تزايد عدد العمالء الذين يشرتطون  
 330شهادة.حصول الرشكات التي يتعاملون معها عىل هذه ال

 االزمة االقتصادية الدولية يف زمن كورونا –املحور الثاين 
بعد انتشار جائحة كورونا يف العامل ، اهتز االقتصاد العاملي وأغلقت األجواء والحدود يف مشهد رسيايل مل نتخيله 

 ةيف زمن العوملة التي فشلت يف اعتبار أنه ال حدود مغلقة بني الدول وان العامل بات قرية صغري 

فالعوملة هذه، التي مل يشهد لها العامل مثياًل منذ أن أسس اإلنسان القديم تجمعات برشية قبيل الثورة الزراعية 
أساسا متينا  منذ عرشة آالف عام، إال أن فريوس كورونا يرضب اليوم يف أسس هذه العوملة، التي حسبتها البرشية 

 .عصيا عىل االهتزاز

ٍز عامليٍّ كبري وغري متوقع يف محاربته لألوبئة والفريوسات وقد ظنت البرشية لقد كشف فريوس كورونا عن عج
بأّن اإلنسان قد انترص، واستطاع أن يهزم األمراض واألوبئة والطواعني، ويفتخر بانتامئه لزمن التكنولوجيا الحديثة 

 .يهكل هذا التقدم الذي وصل إلالقادرة عىل مواجهة كل التحديات الطارئة. لكن واقع الحال ان االنسان ضعيف رغم 

هذا الوباء الذي يعد عامليا ألنه استطاع ان يصل اىل جل دول العامل وأصاب البرشية يف مختلف جوانب حياتها 
الصحية واالقتصادية واالجتامعية .. وأحس الناس بالصدمة يف زمن العوملة والحريات واالنفتاح، ورأوا مامل يتصوروا 

من األيام؛ تغلق املساجد والكنائس واملعابد، يجلس الناس يف بيوتهم وتغلق املحالت التجارية،  أبدا أنه سيقع يف يوم
والحدود واملطارات، وهذا يشء غريب عىل اإلنسانية، ألن حرية السفر والتنقل من الحريات الكربى التي شعر اإلنسان 

ما شاء، واعترُبت من الحقوق اإلنسانية  املعارص يف العهد الليربايل الحديث أنه قادر عىل أن ميارسها متى
 331.األساسية

                                                           
 204د.محسن الندوي، مرجع سابق، ص: -330
 31/03/2020ات، مرص، د.محسن الندوي ، اية عوملة ما بعد جائحة كورونا؟، املوقع االلكرتوين للمركز العريب للبحوث والدراس -331

http://www.acrseg.org/41562 

http://www.acrseg.org/41562


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

181 
 

ومن املبكر الخروج باستنتاجات جازمة وقطعية، بعد مرور حوايل سبعة أشهر عىل وباء كورونا، ورغم كل املحاوالت 
 .مل يتم القضاء عليه. األمر الذي يعزز من االحتامالت املستقبلية يف متغريات النظام العاملي وخصوصا االقتصادي

حيث يعيش العامل اليوم أزمة اقتصادية كبرية وكأنها من آثار حرب عاملية مدمرة، ومثلام تركت الحربان العامليتان األوىل 
والثانية تداعياتهام السياسية واالقتصادية، التي متثلت بعد كل حرب بشكل جديد للنظام العاملي، فبالرضورة فإن وباًء 

 ، سيرتك متغرياته الجيوسياسية واالقتصادية عىل دول العامل .بهذا الحجم أصاب غالبية دول العامل

وميكن مقارنة هذه االزمة التي نعيشها اليوم بآخر أزمتني اقتصاديتني كبريتني شهدهام العامل خالل املائة عام 
رت حتى بداية الحرب واستم 1929، وأزمة الكساد الكبري التي اندلعت عام 2008املاضية، وهام األزمة املالية العاملية عام 

 .1939العاملية الثانية عام 

فاالقتصاد كان وال زال اليوم هو الضحية األكرب بعد اإلنسان لفريوس الكورونا، فاالقتصاد العاملي كان يعرب حالة 
توقع ي، وكان من املتوقع أن أزمة اقتصادية عاملية جديدة ستعصف، لكن مل يكن 2008من التوتر منذ االزمة املالية لعام 

أحد أن تلك األزمة سوف تحدث بهذه الرسعة ومن خالل هذا الفريوس. فحسب مؤرشات األسواق العاملية التي وصلت 
م. ويتوقع الكثري من 1929عام ” الكساد الكبري“إىل درجة مل يسبق لها مثيل إال يف األزمات التاريخية الكربى مثل 

العاملي  ، والسبب يف ذلك أن االقتصاد”الكساد الكبري“حدث يف االقتصاديني أن ما سيحدث اآلن أسوأ بكثري مام 
يعتمد بشكل أكرب من أي وقت مىض عىل حالة من التواصل املركب والعوملة املعتمدة عىل بعضها، حيث أن الكل يتأثر 

 332.ملابالكل؛ فمنذ أن بدأت األزمة يف الصني وانترشت تدريجيا بدأت األسواق يف االنهيار يف باقي أنحاء الع

وقد تسبَّبت جائحة فريوس كورونا يف انهيار النشاط االقتصادي العاملي. فعىل الرغم من تدابري التحفيز 
االقتصادي منقطعة النظري التي تتخذها الحكومات يف البلدان املتقدمة وكثري من البلدان النامية، من املتوقع أن يكون 

 .األشد حدة منذ الحرب العاملية الثانية 2020 الكساد الذي أذكته الجائحة التي رضبت العامل يف

"االفاق االقتصادية العاملية"للبنك الدويل ورد فيه أن جائحة كورونا تسبَّبت يف صدمة عاملية  ويف أحدث تقرير
من  %5.2هائلة أفضت إىل كساد حاد يف الكثري من البلدان. وتشري تنبؤات سيناريو خط األساس إىل انكامش نسبته 

، وهو أشد كساد يشهده العامل منذ عقود. ويضيف التقرير الدويل انه 2020الناتج املحيل العاملي يف عام  إجاميل
سيرتاجع متوسط نصيب الفرد من الدخل يف معظم اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية هذا العام. وتُسلِّط 

الفئات   عيد السياسات لتخفيف عواقبها وآثارها، وحاميةالجائحة الضوء عىل الحاجة امللحة إىل اتخاذ إجراءات عىل ص
 السكان، وتحسني قدرة البلدان عىل التصدي ألحداث مامثلة يف املستقبل.   الضعيفة واألوىل بالرعاية من

                                                           
 د.محسن الندوي، اية عوملة ما بعد جائحة كورونا؟ مرجع سابق.-332
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ويف توقعات هذا التقرير الدويل اإلقليمية أن ينكمش نصيب الفرد من الدخل يف كل مناطق اقتصادات األسواق 
، متسبِّبا عىل األرجح يف سقوط ماليني كثرية من الناس مرة أخرى يف براثن 2020لبلدان النامية يف عام الصاعدة وا

، وهو 2020يف  %0.5من املتوقع أن يهبط معدل النمو االقتصادي يف املنطقة إىل  رشق آسيا واملحيط الهادئ: الفقر.
 ي أحدثتها الجائحة. ، فيام يرجع إىل االضطرابات الت1967أقل مستوى له منذ عام 

 ، مع حدوث ركود يف كل البلدان تقريبا. %4.7من املتوقع أن ينكمش اقتصاد املنطقة بنسبة  أوروبا وآسيا الوسطى: 
بة ستؤدي الصدمات الناجمة عن الجائحة إىل انكامش النشاط االقتصادي بنس أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: 

 . 2020يف  7.2%
وذلك  %4.2من املتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي يف املنطقة انكامشا بنسبة  شامل أفريقيا:الرشق األوسط و 

 نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط.
، إذ إن تدابري 2020يف  %2.7من املتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي يف املنطقة انكامشا بنسبة  جنوب آسيا:

نشاط الخدمات، مع استمرار ضعف االستثامر بسبب حالة عدم اليقني التي الحد من آثار الجائحة تعرقل االستهالك و 
 تحيط باملسار املحتمل للجائحة. 

 %2.8يبدو أن النشاط االقتصادي يف املنطقة يف طريقه إىل تسجيل انكامش بنسبة  أفريقيا جنوب الصحراء: 
 333، وهو أشد ركود عىل اإلطالق.2020يف 

االقتصاد العاملي دخل مرحلة الركود نتيجة النتشار فريوس كورونا، وأن اإلجراءات وأكد صندوق النقد الدوىل، أن 
املتخذة لدعم االقتصاد قد ال تكون كافية قبل انحسار هذا الفريوس . وأكدت "كريستالينا جورجييفا" مديرة صندوق 

دول طلب متويالً هائالً ملساعدة الدفعت االقتصاد العاملي إىل االنكامش الذي سيت 19-النقد الدويل :"أن جائحة كوفيد
 334."النامية،ومل يحـدث يف تاريـخ الصنـدوق أن رأينـا االقتصـاد العاملـي يُصـاب مبثـل هـذه الحالـة مـن الشـلل

وإذا اسـتمرت األزمـة الراهنـة، وعمـدت الحكومـات إىل اسـتخدام أسـاليب التعامـل القامئـة عـىل إغالق املزيـد 
ات، والتوجـه إىل وضـع قيـود عـىل تصديـر السـلع واملنتجـات للخـارج، أو حتـى منـع التصديـر؛ فـإن ذلـك مـن القطاعـ

سـيعني مجابهـة االقتصـاد العاملـي أزمـة مل يشـهد لهـا مثيالً علـى مر التاريـخ، ولـن يكـون "الكسـاد الكبـري" بجانبهـا 
 335.سـوى أزمة هامشـية

                                                           
 13/07/2020prospects-economic-https://www.albankaldawli.org/ar/publication/globalموقع البنك الدويل االلكرتوين، بتاريخ  -333
 : a.tv/n2k3shttps://arمتاح عىل الرابط التايل.     27/3/2020-العربية.نت-2008صندوق النقد ينذر بركود أسوأ من األزمة املالية يف  -334
متاح عىل . 12/4/2020-عىل صالح-املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة-مالمح جديدة لالقتصاد العاملي يف مرحلة "ما بعد كورونا"-335

 : eleaseArticle/122AE/Release/R-https://futureuae.com/arالرابط التايل

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://ara.tv/n2k3s
https://futureuae.com/ar-AE/Release/ReleaseArticle/1228
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 "مح جديدة لالقتصاد العاملي بعد "كورونامال  -املحور الثالث 
ان العوملة االقتصادية يبدو انها رخوة وليست صلبة وال تناسب االزمات العاملية، ووفقا لروبن نيبليت، الرئيس واملدير 
التنفيذي املعهد املليك للشؤون الدولية الذي يرى ان جائحة كورونا قد تكون القشة التي قصمت ظهر بعري العوملة 

الحكومات والرشكات واملجتمعات أيضا عىل تعزيز ” 19-كوفيد“فقد أجرب تفيش “قتصادية ويف هذا الخصوص أضافاال 
قدرتها عىل التعامل مع فرتات طويلة من العزلة االقتصادية الذاتية، ومن املستبعد يف ظل كل ما سبق أن يعود العامل 

 336.”وائل القرن الحادي والعرشيإىل فكرة العوملة ذات املنفعة املتبادلة التي طبعت أ 

إن جائحة كورونا قد أعاقت حرية التنقل والحرية والتواصل حول العامل وهي من أساسيات مفهوم العوملة، وما 
غلقة مل يعد كذلك اآلن، بل باتت الدول بحدودها امل” قرية صغرية“قيل سابقا بأنه من حسنات العوملة ان العامل بات 

 . مثل الجزر املتباعدة

وباتت عوملة االقتصاد هشة ورسعان ما تم اغالق الحدود وانقطعت املساعدات بعد الدول فكل دولة وخاصة الدول 
، والسؤال هنا هو هل ستظل مؤسسات بريتون وودز )البنك الدويل وصندوق النقد   ”وطني أوال” الكربى ترفع شعار 

يعرفه  يف العامل ومنحها قروضا يف ظل الكساد الكبري الذي الدويل ( باعتبارها أسس العوملة االقتصادية ستدعم الدول
 العامل؟

وتحذر «. يالنظرات املستقبلية لالقتصاد العامل»ففي دراسة صدرت للبنك الدويل خالل شهر يونيو املايض عن 
ىل الخسائر إ الدراسة من األزمة التي ال سابقة مثلها والتي رضبت العامل بأجمعه. فقد أدت األزمة الصحية، باإلضافة

البرشية التي وقعت ضحية لها، قد أدت أيضا إىل انحسار وتراجع اقتصادي مل يشهده العامل منذ الحرب العاملية الثانية 
، ويف 2020باملائة يف عام  5.2)منذ حوايل مثانية عقود تقريبا(. وتتوقع الدراسة انخفاض ناتج الدخل القومي العاملي 

لفرتة طويلة أكرث مام هو متوقع، سينخفض الدخل الفردي يف معظم الدول النامية، هذا حال استمرار شيوع الجائحة 
باإلضافة إىل انكامش اقتصادات معظم هذه الدول. من نافل القول، إن االنكامش االقتصادي العاملي سيصبح بدوره 

 .أكرث شدة مع استمرار الجائحة لفرتة طويلة غري متوقعة يف الوقت الحارض

ولويات يف األجندات القريبة املدى توفريا أوسع دعم ممكن للمؤسسات الصحية والخدمات اإلنسانية، تعترب األ 
هذا يف نفس الوقت الذي يتوجب أن تشمل األجندات يف املدى املتوسط والبعيد االنتباه ملعالجة التدهور االقتصادي 

 . عية للمجموعات املهمشةللدول النامية، باإلضافة إىل توفري العناية االقتصادية واالجتام
رضبة قاسية ومؤملة القتصاد عاملي منهك وضعيف. إن سياسات اإلغالق للعمل والتباعد « 19 -كوفيد »لقد وجه        

                                                           

 https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/21هكذا يبدو العامل بعد كورونا.. نهاية النفوذ األمرييك وصعود الصني، -336

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/21/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

184 
 

االجتامعي التي تم تبنيها من أجل الحفاظ عىل الصحة العامة للبرش، شكلت هزات غري مسبوقة للمجتمعات يف 
هذه السياسات انحسار وتراجع القتصادات كل من الدول املتقدمة والنامية. فبعض  مختلف أرجاء العامل، إذ نتج عن

من الدول النامية التي تعتمد عىل نظم ومؤسسات صحية ضعيفة، والتجارة العاملية ملواردها األولية، والسياحة، أو 
هذه السلبيات  فباإلضافة إىل فقد ترضرت هذه الدول بشكل كبري. -التحويالت من مواطنيها الذين يعملون يف الخارج 

عىل املدى القصري، هناك احتامل وإمكانية حدوث انحسار اقتصادي كبري عىل املدى املتوسط والبعيد املدى يف مثل 
هذه الدول، مام سيرتك آثارا سلبية إضافية مثل انحسار االستثامرات الجديدة، وتزايد البطالة للمهنيني واأليدي 

 خطوات السلبية بدورها إىل تقلص التجارة الدولية وصعوبة الحصول عىل اإلمدادات الدولية. العاملة. ستؤدي هذه ال

ويف هذا االتجاه وبحسب مجلة "فورين بولييس" األمريكية، ترّجح لورا داندريا تايسون، األستاذة بجامعة 
ب االضطراب يريات يف الطلب، بسبكاليفورنيا، أّن "العديد من الوظائف املفقودة لن تعود بتاتاً"، مضيفة أّن "التغ

االقتصادي الذي أحدثته الجائحة، ستبّدل التكوين املستقبيل للناتج املحيل اإلجاميل. وسوف تستمر حصة الخدمات 
يف االقتصاد باالرتفاع. لكن حصة الخدمات الشخصية ستنخفض يف تجارة التجزئة، والضيافة، والسفر، والتعليم، 

 ."غيريات يف طريقة تنظيم هذه الخدمات وتقدميهاحيث ستؤدي الرقمنة إىل ت
ترى  واملهارات املنخفضة لن تعود. يف املقابل، وتلفت الخبرية تايسون إىل أّن العديد من الوظائف ذات األجور

عىل العامل الذين يقّدمون الخدمات األساسية، مثل الرشطة، وأفراد الدفاع املدين، والعاملني يف  سيزداد الطلب أنّ 
يد الضغط ويز سيخلق فرص عمل جديدة، اكز الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والنقل العام، والطعام، ماممر 

 ً  .لزيادة األجور وتحسني الفوائد يف هذه القطاعات ذات األجور املنخفضة تقليديًا

ش ومل يفّصل ورفاهية العي وعىل مايبدو أن مفهوم العوملة رمبا جاء عىل مقاس الظروف العاملية االقتصادية الجيدة
عىل مقاس االزمات العاملية وبالتايل يبدو لنا انه مل يعد هذا املفهوم مناسب للمرحلة الحالية وبالتايل زواله بات مسألة 

 .وقت ليس إال

وهنا تطرح تساؤالت عميقة  منها هل ستسهم الجائحة يف بناء نظام اقتصادي أكرث عدال وتوازنا داخل كل دولة، 
مكونات النظام العاملي كله، بحيث يولد نظام جديد أكرث اتزانا وقدرة عىل املساعدة املتبادلة يف أوقات األزمات،  وبني

أم أن االختالل الراهن يف النظام االقتصادي العاملي سيتواصل ويتعمق؟وهل ممكن للدولة و السيادة الوطنية أن 
 يل؟تصبح قوية ما بعد كورونا معتمدة عىل اإلنتاج املح

ويف هذا االتجاه يدعو جوزيف إي ستيغليتز، أستاذ علوم االقتصاد يف جامعة كولومبيا الحائز عىل جائزة "نوبل" 
، إىل "إقامة توازن أفضل بني العوملة واالعتامد عىل الذات". ويقول إّن "االقتصاديني 2001يف االقتصاد لعام 

دود الح وكانت حّجتهم أنّ  سات األمن الغذايئ أو الطاقة.عىل االستهزاء بدعوات البلدان ملتابعة سيا اعتادوا
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بيد أّن  بالدهم. داخل يف حال حدوث أي يشء ميكنهم دامئاً اللجوء إىل بلدان أخرى وأنّه العوملة، زمن يف غريمهّمة
الطبية،  األقنعة واملعدات بشدة مبواردها من ان البلدان تتمسك نرى الحدود، حيث هذه الجائحة أثبتت فجأة أهميّة

 ."وتكافح من أجل الحصول عىل اإلمدادات

 آفاق االنتقال العوملي نحو عوملة االنتاج املحيل –املحور الرابع
ع وجود العديد ال سيام م” الكساد الكبري“لقد شبهت العديد من الدراسات األزمة الراهنة التي مير بها العامل بأزمة 

ن القتصادي العاملي. ومام ينبغي أن ال يغيب عن أذهاننا يف هذا املقام أ من التشابهات وبخاصة فيام يتعلق بالنظام ا
أزمة الكساد كانت سببًا يف حدوث تغيري جذري يف الطريقة التي تتعامل بها الدول مع اقتصاداتها، حيث أُعيد النظر 

الطريقة الوحيدة  ود، كانتيف الدور االقتصادي للدولة، فبعد أن كانت الدولة قد انسحبت من األنشطة االقتصادية لعق
لخالص العامل من الكساد هو أن يتوسع النشاط االقتصادي للدولة؛ لينتقل العامل من أفكار املفكر االقتصادي آدم 

إىل مامرسة الدولة لدور اقتصادي أكرب وأكرث فاعلية، طبًقا لألفكار التي طرحها وتبناها طرحه ” يده الخفية”سميث و
 337جون مينارد كينز.

لتساؤل املطروح هنا هو كيف ستصيغ الدول سياساتها فيام يتعلق باإلنفاق الحكومي، ورؤيتها للقطاعات وا
اعتباره ب القطاعات األساسية كالتعليم والبحث العلمي والصحة وعىل الخصوصالتنموية التي ينبغي الرتكيز عليها. 

 .عية لترسيع عجلة االقتصاد بالدوران واالنفاق الحكومي عىل القطاعات االجتام قطاع منتج وليس مستهلك،

الخبري االقتصادي لدى صندوق النقد أنطوين آنيت، إىل توصيته حول أهمية العودة -وإننا نتفق مع ماذهب إليه 
إىل تدريس الجانب األخالقي يف الفكر االقتصادي : "وعلينـا أن نسـتعيد الجانب األخالقـي للفكر االقتصادي، وأن 

السياسات مجددا علـى مفهـوم املصلحـة العامـة، وأن نعـاود تدريس األخالقيات كجزء من برامج  نركز عملية صنع
االقتصـاد وإدارة األعمـال، فقـد نشأ علم االقتصـاد كفـرع جانبـي للفلسـفة األخالقيـة، ويجـب أن يعـود إىل 

لناس اخل كل دولة بتوزيع الرثوات بني اخالقيات يف الفكر االقتصادي مهمة يف مامرستها دال مسالة اف 338 ."جذوره
 .يف إطار العدالة التوزيعية والعدالة االجتامعية 

 فرغم، تصادياالق االستقرار تواجه االتي األكرث إلحاح التحديات أحد يالدخل ف املساواة عدم ارتفاع حيث يعترب
 بعض ايف تحقق التي الرسيعة لنموا بسبب معدالت البلدان جميع يف كبري بشكل الدخل يف املساواة انخفاض عدم

                                                           

ات ، دراسات خاصة صادرة عن مجلة املستقبل لألبحاث والدراس”ما بعد كورونا“عيل صالح، مالمح جديدة لالقتصاد العاملي يف مرحلة -337
 ،5، ص: 2020ابريل  13، 4لعدد املتقدمة، ا

مقاال بعنوان "استعادة  -2019يف عدد مارس/آذار -أنطوين آنيت ،مجلة التمويل والتنمية التي تصدر عن صندوق النقد الدويل، تضمنت -338
 "الجانب األخالقي لالقتصاد.. ينبغي لالقتصاد أن يعود لجذوره
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 لذلك، تبعا .انالبلد داخل الدخل توزيع املساواة يف عدم امستويات ارتفع والهند، الصني مثل االقتصادات الناشئة
  سجال وقد دخلال توزيع يف املساواة عدم زيادة يف املاضية الثالثة العقود مدى عىل البلدان من يف املائة 53 شهدت

 تحديات رض ذلكالكبري.يف الركود منذ لها مستوى أعىل الدول املتقدمة بعض يف الدخل توزيع يف وتالتفا مستويات
 ويض االستقرار االجتامع عدم مستويات من يعمق حيث سواء عىل حد والنامية املتقدمة االقتصادات عىل كبرية

 وتحقيق لفقرا منخفض مستويات ناميةال الدول متكن دون ويحول الدول املتقدمة، يف االقتصادي الرفاه رمبستويات
 339.املستدامة التنمية أهداف

 االقتصاد تواجه تيال املخاطر أهم من الهشاشة املالية مستويات وتزايد العاملية املديونية هذا باإلضافة إىل تصاعد
 أضعاف ثالثة رمتثل دوال تريليون 255 مايقارب إىل لتصل كبرية زيادة العاملي اليوم، حيث شهدت املديونية العاملية

 ، يف2008امع املسجلة باملستويات مقارنة املايل غري القطاع مديونية كام تضاعفت 340.العاملي اإلجاميل املحيل الناتج
 املالية. املخاطر بتزايد ماميهدد الديون، جودة مستويات فيه تراجعت الذي الوقت

ة تي يعيشها العامل باتت ملحة يف اعتقادنا ملواجهفعودة الدولة القطرية اليوم ويف هذه االزمة االقتصادية ال
تداعيات الوباء الذي رضب بقوة يف كل مكان، حيث اكتشف العامل أن األولوية للداخل عىل حساب الخارج، 
للمواطنني داخل الدولة وليس لغريهم، حيث ان حتى التكتالت اإلقليمية مل تصمد كثريا امام تداعيات االزمة 

جة عن هذا الوباء العاملي واكتشفت دول أنها تقف وحيدة يف مواجهة مصريها، إذ مل يلتفت إليها أحد االقتصادية النات
اكتشفت أوروبا وهي من أشد املترضرين بالجائحة أن إعادة توطني الصناعات حيث  " إيطاليا مثال بارز عىل ذلك ".

 اإلسرتاتيجية وتعريفها من جديد، رضورة الزمة ألمنها القاري.

عرى وباء كورونا سوءات العوملة االقتصادية و دق جرس اإلنذار بقوة، حني تبني أن الدول التي متلك الغذاء،  لقد
متلك حياة أو موت اآلخرين أيضا، فلسبب من األسباب ـ وهي كثرية ميكن الصرب عىل أشد التحديات قسوة، باستثناء 

وإفراغ رفوفها يف لحظات قياسية، إشارة إىل ما ميكن أن يقع انعدام الغذاء، فالهجمة الوحشية عىل املخازن التجارية 
من فوىض اجتامعية لو تعطلت إمدادات الغذاء العاملية. أال يحفز هذا الدول التي تعاين هشاشة عىل مستوى أمنها 

لخارج مام ل الغذايئ و الدوايئ، عىل إعادة التفكري يف النظام االقتصادي والتنموي يف سياساتها القامئة عىل التبعية
 قد يسبب ذلك من مخاطر غذائية وصحية عىل ساكنتها .

                                                           
 10،ص:2020تقرير صندوق النقد العريب ،ابريل  -339
 تقرير صندوق النقد العريب ،مرجع نفسه -340
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لقد كشفت األزمة الحالية أن الدولة ستظل حجر األساس يف بنية االقتصاد العاملي، وإن النظام االقتصادي ما 
 وطني أوال""بعد الجائحة سيشهد مزيدا من االنكفاء الذايت، وعودة الحواجز التجارية والضوابط املالية، وفقا لشعار 

 إذن، فالحل يف اعتقادنا هو التوجه نحو تحقيق نظريتنا الجديدة أال وهي عوملة اإلنتاج املحيل ؟

فعندما نتحدث عن نظريتنا عوملة اإلنتاج املحيل معناه توطني صناعاتنا املحلية عربيا وافريقيا وليس االعتامد عىل 
بول ك القمح أي الغداء األسايس للوطن العريب واالفريقي ، غري مقالدول املتقدمة يف استرياد منها كل يشء مبا يف ذل

 متاما اننا يف الوطن العريب مازلنا مل نحقق االكتفاء الذايت من القمح ؟

لذا ينبغي عىل الدول العربية واالفريقية االهتامم  الكبري بتوفري حدٍّ أدىن من االكتفاء الذايت من السلع 
 راسخة للقطاعات األساسية بها؛ لتكون مستعدة ألي اضطرابات وأزمات مستقبلية  اإلسرتاتيجية، وبناء قواعد

 :خامتة
إن العوملة االقتصادية أبات عن فشلها بسبب التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا  وبات من املؤكد تنامي الوعي 

راجع التعاون وطنية لحاميتهم، مقابل تبإعادة الهيبة للدولة القومية/الوطنية حيث يتطلع املواطنون إىل الحكومات ال
الدويل وتقلّص التجارة الدولية وحرية حركة رأس املال، يف هذا السياق أشار جوزيف سيجلتس يف تعليق له يف 

، إىل أن أزمة كورونا أوضحت أننا رصنا يف حاجة إىل نظام اقتصادي أكرث مرونة، وأطول (Foreign Policy) صحفي
ية لحقيقة أن العوملة االقتصادية قد تجاوزت العوملة السياسية بكثري؛ وهو ما يوجب عىل الدول يف النظر، وأكرث حساس

 341املختلفة أن توازن بني االستفادة من العوملة، وتحقيق درجة من االعتامد عىل الذات.

الذايت من  ءوبات تحقيق نظريتنا عوملة اإلنتاج املحيل يفرض نفسه بتوطني الصناعات املحلية وتحقيق االكتفا
الغداء وتصدير املنتوجات الصناعات املحلية اىل الخارج للرفع من العملة الصعبة. كام ينبغي يف إطار تحقيق نظرية 
عوملة اإلنتاج املحيل  إيالء األهمية داخل الدول وخصوصا النامية  يف مجاالت من بينها الزراعة والرقمنة والصحة 

 .يلالبحث العلمي نسبة اىل الناتج املحيل اإلجاميل وسن سياسات التصنيع املح  واألدويةوخصوصا الرفع من ميزانيات

 

  

                                                           
JOSEPH E. STIGLITZ and others, How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic, Foreign Policy, 15 April 2020341 
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 تحديات وباء كورونا و إستراتيجية مكافحته

 

 أستاذة محارضة ب
 1جامعة الجزائر  كلية الحقوق سعيد حمدين

 

  امللخص : 
تعترب فريوسات كورونا ساللة واسعة من الفريوسات التي قد تسبب املرض للحيوان و اإلنسان ،  ومن 

ا لدى البرش األمراض التنفسية التي ترتاوح حّدتها بني نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة أعراضه
مثل متالزمة الرشق األوسط التنفسية ) مريس( و املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ) سارس( ، كام يسبب  

ً مرض كوفيد  مدينة ووهان الصينية شهر ديسمرب  الذي بدأ يف التفيش من 19فريوس كورونا املتفيش مؤخرا
و الذي تحول األن إىل وباء عاملي ، شّل كل الحياة يف العامل ، هتك باألالف من البرش و ماليني  2019

املصابني ، و مل يجد له العلامء أي لقاح أو دواء إال ما يعرف " بالحجر الصحي املنزيل" الذي هو بروتوكول 
 مؤقت إىل غاية إيجاد الحل .

 ، إسرتاتيجية ، املكافحة . 19: فريوس ، كورونا ،كوفيد  كلامت املفتاحيةال

 

Abstract : 

  Corona viruses are. a large family of viruses which may cause illness in animals or 

humans. 

In humans, several corona viruses are known to cause respiratory infections ranging 

from to common cold to  more  severe  diseases  such as middle east  respiratory  

syndrome ( MERS) and severe  Acute  

The most syndrome corona virus causes   corona virus disease   COVID-19 . 

COVID-19   is the infections disease caused by the most recently discovered corona  

virus  , this new virus  and diseasepandemic  affecting many countries globally. 

The world can not  find a solutions just   take  a measures to protect  

Key words : virus , corona, covid19. ,strategy,combat. 
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 مقدمـــة:
يشهد العامل أزمة صحية أتت عىل األخرض و اليابس ، كانت إنطالقتها من مدينة ووهان الصينية بؤرة إنتشار   

، هذا الفريوس الذي مازال يحري العلامء و الذي فتك بآالف البرش و  19كوفيد  -أخطر الفريوسات " فريوس كورونا
ام ة تركيبته املعقدة و كذا مل يتم التوصل إىل إخرتاع لقاح خاص به ، كأصاب املاليني منهم ، و مل يتم حتى اآلن معرف

مل يتم معرفة سببه و مصدره هل هو الحيوان أم العادات الغذائية السيئة للشعب الصيني الذي يأكل كل يشء يسبح 
دا يشء يطري  ما عيف املاء ما عدا البواخر و السفن ، و كل يشء مييش ما عدا السيارات و القطارات ...إلخ و كل 

الطائرات ، أم أنه فريوس من صنع اإلنسان يف إطار الحروب البيولوجية التي أصبح هدفها جيو إقتصادي بعدما كان 
 هدفها جيو سيايس ، املهم الزمن كفيل باإلجابة عن ذلك.

تها التي تقوم امنذ إنتشار هذا  الفريوس عملت املنظمة العاملية للصحة عىل التأكيد يف كل مرة من خالل نرش 
بنرشها دورياً عىل أخذ الحيطة و الحذر من هذا األخري خاصة مع إنعدام الدواء و كرثة موجات إنتشاره ، إىل جانب ذلك 

 تعمل دول العامل عىل رفع التحدي للحّد من تفيش فريوس كورونا بوضع إسرتاتيجيات ملجابهته .

اجهها العامل للسيطرة عىل وباء كورونا   و اإلسرتاتيجيات يطرح إذن هذا املوضوع إشكالية التحديات التي يو 
 املتخذة من أجل ذلك؟  و ما هو واقع التجربة الجزائرية يف مكافحة هذا الفريوس؟

 ملعالجة هذا املوضوع سأعتمد عىل املنهج الوصفي و سأقسمه إىل ثالث مباحث .
 الفرق بينه و بني ما يشابهه( . –عراضه أ  -) تعريفه 19املبحث األّول : مفهوم فريوس كورونا كوفيد 

 املبحث الثاين : تحديات فريوس كورونا .
 املبحث الثالث : إسرتاتيجية مكافحة فريوس كورونا و التجربة الجزائرية يف هذا املجال .

 
 املبحث األّول : مفهوم فريوس كورونا 

و  من خالل تحديد تعريف له ،أعراضه سنسلط الضوء يف هذا املبحث عىل اإلطار املفاهيمي لفريوس كورونا
 مقارنته مع ما يشابهه.

 أوالً : تعريف فريوس كورونا 
يعترب فريوس كورونا ساللة واسعة من الفريوسات التي تسبب أمراضاً تنفسية لدى البرش التي ترتاوح حّدتها من 

،   و فريوس  342 يف الرشق األوسط نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل ) فريوس مريس( الذي إنترش
و فريوس إنفلونزا الخنازير إىل فريوس  2003سارس ) متالزمة اإللتهاب التنفيس الحاد(  الذي إنترش يف الصني عام  

                                                           
 بتوقيت الجزائر . 18:30عىل الساعة  04/07/2020موقع منظمة الصحة العاملية تم تصفح املوقع يوم ـ  342
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ً يف مختلف دول العامل مرض كوفيد  يبوال ...إلخ.  ويسبب فريوس كورونا املتفيش مؤخرا و الذي عرّفته منظمة  19إ
بأنّه :" مرض معد يسببه آخر فريوس تم إكتشافه من ساللة فريوسات كورونا و الذي تحول اآلن إىل الصحة العاملية 

 وباء ".

 19ثانياً : أعراض فريوس كورونا كوفيد 
 :343تتمثل أهم أعراض اإلصابة بفريوس كورونا فيام ييل  

 الحمى و اإلرهاق و السعال الجاف . -
 اآلالم و األوجاع و إحتقان األنف . -
 الصداع و إلتهاب امللتحمة و أمل الحلق . -
 اإلسهال و فقدان حاسة التذوق أو الشم . -
 ظهور طفح جلدي أو تغري لون أصابع اليدين أو القدمني . -
 أمل أو ضغط يف الصدر أو فقدان القدرة عىل النطق أو الحركة . -

و ص املصابني بأمراض مستعصية أ ميكن أن تكون األعراض وخيمة و خطرية لألشخاص املسنني و األشخا -
 مزمنة كأمراض القلب ، السكري ، مشاكل التنفس ، إرتفاع ضغط الّدم ... ما يجعلهم يخضعون إىل تنفس إصطناعي.

من شخص إىل شخص عن طريق القطريات الصغرية التي يفرزها املصاب بالفريوس من أنفه  19و ينترش كوفيد  
لم و يكون وزنها ثقيل نسبيا لذلك تسقط مبارشة عىل األرض ، و بالتايل الحفاظ أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتك

 مرت( أو ما يعرف بالتباعد اإلجتامعي هو الحل . 1عىل مسافة ) 

 مع ما يشبهه  19ثالثا : مقارنة فريوس كورونا كوفيد 
ذي تعمل به ة و التصنيف التخضع عملية إطالق أسامء عىل الفريوسات إىل نظام رسمي ، و إستناداً إىل السالل

" باملقابل 2و عليه اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات ، و التي أطلقت عىل فريوس كورونا املستجد " سارس كوفيد 
 نسبة إىل السنة التي إنترش فيها . 19أطلقت عليه منظمة الصحة العاملي تسمية " كوفيد 

 و فريوس سارس : 19فريوس كورونا كوفيد  -1
 بني أهم أوجه الشبه و اإلختالف بني اإلثنني :سن    

                                                           
 وقع منظمة الصحة العاملية، مرجع سابق .مـ  343
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 (:1)344أوجه الشبه  –أ 
 ميكن حرصها يف النقاط التالية :  

 يُعتقد منشأ كال الفريوسني الخفافيش ثم إنتقل إىل البرش عن طريق مضيف حيواين و وسيط دون معرفته . -
 . ريق مالمسة أجسام أو أسطح ملوثةكليهام ينترشان عن طريق الرذاذ التنفيس الناشئ عن سعال أو عن ط -
كالهام له إستقرار مامثل يف الهواء أو عىل األسطح املختلفة ، و اإلصابة بهام ميكن أن تؤدي إىل مرض خطري  -

 يتطلب أحياناً أجهزة تنفس إصطناعية .
 لدول .كالهام ليست لهام لقاحات محددة أو أدوية إال بعض الربوتوكوالت العالجية التي إتخذتها ا -
 لكليهام نفس األعراض الحمى ، السعال ، ضيق التنفس ، ...إلخ . -

 أوجه اإلختالف : -ب
 يختلف فريوس كورونا عن فريوس سارس يف النقاط التالية :

 و أقل عدوى ألن فرتة حضانته 19من حيث العدوى ، فريوس سارس أكرث حّدة من فريوس كورونا كوفيد  -  
يوماً    وهناك  14بعة أيام ، أما فريوس كورونا كان أكرث عدوى ألن فرتة حضانته تصل إىل ( س7كانت من يومني إىل )

 يوماً . 28بعض األطباء من يقول 

باملائة من املصابني بفريوس كورونا سيحتاجون إىل العالج يف املستشفى و تحتاج نسبة أقل إىل أجهزة  20 - 
 باملائة منهم إحتاجوا إىل ألجهزة تنفس . 30ىل باملائة إ 20تنفس أما املصابني بفريوس سارس 

 و البكترييا : 19فريوس كورونا كوفيد  -2
 هناك بعض الشائعات تقول أن فريوس كورونا هو بكترييا ، لذا تجب التفرقة بني الفريوس و البكترييا .

 البكترييا : –أ 
عىل أو داخل  اردة و الحارة ، ميكنها العيشالبكترييا هي كائنات وحيدة الخلية تعيش يف بيئات مختلفة منها الب

معظم أنواع البكترييا غري ضارة تساعد يف عملية الهضم ، مهاجمة امليكروبات  و محاربة الخاليا  جسم اإلنسان.
الرسطانية   و أقلها تسبب األمراض . و من أبرز األمراض التي تسببها إلتهاب الحلق ، إلتهاب املسالك البولية ، التسمم 

 لغذايئ ، السل و الكزاز  و إلتهاب السحايا .ا

                                                           

إسالم عبد الوهاب ، فريوس كورونا ، عائلة مزعجة: التشابه و اإلختالف بني سارس و كورونا، مقال منشور عرب الخط مؤسسة ديب ـ  344
 . 2020أفريل  6للمستقبل ، 
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 ب الفريوسات :
ً أصغر من البكترييا ، تتكوم من حمض نووي و بروتني  يغلفها ، و بعكس  الفريوسات هي كائنات صغرية جدا

ام و كالبكترييا  ال يتكاثر الفريوس دون وجوده يف خاليا الكائنات  الحية ،و من أبرز التي تسببها نزالت الربد  من ز 
 (.1) 345سعال و إرهاق

من الناحية البيولوجية الفريوسات ليست كائنات حية و ال ميكن القضاء عليها بواسطة املضادات الحيوية، كام  
أن الفريوسات و البكترييا كالهام لهام القدرة عىل التكاثر يف فرتة زمنية قصرية و رسعة هائلة مسببة اإلصابة بأمراض 

مرضة  بكترييا تتغذى و تقوم باإلستقالب الذايت و تتكاثر باإلنقسام ، و ليست كل أنواع البكترييامختلفة . باملقابل ال
بالصحة فجسم اإلنسان بحاجة ماسىة لبعض أنواع البكترييا للبقاء بصحة جيدة ، فالبكترييا املعوية عىل سبيل املثال 

 .346تساعد الجسم عىل الهضم 

ما لإلنسان اإليدز ، إلتهاب الكبد ، اإلنفلونزا و الحمى الصفراء و الحصبة أ  ومن األمراض التي تسببها الفريوسات
ً ، فاألوىل تؤثر عليها املضادات الحيوية ألن  فيام يخص ا أدوية الخاصة بالبكترييا و الفريوسات فهي تختلف متاما

م   " إذ متنع كن أن يتم بإستخداالفريوسات ال تعترب كائنات حية ، ما يعني أن القضاء عليها غري ممكن ، و عالجها مي
 مضادات   الفريوسية "  Virostatikaتكاثر الفريوسات و ذلك مبنعها من دخول الخاليا املضيفة  .

 19املبحث الثاين : تحديات فريوسات كورونا كوفيد  
ليس له دواء  أُلزم العامل عىل مواجهة عدو مجهول ليس له شكل ، متخفي ، 19منذ إنتشار فريوس كورونا كوفيد 

و ال عالج إال بالوقاية ، و إزدادت تحديات املواجهة من كل  األصعدة مع تواتر  إرتفاع عدد حاالت اإلصابة  و إزدياد 
 يف نسبة الوفيات التي وصلت إىل اآلالف . و من أبرز التحديات التي وضع هذا الفريوس العامل يف مواجهتها هي :

 أوالً :  تحديات صحية 
خاصًة بعد تفشيه الكبري   و  19العامل  اآلن الزمن من أجل إيجاد لقاح أو دواء لفريوس كورونا كوفيد يسابق   

حصده لآلالف من األرواح و ماليني اإلصابات ، زد عىل ذلك أن املخابر العلمية العاملية و علامئها يعملون ليالً   و نهاراً 
مخابر سانويف الفرنسية ، و املخابر الروسية و األمريكية و  عىل البحث عن هذه املعضلة الصحية الكبرية ) مثل

األنجليزية ...(، كام تسهر منظمة الصحة العاملية عىل نرش نرشات دورية تعطي فيه تطورات الوضع الصحي يف العامل 
 و خاصة يف مناطق النزاع .

                                                           
 . 2020ن مقال منشور يف قناة األملانية الناطقة بالعربية إلكرتونياً  بتاريخ جواـ  345
 . 2020مقال منشور يف موقع الجزيرة اإللكرتوين بعنوان " ما الفرق بني الفريوس و البكترييا " ، ـ  346
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مل عىل امل ، فأصبحت كل دولة تعو قد أظهر هذا الفريوس عن التالحم املقنع و التضامن املصطنع بني دول الع
إيجاد الدواء ملواطنيها و باألولوية ، و عملت لوبيات األدوية و الرشكات الكربى عىل التسويق لبعض األدوية دون 

 سواها، كام حاولت عرقلة بعض الدول من إستعامل األدوية املناسبة ملرضاها .

انت كذلك يف الجانب النفيس ، فقد أدى الحجر كام   أن التحديات مل تكن فقط يف الجانب العضوي بل ك
املنزيل   يف العديد من الدول إىل إزدياد حاالت اإلكتئاب و كذلك حاالت اإلنتحار  خاصة يف الدول التي ترخص 

ملواطنيها حمل األسلحة كالواليات املتحدة األمريكية ، زد عىل ذلك إرتفاع  حاالت العنف الجسدي ضّد األطفال      
 اء و األرسة ككل ، و أصبحت عائالت  بأكملها تنتحر إذا أصيبت  بالفريوس .والنس

أضف إىل هناك تحدي آخر تواجهه الدول و هو نقص العتاد الطبي ) أجهزة التنفس اإلصطناعي  ، األرسّة         
ألزمة الكبرية تقاعدين  ، و اواألوكسيجني، األدوية ، الّدم ...إلخ( و نقص الكادر الطبي حتى تم اإلستعانة باألطباء امل

ً يف  ً فادحا هي عدم توفر األقنعة و األلبسة الواقية من الفريوس ، إذ عرفت املرحلة األوىل من تفيش الفريوس نقصا
هذه األخرية   و إن ُوجدت كانت باهظة الثمن ، حتى أن دوالً كربى توصف العظمى و القوية مل تستطع توفريها و 

رب األقنعة أو الكاممات و قرصنة الطائرات يف السامء، و أصبحت الصني تُصنع  و تصدر هذه أصبح هناك ما يسمى بح
 األخرية ملختلف دول العامل .

و أبانت جائحة كورونا عن العجز الذي تعرفه مختلف املنظومات الصحية يف دول العامل من إحتواء األزمات       
دى سات اإلسترشافية التي تحقق األمن الصحي ، فإنتشار الفريوس أ الصحية الطارئة و غياب اإلسرتاتيجيات و الدرا

إىل اإلهتامم  أكرث مبرىض الكورونا دون املرىض اآلخرين فقد تم تأجيل العالجات الخاصة مبرىض الرسطان   و عجل 
  ...إلخ( .ىليف وفاة الكثري منهم ، كام فاقم من وضعية املرىض املصابني باألمراض املزمنة ) السكري ، مرىض الك

 ثانياً : تحديات إقتصادية   
ً خاصًة بالنسبة للدول الفقرية ، فقد صبت الدول    أّدى تفيش فريوس كورونا إىل تحديات إقتصادية كبرية جدا

الرأساملية الكربى تريليونات  و مليارات الدوالرات من إحتياطات الرصف ملواجهة الفريوس خاصة يف املجال الصحي 
نب اإلقتصادي يف ظل توقف كافة األنشطة اإلقتصادية و الخدمات و توقف حركة النقل ) الطائرات ، و كذلك الجا

البواخر ، القطارات ...إلخ ( ما أدى إىل  كبح نشاط معظم الرشكات و توقف الصادرات   و الواردات ، و غلق املصانع  
 د يف نسبة التضخم .و ترسيح آالف العامل و إحالتهم عىل البطالة اإلجبارية ، ما زا

و رمت كورونا بظاللها أكرث عىل إقتصاديات الدول النامية و الفقرية خاصة التي تعتمد يف مداخيلها عىل النفط 
دوالراً للربميل مع إمتالء  املخزونات األمريكية ، ما أدى إىل إنخفاض   14الذي عرفت أسعاره إنخفاضاً فادحاً وصلت إىل 
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تها و ركوداً كبرياً مل تستطع مختلف الحكومات معالجة هذا األمر ، ما يجبها عىل التفكري يف مداخيل الدول و ميزانيا
 البديل اإلقتصادي و اللجوء إىل التنويع اإلقتصادي يف متويل الخزينة  العمومية .

ن اإلقفال م و كان أكرب الخارسين من الكورونا هي السياحة و الطريان و الفنادق  و املطاعم و غريها التي تعاين
(.  بجانب التحديات اإلقتصادية التي فرضها فريوس كورونا عىل دول العامل إال أنه ساهم يف 1) 347خاصة الكيل

إتخاذ القرار إجراءات تناسب الظرف اإلستثنايئ و ذلك من خالل اإلنفاق أكرث عىل اإلتصاالت و تكنولوجيا اإلعالم و 
عن  ت التجارة اإللكرتونية  و التسويق اإللكرتوين و العمل عن بعد، التعليماإلتصال  و الذكاء اإلصطناعي ، فقد إنترش 

 بعد و التحارض عن بعد ...إلخ 

     تحديات إجتامعية  ثالثاً :
عّقد إنتشار فريوس كورونا من الوضعية اإلجتامعية  لجميع شعوب العامل خاصًة بعد ترسيح آالف العامل من 

رواتبهم ، و قد كانت فئة أصحاب املهن الحرة خاصة البسيطة منها أكرث ترضر  إذ  مناصب عملهم دون تعويض أو دفع
أصبحت تعيش تحت خط الفقر حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية ،مع إنتشار و زيادة معّدل البطالة ، و إرتفاع 

 عمل .نسبة التضخم ، ما جعل الكثريين يطلبون مساعدات أو منح عن هذه الفرتة من البقاء دون 

كام لجأ الكثري من الناس إىل اإلستدانة سواء من البنوك أو من الخواص ، هذه الوضعية فتحت باب الدخول إىل 
عامل اإلجرام كالرسقة و النهب كام  حدث يف إحتجاجات الواليات املتحدة األمريكية نتيجة العنرصية ، وكذا إرتفعت 

نتائج كل هذه اآلفات و كل هذه ال الق  ما زاد  يف التفكك األرسي .نسبة اإلدمان عىل املخدرات و إرتفعت  نسبة الط
 و اآلثار السلبية لفريوس كورونا جعل املجتمعات تفقد إرتباطها و تنهار .

 رابعا : تحديات سياسية و أمنية 
هو  ةغرّي فريوس كورونا سياسة و إهتاممات الدول الكربى املتنازعة عن بسط النفوذ ، وأصبح إهتامم كل دول

كيفية إيجاد دواء أو لقاح ضد هذا الوباء التاجي الذي يغري نفسه و تركيبته كل مرة ، و قد نادت منظمة الصحة العاملية 
و حتى مجلس األمن الدول املتنازعة للتوقف عن ذلك و عن التصعيد و توحيد الجهود الدولية ملكافحة العدو املشرتك 

 .19فريوس كورونا كوفيد 

هذا الوباء إال أن هناك مناطق نزاع مل يتوقف فيها نزيف دماء شعوبها ، و ما زاد الطني بلة هو  لكن رغم تفيش
 إنتشار وباء كورونا فيها ليقابله نقص يف الغذاء و الدواء و زيادة نسبة املجاعة و الفقر ...إلخ .

                                                           
 .29/04/2020لويس حبيقة ، تحديات الكورونا كبرية ، مقال منشور يف جريدة لوسيل اإللكرتونية ) موقع إخباري قطري( بتاريخ ـ  347
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ً لبسط النفوذ فيها و البحث عن الرثوات رغ ة بالتخيل م نداءات األمم املتحدومن الدول التي تعرف تسابقاً دوليا
عن الرصاع نجد ليبيا و التسابق الرتيك ، الرويس ، األمرييك ، الفرنيس و اإليراين و القطري و دخول مرص و اإلمارات 
عىل الخط، اليمن السعيد الذي تزيد معاناته يف ظل هذا الوباء ، سوريا و التسابق الرويس ، اإلرسائييل الرتيك ، 

األمرييك ...إلخ ، إىل العراق الجريح إىل لبنان و هو تطبيق لخطة الرشق األوسط الكبري مع توظيف حروب اإليراين و 
 الوكالة .

هذه األزمات السياسية خلقت تحديات أمنية تواجهها الدول القريبة من مناطق النزاع ، فقد عملت الدبلوماسية   
ية الخطرية عىل األمن القومي الجزائري، ألن ذلك سيؤدي إىل الجزائرية و تعمل ليل نهار إليجاد حل لألزمة الليب

 إنتشار السالح  و الجامعات اإلرهابية خاصة عىل الحدود .

فرتكيا تحن إىل اإلمرباطورية العثامنية لذلك تعمل و رغم تحذيرات القوى العظمى و حلف الناتو   عىل بسط 
 وات البرتولية ، كام أن إرسائيل هي األخرى تعمل عىل التوسع  ونفوذها يف العراق ، سوريا و ليبيا و البحث عن الرث 

ضم أرايض الضفة الغربية يف فلسطني و أراض من األردن و سوريا، هذه النزاعات و يف ظل األزمة الصحية العاملية 
نتشار وباء إ  غرّيت من العالقات الدولية و زادت من التوترات الدبلوماسية بني الدول إذ أن هناك دول إغتنمت فرصة

 كورونا لزرع الشك يف نفوس بعض الشعوب ضد حكامها .

و يف ظل إنتشار فريوس كورونا فإن الحروب اإللكرتونية بني دول العامل مل تتوقف ، إذ تعمل مختلف أجهزة 
 املخابرات يف العامل عىل مكافحة الجرائم اإللكرتونية املاسة بأمن الدول منها الجوسسة اإللكرتونية خاصة

اإلقتصادية، التجسس عىل املختربات العلمية الباحثة عن اللقاح ضد فريوس كورونا ، اإلخرتاقات ضّد األجهزة األمنية 
و املؤسسات الحّساسة ، إخرتاق املؤسسات الرسمية ، نرش األخبار الكاذية و اإلشاعات  ضد الحكومات لتأليب شعوبها 

 عليها .

يغري من السياسات الخارجية للدول و من السياسات اإلقتصادية و األمنية ، إّن إنتشار فريوس كورونا  غرّي و س
فعندما إنترش   هذا الوباء وّجهت الواليات املتحدة أصابع اإلتهام إىل الصني و إتهمتها بأنها هي من صنعته   ) كسالح 

التي تّدعي  يع الدول منها الدولبيولوجي ( ألغراض جيو إقتصادية ، و عندما طفت إىل السطح أزمة األقنعة تسابقت جم
العظمة و القوة إىل الصني لتصنيع طلبياتها من الكاممات و األقنعة الواقية من الفريوس ،  و هناك دول إستخدمت 
أجهزة مخابراتها و جيشها لتأمني هذه األخرية ، ما يجعل الصني إحدى أقوى و أكرب إقتصاديات دول العامل ال ميكن 

ا ما جعل العديد من الدول تغري رشكائها اإلقتصاديني و يف مقّدمتها الجزائر  التي و حسب ترصيح التخيل عنها ، هذ
 الوزير األول ستعمل عىل جعل الصني الرشيك اإلقتصادي األول مع تنويع الرشكاء اإلقتصاديني 
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 ذه األزمة و التجربة الجزائرية يف ه 19املبحث الثالث : إسرتاتيجية مكافحة فريوس كورونا كوفيد 
كان إنتشار فريوس كورونا يف دول العامل مع بداية شهر فيفري و كان هناك إستهزاء بهذا الوباء خاصة يف الدول 

حالة وفاة يف اليوم أصبحت هذه الدول  2000الكربى ، و لكن مع إزدياد متدده  و حصده لألرواح  التي كانت تصل إىل 
 و إحتواء الوضع . 19كوفيد تسابق الزمن لوضع إسرتاتيجيات ملكافحة 

    19أوالً : إسرتاتيجية مكافحة فريوس كورونا 
املعقدة و عمله عىل تخرث الّدم يف الرئتني ، صّعب عىل علامء الطب              19إّن تركيبة فريوس كورونا  كوفيد 

يجاد لقاح أو دواء يهّدم هذه الرتكيبة ما عّقد من الوضعية الصحية لل بها    وأصبح مرىض و حتى للدول و لشعووالباحثني إ
 الحل الوحيد هو اإلجراءات الوقائية التي تويص بها  منظمة الصحة العاملية  و هي :

ً  14إذا خالط الشخص شخصاً مصاباً بفريوس كورونا عليه أن يعزل نفسه عن عائلته ) العزل الذايت( ملدة  -  يوما

أن يتخذ من غرفة خاصة به فيها مرحاض و أدوات التنظيف و إذا مل يف املنزل ملتابعة تطورات حالته ، و عليه 
 ( أقدام أي مرت واحد مع القيام بالفحص املختربي .03يستطع ذلك عليه املحافظة عىل مسافة ثالثة)

 الحرص عىل نظافة اليدين باملاء و الصابون يف جميع األوقات مع إستعامل املعقم . -
 ذي يزيد من مناعة الجسم .الحرص عىل تناول أكل صحي ال -
 الخروج إال للرضورة القصوى مع الحفاظ عىل التباعد اإلجتامعي . -
 إستعامل الكاممة ملنع إنتشار الفريوس و إنتقال العدوى سواء لألشخاص املرىض و األطباء...إلخ . -
عن العزل  جر الصحيالحجر الصحي الذي يعني تقييد األنشطة و عزل األشخاص غري املرىض ، و يختلف  الح -

الذايت يف أن األول يعني األشخاص األصحاء الذين مل يصابو بعدوى الفريوس أما العزل فيعني عزل األشخاص الذين 
( ، يف حني التباعد الجسدي يعني اإلبتعاد  عن اآلخرين 1و ميكنهم نقل العدوى) 19مل تظهر عليهم أعراض كوفيد  

 جسدياً مبسافة مرت واحد .
 األماكن املزدحمة ، تعقيم النقود عند الرشاء ...إلخ .تجنب  -
تجنب ملس العينني و األنف و الفم مع إستعامل  مناديل  ورقية عند العطس و رميها يف الحني أو إستعامل   -

 املرفق .
 إتباع توصيات منظمة الصحة العاملية أو توصيات السلطات املحلية . -

اّدة ملنع إنتشار فريوس كورونا من خالل الحجر الصحي الكلية ملناطق عملت الدول عىل وضع إسرتاتيجيات ج
تفيش الوباء أو الحجر الصحي الجزيئ من خالل تحديد التوقيت ، كام تم غلق املساحات الكربى التي يكرث فيها 
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إلفرتايض ، و أو االناس ، و تم غلق األسواق الشعبية األسبوعية ، غلق املدارس و الجامعات و إعتامد التعليم عن بعد 
هنا ظهرت أهمية التكنولوجيا يف األزمات ، كام تم غلق املتاجر و إعتامد التجارة اإللكرتونية ، كام تم غلق الحدود 
الربية و البحرية و الجوية  و إيقاف حركة القطارات و الطائرات و السفن و ذلك ملنع دخول األجانب ، تم منع إقامة 

ً عىل صحة املواطنيني و الصحة  حفالت الزفاف و املناسبات و تم منع إقامة الصلوات الخمس يف املساجد حفاظا
 العمومية .

هناك دول أعلنت حالة الطوارئ و أخرجت جيوشها للشوارع نظرا لخطورة الوضع الواليات املتحدة و إيطاليا                
ً لألوىل و إعترُبت  اإلستثناء  كتجر و إسبانيا ....إلخ و لكن يف املقابل كانت إسرتاتيجية دول مخال بة دولة فة متاما

السويد التي راهنت عىل ما يسمى " مناعة القطيع " كخيار ملكافحة فريوس كورونا دون اللجوء لفرض الحجر الصحي 
فرداً  50أو إعالن حالة الطوارئ ، و مفاد هذه  اإلسرتاتيجية هو " التباعد اإلجتامعي " مع منع التجمعات  التي تفوق 

، التعليم عن بعد يف املدارس الثانوية و الجامعات مع بقاء املطاعم و معظم الرشكات مفتوحة ، و رغم ذلك عاىن 
 و املهاجرون من  فريوس كورونا . األشخاص املسنون.

"            نو حسب مقال منشور يف " مجلة فورين أفريز األمريكية" فقد قال الكتّاب " نيلز كارلسون"  ،" شارلوتا ستري 
، وقد القت سياسة السويد 348و " دانيال يب كالي " أن السويد كانت إستثناًء يف تعاطي الغرب مع أزمة كورونا

إستحسان بعض األوساط لحفاظها عىل وضع إقتصادي طبيعي و عىل نسبة وفيات أقل مقارنة بإيطاليا و إسبانيا و 
 بريطانيا .

بإسرتاتيجية تركيا يف مكافحة كورونا يف مقال بعنوان  " تركيا أقدمت  ،  349و قد أشادت " مجلة إكونوميست "
من خالل عدم فرض حظر مشدد خالل فرتة   2020جوان  05عىل خطوات صحيحة حيال مكافحة وباء كورونا " بتاريخ 

اإلستثامرات  نتفيش الفريوس مع اإلبقاء عىل املسنني و الشباب يف املنازل من أجل عدم  شل عجلة اإلقتصاد ، كام أ 
التي نفذتها الحكومة الرتكية يف مجال الصحة ساهمت يف تخفيف  أعباء املستشفيات ما جعل نسبة الوفيات تكون 

أقل بكثري من الدول األخرى ، و قد عادت الحياة إىل تركيا إبتداء من األول من شهر جويلية ، و رغم ذلك واصلت  
 العرشين إىل الشوارع.الحكومة حظر خروج املسنني و الشبان دون 

باإلضافة إىل التجربة السويدية و الرتكية هناك التجربة التونسية التي ال ميكن اإلستهانة بها ، أين قامت   
الحكومة بفرض حظر شامل للندن و غلق الحدود الجوية و الربية و البحرية ، ما جعل تونس تتغلب إىل حد بعيد عىل 

 لصحة العاملية و املنظمة الدولية للسياحة ضمن الدول األكرث  أمانًا .الفريوس و ُصنفت من قبل منظمة ا

                                                           
 .2020عىل موقع الجزيرة اإللكرتوين  14/05/2020قال منشور بتاريخ مجلة فورين أفريز األمريكية ، مـ  348
 و هي مجلة بريطانية .ـ  349
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لكن رغم هذه الجهود و اإلسرتاتيجيات يف مكافحة فريوس كورونا إال أّن  الحس املدين للمواطنني و ثقافتهم 
 و املستوى املعييش يبقى أهم بروتوكول .

  ثانياً :   التجربة الجزائرية يف مكافحة فريوس كورونا 
يف الجزائر من مدينة البليدة بعد حضور رعية جزائري مقيم يف  19كانت اإلنطالقة إلنتشار فريوس كورونا كوفيد 

بعدما كانت أول حالة لفريوس كورونا    2020فرنسا مع إبنته لحفل زفاف يف هذه املدينة شهر مارس من السنة الجارية
 ، كانت الحاالت قليلة جداً. 17/02/2020و كان قد وصل بتاريخ  25/02/2020لرعية إيطايل  يعمل بجنوب الجزائر يف 

أخذت الجزائر تطورات فريوس كورونا عىل محمل الجد من خالل عقد رئيس الجمهورية لعّدة مجالس وزراء  و 
املجلس األعىل لألمن ، و تم الكشف عن وضع مخطط وطني متعدد القطاعات ملكافحة هذا الوباء ) قطاع الصحة ، 

 من التجارة و املالية ، التعليم و النقل ...إلخ( .األ 

وقد تم إتخاذ إجراءات تهدف إىل إحتواء إنتشار الفريوس من خالل فرض حظر التجول عىل املستوى الوطني  و 
باملائة من العامل يف  50فرض حجر صحي كيل مبدينة البليدة ن غلق املدارس و الجامعات و املساجد و تقليص نسبة 

 العام و الخاص ، توقيف حركة النقل بالسكك الحديدية و النقل العام و غلق الحدود و املجال الجوي إال القطاعني
يوماً يف فنادق عمومية و  14للرضورة  كإجالء الرعايا العالقني يف مختلف دول العامل و إخضاعهم لحجر صحي ملّدة 

 اإلنعاش و ألقنعة الواقية التي كان مصدرها الصني . خاصة وكذا يف حالة إسترياد العتاد الطبي كأجهزة التنفس و

مليون دوالر   قابلة للزيادة لإلستجابة  للحاجات الرضورية كتزويد  100خصصت الجزائر ميزانية تقدر ب 
املستشفيات و عامل الصحة بالتجهيزات  الرضورية كالكاممات و األرسّة و األوكسجني ، كام قامت الحكومة بتشجيع 

املحلية العمومية    و الخاصة و الرشكات الناشئة إلنتاج املعقامت و األقنعة الواقية و كذا أجهزة التنفس الرشكات 
 اإلصطناعية ، ما حّد من اإلسترياد املفرط و غري املقنن .

وقد أبانت هذه املرحلة الوبائية عن إطارات و كفاءات كبرية من الشباب الجزائري و إزدادت نسب اإلخرتاعات ، 
ما ساهم يف إيجاد حلول ذكية بإستعامل التكنولوجيات الحديثة من خالل تصميم أرضية رقمي تربط جميع مستشفيات 
الجمهورية بوزارة الصحة و تصميم تطبيقات اإلنذار عىل الهواتف النقالة للتصدي للفريوس و تصميم أرضية إلكرتونية 

 . 350بعد تسمح للمواطنني باإلستفادة من اإلستشارات الطبية عن

                                                           
، وكالة األنباء الجزائرية 19سفيان ميموين، املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة بنيويورك ،عرض التجربة الجزائرية يف مجال مكافحة كوفيد  ـ 350

 .2020ماي   21
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كام قامت الجزائر برقمنة التعليم و التعليم العايل من خالل وضع منصات تعليمية إلكرتونية ، كام قامت   
الرشكات الكربى و املحالت التجارية بوضع موقع إلكرتوين لتسويق منتجاتها ما ساهم يف إنتشار التجارة اإللكرتونية 

 اشة اإلقتصاد الوطني .و هذا  لتخفيف إنهيار   القدرة الرشائية و هش

إعتمدت الجزائر بروتوكول عالج فريوس كورونا " الكلوروكني" الذي أظهر فعاليته يف عالج بعض املصبني ، يف 
حني تتمسك منظمة الصحة العاملية باإلجراءات الخاصة بالتباعد اإلجتامعي  غري أن املسؤولية اإلجتامعية لكثري من 

ينكر وجود هذا الوباء و بأنه صناعة سياسية ، وعدم إحرتام  إجراءات الحجر الصحي و الجزائريني    و هناك منهم من 
ً يف اإلنتشار الرسيع للفريوس خاصة يف شهر رمضان حني  التباعد اإلجتامعي و عدم إرتداء الكاممات ساهم كثريا

ل مع صابة و  عدد الوفيات إذ وصُسمح للتجار بفتح املحالت  و املساحات الكربى و غريها  أّدى إىل إرتفاع حاالت اإل 
إصابة ، وهذا اإلستهزاء كلّف الجزائر الكثري من األرواح و إجهاد لألطباء و حتى  600أواخر شهر جويلية إىل حوايل 

 اإلقتصاد مل يسلم من هذه الجائحة فقد تم تأجيل العديد من املشاريع و األشغال .

ث وس كورونا دور كبري يف نقل التجربة الصينية للجزائر حيالصيني  يف مكافحة فري  -كان للتعاون الجزائري
تربعت الصني للجزائر بّعدة دفعات من املوارد الطبية و أرسلت فريقاً من الخرباء و األطباء مع عقد إجتامعات عن طريقة 

 تقنية اإلتصال عن بعد لرشح تقنيات التشخيص و العالج .

ا يف الجزائر أنشأت الدولة الجزائرية اللجنة الوطنية لرصد و متابعة ومن أجل متبعة الوضعية الوبائية و تطوره
فريوس كورونا ، وهي لجنة علمية تتكون من كبار األطباء األخصائيني يف البالد ، مهمتها متابعة تطور إنتشار الوباء 

 يف البالد    و إبالغ الرأي العام بذلك يومياً و بإنتظام .

ية لألمن الصحي التي ستتوىل وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عال من كام تم إنشاء الوكالة الوطن
 العالج   و الطب النوعي و توسيع الوقاية من مختلف األمراض و حامية الطفولة و األمومة و إنشاء قاعدة بيانات صحية.

(  ، و 1) 351هاجيبرئاسة الربوفيسور كامل صن 13/06/2020أُنشأت هذه الوكالة مبوجب مرسوم رئايس املؤرخ يف 
هي ليست مرتبطة بظهور وباء كورونا إال أنها تساهم يف وضع رؤية للنظام الصحي الجزائري و ما يعانيه من مشاكل  

يف التجهيزات  و الكادر الطبي ، و تضم هذه الوكالة إختصاصيني و خرباء و أطباء و علامء يف الطب لديهم دراية تامة 
 ورة إستخدام تقنيات جديدة تعتمد عىل الذكاء اإلصطناعي .بالنظام الصحي يف العامل مع رض 

                                                           
غل منصب مدير معهد الطب بجامعة ليون الفرنسية كام شغل منصب نائب بالربملان الجزائري من الذي كان يشتـ  351

       . 2007إىل  2002
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و تسخريها  للموارد  19رغم املجهودات التي بذلتها و تبذلها الجزائر  من أجل مكافحة فريوس كورونا كوفيد 
ستخدمها تالبرشية و املالية إال أن هناك رشيحة من املجتمع الجزائري ال تؤمن بوجود  هذا الوباء و تعتربه لعبة سياسية 

السلطة إللهاء الشعب عن مطالبه  اإلجتامعية  و اإلقتصادية و السياسية ، باإلضافة إىل  اإلستهتار و اإلستهزاء  املتزايد 
و نقص الوعي و املسؤولية اإلجتامعية الجامعية زاد من نسب اإلصابات اليومية و الوفيات بالفريوس إذ   وصلت إىل 

 مستويات قياسية .

تحسيسية بخطورة الوضع الصحي بالبالد و بخطورة الوباء و إنتشاره الكبري غري كافية فال بّد من فرض الحمالت ال
 جزاءات مالية عىل املخالفني إلجراءات الحجر الصحي باإلضافة ملتابعات قضائية  

 

 خامتــة :    
لّدول و تسارع مختربات العامل         الذي شل حركة الحياة يف معظم ا  19ما يزال العامل يكابد فريوس كورونا كوفيد 

و علامئها الزمن إليجاد لقاح ينقذ البرشية ، لكن يبقى الحل الوحيد حسب منظمة الصحة العاملية   يف الوقت الراهن 
 إتخاذ إجراءات الوقاية و  التباعد اإلجتامعي  و الحجر الصحي ألن األمر لن يعود كام كان .

ة جدا و وخيمة عىل الصحة ، اإلقتصاد العاملي ، الوضع اإلجتامعي للشعوب و الوضع كانت آثار فريوس كورونا كبري 
األرسي حيث عرف الحجر الصحي إنتشار كبري للعنف األرسي ، كام  غرّي فريوس كورونا  من العالقات الدولية و خلق 

 ادية .العديد من األزمات الدبلوماسية  و رصاعات بني الّدول الكربى من الناحية اإلقتص

ً واسعاً رغم أن الحكومة الجزائرية  و مل تسلم الجزائر كغريها من الّدول من فريوس كورونا الذي  عرف إنتشارا
وضعت إسرتاتيجية ملكافحة هذا األخري إال أن هذا مل يجد نفعاً ما دام أن املسؤولية اإلجتامعية للمجتمع الجزائري 

 حمالت التحسيس و التوعية و تسليط الجزاء يف نفس الوقت ) القوة الصلبة ونوعاً ما غائبة ، لذلك ال بّد من القيام ب
 الناعمة (.   
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 البيبليوغرافيا
 املقاالت 

 -  إسالم عبد الوهاب ، فريوس كورونا ، عائلة مزعجة: التشابه و اإلختالف بني سارس و كورونا، مقال منشور عرب الخط مؤسسة
 . 2020ديب للمستقبل  أفريل 

 2- 2020ل منشور يف موقع الجزيرة اإللكرتوين بعنوان " ما الفرق بني الفريوس و البكترييا " ، مقا . 
 3-   2020مقال منشور يف قناة األملانية الناطقة بالعربية إلكرتونياً  بتاريخ جوان . 
 4-   2020/ 29/04يخ خباري قطري( بتارلويس حبيقة ، تحديات الكورونا كبرية ، مقال منشور يف جريدة لوسيل اإللكرتونية ) موقع إ   

 املجالت 
  2020عىل موقع الجزيرة اإللكرتوين  14/05/2020مجلة فورين أفريز األمريكية ، مقال منشور بتاريخ   -1حمد. 
 2 -   2020جوان  05مجلة إكونوميست الربيطانية املؤرخة يف . 
 :املقاالت البحثية والندوات العلمية 
 اإللكرتونية يف إصالح اإلدارة وتجديد املرفق العام"، مقال منشور عىل موقع مجلة القانون واألعامل عىل  آدم خابا، "دور اإلدارة

 https://urlz.fr/afnYالرابط التايل: 
 الرابط  جلة اإللكرتونية قانونك عىلجفري مراد، "الثورة الرقمية وتأثريها عىل اإلدارة العمومية باملغرب"، مقال منشور عىل امل

 https://urlz.fr/aedwالتايل: 
  كلمة السيد الوزير املنتدب املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر مبناسبة اليوم الدرايس الذي نظمه املرصد

ع جامعة القايض عياض مبراكش حول "اإلدارة اإللكرتونية باملغرب..الواقع واملتطلبات"، يومه املغريب لإلدارة العمومية برشاكة م
 بالرباط. 2019يوليوز 4الخميس 

  مقتطف من كلمة رئيس الحكومة مبناسبة االجتامع الثاين ملجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولني
، موقع رئاسة الحكومة عىل 2019يناير  18، وممثلني عن القطاع الخاص، وذلك يوم الجمعة يف مختلف القطاعات الحكومية

 https://www.cg.gov.maالتايل:  الرابط
 ترصيحات 

  وكالة 19وفيد مجال مكافحة ك سفيان ميموين، املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة بنيويورك ، عرض التجربة الجزائرية يف ،
 .2020ماي   21األنباء الجزائرية 

 املواقع االلكرتونية 
 -  بتوقيت الجزائر . 18:30عىل الساعة  04/07/2020موقع منظمة الصحة العاملية تم تصفح املوقع يوم 
 اخبار األمم املتحدة  news.un.org    le 25/03/2020 à 21h00. 
 ات األمنية الجديدة، كيف تؤثر التهديدات الوبائية العاملية عىل األمن الدويل، ـ ناتان تورونتو، التحدي Elsiyasa- online.com  تم ،

 .14h13، عىل الساعة  2020مارس  25االطالع يوم 
 ركز ـ هالة محمود طه دودين، العالقات الصينية األمريكية ما بني الحرب التجارية وفايروس كورونا، مجلة قضايا آسيوية، امل

 .2020الدميقراطي العريب، العدد الرابع، أبريل 

  

https://urlz.fr/afnY
https://urlz.fr/aedw
https://www.cg.gov.ma/
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 اآلثار االقتصادية والسياسية لكورونا وسبل المواجهة

 
 

 القانون العام والعلوم السياسية باحث بسلك الدكتوراه
 كلية الحقوق سطات جامعة الحسن األول

  
 لخص :م 

مثلام ينرش فريوس "كورونا" املعاناة البرشية يف كافة أنحاء العامل، فإنه ينرش كذلك املعاناة  االقتصادية، فهو ليس 
قالت "املفوضية األوربية" إن  2020مارس  4فريوسا معديا عىل املستوى الطبي فقط ولكنه معد اقتصاديا أيضا، ففي 

 إىل الركود، وقال صندوق النقد الدويل إنه يرى أن االقتصاد العاملي يتجه إىل إيطاليا وفرنسا معرضتان لخطر االنزالق
ات ينبغي املزايدة بها، وليس مجاال لتحقيق االنتصار  إن الكوارث التي تبدأ يف حصد األرواح المسارات أكرث خطورة، 

ف تفاقم ملرحلة والعمل عىل إيقاالسياسية، وما يتوجب فعله هو التخيل عن أي أجندة سياسية، وإرخاء الحبل لعبور ا
املشكلة، وإذا كانت الحساسية السياسية تقف حائال دون ذلك، فعىل األقل يتوجب الضغط باتجاه تسليم األمر إىل 

 .منظامت إنسانية وبإرشاف أممي لتجنب حدوث انفجار وبايئ هائل سيحصد مئات األرواح من البرش

 لسياسة، كورونا، التحديات، املنظامت اإلنسانية : اآلثار، االقتصاد، االكلامت املفتاحية

 

Abstract:  

Just as Corona virus spreads human suffering all over the world, it also spreads 

economic suffering, as it is not only a contagious virus at the medical level, but it is also 

economically contagious. On March 4, 2020, the European Commission said that Italy 

and France are at risk of slipping into recession, The International Monetary Fund said 

that it believes that the global economy is heading towards more dangerous paths, that 

disasters that start taking lives should not be outbid, and not an area for achieving political 

victories, and what needs to be done is to abandon any political agenda, and loosen the 

rope to cross the stage and work to stop The problem is exacerbated, and if political 

sensitivity stands in the way, then at least the pressure must be directed to handing the 

matter over to humanitarian organizations and under UN supervision to avoid a massive 

epidemic explosion that will take hundreds of lives. 

Key words: effects, economy, politics, corona, challenges, humanitarian 

organizations 
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 مقدمة:
عىل مدار الثالثني سنة املاضية زادت حاالت تفيش الفريوسات القاتلة ، وأصبح انتشارها رسيعا، وأحدثها فريوس 
كورونا الذي انترش يف الصني، وانتقل إىل عرشات الدول األخرى، ومع تخبط العامل وعدم سيطرته عىل هذا الفريوس، 

 نه يف الوقت الحايل، فتعد الطريقة الوحيدة للوقاية منه هي إتباعوخصوصا عدم الكشف إىل اآلن عن لقاح للوقاية م
النصائح واإلرشادات العامة للحد من انتقال العدوى التنفسية من شخص آلخر، ونظرا لتسجيل إصابات متزايدة يف 

وس سواء عىل الدول العربية واألوربية فإن األمر يستدعي اتخاذ املزيد من اإلجراءات مع تطور نسبة اإلصابة بالفري 
 املستوى االقتصادي أو املنظومة الصحية. 

سجل النمو االقتصادي تناقصا حادا يف االقتصاد والذي اقرتب من حافة الركود، فقد  هذا االنتشاريف ظل و 
توقعت اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )االسكوا( أن توسع انتشار رقعة الوباء سيتسبب يف خسائر تزيد عن 

، وذلك عىل باالعتامد عىل توقف الحركة التجارية والصناعية وفرض حظر 2020مليار دوالر يف العامل العريب خالل  42
التجوال عىل املواطنني والتزامهم الجلوس يف البيوت عىل الرغم من التحديات التي متربها املنطقة العربية من حالة 

لعربية لفرض سياسات اقتصادية عاجلة وطارئة  تعمل عىل استمرار عدم االستقرار، وبالتايل تحتاج جامعة الدول ا
الحياة تقليل الخسائر االقتصادية، ودعم الفئات الهشة واألكرث ترضرا من الصناديق السيادية عىل أن يساهم املجتمع 

 ال لكل دولة لتقرر، أما عىل صعيد الدول الغربية فقد ترك املج352يف رسم مالمح اإلدارة االقتصادية املتكاملة لألزمة
السياسات الداخلية املتعلقة بتطوير املنظومة الصحية وتقديم اإلجراءات الوقائية والعالجية لتصحيح مسار السياسات 
الوطنية املتبعة يف إطارها الشامل للحد من التأثري السلبي عىل املجتمعات وخاصة التي ميكنها أن تفقد السيطرة عىل 

 متدد انتشار الفريوس.

التايل فالعامل كان مير برصاعات مستمرة منها ما هو معلن ومنها ما هو خفي خاصة بني الدول العظمى مثل وب
الصني وأمريكا من خالل الحرب التجارية وفرض العقوبات االقتصادية عىل الصني من قبل أمريكا، رغم أن هذه 

رشية ورونا التي أثرت عىل كافة مناحي الحياة الباألخرية تعترب سيدة العامل والقطب العاملي الوحيد، لكن مع أزمة ك
وهددت االستقرار البرشي ملختلف الفئات العمرية خاصة املسنني، كام تسببت يف الركود االقتصادي وتقييد حركة 
املواطنني بالعامل ، وظهرت اختالفات يف التوجهات العاملية للسيطرة عىل الفريوس واختالف مستويات التأثري عىل 

مة الحياة البرشية، باإلضافة لتبادل التهم بني الصني وأمريكا حول افتعال الفريوس واعتباره سالحا بيولوجيا استدا
مصنع لكن ال توجد أدلة دامغة عىل من افتعله هذا الفريوس رغم أن بؤرة الفريوس بووهان الصينيية بالقرب من سوق 

بالقرب منه  ا للعادات الغذائية الصينية الغريبة وغريها يوجداألسامك والخفافيش والذي تسبب يف انتشار الفريوس نظر 

                                                           

 ، فريوس كورونا التكلفة االقتصادية عىل املنطقة العربية لبنان.2020ـ اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا،352 



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

205 
 

املخترب الوحيد املعرتف به رسميا يف الصني واملعلن عنه كمكان للتعامل مع الفريوسات القاتلة، وتواتر أقوال الخرباء  
ت من سوق املأكوالت اتؤكد أن املخترب يرتبط بربنامج رسي صيني لألسلحة البيولوجية، ويقع املخترب عىل بعد كيلومرت 

البحرية التي تقول الصني أنه منشأ الفريوس، إن الغوص وراء حادثة الوباء ال يكشف سوى عن مأساة  ال تختلف كثريا 
عن مآيس األوبئة السابقة،االنشغال األكرب يكون ملحاوالت إيقاف اتساع رقعة اإلصابة به، ثم يكشف الزمن الحقا عن 

وباء، لكن إىل أن تأيت تلك اللحظة تبقى الحقيقة الثابتة أن أرواح اآلالف تحصد وينضم لهم األسباب الحقيقية وراء ال
 اآلالف من املصابني يوما بعد اآلخر حتى ينقشع الوباء فجأة كام ظهر فجأة، أو تكتشف له الهيئات املتخصصة لقاحا.

 من خالل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية: 
 رونا.كو  لجائحة اآلثار االقتصادية والسياسيةتخذة من قبل الدول ملواجهة ما مدى نجاعة السياسات امل

 وتتفرع عن اإلشكالية سؤالني رئيسيني:
 لحد من الفريوس واسترشاف املستقبل؟آفاق اوما هي  آثار أزمة كورونا عىل االقتصاد الدويل؟ ماهي  

 من خالل ما سبق سنقسم الدراسة إىل محورين كالتايل:
 للدول والحكومات آثار  فريوس كورونا عىل اقتصادول : املحور األ

 االقتصادي  الفريوس ورهانات املستقبل آفاق الحد مناملحور الثاين: 
 

 لدول والحكوماتا آثار  فريوس كورونا عىل اقتصاداملحور األول : 
ت منو قع تراجع معدال إن اآلثار االقتصادية النتشار فريوس كورونا الجديد عديدة وعميقة، حيث أنه من املتو 

 :353االقتصاد العاملي، كنتيجة لثالث قنوات رئيسية
 يتأثر جانب العرض بسبب تعطل اإلنتاج نتيجة لإلصابات بالفريوس، وكذلك إجراءات احتوائه . -
 يتأثر بجانب الطلب عامليا وخصوصا يف قطاع السياحة وصناعة الرتفيه. -
 ل الفريوس عرب الحدود، وكذلك نتيجة لرتاجع معدالت الطلب العاملية يفانتشار هذه اآلثار عامليا نتيجة النتقا-

 الدول الصناعية الكربى.

 أوال: عىل مستوى االتحاد األوريب 
مثلام ينرش فريوس "كورونا" املعاناة البرشية يف كافة أنحاء العامل، فإنه ينرش كذلك املعاناة  االقتصادية، فهو 

قالت "املفوضية األوربية"  2020مارس  4الطبي فقط ولكنه معد اقتصاديا أيضا، ففي  ليس فريوسا معديا عىل املستوى

                                                           

 .2، ص2020ا االقتصادية خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة، مركز الجزيرة للدراسات، مارس ـ هاين عبد اللطيف، آثار كورون353 
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إن إيطاليا وفرنسا معرضتان لخطر االنزالق إىل الركود، وقال صندوق النقد الدويل إنه يرى أن االقتصاد العاملي يتجه 
ر ي مدى وبأي رسعة سوف ينترش الرض إىل مسارات أكرث خطورة، وهو األمر الذي يطرح بدوره عدة أسئلة: كيف وإىل أ 

االقتصادي؟ وإىل متى سيستمر الرضر؟ وماهي آليات العدوى االقتصادية؟وفوق كل يشء ما الذي ميكن للحكومات 
أن تفعله حيال ذلك؟، حاول عدد من خرباء االقتصاد اإلجابة عىل تلك األسئلة، واستكشاف مستقبل العامل العاملي يف 

 .354نا، وذلك عرب أوراق بحثية وتقديرات ظل انتشار فريوس كورو 

 ثانيا: األسواق املالية واالستثامر 
مع مطلع العام الجديد بدا االقتصاد العاملي يف طريقه إىل انتعاش جيد، وأنه لن يتأثر بشدة يتلك التوترات 

ائلة، كل هذا تحول بعد متف النمو تالتجارية والسياسية التي كانت جارية حينئذ، فكانت األسواق املالية منتعشة وتوقعا
انتشار فريوس كورونا يف معظم دول العامل، حيث ترضرت األسهم العاملية حيث يتم رشاء وبيع أسهم الرشكات، أن 

" FTSEتؤثر عىل العديد من االستثامرات، خاصة املعاشات التقاعدية أو حسابات التوفري الفردية، وشهدت مؤرشات 
" FTSEدجنرب، وحقق مؤرشا "داو وجونز و 31انخفاضات هائلة منذ بداية تفيش الوباء يف وداو جونز" الصناعي "ونييك" 

، ويخىش املستثمرون من أن يؤدي تفيش وباء كورونا إىل تدمري النمو 1987أكرب انخفاض لهام يف يوم واحد منذ 
زية يف ضع قررت البنوك املركاالقتصادي، وأال تكون اإلجراءات الحكومية كافية لوقف الرتاجع، واستجابة لهذا الو 

العديد من الدول خفض أسعار الفائدة ، ومن املفرتض أن تؤدي هذه الخطوة نظريا إىل تقليل تكلفة االقرتاض، وبالتايل 
تشجيع اإلنفاق ثم تعزيز حالة االقتصاد، كام شهدت األسواق العاملية تعافيا بعد أن أقر مجلس الشيوخ األمرييك 

تريليون دوالر ملساعدة العامل والرشكات،لكن مع هذا حذر  2دات املالية ملواجهة وباء كورونا بقيمة مرشوع قانون املساع
، ووصل عدد األشخاص الذين تقدموا 355بعض املحللني من أن األسواق قد تشهد تقلبا إىل أن يتم احتواء الوباء

ن التوسع دة، مام يشري إىل نهاية عقد مبطلبات للحصول عىل إعانة البطالة إىل مستوى قيايس يف الواليات املتح
االقتصادي يف العامل،  وتسيطر حالة عدم اليقني حول عمر األزمة االقتصادية الراهنة التي تسبب فيها فريوس كورونا، 
فمن الواضح أن هذه الصدمة االقتصادية ميكن أن تسبب آالما طويلة، ورمبا ترتك ندوبا عميقة أكب بكثري من األوبئة 

ى التي كانت تظهر بعد الحروب الكربى، هذا الوباء مختلف من الناحية االقتصادية، ألنه رضب بشدة الدول األخر 
، باإلضافة إىل الصني. ورغم تغري البيانات الطبية كل G7االقتصادية الكربى، فالدول األكرث ترضرا تشمل مجموعة 

كرث ترضرا من فريوس كورونا مطابقة تقريبا لقامئة أكرب ، كانت الدول العرش األ 2020مارس  5ساعة إال أنه اعتبارا من 

                                                           

، عىل 2020ـ محمد محمود السيد، الصدمات الخمس لالقتصاد العاملي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات االقتصادية، مارس 354 
 ..05h09الساعة  عىل 23/05/2020تم االطالع     www.futureuae.comموقع

  WWW.bbc.comدانيال باملبو، فريوس كورونا: دليل تداعيات الوباء عىل االقتصاد العاملي، عىل موقع يب يب يس نيوز، -ديفيد براون-ـ لورا جونز355 
 عىل الساعة الثامنة صباحا. 23/05/2020
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عرش اقتصاديات يف العامل، وتأيت الواليات املتحدة والصني واليابان وأملانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ضمن العرش 
 ..356األوائل األكرث تأثرا باملرض

 ثالثا: القوى االقتصادية العاملية 
خذنا فقط الواليات املتحدة والصني واليابان وأملانيا وفرنسا وإيطاليا، فسنجد أنهم وليك ندرك حجم الكارثة، وإذا أ 

من الصادرات  %4من التصنيع العاملي و  %65من العرض والطلب العامليني )الناتج املحيل اإلجاميل(، و %60ميثلون 
ب بقية دول العامل االقتصادات، ستصاالصناعية العاملية، وبتعبري أحد املحللني االقتصاديني فإنه:"عندما تعطس هذه 

بالربد"، فهذه االقتصادات ستصاب، خاصة الصني وكوريا واليابان وأملانيا والواليات املتحدة، هي جزء من سالسل 
لذا من املرجح أن يترضر  ،357القيمة العاملية، لذا فإن أزماتها ستنتج عدوى "سلسلة التوريد"يف جميع الدول تقريبا

 لعاملي من ثالثة جوانب:قطاع التصنيع ا

تعطل اإلمدادات املبارشة سيعيق اإلنتاج، حيث يركز الفريوس عىل قلب التصنيع يف العامل )رشق آسيا( وينترش  -1
 برسعة يف الرشكات الصناعية العمالقة األخرى يف الواليات املتحدة وأملانيا.

نيع يف ملبارشة، حيث ستجد قطاعات التصستؤدي العدوى يف سلسلة التوريد إىل تضخيم صدمات التوريد ا -2
الدول األقل تأثرا صعوبة أكرب وأكرث تكلفة يف الحصول عىل املدخالت الصناعية املستوردة من الدول املترضرة بشدة، 

 ومن تم بعضها بعضا.
ستكون هناك اضطرابات يف الطلب بسبب حاالت الركود وانخفاض االقتصاد الكيل وبسبب حالة الرتقب  -3

 تأخري يف الرشاء التي تسيطر عىل املستهلكني واملستثمرين. وال

عىل مدار العقود الثالثة األخرية استمر االقتصاد الصيني يف تحقيق معدالت منو مرتفعة، خاصة يف العقدين  
قتصادية ياساتها اال العاملي، معتمدة تنوع س ىاملاضيني، مكن الصني من تبوء املرتبة الثانية يف االقتصاد عىل املستو 

وتبنيها إلسرتاتيجية )الحزام والطريق(، التي تتضمن محاور عدة منها املحور التجاري الذي ترغب الصني من خالله 
املحافظة عىل مكانتها يف التصدير عىل مستوى عاملي، واملحور النقدي الذي تحرص من خالله عىل زيادة  التبادل 

نسبة لرشكاتها التبادل التجاري وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الرصف بال التجاري بالعملة الصينية، لتضمن تقليل تكلفة
مقابل العمالت األجنبية، واملحور الجيوسيايس إذ تهدف الصني من خالل هذه اإلسرتاتيجية إىل التوسع يف التصدير 

                                                           

، عىل 2020العاملي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات االقتصادية، مارس  حمد محمود السيد، الصدمات الخمس لالقتصادـ 356 
 ..05h09الساعة  عىل 23/05/2020تم االطالع     www.futureuae.comموقع

، عىل 2020ـ حمد محمود السيد، الصدمات الخمس لالقتصاد العاملي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات االقتصادية، مارس 357 
 ..05h27الساعة  عىل 23/05/2020تم االطالع     www.futureuae.comموقع



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

208 
 

صينية عىل اتيجية العن طريق الحزام)الحدود الربية( والطريق)الحدود البحرية( وهو ما يشري إىل عدم اقتصار اإلسرت 
، وتقرأ 358البعد االقتصادي وحسب بل إن لها أبعادا سياسية  قد تعمل عىل خلق تحالفات جديدة عىل مستوى العامل

الواليات املتحدة األمريكية التحركات الصينية االقتصادية بتوجس، خصوصا أن حراكها االقتصادي منا باطراد رغم 
هت إدارات واشنطن املتعاقبة عىل منو االقتصاد الصيني منذ وقت مبكر، لكن اتخاذ األزمات االقتصادية العاملية، تنب

خطوات عملية لتأخري عملية منوه وإبطائها مل تكن إال من خالل والية الرئيس "دونالد ترامب"، إذ فرضت رسوم 
املتعلق  1974تجارة لعام من قانون ال 301مليار دوالر أمرييك عىل السلع الصينية، مبوجب املادة  50جمركية تبلغ 

 128ب"املامرسات التجارية غري العادلة " ورسقات امللكية الفكرية. باملقابل فرضت الصني رسوما جمركية عىل أكرث من 
 منتجا أمريكيا، ومنن ضمنها األملنيوم والطائرات والسيارات ولحم الخنزير وفول الصويا والفواكه واملسكرات والصلب.

 االقتصادية العاملية رابعا: الصدمات  
هناك مظاهر عدة للصدمات االقتصادية التي يواجهها العامل حاليا بسبب هذا الوباء، ومن املرجح أن تستمر 
ألسابيع وشهور مقبلة، أوىل هذه الصدمات هي القامئة عىل معتقدات الناس، حيث أن  حالة الذعر التي تنترش بني 

ا يف السياسات والقرارات الحكومية، قد يدفعهم إىل انتهاج ما يعرف الناس بسبب انتشار الفريوس، وعدم ثقته
ب"سلوك القطيع"، حيث تنترش الفوىض، ويتكالب الناس عىل رشاء املواد االستهالكية، وسحب أموالهم من البنوك ، 

 وهو ما قد يقوض بعض االقتصادات إىل كوارث محققة.

نكامش اإلنتاجية، حيث أغلقت السلطات والرشكات يف ويتمثل ثاين مظاهر الصدمة يف انخفاض العرض وا 
العديد من الدول أماكن العمل واملدارس، فقد أمرت العديد من الرشكات اليابانية الكبرية موظفيها بالعمل من املنزل 

 لمنذ أواخر فرباير، وهو الحال يف معظم دول العامل ، فمن منظور اقتصادي، فإن عمليات اإلغالق وحظر السفر تقل
اإلنتاجية بشكل مبارش، بطريقة تشبه االنخفاض املؤقت يف التوظيف، حيث تعرضت صناعة الطريان ألرضار بالغة، مع 
تراجع حركة الطائرات، وخفضت رشكات الطريان الرحالت الجوية، وألغى املسافرون حجوزات رحالت العمل 

حاولة الحتواء الوباء، وحظر االتحاد األوريب والعطالت، كام فرضت الحكومات حول العامل قيودا عىل السفر يف م
يوما والتي قد تتمدد يف خطوة غري مسبوقة إلغالق حدوده  30دخول املسافرين القادمني من خارج دول التحاد ملدة 

بسبب وباء كورونا، ويف الواليات املتحدة األمريكية منعت إدارة "ترامب" دخول املسافرين القادمني من املطارات 
ية إىل األرايض األمريكية، وتكشف البيانات املستمدة من خدمة تتبع الرحالت الجوية، أن عدد الرحالت األورب

التجارية عىل مستوى العامل قد تأثر سلبا بشكل كبري، كام أعرب خرباء صناعة السفر يف بريطانيا عن مخاوفهم بشأن 
ألف صيني، وينفق  415زار بريطانيا حوايل  2019 شهرا انتهت يف شتنرب 12عدم استقبال السياح الصينيني، فخالل 

                                                           

 . 4، ص2020ـ مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، تقدير موقف، تأثريات كورونا عىل التنافس االقتصادي بني الصني وأمريكا،358 
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جنيه اسرتليني يف  كل  1680املسافرون الصينيون ثالثة أضعاف ما ينفقه أي زائر أو سائح آخر يف بريطانيا مبتوسط 
، فقد تشهد املدن التي تعتمد عىل السياحة يف توفري قدر كبري من دخلها هبوطا يف تكلفة املعيشة، بسبب 359زيارة

ش االقتصاد وهبوط األسعار، يف حال تراجع أعداد السائحني، وهكذا جاءت التوقعات الخاصة بوحدة املعلومات انكام
مبجلة "االيكونومست" التي ترصد تكاليف املعيشة حول العامل، وقد أنهت تقريرها السنوي حول تكلفة املعيشة يف 

وس كورونا، لذا من املرجح أن يكون التقرير القادم مختلفا ، قبل االنتشار الوبايئ لفري 2019يف شهر نونرب  2020العامل 
 .360متاما

ويتعلق األمر الثالث من مظاهر الصدمة باملدى الزمني واملكاين لألزمة، حيث إن فريوس كورونا ليس أول  
ل اليابان اصدمة يشهدها العامل، فهناك "الصدمات النفطية " يف السبعينات من القرن املايض، وتسونامي تايالند وزلز 

، لكن كل هذه الصدمات واألزمات كان لها نطاق جغرايف محدد، دون توسع مادي، وكذلك إطار زمني بلغت 2011عام 
خالله الذروة ثم توقفت، إال أن فريوس كورونا أتبث أنه قابل للسيطرة، فهو ينترش يف كافة بقاع العامل ليرتك آثار 

هناك إطار زمني واضح من املحتمل أن ينتهي خالله هذا الوباء،  الصدمة عىل معظم االقتصاديات، وكذلك ليس
وبالتايل هناك حالة من عدم اليقني حول حجم اآلثار االقتصادية املحتمل وقوعها يف كافة أنحاء العامل، وهو األمر 

 الذي قد يولد بدوره سياسات وردود فعل كارثية التأثري.

، كان وباء كورونا متمركزا يف 2020د، فاعتبارا من أوائل مارس ويرتبط رابع مظاهر الصدمة بسلسلة التوري 
الصني، وكانت بجانب اليابان وكوريا، أكرث الدول ترضرا وبالنظر إىل مركزية هذه الدول يف سالسل التوريد العاملي، 

وباء عىل دول لوتلقي قطاع التصنيع صدمات قوية يف آسيا وأوربا وأمريكا الشاملية، خاصة يف ظل التأثري الواضح ل
 مثل أملانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة.

ويظهر خامس مظاهر الصدمة يف جانب الطلب، والذي من املتوقع أن يتقلص بشكل كبري، حيث أن حظر  
هلكني، تالتجوال   وتقييد حركة املواطنني والسفر سيقلل من حجم الطلب عىل السوق بنسبة ما، وذلك عىل مستوى املس

                                                           

  WWW.bbc.comصاد العاملي، عىل موقع يب يب يس نيوز، دانيال باملبو، فريوس كورونا: دليل تداعيات الوباء عىل االقت-ديفيد براون-ـ لورا جونز359 
 عىل الساعة الثامنة صباحا. 23/05/2020

  WWW.bbc.comـ فريوس كورونا: خريطة املدن األكرث غالء يف العامل قد تتغري بسبب التأثريات االقتصادية، عىل موقع يب يب يس نيوز، 360 
 عىل الساعة الثامنة صباحا. 23/05/2020

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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أما عىل مستوى املستثمرين، فستسود حالة من الحذر والرتقب، التي ستمنعهم من ضخ أي أموال يف مرشوعات أو 
 .361استثامرات جديدة

وعواقبها املالية واالقتصادية إىل زيادة كبرية يف عجز املالية العامة ونسب الدين  19-وستؤدي فاشية كوفيد 
 2020فمع هبوط الناتج ترتاجع اإليرادات  بحدة أكرب إذ يتوقع السيناريو األسايس لعام  العام مقارنة بالتوقعات السابقة،

، وستقع 2019362من إجاميل الناتج املحيل العاملي عن التوقعات الواردة يف عدد أكتوبر %2.5أن تقل اإليرادات بنسبة 
رضائب واإلنفاق ة واإلجراءات املتعلقة بالعىل املالية العامة تكاليف مبارشة أيضا بسبب املرصوفات الصحية  الرضوري

 تريليون دوالر عىل مستوى العامل،  3.3لدعم األفراد والرشكات، وتقدر هذه التكاليف حاليا بنحو 

تريليون  1.8وباإلضافة إىل ذلك بالرغم من أن قروض القطاع العام وعمليات ضخ رؤوس األموال املساهمة )
تريليون دوالر أمرييك( ميكن أن تدعم املؤسسات  2.7من االلتزامات االحتاملية)دوالر أمرييك( والضامنات وغريها 

 املالية وغري املالية، فإنها تخلق مخاطر عىل املالية العامة يف نفس الوقت.

وسيتعني التعامل مع صدمات األزمة عىل مرحلتني: مرحلة االحتواء وتحقيق االستقرار تليها مرحلة التعايف،  
حلتني هناك دور حاسم لكل من الصحة العامة والسياسات االقتصادية، وتكتسب عمليات الحجر الصحي ويف كال املر 

واإلغالق العام والتباعد االجتامعي أهمية حاسمة يف إبطاء انتقال العدوى، مام يعطي نظام الرعاية الصحية وقتا كافيا 
هذه  ا ملحاولة إيجاد أدوية ولقاح، وميكن أنن تساعدللتعامل مع طفرة الطلب عىل خدماته وإمهال الباحثني وقتا كافي

 .363اإلجراءات عىل تجنب ركود النشاط االقتصادي بصورة أشد وأطول أمدا وتهيئة السبيل لتعايف االقتصاد

ن "منظمة صدر بيان عالعامل يفرضها ظهور فريوس كورونا وانتشاره يف عدد من دول  التييف إطار التحديات و     
ية" الذي وصف الوضع بكونه "حالة طوارئ صحية ذات بعد دويل"، كام أن الفريوس يقرتب من عدد الصحة العامل

الوفيات التي سبقتها من األوبئة التي اجتاحت البرشية، تاريخيا فقد تسببت "األنفلونزا االسبانية" يف وفاة ما يزيد عن 
 يف 1352و 1347القارة األوريب" بني عامي ، كام تسبب الطاعون األسود الذي اجتاح "1978مليون شخص عام  50

موت ما ال يقل عن ثلث سكان القارة، ناهيك عن انتشاره إىل مناطق أخرى حول العامل، وتسبب يف القضاء عىل مدن 
ث توجد مؤرشات، ترشح احتامالت حدو  فإن فريوس كورونا مل يصل إىل معدالت الوباء العاملي، كام ال ابأكمله، لذ

                                                           

، عىل 2020ـ حمد محمود السيد، الصدمات الخمس لالقتصاد العاملي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات االقتصادية، مارس 361 
 ..06h00الساعة  عىل 23/05/2020تم االطالع     www.futureuae.comموقع

 ونصف زواال. 15عىل الساعة  www.imf.org 23/05/2020 ، 2020د املايل، صندوق النقد الدويل،  أبريل تقرير الراصـ 362 
 ونصف زواال. 15ىل الساعة ع www.imf.org 23/05/2020 تقرير آفاق االقتصاد العاملي، املوقع الرسمي لصندوق النقد الدويل، ـ 363 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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هذا الفريوس عرب االتصال املبارش بالرذاذ التنفيس الصادر عن الشخص املصاب، ومالمسة األسطح ، وينتقل 364ذلك
أن يعيش عىل األسطح لعدة ساعات، ولكن ميكن القضاء عليه مبسح  19امللوثة بالفريوس، وميكن لفريوس كوفيد 

 األسطح باملعقامت.

 تحديات احتواء الفريوس
 ة، ميكن إجاملها عىل النحو التايل:يواجه احتواء الفريوس تحديات كبري 

قصور نظم الصحة الحالية يف بعض األقاليم: ميثل أحد التحديات التي يفرضها الفريوس، وهو أن بعض  -
الخفيفة بفريوس كورونا تشبه حاالت الربد العادية، ويالحظ أن النظم الصحية العامة غري مجهزة  اإلصابات

نزا، ومن تم فرض الحجر الصحي عىل جميع املصابني باملرض، الختبار كل شخص يعاين أعراض األنفلو 
 وكل من تعاملوا معه، ملنع انتشاره، وعىل الرغم من هذه الصعوبة فإن هذا ما وجب فعله ملنع انتشاره.

 12إىل  9طول فرتة تطوير لقاح مضاد للفريوس: يالحظ أن تطوير لقاح مضاد ألي فريوس يقدر بحوايل  -
لة نسبيا، ويتوقع البعض أن يتمكن العلامء من التوصل إىل لقاح للفريوس بعد ثالثة شهرا، وهي فرتة طوي

يناير  10أشهر، خاصة بعدما تبادل العلامء الصينيون التسلسل الجيني للفريوس  يف قاعدة بيانات عامة يف 
2020. 

 اإلبالغ عن ث تأخرت يفدور الصني املتأخر يف احتواء املرض: إن الدور الصيني السلبي يف بداية األمر، حي -
الفريوس فور ظهوره، وهي الفرتة املهمة الحتواء انتشار الفريوس، ويف املقابل متكنت بكني من اتخاذ تدابري 

  استثنائية، خاصة القدرة عىل فرض الحجر الصحي عىل إقليم هوباي الذي يتضمن يف وسطه مدينة ووهان
مليون فردا، فضال عن انتشار  50م ما يزيد عن مصدر الفريوس، وهي خطوة ضخمة، حيث يضم اإلقلي

مستشفيات متخصصة يف ووهان  خالل أيام محدود، وعىل الرغم من ذلك إن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة 
الصينية هو تباطؤها يف تطبيق الحجر الصحي، بعد اإلعالن عنه مام دفع عدة ماليني من األفراد إىل مغادرة 

يها، وهو ما يحمل مخاطر امتداد الفريوس إىل مناطق أخرى يف الصني، والتي املدينة قبل فرض الحجر عل
 .365بدأت تشهد بالفعل انتشارا للمرض

 قتصادي للدول تداعيات األوبئة عىل اأّلمن اال 

                                                           

، تم االطالع يوم   online.com -Elsiyasaـ ناتان تورونتو، التحديات األمنية الجديدة، كيف تؤثر التهديدات الوبائية العاملية عىل األمن الدويل، 364 
 .14h13، عىل الساعة  2020مارس  25

، تم االطالع يوم   online.com -Elsiyasaيدات الوبائية العاملية عىل األمن الدويل، ـ ناتان تورونتو، التحديات األمنية الجديدة، كيف تؤثر التهد365 
 .14h13، عىل الساعة  2020مارس  25
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إن املفهوم الواسع لألمن باعتباره يتضمن أبعادا اقتصادية وبيئية وسياسية، ويف هذا اإلطار حدد ثالثة تداعيات 
 ة عىل األمن:لألوبئ

  النمو االقتصادي: ترتك األوبئة تأثريا عىل النمو االقتصادي، ففي حالة كورونا عىل سبيل املثا، تعترب ووهان
من أهم املدن الصناعية ، وتسبب انتشار الفريوس يف إغالق املصانع وإيقاف حركة االقتصاد ، مام كبد املدينة 

 لباقي الدول األـوربية وأمريكا وإفريقيا، وقد تأثرت بورصة خسائر اقتصادية هائلة وكذلك الشأن بالنسبة
يف الربع األول  % 0.2، كام تراجع النمو االقتصادي يف الصني بحوايل % 8شانغهاي، حيث تراجعت بنسبة 

مليار دوالر، كام توقع خرباء أن يتكبد االقتصاد  62، ومن املتوقع أن تبلغ قيمة الخسائر ابسبب كورون 2020من 
 . 366مليار دوالر بسبب الفريوس 160عاملي خسائر تفوق ال

تعتمد عمليات التخطيط عىل تقدير املواقف وتشخيص الواقع ودراسة التاريخ والتفكري العميق بعد التحليل 
الجذري لكل مشكلة ميكنها أن تنتج عن الجائحة، مام يتطلب عمليات التخيل الذهني عىل أين ستصل هذه 

د والبحث صعيد  االقتصادي ومحاربة حالة الكساالبطبيعة السياسات التي تتخذها الدولة عىل  الجائحة، وذلك مرتبط
عن التمويل املناسب ملواجهة هذا الفريوس، فاالجراءات الحالية التي اتخذها بعض الحكومات يف وقف الحياة ملدة 

دي والسيولة الستدامة التدفق االقتصا زمنية لحني السيطرة عىل الفريوس يتطلب من الدولة رصد املوازنات الطارئة
 .367املالية بغية الحد من الخسائر االقتصادية الواقعة عىل القطاع الخاص والحكومات والدول الصاعدة أو النامية

واملغرب كباقي دول العامل اتخذ تدابري اقتصادية عىل إثر جائحة كورونا تتمثل يف إحداث صندوق مايل مهمته 
ت فيه مجموعة من الهيئات الوطنية والرشكات العمومية والخاصة واملؤسسات العمومية، وغريها تدبري الجائحة ساهم

لتتبع  اليقظةجنة ل إحداثمن الفاعلني بل حتى املواطنني نفقات من شأنها تغطية احتياجات وتبعات الجائحة، كام تم 
ة، ومن بني املتغريات أجل تغطية مل املتطلبات املالي االقتصادية واملالية والصحية املرتتبة عىل انتشار الوباء من الوضعية

االقتصادية األخرى التي ن شأنها التخفيف من حدة األرضار الناتجة عن هذا الوباء نجد مساهمة البنك املركزي يف 
التي   تلرشكاستفادة ااالتخفيض من سعر الفائدة، إضافة إىل التدابري الرضيبية التي قامت بها وزارة املالية املتمثلة يف 

يونيو، كمام تم تعليق الترصيح الرضيبي  30مليون درهم تأجيل الترصيح الرضيبي إىل غاية  20يقل رقم معاملتها عن 
لباقي املقاوالت والرشكات  الصغرى، وتعليق املساهامت االجتامعية بالنسبة ألرباب املقاوالت لدى الصندوق الوطني 

                                                           

، تم االطالع يوم   online.com -Elsiyasaـ ناتان تورونتو، التحديات األمنية الجديدة، كيف تؤثر التهديدات الوبائية العاملية عىل األمن الدويل، 366 
 .14h13، عىل الساعة  2020ارس م 25

أبريل 5،العدد 2ـ محمد عبد ربه املغري، جائحة كورونا فرصة لتحقيق العدالة اإلنسانية، مجلة الدراسات اإلسرتاتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد367 
 17أملانيا، ص -، املركز الدميقراطي العريب،برلني2020
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الجائحة إىل  أدت هذه ت املالية عىل أصحاب القطاع املهيكل وغري املهيكل، ولقدللضامن االجتامعي، وتوزع املساعدا
لتنفس ا ظهور صناعات محلية من طرف مصانع ومقاوالت مغربية مهمتها تصنيع املعدات واألدوات الطبية، وأجهزة

. وتتوقع 368ء الذايتتفاالداخيل لتزويد السوق الوطنية وتحقيق االك اإلنتاجوالتعقيم اقترصت يف هذه الظرفية عىل 
وتوقعات الفصل الثاين من  2020املندوبية السامية للتخطيط يف موجز الظرفية االقتصادية خالل الفصل األول من 

العام ذاته، وأخذا بعني االعتبار تأثريات األزمة الصحية لفريوس"كورونا" املستجد والحجر الصحي، أن يعرف االقتصاد 
عىل  %2.1+و %1.9+يف الفصل الثاين عوض   %1.8-و 2020الل الفصل األول من ، خ%1.1الوطني منوا يقدر ب

باطؤ ملموسا، خالل العاملي ت دالتوايل املتوقعة يف غياب تأثريات األزمة الصحية، وتتوقع املندوبية أن يشهد االقتصا
شاط كذلك األسواق املالية والن، متأثرا بتداعيات الجائحة ووقعها عىل ثقة املقاوالت واألرس و 2020الفصل األول من 
 .369االقتصادي العاملي

ويعتربها األستاذ العريب الجعيدي، صدمة اجتامعية نظرا ألن هناك ارتباك يف تنظيم االقتصاد الوطني، وبالتايل 
فيام يخص الشغل واملداخيل االجتامعية للفئات التي تشتغل أو الفئات الهشة، وأنها كذلك صدمة اقتصادية بالنسبة 
لإلنتاج املنتظر اآلن وإشكالية االنكشاف عىل الخارج واالنخراط يف االستهالك، هذه الصدمات تطرح بالنسبة إليه 
أسئلة عميقة فيام يخص النظر للمستقبل، وحول املنطلقات الجديدة التي ينبغي االرتكاز عليها لتقويم أوال منوذج 

، 370حات والغايات البعيدة والقريبة املدى للخروج من هذه األزمةالتنمية االقتصادية واالجتامعية وكذلك تحديد الطمو 
ويف سياق االستدانة التي أقبل عليها املغرب يف ظل جائحة "كورونا"، أن القرض يف حد ذاته ال يزعج وأعطى مثال 

هام كلف ذلك، مالدار التي تشتعل فيها النار، وأوضح ليس الوقت مالئم للتفكري يف املاء ومثنه، يجب أن أطفئ النار، 
درهام وبالتايل ستكون الفاتورة مرتفعة، يجب أطفئ النار  20وال يهمني إن كان مثن اللرت درهام أو املرت املكعب ب

مليار  31ألحافظ عىل الدار واملمتلكات التي توجد فيها، واملغرب يوجد يف مثل هذه الحالة يتفق ألن الرتخيص هو 
مليون دوالر للبنك العاملي التي 275الر لصندوق النقد الدويل لخط االئتامن ، ثم لدينا درهم ثانيا لدينا ثالثة ماليري دو 

حولها لكورونا، االشكال املطروح من باب األخالق ميكن أن أذهب لالقرتاض ما دامت هناك إمكانية واألسعار 
 .371منخفضة، ولكن يجب أنن أعرف املقابل بالتدقيق

                                                           

دية واالجتامعية لوباء كورونا ودورها يف تفعيل النموذج التنموي الجديد،مجلة القانون واألعامل الدولية، ـ غزالن الرحموين، التداعيات االقتصا368 
  www.droitetentreprise.com  5عىل الساعة  16/04/2020تم االطالعh21. 
 .4، ص2020أبريل  16إىل  10، من 47ط ترسم صورة سوداء لالقتصاد املغريب، مجلة تيلكيل عريب، العدد ـ أحمد لحليمي، املندوبية السامية للتخطي369 
 .10، ص2020أبريل  16إىل  10، من 47ـ العريب الجعيدي، دروس الصدمة املتعددة األبعاد، مجلة تيلكيل عريب، العدد 370 
 .17، ص2020أبريل  16إىل  10، من 47الطفاء، مجلة تيلكيل عريب، العدد ـ محمد الرهج، الدار تشتعل واليجب التفكري يف مثن ماء ا371 

http://www.droitetentreprise.com/
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ن منظومة اقتصادية أغلب فاعليها صنعوا مجدهم املايل من تحني الفرص إن الدروس التي يجب استخالصها م 
بهدف الربح الرسيع، وأكرب األخطار أن ال أحد يتوفر عىل سيناريو لتدبري هذه األزمة أو كيفية التعامل معها، ألن النسيج 

ا" ليس ما بعد "كورون االقتصادي املغريب كان يرفض دامئا اختصاصا اسمه"تدبري املخاطر"، وأن اقتصاد املغرب
كسابقه، بل مقبلون عىل فرتة اقتصادية سيئة بكل املقاييس ، وهناك من يتحدث عن انكامش يف نسبة النمو  تحدث 
للمرة األوىل بعد أزيد من ربع قرن، وبالتايل فإن عىل النسيج املقاواليت أن يهيء نفسه وأال يعول عىل إنقاذ من الدولة، 

 .372لسيادية هي من تدبر األزمة بشكل حقيقيألن الدولة بأجهزتها ا

إذ يتضح أن الحكومات عليها البحث عن السياسات االقتصادية املرنة التي ميكنها أن تساهم يف ليونة  
، فقد إلنسايناالتخطيط االقتصادي مبا يدفع عجلة التنمية االقتصادية واستدامة الحياة البرشية يف ظل الظروف 

ه مل مييز بني دولة فقرية أو غنية بحيث كان املستهدف العامل بأرسه وهذا تسبب يف تقييد أثبت انتشار الفريوس أن
عمليات املساعدة من الدول العظمى للدول النامية، ومن هنا ميكن البحث عن آليات تؤسس لتحقيق العدالة اإلنسانية 

تمد عىل البعد عىل بناء منظومة عاملية تعيف عمليات التدخل  وذلك من خالل الخطط املستقبلية التي ميكنها أن تعمل 
اإلنساين. وفريوس كورونا هو فرصة لتعزيز القوة االقتصادية املستدامة يف بناء السياسات العاملية التي من شأنها أن 
تكون أكرث مرونة، وأن القوة  االقتصادية تتمثل يف قدرة الدولة عىل الصمود يف وجه املتغريات والحد من التأثري 

لبي عىل املنتجات اإلسرتاتيجية وتقديم الدعم املادي لكافة الفئات الهشة واملترضرة يف إطار التعايف من اآلثار  الس
االقتصادية السلبية، إن الدولة التي تستطيع تقديم املعونات واملساعدات اإلغاثية يف ظل األزمة تؤسس لها شبكة 

 يل يقاوم كل التغيريات مام يساهم يف العدالة االجتامعية يفعالقات دولية اقتصادية تفيدها يف بناء اقتصاد مح
مجال االقتصاد الزراعي والصناعي والخدمات يف إدارة املنشآت الحيوية والتحكم والسيطرة عىل حركة السيولة النقدية 

 والبعد عن املخزون االسرتاتيجي من أموال الدولة املخصصة لألجيال القادمة. 

  ة، ، خاصة يف ظل السامت الحالية للعوملاإلنسايناألوبئة مخاطر متصاعدة عن األمن  : تطرحاإلنسايناألمن
وسهولة التنقل من منطقة ألخرى وهو ما ينذر بإمكانية انتقال الفريوس بسهولة، فعىل الرغم من نشأة الفريوس 

 يف الصني، إال أنه انتقل إىل أغلب دول لعامل.

ات العائلية فيظل التهديد توالجمعياعىل شكل الروابط االجتامعي وأثرت القرارات املتخذة من الحكومات 
ني من انتشار الفريوس وبالتايل هذا التهديد ميكنه أن يؤثر عىل شكل وطبيعة العالقات املستقبلية ب والتخوفاتالقامئة 

ز العدالة املجال تعزياألفراد والجامعات ويحد من عمليات التنقل بني األهايل واألقارب ،إن الفرص القامئة يف هذا 

                                                           

 .22، ص2020أبريل  16إىل  10، من 47ـ املهدي الفقري، عهد الريع والربح الرسيع وىل، مجلة تيلكيل عريب، العدد 372 
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ية يف العالقات األرسية وتطوير التنمية املجتمعية باآلليات املستقبلية والعمل عىل تحقيق الحامية عرب التوع اإلنسانية
 . 373األدوات والوسائل املختلفة بواسطةاملجتمعية 

راطية طية أو غري الدميقمن هنا يتضح أن أزمة كورونا جاءت لتعري الواقع الذي تعيشه األنظمة سواء الدميقرا
التي بقية دون تفعيل آليات تدبري األزمات بحيث معظم الدول فشلت يف ذلك، خاصة يف املنظومة الصحية 
واالقتصادية مام يحتم عىل الدول مراجعة القطاعات الحيوية ورصد األموال الكافية واآلليات الكفيلة لتكون عىل أهبة 

كون بالتاريخ التليد قد وىل، وأن يصمد أمام العاصفة هو الذي سيعرتف به العامل وسي االستعداد وأن زمن التبجح والتغني
له شأن يف تدبري الشأن العام العاملي بكل أزماته ومخاطره وقد كانت الصني منوذج عاملي يحتدى به يف تدبري األزمات 

 رونا.دون مساعدة أحد وبالتايل حق لها أن تكون قطبا عامليا له كلمته ما بعد كو 

 االقتصادي والسيايس الفريوس ورهانات املستقبل آفاق الحد مناملحور الثاين: 
تعترب اإلدارة من أقدم واجبات الدولة وأهمها، لهذا فإن الوظيفة تعد عصب السلطة العامة وجوهرها، وكانت مهمتها 

كل  عية ال غنى عنها، نلمسها يفمقدمة عىل سائر وظائف الدولة األخرى، كام أن الضبط اإلداري ميثل رضورة اجتام
املجتمعات القدمية والحديثة، ولذلك نجد أنه عرب عن تطور املجتمعات اإلنسانية، كانت هناك دامئا أجهزة تتوىل 
مسؤولية الحفاظ عىل النظام العام داخل املجتمع، وهذا االرتباط قد أشارت إليه مجموعة من القوانني الوضعية منذ 

 تايل فقد اعتمدت الدول مجموعة السياسات لتدبري أزمة كورونا.، وبال374أقدم العصور

 املبكر للتنبؤ باألزمة العاملية وطرق مواجهتها اإلنذار أوال : إسرتاتيجية
د اللزوم وتقاسم عن اإلنذارتواصل منظمة الصحة العاملية تتبع وضع األمراض املعدية اآلخذ يف التطور وقرع أجراس 

 واجهة األزمة لحامية السكان من آثار األوبئة، أيا كان منشؤها وحيثام وجدت وتتمثل يف:الخربات وتنظيم أنشطة مل

 االستخبارات الوبائية والكشف املنهجي عن األحداث. -
 من األحداث. التثبت -
 إدارة املعلومات ونرشها. -
 يف الوقت املناسب. اإلنذار -
 مواجهة الوباء بطريقة رسيعة  ومنسقة. -

                                                           

أبريل 5، العدد 2إلسرتاتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلدـ محمد عبد ربه املغري، جائحة كورونا فرصة لتحقيق العدالة اإلنسانية، مجلة الدراسات ا373 
 .18أملانيا، ص -، املركز الدميقراطي العريب، برلني2020

مواجهته والحد منه،  دراسة فقهية مقارنة وسبل-عبد السميع بلعيد محمد بلعيد العجرم، مدى مسؤولية الدولة عىل تفيش فريوس كورونا ليبيا منوذجاـ 374 
 .9ص مرجع سابق،
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 ألزمات الوبائية.اللوجستيات الخاصة با -

 األمن البيولوجي العاملي بني االستغالل السيايس والربح االقتصادي  ثانيا:
منها أنها هي مجموعة من التدابري واألساليب الوقائية الرامية إىل الحد  صالتخصله عدة معان وتعاريف وفق 

بة ات التي تم عزلها واألنواع القريمن مخاطر انتقال األمراض املعدية يف املحاصيل والرثوات الحيوانية، والحرش 
ائنات ن البيولوجي أكرث استعامال من السالمة البيولوجية بعملية الوصول إىل الكمالغازية،  والكائنات الحية، ويعترب األ 

خزينها أو األسلحة البيولوجية أو ت إنتاجاملحتملة الخطر، مثل الفريوسات أو التقنيات التي ميكن استخدامها يف 
املها، ولكن املعارف العلمية والخربة التقنية التي جدت أو أخذت تظهر يف علوم الحياة يف السنوات األخرية، مع استع

 تناقص تكاليف هذه املعرفة والخربة وازدياد إمكانية الوصول إليها قد زادت املخاوف فيام يتعلق باألمن البيولوجي.

 إلنسانايل وإدارة املخاطر املعنية املحدقة بحياة وصحة األمن البيولوجي: هو نهج اسرتاتيجي متكامل لتحل -
والحيوان والنبات وما يرتبط بها من املخاطر املحدقة بالبيئة، وهو يستند إىل متييز الصالت الحاسمة بني 
القطاعات واحتامل انتقال األخطار داخل القطاعات فيام بينها مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب عىل نطاق 

د عىل تحديد البيولوجي ككل أن يساع نشأن استعراض تكوين القدرات الوطنية فيام يتعلق باألم النظم، ومن
أية ثغرات يف اللوائح ويف عملية الرصد، ومن املرجح أيضا مع تطور التكنولوجيا الخاصة بكشف اآلفاق 

ات املستويواألمراض، أن تنشأ جوانب تآزر بني القطاعات يف مجاالت مثل علم الفريوسات أو كشف 
املنخفضة من امللوثات الكيميائية، والغاية املنشودة يف خامتة املطاف هي تعزيز القدرة الوطنية عىل حامية 

 .375الزراعي والناس ودوائر الصناعة املعتمدة اإلنتاجونظم  اإلنسانصحة 

سياسية، وما تصارات الإن الكوارث التي تبدأ يف حصد األرواح الينبغي املزايدة بها، وليس مجاال لتحقيق االن
يتوجب فعله هو التخيل عن أي أجندة سياسية ، وإرخاء الحبل لعبور املرحلة والعمل عىل إيقاف تفاقم املشكلة، وإذا 
كانت الحساسية السياسية تقف حائال دون ذلك، فعىل األقل يتوجب الضغط باتجاه تسليم األمر إىل منظامت إنسانية 

فجار وبايئ هائل سيحصد مئات األرواح من البرش، خاصة يف ظل تدهور وتوقف وبإرشاف أممي لتجنب حدوث ان
من املنظومة الصحية التي هي يف األصل ال تفي بالغرض يف أوقات السلم الطبيعية فام بالك حالة االستثناء 80%

 والحرب البيولوجية .

مليار دوالر ملكافحة  2منسقة بقيمة  عاملية إنسانيةولقد أطلق مسؤولون أمميون رفيعوا املستوى، خطة استجابة 
، يف بعض البلدان األكرث ضعفا يف العامل ، ويف محاولة لحامية املاليني من البرش، ووقف الفريوس من 19كوفيد 

                                                           

 25، تم االطالع يوم  online.com -Elsiyasaـ ناتان تورونتو، التحديات األمنية الجديدة، كيف تؤثر التهديدات الوبائية العاملية عىل األمن الدويل، 375 
 .14h13، عىل الساعة  2020مارس 
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ألف شخص حول العامل والحصيلة يف تزايد يف األيام املقبلة، وقد بدأ  20الدوران مرة أخرى، وقد تسبب حوايل 
يف كل  إلرهابيةابالبلدان التي تواجه أزمة إنسانية بسبب الرصاع الطائفي وقد توقفت العمليات  الفريوس يف االنتشار

من سوريا والبلدان التي بها املقاتلني والحروب التي كانت ناشبة هناك، وكذا الكوارث الطبيعية التي حصلت يف عهد 
إن هناك التغري املناخي لكن مع توقف حركة العامل فكورونا كالزالزل  والرباكني يف بعض الدول األوربية واآلسيوية، و 

لنقل واملصانع الكربون نتيجة توقف وسائل ا أكسيديتعاىف وكذلك تراجع نسبة ثاين  علامء أكدوا عىل أ ثقب األوزون بدأ
يذها بواسطة فامللوثة ، وتهدف الخطة إىل مساعدة البلدان يف إفريقيا والرشق األوسط وآسيا وأمريكا الالتينية، وسيتم تن

وكاالت األمم املتحدة، حيث تلعب املنظامت غري الحكومية الدولية دورا مبارشا يف االستجابة التي سوف تعمل 
 :376عىل

 ربية األساسية الختبار الفريوس واللوازم الطبية لعالج الناس.تتسليم املعدات املخ -
 تركيب محطات غسل اليدين يف املخيامت واملستوطنات. -
 إعالمية عامة حول كيفية حامية نفسك واآلخرين ممن الفريوس. إطالق حمالت -
 واإلمدادات نسايناإل إنشاء جسور جوية ومحاور عرب إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية لنقل العاملني يف املجال  -

 إىل املحتاجني إليها.

ية عىل نظمة الصحة العاملويف إطار جهد منسق ملكافحة جائحة فريوس كورونا، اتفقت غرفة التجارة الدولية وم
جائحة املكيفة ملجتمع األعامل العاملي، و  واإلرشاداتالعمل عن كثب معا لضامن وصول آخر املعلومات الجديرة بالثقة 

فعالية فورية من الحكومات واألفراد ومؤسسات  إجراءاتواجتامعية عاملية تقتيض اتخاذ  ، هي طارئة صحية19كوفيد 
قع عىل عاتق جميع مؤسسات األعامل دور رئييس يف الحد من احتامالت انتقال املرض وأثره األعامل عىل السواء، وي

الناجعة والجريئة واملبكرة من شأنها الحد من املخاطر القصرية  األمد بالنسبة للموظفني  فاإلجراءاتعىل املجتمع، 
ملؤسسات األعامل أن تضع خططا ملواصلة ، وينبغي 377والتكاليف الطويلة األمد بالنسبة ملؤسسات األعامل االقتصادية

إىل  األعاملاألعامل يف حاالت الطوارئ أو تحدث هذه الخطط وتتهيأ لتنفيذها، وينبغي أن تهدف خطط مواصلة 
 ييل: الحد من انتقال العدوى بوسائل تشمل ما

 تعزيز فهم املرض وأعراضه والسلوك املناسب منن املوظفني إزاءه. -
 ن أي حاالت ومخالطيها وتجهيز املستلزمات.ع لإلبالغتطبيق نظام  -
 الحد من السفر والتواصل الشخيص املبارش. -

                                                           
   .news.un.org  le 25/03/2020 à 21h00  ـ موقع اخبار األمم املتحدة376

 .9h24عىل الساعة  www.who.int 25/03/2020 حة العاملية ـ منظمة الص377 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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 التخطيط لتنفيذ تدابري مثل العمل عن بعد. -
جل تحقيق أ  جتمع املدين منالسياسية بني مختلف الجهات الفاعلة ف القطاع الخاص وامل اإلجراءاتتنسيق  -

 أقىص أثر ممكن من حيث نطاق األثر والفعالية.
دون إبطاء وضامن قدرة  19ينبغي للحكومات أن تلتزم بإتاحة املوارد الالزمة كافة ملكافحة جائحة كوفيد -

 باملعدات الطبية وغريها من السلع األساسية عىل العمل بكفاءة وفعالية عرب الحدود. اإلمدادسالسل 
لفرق عىل العمل عن كثب مع اتشجيع غرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العاملية غرف التجارة الوطنية  -

القطرية لألمم املتحدة، مبا يف ذلك املكاتب القطرية ملنظمة الصحة العاملية، حيث وجدت وتعيني نقاط اتصال 
 مشرتكة من أجل تنسيق هذا التعاون.

تشجيع غرفة التجارة الدولية أعضاءها عىل دعم جهود االستجابة الوطنية يف بلدانها واملساهمة يف جهود  -
ستجابة العاملية التي تنسقها املنظمة من خالل الصندوق التضامني اال 

 .)(379www.covid19responsefund.orgلالستجابة

ني جيتضح أن منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وضعوا خطة مشرتكة من أجل التعاون ملساعدة املحتا 
والتخفيف عنهم من وطأة أزمة كورونا رغم أن الدول العظمى لها سياسات أخرى يف مجال املزايدات السياسية والكيل 
مبكيالني والنتقام ملا سبق بني كل من الواليات املتحدة األمريكية والصني وكل واحدة لها حلفاؤها رغم أن هذه املرة 

ن القوى وبالتايل سيكون هناك تغيري يف الخارطة السياسية العاملية مليزا اقتحمت الصني قلب أورربا مبساعدة إيطاليا
 لصالح الصني وحلفائها وتبديد نظام األحادية القطبية .

 ثالثا: املعايري الدولية املطبقة
مبوجب "العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية"، الذي صادقت عليه أغلب الدول، 

ل إنسان "التمتع بأعىل مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه"، والحكومات ملزمة باتخاذ التدابري يحق لك
الفعالة "للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها". ومن أول واجبات 

، 380مةن للمواطنني يف كافة املجاالت واملحافظة عىل الصحة العاالدولة يف املجتمعات الحديثة، كفالة الطأمنينة واألم
وعىل هذا األساس تقوم الدولة باتخاذ كافة التدابري واالحتياطات التي تراها مناسبة، وتطبقها عىل املخاطبني بها من 

                                                           

 .9h24عىل الساعة  www.who.int 25/03/2020 ـ منظمة الصحة العاملية 378 
 .9h24عىل الساعة  intwww.who. 25/03/2020 ـ منظمة الصحة العاملية 379 
 .625، ص1989ـ سليامن الطاموي، الوجيز يف القانون اإلداري، مطبعة جامعة عني شمس، القاهرة 380 
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الفتاكة، فللدولة  اضاملقيمني، سواء من الوطنيني أو األجانب وتعريفا عىل ذلك إذا كان األجنبي مصابا مبرض من األمر 
 .381أن تصدر قرارا بإبعاده عن البالد ويؤخذ املرض هنا باملعنى الواسع، بحيث يشمل األمراض الوبائية أو املعدية

قالت اللجنة املعنية  بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التي ترصد التزام الدول بالعهد:"يرتبط الحق 
ل حقوق اإلنسان األخرى ويعتمد عىل ذلك، مثلام يرد يف الرشعة الدولية لحقوق يف الصحة ارتباطا وثيقا بإعام

اإلنسان، مبا فيها الحق يف املأكل، واملسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة اإلنسانية، والحياة، وعدم التمييز، واملساواة 
حقوق والتجمع، والتنقل. فهذه ال وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول إىل املعلومات، وحرية تكوين الجمعيات،

، والحق يف الصحة يقتيض أن تكون املرافق 382والحريات وغريها تتصدى ملكونات ال تتجزأ من الحق يف الصحة
 والسلع والخدمات الصحية:

 متوفرة بالكميات الكافية؛ -
 متاحة للجميع دون متييز وبأسعار معقولة للجميع، حتى الفئات املهمشة؛ -
 تحرتم أخالقيات مهنة الطب ومتناسبة ثقافيا؛ مقبولة، أي أنها -
 مناسبة علميا وطبيا، وعالية الجودة؛ -

، 1984تقدم كل من"مبادئ سرياكوزا"، التي اعتمدها"املجلس االقتصادي واالجتامعي" التابع لألمم املتحدة عام 
يها ملزما حول ئ وحرية التنقل، توجوالتعليقات العامة ل"لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة" بشأن حالة الطوار 

ردود الحكومة التي تقيد حقوق اإلنسان ألسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية، كل التدابري التي تتخذ 
لحامية الناس، والتي تقيد حقوقهم وحرياتهم يجب أن تكون قانونية، ورضورية، ومتناسبة. يجب أن تكون حالة 

منيا، وكل تقييد للحقوق يجب أن يراعي األثر غري املتناسب عىل مجموعات سكانية أو فئات الطوارئ أيضا محددة ز 
 مهمشة بعينها.

قال مجموعة من خرباء حقوق اإلنسان األمميني إن :"إعالن حاالت الطوارئ القامئة عىل  2020مارس  16يف 
غي أن تكون ات أو أفراد معينني، ال ينبتفيش فريوس كورونا ينبغي أال تستخدم كأساس الستهداف مجموعات أو أقلي

مبثابة غطاء قمعي تحت ستار حامية الصحة، أو أن تستخدم ببساطة لقمع املعارضة"، وتنص "مبادئ سرياكوزا" عىل 
 :383وجه التحديد أن تكون القيود عىل األقل

                                                           

، حد منهلـ عبد السميع بلعيد محمد بلعيد العجرم، مدى مسؤولية الدولة عن تفيش فريوس كورونا ليبيا منوذجا دراسة فقهية مقارنة وسبل مواجهته وا381 
 .13، ص2020، أبريل 90مجلة الفقه والقانون الدولية، العدد

 .www.hrw.org le 24/05/2020 à 18h45ـ األبعاد الحقوقية يف االستجابة لفريوس كورونا املستجد، املوقع الرسمي لهيومن رايتش ووتش،382 
 .www.hrw.org le 24/05/2020 à 19h00من رايتش ووتش،ـ األبعاد الحقوقية يف االستجابة لفريوس كورونا املستجد، املوقع الرسمي لهيو 383 
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 محددة ومطبقة مبا يتامىش مع القانون؛ -
 موجهة نحو هدف مرشوع للمصلحة العامة؛ -
 للغاية يف مجتمع دميقراطي لتحقيق هدف ما؛رضورية  -
 األقل تدخال وتقييدا لبلوغ هدف ما؛ -
 مستندة إىل أدلة علمية، وليست تعسفية أو متييزية عند التطبيق؛ -
 محددة زمنيا وتحرتم كرامة اإلنسان، وخاضعة للمراجعة؛ -

 رابعا: املخاوف الحقوقية 
الهامة: مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، الحكومات حامية حرية التعبري وضامن الوصول إىل املعلومات 

ملزمة بحامية الحق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك الحق يف التامس وتلقي ونرش  جميع أنواع املعلومات، بغض النظر 
ديم قعن أية حدود، القيود املسموح بها عىل حرية التعبري ألسباب تتعلق بالصحة العامة، والحكومات مسؤولة عن ت

املعلومات الالزمة عن حامية الحقوق وتعزيزها، مبا يشمل الحق يف الصحة، ترى اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية أن :"توفري التعليم وإتاحة الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملشاكل الصحية الرئيسية يف 

حة، وهي التزامات ذات أولوية، االستجابة لفريوس كورونا بطريقة تحرتم املجتمع، مبا يف ذلك طرق الوقاية واملكاف
الحقوق يجب أن تضمن وجود معلومات دقيقة وحديثة حول الفريوس، والوصول إىل الخدمات، وانقطاع الخدمات، 

 .384والجوانب األخرى املتعلقة باالستجابة لتفيش الفريوس، وأن تكون هذه املعلومات متاحة بسهولة للجميع

يف عدد من الدول مل تحرتم الحكومات الحق يف حرية التعبري، واتخذت تدابري ضد الصحفيني والعاملني يف 
الرعاية الصحية، ما قلل من فاعلية التواصل عند بداية تفيش املرض، وقوض الثقة يف العمل مع الحكومة، يف البداية 

وس كورونا، وقللت من اإلبالغ عن وجود اإلصابات أخفت الحكومة الصينية عن الجمهور معلومات أساسية عن فري 
وشدتها، وتجاهلت احتامل انتقاله بني البرش، احتجزت السلطات أيضا أشخاصا بسبب نرش تقارير عن الوباء عىل 
وسائل التواصل االجتامعي، ومستخدمي االنرتنت بسبب"ترويج إشاعات"، وفرضت رقابة عىل النقاشات املتعلقة بالوباء 

نرتنت وكبحت تغطية وسائل اإلعالم، يف مطلع يناير، استدعي"يل وينليانغ"، وهو طبيب يف عىل اال 
مستشفى"بووهان" حيث كان يعالج املصابون، من قبل الرشطة بتهمة "ترويج اإلشاعات"، بعد أن حذر من الفريوس 

هناك أصحاب الرأي   .385وسالجديد يف غرفة دردشة عىل االنرتنت، تويف هذا الطبيب يف مطلع فرباير بسبب الفري 
القائل بإمكانية محاكمة الصني بناء عن تسرتها عىل تفيش الفريوس يف بدايته بحيث أسهم ذلك يف انتشاره خارج 
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حدودها، وإزهاق األرواح وتوقف االقتصاد وخسارة مليارات الدوالرات، فضال عن تجميد التواصل االجتامعي وفرض 
ن انعكاسات عىل النفسية والسلوك االجتامعي يف الوقت الذي عوض التسرت عل إجراءات الحجر الصحي وما تثريه م

تفيش الفريوس كان ميكن فيه محارصته والقضاء عليه قبل أن يتحول إىل جائحة عاملية بسبب املاليني الذين غادروا 
وم أركان املسؤولية ، وتق386يناير عندما اتخذت الصني قرار إغالق املدينة 23ووهان يف الفرتة من منتصف دجنرب و

 الدولية عىل :

 ثبوت الفعل غري املرشوع أو الخطأ الصادر عن أحد أشخاص القانون الدويل؛ -
 ثبوت الرضر لدولة أو دول أخرى؛ -
ثبوت نسبة الفعل غري املرشوع إىل شخص القانون الدويل، فإذا تبث ذلك يكون من آثار املسؤولية الدولية أن  -

وينشأ التزام بإصالح كل ما ترتب من أرضار، وقد أكد العرف والفقه والقضاء  يتم تحميلها ملن تبتت بحقه،
الدويل وقرارات املحافل الدولية والعديد من االتفاقيات الدولية التزام الدولة املسؤولة بإصالح الرضر بطريقة 

 كافية، وذلك بناء عىل القاعدة املستقرة القائلة بأن كل رضر يوجب املسؤولية .
بعض األصوات املحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق يف اتهام الصني بقتل آالف األشخاص وإصابة وطالبت 

املاليني حول العامل، معتربين أن انتشار الفريوس وما نتج عنه كان متعمدا، واضعني فرضيات عدة من قبيل استخدام 
دوان" والتي ني عىل أنها تشكل "جرمية العالفريوس من قبيل السالح الجرثومي مثال، يف حني كيفها بعض القانوني

تعد من أخطر الجرائم الدولية وأكرثها فداحة عىل اإلطالق، فهي الجرمية الدولية الكربى التي ترتكب يف أثنائها 
وخاللها ومبناسبتها العديد من الجرائم الدولية الكربى، كجرائم الحرب واإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية، ما يفتح الباب 

ىل مرصاعيه أمام العديد من التكييفات التي ميكن أن تخضع لها الجرمية املفرتضة بكون الصني أو غريها قد ع
، ونتيجة لضغط أمريكا ومجموعة من الدول األوروبية عربت 387من قبيل السالح املوجه 19استخدمت فريوس كوفيد 

د يظهر حقيق حول منشأ فريوس كورونا، وهو ما قالصني عن استعدادها الستقبال فريق من منظمة الصحة العاملية للت
مجموعة من الحقائق إن التزم التحقيق بالشفافية والحيادية، وكانت والية ميسوري األمريكية قد رفعت دعوى قضائية 
ضد السلطات الصينية بتهمة"الكذب عىل العامل" فيام يتعلق مبخاطر فريوس كورونا، محملني املسؤولني الصينيني 

 األرضار غري القابلة لإلصالح لبلدان العامل. مسؤولية

                                                           

، مجلة القانون واألعامل الدولية ، عىل املوقع 19ـ رشف الدين دنياجي، الصني ومسؤوليتها القانونية املفرتضة عن كوفيد386 
 .www.droitetentreprise.com le 26/05/2020 à 14h30االلكرتوين

، مجلة القانون واألعامل الدولية، عىل املوقع 19نونية املفرتضة عن كوفيدرشف الدين دنياجي، الصني ومسؤوليتها القاـ 387 
 ..www.droitetentreprise.com le 26/05/2020 à 14h30االلكرتوين
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وتشل العالقات الصينية األمريكية مزيجا فريدا مبا تتضمنه من عنارص متناقضة مابني الرصاع والتعاون، 
واالعتامد املتبادل واالستقاللية، فال هي عداء وال هي منافسة رصيحة، وتبقى تعمل يف إطار توازن من املصالح 

. يبقى الرصاع والتعاون الحذر ما مييز تلك العالقة، وتسعى الواليات املتحدة 388ديدات املحتملةاملتبادلة والته
األمريكية ألن تبقى عىل رأس الهرم السيايس والقوة العظمى عامليا دون منازع، فهي متلك قدرات عسكرية هائلة 

ي واملايل ضافة إىل نفوذها السيايس واإلعالمقادرة عىل ردع أي قوة بالعامل ومتلك قدرات تقنية متنامية ومتطورة، باإل 
 الذي ميكنها من التحكم بالعامل.

يف إيران ظهر تفيش املرض بعد أن قوضت السلطات ثقة الجمهور بشكل كامل من خالل قمعها الوحيش 
شاكل م لالحتجاجات الواسعة ضد الحكومة وكذبها بشأن إسقاط طائرة مدنية، نتيجة لذلك واجهت السلطات اإليرانية

يف طأمنة الناس بأن قرارات الحكومة بشأن تفيش الفريوس كانت يف مصلحتهم، األعداد الكبرية وغري املعتادة 
لحاالت اإلصابة بالفريوس لدى املسؤولني الحكوميني، وكذلك تضارب األرقام املعلنة من قبل املسؤولني واملصادر 

 ات خاطئة بشكل مقصود أو أسيئ جمعها وتحليلها.الصحفية املحلية، زادت املخاوف من أن تكون البيان

، واجه أشخاص من قطاع الصحة العامة وصحفيون تحدثوا عىل االنرتنت مالحقات قضائية انتقامية ديف تايالن
من السلطات بهدف ترهيبهم بعد أن انتقدوا استجابة الحكومة لتفيش الوباء، وأثاروا مخاوف من احتامل وجود تسرت، 

ر عن فساد مزعوم يتعلق بتكديس األقنعة الجراحية ولوازم أخرى والرتبح من ذلك، بعض املوظفني الطبيني ونرشوا تقاري
واجهوا أيضا تهديدات بإجراءات تأديبية، تشمل إلغاء عقود وتراخيص العمل، بسبب التحدث عن النقص الحاد يف 

 املعدات األساسية يف املستشفيات يف جميع أنحاء البالد.

 بلدان أعطت أولوية للتواصل املفتوح والتغطية الشفافة لعدد الحاالتخامسا: ال
أخذت تايوان خطوات رسيعة ملكافحة الفريوس، شملت إتاحة معلومات موثوقة عىل نطاق واسع للجمهور، كام 

 تسعت اإلحاطات اإلعالمية اليومية التي يقدمها مسؤولو الصحة وإعالنات الخدمة العامة إىل مواجهة املعلوما
 الخاطئة، وساعدت عىل تقليص الذعر واسرتجاع ثقة الناس والتشجيع عىل مساعدة اآلخرين يف األزمة.

كومة كوريا ح نرشت حكومة سنغافورة، بشكل منتظم إحصائيات تفصيلية حول عدد ونسبة اإلصابات والتعايف.
ثقة الجمهور  ميتني يوميا لبناءالجنوبية نرشت أيضا بيانات صحية، وقدم مسؤولون يف قطاع الصحة إحاطتني إعال 

 وتعزيز يقظة املواطنني.

                                                           

لعريب، اـ هالة محمود طه دودين، العالقات الصينية األمريكية ما بني الحرب التجارية وفايروس كورونا، مجلة قضايا آسيوية، املركز الدميقراطي 388 
 .10، ص2020العدد الرابع، أبريل 
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يف إيطاليا، قد تكون التصاريح املتضاربة التي صدرت عن مسؤولني حكوميني، مبا يف ذلك ألسباب سياسية 
 داخلية، قد قلصت يف البداية تأثري اإلعالنات العامة املتعلقة بالنظافة والتباعد االجتامعي، نظمت الحكومة مؤمترات

صحفية يومية لتقديم البيانات، ونفذت حملة عامة مكثفة عن املامرسات الفضىل لحامية الذات واآلخرين من انتشار 
 الفريوس.

بالقرص املليك  2020مارس  17ويف املغرب: أوىص العاهل املغريب خالل جلسة العمل التي ترأسها يوم الثالثاء 
ره، عىل مل مع الوباء والدراسة االستباقية لكافة السيناريوهات املمكنة لتطو بالدار البيضاء، باإلعداد ملرحلة جديدة للتعا

إثره قامت الحكومة عىل وجيه الرسعة باالستجابة إىل خالصات جلسة العمل التي ترأسها امللك بالدار البيضاء وذلك 
كام خاصة بحالة الطوارئ ( يتعلق بسن أح2020مارس23)1441رجب  28الصادر يف  2.20.292بإصدار مرسوم بقانون رقم 

، وما وجب التنبيه إليه والرتكيز عليه هو االنسجام والتناغم يف التعامل الزمني بني 389الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
(، إضافة 2020مارس 24)1441رجب  29مكرر   6867جلسة العمل التي ترأسها امللك وإصدار املرسوم بالجريدة الرسمية 

زية التي سبقت هذا املرسوم. كام عملت السلطات الحكومية املغربة عىل اتخاذ تدابري استعجالية إىل التدابري االحرتا
لضامن استمرارية خدمات املرافق العمومية وتكييفها مع الظروف الطارئة التي أثرت سلبا عىل كل القطاعات الحيوية 

ص بتدبري ر خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاعامليا ووطنيا، بحيث شكلت املبادرة امللكية بإحداث حساب مرصد ألمو 
أول إجراء ترشيعي استثنايئ يندرج يف إطار تجسيد مبدأ  2.20.269، بواسطة املرسوم رقم 13جائحة كورونا" كوفيد

 ملواجهة النفقات الطارئة وغري املتوقعة التي تم تحديدها يف املجاالت التالية :390استمرارية خدمة املرفق العمومي

الحفاظ عىل مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات -دعم االقتصاد الوطني -نظومة الصحية تأهيل امل
جامعات الرتابية املبالغ املدفوعة لل –املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات العمومية أو الخاصة  -االجتامعية لجائحة كورونا

 النفقات املختلفة. –املبالغ املدفوعة للميزانية العامة  –

 الل ما سبق نقرتح ماييل :من خ

ينبغي للحكومات أن تحرتم بالكامل الحق يف حرية التعبري والحق يف الوصول إىل املعلومات، وأن تقييدها  -
 فقط يف إطار ما تسمح به املعايري الدولية.

                                                           

 www.droitetentreprise.com leـ عبد الفتاح حاري، الزمن القضايئ يف ظل حالة الطوارئ الصحية باملغرب، مجلة القانون واألعامل الدولية 389 
26/05/2020 à 15h15.. 

 باملغرب،مجلة القانون واألعامل الدولية عىل املوقع ومبدأ استمرارية خدمة املرفق العمومي 19ـ عبد القادر لحرييش، كوفيد 390 
www.droitetentreprise.com le 26/05/2020 à 15h30.. 
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ئ دينبغي للحكومات التأكد من أن املعلومات التي تقدمها للجمهور عن فريوس كورونا دقيقة، ومتسقة مع مبا -
 حقوق اإلنسان، ذلك مهم ملعالجة املعلومات الكاذبة واملضللة.

ينبغي أن تكون جميع املعلومات املتعلقة بفريوس كورونا متاحة وبلغات متعددة، مبا يف ذلك لألشخاص الذين  -
ني ميجيدون أو ال يجيدون القراءة والكتابة ن يشمل ذلك إتاحة اإلعالنات التلفزيونية بلغة اإلشارة عرب مرتج

فوريني مؤهلني، كام فعلت تايوان، وإتاحة مواقع إلكرتونية يسهل الوصول إليها لألشخاص الذين لديهم 
إعاقة يف البرص والسمع والتعلم وغري ذلك، وإتاحة الخدمات عرب الهاتف التي تشمل إمكانية التواصل النيص 

غة بسيطة تخدم عمليات التواصل للألشخاص الصم أو الذين لديهم صعوبة يف السمع، ينبغي أيضا أنن تس
لتحقيق أفضل فهم ممكن، يتعني كذلك تقديم معلومات لألطفال تكون مناسبة ألعامرهم ملساعدتهم عىل 

 .391اتخاذ خطوات لحامية أنفسهم

املصابني،  صالبيانات الصحية لها حساسية خاصة، ونرش املعلومات عىل االنرتنت ق يشكل خطرا عىل األشخا -
يف مواضع ضعف وتهميش يف املجتمع، ينبغي أن يكون االستخدام املناسب للبيانات  والسيام من هم

 الصحية الشخصية محكوما بضامنات قانونية قامئة عىل الحقوق.
ينبغي الحفاظ عىل وصول موثوق وغري مقيد إىل اإلنرتنت، ويتعني اتخاذ خطوات لضامن إتاحة وصول ذوي  -

الذي قطعته "هيئة االتصاالت الفدرالية األمريكية" ب"إبقاء  ، التعهدتالدخل املنخفض إىل اإلنرتن
األمريكيني عىل اتصال"يلزم الرشكات بعدم قطع الخدمات عن الزبائن العاجزين عن دفع فواتريهم بسبب 
االضطرابات التي سببها الوباء، وإعفائهم من أي رسوم تأخري، وفتح نقاط االتصال الالسليك باالنرتنت"واي 

مرييك يحتاجها، ميكن اتخاذ خطوات أخرى لرفع سقف حجم البيانات املتاحة، ومضاعفة الرسعة، فاي"ألي أ 
 وإلغاء رشوط األهلية يف أي باقات تستهدف ذوي الدخل املنخفض أثناء استمرار الوباء.

 :خامتة 
ر لقاح لفريوس طويعىل الرغم من التقدم العلمي يف مجاالت التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، إال أن ت

كورونا مل يتم بالرسعة ذاتها التي ينترش بها الفريوس عىل املستوى العاملي، إذ ال تزال الرشكات الكربى لألدوية، 
ومؤسسات البحوث والتطوير، يف املراحل األولية لعملية التطوير وهو ما يرجع إىل التكلفة املادية الضخمة، وحسابات 

االحتياج إىل إجراء تجارب واختبارات متعددة قبل طرحه للتداول، فضال عن الحاجة الربحية لدى بعض الرشكات و 
لبناء شبكات تعاون بني املؤسسات الرسمية، والقطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية يف الداخل، وتعزيز التعاون 

   بني الدول، بهدف تطوير اللقاح والتصدي النتشار الفريوس.

                                                           

 .www.hrw.org le 24/05/2020 à 20h00ـ األبعاد الحقوقية يف االستجابة لفريوس كورونا املستجد، املوقع الرسمي لهيومن رايتش ووتش،391 
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مجموعة من النقائص التي وجب عىل الدول االنتباه لها وتدعيمها للحيلولة دون األزمات  جائحة كورونا أثبتت وقد
 : أهبة االستعداد ملواجهة األزمات بشتى أنواعها ومن هذه األعطابعىل وبالتايل تكون  املفاجئة

م وباء ث الصحية العاملية يف مال االستجابة العاجلة ملنع تحول فريوس كورونا من متوطنة املنظومة ضعف -
 وأخريا جائحة.

 ميثل االقتصاد املحيل واالعتامد عىل الذات أهم العنارص املؤثرة والالعبة يف قوة الدولة عىل الصعيد العاملي. -
إن آثار انتشار الفريوس كبرية جدا عىل صعيد القوة االقتصادية والصحية والعالقات الخارجية والتوجهات  -

 رث استدامة يف تقديم الخدمة للمجتمعات املترضرة.املستقبلية يف بناء منومات صحية أك
 .وجود العديد من الفرص للتخلص من االستبداد وتغري معادالت الرصاع يف الدول العربية -
تلعب إدارة البيانات واملعلومات دورا هاما يف السيطرة والتحكم يف آثار الجائحة وبالتايل الحد من األرضار  -

 السلبية.
 قامئة املراجع

 10، من 47مد لحليمي، املندوبية السامية للتخطيط ترسم صورة سوداء لالقتصاد املغريب، مجلة تيلكيل عريب، العدد لـ أح 
 ، 2020أبريل  16إىل 

 ،ـ األبعاد الحقوقية يف االستجابة لفريوس كورونا املستجد، املوقع الرسمي لهيومن رايتش ووتشwww.hrw.org le 
24/05/2020 à  

  قية يف االستجابة لفريوس كورونا املستجد، املوقع الرسمي لهيومن رايتش ووتش،ـ األبعاد الحقوwww.hrw.org le 
24/05/2020 à  

  2020أبريل  16إىل  10، من 47ـ العريب الجعيدي، دروس الصدمة املتعددة األبعاد، مجلة تيلكيل عريب، العدد. 
 ،فريوس كورونا التكلفة االقتصادية عىل املنطقة العربية لبنان.2020ـ اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا ، 
  2020أبريل  16إىل  10، من 47ـ املهدي الفقري، عهد الريع والربح الرسيع وىل، مجلة تيلكيل عريب، العدد. 
  ،ـ تقرير آفاق االقتصاد العاملي، املوقع الرسمي لصندوق النقد الدويل www.imf.org 23/05/2020  ونصف  15عىل الساعة

 زواال.
  2020ـ تقرير الراصد املايل، صندوق النقد الدويل،  أبريل ، www.imf.org 23/05/2020  ونصف زواال. 15عىل الساعة 
 1989ني شمس، القاهرة ـ سليامن الطاموي، الوجيز يف القانون اإلداري، مطبعة جامعة ع. 
 مجلة القانون واألعامل الدولية ، عىل املوقع 19ـ رشف الدين دنياجي، الصني ومسؤوليتها القانونية املفرتضة عن كوفيد ،

 .www.droitetentreprise.com le 26/05/2020 à 14h30االلكرتوين
 هية مقارنة فريوس كورونا ليبيا منوذجا دراسة فق ـ عبد السميع بلعيد محمد بلعيد العجرم، مدى مسؤولية الدولة عن تفيش

 .2020، أبريل 90وسبل مواجهته والحد منه، مجلة الفقه والقانون الدولية، العدد

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

226 
 

  ـ عبد الفتاح حاري، الزمن القضايئ يف ظل حالة الطوارئ الصحية باملغرب، مجلة القانون واألعامل الدولية
www.droitetentreprise.com le 26/05/2020 à 15h15.. 

  ومبدأ استمرارية خدمة املرفق العمومي باملغرب،مجلة القانون واألعامل الدولية عىل  19ـ عبد القادر لحرييش، كوفيد
 ..www.droitetentreprise.com le 26/05/2020 à 15h30 املوقع

 د،مجلة النموذج التنموي الجدي ـ غزالن الرحموين، التداعيات االقتصادية واالجتامعية لوباء كورونا ودورها يف تفعيل
 .5h21عىل الساعة  16/04/2020تم االطالع  www.droitetentreprise.com  القانون واألعامل الدولية، 

 ،ع يب يب يس نيوز، عىل موق ـ فريوس كورونا: خريطة املدن األكرث غالء يف العامل قد تتغري بسبب التأثريات االقتصادية
WWW.bbc.com  23/05/2020 .عىل الساعة الثامنة صباحا 

 دانيال باملبو، فريوس كورونا: دليل تداعيات الوباء عىل االقتصاد العاملي، عىل موقع يب يب يس -ديفيد براون-ـ لورا جونز
 عىل الساعة الثامنة صباحا. WWW.bbc.com  23/05/2020نيوز، 

  أبريل  16إىل  10، من 47ـ محمد الرهج، الدار تشتعل واليجب التفكري يف مثن ماء االطفاء، مجلة تيلكيل عريب، العدد
2020. 

  ارث وإدارة سرتاتيجية للكو ـ محمد عبد ربه املغري، جائحة كورونا فرصة لتحقيق العدالة اإلنسانية، مجلة الدراسات اإل
 أملانيا. -، املركز الدميقراطي العريب،برلني2020أبريل 5،العدد 2الفرص، املجلد

  2020ـ محمد محمود السيد، الصدمات الخمس لالقتصاد العاملي جراء كورونا، مركز أبحاث السياسات االقتصادية، مارس ،
 ..05h09الساعة  عىل 23/05/2020تم االطالع     www.futureuae.comعىل موقع

 ،2020ـ مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، تقدير موقف، تأثريات كورونا عىل التنافس االقتصادي بني الصني وأمريكا. 
  ـ منظمة الصحة العاملية www.who.int 25/03/2020  9عىل الساعةh24. 
 ـ موقع اخبار األمم املتحدة  news.un.org    le 25/03/2020 à 21h00. 
  ،ـ ناتان تورونتو، التحديات األمنية الجديدة، كيف تؤثر التهديدات الوبائية العاملية عىل األمن الدويل Elsiyasa- 

online.com  14، عىل الساعة  2020مارس  25، تم االطالع يومh13. 
 ة ما بني الحرب التجارية وفايروس كورونا، مجلة قضايا آسيوية، ـ هالة محمود طه دودين، العالقات الصينية األمريكي

 .2020املركز الدميقراطي العريب، العدد الرابع، أبريل 
 2020 ـ هاين عبد اللطيف، آثار كورونا االقتصادية خسائر فادحة ومكاسب ضئيلة ومؤقتة، مركز الجزيرة للدراسات، مارس. 

  

http://www.droitetentreprise.com/
http://www.droitetentreprise.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
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 ظل جائحة كورونا الهجرة وإشكالية حقوق اإلنسان في

 
 

 فــاس–أستاذ التعليم العايل بكلية العـلوم القـانـونيـة اإلقـتصاديـة و اإلجتامعية 
 وباحث يف مجال الهجرة و اللجوء

 ات التنميةبـاحثة بسـلك الدكـتـوراه مخترب القانون الخاص ورهان
جامـعـة سـيدي محمد بن عـبـد اللـه كـلية العـلوم القـانـونيـة اإلقـتصاديـة 

 فــاس–واإلجتامعية 
 

 ملخص:
، فهي 19-تعد الهجرة من املواضيع الراهنة التي تطرح نفسها بإلحاح خاصة يف ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد

 أواله املجتمع الدويل عناية كبرية حيث عمل عىل تكريس مجموعةذات بعد إنساين له ارتباط بحقوق اإلنسان، لذلك 
من الحقوق لفائدة املهاجرين، بإقرار آليات دولية لهذه الفئة وتعزيز التعاون الدويل يف هذا املجال،أهمها ميثاق األمم 

 جميعا". لناساملتحدة التي نصت يف مادتها األوىل :"عىل رضورة توفري احرتام اإلنسان والحريات األساسية ل

يعرف تناميا للهجرة من الجنوب إىل الشامل بحيث أضحت تشبه انفجارات برشية  العاملكام هو معلوم أن و 
محدثة تفاعالت اقتصادية وسياسية وثقافية ال تتوقف، وقد ساهمت الظروف االقتصادية الصعبة يف تحريك 

هذه املوجات القوية للهجرة التي غصت بها  املهاجرين نحو البحث عن ظروف مالمئة. ومن الطبيعي أن تصاحب
الدول املستقبلة تدابري سياسية وقانونية تحد من تدفق املهاجرين وتقنن رشوط العمل واالندماج. لذلك أصبحت 
مشاكل الهجرة واملهاجرين، يف طليعة االنشغاالت األمنية لذا الحكومات، ومل تعد الهجرة تثري فقط العنرصية 

 هاجرين وإمنا أصبحت تثري املخاوف من تفاقم مشاكلها.والكراهية ضد امل

 

Abstract: 

Immigration is on of the important topies in this pandemic period, it has a human 

dimension related to human rights, that’s why the international community decides to 

give to this immigrants community some rights, one of this important rights is given by 

the charter of the united nations wich was stated in its first article:” the need to provide 

respect for the human being and basic freedoms for all people”. 
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 :مقدمة
ضاغطة،تثري قدرا كبريا من الهلع والخوف،غالبا ما يرافقها اتخاذ تدابري  ترتبط األزمات والكوارث بأوضاع

وسياسات استثنائية وغري مألوفة،يف إطار التقليل من تداعياتها الخطرة عىل األرواح واملمتلكات،والسعي ملحارصتها 
ها،فإن ألزمات بكل أشكال،ومنع خروجها عن نطاق التحكم والسيطرة. ورغم الظروف الطارئة والفجائية التي تفرزها ا

تدبريها ينبغي أن يوازن بني رضورات ضبط الوضع ومنع تصاعده،والحد من تداعياته السلبية،من جهة،ومتطلبات 
حامية حقوق اإلنسان،وعدم التنكر لالتفاقيات واملواثيق والقوانني الدولية ذات الصلة،من جهة أخرى.وقد شكلت 

يقيا لقياس مدى انضباط عدد من الدول للشعارات التي ما فتئت تطلقها حول جائحة فريوس كورونا املستجد محكا حق
احرتام حقوق اإلنسان،والتزامها مبقتضيات دساتريها ومضامني االتفاقيات املربمة يف هذا الخصوص ، خاصة الحقوق 

 اإلنسانية للمهاجر.

من املواضيع ،-ظل تفيش جائحة كورونا خاصة يف هذه الظرفية الحرجة التي يعيشها العامل أجمع يف- الهجرةوتعد 
 ا، مرتبطاإنساني ابعد ؛وقد أوالها املنتظم الدويل اهتامما كبريا ألن لهاالراهنة التي تطرح بإلحاح عىل املستوى الدويل

 التي يلزم االهتامم بها عىل اعتبار أن املهاجر يعد ثروة برشية مهمة خاصة فئة الشباب منهم. بحقوق اإلنسان

الخروج من أرض إىل أخرى:  واالصطالح؛فالهجرة يف اللغة هي يف اللغة 392الهجرةدفعنا لتحديد مفهوم وهذا ي 
من"هاجر" بهاجر، وكل مخل مبسكنه منتقل إىل قوم آخرين بسكناه فقد هاجر قومه، وسمي املهاجرون مهاجرين 

 .وا بها"أ ألنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نش

ويعرب ،ني خروج من أرض إىل أخرى سعيا وراء الرزق كالهجرة من القرية إىل املدينةالهجرة يف االصطالح تع أما
"يف اللغة الفصحى تطلق عىل الوافد عىل البالد والنازح منها رعن الشخص الذي يقوم بالهجرة مهاجر وكلمة "مهاج

إقامة األجانب باملغرب وبالهجرة املتعلق بدخول و  393القانون.وتجدر اإلشارة إىل أن عىل حد سواء،إىل بلد آخر غري بلده
غري املرشوعة، مل يحدد مفهوم الهجرة، وإمنا يستشف من هذا القانون أن هناك متييز بني اإلقامة املرشوعة والهجرة 

املتعلق بدخول األجانب وإقامتهم باململكة  02-03غري الرشعية، فاإلقامة املرشوعة يف ظل املادة األوىل من القانون 
ه تتعلق باألجنبي،وهو من ال يتوفر عىل الجنسية املغربية، أو كان ممن ليست جنسيت الهجرة غري املرشوعةاملغربية وب

 .معروفة،أو الذي تعذر تحديد جنسيته

                                                           
 .2017و الالجئ يف املواثيق الدولية"، موضوع دورة تكوينية بإقليم صفروا، سنةكريم متقي:"حقوق الطفل املهاجر  392
املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية  02.03( بتنفيذ القانون 2003نوفمرب  11)1424من رمضان  16صادر يف  1.03.196ظهري رشيف رقم  393

 .3817(،ص 2003نوفمرب  13) 1424رمضان  18بتاريخ  5160د وبالهجرة غري املرشوعة،املنشور بالجريدة الرسمية عد
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كل شخص يوجد خارج بلد عىل اعتبار أن هذه األخرية يقصد بها  394من هنا يظهر بأن الهجرة ليست هي اللجوء
، نةبسبب عنرصي أو ديني أو القومية أو االنتامء إىل فئة معي التعرض لالضطهاد جنسيته ولديه خوف له ما يربره من

الالجئ شخص يوجد خارج بلده بسبب الخوف من االضطهاد وال يستطيع االستفادة من حامية ذلك مام يتضح بأن 
هي تكون إما ف، ويطلب متتيعه بحق اللجوء.وتتخد الهجرة عدة أشكال وصور ال يرغب يف ذلك بسبب خوفهأو الوطن 

 هجرة رسية،قانونية،أو غري رشعية وتكون إما وطنية داخل الرتاب الوطني لكل دولة أو هجرة دولية عابرة للحدود .

الهجرة الرسية هي عملية عبور رسية إرادية من بلد آلخر تفتقد الرشعية القانونية، متليها الضغوط االقتصادية 
 ا املهاجر تحقيق الرخاء املادي باألساس. واالجتامعية يف الغالب، ويهدف من خالله

أو"الهجرة الرشعية" أو" الهجرة النظامية" وهي الهجرة بصفة قانونية طبقا لقوانني الهجرة  الهجرة القانونيةأما عن 
 أو مطار بواسطة أوراق قانونية من جواز سفر ميناء أو يف البلدين املهاجر منه واملهاجر إليه عن طريق قنوات العبور،

تطال أي شخص مهام كانت جنسيته، وسواء  تلك التي ،هي 395الهجرة غري املرشوعةة. يف حني نجد بأن تأشري 
عىل الرشداء  ، وهي ترسيقانونااتخذت شكل التسلل إىل املغرب، أو مغادرته باستعامل وسيلة من الوسائل املسطرة 

،وقد تدوم هذه 396يغري بلد إقامته املعتادة بينام الهجرة الدولية تتمثل يف كون أن كل شخص .وكذلك القارصين
الهجرة مدة طويلة أو قصرية؛ وعليه فاملهاجر ملدة طويلة هو كل شخص ينتقل من بلد إىل بلد آخر غري بلد إقامته املعتادة 

ة د،بينام املهاجر ملدة قصرية هو كل شخص يذهب إىل بلد آخر غري بلد إقامته املعتا397ملدة ال تقل عن اثني عرش شهرا 
ملدة ثالثة أشهر عىل األقل وأقل من سنة،باستثناء الحاالت التي يكون فيها السفر لغرض الرتفيه،والعطلة ،وزيارة 

 .398األصدقاء أو العائلة وسفر العمل والعالج الطبي أو الحج

عاملة من املغرب ال ويعد املغرب بلد الهجرة النازحة منذ القدم، وأصبح مؤخرا بلد الهجرة الوافدة والعابرة.وبدأت القوة
انطالقا من الستينيات، وكانت وجهاتها الرئيسية هي فرنسا وبلجيكا وهولندا،ويف الثامنينيات،إثر القيود التي فرضتها 
هذه البلدان ،بدأت التدفقات تتجه أيضا نحو إيطاليا وإسبانيا ،يف حني أن القوة العاملة املؤهلة كانت تفضل الواليات 

وب منطقة عبور للمهاجرين القادمني من أفريقيا جنأنه انطالقات من التسعينيات،أصبح املغرب املتحدة وكندا.إال 
الصحراء واملتجهني إىل أوروبا.وأصبح أيضا أرض املالذ للمهاجرين الذين ال يستطيعون مواصلة رحلتهم نحو القارة 

                                                           
 .39كريم متقي:"حقوق الطفل املهاجر والالجئ يف املواثيق الدولية"، مرجع سابق، ص 394
 املتعلق بدخول األجانب وإقامتهم باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة. 02.03من القانون  50كام حددتها املادة  395
 .1998م املتحدة بشأن إحصائيات الهجرة الدولية،توصيات األم 396
 توصيات األمم املتحدة،نفس املرجع. 397
 توصيات األمم املتحدة، نفس املرجع. 398
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"املهاجر العابر من جنوب  هيف تغيري التصور تجا-2010بريالدي –ساهمت بعض الدراساتقد .و 399األوروبية 
كوت -ةاألفريقي التي شهدتها بعض البلدان الصحراء".كام غريت التحوالت الجيوسياسية وانعدام اإلستقرار

دينامية الهجرة يف القارة األفريقية،إذ وجهتها نحو وجهات جديدة،من بينها املغرب -ديفوار،نيجرييا،وغريها
تزايد من املهاجرين املنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء املغرب كوجهة  عدد م ،يختار2000العريب.وبالتايل،منذ 

.ويف بداية القرن الواحد والعرشين ،نفذت جميع البلدان إصالحات عىل إطارها الترشيعي املرتبط بالهجرة 400 أساسية
عود أغلبيتها إىل لتي توعىل ميادين قانونية أخرى ذات الصلة،مثل قانون الجنسية ،ومدونة الشغل،والقانون الجنايئ،ا

الستينيات والسبعينيات.وهكذا عدلت كال من الجزائر واملغرب وتونس جذريا منظومتها الترشيعية يف العقد األول من 
 هذا القرن، خصوصا قانون الهجرة والجنسية بالنسبة للجزائر،والقانون الجنايئ ومدونة الشغل يف املغرب ومرص.

الرتسانة الترشيعية املنظمة ملوضوع الهجرة يف عالقتها بحقوق اإلنسان التي  من هنا يظهر رضورة التعرف عىل
تنقسم إىل شقني؛ شق يهتم بالترشيع الوطني للمملكة املغربية لهذا املوضوع ،بينام الشق اآلخر يتجىل يف االهتامم 

 منها. الدويل به من خالل املنظومة الترشيعية الدولية املتنوعة التي سنتعرف عىل كل واحدة
فعن الرتسانة الترشيعية الوطنية للمملكة املغربية نجد بأنها قد أولت مللف الهجرة مقتضيات حامئية مهمة  تظهر 

حظر ومكافحة كل ،عدم التميز يف الحقوق :"يف التصدير عىل  الذي نص401الدستور املغريب بشكل واضح يف
إلعاقة أو أي الجهوي أو اللغة أو ا ة أو االنتامء االجتامعي أوأشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أوالثقاف

املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية  02.03ثم بعد ذلك يأيت القانون .وضع شخيص، مهام كان..."
هم به ويحدد تيقنن رشوط دخول األجانب إىل املغرب وإقامالذي عام الطار اإل  ،الذي يعد مبثابة وبالهجرة غري املرشوعة

تدابري قانونية تروم محاربة الهجرة غري املرشوعة وتقنينها وفرض عقوبات زجرية صارمة عىل العصابات والشبكات 
القانون رقم  قام املرشع املغريب بسن،وملنع مثل هذا النوع من املتاجرة  اإلجرامية التي تحرتف املتاجرة يف املهاجرين

 حكام الباب السابع من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعةأل  املتممالبرش،يتعلق مبكافحة االتجار ب 27.14402
،محاولة منه منع اإلتجار بالبرش خاصة يف صفوف املهاجرين بالبرشر بالفرع السادس يف االتجا 403القانون الجنايئ

 عرب شبكات دولية متخصصة يف هذا الشأن.
                                                           

 االتحاد األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية:ملمح الهجرة باملغرب. 2009املعهد الجامعي األورويب، 399
 " ،إصدارات كارتاال.Migrations subsahariennes au Maroc-ue à l’autreD’une Afriq"2011بريالدي م .  400

شعبان  28مكرر بتاريخ  5964( بتنفيذ نص الدستور ،الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر يف  1.11.91ظهري رشيف رقم  401
 .3600(،ص 2011يوليو  30)  1432

-14املتعلق مبكافحة االتجار بالبرش 27.14( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21يف  صادر 1.16.127ظهري رشيف رقم  402
 .6644(،ص2016سبتمرب  19)  1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501،املنشور بالجريدة الرسمية عدد 27
املصادقة عىل مجموعة القانون الجنايئ،املنشور بالجريدة الرسمية (ب1962نونرب 26)  1382جامدى الثانية  28صادر يف  1.59.413ظهري رشيف رقم  403

 .1253(،ص 1963يونيو  5)  1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640عدد 
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التي  1948دجنرب  10 اإلنسانالعاملي لحقوق  ألساس يف اإلعالنأما عن الرتسانة الترشيعية الدولية تتجىل با
منه التي نصت عىل  13املادة نصت يف موادها عىل العديد من املقتضيات الحامية للمهاجر، ونذكر عىل سبيل املثال 

 ذلك بلده يفلكل فرد الحق يف حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة ويف أن يغادر أي بلد مبا  أن:"
 ".والعودة إليه

يضا عىل التي نصت مواده أ  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةوإىل جانب هذا اإلعالن نجد أيضا 
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلده  التي أكدت عىل أن:" 8ضامنات حامئية مهمة للمهاجر،أهمها املادة 

بلوغ  جاء مبجموعة من املواد التي تطمح يل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيةالعهد الدو".كام أن األصيل
تعليم حسب وكذا الحق يف ال العمل والحق يف الرتبية والتكويننفس املسعى وهو حامية حقوق املهاجر خاصة حقه يف 

 االتفاقية هتمة بشؤون املهاجرين،إال أناملهمة امل 404منه.دون أن ننىس بأن هناك رزمة من االتفاقيات الدولية 13املادة 
ية مسؤول ،تأيت عىل رأس اإلتفاقيات الهامة التي أقرت1990املتعلقة بحامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لسنة

ة مكافحة تروم االتفاقيكام غري النظاميني، الدول عىل احرتام حقوق املهاجرين وضامن حاميتهم سواء النظاميني أو
.من هنا يظهر بأن موضوع الحقوق اإلنسانية استغالل وانتهاك حقوق اإلنسان التي يتعرض لها املهاجرون عملية

 للمهاجر يحظى بأهمية عىل الصعيدين الوطني لكل بلد واملنتظم الدويل أيضا.

ترتب عنه  وما-19-فريوس كورونا كوفيد-لذا فأهمية موضوع الهجرة يف عالقتها بحقوق اإلنسان و بالوباء العاملي
من تداعيات وارتباكات وتدابري غري مسبوقة عىل املستوى العاملي،يفرض إعادة النظر يف عدد من السياسات،ومراجعة 
الكثري من األولويات العاملية،مبا يسهم يف تحويل الكارثة إىل فرصة حقيقية الستخالص العرب والدروس الكفيلة 

 واألرضار.بتحصني األجيال القادمة من مختلف املخاطر 

فعىل املستوى الدويل،تظل الحاجة ملحة إىل التعاطي مع مفهوم السلم واألمن الدوليني بصورة شمولية وأكرث 
انفتاحا،فقد أكد الوباء أن األمراض واألوبئة الخطرة تعد من ضمن أهم التهديدات التي تحيط بهذا املفهوم،بل إنها 

وب،وعدد من التهديدات األخرى،وهو ما يتطلب إعادة النظر يف تتجاوز يف جزء كبري من تداعياتها مخاطر الحر 
سياسات التسلح التي تنصب عىل املجال العسكري،وترصد لها إمكانيات اقتصادية ومالية ضخمة تفوق عددا من 

 القطاعات املدنية وتحويل جزءا منها نحو االستثامر يف املجاالت الطبية العلمية ملحاربة عدو حقيقي وداهم،يهاجم
اإلنسانية جمعاء،ودون متييز،ويتعلق األمر مبختلف األمراض واألوبئة التي تبني أنها مازالت تشكل تهديدا لإلنسان 

                                                           
للجنة  عوللمزيد من املعلومات بخصوص االتفاقيات الدولية املهتمة مبجال الهجرة يرجى االطالع عىل التقرير الصادر من مكتب شامل إفريقيا التاب 404

مم املتحدة اإلقتصادية ألفريقيا حول "إشكالية الهجرة يف سياسات واسرتاتيجيات التنمية يف شامل أفريقيا"،دراسة مقارنة،لسنة األ 
 .00:12عىل الساعة  12/08/2020تاريخ الزيارة   na-/sro www.uneca.orgاإللكرتوين عىل الرابط التايل: .املنشور باملوقع29،ص2014
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ولحضارته،من قبيل كورونا.وإن ما يدفع نحو هذا الطرح،هو أنه وبالرغم اإلمكانيات الضخمة التي رصدتها الدول يف 
ات دد الوباء وتوغله داخل الدول الغربية املتقدمة،مبا فيها الواليمجاالت التسلح بكل أشكاله،فإن ذلك مل يحل دون مت

املتحدة األمريكية نفسها ،فال الصواريخ العابرة للقارات،وال الطائرات املوجهة عن بعد وال حامالت الطائرات وال القنابل 
تكبد  املتحدة اإلمنايئ أنالنووية،سمحت بردع هذا الفريوس أو أوقفت زحفه،ويف هذا السياق يتوقع برنامج األمم 

 .405الجائحة كثريا من الدول سنوات ،ورمبا عقودا من التقدم التنموي الذي حققته 

كام أن األزمة الحالية التي يخوضها العامل ضد فريوس كورونا تجرب دوال عظمى عىل العودة لتبني التدابري التي 
اعي،مرورا باإلرساع بإعادة توزيع املوارد،وزيادة إرشاف تطبقها عادة يف أزمنة الحروب،بدءا من تعزيز اإلنتاج الصن

.ويوما بعد يوم يتأكد 406الحكومات ووضع خطط التحفيز،وصوال إىل إمكانية التقنني املحتمل لتوزيع السلع األساسية
اس بأن مصري اإلنسانية واحد سواء كانوا مهاجرين أو مواطنني،وأن التهديدات البيئية وما يحيط بها من تلوث واحت

حراري وندرة املياه والغذاء،وتلك التي تطرحها األوبئة واألمراض الخطرة العابرة للحدود،متثل أحد التحديات الكربى 
وتجنيد ،وتعزيز الحوار،وتجاوز الخالفات السياسية واالقتصادية بني الدول،كالتي تقتيض التضامن،واستحضار املشرت 

هذه املخاطر،بقدر كبري من املسؤولية والتعاون الجديني،ألن تصاعد  القدرات،وتعبئة اإلمكانيات يف سبيل مواجهة
حدة هذه املخاطر من شأنها تهديد حياة اإلنسان عىل كوكب األرض،لذا ينبغي أن يدفع هذا نحو مزيد من التنسيق 

،يف إطار من هوالتعاون الدوليني،وتكثيف الجهود واملبادرات الرامية إىل تعزيز السلم واألمن الدوليني بكل عنارص 
تحمل املسؤولية التي تتطلبها املرحلة املفصلية الراهنة،بعيدا عن كل الحسابات املصلحية الضيقة،خاصة اإلهتامم 
بأجندة الهجرة بالنظر لكرثة معاناة املهاجرين بالنسبة للدول املستضيفة لهم، التي تفاقمت أكرث يف ظل جائحة كورونا 

 .19-كوفيد

ية،أصبح من الالزم والرضوري،إعادة النظر يف السياسات العمومية عرب ترتيب األولويات وعىل املستويات الوطن
من جديد يف هذا الصدد،خاصة عىل مستوى تشجيع البحث العلمي يف كل املجاالت خاصة يف مجال الهجرة ورفع 

حيث تعزيز  وياته،منقيمة الدعم املايل املخصص له من قبل الدولة والخواص،وكذا تطوير قطاع التعليم بكل مست
البنيات األساسية،وتعزيز كفاءة العنرص البرشي،وتطوير املناهج واملخرجات،انسجانا مع املتغريات التي تشهدها 
املجتمعات والواقع الدويل،فهاتان املنظومتان هام الكفيلتان برتسيخ الوعي والعقالنية داخل املجتمع ،وهام البوابتان 

تطور والتنمية ،كام يشكالن معا أساسا لعقلنة وتجويد القرارات املتخذة ،وتوجيهها نحو الحقيقيتان لكسب رهانات ال
خدمة املجتمع وقضاياه خاصة قضايا املهاجرين.كام تظهر أهمية هذا املوضوع أيضا يف اهتامم العديد من الجهات 

                                                           
 .2020مايو  9كورونا سيعيد بلدانا كثرية سنوات إىل الوراء"،جريدة الرشق األوسط، بتاريخ األمم املتحدة:"  405
، عىل 2020مايو  06بتاريخ  BBC؟، منشور باملوقع اإللكرتوين ل 19-فريوس كورونا كيف نستفيد من دروس الحرب العاملية الثانية يف مواجهة كوفيد 406

 .18:59عىل الساعة :  25/06/2020تاريخ اطلع عليه ب  www.bbc.comالرابط التايل:
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لفريوس التي تفرضها مواجهة هذا ا املعنية بالصحة أو حقوق اإلنسان بهذه الجائحة يف عالقتها باإلجراءات والتدبري
القاتل،من قبيل مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان التي أكدت عىل أنه يجب أن تأخذ اإلسرتاتيجيات 

.إذ يجب أن يكون العالج يف متناول 407الصحية يف اإلعتبار ليس فقط األبعاد الطبية للوباء،ولكن أيضا حقوق اإلنسان
 .-خاصة فئة املهاجرين-،مبا يف ذلك األكرث ضعفا  وتهميشاالجميع دون متييز 

مفصال برشاكة مع اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا حول"إشكالية الهجرة  408كام أنجزت املنظمة الدولية للهجرة تقريرا
لصدد ايف سياسات واسرتاتيجيات التنمية يف شامل إفريقيا"،الذي يعرض تحليال مقارنا للتدابري التي اتخذتها بهذا 

بخصوص ستة بلدان يف شامل إفريقيا.وينبع هذا االهتامم من أن ظاهرة الهجرة يف أفريقيا عموما ويف شامل أفريقيا 
عىل وجه الخصوص تتزايد حجام وتعقيدا بوترية رسيعة،وأصبحت بلدان شامل أفريقيا يف اآلن ذاته بلدان مصدر 

يف  409ى عن"الهجرة الدولية والتنمية" الذي عقدته األمم املتحدةوعبور ووجهة.كام جاء يف الحوار الثاين رفيع املستو 
،ال تتم مراعاة الهجرة مبا فيه الكفاية يف االسرتاتيجيات وخطط التنمية الوطنية 2013ترشين األول /أكتوبر

حول الهجرة للمنتدى العاملي  11واإلقليمية.إال أنه رسعان ما تم استحضار التنمية يف ملف الهجرة يف أشغال الدورة ال
الذي نظم عىل مدى ثالثة أيام تحت شعار"الوفاء بااللتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع  2018410والتنمية لسنة 

املهاجرين ألجل التنمية" مبراكش مبشاركة مسؤولني رفيعي املستوى من الحكومتني املغربية واألملانية ووزراء ونائبي 
 وزراء من جميع مناطق العامل.

ن إعالن حالة الطوارئ الصحية يف العديد من دول العامل بسبب انتشار جائحة فريوس كورونا وما يتبع وعليه إ 
ذلك من تدابري وإجراءات يجب أن تتوافق مع معايري حقوق اإلنسان وتتناسب مع تقديم درجة الخطر وعدم استغالل 

حقوق ية النتهاك حقوق اإلنسان وتتمثل هذه الالحكومات لهذه الظروف اإلستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا العامل
املنصوص عليها باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليني امللحقني باإلعالن يف الحق يف الحياة ،الحق 

                                                           
407 :COVID19 Guidance. Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme(HCDH) 
تاريخ   na-/sro www.uneca.orgإصدارات مكتب شامل أفريقيا التابع للجنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألفريقيا ، مأخوذ من املوقع اإللكرتوين : 408

 .01:11عىل الساعة  12/08/2020الزيارة 
  na-/sro www.uneca.orgإصدارات مكتب شامل أفريقيا التابع للجنة األمم املتحدة اإلقتصادية ألفريقيا،مأخوذ من نفس املوقع اإللكرتوين : 409

 نفس تاريخ وساعة اإلطالع.
.وللتعزيز 19:44عىل الساعة  13/08/2020تاريخ الزيارة  www.maroc.ma املغربية :  أشغال هذا املنتدى منشور باملوقع الرسمي للبوابة الوطنية للمملكة 410

تقرير حول مأخوذ من  2014دجنرب  18أكرث من الحقوق اإلنسانية للمهاجر فقد صادقت الحكومة عىل اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتاريخ 
جرة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج و شؤون اله-استبدلت كلمة الدويل باإلفريقي–ة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدويل أنشطة الوزار 

 .08:00عىل الساعة  28/08/2020تاريخ الزيارة  wwwdiplomatie.ma املنشور باملوقع الرسمي لهذه الوزارة عىل الرابط التايل: 2018لسنة 
( عىل حقوق املهاجرين والالجئني،حيث خصصت املحور الفرعي 2021-2018كام نصت خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ) 

 05/08/0202تاريخ اإلطالع  www.didh.gov.maالسادس لهذه الحقوق املوقع الرسمي لوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان و العالقات مع الربملان:
 .01:06عىل الساعة 

http://www.maroc.ma/
http://www.maroc.ma/
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يف السالمة الجسدية،الحق يف عدم تعريض األفراد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية،أو الحاطة بالكرامة 
انية، وانطالقا من هذه الحقوق نطرح جملة من اإلشكاالت تتجىل أهمها يف معرفة أهم إشكاالت الهجرة يف اإلنس

عالقتها بحقوق اإلنسان التي تظهر باألساس عند محاولة التوفيق بني الحامية القانونية للحقوق اإلنسانية الخاصة 
نوع البرشي الصحة العامة وسبل التخفيف منها حفاظا عىل الباملهاجرين مع السياسات الوطنية والدولية املرصدة لتدابري 

 ؟ 19-ومكافحة اإلنتهاكات الإلنسانية لهم يف ظل جائحة كورونا كوفيد

ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية الجوهرية ،ارتأينا تقسيم هذا املوضوع إىل مبحثني معتمدين عىل املنهج التحلييل 
 شمولية به:النقدي املقارن محاولة منا اإلحاطة ال

 املبحث األول: أهم إشكاالت الهجرة يف عالقتها بحقوق اإلنسان يف ظل جائحة كورونا؛
 املبحث الثاين: سبل التخفيف من إشكاالت الهجرة  يف ظل جائحة كورونا.

 املبحث األول:أهم إشكاالت الهجرة يف عالقتها بحقوق اإلنسان يف ظل جائحة كورونا 
جتمعات وتطوير األمم،وهي يف تنام بفعل العديد من العوامل املرتبطة بالتفاوتات يف تساهم الهجرة يف بناء امل

مستوى التنمية والفوارق الدميغرافية املتنامية وانعكاسات التغريات املناخية وظهور قوى سياسية واقتصادية جديدة ويف 
ار يف ظروف طارئة كظرف انتش مقابل ذلك قد تشكل انتكاسة لدى بعض الدول خاصة عند تنامي عدد املهاجرين

جائحة كورونا ،األمر الذي سيساهم ال محالة يف تعميق مشاكل املهاجرين،التي تتمثل باألساس يف الولوج املحدود 
للخدمات الصحية لهم نتيجة الحجر الصحي)املطلب األول(،وهذا الولوج املحدود لهذه األخرية من شأنه التأثري السلبي 

 ق التي يتمتع بها املهاجر من قبيل حقه يف العمل ،والتنقل ،وحقه يف الحياة )املطلب الثاين(.عىل مجموعة من الحقو 

 املطلب األول: الولوج املحدود للخدمات الصحية للمهاجرين نتيجة الحجر الصحي
عدد  عىل املستوى الصحي ،من حيث 19-باملوازاة مع األرضار الكارثية التي أفرزها انتشار فريوس كورونا كوفيد

املصابني ،والحاالت الحرجة،والوفيات،كانت هناك أزمات فرعية أخرى تتناسل بشكل مخيف ،ويف خضم هذه 
التطورات ،بدا أن هناك فئات اجتامعية كانت معاناتها مضاعفة كام هو الشأن بالنسبة للمهاجرين ،وهو ما نبهت إليه 

رة دعت الحكومات إىل إيالء اإلهتامم بهذه الفئات بصو  الكثري من املنظامت والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا،حيث
توازن بني متطلبات فرض الحجر الطبي والتباعد اإلجتامعي من جهة،واحرتام الحقوق املكفولة لهذه الفئة مبوجب 

 اإلتفاقيات الدولية والترشيعات الداخلية ذات الصلة من جهة أخرى.

الهجرة وحقوق اإلنسان ،تحذيرات بشأن اإلنعكاسات الخطرية  وقد أطلقت العديد من الهيئات املعنية بقضايا
للجائحة عىل أوضاع املهاجرين، مع انشغال الدول املستقبلة بتدبري التداعيات اآلنية لهذه األخرية، ذلك أن التدابري 
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ة ياإلحرتازية التي تم فرضها يف هذا الخصوص،من قبيل فرض الطوارئ الصحية ،ووقف بعض األنشطة اإلقتصاد
والتجارية، مل يواكبها تأمني كاف للمستلزمات الرضورية للحياة،من غذاء وملبس ومسكن،وعناية نفسية وطبية خاصة 
بالنسبة لهذه الفئة اإلجتامعية املتمثلني يف املهاجرين الذين غالبا ما يعيشون مشاكل اجتامعية وصحية عديدة حتى 

تي غزت العامل كله، خاصة أمام إغالق الحدود،ووقف الرحالت يف الظروف العادية فباألحرى يف هذه الجائحة ال
الجوية،البحرية والربية.وقد متخض عن إغالق الحدود،تراجع حدة الهجرة الرسية يف عدد من الدول املصدرة،أو تلك 

اضنة حاملعنية بالعبور.ومن جهة أخرى،ونتيجة لألوضاع اإلقتصادية اإلستثنائية التي متر بها الكثري من الدول ال
للمهاجرين،قلت بشكل كبري تحويالتهم نحو بلدانهم األصلية،ما أفقد هذه األخرية مصدرا مهام من املوارد الذي هو 

 الرأسامل البرشي الالمادي.

ويف نفس السياق فقد دعت مجموعة من الجمعيات املغربية إىل تسهيل عملية ترحيل املغاربة الذين منعوا من 
حيث متت مطالبة رئيس الحكومة ووزير الخارجية ورئييس  19-تفيش فريوس كورونا كوفيدالعودة إىل بالدهم بسبب 

مجليس الربملان،بوضع خطة وطنية عاجلة لعودة كافة املغاربة العالقني بالخارج بتواريخ محددة وتخصيص ميزانية 
ستعدادهم  الذين عربوا عن ا لذلك،إضافة إىل التعجيل بتوفري كافة اإلجراءات اإلحرتازية عند استقبال املواطنني

للخضوع للعزل الصحي قبل التحاقهم بذويهم،وهذا ما تم بالفعل بعد اتخاذ كل اإلجراءات الرضورية لعدم السامح 
.وأمام هذه املعاناة دعت الكثري من املنظامت الدولية املعنية بقضايا الهجرة وحقوق اإلنسان بشكل عام 411بتفيش الوباء

ءا ال يتجزأ جز  -بغض النظر عن وضعهم الرسمي-هذه الفئات،بحيث يكون املهاجرون والالجئونإىل استحضار معاناة 
.كام أولت مجموعة من الجمعيات اهتامما خاصا باملهاجرين وطالبي 412من النظم والخطط الوطنية ملواجهة الفريوس"

 -اء والرباطكطنجة والدارالبيض -يةاللجوء يف وضعية غري قانونية،أساسا من جنوب الصحراء ،يف عدد من املدن املغرب
،وقد شملت توزيع أطعمة و كاممات ومواد تعقيم .ومعلوم أن هذه الفئة ترضرت من الحجر لكونها مل تعد تجد أشكال 
التضامن املادي املعهود،أو من يوظفها يف أشغال بسيطة ومؤقتة ولو أنها دون تغطية صحية.وقد أثارت جمعيات 

.كام أنه عىل الصعيد الوطني 413لوضعية داعية السلطات إىل اتخاذ إجراءات لحامية هذه الفئةمختصة االنتباه لهذه ا
شكايات تخص  4تتعلق باملهاجرين و 173قد توصل ب  414البد من اإلشارة إىل أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

                                                           
-،2020تقرير صادر عن مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية ، يوليوز  -الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان–تدبري حالة الطوارئ الصحية باملغرب  411

 .120،ص
ية لحقوق اإلنسان،بتاريخ كرتوين للمفوضية السامميشيل باشليه وفيليبو غراندي: فريوس كورونا هو اختيار ألنظمتنا وقيمنا وإنسانيتنا"املوقع اإلل 412

  www.unhcr.org، من الرابط التايل: 12:00عىل الساعة  12/04/2020
 .114،مرجع سابق ،ص -الحكامة األمنية و حقوق اإلنسان –تدبري حالة الطوارئ الصحية باملغرب  413
فعلية حقوق اإلنسان ضمن منوذج ناشئ للحريات  2019نسان باملغرب برسم سنة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن حالة حقوق اإل  414

 (.3616)مأخوذة من ص 3594(، ص 2020يونيو  29)  1441ذو القعدة -مكرر 6895عدد -، منشور بالجريدة الرسمية السنة التاسعة بعد املائة 2020مارس 
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ثنائية التي سبق التسوية االست طالبي اللجوء ،وقد تبني بعد دراسة هذه الشكايات أن أكرث من نصفها مرتبط بعمليات
 له وأن أوىص بها.

وقد تبني أن عمليتي التسوية االستثنائية قد ساهمتا يف تحسني وضعية عدد منهم إال أن البعض منهم القى 
صعوبات مسطرية من أجل استصدار وتجديد بطاقة اإلقامة.فضال عن ذلك،هناك حاالت ترتبط برفض تأشرية خاصة 

مع شمل األرسة،ورفض الدخول إىل الرتاب الوطني وأخرى تتعلق بالحق يف اإلقامة وتسوية يف إطار إجراءات ج
 والتعليم وإجراءات إثبات الهوية. 415الوضعية والولوج إىل الحق يف الصحة

أنه عىل الرغم من التدابري اإلجرائية املتخدة لتسهيل ولوج  416كام الحظ املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
دمات الصحية ،ماتزال بعض الصعوبات تعيق فعلية هذا الحق بعضا منها مرتبط بالتحديات التي األجانب إىل الخ

من أجل استفادة  2015يواجهها النظام الصحي املغريب بشكل عام .كام سجل املجلس أن االتفاقية املوقعة سنة 
لموس.ويف هذا اإلطار نظم غري مفعلة بشكل م -RAMED–األجانب من تغطية صحية تعادل نظام املساعدة الطبية 

حول موضوع "نحو تغطية صحية شاملة :قضايا و تحديات دمج  2019املجلس كذلك ورشة تفكري يف شهر نونرب 
األجانب".كام سجل املجلس وجود تباينات بني جهات اململكة بخصوص الولوج الفعال إىل الحق يف الرعاية الصحية 

 قتضيات املتعلقة بالوثائق و املساطر..كام سجل أيضا وجود إشكاالت مرتبطة بامل

 أن بعض املستشفيات العمومية متتنع -املجلس الوطني لحقوق اإلنسان-417ومن املالحظات املهمة لهذا املجلس
عن تسليم الترصيح بالوالدة يف حالة عدم تسديد مثن الفاتورة من طرف املستفيدين من الخدمات الطبية.وهو ما 

.ويشكل عدم تسليم الترصيح بالوالدة 2008ديسمرب 11لصادرة عن وزارة الصحة بتاريخ ا108 418يخالف املذكرة رقم 
انتهاكا ملجموعة من الحقوق من بينها تسجيل الطفل يف الحالة املدنية، والحق يف التعليم والولوج إىل جل الخدمات 

 املرتبطة بحقوق الطفل املهاجر.

 ظل هذه املشاكل ،حيث كشف هذا الوباء عدم جاهزية كثري من يف 19-وما يزيد الطني بلة هو انتشار وباء كوفيد
الدول،مبا فيها املتقدمة منها،ملواجهة هذه اآلفة،خاصة عىل مستوى توافر البنيات التحتية املتعلقة بالقطاع الصحي،أو 

أن الجائحة ار باملكون البرشي الكايف،وكذا التجهيزات الرضورية والالزمة يف هذا الخصوص ،وهو ما يحيل إىل اإلقر 
،أفرزت قناعة دولية أكيدة ،بأهمية تخصيص جزء هام من ميزانية الدول لهذا القطاع الحيوي.مام يتضح بأن الحق 

                                                           

 سان والحياة الكرمية حسب تقرير األمم املتحدة لحقوق اإلنسانويشكل الحق يف الصحة عنرصا أساسيا من عنارص حقوق اإلن 415
 Le droit à la santé Fiche d’information Numéro 31, Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 2009. 

 (.3639،نفس املرجع،)مأخوذة من ص 2019نة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب برسم س 416
 .3639،نفس املرجع،ص  2019املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب برسم سنة  417
 التي تنص عىل أن "الحق يف الوالدة و العمليات القيرصية هو مجاين عىل مستوى املستشفيات العمومية". 418
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يف الصحة يعد حقا شامال يشمل إضافة إىل الرعاية الصحية وبناء املستشفيات، عددا كبريا من العوامل التي ميكن 
مر بإمدادات مياه الرشب والرصف الصحي،والغذاء الصحي،الغذاء الكايف أن تساعد عىل عيش حياة سليمة.ويتعلق األ 

والسكن الالئق ،ظروف عمل وبيئة صحية،الرتبية الصحية ونرش املعلومات واملساواة بني الجنسني.وتوفر مقاربة 
لتمييزية ا الصحة القامئة عىل حقوق اإلنسان عىل اسرتاتيجيات وحلول ملواجهة ومعالجة عدم املساواة واملامرسة

وعالقات القوة غري العادلة،كام تهدف هذه املقاربة إىل ضامن تصميم جميع السياسات واإلسرتاتيجيات والربامج 
 الصحية لتحسني متتع الجميع تدريجيا بالحق يف الصحة.

م دويجب عىل التدخالت الرامية إىل تحقيق هذه األهداف احرتام عدد من املبادئ واملعايري الصارمة:منها ع
التمييز يف التمتع بالصحة عىل أي أساس كان،وتوافر مرافق الصحة العامة والرعاية الصحية واملواد والخدمات 
والربامج الكافية وإمكانية وصول الجميع إىل هذه املرافق والخدمات.كام تحدد املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان 

قدمي ني الساكنة من تأكيد حقوقها وتشجيع واضعي السياسات ومالعالقات بني الجهات الفاعلة املختلفة من أجل متك
.إن تأثري فرض الحجر 419الخدمات عىل الوفاء بالتزاماتهم يف توفري صحة أكرث استجابة لهذه الحاجيات والحقوق 

 الصحي له تداعيات جمة عىل مجموعة من الحقوق املكفولة للمهاجر وهذا ما سنتعرف عليه يف )املطلب الثاين(.

 تأثريات محدودية متتع املهاجر بالحق يف الصحة عىل باقي الحقوق األخرى  املطلب الثاين: 
وعالوة عن املعاناة اإلنسانية الراهنة التي يتكبدها الكثري من املهاجرين عىل امتداد مناطق مختلفة من العامل 

ة،بسبب التداعيات رة ،قد ميتد لفرتة طويلتحت ضغط الوباء،يرتقب الكثري من الخرباء والباحثني ،مستقبال قامتا للظاه
عرب العامل،فحالة الحجر الصحي التي تشهدها الكثري من  19-االقتصادية واإلجتامعية التي سيخلفها فريوس كوفيد

بلدان االستقبال ،ستتمخض عنها صعوبات اقتصادية بالنسبة لكثري من الرشكات ،قد تصل إىل حد اإلفالس،ما سيؤدي 
 يف استقبال املهاجرين،بل وإىل ترسيح العاملني من حاميل التأشريات املؤقتة،وحتى بعد تعايف إىل تراجع كبري

اإلقتصاد ،يتوقع الخرباء منح أولوية فرص الشغل ملواطني هذه الدول،اليشء الذي سيزيد من تعميق األزمات 
 .420اإلجتامعية واإلقتصادية بالبلدان املصدرة للمهاجرين

للهجرة الدولية من أجل العمل تركيزها عىل اليد العاملة املؤهلة.وقد سعت معظم البلدان يف ومن السامت الثابتة 
املقام األول إىل استقطاب هذا النوع من اليد العاملة من أجل إغناء اقتصاداتها بكفاءات ومعارف جديدة ،ولكن أيضا 

                                                           
419  Santé se droit de l’homme, Organisation Mondiale de la Santé, 2017. 

وين ملركز ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملرجع إيرول ييبوك:"اتساع الفجوات..اتجاهات تأثري وباء كورونا عىل الهجرة العاملية"،املوقع اإللكرت  420
  www.futureuae.comعىل الرابط التايل:12:07الساعة عىل  01/08/2020املستقبل لألبحاث و الدراسات املتقدمة،بتاريخ 



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

239 
 

لوميات من فئة األطباء واملختصني يف املعلتلبية حاجياتها يف قطاعات محددة ،كام هو الشأن بالنسبة للمهاجرين 
 .421واملهندسني وغريهم

وماتزال هذه الرغبة يف استقطاب العامل ذوي املؤهالت العالية قامئة ،السيام يف القطاعات التي تعاين من 
 الخصاص يف اليد العاملة،ومازال هذا االتجاه العام متواصال،حيث اعتمدت بعض البلدان سياسات هجرة انتقائية

تروم تلبية حاجيات سوق الشغل نحو أكرث دقة.وإجامال،فإن العامل الذين لديهم تكوين عال هم أكرث قدرة عىل التنقل 
من العامل األقل تأهيال،وينتقلون نجو بلدان يحصلون فيها عىل أجور أفضل ومتكنهم من مستوى عيش أفضل و 

عمل أصبح اليوم من الصعب تصوره خاصة يف ظل انتشار .إال أن تنقل املهاجرين من أجل ال422بيئة عمل أكرث جاذبية
،حيث يالحظ تخوف يف صفوف العديد من املهاجرين من انتقال هذا الوباء إليهم يف مكان 19-وباء كورونا كوفيد

ريه للجهاز بسبب تدم-عملهم ،ألن إصابتهم بهذا الوباء يعني فقدانهم للشغل ولقوتهم اليومي مام يؤثر هذا الوباء
عىل الحق يف العمل،إىل حني التوصل إىل لقاح مضاد له.إال أنه لتجاوز هذا التأثري فقد ابتكرت –عتي لإلنسان املنا

أساليب متطورة سواء يف القطاع العام أو الخاص لسريورة العمل وعدم التوقف وذلك عرب العمل عن بعد باستخدام 
 الحاسوب وباقي األجهزة الذكية.

 ء موجات الهجرة املستقبلية ،والتي ستتم أساسا داخل القارة اإلفريقية،فإن املغربوعالقة بسوق الشغل ففي ضو 
ذي يتقدم ال -إىل جانب هذه الجائحة-مدعو ،عند تدبريه ملوجات الهجرة ،إىل استحضار مسألة اإلنتقال الدميغرايف،

انها،وفقا للمندوبية سيبلغ عدد سك بوثرية مهمة .ويتعني عىل بالدنا أن تتهيأ للتغيري الدميغرايف الذي ستواجهه،حيث
مليون نسمة املسجلة منذ حوايل أربع  33,8بدال من  2050مليون نسمة يف سنة   423،43,6السامية للتخطيط

 سنوات.لذلك ينبغي أن يأخذ تحليل عالقة الهجرة بسوق الشغل بعني اإلعتبار كل هذه املعطيات.

التي تعتمد -سيدياو –اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا إىل املجموعة424ومن شأن االنضامم املرتقب للمغرب
بروتوكوال حول حرية تنقل األشخاص والبضائع مع دول املجموعة وحق السكن واإلقامة،أن يفتح الباب أمام توافد 

 ةأعداد مهمة من املهاجرين املنحدرين من هذه املنطقة التي تشهد منوا دميغرافيا متسارعا.إال أن اإلشكاالت اإلنساني

                                                           
. منشور باملوقع الرسمي 20ص  ،37/2018حسب رأي املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي حول موضوع" الهجرة وسوق الشغل "إحالة ذاتية رقم  421

 .12ص .13:26 عىل الساعة 30/08/2020تاريخ اإلطالع  www.cese.maلهذا املجلس عىل الرابط التايل:
. منشور باملوقع الرسمي 20ص  ،37/2018ذاتية رقم حسب رأي املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي حول موضوع" الهجرة وسوق الشغل "إحالة  422

 .12ص .15:10عىل الساعة  05/08/2020تاريخ اإلطالع  www.cese.maلهذا املجلس عىل الرابط التايل:
 .12:17عىل الساعة  20/08/2020تاريخ الزيارة  www.hcp.ma:ية السامية للتخطيط املوقع الرسمي للمندوب 423
. منشور باملوقع الرسمي 20ص  ،37/2018وفق رأي املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي حول موضوع" الهجرة وسوق الشغل "إحالة ذاتية رقم   424

 .13:26عىل الساعة  15/08/2020طالع تاريخ اإل  www.cese.maلهذا املجلس عىل الرابط التايل:
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التي تواجه املهاجرين وطالبي اللجوء ستزداد ،مع فرض تعليامت السالمة الصحية التي ستحد بشكل كبري من هامش 
تحركهم،بل وحتى من التمتع ببعض الحقوق املكفولة لهم ،تحت ضغط الجائحة،فيام ستزداد الفجوة بني الدول 

 .425املتقدمة والنامية مع تشدد إجراءات الهجرة الرشعية

،ففي أروبا وأمريكا سقط عدد كبري 426بح الحق يف الحياة مهددا لعدم كفاية النظم الصحية ملواجهة الوباءكام أص
من الضحايا بني وفيات وإصابات خطرية بسبب تأخر بعض الدول مبا فيها املتقدمة منها يف فرض الحجر الصحي،ما 

خرى خاصة يف صفوف املهاجرين،ومن جهة أ  جعل الوضع الوبايئ يتطور بشكل خطري مخلفا عددا كبريا من الضحايا
حدثت مظاهر قرصنة لحموالت سلع يف ملكية دول أخرى،وبرزت ترصيحات تدعو إىل تجريب لقاح "كورونا" عىل 
األفارقة املهاجرين من املواطنني األصليني،وتحدثت بعض التقارير اإلعالمية عن وجود مظاهر متييز يف تقديم العالج 

 لغربية بسبب الجنس والعرق.داخل بعض البلدان ا

كام يتم اإلتجار بالبرش خاصة يف صفوف املهاجرين واستغالل وضعيتهم الصعبة يف إطار شبكات ومنظامت 
ناشطة يف هذا املجال،األمر الذي يستدعي التدخل العاجل إليقاف مثل هذه املامرسات عرب محاكمة دولية صارمة 

 09-01ات".وقد تم تعزيز مكافحة االتجار بالبرش عرب سن القانون رقم للتصدي لها والرضب عىل أيدي "تجار األزم
-57الذي يعدل ويتمم القرار رقم  09-02القانون رقم–،الذي تم استكامله بتعديل مدونة املسطرة الجنائية 2009لعام

اتفاقية األمم املتحدة  لوالقانون الجنايئ الذي تم تكييفه مع بروتوكو -املتعلق باملساعدة القضائية 1971غشت 5بتاريخ 71
 ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية.

عىل القانون التنظيمي الذي ينظم جميع جوانب الهجرة ويعزز 2003وتجدر اإلشارة إىل أن املغرب صادق سنة
،وفيام يتعلق بالحقوق،ال يرخص بإمكانية اإلحتجاز 427مكافحة الهجرة األجنبية والهجرة غري الرشعيني وتسهيلهم

قبل الطرد إال يف حاالت معينة،لرضورة مطلقة ،وبقرار كتايب ومعلل صادر عن السلطات املعنية وللمدة الالزمة حرصيا 
لرحيل املهاجر غري الرشعي.وإضافة إىل ذلك،ال ينبغي أن يكون محل اإلحتجاز تحت والية إدارة السجون،ومينع طرد 

إمكانية التجمع العائيل.كل هذه اإلشكاالت وغريها التي تواجه  النساء والحوامل والقارصين.وينص هذا القانون عىل
-سواء يف الحالة العادية أو يف الحاالت االستثنائية عند تواجده مثال يف بلد موبوء هنا تزداد املشاكل وتتفاقم  -املهاجر

                                                           

تاريخ  www.annabaa.orgدالل العكييل:"كيف أثرت جائحة كورونا عىل الهجرة العاملية؟"،شبكة النبأ املعلوماتية،منشور باملوقع اإللكرتوين  425 
 .17:06عىل الساعة :  08/08/2020اإلطالع 

تارخ اإلطالع    www.alwatan.com.sa،عىل الرابط : 2020أبريل  17خيل:"حقوق اإلنسان يف زمن كورونا"،الوطن أونالين،بتاريخ يوسف أبا ال 426
 .15:00عىل الساعة  18/04/2020

 .2003 ترشين الثاين/نوفمرب 11املتعلق بدخول و إقامة األجانب باململكة املغربية و بالهجرة غري الرشعية، 02-03القانون رقم  427 

http://www.annabaa.org/
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هشة  وهذا ما ه الفئة التستلزم رضورة التدخل اآلين إليجاد الحلول املالمئة التي من شأنها التخفيف من معاناة هذ
 سنحاول التطرق إليه يف )املبحث الثاين(.

 املبحث الثاين: سبل التخفيف من إشكاالت الهجرة يف ظل جائحة كورونا
تتجىل سبل التخفيف من إشكاالت الهجرة خاصة يف ظل جائحة كورونا إىل دعم ومساندة املؤسسات الوطنية 

انية مهاجرين )املطلب األول(،ثم التفكري يف آليات لحامية كونية الحقوق اإلنسوالدولية املهتمة بالحقوق اإلنسانية لل
 للمهاجر يف )املطلب الثاين(.

 دعم ومساندة املؤسسات الوطنية والدولية املهتمة بالحقوق اإلنسانية للمهاجرين  املطلب األول:
املكرسة  ن املهاجرين،خصوصا تلكتوجد عىل صعيد اململكة املغربية مؤسسات وطنية تعنى بالهجرة وبشؤو     

ملغاربة العامل:الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج،ومؤسسة الحسن الثاين للمغاربة املقيمني بالخارج،ومجلس 
ووزارة الداخلية التي ،-مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية–الجالية املغربية بالخارج؛ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون

م التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود.وسنعرض لكل مؤسسة عىل تض
 حده بالنظر ألهميتها حسب الرتتيب الوارد أعاله.

،وتهدف لالستجابة لسيل 1990:تم إنشاؤها سنة 428الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة
املتعلقة مبغاربة العامل التي تتطرق إليها مختلف اإلدارات.ومتثل املخاطب الوحيد مع مغاربة العامل،الذي أخذ  املواضيع

املكلفة -يارئيس الحكومة حال–شكل وزارة قامئة بذاتها ويحمل مسؤولية الدولة ،وهي الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول 
 بالجالية املغربية املقيمة بالخارج.بصياغة وتنفيذ السياسات الحكومية املتعلقة 

،وتتكلف بتعزيز العالقات التي تربط 1990:أنشأت سنة 429مؤسسة الحسن الثاين للمغاربة املقيمني بالخارج
املغاربة املقيمني بالخارج بوطنهم من منظور عميل،وتساعدهم عىل تجاوز الصعوبات التي يواجهونها.وقد تزامن إنشاء 

قسم وزاري مكلف باملغاربة املقيمني بالخارج،بهدف توفري آلية مرنة حتى تتمكن الوزارة من هذه املؤسسة مع إحداث 
تنفيذ أنشطتها يف الخارج.وتعتمد املؤسسة عىل مجموعة من الربامج يف املجاالت القانونية واالقتصادية والثقافية 

. ويتمثل يف إرشاك 2007ول/ديسمرب: تم إنشاؤه يف كانون األ 430مجلس الجالية املغربية بالخارج واالجتامعية.
علق األمر مبؤسسة ويت جامعات الشتات املغربية يف صنع القرارات ذات الصلة مبجاالت حياتهم يف بلدان االستقبال.

                                                           
 .22:56عىل الساعة  30/08/2020تاريخ الزيارة  www.marocainsdumonde.gov.maمأخوذ من املوقع الرسمي لهذه الوزارة عىل الرابط التايل: 428
 .22:54عىل الساعة  30/08/2020تاريخ االطالع www.fh2mre.ma مأخوذ من املوقع الرسمي لهذه املؤسسة عىل الرابط التايل: 429
 .22:50عىل الساعة  30/08/2020تاريخ اإلطالع www.ccme.org.ma الرسمي ملجلس الجالية املغربية بالخارج: املوقع 430
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استشارية تتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية.ولضامن استمرارية مجلس الجالية املغربية بالخارج و"رشعيته"،متت 
 .2011431ستور دسرتته يف نص د

مديرية الشؤون القنصلية واإلجتامعية: يتعلق األمر مبديرية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وتتم عمليات 
هذه املديرية خصوصا عىل مستوى قنصليات املغرب عرب العامل،وباألساس يف مناطق استقرار الجالية املغربية.وكام 

 ديرية بالشؤون اإلدارية واإلجتامعية ملغاربة العامل.تحيل عىل ذلك تسميتها،تتكلف هذه امل

الهيئات التابعة لوزارة الداخلية:تنسيقية املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود:تضطلع 
ري الرشعيني غهذه الهيئات بدور مهم يف تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل القضاء عىل التنقل و العمل غري القانونيني أو 

اإلطار  2005التي تم إطالقها سنة  432لعامل مهاجرين يف وضعية غري سليمة.ومتثل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية
اإلسرتاتيجي للقضاء عىل الفقر وعىل اإلقصاء اإلجتامعي باملغرب.وتأخذ بعني االعتبار الفوارق بني الجهات واألقاليم 

 السكان األكرث فقرا وهشاشة. والجامعات ،وتستهدف تدابري تهم

،وتتمثل مهامها األساسية 2005مديرية الهجرة ومراقبة الحدود لدى وزارة الداخلية :رشعت يف مزاولة نشاطها منذ 
من جهة يف"التنفيد العميل وتتبع اإلسرتاتيجية الوطنية ملحاربة شبكات االتجار بالبرش"،ومن جهة أخرى،تعمل مبثابة 

  التعاون يف هذا املجال،عىل املستويات الثنائية،ومتعددة األطراف واإلقليمية.واجهة ومحفز لتدابري

كام ساهم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف النهوض بقضايا املهاجرين من خالل دخوله يف رشاكة مع 
نب املقيمني االجمعيات الوطنية النشيطة يف مجال حقوق اإلنسان بصفة وثيقة يف عملية استثنائية لتسوية وضع األج

،من خالل إنشاء لجنة 2014كانون األول/ديسمرب  3بصفة غري قانونية باملغرب يف الفرتة مابني فاتح كانون الثاين/ينايرو
وطنية لتلقي تعرضات املهاجرين وتسوية وضعياتهم،كام اتفقوا عىل إنشاء مكاتب لألجانب مزودة باملوارد البرشية 

 .433عاملة وإقليم باململكة املغربية لتلقي طلبات التسوية واملوافقة عليهاواملادية الالزمة عىل مستوى كل 

هذا عىل الصعيد الوطني أما عىل الصعيد الدويل فإننا نجد بأن أوىل املؤسسات املهتمة بشؤون املهاجرين خاصة 
تجاوز األزمات  يف الجانب الصحي لهم عىل الصعيد الدويل تتمثل يف منظمة الصحة العاملية،التي لها دور قوي يف

                                                           
املغريب عىل أنه :"يتوىل مجلس الجالية املغربية بالخارج ،عىل الخصوص ،إبداء ارائه حول توجهات السياسات  2011من دستور  163ينص الفصل  431

ملقيمني بالخارج من تأمني الحفاظ عىل عالقات متينة مع هويتهم املغربية،وضامن حقوقهم وصيانة مصالحهم ،وكذا العمومية التي متكن املغاربة ا
 املساهمة يف التنمية البرشية و املستدامة يف وطنهم املغرب و تقدمه".

م قد يصبحون ان لألفراد األكرث هشاشة ،بصفتهوتتضمن هذه املبادرة برامج الدعم واإلدماج اإلجتامعي التي تتجسد يف توفري فرص يف عني املك 432
 ضحايا لشبكات االتجار بالبرش.وتهتم التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية بتنفيذ اإلسرتاتيجية.

وين و املؤسيس لطلب اللجوء لقانوقد تم تكليف لجنتني وزاريتني ترتأسهام املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان،عىل التوايل بتطوير اإلطار ا 433
 ومكافحة االتجار بالبرش.
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يف تطوير اللوائح الصحية العاملية مع األنظمة الصحية التي أقرت بباريس واملتعلقة  2005الصحية،حيث بدأت سنة 
،والتي أظهرت الحاجة إىل التعاون الدويل يف مجال الصحة العامة،كام أنشأت منظمة الصحة 1851بوباء الكولريا سنة 

قت ،اللوائح الصحية العاملية هدفها السعي لتحقيق األمن الصحي العاملي،وبالتايل اتفالعاملية باتفاق مجموعة من الدول 
جل البلدان عىل تعزيز قدراتها للكشف عن إحداث لوائح الصحة العامة وتقييمها والتبليغ عنها وجمع وخلق املعلومات 

لصحة العاملية دور التنسيق يف اللوائح ا وتبادلها يف مجال مكافحة والوقاية من األمراض،وتتوىل منظمة الصحة العاملية
الدولية،وتعمل مع رشكائها عىل مساعدة البلدان عىل تعزيز قدراتها للتعاون الدويل لتحقيق وضامن األمن الصحي 
العاملي من خالل تعزيز قدرات الدول عىل حالة التأهب وتعزيز نظام استجابة للطوارئ الصحية،وبالتايل فكل إجراء 

.بعد هذه املنظمة يأيت دور املنظمة 434زمن كورونا تنبع أوتجد أساسها من هذه اللوائح الصحية العامليةاحرتازي يف 
، وهي ملتزمة مببدأ أن الهجرة اإلنسانية 1951وهي منظمة بني حكومية تم تأسيسها يف العام  IOM)الدولية للهجرة )

د سواء.أما عىل مستوى العامل ،فإن لدى املنظمة واملنظمة هي هجرة مفيدة للجميع ،للمهاجرين واملجتمعات عىل ح
موظف يعملون يف  7800دولة ،ذلك فضال عن أن لديها مايزيد عن  151الدولية للهجرة عدد من الدول األعضاء وقدره 

.وقد قامت مع غرفة التجارة الدولية عىل إصدار إرشادات جديدة 435موقع ميداين 470مرشوع ،يف  2300أكرث من 
ل ،تهدف اتخاذ تدابري لحامية العامل املهاجرين الذين يقفون يف الخطوط األمامية لالستجابة الجامعية ألرباب العم

 .19-لجائحة كوفيد

كل هذه املؤسسات وغريها تحتاج ملزيد من الدعم واملساندة للنهوض بأوضاع املهاجرين وتحسني مستوى عيشهم 
 وطنية والدولية لهذه املؤسسات نذكر عىل سبيل املثال:يف بالد املهجر.ومن بني وسائل الدعم واملساندة ال

كام أن  .تخصيص موارد مالية مهمة لتوفري أساسيات الحياة للمهاجرين عرب صناديق معدة مسبقا لهذه الغاية
للدعم النفيس دوره األسايس يف تكوين شخصية اإلنسان عامة واملهاجر خاصة؛ من خالل محاربة امليز العنرصي 

يه كأقلية يف بالد املهجر،عرب إيقاع عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه مامرسة سلوك عنرصي لتجنب املامرس عل
 وقوعها؛ متكينهم من الولوج السلس ملختلف الخدمات العمومية.

تحفيز املؤسسات الوطنية والدولية عىل تحسني مستوى عيش املهاجر بحصولها يف مقابل ذلك عىل دعم مايل 
 ا املستقبلية وتطوير تجربتها بالدخول يف رشاكة مع دول رائدة يف نفس مجال تخصصها.ملختلف خدماته

                                                           
 والغرض من هذه اللوائح هي الحفاظ عىل الصحة العامة لإلنسان كأولوية ،سواء يف حاالت الطوارئ الصحية التي أقرتها معظم الدول أوحاالت 434

 االستثناء.
 .22.40عىل الساعة  30/08/2020تاريخ الزيارة  ipedia.orgwww.wikمأخوذ من موقع  435

http://www.wikipedia.org/
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ال يستهان بها يف الرفع من مستوى التنمية يف مختلف املجاالت،بحيث ال متثل الهجرة 436اعتبار املهاجر ثروة 
الدول عىل  هذا السبب،تعملالنازحة مجرد مورد مايل ضخم،بل هي أيضا خزان للكفاءات البرشية والعلمية والتقنية.ل

ج الخاصة بالجاليات املستقرة بالخارج.وهذا يدفعنا للحديث عن مختلف آليات إدما –املالية والبرشية–تعبئة الرساميل
 املهاجرين التي سنتعرف عليها يف )املطلب الثاين(.

 املطلب الثاين:آليات حامية كونية الحقوق اإلنسانية للمهاجر 
امئية للمهاجر منها ما هو ترشيعي،ومنها ما هو مؤسسايت التي تقوم بدور التحسيس والوقاية تتنوع اآلليات الح  

 437توسنذكر هذه اآلليا من املخاطر التي ميكن للمهاجر أن يصطدم بها،وتحسني ظروف عيشهم يف بالد املهجر.
 الحامئية بشكل مشرتك عىل الشاكلة التالية:

وية ورية من أجل إرساء سياسة فعلية إلدماج املهاجرين املستوفني لرشوط تستعبئة املوارد البرشية واملالية الرض 
اص وضع برنامج تكوين خ ؛تعزيز الرشاكة مع املنظامت العاملة يف مجال مكافحة االتجار باألشخاص  ؛الوضعية 

 ؛لتعزيز قدرات املسؤولني عىل إنفاذ القوانني املرتبطة مبكافحة االتجار باألشخاص

باألشخاص)رشطة مراقبة الحدود،األمن  ون بني مختلف املصالح املعنية مبكافحة االتجارتعزيز التعا
لح تعزيز البعد األمني:من خالل العمل الدائم للسلطات املحلية ومصا(؛ الوطني،الدرك املليك،القضاء وحامية الضحايا

                                                           
،يليها وبناءا عىل تحليل بيانات البنك الدويل يف تصنيف البلدان املدروسة املبني أسفله حسب قيمة تحويالت املهاجرين ،تحتل مرص الرتبة األوىل 436

ني و ع املبالغ املحولة إىل املغرب ومرص ،تبدوا مساهمة تحويالت أموال الجزائريفتونس بالرتبة الخامسة. ومقارنة م-الرتبة الرابعة–املغرب،ثم الجزائر 
التونسيني ضئيلة وذلك حسب الجدول املبني أسفله: مأخوذة من املوقع الرسمي للبنك الدويل عىل الربط 

 .16:38عىل الساعة  09/08/2020تاريخ الزيارة  world.bank.publications www.issuu.com/التايل:
 املبالغ مباليني دوالر أمرييك البلـــد 
 7.6810 مرص 1
 6.447 املغرب 2
 3.178 السودان 3
 2.031 الجزائر 4
 1.960 تونس 5
 2 موريتانيا 6

لة عىل اوكام يشري هذا الجدول إىل أن الدول تواجه تحديات التي يتعني مواجهتها عالقة بحقوق رعاياها يف بلدان االستقبال.فمن جهة تتم اإلح
داث حاملحافظة عىل هويتهم و ثقافتهم ،ومن جهة أخرى يتم بذل الجهود لتحقيق اندماجهم يف بلد االستقبال ،وقابلية حمل الحقوق االجتامعية وإ 

التي متثل مصدر  جاآلليات الكفيلة بإعادة إدماجهم يف بلدانهم األصل.وعربت البلدان الستة عن اهتاممها الخاص بإنشاء الروابط مع جاليتها بالخار 
شار إىل أهمية يالرثوات اإلنسانية واملالية الالزمة لدعم التنمية الوطنية.وفيام يخص النظرة تجاه الهجرة الوافدة ،يف حالة الجزائر والسودان وتونس،

 األجانب. اإلسرتاتيجية لنقل التكنولوجيا والعلم ،وإىل إنشاء مناصب الشغل التي ميكن أن تتيحها املقاوالت والرعايا
 .52-51كريم متقي:"حقوق الطفل املهاجر و الالجئ يف املواثيق الدولية"، مرجع سابق، ص 437
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التمشيط  تقوم الدوريات الجوية وعملياتومتيزها باليقظة حيث  يف حامية الحدوداألمن وكذا القوات املسلحة امللكية 
 ؛األرضية وكذا العمليات اإلستخباراتية بإجهاض محاوالت الهجرة يف مهدها

إبالء أهمية خاصة للتكفل املادي والقانوين بالقارصين األجانب غري املرفوقني مع الحرص بشكل خاص عىل 
 ضامن املواكبة النفسية والصحية لضحايا العنف؛ 

 كفيلة بزجر املشغلني الذين يستغلون املهاجرين غري النظاميني،وضامن حق هؤالء املهاجرين يف اتخاذ تدابري
 ؛اللجوء عند االقتضاء إىل مفتشية الشغل دون خوف

إن الربوتوكوالت واإلتفاقيات الدولية تتطلب التعاون بني الدول األطراف فيها،إال أنه ليس هناك ما مينع التعاون 
األطراف يف الربوتوكول أو التي ال توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف ،وذلك تأسيسا  حتى مع الدول غري

عىل مبدأ املعاملة باملثل واملجاملة الدولية ،ألن هذا التعاون من شأنه مكافحة جرميتي اإلتجار بالبرش والهجرة غري 
 ا؛املرشوعة،مام ستتحقق العدالة ويعزز اإلستقرار وطنيا ودولي

 مواجهة األسباب الجذرية املؤدية إىل ارتكاب الجرميتني كالعنرصية والفقر واإلرهاب والتطرف الديني...إلخ.

 .األوربيةما هو موجود ببعض الدول  ،عىل غرار438 بتدائيةغرفة خاصة بالهجرة واللجوء باملحاكم اإل  إحداث

الحصول عىل  دقيقة بخصوصهم،ولن يتمبيانات  توفري قاعدةالبد من  للمهاجرينلقيام بعملية إحصائية دقيقة و 
الذي نطمع يف 439هذه البيانات إال من خالل إنشاء مؤسسات تعنى بهذا الشأن من قبيل املرصد اإلفريقي للهجرة

التعجيل بتنزيله عىل أرض الواقع ،بحيث سيشكل "بنكا للمعلومات" يساعد الحكومات عىل ضفتي املتوسط يف فهم 
وإيجاد الحلول التشاركية املمكنة لها،دون إغفال التعاون التنموي بني الضفتينن وذلك بدعم دول أكرث ألزمة الهجرة 

الجنوب يف خلق فرص الشغل ،لتحويل أنظار الشباب اإلفريقي من"الحلم األورويب"إىل"الحلم اإلفريقي"،الذي طال 

                                                           
 وما بعدها. 51كريم متقي:"حقوق الطفل املهاجر و الالجئ يف املواثيق الدولية"، نفس املرجع، ص  438
ديسمرب  10يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع مبراكش يف  1.190وملزيد من هذا الترسيع يف تفعيل املرصد اإلفريقي للهجرة فقد تم سن قانون  439

مية سبني حكومة اململكة املغربية و االتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط الذي كان مرشوعا ونرش بالجريدة الر  2018
.الذي 6309ذي وافق عليه املجلس بإجامع كام هو مبني يف نفس الجريدة ،ص ،ال6307( ،ص 2019يوليوز  15)1440ذو القعدة  12-75للربملان عدد 

ذي  5صادر يف  1.19.99،مبوجب الظهري الرشيف رقم 4956(،ص 2019يوليو  11) 1440ذو القعدة 8-6794أصبح قانونا ونرش بالجريدة الرسمية عدد 
بني حكومة اململكة املغربية  2018ديسمرب  10جبه عىل اتفاق املقر املوقع مبراكش يف املوافق مبو  01.19(بتنفيذ القانون رقم 2019يوليو  8) 1440القعدة 

 و االتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط.
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و مؤسسة تابعة لالتحاد اإلفريقي يقع وه440انتظاره يف بناء مستقبلهم.كام تتمثل وظائف املرصد اإلفريقي للهجرة
مقرها بالرباط،حول ثالثة محاورتهم"الفهم واإلستباق والعمل"،التي ستسمح أنشطته،بطبيعتها التقنية والعملية بتكوين 
معرفة دقيقة بظاهرة الهجرة ورسم صورة إفريقية عنها والعمل عىل توحيد سياسة فعالة حولها،كام كان قد أكد 

اللة امللك محمد السادس،رائد إفريقيا يف موضوع الهجرة ،بشأن تفعيل املرصد اإلفريقي للهجرة صاحب الج441تقرير
لالتحاد اإلفريقي املنعقدة بأديس  33باملغرب،الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثامين أمام القمة العادية ال

التي 2018442عاملي حول الهجرة والتنمية لسنةللمنتدى ال 11أبابا.وقد كان هذا املرصد من مخرجات أشغال الدورة ال
نظمت عىل مدى ثالثة أيام تحت شعار"الوفاء بااللتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع املهاجرين ألجل 
التنمية"مبراكش مبشاركة مسؤولني رفيعي املستوى من الحكومتني املغربية واألملانية ووزراء ونائبي وزراء من جميع 

سيكون للقارة السمراء مرصدها الخاص بها حول الهجرة عىل غرار املراصد األوروبية،وإحداثه يف مناطق العامل،مام 
 الرباط له رمزيته الخاصة بالنظر للخطوات التي قطعها املغرب يف سياسة الهجرة.

التعليم  ةعرب إبرام اتفاقية إطار مع وزار  إرشاك الجامعات، بإدراج مواضيع الهجرة واللجوء يف األبحاث الجامعية
 العايل والبحث العلمي من أجل فتح تخصصات وماسرتات يف مجال الهجرة لتعميق البحث العلمي يف هذا املجال.

،تم تناول 2030ويف إطار التوصيات التي متت بلورتها ضمن أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش يف أفق سنة 
تدعوا إىل"تيسري الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم من هذه األهداف،حيث 10-7موضوع الهجرة يف الغاية رقم

املخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة ،وبالتايل 443وآمن ومنتظم ومتسم باملسؤولية،من خالل تنفيذ سياسات الهجرة 
 مفإن هذه الغاية تشمل جميع جوانب الهجرة.ومن شأن التدبري املنهجي واملندمج واآلمن وذي البعد اإلنساين أن يقي

توازنا بني عدد من األهداف السياسية اإلسرتاتيجية املتعلقة بالصحة العمومية،واألمن والتنمية االقتصادية،والهوية 
 -خاصة بالنسبة لفئتي النساء واألطفال-والهجرة الدولية 444منع ومعاقبة االتجار بالبرش الثقافية،والتامسك اإلجتامعي.

 والتثقيف بأبعاد وخطورة هذه الجرميتني، وإدراج ثقافة مناهضتهام.من خالل العمل عىل نرش الوعي املجتمعي 

                                                           
تاريخ اإلطالع  .mawww.diplomatieاملوقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج،وهو كالتايل: 440

 .16:36عىل الساعة  29/08/2020
 .17:11عىل الساعة  29/08/2020تاريخ الزيارة  www.maroc.maاملوقع الرسمي للبوابة الوطنية للمملكة املغربية :  441
 .19:44عىل الساعة  30/08/2020تاريخ الزيارة  www.maroc.ma غربية : أشغال هذا املنتدى منشور باملوقع الرسمي للبوابة الوطنية للمملكة امل 442
ايب ر وميكن تعريف سياسات الهجرة بكونها مجموعة من اإلجراءات املنسقة والتدابري الرامية إىل ضامن تدبري أفضل ألفواج املهاجرين يف مجال ت 443

ضع أي سياسة للهجرة عىل مقاربة قامئة عىل التخطيط ،من أجل بلورة حلول اقتصادية وسياسية وترشيعية وإدارية للتحديات معني.وينبغي أن يرتكز و 
 التي تفرضها الهجرة.

املتعلق مبكافحة  27.14( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر يف  1.16.127املنظمة مبوجب ظهري رشيف رقم  444
  .6644(،ص2016سبتمرب  19)  1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501،املنشور بالجريدة الرسمية عدد 27-14التجار بالبرشا

http://www.maroc.ma/
http://www.maroc.ma/
http://www.maroc.ma/
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تشجيع االندماج الثقايف للمهاجرين:يعد التنوع اإلثني والثقايف والديني محورا جديدا ينبغي أن يؤخذ بعني 
االعتبار يف مجال تدبري الهجرة،وهو محور ينطوي عىل جملة من التحديات،السيام عىل املستوى املحيل 

رتايب.وللتمكن من رفع هذه التحديات،يويص املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي والبيئي باتخاذ تدابري مالمئة لواقع وال
املجاالت الرتابية ولوضعية املهاجرين وخصوصياتهم،وذلك من أجل ضامن اندماج أفضل لهذه الفئة يف املجتمع وتوفري 

 .445الرشوط املواتية للعيش املشرتك

دويل من أجل تدبري أفضل لتدفقات الهجرة :خاصة من خالل استثامر املنجزات امللموسة تعزيز التعاون ال 
،سواء يف مجال الحوار السيايس أويف تنفيذ مشاريع ملموسة عىل املستوى الثنايئ واإلقليمي 446ملسلسل الرباط

لجمعيات املنظم،السيام ا املجتمع املدينومتعدد األطراف،وأن ميكن هذا التعاون الدويل كذلك من يعبئة فعاليات 
 العاملة يف مجال التضامن الدويل ،حول قضايا الحامية اإلجتامعية للمهاجرين.

املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة  72.17وعىل املستوى الوطني فمن الرضوري الترسيع باعتامد القانون رقم
حامية حقوق املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية ل املغربية وبالهجرة،مبا يضمن متتع املهاجرين بحقوقهم األساسية

جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.مع مراعاة املقتضيات الدستورية واملبادئ املضمنة يف االتفاق العاملي من أجل 
 الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.

ملدة  الالزمة االحتفاظ باألجانب خالل االترسيع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقار األماكن التي يتم فيها 
املتعلق بدخول وإقامة األجانب  02.03من القانون34ملغادرتهم إذا كانت الرضورة امللحة تدعو إىل ذلك،كام ورد يف املادة 

 باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة.

ومن أهم التدابري 447ساء املهاجراتوهناك فئة من املهاجرين تحتاج إىل إيالء عناية خاصة بها وهي فئة الن
 لهذه الفئة نذكر: املرصدة الحامئية

                                                           

ع ضويقتيض هذا األمر توفري دورات تكوينية لغوية مالمئة متكن من اكتساب أدوات التواصل اللغوي داخل املجتمع املغريب.كام يويص املجلس بو 445  
( املعتمد يف أوروبا،حسب رأي ERASMUSتجارب بني الشباب وتشجع عىل تالقح الثقافات،عىل شاكلة برنامج "إراسموز" )آليات متكن من تبادل ال

. منشور باملوقع الرسمي لهذا املجلس 20،ص 37/2018املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي حول موضوع" الهجرة وسوق الشغل "إحالة ذاتية رقم 
 .26،ص 00:15عىل الساعة  08/08/2020تاريخ اإلطالع  .cese.mawwwعىل الرابط التايل:

يا وأوروبا ق"مسلسل الرباط " هو أرضية للتعاون السيايس بني البلدان املعنية بطرق الهجرة التي تربط بني إفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا وشامل إفري 446
 .16:33عىل الساعة  30/08/2020رة تاريخ الزيا process.org -www.rabatاملوجودة عىل الرابط التايل:

لندوة الدولية  اإىل غريها من التدابري التي أقرها ذ.كريم متقي:" وضعية املرأة األجنبية يف اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء" موضوع مداخلة يف  447
تخصصات بتازة باملغرب" من تنظيم الكلية متعددة ال املخصصة لتقييم مسلسل إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف الترشيعات والسياسات العمومية

 .2017نونرب  15و 14يومي 
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استفادت النساء املهاجرات األجنبيات، من التعليم النظامي وغري النظامي، وذلك عرب إحداث  الرتبية والثقافة:
 . عدد من املراكز التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، والتعاون الوطني، وكذا جمعيات املجتمع املدين

استفادت النساء املهاجرات األجنبيات،من التكوين املهني عرب شبكة من األندية النسوية التابعة  التكوين املهني:
 للتعاون الوطني ووزارة الشباب والرياضة وجمعيات املجتمع املدين. 

بري حامئية لهم تداكام أن هناك فئة أخرى ال تقل أهمية عن فئة النساء وهم فئة األطفال املهاجرين التي رصدت 
 تتجىل فيام ييل:

 ؛ 448حقهم يف الهوية والتسجيل يف الحالة املدنية

املتعلق بإلزامية التعليم األسايس الذي ينص عىل أن"التعليم األسايس 449 00.04من القانون  1تعديل املادة 
ىل الجنسية حذف اإلشارة إيشكل حقا لجميع األطفال املغاربة من كال الجنسني الذين بلغوا سن السادسة"،من خالل 

املغربية؛مع تبسيط إجراءات التسجيل يف املؤسسات التعليمية،السيام يف حالة عدم وجود وثائق التسجيل بالحالة 
املدنية؛وإجراء اختبارات تحديد املستوى من أجل التوجيه إىل املستويات الدراسية،والتكييف اللغوي من أجل اجتياز 

 .ةالفرنسية واالنجليزي تنياللغ إىلمرتجم  حول حقوق الطفل املهاجر والالجئ دليل االمتحانات؛مع إعداد

 خامتة:
بغض النظر عن اإلشكاالت التي مر بها املهاجر طيلة هذه الجائحة والتي ما يزال مير منها،فقد أتاحت له هذه 

ا الخطابات تلك التي رسخته األخرية فرصا لتصحيح الصورة النمطية الرائجة عن الهجرة واملهاجر يف الغرب،وبخاصة
اليمينية يف العقود األخرية،والتي ظلت تربط الظاهرة بالتطرف واإلرهاب والعنف.بعدما تبني أن عددا من املهاجرين 
من أصول إفريقية،وعربية،إسالمية تجندوا ضمن الصفوف األمامية ملواجهة الفريوس يف املستشفيات،وداخل 

                                                           
 ويف هذا السياق عمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل: 448

تري لهذه د اخقاملساهمة يف نرش املعلومات املتعلقة بالحملة الوطنية لتسجيل األطفال غري املسجلني يف الحالة املدنية وسط فعاليات املجتمع املدين.و  -
 الحملة عنوان " التسجيل يف الحالة املدنية، حق دستوري:أنا مسجل إذن أنا موجود"؛

إعداد مرشوع دراسة ميدانية بتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،من أجل تقييم وضعية تسجيل األطفال األجانب يف الحالة  -
، منشور بالجريدة 2020فعلية حقوق اإلنسان ضمن منوذج ناشئ للحريات مارس 2019غرب برسم سنة ،التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملاملدنية

 (.3630)مأخوذة من ص 3594(،ص 2020يونيو  29)  1441ذو القعدة -مكرر 6895عدد -الرسمية  السنة التاسعة بعد املائة 
بتاريخ  4798(حول إلزامية التعليم األسايس، الجريدة الرسمية عدد 1963مرب نوف 13)1383جامدى الثانية  25الصادر يف  1.63.071ظهري رشيف رقم  449

 .1183،ص  25/05/2000
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التي ترضرت بشكل كبري من الجائحة ،وهذا يتطلب إيالء عناية فائقة 450بلدان الغربيةاملختربات العلمية يف عدد من ال
 لهؤالء املهاجرين وكذا الالجئني عىل حسهم اإلنساين العايل الذين أعربوا عليه يف ظل هذا الوباء التاجي.

 : لجائحة نذكرومن بني أهم سبل العناية بهم ومكافأتهم عىل أعاملهم النبيلة التي أظهروها طيلة هذه ا

تخصيص بطائق لكل مهاجر تيرس له الولوج السلس ملختلف خدمات الدول املستضيفة لهم،كاستفادتهم من 
 خدمات النقل العمومي،خدمات التغطية الصحية بشكل مجاين...إلخ.

ث ااإلهتامم الكاف بتقنية إدارة األزمات والكوارث كأسلوب مستدام ضمن أجندة الدول،بل وأضحى الزما إحد
مراكز علمية دامئة لرصد وتتبع ومواكبة األزمات والكوارث عىل املستويات الوطنية،عالوة عىل إحداث مكاتب تهتم 
بهذا املوضوع ضمن األقسام اإلدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة،عىل شاكلة األقسام املعنية بالشؤون املالية 

املغرب يعد من أهم الدول اإلفريقية التي أحدتث صندوقا خاصا  والتقنية واإلدارية والبرشية.وتجدر اإلشارة إىل أن
 .19-وكذا صندوقا خاصا باإلعانات لألشخاص يف وضعية صعبة جراء كوفيد451لتدبري الكوارث

مراجعة املجتمع الدويل لكل اللوائح الصحية العاملية وفقا آلثار جائحة كورونا،ليك نبقى كدول ومنظامت بعيدين 
اعتبار الهجرة رهانا يرتبط بجميع مظاهر التنمية البرشية من خالل عرض  يف مثل هذه األزمات. عن عنرص املفاجأة

 الخيارات والتوصيات السياسية إلدراج مسائل الهجرة يف جميع مراحل التخطيط من أجل التنمية.

اإلمنائية  فر واألهداقتجميع املواضيع ذات الصلة بالهجرة التي تعرف شتاتا بني اإلطار االسرتاتيجي ملحاربة الف
لأللفية ،حيث غالبا ما تتم اإلحالة عىل التحويالت بوصفها مصدرا ملحاربة الفقر وضياع الكفاءات واملوارد البرشية يف 

 وتأثريها عىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية. -مثل الصحة والتعليم–قطاعات معينة 

القطاعات األساسية،السيام الحامية اإلجتامعية والتشغيل توفري الدعم املايل لسياسة الهجرة ،مع استهداف 
والتكوين املهني والصحة.كام ينبغي أيضا وضع آليات متويلية أخرى أكرث مرونة من أجل االستجابة للحاجيات املتعلقة 

ا ق طرحه.وعليه وكإجابة منا حول اإلشكالية التي سب452بتمويل مشاريع السياسات القطاعية الخاصة بإدماج املهاجرين

                                                           
 كالواليات املتحدة األمريكية،فرنسا،إيطاليا ،إسبانيا وأملانيا...إلخ. 450
رتاتيجية تقوم عىل لليابان،التي تتبنى اس علام أنه ال تخفى أهمية استحضار بعض التجارب الدولية الرائدة يف هذا السياق،مثلام هو األمر بالنسبة 451

 تدبري القرب،بجعل املعنيني باألزمة و الكارثة هم األكرث متكنا و كفاءة يف مواجهتهام.
كام ينبغي إدراج مواد وتخصصات تعنى بإدارة الكوارث واألزمات ضمن جميع األقسام التعليمية،وضمن كل املستويات داخل عدد من 

يخ ثقافة تدبري األزمات يف أوساط النشأة ،وترسيخ مناخ اجتامعي سليم قادر عىل مواجهة األزمات والكوارث بقدر من التخصصات،كسبيل لرتس
 الجاهزية وعدم االستخفاف،إضافة إىل ترتيب وتطوير قدرات عدد من األطر اإلدارية يف هذا الخصوص.

 كام ميكن أيضا التفكري يف: 452
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يف املقدمة حول مدى توافق اإلجراءات اإلحرتازية مع الحامية القانونية للحقوق اإلنسانية خاصة تلك املتعلقة 
باملهاجرين كأسلوب لحل إشكاالت الهجرة يف عالقتها بالحقوق اإلنسانية،يف قولنا أنه ميكن تحقيق هذه املوازنة 

. رين رشيطة املالمئة فيام بينهام مع إدخال القضاء بالرقابة عليهاكحل توافقي من شأنه التخفيف من معاناة املهاج
ونختم مقالنا بقول رسول الله صىل الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد 

 ني.      ـله املعـثم أخطأ فله أجر"     وال

 الئحة املراجع

 مراجع متنوعة 

  املرأة األجنبية يف اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء" موضوع مداخلة يف الندوة الدولية  املخصصة كريم متقي:" وضعية
لتقييم مسلسل إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف الترشيعات والسياسات العمومية باملغرب" من تنظيم الكلية متعددة 

  . 2017نونرب  15و 14التخصصات بتازة يومي 
 ألجانب ا جر يف الوثائق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان "،قدمت كمداخلة خالل الندوة الوطنية حول"وضعية:" حقوق املها

من تنظيم كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  بالدار البيضاء بتعاون  2016نونرب  30و  29باملغرب واقع  و آفاق " يومي 
وع :"حقوق الطفل املهاجر و الالجئ يف املواثيق الدولية"، موض ني بالخارج وشؤون الهجرة. مع الوزارة املكلفة باملغاربة املقيم

 .2017سنة  دورة تكوينية بإقليم صفروا،
  رأي املجلس 2016-2012اململكة املغربية، منظومة األمم املتحدة باملغرب:"إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية."

 .37/2018لبيئي حول " الهجرة و سوق الشغل"،إحالة ذاتية رقم اإلقتصادي واإلجتامعي وا
  2018يناير  29األجندة اإلفريقية حول الهجرة التي قدمها جاللة امللك محمد السادس للقمة الثالثني لالتحاد اإلفريقي يف 

ندة االتحاد ظمة و النظامية.أج،التي تشكل قاعدة أساسية لتوجيه عملية تنفيذ اإلتفاق العاملي من أجل الهجرة االمنة و املن
 السرتاتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء وكذا خطة العمل الوطنية يف.،التي تحمل عنوان "إفريقيا التي نريد"2063االفريقي لعام 

 (.2021-2018مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان )
 فعلية حقوق اإلنسان ضمن  2019املغرب برسم سنة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان ب

 29)  1441ذو القعدة -مكرر 6895عدد -، منشور بالجريدة الرسمية  السنة التاسعة بعد املائة 2020منوذج ناشئ للحريات مارس 
  3594(،ص 2020يونيو 

                                                           

 رتم الحقوق اإلنسانية للمهاجر، لتشجيع باقي الدول عىل السري يف نفس املنوال.تخصيص جوائز عاملية للدول التي تح -
، كإحالة عىل "رضورة التفكري يف مقاربة الحقوق املندرجة ليس يف إطار الربنامج الوطني للمناصفة، وإمنا يف إطار التطلع إىل بناء "املواطنة الكونية -

ني إذن اعتامد مقاربة مبنية عىل الطابع الحلقي لحركة الهجرة من أجل استهداف حقوق موضوع تطرق إليه بعض الفالسفة، مثل أ.بيك يتع
 املهاجرين،قبل رحيلهم،ومن خالل مكوثهم ببلد اإلقامة،وعند العودة إىل البالد.

غرب الذي من شأنه تجميع كل ا باملوملعالجة أفضل مللف الهجرة ينبغي التفعيل الحقيقي والجاد ملؤسسة املرصد اإلفريقي للهجرة الذي تم تشييده مؤخر  -
 املعطيات الالزمة لحل مشاكل املهاجرين من املنبع، ويجب عىل باقي الدول اإلقتداء بهذه التجربة الفتية
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 النصوص القانونية

 الرتسانة القانونية الوطنية 
  5964( بتنفيذ نص الدستور ،الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو  29) 1432ن شعبان م 27صادر يف  1.11.91ظهري رشيف رقم 

نوفمرب  11)1424من رمضان  16صادر يف  1.03.196.ظهري رشيف رقم 3600(،ص 2011يوليو  30)  1432شعبان  28مكرر بتاريخ 
مية وبالهجرة غري املرشوعة،املنشور بالجريدة الرساملتعلق بدخول و إقامة األجانب باململكة املغربية  02.03( بتنفيذ القانون 2003
 .3817(،ص 2003نوفمرب  13) 1424رمضان  18بتاريخ  5160عدد 

  املتعلق مبكافحة  27.14( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر يف  1.16.127ظهري رشيف رقم
.ظهري رشيف 6644(،ص2016سبتمرب  19)  1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501عدد ،املنشور بالجريدة الرسمية 27-14االتجار بالبرش

(باملصادقة عىل مجموعة القانون الجنايئ،املنشور بالجريدة 1962نونرب 26)  1382جامدى الثانية  28صادر يف  1.59.413رقم 
جامدى  25الصادر يف  1.63.071م .ظهري رشيف رق1253(،ص 1963يونيو  5)  1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الرسمية عدد 

.قانون 1183،ص  25/05/2000بتاريخ  4798(حول إلزامية التعليم األسايس، الجريدة الرسمية عدد 1963نوفمرب  13)  1383الثانية 
وجب ،مب4956(،ص 2019يوليو  11) 1440ذو القعدة 8-6794املتعلق باملرصد اإلفريقي للهجرة ،نرش بالجريدة الرسمية عدد  01.19

املوافق مبوجبه عىل اتفاق  01.19(بتنفيذ القانون رقم 2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5صادر يف  1.19.99الظهري الرشيف رقم 
بني حكومة اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة  2018ديسمرب  10املقر املوقع مبراكش يف 

 بالرباط.
 ة الترشيعية الدوليةالرتسان

  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  الصادر بتاريخ 1948دجنرب  10اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ.
.العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الصادر بتاريخ 1979مارس  27صادق املغرب  1966دجنرب  16
.اإلتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين و أفراد أرسهم؛التي 1966مارس  27صادق املغرب  1966جنرب د  16

؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 1990كانون األول/ديسمرب  18بتاريخ  158/45اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قراراها 
( .وتستكمل هذه اإلتفاقية بربوتوكوالت غاية يف األهمية تستهدف أنشطة و مظاهر مميزة 2000الجرمية املنظمة عرب الوطنية )

بشأن املساواة يف  118،و اإلتفاقية رقم -حوادث الشغل–بشأن املساواة يف املعاملة  19اإلتفاقية الدولية رقم ؛للجرمية املنظمة 
 .املعاملة 

 املواقع االلكرتونية 

 وضية السامية لحقوق اإلنسان :املوقع اإللكرتوين للمفwww.unhcr.org موقع  شامل أفريقيا التابع للجنة األمم املتحدة ؛
 www.maroc.maاملوقع الرسمي للبوابة الوطنية للمملكة املغربية : ؛  www.uneca.org /sro-naاإلقتصادية ألفريقيا :

املوقع الرسمي ؛ www.diplomatie.maشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج،:املوقع الرسمي لوزارة ال؛
  www.cese.maموقع املجلس االقتصادي واالجتامعي و البيئي:؛  www.hcp.maللمندوبية السامية للتخطيط :

 املراجع االجنبية 

 Santé se droit de l’homme, Organisation Mondiale de la Santé, 2017. 

http://www.maroc.ma/
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 التنظيم الدستوري لحق اللجوء اإلنساني في ظل الظرف االستثنائي لجائحة كورونا

 
 

 يف الحقوق دكتور
 امللخص : 

يعترب الحق يف اللجوء  ستثنايئ لجائحة كورونايف ظل الظرف اال  اإلنساينالتنظيم الدستوري لحق اللجوء 
، وال يقلل من قيمته الدستورية عدم النص عليه يف الدساتري اىل اإلنسانيتجزأ من منظومة حقوق  جزء ال اإلنساين

 يأ ، لكن ذكره رصاحة يف الدستور يشكل ضامنة له، ومبقابل فان القضاء يتكفل بحاميته من األخرىجانب الحقوق 
 التقييد ويف مقدمتها تلك القيود التي فرضت بسبب الظرف االستثنايئ لجائحة كورونا .  شكالأ شكل من 

مبدأ -ضامنات اللجوء يف الظرف االستثنايئ- اإلنسانيةاملسؤولية  - اإلنساينالحق يف اللجوء  الكلامت املفتاحية :
 املرشوعية االستثنائية .-التزامات الالجئ -اللجوء دستوريا - األخوة

 

Abstract: 

Constitutional regulation of the right to humanitarian asylum under the exceptional 

circumstance of the Corona pandemic ,The right to human asylum is considered an 

integral part of the human rights system, and its constitutional value does not reduce its 

lack of stipulation in constitutions in addition to other rights, but mentioning it explicitly 

in the constitution constitutes a guarantee to it, and in return the judiciary is responsible 

for protecting it from any form of restriction and in the forefront of these. Restrictions 

imposed due to the exceptional circumstance of the Corona pandemic. 

Key words:  

the right to humanitarian asylum - humanitarian responsibility - the principle of 

brotherhood - constitutional asylum - refugee conditions - refugee rights - refugee 

obligations . 
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 :مقدمة
ومناطق غري مناطقهم، حيث  أماكن إىل أوطانهمالهروب من  إىلوالجامعات  اإلفرادعديدة تدفع  أسبابهناك 

وجد  أو ، اباألسبهذه  أمدطال  إذاكثرية السيام  أحيانويف  منها، من املناطق التي خرجو  أكرث بأمانيفرتض شعورهم 
لدانهم، وهنا خارج ب إىلسنحت الفرصة املالمئة، نزح هؤالء الضحايا  ذاوإ طائل من البقاء يف بلدانهم،   ال إذ الضحايا 

ري بلدانهم، قانوين ملسألة بقائهم يف بلدان غ إطاربحتة، ومع ذلك البد من وضع  إنسانيةهؤالء الالجئون نظرة  إىل ننظر 
تنظم الدول عادة حق اللجوء حيث . بحياتهم إال  ، ومل ينجووأموالهموان كثريا منه فقدوا مستمسكاتهم   سيام  ال

فيها، وقد تنص دساتري بعضها عىل نصوص عامة تعترب مبادئ عليا ومرشدة للمرشع العادي لوضع الترشيعات  اإلنساين
 . الكفيلة بحامية هذه الفئة

، انيةاإلنس األخوة  مبدأ إىلتستند  إنسانية أبعادالتعامل مع هذه الفئة من الضحايا يستلزم نصا دستوريا ذات  إن
قة صياغة تتسم بالوضوح والد إىلثم نحتاج ، لذلك فان وجود نص دستوري يعالج هذه الحالة هو ضامن بحد ذاته

والتعبري الكامل عن حاجة هؤالء الضحايا اىل بديل مؤقت او دائم  يعوضهم ولو جزئيا عام فقدوه، بحيث يجري 
ظل ما حدث وما زال يحدث من انتشار جائحة كورونا، حصل لنا ما حصل لهم .ويف  نعامل لو أنمعاملتهم كام نحب 

وعية االستثنائية، ما يعرف باملرش  إطاراستثنائية من قبل السلطة العامة يف  إجراءاتواعتبارها ظرفاً استثنائياً يستلزم 
ق والحريات و البد وان يتأثر تبعا لطبيعة الوضع االستثنايئ، حيث تتأثر الحق اإلنساينفأن التعامل مع طالبي اللجوء 

 بحالة الظروف االستثنائية من خالل فرض قيود أشد وطأة من تلك املفروضة عليها يف الظروف العادية . أنواعهابكل 

 .  بسبب جائحة كورونا تبعا لحالة الظرف االستثنايئ التي تسبب بها اإلنساينوعليه يتأثر الحق يف اللجوء 

 البحثية : األسئلة
 عنها خالل العملية البحثية . اإلجابةالتي ينبغي  األسئلةمجموعة من  هذا البحث إطارتثار يف 

ية الكافية لتوفري الحام وإجراءاتحول وجود نص دستوري يوفر الغطاء لوضع ترشيع واليات عمل  التساؤلفيثار 
 ؟ اإلنساينلطالبي اللجوء 

 مع الرتكيز عىل الوضع القانوين لهؤالء يف ظل جائحة كورونا .
 ، وما مقدار الحامية التي يوفرها لهؤالء ؟أبعادههي  هذا النص فام وجد وإذا

 ذات العالقة ؟ اإلنسانوهل النص الدستوري يتوافق مع مبادئ حقوق 
 مخالفا لها ؟ أموهل القانون الذي رشع استنادا لهذا النص جاء مرتجام ملبادئه، 

لطعن ا اإلنساينل يحق لهؤالء طالبي اللجوء كان مخالفا فهل توجد جهة يطعن بها بعدم دستوريته ؟ وه وإذا
 ارض مبصالحهم)مصلحة الالجئ( ؟ إذابهذا القانون 
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 التي تحمل جنسية الدولة املضيفة او غريها ؟ اإلنسانيةمتلك هذا الحق كاملنظامت  أخرىتوجد جهات  أم
بهذه  إلنساينالحق يف اللجوء ويف ظل جائحة كورونا وحالة الظروف االستثنائية املقررة ملواجهتها ، هل يتأثر ا

 الحالة ؟
 تأثر هذا الحق بالحالة املذكورة ؟ أبعادهي  وما

مثل بجائحة وبني متطلبات مواجهة الظرف االستثنايئ املت اإلنساينوكيف نحقق التوازن بني متطلبات حق اللجوء 
 كورونا؟

 أهمية البحث، وأهدافه:
من منظومة  ، باعتباره جزءاإلنساينية التي تنظم حق اللجوء النصوص الدستور إيجاداملوضوع يف  أهميةتربز 

وقعها من م أساسالحقوق والحريات الدستورية .ثم نجري عملية وصف قانوين لهذه  النصوص الدستورية، عىل 
 ، السيام موقعها بالنسبة للحقوق الواردة يف عني الدستور .األخرىالنصوص الدستورية 

املرشع العادي  ادإرشها ، وبيان نقاط القوة والضعف فيها، ومعرفة مدى قدرتها عىل كام نعمل عىل تحليلها وتفسري 
 يف وضع ترشيع متوافق مع روح النص الدستوري .

 واضعوا إليه سعى  الذي اإلنساينتحديد مقدار التعامل  إىلالتحليل والتفسري  لهذه النصوص سيصل بنا  أنكام 
رشع وغاية امل أهدافتحديد  إىل.حيث سنتمكن من خالل ذلك  إلنسايناالدستور  للتعامل مع طالبي اللجوء 

زائف للتغني بالحقوق والحريات ، وقد يكون غايته استغالل هؤالء يف  إعالن الدستوري، فقد يكون هدفه مجرد 
 .  اإلنسانية األخوة مبدأ  إعاملتحقيق مكاسب سياسية معينة، وقد يكون الغاية من هذه النصوص هو 

الل هذا املسعى سنحاول وضع تقييم موضوعي لهذه النصوص ومعرفة مدى قدرتها عىل مواجهة ومعالجة ومن خ
، كام سنحاول معرفة مواطن الخلل ومواطن الكامل يف  النصوص املذكورة لتكون مبثابة مرشد اإلنساينوضع اللجوء 

ورية )محل البحث(، فاصيل النصوص الدستثنايا وت أهملواضعي الدستور مستقبال   .لذلك سنقوم بتسليط الضوء عىل 
نص  فضلأل  نتمكن من خالل هذا العمل من وضع مالمح  أن.بحيث ينبغي  اإلنساينو التي تعالج موضوع اللجوء 

املضيفة  ، ويضمن تحقيق مصالح الدولةإنسانيادستوري يعالج هذا املوضوع، بالشكل الذي يضمن حقوق الالجئني 
سؤولية يف تحمل عبأ هذه امل اإلنساينالتهاون يف  التزامه  أو اإلفالتيف  إمكانيةادي لهم، فال يرتك للمرشع الع

 . اإلنسانية

 هميةأ من الحقوق الدستورية، ويتأثر مثلها بحالة الظروف االستثنائية، فتربز  اإلنساينحق اللجوء  أن إىلوبالنظر 
بحث عىل هذا الحق بسبب جائحة كورونا، و يف تسليط الضوء عىل مدى وشكل التقييد الذي يفرض  أيضاالبحث 

توفري  أهميةدد نح أناالستثنائية املفروضة.كام ينبغي  اإلجراءاتهذا الحق يف ظل  إهدار الضامنات التي تكفل عدم 
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 إلنسايناحامية لطالبي اللجوء  أفضلهذا النص الدستوري يف الترشيعات بالشكل الذي يحقق  إلعاملضامنات 
وف االستثنائية، كام يف وضع مراقبة دستورية لهذه الترشيعات من جهات قضائية تتسم السيام يف ظل الظر 

 باالستقالل والنزاهة

الجت ، فنضع النصوص الدستورية التي عاإلنسانمواضيع حقوق  إطارسنعمل عىل بحث هذا املوضوع يف  وأخريا
 إىلنتوصل  نأ ، حيث يفرتض األخرىللحقوق  هذه املوضوع يف امليزان، ونقيمها يف ضوء القيمة واالهتامم املمنوحة

 لهذه الحق من خالل مقارنته ببقية الحقوق . أخرىقيمة 

 املنهج البحثي :
ما هو قائم  ىلإستكون منهجية هذه الدراسة تأصيلية فلسفية وتطبيقية ووصفية مقارنة، تقوم عىل أساس النظر 

 . لخروج منها مبجموعة نتائج وتوصياتبالفعل يف الدساتري محل الدراسة من نصوص، وتحليلها وا

مبادئ  طارإبداية سنبحث يف تأصيل النصوص الدستورية املتعلقة مبوضوعنا، ليك نحدد طبيعتها واصلها يف 
، فام اسيةاألسالقوانني  أو اإلنسانحقوق  كإعالناتكانت هذه النصوص واردة خارج الوثيقة الدستورية  وإذا .  الدستور

كام سنجري املنهج الوصفي من خالل استعراض النصوص الدستورية ذات العالقة بعنوان . يةهي قيمتها القانون
 يكون، باعتبار  أنالبحث، ثم سنعمل عىل دراستها وتحليلها، وفقا ملا هو كائن من هذه النصوص، ومقارنتها مع ما يجب 

كذلك البد من مقارنة . صول اىل املثاليةال تخلو من محاولة الو  إنسانية أبعاد وذ أخالقيموضوعنا يتعلق مببدأ  أن
كام سنشري . النصوص التي تناولت معالجة عنوان البحث يف الدساتري محل املقارنة، لنستهدي اىل سلبياتها وايجابياتها

 املنهج التطبيقي . إىل، يف محاولة للولوج الشأنالقضائية الدستورية يف هذا  األحكامبعض  إىل

 الخطة البحثية :

 ل هذا املوضوع وفق الخطة االتية :سنتناو 

  اإلنساينتعريف حق اللجوء األول: املبحث 
  األخرىاللجوء  أنواععن  اإلنساينمتييز حق اللجوء : املبحث الثاين
 املرتتبة عليه اآلثارو  اإلنساينرشوط حق اللجوء : املبحث الثالث
ات املقررة والضامناإلنساين  حق اللجوء اثر حالة الظرف االستثنايئ لجائحة كورونا عىل: املبحث الرابع

 لحاميته 
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 اإلنساينتعريف حق اللجوء األول: املبحث 
لجوء هذه التعاريف .حيث يعرف ال أهمتتباين عادة التعاريف تبعا الختالف وجهات النظر ، وسنحاول هنا بيان 

راراً هرباً من اضط أوانقالب،  أوكم بفعل ثورة اختياراً بسبب تغري نظام الح آماهجرة الوطن  إىلعموماً بأنه " االضطرار 
امئة او مؤقتة بصورة د لإلقامة أخرىدينية او سياسية او عقائدية او عنرصية واختيار دولة  ألسبابأو االضطهاد  اإلرهاب

.ما يالحظ عىل هذا التعريف استخدامه لكلمة اضطرار ملرتني، وكان يفرتض رفع كلمة 453لحني زوال سبب اللجوء"
الضطرار( االوىل ، وبدأ التعريف بكلمة )هجرة( ، ليكون التعريف اكرث انسجاما وترتيبا .كام عرف بأنه " حامية )ا

قانونية ، متنحها دولة يف مواجهة دولة اخرى ، وان ذلك يتم داخل اماكن معينة ، اما اقليم الدولة ، واما مكان اخر 
ه الجنبي تتوفر فيه صفات متيزه عن باقي االجانب بحيث ينطبق علي تابع لها يف الخارج ، وال متنح هذه الحامية اال

 .454وصف الجئ طبقاً للقانون الدويل "

وهذا التعريف ينصب عىل الالجئ الذي تطالب به دولته ، حيث استخدم عبارة )يف مواجهة دولة اخرى( ، كام 
 يف الالجئ السيايس .

يحمل جنسيتها اىل دولة اخرى ، خوفأً او هرباً من تعرضه  وعرف الالجئ بأنه " الشخص الذي غادر دولته التي
لالضطهاد السباب تتعلق بعرقه او دينه او جنسيته او رأيه السيايس او انتامئه اىل فئة اجتامعية معينة ، وال يستطيع او 

ج .كام عرف الالجئون بأنهم " أشخاص يوجدون خار 455ال يرغب يف ان يضع نفسه تحت حامية بلده االصيل " 
بلدانهم بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقهم او دينهم او جنسيتهم او انتامئهم اىل فئة 

.ومع تطور االفكار واملفاهيم املتعلقة بحقوق االنسان وحرياته ، تطورت النظرة 456اجتامعية معينة او ارائهم السياسية " 
حاجة االنسان اىل اللجوء لدولة اخرى يتمحور حول تعرض حقوقه  اىل اللجوء باعتباره من حقوق االنسان ، حيث ان

االساسية لالنتهاك ، فأذا مل يتم االقرار بحق اللجوء االنساين ، فأن ذلك يعني انكار حقوق االنسان كافة تبعأً لذلك 
 ان يلجأ اىل ( من االعالن العاملي لحقوق االنسان عىل " أن لكل فرد الحق يف14/1.وتبعاً لذلك نصت املادة )457

 بالد اخرى أو يحاول االلتجاء اليها هرباً من االضطهاد " .

                                                           
 . 356، ص  1986د.سموحي فوق العادة ، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية ، مكتبة لبنان ، بريوت ، 453
 . 443، ص  1982يايس دراسة يف نظرية حق امللجأ يف القانون الدويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.برهان امر الله ، حق اللجوء الس454
 . 3، ص1994داد ، ، كلية القانون ، جامعة بغوتطبيقاته يف الوطن العريب ، رسالة ماجستري الدويل لالجئني محمد عيل عبد الرحمن ، النظام القانوين بابكر 455
 . 21، ص  2005يف ضوء الحامية الدولية ، رسالة ماجستري ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، ، الوضع القانوين لالجئني الفلسطينيني عامر عيىس كريم 456
  413، ص  2007،  2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط  5القانون الدويل والعالقات الدولية يف رشيعة االسالم ، ج د. احمد ابو الوفا ، كتاب االعالم بقواعد 457
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وبالنظر العتبار اللجوء االنساين من حقوق االنسان ميكن تعريفه بأنه الحامية القانونية املكشوفة دستورياً واملعربة 
 انية . لحد االدىن من حقوقه االنسعن اهم معاين االنسانية وهي االخوة ملن يغادر بلده اىل بلد اخر بسبب عدم توفر ا

هذا وقد برز يف الفقه نظريتني بشأن اعتبار اللجوء حق للدولة ام حق للفرد ، حيث تقرر النظرية التقليدية بأن 
ً للفرد ، بينام تقرر مدرسة القانون الطبيعي بان حق اللجوء للفرد ،  الحق يف اللجوء هو حق للدولة وحدها وليس حقا

ً من سيادة الدولة وحقها يف منح  والدولة ملزمة به تجاهه ، وتعتمد املامرسة الدولية عىل النظرية التقليدية ، انطالقا
 . 458اللجوء من عدمه ، لكن هذا االعتامد مقيد بعدم أعادة الالجئ اىل دولة قد يتعرض فيها لالضطهاد 

وق ، فحق اللجوء االنساين من الحق ان القول بأن حق اللجوء االنساين هو حق للدولة يناقض طبيعة هذا الحق
اللصيقة باالنسان الطبيعي ، والميكن اقراره للشخص املعنوي ، ومبا ان الدول هي من االشخاص املعنوية لذلك 
الميكن اقرار هذا الحق لها .لذلك ندعو انصار النظرية التقليدية اىل اعادة النظر يف توجههم املذكور انفاً ، بسبب 

قية من الناحية القانونية القرارها .باالضافة للمربرات االنسانية والحقوقية التي تدفع بأتجاه اقرار حق االستحالة املنط
عىل  1793من الدستور الفرنيس لسنة  120اللجوء االنساين للشخص الطبيعي وليس للدولة .من جانب اخر نصت املادة 

 هم بسبب قضية الحرية ويرفض اعطائه للطغاة " .ان " الشعب الفرنيس مينح ملجأ لالجانب املبعدين عن اوطان

امللغى والذي نظم مسألة اللجوء وأحكامه ، حيث 1959لسنة  114ويف القانون العراقي رشع قانون الالجئني رقم 
عرف الالجئ بقوله " يقصد بكلمة الالجئ يف هذا القانون ، الالجئ السيايس املدين او العسكري الذي يلتجئ اىل 

، اال أنه ألغي بصدور 459العراقية السباب سياسية او عسكرية ، هو وافراد عائلته املكلف باعالتهم رشعاً " الجمهورية 
( بأنه ))كل من 1/3, والذي عرف الالجئ يف املادة )460منه 19, باملادة 1971لسنة  51قانون الالجئني السياسيني رقم 

ىل ((. عىل الرغم من قلة الدساتري التي تنص رصاحة عيلتجئ اىل الجمهورية العراقية ألسباب سياسية أو عسكرية
الحق يف اللجوء االنساين ، لكن نعتقد ان وجود هذا الحق يف االعالن العاملي لحقوق االنسان ، يجعله من الحقوق 

ة نالبديهية التي ال يؤثر عدم نصها عىل قيمتها الدستورية ، رغم ان الواقع يؤكد ان النص عليه يف الدستور هو ضام
 بحد ذاته .

ونعتقد ان عدم اقرار الدساتري رصاحة عىل حق اللجوء االنساين ، هو تهرب من املسؤلية ، ويفرس محاولتها النأي 
بنفسها عن ايجاد الحلول الحقيقية ملشاكل الالجئني ، وانكار مبدأ االخوة االنسانية ، ذلك املبدأ الذي متكن املزارع 

                                                           
منية / كلية ال عبد العزيز بن محمد عبد الله السعوي ، حقوق الالجئني بني الرشيعة والقانون ، رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة نايف العربية للعلوم ا458

 . 76-75، ص  2007-2006الدراسات العليا ، الرياض ، 
 . 12/7/1959يف  194نرش هذا القانون يف الوقائع العراقية بالعدد 459
 10/4/1971يف  1985نرش يف الوقائع العراقية بالعدد460
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خ الروح فيه من جديد بعد ان اصبح طي النسيان ، من خالل اقرار املجلس الدستوري الفرنيس )سيدريك هريو( ، من نف
الفرنيس ، بان املساعدة املجانية لالجانب اثناء وضعهم غري القانوين اليربر املسائلة القانونية ملن يتقدم ملساعدتهم ، 

ية املتمثلة مبادئ االساسية يف الجمهورية الفرنسباعتبار ان املساعدة املذكورة نابعة من مبدأ االخوة ، املكمل الثالث لل
من قانون  622ب)الحرية ،االخاء،املساواة( ، حيث الغى املجلس الدستوري قانون جنحة التضامن الواردة يف املادة 

لف ااالقامة وحق اللجوء الفرنيس ، و املقررة ملعاقبة كل من يقدم املساعدة املجانية لالجانب الذين يكونون يف وضع مخ
للقانون ، وهذا الوصف ينطبق عىل طالبي اللجوء االنساين والذين يدخلون فرنسا بشكل غري مرشوع ، وجاء يف قرار 

تنبع من مبدأ األخوة حرية مساعدة اآلخر، بهدف إنساين، من دون األخذ يف االعتبار قانونية " املجلس الدستوري 
الدستوري يف توجهه املذكور ، وهذا دليل اخر عىل ان حق  .وحسناً فعل املجلس461"إقامته عىل األرايض الوطنية

اللجوء االنساين يجد اساسه وسنده يف الفكرة االساسية لحقوق االنسان ، حيث ال يؤثر عدم ذكره بني ثنايا الدستور 
 يف قيمته الدستورية .

 متييز حق اللجوء االنساين عن انواع اللجوء االخرى: املبحث الثاين
ان اللجوء بكل انواعه يتشابه يف نقاط معينة تتمحور حول اعتقاد الالجئ بتعرضه او احتامل عىل الرغم من 

تعرضه وحقوقه االنسانية اىل االضطهاد من جانب السلطات او من جانب جهات اخرى ، مام يدفعه اىل التمسك بحقه 
سية ان هذا ال يعني عدم وجود اختالفات اسا يف اللجوء امام دولة اخرى يعتقد انها اكرث احرتاماً لحقوقه من دولته ، بيد

بني انواع معينة من اللجوء تناولها الفقهاء ونظمتها القوانني ، ومن خالل ذلك ميكن االهتداء اىل الفروق االساسية 
 بني الحق يف اللجوء االنساين وبني انواع اللجوء االخرى .

ضطهاد التي دفعت الالجئ اىل طلب اللجوء ، وكذلك وقد ظهرت انواع اللجوء باالستناد اىل اختالف اسباب اال 
اىل مدى التزام الدولة املضيفة تجاه طالب اللجوء ، باالضافة اىل اختالف الحقوق وااللتزامات املرتتبة عىل طريف 

 اللجوء .وعىل الرغم من وجود انواع كثرية من االوضاع والتي يطلق عليها وصف اللجوء ، لكن نعتقد ان للجوء ثالثة
 انواع فقط ، هو اللجوء االنساين واللجوء السيايس واللجوء الدبلومايس .

 ويختلف اللجوء االنساين عن اللجوء السيايس من حيث ما يأيت :
اللجوء االنساين عادة ما يحدث بسبب ظرف او حالة عامة تؤثر سلباً عىل مجموعة كبرية من االفراد ، مثل الحروب 

لكوارث الطبيعية كالفيضانات واالوبئة وماشابه . يف حني يحدث اللجوء السيايس بسبب الداخلية او الخارجية ، و ا

                                                           
، وانظر بشأن القانون : د. محمد صباح سعيد ، جرمية  /https://www.france24.com/ar، يف 8/7/2020، شوهدت يف  6/7/2018مقالة منشورة يف 461

 . 248، ص  2018مقارنة ، املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية ، مرص ، القاهرة ، الطبعة االوىل ،  تهريب املهاجرين /دراسة

https://www.france24.com/ar/
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حالة خاصة تتمحور حول اختالف الشخص سياسياً مع سلطات بالده ، كام يف تبنيه الراء سياسية مغايرة ، او انتامئه 
 خاصة .اىل جهات سياسية معارضة ، مع وجود تهديد بتعرضه لالضطهاد بسبب هذه الحالة ال

عادة ما يحدث اللجوء االنساين بأعداد كبرية تكرب بكرب الحالة التي سببت حدوثها ، ففي الحرب االهلية التي 
تستعر يف مناطق البالد كافة تؤدي اىل لجوء املدنيني بأعداد كبرية هرباً من اثار الحرب . بينام يقترص اللجوء السيايس 

ه تي ادت اىل لجوئه وقد تتسع احياناً اىل الدائرة املحيطة به كافراد عائلتعىل الشخص املعني بالحالة السياسية ال
 واملقربني منه .

تنص الدساتري والقوانني عادة برصاحة عىل الحق باللجوء السيايس ، مام يحقق ضامنات والتزاماً من جانب 
لجوء االنساين ، قوانني عن ذكر حق الالدولة املضيفة تجاه الالجئ السيايس . بينام يف الغالب تتجنب الدساتري او ال

 يف سبيل استخدام هذا الحق وفقاً ملصالحها الذاتية وليس وفقاً ملتطلبات حقوق االنسان .

 اما بالنسبة لتمييز اللجوء االنساين عن اللجوء الدبلومايس ،فتظهر االختالفات فيام يأيت :
لشخص ىل طلب اللجوء ، عادة ما يتعلق باختالف ايحدث اللجوء الدبلومايس بسبب خاص يتعلق باالجئ يدفعه ا

شخص يتحقق اللجوء الدبلومايس ب مع سلطات بالده ، وليس بسبب او حالة عامة كام يحدث يف اللجوء االنساين .
 معني لوحده او مع املقربني منه كعائلته ، بينام يحدث اللجوء االنساين العداد كبرية وغري محددة من االفراد .

اللجوء الدبلومايس اىل اماكن خارج اقليم الدولة املضيفة لكنها تابعة لسيادتها ، كام يف سفاراتها  يلجأ طالب
 وقنصلياتها يف الخارج ، وسفنها وطائراتها . بينام يلجأ طالب اللجوء االنساين اىل اقليم الدولة املضيفة .

ا لسيايس وحق اللجوء الدبلومايس ، اما مهذه هي اهم االختالفات بني حق اللجوء االنساين وبني حق اللجوء ا
تبقى من صور اللجوء االخرى فنعتقد ان نقاط التشابه بينها وبني احد االنواع الثالثة التي ذكرناها ، تجعلها تنتمي اىل 

 احد هذه االنواع .

 رشوط حق اللجوء االنساين و االثار املرتتبة عليه : املبحث الثالث
للتمتع بحق اللجوء االنساين ، فأن صاحب هذا الحق ترتتب له حقوق وتفرض عليه  اذا توفرت الرشوط املطلوبة

التزامات .فبالنسبة للرشوط املطلوبة لتمتع الشخص بحق اللجوء االنساين ، فأنه باالمكان استخالصها من املعاهدات 
 :462واالتفاقيات الدولية ذات العالقة ، وتتمثل هذه الرشوط فيام يأيت 

                                                           
هرين ، العراق الن رنا سالم امانة ، مبـدأ عـدم اإلعــادة القرسيـــة لالجئيـن فـي القانـون الدولـي ، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية الحقوق / جامعة462

 . 35-34، ص  2015/ بغداد ، 
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سباب الدافعة للتمتع بحق اللجوء االنساين والتي تتمحور حول تحقق الظرف او الحالة العامة السلبية ان تتوفر اال 
 التي يتعرضلها الالجئ .

 ان يتواجد الالجئ خارج اقليم دولته .
 ان ال تتحقق يف طالب اللجوء احدى موانع اللجوء االنساين كام يف ارتكابه جرائم دولية او ماشابه . 

فرت رشوط حق اللجوء االنساين فأن قرار متتع الالجئ بحق اللجوء يعترب قراراً كاشفاً ال منشأً ، ويصبح فأذا ما تو 
 يف مركز قانوين يؤهل صاحبه للحصول عىل حقوق معينة ، كام يفرض عليه التزامات معينة .

 فبالنسبة للحقوق التي ترتتب لالجئ االنسانيتتمثل فيام يأيت :
طرده او رده اىل بلده ، وقد عرف البعض هذا الحق بأنه " عدم اعادة أي شخص استغاث عدم جواز ابعاده او 

بسبب خطر حل به اىل الدولة التي هرب منها او يرفض اصالً عند الحدود ، اذا ثبت وجود ما يهدد حياته او حريته 
ة معينة او الي او لتبنيه اراء سياسي للخطر بسبب عرقه او دينه او قوميته او عرقه االثني او انتامئه اىل فئة اجتامعية

 .463اسباب خالف ذلك غري انسانية " 

عىل ان الحق املذكور ترد عليه استثناءات تتعلق باعتباره يشكل خطراً عىل االمن العام للدولة املضيفة ، حيث لها 
شكلها هذا ن صحة املخاطر التي يان تقرر عندها ابعاده حامية المنها العام .بيد انه البد من ان تتأكد الدولة املضيفة م

 الشخص عىل امنها العامل ، حيث تتفنن السلطات السيام الدكتاتورية يف تلفيق الجرائم ملعارضيها .

وجوب توفري امللجأ او املأوى حتى لو كان بشكل مؤقت ، اىل حني البت يف امر بقائه يف الدولة الالجئ اليها ، 
 .464او تنظيم لجوئه اىل دولة اخرى 

من نتائج هذا الحق توفري املسكن الالئق باالجئ ، وهنا تكون املسؤلية تضامنية بني الدولة املضيفة وبني املجتمع و 
 الدويل، حيث تكون اعداد حاالت اللجوء االنساين كبرية .

 .465حق الالجئ يف مغادرة اقليم الدولة املضيفة ، او العودة اىل بلده 

                                                           
463 GS Goodwin – Gill , Non – Refoulement  and the New Asylum Seekers , p.899 . 

ث حفيصل شطناوي و محمد حمد الغرايبة و سليم حتامله و عمر عكور ، مبدأ عدم طرد او رد الالجئ يف الرشيعة االسالمية والقانون الدويل ، ب464
 . 12-11، ، الجامعة االردنية ، االردن ، ص  2019،  1، العدد  46نون ، املجلد منشور يف دراسات / علوم الرشيعة والقا

 . 23-22، ص  2002د.ابراهيم الجندي ، الالجئني الفلسطينيني بني العودة والتوطني ، دار الرشوق ، عامن ، الطبعة االوىل ، 465
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ية قراره املتضمن املغادرة او العودة لبلده ، من حيث ما يحمله من مخاطر ويف هذه الحالة يتحمل الالجئ مسؤل
 عليه او عىل مرافقيه ، كام يتحمل اثار قراره كام يف منعه من دخول الدولة التي غادرها .

 .466توفري الرعاية الصحية له ، حيث تلتزم الدولة املضيفة بتوفري كل مستلزمات الرعاية الصحية لالجئ

ملأكل وامللبس ، عىل ان تكون املسؤولية تضامنية بني الدولة املضيفة وبني املجتمع الدويل ، ال سيام حق توفري ا
 وان اللجوء االنساين يحدث بأعداد غفرية قد يصعب عىل الدوىل املضيفة استيعاب احتياجاتهم .

 . الدولة املضيفةالحق يف اعفاء الالجئ من العقوبات املقررة بسبب الدخول غري املرشوع اىل اقليم 

الحق يف الحصول عىل املستمسكات التعريفية يف حالة عدم امتالكها ، حيث تلتزم الدولة املضيفة بتزويد الالجئ 
 هذه املستمسكات الستخدامها يف تسيري شؤونه اليومية .

ساواة وعدم التمييز باالضافة ملا تقدم يتمتع الالجئ مبجموعة من الحقوق االساسية املبارشة ، مثل حق التنقل وامل
 وحق التعليم .

وباملقابل يلتزم طالب اللجوء االنساين مبجموعة من االلتزامات ميكن اختصارها يف التزام قانوين واحد ، وهو ان 
 يلتزم الالجئ بقوانني الدولة املضيفة ، وبخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية .

 جائحة كورونا عىل حق اللجوء االنسايناثر حالة الظرف االستثنايئ ل: املبحث الرابع
شكلت جائحة كورونا ظرفاً استثنائياً عاماً اثر بشكل مبارش عىل الحقوق والحريات الفردية ، وادى اىل فرض قيود 
عديدة بسبب تهديد هذا الظرف للنظام العام عموماً وعنرص الصحة العامة خصوصاً ، فتوسعت صالحيات الضبط االداري 

قوق والحريات الفردية ، وتم االنتقال اىل املرشوعية االستثنائية ، والتي رسمت حدوداً جديدة لتقييد عىل حساب الح
الحقوق والحريات الفردية بهدف املحافظة عىل النظام العام .وبالنظر اىل اعتبار حق اللجوء االنساين جزءاً من منظومة 

املركب  ض بسبب الظرف االستثنايئ لجائحة كورونا .والسؤالالحقوق والحريات ، فأنه وبال شك تأثر بالتقييد املفرو 
الذي يطرح هو : ما الغاية املبارشة و غري املبارشة من تقييد حق اللجوء االنساين ؟ وما هي وسائل هذا التقييد ؟ وماهو 

ا تحقيق نمدى ونطاق التقييد املذكور ؟ وكيف ميكن للسلطات املختصة مبواجهة الظرف االستثنايئ لجائحة كورو 
 التوازن بني متطلبات حامية الحق يف اللجوء واالنساين وبني متطلبات مواجهة الظرف املذكور؟

بطبيعة الحال فأن طالبي اللجوء االنساين يأتون من بالد اخرى اىل البلد املضيف ، وبالتايل فأن الظرف 
البي عىل دخول االجانب اليها ومن بينهم ط االستثنايئ لجائحة كورونا يفرض عىل هذه الدولة فرض اجراءات احرتازية

                                                           
 .  115عبد العزيز بن محمد عبد الله السعوي ، مرجع سابق ، ص 466
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حيث تكون الغاية من هذه االجراءت هو منع دخول االجانب املصابني بكورونا او املشتبه باصابتهم  اللجوء االنساين .
اىل داخل البالد ، او بعبارة ادق منع اختالطهم مع الجمهور يف سبيل منع انتشار او استفحال االنتشار هذه الجائحة 

مام يعني ان الغاية االساسية من هذه االجراءات هي حامية الصحة العامة .فالالجئون عادة ما يكونوا قد دخلو فعال ، 
اىل اقليم البلد املضيف ، لكن السلطات تفرض عىل هؤالء اجراء الفحوص الالزمة للتأكد من سالمتهم ، فمن يثبت 

و رشوط متتعه بحق اللجوء االنساين ، اما من يثبت اصابته ا خلوه من االصابة ينتقل اىل اجراءات التحقق من توفر
 يكون محل شك فأن الدولة املضيفة ملزمة بتوفري مراكز حجر صحية ووسائل عالج متفقة مع معايري حقوق االنسان .

ان  ،وينبغي يف االجراءات الضبطية الصحية املفروضة ملواجهة جائحة كورونا واملقيدة للحق يف اللجوء االنساين 
تكون متوافقة مع املرشوعية االستثنائية املقررة يف الظروف االستثنائية ، واال دمغت بعدم املرشوعية وحق عىل القضاء 
الغائها وتعويض املترضر منها .وقد تستند هذه االجراءات اىل ترشيعات عادية فحينها جاز لكل ذي مصلحة الطعن 

حامية  ىل الجهات القضائية كافة العمل عىل تحقيق التوازن بني متطلباتبعدم دستورية هذه الترشيعات .وهنا ينبغي ع
الصحة العامة يف مواجهة جائحة كورونا وبني متطلبات التمتع بحق اللجوء االنساين .فقد شددت السلطات اليونانية 

هدفها هو منع  اعلنت انمن اجراءاتها عىل طالبي اللجوء االنساين ، وقررت ايقاف استقبال طلبات اللجوء ملدة سنة ، و 
.من جانب اخر ميكن ان نصف االجراءات ايل اتبعتها املجر بأنها 467وصول فايروس كورونا اىل جزرها يف بحر ايجة 

غري مرشوعة كونها تشكل مصادرة للحق يف اللجوء االنساين ، حيث اغلقت حدودها بوجه الالجئني متاما ، مربرة ذلك 
 نظاميني" غري الوجود رابط بني فايروس كورونا واملهاجرين "–حسب قول السلطات  – مبنع تفيش فايروس كورونا والذي

لقد تأثر الحق يف اللجوء االنساين بسبب االجراءات الضبطية الصحية املقررة ملواجهة جائحة كورونا ، وقد ذهبت 
الحق املذكور ، وذلك  ة يف تقييدبعض الدول اىل ابعد من نطاق املرشوعية االستثنائية املقررة يف الظروف االستثنائي

يعود يف جانب منها اىل عدم توفري الضامنات الكافية لحامية الحق املذكور ويف مقدمتها النص عليه يف الدستور .وهنا 
يقع عىل عاتق القضاء مهمة حامية هذا الحق باعتباره جزأً اساسياً من منظومة حقوق االنسان ، فبدونه ال تكتمل هذه 

 املنظومة .

 :خامتة
 من خالل ما تقدم توصلنا لبعض النتائج ، كام نقرتح بعض املقرتحات نبينها عىل النحو االيت .

 النتائج :

                                                           
 https://www.dw.com/ar، يف   27/7/2020شوهدت يف  مقالة467

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/a-52613133
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ً ينص بشكل رصيح عىل الحق يف اللجوء االنساين ، بيد ان ذلك ال ينتقص من قيمته بني  مل نجد دستورا
 ن ، حيث نعتقد ان الحق يف اللجوء االنساينالحقوق االساسية االخرى ، فبدونه ال تكتمل منظومة حقوق االنسا

 يتمتع بقيمة دستورية دامئية حاله حال بقية حقوق االنسان االخرى .

فرضت عىل حق اللجوء االنساين قيود معينة ترافقت مع القيود املفروضة عىل بقية حقوق االنسان االخرى وحرياته 
ين ن هذه القيود كانت اكرث وطأة عىل الحق يف اللجوء االنسا العامة بسبب الظرف االستثنايئ لجائحة كورونا ، بيد ا

بسبب ظروف اصحاب الحق املذكور من جهة ، وكذلك محاولة بعض الدول التنصل من التزاماتها املتعلقة بهذا الحق 
 بحجة حامية الصحة العامة ملواطنيها .

 التوصيات :

 ور .نساين باعتبار ذلك من وسائل حامية الحق املذكنويص الدول عموماً بتضمني دساتريها الحق يف اللجوء اال 

نويص الدول املستقبلة لالجئني انسانياً بتحقيق املساواة يف اجراءاتها الضبطية الصحية املتخذة ملواجهة الظرف 
 االستثنايئ لجائحة كورونا ، بني مواطنيها وبني الالجئني انسانياً .

مام الجهات فسح املجال القانوين لالجئني لتقديم طعونهم واعرتاضاتهم انويص الدول املستقبلة لالجئني انسانياً ب
املختصة من القضاء وغريه يف االجراءات املوجهة ضدهم واملاسة بحقهم يف اللجوء االنساين ، وتوفري الدعم القانوين 

 كاالعفاء من الرسوم القضائية وغريها بسبب الوضع االستثنايئ الذي ميرون به . 
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 "19-حقوق المهاجرين غير النظاميين بالمغرب خالل أزمة فيروس كورونا "كوفيدأوضاع 

19 
 

 إطار بوزارة الداخلية باحث يف العالقات الدولية
 مدكتور يف القانون العا

  
 ملخص: 

من قبل منظمة الصحة العاملية وباء  وإعالنه" وتفشيه يف جل مناطق العامل، 19-كوفيد"كورونا  منذ ظهور فريوس
ائحة الحد من انتشار الجحامية الصحة العامة، و من اجل  مختلفة،تخاذها لقرارات وتدابري إىل ا الدول ، سارعتعامليا

مبا  تثنائية،االس واإلجراءات ت عن هذه التدابريوقد تولد السلبية عىل مختلف القطاعات واملجاالت. آلثارهاوالتصدي 
 ،"19كوفيد "يف جميع أنحاء العامل للتحكم انتقال فريوس كورونا  األشخاصتنقل حق فيها القيود املفروضة عىل 

 وعىل ة واإلنسانية،والحقوقي االقتصادية واالجتامعية والسياسية األوضاععىل  األمدتأثريات سلبية فورية ورمبا طويلة 
خالل هذه  ،ترضرت بشكل اكربهشة ضعيفة و هناك فئات اجتامعية  أنجميع السكان يف اغلب بلدان العامل، غري 

فراد هذه أ السفر ملحاولة الحد من تفيش الجائحة جعلت و  توقيف حركة التنقل أناملهاجرين. بحيث فئة  ال سيام األزمة
لسبل يف ، بعدما تقطعت بهم اوتوفري حاجياتهم الرضورية أكرث ضعفا وغري قادرين عىل العمل إلعالة أنفسهم الفئة

 ظروف بالغة الصعوبة، مع غياب الرعاية الصحية والحامية االجتامعية. 

انتشاره، وبعد إعالنه عن حالة الطوارئ الصحية، وفرض و انتقال الوباء عدوى ومل يسلم املغرب بدوره من       
ة معينة السيام فئات اجتامعيحقوق لبالد التي كانت لها عدة تأثريات عىل يف اوالتنقل الحجر الصحي وتقييد الحركة 

املقاربة  إىل تراجع يف مستوى إعامل أدىمعاناتهم، مام ازدادت الذين تضاعفت أعبائهم و غري النظاميني فئة املهاجرين 
يدة للهجرة سنة سياسة وطنية جد والحقوقية، التي بذلت الدولة واملجتمع جهودا كبرية لتفعيلها، عرب اعتامد اإلنسانية

 غري للنهوض بأوضاع املهاجرين واإلجراءات، واألهدافتقوم عىل مجموعة من املرتكزات والربامج والتي  ،2013
 وحامية حقوقهم.  وإدماجهماملقيمني باملغرب  النظاميني

لوضعية اوبات وتحديات صع تسعى هذه الورقة البحثية إىل دراسة وتحليل إشكالية أساسية تتمحور حول      
لتي تخص ا واإلجراءات الحامئيةكشفت عن ضعف وغياب التدابري التي  ،كورونا الصحية أزمةالجديدة التي خلقتها 

الطوارئ  لةالتي فرضتها حااملختلفة  واإلرضارمن التداعيات  باملغرب،املهاجرين غري النظاميني  حقوقحامية ضامن 
 ة من التساؤالت الفرعية.              ، وذلك انطالقا من مجموعالصحية
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         Résumé : 

      Depuis la déclaration de l’organisation mondiale de la santé que 

la flambée  épidémique du Covid 19 constitue « une urgence de santé publique de 

portée internationale », de nombreux pays prennent diverses  mesures  visant à  stopper 

sa propagation et protéger la santé publique de leur population. La plupart de ces 

mesures ont des conséquences importantes sur les droits de l'homme ils ont  exacerbé 

les vulnérabilités des personnes en situation de précarité dont figure notamment les 

migrants irréguliers ; des personnes particulièrement à risque qu’il est  urgent  de  

protéger  face  à  la progression  planétaire  du  coronavirus. 

      Dans ce sillage, le Maroc ne fait pas exception. L’état d’urgence  sanitaire, la 

fermeture temporaire de frontières et les restrictions de mouvements pour prévenir la 

transmission du Covid-19 et les limitations aux déplacements en dehors  du  domicile  

dans  le  confinement  a  aggravé  une  situation  déjà  désespérée. 

      En effet, la prise de telles mesures et la non intégration des protocoles et des 

processus sanitaires visant à garantir les droits fondamentaux de cette catégorie ouvre 

la voie au débat sur la crédibilité de l’approche adoptée depuis l’année 2013 en vue 

d'instaurer une nouvelle politique migratoire basée sur valeurs de solidarité et d'accueil 

et sur le référentiel international des droits de l'homme à partir des conventions 

internationales des droits de l'homme auxquelles  le  royaume  a  souscrit. 

      Le présent  article vise à apporter un éclairage sur les difficultés et les défis 

engendrées par la nouvelle situation liée à la crise sanitaire actuelle qui a notre sens fait 

tomber en disgrâce l’ambition affichée par le Royaume en matière  de  respect  des  

droits  des  migrants  irréguliers.  
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 :مقدمة
ندماج من القضايا، كاألمن والتنمية، وحقوق اإلنسان، واال جموعة الدولية مبالحدود  عربالتنقالت البرشية  ترتبط

ظامت ل واملنوغريها، وقد أصبحت الهجرة يف العرص الراهن تندرج ضمن القضايا الدولية ذات األولوية لدى الدو 
راسات واألبحاث األكادميية يف حقول معرفية متنوعة، بالنظر ألسبابها وأبعادها اهتامم الدالدولية، كام تحظى ب

 اعتامد ، إىلاملجتمع الدويلمام دفع ب .468وانعكاساتها املتعددة عىل املهاجرين واملجتمعات والدول عىل حد سواء
فة ، السيام املتواجدين يف وضعية ضعياملهاجرين لضامن حامية حقوق دولية،اآلليات الو  االتفاقيات مجموعة من

غري النظامية التي تتم عرب الحدود الدولية للدول. مام يؤدي يف هذه الحالة إىل  الهجرةوهشة، حينام يتعلق األمر ب
أفراد شبكات القانون و وقوع تجاوزات وانتهاكات لحقوق هؤالء املهاجرين من قبل السلطات العمومية القامئة عىل إنفاذ 

تهريب املهاجرين واالتجار بالبرش، باإلضافة إىل وقوعهم عرضة ملخاطر الترشد والضياع وانعدام سبل العيش، نتيجة 
الظروف واألوضاع التي يتواجدون فيها، خاصة يف الحاالت االستثنائية أثناء وقوع الكوارث واألزمات وانتشار األمراض 

 واألوبئة. 

 ،ن القيود املفروضة عىل السفر" وحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية فإ19-أزمة كورونا "كوفيدويف ظل     
أكرث ضعفا من أي وقت مىض وغري قادرين عىل العمل إلعالة  ملحاولة الحد من تفيش الجائحة جعلت املهاجرين

يف  تيف مجموعا بعضهم حظر تم، تقطعت بهم السبل يف جميع أنحاء العامل منهناك اآلالف مأن بحيث  .أنفسهم
ة والحامية الصحي املناطق الحدودية يف ظروف بالغة الصعوبة، بدون إمكانية الحصول عىل الحد األدىن من الرعاية

إلجراءات دون مراعاة لوتركهم عالقني، رتحيل البعض منهم وقد ازداد الوضع سوءا مع قيام بعض الدول ب االجتامعية.
 469.العامل مختلف مناطقملهربني عرب عرضة ألنشطة اتخيل عنهم القانونية الواجبة أو ال

ويف ظل األعباء الكبرية الواقعة عىل عاتق الدولة، وتدخلها يف كل مناحي الحياة لتدبري مخاطر هذه األزمة     
آلثار السلبية بفعل ا صاعديتبشكل  تي ارتفعتلالصحية، والضغط الكبري عىل امليزانية العامة لتمويل النفقات العمومية ا
ادي الوطني، توقف وتباطؤ النشاط االقتصوأمام الحادة التي خلفتها الجائحة عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي، 

عريضة من املجتمع املغريب التي تعيش أوضاع ضعيفة وهشة) ذوي االحتياجات فئات رشائح و  تدهورت وضعية
 ين والالجئني(.       الخاصة، األرامل واملطلقات، املسنني، املهاجر

                                                           

ون العام، نمحمد أبركان، السياسة املغربية لتدبري إشكالية الهجرة غري النظامية يف ظل املتغريات الجديدة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القا - 468 
 .01، ص.2019-2018ه، السنة الجامعية كلية الحقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد الل

469 - «  Migrants stranded ‘all over the world’ and at risk from coronavirus » , 07/05/2020. https://news.un.org/en/story 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1063482
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ونظرا لكونه بلد إقامة العديد من املهاجرين يف وضعيات قانونية مختلفة، مبا فيهم فئة املهاجرين غري      
النظاميني الذين تأثروا بدورهم بشكل سلبي من التداعيات املرتتبة عن تدابري وإجراءات حالة الطوارئ الصحية التي 

 ت إىل أوضاعهم الصعبة.  اتخذتها الحكومة، والتي انضاف

وبالرغم من التدابري واإلجراءات التي اتخذتها الدولة لحامية ودعم البعض هذه الفئات املترضرة، إال أنها مل     
تشملها كلها، ال سيام فئة املهاجرين غري النظاميني باملغرب القادمني من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين تعمقت 

"، وتقييد حركة التنقل وغلق الحدود 19-سية بفعل اآلثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا "كوفيدأوضاع الصعبة والقا
وفرض الحجر الصحي وتوقيف العديد من القطاعات اإلنتاجية واألنشطة االقتصادية غري املهيكلة التي تشكل مصدر 

رف الجمعيات واملحسنني، خاصة وان عدد دخل رئييس لهؤالء املهاجرين، عالوة عىل املساعدات املقدمة لهم من ط
 كبريا منهم يعيشون يف الغابات وهوامش املدن. 

كورونا الصحية كشفت عن ضعف وغياب التدابري  أزمةالوضعية الجديدة التي خلقتها هذه ن وبالتايل فا    
 واألرضارات التداعي التي تخص حامية فئة املهاجرين غري النظاميني التي توجد يف وضعية هشاشة من واإلجراءات

 املختلفة خالل فرتة الطوارئ الصحية.

"؟ 19-كوفيد"فريوس كورونا  عىل املهاجرين غري النظاميني يف ظل فام هي انعكاسات حالة الطوارئ الصحية    
 ؟ كيف تدبرتربباملغ املهاجرين غري النظاميني خالل فرتة الحجر الصحيحقوق وما هي اإلشكاالت املرتبطة بوضعية 

؟ هل تغري تصور ونظرة املجتمع تجاه هذه الفئة من املجتمع املغريب خالل هذه األزمةخالل هذه  أوضاعهاهذه الفئة 
االستفادة  نلمهاجريل إطار ميكن أي يفو الجائحة عىل السياسة املغربية الجديدة للهجرة؟  أثرت هذهالجائحة؟ وكيف 

 لهذه ملقدما واالقتصادي االجتامعي الدعم ضامن كنمي كيف الصحية؟ الرعاية عىل الحصولو  من الخدمات الصحية
قصور وضعف هذه السياسة التي كشفت عنها الجائحة؟ وما هي الدروس  أوجهوما هي  السكان؟ منالهشة  الفئة

 املستخلصة من الجائحة لتجاوز هذه النواقص؟

  الفرضيات:    
وثيقا  رتباطااملكفولة يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، باعتباره من الحقوق والحريات ا البرشي التنقل يرتبط -

 .التنميةو  بالحركة االقتصادية
يعترب املهاجرين غري النظاميني املقيمني باملغرب من الفئات االجتامعية املترضرة من االنعكاسات الناجمة عن  -

 ".19-فريوس كورونا "كوفيد
 وق املهاجرين غري النظاميني املقيمني باملغرب. غياب التدابري الحكومية الخاصة بحامية حق -
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ضعف أثار بعض مبادرات جمعيات املجتمع املدين لدعم ومساعدة املهاجرين غري النظاميني باملغرب خالل فرتة  -
 الحجر الصحي.

رضورة وضع برامج ومخططات للرعاية الصحية والحامية االجتامعية، لكافة السكان املقيمني فوق الرتاب  -
 غريب، دون متييز يف حالة األزمات الطارئة كالكوارث الطبيعية انتشار األوبئة. امل

 "19-السياق العام لواقع الهجرة الدولية يف ظل فريوس كورونا "كوفيد -1
 ،تفشيهللحد من مختلفة تدابري وإجراءات إىل اتخاذ دول العامل  بادرت "19 -كوفيد"مع انتشار وباء كورونا     

أغلب هاته الدول مل تأخذ بعني االعتبار وضعية  غري أن املترضرين من اآلثار الناجمة عن الوباء، وحامية السكان
نهم من توفري الحامية الالزمة لهم ومتكيل ة،غري نظاميمن هم يف وضعية ال سيام  ا،املهاجرين املوجودين فوق أراضيه

، وعىل رأسها االتفاقية الدولية املتعلقة بحامية 470نسانلحقوق اإل  الحقوق األساسية التي تكفلها لهم املواثيق الدولية
 .1990471حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لسنة 

 تباملوازاة مع األرضار التي أفرزها الفريوس عىل املستوى الصحي، كانت هناك أزمات فرعية أخرى تناسلو    
لة ادية أو االجتامعية، مع توجه الدول إىل فرض حابشكل مخيف، سواء تعلق األمر باملشكالت النفسية أو االقتص

حركة التنقل الداخيل والخارجي، وكذا تدهور يف املعامالت التجارية، وإغالق الحدود وتقييد الطوارئ الصحية، 
واألوضاع االقتصادية. ويف خضم هذه التطّورات، بدا أن هناك فئات اجتامعية كانت معاناتها مضاعفة، ويتعلق األمر 

 .ي االحتياجات الخاصة )ذوي الهمم(، واملسنني، والالجئني واملهاجرينبذو 

                                                           

قل من جانب االتفاقيات واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان منذ مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية، وتم لقد تم االعرتاف بالحق يف السفر والتن -470 
ل التحوالت الدولية التي ويف ظبذلك وضع القواعد التي تحدد املركز القانوين لألجنبي، وبيان الحقوق التي يتعني أن يُعرتف له بها بوصفه إنسانا. 

عقد الثامنينيات من القرن املايض، ولتجاوز مختلف التحديات واالكراهات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غري النظامية، والتخفيف  عرفها العامل مع نهاية
املبادئ  عمن األوضاع الصعبة والهشة التي يعانيها املهاجرين يف مختلف بقاع العامل، وبغية حامية حقوقهم األساسية، أقدم املجتمع الدويل عىل وض

ملية ائية للمهاجر، كيف ما كان وضعه القانوين يف بلد اإلقامة، ويظهر ذلك من خالل ما تضمنته مختلف االتفاقيات الدولية العامة والخاصة العالحام
هجرة" كفرع لمنها واإلقليمية املهتمة بحقوق اإلنسان املهاجر، وقد أدى هذا التطور الذي عرفته منظومة حقوق اإلنسان، إىل ميالد "القانون الدويل ل

لبيئية، اجديد من فروع القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بهدف محاربة كافة أشكال التمييز الذي تزداد حدته خالل األزمات االقتصادية والسياسية و 
فيها الهجرة بصورة  وردت التي يكون املهاجر األجنبي أول ضحاياها، وهو يتشكل من مصادر متعددة، منها املنصبة خصيصا عىل فئة املهاجرين أو التي

قضايا الهجرة بجزئية، باإلضافة إىل مصادر غري اتفاقية تتمثل يف بعض القرارات والتوصيات واإلعالنات الصادرة عن الهيآت واملنظامت الدولية املهتمة 
امىش مع مالحظات هدات املصادق عليها، مبا يتوحقوق املهاجرين، فضال عن تقديم تقارير دورية إىل اللجان األممية املختصة برصد وتتبع تنفيذ املعا

 وتوصيات املنظامت غري الحكومية، الوطنية منها والدولية، باعتبارها آليات دولية تساهم بقدر كبري يف تعزيز وحامية حقوق املهاجرين. 
جاءت مبعايري  التمييز، كام عدم مبدأ عىل لسفتهافتشكل هذه االتفاقية، املرجعية الدولية األساسية للحامية الدولية للمهاجرين، والتي تقوم  -471 

وطنية واضحة  سياسة صياغة يف للدول القانوين اإلرشاد يوفر شامال، صكا دوليابحيث أنها تشكل   ،ومبادئ خاصة بالحقوق األساسية للمهاجرين
 راد أرسهم، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.ووضعها ملعايري دنيا، تلزم الدول األطراف بتطبيقها عىل العامل املهاجرين وأف  لهجرة،ل
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أطلقت العديد من الهيئات املعنية بقضايا الهجرة وحقوق اإلنسان، تحذيرات بشأن االنعكاسات الخطرة وقد     
ذلك أن التدابري  ،للجائحة عىل أوضاع املهاجرين، مع انشغال الدول املستقبلة بتدبري التداعيات اآلنية لهذه األخرية

االحرتازية التي تم فرضها يف هذا الخصوص، مل تواكبها استجابة كافية للمستلزمات الرضورية للحياة، لحامية هذه 
الفئة االجتامعية التي غالبا ما تعيش مشاكل عديدة حتى يف األوقات العادية، ال سيام فئة املهاجرين املتواجدين يف 

أنفسهم عالقني يف دول االستقبال، يف أوضاع اجتامعية وصحية   همالكثري من وجدبحيث  ،وضعية غري نظامية
 .472صعبة

عىل  ودوما نتج عنه من قي ،االوروبيةخاصة ذروته يف العديد من الدول  إىلونتيجة  تفيش الوباء، ووصوله     
، املقصدو  ل املنشأ والعبور، أسهم بشكل ملحوظ يف تراجع حّدة الهجرة غري النظامية يف عدد من دو الحركة والتنقل

فقد تراجعت نسبة تدفقات  .وهو ما أوردته املعطيات اإلحصائية الواردة بشأن أوضاع الهجرة عرب البحر األبيض املتوسط
نحو الدول االوروبية، بعد انخفاض عدد عمليات الكشف عن املعابر الحدودية غري يف املنطقة الهجرة غري النظامية 

مقابل شهر مارس من نفس  2020خالل ابريل  % 85الهجرة الرئيسية يف أوروبا بنسبة تجاوزت القانونية عىل طرق 
، بالرغم 2009املكلفة بحراسة الحدود والسواحل االوروبية منذ عام  السنة، وهو أدىن معدل سجلته منظمة "فرونتكس"

. وخالفا ملا 473فة الشاملية للمتوسطسواحل دول الض إىلمن متكن املئات من املهاجرين غري النظاميني من الوصول 
 ألبيضاتزايدت أعداد املهاجرين غري النظاميني الذين حاولوا عبور البحر فقد  ،كان عليه الحال يف بداية تفيش الوباء

بلغت أربعة أضعاف تقريبا باملقارنة مع ابريل من نفس السنة، يف ظل  2020خالل شهر ماي املتوسط بشكل ملحوظ  
 . 474"19-االستثنائية التي فرضتها هذه الدول للحد من انتشار وباء "كوفيد جراءاتواإل التدابري 

الناس وصحتهم وضامن وسبل لحامية أرواح  إجراءاتوقد اتخذت الحكومات يف جميع أنحاء العامل عدة    
دي الالزمة للتص األهميةكسب عيشهم، يف إطار الجهود الرامية إىل التصدي لهذه الجائحة. لكن مل يتم ايالء 

تبعات هذا االختيار  أنكام  .475للتحديات غري املسبوقة التي تواجه املهاجرين وأرسهم إال يف حاالت قليلة للغاية
ظامت غري الحكومية العاملة يف البحر املتوسط كمنظمة "ميديرتيان إنقاذ البرش" القرسي سببت معاناة كبرية للمن

                                                           

 . 29/05/2020تاريخ النرش: ادريس لكريني، جائحة كورونا ومستقبل الهجرة، صحيفة الخليج،  - 472 
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/45b664c6-573b-4391-. 
473 - « Situation at EU external borders in April – Detections lowest since 2009 », 10/05/2020. https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release .  
474 - « Situation at EU external borders in May – Detections rebound from record lows », 15/06/2020. 
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release. 

 . 28/04/2020الحامية االجتامعية للمهاجرين أثناء جائحة فريوس كورونا: الخيار الصحيح والذيك"، مدونات البنك الدويل، ، "ماورو تيستافريدي - 475 
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-  

https://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/04/Country-SP-COVID-responses_April23-1.pdf
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/45b664c6-573b-4391-.
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release.
https://blogs.worldbank.org/ar/team/mauro-testaverde
https://blogs.worldbank.org/ar/team/mauro-testaverde
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-
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"، 19اإليطالية التي عربت عن أسفها لتعليق أنشطتها يف البحر املتوسط مع تطورات جائحة فريوس كورونا "كوفيد 
حوادث املميتة ازدياد ال إىلتعليق عمليات إنقاذ املهاجرين يف منطقة البحث واإلنقاذ، مام سيؤدي  إىلوالتي اضطرت 

. ونظرا لعدم وجود 476يف املتوسط يف ظل غياب السفن اإلنسانية ألن الناس يخاطرون بحياتهم يف البحر كل يوم
شهود عيان واحصائيات دقيقة عن حاالت الغرقى واملفقودين، وتباطؤ البلدان يف إنقاذ املهاجرين وإنزالهم من السفن، 

املحتملة يف البحر املتوسط، يف ظل هذه الجائحة العاملية. األمر الذي يُنذر  اإلنسانيةاة من الصعب معرفة حجم املأس
 بأوضاع إنسانية خطرة يف املستقبل.

، ناشدت املنظمة الدولية للهجرة الدول تعليق عمليات الرتحيل، مع تسهيل "19-كوفيد"ووسط تفيش جائحة    
 وخاصة ألولئك املهاجرين الذين تقطعت بهم السبيل الراغبني يف العودةعمليات العودة الطوعية عندما وحيثام أمكن، 

 إتباع أوواالمتناع عن تكثيف تأمني الحدود  .، وبالنظر للوضع، سيشعرون بأمان أكرث يف ديارهماألصليةبلدانهم  إىل
 .477بحقوق اإلنسان للمهاجرين اإلرضارأساليب هجرة صارمة ورادعة التي من شأنها 

ظاميني، تجاه املهاجرين غري الن إنساينذات طابع  وإجراءاتاعتامد تدابري  األوروبية إىلبعض الدول ب مام دفع    
ك رغم غياب دراسات دقيقة حول فعالية تل منوذجا مهام للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية العامة،وتعترب الربتغال 

البنية من حيث القوة االقتصادية و  االوروبية األخرى انإمكانياتها املتواضعة مقارنة مع البلدو  ،اإلجراءات الحكومية
مؤقتة  حملة تتيح لهذه الفئة من املهاجرين فرصة تسوية وضعيتهم القانونية ملدة بإطالقالتحتية الصحية، بحيث قامت 

قود عالرعاية االجتامعية والحسابات املرصفية والعمل و و نهم من تلقي الخدمات الصحية يتمك، ل 478أشهر 03متتد ل 
يف اآلن ذاته خطوة حاسمة وتدبريا احرتازيا ملنع انتشار الفريوس بني الفئات االجتامعية  هذا اإلجراءاإليجار، ويعترب 

  479.الهشة

"، يواجه املهاجرون أيضا فهذه الظرفية 19-كوفيد"وباإلضافة إىل التهديد الصحي املبارش لعدوى فريوس كورونا     
دا يحتاجون إىل الحامية منه. يتمثل يف حالة السامح بخطاب كراهية األجانب بالتزايد الصعبة والحساسة وصام متزاي

دون التصدي لها، مام يهدد بتقويض استجابة الصحة العامة للجائحة، بحيث أن العامل املهاجرين يشكلون نسبة 
هدف املهاجرين بوية التي تستكبرية من قطاع الصحة يف العديد من البلدان املتقدمة. وميكن أن تؤدي الروايات الشع

                                                           
476 - « Sailing through the crisis, planning hope. A letter to all the ground and sea crews », 19/03/2020.  
https://mediterranearescue.org/en/news-en/  
477- « COVID-19 AND STRANDED MIGRANTS, covid-19 response », issue bief,( IOM) p.03. 02/06/2020. 
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_stranded_migrants.pdf 

 tps://www.aljazeera.net/news/politics/ht. 24/04/2020"العفو عن املهاجرين وعزل املسنني.. وصفة برتغالية ملواجهة كورونا"،  - 478 
 https://annabaa.org. 03/05/2020"كيف أثرت جائحة كورونا عىل الهجرة العاملية؟"  - 479 

https://mediterranearescue.org/en/news-en/sailing-through-the-crisis-planning-hope-a-letter-to-all-the-ground-and-sea-crews/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_stranded_migrants.pdf
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9
https://annabaa.org/arabic/rights/23071
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بصفتهم حاملني للفريوس، إىل زعزعة األمن القومي من خالل االضطرابات االجتامعية واالنتعاش االقتصادي للبلدان 
  .480بعد انحسار الجائحة

 "19-التدابري املغربية ملواجهة فريوس كورونا "كوفيد  -2
-فريوس كورونا املستجد املسبّب ملرض "كوفيد( أن 2020مارس  11منظمة الصحة العاملية بتاريخ ) إعالنومنذ     

ووصفه "بالجائحة" انطالقا من قلقها البالغ إزاء املستوى املفزع لتفيش املرض ووخامته ومستوى  ."" يعترب "وباء عامليا19
ت إجراءات عديدة ملكافحة الفريوس والحد من انتشاره. ، اتخذت الحكوما481التقاعس عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة

 إىلة املغربية، سارعت الحكوملذلك ومل يكن املغرب مبنأى عن التأثريات السلبية املتسارعة لهذه الجائحة العاملية، 
ة من التي واكبتها مجموع 2020.482مارس  20عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة يف البالد ابتداء من  اإلعالن

التدابري الوقائية واإلجراءات االحرتازية، بنفس الرسعة والفعالية بهدف مواجهة واحتواء التداعيات السلبية للجائحة، 
 الصحي للوطن واملواطنني من هذا الوباء. األمنوالحد من انتشارها وحامية 

 ،2.20.292رسوم بقانون رقم م بإصدارالحكومة قامت  من اجل وضع إطار قانوين لحالة الطوارئ الصحية،و      
، ومرسومه التنفيذي 2020مارس  23تاريخ باملتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها 

املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا بتاريخ  2. 20.293رقم 
اشري عرب بالغات ودوريات ومن األزمةلحامية الصحة العامة للمواطنني، وتدبري   ا إجراءات رسيعة، تلته2020مارس  24

 ،باعتبار هذه الوسائل أكرث قدرة عىل تحقيق النجاعة والفعالية واالستعجال يف التدخل للوقاية من تفيش هذا الوباء
 تعارف عليها من جهة أخرى. بالنظر إىل بساطتها من جهة وعدم تقيدها بالشكليات القانونية امل

تقييد الكثري من الحقوق والحريات كالحق يف  وفرض الحجر الصحي، إىلالحدود  إغالق إجراءات أدت قدو     
، فضال عن املهاجرين املقيمني 483مليون نسمة من سكان املغرب 35من  أكرثحرية التنقل، وبالتايل فرض الحجر عىل 

 ،حراءجنوب الص للقادمني من بلدان إفريقياشخص بأغلبية واضحة  86206وز عددهم األرايض املغربية الذين يتجا عىل
                                                           

اء جائحة كورونا"، أخبار  األمم املتحدة، تاريخ النرش. آالف املهاجرين العالقني عرب العامل يتعرضون ملخاطر صحية واجتامعية كبرية جر " -480 
17/05/2020 .https://news.un.org/ar/story. 

 12/04/2020: التسلسل الزمني إلجراءات املنظمة، املوقع االليكرتوين ملنظمة الصحة العاملية، تاريخ الزيارة، "19-كوفيد" - 481 
 https://www.who.int/ar/news-room/detail/15-08-1441-who-timeline---covid-19 

ع الخاص بالبالغات املتعلقة بفريوس كورونا املستجد املوق، "بالغ لوزارة الداخلية للمواطنات واملواطنني بشأن إعالن "حالة الطوارئ الصحية - 482 
 تاريخ الزيارة،

 ، 2020/04/14 http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx 
483 - le Haut-Commissariat au Plan la population marocaine est estimée à 35, 880, 853 habitants, consulté le lundi 20 avril 2020 . 
www.hcp.ma.  

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-52362771
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-52362771
https://news.un.org/ar/story.
https://www.who.int/ar/news-room/detail/15-08-1441-who-timeline---covid-19
http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx
http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx
http://www.hcp.ma/
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وفق ملعطيات املندوبية السامية للتخطيط، املتعلقة باألجانب املقيمني يف املغرب، استنادا إلی معطيات اإلحصاء العام 
ينحدرون  %41,6، ونسبة %40نسبة . يشكل األجانب املقيمني باملغرب من جنسية أوروبية 2014للسكان والسكنى لسنة 

 .484تنحدر من دول أخرى %03,2من الدول األسيوية، وأخريا نسبة  %15,2من أصول إفريقية، ثم نسبة 

التقديرية  ألرقاماباملهاجرين املقيمني فوق الرتاب املغريب يف وضعية غري نظامية، ومن خالل يتعلق وفيام      
، 2014طلقت سنة عملية التسوية االستثنائية للوضعية القانونية التي ان عىل نتائج بناءالتي تكشف عنها الجهات الرسمية 

فقد بلغت عـدد طلبات تسـوية الوضعيـة التـي تـم التقـدم بهـا ، 2013485تفعيال للسياسة املغربية الجديدة للهجرة لسنة 
 طبيعـة الهجـرة "السـرية" غري أن .طلب 43000طلب، تم قبول منها أزيد مـن  56000أزيـد مـن 2016إىل غاية سنة 

 .486توفيـر معطيـات إحصائيـة دقيقـة لقياس حجم الظاهـرةصعوبة  تفرض

ة اآلثار واجهملالتي قامت بها الدولة ملواجهة هذه األزمة املتعددة األبعاد،  ات واملجهوداتوبالرغم من املبادر       
وقائية وإعالن حالة الطوارئ  بريتدا ذاتخا"،من خالل 19-كوفيدب"عية واالقتصادية لألزمة الصحية املرتبطة االجتام

االعتبار  نيولويات، مع األخذ بعاأل عىل رأس  نيصحة وسالمة املواطنووضع الصحية يف سائر أرجاء الرتاب الوطني. 
لوضع اوالعمل عىل الحد من آثارها السلبية عىل  ،رضورة دعم الفئات الهشة املترضرة من تداعيات هذه الجائحة

لتغطية ، 488"19-كوفيد" جائحة فريوس كورونا ريتدببتم إحداث حساب خصويص للخزينة لذلك  .487داالقتصادي للبال 
النفقات االستثنائية ودعم القطاعات املترضرة من األزمة، خاصة تغطية تكاليف تحديث وتأهيل املنظومة الطبية ودعم 

والحفاظ عىل مناصب الشغل والتخفيف من اآلثار  ،الجائحة االقتصاد الوطني ملواجهة الصدمات الناتجة عن هذه

                                                           
484 - « les résidents étrangers au Maroc », La population étrangère faisant l’objet de cette étude porte sur les personnes résidant 
au Maroc, ayant déclaré au moment du RGPH 2014, avoir une nationalité autre que marocaine, p,p. 08,10. 

من أجل مواجهة التحديات التي خلفتها التحوالت التي جعلت املغرب يف وضع يتجه من بلد منشأ وعبور، إىل بلد استقرار وإقامة للعديد من  - 485 
، للتعاطي 2013م الظاهرة وانعكاساتها السلبية، قام بتبني سياسة جديدة يف مجال الهجرة واللجوء سنة املهاجرين غري النظاميني، يف ظل تنامي حج

ؤسسات مع وضعية إنسانية وحقوقية مقلقة. وتتأسس هذه السياسة، عىل مجموعة من األسس واملرجعيات، التي تؤطرها القواعد الدستورية وتوجيهات امل
ان، يف فلسفتها الحقوقية واإلنسانية بالتجارب املقارنة واملامرسات الفضىل، انسجاما مع املبادئ الدولية لحقوق اإلنسالوطنية ذات الصلة، كام تستلهم 

ملجتمع اكام تعتمد أيضا يف صلب مقارباتها عىل أسس ومرتكزات باعتبارها نقاط أساسية، والتي تتمثل يف املسؤولية املشرتكة والحكامة عرب إرشاك 
ز التعاون الدويل واإلقليمي، من اجل تحقيق مجموعة من األهداف كتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غري النظاميني املقيمني املدين، وتعزي

إلطار ا باملغرب، وضامن حامية حقوقهم األساسية وإدماجهم السوسيواقتصادي والثقايف ومكافحة جرائم االتجار يف البرش وتهريب املهاجرين، وتأهيل
 ين املنظم للهجرة،القانو 

 .14، ص.2018، اململكة املغربية، 37/2018الهجرة وسوق الشغل، رأي املجلس االقتصادي واالجتامعي، إحالة ذاتية  -486 
 . 10/07/2020.  06، وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة. ص.2020مذكرة تقديم مرشوع قانون املالية املعدل لسنة  - 487 

https://www.finances.gov.ma . 
بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريويس   2020مارس  16صادر يف   2.20.269مرسوم رقم  -488 

 .2020مارس  17بتاريخ  6865"، الجريدة الرسمية عدد 19كورونا "كوفيد 

https://www.finances.gov.ma./
https://www.finances.gov.ma./
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 ،مجموعة من الحقوق االجتامعية واالقتصادية للمواطننيوضامن وسبيال نحو تكريس  ،عية لألزمة الصحيةاالجتام
وضع االقتصادي ن التتبع الدقيق للتم إحداث لجنة اليقظة االقتصادية لضام كالحق يف الصحة والحق يف العيش. كام

زمة الصحية و  املبارشة لأل ريعية واالقتصادية املبارشة وغومواكبة القطاعات املترضرة واسترشاف التداعيات االجتام
  .489تهييئ إعادة تنشيط االقتصاد الوطني

 ،شةهاجتامعية مهمة تعيش داخل املجتمع املغريب يف وضعية صعبة و غري أن هذا الدعم مل يشمل فئة     
تضمن ستعجالية اغياب إجراءات مؤسساتية  ، أمامرين املقيمني باملغرب يف وضعية غري نظاميةواملتمثلة يف املهاج

إفريقيا جنوب الصحراء؛ الذين ُعزلوا بشكل كبري، وتخوفهم من اإلصابة بلدان من القادمني ، خاصة أفرادها حقوق
، سيكون ميف أوساطهتفىش الوباء  بحيث أنبفريوس "كورونا" وهم بعيدون عن االستفادة من الولوج إىل العالج، 

 العيش ضمن مجموعات كبرية.االختالط و ذلك بدرجة كبرية جدا نظرا لظروف عيشهم التي تحتم عليهم 

 " عىل املهاجرين غري النظاميني املقيمني باملغرب19-أثار التدابري الحكومية ملواجهة "كوفيد -3
نظرا  اسية،األسوالحريات  اإلنسانة مخاوف بشأن حقوق غالبا ما يثري اإلعالن حالة الطوارئ االستثنائية عد  

جاوزات ، مع ما يُرافق ذلك من احتامل وقوع تيف هذه الحالة للصالحيات االستثنائية التي متنح للسلطات العمومية
راتب مال سيام يف صفوف الفئات االجتامعية الضعيفة والهشة خاصة يف البلدان النامية التي تتبوأ  ،وانتهاكات حقوقية

 ومؤرشات التنمية االقتصادية واالجتامعية. اإلنسانمتأخرة يف مجال حامية حقوق 

حامية حقوق  كورونا املرتبط مبجال زمةأل  الحايل السياق يف نياملهاجروبالتايل فإن اختبار تدبري شؤون وأوضاع 
بة لحالة نوعية اإلجراءات املواك مجموعة من اإلشكاالت، تتمثل أساسا يف تطرح املهاجرين غري النظاميني باملغرب،

الطوارئ الصحية، لحامية صحة هؤالء املهاجرين من إصابتهم بالوباء من جهة، وتوفري رشوط الدعم االجتامعي 
 واالقتصادي لهم لضامن سبل عيشهم ومأواهم من جهة أخرى. 

 القانونية لرتسانةالتي تؤطرها ا للمهاجرين املكتسبة الحقوقضمن  الصحية الخدمات إىل الوصولوتندرج مسألة    
 الدولة سؤوليةم ذلك عىل ويرتتب ،إلنسانل األساسية حقوقال من الصحة أن أساس عىل ،املغرب يف الصحي لنظامل

 ،بها، وتوفري العالج والعناية الصحية للسكان املقيمني فوق تراالعامة الصحة حاميةباتخاذ التدابري الالزمة لضامن 
 . 490ودون متييز ألي سبب همأصل عن النظر بغض

                                                           

 . مرجع سابق.06، ص.2020قديم مرشوع قانون املالية املعدل لسنة مذكرة ت - 489 
 ويف هذا اإلطار ميكن مراجعة: -490 
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فوق  موجود شخص أيلفائدة  صحةال يف الحق عىل الحفاظمن الواجب عىل املغرب ضامن  لذلك نتيجةو     
ئدة املهاجرين، املقيمني لفا واملساعدة الدعم لتقديم الفاعلةواملؤسسات املختصة و  هيئاتال من العديد تعبئة عرب ،أراضيه

 أنه إىل األرقام ريتشو  املتاحة. ةيالصح الربامج جميع بشأن الصحية الرعاية من ادةاالستفباملغرب الذين ميكن لهم 
 القنيطرة سال الرباط بجهة 7762 إىل يف صفوف املهاجرين العالجيةو  الطبية االستشاراتعدد  وصل ،2018 سنة يف

 .ةالرشقيبالجهة  5016 مقابل

 املتخذة دابريالت تنفيذ يف مركزيا دورا يةالداخل وزارة عبتل الصحية الطوارئحالة  يف أنه إىل اإلشارة وتجدر    
، وذلك من خالل ممثليها من 491يف مختلف املجاالت مبا فيها حامية الصحة العامة وسالمة السكان الدولة قبل من

رتايب لالوالة والعامل باعتبارهم يتحملون املسؤولية األوىل يف تدبري كل القضايا التي تهم السكان عىل املستوى ا
، ونظرا ملا يتوفر لديهم من وسائل وإمكانيات 492يف الحاالت العادية واالستثنائية )حالة الطوارئ الصحية( والالممركز

دخالتهم ويتم تنفيذ ت .العاديةاملقيمني داخل دائرة نفوذهم الرتايب  للمهاجرينواالجتامعي  اإلداري الوضعحول 
 املساعدة قديمتملؤسسات واملصالح املعنية، يف مجاالت الرعاية الصحية و ومامرسة صالحياتهم يف إطار التنيسق مع ا

 األطفال، اءالنس) الرضورية لفائدة املهاجرين، خاصة املتواجدين يف وضعية أكرث هشاشة واإلنسانية االجتامعية
 .493(الذين بدون مأوى... ،العجزة

                                                           

-78-4(، الذي صادق عليه املغرب مبقتىض ظهري رشيف رقم 12 -2العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ) ال سيام املواد  -
 .1980ماي  21بتاريخ  3525الرسمية عدد  الجريدة 1979مارس  27بتاريخ  1

 .2011يوليوز 30بتاريخ  5964يوليوز بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد  29بتاريخ  1-11-91( من الدستور املغريب، ظهري رشيف رقم 31-30املواد )  -
ىض يف حامية الصحة مسؤولية الدولة واملجتمع((، تم تطبقه مبقت املتعلق باملنظومة الصحية  وبعرض العالجات، )) يعترب الحق 34.09القانون رقم  -

 .2015غشت  20بتاريخ  6388، الجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  24بتاريخ  2.14.562مرسوم رقم 
نفس الرشوط املقررة بقا ليقبل املرىض أو الجرحى غري املغاربة كيفام كانت وضعيتهم طمن النظام الداخيل للمستشفيات ينص عىل انه "  57املادة  -

 7   الصادرة بتاريخ  5923يف شان النظام الداخيل للمستشفيات، الجريدة الرسمية عدد  2010يوليو  6صادر يف  456.11للمغاربة". قرار لوزيرة الصحة رقم 
 . 2011مارس 

491 - Badia BADDAG, La gestion de la migration en temps de crise sanitaire au Maroc : cas du CORONA-VIRUS: Covid 19, 
L'administration publique marocaine face à Coronavirus, Bulletin de L’OMAP N° hors serie,p.40. 
https://www.omap.ma/userfiles/files/Bulletins_information/BulletinInformation_OMAP_HS.pdf 

، بإعالن حالة 2020مارس  24بتاريخ  6867، الجريدة الرسمية عدد 2020مارس  24الصادر يف  2.20.293مرسوم رقم  تنص املادة الثالثة من مرسوم -492 
يتخذ والة الجهات وعامل العامالت واألقاليم، مبوجب " .19كوفيد -فريوس كورونا  الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش

ة الطوارئ لالصالحيات املخولة لهم طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية، جميع التدابري التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي يف ظل حا
 ".…املعلنة

493-  Badia BADDAG, op,cit ; p.41. 

https://www.omap.ma/userfiles/files/Bulletins_information/BulletinInformation_OMAP_HS.pdf
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الصحية، خاصة الذين مل يتمكنوا من تسوية وقد ازدادت معاناة هؤالء املهاجرين يف ظل حالة الطوارئ     
وضعيتهم القانونية أو ممن انتهت صالحيات بطاقة إقامتهم، بحيث أن غالبيتهم الذين يشتغلون يف القطاع غري 

 ون اغلبهمك وطلب املساعدة من املحسنني، باإلضافة إىل التسول حتى بإمكانهم يعد ملو  مصادر عيشهم فقدوا املهيكل
كام أن الجمعيات التي تشتغل يف العمل اإلنساين  أجرة الكراء،ك منازلهم لعدم قدرتهم عىل سداد أجربوا عىل تر 

واملهتمة بحقوق املهاجرين، وجدت صعوبة كبرية يف الوصول إليهم، نظرا لضوابط وقيود الحركة والتنقل التي فرضتها 
يف  قيقيةح إنسانية كارثة وقوع، مام ينذر بوتواجدهم يف الغابات ويف محيط وهوامش املدن حالة الطوارئ الصحية،

 .494صفوف هذه الفئة املنسية التي تعيش يف ظروف جد صعبة قبل هذه الوضعية االستثنائية

ونظرا لغياب وثائق إثبات اإلقامة أو الهوية للعديد من املهاجرين غري النظاميني، فإنه من الصعب الحصول عىل    
و نحها السلطات العمومية، ملغادرة مكان اإلقامة أو االحتامء للتسوق أو االستشفاء أ شهادة التنقل االستثنائية التي مت

طلب املساعدة، مع استحالة الوصول إىل سواحل املدن الشاملية لعبور الحدود الدولية عرب البحر األبيض املتوسط نحو 
، 495غربفريقهم عىل املدن الجنوبية للمالوجهة األوروبية املقصودة، مع تراجع عمليات نقلهم من املدن الشاملية وت

 ديهمل الطبية وجراء الفحوصات والتحليالت املخربية يف حالة ظهور املساعدة طلب يف يرتددون هممن العديد أن كام
 السلطات قبل منواحتجازهم وإعادتهم إىل بلدانهم األصلية  عتقالهما أو " خشية توقيفهم19-"كوفيد أعراض

 تسجيل مجموعة من التجاوزات يف حقهم خالل هذه الفرتة االستثنائية كحاالت االعتقال غري انه تم .496العمومية
ئل وقائية عدم توفري وسا، مع خرق الحجر الصحيإقامتهم، مبربر الجامعي وفرزهم يف مراكز األمن للتثبت من وثائق 

 . 497الجامعية االحتجازخدمات صحية الئقة مبراكز  وغياب

لجانه الجهوية، تتبع ورصد وضعية حقوق بعض و الوطني لحقوق اإلنسان املجلس  صليواطار هذا اإل يف و     
 يب وطالنين والالجئيواملهاجر هافي ا، ال سيام عىل الفئات الهشة، مب"19-كوفيد"اإلنسان وتداعيات انتشار جائحة 

                                                           
494 - Mehdi ALIOUA : "20.000 migrants au Maroc risquent une catastrophe humanitaire", par Samir El Ouardighi,   21 avril 2020, 
https://www.medias24.com.   

دة ارئ الصحية والقيود التي تفرضها عىل العمل والحركة، تقرير تركيبي، جريأالف املهاجرين يف املغرب يعيشون ظروفا مزرية يف ظل حالة الطو  -495 
  ./https://www.assahafa.com. 20/04/2020الصحافة االليكرتونية، تاريخ النرش 

496 - Amal EL OUASSIF, « Impact of COVID-19 on African Migration: Thoughts, Perspectives and Ways Out of the Blind Alley », 
policy brief, Policy Center for the New South, rabat, morroco, April 2020, p.08. 
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-30_Amal%20%281%29.pdf  
497 - « Migrants in North Africa during the Covid-19 Pandemic », A virtual seminar on the Facebook page organized by Rosa 
Luxemburg Stiftung - North Africa fondation, 18 mai 2020.  
https://www.facebook.com/RosaLux.NorthAfrica/videos/274657780339608. 

https://www.medias24.com/
https://www.assahafa.com/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7/
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-30_Amal%20%281%29.pdf
https://www.facebook.com/RosaLux.NorthAfrica/videos/274657780339608.
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بتنسيق مع لك ذو ي، الصحتقديم املساعدات ملن يتعذر عليهم تأمني االحتياجات األساسية يف ظل الحجر و اللجوء، 
 .498السلطات املعنية ومنظامت املجتمع املدين

يونيو من  20ادف الذي يصاليوم العاملي لالجئني قد أصدرت الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بالغا مبناسبة و     
ة للحد من انتشار ولحامية املهاجرين يف ظل التدابري التي اتخذتها الدلاملرافقة  اإلجراءاتغياب  كل سنة، سجلت فيه

 ة تعاينعىل اعتبار أن هاته الفئ، ، عىل الرغم من النداءات املتتالية لجمعيات املجتمع املدين"19-كورونا "كوفيد جائحة
، فريوس والحجر الصحيالعمقا مع تفيش أوضاعها والتي ازدادت  ،من الهشاشة االقتصادية واالجتامعية كذلك

ولوال بعض املبادرات املحدودة للمجتمع املدين رغم صعوبة االشتغال  ،املؤسسايت لها وانعدام الدعم املادي واملعنوي
 .499امليداين والتواصل الفعيل مع ضحايا االنتهاكات يف ظروف الحجر الصحي

قات للحد من والطا اإلمكانياتوبالرغم من املجهودات الوطنية املبذولة لتجاوز هذه األزمة العاملية، وتوفري كل     
هناك حالة من اإلهامل والتجاهل تجاه مشاكل ُمرتاكمة وُمتفاقمة كالعنرصية  أن إالالسلبية الناجمة عن الوباء،  ثاراآل 

ه معاناة الذي ازدادت في س فئة املهاجرين خاصة يف ظل هذا السياق العاملي املتوترمت تيال ،والعنف والتهميش
بالبرش، التي تشكل تهديدا عامليا يحرم ماليني األشخاص من  املهاجرين، عالوة عن وقوعهم ضحايا جرمية االتجار

"، الذي ساهم يف 19-حقهم األسايس يف الحرية والكرامة، ويف السياق الذي يتزامن مع أزمة وباء كورونا "كوفيد
ة ، أصدرت وزارة الخارجية األمريكي500ازدياد الحاجة إىل استجابة عاملية ملكافحة الظاهرة أكرث من أي وقت مىض

، الذي ميكن الحكومات من البيانات واملعطيات لتعزيز 2020تقريرها السنوي العرشين حول االتجار بالبرش يف العامل 
 عمليات مالحقة ومعاقبة املتاجرين وحامية الضحايا. 

، لبرشتجار بامعايري القضاء عىل اال  ةتلبيب وحسب هذا التقرير الذي يقسم الدول إىل ثالث مستويات ارتباطا      
نيا للقضاء عىل االتجار املعايري الد مل تستويفالحكومة املغربية  وضع املغرب ضمن املستوى الثاين من التصنيف، لكون

ملشمولة بالتقرير مقارنة بالفرتة ابالرغم من املجهودات الكبرية واملتزايدة املبذولة يف هذا املجال بالبرش بشكل كامل، 

                                                           

ع مكناس والداخلة وادي الذهب يف إطار مهام الرصد وتتب-يف ظل حالة الطوارئ الصحية: تدخل اللجنتني الجهويتني لحقوق اإلنسان بفاس - 498 
  https://www.cndh.ma  28/04/2020إلنسان، تاريخ الزيارة وضعية حقوق اإلنسان جهويا، املوقع االلكرتوين للمجلس الوطني لحقوق ا

وحامية املهاجرين/ات والالجئني/ات  للجوء متالئم مع املواثيق الدولية نظام وقانون   رالجمعية تجدد مطالبها بإقرا، ناسبة اليوم العاملي لالجئنيمب -499 
 http://www.amdh.org.ma. 20/06/2020، البوابة الرقمية ل.ج.م.ح.إ. تاريخ النرش 19خاصة مع انتشار وباء كوفيد 

500 - Mike POMPEO, message from the secretary of state, « trafficking in persons report 20th edition, office to monitor and combat 
trafficking in persons », designed by A/GIS/GPS, united states of america, june 2020. 

https://www.cndh.ma/ar/actualites/fy-zl-hl-ltwry-lshy-tdkhl-lljntyn-ljhwytyn-lhqwq-lnsn-bfs-mkns-wldkhl-wdy-ldhhb-fy-tr-mhm
http://www.amdh.org.ma/contents/display/336
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حقة حاميتهم من املال بدون إجراءات مؤسسية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم، و هذه الجهود  . بحيث ظلتالسابق
 .501، مبا يف ذلك االعتقال والرتحيل وإعادة االتجارالعقوبة

جمعيات بالصحراء املغربية إىل عدم االنجراف خلف لغة العنرصية مجموعة من الدعت ويف هذا السياق     
بة مؤكدة يف صفوف مرشحني للهجرة الرسية من دول إفريقيا جنوب الصحراء إصا 37والتمييز والكراهية، بعد تسجيل 

 .اإلصاباتدث هذه حاإىل عدم "اعتامد خطاب التبخيس والتيئيس والتسييس يف التعاطي مع  منبهة مبدينة طرفاية.
القوانني واألعراف  اعتامد مقاربة اليقظة يف التعامل مع الحاالت املصابة بالفريوس، وفقا للمنصوص عليه يف مع رضورة

عدم االنجراف خلف لغة العنرصية والتمييز والكراهية بكل أصنافها، ملا لها من تداعيات سلبية عىل السلم ، و الدولية
 .502واالستقرار والتعايش السلمي الذي تتميز به املنطقة

سني وضعيتهم بالعمل عىل تح السلطات املغربية إىل قيامإىل فرتة ما بعد "الجائحة"،  يناملهاجرهؤالء يتطلع و   
، باإلضافة بالعامل املهاجرين املشتغلني لديهماملشغلون يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي،  ترصيح من خالل

 يف الرشوع االستعجالية من خالل التدابرياتخاذ بعض  مع نظام املساعدة الطبية "راميد". من إىل تعميم استفادتهم
 ما قامت به بعض الدول، مثلمؤقتة للوضعية القانونية للمهاجرين غري النظاميني  جديدةنائية استث تسوية عمليةإطالق 

ة املغارب ملواطننيا عىل غرار ،املتواجدين يف وضعية صعبة املهاجرين مبارشة مالية مساعدة تقديم إمكانية دراسة وأيضا
 ولو يف وقت متأخر. "املستفيدين من بطاقة "راميد غري

ة أتاحت الجائحة فرصالتي تعيشها هذه الفئة من املهاجرين، لنظر عن هذه املعاناة واإلشكاالت، وبغض ا    
يمينية يف ، التي رسختها الخطابات اليةالغربالدول يف ال سيام لتصحيح الصورة النمطية الرائجة عن الهجرة واملهاجر 

ن ف. بعدما تبني مع الجائحة، أن عددا من املهاجريالعقود األخرية والتي ظلت تربط الظاهرة بالتطرف واإلرهاب والعن
دوا ضمن الصفوف األمامية ملواجهة الفريوس يف املستشفيات، وداخل نمن أصول إفريقية، وعربية، وإسالمية، تج

 .البلدان، التي ترضرت بشكل كبري من الجائحةهذه املختربات العلمية يف عدد من 
سبب التداعيات ، قد ميتد لفرتة طويلة، بالهجرة احثني، مستقبال قامتا لظاهرةيرتقب الكثري من الخرباء والب كام    

فحالة الحجر الصحي التي تشهدها الكثري من  عرب العامل. "19كوفيد "ها فريوس لفاالقتصادية واالجتامعية التي سيخ
ام شغلة لليد العاملة، مت املوالقطاعابلدان االستقبال، ستتمخض عنها صعوبات اقتصادية بالنسبة لكثري من الرشكات، 

ويذهب البعض  .سيؤدي إىل تراجع كبري يف استقبال املهاجرين، بل وإىل ترسيح العاملني من حاميل التأشريات املؤقتة
إىل حد التكهن باستثامر بعض الدول حالة اإلغالق املؤقت للحدود الراهنة بفعل الجائحة، إىل إجراء دائم يف وجه 

                                                           
501 - « trafficking in persons report 20th edition, office to monitor and combat trafficking in persons », designed by A/GIS/GPS, 
united states of america, june 2020,p-p.358.359. 

 .https://www.hespress.com. 21/06/2020جمعيات تدعم مهاجرين ضحايا "كورونا" يف طرفاية، جريدة هسربس االلكرتونية، تاريخ النرش  -502 

https://www.hespress.com./
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اش األصوات اليمينية داخل املشهد األورويب واألمرييك. فيام ستزداد اإلشكاالت اإلنسانية التي املهاجرين، مع انتع
كهم، ر جوء، مع فرض تعليامت السالمة الصحية التي ستحد بشكل كبري من هامش تحلستواجه املهاجرين وطالبي ال

ديد، كسبيل ية من جش الهجرة الرسوهو ما سينع ،وحتى من التمتع ببعض الحقوق املكفولة لهم، تحت ضغط الجائحة
 503.يف عدد من دول الجنوب للهروب من األوضاع االجتامعية التي ستزداد سوءا

مام يحتم إعادة النظر يف السياسة املغربية املتعلقة بتدبري قضية الهجرة واإلشكاالت األخرى املرتبطة بها،     
امل الصحية والحامية االجتامعية، التي تحتاج إىل إصالح ش وتبني مقاربة جديدة تدمج هذه الفئة يف منظومة الرعاية

 خاصة وان األمر يتعلق باألمن الصحي للبلد يف بعده اإلنساين الشامل.

 خالصات واستنتاجات  -4
" باإلضافة إىل حامية الصحة العامة، بقضايا حركة األشخاص وتقييد الحق يف حرية 19-لقدر ارتبط وباء "كوفيد -

الحدود الدولية، مام كان له انعكاس مبارش عىل وأضاع وحقوق فئة املهاجرين والالجئني أكرث من غريهم،  التنقل وعبور
 ال سيام الفارين من بؤر التوتر واألزمات بالدول اإلفريقية جنوب الصحراء وبعض الدول العربية.

 " الذي انترش عرب العامل،19-وفيدالتي خلقها وباء "ك الصحية األزمة بني ارتباط مبارش دو وجوبالرغم من عدم  -
يف  ية املتطرفةاألحزاب اليمين أصوات عودة توقع غري انه ميكن ،املقيمني لبلدان املقصد املهاجرين من الكبري والحجم

 املهاجرينموجات  غطض ة، نتيجةالصحياألوضاع االجتامعية واالقتصادية واألمنية  تفاقم عتربت التيالبلدان األوروبية 
تؤزم و  تصاداالق ؤتباطو  األزمات، أوقات يفملربراتها  الرتويج السهل ني من بلدان الجنوب، والتي يكون منالقادم

األجانب عىل األمن الصحي القومي لبلدانها، مام يؤدي  ةر و خطب الحالية الصحية زمةلأل  ة، وربطهااالجتامعي الحالة
 الرغمب ،"19-يدكوف"جائحة  تهاءمبجرد ان صعوبةصبح أكرث قد ت شامل التي -إىل املزيد من القيود عىل الهجرة، جنوب

ي بعض السفر نحو فضاء شنغن لفائدة مواطن تأشريةللحصول عىل  ةجديدتسهيالت  وضع قد األورويب االتحاد أن من
نية املرتبطة ابلدان املنطقة املغاربية وشامل إفريقيا. بالتايل يتوقع تنامي حجم الهجرة غري النظامية، وتفاقم املايس اإلنس

 بها. 

ة، تساهم الجائح يف إطار االستجابة والتصدي لهذهوالحامية لمهاجرين بالرعاية ل ايالء أهمية خاصة ومن شأن -
 يف تقليل انتقال خطر العدوى لجميع السكان وحامية املجتمع من الوباء.

                                                           

 . 08/06/2020ادرس لكريني، هل تصّحح جائحة "كورونا" الصورة النمطية للمهاجرين يف الغرب؟. تاريخ النرش  -503 
https://www.hespress.com/orbites/473908.html?fbclid=IwAR 

 

https://www.hespress.com/orbites/473908.html?fbclid=IwAR
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"، يجب عىل 19كوفيدويف ظل مخاوف وتحذيرات خرباء الصحة، من عودة موجة تفيش جديدة لفريوس " -
 العالقني ملهاجرينا تزويدو  ها الخارجية،حدودعند إغالقها ل اللجوء وطالبي للمهاجرين فورية حاميةالبلدان املعنية توفري 

يف  باالستمرار إلنساينا املجال يف للعاملني السامحو  ،الوباء انتشار ملنع واملستلزمات الرضورية واألساسية تباالحتياجا
 .والالجئني املهاجرين هم ومساعداتهم لفائدةتقديم خدمات

 لنقصا الكبري بشأن تعاطي املجتمع الدويل مع العديد من القضايا الدولية الخللعن  كورونا جائحةلقد كشفت  -
االزمات  آثار من فوالتخفي السكان من الضعيفة الفئات احتياجات لتوفري املناسبة االجتامعية السياسات يف الحاد

 الجذرية ألسبابا وبالتايل فقد شكلت محطة مهمة إلعادة النظر يف اآلليات والطرق التي يجب إتباعها ملعالجةالطارئة، 
 حوار يف إطار ،فريقيةاأل  املنشأ لبلدان الخارجية املقدمة اإلمنائية املساعدة يف التفكري إعادةالدولية، و  للهجرةوالعميقة 

ة الدولية لتدبري فعال كامالح تحسني كيفية حوللية الحكومية وغري الحكومة ستقبال واملنظامت الدو اال  بلدان بنيبناء 
 عىل ا، وتقوية قدراتهاألولية احتياجات وضامن الصحية انظمه لتحديث منوا األقل البلدان جهود لدعم وإنساين

 املرتبطة بظاهرة الهجرة الدولية. املحتملة املستقبلية الصحية األزمات مواجهة
أهمية التدابري الصارمة التي اتخذتها الدولة حرصا منها عىل حامية الحق يف الحياة واألمن الصحي  وبالرغم من -

للمجتمع، والحفاظ عىل الوضع املعييش للمواطنني، فان ذلك يتطلب باملقابل اعتامد تدابري وإجراءات حامئية تشمل 
واجدين جانب عىل حد سواء ال سيام املهاجرين املتكل السكان املقيمني فوق الرتاب الوطني مبا فيهم املواطنني واأل 

 يف وضعية صعبة وهشة.

 طارإ، ملعالجة نقاط الضعف االقتصادية واالجتامعية للفئات الهشة يف ة املغربية للهجرةسياسالرضورة تطوير  -
خاصة يف اللجوء،  يملهاجرين وطالبفئة ال األساسية اإلنسانيةالتعاون الدويل، لضامن الحامية الفورية لالحتياجات 

 الطارئة. األزمات، يف حالة دوللبني االحدود املغلقة  ظل
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 معوقات حصول المهاجرين على الرعاية الصحية  أثناء جائحة كرونا

 
 

 أستاذة جامعية بكلية الحقوق سعيد حمدين، الجزائر
 

 : لخصم
يتمتع  املهاجرون  بحق الرعاية الصحية مبوجب املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االنسان بإعتباره حق 
من حقوق االنسان مينح لكل إنسان ، كام منح للعامل املهاجرون مبوجب اتفاقيات تخصهم إال أن الوضعية 

 ارئة.غري النظامية للمهاجرين تجعلهم يتمتعون إال بالرعاية الصحية الط

غري أن األزمة الصحية التي يعيشها العامل نتيجة تفيش وباء كورونا سلطت الضوء عىل العراقيل التي  
تواجه املهاجرون للحصول عىل الرعاية الصحية ، بحيث ال توفر لهم  وسائل وقائية ، وهم محرومون من 

 الخدمات الصحية الالئقة ، وإن وصلت اىل فئة منهم فهي جد محدودة.

 املهاجرون، كورونا، الرعاية الصحة،معوقات،االتفاقيات لامت املفتاحية:الك

 

ABSTRACT : 

Migrants  have the right to health care according to international human rights 

instruments as a human right granted to all.This right was also granted to migrant workers 

in accordance with their conventions, but the irregular status of migrants allowed them to 

receive only emergency health care. 

However, the health crisis facing the world following the outbreak of the corona 

epidemic highlights the obstacles that migrants face in obtaining health care ,so that they 

do not provide them with means of prevention and deprived of decent health services ,and 

its services reach to a category of them are very limited.   

Key words : Migrants,Corona, health care ,obstacles,Conventions 
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 مقدمة:
يشهد العامل حالة من االضطراب نتيجة تفيش وباء كورونا ، والذي تغلغل يف جل بلدان العامل مخلفا عددا هائال 
من اإلصابات والوفيات، وهذا ما استوجب رضورة تقديم  حلول عاجلة للمساهمة يف الحد من تفيش هذه الجائحة، 

رى سلطت هذه األزمة الضوء عىل القيود التمييزية الواضحة  بحيث كرست الجهود لتجاوز هذه الوضعية ، ومن جهة أخ
التي تواجه املهاجرين والالجئني من أجل الحصول عىل الرعاية الصحية، بحيث ال توفر لهم  وسائل وقائية ، وهم 

 محرومون من الخدمات الصحية الالئقة ، وحتى إن وصلت فئة من املهاجرين اىل الرعاية الصحية فهي جد محدودة.

كام يعيش املهاجرون ويعملون يف الغالب يف ظروف مزدحمة ال تسمح بالتباعد االجتامعي، مام يعرضهم ملخاطر  
اإلصابة بوباء كرونا عىل نحو متزايد، كام أن إجراءات الوقاية من حجر صحي تزيد من وضعيتهم االجتامعية النهم 

 مان يف حالة فقدان الوظيفة أو املرض.غالبا ما يعملون يف وظائف غري رسمية وال يجدون شبكات األ 

وهذا رغم أن القانون الدويل يكفل لكل شخص الحق يف الرعاية الصحية ، مبن فيهم املهاجرون، ومن دون 
متييز ، كام أن االتاحة الرسيعة لخدمات الرعاية الصحية ميكن أن تفيض اىل عالج االفراد وتجنب انتشار الوباء   مام 

 ة الصحية للمهاجرين يكون ملصلحتهم ومصلحة البلد الذي يستقبلهم.يعني توفري الرعاي

وهذا ما تفطنت اليه بعض الدول مام أدى بها اىل اتخاذ تدابري ملراعاة الوضع الهش للمهاجرين وطالبي اللجوء 
فية لضامن ايف ظل أزمة كرونا، بحيث تسمح للبعض منهم بالوصول اىل أنظمة الرعاية الصحية الوطنية إال أنها غري ك

 حصول الجميع عىل الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والرعاية االجتامعية.

فأمام هشاشة وضعية املهاجرين خالل جائحة كرونا، نتساءل عن النصوص الدولية املقررة لحقهم يف الرعاية 
 الصحية ، وما معوقات وصولهم اليها أثناء جائحة كرونا؟.

ذا املوضوع هو انتهاك حقوق املهاجرين خالل جائحة كرونا ، بشكل صارخ، ويكمن الهدف من اختيار ه
 واستبعادهم من الرعاية الصحية من طرف العديد من الدول.

 وعلية سنتناول يف هذه املداخلة املحاور التالية:

 املحور األول: مفهوم الحق يف الرعاية الصحية.
 اجرين يف الرعاية الصحية.املحور الثاين: النصوص الدولية املقررة لحق امله

 املحور الثالث: معوقات وصول املهاجرين اىل الرعاية الصحية أثناء جائحة كرونا.
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 املحور األول: مفهوم الحق يف الرعاية الصحية:
الرعاية الصحية عبارة مركبة من كلمتني، الرعاية والصحة، بالنسبة للتعريف اللغوي لألوىل يقصد به الحفظ 

وعليه يقصد بعبارة الرعاية الصحية حفظ والعناية بالصحة  .504الثانية فهي عكس السقم وهي ذهاب املرض والعناية، أما
 ، ومنه يتطلب منا الوقوف عند تعريف الصحة باعتبارها أساس الرعاية .

 ، بحيث بينت اللجنة املعنية  كام تجدر  االشارة اىل أن  الرعاية الصحية جزء ال يتجزأ من الحق يف الصحة
يف تفسريها لتعريف الحق يف الصحة املتضمن   14505بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف تعليقها العام رقم

من العهد الدويل املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، أن الحق يف الصحة"حق شامل  12/1يف املادة 
ول عىل فحسب بل يشمل أيضا املقومات األساسية للصحة مثل الحصال يقترص عىل تقديم الرعاية الصحية املناسبة 

مياه الرشب املأمونة واالصحاح املناسب واالمداد الكايف بالغذاء واألمن والتغذية واملسكن ، وظروف صحية للعمل 
ذ القرارات اوالبيئة، والحصول عىل التوعية واملعلومات فيام يتعلق بالصحة......ومشاركة السكان يف كامل عملية اتخ

 املرتبطة بالصحة عىل األصعدة املجتمعية والوطنية والدولية".

 أوال: تعريف الصحة:
كان مفهوم الصحة يقترص  عىل "عدم وجود املرض"، كام ترجع أقدم القوانني التي تتضمن نصوصا متعلقة 

، وقانون الصحة العامة  1802ربني سنةبالصحة اىل حقبة التصنيع ، عندما اعتمدت اململكة املتحدة قانون أخالقيات املتد
كوسيلة الحتواء الضغوط االجتامعية الناجمة عن ظروف العمل السيئة ، كام تضمن الدستور املكسييك  1848سنة 

إشارات اىل مسؤولية الدولة فيام يخص الحفاظ عىل الصحة العامة، ومع تأسيس منظمة الصحة  1843الصادر عام 
لصحة مفهوما آخر  هو :" حالة من اكتامل السالمة بدنيا وعقليا واجتامعيا ، ال مجرد انعدام أصبح ل 1946العاملية سنة 

 506املرض أو العجز"،
، الصحة بأنها " حالة من الرفاه الكامل الجسدي والعقيل 507ولقد عرف اعالن أملا آتا حول الرعاية الصحية األولية 

جز، وهي حق أسايس لكل إنسان ، وأن الوصول اىل أعىل واالجتامعي، وال ترتكز فقط عىل غياب املرض أو الع

                                                           

 .5،ص2007-2006بن زيطة احميدة ، الرعاية الصحية للفرد يف الفقه اإلسالمي،أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،كلية العلوم اإلسالمية،-504 
 12ن بلوغه)املادة،الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميك14اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،التعليق العام رقم-505 

 E/C.12/2000/4.4،ص12/05/2000من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(،
 .276،277،الحق يف الصحة،دائرة الحقوق،ص ص14الوحدة رقم -506 
 .8/09/8197_6جاء هذا اإلعالن مبوجب املؤمتر الدويل حول الرعاية الصحية األولية أملا آتا خالل -507 
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مستوى  ممكن من الصحة هدف اجتامعي جد هام يخص العامل بأكمله ويفرتض مشاركة العديد من القطاعات 
 .508االجتامعية االقتصادية وليس فقط الصحية"

ة ضمن الحقوق واملصنف كام يعترب الحق يف الصحة من الحقوق املتضمنة يف الجيل الثاين من حقوق االنسان،
االجتامعية والتي تتميز بأنها تلقي التزاما إيجابيا عىل الدولة بأن تتدخل لتنظيمها، حتى يتمكن األفراد من الحصول 
عليها، كام سمح العهد الدويل املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي نص عىل هذا الحق ، للدول 

 .509التدريجي للحقوق املعرتف بها يف العهد وفقا ملواردها املتاحة وأولويتها الوطنية  األطراف فيه باالعامل

 ثانيا: تعريف الرعاية الصحية:
من التعريفات التي أعطيت للرعاية الصحية أنها:"مجموعة من الخدمات والربامج التي تقدمها الدولة ملواطنيها 

 األجهزة واملؤسسات الطبية والصحية كاملستشفيات  واملعامليف شكل برامج وقائية عالجية ، من خالل شبكة من 
كام عرفت بأنها:'مجموع الخدمات واإلجراءات التي تقدم ألفراد املجتمع عامة بهدف  الطبية ومصانع إنتاج األدوية".

 .510رفع مستواه الصحي والحيلولة دون حدوث األمراض وانتشارها"

الطبية ، إال أن هذه األخرية بإمكانها املساهمة يف تقديم رعاية صحية  وتعترب الرعاية الصحية أشمل من الرعاية 
وقائية، كتوجيه الفرد ليتجنب الوقوع يف املرض مستقبال، فتجعل القائم بها كأنه أدى دوره يف الرعاية الصحية اىل 

 .511جانب دوره يف الرعاية الطبية

الذي  1978الصحة العاملية نتيجة إلعالن آملا أتا لسنة كام أصبحت الرعاية الصحية من املفاهيم األساسية ملنظمة 
وتعترب الرعاية الصحية األولية اسرتاتيجية  . 512أدى مبنظمة الصحة العاملية اىل اعتامد هدف توفر الصحة للجميع

توفري الصحة للجميع ، وضامن توافر  الخدمات األساسية للجميع وكفالة جودة هذه الخدمات، وكفاءتها ، 
ريتها، والحصول عليها أساس من العدالة واالنصاف، كام أن الرعاية الصحية األولية حسب إعالن آملا أتا واستمرا

مستوى من مستويات الرعاية ومجموعة معينة من الخدمات ، وهي متثل االسرتاتيجية التي يتسنى بها تحقيق مرمى 
 توفري الصحة للجميع.

                                                           

12/09/1978.  Ata–article 1 de la déclaration d Alma  - 508 
 .1،ص2018نوار بدير، الحق يف الصحة،سلسلة أوراق بريزيت للدراسات القانونية، جامعة بريزيت، -509 
 .7بن زيطة احميدة ، املرجع السابق،ص-510 
 .8نفس املرحع،ص -511 
 A56/27،1،ص24/04/2003:العيد الخامس والعرشون،  صحية األولية،أملا آتامنظمة الصحة العاملية،املؤمتر الدويل للرعاية ال-512 
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ية بأنها:"الرعاية الصحية األساسية التي تقوم عىل الطرق والتقنيات وعرف اعالن أملا آتا الرعاية الصحية األول
التطبيقية الصحيحة علميا واملقبولة اجتامعيا والتي تكون متاحة عامليا لكل األفراد ولكل عائالت الجامعة ومبشاركتهم، 

 513وبتكلفة ميكن للجامعة والدولة أن تتحملها خالل كل مراحل  تطورها .....".

 ئز الرعاية الصحية:ثالثا: ركا
، والورقة التقنية 514للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 14بناءا عىل ما جاء يف التعليق العام رقم 

نبني الركائز التي تقوم عليها  515املتعلقة بالرعاية الصحية األولية املعدة من طرف اللجنة اإلقليمية للرشق املتوسط
 الرعاية الصحية فيام ييل:

يقصد به توفري القدر الكايف من املرافق املتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية وكذلك من السلع  التوافر:*
 والخدمات والربامج .

يقصد به إمكانية وصول جميع األفراد اىل املرافق والسلع والخدمات املتعلقة بالصحة، وعدم إمكانية الوصول:*
لع حتى الفئات األكرث  ضعفا وتهميشا من الوصول إليها وتكون هذه املرافق والس التمييز بني األفراد يف ذلك ومتكني

والخدمات املتعلقة بالصحة يف املتناول املادي واآلمن لجميع فئات السكان ، بحيث يتمكن الجميع من تحمل نفقاتها  
 كام ينبغي لكل األفراد التامس املعلومات واألفكار  املتعلقة باملسائل الصحية.

يقصد بها أن تحرتم جميع املرافق والسلع والخدمات املتعلقة بالصحة األخالق الطيبة ، وأن تكون  املقبولية:*
 متناسبة مع ثقافة األفراد .

يقصد بها أن تكون املرافق والسلع والخدمات املتعلقة بالصحة منسجمة مع معايري املامرسة العلمية الجودة: *
 ة(، وذات نوعية جيدة، وذلك بأن يكون الطبيني ماهرين، واألدوية ومعدات املستشفياتوالطبية والرسيرية )االكلينيكي

 معتمدة علميا ومل تنته مدة صالحيتها ومياه رشب مأمونة .
مبعنى توافر موارد كافية لتمويل وإدارة املرافق والسلع والخدمات املتعلقة بالصحة عىل املدى  االستمرارية:*

 القصري  واملدى الطويل.

 املحور الثاين: النصوص الدولية املقررة لحق املهاجرين يف الرعاية الصحية:

                                                           

Ata de 12/09/1978.-article 6 de la déclaration Alma- 513 
 .5،4،املرجع  السابق، ص ص14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،التعليق العام رقم -514 
،ص EM/RC50/8،2003عاما بعد أملا آتا،أوت  25لرشق املتوسط، الورقة التقنية: الرعاية الصحية األولية: منظمة الصحة العاملية،اللجنة اإلقليمية -515 

 .2،1ص
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أعتربت الحامية الصحية لإلنسان من أهم األهداف التي حرصت الوثائق الدولية عىل توفريها وأكدت عىل رضورة 
ق الذي يعترب امية هذا الحقيام جميع الدول مجتمعة أو فرادى بإتخاذ كافة السبل والتدابري  املناسبة من أجل تأمني وح

 .516أساسيا للتمتع بجميع حقوق االنسان األخرى التي أقرتها الوثائق الدولية لحقوق االنسان

ولقد تعرضت العديد من االتفاقيات الدولية اىل الحق يف الصحة فمنها من تناوله بإعتباره حق مقرر لكل انسان 
ا الحق دون غريهم من االفراد وفيام ييل نورد املواثيق الدولية مبا فيهم املهاجرين، ومنها من خصت املهاجرين بهذ

التي نصت عىل الحق يف الرعاية الصحية بإعتباره حق ممنوح لكل انسان، واالتفاقيات التي خصت املهاجرون 
 ومنحتهم الحق يف الرعاية الصحية.

 أوال: املواثيق الدولية املكرسة للحق يف الرعاية الصحية  لكل أنسان:
اك العديد من املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االنسان نصت عىل الحق يف الرعاية الصحية ومنحته لكل هن

إنسان مبا فيهم املهاجرين، فنجد دستور منظمة الصحة العاملية نص عىل أن:"التمتع بأعىل مستويات الصحة التي 
ين  ع به دون متييز  عىل أساس العرق   أو الدميكن التوصل إليها حق من الحقوق الجوهرية لكل إنسان، يجب التمت

 517أو املعتقدات السياسية أو الظروف االقتصادية أو االجتامعية."

عىل أن: "لكل شخص الحق يف مستوى  1948من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان لسنة  25كام نصت  املادة
لصحية وتأمني ملأكل وامللبس واملسكن والعناية امعيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهية له وألرسته، وخاصة عىل صعيد ا

معيشته يف حاالت املرض والعجز....."، واعتربت هذه املادة الحق يف الصحة أحد مكونات املستوى املعييش الكايف 
 12، و نصت املادة 518الذي يرتبط بحقوق أخرى مثل الحق يف الغذاء واملسكن وامللبس والخدمات الطبية واالجتامعية

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  عىل" أن  تقر الدول األطراف يف هذا العهد  من 1/
بحق كل انسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ميكن بلوغه" وهي أشمل مادة تتعلق بالحق 

تفاقية الدولية للقضاء عىل جميع اشكال التمييز ،  كام نصت اال 519يف الصحة يف القانون الدويل لحقوق االنسان
عىل:"حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضامن االجتامعي 4ه 5يف املادة  1965العنرصي لعام

عىل املساواة  12يف املادة  1979والخدمات االجتامعية"، ونصت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 
و ، التي نصت عىل حق املرأة يف الوقاية الصحية ،  11/1بني الرجل واملرأة يف الرعاية الصحية ، باالضافة اىل املادة 

اىل حق الطفل يف التمتع بأعىل مستوى صحي ميكن بلوغه  1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  24كام أشارت املادة 
                                                           

 .1،ص2016نابد بلقاسم، حامية حق االنسان يف الصحة يف املواثيق الدولية واإلقليمية،مجلة املعيار،العدد الرابع عرش، -516 
 .277،املرجع السابق،ص 14الوحدة رقم -517 
 .13نوار بدير، الرجع السابق،ص-518 
 .2،املرجع السابق، ص14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،التعليق العام رقم-519 
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ساعدة الطبية و الرعاية الصحية ، ضف اىل أن هناك العديد من ، وعدم حرمان أي طفل من حقه يف الحصول عىل امل
املعدل   1961صكوك حقوق االنسان اإلقليمية التي اعرتفت بالحق يف الصحة مثل امليثاق االجتامعي األورويب لعام 

 ة الصحة ،منه التزامات األطراف  من أجل ضامن املامرسة الفعالة للحق يف حامي 11الذي حدد يف  املادة  1996سنة 
منه عىل ضامن الرعاية الالزمة يف حالة املرض الي شخص ال ميتلك املوارد الكافية وال يكون  13كام نصت املادة 

عىل "حق  2000من ميثاق الحقوق االساسية لالتحاد األورويب لعام  35قادر  عىل تأمني مثل هذه املوارد، ونصت املادة
ية الوقائية والحق يف االستفادة من العالج الطبي...." كام نصت املادة كل إنسان يف الحصول  عىل الرعاية الصح

عىل أن:" لكل شخص الحق يف التمتع  بأفضل حالة  1981من امليثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب لعام   16
ية لحقوق كصحية بدنية وعقلية ميكن الوصول إليها"، ونص الربوتوكول سان سلفادور االضايف لالتفاقية االمري

عىل حق كل شخص يف  10يف املادة  1988االنسان  يف مجال  الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام 
منه التي نصت  11الصحة والتي يقصد بها التمتع بأعىل مستوى من الرفاهية البدنية والعقلية واالجتامعية، كذلك املادة 

 الخدمات العامة األساسية" ،   باالضافة اىل االتفاقية الدولية عىل "حق كل شخص يف بيئة صحية والحصول عىل
عىل ضامن حق كل انسان بدون متييز   4/ه5التي نصت املاد  1965للقضاء عىل جميع أشكال التمييز  العنرصي  لسنة 

 يف خدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية .

املواثيق الدولية واالقليمية التي تناولناها  أعاله تكرس الحق يف الرعاية الصحية  ومتنحه لكل  فإذا كانت هذه
إنسان مبا يف ذلك املهاجرين ،فهل هناك اتفاقيات دولية متعلقة باملهاجرين متنح لهؤالء االشخاص رصاحة الحق يف 

 الرعاية الصحية؟،هذا ما سنجيب عليه فيام ييل:

 الدولية املكرسة لحق املهاجرين يف الرعاية الصحية: ثانيا: االتفاقيات
املتعلقة بالعامل املهاجرين   97هناك اتفاقيات متعلقة باملهاجرين منحتهم الحق يف الصحة أهمها االتفاقية  رقم

ية طبمنها عىل ضامن الدول األطراف متتع العامل املهاجرين وأفراد ارسهم برعاية  5التي نصت يف املادة   1949لسنة 
كافية خالل كافة مراحل الهجرة، إال أن هذه االتفاقية متنح الرعاية الطبية إال للعامل املهاجرين النظاميني، وقد 

املتعلقة بالهجرة يف ظروف اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعامل   143كملت هذه االتفاقية باالتفاقية رقم
ص الذي جاء يف االتفاقية السابقة بحيث تناولت العامل املهاجرون غري والتي تداركت النق 1975املهاجرين سنة 

النظاميني وأكدت عىل التزام الدول االطراف فيها عىل احرتام حقوق االنسان االساسية لكافة العامل املهاجرين يف 
 عهم من الهجرة ، يفمنها، بحيث يفهم من هذه األخرية ضمنا أنها تقر بحق العامل املهاجرين مهام كان وض 1املادة 

 1950الرعاية الصحية باعتبارها حق أسايس من حقوق االنسان، كام  منحت  االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني  لسنة 
لالجئني املقيمني بصفة نظامية يف اقليمها نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف مجال االغاثة واملساعدة العامة )املادة 
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منها أما اتفاقية حامية حقوق  31جرم تواجد الالجئني عىل اقليمها بشكل غري نظامي وذلك يف املادة (، إال أنها ال ت23
فقد مكنت العامل املهاجرين النظاميني من الحصول عىل الخدمات  1990جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لسنة 

ة االشرتاك يف برامج هذه الخدمات وذلك يف االجتامعية والصحية عىل قدم املساواة مع رعايا دولة العمل  رشيط
منها، ومبفهوم املخالفة إذا مل يكن العامل املهاجرون مشرتكون يف برامج الخدمات الصحية فال ميكنهم  43املادة 

منها ال متنع استفادة العامل املهاجرين من الرعاية الصحية إذا كانت قوانني  81االستفادة منها، إال اننا نجد املادة 
لدول، أو املعاهدات الثنائية أو متعددة األطراف متنحهم ذلك، مبعنى إذا مل يكن عامل مهاجر مشرتك يف الخدمات ا

الصحية لدولة العمل وكانت هذه االخرية طرفا يف اتفاقية ثنائية مع بلد منشئهم تخول له ذلك فله أن يتمتع بهذه 
 يات حقوق االنسان املكرسة للحق يف الصحة لكل إنسان والتيالخدمات، كام أنه لو كانت دولة العمل طرفا يف اتفاق

تم التعرض اليها أعاله يكون لهذا العامل املهاجر التمتع بالخدمات الصحية حتى ولو يكن مشرتكا فيها، أما يالنسبة 
منها،ومنه  28ادة للعناية الطبية العاجلة فإنها متنحها للعامل املهاجرين النظاميني وغري النظاميني وذلك برصيح نص امل

يفهم بأن العامل املهاجرين غري النظاميني لهم الحق يف الرعاية الطبية العاجلة ال غري  مبوجب هذه االتفاقية إال أنهم 
يتمتعون بالرعاية الصحية حتى وان مل تكن عاجلة مبوجب االتفاقيات الثنائية التي تقر لهم ذلك، أو مبوجب االتفاقيات 

 نسان املكرسة للحق يف الصحة لكل االنسان وذلك إذا كانت دولة العمل طرفا فيها  .املتعلقة بحقوق اال 

وعليه يتبني لنا من خالل ما ضحناه أعاله أن املهاجرين بصفة عامة لهم الحق يف الحصول عىل الرعاية الطبية 
تعلقة بحقوق االتفاقيات املدون متييز عىل أساس جنسيتهم  أو وضعيتهم من الهجرة  باعتبارهم إنسان ،وذلك مبوجب 

االنسان واملكرسة للحق يف الصحة باعتباره من الحقوق االجتامعية ، إال أن االتفاقيات املتعلقة بالالجئني والعامل 
املهاجرين فإنها تقيد من حق هؤالء االشخاص يف الرعاية الصحية وترتك األمر  اىل الدول ، لذلك نجد العديد من 

جرين يف الحصول عىل الرعاية  الصحية عىل قدم املساواة مع مواطنيها والكثري منها تحرم الدول تقيد حق املها
 املهاجرين غري النظاميني من هذه الرعاية.

 املحور الثالث: معوقات وصول املهاجرين اىل الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا:
سقاطها ، وعليه سنبني فيام ييل أهمها  ثم نقوم بإيواجه املهاجرون عدة عراقيل متنع وصولهم اىل الرعاية الصحية 

 عىل الحالة الصحية التي يعيشها العامل واملتمثلة يف وباء كورونا .
 أوال: التمييز

لقد حددت معظم البلدان التزاماتها الصحية نحو املهاجرين يف اطار "الرعاية الجوهرية"أو "الرعاية الصحية 
الدولية املتعلقة بحقوق االنسان متنح لهؤالء األشخاص الحق يف الرعاية الصحية  الطارئة"فقط رغم أن معظم املواثيق
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بدون متييز  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن  مفاهيم الرعاية الصحية الطارئة  تختلف من بلد آلخر  وكثريا ما 
 .520ةنني التمييزييرتك تفسريها ألفراد موظفي الرعاية الصحية مام قد يعرض املهاجرين للامرسات والقوا

كام يقتيض الحق يف الصحة ضامن توافر التسهيالت والسلع والخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها 
وجودتها عىل أساس غري متييزي بحيث تتمكن الفئات السكانية الضعيفة مثل العامل املهاجرين  من الحصول عليها 

لنظاميني وغري النظاميني الحصول عىل الحقوق ويقتيض عدم التمييز أن يكون من حق العامل املهاجرين ا
واالستحقاقات املتاحة ملواطني الدول، يف حني أن الحصول عىل الرعاية الصحية يف العديد من الدول املستقبلة محدد 
بسياسات هجرة تقييدية وتصورات عامة بأن العامل املهاجرين ال يستحقون تلك الرعاية ال سيام من هم يف وضع غري 

 ، كام أنه من الرضوري توزيع التسهيالت والسلع والخدمات بشكل عادل لضامن عدم اثقال كاهل الفئات قانوين
األشد ضعفا بعبء يفوق طاقتها ، بحيث نجد قوانني العديد من الدول تقيد كثريا الرعاية الصحية املقدمة للعامل 

 كانت تغطية الرعاية الصحية مطلوبة قانونا مناملهاجرين والسيام العامل املهاجرين غري  النظاميني، وحتى وان 
أصحاب العمل إال أنها قد تنحرص يف الخدمات األساسية وقد تتقاعس السلطات يف انفاذها، وهذا ما يجرب العامل 
املهاجرون عىل دفع نفقات الرعاية الصحية ، مبا فيها الرعاية العاجلة ، بأسعار  مرتفعة ارتفاعا ال يتناسب مع دخلهم 

بعض األحيان، ضف اىل أن العامل املهاجرين غري النظاميني  ال يسمح لهم بالحصول عىل خدمات الرعاية  يف
 الصحية غري العاجلة، وهذا ما بيناه أعاله ، إال أن هذا يتناىف مع الحق يف الصحة .

بة الهجرة وهذا قكام أن هناك دول تعتمد سياسات هجرة متييزية بحيث تربط الوصول اىل األنظمة الصحية مبرا 
يتضمن متييز اتجاه املهاجرين غري النظاميني، فهي بذلك تشكل عائقا مبارش ا أمام وصولهم  اىل الرعاية الصحية و 
تديم التمييز والوصم بدال من تعزيز االدماج االجتامعي، و تعد الترصفات الناتجة عن كره األجانب أيضا من بني 

 .521 الرعاية الصحيةاألسباب التي ال تجعلهم يحصلون عىل
مليونا من املحتاجني اىل املساعدات اإلنسانية وهم إما  24وعليه نجد املنطقة العربية مثال تحتوي عىل حوايل 

الجئون وإما نازحون داخليا مل ييتمكنوا من الحصول عىل هذه املساعدات خالل   جائحة كورونا سواءا كانت هذه 
صحي أو االمدادات الطبية أو الخدمات الصحية ، كام نجد أن معظم العاملني املساعدات  غذاء أو ماء أو الرصف ال

يف مجال الرعاية الصحية ممرضات وقابالت وموظفات دعم ، ولذلك فإن النساء أكرث عرضة لإلصابة بفريوس كورونا، 
ذر عليهن ما يتعوتواجه النساء والفتيات يف مجتمعات الالجئني والنازحني داخليا مخاطر صحية متعددة وغالبا 

                                                           

 .16،ص2018املجلس القومي لحقوق االنسان،الحق يف الصحة ، آي كاتيش، الطبعة األوىل،-520 
التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،  أنا ند غروفر، تقرير املقرر  الخاص املعني بحق كل انسان يف-521 

 United Nations Humain Rights,La covid _19 et les droits de l homme des، أنظر أيضاA/HRC/23/41.4،ص15/05/2013
migrants ,07/04/2020,disponible sur le site :www.ohchr.org 
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االستفادة من الخدمات الصحية ومرافق الرصف الصحي املناسبة مام يضعف قدرتهن عىل مواجهة آثار هذا الوباء 
 .522الواسع االنتشار

 ثانيا: العراقيل اللغوية والثقافية
 يف غياب امقد تزيد االختالفات الثقافية واللغوية من استضعاف العامل املهاجرين يف الدول املستقبلة، ال سي

يف حني يتطلب الحق يف الصحة من الدول أن تنرش ثقافة ومعلومات متعلقة  523شبكات الدعم االرسية واالجتامعية
بالصحة تتناسب مع ثقافة العامل املهاجرين النظاميني وغري النظاميني عىل حد سواء، إال ان هناك بعض الدول خفضت 

لرتجمة الكتابية يف أماكن الرعاية الصحية، ضف اىل أن عدم االملام اإلعانات الخاصة بخدمات الرتجمة الشفوية وا
باللغة املحلية قد يجعل العامل املهاجرون يف موضع ضعف النهم قد ال يستطيعون وصف االعراض وصفا كافيا يسمح 

قدرتهم  مبإجراء تشخيص صحيح وتقديم العالج املناسب، كام أن عدم ثقافة العامل املهاجرين يف مجال الصحة وعد
عىل فهم املعلومات املتعلقة بالصحة يجعلهم يتخذون سلوك خطر عىل صحتهم ، ويعترب سعي العامل املهاجر اىل تلقي 
الرعاية الصحية بخلفيته  الثقافية حاجزا أمام حصوله عىل الرعاية الطبية، كأن يفضل العامل املهاجرون األطباء الذين 

ة ويفهمون أمراضهم بشكل أفضل، عىل مقدمي الرعاية الصحية يف الدولة ميارسون نظم طبهم التقليدية االصلي
 . 524املضيفة

 ثالثا: عدم تغطية قوانني العمل بعض فئات من العامل املهاجرين:
يف معظم األحيان ال تشمل قوانني العمل وأشكال الحامية االجتامعية املوجودة يف الدولة املستقبلة، مبا فيها 

والتوصية  189ل املنزليني املهاجرين ، وان شملتهم فبشكل غري كاف ، إال أن االتفاقية رقمالتأمني الصحي، العام
وجب قوانني ني والحامية مبـــبشأن العامل املنزليني تضمنتا نصوصا متعلقة بالصحة والسالمة املهنيت 201رقم

 .525العمل

تيجة بق عليهن ترشيعات العمل الوطنية نيف هذا الشأن نجد عامالت املنازل املهاجرات يف الرشق األوسط ال تط
خضوعهن لنظام الكفالة ، بحيث أصبحت العامالت يف دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان يتعرضن اىل 
صعوبات أكرب يف الحصول عىل الرعاية الصحية بسبب كورونا املستجد ،كون أن نظام الكفالة الذي يخضعون له 

                                                           

 unescwa.org www..متوفر عىل املوقع:3إقليمية طارئة من تداعيات الوباء فريوس كورونا،ص،استجابة ESCWAاألمم املتحدة االسكوا-522 
 رأنا ند غروفر، تقرير املقرر  الخاص املعني بحق كل انسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، املرجع السابق،أنظ-523 

 United Nations Humain Rights,La covid _19 et les droits de l homme des migrants ,07/04/2020,disponible sur le 
site :www.ohchr.org 

أنا ند غروفر، تقرير املقرر  الخاص املعني بحق كل انسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، نفس املرجع،  -524 
 .19ص

 .25،24نفس املرجع، ص ص -525 
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اب العمل من أجل الحصول عىل هذه الرعاية ، فهن ال يستطعن الحصول عىل يجعلهن تحت رحمة احسان أصح
االختبار أو العالج دون علم صاحب العمل وموافقته، بحيث مل تقم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واألردن 

 ولبنان بإدراج عامالت املنازل املهاجرات ضمن خطط االستجابة لفريوس كورونا ،

عىل الرعاية الصحية لعامالت املنازل املهاجرات غري النظاميات  أكرث صعوبة ، فهن ال كام يشكل الحصول  
ميلكن أي أوراق قانونية أو تأمني صحي ففي لبنان مثال أفادت التقارير بأن املستشفيات رفضت اجراء االختبارات 

 .526للعامل غري النظاميني عىل الرغم من إظهارهم ألعراض عدوى فريوس كورونا

 ا: الوضعية القانونية للمهاجرين:رابع
يتعرض املهاجرون الذين ال يحملون أي وثائق ثبوتية واملحتجزون للخطر بصفة خاصة ، بحيث يعمل الكثري 

 .527منهم يف ظروف غري آمنة وغري صحية، أما املحتجزون فغالبا ما يكونون يف أماكن تؤدي اىل انتشار األمراض 

يني تحديات أكرب ألنه من املرجح أن ال يكون لديهم نصيب من استحقاقات كام يواجه املهاجرون غري النظام
الرعاية الصحية  أو الحامية مبوجب قوانني الصحة والسالمة  املهنيتني وان وجدت فهي بقدر أقل ، وال ميكنهم 

تي تربط مراقبة الالوصول اىل اليات االنتصاف ، وهم يواجهون باستمرار خطر االحتجاز  والرتحيل ، وتسبب القوانني 
 .528الهجرة بالنظم الصحية رضرا خاصا ألنها عائق مبارش أمام وصولهم اىل الرعاية الصحية

واألخطر من ذلك أن هناك بعض الدول التي تطلب من مقدمي الرعاية الصحية اإلبالغ عن املهاجرين غري 
لهم يؤدي اىل احتجاز هؤالء املهاجرين وترحيالنظاميني لدى سلطات الهجرة وإال تعرضوا لعقوبات جنائية، وهذا ما قد 

، وعليه يلجأ العامل املهاجرون غري النظاميني  اىل خيارات غري آمنة وغري قانونية مام يعرضهم لسوء املعاملة واالستغالل 
، وعليه فخوف العامل من املهاجرين من االحتجاز يجعلهم أكرث استضعافا وغري قادرين 529وزيادة املخاطر الصحية

ىل التمتع بحقهم يف الصحة ومحدداته األساسية ، وهذا ال يشكل خطرا عىل صحتهم فقط وإمنا عىل صحة السكان ع
عىل نطاق واسع ، والعامل حق العامل املهاجرين يف الصحة، ينبغي للدول أن تضع سياسات احتجاز بديلة أكرث 

 متاشيا مع الحق يف الصحة.

                                                           

 .5عىل عامالت املنازل املهاجرات يف الرشق األوسط،ص » COVID19 « ثري  فريوس كورونا املستجدرنا عون، تأ -526 
 .16املجلس القومي لحقوق االنسان،الحق يف الصحة ، املرجع السابق،ص -527 
السابق،أنظر  العقلية، املرجعأنا ند غروفر، تقرير املقرر  الخاص املعني بحق كل انسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية و -528 

 United Nations Humain Rights,La covid _19 et les droits de l homme des migrants ,07/04/2020,disponible sur leأيضا
site :www.ohchr.org 

فسه، ص ص البدنية والعقلية، املرجع نأنا ند غروفر، تقرير املقرر  الخاص املعني بحق كل انسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة  -529 
8،17,61 
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 خامسا: العراقيل اإلدارية:
تساهم العراقيل االدارية يف  حرمان  العامل املهاجرين من الخدمات الصحية، السيام خدمات اإلحالة غالبا ما 

املتخصصة بسبب رشوط الدخل أو حتى بسبب عدم استكامل األوراق الالزمة يف بعض األحيان، ضف اىل أن العامل 
حصولهم عىل  عهم القانوين املتذبذب عائقا أماماملهاجرين غري النظاميني كثريا ما تشكل الحواجز اإلدارية املتصلة بوض

 الرعاية الصحية.
 خامتة:

كل األشخاص املتواجدين عىل إقليم أو تحت والية دولة لديهم الحق يف الصحة بغض النظر عن جنسيتهم 
ووضعيتهم القانونية ، وتلتزم الدول بضامن الحق يف الصحة لكل شخص بدون متييز ، حتى عىل أساس الجنسية 

ضعيته كمهاجر ،كام أن ندرة املوارد  ليس أساس كايف من أجل معاملة املتطلبات الصحية للمهاجرين بشكل وو 
 مختلف، وهذا تطبيقا ملا جاء يف معظم املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االنسان واملكرسة للحق يف الصحة لكل إنسان.

الرعاية الصحية عىل أساس أن ترشيعات الدول  فإذا كان املهاجرون بصفة عامة يقيد حقهم يف الحصول عىل
تخول لهم الرعاية الصحية الطارئة مع أن هذا يتعارض مع ماجاء يف النصوص الدولية، فام عن حقهم يف هذه الرعاية 
خالل حالة الطوارئ الصحية كحالة جائحة كورونا ، بحيث شحت وأصبح مييز ملنحها حتى بني املواطنني وليس فقط 

 واملهاجرين.بني هؤالء 

 وعليه خلصنا من خالل دراستنا هذه اىل النتائج التالية:
إن املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االنسان تقر بحق املهاجرين يف الرعاية الصحية بغض النظر عن جنسيتهم، -

ة للعامل املهاجرين سبيف حني االتفاقية املتعلقة بحامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم تقيد من هذا الحق بالن
 غري النظاميني، وهذا ما جعل معظم الدول تقيد من حق املهاجرين يف الرعاية الصحية.

عدم وجود تعريف متفق عليه دوليا ملصطلح "املهاجر"، وهذا ما قد مينح املهاجرون وضعا قانونيا مختلفا يف بلد -
ها منحهم خدمات الرعاية الصحية األساسية واتاحت اقامتهم ، والذي قد ينطوي عىل تفسريات مختلفة فيام يتعلق

 ضمن ترشيع وطني معني.
إن متكني املهاجرين من الحصول عىل الرعاية الصحية خالل جائحة كورونا ، وذلك بإزالة العراقيل التي -

 تواجههم من أجل ذلك، لصالح سكان البلد املضيف قبل أن يكون لصالح املهاجرون.
الرعاية الصحية يف األوضاع العادية ، وبصورة خاصة يف الظروف االستثنائية كحالة جائحة إن متتع املهاجرين ب -

من أهداف التنمية املستدامة املتمثل  3، خصوصا مع الهدف 2030كورونا أمر يتامىش مع خطة التنمية املستدامة لعام
 ". يف"ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع االعامر
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  نقرتح التوصيات التالية:كام 
رضورة وضع تدابري قضائية ، سياسية ، إدارية، تطبيقية،وتدابري  متعلقة باالعالم من أجل ضامن وصول  -

املهاجرين الرسيع والفعال ملؤسسات الصحة وللممتلكات وللخدمات ، خالل كل مراحل الهجرة مهام كان وضعهم 
 هاجرين املعلومات املتعلقة بالوقاية والتشخيص املسبق والعالج منيجب وضع تحت ترصف امل ويف جميع الظروف .

باإلضافة اىل التدابري املتخذة ملنع انتشاره وذلك باللغة التي يفهمونها وباالشكال التي بإمكانهم  19فريوس كوفيد
 الوصول إليها.

 رضورة فصل تطبيق قوانني الهجرة عن تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين.-
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 املراجع: قامئة

 املراجع باللغة العربية:-أوال
 الكتب-أ/

 .2018/املجلس القومي لحقوق االنسان،الحق يف الصحة ، آي كاتيش، الطبعة األوىل،1
 .2018/نوار بدير، الحق يف الصحة،سلسلة أوراق بريزيت للدراسات القانونية، جامعة بريزيت، 2

 املقاالت:-ب/

جابة إقليمية طارئة من تداعيات الوباء فريوس كورونا،.متوفر عىل ،استESCWAاألمم املتحدة االسكوا-/1
 www .unescwa.orgاملوقع:
نابد بلقاسم، حامية حق االنسان يف الصحة يف املواثيق الدولية واإلقليمية،مجلة املعيار،العدد الرابع عرش، -/2

2016. 
 الرسائل الجامعية:-ج/

يف الفقه اإلسالمي،أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،كلية العلوم بن زيطة احميدة، الرعاية الصحية للفرد -/1
 .2007-2006اإلسالمية،

 الوثائق الدولية:-د/

،الحق يف التمتع بأعىل مستوى 14اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،التعليق العام رقم- /1
ص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية من العهد الدويل الخا 12من الصحة ميكن بلوغه)املادة

 E/C.12/2000/4،.12/05/2000والثقافية(،
عاما بعد  25منظمة الصحة العاملية،اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط، الورقة التقنية: الرعاية الصحية األولية: - -/2

 .EM/RC50/8،2003أملا آتا،أوت 
ة انسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدني أنا ند غروفر، تقرير املقرر  الخاص املعني بحق كل-

 . A/HRC/23/41.4،ص15/05/2013والعقلية، 
 :العيد الخامس والعرشون. منظمة الصحة العاملية،املؤمتر الدويل للرعاية الصحية األولية،أملا آتا

 .،الحق يف الصحة،دائرة الحقوق14الوحدة رقم
 املراجع باللغة الفرنسية:-ثانيا/

A/les articles : 

1 /-United Nations Humain Rights,La covid _19 et les droits de l homme des 

migrants ,07/04/2020,disponible sur le site :www.ohchr.org 

B /les documents internatioaux 

1/- Déclaration d Alma –Ata  12/09/1978. 

 وسبل المواجهة اآلثار االقتصادية والسياسية لكورونا
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 طالب باحث يف سلك الدكتوراه
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية السوييس، الرباط

 ملخص:

الحقوق والحريات وضامن التمتع بها، والنهوض ضد كل االنتهاكات والخروقات املاسة تعترب حامية منظومة 
غري أنه يف حالة ظهور مخاطر وأزمات تهدد األمن الصحي . بها،من بني أهم األهداف التي يسعى إليها املغرب

من فرض  تبع ذلكللمجتمع،فإن األمر يستدعي قيام السلطات العمومية بإعالن حالة الطوارئ الصحية، وما يست
تدابري وإجراءات ملواجهة املخاطر الصحية الخارجية، تُعطل التزامات الدولة يف مجال الحقوق األساسية والحريات 

 العامة،خاصة لدى فئة املهاجرين. 

وملا كان ظهور وتفيش وباء كرونا قد شكل تهديدا صحيا عىل املستوى العاملي والوطني،بالنظر إىل حجم املخاطر 
يسببها عىل مستوى األمن الصحي،صدر تنصوص ترشيعية خاصة ملواجهة تفيش فريوس كورونا املستجد،وما  التي

رافق ذلك من إخالل لألمن الحقوقي،سواء بالنسة للمهاجرين املغاربة أو املهاجرين األجانب؛فقد برزت إشكالية تتعلق 
 ن، وخاصة الحقفي الصحة وحرية التنقل عربمبدى تأثري تدابري الحجر الصحي عىل وضعية حقوق وحريات املهاج

 .   الرتاب الوطني والخروج منه والعودة إليه

 

Abstrait: 

La protection des droits et les libertés des personnes et la garantie de leurs 

jouissances, ainsi que la lutte contre leurs violations, sont parmi les objectifs dont le 

Maroc s'engage à conserver. Cependant, en cas d'émergence de risques ou de crises qui 

menacent la sécurité sanitaire de la société, les autorités publiques sont habilitées à 

déclarer l'état d'urgence sanitaire, et imposent par conséquent des mesures de précaution 

pour faire face aux dangers sanitaires externes. Dans ce contexte, les obligations de l'État 

dans le domaine des droits de l'homme, en particulier les immigrants, risquent d'être 

restreindre.  

Par ailleurs, l'émergence et la propagation universelle de l'épidémie du coronavirus 

et l'ampleur des risques qu'elle entraîne au niveau de l'ordre sanitaire national, ont incités 

le législateur marocain a publié des textes législatifs spéciaux pour faire face aux 

menaces qui mettent en péril les droits et les libertés des migrant, tant pour les immigrés 

que pour les émigrés. D'où le soulèvement de la problématique relative aux effets des 

mesures de la quarantaine sur la situation des droits et les libertés des migrants, en 

particulier le droit à la santé et le droit de la liberté d'entrer et de quitter le territoire 

national. 
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 :مقدمة
تعترب حامية منظومة الحقوق والحريات وضامم التمتع بها، والنهوض ضد كل االنتهاكات والخروقات املاسة بها، 

عاهدات العديد من االتفاقيات وامل من بني أهم األهداف التي يسعى إليها املجتمع الدويل. ومن هذا املنطلق، صدرت
الدولية التي حددت نطاق مامرسة تلك الحقوق والحريات ونصت عىل ضامنات مامرستها وعىل كيفية الرقابة عىل 

 مدى احرتامها. 

غري أن هذا اإلجامع الكوين عىل رضورة حامية منظومة حقوق اإلنسان والحريات العامة، يقابله ترخيص استثنايئ 
ضمون االتفاقيات واملعاهدات ذات الصلة بحقوق اإلنسان، وذلك يف ظروف استثنائية، وهو ما يعرف بنظام مبخالفة م

التحلل أو نظام التعطيل، وهي أنظمة وتدابري تقييدية تعطل االلتزامات يف مجال حقوق وحريات اإلنسان بشكل 
 . 530أخطار تستدعي إعالن حالة الطوارئجزيئ ومؤقتة لتنزيل بعض التدابري واإلجراءات يف حالة ظهور أزمات و 

ومن هذا املنطلق، وملا كان ظهور وتفيش وباء كرونا قد أثار هلعا كبريا عىل املستوى العاملي والوطني، بالنظر إىل 
حجم املخاطر التي يسببها عىل مستوى األمن الصحي، ويف ظل ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات بهذا املرض، وعىل 

دول التي اجتاحها الفريوس؛ فقد أعلن املغرب بدوره عن حالة الطوارئ الصحية يف سائر إرجاء الرتاب غرار غالبية ال
الوطني. وباملوازاة مع إعالن حالة الطوارئ الصحية وصدور نصوص ترشيعية خاصة ملواجهة تفيش فريوس كورونا 

ن األجانب؛ للمواطنني املغاربة أو املهاجرياملستجد، وما رافق ذلك من تقييد لبعض الحقوق والحريات، سواء بالنسبة 
عىل مامرسة حقوق وحريات  531فقد طفت إىل السطح إشكالية تتعلق مبدى تأثري فرض تدابري الحجر الصحي

 املهاجرين، وخاصة الحق يف الصحة وحرية التنقل عرب الرتاب الوطني والخروج منه والعودة إليه.   

 هدف البحث
وء عىل الوضعية الحقوقية للمهاجرين يف فرتة رسيان حالة الطوارئ الصحية وما يهدف البحث إىل تسليط الض

يصاحبها من اتخاذ السلطات العمومية مجموعة من اإلجراءات اإلدارية لحامية النظام العام الصحي، وهو ما يشكل 
جرين املغاربة نقل املهاتقييدا مبارشا عىل مستوى مامرسة بعض حقوق وحريات األفراد، وخاصة ما تعلق منها بحرية ت

 أو األجانب داخل وخارج الرتاب الوطني. 

                                                           
مايو  18، العدد  19كوفيد  -خاص بجائحة كرونا 2يوسف ربحي، "حقوق اإلنسان وحالة الطوارئ: ما بني التعطيل والتفعيل "، مجلة الباحث، ملف  - 530

 .276، ص 2020
امالً ألمراض أو يحتمل إصابتهم باملرض، فقد يكون الشخص السليم حيقصد بالَحجر الصحي  إبعاد وعزل األشخاص الذين خالطوا املصابني با - 531

لكثري من للفريوس أو مسبباً للمرض لكن ال تظهر عليه العالمات واألعراض لكن بعد فرتة يبدأ التأثري بالظهور ويكون بذلك قد ساهم يف نقل املسبب 
قون ملرض وقد ظهرت عليهم األعراض والعالمات، لوقف انتشاراملسبب، وقد يتلاألشخاص. أما العزل الصحي فيطبق عىل األشخاص املصابني فعالً با

 العالج والرعاية الخاصة يف منازلهم أو املستشفيات أو منشآت خاصة.
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 أهمية البحث
إن أهمية البحث تكمن يف تحديد مدى نجاعة الضامنات الوقائية املرصودة لفائدة املهاجرين الوطنيني واألجانب 

 الحفاظ ولة السيادي يفيف ظل فرض حالة الطوارئ الصحية، من خالل دراسة دور الرقابة القضائية يف موازنة حق الد
 عىل النظام العام الصحي، وحق وحريات املهاجرين يف التنقل داخل وخارج الدولة وفقا للقانون.

 إشكالية البحث
تتمحور إشكالية البحث حول مدى تأثري إعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب عىل وضعية بعض حقوق وحريات 

 املهاجرين.

 منهجية البحث
هذا البحث عىل عدة مناهج علمية، كاملنهج الوصفي الستعراض مختلف املفاهيم الواردة يف  تم االعتامد يف

الدراسة ورسد النصوص الدستورية والقانونية املغربية واملقارنة، مع االستئناس باالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة 
ائج تقرب واردة يف النصوص القانونية قصد الخروج بنتباملوضوع. كام تم اعتامد املنهج التحلييل الستقراء األحكام ال

 من الوصول إىل هدف البحث.

 خطة البحث
تقوم خطة البحث عىل تقسيم املوضوع إىل مبحثني رئيسني، يضم كل منهام مطلبني،  متبوعني بخامتة تتضمن 

 ايل: الشكل التالنتائج التي تكشف عنها الدراسة وكذا ثم التوصيات املقرتحة. وبذلك يكون البحث عىل

 املبحث األول: النظام القانوين لحالة الطوارئ الصحية.                                   
 الثاين: اآلثار املرتتبة عن إعالن حالة الطوارئ الصحية عىل بعض حقوق وحريات املهاجرين.  املبحث

 

 املبحث األول: النظام القانوين لحالة الطوارئ الصحية
قهاء القانون عىل وضع تعريف محدد ملفهوم حالة الطوارئ، إذ يختلف من نظام قانوين إىل آخر، بسبب مل يتفق ف

تعدد أساليب تطبيقه، لكن يف املقابل اتفق الفقهاء يف حرص الغاية التي من أجلها فرضت حالة الطوارئ، وهي مواجهة 
 .532ظروف استثنائية طارئة متر بها البالد تهدد أمنها وسالمته

                                                           
، العدد 04د ، املجل08محمد يوسف محيميد، "حالة الطوارئ والسلطة املختصة بإعالنها يف الدساتري املقارنة"، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة  - 532

 .303، ص 2016، سنة 29
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ن هذا املنطلق، تعترب حالة الطوارئ الصحية أحد التطبيقات العملية لنظرية حالة الطوارئ، إذ يتم اإلعالن وم
عنها من طرف السلطة التنفيذية ملواجهة ظهور أوبئة معدية وأمراض فتاكة تهدد الصحة العامة للمواطنني وتحد من 

 بعض حرياتهم العامة وحقوقهم األساسية. 

، أصبحت حاالت الطوارئ الصحية محل اهتامم 19كوفيد –عة انتشار فريوس كرونا املستجد ونتيجة لظهور ورس 
دويل كبري نتيجة تطور العالقات الدولية، ورسعة تنقل األشخاص والسلع بني الدول يف ظل عوملة اقتصادية، وهو ما 

لية ن املعاهدات واالتفاقيات الدو ساهم يف بناء نظام قانوين دويل لحالة الطوارئ الصحية من خالل إقرار مجموعة م
ذات الصلة باملوضوع )املطلب األول(، وكذا انضامم مجموعة من الدول ومصادقتها عىل تلك املعاهدات مع تكييفها 

 مع الترشيع الوطني )املطلب الثاين(. 

 املطلب األول: التكييف القانوين لحالة الطوارئ الصحية عىل املستوى الدويل
الطوارئ الصحية بالحالة التي تخول السلطة التنفيذية سلطات واسعة ال تتمتع بها يف الظروف  ميكن تعريف حالة

العادية، وذلك ملواجهة ظروف استثنائية تتمثل يف ظهور خطر داهم يهدد النظام العام الصحي، وأن ال يكون يف وسع 
 السلطات العامة مواجهة هذه الظروف الطارئة بتطبيق القوانني العادية. 

 وهو نظامقانوين خاص،يتقررمبقتضىنصوصقانونية تستمد رشعيتها مناالتفاقيات واملعاهداتالدولية)الفقرة األوىل
 .، بحيث يتم تنزيل إجراءاتهاوفقلضوابطنصتعليهاهذهالقوانني)ومناللوائحالصحيةالعاملية )الفقرة الثانية

 الفقرة األوىل: املعاهدات واالتفاقيات الدولية
فاقيات واملعاهدات الدولية التي صادق عليها املغرب، نجد أنها نصت عىل مجموعة من املقتضيات بالرجوع لالت

 533التي تهم حالة الطوارئ ومنها عىل الخصوص املادة الرابعة من االتفاقية الدولية بشأن الحقوق املدنية والسياسية
ت الطوارئ ل األطراف يف االتفاقية الحالية، يف أوقاالتي تنص يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة عىل أنه: "يجوز للدو 

العامة التي تهدد حياة األمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ اإلجراءات ما يحلها من التزامات طبقا 
األخرى  الالتفاقية الحالية إىل املدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع عىل أن ال تتناىف هذه اإلجراءات مع التزاماته

مبوجب القانون الدويل ودون أن تتضمن متييزا عىل أساسا العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو األصل 
 االجتامعي فقط".

                                                           
 .  636، ص 1980مايو  21الصادرة بتاريخ  3525نص االتفاقية منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 533
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ونصت االتفاقية كذلك يف الفقرة الثالثة من املادة الثانية عرشة عىل أنه: "ال تخضع الحقوق املشار إليها أعاله 
نصوص عليها يف القانون والتي تعترب رضورية لحامية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة ألية قيود عدا تلك امل

 العامة أو األخالق أو حقوق وحريات األخرى املقررة يف االتفاقية الحالية".

سة عىل أنه: "يخضع الفرد يف مامر  29يف الفقرة الثانية من املادة  534كام أقر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضامن االعرتاف بحقوق الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق 

 املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف مجتمع دمقراطي".

عىل أنه: "ميكن للدولة  27ة ومن جهتها فاالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان نصت يف الفقرة األوىل من املاد
الطرف، يف أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهام من الحاالت الطارئة التي تهدد استقالل الدولة أو أمنها، أن تتخذ 
إجراءات تحد من التزاماتها مبوجب االتفاقية الحالية، ولكن فقط بالقدر وخالل املدة اللذين تقتضيهام رضورات الوضع 

ة أال تتعارض تلك اإلجراءات مع التزاماتها األخرى مبقتىض القانون الدويل، وأن ال تنطوي عىل متييز الطارئ، رشيط
 بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي. 

يتضح من مراجعة األحكام املنصوص عليها يف الصكوك الدولية أن املنتظم الدويل وضع وسن مجموعة من 
وط الشكلية واملوضوعية، التي يتعني التقيد بها مبناسبة اإلعالن عن حالة الطوارئ عند وجود خطر حقيقي أو الرش 

تهديد استثنايئ لألمة، وأن تبني الدول التدابري واإلجراءات املراد اتخاذها بدقة يف زمن محدد، والتي ينبغي أن تكون 
منع بة عىل الدول مبوجب القانون الدويل إلرجاع األمور إىل نصابها، و رضورية ومناسبة وال تتعارض مع االلتزامات املرتت

 وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان.

كام أن اإلعالن عن حالة الطوارئ ال يطلق اليد للدولة ملامرسة سلطات مطلقة، وإمنا عليها مامرسة السلطات 
ث تظل ال تبلغ حد إلغاء حقوق اإلنسان بحيالتي تقتيض الحالة واملعلن عنها بقيود خاصة ويف أضيق الحدود، وأن 

 .      535القواعد األساسية لهذه األخرية نافذة

 الفقرة الثانية: اللوائح الصحية العاملية
من طرف جمعية الصحة العاملية الثامنة والخمسني بعد  2005ماي  13تم إقرار اللوائح الصحية الدولية بتاريخ 

بالنسبة إىل جميع الدول األعضاء. وعليه  2007يونيو  15ذه اللوائح املنقحة يف موافقة أعضائها عىل أن يبدأ نفاذ ه

                                                           
 . 1979ماي  03صادق املغرب عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بتاريخ  - 534
جائحة كرونا / الطوارئ الصحية، – 3ايري الدولية"، مجلة الباحث، ملف خاص بوطلحةامبارك، "النظام القانوين لحالة الطوارئ باملغرب وفق املع - 535

 .49، ص 2020، يونيو 19العدد 
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بلدا مبا فيها املغرب وكذا الدول  196، اتفاقا قانونيا دوليا ملزما، وافق عليه 2005أصبحت اللوائح الصحية الدولية لسنة 
 األعضاء يف منظمة الصحة العاملية. 

ظم الدويل عىل الوقاية من املخاطر الصحية التي ميكن أن تنتقل بني وتهدف هذه اللوائح إىل مساعدة املنت
الدول وتشكل تهديدا للمجتمع الدويل. كام يتمثل دورها يف منع انتشار األمراض عىل املستوى الدويل والحامية منه 

 حالة إخطار يفو  ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابري يف مجال الصحة العمومية بتنسيق مع منظمة الصحة العاملية.
منظمة الصحة العاملية بوقوع حدث يشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا بناء عىل معايري محددة، فإن الدول 

 األعضاء تصبح مطالبة مبقتىض اللوائح الصحية الدولية بأن تستجيب فورا ملقتضيات هذه الطارئة إذا طلب منها ذلك.

بيقها ئة، تصدر منظمة الصحة العاملية توصيات يتعني عىل الدول املتأثرة تطوبناء عىل التفاصيل املحددة لكل طار 
 بجميع الوسائل مبا يف ذلك فرض حالة الطوارئ الصحية التي من شأنها أن تحد من انتشار األمراض والسيطرة عليها. 

وليا"، حية عامة تثري قلقا داملرة السادسة التي أعلنت فيها املنظمة "حالة طوارئ ص 19 –وتعترب جائحة كرونا كوفيد 
يبوال سنة 2014، وشلل األطفال سنة 2009سنة  (H1N1)بعد اعالنها لوباء انفلوانزا الخنازير  ، 2016، وزيكا سنة 2014، وإ

يبوال سنة   . 2019وإ
 مبيثاق عىل أنه: "تتمتع الدول، عمال 2005وينص البند الرابع من املادة الثالثة من اللوائح الصحية العاملية لسنة 

األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، بالحق السيادي يف وضع الترشيعات وتنفيذها وفقا لسياساتها الصحية. وينبغي 
لها لدى القيام بذلك دعم الغرض املتوخى من هذه اللوائح". وتجدر اإلشارة أن اللوائح الصحية العاملية تعرف الطوارئ 

يشكل خطرا محتمال يحدق بالصحة العمومية يف الدول األخرى وذلك  - أنه: أالصحية: "حدثا استثنائيا يحدد عىل
 .536قد يقتيض استجابة دولية منسقة" -بسبب انتشار املرض دوليا، ب

 املطلب الثاين: التكييف القانوين لحالة الطوارئ الصحية عىل املستوى الوطني
يف ظرف صحي استثنايئ، اقتضته املصلحة  2020مارس  19حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها املغرب يوم 

العليا للوطن والحفاظ عىل صحة وسالمة املواطنني. فاململكة املغربية استجابت لتوصيات منظمة الصحة العاملية بحكم 
أن الجائحة ليست وباء محيل بل أصبح وباء عامليا يهدد االستقرار واألمن الصحي مع ما يصاحبه من تداعيات آنية 

 ة يف املجال االقتصادي واالجتامعي. ومحتمل

إن الحديث عن حالة الطوارئ الصحية مرتبط أساسا بالتزامات املغرب الدولية وفق االتفاقيات املصادق عليها 
ووفق املقتضيات الدستورية ذات الصلة )الفقرة األوىل(، ومن جهة أخرى فإن الترشيع العادي ذهب يف اتجاه محاربة 

                                                           
 . 09، ص 2016، منظمة الصحة العاملية، الطبعة الثالثة  2005اللوائح الصحية العاملية لسنة  - 536
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فاظا عىل الصحة العامة ويتجىل ذلك من خالل العديد من النصوص القانونية الخاصة والعامة األمراض واألوبئة ح
 )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األوىل: األساس الدستوري إلعالن حالة الطوارئ الصحية
ب ر يعترب قرار إعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب نتيجة تفيش فريوس كرونا، إجراء استثنايئ مل يسبق للمغ

اإلعالن عنه، وهو ما خلق نقاشا قانونيا متعلقا بالسند الدستوري لحالة الطوارئ الصحية. فالرغم من خلو الدستور 
املغريب من التنصيص عىل مؤسسة حالة الطوارئ، إال أنه نص عىل مؤسستني دستوريتني ملواجهة كافة أشكال 

 (.  74و  49الة الحصار ) الفصل (، وح 59األزمات، ويتعلق األمر بحالة االستثناء )الفصل 

وهكذا فخلو الوثيقة الدستورية من أية إشارة رصيحة ملفهوم حالة الطوارئ بصفة عامة أو حالة الطوارئ صحية 
بصفة خاصة، ال يعني عدم وعي املرشع املغريب بدور مؤسسة الطوارئ الصحية يف حامية النظام العام بالبالد، إذإن 

، عىل 2011ي يسمو عىل كل قانون وضعي. وهكذا نص تصدير دستور اململكة املغربية لسنة سالمة الشعب وأمنه الصح
سمو االتفاقيات الدولية عىل الترشيعات الوطنية. فانخراط املغرب النشيط يف املنظومة الدولية وانضاممه للعديد من 

ري دليل تسمو فوق الترشيع الوطني، لخ االتفاقيات واملعاهدات الدولية، مبا فيها اللوائح الصحية الدولية، وجعلها
 النخراط اململكة الفعال يف حامية واحرتام منظومة حقوق اإلنسان.

وباعتبار املغرب عضوا داخل منظمة الصحة العاملية، والذي صادق عىل اللوائح الصحية الدولية مبوجب ظهري 
قلقا دوليا األخطار بوقوعها واتخاذ  ، كان لزاما عليه يف حالة وجود حالة طوارئ صحية عمومية تثري537رشيف

 اإلجراءات من أجل الحد منها أو القضاء عليها. 

إال أن اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية مل يستند فقط عىل التزامات املغرب الدولية، بل استند عىل نصوص 
 دستورية أخرى من قبيل:

وسالمة الرتاب الوطني يف إطار احرتام الذي حمل السلطات العمومية مسؤولية سالمة السكان  21الفصل  -
 الحريات والحقوق األساسية،

التي نصت عىل حرية التنقل عرب الرتاب الوطني واالستقرار فيه والخروج منه  24الفقرة األخرية من الفصل  -
 والعودة إليه لجميع األفراد ووفق القانون،

                                                           
بتاريخ  58( التي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية يف دورتها 2005لية )بنرش اللوائح الصحية الدو  26/10/2009بتاريخ  1-09-212ظهري رشيف عدد  - 537

 .5426، ص 05/11/2009الصادرة بتاريخ  5784، منشور بالجريدة الرسمية عدد 23/05/2005
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ال فاق مع اللجان التي يعنيها األمر يف كالذي يخول للحكومة صالحية إصدار مراسيم قوانني بات 81الفصل -
 املجلسني إىل حني عرضها عىل الربملان من أجل املصادقة النهائية.

نخلص يف النهاية إىل أن حالة الطوارئ الصحية غري مقننة يف الدستور املغريب، وهي أقل من الحصار أو حالة 
، وهذه األخرية أقل بدورها 538رشيعات الدستورية املقارنةالطوارئ أو حالة تطبيق األحكام العرفية كام تسميها بعض الت

من حالة االستثناء. ولكن تلتقي هذه التدابري الدستورية جميعها يف كون اإلجراءات املتخذة يف نطاقها من طرف 
ت االسلطات املختصة، من شأنها املساس بالحريات والحقوق املدنية والسياسية لألفراد، نتيجة توسيع صالحيات السلط

األمنية العمومية بهدف إرجاع األوضاع إىل حالها الطبيعي وحفظ النظام العام، ولو استدعى ذلك املساس ببعض الحقوق 
 والحريات الدستورية من قبيل حق التنقل والتجمع واإلقامة. 

حية صإال أن مبدأ التضييق عىل بعض الحريات والحقوق تظل مسألة نسبية، فنطاقها يف ظل حالة الطوارئ ال
ليس بنفس األهمية مقارنة بحالة الحصار أو حالة االستثناء التي تتطلب درجة قصوى من التضييق. ولهذا الغرض 
تدخل املرشع املغريب ووفر غطاء قانوين لتدخل السلطات العمومية املختصة مبا يكفل مرشوعية التدابري املتخذة من 

 لصحية وإجراءات اإلعالن عنها.  خالل إقراره لنصني قانونيني خاص بحالة الطوارئ ا

 الفقرة الثانية: األساس القانوين إلعالن حالة الطوارئ الصحية
أقر املرشع املغريب مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها)أوال(، 

 )ثانيا(. 19د كوفي –جهة تفيش فريوس كرونا ومرسوم بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر إرجاء الرتاب الوطني ملوا

 مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية. -أوال
املتعلق بسن أحكام  2020مارس  23الصادر بتاريخ  2-20-292صادقت الحكومة املغربية عىل املرسوم بقانون رقم 

ماي  28بتاريخ  1-20-60صدر الظهري الرشيف رقم  ، كام539خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
 2020مارس  23الصادر بتاريخ  2-20-292القايض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  23-20بتنفيذ القانون رقم  2020

، بعد مصادقة كل من لجنة الداخلية 540املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
عات الرتابية والسكنى واملدينة مبجلس النواب، ولجنة الداخلية والجامعات الرتابية والبنيات األساسية مبجلس والجام

 . 2020مارس  23املستشارين بتاريخ 

                                                           
أما الدستور التونيس لسنة . 107منه، وحالة االستثناء يف املادة  106حالة الطوارئ  وحالة الحصار يف املادة  2016نص الدستور الجزائري لسنة   -538

منه. إال  154، فق نص عىل حالة الطوارئ مبوجب املادة 2014منه. أما الدستور املرصي لسنة  80، فقد نص بدوره عىل حالة االستثناء يف الفصل 2014
     منه. 16"  لإلشارة إىل حالة االستثناء يف الفصل les mesuresأن الدستور الفرنيس استعمل كلمة " تدابري 

 .1782، ص 2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867نرش املرسوم بقانون بالجريدة الرسمية عدد  - 539
 .3336، ص 2020بتاريخ فاتح يونيو  6887نرش الظهري الرشيف بالجريدة الرسمية عدد  - 540
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وهكذا يعلن عن حالة الطوارئ الصحية، كلام كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض 
 ورة اتخاذ تدابري استعجالية لحاميتهم من هذه األمراض والحد من انتشارها.  معدية أو وبائية، واقتضت الرض 

وتقوم الحكومة خالل فرتة إعالن حالة الطوارئ الصحية، وذلك مبوجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو 
ض، وتعبئة جميع للمر بواسطة مناشري وبالغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية 

 الوسائل املتاحة لحامية حياة األشخاص وضامن سالمتهم.

كام أقر املرسوم عقوبات زجرية يف حق كل شخص يوجد يف منطقة من املناطق التي أعلن فيها حالة الطوارئ 
نفيذ تلك قل تالصحية، والذين امتنعوا التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، وكذا كل من عر 

 القرارات عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو اإلكراه، أو حرض الغري عىل مخالفة قرارات السلطة العمومية.

 541مرسوم يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني -ثانيا
بإعالن  2020مارس  24صادر بتاريخ ال 2-20-293عىل املرسوم رقم  2020مارس  22صادق مجلس الحكومة بتاريخ 

، ومتت املصادقة عليه 19542كوفيد  –حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كرونا 
من قبل كل من لجنة الداخلية والجامعات الرتابية والسكنى واملدينة مبجلس النواب، ولجنة الداخلية والجامعات 

 .2020مارس  23ألساسية مبجلس املستشارين بتاريخ الرتابية والبنيات ا

وهكذا تتخذ السلطات العمومية املعنية التدابري الالزمة من أجل عدم مغادرة األشخاص ملحل سكناهم، ومنع أي 
تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إال يف الرضورة القصوى، ومنع أي تجمهر أو اجتامع ألشخاص، وإغالق املحالت 

 ها من املؤسسات التي تستقبل العموم خالل فرتة الطوارئ الصحية.التجارية وغري 

وعمال بأحكام هذا املرسوم، يتخذ والة الجهات وعامل العامالت واألقاليم جميع التدابري التنفيذية التي يستلزمها 
ايئ أو حاميئ، أو وقحفظ النظام العام الصحي يف ظل حالة الطوارئ املعلنة، سواء كانت هذه التدابري ذات طابع توقعي 

أو كانت ترمي إىل فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة عىل إقامة األشخاص مبساكنهم، 

                                                           
تم متديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ إىل  يف الساعة السادسة مساء. وقد 2020أبريل  20تم اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية إىل غاية  - 541

، منشور بالجريدة الرسمية عدد 18/04/2020الصادر بتاريخ  2-20-330يف الساعة السادسة مساء ) راجع املادة األوىل من املرسوم عدد  2020ماي  20غاية 
 2020يونيو  10فعول حالة الطوارئ الصحية إىل غاية األربعاء (. ومن جديد تم متديد مدة رسيان م2218، ص 19/04/2020مكرر الصادرة بتاريخ  6874

مكرر الصادرة  6883، منشور بالجريدة الرسمية عدد 19/05/2020الصادر بتاريخ  2-02-371يف الساعة السادسة مساء )راجع املادة األوىل من املرسوم عدد 
سادسة مساء، تم متديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر إرجاء يوليوز عىل الساعة ال 10(. واىل غاية 2776، ص 19/05/2020بتاريخ 

، 2020يونيو  09الصادر بتاريخ  2-20-406الرتاب الوطني مع سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلق بها، )راجع املادة األوىل من املرسوم عدد 
 (.  3394، ص 2020يونيو  09يخ مكرر الصادرة بتار 6889منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .1783، ص 2020مارس  24مكرر، الصادرة بتاريخ  6867نرش املرسوم بالجريدة الرسمية عدد  - 542
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أو الحد من تنقالتهم، أو منع تجمعهم، أو إغالق املحالت املفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبري آخر من تدابري الرشطة 
 اإلدارية.  

حالة الطوارئ الصحية مينح للحكومة هامشا هاما ملامرسة سلطتها التقديرية، باعتبارها إن إعامل مقتضيات 
القادرة عىل تقدير األوضاع عىل أرض الواقع، ولو كانت مخالفة للقانون عىل أساس نظرية املخاطر. وهكذا ينبغي أن 

عام أخطار جسيمة تهدد األمن ال تتسم أعامل السلطات العمومية خالل فرتة الطوارئ الصحية باملرشوعية ملواجهة
والسكينة والصحة العامة، إذ يراقب القضاء اإلداري مدى مالمئة أعامل الضبط اإلداري من خالل معيار املالمئة 
والتناسب بني التدبري وأهمية الوقائع والظروف االستثنائية املحيطة، والسيام القرارات اإلدارية التي  متس حقوق 

   وحريات األشخاص.   

 املبحث الثاين: اآلثار املرتتبة عن إعالن حالة الطوارئ الصحية عىل حقوق وحريات املهاجرين
تعد التدابري املتخذة من قبل السلطات العمومية أثناء فرتة الطوارئ الصحية، تدابري متس بحقوق وحريات األفراد 

الظروف. ولكن وبسبب ظروف طارئة تفرض  والجامعات، وهي التي دامئا ما يحرص عليها الفرد ويدافع عنها يف كل
عىل السلطات العمومية، قد تلجأ هذه األخرية إىل تقييد مامرسة هذه الحريات والحقوق، وهو ما يثري التساؤل حول 
حدود مامرسة الحقوق والحريات يف ظل إعالن حالة الطوارئ الصحية )املطلب األول(، وكذا بالضامنات الحامئية 

 ين )املطلب الثاين(.     املكفولة للمهاجر

 املطلب األول: حدود مامرسة بعض الحقوق والحريات يف ظل حالة الطوارئ الصحية
إن إعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب، وما يستتبعه من اتخاذ تدابري استعجالية ووقائية لحفظ النظام العام 

عامة ة بالتزام بعض الحقوق األساسية والحريات الالصحي، ال يعني اطالق السلطة التقديرية لإلدارة، بل هي مقيد
 املضمونة وفق االتفاقيات واملعاهدات الدولية وبنص الوثيقة الدستورية، والتي ال ميكن تقييدها إال بقانون.

وهكذا تتأثر بعض الحقوق والحريات بعد إعالن حالة الطوارئ الصحية لكن بدرجات متفاوتة، إذ منها ما تتأثر 
اتها كالحق يف الحياة والصحة )الفقرة األوىل(، ومنها ما تتأثر بصفة غري مبارشة كالحق يف التنقل )الفقرة مبارشة ولذ

 الثانية(. 

 الفقرة األوىل: الحق يف الحياة والصحة
يعترب الحق يف الحياة والصحة من بني الحقوق الجديرة بالحامية القانونية من طرف الدول، إذ يتعني عليها أن 

حق يف الصحة متوفرا وذو جودة، مع إمكانية الوصول إليه مبا يشمل الحق يف الوقاية والعالج من األوبئة، يكون ال
والتحصني منها وطرق معالجتها وكذا تقديم املساعدات اإلنسانية والتكنولوجية املتصلة بنظم رصد ومراقبة األوبئة، 
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ق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين والرأي أو األصل والسهر عىل االستفادة من هذا الحق بدون متييز بسبب العر 
 القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو النسب أو غري ذلك من األسباب.   

، 1979ماي  03وهكذا نصت املادة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صادق عليه املغرب بتاريخ 
منه عىل أنه: "لكل  25رية وسالمة شخصه". ونصت الفقرة األوىل من املادة عىل أنه: "لكل فرد الحق يف الحياة والح

شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة...". بينامتنص املادة السادسة من االتفاقية الدولية 
 بشأن الحقوق املدنية والسياسية عىل أنه: "لكل إنسان الحق الطبيعي يف الحياة".

عىل أنه: "الحق يف الحياة هو أول الحقوق لكل  20 دستور اململكة املغربية، نجده ينص يف الفصل وبالرجوع إىل
منه عىل أنه: "تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات  31إنسان. ويحمي القانون هذا الحق". بينام ينص الفصل 

ساواة، من الحق املواطنات واملواطنني، عىل قدم امل الرتابية، عىل تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسري أسباب استفادة
 العالج والعناية الصحية...".  -يف:     

، 543املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات 34-09أما عىل املستوى الترشيع العادي، فالقانون اإلطار رقم 
الثامنة منه  لدولة واملجتمع". أما املادةينص يف ديباجته عىل أنه: "يعترب الحق يف الحفاظ عىل الصحة من مسؤولية ا

فتنص عىل أنه: "يجب عىل املصالح الصحية العمومية، يف حالة إصابة شخص مبرض منقول يشكل خطرا وبائيا عىل 
الجامعة، إخضاعه طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعالجات والتدابري الوقائية املناسبة لحفظ 

 كن أن يتخذ، عند االقتضاء، نفس اإلجراء إزاء األشخاص الذين يخالطهم".الصحة، ومي

من قرار وزير الصحة يف شأن النظام  57كام أن الرعاية الصحية يشمل كذلك الرعايا األجانب، إذ تنص املادة 
فس الرشوط املقررة نالداخيل للمستشفيات عىل أنه: "يقبل املرىض أو الجرحى غري املغاربة كيفام كانت وضعيتهم طبقا ل

، فيكون بذلك املرشع املغريب قد أر ى مبدأ املساواة بني املغربية واألجانب يف التمتع بحق يف االستفادة 544للمغاربة"
 من الخدمات الصحة.    

 الفقرة الثانية: الحق يف التنقل 
لتنقل والتي تضمن وانني املنظمة ليف الظروف العادية للدولة، يكون لحرية التنقل حامية كبرية وال تقييد إال بالق

.إال أنه يف حالة اإلعالن عن حالة الطوارئ، فإن هذه الحرية 545السالمة لألشخاص أثناء مامرستهم لهذه الحرية

                                                           
املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات، منشور بالجريدة  34-09، بتنفيذ القانون أطار رقم 2011يوليو  02صادر بتاريخ  1-11-83ظهري رشيف رقم  - 543
 . 3469، ص 2011يوليو  21بتاريخ  5962سمية عدد الر 
 .598، ص 2011مارس  07بتاريخ  5923، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2010يوليو  06صادر بتاريخ  456-11قرار وزير الصحة رقم  - 544
 .67، ص 2017، لسنة 30، العدد 39 البعث، املجلد حامية الحريات العامة يف ظل حالة الطوارئ: دراسة مقارنة"، مجلة جامعةتولني عبد الرزاق زين، " - 545
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تتعرض للتقييد. وكغريه من الحقوق والحريات التي تتدخل الدولة يف تنظيم مامرستها أو التمتع بها، فكذلك حرية 
يجوز للدولة أن تنظم مامرسة األفراد لهذه الحرية بوضع قيود إذا دعت الرضورة لذلك، ومن  التنقل ليست مطلقة، بل

ذلك رقابة ألهداف صحية. ففي هذه الحالة ميكن للدولة أن تتخذ إجراءات تحد بها عىل حركية املواطنني واألجانب 
 أو اشرتاط التوفر عىل ترصيح خاص.

الثانية من مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر إرجاء الرتاب الوطني  وبالرجوع إىل الفقرة الثانية من املادة
، فإنها تنص عىل أنه: "منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إال يف 19كوفيد  –ملواجهة تفيش فريوس كرونا 

اء حالة ت املتخذة أثنحاالت الرضورة القصوى التالية:...". مام يتبني من خالل هذه املادة األثر املبارش لإلجراءا
 الطوارئ عىل حرية التنقل. 

 املطلب الثاين: الضامنات الحامئية للمهاجرين يف ظل حالة الطوارئ الصحية
من أجل ضامن احرتام حقوق وحريات األفراد يف ظل الظروف االستثنائية، وخاصة خالل فرتة الطوارئ الصحية، 

ع آليات وريا أو تضمينها يف القوانني العادية، بل تتعداها إىل وضال ينبغي فقط االقتصار عىل التنصيص عليها دست
 حامئية لضامن التمتع مبامرسة تلك الحقوق والحريات.

إن الضامنات املقررة لحامية الحقوق والحريات العامة يف ظل حالة الطوارئ الصحية من شأنها تقييد صالحيات 
اد رية لفرض هذه الحالة. ويف حال فرضت فال بد من محاولة إيجالسلطة التنفيذية من خالل الحد من سلطتها التقدي

ضامنات فعلية لحامية حقوق وحريات األفراد، وذلك يف محاولة للتخفيف من اآلثار السلبية التي يسببها إعالن حالة 
 الطوارئ الصحية. 

وص الدستورية ت، لكون النصومن هذا املنطلق، تعترب الرقابة القضائية الضامن األسايس الحرتام الحقوق والحريا
والقانونية غري كافية الحرتام اإلدارة ملبدأ سيادة القانون. وهكذا ميكن أن تنصب الرقابة القضائية عىل القوانني عن 
طريق الدفع بعدم الدستورية، وهي حامية دستورية )الفقرة األوىل(، وإما عن طريق الدفع بعدم مرشوعية األعامل 

 لحكومية، وهي حامية قضائية إدارية )الفقرة الثانية(.   الصادرة عن السلطة ا

 الفقرة األوىل: الحامية الدستورية عىل القوانني املتصلة بالحقوق والحريات العامة
من الدستور الذي ينص عىل  133تعرض الدستور املغريب ملوضوع الرقابة الدستورية عىل القوانني يف الفصل 

نظر يف كل دفع بعدم دستورية قانون أثري يف قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن اختصاص املحكمة الدستورية بال
 القانون، الذي سيطبق يف النزاع، ميس بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور.
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 فبالرغم من تقرير دستورية حق الفرد بالطعن بإلغاء قانون أمام املحاكم العادية أو املختصة، إال أن أمر البت فيه
الذي ينص عىل  25يعود للمحكمة الدستورية دون سواها، وهو ما تم التأكيد عليه رصاحة يف الفقرة الثانية من الفصل 

 أنه: "ال يجوز للجهات القضائية أن تبت يف دستورية القوانني".

ضية ق وعليه، فالجهات القضائية ينحرص دورها يف إحالة الدفوع بعدم دستورية قانون ما مبناسبة النظر يف
معروضة عليها من طرف املتقايض، وعىل املحكمة الدستورية البت يف مدى دستورية القانون املتنازع يف مرشوعيته. 
وبعد اإلحالة، توقف املحكمة املعروض عليها النزاع أمر النظر يف القضية، إىل حني صدور قرار من طرف املحكمة 

 الدستورية يف شأن القانون املشكوك يف مرشوعيته.

منه عىل اختصاص القانون بالترشيع يف ميدان الحقوق  71ومن جهة أخرى، نص الدستور املغريب يف الفصل 
والحريات األساسية املنصوص عليها يف التصدير ويف فصول أخرى من هذا الدستور، وهذا اختصاص أصيل للسلطة 

 الترشيعية ميارسه الربملان يف األوقات الطبيعية والعادية. 

 ابل، أناط املرشع الدستوري السلطة التنفيذية بصفة استثنائية، بسبب حدوث ظروف طارئة تستوجب اتخاذويف املق
إجراءات ال تحتمل التأخري، أو خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات؛ أن تحل الحكومة محل الربملان عن طريق إصدار 

 صادقة عليها.املراسيم بقوانني رشيطة عرضها عىل السلطة الترشيعية من أجل امل

املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  2-20-292ويف هذا السياق، يندرج مرسوم قانون رقم 
اإلعالن عنها، وما يتضمنه من تدابري تحد من مامرسة بعض الحقوق والحريات ويف مقدمتها حرية التنقل داخل 

عة ة املحكمة الدستورية، وهو ما يثري إشكالية مركبة تتعلق بالطبيوخارج الرتاب الوطني، ضمن املجال الخاضع لرقاب
القانونية لهذا املرسوم بقانون وما إذا كان بنفس قيمة الترشيع العادي أي القانون، وبالتايل مدى انعقاد االختصاص 

والحريات التي  وقالنوعيللمحكمة الدستورية يف النظر يف دستورية األحكام الواردة فيه من حيث مدى مساسه بالحق
 يضمنها الدستور لألفراد والجامعات.

من الدستور والذي ينص عىل أنه: "ميكن للحكومة أن تصدر، خالل  81فالرجوع إىل الفقرة األوىل من الفصل 
الفرتة الفاصلة بني الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر يف كال املجلسني، مراسيم قوانني، يجب عرضها 

 د املصادقة عليها من طرف الربملان، خالل دورته العادي املوالية". بقص

، كام أنه صدر 2020مارس  24ويف نازلة الحال، فإن املرسوم بقانون صدر وتم نرشه بالجريدة الرسمية بتاريخ 
ا كان االجتهاد ذخالل الفرتة الفاصلة بني الدورة الخريفية والربيعية، مبعنى أن الربملان مل يكن منعقدا خاللها. وإ 

الفرنيس يعترب هذه املراسيم بقانون قبل املصادقة عليها من طرف الربملان مبثابة قرارات إدارية قابلة للطعن أمامه عىل 
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أساس أنها صادرة عن سلطة إدارية وفق املعيار العضوي، وكان املجلس الدستور الفرنيس ال يعتربها ترشيعا يخضع 
 وري املغريب قد ساير بدوره نفس توجه نظريه الفرنيس.، فإن القضاء الدست546لرقابته

: "... وحيث إنه بناء 2-14-596وهكذا فقد ورد يف قرار صادر عن املحكمة الدستورية يف شأن املرسوم بقانون رقم 
ة ر عىل ذلك، فإن مراسيم القوانني ال تكتسب صبغة قانون إال بعد املصادقة عليها من قبل الربملان مبجلسيه يف الدو 

من الدستور، مام يجعلها غري مندرجة ضمن اختصاص املحكمة  81العادية املوالية لصدورها، وفقا ألحكام الفصل 
 .  547من الدستور" 132الدستورية املحدد مبوجب الفصل 

وقد بتت محكمة النقض بدورها يف الطعن املوجه ضد نفس املرسوم وأصدرت قرارها الذي ورد فيه أنه: " حيث 
وم بقانون املطعون فيه قد متت املصادقة عليه من قبل الربملان... وبالتايل يكون هذا املرسوم قد استنفذ مساطر إن املرس

الترشيع املقررة يف الدستور واضحى مكتسبا لصفة القانون مام يجعل الطعن باإللغاء فيه غري مندرج ضمن اختصاص 
 للمحكمة الدستورية ويبقى الطلب غري مقبول".  محكمة النقض، مادام الطعن يف دستورية القوانني ينعقد

من الدستور تكون بصدد  81ومن ثم، ميكن القول بأن الحكومة وهي تصدر مراسيم قوانني يف نطاق الفصل 
مامرسة السلطة الترشيعية املخولة لها بحكم الدستور خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات. وإذا كانت املراسيم بقوانني 

تقع بني منزلة القرار اإلداري باملعيار العضوي والعمل الترشيعي باملعيار املادي، فإن مامرسة اختصاص  التي تصدرها
تشرتك فيه مع الربملان يقتيض استبعاد هذا العمل من طائفة القرارات اإلدارية القابلة للطعن باإللغاء وبالتبعية لفحص 

تعتمد املعيار املادي يف تحديد األعامل اإلدارية، وبالتايل الرشعية، خاصة وأن التوجهات الحديثة ملحكمة النقض 
، وهو ما يثري بدوره إشكالية اختصاص القضاء اإلداري يف مراقبة مرشوعية أعامل 548تحديد اختصاص القضاء اإلداري

 اإلدارة املاسة ببعض الحقوق األساسية والحريات العامة يف فرتة الطوارئ الصحية.

 ية القضائية اإلدارية عىل أعامل اإلدارة. الفقرة الثانية: الحام
 وصحة لحياة املهدد الداهم الخطر ملواجهة إجراءات اتخاذ العامل دول عىل املستِجد كورونا فريوس فرض

 الصحية، الطوارئ حالة أعلنتن أ  بعد والحريات تقيد الحقوق إجراءات اتخاذ مام اضطر بعض الدول إىل اإلنسان،

                                                           

73 DC, du 29/02/1972, Recueil const, p 31. -Décision n° 72 -546 
، 25/09/2014بتاريخ  6294، منشور بالجريدة الرسمية عدد 14/1403، يف امللف عدد 18/09/2014، صادر بتاريخ 14/944قرار املحكمة الدستورية عدد  - 547

 . 7094ص 
، 2009لرباط، ا الحبيب الدقاق، "العمل الترشيعي للربملان، أية حكامة؟ مقاربة نقدية للقانون الربملاين واملامرسة الترشيعية باملغرب"، مطبعة املنية - 548

 .296ص 
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 وتقييد ،املرض هذا تفيش ملحاربة احرتازية كإجراءات والبحري الجوي ومجالها الربية حدودها غلق الدول معظم وقررت
 .حيةالص الطوارئ قانون إطار يف استثنائية اختصاصات متارس الحكومات فأضحت والتجمع، التنقل حرية

ة، عن حالة الطوارئ الصحيوهكذا قد يصدر عن اإلدارة بعض القرارات أو األعامل اإلدارية تطبيقا لقرار اإلعالن 
تلحق رضرا ببعض حقوق وحريات األفراد، وتبعا لذلك، فهل تكون تلك القرارات أو األعامل اإلدارية محصنة من أي 
رقابة قضائية بعلة أنها تتصل بالسيادة، وهل وصف "السيادي" ينطبق عىل جميع القرارات املتخذة خالل فرتة الطوارئ 

قرار إغالق الحدود الجوية والبحرية والربية وتعليق الرحالت الجوية، وما هي حدود  الصحية، ومنها عىل الخصوص
 الرقابة القضائية اإلدارية عليها؟      

عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة  2020مارس  14ومن هذا املنطلق، صدر بيان بتاريخ 
عليق الرحالت الجوية وكذا غلق الحدود البحرية مع إسبانيا، وعىل اثره املقيمني بالخارج يتضمن اإلعالن عن قرار ت

تم تعليق الرحالت  2020مارس  14تم تعليق الرحالت مع أربع دول هي الصني وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا. ويف 
ان إىل أن هذا ، وقد أشار البيمع أملانيا وهولندا وبلجيكا والربتغال ومع عدد من الدول اإلفريقية والعربية ومنها تونس

 ، وهمَّ الرحالت الجوية للمسافرين.19اإلجراء يندرج ضمن التدابري الوقائية للحد من انتشار فريوس كرونا كوفيد 

قىض  549وبالرجوع إىل العمل القضايئ املغريب، فقد صدر أمر استعجايل عن رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط
ن مغاربة )جامل. ح وُمنى. ج(  عالقني بإسبانيا مل تسمح لهم السلطات العمومية برفض االستجابة  لطلب مهاجري

بالدخول إىل الرتاب الوطني بعد صدور قرار إغالق الحدود البحرية استنادا إىل نظرية الظروف االستثنائية، والذي 
 تفادى وصف غلق الحدود بالقرار السيادي واصف إياه ب"مجرد تدبري تنظيمي". 

نت املحكمة اإلدارية بالرباط قد رفضت طلب مهاجرين مغاربة السامح لهم بولوج الرتاب الوطني، فإن وإذا كا
املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء قد استجابة لطلب مهاجر أجنبي من جنسية ليبية والقايض بأحقية املدعي يف الولوج 

امح له ستجد وذلك طيلة فرتة الحظر الجوي مع  بالسإىل الرتاب الوطني بعد التأكد من عدم إصابته بفريوس كرونا امل
باإلقامة املؤقتة باملغرب إىل حني رفع قرار تعليق الرحالت الجوية، مع تحديد مكان إقامته مبدينة الدار البيضاء، 

لحظر ا وتسجيل تعهد السيد القنصل العام للقنصلية الليبية بالدار البيضاء بالسهر عىل إجراءات سفره مبارشة بعد رفع
 الجوي.

تتعلق وقائع هذه النازلة مبواطن ليبي الجنسية يدعى )الكاتب محمد الفيتوري حسن(، استقل طائرة الخطوط 
امللكية املغربية قادما من دولة ليبرييا متوجها لتونس عرب املغرب. وقد صادف نزول الطائرة مبطار محمد الخامس بالدار 

                                                           
 ، أمر غري منشور. 766/7101/2020، يف امللف عدد 2020مارس  31بتاريخ  955أمر استعجايل للسيد رئيس املحكمة اإلدارية بالرباط الصادر تحت عدد  - 549
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دور قرار تعليق الرحالت الجوية من طرف السلطات املغربية، فوجد نفسه البيضاء، قبل استكامل طريقها لتونس ص
عالقا مبنطقة االنتظار باملطار. فطلب من رشطة الحدود السامح له بدخول الرتاب الوطني لتعذر مغادرته يف ظل هذا 

فع دعوى إىل ر  الظرف االستثنايئ، غري أنها رفضت السامح له بالدخول لعدم توفره عىل التأشرية، مام حدى بها
 .   550استعجالية ترمي إىل اإلذن له بولوج الرتاب الوطني

ألغت أمر رئيس املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بدعوى أن قرار إغالق  551إال أن محكمة االستئناف اإلدارية
ال ردود األفعالحدود وفرض الحظر الجوي قرار سيادي اتخذ وفق نظرية األعامل السيادية، وهو ما أثار العديد من 

 من طرف الحقوقيني وكذا رجال القانون حول مدى اتصال قرار إغالق الحدود بإعامل السيادة.

والرأي فيام نعتقد أن قرار السلطات العمومية املغربية بإغالق الحدود الربية والبحرية والجوية وكذا حظر الرحالت 
مرة نب عىل السواء، يعترب قرارا إداريا وبالتايل انفصاله عن ز الجوية بهدف الحد من تنقالت املهاجرين املغاربة و األجا

 أعامل السيادة، وحجتنا يف ذلك االعتبارات التالية:

إن قرار الحظر الجوي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، وباعتامد املعيار  -
يف إطار الضبط اإلداري )الرشطة اإلدارية( الذي يؤهل العضوي، بأن هذا القرار صدر عن سلطة عمومية 

الوزارات مامرسة اختصاص حفظ النظام العام املتمثل يف الصحة العامة، عىل اعتبار أن خطر تفيش الوباء 
 مرتبط بحاالت وافدة من الخارج. 

وارئ الصحية، ، أي أنها سابقة عن تاريخ إعالن حالة الط14/03/2020إن قرار الحظر الجوي صدر بتاريخ  -
الذي حدد بداية رسيان حالة الطوارئ  19/03/2020سواء الذي صدر يف شكل بالغ وزارة الداخلية الصادر يف 

واملنشور بالجريدة الرسمية يف  24/03/2020، أو الذي اتخذ شكل مرسوم صادر يف 20/03/2020الصحية يف 
حالة  دابري إدارية محضة وليس خالل فرتة رسياننفس التاريخ، وبالتايل فقرار الحظر الجوي اتخذ يف إطار ت

 الطوارئ الصحية.  
إن األصل يف القرارات اإلدارية عدم رجعيتها، وبالتايل فقرار اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية ال يجوز  -

عالن إل ترتيب آثارها القانونية بأثر رجعي عىل قرار إغالق الحدود الربية والبحرية والجوية، بالرغم أن مرسوم ا
عن حالة الطوارئ الصحية ال يتضمن تاريخ بداية رسيانه، علام أن القاعدة العامة تقيض باعتبار تاريخ نرش 

 القرار أو تبليغه أو العلم اليقيني به هو تاريخ بداية دخوله حيز التنفيذ.  

                                                           
. أمر غري 23/03/2020، بتاريخ 358/7101/2020يف امللف عدد  239أمر استعجايل صادر عن السيد رئيس املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء تحت عدد  - 550

 منشور. 
 . حكم غري منشور.26/03/2020، بتاريخ 422/7202/2020صادر عن املحكمة اإلدارية االستئنافية بالرباط يف امللف عدد  2010حكم رقم  - 551
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، وبالتبعية ن بالسياديةوهكذا، ليس من املقبول قانونا اإلفراط يف وصف كل القرارات الصادرة يف حق املهاجري
رفض الرقابة القضائية عليها، فمسايرة هذا الرأي الذي يضفي عىل قرارات اإلدارة يف فرتة الطوارئ الصحية صبغة 
سيادية، يجعل قرار الحظر الجوي املانع من مغادرة املهاجرين املغاربة الرتاب الوطني "قرارا سياديا"، ويف نفس الوقت 

املهاجرين من الدخول واإلقامة مؤقتا "قرارا سياديا" أيضا، فنصبح أمام قرارين سياديني متعارضني يكون قرار منع هؤالء 
 ال رقابة عليهام من طرف السلطة القضائية.

وإجامال ميكن القول بأن الرقابة القضائية عىل أعامل السلطة اإلدارية يف حالة الطوارئ الصحية االستثنائية، 
ضامن حقوق وحريات األفراد التي قد تكونأكرث عرضة للمساس من جراء ظهور مجموعة من تعترب الوسيلة الناجعة ل

التدابري والترصفات اإلدارية املجحفة الصادرة عنالسلطات العمومية، وهذا بحكم الرسعة والترسع التي متلیهام هذه 
 الظروفبسبب األحداث والوقائع التي قد تكون العامل األسايس يف اإلعالن عنها.

 :خامتة

خالل هذا البحث، تم تناول حالة الطوارئ الصحية باملغرب يف القانون الدويل والوطني، إذ تم إسقاط األثار 
املرتتبة عن إعالن هذه الحالة عىل بعض الحقوق األساسية والحريات العامة املتصلة بفئة املهاجرين، سواء تعلق األمر 

ب، وبعد ذلك تم التطرق إىل بعض الضامنات الحامئية التي من شأنها مبهاجرين من جنسية مغربية، أو مهاجرين أجان
أن تحد من انتهاك السلطات العمومية لحقوق وحريات األفراد، كحرية التنقل منوذجا، باسم اإلعالن عن حالة 

 الطوارئ الصحية، وخلصنا يف األخري إىل عدة نتائج وتوصيات يف املوضوع.

 النتائج -أوال

التفاقيات الدولية كانت صاحبة السبق يف تناول حالة الطوارئ الصحية من خالل وضع إن املعاهدات وا -
 املبادئ العامة الناظمة لها وتحديد قواعد تفعيل إجراءات اإلعالن عنها.

إن املرشع املغريب مل يقم بدسرتة حالة الطوارئ علام أنه قام بدسرتة مؤسستني شبيهتني بحالة الطوارئ  -
تثناء وحالة الحصار(، واكتفى بسن قانون ينظم أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الصحية )حالة االس

 اإلعالن عنها.
َل السلطة التنفيذية القيام بجميع التدابري الالزمة التي تقتضيها حالة إعالن الطوارئ  - إن املرشع املغريب أهَّ

مر لحريات العامة، سواء تعلق األ الصحية، ومنها عىل الخصوص تقييد مامرسة بعض الحقوق األساسية وا
 مبغاربة أو أجانب.     
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 التوصيات   -ثانيا

 االرتقاء مبؤسسة الطوارئ الصحية إىل مؤسسة دستورية. -
 تدقيق وتحصني الحقوق والحريات التي ال ميكن أن تكون موضوع تقييد من طرف السلطة التنفيذية. -
ستوريا أو إداريا، أثناء فرتة اإلعالن عن حالة الطوارئ تفعيل الدور الحاميئ ملؤسسة القضاء، سواء كان د -

 الصحية، إلضفاء رقابة أكرث فعالية عىل أعامل اإلدارة.  
عقلنة إجراءات حالة الطوارئ الصحية من خالل موازنة الحقوق والحريات مع التزام الحفاظ عىل النظام العام  -

 الصحي، ومبا ال يتناىف مع القانون.
ضائية إىل جانب السلطة التنفيذية يف تنزيل اإلجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ إرشاك السلطة الق -

 الصحية، مام سيضفي املرشوعية عىل األعامل الصادرة عن السلطات العمومية.
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 آثار فرض الدولة لحالة الطوارئ على احترام حقوق اإلنسان في ظل جائحة فيروس كورونا

 
 

 أستاذ أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية
 جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر

 

 امللخص:
وجدت الدولة من أجل توفري الحامية للمواطنني، ألن اإلنسان كائن اجتامعي بالطبع ويرغب بالعيش يف 

ميكنه توفري كل حاجياته بنفسه ،ومنها توفري حامية حقوقه األساسية ، لذا فإن الدولة مسؤولة  جامعة، إال أنه ال
     ".   19عن حامية هذه الحقوق، منها الحق يف الرعاية الصحية خاصة أثناء انتشار األوبئة " كورونة ""كوفيد 

 من خالل إعالن حالة الطوارئ بكلالتخاذ إجراءات صارمة الدولة تلجأ  الوباء لتفادى اإلصابة وانتشاره
من بني الحاالت التي يعتربها البعض تقييد لحقوق اإلنسان ،وهو ما يجعل     ، حيث تعترب هذه األخريةالبالد

الفرد يعيش يف مرحلة جديدة مختلفة عن ما كان يعيشه من قبل ، وبالرغم من أن هذه اإلجراءات هي احرتازية 
 .عض يري عكس ذلك متاماوىف خدمة املواطن إال أن الب

 .الطوارئ،الدولة،فريوس،حقوق،احرتامالكلامت املفتاحية: 

 
Abstract: 

The state existed in order to provide protection to citizens, because a person is of 

course a social being and wants to live in a group, but he cannot provide all his needs on 

his own, including the protection of his basic rights, so the state is responsible for 

protecting these rights, including the right to health care, especially during the spread The 

epidemics "Coron" Covid 19. 

 In order to avoid infection and the spread of the epidemic, the state resorted to taking 

strict measures by declaring a state of emergency in all countries, as the latter is among 

the cases that some consider a restriction of human rights, which makes the individual 

live in a new stage different from what he was experiencing before, despite the fact that 

These measures are precautionary and in the service of citizens, but some see the exact 

opposite. 

key words: Emergency, state, virus, rights, respect. 
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 :مقدمة
نتهاك حقوقه األساسية بفعل الحروب و السيطرة من قبل أصحاب النفوذ، منذ أن وجد اإلنسان وهو يعاين من ا

، ويعترب أساس احرتام حقوق اإلنسان 1948ديسمرب  10إىل أن تم تقنني هذه الحقوق يف إعالن عاملي لحقوق اإلنسان 
 إىل غاية اليوم،حيث أن جميع دول العامل مجربة عىل األخذ مبا جاء فيه.

نتهاك الحقوق، حيث أن القادة و املسؤولني يكون همهم الوحيد هو السيطرة وربح الحرب تعترب الحروب وسيلة ال 
باستعامل كل الوسائل املرشوعة وغري املرشوعة ،وهو ما يجعلهم يخالفون قوانني الحروب، ويرتكبون انتهاكات 

 للقوانني الدولية ومنها حقوق اإلنسان.

ومنها فرض حلة الطوارئ للدولة نتيجة وجود خطر معني عىل  انتهاك حقوق اإلنسان يكون يف عدة حاالت    
هو ما يعترب و  ومن بني هذه األخطار نجد مثال انتشار فريوس يؤدى بحياة اإلنسان إىل الوفاة، املواطنني أو عىل الدولة،

ىل هذا ن ينص عواجب عىل الدولة القيام بحامية املواطن ألنها من واجباتها ،و ألن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسا
 الحق لكل إنسان دون متييز بني أي أحد وألي سبب كان.

عند انتشار الفريوس الخطري " كورونة" نجد أن الدولة تفرض حالة الطوارئ وتصدر أوامر وقرارات معينة ويجب    
هذا املواطن   أنعىل املواطن االمتثال لها ،وإال عرض نفسه للخطر و للعقاب و املساءلة من قبل الجهات املعنية،إال

ونتيجة لفرض حالة الطوارئ ،يجد نفسه مقيد ومنهم من يعترب أن حقوقه تنتهك من قبل الدولة ،ولتناول املوضوع 
بشكل جيد اخرتنا االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل ألننا نرى أنه األنسب نتيجة تناول مواد قانونية وآراء فكرية 

لبية لفرض حالة يجابية و الس،باإلضافة إىل  أن أهمية البحث تكمن يف بيان اآلثار اإلللفقهاء و املفكرين وتحليلها 
 الطوارئ عىل احرتام حقوق اإلنسان من قبل الدولة ؟لذا نطرح اإلشكالية اآلتية :

 ما هي آثار فرض حالة الطوارئ بسبب انتشار فريوس كورونة عىل احرتام حقوق اإلنسان من قبل الدولة؟-
 ثار إيجابية أم سلبية؟هل هي آ -

 هذا ما يجعلنا نطرح عدة إشكاالت فرعية :
 ما هي حقوق اإلنسان؟- ما هي حالة الطوارئ؟-
 يجابية لفرض حالة الطوارئ بسبب فريوس كورونة عىل احرتام حقوق اإلنسان من قبل الدولة؟ما هي اآلثار اإل-
 ؟ونة عىل احرتام حقوق اإلنسان من قبل الدولةما هي اآلثار السلبية لفرض حالة الطوارئ بسبب فريوس كور -

 نتناول البحث من خالل الخطة اآلتية:
 .املبحث األول :مفهوم حالة الطوارئ وحقوق اإلنسان

 .يجابية و السلبية لحالة الطوارئ عىل احرتام حقوق اإلنسان من قبل الدولةاملبحث الثاين:اآلثار اإل
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 وق اإلنسان.املبحث األول: مفهوم حالة الطوارئ وحق
لالنسان حقوق يحميها القانون الدويل ، ويحميها القانون الداخيل لكل دولة " الدستور"، لذا فحقوقه مضمونة، 

ويتمتع بها الكل دون متييز بينهم ألي سبب كان،إال أن  كحق الحياة و التعليم و الصحة و العمل و السفر و ...،
حريات عن طريق فرض ما يسمى بــــــــ"حالة الطوارئ" ) املطلب الدولة تقوم يف بعض األحيان بتقييد هذه ال

األول(،نتيجة لوجود سبب معني يستدعى عليها القيام مبثل هذا اإلجراء ، وهو ما يعتربه الكثريين تقييد لحقوق 
 اإلنسان )املطلب الثاين(،لذا نتناول ذلك من خالل:

 مفهوم حالة الطوارئ وخصائصها. املطلب األول:
الدولة بجعل املواطن يعيش حياة كرمية من خالل توفري ما يلزمه ،وخاصة الحامية نتيجة لكون اإلنسان  تقوم

مختلفة باختالف املناطق و املستوى املعييش و الفكري ،و الديني يف كثري من الدول "خاصة  هي يعيش يف جامعة ،و
كون حالة الطوارئ بالبالد)الفرع األول( ،و التي تالدول التي بها تعدد الديانات"،ونتيجة لظرف معني تفرض الدولة 

 بدورها لها خصائص)الفرع الثاين( يجب توافرها ليتم إقرارها و العمل بها ،ونتناول ذلك من خالل:

 مفهوم حالة الطوارئ. الفرع األول:
اللها منح يتم من ختعترب حالة الطوارئ حالة استثنائية يتم إعالنها ملواجهة خطر يهدد أمن الدولة واستقرارها ،

اء حالة الطوارئ ويعرف بعض الفقه سلطة معينة صالحيات واسعة ،مبوجبها متنح الحق بتقييد الحريات العامة لألفراد،
عىل أنها :"نظام قانوين يتقرر مبقتىض قوانني دستورية عاجلة لحامية املصالح الوطنية،وال يلجأ إليها إال بصفة 

روف الطارئة،ويتم بواسطتها انتقال صالحيات السلطة املدنية إىل السلطة استثنائية ومؤقتة،ملواجهة الظ
العسكرية،ومبوجبها تتجاوز السلطات التنفيذية اختصاصاتها لتدخل يف اختصاصات السلطة الترشيعية ،وحتى يصل 

 .552األمر يف بعض الحاالت إىل مخالفة القوانني القامئة"

لة شغب مدنية عىل غرار حالة االنتفاضة أو فوىض عامة"،نالحظ أنه يعرفها بأنها "حا P.Coutantنجد األستاذ 
 اقترص تعريفه عىل الفوىض و الشغب فقط لتكون حالة الطوارئ ،بالرغم من أن حتى حالة الوباء تعترب حالة طوارئ.

"  تيازات نية امنه " نظام استثنايئ،متنح فيه السلطات املدأ يعرفها عىل  Roland Dragoباإلضافة إىل تعريف األستاذ 
سلطات" استثنائية تسمح لها بتقليص مامرسة الحريات العامة ،التي ال يسمح بتقليصها يف ظل القانون العام ،يف 

                                                           

مة انوار بدير ،عاصم خليل،حالة الطوارئ ، سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونية،وحدة القانون الدستوري،كلية الحقوق و اإلدارة الع-552 
 .02، ص2018،جامعة بريزيت،فيفري 
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عىل أنها " إجراء استثنايئ يهدف إىل حامية كامل  Barthemelyكام نجد أيضا تعريف األستاذ  األحوال العادية ".
 خاص ،ضد احتامل هجوم مسلح". مبقتىض نظام بولييس البالد أو بعضها،

يقوم و باإلضافة إىل تعريف مصطفى زيد أبو فهمي عىل أنها "نظام قانوين اعد ملواجهة الظروف االستثنائية،     
 .553مقام قوانني السلطة الكاملة"

د خطر و من خالل هذه التعاريف نقول أن حالة الطوارئ عبارة عن حالة استثنائية تقوم بها الدولة نتيجة وج     
ائحة نتيجة انتشار وباء قاتل مثل " ج أوعىل حياة املواطنني،حيث أن كل خطر سواء كان نتيجة لالعتداء بالسالح 

فريوس كورونة " ،يستدعى القيام بكل اإلجراءات من أجل توفري الحامية الالزمة لكل املواطنني ،احرتاما لحقوقهم 
 نسان.املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإل 

 الفرع الثاين:خصائص حالة الطوارئ.
الدولة تقوم بإصدار قرارات نتيجة توفر أمر يستدعى ذلك ،وهو ما يعرف بالحالة الطارئة ،ولذا فإن هذه الحالة لها 

 خصائص متتاز بها منها :

نها تحقيق م تعترب حالة الطوارئ حالة استثنائية يتم العمل بها لظرف استثنايئ، والغاية حالة استثنائية:-1
حيث أنها تكون من أجل توفري الحامية للكل دون استثناء ،وتجعل من املواطنني يعيشون أياما استثنائية  مصلحة عامة،

،ومعنى ذلك اختالف الحياة اليومية التي كانوا يعيشونها قبل حالة الطوارئ ،عن الحياة اليومية التي يعيشونها وقت 
 تطبيقها. 

يقصد بذلك أن حالة الطوارئ ال ميكن ألي أحد أن يقوم بإصدارها إال مبوجب القانون  تكون بقوة القانون:-2
،وعادة تكون هذه الحالة " الطوارئ " من اختصاص رئيس الدولة ،ألنه املسؤول عن بلده ،حيث أن القانون ينظم 

ة الطوارئ ى إصدار قرار بحالطريقة إصدارها ،و الحاالت التي ميكن إصدار قرار بهذا الشأن،فليس كل الحاالت تستدع
رض الواقع لها آثار عىل املواطن وعىل الدولة أن هذه الحالة وتطبيقها عىل ،وإمنا يجب أخذ األمر بالجدية الالزمة ،أل 

 أيضا،لذا يجب دراسة اآلثار التي تنتج عنها مستقبال بعناية تامة ،تفاديا لحصول نتائج غري مرغوب بها.
القانون  بقوةملدة زمنية حالة الطوارئ ال تكون أبدية وإمنا تكون محددة   معينة: تكون محددة مبدة زمنية-3

لذا فإن هذه الحالة قد تكون طويلة جدا ،وقد  ،وميكن متديدها يف حالة عدم انتهاء الحالة التي من أجلها فرضت ،
 تكون قصرية جدا.

                                                           

شهادة املاجستري يف الحقوق ،تخصص القانون الدويل لحقوق اإلنسان كلية الحقوق و جغلول زغدود،حالة الطوارئ وحقوق اإلنسان،مذكرة لنيل -553 
 .14،ص 2005نوفمرب  29،تاريخ املناقشة :2004/2005العلوم التجارية، جامعة بومرداس ،
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ة عن إجراء احرتازي لتحقيق الحامية ،نتيجة فرض حالة الطوارئ يف أي دولة هو عبار   الغرض منها الحامية :-4
وجود ظرف استثنايئ يهدد البالد و املصلحة العامة ،حيث أن حامية املواطن تكون من أولويات الدولة ،لذا نجد أن كل 

 حاالت الطوارئ هدفها حامية املواطن و الدولة من الخطر .
نقل و أنها تقوم بتقييد الحريات العامة ،مثل حرية التاليشء الذي مييز حالة الطوارئ ه  تقيد الحريات العامة:-5

داخل الدولة أو خارجها ،وحرية التعبري ،وحرية التجول ،وحرية التسوق،وحرية الدراسة و التجمعات و...،أي أنها 
 .ئتجعل من الحريات العادية التي يعرفها اإلنسان ،تقيد وتجربه عىل عدم القيام بها إال بعد انتهاء حالة الطوار 

 املطلب الثاين: مفهوم وخصائص حقوق اإلنسان.
منذ أن وجد اإلنسان وهو يعاين نتيجة انتهاك حقوقه بسبب الحروب التي وقعت ،وعدم احرتام االتفاقيات الدولية 
املوقعة بني الدول ،كام أن الطمع وحب السيطرة ونهب الرثوات و التوسع جعل من حقوق اإلنسان تحتل املرتبة األخرية 

،الذي نص عىل وجوب احرتام حقوق  1948أولويات املسؤولني ،إىل أن جاء اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  يف
اإلنسان )الفرع األول( للجميع دون استثناء، كام أنها متتاز بالعديد من الخصائص ) الفرع الثاين(، ونتناول ذلك من 

 خالل: 

 الفرع األول:مفهوم حقوق اإلنسان.
  ، اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان1948كانون األول/ ديسمرب،  10ية العامة لألمم املتحدة يف أعلنت الجمع  

(UDHR) "  كمعيار مشرتك لإلنجاز لجميع الشعوب وجميع األمم"، ومل يتم هذا التصديق باإلجامع، وقد امتنعت مثاين
يا، ولكن لكة العربية السعودية وجنوب أفريقدول عن التصويت، وهي الدول االشرتاكية القامئة حينئذ إىل جانب املم

 .مل يتم تسجيل تصويت سلبي واحد

الطريق ملواصلة تطوير فكرة حقوق اإلنسان، وألول مرة  (UDHR) وقد مهد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان     
شخص، عىل أساس  ليف تاريخ البرشية، تم وضع قامئة بالحقوق األساسية لإلنسان، التي كان من املقرر أن تفيد ك

طبيعته كإنسان فقط، دون أي تفريق أو متييز، وكان قد تم تقييد اإلقرارات السابقة لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
، بطرق متعددة، ومل تتمتع 1789/1791، ورشعة الحقوق األمريكية 1789اإلعالن الفرنيس لحقوق اإلنسان واملواطن 

 لرجل.املرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها ا
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كام كان الرق مرشوعاً، ويف كثري من البلدان، يلعب معيار الرثوة الشخصية دوراً حاسامً يف تحديد من يتمتع     
مبامرسة الحقوق واالمتيازات، وباإلضافة إىل ذلك، عاش الناس يف الدول املستعمرة يف حالة متييز، وهكذا أصبح 

 .554األسايس ملفهوم جديد لحقوق اإلنسان يف العامل البيان  (UDHR) اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

و املتمثل يف اإلعالن العاملي لحقوق  555يعترب اإلنسان له الكثري من الحقوق التي يحميها القانون الدويل
،حيث يعترب كل إنسان له جميع الحقوق وذلك مبجرد والدته  1948كانون األول /ديسمرب  10اإلنسان الصادر بتاريخ  

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بقولها " يولد جميع الناس أحرارا  و متساوين يف الكرامة  1صت عليه املادة وهو ما ن
 .556و الحقوق ،وهم قد وهبو العقل و الوجدان وعليهم أن  يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء"

تامء واء ديني أو لغوى أو انكام أن اإلنسان له حق التمتع بجميع حقوقه دون متييز بينهم ألي سبب كان س
من نفس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بقولها  2سيايس أو اقتصادي أو اجتامعي أو ...الخ ،وهو ما نصت عليه املادة 

" لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات املذكورة يف هذا اإلعالن ،دومنا متييز من أي نوع ،والسيام 
 .557أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين " التمييز بسبب العنرص 

كام أن اإلنسان حر يف حياته وميكن له التمتع بحقوقه وال يجوز اسرتقاقه أو استعباده أو استغالله باإلضافة إىل 
األمان عىل حياته ،وهو ما يفرض عىل الدولة توفري ذلك من خالل تسخري رجال األمن للقيام بواجباتهم اليومية 

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه " لكل  3شخاص و ممتلكاتهم الشخصية حيث نصت املادة لحامية األ 
من نفس اإلعالن العاملي عىل أنه " ال  4فرد الحق يف الحياة و الحرية و يف األمان عىل شخصه" كام نصت املادة 

جاءت لتجعل كل فرد حي  559قوق اإلنسانمن خالل هذه املواد نقول أن ح  .558يجوز اسرتقاق أحد أو استعباده " 

                                                           

 كريستيان توموشات،حامية حقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل العام،مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين :-554 
https://www.un.org/ar/chronicle/article/2006919.07،عىل الساعة:19/04/2020االطالع  عىل املوقع بتاريخ: ، تم. 

افية...أما السياسية،االقتصادية،االجتامعية،الثق حقوق اإلنسان هي مجموعة من الحقوق األساسية التي يتمتع بها الفرد يف مختلف امليادين-555 
ي بواسطتها تالقانون الدويل لحقوق اإلنسان فهو مجموعة من القواعد القانونية العرفية أو االتفاقية التي تنص عىل حقوق اإلنسان ،وتبني اآلليات ال

 يتم حامية وضامن هذه الحقوق،ملزيد من التفاصيل أنظر:
حقوق اإلنسان،مطبوعة بيداغوجية مقدمة لطلبة السنة الثانية من التعليم القاعدي،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم  حساين خالد،محارضات يف

 .01،ص 2014/2015التعليم القاعدي للحقوق،جامعة عبد الرحامن مرية ،بجاية، الجزائر ،
 .1948ديسمرب  10من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  1املادة -556 
 .1948ديسمرب  10من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  2ادة امل-557 
 .1948ديسمرب  10من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  3املادة  -558 
تحمي حقوق اإلنسان املضمونة كال من األفراد و الجامعات من كل يشء يقيد حرياتهم األساسية وميس كرامتهم كبرش ،وتشمل حقوق اإلنسان -559 

زامات تالحقوق املدنية و الثقافية و االقتصادية و السياسية و االجتامعية ،وهى تعني بصفة رئيسية بالعالقة بني الفرد و الدولة ،وتندرج االل ما يعرف باسم
 الحكومية فيام يتعلق بحقوق اإلنسان بوجه عام يف إطار مبادئ احرتام هذه الحقوق وحاميتها وإعاملها،ملزيد من التفاصيل أنظر:

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20069،%20تم
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يتمتع بحقوق يضمنها له القانون ،وعىل الدولة توفري كل السبل و اآلليات من أجل تحقيق ما هو منصوص عليه يف 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،حيث أن ضامن الحقوق يعني ضامن السلم و األمن و االبتعاد عن الفوىض ،وهو ما 

 ،ألنه ميس باستقرارها .   ال ترغب به أية دولة

 الفرع الثاين:خصائص حقوق اإلنسان.
  حقوق اإلنسان تتميز بالكثري من الخصائص ونذكر منها:

يقصد بها أن حقوق اإلنسان جاءت بصفة عامة ،ومل تخصص لشخص معني ،وإمنا  :ومشرتكةحقوق عامة  -01
اليد أو نس أو اللون أو اللغة ،أو العادات أو التقهي متعلقة بكل إنسان عىل قيد الحياة ،دون متييز بينهم بسبب الج

 .1948560من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  02الدين،فالكل متساوي يف الحقوق ،وهو ما نصت عليه املادة 

حيث أن حقوق اإلنسان منصوص عليها يف اإلعالن العاملي   :الدويل و الداخيل حقوق يحميها القانون-02
وص عليه يف الدساتري املختلفة للدول ،وتسعى األمم املتحدة بكل جهدها للحفاظ عىل هذه لحقوق اإلنسان ،ومنص

 الحقوق يف جميع أنحاء العامل،من أجل حفظ السلم و األمن الدوليني .
كام أن كل من يخالف أو ينتهك هذه الحقوق يعرض نفسه للمساءلة القانونية ،مبوجب قانون العقوبات       

التي تحمى حقوق الجرحى و  1949ول،ومبوجب االتفاقيات الدولية ،مثل اتفاقيات جنيف األربع الخاص بجميع الد
 .1966561املرىض و الغرقى و...،باإلضافة إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية و السياسية 

يث أن مثال ، ححقوق اإلنسان هي حقوق ثابتة عرب الزمان وال ميكن تغيريها أبدا   :ال تتغري حقوق ثابتة-03
الحق يف الحياة هو حق مالزم لإلنسان منذ أن ولد إىل غاية وفاته ،وال ميكن الح دان يغري هذا الحق ،حيث أن كل 
الحقوق املنصوص عليها باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان و التي عان اإلنسان كثريا جدا من اجل تقنينها و االعرتاف 

 تسامح يف حالة رغبة أية جهة مهام كانت أن تغريها. بها ،هي حقوق أبدية ،وال ميكن ال

                                                           

، 2002،جوان 1سؤاال وجوابا عن الصحة وحقوق اإلنسان،سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسان،منظمة الصحة العاملية،العدد رقم  25نان،كوىف أ 
 .07ص

 .1948من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  2املادة -560 
"تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق املعرتف عىل أنه 1966ديسمرب  16من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 2تنص املادة -561 

نس ،أو اللغة جبها فيه،وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها و الداخلني يف واليتها ،دون أي متييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو ال
 جتامعي ،أو الرثوة،أو النسب ،أو غري ذلك من األسباب".،أو الدين،أو الرأي سياسيا أو غري سيايس ،أو األصل القومي،أو اال 
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كل إنسان له الكثري من الحقوق وهي مرتبطة ببعضها البعض ،حيث ال ميكن  :للتقسيمحقوق غري قابلة -04
،أي ال ميكن أن يتمتع بحق دون األخري ،فكل الحقوق متصلة ،مثال الحق يف الصحة يعنى 562أن يتم تجزئة حقوقه

 .563ياة ،و الحق يف العمل يعنى وجوب الحق يف الدراسة و التعليم وجوب الحق يف الح
 لظاملبحث الثاين:اآلثار اإليجابية و السلبية لحالة الطوارئ عىل احرتام حقوق الدولة لحقوق اإلنسان يف 

 جائحة كورونة. 
اقتصادها أو  أمنها ،أوتعترب حالة الطوارئ من الحاالت االستثنائية التي تقوم بها الدولة نتيجة وجود خطر يهدد 

حياة مواطنيها أو...،و اتخاذ هذه اإلجراءات هو عمل وقايئ ترى فيه الدولة مصلحة لها ولشعبها إال أن هذه الحالة 
 االستثنائية لها آثار ايجابية) املطلب األول( وسلبية )املطلب الثاين( عىل حقوق اإلنسان ،ونتناول ذلك من خالل :

 اإليجابية:املطلب األول: اآلثار 
تطبيق حالة الطوارئ بالبالد له آثار إيجابية من وجهة نظر الكثري من الفقهاء و املفكرين ،إال أن الكثري منهم 

 اختلفوا يف الرأي فمنهم من يؤيد ذلك ومنهم من يعارض ،لذا نتناول ذلك من خالل :

 الرأي املؤيد. الفرع األول :
انترشت مؤخرا ،وأثرت عىل العامل بأكمله مام جعل كل الدول تتخذ يعترب فريوس كورونة من الفريوسات التي 

إجراءات وقائية مختلفة من أجل حامية شعبها ،خاصة و أن الوباء انترش بقوة وحصد الكثري من الوفيات دون وجود 
 عالج له.

وارئ ،حيث نجد أن " ،كان لزاما عليها إعالن حالة الط19ليك تتحكم الدولة بانتشار الوباء " كورونة" " كوفيد 
كل الدول اعتمدت عىل ما يسمى" بالحجر املنزيل" أو "الحجر الصحي "،وهو عبارة عن إجبار الناس بالبقاء يف بيوتهم 

إال للرضورة القصوى ،مع اتخاذ إجراءات أخرى مثل غلق املحالت التجارية و املساجد و األسواق  وعدم الخروج منها،
 يكون به تجمع . و النقل بكل أنواعه ،وكل مكان

                                                           

ة يأدركت هيئات واليات دولية شتى الدور الهام الذي ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تضطلع به يف حامية وتعزيز الحقوق االقتصاد-562 
املؤسسات الوطنية بشأن دور  10جتامعية و الثقافية يف تعليقها العام رقم اال و االجتامعية و الثقافية،وتجدر اإلشارة إىل أن لجنة الحقوق االقتصادية و 

وضامن ،قد شددت عىل أن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان دورا قد يكون بالغ األهمية يف تعزيز كافة حقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان يف حامية الحقوق،
اإلنسان  اإلنسان الحقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية،دليل للمؤسسات الوطنية لحقوقحقوق : عدم قابليتها للتجزئة ،ملزيد من التفاصيل أنظر

 .10،ص 2005،األمم املتحدة ،نيويورك ،وجنيف ،12،سلسلة التدريب املهني العدد رقم املتحدة لحقوق اإلنسان ،مكتب األمم املتحدة مفوضية األمم 
لهم أن يتمتعوا بالحرية و األمن ،ومبستويات معيشة الئقة،فحقوق اإلنسان " غري قابلة للتجزؤ"،ملزيد  يك يعيش جميع الناس بكرامة ،فإنه يحق-563 

 من التفاصيل أنظر:
Alasrag Hussien,The Economic Human Rights And The Right To Development In Egypt ,Munich Personal RePEc Archive,Egypt,10 
December 2006,P6. 
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هذه اإلجراءات هي عبارة عن وقاية من طرف الدولة ملواطنيها ،ألنه يف حالة عدم القيام بها فإن الوباء ينترش و 
بالتايل ارتفاع عدد الوفيات ،والدولة تحمل عىل عاتقها احرتام حقوق اإلنسان و الحفاظ عىل حياته بكل الطرق سواء 

وق وفري الحامية األمنية وعدم السامح باالعتداء عىل حيات املواطنني ،وهذا احرتاما لحقبتوفري العالج باملستشفيات أو ت
 ،وكل املواثيق الدولية املتعلقة بهذا الشأن.1948اإلنسان وملبادئ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

حامية  املسؤولة عنيري جون بول ثيب أن " حامية الفرد من واجبات الدولة"،حيث أن جون يعترب أن الدولة هي 
الفرد ،ألنه ميثل شعبها ،كام أن الفرد هنا ال يقصد به املواطن الحامل للجنسية الخاصة بتلك الدولة ،وإمنا كل إنسان 

 حي متواجد عىل ارض الدولة ،ويقصد به األجنبي .

ترعي  ن الدولةكام نجد أن فالني بامكوسني يقول أن " الدولة هي أب وأم املواطن"،حيث يعترب هنا فالني أ 
املواطنني وكأنها أم وأب ،أي أن محبة الوالدين وخوفهم عىل أبنائهم ،تجعلهم يتخذون كل القرارات التي يرونها 
مالمئة للحفاظ عىل حيات أبنائهم ،ونفس اليشء للدولة فهي مبثابة أب وأم كل املواطنني ،وتسهر عىل حاميتهم ليل 

قد تهدد حياتهم يف الحارض أو يف املستقبل ،و احرتاما لقانون حقوق اإلنسان ونهار من كل األخطار و األوبئة التي 
 .564الدويل

من خالل آراء هؤالء املفكرين نقول أن الدولة يف حالة تطبيقها حالة الطوارئ فإنها تقيد الحقوق و الحريات مثل 
بيق حالة عامة عىل حد سواء ،لذا فإن تطالحق يف التسوق و السفر و...،إال أن هذا التقييد ينتج عنه مصلحة الفرد و ال

الطوارئ من قبل الدولة يجعلها تؤثر عىل تطبيق حقوق اإلنسان إيجابيا ،من خالل املحافظة عىل حياتهم من انتشار 
 الفريوس " كورونة " وتعرضهم لإلصابة ووفاتهم ،وهو ما ال يرغب به أي أحد مهام كان.

 .الفرع الثاين:الرأي املعارض
هذا الرأي يخالفون الرأي السابق متاما ،حيث أنهم يعتربون أن تطبيق حالة الطوارئ من قبل الدولة أصحاب   

يجعلها تقيد الحريات وتؤثر عىل حقوق اإلنسان ،بسبب وجود حالة معينة " جائحة كورونة "،حيث نجد أن قبيال تيباوت 
ه أن حالة الطوارئ يقصد هنا ،إال أنه يفهم من كالميقول أن " حالة الطوارئ تقييد للحقوق"،وهنا قبيال مل يفرس أي 

 حالة الطوارئ بصفة عامة هي تقييد للحقوق و الحريات ،دون النظر إىل سبب إعالن واتخاذ حالة الطوارئ.

                                                           

ن أ كون قانون حقوق اإلنسان الدويل من مجموعة املبادئ و القواعد التي ميكن لألفراد أو املجموعات استنادا إليها أن يتوقعوا من السلطات يت-564 
حلية ملا تطبق معايري سلوك معينة ا وان يستخلصوا فوائد معينة منها ملجرد كونهم برش ،وهذه الحقوق،مضمونة مبوجب دستور معظم البلدان وقوانينها

 ،ملزيد من التفاصيل أنظر:
للجنة ا حقوق اإلنسان و القانون اإلنساين يف املفهوم املهني لقوات الرشطة و األمن ،مقتطفات من أهم ما ورد يف دليل الخدمة الوطنية ،منشورات

 .09،ص2008الدولية للصليب األحمر ،
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مثال مؤخرا ما نعيشه اليوم من حجر صحي ،نجد أن الكثري من املواطنني يعتربون ذلك تقييد لحقهم يف الخروج 
 وأنه اثر عليهم من خالل تغيري حياتهم اليومية التي كانوا يعيشونها من قبل. نزه والتسوق و السفر،من البيت و الت

فرض حالة الطوارئ وعدم السامح لألشخاص بالتنقل جعل الكثريين منهم يقومون مبخالفة هاته اإلجراءات 
لحتهم ح ومعلن عنه ،وهو يف مصويعرضون أنفسهم للمساءالت القضائية ،بالرغم من أن سبب فرض هذه الحالة واض

بالدرجة األويل.كام نجد الفقيه " ك نتيه جون" يقول أن " الدولة تحرتم الحقوق وال ميكنها أن تنتهكها"،حيث اعترب 
جون أن الدولة تحرتم الحقوق الخاصة باإلنسان وال ميكن أن تنتهكها ،وهذا يعنى أنها لن تقوم بأي انتهاك لها مهام 

نا يقصد أنه حتى يف حالة الطوارئ فإنها ال ميكنها أن تقوم بخرق الحقوق وانتهاكها ،أي أن الدولة كان الحال ، وه
 ال تتخذ أي إجراء ضد املواطن أو ضد حقوقه.

من خالل هذه اآلراء ميكننا القول أن الدولة هي حامية للحقوق و الحريات وتتخذ كل ما تراه مناسبا لحامية 
،أثناء حدوث وباء معني " كورونة " ،يعترب إجراء وقايئ وليس انتهاك  565" حالة الطوارئ " املواطن،واتخاذ اإلجراءات

للحقوق ،إال أن هؤالء الفقهاء يعتربون ذلك انتهاك لحقوق اإلنسان ،مثل حق السفر و التمتع خارج الوطن ،و ذلك 
 يؤثر عىل حياتهم وعىل انتشار الوباء .

 .املطلب الثاين:اآلثار السلبية
رب حالة الطوارئ حالة غري مرغوب بها من قبل الكثريين ،وحتى من قبل الدولة ألنها تؤثر عىل الحياة اليومية تعت

وعىل االقتصاد ،وهو ما تتفاداه أية دولة ،إال أنه يف بعض األحيان نتيجة وجود أشكال ما مثل انتشار وباء "كورونة " 
ت ،و هو ما يعتربه البعض له آثار سلبية عىل حقوق اإلنسان ،إال أن نجد أن الدولة مجربة عىل اتخاذ مثل هاته القرارا

 الفقهاء اختلفوا يف ذلك ومنهم املؤيد )الفرع األول ( ومنهم املعارض )الفرع الثاين( ،ونتناول ذلك من خالل :

 الفرع األول:الرأي املؤيد.
اء اإلنسان ،وإعالنها بسبب انتشار وبأصحاب هذا الرأي يعتربون أن حالة الطوارئ لها آثار سلبية عىل حقوق 

فريوس " كورونة " هو انتهاك لحقوق اإلنسان بشكل علني ،حيث أن كل شخص ميكنه حامية نفسه من هذا الوباء 
عن طريق اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية ،وهي متوفرة والكل يعلم كيفية الوقاية،لذا ما هو الداعي للقيام بالحجر 

                                                           

( ،يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 2020مارس  23)  1441من رجب  82صادر يف  2.20.292تنص املادة األوىل من مرسوم بقانون رقم -565 
اب الرت  الصحية وإجراءات اإلعالن عنها بقولها :"يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عاملة أو إقليم أو جامعة أو أكرث ،أو مبجموع أرجاء

 ة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية ،واقتضت الرضورة اتخاذ تدابري استعجاليهالوطني عند االقتضاء ،كلام كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهدد
 لحاميتهم من هذه األمراض و الحد من انتشارها تفاديا لألخطار التي ميكن أن تنتج عنها ".
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وغلق املحالت و األسواق و منع السفر و...،وكلها إجراءات تعرقل املواطن ومتنعه من  566الصحي املنزيل أو الحجر
 القيام بأبسط حقوقه اليومية .

ل شخص الكثري من الحقوق التي يحميها القانون الدويل ،وهي منصوص عليها باملواثيق الدولية وعىل كل    
يجب أن تقوم بانتهاكها ،ألن ذلك يؤثر عىل حياة املواطن وتدىن الدولة أن تحرتمها ،وتسهر عىل القيام بها ،وال 

حقا أن الدولة ترغب بحامية املواطن من الفريوس ،إال أن هذا اإلنسان له الحق يف العيش بكرامة  املستوى املعييش .
لعلم أن الدكاكني ا ،فبقائه بالبيت يعنى أن قوته محدود جدا ،حيث أن مخزون البيت من املواد االستهالكية ال يكفى مع

مغلقة آو أن السلعة غري متوفرة ،فهنا تكون الدولة قد أثرت عىل حقوق اإلنسان ،وجعلته يبحث عن الطعام وبالتايل 
فإن كرامته مهانة ،حيث نجد أن الكثري من املواطنني يقومون بطوابري كبرية جدا من اجل الحصول عىل بعض السمي 

إلجراءات كل هذا ا  .و...،وخاصة املواد األساسية التي يجب استهالكها بشكل يوميداو الزيت أو السكر أو الحليب أ 
التي قامت بها الدولة هي عبارة عن انتهاك للحقوق و الحريات وهو ما يخالف القانون الدويل ،و اإلعالن العاملي 

قصد هنا ل دون استثناء"،ويلحقوق اإلنسان ،حيث يرى رويب انتيم ر أن " يجب احرتام حقوق اإلنسان يف كل األحوا
و يف األمراض و األوبئة ،وال ميكنها 567رويب أن الدولة يجب عليها أن تحرتم حقوق اإلنسان يف الحرب و يف السلم 

 أن تنتهك الحقوق ملجرد وباء .

من خالل رأي رويب نقول أن الدولة تحرتم حقوق اإلنسان يف جميع الحاالت وإعالنها لحالة الطوارئ بسبب    
هي عبارة عن إجراءات وقائية يتم بها تقييد بعض الحقوق التي كان املواطن يتمتع بها يف األيام  ،اريوس كورونف

 العادية.
 الرأي املعارض. الفرع الثاين:

أصحاب هذا الرأي يخالفون متاما أصحاب الرأي السابق ،حيث يعتربون أن إعالن حالة الطوارئ ليست انتهاك   
بل الدولة بسبب فريوس كورونة أو ألي سبب آخر ،حيث أن الدولة تعلم ما تقوم به ،وهى أدرى لحقوق اإلنسان من ق

قيام ف من املواطن بالحالة الصحية املنترشة بالبالد وبقوة الوباء أو الحالة الطارئة ،وآثارها عىل املواطن وعىل الدولة.
                                                           

ؤكد إصابتهم يكن لديهم تشخيص طبي ي الحجر الصحي إجراء ينطوي عىل تقييد حركة الناس و السلع ملنع انتشار األمراض املعدية،حتى ولو مل-566 
 باملرض،ملزيد من التفاصيل أنظر:

ية و ناملختاري العيادي،الحجر الصحي للمصابني بأمراض معدية يف سياق مكافحة جائحة كورونة املستجد، مجلة الباحث للدراسات و األبحاث القانو 
 .33،ص 2020،مايو 18ية ،العدد ،اململكة املغرب 19بجائحة كورونا ،كوفيد   2القضائية ،ملف خاص 

إن الحفاظ عىل حقوق اإلنسان هو الحجر األساس يف استقرار أي مجتمع ،فأينام وجدت مجتمع مستقر وجدت إنسانا مطمئنا عىل حقوقه ،وما -567 
حقوقه  كبريا يف تعزيز فهمالشك فيه أن لتعليم حقوق اإلنسان لكل فرد من أفراد املجتمع وإدخالها يف ثقافته وتحويلها إىل واقع ،مردودا 

وحفظ السالم ،أوال،واحرتامها و الحفاظ عليها و الشعور بالكرامة و الحرية ثانيا ،مام يدفعه إىل املشاركة بفاعلية يف تنمية وطنه ،ورفاهية مجتمعه 
 ،ملزيد من التفاصيل أنظر:

 .01،ص2،2013/2014السياسية ،قسم الحقوق،جامعة سطيف  بوجالل صالح الدين،محارضات يف قانون حقوق اإلنسان،كلية الحقوق و العلوم
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راسة منعهم من السفر و فتح املحالت و التسوق و الدالدولة مبنع املواطن من التنقل و االختالط مع بعضهم البعض و 
و ...،هي عبارة عن إجراءات مؤقتة فقط ،وليست دامئة ،وهو ما يعنى أن املواطن ال يتم انتهاك حقوقه أبدا ، فاملصلحة 

 568نينيهالعامة هي أساس عمل الدولة ، فحقيقتا تم تقييد الحقوق ،و التأثري عىل كسب الرزق للكثري من التجار و امل
 ،إال أن صحتهم هي األوىل.

كام أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات التعويض لكل الفئات املترضرة من هذه الوباء ،وخاصة فئة التجار و أصحاب 
املهن الحرة ،وهو ما يعترب خدمة للمواطن وليس انتهاك لحقوقه،حيث أن الكثري من األشخاص غري واعيني بخطر 

لذا نجدهم يقومون مبخالفة اإلجراءات الصحية وعدم احرتام مسافة األمان ،وعدم وضع وباء فريوس " كورونة " ،
 نجد محمد عبد الله يقول أن " للدولة نظرة مستقبلية ال الكاممات ،وعدم االلتزام بالوقت املخصص للحجر الصحي.

و ي إجراء تقوم به الدولة هيعرفها املواطن"،وهو ما يعنى أن الدولة تخطط ملصلحة شعبها ،وليس ضده ،لذا فإن أ 
هاكات حقوق اإلنسان يشء مثني جدا ،وعان البرش من االنت ملصلحة شعبها ،سواء يف الفرتة الحالية أو املستقبلية.

لفرتة طويلة جدا ،إال أنه وبعد تقنينها ،ال يزال الكثري من املسؤولني يقومون بانتهاكها ،مثل ما يحدث اليوم بسوريا 
إال أن الحقوق ال تزال تنتهك بشكل يومي دون  569العراق و...،فبالرغم من انتشار األوبئة املختلفة وليبيا و اليمن و

 استثناء لوجود خطر الوباء " فريوس كورونة" .

  خامتة:   
من خالل ما تم تناوله يف هذا البحث نستنتج أن إعالن حالة الطوارئ هي أمر عادى جدا من قبل أي دولة 

ني يحدق بها ،وانتشار فريوس كورونة اجرب دول العامل بأكملها عىل اتخاذ إجراءات وقائية من نتيجة وجود خطر مع
جل تفادى خسارة األرواح،وبالرغم من أن هذه اإلجراءات أثرت عىل حقوق اإلنسان من خالل تقييده ،وعدم السامح أ 

أثر أيضا عىل الدولة وعىل اقتصادها  و كام اعتاد ،إال أن هذا الفريوس وهذا اإلجراء،أ له بالعيش كام يرغب هو 
ومداخيلها ،وهو ما يجب عىل املواطن أن يفهمه ويعيه جيدا ، فبدال من أن يقول أن الدولة قيدت حقوقي ،يقول أن 

                                                           

يستفيد جميع األجراء املرصح بهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي املتوقفون عن العمل من طرف مقاولة يف وضعية صعبة ،من تعويض -568 
،باإلضافة إىل التعويضات العائلية وتلم 2020ويونيو درهم خالل أشهر أبريل وماي  2000، وتعويض قدره  2020درهم خالل شهر مارس  1000قدره 

 ،ملزيد من التفاصيل أنظر: AMOاملتعلقة بالتامني اإلجباري عن املرض 
بجائحة كورونا   2أمينة رضوان،التوجهات امللكية السامية ملواجهة جائحة كورونا ،مجلة الباحث للدراسات و األبحاث القانونية و القضائية ،ملف خاص 

 . 25،ص 2020،مايو 18،اململكة املغربية ،العدد  19د ،كوفي
ن اشهدت السنوات الخمس و العرشون األخرية تقليصا كبريا يف حالة الفقر املدقع مل يشهده العامل من قبل ،ومع ذلك ،فقد أصبحت عرشات البلد-569 

ماليني شخص حتفهم سنويا بسبب فريوس نقص  3يوم ،ويلقى أكرث فقرا ،وال يزال أكرث من مليار شخص يعيشون عىل دخل يقل عن دوال واحد يف ال
 مليون طفل نحبهم قبل بلوغ سن الخامسة "كوىف عنان األمني العام لألمم املتحدة ،ملزيد من التفاصيل أنظر: 11املناعة املكتسبة كام يقىض 

منظمة  قوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية ،مطبوعاتسيباستياو ساالقادو، حقوق اإلنسان من اجل كرامة اإلنسان ،وثيقة متهيدية بشأن الح
 .04، ص2005،الطبعة األوىل Alden Press Oxford UKالعفو الدولية ،مطبعة 
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تشار جل الحد من انأ الدولة خرست ماليري واقتصادها يف انهيار مستمر ،لذا وجب القيام باإلجراءات الرضورية من 
 طالبة بالحقوق التي تؤدى إىل اإلصابة بفريوس كورونة وبالتايل الوفاة.الوباء وليس امل

 يف األخري ميكن أن نويص بــــــــ:
 وجوب احرتام حقوق اإلنسان يف كل الحاالت العادية وغري العادية من قبل الدولة .-1
..،وهذا من ريا و اليمن و.إيقاف الحروب و النزاعات املسلحة التي ال تزال اليوم ببعض الدول مثل ليبيا وسو -2

جل عدم انتشار الوباء " فريوس " ،حيث أن الدول التي ليس بها حروب نجدها تعاىن من الوباء وانتشاره بقوة ،فام أ 
 بالك بالدول التي بها نزاعات ،وعدم توفرها عىل مستشفيات وأطباء و دواء و...

ات املسلحة ،ألنه يتم انتهاك الحقوق األساسية نرجو من األمم املتحدة التدخل من أجل إيقاف كل النزاع-3
 لإلنسان بشكل يومي دون وجود جهة رقابية .

 املراجع

 
 الكتب:

 01-  سيباستياو ساالقادو، حقوق اإلنسان من اجل كرامة اإلنسان ،وثيقة متهيدية بشأن الحقوق االقتصادية و
 .2005،الطبعة األوىل Alden Press Oxford UKاالجتامعية و الثقافية ،مطبوعات منظمة العفو الدولية ،مطبعة 

 02- حقوق اإلنسان الحقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية،دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،مكتب
،األمم املتحدة 12األمم املتحدة مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،سلسلة التدريب املهني العدد رقم 

 .2005،،نيويورك ،وجنيف 
 03- حقوق اإلنسان و القانون اإلنساين يف املفهوم املهني لقوات الرشطة و األمن ،مقتطفات من أهم ما ورد يف

 .2008دليل الخدمة الوطنية،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،
  املجالت:

 01-نونية،وحدة القانوننوار بدير ،عاصم خليل،حالة الطوارئ ، سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القا 
 .2018الدستوري،كلية الحقوق و اإلدارة العامة ،جامعة بريزيت،فيفري 

 02-،سؤاال وجوابا عن الصحة وحقوق اإلنسان،سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسان،منظمة  25كوىف أنان
 .2002،جوان 1الصحة العاملية،العدد رقم 

 03- مراض معدية يف سياق مكافحة جائحة كورونة املستجد، مجلة املختاري العيادي،الحجر الصحي للمصابني بأ
،اململكة املغربية  19بجائحة كورونا ،كوفيد   2الباحث للدراسات و األبحاث القانونية و القضائية ،ملف خاص 

 .2020،مايو 18،العدد 
 04-لقانونية و ت و األبحاث اأمينة رضوان،التوجهات امللكية السامية ملواجهة جائحة كورونا ،مجلة الباحث للدراسا

 .2020،مايو 18،اململكة املغربية ،العدد  19بجائحة كورونا ،كوفيد   2القضائية ،ملف خاص 
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 القوانني:
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 في الجزائر 19اآلليات التشريعية لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 

19 
 

 أ أستاذ محارض
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس
 

 :ملخص
وضع صحي واقتصادي عاملي منهار وشلل يف املرافق واملؤسسات  19لقد أفرز االنتشار الواسع لجائحة كورونا كوفيد 

ع الجزائري للبحث عن حلولالعمومية والخاصة بعد  عجز أكرب املخابر عىل تقديم لقاح له األمر الذي د  فع باملرش
ترشيعية تسمح بالوقاية منه ومكافحته وهو ما تجسد يف تدعيم املنظومة الترشيعية برتسانة من النصوص التي تتضمن 
العديد من التدابري التحفظية معززة بأخرى تكميلية تتعلق أساسا بالتباعد االجتامعي والحجر الصحي املنزيل والعزل 

ة عالوة عىل املنع من مامرسة بعض الحقوق والحريات وتنظيم بعض األنشطة من جهة أخرى لتقييد الصحي من جه
الحركة وتفادي االحتكاك بني األشخاص مع تعزيز هذه التدابري بتجريم مخالفتها وتطبيق العديد من العقوبات سالبة 

                    للحرية ومالية وإدارية ومدنية لضامن احرتام هذه التدابري وفعاليتها.
 تقييد الحركة -العزيل الصحي املنزيل -التباعد االجتامعي -جائحة كورونا الكلامت املفتاحية :

 

Abstract: 

The widespread of the corona covid 19 pandemic has resulted a collapsead global 

health and economic conditions and a paralyzed public and private facilities and 

institutions, especially after the the largest laboratories were unalable to provide a 

vaccine. This prompted the algerian legislator to search for legislative solutions that 

would allow prevent and combat it. This will is embodied in the consolidation of the 

legislative system with an arsenal of texts that includes many precautionary measures 

supported by complementary ones mainly related to social separation, home health 

quarantine and health isolution on one hand and the prevention of exercice of some rights 

and fredoms and the organization of some activities on the other hand to restrict 

movement and avoid friction between people while strengthening these measures by 

criminalizing violating them and applying many penalties that deprives their freedom, 

and financial, administrative and civil penalties to the various parties to ensure respect for 

these measures and their effectiveness. 

Keywords : Corona pandemic-social spacing-home sanitation- restriction of 

movement.  
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 :مقدمة
القانون هو مجموعة من القواعد القانونية العامة واملجردة التي تنظم سلوك األفراد وعالقاتهم يف املجتمع وتكون 

بحيث تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص فهي قاعدة عامة  570مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند االقتضاء،
وقعه السلطة العامة عىل املخالف ناهيك عىل كونها قاعدة سلوك كام أنها ملزمة أي مقرتنة بجزاء ت 571ومجردة،

اجتامعي، إذ ال يوجد القانون إال حيث يوجد املجتمع ولهذا فغاية القانون هي تنظيم سلوك أفراد املجتمع الذي تتميز 
 أََمس الحاجة هو يفالحياة فيه بربوز روابط متعددة بني أفراده نظرا لعدم قدرة الشخص عىل إشباع حاجياته منفردا بل 

                                                                                لضم جهوده إىل جهود غريه من البرش. 

بالنظر الرتباط القانون بوجود الجامعة فإن وجود اإلنسان داخل هذه األخرية هو الذي يحتم ظهور القانون ليوفق 
ة. وعىل اعتبار القانون عبارة عن مجموع قواعد سلوك اجتامعي ال يتصف بالجمود، بل يتسم بني املصالح املتضارب

بالتطور نظرا الرتباطه دوما ببيئة اجتامعية معينة، فهو يتغري ويتجدد بتطور الجامعة ليساير حاجاتها ويواكب مقتضيات 
ولة كان والزمان وهو ما يفرس اختالفه من دالعرص املتجددة ولهذا فهو يتحكم يف مضمونه عاملني أساسيني وهام امل

إىل أخرى عالوة عىل تدخل املرشع من حني آلخر لتعديل النصوص الترشيعية القامئة حتى تتالءم مع الظروف 
فهو مرآة للبيئة التي ينطبق عليها يستجيب لظروفها ومتطلباتها ولهذا تختلف القوانني  572الجديدة يف املجتمع.

                                                      تتطور يف املجتمع الواحد مع مرور الزمن. باختالف املكان كام 

يتبني من خالل ذلك أن خاصية السلوك االجتامعي للقاعدة القانونية مرتبطة بفكرة النظام العام الذي يعرف بأنه 
يف  ت اقتصادية أو اجتامعية أو سياسية أو ثقافيةمجموع القواعد الجوهرية التي يبنى عليها كيان الجامعة سواء كان

فكالهام يعربان عن الحاجة لوجود أحكام تسعى لتنظيم سلوك الفرد داخل الجامعة يف زمن  573وقت من األوقات،
 574معني. إذ للنظام العام عدة عنارص تساهم يف وضع أسسه ومبادئه أال وهي األمن العام والسكينة والصحة العامة.

ني تطبيقات فكرة النظام العام ومظاهر خاصية سلوك اجتامعي للقاعدة القانونية تدخل املرشع ملواجهة ولهذا من ب
                                                                                                                                           الظروف الطارئة التي قد متر بها البالد قصد حفظ النظام العام وإعادته إىل نصابه يف حالة اإلخالل بأحد عنارصه.

                                                           
  .29، ص. 2007إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهام يف القوانني الجزائرية، ديوان املطبوعات الجزائرية، الطبعة التاسعة 570

 571     . 21، بدون دار النرش، ص. 1985عيل حسن نجيدة، املدخل لدراسة القانون، نظرية القانون، طبعة  
 572 .22، ص. 2006محمد سعيد جعفور، مدخل للعلوم القانونية الوجيز يف نظرية القانون، دار هومه للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثالثة عرش،  
 573 .70، ص. 1994-1993خل لدراسة القانون يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب األول، نظرية القانون، طبعة محمد حسام محمود لطفي، املد 

            .208، ص. 2009محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة،  574
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يقصد بالصحة العامة باعتبارها عنرص من عنارص النظام العام حامية أفراد املجتمع من كل ما يهدد صحتهم       
 ان والحيوان عن طريق من أمراض أو أوبئة ومخاطر العدوى واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية صحة اإلنس

بحيث للصحة العامة أهمية  6575مراعاة الرشوط الصحية يف كافة املنشآت الصناعية والتجارية واملرافق وغريها،
أو ما أصبح يسمى  19بالغة يف الوقت الحارض بالنظر للظروف التي مير بها العامل والوطن من تفيش فريوس كوفيد 

                                                                                                                                                                                  العاملية مؤخرا نتيجة لتفيش هذا الوباء وانتشاره يف أغلب أنحاء املعمورة.  بجائحة كورونا حسب وصف منظمة الصحة 

د من أهمية الصحة العامة كعنرص من العنارص التقليدية للنظام العام هو زيادة عدد السكان وسهولة االختالط وما زا
بينهم نتيجة الزدحام األماكن العامة والشوارع األمر الذي يسهل من انتقال العدوى وتفيش األوبئة خاصة أمام دستورية 

من دخول وخروج للرتاب الوطني بفضل نشاط املالحة البحرية  5767مبدأ حرية التنقل بني املدن والقرى وحتى الدول
والجوية، األمر الذي أدى إىل انتقال هذا الوباء من الدول واملناطق التي تشهد انتشارا واسعا له والتي أصبحت تعرف 

ا كان ال بد ذبالبؤر إىل الدول واملناطق التي كانت يف مأمن عنه ليصل إىل درجة عدم القدرة عىل السيطرة عليه. وله
عىل الدولة الجزائرية تجسيدا لواجبها الدستوري املتمثل يف التكفل بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية 

من وضع إسرتاتيجية متكن من الوقاية ومكافحة هذا الوباء ترتكز عىل وضع آليات ترشيعية فعالة  8577ومكافحتها
             تصادية واجتامعية.للقضاء عليه بعدما أثر سلبا عىل عدة جوانب اق

قد تفىش يف كل أرجاء الوطن وتسبب يف توقف املرافق العمومية عن تقديم  19تجدر اإلشارة إىل أن وباء كوفيد 
خدماتها وشلل عىل مستوى أغلب املؤسسات العمومية والخاصة. كام استطاع أن يشل الحركة الدولية وغلق الحدود 

الواحدة أين عزل قرى ومدن عن بعضها ليبقي الفرد داخل نطاق جغرايف محدود بعد أن  بني الدول، بل وداخل الدولة
قيد حريته يف التجوال. كام تسبب يف أزمة اقتصادية عاملية مل يشهدها العامل من قبل نتيجة لحالة الركود وانهيار 

الخسائر  عن التداول. أما عىل صعيد لألسهم وأسعار الذهب األسود بعد أن أغلقت العديد من البورصات أبوابها وتوقفت
البرشية فقد تسبب هذا الوباء يف آالف الوفيات عىل مستوى العامل وصل به األمر إىل الدفع بعمليات الدفن الجامعي 
لضحاياه ودون مراسيم العزاء بعدما تغلب عىل املنظومة الصحية للعديد من الدول املتطورة. أمام هذا الوضع فاإلشكالية 

ظرف من الظروف الطارئة، وفيام تتمثل التدابري  19ة بالطرح هي إىل أي مدى ميكن اعتبار فريوس كوفيد الجدير 
                                                                                                                            االحرتازية واآلليات الترشيعية التي أوجدها املرشع للوقاية من تفيش هذه الجائحة ومكافحتها ؟   

                                                           

  .19، ص. 2004شاط اإلدارة ووسائلها، الطبعة الثانية منشآت املعارف باإلسكندرية، عدنان عمر، مبادئ القانون اإلداري، ن 575 
 02.576، ص. 14، ع. 2016مارس  07، املتضمن تعديل الدستور، ج. ر مؤرخة يف 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16من القانون رقم  55املادة  
 577املتضمن تعديل الدستور. 01-16من القانون رقم  66املادة  
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لإلجابة عىل هذه اإلشكالية تم االعتامد عىل خطة ثنائية تتضمن مبحثني خصص األول للتطرق لفريوس كوفيد   
 كظرف من الظروف الطارئة وسبل الوقاية منه، أما املبحث الثاين فتم فيه التطرق ملكافحة جائحة كورونا عن طريق 19

                                                                                                                                                               التجريم. 

ستقراء وتحليل ا ملعالجة هذا املوضوع تم االعتامد عىل كل من املنهج الوصفي واالستقرايئ التحلييل القائم عىل
                                                                                 النصوص الترشيعية التي جاء بها املرشع الجزائري قصد الوصول إىل أهم التدابري التي اتخذها ملواجهة هذه الجائحة.

 بل الوقاية منهااملبحث األول : جائحة كورونا كظرف من الظروف الطارئة وس
يفرض تدهور الوضع الصحي العاملي نتيجة لتفيش وباء كورونا وما نتج عنه من شلل يف شتى امليادين رضورة 
التطرق ملدى اعتبار الظرف الحايل الذي تشهده الجزائر عىل غرار معظم بلدان العامل من الظروف الطارئة غري املتوقعة 

حق اللجوء للقضاء للمطالبة بحق أو لحاميته أو مامرسة حق الطعن وما موقف  التي تؤثر عىل تنفيذ االلتزامات وعىل
املرشع الجزائري منه لحامية حقوق املواطنني ) املطلب األول (، عالوة عىل التطرق للتدابري االحرتازية التي أقرها 

                                                                                                                                                                   الثاين (.   من العالج ) املطلباملرشع الجزائري للوقاية من هذا الوباء بعد إن استعىص عالجه وباتت الوقاية منه خري

 املطلب األول : تطبيق نظرية الظروف الطارئة عىل جائحة كورونا
روف الطارئة هي كل حادث عام الحق عىل تكوين العقد وغري متوقع الحصول أثناء التعاقد ينجم عنه اختالل الظ

بني املنافع املتولدة عن عقد يرتاخى تنفيذه إىل أجل أو آجال، بحي يصبح تنفيذ املدين اللتزامه كام أوجبه العقد يرهقه 
بحيث تعد نظرية الظروف الطارئة استثناء عىل قاعدة  578ملألوف.إرهاقا شديدا ويتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد ا

القوة امللزمة للعقد وملبدأ سلطان اإلرادة أخذ بها املرشع الجزائري يف العديد من املناسبات بغرض تنظيم نتائج مرحلة 
                                                                                                                                                           غريها. و معينة مستقلة عن إرادة األشخاص ميزتها ظروف استثنائية كالحرب والزالزل والفيضانات واألوبئة 

اللتزام املتعلقة بتنفيذ ا 579من القانون املدين 107تطرق املرشع الجزائري لنظرية الظروف الطارئة يف املادة 
من  561التعاقدي بذكر رشوطها واآلثار املرتتبة عليها، كام تطرق لها املرشع يف مجال عقد املقاولة وتحديدا يف املادة 

مبنح القايض السلطة التقديرية  580القانون املدين يف حالة انهيار التوازن االقتصادي بني التزامات العامل واملقاول
من القانون املدين املتعلقة بالتنفيذ العيني  168قتصادي لتحقيق استمراريته، إضافة للامدة لتعديل العقد وإعادة توازنه اال 

                                                           

 578 .304، ص. 2008محمد صربي السعدي، الواضح يف رشح القانون املدين الجزائري، الطبعة الرابعة، دار الهدى عني مليلة،  
، 78ع. ، 1975سبتمرب  30املتضمن القانون املدين الجزائري، ج. ر مؤرخة يف  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75الفقرة الثالثة من األمر رقم  107املادة  579

، 2005جوان  20املعدل واملتمم للقانون املدين الجزائري ج. ر، مؤرخة يف  2005جوان  20املؤرخ يف   10-05املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  990ص 
            .                              03، ص.31، ع. 2007ماي  13، ج. ر مؤرخة يف 2007ماي  13مؤرخ يف  05-07والقانون رقم  23، ص. 44ع. 

 580املعدل واملتمم السالف الذكر. 58-75من األمر رقم  561املادة  
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من القانون املدين املتعلقة بهالك اليشء يف  568عالوة عىل املادة  581لاللتزام أين تطرق املرشع للحادث الفجايئ،
ن املقاول والتي تعترب حادث فجايئ ال ميك املتعلقة بانقضاء عقد املقاولة بسبب موت 569واملادة  582عقد املقاولة،

املتعلقة بهالك اليشء أو تلفه يف يد الحائز. أما يف أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  843واملادة  583توقعه.
 322فقد تناول املرشع نظرية الظروف الطارئة يف مسألة املواعيد وآجال مامرسة الحقوق وطرق الطعن مبوجب املادة 

ن منح للمعني الحق يف طلب رفع السقوط الناتج عن عدم مراعاة هذه اآلجال إذا طرأت أحداث أثرت عىل السري أي
                                                                                                      584العادي ملرفق العدالة.

دثة أو ظرف معني ال بد من رشوط، إذ ال بد أن يكون الظرف أو الحادث لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عىل حا
وغري متوقع الحدوث وقت التعاقد، كام يشرتط يف  586أي شاذ وخارج عن املألوف مبعنى نادر الوقوع 585استثنايئ

ط أيضا رت الظرف الطارئ أن يكون عاما وال يتعلق باملدين لوحده، بحيث مل يكتفي املرشع باستثنائية الحادث بل اش
العمومية التي قد تنرصف إىل الناحية الشخصية فتتحدد بعدد األشخاص املتأثرين بها، كام قد تنرصف إىل اإلقليم 
فتتحدد مبقدار املساحة أو عدد األقاليم التي تأثرت بالظرف الطارئ وقد يندمج العنرصان معا يف تحديد وصف 

لطارئ أن يؤدي إىل جعل التزام املدين مرهقا وليس أما من حيث اآلثار فيشرتط يف الظرف ا 587العمومية
                                                                                                                                                                   588مستحيال.

ا يف أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فيشرتط لتطبيق نظرية هذا بالنسبة ألحكام القانون املدين. أم
الظروف الطارئة عىل حادث معني لتقديم طلب رفع السقوط أن يؤدي الحادث إىل التأثري سلبا عىل السري العادي ملرفق 

                      590ا.األمر الذي يعيق املتقاضني عىل حرية اللجوء للقضاء للمطالبة بالحقوق أو لحاميته 589العدالة

بالنظر لهذه الرشوط فإن الظرف الحايل الذي مير به العامل بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة الذي مييزه جائحة 
يشكل ظرف من الظروف الطارئة وفقا ألحكام القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية نظرا  19كورونا كوفيد 

                                                           

 581املعدل واملتمم السالف الذكر. 58-75من األمر رقم  168املادة  
 582املعدل واملتمم السالف الذكر. 58-75من األمر رقم  568املادة  
 583املعدل واملتمم السالف الذكر. 58-75من األمر رقم  569املادة  

 .        04،   ص. 21ع. ، 2008أبريل  23ج. ر، مؤرخة يف املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08من القانون رقم  322املادة  584
 585املعدل واملتمم السالف الذكر. 58-75من األمر  107املادة  
 374.586ات، موفم للنرش والتوزيع الجزائر، الطبعة األوىل، ص. عيل فياليل، النظرية العامة للعقد وااللتزام 
 587.         290، ص. 2007أحكام االلتزام، الجزء األول، دار الجامعة الجديدة للنرش، -نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام 

فردة، دار الترصف القانوين، العقد واإلرادة املن-مصادر االلتزاممحمد صربي السعدي، رشح القانون املدين الجزائري، النظرية العامة لاللتزامات،  588
 .            323، ص. 2004الهدى عني مليلة الجزائر، الجزء األول، الطبعة الثانية، 

 589 السالف الذكر. 09-08الفقرة الثانية من القانون رقم  322املادة  
 590 السالف الذكر. 09-08من القانون رقم  03املادة  
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لوباء مس كل واليات الوطن كام أنه مل يكن متوقع بل ظهر ألول مرة يف مدينة ووهان الصينية لتوفر رشوطها، فهذا ا
لينترش بعد ذلك يف كل أنحاء العامل مبا فيها الجزائر أين سجلت أول حالة يف والية البليدة لينترش بعدها إىل كل 

ولة رفق العدالة األمر الذي تطلب من الدالواليات كام تسبب يف شلل يف العديد من املرافق العمومية عىل غرار م
                                                                              اتخاذ حزمة من التدابري االحرتازية للوقاية منه.  

ألعىل ا وفقا للدستور فإن إعالن حالة الطوارئ هي من اختصاص رئيس الجمهورية ملدة معينة بعد اجتامع املجلس
لألمن واستشارة رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير األول ورئيس املجلس الدستوري كام 

 591يتخذ التدابري الالزمة الستتباب الوضع وال ميكنه متديدها إال بعد موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
الل مرحلة جائحة كورونا نجد أن الوزير األول قام بسن مرسوم تنفيذي تحت غري أنه بإتباع حركة الترشيع الجزائري خ

وبالنظر ملصدر هذا  592يتعلق بتدابري الوقاية من انتشار فريوس كورونا ومكافحته 2020مارس  21مؤرخ يف  69-20رقم 
عمول بها يف بري املالنص فإنه ال ميكن وصفه بإعالن حالة الطوارئ بالرغم من أن مضمونه يتضمن للعديد من التدا

مثل هذه الحالة عىل غرار التباعد االجتامعي للحد من االحتكاك الجسدي بني املواطنني وتعليق نشاطات نقل 
إذ يرجع االختصاص الحرصي إلعالن حالة الطوارئ لرئيس  594وإقرار عطلة استثنائية. 593األشخاص بشتى أنواعها،

                                                                                                 الجمهورية دون سواه.

تجب اإلشارة أن السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية إلعالن حالة الطوارئ ليست مطلقة ألن املرشع يشرتط 
ألول، كام أن ا انعقاد املجلس األعىل لألمن واستشارة رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير

الذي  595متديدها يتطلب موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه. وقد جعل املرشع تنظيم حالة الطوارئ مبوجب قانون عضوي
مل يصدر لحد اآلن األمر الذي يشكل عقبة أمام إعالن حالة الطوارئ. وهو ما يفرس انعقاد املجلس األعىل لألمن 

اسة السيد رئيس الجمهورية وتبعه صدور مرسوم تنفيذي من طرف الوزير األول مارس من السنة الجارية برئ 23بتاريخ 
الذي وضع والية البليدة يف حجر  ومكافحته 19يهدف إىل تحديد تدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كوفيد 

         596كيل ملدة عرشة أيام قابلة للتجديد وميكن متديده لواليات أخرى عند االقتضاء. 

                                                           

 591 السالف الذكر. 01-16من القانون رقم  105ادة امل 
( ومكافحته،  19يتعلق بتدابري الوقاية من انتشار فريوس كورونا ) كوفيد  2020مارس  21املوافق  1441رجب  26مؤرخ يف  69-20املرسوم التنفيذي رقم  592

  .        06، ص. 15، ع. 2020مارس  21ج. ر مؤرخة يف 
 593 السالف الذكر.  69-20التنفيذي رقم  من  املرسوم 3املادة  
 594 السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  6املادة  
 595السالف الذكر. 01-16من القانون رقم  106املادة  

ومكافحته،  19س كورونا كوفيد املحدد لتدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء فريو  2020مارس  24املؤرخ يف  70-20من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة  596
 .10، ص. 16، ع. 2020مارس  24ج. ر مؤرخة يف 
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مارس من السنة الجارية عىل مرشوع قانون يتضمن تحديد تدابري  22أما يف فرنسا فقد صادق الربملان بتاريخ 
مارس من السنة  23املؤرخ يف  2020-290حالة الطوارئ ملدة شهرين قصد حامية الصحة العامة ليصدر القانون رقم 

مارس من  24يف الجريدة الرسمية بتاريخ  19س كوفيد الجارية املتضمن قانون حالة الطوارئ الصحية ملكافحة فريو 
نفس السنة والذي عدل نطاق حالة الطوارئ الصحية الوارد يف قانون الصحة العمومية ليصبح بإمكان اإلعالن عن 

أما املرشع املغريب فقد أصدر  597حالة الطوارئ الصحية عىل كل أو جزء الرتاب الوطني يف حالة الكوارث الصحية.
 2.20.292تحت رقم  2020مارس  24يتضمن قانون حالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها بتاريخ  598مرسوم

املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كوفيد  2.20.293ومرسوم رقم 
يف الساعة  2020أبريل  20اب الوطني إىل غاية الذي أعلن مبوجبه عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرت  19

 .                                 19.599كوفيد -ملواجهة تفيش فريوس كورونا االسادسة مساء

 املطلب الثاين : التدابري التحفظية للوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها
الرسيع  19جزائري من مواجهة وباء كوفيد يف ظل األزمة الصحية العاملية الحالية كان ال بد عىل املرشع ال

االنتشار بحزمة من التدابري االحرتازية والتحفظية تجسيدا اللتزام الدولة املتمثل يف الوقاية من األمراض الوبائية 
 واملعدية ومكافحتها للحد من انتشاره وهو ما تبلور يف صدور عدة مراسيم تنفيذية تدريجيا حسب نسبة انتشار هذا الوباء

داخل اإلقليم الوطني. بحيث شكلت هذه التدابري استثناء عىل العديد من الحقوق والحريات املكرسة مبوجب الدستور 
كام تشكل   600،عىل غرار حرية التنقل والدخول والخروج للرتاب الوطني وحرية مامرسة التجارة واملدة القانونية للعمل

                                                                               املنظمة.مربر لتخفيف القيود املفروضة عىل بعض األنشطة 

 الفرع األول : التباعد االجتامعي وتنظيم األنشطة التجارية
تدابري  69-20ومكافحته أقر املرشع الجزائري مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  19للوقاية من انتشار وباء كوفيد 

تامعي التي ترمي إىل الحد بصفة استثنائية من االحتكاك الجسدي بني املواطنني يف الفضاءات العمومية التباعد االج
 601وميكن رفعها أو متديدها عند االقتضاء. 2020مارس  22يوما ترسي ابتداء من  14ويف أماكن العمل خالل مدة 

                                                           
597 Loi n° 290-2020 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n° 72 du 24 mars 2020. 

سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن ( يتعلق ب 2020مارس  23)  1441من رجب  28صادر يف  2.20.292مرسوم بقانون   598
                                                                          .1782مكرر، ص.  6867(، ع.  2020مارس  24)  1441رجب  29عنها، النرشة العامة للجريدة الرسمية اململكة املغربية مؤرخة يف 

يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش (  2020مارس  24)  1441من رجب  29صادر يف  293.202.مرسوم بقانون  599
  .1783مكرر، ص.  6867(، ع.  2020مارس  24)  1441رجب  29، النرشة العامة للجريدة الرسمية اململكة املغربية مؤرخة يف 19كوفيد -فريوس كورونا

، ع. 2006جويلية  16املتضمن القانون األسايس العام للوظيفة العمومية، ج. ر مؤرخة يف  2006جويلية  15مؤرخ يف  03-06من األمر رقم  43ملادة ا 600
  .                       07، ص. 03ع. ، 1997جانفي  12املحدد للمدة القانونية للعمل، ج. ر مؤرخة يف  1997جانفي  11مؤرخ يف  03-97من األمر رقم    02، واملادة 03، ص. 46
 السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  2و  1املادة  601
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ي ة عىل غرار خدمات النقل الجوي العموموعىل هذا األساس تقرر تعليق نشاطات نقل األشخاص خالل املدة السابق
للمسافرين عىل الشبكة الداخلية، النقل الربي يف كل االتجاهات الحرضي وشبه الحرضي وبني البلديات وبني 
الواليات، نقل املسافرين بالسكك الحديدية، النقل املوجه املرتو والرتامواي والنقل باملصاعد الهوائية، النقل الجامعي 

                                                                                                                                  602جرة.بسيارات األ 
وقد استثنى املرشع من إجراء تعليق نشاط نقل األشخاص املستخدمني وبعض الفئات التي تلعب دور يف مواجهة 

الوزير املكلف بالنقل والوايل املختص إقليميا بتنظيم نقل األشخاص لضامن استمرارية  تفيش هذا الوباء. إذ فوض
الخدمة العمومية والحفاظ عىل النشاطات الحيوية يف املصالح  املستثناة وهم مستخدمو الصحة، املستخدمون التابعون 

مواصالت ة إلدارة السجون واملديرية العامة للللمديرية العامة لألمن الوطني والحامية املدنية والجامرك وللمديرية العام
السلكية والالسلكية الوطنية، مستخدمو مراقبة الجودة وقمع الغش، املستخدمون التابعون للسلطة البيطرية، 
املستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية، املستخدمون املكلفون مبهام النظافة والتطهري، املستخدمون املكلفون 

                                                                                                   603راقبة والحراسة.مبهام امل

بحيث لهذه املصالح أهمية ودور فعال يف التصدي لهذا الوباء ومواجهته وهو ما دفع باملرشع لتشجيعها عىل غرار 
ادوا بعة لقطاع الصحة املجندين للوقاية من هذا الوباء ومكافحته الذين استفمستخدمو الهياكل واملؤسسات العمومية التا

ـ  دج بالنسبة  10000من عالوة استثنائية غري خاضعة للرضيبة نظري مجهوداتهم وتضحياتهم الجسام وتقدر هذه العالوة ب
دج بالنسبة  40000دج بالنسبة للمستخدمني شبه الطبيني،  20000للمستخدمني اإلداريني ومستخدمي الدعم، 

فرباير من السنة الجارية ولفرتة ثالثة أشهر قابلة للتجديد، وعالوة استثنائية  15للمستخدمني الطبيني وتدفع ابتداء من 
لفائدة بعض فئات مستخدمي الجامعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية التابعة لها املجندين يف إطار الوقاية من انتشار 

غري  2020ومكافحته، إذ قدرها املرشع بخمسة آالف دينار شهريا ابتداء من شهر مارس  19كوفيد وباء فريوس كورونا 
                                                                 604خاضعة للرضيبة.

ألجر خالل ا لتعزيز تدابري التباعد االجتامعي وتعليق نشاطات نقل األشخاص أقر املرشع عطلة استثنائية مدفوعة
لنصف مستخدمي املؤسسات واإلدارات العمومية والخاصة  69-20من املرسوم التنفيذي  02يوم املحددة يف املادة  14فرتة 

                                                           
  السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة 602

 603السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  7املادة  
املتضمن تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة، ج. ر مؤرخة  2020مارس  31ؤرخ يف امل 79-20من املرسوم الرئايس رقم  6إىل  1املواد  604

املتضمن تأسيس عالوة استثنائية  2020أبريل  26مؤرخ يف  104-20من املرسوم التنفيذي رقم  3و  2و  1. واملواد 5، ص. 18، ع. 2020مارس  31يف 
، 19واملؤسسات العمومية التابعة لها املجندين يف إطار الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا كوفيد  لفائدة بعض فئات مستخدمي الجامعات اإلقليمية

  . 4، ص. 26، ع. 2020مايو  3ج. ر مؤرخة يف 
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ومتنح األولوية يف العطلة االستثنائية للنساء الحوامل والنساء املتكفالت برتبية أبنائهن الصغار  605عىل األقل
وهم األكرث عرضة لهذا الوباء. كام أجاز  606لذين يعانون من هشاشة صحيةواألشخاص املصابني بأمراض مزمنة وا

                                                                                                                                                                              607املرشع للمؤسسات واإلدارات العمومية اعتامد كل إجراء يشجع العمل عن بعد لتجنب االحتكاك بني املستخدمني.

من بني التدابري التحفظية التي اتخذها املرشع للوقاية من هذا الوباء منح الصالحيات الواسعة لوالة الجمهورية 
 واملخربين خري مستخدمي أسالك الصحةاللجوء لنظام تسخري املستخدمني واملرافق العمومية والخاصة، إذ بإمكان تس

التابعني للمؤسسات العمومية والخاصة والتابعني ألسالك األمن الوطني والحامية املدنية والوقاية الصحية والنظافة 
العمومية وكل فرد معني مبكافحة هذا الوباء بحكم مهنته وكل مرافق اإليواء واملرافق الفندقية العمومية والخاصة، كل 

نقل األفراد الرضورية العامة والخاصة مهام كانت طبيعتها وكل وسائل النقل التي ميكن استعاملها للنقل وسائل 
                                                                                                                               608الصحي.

إذ يحق لكل شخص  609رسة التجارة مبدأ من املبادئ املكرسة مبوجب الدستورمن جانب آخر تعترب حرية مام
مسجل يف السجل التجاري بانتظام مامرسة نشاطه التجاري، غري أن الظروف الراهنة حتمت عىل املرشع منع مزاولة 

لرشيحة واسعة  ابعض األنشطة التي تتعارض مع آلية التباعد االجتامعي خالل الفرتة املحددة سابقا بسبب استقطابه
من السكان وعىل هذا األساس تقرر غلق محالت بيع املرشوبات ومؤسسات وفضاءات الرتفيه والتسلية والعرض 
واملطاعم يف املدن الكربى باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إىل املنازل وميكن التوسع يف إجراء الغلق إىل 

لكن رسعان ما تم متديد إجراءات الغلق إىل كافة  610تص إقليميا،أنشطة ومدن أخرى مبوجب قرار من الوايل املخ
الرتاب الوطني من جهة وجميع أنشطة التجارة بالتجزئة باستثناء تلك التي تضمن متوين السكان باملواد الغذائية 

                                                                                              611والصيانة والتنظيف من جهة أخرى.

جعل املرشع بعض األنشطة ممنوعة والبعض اآلخر خاضع لتنظيم مشدد نظرا لتعلقها بالنظام العام كونها متس 
بالدفاع الوطني أو الصحة العامة واآلداب العامة قصد تحقيق رقابة فعالة لحامية املستهلك عىل غرار املواد الصيدالنية 

                                                           

 605السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  6املادة  
 606السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  8املادة  

 607      السالف الذكر.   70-20من املرسوم التنفيذي رقم  15و 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة   
 608السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  
 609.  03، ص. 41، ع. 2016مارس  07املتضمن التعديل الدستوري، ج. ر مؤرخة يف  2016مارس  06مؤرخ يف  01-16من القانون رقم  43املادة  
 610السالف الذكر. 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  5املادة  

ومكافحته، ج. ر  19يحدد تدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كوفيد  2020مارس  24مؤرخ يف  70-20من املرسوم التنفيذي رقم  42املادة  611
 .9، ص. 16، ع. 2020مارس  24مؤرخة يف 
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وتجهيزات الكشف ولوازم وقطع غيار هذه التجهيزات ومواد التنظيف البدين ملجابهة هذا الوباء، إذ  واملستلزمات الطبية
يشرتط ملامرسة نشاط إنتاج واسترياد املنتجات الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف أن يكون املتعامل 

للتوزيع  لإلنتاج أو من الوايل يف حالة مؤسسةمعتمد ومتحصل عىل رخصة من الوزير املكلف بالصحة يف حالة مؤسسة 
غري أن الظروف الصحية التي متر بها البالد دفعت باملرشع إىل تخفيف هذه القيود  612مع توفر املعني عىل خربة مهنية،

 ااملنظمة لهذه األنشطة لتشجيع األعامل التطوعية للمتعاملني غري املعتمدين قصد استرياد املنتجات السابقة وتوجيهه
للصيدلية املركزية للمستشفيات أو معهد باستور بعد الحصول عىل ترخيص من وزارة الصحة، عالوة عىل إعفاء 
املتعاملني املتطوعني املرخص لهم باسترياد هذه املنتجات من األحكام املتعلقة بالرشوط التقنية املنصوص عنها يف 

                                                                                                        613.بامتيازات تحفيزية وإجراءات جمركية مبسطة التنظيم املعمول به زيادة عىل إفادة املنتجات السابقة

تنطبق هذه التدابري املخففة لرشوط مامرسة النشاط السابق يف إطار العمل التطوعي للوقاية من هذا الوباء 
ا عىل نشاط استرياد املستلزمات الطبية املوجهة للحامية الفردية ملستخدميهم أو لتطهري أماكن العمل، ومكافحته أيض

إذ أجاز املرشع لوزارة الصحة الرتخيص بصفة استثنائية للمتعاملني غري املعتمدين بالقيام بهذه العمليات، وبغرض تنظيم 
ى وزارة ة مبتابعة تطورات هذا الوباء املستجد واملحدثة عىل مستو هذه  العمليات فقد منح املرشع  للجنة العلمية املكلف

الصحة سلطة تحديد قامئة املنتجات املعنية والتجهيزات ولوازم وقطع غيار هذه التجهيزات املستوردة عالوة عىل اإلبقاء 
                                                                                                                                                                         614عىل سلطة املصالح املختصة يف الرقابة وتقييم نوعية املواد واملنتجات السابقة.

 الفرع الثاين : تدابري الحجر املنزيل وتقييد الحركة
لية القرن الرابع عرش ميالدي يف مدينة البندقية اإليطااستعمل الحجر الصحي يف العرص الحديث ألول مرة يف 

وهي املدة الزمنية التي فرضت لعزل ركاب السفن القادمة  )  La quarantaineأين اشتق من كلمة تعني أربعني يوما )
عد انتهاء بإىل هذه املدينة للبقاء يف الجزر القريبة منها حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالطاعون لتجنب انتشاره و 

   615.هذه املدة والتأكد من سالمة الركاب من هذا الوباء يتم السامح للسفينة دخول املوانئ اإليطالية

                                                           
املتعلق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج املنتوجات الصيدالنية و/أو توزيعها،  1992جويلية  6مؤرخ يف  285-92من املرسوم التنفيذي رقم  12و  2املادة  612

ماي  16، ج. ر مؤرخة يف 1993ماي  12مؤرخ يف  114-93، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1470، ص. 53، ع. 1992جويلية  12ج. ر مؤرخة يف 
 .    8، ص. 32، ع. 1993

يتعلق بالتدابري االستثنائية املوجهة لتسهيل متوين السوق الوطني  2020ماي  5مؤرخ يف  109-20من املرسوم التنفيذي رقم  10و  7و  3و  2و  1املواد  613
 .     7، ص. 27، ع. 2020ماي  6ة يف ، ج. ر مؤرخ19باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف ملجابهة فريوس كورونا   كوفيد 

  السالف الذكر. 109-20من املرسوم التنفيذي رقم  7و  6و  5املواد 614
 . 18، ص. 2014جوزيف برين، املوت األسود، منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، الطبعة األوىل  615
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بعدما أثبتت إجراءات التباعد االجتامعي عدم فعاليتها للوقاية من هذا الوباء ومكافحته نتيجة لرسعة انتشاره، 
تعبئة تقييد الحركة وتأطري األنشطة التجارية ومتوين املواطنني و كان ال بد من االعتامد عىل تدابري تكميلية للحجر و 

املواطنني ملساهمتهم يف الجهد الوطني للوقاية من انتشار هذا الوباء ومكافحته وهو ما تكلل بصدور املرسوم التنفيذي 
الذي اعتمد  19كوفيد  الذي يحدد تدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس 2020مارس  24املؤرخ يف  70-20رقم 

نظام الحجر املنزيل الكيل والجزيئ لبعض الواليات التي تصنف من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لهذا الوباء 
ويخص الحجر  616أيام قابلة للتجديد 10حسب درجة انتشاره، إذ تم وضع والية البليدة يف حالة حجر منزيل كيل ملدة 

ة و/ أو البلدية املعنية. وقد عرف املرشع الحجر املنزيل الكيل بأنه إلزام األشخاص كل شخص متواجد يف إقليم الوالي
بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خالل الفرتة املعنية، بحيث متنع حركة األشخاص خالل فرتات الحجر من ونحو 

                                                    617.الوالية أو البلدية املعنوية وداخلها

فقد عرفت الحجر الصحي بأنه تقييد أنشطة أشخاص يشتبه يف  2005أما لوائح منظمة الصحة العاملية لسنة 
إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه يف إصابتها وفصلهم عن غريهم أو فصل األمتعة والحاويات 

يؤدي إىل الحلول دون انتشار العدوى أو التلوث، كام تم وضع كل من  ووسائل النقل أو البضائع عن غريها بشكل
تحت نظام الحجر الجزيئ  619ووهران، سطيف، باتنة، تيبازة، قسنطينة، املدية، بومرداس، الوادي 618والية الجزائر

خالل هذه الفرتة أيام قابلة للتجديد ومينع  10من الساعة السابعة مساء إىل غاية الساعة السابعة من صباح الغد ملدة 
وقد عرف املرشع  620كل تجمع ألكرث من شخصني ليتم فيام بعد تعميم الحجر الجزيئ عىل كامل الرتاب الوطني.

الحجر الجزيئ املنزيل فهو إلزام األشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خالل الفرتة و/أو الفرتات الزمنية 
                                                            621املقدرة من طرف السلطات العمومية.

يرخص استثناء خالل أوقات الحجر املنزيل الكيل والجزيئ لألشخاص بالتنقل لقضاء احتياجات التموين من   
رخص م املتاجر املرخص بها أو لقضاء احتياجات التموين بجوار املنزل أو لرضورة العالج امللحة أو ملامرسة نشاط مهني

                                                           
 السالف الذكر. 70-20من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة  616

 617السالف الذكر. 70-20من املرسوم التنفيذي رقم  5و  4 املواد 
 618السالف الذكر. 70-20من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  

 28املتضمن متديد إجراء الحجر الجزيئ املنزيل إىل بعض الواليات، ج. ر مؤرخة يف  2020مارس  28مؤرخ يف  72-20املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  619
  . 41، ص. 17 ، ع.2020مارس 

 19يتضمن متديد األحكام املتعلقة بتدابري الوقاية من انتشار وباء فريوس كوفيد  2020أبريل  2مؤرخ يف  86-20املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  620
يتضمن متديد إجراء  2020يل أبر 23مؤرخ يف  102-20من املرسوم التنفيذي رقم  2.  واملادة 12، ص. 19، ع. 2020أبريل  2ومكافحته، ج. ر مؤرخة يف 

 .  8، ص. 24، ع. 2020أبريل  26ومكافحته، ج. ر مؤرخة يف  19الحجر الجزيئ املنزيل املتخذ يف إطار الوقاية من انتشار وباء فريوس كوفيد 
 621السالف الذكر.   70-20الفقرة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  4املادة  
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به، بحيث يتم منح الرخصة من طرف لجنة والئية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار هذا الوباء املستجد 
ومكافحته وهي تتشكل من ممثيل مصالح األمن والنائب العام، رئيس املجلس الشعبي الواليئ ورئيس املجلس الشعبي 

                                                                                                                                                                                               622الوطني ومصالح األمن الوطني املختصة إقليميا. البلدي ملقر الوالية، إذ تكلف مصالح الدرك

وقايئ يتمثل يف مسافة التباعد األمني خالل فرتة الحجر املنزيل املحددة مبرت واحد يف  وقد فرض املرشع إجراء
املؤسسات والنشاطات غري املعنية بالغلق التي تستقبل الجمهور، إذ يقع عليها اتخاذ كل الرتتيبات الرضورية لذلك وبكل 

عن طريق  واملحلية البقاء يف حالة تأهب قصوىالوسائل مبا يف ذلك القوة العمومية، كام يجب عىل السلطات املركزية 
إحصاء جميع املوارد البرشية واملادية العمومية والخاصة التي يتعني تعبئتها يف أي لحظة للتصدي لهذا الوباء عالوة 
عىل فتح قوائم لدى مؤسسات الصحة العمومية لفائدة املتطوعني أو املحسنني مبا فيهم األطباء الخواص ومستخدمي 

                                                           623.الطبي وتحيينها يوميا ملواجهة هذا الوباءشبه 

تجب اإلشارة إىل أن إعالن الحجر املنزيل الجزيئ أو الكامل عىل والية معينة ال يعني إصابة كل سكانها بكوفيد 
ورة شخاص املصابني به وتوعية وتحسيس املواطنني برض بل يعمل عىل الحد من انتشار هذا الوباء بفضل عزل األ  19

التقيد بالتدابري الوقائية املتمثلة يف ارتداء وسائل الحامية الالزمة مثل الكاممة والقفازات الطبية عند مالمسة األسطح 
ب نوتعقيم األدوات الشخصية وتجنب مشاركتها مع اآلخرين خاصة يف أماكن العمل واملؤسسات اإلستشفائية وتج

                   االحتكاك مع اآلخرين كاملصافحة وغسل اليدين بشكل دوري باملعقامت الكحولية. 

من بني األمراض ذات االنتشار الدويل  19عالوة عىل الحجر املنزيل الكيل والجزيئ وعىل اعتبار جائحة كوفيد 
رية املتواجدة صلحة املراقبة الصحية بالحدود الجزائفقد تقرر مبوجب اللوائح الصحية الدولية ملنظمة الصحة العاملية وم

يوما يف فنادق  14عىل مستوى نقاط الدخول الحدودية إخضاع املسافرين القادمني من دول أجنبية للعزل الصحي ملدة 
املستجد مع عزلهم عن بعضهم البعض يف هذه  19عمومية وخاصة للتأكد من خلوهم من اإلصابة بفريوس كوفيد 

وتوفري لهم الرعاية الصحية الدامئة خالل هذه الفرتة وتعقيم كل من وسائل النقل التي قامت بإقالتهم من الفنادق 
كام ألزم املرشع كل مامرس طبي الترصيح فورا للمصالح  624هذه الدول والفنادق التي استقبلتهم بعد خروجهم منها.

                                                           

 622السالف الذكر. 70-20يذي رقم من املرسوم التنف 7و  6املواد  
 2020ماي  20مؤرخ يف  127-20من املرسوم التنفيذي رقم   3و  2السالف الذكر، واملواد  70-20من املرسوم التنفيذي رقم  17مكرر و  13و  18و  13املواد  623

(  19لية للوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا ) كوفيد املحدد للتدابري التكمي 2020مارس  24مؤرخ يف  70-20املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
 .                                      32، ص. 30، ع. 2020ماي  21ومكافحته، ج. ر مؤرخة يف 

 .2، ص. 46، ع. 2018جويلية  29املتعلق بالصحة، ج. ر مؤرخة يف  2018جويلية  2املؤرخ يف  11-18من القانون رقم  43املادة  624
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رتن واردة يف قامئة األمراض املنتقلة كإجراء وقايئ مقالصحية املعنية بكل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة من األمراض ال
                                                                                 625.بجزاء لتفادي انتشارها

عن  ةمن بني تطبيقات آلية التباعد االجتامعي إقرار املرشع وتوصية وزارة العدل اللجوء الستعامل املحادثة املرئي
بعد أثناء اإلجراءات القضائية التي تعمل عىل تجنب تنقل األشخاص املقيمني يف مناطق بعيدة إىل املحاكم للتقايض 
خاصة يف األوضاع الصحية الحالية التي يسعى فيها املرشع إىل توعية املواطنني برضورة تفادي االحتكاك الجسدي، 

جراء  الحكم بسبب بعد املسافة أو لحسن سري العدالة اللجوء لهذا اإل ومن هذا املنطلق  ميكن لقايض التحقيق أو لقايض
الستجواب أو سامع املتقاضني والشهود والخرباء أو مواجهتهم خاصة إذا كان الشخص املعني محبوس وهو ما يسمح 

                                     626بتفادي انتشار هذا الوباء داخل املؤسسات العقابية.

 عن طريق التجريم والعقاب 19ث الثاين : مكافحة جائحة كوفيد املبح
يهدف املرشع إىل تنظيم سلوك األفراد داخل املجتمع عىل وجه ملزم، ولهذا فالقاعدة القانونية هي قاعدة سلوك 

لذي ا اجتامعي تسعى لتنظم ترصفات األفراد يف زمن ومكان معينني، فالقانون ال يوجد إال حيث يوجد املجتمع األمر
يجعل من النصوص القانونية وليدة البيئة االجتامعية كونها ال تتصف بالجمود بل هي يف تطور مستمر لتواكب 

وملا كانت القاعدة القانونية متتاز بالصفة التكليفية فهي ال تتوجه لألشخاص املخاطبني  627مقتضيات العرص املتجددة،
ميزة املقرتن بجزاء يف حالة مخالفته. بناء عىل هذه الخصائص امل بها عىل سبيل النصح بل عىل سبيل األمر أو النهي

للقاعدة القانونية وبغرض تكملة تلك التي كانت موجودة، تحرك املرشع لتعزيز املنظومة الترشيعية برتسانة من األحكام 
اء ومكافحته ) لوبلتجريم العديد من الترصفات قصد ضامن احرتام التدابري االحرتازية املخصصة للوقاية من هذا ا

                      املطلب األول ( مع جعلها مقرتنة بجزاءات مختلفة ) املطلب الثاين (.

 19املطلب األول : تجريم مخالفة تدابري الوقاية من جائحة كوفيد 
ة فقد قنظرا لخطورة هذا الوباء ورسعة انتشاره وسط السكان األمر الذي أدخل البالد يف أزمة صحية غري مسبو 

كان ال بد من إيجاد آليات لضامن احرتام وتطبيق التدابري االحرتازية التي أقرها املرشع للوقاية من هذا الوباء والحد 
من تفشيه، إذ تم تجريم العديد من األفعال يف أحكام قانون العقوبات وقانون الصحة وبعض النصوص الخاصة 

                                                           

 625السالف الذكر. 11-18من القانون رقم  39و  38املواد  
                                                 .                      04، ص. 06، ع. 2015فرباير  10املتعلق بعرصنة العدالة، ج. ر مؤرخة يف  2015فرباير  01مؤرخ يف  03-15من القانون رقم  16إىل  14املواد  626

 627 .22محمد سعيد جعفور، املرجع السابق الذكر، ص.  
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الترصفات اضطراب يف النظام االجتامعي األمر الذي يستدعي تكييف  ملواجهة تداعيات هذا الوباء نظرا إلحداث هذه
                                                             628أهداف ومناهج التجريم مع هذه املستجدات للحفاظ عىل الصحة العامة.

ابري الحجر وقواعد التباعد فإن كل شخص ينتهك تد 70-20من املرسوم التنفيذي رقم  17وفقا ألحكام املادة 
 06-20والوقاية يقع تحت طائلة العقوبات املنصوص عنها يف قانون العقوبات، ولهذا فقد أصدر املرشع القانون رقم 

املتضمن قانون العقوبات لتجريم العديد من الترصفات املنافية لتدابري الوقاية من هذا  156-66املعدل واملتمم لألمر رقم 
تم تجريم فعل تعريض حياة الغري أو سالمته الجسدية مبارشة للخطر باالنتهاك املتعمد والبني لواجب من  الوباء، ولهذا

واجبات االحتياط أو السالمة التي يفرضها القانون أو التنظيم خالل فرتة الحجر الصحي، وهذا الحكم ال يطبق عىل 
ملرشع ال يشرتط لتحقق أركان هذه الجرمية فا 629الشخص الطبيعي فقط، بل عىل الشخص املعنوي عىل حد سواء،

نتيجة أو أثر كالوفاة أو اإلصابة باملرض بل مجرد تعريض حياة أو السالمة الجسدية مبارشة للخطر يؤدي إىل توفر ركنها 
                                                                   املادي ومعاقبة الفاعل. 

رمية مخالفة املراسيم أو القرارات اإلدارية املتخذة من طرف السلطة اإلدارية كل من يخالف كام يعد مرتكبا لج
الحجر املنزيل بالخروج من املنزل والتنقل دون رخصة أثناء أوقات الحجر الصحي املنزيل الجزيئ أو الكامل أو عدم 

املرسوم  شطة التجارة بالتجزئة املحددة مبوجباحرتام تدابري التباعد االجتامعي أو قرارات غلق املحالت بالنسبة لألن
أو عدم التقيد بتعليق نشاطات النقل الربي لألشخاص يف كل االتجاهات الحرضي وشبه  70-20التنفيذي رقم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         69.630-20الحرضي وبني البلديات والواليات والنقل الجامعي بسيارات األجرة املحددة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

من جانب آخر يلعب العنرص البرشي دور هام يف التصدي لهذه الجائحة بفضل األطقم الطبية وعامل النظافة 
والحامية املدنية واملخربيني وغريهم من املهنيني واألسالك املعنيني مبكافحة هذا الوباء الذين قد يبلغون بأمر الوايل 

، ولهذا يشكل جرمية 69-20من املرسوم التنفيذي رقم  10ادة القايض بتسخريهم للتصدي لهذا الوباء وفقا ألحكام امل
عدم االمتثال ألمر تسخري صادر ومبلغ له وفقا لألشكال التنظيمية عون الحامية املدنية والطبيب وعامل النظافة وغريهم 

أو لتسخري منشأة  امن املهنيني املحددين يف هذه املادة يف حالة عدم استجابته ألمر التسخري املبلغ له للتجند شخصي
وعىل خالف الجرائم السابقة فإن الركن  631عمومية أو خاصة كالفنادق ووسائل النقل ويتعرض للعقوبات املقررة لذلك.

                                                           

 628  .  05، دار هومه، ص. 2012سنة  11أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون الجزايئ العام، الطبعة  
مؤرخ يف  156-66مر رقم مكرر من األ  290واملادة  127-20من املرسوم التنفيذي رقم  3املعدلة مبوجب املادة  70-20من املرسوم التنفيذي رقم  17املادة  629

            . 10، ص.25،ع. 2020أبريل  29،ج. ر مؤرخة يف 2020أبريل  28مؤرخ يف  06-20املتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم بالقانون رقم  1966جوان  8
 630 السالف الذكر. 06-20قم من القانون ر  9املتضمن قانون العقوبات الجزائري معدلة مبوجب املادة  156-66من األمر  459املادة  
 631 السالف الذكر. 156-66مكرر من األمر  187املادة  
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املادي لهذه الجرمية يشكل امتناع عن فعل وهو تنفيذ التسخرية املبلغ بها املعني ملواجهة هذا الوباء بعد أخذ التدابري 
                                                                                          الوقائية.       

مل يكتفي املرشع بهذا القدر فقط، بل إدراكا منه بأهمية العنرص البرشي خاصة املامرسني الطبيني اللذين يشكلون 
تصالهم املبارش كل صغرية وكبرية عنه نظرا ال  الحصن املنيع واملتواجدين يف الواجهة للتصدي لهذا الوباء واملطلعني عىل

مع املصابني بهذا الفريوس أو املشتبهني بحمله ولهذا فقد وضع املرشع عىل عاتقهم التزام بالترصيح الفوري للمصالح 
 يالصحية املعنية عن كل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة عن األمراض املتنقلة، إذ يعد مرتكبا لهذه الجرمية املامرس الطب

                      632الذي ميتنع عن الترصيح بهذه الحاالت للمصالح الطبية املعنية.

بغرض السيطرة عىل هذه الجائحة ونظرا لظهور العديد من الترصفات التي تحرك الرأي العام ومتس بالنظام 
ب يف لجمهور األمر الذي تسبواألمن العموميني خاصة مع انتشار العديد من األخبار الكاذبة عن وجود إصابات وسط ا

الهلع والخوف لدى املواطنني نظرا الستعامل وسائل التواصل االجتامعي ذات االنتشار الواسع فقد تجريم فعل نرش 
أو ترويج عمدا وبأي وسيلة كانت أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بني الجمهور يكون من شأنها املساس باألمن العمومي 

 يشمل األمن والصحة العموميني لتبقى السلطات واملصالح املختصة الوحيدة املختصة بنرش األخبار وبالنظام العام الذي
                      633مبصادر موثوقة لتجنب االضطراب االجتامعي الذي تثريه هذه األخبار.

تسبب عن غري قصد يف الفقرة الثانية متابعة كل شخص  442زيادة عىل ما سبق ميكن للنيابة العامة وفقا للامدة 
انتقال هذا الوباء لشخص آخر غري مصاب به وتسبب له يف عجز كيل عن العمل ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر وكان ذلك 
ناشئا عن رعونته أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهامل أو عدم مراعاة النظم، إذ تعد هذه الجرمية غري عمدية يتمثل 

باه أو عدم أخذ االحتياطات الالزمة أو عدم احرتام األنظمة املفروضة لتجنب انتشار هذا ركنها املادي يف عدم االنت
                                                                                                                                           634الوباء.

مكرر من نفس  290من قانون العقوبات عن الجرمية الواردة يف املادة  442ادة تختلف الجرمية الواردة يف امل
القانون يف أن هذه األخرية هي جرمية عمدية تتطلب توفر القصد الجنايئ للمتهم املتمثل يف تعمده انتهاكه واجب 

ية بل مجرد و إصابة الضحمن واجبات االحتياط أو السالمة التي يفرضها القانون أو التنظيم لكنها ال تشرتط موت أ 
من قانون العقوبات فهي تتطلب  442تعريض حياته أو سالمته الجسدية للخطر، أما الجرمية األوىل الواردة يف املادة 

                                                           

 632 السالف الذكر. 11-18من القانون رقم  400املادة  
  السالف الذكر. 156-66مكرر من األمر رقم  196املادة  633

 634    السالف الذكر. 156-66الفقرة الثانية من األمر  442املادة  
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إصابة الضحية بعجز عن العمل ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أما إذا تسبب ذلك يف وفاة الضحية أو عجز يتجاوز هذه 
                                        635.مية من مخالفة إىل جنحة والعقوبة املقررة لهااملدة  فيتغري تكييف الجر 

 19هذا إذا كان النشاط اإلجرامي غري عمدي، أما إذا تعمد الجاين نقل عدوى فريوس كورونا املستجد كوفيد 
ة الذي يشرتط وس لجسم الضحيللضحية وتسبب ذلك يف إزهاق روحه مهام تكن الوسيلة املستعملة يف نقل هذا الفري 

فيه أن يكون غري مصاب بهذا الفريوس، ومن بني طرق نقل هذا الوباء أن يتعمد الجاين املصاب بالوباء العطس عىل 
الضحية أو تقبيله مع تعمد اإلبقاء عىل بقايا اللعاب أو وضعها عىل جسم الضحية أو أدواته التي يستعملها بصفة دامئة 

. أما بالنسبة لألثر املرتتب عن هذا الترصف فإذا حدثت الوفاة نكون أمام جرمية تامة يف حني إذا بنية نقل العدوى له
     636مل تتحقق النتيجة املقصودة من الجاين فنكون بصدد الرشوع أو املحاولة.

 19املطلب الثاين : الجزاءات املقررة عن مخالفة تدابري الوقاية من جائحة كوفيد 
أقر املرشع الجزائري العديد من الجزاءات ذات الطابع  19ابري الوقائية من جائحة كوفيد لضامن احرتام التد

الردعي عام وخاص تهدف لتحذير باقي أفراد املجتمع من التفكري يف ارتكاب نفس األفعال من جهة وإيالم الجاين 
ثر ررة ملكافحة هذا الوباء باعتبارها األ بالقدر الالزم الذي مينعه من العودة الرتكاب الجرمية وما مييز الجزاءات املق

املرتتب عىل مخالفة القاعدة القانونية أنها متعددة جنائية يف شكل عقوبة تبعا لجسامة الجرمية ومدنية كالتعويض عن 
                                           الرضر الذي لحق الضحية وإدارية توقعها األجهزة اإلدارية املختلفة.

نظر ملا سبق يتعرض كل مرتكب لجرمية تعريض حياة الغري أو سالمته الجسدية مبارشة للخطر باالنتهاك بال
املتعمد لواجب من واجبات االحتياط والسالمة التي يفرضها القانون أو التنظيم خالل فرتة الحجر الصحي لعقوبة 

أما مرتكب جرمية مخالفة  637ألف دج، 500ألف دج إىل  300الحبس من ثالث سنوات إىل خمس سنوات والغرامة من 
املراسيم أو القرارات اإلدارية املتخذة من طرف السلطة اإلدارية كمن يخالف الحجر املنزيل بالخروج من املنزل والتنقل 
دون رخصة أثناء أوقات الحجر الصحي املنزيل الجزيئ أو الكامل أو عدم احرتام تدابري التباعد االجتامعي أو قرارات 

دج ويجوز الحكم  20000دج إىل  10000املحالت بالنسبة لألنشطة التجارة بالتجزئة فيتعرض لعقوبة الغرامة من  غلق
                                                                                                                                                 638دج. 32000عليه بالحبس ملدة ثالثة أيام عىل األكرث ويف حالة العود فيعاقب املعني بالحبس ملدة عرشة أيام والغرامة 

                                                           

 635 السالف الذكر. 156-66من األمر رقم  289و  288املواد  
 636 السالف الذكر. 156-66و من األمر رقم  255و 254املواد  
 637 السالف الذكر. 156-66مكرر الفقرة الثانية من األمر  290املادة  

 638  السالف الذكر. 156-66املعدلة من األمر  465و  459املادة 
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كام تطبق نفس العقوبة عىل نشاطات نقل األشخاص، وعالوة عىل ذلك يتعرض لعقوبة تكميلية تتمثل يف 
ة جديدة، عدم املنع من استصدار رخص السحب الفوري والنهايئ لرخصة السياقة من يخالف الحجر املنزيل الصحي مع

واملنع من مامرسة نشاط نقل األشخاص أو السحب الفوري والنهايئ لالعتامد والشطب من السجل التجاري بالنسبة 
للتجار املخالفني إلجراء الغلق وهي عبارة عن عقوبات إدارية يجوز الحكم بها عىل املخالف للتدابري الوقائية من هذا 

هذا ويلحق عقوبة سحب رخصة السياقة عقوبة  639ساس باملتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون،الوباء دون امل
                                                                                                                                                                                  640.أخرى تسمح بعدم تكرار الفعل املجرم وهي حجز املركبات وإيداعها يف املحرش عىل نفقة املخالف

وقد أقر املرشع عقوبات تطبق عىل فئة خاصة من العامل املجندين للتصدي لهذا الوباء وهم األطقم الطبية 
ن قد واألسالك املعنيني مبكافحة هذا الوباء الذيوعامل النظافة والحامية املدنية واملخربيني وغريهم من املهنيني 

يبلغون بأمر الوايل القايض بتسخريهم لهذا الغرض، ولهذا يعاقب كل من ال ميتثل لقرار التسخري املبلغ له بالحبس من 
كام يتعرض لغرامة  641دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط.  100000دج إىل  20000شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة من 

دج كل مامرس طبي ال يحرتم واجب اإلفصاح للسلطات املعنية عن األشخاص  40000دج إىل  20000مالية ترتامح من 
املصابني بهذا الوباء أو املشتبه فيهم، أما إذا تم نرش وترويج أخبار كاذبة عن هذا الوباء متس بالنظام العام الذي يشمل 

                                                                                                                                                 642.دج 300000دج إىل  10000ىل ثالث سنوات والغرامة من الصحة واألمن فيعاقب املعني بالحبس من سنة إ

جز كيل غري مصاب به وتسبب له يف عيعاقب أيضا من يتسبب عن غري قصد يف انتقال هذا الوباء لشخص آخر 
دج إىل  8000أيام عىل األقل إىل شهرين وغرامة من  10عن العمل ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر وذلك بالحبس من 

سنوات والغرامة من  3دج، أما إذا نتج عن ذلك وفاة الضحية فالعقوبة املطبقة هي الحبس من ستة أشهر إىل  16000
ج، وإذا وقع عجز للضحية يتجاوز ثالثة أشهر دون وفاته فالعقوبة هي الحبس من شهرين د  100000دج إىل  20000

 19دج، أما إذا تعمد الجاين نقل عدوى فريوس كورونا املستجد كوفيد  100000دج إىل  20000إىل سنتني والغرامة من 
ة الذي يشرتط وس لجسم الضحيللضحية وتسبب ذلك يف إزهاق روحه مهام تكن الوسيلة املستعملة يف نقل هذا الفري 

زيادة عىل التعويضات املدنية التي يحكم بها  643فيه أن يكون غري مصاب بهذا الفريوس فتكون العقوبة اإلعدام
                                                                                                          644القايض لجرب الرضر الذي تعرض له الضحية أو ذوي حقوقه يف حالة حدوث الوفاة وفقا ألحكام القانون املدين.

                                                           

 639 السالف الذكر. 70-20ملرسوم التنفيذي رقم من ا 17و  156-66من األمر  4مكرر  16املادة  
أوت  19، ج. ر مؤرخة يف 2001أوت  19املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها مؤرخ يف  01-14من القانون رقم  127و  121املواد  640

                   .3، ص. 12، ع. 2017فرباير  22ؤرخة يف ، ج. ر م2017فرباير  16مؤرخ يف  05-17، معدل ومتمم بالقانون رقم 4، ص. 46، ع. 2001
 641 السالف الذكر. 156-66من األمر  187املادة  
 642 .156-66مكرر من األمر رقم   196السالف الذكر و  11-18من القانون رقم  400املواد  
 643  السالف الذكر. 156-66من األمر  261و  289و  288الفقرة الثانية و  442املواد  
 644 السالف الذكر. 58-75من األمر  124املادة  
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 :خامتة
جائحة نتيجة لرسعة انتشاره وعدم القدرة عىل السيطرة عليه إىل وباء ثم ل 19كان لتحول فريوس كورونا كوفيد 

ياب دواء أو النشاط الترشيعي هو غ األثر املبارش لتحرك ترشيعات العديد من الدول للتصدي له، وقد كان الدافع لهذا
لقاح لهذا املرض الخطري، ولهذا بالنظر لطرق انتشاره فقد تبني بأن الوسيلة الوحيدة للوقاية منه هي التدابري االحرتازية 
كالتباعد االجتامعي والحجر والعزل الصحي  ناهيك عن املنع من مامرسة بعض الحقوق والحريات املكرسة دستوريا 

تنقل وغريها من الحقوق والحريات التي تتعارض مع مبدأ التباعد االجتامعي وهذا كاستثناء للقضاء عىل هذا كحرية ال
الوباء. من جانب آخر عمل املرشع عىل تنظيم األنشطة التجارية مبنع مامرسة البعض منها وتخفيف القيود املسلطة 

عتامد التي تسمح مبكافحة هذا الوباء عالوة عىل اال  عىل البعض اآلخر لتشجيع األعامل التطوعية بالنظر لطبيعتها
عىل نظام العطل االستثنائية األمر الذي تسبب يف شلل العديد من املرافق العمومية عىل غرار مرفق العدالة نتيجة 

                                                                            املساس بحق التقايض.  

ن ما يعاب عىل املرشع الجزائري عدم إصدار قانون حالة الطوارئ عىل غرار ما قام به املرشع املغريب غري أ 
والفرنيس لضامن حقوق املواطنني خاصة يف مجال حقوق املتقاضني فيام يتعلق باآلجال واملواعيد والتقادم وهو ما قام 

الل مدة ها يف النصوص الترشيعية والتنظيمية خبه املرشع املغريب الذي قىض بإيقاف جميع اآلجال املنصوص عن
الطوارئ وهو ما يجنب املتقاضني التنقل لتقديم الطعون واحرتام اآلجال واملواعيد القانونية وتبقى مصالحهم مضمونة، 

من  322كام يجنب إفالت املجرمني من العقاب بسبب تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة. فالحكم الوارد يف املادة 
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الذي يقيض بتقديم طلب للحصول عىل أمر رفع السقوط يف حالة أحداث تعرقل 

                                                                                                                                                                                              سري مرفق العدالة يثقل كاهل املتقايض نتيجة لتقديم طلب واستدعاء الخصم.   

بسبب عدم قسوتها تارة ومنح القايض الحرية يف تطبيق العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة املالية تارة أخرى وهو 
مع خاصة تلك منها املتعلقة بالحجر الصحي املنزيل عىل خالف املرشع ما ساهم يف عدم احرتامها من طرف أفراد املجت

يورو ويف حالة تكرار املخالفة خالل أسبوعني تصل  135الفرنيس الذي جعل عقوبة مخالفة قواعد الحجر املنزيل غرامة 
ا كان ال بد من إقرار أشهر عند تكرار املخالفة أربع مرات خالل شهر ولهذ 6يورو والحبس  3700يورو ثم  1500الغرامة 

                      عقوبات أشد تضمن احرتام القواعد القانونية املتعلقة مبكافحة هذا الوباء. 
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 ــــحــــة الــــــــمـــــراجــــــــعال ئـــ

 الكتب 
  دار هومه.2012سنة  11أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون الجزايئ العام، الطبعة ، 
  إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهام يف القوانني الجزائرية، ديوان املطبوعات الجزائرية، الطبعة

                                                                                                                                                                      .2007التاسعة
  2014جوزيف برين، املوت األسود، منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، الطبعة األوىل . 
 1994-1993، ط لدراسة القانون يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب األول، نظرية القانونود لطفي، املدخل محمد حسام محم.                                                                                                                                                           
  2006محمد سعيد جعفور، مدخل للعلوم القانونية الوجيز يف نظرية القانون، دار هومه للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثالثة عرش.                                                                                                                                                              
  ،2008محمد صربي السعدي، الواضح يف رشح القانون املدين الجزائري، الطبعة الرابعة، دار الهدى عني مليلة.  
 لعقد واإلرادة الترصف القانوين، ا-محمد صربي السعدي، رشح القانون املدين الجزائري، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام

                        .2004دة، دار الهدى عني مليلة الجزائر، الجزء األول، الطبعة الثانية، املنفر 
  ،2009محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة. 
 2007ر الجامعة الجديدة للنرش، أحكام االلتزام، الجزء األول، دا-نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام. 
 ،2004عدنان عمر، مبادئ القانون اإلداري، نشاط اإلدارة ووسائلها، الطبعة الثانية منشآت املعارف باإلسكندرية . 
  بدون دار النرش1985عيل حسن نجيدة، املدخل لدراسة القانون، نظرية القانون، طبعة ، . 
 زامات، موفم للنرش والتوزيع الجزائر، الطبعة األوىل.عيل فياليل، النظرية العامة للعقد وااللت 

 النصوص القانونية 
  ج. 2020أبريل  28مؤرخ يف  06-20املتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم بالقانون رقم  1966جوان  8مؤرخ يف  156-66األمر رقم،

املتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم  1966 جوان 8مؤرخ يف  156-66.   األمر رقم 10، ص.25،ع. 2020أبريل  29ر مؤرخة يف 
                                                                                                                                                                       . 10، ص.25،ع. 2020أبريل  29،ج. ر مؤرخة يف 2020أبريل  28مؤرخ يف  06-20بالقانون رقم 

 990، ص 78، ع. 1975سبتمرب  30املتضمن القانون املدين الجزائري، ج. ر مؤرخة يف  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75ألمر رقم ا 
 20ر، مؤرخة يف املعدل واملتمم للقانون املدين الجزائري ج.  2005جوان  20املؤرخ يف   10-05املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 

                                                                                                                            .03، ص.31، ع. 2007ماي  13، ج. ر مؤرخة يف 2007ماي  13مؤرخ يف  05-07والقانون رقم  23، ص. 44، ع. 2005جوان 
 املتعلق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج املنتوجات الصيدالنية و/أو توزيعها،  1992جويلية  6مؤرخ يف  285-92ذي رقم املرسوم التنفي

، ج. ر 1993ماي  12مؤرخ يف  114-93، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1470، ص. 53، ع. 1992جويلية  12ج. ر مؤرخة يف 
                                   . 8، ص. 32، ع. 1993ماي  16مؤرخة يف 

  ع. 2006جويلية  16املتضمن القانون األسايس العام للوظيفة العمومية، ج. ر مؤرخة يف  2006جويلية  15مؤرخ يف  03-06األمر رقم ،
جانفي  12ؤرخة يف املحدد للمدة القانونية للعمل، ج. ر م 1997جانفي  11مؤرخ يف  03-97من األمر رقم    02، واملادة 03، ص. 46

                                                                                  . 07، ص. 03،   ع. 1997
  21، ع. 2008أبريل  23املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج. ر، مؤرخة يف  2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08القانون رقم ،

                                                                                                                                                           .04ص. 
  2001أوت  19، ج. ر مؤرخة يف 2001أوت  19املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها مؤرخ يف  01-14القانون رقم ،

 ، 12، ع. 2017فرباير  22، ج. ر مؤرخة يف 2017فرباير  16مؤرخ يف  05-17، معدل ومتمم بالقانون رقم 4، ص. 46ع. 
  06، ع. 2015فرباير  10املتعلق بعرصنة العدالة، ج. ر مؤرخة يف  2015فرباير  01مؤرخ يف  03-15القانون رقم ، 
  14، ع. 2016مارس  07، املتضمن تعديل الدستور، ج. ر مؤرخة يف 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم ، 
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  2، ص. 46، ع. 2018جويلية  29املتعلق بالصحة، ج. ر مؤرخة يف  2018جويلية  2املؤرخ يف  11-18القانون رقم .                                                                                                                                                                                                               
يتعلق بتدابري الوقاية من انتشار فريوس كورونا ) كوفيد  2020مارس  21املوافق  1441رجب  26مؤرخ يف  69-20املرسوم التنفيذي رقم 

 . 06، ص. 15، ع. 2020مارس  21ر مؤرخة يف ( ومكافحته، ج.  19
 19املحدد لتدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا كوفيد  2020مارس  24املؤرخ يف  70-20ملرسوم التنفيذي رقم ا 

                                                                  .10، ص. 16، ع. 2020مارس  24ومكافحته، ج. ر مؤرخة يف 
  املتضمن متديد إجراء الحجر الجزيئ املنزيل إىل بعض الواليات، ج. ر مؤرخة  2020مارس  28مؤرخ يف  72-20املرسوم التنفيذي رقم

                                                                                                     .41، ص. 17، ع. 2020مارس  28يف 
  املتضمن تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة، ج. ر مؤرخة يف  2020مارس  31املؤرخ يف  79-20املرسوم الرئايس رقم

املتضمن تأسيس عالوة  2020أبريل  26مؤرخ يف  104-20من املرسوم التنفيذي رقم  3و  2و  1. واملواد 5، ص. 18، ع. 2020مارس  31
فائدة بعض فئات مستخدمي الجامعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية التابعة لها املجندين يف إطار الوقاية من انتشار استثنائية ل

                                                                                                                                                     . 4، ص. 26، ع. 2020مايو  3، ج. ر مؤرخة يف 19وباء فريوس كورونا كوفيد 
  19يتضمن متديد األحكام املتعلقة بتدابري الوقاية من انتشار وباء فريوس كوفيد  2020أبريل  2مؤرخ يف  86-20املرسوم التنفيذي رقم 

 2020أبريل  23مؤرخ يف  102-20ن املرسوم التنفيذي رقم م 2.  واملادة 12، ص. 19، ع. 2020أبريل  2ومكافحته، ج. ر مؤرخة يف 
 26ومكافحته، ج. ر مؤرخة يف  19يتضمن متديد إجراء الحجر الجزيئ املنزيل املتخذ يف إطار الوقاية من انتشار وباء فريوس كوفيد 

 ، 24، ع. 2020أبريل 
  ستثنائية املوجهة لتسهيل متوين السوق الوطني باملواد يتعلق بالتدابري اال  2020ماي  5مؤرخ يف  109-20املرسوم التنفيذي رقم

 ، 27، ع. 2020ماي  6، ج. ر مؤرخة يف 19الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف ملجابهة فريوس كورونا   كوفيد 
  املحدد  2020مارس  24رخ يف مؤ  70-20املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2020ماي  20مؤرخ يف  127-20املرسوم التنفيذي رقم

 ، 30، ع. 2020ماي  21( ومكافحته، ج. ر مؤرخة يف  19للتدابري التكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا ) كوفيد 
  ( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  2020مارس  23)  1441من رجب  28صادر يف  2.20.292مرسوم بقانون

 مكرر،  6867(، ع.  2020مارس  24)  1441رجب  29الن عنها، النرشة العامة للجريدة الرسمية اململكة املغربية مؤرخة يف اإلع
  ( يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب  2020مارس  24)  1441من رجب  29صادر يف  2.20.293مرسوم بقانون

مارس  24)  1441رجب  29، النرشة العامة للجريدة الرسمية اململكة املغربية مؤرخة يف 19كوفيد -االوطني ملواجهة تفيش فريوس كورون
                                                        . 1783مكرر، ص.  6867(، ع.  2020

 Loi n° 290-2020 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n° 72 
du 24 mars 2020. 
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 الحماية القانونية من التنمر اإللكتروني بجائحة كورونا

 
 

 كلية القانون -أستاذ جامعة الكوفة 
 ملخص: 

م بها أشخاص، أقل ما ( يقو 19-تشهد بعض الدول حدوث حاالت تنمر ضد ضحايا جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد
يوصفون به، أنهم جهلة وال ميتلكون القدر األدىن من الحس اإلنساين. وهذا السلوك املشني يفت يف عضد التضامن والتكاتف 

ة من حني تنقل وسائل اإلعالم املختلف .املجتمعي، املطلوبان بشدة ملواجهة هذه الكارثة التي حولت دول العامل إىل جزر منعزلة 
الت تنمر يقوم بها أشخاص، ال ميكن وصفهم بغري الجهلة وعدميي الوعي وفاقدي الحس اإلنساين، بضحايا جائحة آلخر حا

(، وتتعدد صور هذا التنمر وأشكاله، ولكنها تتمحور حول السخرية من هؤالء الضحايا، 19 -فريوس كورونا املستجد )كوفيد
كون أنهم غري محصنني من اإلصابة بهذا الفريوس، الذي أصاب رؤساء واعتبارهم مجرمني ال ضحايا، وهؤالء األشخاص ال يدر 

حكومات وأولياء عهود ورجال أعامل وشخصيات مشهورة يف مجال الصحافة والفن والرياضة وغريها، وبعضهم فقد حياته بعد 
ً عىل أشخاص ( كا19-أيام من إصابته بهذا الفريوس الفتاك. اذ مع بداية جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد ن التنمر مركزا

صينيني يقيمون يف عدد من الدول، حيث حدثت وقائع عديدة للسخرية منهم، األمر الذي دعا الجهات املسؤولة يف هذه الدول 
إىل التحذير من هذه السلوكيات غري السوية، والتأكيد أنها ميكن أن تصنف كجرائم كراهية، حيث تحظر القوانني املعمول بها 

الدول تلك السلوكيات التي تتعارض يف الوقت نفسه مع منظومة القيم والتقاليد واألعراف السائدة يف املجتمعات  يف أغلب
 .املختلفة وترفضها النفوس البرشية السوية 

 ، االعالم .19التنمر، االلكرتوين، جائحة ، كوفيد  الكلامت املفتاحية : 
 

 Abstract : 

Some countries are witnessing cases of bullying against victims of the emerging corona virus 

(Covid-19) pandemic by people, who are the least described as ignorant and do not possess the 

minimum level of human sense. This disgraceful behavior weakens the solidarity and social 

solidarity, which are desperately needed to confront this catastrophe that has turned the countries 

of the world into isolated islands. Various media outlets report cases of bullying from time to time 

by people, who can only be described as ignorant, unconscious and impotent, victims of the new 

Corona virus (Covid-19) pandemic, and the images and forms of this bullying vary, but they 

center on mocking these victims, and their consideration. Criminals, not victims, and these people 

do not realize that they are not immune to infection with this virus, which has infected heads of 

government, crown princes, businessmen and famous personalities in the field of journalism, art, 

sports and other things, and some of them lost their lives days after being infected with this deadly 

virus. As with the beginning of the new Corona virus (Covid-19) pandemic, bullying was focused 

on Chinese people residing in a number of countries, where many incidents of mocking them 

occurred, which called on the responsible authorities in these countries to warn against these 

abnormal behaviors, and to confirm that they can To be classified as hate crimes, as the laws in 

force in most countries prohibit those behaviors that contradict at the same time the system of 

values, traditions and norms prevailing in different societies and are rejected by normal human 

souls. 

key words : Bullying, electronic, pandemic, Covid 19, media 

  



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

350 
 

 :قدمةم
عىل الرغم من ان التنمر من الظواهر القدمية يف تاريخ الحياة اإلنسانية باختالف أسبابه وأساليبه فإن دراسة  

سبل مواجهته والحامية منه تعد من التوجهات البحثية الحديثة يف مجال الصحة النفسية، خاصة وأنه هذا السلوك  و 
يرتبط بالسياق األرسى واالجتامعي للفرد ويتداخل مع العديد من االضطرابات النفسية والسلوكية لدى شخصية كل 

 645من التنمر والضحية 

صال اذ يرتبط ظهورها بتقنية املعلومات  واالنرتنت ووسائل االت كام ان التنمر االلكرتوين هو ظاهرة حديثة ايضا 
والربامج االجتامعية الحديثة, لذا فالتوجه يف الحامية القانونية للضحية من التنمر االلكرتوين هو حديث ايضا لنسبة 

وضع نصوص ب للتطور الحاصل يف تكنولوجيا املعلومات وما يرافقه من مشاكل يف الحامية تتطلب تدخل املرشعني
قانونية حديثة تعالج هذه املشكلة. فضال عن ان التنمر االلكرتوين بجائحة كورونا هو االحدث حاليا نسبة للوضع الراهن 

 الذي مير به العامل من انتشار هذا الوباء. 

 أهمية املوضوع:
ل حداثة جليا من خال لذا فان أهمية موضوع الحامية القانونية من التنمر االلكرتوين بجائحة كورونا, يتضح

 املوضوع وملا يرتكه التنمر من اثار سلبية كبرية للضحية  نفسية كانت ام اجتامعية.

تتبني مشكلة موضوع البحث من خالل النقص الحاصل يف الترشيعات العربية وخاصة القانون  مشكلة املوضوع:
حامية من مات وما يرافقه من مشاكل كبرية يف الالعراقي وعدم قدرته عىل مواكبة التطور الحاصل يف تكنولوجيا املعلو 

 التنمر االلكرتوين الحاصل يف الوقت الراهن.
سيكون منهج البحث استنباطي تحلييل اضف الىاملقارنةبالقانون الفرنيس للوصول اىل افضل  منهجية البحث:

 وين.وخاصة التنمر االلكرت  الحلول املقدمة اىل املرشع العراقي يف الحامية القانونية من الجرائم املستحدثة
سوف نتناول املوضوع  بخطة ثنائية وعىل مبحثني األول مفهوم التنمر االلكرتوين والثاين تجريم  خطة البحث:

التنمر اإللكرتوين. يف املبحث األول سوف نتناول مطلبني، األول ماهية التنمر اإللكرتوين، والثاين اثار التنمر 
الثاين فسوف نتناول مطلبني أيضا , يف األول تجريم التنمر االلكرتوين عىل املستوى اإللكرتوين. اما يف املبحث 

 الدويل , ويف الثاين تجريم التنمر االلكرتوين عىل املستوى الوطني.
 

  

                                                           
د.احمد حسن الليثي و د. عمرو محمد درويش , فاعلية بيئة تعلم معريف/ سلويك قامئة عىل املفضالت االجتامعية يف تنمية اسرتاتيجيات انظر :  645

 .  203. ص 2017أكتوبر,  – 1ج -ابعمواجهة التنمر اإللكرتوين لطالب املرحلة الثانوية, مجلة العلوم الرتبوية/ العدد الر 
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 مفهوم التنمر اإللكرتوين :املبحث األول 
اثار التنمر  يف املطلب االول، و ملعرفة مفهوم التنمر االلكرتوين البد من التطرق اىل ماهية التنمر اإللكرتوين

 اإللكرتوين يف املطلب الثاين.
 املطلب األول: ماهية التنمر اإللكرتوين

 سوف نتناول يف هذا املطلب فرعني األول تعريف التنمر اإللكرتوين والثاين انواع التنمر اإللكرتوين.
 الفرع األول: تعريف التنمر اإللكرتوين.

َر الشَّ   .646منِر؛ غِضب وساء خلُقه، وصار كالنَِّمر الغاضب  : خُص التنمر لغة : تنمَّ

والتنمر اصطالحا : هو ظلم او اضطهاد متكرر جسميا او نفسيا لشخص اقل قوة من جانب شخص اخر اكرث قوة 
,أي انه سلوك 647او مجموعة من االشخاص , فهو نتاج عدم التوازن يف القوة بني املتنمر واملتنمر عليه ) الضحية(

 متكرر يهدف لإلرضار بالشخص اآلخر عمدا كام انه يتميز بطرق معينة من أجل اكتساب السلطة عىل حساب عدواين
. لذا فان التنمر االلكرتوين يقع بالغالب عىل الطرف الضعيف وهو ال يقترصعىل األطفال فقط، اذ 648الشخص االخر

ايقة او عىل الرغم من تسمية البعض له باملضأن هذا الترصّف يُعرّف بنفس التعريف عندما يرتكب عىل البالغني, 
 .649التحرش او مطاردة الضحية الغراض مالية او جنسية 

يعود البحث يف ظاهرة التنمر إىل عقد السبعينيات من القرن املايض يف بعض الدول األوروبية وخاصة 
يف املدارس عىل أثر  اهرة التنمراإلسكندنافية التي قامت السلطات التعليمية فيها بدراسات استكشافية كثرية حول ظ

قيام ثالثة مراهقني باالنتحار بسبب اضطهادهم وترويعهم من بعض رفقاء الدراسة , ويف فرتة الثامنينيات استحوذ 
التنمر يف املدارس عىل قدر كبري من االهتامم يف اليابان , حيث أظهرت نتائج العديد من الدراسات التي أجريت حول 

احتلت هذه  2000لث تالميذ املدارس املتوسطة كانوا ضحية لهذا النوع من العنف , وبحلول عام هذه الظاهرة أن ث
الظاهرة درجة عالية من االهتامم لدى الكثري من الدول كانجلرتا وغريها من دول أوروبا الغربة و كذلك أمريكا الشاملية 

 دراسات التي أوصت بإجراء برامج للتدخل للحد منواسرتاليا ونيوزيلندا , وصاحب ذلك إجراء العديد من البحوث وال
 .650هذه الظاهرة والقضاء عليها 

                                                           
 2285 , ص2008د. احمد مختار عمر, معجم اللغة العربية املعارصة, املجلد االول, الطبعة االوىل , , عامل الكتب, القاهرة , أنظر :  646
 .9, ص 1620د. مجدي محمد الدسوقي , مقياس السلوك التنمريلالطفال واملراهقني, دار جوانا للنرش والتوزيع, أنظر:  647
امللتقى التدريبي  االسباب والعالج,الدعوة اىل -املركز الدويل للطفولة والتعليم املبكر والتطوير, التنمر املدريس ملرحلتي الطفولة واملراهقةأنظر:  648

 . 3, ص 2017االردن, –الرتبوي,عامن 
, املصدر عىل موقع االنرتنت االيت :  2019اكتوبر  29جريدة الرياض, أنظر : جامنة الحريب, التنّمر اإللكرتوين.. سلوك عدايئ لتشويه الُسمعة,  649

http://www.alriyadh.com/1784694   22/5/2020اخر مراجعة 
 .6د. مجدي محمد الدسوقي , مصدر سابق, صانظر:  650

http://www.alriyadh.com/1784694
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,هام: املحامية األمريكية   2001اال ان صياغة موضوع التنمر بشكل قانوين,يُنسب اىل شخصان, ابتدأءا من عام 
 2008عام  (cyberbullying.org) نانيس ويالرد, ومدرس املدرسة الكندية  بيلبيلسيوالذي انشأ أول موقع إلكرتوين

 .651والخاص مبوضوعالتنمر االلكرتوين

بان التنمر هو عبارة عن) لغة تشهريية بسلوك متسلط متضمن متييز او مضايقة  2003تشري نانيس ويالرد  يف عام 
يكشف عن معلومات شخصية أو يحتوي عىل تعليقات مسيئة أو مبتذلة أو مهينة( كام اضافت  اىل مضمون التعريف 

عىل انه  2008استخدام االنرتنت وتقتية املعلومات بينام  يعرف بيل بيليس التنمر االلكرتوين  يف عام  2007عام  يف
يذاء  )استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالتبشكل متعمد ومتكرر وعدايئ من قبل فرد أو مجموعة من االفراد بهدف إ

 .اآلخرين (

و عمل مؤذ يقوم به شخص ضد أخر، أو مجموعة أفراد ضد شخص أو كام يعرف التنمر  عىل انه )أي تعدي أ  
مجموعة أخرى. وليك يسمى العمل املؤذي تتمرا، البد له أن يكون قد حصل أكرث من مرة. وعمل التنمر يقوم بناء 
عىل استقواء شخص عىل آخر، أو استغالل نقاط ضعفه من أجل إيقاع الرضر به وخطورة التنمر تكمن يف أنه يهدف 

 652إىل النيل من شخصية األخر وكرس ثقته بنفسه، وتقليص قيمته واعتباره أمام نفسه واألخرين( 

ويعرف التنمر ايضا بانه ) ذلك السلوك املتكرر الذي يهدف إىل ایذاء شخص آخر جسديا أو لفظيا أو اجتامعيا، أو 
بات الضحية وإذاللها ونيل مكتس جنسيا من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص وذلك بالقول أو الفعل للسيطرة عىل

 . 653غري رشعية منها عن طريق وسائل االتصال االجتامعي( 

او بتعريف مبسط للتنمر االلكرتوين هو ) تعمد إيذاء االخرين بطريقة متكررة عن طريق استخدام االنرتنت 
 654وتويرت .... الخ (وبانستغرامكاالمييل واأللعاب االلكرتونية والرسائل النصية ووسائل التواصل االجتامعي مثل يوت

                                                           

 
651FEGENBUSH( B.) &OLIVIER(D.),Cyberbullying:  A  literature  Review. Paper   presented    at    the    Annual Meeting  of  the  
Louisiana  Education  Research Association Lafayette, March 5-6, 2009. P.8.  

 .  6, ص 2016انظر : هيئة تنظيم االتصاالت, كتيب قل ال ... للتنمر االلكرتوين ,مملكة البحرين,  652
لتعليم ا انظر : أمل يوسف عبد الله العامر, التنمر اإللكرتوين وعالقته بادمان اإلنرتنت يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية لدى طالب وطالبات 653

 .227,ص 2016التطبيقي بدولة الكويت,مجلة البحث العلمي يف الرتبية, العدد السابع عرش, 
 .4,ص2018ت ,دليل التعامل مع التنمر االلكرتوين,اململكة العربية السعودية, وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماأنظر :  654
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إن العامل الرئييس يف التنمر هو قصد اإليذاء. وقد يكون قصد األيذاء من أجل املزاح أو يكون جديا، وقد يكون 
صغريا أو كبريا، ولكن مهام كان القصد ومهام كان الحجم، فالنتيجة واحدة وهي أن هنالك شخص سوف يتعرض 

 .655لالذی

ين يختلف عن التنمر التقليدي, اذ انه يسمح للمتنمر مبضايقة الضحية يف أي وقت ويقلل اال ان التنمر االلكرتو 
من من مستوى املسؤولية واملحاسبة للمتنمر عام هو عليه الحال يف التنمر وجها لوجه, وهو اشد خطورة اذ يقتحم املنازل 

استخدام حسابات مؤقتة وأسامء .كام انه يُبقي الشخص مجهول الهوية، ب656عن طريق وسائل االتصال الحديثة
 657ُمستعارة

 الفرع الثاين: أنواع التنمر اإللكرتوين.
قبل الدخول اىل انواع التنمر االلكرتوين البد من معرفة انواع التنمر التقليدي. فهناك عدة النواع للتنمر التقليدي  

حية نفسيا والتنمر النفيس  بايذاء الض ,ومنها التنمر الجسمي بايذاء الضحية جسديا كالرضب والركل658يضعها الباحثون
عن طريق التقليل من شأنها كالضحك بصوت منخفض والتنمر اللفظي بالكالم الجارح والتنمر االجتامعي كالتجاهل 
املتعمد للشخص والعزلة. ومنهم من يقسمها اىل نوعني مبارشة أي توجه للشخص وغري مبارشة ومع ذلك توثر عىل 

 . 659نفسية الشخص 

 مالحظة هذه االقسام ميكن ان نقسمها اىل ثالث أنواع :ومن 
أوال:  اما ان تكون تكون بالقول أي اللفظ كالكالم والذي يسعى املتنمر اىل التقليل من شأن الضحية باالزدراء 

 او السخرية.
 ثانيا:  او  ان تكون بالفعل كايذاء الشخص جسديا او عمل حركات او ضحك متعمد.

 ن باالمتناع عن القول او الفعل كالتجاهل املتعمد للشخص والعزلةثالثا: او حتى تكو 
 اما التنمر االلكرتوين والذي يكون باستخدام وسائل التواصل االجتامعي فيكون بطرق عديدة منها: 

 .رسائل التهديد التي تصل من مصدر مجهول إىل الربيد أو الحساب الشخيص يف تطبيق ما وتكرار الفعل .1
                                                           

 .6أنظر: هيئة تنظيم االتصاالت . مصدر سابق, ص  655
نفعاليا اانظر :  هشام عبد الفتاح املكانني و نجايت احمد يونس وغالب محمد الحياري,التنمر االلكرتوين لدى عينة من الطلبة املضطربني سلوكيا و  656

 .181, ص 2018,  1,عدد  12 مدينة الزرقاء , مجلة الدراسات الرتبوية والنفسية , جامعة السلطان قابوس , مجلد يف
 22/5/2020راجعة اخر م  http://www.alriyadh.com/1784694أنظر: جامنة الحريب, مصدر سابق ,املصدر عىل موقع االنرتنت االيت :  657
 .20أنظر: د.مجدي محمد الدسوقي, مصدر سابق, ص 658
عىل موقع   2019/03/28دراسة يف مدونة تعليم جديد منشور   أنظر: مو ى محمد الشيخي, ما هو التنمر اإللكرتوين ، وسائله، و أساليب عالجه؟, 659

 االنرتنت االيت:
 https://www.new-educ.com 

http://www.alriyadh.com/1784694
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
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ً وأخالقياً عىل صورة خاصة، أو مقال أو فيديو منشور عىل اإلنرتنت وتداوله التعليقات غري  .2 الالئقة اجتامعيا
 .بني أوساط املجتمع

 .التصوير من غري علم الطرف اآلخر ونرش صوره عىل وسائل التواصل املختلفة بهدف إلحاق اإليذاء به .3
 .ب لآلخرين يف مشاهدتهنرش صور حقيقية أو معدلة يبدو فيها الطرف اآلخر يف وضع ال يرغ .4
 .نرش شائعة أو معلومات عن الطرف اآلخر بهدف اإلساءة أو تشويه السمعة .5
 .حقوق امللكية الفكرية وتخريب املعلومات وسوء استخدامها .6
 .التجسس من خالل تطبيقات صممت بهدف اخرتاق الخصوصية .7
 .الدخول الغري مرصح وغري القانوين للشبكات بهدف اإلساءة لآلخرين .8
 .تحرش واالبتزاز من خالل قنوات التواصل اإللكرتونية املتعددةال .9

االتصال الهاتفي من طرف معروف أو مجهول يقوم فيه بنرش شائعات عن طرف آخر يهدف من خالله إىل  .10
 .اإلرضار باآلخر وتشويه سمعته

 .انتحال الشخصية، ونرش مشاركات إلكرتونية مختلفة تسيئ لآلخرين .11
 .ات ال يرغب الطرف اآلخر مطلقاً يف اطالع أحد عليهاالتحايل وترسيب معلوم .12
 .النبذ أو االستبعاد اإللكرتوين ويحدث عندما ال يرد شخص ما عىل رسالة إلكرتونية أو فورية بالرسعة املتوقعة .13

 .املطلب الثاين: اثار التنمر اإللكرتوين
بد من التطرق ة كورونا يف الفرع الثاين ال قبل التكلم عناألرضارواملشاكل التي يحدثها التنمر اإللكرتوين بجائح

 اىل أسباب التنمراإللكرتوين يف الفرع األول.

 الفرع األول: اسباب التنمر اإللكرتوين.
ترجع الدراسات أسباب ظهور التنّمر يف املدارس إىل التغرّيات التي حدثت يف املجتمعات اإلنسانية، و املرتبطة 

 أنواعه ، واختالل العالقات األرسية يف املجتمع ، وتأثري االعالم عىل املراهقني يفأساسا بظهور العنف و التمييز بكل 
املراحل املتوسطة والثانوية ، وكرثة املهاجرين الفقراء الذين يسكنون األحياء الفقرية وعدم قدرة أهل هؤالء الطلبة 

 النقط دت إىل انتشار ظاهرة التنمر يفاملتُنّمرين عىل ضبط سلوكاتهم . و عموما ميكن تلخيص أهم األسباب التي أ 
 : 660التالية

 األسباب األرسية  -أ

                                                           
 .2014/10/18ملزيد من التفاصيل أنظر:  الحسني اوباري, ما هو التنمر املدريس ؟ أسبابه و عالجه , دراسة يف مدونة تعليم جديد 660
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متيل األرس يف املجتمعات املعارصة إىل تلبية االحتياجات املادية لألبناء من مسكن وملبس ومأكل و تعليم جيد 
تقويم السلوك عة الرتبوية و و ترفيه ، مقابل إهامل الدور األهم الواجب عليهم بالنسبة للطفل أو الشاب ، أال و هو املتاب

وتعديل الصفات السيئة و الرتبية الحسنة . و قد يحدث هذا نتيجة انشغال األب أو األم أو هام معا عن تربية أبنائهام 
و متابعتهم ، مع إلقاء املسؤولية عىل غريهم من املدرسني أو املربيات يف البيوت . و إىل جانب اإلهامل ، يعترب العنف 

أهم أسباب التنمر ، فالطفل الذي ينشأ يف جو أرسي يطبعه العنف سواء بني الزوجني أو تجاه األبناء أو األرسي من 
الخدم ، البد أن يتأثر مبا شاهده أو ما مورس عليه . وهكذا فإن الطفل الذي يتعرض للعنف يف األرسة ، مييل إىل 

الحامية الزائدة عن الحد تعيق نضج األطفال وقد  كذلك . مامرسة العنف والتنّمر عىل الطلبة األضعف يف املدرسة
تظهر لديهم أنواع من الفوبيا كفوبيا املدرسة واألماكن املفتوحة العتامدهم الدائم عىل الوالدين ، فالحامية األبوية 

 . الزائدة تقلل من شأن الطفل وتضعف من ثقته بنفسه وتشعره بعدم الكفاءة

 األسباب النفسية) السكولوجية( -ب
يف كثري من األحيان ، ينحدر املتنمرون من األوساط الفقرية و من العائالت التي تعيش يف املناطق املحرومة ، 
أو ما يسمى أحزمة الفقر ، و تعاين من مشاكل اقتصادية ، يف ظل وضع سوسيولوجي يتسم باتساع الهوة و الفوارق 

ًة ما يكون املتنمرون ، و خصوصا القادة منهم ، ذوي بني الطبقات االجتامعية . و من الناحية السيكولوجية عاد
املضادة للمجتمع ، و تكمن خطورة هذا النوع يف إمكانية  psychopathشخصيات قوية و من الشخصيات السيكوباثية

تحوله خارج املدرسة إىل مرشوع مجرم يهدد استقرار املجتمع ، حيث غالبا ما يؤسس املتنمرون عصابات إجرامية أو 
ون إىل عصابات إجرامية قامئة . إىل جانب ما ذكر ، ميكن أن يلجأ الطفل إىل العنف نتيجة مرضه واضطراباته ينضم

السلوكية التي تحتاج إىل عالج وتدّخل من أشخاص مهنيني، مثل األطباء النفسيني املختصني يف الطب النفيس 
ات نفسية قد حياناً تعود أسباب التنمر إىل اضطرابلألطفال أو االختصاصيني النفسيني أو املرشدين يف املدارس . فأ 

تحتاج إىل عالج دوايئ وهذا بالطبع يكون بعد أن يتم الكشف من ِقبل طبيب نفيس ومن األهمية أن يكون هذا 
 الطبيب مختصاً يف الطب النفيس لألطفال

 األسباب املرتبطة بتطور تكنلوجيا املعلومات -ج
عىل مفاهيم مثل القوة الخارقة وسحق الخصوم واستخدام كافة األساليب  تعتمد األلعاب اإللكرتونية عادة

لتحصيل أعىل النقاط واالنتصار دون أي هدف تربوي ، لذلك نجد األطفال املدمنني عىل هذا النوع من األلعاب ، 
سهم أو بني  مدار يعتربون الحياة اليومية مبا فيها الحياة املدرسية ، امتدادا لهذه األلعاب ، فيامرسون حياتهم يف

وهنا تكمن خطورة ترك األبناء يدمنون ألعاب العنف ، لذلك ينبغي عىل األرسة  . معارفهم واملحيطني بهم بنفس الكيفية
عدم السامح بتقوقع األبناء عىل هذه األلعاب والسعي للحد من وجودها ، كام ينبغي عىل الدولة أن تتدخل ومتنع انتشار 



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

356 
 

و بسلطة القانون ألنها تدمر األجيال وتفتك بهم . و إىل جانب األلعاب اإللكرتونية ، و بتحليل تلك األلعاب املخيفة ول
قتل الهمجي نالحظ تزايد مشاهد العنف و ال –سواء كانت موجهة للكبار أو الصغار  –بسيط ملا يعرض يف التلفاز من أفالم 

و ال يخفى عىل أحد خطورة هذا األمر خصوصا إذا و االستهانة بالنفس البرشية بشكل كبري يف اآلونة األخرية ، 
 استحرضنا ميل الطفل إىل تصديق هذه األمور و ميله الفطري إىل التقليد و إعادة اإلنتاج

 األسباب املرتبطة بالحياة املدرسية -د
 ارتقى العنف يف املدارس املعارصة إىل مستويات غري مسبوقة ، وصلت حد االعتداء اللفظي و الجسدي عىل

املدرسني من طرف الطالب و أولياء أمورهم ، حيث اندثرت حدود االحرتام الواجب بني الطالب ومعلمه ، مام أدى إىل 
تراجع هيبة املعلمني و تأثريهم عىل الطالب ، األمر الذي شجع بعضهم عىل التسلط و التنمر عىل البعض اآلخر ، متاما 

ولة و املؤسسات . إىل جانب ذلك ميكن أن يؤدي التدريس بالطرق كام يقع يف املجتمعات عندما ترتاجع هيبة الد
التقليدية التي تعتمد مركزية املدرس كمصدر وحيد للمعرفة و كاملك للسلطة املطلقة داخل الفصل ، إىل دفع هذا األخري 

التنمر . هذا  ةإىل اعتامد العنف و اإلقصاء كمنهج لحل املشكالت داخل الفصل ، مام يخلق بيئة مناسبة لنمو ظاهر 
باإلضافة إىل غياب األنشطة املوازية داخل املدارس ، و اختزال الحياة املدرسية يف األنشطة الرسمية التي متارس 

 .داخل الفصل يف إطار تنزيل الربامج الدراسية

 الفرع الثاين: ارضار التنمر اإللكرتوين.
ت، وأغلب الدراسات التي أجريت كانت عىل طالب ان التنمراإللكرتوين عموما ينتج عنه أرضار مختلفة الدرجا

املدارس وفئة املراهقني بالتحديد، حيُث تكون التغريات النفسية والجسمية لديهم يف أوجها وتعرضهم لصدمات عاطفية 
 661:كبرية، واستعدادهم للقيام بأية ردة فعل تجاه الطرف املتنمر، ومن هذه األرضار ميكن أن نذكر

 لبيانات الهامةفقدان املعلومات وا. 
 اخرتاق األنظمة والقوانني. 
 يؤدي إىل تفكري الضحية يف املشكلة مام يسبب له تأخر درايس أو فقدان عمله أو عالقته االجتامعية. 
 التشهري باآلخرين والسخرية منهم. 
 العزلة عن املجتمع املحيط. 
 فقدان كلامت الدخول الخاصة والحسابات املهمة. 
  خول الغري مرشوع عىل الصور الخاصة باآلخرين ونرشها دون علمهمقد يقوم املتنمر بالد. 
 اخرتاق الهواتف الذكية. 

                                                           
 c.comedu-https://www.newمو ى محمد الشيخي, مصدر سابق , منشور عىل موقع االنرتنت االيت:ملزيد من التفاصيل أنظر: 661

https://www.new-educ.com/
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 يف الغالب يتسبب املتنمر باإليذاء النفيس للطرف اآلخر. 
وبانتشار جائحة كورونا يف العامل , ظهر اىل العلن هذا التنمر االلكرتوين وعن طريق وسائل التواصل االجتامعي 

خاص املصابني بهذا املرض من طريق االستهزاء بهم او فضحهم بني الناس رغم شفاؤهم منه مام بقصد االيذاء األش
 يرتتب عليه اثار نفسية واجتامعية عىل الضحية.

( يقوم بها أشخاص، 19-تشهد بعض الدول حدوث حاالت تنمر ضد ضحايا جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد
تلكون القدر األدىن من الحس اإلنساين. وهذا السلوك املشني يفت يف عضد أقل ما يوصفون به، أنهم جهلة وال مي

 .662التضامن والتكاتف املجتمعي، املطلوبان بشدة ملواجهة هذه الكارثة التي حولت دول العامل إىل جزر منعزلة 

هلة جتنقل وسائل اإلعالم املختلفة من حني آلخر حاالت تنمر يقوم بها أشخاص، ال ميكن وصفهم بغري ال
(، وتتعدد صور هذا التنمر 19 -وعدميي الوعي وفاقدي الحس اإلنساين، بضحايا جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد

وأشكاله، ولكنها تتمحور حول السخرية من هؤالء الضحايا، واعتبارهم مجرمني ال ضحايا، وهؤالء األشخاص ال 
لذي أصاب رؤساء حكومات وأولياء عهود ورجال أعامل يدركون أنهم غري محصنني من اإلصابة بهذا الفريوس، ا

وشخصيات مشهورة يف مجال الصحافة والفن والرياضة وغريها، وبعضهم فقد حياته بعد أيام من إصابته بهذا الفريوس 
( كان التنمر مركزاً عىل أشخاص صينيني يقيمون يف 19-الفتاك. اذ مع بداية جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد

من الدول، حيث حدثت وقائع عديدة للسخرية منهم، األمر الذي دعا الجهات املسؤولة يف هذه الدول إىل التحذير  عدد
من هذه السلوكيات غري السوية، والتأكيد أنها ميكن أن تصنف كجرائم كراهية، حيث تحظر القوانني املعمول بها يف 

املجتمعات  مع منظومة القيم والتقاليد واألعراف السائدة يف أغلب الدول تلك السلوكيات التي تتعارض يف الوقت نفسه
 .663املختلفة وترفضها النفوس البرشية السوية 

وبسبب بقاء الحظر وبقاء األشخاص يف املنازل, ازداد التنمر االلكرتوين الذي يتعرض له االفراد وخاصة األطفال, 
اإلنرتنت يف يجعلهم يدخلون عامل  19-بسبب جائحة كوفيداملنازل اذ قالت وكالة تابعة لألمم املتحدة إن بقاء األطفال يف 

 .664سن أصغر ويقضون وقتا أطول عىل اتصال بالشبكة الدولية كام أصبحوا أكرث عرضة للتنمر اإللكرتوين 

مليار طفل ال يذهبون إىل املدرسة بسبب إجراءات العزل  1.5وقدر االتحاد الدويل لالتصاالت، ومقره جنيف، أن 
ام لوقف انتشار فريوس كورونا املستجد، األمر الذي يدفعهم لالتصال باإلنرتنت لتحصيل دروسهم وكذلك من أجل الع

                                                           
 عىل موقع االنرتنت االيت:  22/4/2020أنظر: مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية, التنمر ضد ضحايا كورونا سلوك مشني, منشور يف  662

 https://www.ecssr.ae2020 /5/22 اخر مراجعة كانت يف  / 
 أنظر: املصدر السابق. 663
 عىل موقع االنرتنت االيت: 2020/05/06أنظر: ميدل ايست اونالين, كورونا يفتح شاشات التنمر االلكرتوين أمام األطفال, منشور يف  664

https://middle-east-online.com2020/5/22 اخر مراجعة يف   
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https://middle-east-online.com/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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مارتن، مديرة االتحاد الدويل لالتصاالت، يف إفادة إلكرتونية -حياتهم االجتامعية وهواياتهم.وقالت دورين بوجدان
دون كان يخطط له أولياء أمورهم، يف سن أصغر بكثري، وب "كثري من األطفال يدخلون عىل اإلنرتنت يف سن أصغر مام

 املهارات الالزمة لحامية أنفسهم سواء من املضايقات عىل اإلنرتنت أو من التنمر اإللكرتوين.

كام اصبح التنمر االلكرتوين بسبب كورونا حتى بالنسبةلالسامء, اذ ذكرت قناة الحرة بأن صبي أسرتايل يف الثامنة 
كورونا, تعرض للتنمر من أصدقاءه  يف املدرسة فينادونه فريوس كورونا، ما سبب له الحزن والغضب  من عمره اسمه

 .665مام دعى باملمثل توم هانكس ان يبعث له رسالة قائال فيها انه صديقه .والعزلة من اصدقاءه
موماً والصينيني يني عكام أثار تفيش فريوس كورونا املستجد موجة عنرصية يف معظم من دول العامل تجاه اآلسيو

عىل وجه الخصوص. وتم رصد عدد كبري من حاالت تنّمر استهدفت آسيويني مغرتبني يف الخارج، وكانت الواقعة 
األشهر يف فرباير املايض حني قام مجموعة من الطالب يف مدرسة ثانوية مبدينة لوس أنجلوس األمريكية، باالعتداء 

 .666وية ما أسفر عن إصابته بكدمات شديدة نقل عىل إثرها إىل املستشفىالجسدي عىل طالب أمرييك من أصول آسي

وقد وصل االمر حتى بتنمر دول عىل أخرى اذ تجدر االشارة بان السفري الصيني لدى لندن قد ذكر بتاريخ 
 بإن الصني مل تتكتم عىل تفيش فريوس كورونا املستجد لذلك يتعني عىل الواليات املتحدة الكف عن 30/4/2020

كام قد ال يأيت التنّمر اإللكرتوين  667.التنمر عليها بشكل يذكر بالحروب االستعامرية األوروبية يف القرن التاسع عرش
من قبل الناس املعروفني؛ وغالباً ما يتم إرساله من مجهول، مام يرتك مزيداً من اآلثار عىل التحقق من سوء املعاملة 

ئك لكرتوين املجهول أن يقوض إىل حد كبري الشعور بالثقة واألمان بالنسبة ألولخارج اإلنرتنت أيضاً. ميكن للتنّمر اإل
وميكن أن يخلق حالة من  .الذين يتلقونه، ألنه يصعب إثباته دون تدخل السلطات التي نشأ فيها واقعة سوء املعاملة

 .668يةجنون الشك واالضطهاد، وغالباً ما يكون أقوى من سوء املعاملة من شخص ما معروف للضح
 .شباب قد تعرضوا لإلساءة عرب اإلنرتنت يف مرحلة ما 10من كل  7كام تشري األبحاث إىل أن ما يصل إىل  

غالباً ما يعامل مصطلح "التنمر اإللكرتوين" كظاهرة متميزة، ولكنه امتداد للتنمر الذي يعترب مشكلة قدمية. فالتنمر 

                                                           
 عىل موقه االنرتنت االيت:  2020/ 3/4كورونا".. تعرض للتنمر فأصبح توم هانكس صديقه, منشور يف أنظر: قناة الحرة, صبي اسمه " 665

https://www.alhurra.com2020 /5/22 اخر مراجعة كانت يف  
عىل موقع  5/4/2020شبكة الجزيرة اإلعالمية, مقال منشور , رياح عنرصية عكسية تهب يف الصني تحت وطأة كورونا, عيل أبو مريحيلأنظر:  666

 22/5/2020اخر مراجعة  https://www.aljazeera.netاالنرتنت االيت:
 موقع االنرتنت االيت: . عىل23/4/2020رويرتز, منشور بتاريخ  –قناة العربية, الصني: مل نتكتم عىل تفيش كورونا, عن لندن أنظر:  667

w.alarabiya.nethttps://ww   22/5/2020اخر مراجعة 
أنظر: ليامهاكيت, التنّمر اإللكرتوين وآثاره عىل حقوق اإلنسان, األمم املتحدة , منشور يف موقع االنرتنت االيت:  668

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20054   2020/ 22/5اخر مراجعة كانت يف 

https://www.alhurra.com/
https://www.aljazeera.net/
https://www.alarabiya.net/ar/coronavirus/2020/04/23/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20054
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ً ما يؤثر عىل األشخاص الذين يتمتعون يعود إىل النزعات االجتامعية الخفية لألحكام امل سبقة والتمييز، وغالبا
 .بخصائص مختلفة كالعرق والهوية والدين واالعاقة والحياة الجنسية  ، أكرث من غريهم

 تجريم التنمر اإللكرتوين :املبحث الثاين
لثاين تجريم التنمر واسوف نتناول هذا املبحث يف مطلبني األول تجريم التنمر اإللكرتوين عىل املستوى الدويل 

 عىل املستوى الوطني.
 .املطلب األول: تجريم التنمر اإللكرتوين عىل املستوى الدويل

سنتناول االتفاقية الدولية  الخاصة مبنع التنمر يف أماكن العمل يف الفرع األول,  وتوصيات املنظامت الدولية 
 يف الفرع الثاين.

 .لتنمرالفرع االول: االتفاقية الدولية مبنع ا
وتشدد  669.بشأن العنف واملضايقة يف العمل 190,االتفاقية رقم  2019/ 6/ 21تبنى مؤمتر العمل الدويل يف 

العنف واملضايقة يف عامل العمل ميكن أن يشكالن انتهاكًا لحقوق اإلنسان أو انتهاكًا   " االتفاقية يف ديباجتها عىل أن
وتذكّر االتفاقية الدول  ." لخطر وغري مقبولني ويتعارضان مع عمل الئق ويعرضان فرًصا متساوية ل [...] لهذه الحقوق

 ." بيئة عامة ال تتسامح إطالقاً   " أيضاً بأنها تتحمل مسؤولية تعزيز

مجموعة من السلوكيات واملامرسات غري املقبولة ، أو التهديد   " تعرّف االتفاقية العنف بالتحرش عىل أنه :التعريف
واملامرسات، سواء حدثت يف مناسبة واحدة أو بشكل متكرر ، والتي لغرض التسبب يف أذى بدين أو بهذه السلوكيات 

نفيس أو جنيس أو اقتصادي أو التسبب فيه أو من املحتمل أن يتسبب فيه ، ويتضمن العنف والتحرش عىل أساس 
 :فإن ما ييل محمي وبالتايل .تحمي االتفاقية العامل وغريهم من الناس يف عامل العمل  ." الجنس 

 . املوظفني، عىل النحو املحدد يف القانون واملامرسة الوطنية 
 .األشخاص الذين يعملون ، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي 
 . ) األشخاص يف التدريب )املتدربني 
 . العامل املفصولني 
 .املتطوعني 
 . الباحثني عن عمل واملتقدمني للعمل 

                                                           
 : ملزيد من التفاصيل أنظر 669

HULLAR (E.) , Nouvelle convention OIT pour combattre la violence et le harcèlement au travail,castegnaro, 7 Août 2019, 
disponible sur internet : https://www.castegnaro.lu/fr/news-events/m/a/nouvelle-convention-oit-pour-combattre-la-violence-
et-le-harcelement-au-travail/ 

https://www.castegnaro.lu/fr/news-events/m/a/nouvelle-convention-oit-pour-combattre-la-violence-et-le-harcelement-au-travail/
https://www.castegnaro.lu/fr/news-events/m/a/nouvelle-convention-oit-pour-combattre-la-violence-et-le-harcelement-au-travail/


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

360 
 

 وظائف أو مسؤوليات صاحب العمل األفراد الذين ميارسون سلطة أو. 

تنطبق االتفاقية عىل العنف والتحرش يف عامل العمل الذي يحدث يف بعض األحيان ، فيام يتعلق أو نتيجة 
 :للعمل املنجز

 .يف مكان العمل ، مبا يف ذلك األماكن العامة والخاصة عند استخدامها كمكان عمل 
  أو يأخذ فرتات راحة أو وجبات أو يستخدم مرافق صحية أو غرف يف األماكن التي يتقاىض فيها العامل أجرًا

 استحامم أو غرف تبديل .
 . عند السفر أو السفر أو التدريب أو األحداث أو األنشطة االجتامعية املتعلقة بالعمل 
 .يف سياق االتصاالت املتعلقة بالعمل ، مبا يف ذلك تلك التي تستخدم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
 . يف السكن الذي يوفره صاحب العمل 
 خالل الرحالت بني املنزل ومكان العمل. 

يجب عىل كل دولة عضو أن تعتمد ترشيعات تلزم أصحاب العمل باتخاذ التدابري املناسبة ملنع :الحامية والوقاية
 :قد تشمل هذه .العنف واملضايقة

 عنف لة للتطبيق يف مكان العمل تتعلق بالاعتامد وتنفيذ ، بالتشاور مع العامل وممثليهم ، سياسة قاب
 والتحرش.

 . مراعاة العنف واملضايقة ، واملخاطر النفسية االجتامعية املرتبطة به ، يف إدارة السالمة والصحة املهنية 
  تحديد املخاطر وتقييم مخاطر العنف واملضايقة ، وإرشاك العامل وممثليهم ، واتخاذ تدابري ملنع والسيطرة عىل

 خاطر .هذه امل
  لتزويد العامل واألشخاص املعنيني اآلخرين ، يف أشكال يسهل الوصول إليها حسب االقتضاء ، باملعلومات

 .والتدريب بشأن مخاطر العنف واملضايقة التي تم تحديدها وحول تدابري الوقاية والحامية املقابلة

ألعضاء أن تعتمد ، وفًقا للقانون والوضع يجب عىل الدول ا:سياسة منع وإزالة العنف واملضايقة يف عامل العمل
الوطني وبالتشاور مع املنظامت التي متثل أصحاب العمل والعامل ، "نهًجا شامالً والذي يهدف إىل منع وإزالة العنف 

 ووفًقا لالتفاقية ، يجب أن يأخذ هذا النهج يف االعتبار العنف واملضايقة ضد أطراف ثالثة ، .واملضايقة يف عامل العمل
 :ويجب أن يشمل عىل وجه الخصوص

 . ضامن معالجة السياسات ذات الصلة للعنف واملضايقة 
 . ضامن الوصول إىل سبل االنتصاف والجرب وكذلك دعم الضحايا 
 ضامن وجود وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق ، إلخ. 
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ريوس فية التعامل مع فويجدر اإلشارة اىل ان منظمة العمل الدولية أصدرت توصيات أخرى خاصة بالعامل وكي
 .670كورونا 

 الفرع الثاين: توصيات املنظامت الدولية.
 نتناول اوال توصيات منظمة مراسلون بال حدود وثانيا توصيات منظمة اليونسكو:

 (:RSFاوال/ توصيات منظمة )
اإلعالمية  توضعت منظمةمنظمة مراسلون بال حدودتوصيات للدول، املنظامت الدولية، املنصات الرقمية، الرشكا 

 . ميكن اجاملها مبا يأيت:671واملعلنني، من اجل الحامية من التنمر االلكرتوين 

 التوصيات املوجهة للدول: -1
تأكيد مسؤولية املنصات االلكرتونية حيال املحتويات التي تنرشها ، ويجب تكييف نظام محاسبة استنادا عىل  –

دعم اإللتزامات التي تُفرض عىل املنصات اإللكرتونية وخاصة تأثري نشاطها عىل جودة النقاش العام. وعىل الدول 
 املتعلقة بشفافية سياسة إدارتها ومتاشيها مع مبادئ حرية التعبري والصحافة.

 لقضائية.ايف حالة التنمر اإللكرتوين وضامن تواصلها الجيد مع األجهزة وضع آليات لإلنذار املبكر ّوالتدخل الرسيع  –
 لقواعد ّ التصدي لكل املواد التي تدعو اىل الكراهية.  ادل وغري املنحازضامن التطبيق الع –
وضع آليات للتعويض عن االنتهاكات التي يتعرض إليها ضحايا التنمر اإللكرتوين. )كالتعويض املايل، أو  –

 املساعدة الطبية والنفسية، تغري مقر اإلقامة(.
ة مستخدمي االنرتنت مبخاطر التنمر اإللكرتوين وتبعاتها عىل الدول تعزيز الرتبية الرقمية من أجل توعي –

 القانونية التي يتحملها مرتكبيها.

 مقرتحات موجهة إىل املنظامت الدولية -2
للعنف عرب االنرتنت كام وتكفل تطبيق خطة املمثل الخاص لألمم   عىل األمم املتحدة،  وضع آلية مراقبة –

 املتحدة بهذا الشأن. 

                                                           
 انظر ملزيد من التفاصيل:  670

Organisation internationale du Travail, Gestion des lieux de travail en période de COVID-19: Guide de l’employeur, Bureau 
international du Travail, Genève, 2020. 
671 Global Investigative Journalism Network,  Online Harassment of Journalists: RSF’s 25 Recommendations, Reporters Without Bordersm, 3 
August, 2018, at : https://gijn.org/2018/08/03/online-harassment-of-journalists-rsfs-25-recommendations/ 

 

https://gijn.org/2018/08/03/online-harassment-of-journalists-rsfs-25-recommendations/
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ثل هذا النوع عىل املنظامت املساعدة يف متويل م حوث املتعلقة بأمناط املضايقات االلكرتونية.املشاركة يف الب –
 ملحاربة التحرش اإللكرتوين.  من الدراسات للتمكن من الخروج بتوصيات توجه اىل الحكومات

حرش املرتكب تأن يشمل النظام الدويل واإلقليمي لحامية حقوق اإلنسان يف تلك املنظامت، جانب مراقبة ال –
 عرب شبكة االنرتنت.

 مقرتحات للمنصات الرقمية وللمؤسسات اإلعالمية واملعلنني : -3
عىل املنصات الرقمية توخي الشفافية يف القواعد التي تتبعها للتحكم يف محتواها عرب شبكة االنرتنت. وذلك  – 

ه تجاه ، ويجب عليها تبني أنظمة تنبيضد مرتكبي املضايقات الرقمية  من خالل تقوية طبيعة اإلجراءات املتخذة
 املضمون املحتوي عىل إشارات كراهية.

تشجيع إقامة شبكات لتبادل أفضل املامرسات املتبعة ملكافحة التحرش الرقمي، وذلك من خالل تطوير نهج  –
يني وكذلك نشامل يشمل املحررين وممثلني عن املجتمع ومتخصصني باألمن الرقمي واملسؤولني التنفيذيني والقانو 

 الصحفيني داخل املؤسسة اإلعالمية، وأيًضا املنظامت اإلعالمية األخرى. 
 رفض األعالن يف مواقع تشارك يف نرش محتوى الكراهية. –
تطوير مدونة سلوك وأخالقيات ألفضل املامرسات املتخصصة باإلعالن الرقمي. وينبغي العمل عىل ذلك  –

 ، يك يتم التأكد من أن اإلعالن لن يساهم يف متويل التحرش األلكرتوين.بالتعاون مع منظامت املجتمع املدين

 (:UNICEFثانيا/ توصيات منظمة )
دعت منظمة اليونسيف إىل اتخاذ إجراءات متناسقة عامليا ملنع التنمر والتحرش اإللكرتوين كام حذرت اليونيسف  

ممن ترتاوح أعامرهم بني  70كرتوين"  عىل أكرث من %من املخاطر التي تشكلها ظواهر العنف و"التنمر  والتحرش اإلل
سنة من مستخدمي اإلنرتنت عامليا. ودعت إىل اتخاذ إجراءات تتناسق وتتضافر فيها الجهود، للتصدي للعنف  24و 15

 .672ضد األطفال والشباب ومنعه عىل اإلنرتنت

ن مليون أجرته اليونيسف تلقت فيه أكرث موتأيت هذه الدعوة، بالتزامن مع "يوم اإلنرتنت اآلمن"، وبعد استطالع 
بلدا، باإلضافة إىل مقرتحات من سلسلة حوارية بعنوان #القضاء_عىل_العنف نظمها الطالب  160مشاركة من أكرث من 

حول العامل. وتقول اليونيسف إن حصيلة كل ذلك كانت ردودا معمقة حول ما ميكن أن يقوم به الشباب وأولياء أمورهم 
وقالت املديرة التنفيذية لليونيسف السيدة هرنيتا .وصانعو السياسات للحفاظ عىل السالمة يف فضاء االنرتنتواملعلمون 

فور "لقد استمعنا لألطفال والشباب من جميع أنحاء العامل وما يقولونه شديد الوضوح: لقد أصبحت شبكة اإلنرتنت 
                                                           

, املصدر  2019شباط  5اليونيسف تدعو إىل اتخاذ إجراءات متناسقة عامليا ملنع التنمر والتحرش اإللكرتوين, اخبار األمم املتحدة , األمم املتحدة, أنظر: 672
 22/5/2020مراجعة اخر https://news.un.org/ar/story/2019/02/1026741عىل موقع االنرتنت االيت: 

 

https://news.un.org/ar/story/2019/02/1026741
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ىل يوم اإلنرتنت اآلمن أن تنادي الجميع، صغارا وكبارا، إصحراء تنعدم فيها الطيبة. وهذا هو ما يدعو اليونيسيف يف 
أن يتعاملوا بلطف عرب اإلنرتنت. ويدعونا كذلك إىل اتخاذ إجراءات أكرب لجعل فضاء اإلنرتنت أكرث أمانا للجميع وقد 
يتسبب التسلط عرب اإلنرتنت يف إحداث أرضار عميقة، لرسعة انتقاله إىل جمهور مشارك عريض، حسب وصف 

يونيسف. وقد يبقى حضوره عىل الشبكة متواصال ألجل غري مسمى، مام يعني أن الظاهرة ستتابع ضحاياها عىل ال
اذ قد صار استخدام شبكة اإلنرتنت من األمور األساسية يف حياة الشباب بغض النظر عن .اإلنرتنت مدى الحياة

سنة يف البلدان املتقدمة  24و 15ب بني سن الـمن الشبا %94مستوى الدخل. ووفقا لالتحاد الدويل لالتصاالت، فإن 
لون باإلنرتنت، وأكرث من  من نفس الفئة يف البلدان النامية متصلون باإلنرتنت أيضا. هذه األرقام تفوق نسبة  %65متصِّ

استخدام اإلنرتنت بني عموم السكان بشكل كبري؛ ويقول االتحاد الدويل إن نصف سكان العامل، بغض النظر عن 
ووفقا لبيانات املنظمة األممية املعنية بحامية الطفولة، ترتاوح نسبة األطفال  .هم، متصلون اآلن بالشبكة العامليةأعامر 

 .%21إىل  %5واملراهقني املتأثرين بالتسلط عرب اإلنرتنت، يف البلدان ذات الدخل املرتفع، من 

يفارقون  الجوء إىل الكحول واملخدرات ووحسب دراسات اليونيسيف فان التنمر االلكرتوين يؤدي بالضحايا اىل
النظم التعليمية، كام يكونون أكرث عرضة لتلقي الدرجات املتدنية يف االمتحانات املدرسية ويصابون بضعف الثقة 
بالنفس، وعدد من املشاكل الصحية. ويف حاالت أكرث حدة يدفع التنمر اإللكرتوين البعَض إىل االنتحار, لذا شددت 

كة نفيذية لليونيسف السيدة هرنيتا فور أنه وبعد مرور ثالثني عاما عىل اعتامد اتفاقية حقوق الطفل وإنشاء الشباملديرة الت
العاملية، "حان الوقت للحكومات واألرس واألوساط األكادميية والقطاع الخاص لوضع األطفال والشباب يف مركز 

أن تقدمه الشبكة، وتوسيع فرص وصولهم إىل خري ما السياسات الرقمية" وأضافت: "بحاميتهم من أسوأ ما ميكن 
 توفره، ميكننا أن نساعد عىل ترجيح كفة الخري.

 .املطلب الثاين: تجريم التنمر اإللكرتوين عىل املستوى الوطني
لغرض معرفة املشاكل القانونية يف التطبيق يجب معرفة القانون املقارن أوال وطاملا ان مدار بحثنا يف القانون 

ارن هو القانون الفرنيس لذا سنتناول تجريم التنمر اإللكرتوين يف القانون الفرنيس يف الفرع األول,  وتجريم التنمر املق
 االلكرتوين يف القانون العراقي يف الفرع الثاين.

 الفرع االول: تجريم التنمر اإللكرتوين يف القانون الفرنيس.
 تم بالحامية القانونية من اإلساءات واالنتهاكات والتي تحدث عنتعد فرنسا من أوائل الدول يف اوروبا والتي ته

قد ل , وتبذل الجهد الكبري للتغيري يف نصوصها القانونية مبا ينسجم والتطور الحاصل يف املجتمع.673طريق االنرتنت

                                                           
673 ALHAQ ( R.),Les politiques de lutte contre le harcèlement virtuel,Ecole de Guerre Economique, 2019,P.21. 
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واد قانونية منص املرشع الفرنيس ويف تقنينه لقانون العقوبات عىل التنمر او مبا يعرف بالتحرش املعنوي يف ثالث 
 وضمن ثالث حاالت:

 (2-33-222اوال/ عندما يقع  التنمر من قبل شخص عىل اخر: )املادة 
 40املادة  - 2014/ 8/ 4املؤرخ  2014لسنة  873والتي تم تعديلها مبوجب القانون رقم 

لسلوكيات يورو, كل من يضايق شخص اخر,بالكلامت او ا 30.000اذ انها عاقبت بالحبس ملدة عامني وغرامة 
املتكررةاذا ما أدى ذلك اىل تدهورفيظروف العمل املحتملة والتعدي علىحقوقه وكرامتهوتغيري يف صحته البدنية أو 

 العقلية أو املساس مبستقبله املهني.

 (1-2-33-222ثانيا/ عندما يقع  التنمر بيناالزواج او الرشكاء يف العالقة الحميمة:)املادة 
اذ انها عاقبت بالحبس ملدة ثالث  13املادة  - 2018/ 8/ 3بتاريخ  2018 - 703القانون رقم  والتي تم تعديلها مبوجب

يورو ,كل من يضايق الزوج او املرتبط مبوجب ميثاق تضامن مدين او الرشيك يف العالقة  45.000سنوات وغرامة 
ية أو العقلية, املعيشيةوتدهور صحته البدنالحميمة,بالكلامت أو السلوكيات املتكررةاذا ما أدى ذلك إىل تدهور يف ظروفه 

 .سواء سببت هذه األفعال يف عجز كيل عن العمل أقل من أو يساوي مثانية أيام أو مل تستتبع أي عجز عن العمل

يورو اذا تسببت يف عجز كيل عن العمل أكرث من مثانية أيام او  75.000وعاقبت بالسجن خمس سنوات و غرامة 
 ضور قارص.كانت هذه األفعال بح

كام تُفرض نفس العقوبات عندما يرتكب هذه الجرمية زوج سابق أو رشيك سابق للضحية ، أو رشيك سابق  
 مرتبط باألخري مبوجب ميثاق تضامن مدين.

 ( 2-2-33-222ثالثا/ عندما يقع التنمر من قبل اكرث من شخص عىل شخص اخر: )املادة 
 11املادة  - 2018/ 8/ 3بتاريخ  2018 - 703تم تعديلها مبوجب القانون رقم 

يورو , كل من يضايق شخص ما عن طريق الكلامت أو  15.000اذ انها عاقبت بالحبس ملدة عام واحد و غرامة 
السلوكيات املتكررةاذا ما أدى ذلك إىل تدهور يف ظروفه املعيشية  وتدهور صحته البدنية أو العقلية, عندما تسبب هذه 

 .العمل أقل من أو يساوي مثانية أيام أو مل تستتبع أي عجز عن العمل االفعال يف عجز كيل عن

 وتنشأ الجرمية :
عندما تُفرض هذه الكلامت أو السلوكيات عىل نفس الضحية من قبل العديد من األشخاص، بطريقة االتفاق أو  (أ

 .بتحريض من أحدهم ، ,عىل الرغم من أن كل واحد من هؤالء األشخاص مل يترصف بشكل متكرر
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عندما تُفرض هذه الكلامت أو السلوكيات عىل نفس الضحية ، عىل التوايل ، من قبل العديد من األشخاص   (ب
 .الذين يعرفون، حتى يف غياب االتفاق، أن هذه الكلامت أو السلوكيات تتميز بالتكرار

 :يورو 30.000ا تني وغرامة قدرهويعاقب عىل االفعال املذكورة ادناه يف الفقرات من األوىل إىل الرابعة بالحبس ملدة سن
 عندتسببهمفي عجز تام عن العمل ألكرث من مثانية أيام . - 1
 عندارتكابهاملفعل بحق قارص يف الخامسة عرشة من العمر . - 2

عند ارتكابهم الفعل عىل شخص يكون ضعفه محدد ، بسبب سنه أو مرضه أو عجزه أو إعاقته الجسدية أو 3 -
 ل ، واضًحا أو معروفًا لفاعله.العقلية أو حالة الحم

 عند ارتكابهم الفعل باستخدام خدمة اتصاالت عامة عرب اإلنرتنت أو عن طريق وسيط رقمي أو إلكرتوين.–4
 .عندما يكون قارص حارض الفعل -5

 45.000يعاقب عىل االفعال املذكورة يف الفقرات من األوىل إىل الرابعة بالحبس ملدة ثالث سنوات وغرامة قدرها 
باإلضافة إىل هذه األحكام ، ال تزال فرنسا  .5إىل  1يورو عند ارتكابها يف اثنني من الظروف املذكورة يف الفقرات من 

ويهدف إىل مكافحة  الكراهية عىل  (AVIA) تواصل جهودها ، حيث ُولد مرشوع قانون جديد يعرف باسم قانون آفيا
 اإلنرتنت.

تم اعتامده  .والعديد من زمالئهاLaetitiaAviaمن قبل النائبة 2019/ 3/ 20يف تم تقديم النص يف الجمعية الوطنية 
ويف القراءة األوىل ، مع تعديالت ، من قبل مجلس الشيوخ  2019/ 9/7من قبل الجمعية الوطنية يف القراءة األوىل يف 

مرشوع القانون يف قراءة  , ثم تم اعتامد 2020/ 1/ 8. بعد الفشل يف لجنة مشرتكة مشرتكة يف 2019/ 12/ 17يف 
وأقرت  .2020/ 26/2ومجلس الشيوخ يف  2020/ 1/ 22جديدة، مع تعديالت ، عىل التوايل من قبل الجمعية الوطنية يف 

 .13/5/2020674الجمعية الوطنية مرشوع القانون أخريًا يف 

 ركاتالبحث(. وبهذاهدف القانون هو إزالة محتوى الكراهية من اإلنرتنت )وسائل التواصل االجتامعي ومح
ساعة مبجرد إخطاره مبحتوىالكراهية, وإال قد يتم تغريم املشغل  24املعنى، سيضطر املشغلون إىل حذفه يف غضون 

 ٪4ماليا. سيتم "تحديد هذه العقوبة وإعالنها من قبل املجلس األعىل للصوتيات واملرئيات ومن املرجح أن تصل إىل 
 غلني.من املبيعات السنوية لهؤالء املش

                                                           
 نظر:سوف ينرش القانون بعد انعقاد املجلس الدستوري أ 674

République française, Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, disponible sur 
internet:https://www.vie-publique.fr/loi/268070-loi-avia-lutte-contre-les-contenus-haineux-sur-internet 

https://www.vie-publique.fr/loi/268070-loi-avia-lutte-contre-les-contenus-haineux-sur-internet
https://www.vie-publique.fr/loi/268070-loi-avia-lutte-contre-les-contenus-haineux-sur-internet
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 : 675تختلف العقوبات يف هذا القانون اعتامًدا عىل ما إذا كان عمر الضحية وعمر الفاعل 

 اوال / اذا كان الفاعل بالغ: 
 يورو. 30.000عام: تكون العقوبة السجن سنتني وغرامة  15الضحية  فوق  -1
 يورو 45.000عام : تكون العقوبة السجن ثالث سنوات وغرامة  15الضحية اقل من  -2

 يا/ اذا كان الفاعل قارص:ثان
 عام : 13اذا كان الفاعل قارص اكرث من  -1

 يورو.7.500عام : الحبس سنة واحدة و غرامة  15الضحية فوق  -أ
 يورو. 7.500شهر وغرامة  18عام: الحبس  15الضحية اقل من  -ب

 ة.يعام : فهنا ال يحبس ولكن يوضع يف مؤسسة اصالحية او تعليم 13اذا كان  الفاعل قارص اقل من  -2
 واملجلس السمعي البرصي األعىل (CNIL) باإلضافة إىل هذه القوانني ، اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات.

(CSA) باإلضافة إىل بعض الجمعيات مثل e-Enfance.تعمل عىل التثقيف من مخاطر التنمر أإللكرتوين 
 الفرع الثاين: تجريم التنمر اإللكرتوين يف القانون العراقي.

املعدل, مل يرش اىل التنمر االلكرتوين وامنا  قد أشار اىل  الفعل  1969لسنة  11نون العقوبات العراقي رقم ان قا
 الخاص بالقذف والسب اضف اىل افشاء االرسار وكام يأيت:

 املواد الخاصة بالقذف او السب:
 من شأنها لو صحت ان توجب عقابالقذف هو اسناد واقعة معينة اىل الغري باحدى طرق العالنية  - 1 433 :املادة 

 من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. 
ف او واذا وقع القذف بطريق النرش يف الصح ويعاقب من قذف غريه بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتني العقوبتني.

 املطبوعات او باحدى طرق االعالم االخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 
 الدليل عىل ما اسنده اال اذا كان القذف موجها اىل موظف او مكلف بخدمة عامة او اىل وال يقبل من القاذف اقامة ـ 2

شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتوىل عمال يتعلق مبصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصال بوظيفة 
 املقذوف او عمله فاذا اقام الدليل عىل كل ما اسنده انتفت الجرمية. 

                                                           
675 République française, Harcèlement en ligne, disponible sur internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
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السب من رمي الغري مبا يخدش رشفه او اعتباره او يجرح شعوره وان مل يتضمن ذلك اسناد واقعة  434 :املادة   
 ويعاقب من سب غريه بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل مائة دينار او باحدى هاتني العقوبتني.  معينة. 

 ق االعالم االخرى عد ذلك ظرفا مشددا. واذا وقع السب بطريق النرش يف الصحف او املطبوعات او باحدى طر 

اذا وقع القذف او السب يف مواجهة املجنى عليه من غري عالنية او يف حديث تلفوين معه او يف  : 435املادة 
مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل ستة اشهر وبغرامة ال تزيد 

 او باحدى هاتني العقوبتني.  عىل خمسني دينارا
 : 436املادة   

ال جرمية فيام يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم اىل اآلخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثناء دفاعه من ـ 1
 حقوقه امام املحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات االخرى وذلك يف حدود ما يقتضيه هذا الدفاع. 

اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو يف حالة غضب فور وقوع اعتداء ظامل عليه. وال عقاب عىل الشخص  ـ2  
 اما افشاء الرس فقد نص قانون العقوبات عىل ما يأيت:

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تزيد عىل مائتي دينار او باحدى هاتني العقوبتني  437 :املادة 
ناعته او فنه او طبيعة عمله برس فأفشاه يف غري االحوال املرصح بها قانونا او استعمله كل من علم بحكم وظيفته او ص

ملنفعته او منفعة شخص آخر. ومع ذلك فال عقاب اذا اذن بإفشاء الرس صاحب الشأن فيه او كان افشاء الرس مقصودا 
 به االخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها. 

 مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل مائة دينار او باحدى هاتني العقوبتني.  :  يعاقب بالحبس438املادة 
من نرش باحدى طرق العالنية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بارسار الحياة الخاصة او العائلية لالفراد ولو  -1

 كانت صحيحة اذا كان من شأن نرشها االساءة اليهم. 
عىل رسالة او برقية او مكاملة تلفونية فأفشاها لغري من وجهت  328يف املادة من اطلع من غري الذين ذكروا  -2

 اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق رضر
 بهم كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم يف دوائر الربيد والربق والتلفون. 328ويقصد حسب املادة 

املعدل, قد وضع عقوبات  1969لسنة  111العراقي رقم نستنتج من دراسة املواد السابق ذكرها بأن قانون العقوبات 
عىل الجرائم الخاصة بالتهديد او القذف والسب او افشاء الرس, وان هذه املواد هي املطبقة حاليا الن مرشوع قانون 

سودة ومل يتم اقراره اىل هذه اللحظة. اضف اىل ان هذه امل 2010مكافحة الجرائم املعلوماتية الزال مسودة  منذ عام 
/ ثالثا يحتوي عىل عبارات فضفاضة وغري 21خاليه أصال من موضوع التنمر االلكرتوين وفيها نص واحد يف املادة 

مليوين دينار وال تزيد  2.000.000محددة اذ تنص عىل ان ) يعاقيب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن 
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أي من املبادئ او القيم الدينية او األخالقية او االرسية او  خمس ماليني دينار كل من اعتدى عىل 5.000.000عىل 
 االجتامعية او حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة املعلومات او أجهزة الحاسوب بأي شكل من االشكال( 

ونظرا الن جرمية التنمر االلكرتوين هي حديثة نسبة اىل الحداثة يف تقنية املعلومات واالتصاالت قد تحدث فيها 
مشاكل يف التطبيق فال ميكن تطبيق جرمية القذف او السب او افشاء االرسار الن جرمية التنمر االلكرتوين هي 
جرمية أخرى مختلفة اذ انها تقع بشكل متكرر وعدايئ اضف اىل تاثريها النفيس واالجتامعي عىل الضحية وهذا ما 

الت الحديثة ش او التنمر االلكرتوين , اضف اىل التعديدعى باملرشع الفرنيس اىل التعديل بقانونه وبنصه عىل التحر 
واختالف العقوبات حسب السن القانوين وكام  2020يف القانون الفرنيس خاصة فيام يتعلق بقانونبخطاب الكراهية 

 ذكرناه يف الفرع األول من هذا املطلب
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 :خامتة

 ويف الخامتة توصلنا اىل مجموعة من االستنتاجات والتوصيات:

 / االستنتاجات:أوال

ان مصطلح التنمر متأيت من اختالل التوازن بني الفاعل والضحية  فضال عن االقوال واالفعال العدائية  -
 املتكررة الهادفة اىل الحاق االذى بالضحية .

يختلف التنمر التقليدي عن التنمر االلكرتوين , اذ ان االخري فضال عن اثاره الضارة من الناحية النفسية  -
تامعية فانه من الصعب مواجهته , كام هو الحال يف التنمر التقليدي. فالتنمر االلكرتوين يقتحم  واالج

املنازلببسب االنرتنت ووسائل االتصال الحديثة كام قد يدخل الجناة بسهولة باسامء مستعارة مع تغيري اماكن 
 تواجدهم باستخدام برامج تغيري املوقع.

ثرية خاصة بعد التطور الحاصل يف تكنولوجيا املعلومات, والتنوع يف برامج ان للتنمر االلكرتوين  انواع ك -
 ووسائل التواصل االجتامعي وتنوع طرق التواصل, اذ انها ميكن ان تحدث حتى يف االلعاب.

ان الحظر الحاصل بسبب فريوس كورونا , ادى اىل ازدياد استخدام االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي  -
فضال عن ان االصابة بهذا املرض جعل العامل اكرث عزلة والتنمر  االلكرتوين بهذا املرض له  اكرث مام سبق,

 زاد االرضار النفسية واالجتامعية عىل الطرف االضعف وخاصة عىل االطفال. 
ة يازدياد توجة الدول اىل الحامية من التنمر االلكرتوين بسسب اثاره املدمرة للحالة النفسية واالجتامعية للضح -

بعقد اتفاقية دولية تلزم الدول بتعديل ترشيعاتها , اضف اىل توصيات املنظامت الدولية للدول االعضاء برضورة 
 االخذ بعني االعتبار االثار الناجمة عن هذا السلوك املشني.

حاصلة لقيام الدول بالتعديل يف ترشيعاتها ومنها فرنسا , اذ انه وعىل الرغم من مواكبه قوانينها للتطورات ا -
يف تكنولوجيا املعلومات, نجدها تعدل وتضع قوانني جديدة كام هو الحال يف  املرشوع  الجديد لقانون مكافحة 

والذي متت املوافقة عليه بعد التعديالت من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية , وسيتم  2020خطاب الكراهية 
 العمل به بعد نرشه رسميا. 

يحتاج اىل تعديالت  1969لعراقي اذ ان قانون العقوبات العراقي والصادر عام هناك نقص واضح يف الترشيع ا -
 كثرية ملواكبة التطورات العلمية والعاملية الجديدة.

عىل الرغم من عدم اقراره اىل هذه  2010ان مسودة مرشوع قانون مكافحة الجرائم املعلوماتية العراقي  -
 نمر االلكرتوين.اللحظة, ال يتضمن يف موادة اي اشارة اىل الت
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 ثانيا/ التوصيات:
رضورة ايالء موضوع التنمر االكرتوين االهمية من قبل املرشع العراقي وخاصة مع تنامي هذه الظاهرة بسبب  -

التطورات الحاصلة يف تقنية املعلومات ووسائل االتصال وبرامج التواصل االجتامعي. وازدياد هذه الظاهرة  
 ن جائحة كورونا مع بقاء االفراد يف املنازل وازدياد استخدام االنرتنت .بسبب العزلة والحظر الناجم ع

, باضافة مواد قانونية تجرم  1969لسنة  111نقرتح عىل املرشع العراقي اجراء تعديالت يف قانون العقوبات رقم  -
 الفعل الخاص بالتنمر االلكرتوين.

نون جرم التنمر االلكرتوين يف مسودة مرشوع قايف حالة عدم تغيري قانون العقوبات تضاف  مواد قانونية ت -
مكافحة الجرائم املعلوماتية بعد مراجعة كاملة لبقية املواد القانونية الخاصة بالجرائم االخرى قبل اقراره, اذ ان 

 مواده غري منسجمة مع الواقع وعبارات نصوصه فضفاضة تحتاج اىل الكثري من التغيري. 
اىل االتفاقيات والتوصيات الدولية والتي متنع هذا السلوك املشني. ورضورة  كام نلفت نظر املرشع العراقي -

اجراء التعديالت بالنظر اىل القوانني املقارنة وخاصة القانون الفرنيس وتعديالته االخرية املذكورة يف هذا 
 البحث. 
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 أساس المسؤلية الجنائية عن نقل "فيروس كورونا" في القانون المغربي

 
 

 أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية
 –فاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

 :ملخص
إن مضمون الحق يف الصحة ال يقترص عىل حق الشخص يف تلقي العالج والرعاية الصحية الالحقة عند إصابته باملرض 

اثله أخالقي بل وقانوين أيضا، بأن يلزم الفراش ويعيش يف عزلة مؤقتة لحني متفحسب، وإمنا يقع عىل عاتقه التزام أديب وديني و 
للشفاء أوال، ويتلقى العالج الالزم من املؤسسات الصحية العامة أو الخاصة ثانيا، وال يختلط بغريه من الناس سواء عىل نطاق 

ك دية طبقا للقواعد واألنظمة الصحية املعمول بها، وذلاألرسة أو يف بيئة العمل أو غريها؛ إذا كان مصابا مبرض من األمراض املع
وما دام الحق يف سالمة الجسم يعد أحد املقومات األساسية للحق  منعا لنقل العدوى وانتشار األمراض بني غريه من األصحاء.

ك يعد فعل ذليف الصحة، يجب عىل املريض عدم نقل عدوى مرضه إىل غريه من األصحاء بصورة عمدية أو غري عمدية، إذ 
اعتداء منه عىل حق اآلخرين يف الصحة والسالمة الجسدية، خصوصا حينام يفيض هذا االعتداء إىل إصابة شخص سليم مبرض 
معدي )فريوس كورونا مثال(، وبذلك يشكل انتهاكا صارخا لحق اإلنسان يف الصحة والسالمة الجسدية، فيقع الشخص املريض 

ءلة القانونية سواء قام بنقل الفريوس بصورة عمدية أو غري عمدية ناجمة عن اإلهامل يف عدم )ناقل العدوى( تحت طائلة املسا
 مراعاة الرشوط الصحية.

 الحق يف الصحة ، التزام أديب، أخالقي، قانوين، السالمة الجسدية . الكلامت املفتاحية :
 

Abstract: 

The content of the right to health is not limited to the person’s right to receive 

treatment and subsequent health care when contracting the disease, but also has a moral, 

religious, moral, and even legal obligation to stay in bed and live in temporary isolation 

until he first cures, and receives the necessary treatment from institutions Secondly, 

public or private health, and he does not mix with other people, whether within the family 

or in the work environment or elsewhere; If he suffers from an infectious disease in 

accordance with the health rules and regulations in force, in order to prevent the 

transmission of infection and the spread of diseases among other healthy people. 

      As long as the right to the integrity of the body is one of the basic foundations of 

the right to health, the patient must not transmit his disease to other healthy people, 

intentionally or unintentionally, as doing so is considered an assault on the right of others 

to health and physical integrity, especially when this abuse leads To the infection of a 

healthy person with an infectious disease (for example, Corona virus), and thus 

constitutes a flagrant violation of the human right to health and physical safety, the sick 

person (the vector of infection) is subject to legal accountability whether he transmitted 

the virus intentionally or unintentionally resulting from negligence in not observing the 

conditions Health. 

key words : 

Right to health, moral, moral, legal obligation, bodily integrity. 
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 مقدمة:
يتمتع اإلنسان مبجموعة من الحقوق بعضها حقوق شخصية، كحقه يف الحياة والحرية والطأمنينة وسالمة جسده 
وصحته...إلخ، وتعمل الدولة بذلك عىل صيانة هذا الجانب من الحقوق والدفاع عنها من كافة صور املساس واالعتداء؛ 

 اخل املجتمع إتيان أفعال معينة، ويلزمهم باالمتناع عن ارتكابعن طريق أداة القانون الجنايئ الذي يبيح لألفراد د
 أفعال أخرى ملا تحدثه من اضطراب اجتامعي، مقابل جزاء ملن خالف ذلك، حفاظا عىل األمن واالستقرار االجتامعي.

؛ ءعملت القوانني عىل صيانتها من كافة صور املساس واالعتدا ويعترب الحق يف الصحة أحد تلك الحقوق التي
، والذي تتفرع عنه جملة 676وذلك الرتباط الحق يف الصحة بأسمى حقوق اإلنسان، أال وهو حق اإلنسان يف الحياة

من الحقوق؛ كحق اإلنسان يف العالج الطبي، وحقه يف السالمة الجسدية والرعاية الصحية والحق يف بيئة سليمة 
 ونظيفة وغريها من الحقوق.

حق يف الصحة مبكانة هامة ضمن املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، السيام انطالقا من تلك الحقوق، حظي ال
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر  25اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليني، حيث نصت املادة 

ة عىل وخاصعىل " لكل شخص الحق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهية له وألرسته،  1948عام 
صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية، وصعيد الخدمات االجتامعية الرضورية"، كام أفرد العهد الدويل الخاص 

منه. لهذا  12-7مكانة خاصة للحق يف الصحة، وذلك يف املواد  1966بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة 
ختالف فلسفة نظمها القانونية تضمني حق املواطن يف الصحة والعالج والسالمة عملت أغلب الدساتري الحديثة وبا

بقوله: " تعمل الدولة واملؤسسات  31الجسدية، كام نص املرشع الدستوري املغريب عىل هذا الحق ضمن الفصل 
واملواطنني، عىل قدم  تالعمومية والجامعات الرتابية، عىل تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسري أسباب استفادة املواطنا

 والحامية االجتامعية والتغطية الصحية، ...". املساواة، من الحق يف العالج والعناية الصحية؛

إن مضمون الحق يف الصحة ال يقترص عىل حق الشخص يف تلقي العالج والرعاية الصحية الالحقة عند إصابته 
 عزلة وأخالقي بل وقانوين أيضا، بأن يلزم الفراش ويعيش يفباملرض فحسب، وإمنا يقع عىل عاتقه التزام أديب وديني 

مؤقتة لحني متاثله للشفاء أوال، ويتلقى العالج الالزم من املؤسسات الصحية العامة أو الخاصة ثانيا، وال يختلط بغريه 
قا للقواعد عدية طبمن الناس سواء عىل نطاق األرسة أو يف بيئة العمل أو غريها؛ إذا كان مصابا مبرض من األمراض امل

 واألنظمة الصحية املعمول بها، وذلك منعا لنقل العدوى وانتشار األمراض بني غريه من األصحاء.

                                                           
 وق لكل إنسان ويحمي القانون ھذا الحق".الحق يف الحياة ھو أول الحقمن الدستور: " 20ينص الفصل  676
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وما دام الحق يف سالمة الجسم يعد أحد املقومات األساسية للحق يف الصحة، يجب عىل املريض عدم نقل 
يعد فعل ذلك اعتداء منه عىل حق اآلخرين يف  عدوى مرضه إىل غريه من األصحاء بصورة عمدية أو غري عمدية، إذ

الصحة والسالمة الجسدية، خصوصا حينام يفيض هذا االعتداء إىل إصابة شخص سليم مبرض معدي )فريوس كورونا 
مثال(، وبذلك يشكل انتهاكا صارخا لحق اإلنسان يف الصحة والسالمة الجسدية، فيقع الشخص املريض )ناقل 

اءلة القانونية سواء قام بنقل الفريوس بصورة عمدية أو غري عمدية ناجمة عن اإلهامل يف العدوى( تحت طائلة املس
 عدم مراعاة الرشوط الصحية.

له مضاعفات خطرية عىل صحة  677(19ويف ظل ما يعيشه العامل اليوم من ظهور فريوس جديد يسمى )كوفيد 
ن مل للمريض ألهون األسباب، كام أنه حتى اآل اإلنسان وحياته وعىل املجتمع بشكل عام، حيث ينتقل للمخالطني 

ينتج عالج أو مصل له، ولهذا فإن أهم إجراء طبي يف الوقت الحايل هو عزل املصاب به يف مكان آمن لكف آذاه عن 
     املحيطني به ومحاولة إنقاذ نفسه أيضا.

فقد  ه، ونظرا لخطورة هذا الفريوسوأمام التحديات الراهنة التي يطرحها )فريوس كورونا( ورسعة انتقاله وانتشار 
عملت مختلف دول العامل ومنها املغرب عىل اتخاذ مجموعة من التدابري االحرتازية الوقائية ملواجهته والحد من انتشاره، 

بجل أنحاء اململكة وتقييد  678ولعل أبرز هذه اإلجراءات إصدار مرسومني، يتعلق األول باإلعالن عن حالة الطوارئ
باإلضافة إىل العزل الصحي  679حني خصص املرسوم الثاين لألحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحيةالحركة، يف 

لألشخاص الذين ثبت إصابتهم بهذا الفريوس أو املشتبه فيهم باإلصابة به، والحجر الصحي لكافة املواطنني واملواطنات 
 .مع سن عقوبات يف حال مخالفة تلك األحكام

                                                           
( مرض يستهدف الجهاز التنفيس لإلنسان املصحوب بأعراض مثل السعال وارتفاع درجة حرارة الجسم، 19فريوس "كورونا" )كوفيد  677

عن طريق قطرات  لكام يسبب االلتهاب الرئوي يف معظم الحاالت باإلضافة إىل الوفاة يف أقىص الحاالت، ومعلوم أن هذا الفريوس ينتق
متناثرة يف الهواء ملسافات قصرية، أو عىل األجسام املختلفة عندما يتحدث الشخص املريض الحامل لهذا الفريوس أو يسعل أو يعطس، 
فينبعث من جهازه التنفيس رذاذ يحمل مسببات العدوى، وهي عبارة عن قطرات مائية صغرية جدا تحمل الفريوس املسبب للمرض، عالوة 

 أنظر: موقع منظمة الصحة العاملية :.أن هذا الفريوس ينتقل عن طريق املصافحة أو اللمس ألماكن ملسها الشخص املصابعىل 
   www.Who.int.igtt.covid19 

(، املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني 2020مارس  24) 1441رجب  29صادر يف  2.20.293مرسوم رقم  678
 .1783(، ص:2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر  6867، منشور بالجريدة الرسمية عدد 19كوفيد  –اجهة تفيش فريوس كورونا مبو 

(، املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات 2020مارس  23) 1441رجب  28الصادر يف  2.20.292مرسوم بقانون رقم  679
 1782(، ص: 2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر  6867الرسمية عدد اإلعالن عنها، منشور بالجريدة 
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جد العديد من اإلشكاليات القانونية يف شتى املجاالت منذ اإلعالن عن وجوده، وهو الفريوس املست ويثري هذا
نفس النقاش الذي يحوم حول مسؤولية حامل هذا الفريوس، عند نقله إىل الغري عن طريق املخالطة إما عن قصد أو 

حدد لهذا ف جرمي مخصوصا قد ترتتب عنه الوفاة، لكن الوصول إىل وص عن غري قصد نتيجة للتقصري واإلهامل،
السلوك قد تعرتيه صعوبة من نوع ما، كام أن البحث يف القصد الجنايئ يثري إشكاليات أخرى، خاصة وأن هذا الفريوس 

، ولذا فإن التكييف الجنايئ 680( مل يصنف بأنه فريوس قاتل كام هو الحال بالنسبة لفريوس )اإليدز(19)كوفيد 
 ونا" ليس من اليسري اإلحاطة به، إال باالعتامد عىل القواعد العامة للتجريماملناسب لنقل العدوى مبرض فريوس "كور 

 والعقاب.

( للغري غري واضحة، سنعتمد عىل ما أدىل به الفقه 19وما دامت املسؤولية الجنائية عن نقل هذا الفريوس )كوفيد 
املعروف مبرض  اعة املكتسبةاملقارن يف الدراسات القانونية السابقة بخصوص الفريوس املسبب ملرض نقص املن

؛ الذي اكتشف يف الثامنينات القرن املايض بالواليات املتحدة األمريكية، كمرجعا للبحث عن الوصف 681)االيدز(
 الجنايئ لنقل )فريوس كورونا(، وإن كانت هناك بعض االختالفات بينهام.

( 19ا )كوفيد ة لفعل نقل فريوس كورونواستنادا عىل كل ما سبق، ميكن التساؤل عن: ما هي التكييفات املناسب
 للغري ؟

 هذا ما سنحاول إبرازه من خالل العنارص التالية:    
 املطلب األول: نقل فريوس كورونا بوصفه جرمية القتل العمد    
 املطلب الثاين: نقل فريوس كورونا بوصفه جرمية القتل الخطأ    
 مية إعطاء مادة ضارة بصحة اإلنساناملطلب الثالث: نقل فريوس كورونا بوصفه جر     

 
 املطلب األول: نقل فريوس كورونا بوصفه جرمية القتل العمد

ذهب بعض الفقه الجنايئ إىل أنه ميكن إسباغ جناية القتل العمد عىل واقعة نقل الفريوس عمداً إىل الشخص    
هم والنتيجة فرت رابطة السببية بني سلوك املتالسليم، إذا تم ارتكاب هذا الفعل بهدف إزهاق روح املجني عليه، متى توا

                                                           
من حاالت اإلصابات بفريوس كورونا  %  80أقرت منظمة الصحة العاملية بناء عىل ما استقر عليه علامء علوم الفريوسات واألطباء أن  680

 الوفاة، ب فريوس كورونا املستجد، فإنها تؤدي إىلاملستجد ليست خطرية، إال إذا تطور األمر بأن يصل إىل مرحلة االلتهاب الرئوي بسب
وذلك إذا كان املصاب يعاين أصال من أمراض متعلقة بنقص املناعة أو أمراض متعلقة بالجهاز التنفيس، حيث إن فريوس كورونا، قد يسبب 

 التهاب رئوي مميت مختلف عن االلتهاب الرئوي التقليدي.
، 1978العقوبات القسم الخاص، جرائم االعتداء عىل األشخاص، دار النهضة العربية، سنة أنظر: محمود نجيب حسني، رشح قانون  681

 .127  ص 2003. طلعت الشهاوي، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض االيدز الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، سنة  372ص 
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 392؛ وهذا الرأي ميكن تطبيقه يف ضوء نصوص القانون الجنايئ املغريب، حيث نص املرشع ضمن الفصل 682)الوفاة(
إن فعل القتل هو السلوك اإلجرامي الذي من خالله يتوصل الجاين  "كل من تسبب عمدا يف قتل غريه يعد قاتال..."

نتيجة التي يعاقب عليها القانون، وهي االعتداء عىل الحياة إنسان حي دون عربة للوسيلة التي لجأ إليها إىل تحقيق ال
ق ج وسيلة معينة، ألن الوسائل التي  392معنوية، حيث مل يحدد الفصل –الجاين، إذ قد تكون وسائل مادية أو نفسية 

 ح أبيض أو ناري أو خنق...إلخ، كام قد يقع كذلك يفمن شأنها إحداث الوفاة ال تقع تحت الحرص؛ فيقع القتل بسال 
حالة قيام شخص بنقل مرض معد لشخص أخر طاملا أن هذا املرض كافيا بذاته إلحداث النتيجة املرتتبة عن السلوك 

 اإلجرامي وهي الوفاة. 

فرتض، وهو أن يقع املوإذا كانت املسؤولية الجنائية املرتتبة عن جرمية القتل العمد عموما تتطلب توافر العنرص 
السلوك اإلجرامي عىل إنسان حي، فإن العنرص املفرتض يف جرمية القتل العمد عن طريق نقل فريوس كورونا )كوفيد 

(، هو أن يقع السلوك اإلجرامي عىل إنسان حي خايل من هذا املرض، بحيث لو كان الفريوس قد تم نقله إىل إنسان 19
( ينتج آالف الفريوسات يوميا، وبالتايل فال 19ن جسم اإلنسان املصاب ) بكوفيد مصاب ملا وقعت الجرمية أصال، أل 

يؤثر فيه نقل فريوس واحد أو عدة فريوسات من الخارج، وهذه الحالة تتطابق متاما مع الحالة التي يطلق فيها الجاين 
د الحديث هذه الفرضيات عن النار عىل إنسان ميت، فال يسأل الجاين هنا عن جرمية القتل العمد ولكن سيتم بحث

 عن الجرمية املستحيلة.

عالوة عىل الركن املفرتض يف جرمية القتل العمد، تقتيض هذه األخرية بالرضورة توافر ثالثة عنارص تقليدية يف 
الركن املادي للجرمية بصفة عامة، وتتمثل يف نقل الجاين )الشخص املصاب(  فريوس كورونا للضحية )الشخص 

ؤدي ذلك إىل نتيجة حتمية يكون هو السبب يف إزهاق روحها، بغض النظر عن شكل أو وسيلة نقل السليم(، وي
الفريوس ما دام القانون ال يشرتط وسيلة معينة يف ارتكاب الجرمية، فمن الطبيعي أن يتم ذلك بأية طريقة من الطرق 

كون سلوكه الضحية؛ مبعنى أخر يكفي أن ي املعروف يف نقل العدوى، مع قيام العالقة السببية بني فعل النقل ووفاة
 )الشخص املصاب( بنقل الفريوس هو السبب يف حدوث الوفاة.

كام يستلزم استكامل عنارص الركن املادي حدوث النتيجة اإلجرامية وهي الوفاة، وال يهم بعد ذلك كون هذه 
بية قامئة الزمن، إذا كانت العالقة السب النتيجة قد تحققت فور مبارشة الجاين لسلوكه اإلجرامي أم تراخت لفرتة من

( ترتاخى لفرتة طويلة بعد دخول 19بني النشاط اإلجرامي والنتيجة، خصوصا ونحن نعلم أن الوفاة الناتجة عن )كوفيد 
 املريض للمستشفى.

                                                           
 .49ص  1995عربية، القاهرة، سنة جميل عبد الباقي، القانون الجنايئ وااليدز، دار النهضة ال 682
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عريف تأما فيام يخص الركن املعنوي يف جرمية نقل عدوى كورونا بوصفها جرمية القتل العمد، فإذا أخذنا بال  
القائل بأن القصد الجنايئ هو )انرصام إرادة الجاين نحو ارتكاب الجرمية، مع العلم بالعنارص الواقعية والقانونية الالزمة 

 684؛ لذا فإن توافر الركن املعنوي683لقيامها، وبصالحية النشاط إلحداث النتيجة املحظورة قانونا وتوافر نية تحقق ذلك(
أساسيني، وانعدامهام أو انعدام أحدهام يعترب إخالل بهذا الركن، وهام: اتجاه إرادة وتحققه البد من وجود عنرصين 

الجاين نحو ارتكاب الجرمية، والعلم بتوافر أركان الجرمية كام يتطلبها القانون الجنايئ؛ كام يف حالة فرار شخص 
اره عمدا بإحدى الطرق املعرفة يف ( ثم يقدم عىل نقله لج19من الحجر الصحي باملستشفى وهو يعلم إصابته )بكوفيد 

مجال نقل العدوى، فهنا قد يرتاخى وفاة هذا األخري لفرتة من الزمن قد تطول ألكرث من شهر، ولكن املسؤولية الجنائية 
عن نقل فريوس كورونا تظل قامئة، دون اعتداد بوقت حصول الوفاة ألن الفاصل الزمني بني الفعل والنتيجة يف 

 ؤثر عىل قيام الجرمية أو مسؤولية مرتكبها متى قام الدليل عىل توافر رابطة السببية بني الفعل الجرميجرمية القتل ال ي
(، وقام بفعل عن بينة واختيار 19وبالتايل يلزم إثبات أن الجاين كان يعلم أنه حامل لفريوس )كوفيد  .والنتيجة اإلجرامية

 ملجني عليه. )نقل العدوى للغري( قاصدا بذلك القضاء عىل حياة ا
إن الجاين )الشخص املريض( الحامل للمرض عندما يجلس متعمدا بجوار شخص سليم ومعاىف بقصد نقل 

(، ويعلم مسبقا بسوء حالة هذا الشخص الصحية لضعف بنيته الجسامنية أو ضعف مناعته فيقوم 19املرض إليه )كوفيد 
لوفاته،  هور حالته الصحية ويتفاقم املرض لديه ويؤديبالسعال أو العطس باتجاهه، فيصاب ذلك الشخص باملرض وتتد

فإن املريض )ناقل الفريوس( هنا يسأل عن جرمية القتل العمد، ورمبا يف ظروفها املشددة لتوافر سبق اإلرصار 
 والرتصد.

الغري  ومبا أن التكييف الجنايئ دفعنا إىل القول بإمكانية قيام املسؤولية الجنائية عن نقل )فريوس كورونا( إىل
بنية قتله، فيمكن يف ظل هذا الوصف الجنايئ تصور جرمية ناقصة، وهو ما يعرف يف القانون باملحاولة، فيام إذا 
توافرت لدى الجاين نية القتل بالبدء بارتكاب جرمية أوقفت أو خاب أثرها )النتيجة اإلجرامية( ألسباب ال دخل إلرادته 

ن قاصدا قتل الضحية عن طريق نقل الفريوس إليه، طبقا ملقتضيات الفصل فيها، إذ ميكن مساءلته إذا ثبت أنه كا
 من مجموعة القانون الجنايئ املغريب؛ وللمحاولة هنا ثالثة صور: 114

الجرمية املوقوف، وهي الجرمية التي ال يكون الجاين قد استنفذ فيها كل نشاطه اإلجرامي،  الصورة األوىل:
ه عىل أزرار املصعد بغرض نقل الفريوس إىل املجني عليه فور ملس أزار املصعد، إال أن مثال أن يقوم الجاين بوضع لعاب

                                                           
 .16نجيب حسني، رشح قانون العقوبات، املرجع السابق، ص  683
الركن املعنوي هو: الجانب النفيس الذي يتكون من مجموعة العنارص النفسية أو الداخلية والتي لها مضمون إنساين والتي   684

صد الجنايئ والخطأ غري العمدي، وحيث إن نقل عدوى فريوس ترتبط بالواقعة املادية، والركن املعنوي يتخذ صورتني هام الق
 كورونا يصح أن يكون جرمية عمدية فيلزم فيها توافر عنرصي العلم واإلرادة.
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 70املجني عليه يقوم برش مطهر عىل أزار املصعد قبل الضغط عليها فيموت الفريوس )حيث ميوت عند نسبة كحول %
 .أصال قل إليه الفريوسحسب خرباء الصحة(، أو أن يستعمل عازل يف عملية الضغط عىل أزرار املصعد، فال ينت

هي الجرمية الخائبة، التي يكون الجاين قد استنفذ فيها كافة عنارص نشاطه اإلجرامي ولكن  والصورة الثانية:
النتيجة مل تتحقق ألسباب ال دخل إلرادته فيها، مثال أن ينقل الجاين )الشخص املصاب( الفريوس إىل املجني عليه 

الطبية متكنت من عالج األعراض املتعلقة بالفريوس واستطاعت أن تجعل األعضاء  )الشخص السليم(، إال أن الرعاية
التنفسية يف حالة عمل مستمر، بإعطائه التنفس االصطناعي حتى تقوم األجهزة املناعية بالجسم بتصنيع األجسام 

ويشفى املجني  وساملضادة للقضاء عىل الفريوس، أو أن يصل العلم الحديث إىل مصل يستطيع القضاء عىل الفري 
 . 685عليه من املرض، لذا استقر الفقه والقضاء بإقرار العقاب عىل هاتني الصورتني تحت وصف الرشوع يف جرمية القتل

ف وهي الجرمية املستحيلة، التي يستحيل تنفيذها بالوسيلة التي استعملها الجاين، وهي تختل أما الصورة الثالثة:
كون هاتني األخريتني كان ممكن تحققهام لوال وجود ظرف عريض أوقف النشاط  عن الجرمية املوقوفة والخائبة يف

)استعامل عازل قبل ملس الفريوس مثال( أو خيب أثره )تلقي العالج بعد اإلصابة بالفريوس مثال(، أما الجرمية 
اب بارتفاع درجة  مصاملستحيلة ال ميكن تحققها لعدم صالحية الوسيلة أو لعدم توافر موضوعها، مثال أن يكون الجاين

(، وبالتايل فإن وضعه للعاب عىل 19الحرارة بسبب اإلصابة مبرض بكتريي ويظن أنه مصاب بفريوس كورونا )كوفيد 
جسد املجني عليه أو األدوات التي يستعملها، ال تشكل جرمية نقل عدوى فريوس )كورونا(، لكون أن هذا اللعاب ال 

(، أو أن تكون محاولة اإلصابة وقعت عىل شخص مصاب أصال بالفريوس فهنا 19يحتوي أصال عىل الفريوس )كوفيد 
، حيث تكون الجرمية مستحيلة استحالة مطلقة، أما إذا قام الجاين وهو حامال للفريوس بوضع 686ال محل للعقاب

فريوس نتيجة أن لاللعاب امللوث بالفريوس بأية طريقة عىل جسد أو أدوات املجني عليه، إال أن هذا األخري مل يصاب با
جسده محصن باألجسام املضادة ضد الفريوس لكونه سبق له اإلصابة به وشفي منه، بحيث يكون جسده غري قابل 
لتلقي الفريوس الكتسابه املناعة، فهنا يشكل فعل الجاين هذا، جرمية مستحيلة استحالة نسبية يعاقب عليها القانون 

 بوصفها رشوعا يف القتل.
 نقل فريوس كورونا بوصفه جرمية قتل خطأاملطلب الثاين: 

مقابل أزمة النص القانوين التي يطرحها "فعل نقل الفريوس للغري"، اتجه فريق أخر من الفقه إىل فرضية أخرى 
من القانون  432مؤداها، مدى اعتبار فعل نقل عدوى )فريوس كورونا( جرمية قتل الخطأ، وذلك استنادا إىل الفصل 

                                                           
 .385محمود نجيب حسنى، رشح قانون العقوبات، املرجع السابق، ص   685
 .49ص  5199جميل عبد الباقي، القانون الجنايئ وااليدز، دار النهضة العربية، سنة  686
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عقوبات لكل من ارتكب بعدم تبرصه، أو عدم مراعاته النظم والقوانني قتال غري عمدي أو تسبب  الجنايئ، الذي وضع
 .687فيه من غري قصد

 ويظهر جليا من خالل النص املذكور أن مثة عنارص قانونية يجب توافرها كنشاط من جانب     
 يجة القتل غري العمديالجاين للقول بقيام القتل الخطأ املوجب للمسؤولية الجنائية، وهي حصول نت

 أو تسبب فيه من غري قصد بعدم تبرصه أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهامله أو عدم
 مراعاة النظم أو القوانني.

لذا يستلزم الركن املادي يف جرمية القتل الخطأ ما يستلزمه القتل العمد، من صدور نشاط من الجاين يكون      
دت عىل إزهاق روح اإلنسان، باإلضافة إىل عالقة سببية بني نشاط الفاعل والنتيجة هو السبب يف النتيجة التي أ 

اة(، النتيجة )الوفالجاين يؤدي إىل وفاة الضحية دون قصد إحداث هذه من اإلجرامية؛ فالنشاط ما هو إال فعل إرادي صادر 
لسبب باملسبب، حيث ابنشاط الجاين وارتباط  كام البد من توافر العالقة السببية بني الفعل والنتيجة الحاصلة واملتصلة

 .688كثري ما يستبعد القضاء الجنايئ قيام املسؤولية الجنائية يف حالة ما إذا ثبت أن العالقة السببية غري قامئة يقينا
وهي األكرث شيوعا يف  689تتعدد الحاالت التي ينتقل فيها فريوس كورونا إىل الغري بطريق الخطأ غري العمدي

( وهو غري متأكد بأنه مصاب به، كأن تظهر عليه 19العدوى، وتتمثل يف إصابة الشخص بفريوس )كوفيد  مجال نقل
بعض األعراض البسيطة، ففي هذه الحالة إذا تم نقل الفريوس إىل الغري دون قصد من الجاين )الشخص املصاب(؛ 

ية والعالجية املصاب باتخاذ التدابري الوقائمبعنى أن يتم نقل الفريوس إىل الغري بطريقة الخطأ وعدم التزام الشخص 
املفروضة عليه، أو التي تلزمه مبنع نقل العدوى للغري أو تفيش الوباء داخل املجتمع، أو لعدم مراعاته لتعليامت السلطات 

دواته أ املختصة، أو لعدم تبرصه، أو لعدم احتياطه، أو إلهامله؛ كأن يصافح أو يالمس املصاب املجني عليه أو يستخدم 
ه، فيسأل وفاة املجني عليإذا ترتب عىل نقل العدوى فريوس كورونا عن طريق الخطأ أو يشاركه طعامه...إلخ، وكنتيجة لذلك 

 ق ج. 432الشخص املصاب )الناقل للفريوس( عن جنحة التسبب يف الوفاة )القتل الخطأ( ويعاقب طبقا للفصل 

                                                           
من القانون الجنايئ عىل ما ييل: "من ارتكب، بعدم تبرصه أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهامله أو عدم مراعاته  432ينص الفصل  687

النظم أو القوانني، قتال غري عمدي، أو تسبب فيه عن غري قصد، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل خمس سنوات وغرامة من مائتني 
 ىل ألف درهم".وخمسني إ

 . 128، ص 2020نة ، ساملعمق يف رشوح، الطبعة األوىل، مكتبة الرشاد سطاتالقانون الجنايئ الخاص عابد العمراين امليلودي، امحمد اقبيل،  688
استطاعته  لخطأ غري العمدي هو الحالة النفسية املصاحبة إلرادة السلوك الذي ترتب عىل نتيجة إجرامية مل يتوقعها الجاين مع أن يفا 689

أن يتوقعها ومن واجبه أن يتجنبها وان يحول دون حدوثها". د. نبيل مدحت سامل، الخطأ غري العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي 
 .20، ص 1987يف الجرائم غري العمدية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، سنة 
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اطئا عن إرادة ووعي، لكن دون نية استهداف تحقيق النتيجة لكن هذا كله يشرتط فيه إتيان الجاين سلوكا خ
ق ج صور الخطأ غري العمدي يف الجرائم غري العمدي كام  432اإلجرامية املرتتبة عن هذا السلوك، حيث عدد الفصل 

 ييل:
، ويتم 690اإلهامل وعدم االنتباه: هو سلوك سلبي يتمثل يف النكول عن اتخاذ ما تقتضيه الحيطة والحذر

(؛ 19هامل عن طريق قيام شخص باستعامل أدوات اآلخرين بدون عازل وهو يعلم بأنه مصاب بالفريوس )كوفيد اإل 
وقد يكون الخطأ مشرتكا بأن يقوم الجاين )الشخص املصاب( بتقبيل املجني عليه )الشخص السليم( ويقبل هذا األخري 

 ذلك ويقوم مبالمسته وانتقال اللعاب املحمل بالفريوس إليه.

هو سلوك ايجايب يتمثل يف إقدام الجاين عىل اتخاذ فعل خطري وهو مدرك لخطورة هذا الفعل  :عدم االحتياط
، 691وما ميكن أن يرتتب عليه من آثار، إال أنه مييض يف عمله دون أن يتخذ الوسائل الواقية الالزمة ملنع هذه األخطار

يس التزاما جبة وااللتزام بالحيطة والعناية إال أن االلتزام بالعناية لفإذا كان القانون يلزم الكافة باتخاذ سبل العناية الوا
. )مثال أن يقوم شخص 692نظريا مجردا، ولكنه التزام يتحدد نطاقه بالظروف الواقعية التي ميارس النشاط يف إطارها

 بالسعال وسط وسيلة مواصالت مكتظة بالناس فينتقل الرذاذ املحمل بالفريوس إىل عموم الناس. 

وهي حالة عدم إتباع الجاين للقواعد التي تقررها القوانني الخاصة التي تصدر عن  :عدم مراعاة النظم والقوانني
السلطة الترشيعية أو التنفيذية يف الحدود املخولة لها )قانون الطوارئ الصحية( التي تفرض مجموعة من القيود لتفادي 

ع لتدابري الوقائية، كالتنقل بدون رخصة أو افتتاح املقهى أو عدم وضتفيش وباء كورونا، لكن الجاين مل يحرتم هذه ا
 الكاممة الوقائية ...إلخ، مخالفا بذلك أوامر غلق املقاهي واملطاعم يف زمن الوباء مثال.

عالوة عىل ما سلف، يتبني بأن الركن املادي يف جرمية نقل عدوى كورونا بوصفها قتل الخطأ، يقوم عىل ثالثة 
سية وهي: السلوك الذي يتصف بالخطأ )عدم التزام املصاب بفريوس كورونا بإجراءات العزل املفروضة من عنارص أسا

قبل السلطات املختصة(، ونتيجة إجرامية )إصابة الغري بالفريوس( التي مل يكن الجاين يهدف تحقيقها من وراء فعله 
 الغري )الوفاة(.)سلوك خاطئ(، ثم وجود رابطة سببية بني الفعل والرضر الالحق ب

 املطلب الثالث: نقل فريوس كورونا بوصفه جرمية إعطاء مادة ضارة بصحة اإلنسان

                                                           
 .783ص  ، 1963دار النهضة العربية، سنة  العام، الطبعة الثاين،حمود نجيب حسنى، رشح قانون العقوبات القسم م 690
 .98، ص 2007لطيفة الداودي، الوجيز يف القانون الجنايئ املغريب، القسم العام، الطبعة األوىل، سنة  691
 .79، ص 1977فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غري العمدي، سنة  692
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إن الرشعية الجنائية تقتيض وجود نص قانوين سابق لفعل االعتداء، وهذا إقرار ألهم مبادئ القانون الجنايئ أال 
. والذي يقتيض أن يكون النص 694انوين"، "ال جرمية وال عقوبة إال بنص ق693وهو مبدأ رشعية الجرائم والعقوبات

الجنايئ املًجرم لبعض األفعال مبينا بصورة واضحة ودقيقة، األمر الذي يضمن تحقيق فعالية أكرب أثناء تطبيقه، ويعد 
أيضا قاعدة أساسية يبنى عليها النظام الجنايئ يف الدول الحديثة، وأخذت بها كل الدول الدميقراطية يف 

 .695دساتريها
 ذلك، يكيف بعض الفقه سلوك "نقل الفريوس" للغري بدون نية إحداث الوفاة تحت خانة جرمية إعطاء بناء عىل

 413، وهي الجرمية التي نص عليها وعىل عقوبتها املرشع املغريب ضمن الفصل 696مواد ضارة بصحة اإلنسان عمدا
ئة ت وغرامة من مائتني إىل خمساممن مجموعة القانون الجنايئ بقوله: " يعاقب بالحبس من شهر إىل ثالث سنوا

درهم، من سبب لغريه مرضا أو عجزا عن األشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، 
 "..مواد ترض بالصحة..

ويأخذ الركن املادي مكانة أساسية ضمن العنارص التكوينية لتحقق جرمية ما، لكون املرشع ال يعاقب عىل مجرد 
ذ يعد هذا إذا مل توصف باملحاولة؛ إ  -األعامل التحضريية-ايا واألفكار اإلجرامية، وال حتى التصميم عىل ارتكابهاالنو 

مية حينام تتميز بضعف ركنها املعنوي، ويتمثل يف الجر  -رمبا الجرمية نفسها أحيانا-الركن أهم وأبرز أركان الجرمية، 
ة" بصحة اإلنسان، حيث يتبني أن هذا الفعل يطرح إشكالني: األول محل الدراسة يف صورة فعل "إعطاء" "مادة ضار 

حول مفهوم فعل اإلعطاء الذي ميكن أن يتحقق مبجرد املالمسة أو بطريقة غري مبارشة؛ كاستخدام حامل الفريوس 
ملادة ا )الشخص املصاب( أدوات املجني عليه أو مشاركته بعض األنشطة اليومية...إلخ، واألمر الثاين تحديد ماهية

الضارة، وهل تعترب الفريوسات "مواد ضارة" بصحة اإلنسان عىل أساس الوصف الجنايئ الوارد ضمن مقتضيات الفصل 
 ق ج ؟  413

فيام يخص مفهوم فعل "اإلعطاء" حاول الفقه تحديد معناه، حيث استقر البعض أنه ال يقصد به كظاهر لفظه 
ر وإمنا يقصد به اتصال املادة الضارة مباديات جسم املجني عليه بغض النظمناولة الجاين املادة الضارة للمجني عليه، 

                                                           
إىل أن تم تكريسه يف الترشيعات الوضعية الحديثة  1764ه بكاريا من خالل كتابه " الجرائم والعقوبات" يعود أصل هذا املبدأ إىل الفقي 693

ضمن وثيقة إعالن الحقوق واملواطنة، التي جاءت يف مادتها الثانية " ال يجوز عقاب أي شخص إال مبقتىض  1789عقب الثورة الفرنسة 
 قانون صادرا قبل ارتكاب الجرمية".

من ق ج م عىل أنه " ال يسوغ مؤاخذة أحد عىل فعل ال يعد جرمية برصيح القانون وال معاقبته بعقوبات مل يقررها  3صل ينص الف 694
 القانون".

من الدستور " ال يجوز إلقاء القبض عىل أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إال  23كرس املرشع املغريب هذا املبدأ ضمن الفصل  695
 ينص عليها يف القانون".طبق اإلجراءات التي يف الحاالت و 

696 Champault Gérard. Sordelet Sylvie, L’infermière et les infections nosocomiales, Masson éditeur, cedex, paris,1998 , p 234. 
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. 697عن كيفية هذا االتصال بداللة أن املرشع علق التجريم عىل نشوء مرض أو عجز عن العمل نتيجة هذا االتصال
لضارة إىل جسد اولهذا كان لفعل "اإلعطاء" مفهوم واسع يقصد به: كل فعل يتمكن الجاين مبقتضاه من إيصال املادة 

املجني عليه، دون أهمية للوسيلة التي تناول املجني عليه بها املادة الضارة، متى كان ذلك راجعا إىل سبب من فعل 
الجاين؛ وبالتايل يدخل يف مفهوم "اإلعطاء" إيصال املادة الضارة عن طريق املالمسة أو استعامل أدوات املجني عليه 

  . 698أو بصفة عامة الحياة املشرتكة

أما فيام يخص مفهوم "املادة الضارة"، فأغلب الفقهاء أكدوا عىل أنها كل مادة صلبة أم سائلة أم غازية يتوسل     
الجاين إيصالها لجسد املجني عليه مبا فيها نقل امليكروبات الخطرية، ألن القانون مل يتطلب أن تكون املادة جسام 

ربة امليكروبات والفريوسات يشء مادي يحوزه املصاب وبإمكانه نقله لغريه، فالعمتحيزا قابال للوزن، مادام املسلم به أن 
إذن يف قيام جرمية "إعطاء املواد الضارة بالصحة" ليس بطبيعة املادة وال بكيفية إعطائها، وإمنا بأثرها عىل جسم 

 .699املجني عليه، فإن آثرت يف حالة الجسم الصحية تحققت الجرمية وإال فال جرمية

ميكن القول إن املواد الضارة هي كل مادة من شأنها أن تحدث خلال يف وظيفة الجسم، ومبا أن فريوس  لذا
كورونا يستهدف الجهاز التنفيس بهدف القضاء عليه وتدمريه، ويحدث خلال يف عضو من أعضاء الجسم، فحقيقة 

عطاء مواد ضارة قد تؤدي للوفاة، وسواء ( من قبيل إ 19ميكن تطبيق هذا النص عىل اعتبار نقل فريوس كورونا )كوفيد 
 .تحققت النتيجة أم ال

لكن تبقى مسألة تداخل عوامل أخرى مع فعل الجاين، قد يجعل األمر أكرث صعوبة إذا تعدد األشخاص الذين 
 .نقلوا الفريوس إىل املجني عليه، كام إذا كان هناك أكرث من شخص قد خالطه

املواد الضارة التي يرتتب عنها وفاة املجني عليه ال تتطلب فيها غري القصد وتجدر اإلشارة إىل أن جرمية إعطاء 
الجنايئ العام، املتمثل يف ارتكاب الجاين الفعل عن إرادة وعلم؛ أي أن فعله قد يرتتب عليه املساس بسالمة املجني 

ذا بقصده الضارة والوفاة مأخو عليه وصحته دون توافر نية إزهاق روحه، متى تحققت عالقة السببية بني إعطاء املادة 
 االحتاميل، إذ كان يتعني عليه أن يتوقع وفاة املجني عليه من جراء إعطاءه املادة الضارة.

                                                           
 .24، ص 2002باعة، الجزائر، سنة ، دراسة مقارنة، دار هومة للططاهري حسني، الخطأ الطبي والخطأ العالجي يف املستشفيات العامة 697
احمد إبراهيم احمد املعرصاين، املسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم امللوث،  أطروحة لنيل الدكتوراه يف الحقوق، جامعة عني  698

 .177، ص2004شمس، سنة 
ية، سنة ايئ، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرأمني مصطفى محمد، الحامية الجنائية للدم من عدوى االيدز وااللتهاب الكبدي الوبأنظر:  699

. احمد حسن طه، املسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوى االيدز يف الفقه اإلسالمي والقانون الجنايئ الوضعي، دار 45-44، ص 1999
 .98، ص 2007الجامعة الجديدة اإلسكندرية، سنة 
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 :امتةخ     
ختاما، ميكن القول إن سلوك نقل فريوس كورونا للغري، أي من الشخص املصاب إىل الشخص السليم، ميكن   

مسؤولية جنائية، وهذه املسؤولية الجنائية قد تندرج تحت وصف جرمية أن يتحمل عىل إثره هذا الشخص )املصاب( 
القتل العمد، أو القتل الخطأ كام رأينا، أو جرمية إعطاء مادة ضارة بصحة اإلنسان، حسب األحوال التي تحيط بظروف 

 ومالبسات ارتكاب الجرمية، ومدى توافر وسائل إثباتها واقتناع املحكمة بها.

 

  



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

385 
 

 اجعاملصادر واملر 

 الكتب:
 -  1978محمود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم االعتداء عىل األشخاص، دار النهضة العربية، سنة.  .

 . 2003طلعت الشهاوي، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض االيدز الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، سنة 
 - 1995جنايئ وااليدز، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة جميل عبد الباقي، القانون ال . 
 -   1995جميل عبد الباقي، القانون الجنايئ وااليدز، دار النهضة العربية، سنة . 
 -  ،2020 األوىل، مكتبة الرشاد سطات، سنة طامحمد اقبيل، عابد العمراين امليلودي، القانون الجنايئ الخاص املعمق يف رشوح. 
 -  دحت سامل، الخطأ غري العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي يف الجرائم غري العمدية، الطبعة الثانية، دار النهضة نبيل م

 .1987العربية، سنة 
 -  ،1963دار النهضة العربية، سنة  محمود نجيب حسنى، رشح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثاين. 
 -  2007القانون الجنايئ املغريب، القسم العام، الطبعة األوىل، سنة  لطيفة الداودي، الوجيز يف. 
 -   1977فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غري العمدي، سنة. 
  2002طاهري حسني، الخطأ الطبي والخطأ العالجي يف املستشفيات العامة، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة، الجزائر، سنة. 
 د املعرصاين، املسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم امللوث،  أطروحة لنيل الدكتوراه يف الحقوق، جامعة عني احمد إبراهيم احم

 .2004شمس، سنة 
   أمني مصطفى محمد، الحامية الجنائية للدم من عدوى االيدز وااللتهاب الكبدي الوبايئ، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، سنة

طه، املسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوى االيدز يف الفقه اإلسالمي والقانون الجنايئ الوضعي،  . احمد حسن45-44، ص 1999
 .2007دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، سنة 

 املراسيم
  ني الوط(، املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب 2020مارس  24) 1441رجب  29صادر يف  2.20.293مرسوم رقم

 .1783(، ص:2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر  6867، منشور بالجريدة الرسمية عدد 19كوفيد  –مبواجهة تفيش فريوس كورونا 
   (، املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 2020مارس  23) 1441رجب  28الصادر يف  2.20.292مرسوم بقانون رقم

 1782(، ص: 2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر  6867بالجريدة الرسمية عدد وإجراءات اإلعالن عنها، منشور 

 املراجع باالجنبية
 Champault Gérard. Sordelet Sylvie, L’infermière et les infections nosocomiales, Masson éditeur, cedex, 

paris,1998 , p 234 
 

  



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

386 
 

 جائحة كورونا وحتمية التقاضي عن بعد

 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية –أ  –أستاذ أستاذ محارض 
 جامعة طاهري محمد بشار ) الجزائر (

 

  امللخص :

تتمحور هذه الورقة البحثية حول حتمية التقايض عن بعد يف ظل جائحة كورونا بهدف حامية مصالح 
ة واستمرارية مرفق القضاء ،مع تسليط الضوء عىل االيجابيات التي املتقاضني من الضياع وضامن دميوم

يوفرها هذا النظام اىل جانب الوقوف عىل االشكاالت العملية التي يفرزها خصوصا بالنسبة للمرشع الجزائري 
 . ورضورة ادخال بعض التعديالت والتحسينات عىل نظام التقايض االلكرتوين

 
Abstract: 

This research paper focuses on the imperative of remote litigation under the Corona 

pandemic in order to protect the interests of litigants from loss and ensure the 

permanence and continuity of the judiciary facility, while highlighting the positives 

provided by this system as well as examining the practical problems it produces, 

especially for the Algerian legislator and the need to introduce some amendments And 

improvements to the electronic litigation system. 
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 مقدمة:
عمدت معظم الترشيعات عىل سن قوانني تعنى بسري اجراءات التقايض يف االحوال العادية انطالقا من اتصالها  

م يف اطار مع سامعهودفوعهم تحضري دفاعهم لبإعطائهم الوقت الكايف وذلك بصفة مبارشة بحقوق وحريات األفراد 
لدولية ،بحكم املكفولة دستوريا ويف املواثيق اللمحاكمة العادلةالوجاهية وحقهم يف مناقشة املوضوع مع القضاة تحقيقا 

الترشيعات املقارنة  جل، غري أن 700الفرد هو محور القانون،األمر الذي جعل كل الترشيعات تحميه وتحقق مصالحهأن 
كيفية ن ع نظيميةالجزائري اصطدمت بوباء مستجد جعلها تدرك حقيقة أنها عجزت من الناحية الت الترشيعومنها 

كتدبري  لتوقيف الجلسات وتأجيل املحاكامت اضطرت.بحيث ،عىل مستوى مرفق القضاء وباءتحديداالتعامل مع هذا ال
إن  ما يعرف باالختناق القضايئ مقابل تعطل مصالح املتقاضني أوالقضايا  نجم عنه تراكموقايئ احرتازي األمر الذي 

 املناسب يف الدعاوى املرفوعة من جانبهم والتي ترمي لحامية حق مل نقل ترضرهم جراء عدم الفصل والبت يف الوقت
 يخىش ضياعه أو تثبيته أو اسناده ألهله. 

تقرر استئناف العمل القضايئ ،لكن بإعامل التقنية أو التكنولوجيا بعيدا عن  الدولاألمر الذي جعل جل هذه 
للتعامل  انب الوزارة الوصية تهدف اىل اقرتاح حلولاالجراءات التقليدية يف التقايض ،وذلك باستصدار تعليامت من ج

مع هذا املستجد. يف اطار املحكمة الرقمية التي توفر الكثري من الوقت وتحول دون ازدحام املتقاضني تجنبا لنقل 
 عدوى كورونا بني املتقاضني والعاملني عموما يف مرفق القضاء. 

ة أن تواجه جائحة التقليدي بإجراءاتهااملحاكم  إن كانباستطاعةام لنا أن نتساءل يف هذا املقترتيبا عىل ما تقدم ،
التقايض عن بعد واملحاكمة العادلة ؟ عن امكانية اثبات الحق من خالل معادلة بني  فيقكورونا؟ كيف ميكن التو 

 التقايض عن بعد ؟ يف ظل افتقار العنرص البرشي املؤهل ؟ 

نا )  أوال ( مقابل في ظل جائحة كورو التقايض االلكرتونيأهمية إعامل  ذلكم ما سنسعى لتسليط الضوء عليه بإبراز 
 ) ثانيا ( . تطبيقات التقايض عن بعد يف الترشيع الجزائري

 يف ظل جائحة كورونا :  اعامل التقايض االلكرتوين –أوال 
ن القضايئ وامنا ا يف الشأ مل يرتك وباء كورونا للدول الخيار يف استمراريتها يف االجراءات التقليدية املعمول به

 اللكرتوينامنطلق اللجوء للتقايض جعلها تلجأ مضطرة إلعامل التقايض االلكرتوين أو ما يعرف بأمتتة املحاكم. ف
قوق باعتباره القضاء يعترب محور تلتف حوله جميع الحفيرجع باألساس لحامية الحق يف الحياة املنصوص عليه دستوريا 

االمن الصحي واالمن القومي بحيث ،و باملقابليتعني حامية701ا للتنمية ويف حامية الدميقراطيةضامنا لها وعامال اساسي
                                                           

 .13، ص.2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ى االلكرتونية وإجراءاتها أمام املحاكمالتقايض االلكرتوين: الدعو خالد ممدوح إبراهيم، -)700 (
 .224،العدد الثالث عرش،ص.مجلة املفكرعصامين ليىل،"نظام التقايض االلكرتوين آلية إلنجاح الخطط التنموية "، -701
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ويف هذا الصدد رصح وزير العدل الجزائري ،الكرتونيا عىل مآالت قضاياهم  للمتقاضيني حق االطالع
ضايا الجنايات شمل قعمل عىل توسيع اجراءات املحاكمة عن بعد لتي" س لوسائل االعالم بأنه زغاميتبلقاسمالسيد

 . والغاء رشط املوافقة املسبقة للمتهم " 

األمر الذي يجعلنا نتطرق من خالل هذه الفقرة لتحديد مدلول التقايض االلكرتوين) بند أول ( مع الوقوف عىل  
 األفضلية واألسبقية التي يوفرها التقايض عن بعد ) بند ثان ( .

 ين: مدلول التقايض االلكرتو  -البند األول 
كانت سباقة يف  رةسنغافو يتعني علينا يف هذا املقام ونحن بصدد تحديد مدلول التقايض االلكرتوين القول بأن 

. يضاف لها 702محكمة ذات طابع تحكيمي غري أنها كانت 17/09/2000 وكان ذلك بتاريخأول محكمة الكرتونية  انشاء
"العدالة  ب أو ما يعرف 703يب يعتمد عىل القايض االلكرتوينعىل استخدام برنامج حاسو  الذي يقوم النموذج الربازييل

 املحامي االلكرتوين وتقدميه االستشارات عرب االنرتنت.. أو عىل عجالت " 

تعددت تعاريف التقايض االلكرتوين ومرد ذلك تعدد التخصصات التي تؤسس للتقايض اإللكرتوين بحيث يشرتك 
الرقمنة واالعالم اآليل ،اىل جانب املختص يف حامية الوثائق الرسمية  فيه رجل القانون بدرجة أوىل ،واملختص يف

وتشفريها يف اطار األمن املعلومايت ،كل من وجهة نظره عىل أساس أن التقايض عن بعد يوصف بأنه اجراء مركب 
ذكور أدناه الذي مليستلزم ارشاك أكرث من هيئة من أجل تحقيق الغاية من إعامله لذلك وقع اختيارنا عىل هذا التعريف ا

 الحظنا أنه األقرب لتحديد مدلول التقايض االلكرتوين.

:"عملية نقل مستندات التقايض إلكرتونيا إىل املحكمة عرب الربيد االلكرتوين حيث يتم فحص الذي يتمحور حول
ضني علام مبا تم تقاهذه املستندات بواسطة املوظف املختص وإصدار قرار بشأن القبول أو الرفض وإرسال إشعار إىل امل

 (704)بشأن هذه املستندات".

 705يتضح من خالل هذا التعريف أن التقايض االلكرتوين عملية مشرتكة بني الوسائل التقنية والعنرص البرشي
عىل خالف النموذج الربازييل الذي يقوم إال عىل الحاسوب الذييحمل يف ثناياه احتامليةاهدار حقوق املتقاضني عىل 

                                                           
االتصال عن بعد يف االجراءات الجنائية يف دولة اإلمارات : دراسة  عمر عبد املجيد مصبح،" ضامنات املحاكمة العادلة عىل ضوء اعتامد تقنية -702

 .409،ص.2018ديسمرب  –ه  1440ربيع الثاين  –ربيع األول  – 24،السنةالسادسة،العددالرابع،العدد التسلسيل مجلة كلية القانون الكويتية العامليةمقارنة ،
يوليو  63العدد -املؤكدة،مجلة االهرام الدميقراطية،فصلية تعنى بالقضايا املعارصة للدميقراطية آنا ليندر،أوراق بنام : التداعيات الدميقراطية غري -703

 .37،القاهرة،مرص،ص.2016
 .37آنا ليندر، املقال السابق،ص. -704
يوليو  63العدد -لدميقراطيةل حسنني توفيق ابراهيم،الدولة والسيادة يف عرص الترسيبات،مجلة االهرام الدميقراطية،فصلية تعنى بالقضايا املعارصة -705

 .45،القاهرة،مرص،ص.2016
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دات كيف ميكن اثبات الحق من خالل املستنالذي له صالحية التثبت من صحة الوثائق املقدمة إذ خالف القايض 
لذي انه قد يحصل بالصور تحريف وتزييف بخالف أصل املستند ا عىل أساسااللكرتونية دون االطالع عليها شخصيا 

يا رضوريا ك تدخل القايض شخصالتكنولوجيةلذلحدوث خلل تقني بهذه الوسائل مع ترجيح امكانية ميكن فحصه . 
 يف جميع مراحل التقايض.

 األفضلية واألسبقية التي يوفرها التقايض عن بعد : -البند الثاين
لجوء الترشيعات املقارنة للتقايض االلكرتوين مل يكن وليد الصدفة بل جراء االيجابيات التي يوفرها ونظري التكيف 

لنفقات التي توفري الكثري من اميومة واستمرارية مرفق القضاء.ألنه من شأنه مع جائحة كورونا بعدم التعارض مع مبدأ د
الضحايا عرب التواصل مع الشهود و اىل جانب أنه يتم . يف املادة الجزائية تتحملها الدولة يف نقل املتهمني وحراستهم

 دون رؤيتهم يف اطار حامية الشهود.  قنينظام التال

قانونا  املؤهلني املرتجمني تسهل عملية التواصلمعتقنية االتصال عن بعد صدد أن ما تجب االشارة اليه يف هذا ال
أحسن من األحوال العادية التي تستلزم حضورهم الشخيص وما يف ذلك من اهدار للوقت ورصف للنفقات ،فعملية 

تزام ة من جهة وااللالتواصل املريئ مع هؤالء املرتجمني والخرباء عىل حد سواء من شأنه تحقيق املحاكمة العادل
 .  بالتدابري الوقائية من وباء كورونا من جهة أخرى

اهم  هذا يعترب منو اىل تيسري االجراءات الجزائية ويرمي استعامل التكنولوجيا الحديثة يهدفيضاف ملا تقدم أن 
عىل الزدحام اتخفيف  اجراءات التقايض وذلكااليجابيات التي ميكن ان تحملها تكنولوجيا االتصال عن بعد يف 

صل من املعلومات أل لنسخ مطابقة  من شأنه أن يضمنتفعيل استخدام تقنيات التحاليل الجنائية فاملحاكم.  مستوى
 تقنية اماستخدذلك بتحريف املعلومات االصلية و  املساس و عدم تضمناستخدام برامج كذا املخزنة واملحذوفة و 

 طرأ أو يتم ادخالهات تعديالت ةايوكشف اظهار  هدفتوقيفات الرقمية بالاالستعانةبالخوارزميات للملفات املشفرة او 
 املعلومات. هذه عىل 

يف ذات السياق ،فإن االيجابيات التي يوفرها التقايض عن بعد ال يتوقف أثرها عىل مستوى القضاء الوطني ،بل 
ن وباء ه يف الظروف العادية بعيدا عميتد أثرها يشمل القضاء الدويل وهذا يف حد ذاته انجاز ال يستهان به بحيث أن

كورونا فإنه من الصعب مبكان إجراء محاكمة تختلف فيها جنسيات املتهمني وذلك بالنظر لتعقيد االجراءات من تسليم 
املجرمني اىل جانب الوصف والتكييف الجنايئ لألفعال غري املرشوعة املرتكبة كلها عوائق تحول دون محاكمة مرتكبي 

برة للحدود يف اطار منظم ،غري أن اعامل الرقمنة والتكنولوجيا عىل مستوى القضاء جعل كل هذه العوائق الجرائم العا
 املادة التاسعة من الربوتوكول االضايف الثاين لالتفاقية االوروبية للمساعدة القضائية املتبادلة يفتزول وذلكم ما أكدته 

 . استخدام الوسائل التقنية يف التحقيق الجزايئ الدويل معينة عندرشيطة التقيد بضوابط املسائل الجزائية 
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غري أنه كام هو ثابت فإن لكل قاعدة عامة استثناء فعىل الرغم من االيجابيات الكثرية التي توفرها التكنولوجيا 
تعلق منها ي يف املجال القضايئ إال أن الواقع العميل أفرز بعض اإلشكاالت القانونية والتقنية عىل حد سواء ال سيام ما

املحاكمة عن  صور االعتداء عىل بياناتبرسية الوثائق الرسمية ذات الصلة املبارشة مبوضوع املتابعة الجزائية جراء  
يتمثل يف التزوير املعلومايت ويقصد به تغيري الحقيقة يف املحررات او الوثائق االلكرتونية وذلك بنية ،الذي بعد

الدخول اىل النظام املعلومايت للمحكمة من قبل االفراد غري مسموح لهم كذلك صور يضاف لها و ،706استخدامها
 بالولوج دون اذن ومحاولة الحصول عىل بيانات من هذا النظام. 

مرد ذلك يف تقديرنا املتواضع التقدم التكنولوجي واملعلومايت لكل دولة عىل حدى خصوصا إذا ما انطلقنا من أن 
،اىل جانب 707صةرشكات خا هي يف األصل وطابعها القانوين قديم خدمات األنرتنتتالتي تعنى وتهتمب رشكاتالأكرب 

يل تتمثل سيطرة وبالتاتعود ملكيتها للخواص ، العديد من الرشكات التي تقدم خدمات مرتبطة باستخدام االنرتنتأن 
خالل خلق  نرتنت منمواقع اال  عىلالسوق عىل ذلك القطاع يف أنه عندما تجتهد السلطات الحكومية لبسط نفوذها 

تصطدم بحقيقة مؤملة وهو أنه أي السيادة عىل االنرتنت   Cybersovereigntyما يعرف باسم " السيادة السيربانية " 
املعلومات  تيجةنالرشكات تلعب دورا رئيسيا عىل االنرتنت  أثبتأنواقع من ميلك املعلومة ميلك سلطة اتخاذ القرار ألن ال

 الثابتة يف جميع انحاء العامل.  Digital Labourلرقميةالتي تنتجها العاملة ا

لنا يف هذا املقام أن نستدل بالقضية الشهرية التي أسالت الكثري من الحرب والزالت ليومنا هذا،وهي قضية  " 
 مليون وثيقة من قاعدة بيانات رابع اكرب 11.5ما يقارب وذلك حدث يف العامل، اكرب ترسيب"التي تعترب  وثائق بنام

رشكة قانونية لالستثامر بنظام االوفشور،وهي رشكة موساك فونسيكا .وقد رسبت تلك الوثائق من مصدر مجهول اىل 
األمر فيه خطورة بالغة عندما تكون هناك متابعة جزائية دولية عىل سبيل  708صحيفة " زود دويتشهتسايتونج " االملانية.

 الترسيبات وعليه فان الدولة يف " عرصخالل ترسيب بعض الوثائق،املثال ويتم اخرتاق املحكمة وتغيري الحقائق من 
لتي اعمليات التجسس االلكرتوين والقرصنة املعلوماتية  جراءاكرث عرضة لنزع ارسارها وكشف وثائقها  أصبحت" 

 .  709منترشة علىنطاق واسعأصبحت 

ومن خالل الفقرة  التي أفرزها وفيام ييل هذا عن التقايض االلكرتوين يف الترشيعات املقارنة والتطبيقات العملية 
 املوالية سنتطرق لتطبيقات التقايض عن بعد يف الترشيع الجزائري.

                                                           
عىل مستوى املوقع الرسمي لجامعة مقال منشور "،Le Litige en Algérieحسينة رشون و عتيقة معاوي، " التقايض االلكرتوين يف الجزائر  -706

 .18املسيلة،ص.
 .2015لسنة  06دميقراطية الشعبية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال2015املؤرخ يف أول فرباير  -707

 من نفس القانون. 14/2املادة  -708
 من نفس القانون. 15أنظر املادة  -709
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 : تطببيقات التقايض عن بعد يف الترشيع الجزائري –ثانيا 
يعترب املرشع الجزائري من األوائل عىل مستوى الترشيعات العربية الذي سارع لسن قوانني وتنظيامت تعنى 

آليات التقايض االلكرتوين ال سيام يف املادة الجزائية،وذلك عن طريق عرصنة قطاع العدالة بتجهيزها مبعدات  بتحديد
 ووسائل تقنية من شأنها تسهيل مهمة القضاة واملتقاضني عىل حد سواء. 

 مة تممحاك 153انطالقها  ذمن التي متت عىل مستوى القضاء الجزائري عدد املحاكامت املرئية حيث أنه وصل
املحاكم العليا ومجلس الدولة بباقي املجالس و  كمةاملح بنيربط  التقنية املحادثة املرئية يف  من خاللهااستخدام 

وما تجب ، عىل املستوى الوطنيبني رؤساء املجالس، مع رؤساء املحاكم  اىل جانباالجتامعاتاالعتياديةالقضائية، 
 2015أكتوبر  07 خبتاريالتي ظهرت للتقايض االلكرتوين يف الجزائر، كان ، أن أوىل الصور االشارة اليه يف هذا الصدد

بني مجلس قضاء  2016يوليو  11 فكان بتاريخ مبحكمة القليعة عن قسم الجنح ، أما التقايض االلكرتوين الدويل
 Loireر،اىل جانب املحاكمة التي متت بني مجلس قضاء سطيف ومحكمة لوا(710) املسيلة و مجلس نانتري بفرنسا

 بفرنسا.

و محاكمةعن بعد بسبب ازمة وباء كورونا  2000اجراء وكنتيجة حتمية ملا سبق وجراء وباء كورونا املستجد، فإنه تم 
.األمر الذي ضايا هذه الق ما مصري مل يتم اللجوء للوسائل التكنولوجيا يف املحاكمة حالة ن نتصور يف هذا الصدد أ لنا 

تسمح التي  النيابة االلكرتونيةم زغاميت يرصح لوسائل االعالم أنه سيتم استحداث جعل وزير العدل السيد بلقاس
انب ويف ذلك ايجابيات كثرية تنسجم والتدابري الوقائية من وباء كورونا ،إىل ج تقديم الشكوى الكرتونيابللمواطنني 

الشكوى اتصال النيابة العامة بحامية حقوق املواطنني من الضياع والحيلولة دون التعدي عليها عىل أساس سهولة 
والنتيجة تحريك الدعوى العمومية. سنتطرق من خالل هذه الفقرة اىل تسليط الضوء عىل القوانني الناظمة للتقايض 
عن بعد يف الجزائر  ) بند أول( مع الوقوف عىل أهم العراقيل التي تحول دون التطبيق األمثل للتقايض عن بعد يف 

 . الجزائر ) بند ثان ( 

 األساس الترشيعي للتقايض عن بعد يف الجزائر :  -البند األول
بحيث نصت املادة 711تعلق بعرصنة العدالةامل 03-15القانون رقم نذكر يف هذا السياق أن املرشع الجزائري سن    

من الوسيلة ضتعىل أن استخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف االجراءات القضائية . األوىل منه عىل امكانية 

                                                           
واملتضمن قانون اإلجراءات الجزائية املعدل  1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤّرخ يف  155-66من األمر رقم  27مكرر  65أنظر املادة  -710

 .2019ديسمرب  11املؤرخ يف  10-19بالقانون رقم 
 .2009أوت 05املؤرخ يف  -711
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فاملرشع الجزائري مل مييز قايض الحكم باستعامل التقنية بل اعرتف اىل جانبه .712املستعملة رسية االرسال وأمانته
 و حتىأ يستعمل املحادثة املرئية عن بعد يف استجواب أو سامع شخص  ه هو اآلخر بإمكانه أنأنبقايض التحقيق ل

أن تستعمل املحادثة املرئية عن بعد لسامع الشهود واالطراف  كانيةاىل جانب ام. 713متهمنياجراء مواجهة بني عدة 
جهة الحكم يف قضايا الجنح أن تلجأ اىل نفس اآللية لتلقي ترصيحات متهم محبوس  مع امكانية نظراملدنية والخرباء. 

طراف سامع الشاهد لجهة الحكم ،تلقائيا أو بطلب من األ  714يجوزذلك كام أنه اذا وافق املعني والنيابة العامة عىل 
مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتامن هويته مبا يف ذلك السامع عن طريق املحادثة املرئية عن 

 بعد واستعامل األساليب التي ال تسمح مبعرفة صورة الشخص وصوته.

الخاصة للوقاية من تضمن القواعد امل 04-09القانون رقم يضاف ملا تقدم أن املرشع الجزائري استصدر كذلك 
 تبادلبالسلطات املختصة ،بحيث اعرتف بإمكانية 715الجرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها

املساعدة القضائية الدولية لجمع االدلة الخاصةيف اطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية ملعاينة الجرائم 
 .716يهااملشمولة بهذا القانون وكشف مرتكب

إذا وردت عن طريق وسائل االتصال الرسيعة مبا ،717القضائيةلسلطات املختصة تبادل املساعدة لميكن  كام أنه
 بقدر ما توفره هذه الوسائل من رشوط أمن كافية للتأكد من صحتها ،يف ذلك أجهزة الفاكس أو الربيد االلكرتوين 

نظام عدة اذا كان من شأنها املساس بالسيادة الوطنية أو اليرفض تنفيذ طلبات املسايف املقابل فإنه 718ومرشوعيتها،
هذا االستثناء من شأنه أن يتعارض مع االجراءات الوقائية املتخذة لضامن سري  مرفق القضاء ،ويحول دون العام. 

عىل  صاجراء املحاكمة عن بعد ومرد ذلك أن الحفاظ عىل السيادة أوىل من اجراء هذه املحاكمة ،لكن عندما يتم الن
النظام العام فهنا يجب الوقوف عىل اشكالية مرونة النظام العام األمر الذي يجعل املرشع الجزائري يراجع هذه الفقرة 

                                                           

 من نفس القانون. 16/1أنظر املادة املادة  -712
بتكنولوجيات االعالم واالتصال املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة  04-09السابق االشارة اليه رقم من القانون  16/2أنظر املادة  -713

 ومكافحتها.
 من نفس القانون. 18ر املادة أنظ -714
 .2018لسنة  27،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية العدد 2018ماي  10املؤرخ يف  -715

 من نفس القانون. 17أنظر املادة  -716
يتش. إحصائية منشورة عىل املوقع االلكرتوين زواال بتوقيت غرين 13:06عىل الساعة  19/06/2020حسب آخر تحديث ملنظمة الصحة العاملية واملؤرخ يف 717

 . 19/06/2020اطلع عليه بتاريخ  /https://covid19.who.intالرسمي للمنظمة: 
 : اقتصادية يحيل إىل-باختالف مجاالت استعامله ففي األنظمة السوسيو résilienceحيختلف تعريف مصطل 718

« La capacité d’un agent ou d’un groupe d’agents à faire face aux conséquences négatives des risques et des chocs sur ses conditions de 
vie ». cf.Berrou J. P. et Gondard-Delcroix C. « Dynamique des réseaux sociaux et résilience socio-économique des micro-
entrepreneurs informels en milieu urbain africain ». In revue Mondes en développement,(n°156), 2011. pp. 73-88. 

https://covid19.who.int/


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

393 
 

ويضبطها بدقة ليك ال يكون هناك تعارض ال يرقى ملستوى أن ترفض الجزائر تنفيذ طلبات املساعدة القضائية يف 
 االطار الدويل.

وانني الخاصة فإن املرشع الجزائري سن قانون يف غاية األهمية الرتباطه الوثيق يضاف ملا تقدم ويف اطار الق
باالتصاالت االلكرتونية التي تشكل جوهر التقايض االلكرتوين خصوصا يف ظل جائحة كورونا يتعلق األمر بالقانون 

كلت مهمة ضبط قطاع االتصاالت بحيث أو . 719يحدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واالتصاالت االلكرتونية 04-18رقم 
االلكرتونية لسلطة ضبط الربيد واالتصاالت التي اعتربتها سلطة ادارية مستقلة معرتف لها بصالحيات استثنائية غري 

باألفعال التي  720تعلم سلطة الضبط السلطات القضائية املختصةمألوفة مقارنة بالهيئات االدارية التقليدية بحيث 
ية املراسالت شخص ينتهك رس مبهامها لكل، التي ميكن أن تصل اىل علمها مبناسبة قيامها  تحتمل الوصف الجزايئ

املرسلة عن طريق الربيد او االتصاالت االلكرتونية أو يفيش مضمونها أو ينرشه أو يستعمله دون ترخيص من املرسل 
تصاالت االلكرتونية أو يخرب أو كل شخص يرتكب عمال ماديا ضارا بخدمة اال بوجودها أو أو املرسل اليه أو يخرب 

 يتلف،بأي شكل كان األجهزة أو املنشآت أو وصالت االتصاالت االلكرتونية.

وجود هذه الهيئة الخاصة له دور فعال يف التصدي لكل خرق الكرتوين،من شأنه املساس بوثائق امللف الجزايئ    
ساس ئة مبامرسة دورها الرقايب فقط غري كايف عىل أ محل الفصل فيه عىل مستوى القضاء غري أن االعرتاف لهذه الهي

أنه يجب توفري لها كل املستلزمات واملعدات التكنولوجيا الالزمة واملتطورة للوقوف عىل هذه االخرتاقات خصوصا اذا ما 
هم هذه أل  األمر الذي يجعلنا نخصص البند املوايل علمنا أن معظم الرشكات الخاصة باألنرتنت تعود ملكيتها للخواص.

 العوائق والعراقيل التي تحول دون تطبيق التقايض عن بعد يف الجزائر عىل النحو والشكل الذي أريد له.

 العوائق التي تحول دون تطبيق التقايض عن بعد يف الجزائر: –البند الثاين 
ي تتنوع بني تأثبت واقع جائحة كورونا أنه ليس من السهل إعامل التقايض االلكرتوين بسبب بعض العوائق ال

عوائق تخص الجانب املادي ممثال يف استخدام التكنولوجيا والتقنية وأخرى موضوعية تتعلق مبجريات املحاكمة 
 والقناعة الخاصة بالقايض. 

تتمثل العوائق املادية يف أن جل املحاكم تفتقر للعدد الكايف ألحدث التجهيزات التي من شأنها تجسيد املحاكمة 
،اىل جانب عدم توفر بالقدر الكايف العنرص البرشي املؤهل للقيام بهذه املهمة مع قلة دراية القضاة وكتاب املرئية عن بعد 

                                                           
 سبق لنا وأن حددنا دور كل فاعل يف بناء نظام صامد يف مواجهة التغريات املناخية. انظر يف التفاصيل: 719

AIT RAHHOU N. « résilience aux changements climatiques (étude critique du rôle des acteurs) ». Mémoire soutenu pour 
l’obtention du Diplôme de Master, Université CADI AYYAD, Marrakech. 2018/2019. pp. 115. 

 .63ص.  .2016(، املطبعة والوراقة الوطنية، طبعة 27محمد الشافعي، "املدخل للعلوم القانونية". سلسلة البحوث القانونية ) 720
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الضبط واملحامون بالتعامل بالوسائط التكنولوجيا يضاف لها عدم رقمنة امللف القضايئ يف كثري من األحوال بحيث 
فع حامي يطلع عىل امللف يف نسخته الورقية من جهة ويدايسقط الدافع وراء اعتامد التقايض االلكرتوين إذا كان امل

من جهة أخرى إىل جانب رداءة الصوت ألنه يف كثري من األحوال ال  ’Conférence visuelle ’عن موكله عرب تقنية
 يسمع قايض الحكم جيدا ألقوال املتهم املتواجد باملؤسسة العقابية،ولنا أن نتصور كيف يشكل القايض قناعته يف ظل

مع متساوون يف ج يجعلهمالحضورية أو مواجهة الخصوم ملعرفة ترصيحات الشهود واملرافعات هذه الظروف فمبدأ 
ارشة. هذا عن يف حضوره بصفة مب مناقشة البيانات التي يقدمها خصمهحق أن لكل خصم  انطالقا مناألدلة الثبوتية 

ادة الجزائية تواضع ألنها تؤثر سلبا عىل حريات املتهمني يف املالعوائق املادية أما املوضوعية فهي األخطر يف تقديرنا امل
استخدام تقنية االتصال عن بعد يف الدعوى الجزائية يلغي روح القانون فالخطر يتعلق مببدأ القناعة الوجدانية ألن 

من املؤازرة  ويحرم الجنايئاملشاعر االنسانية للقايض  تشكيل اقتناعه بحيث يحرم املتهم منللقايض الجزايئ يف 
 واالطمئنان الذي يوفره املحامي للمتهم من جانب آخر.

 قد يصطدم ذلك بعالنية املحاكمة املنصوص عليها دستوريا . 
مع اإلشارة إىل أن التقايض االلكرتوين يف ظل جائحة كورونا ويف ظل منع املواطنني من دخول قاعات املحاكمة 

لتي تضفي رشعية عىل عمل القايض وبالتايل استقاللية السلطة ميس باملبدأ الدستوري الخاص بالعالنية ا
التي يفرضها  لرسيةا يتناىف معؤثر سلبا عىل مرفق العدالة يف حد ذاته بحيث ي املساس مببدأ العالنيةالقضائية.ف

 التقايض عن بعد والتي يف األحوال العادية تكون يف بعض الجرائم املنصوص عليها عىل سبيل الحرص.

ىل أن هذه العوائق التي أفرزتها املامرسة العملية للتقايض االلكرتوين جعلت عدد معترب من املتهمني نخلص ا
يرفض اجراءها خصوصا بالنسبة للترشيعات التي تستلزم املوافقة املسبقة للمتهم كالترشيع الجزائري وبالتايل الوقوع 

 يف االختناق القضايئ وتعطيل مرفق العدالة. 

 :خامتة
ا يف نهاية هذه الورقة البحثية إىل أنه ال مفر من تطبيق التقايض عن بعد يف ظل جائحة كورونا ملا يف توصلن 

ذلك من حامية لحقوق وحريات املتقاضني بعدم تعطيل مصالحهم من جهة ولضامن دميومة واستمرارية مرفق القضاء 
ايض عن اجراءات التقالرقابة القضائية عىل تفعيل دور من جهة أخرى. غري أن ذلك ال يتعارض باألساس مع اقرتاح 

بعد ال سيام ما يتعلق منها بالوثائق واملستندات ألنه من السهل ترسيبها أو ادخال تعديالت عليها األمر الذي يغري 
 مجرى املحاكمة وبالتايل التأثري سلبا عىل إصدار الحكم إىل جانب أن املامرسة أثبتت أنه يتعني عىل السلطة الترشيعية

 مجال التقايض عن بعد بالقانون الواحد ألن هذا النوع ال يحتمل تضمنهاملصطلحات القانونية والتقنية يف توحيد 
مصطلحات يشوبها الغموض واإلبهام مبعنى أنه يجب أن نسد الباب أمام التفسريات واالجتهادات التي قد ترض مبصالح 
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تقنية اىل حامون وكتاب الضبط بالنظر التصالهم املبارش بهذه الاملتقاضني. مع التأكيد عىل رضورة تكوين القضاة وامل
 املواقع وما يتبعها واالشرتاك يفجانب تجهيز مرفق القضاء عموما باملعدات والوسائل التكنولوجيا الكافية والالزمة

 بتحقيق الغرض والهدف املنشود.االلكرتونية 

 املصادر واملراجع

 املقاالت

 - تصدرها كلية 2015حياة الخاصة،مجلة البحوث القانونية والسياسية،العددالرابع،جوان حبار أمال،الحق يف ال،
 .الحقوق والعلوم السياسية بجامعة موالي طاهر سعيدة،الجزائر

 -  عبد القادر الشنتوف،استقالل السلطة القضائية يف ضوء الدستور الجديد واملعايري الدولية،مجلة التواصل
،تصدرها الودادية الحسنية للقضاة املكتب الجهوي لجهة 2014فرباير -2013يسمرب د 3-2القضايئ،عدد مزدوج 

 .الدار البيضاء الكربى املغرب
 -  صفاء أوتاين،" املحكمة االلكرتونية ) املفهوم والتطبيق ( "مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية

 املوضوع. .لالستزادة حول190،ص.2012-العدد األول  – 28،املجلد 
  - ،خالد ممدوح إبراهيم، التقايض االلكرتوين: الدعوى االلكرتونية وإجراءاتها أمام املحاكم، دار الفكر الجامعي

 .2008اإلسكندرية، 
 - ،الث عرش،مجلة املفكر،العدد الث" نظام التقايض االلكرتوين آلية إلنجاح الخطط التنموية"عصامين ليىل. 
 - امنات املحاكمة العادلة عىل ضوء اعتامد تقنية االتصال عن بعد يف االجراءات عمر عبد املجيد مصبح،" ض

الجنائية يف دولة اإلمارات : دراسة مقارنة ،مجلة كلية القانون الكويتية العاملية،السنةالسادسة،العددالرابع،العدد 
 .2018ديسمرب  –ه  1440ربيع الثاين  –ربيع األول  – 24التسلسيل 

 -  راق بنام : التداعيات الدميقراطية غري املؤكدة،مجلة االهرام الدميقراطية،فصلية تعنى بالقضايا آنا ليندر،أو
 .،القاهرة،مرص2016يوليو  63العدد -املعارصة للدميقراطية

 -  حسنني توفيق ابراهيم،الدولة والسيادة يف عرص الترسيبات،مجلة االهرام الدميقراطية،فصلية تعنى بالقضايا
 .45،القاهرة،مرص2016يوليو  63العدد -ميقراطيةاملعارصة للد

 - ،التقايض االلكرتوين يف الجزائر "  حسينة رشون و عتيقة معاويLe Litige en Algérie" مقال منشور عىل،
 .مستوى املوقع الرسمي لجامعة املسيلة
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 كبة األزمات: المغرب نموذجا(المستجد)تحليل قدرة المشرع على موا 19-تأثير التشريع والمواكبة في ظل وباء كوفيد

19
 

 

 باحث يف قانون األعامل
 ماسرت تخصص القانون الدويل لالستثامر والتنمية املجالية

 جامعة القايض عياض مبراكش
 

 ص: ملخ 

أحد أفجع األزمات التي أملت بالعامل، حيث أغرقت دوله يف بحر من عدم اليقني  19-وباء كوفيد يعترب
وخلقت حاجة ملحة إىل زرع ثقافة تدبري األزمات يف جميع املجاالت وباألخص يف مجال الترشيع، نظرا لكون 

 لتقييم قدرة املرشع عىل مواكبة وتدبريهذا األخري أحد أهم أسلحة الدول ملجابهة هذه الجائحة. يف محاولتنا 
جائحة كورونا، تبني لنا، من خالل دراسة حالة املرشع املغريب، أن الترشيع يعد فعال أحد أهم األسلحة ملواجهة 

 كورونا ومواكبتها بل والحد منها، لكن بالرغم من ذلك فإن تأثريه يبقى فاعال وليس فّعاال.

 لترشيع، مواكبة وتدبري، املرشع املغريب، تدبري األزمات، ا19-كوفيد الكلامت املفتاحية: 

 

Résumé : 

L'épidémie de Covid-19 est l’une des crises les plus déchirant qui a poussé les pays 

du monde à naviguer dans une mer d’incertitudes et a mis en exergue la nécessité cruciale 

au management des crises dans tous les domaines, et plus précisément, dans le domaine 

de la législation vu son importance dans la gestion de cette pandémie. Dans cet essai, l’on 

a évalué l’aptitude du législateur à conduire et gérer la pandémie de Corona virus, en nous 

basant sur le cas du législateur marocain. Les résultats récoltés insinuent que la législation 

est un atout intrinsèque pour atténuer et gérer cette crise. Pourtant, son effet reste efficace 

et non pas efficient.   

Mots cles :L'épidémie, Covid-19 , crises, législation, législateur. 
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 مقدمة:
يعترب من بني أخطر الفريوسات التي فتكت باإلنسان عرب  19-يسهل القول بأن فريوس كورونا املستجد أو كوفيد

حالة إصابة بالفريوس 8.385.440تاريخه الطويل، كيف ال وقد سجلت منظمة الصحة العاملية يف آخر تحديث لها 
.فقد جعلت الجائحة جميع دول العاملفي حالة استنفار كبري من أجل تسخري كل 721وفاةحالة 450.686باإلضافة إىل 

املوارد املتاحة سواء برشية أو مادية أو علمية والهدف واحد أال وهو مواجهة ويالت هذا الفريوس عىل املدى القصري 
 والقضاء عليه عىل املدى البعيد.

قط وراء كل أزمة تتبلور عدة فرص تحتاج ف بل، عىل العكس،لكن وكام يقال فليست بالرضورة كل أزمةكارثة، 
‒ظور نظامي لنُقل من من ‒لعقول مدبرة ومبتكرة لتحّول نقاط الضعف إىل نقاط قوةولتنطلق بسفينة املجتمع أو 

 " إىل بر األمان.722Système socio-économique résilientاقتصاديالصامد/املقاوم-"النظامالسوسيو

مسه طوال هذه الجائحة من خالل تطور عدة ابتكارات وظهور مبادرات طموحة أبانت عىل قدرتها هذا ما بدأنا نال 
عىل التأقلم مع آثار الوباء، واألكرث من ذلك، عىل تجاوزها بأقل الخسائرونذكر عىل سبيل املثال ال الحرص 

الدوالرات خالل هذه الفرتة مستغلة  فمثال رشكة أمازون حققت أرباحا تقدر مباليري E-commerceالتجارةااللكرتونية 
بذلك حجر املستهلكني وعدم قدرتهم عىل التبضع من املتاجر التي كانت مقفلة يف أغلب األوقات بسبب انتشار 
الوباء.بالرغم من هذا، فاملبادرات وإن كانت طموحة واالبتكارات وإن كانت عديدة فهي لن تحقق مبتغاها إال داخل 

ويكملون بعضهم البعض انطالقا من  Parties prenantesحيث يتداخل الفاعلون املعنيوننظام متكامل ومتناسق 
. فالدول، باعتبارها أهم فاعل، وجدت نفسها يف خط الدفاع 723الدولة، مرورا بالقطاع الخاص ووصوال إىل األفراد

، الذي، ومام ال شك فيه األول أمام هذا الغازي املجهري وهي مسلحة بسالحني أساسيني وهام:أوال نظامها الصحي
هو خيط األمل الوحيد لضحايا الفريوس. وثانيا أجهزتها الترشيعية التي ستكون يف اختبار صعب للتوفيق بني سن 

                                                           
721 ESSAID M. J. « Introduction à l’étude de droit ». Ouvrage publié par la Fondation M. J. ESSAID avec le concours de la 
Fondation Education et Culture du Groupe Banque Populaire, 5ème édition. 2013/2014. pp. 88-98.  
722 SANDRON F. « risque et incertitude dans la théorie économique : application à la prévention dans le travail social ». 
Intervention In journées d’études du PREFAS et de ses partenaires sous thème "La prévention et le travail social à la Réunion. 
Quelles conceptions ? quelles pratiques ?", Saint-Pierre. 2013. p. 14.  

 نظر:أ تجدر اإلشارة إىل أن أول من ميز بني مصطلح الريبة واملخاطر هو أستاذ االقتصاد فرانك نايت يف كتابه "املخاطر، عدم اليقني، الربح"، 
Frank H. Knight. « Risk, Uncertainty, Profit ». Boston and New York, Houghton MifflinCompany, The Riverside Press, 1ère édition, 
1921. pp. 381. 
723 LAGADEC P. « La gestion des crises. Outils de réflexion à l’usage des décideurs ». McGRAW-HILL, 3ème tirage,Paris. 1992. p. 32.   
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القوانني واتخاذ اإلجراءات االحرتازية بغية تجنب انتشار الوباء والقضاء عليه من جهة، وصون حقوق املواطنني وكذا 
 الخاص من جهة أخرى. املصالح االقتصادية للقطاع

لذلك، وملّا كان الترشيع يحيل إىل وضع القواعد القانونية يف قالب مكتوب من طرف السلطة املختصة أي 
بالتايل القواعد و  –أنهمصدر رسميللقواعد القانونية، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلضفاء طابع املرونة عليه ما سيجعله 

ع، بل واألزمات التي بدأت تفرض نفسها كأحد أهم العوامل املساهمة يف الترشي يواكب التغريات والتقلبات–القانونية 
 .724إن مل نقل أحد أهم أهدافهجنبا إىل جنب مع العامل اإلنساين، الجغرايف، االجتامعي واالقتصادي

ني بمن هذا املنطلق يجد املوضوع أهميته، فالترشيع كان وال يزال أهم مصادر القانون الذي ينظم العالقات 
. لكنفي ظل رسعة انتشار الوباء ونظرا لندرة املعلومات املتعلقة به، كان réactifاألفراد داخل املجتمع أي أن دوره بَعدي 

 منأجل تدبريه والتحكم فيه وملاذا ال القضاء عليه.  proactifلزاما عىل أجهزة الترشيع أن تلعب دورا تنبئيا واستباقيا 

لتساؤل حول تأثري الترشيع يف ظل انتشار وباء كورونا املستجد وذلك من خالل كل هذه االعتبارات تسوقنا ل
ورونا؟ بسؤالنا هذا اقتصادية يف ظل جائحة ك-اإلشكالية التالية: هل ميكن القول بتأثري الترشيع عىل األنظمة السوسيو

ع عىل مواكبة وتنظيم دى قدرة الترشيال نستهدف نتيجة التأثري التي قد تكون إيجابية أو سلبية، بل إننا نحاول مناقشةم
 العالقات بني الفاعلني داخل املجتمع يف ضوء وباء كورونا املستجد.

 لذلك ارتئينا أن نقّسم هذه اإلشكالية إىل ثالث أسئلة فرعية ستمكننا من اإلحاطة بها:  

ع املرشع ا؟ هل فعال استطا هل تحتاج أزمة كورونا بطبيعتها إىل تدبري خاص؟ هل املرشع أهل لتدبري أزمة كورون
 املغريب التخفيف من تبعات ونتائج انتشار وباء كورونا؟

يحتاج يف تدبريه فقط لثقافة تدبري األزمة  19-قبل الخوض يف تحليل هذه األسئلة، نفرتض أن فريوس كوفيد
حال بالنسبة مات كام هو الكباقي األزمات، لذلك فاملرشع أهل لتدبري هذه الجائحة طاملا هو متشبع بثقافة تدبري األز 

 للمرشع املغريب.

                                                           
724 GOODMAN J. et al. « COVID-19 : faire face à l’incertitude pendant et après la crise. L’analyse de scénarios : un outil puissant 
pour améliorer la prise de décisions ». Publication de Monitor Deloitte et Center for the long view, Avril 2020. p. 3. Rapport 
publié sur le site officiel de Deloitte :  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/about-deloitte/ca-fr-about-covid-19-confronting-uncertainty-
through-beyond-crisis-aoda.pdf Consulté le 20/06/2020. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/about-deloitte/ca-fr-about-covid-19-confronting-uncertainty-through-beyond-crisis-aoda.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/about-deloitte/ca-fr-about-covid-19-confronting-uncertainty-through-beyond-crisis-aoda.pdf
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للتحقق من هذه الفرضيات ولإلجابة عىل اإلشكالية املطروحة، ارتئينا تحليل هذا املوضوع من خالل مبحثني. 
تطرقنا يف أولهام، من زاوية تدبري األزمات، إىل أزمة كورونا وأهلية املرشع لتدبريها، قبل أن نعرج عىل املثال املغريب 

 ملبحث الثاين.يف ا

 املبحث األول:جائحة كورونا: أزمة خانقة أم فرصة لترشيع مرن؟
لفهم تأثري الترشيع يف ضوء أزمة كورونا ولتقييم قدرة الترشيع عىل مواكبة وتنظيم العالقات بني الفاعلني داخل 

ة املرشع األول( ثم تقييم قدر  املجتمع، البد من الوقوف أوال عىل ِحمل هذه الجائحة من منظور تدبري األزمات )املطلب
 عىل تدبريها )املطلب الثاين(. 

 وبحر الريبة املطلب األول: جائحة كورونا
جعلت  –عىل األقل يف القرن األخري  –يكفي ذكر اسم جائحة كورونا لنفهم أننا نتحدث عن أزمة غري مسبوقة 

تطيع ح أو ألنها كلفت اقتصادات العامل ما ال نسالعامل أجمع يف حالة شلل جزيئ. ليس ألنها حصدت الكثري من األروا 
 Incertitudeأن نحصيه من الدوالرات، بل لسبب وحيد ووجيه وهو أنها أغرقت تقريبا جميع الفاعلني يف بحر الريبة 

ة قحيث تنقص املعلومات إن مل تكنمنعدمة أصال.فالريبة أو عدم اليقينمصطلح يستعمل للداللة عىل ندرة املعلومات املتعل
بل أكرث من ذلك فهو يعني استحالة التنبؤ حتى باحتامالت حدوثه،  – 19-يف هذه الحالة فريوس كوفيد –مبتغري ما 

 .725التي تبقى قابلة للتنبؤ وبالتايل فاحتاملية مجابهتها تكون كبرية risquesعىل عكس املخاطر 

قرار أو باألحرى املرشعني بحجم ما ما سبق يعطينا فكرة حول هول هذه الجائحة وينذر، باألخص، أصحاب ال
ينتظرهم. فاإلشكاالت التي تطرحها الجائحة تتهاطل كمطر غزير يف حني ال نكاد نجد أجوبة لها، فأسئلة مثلهل 

؟إىل أين ستصل األزمة الصحية لهذه الجائحة عىل مستوى 19-سنشهد نوعا جديدا من هذا الفريوس أقوى من كوفيد
املبذولة ملواجهة الجائحة عىل املستوى القريب والبعيد؟ هل سيتغري أسلوب حياتنا بعد العامل؟ هل ستثمر الجهود 

 لخياراتاالجائحة؟ كيف سنواكب متغريات هذه الجائحة؟ قد نعرف إجابة هذه األسئلة أو قد ال نفعل؛ لكن األكيد أن 
، وما سيزيد ايدة ومعقدة بشكل متز اتخاذها ستصبح صعب أصحاب القرار واملرشعنيالتي سيتعني عىل  ملا بعد كورونا

 صعوبتها هو عنرص الزمن. 

                                                           
 بفرنسا:  CNRS" منشورة عىل املوقع الرسمي للمركز الوطني للبحث العلمي Nous devons vivre avec l’incertitudeيف مقابلة تحت عنوان " 725

https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude 
 . 20/06/2020اطلع عليه بتاريخ: 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude
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يف أربعة 727وذلك لعدة أسباب يلخصها باتريك الكاديك726فالزمن هو حجر الزاوية عندما يتعلق األمرباألزمات
حيث أن طول مدة األزمة التي تبتدأ من الحادث االبتدايئ وصوال إىل املرحلة الحرجة Duréeوهي: أوال مدة األزمة

فنكون Caractère évolutif de la menaceراخي آثارها يف املستقبل يجعل توقع هذه اآلثار صعبا. ثانيا تطور األزمةوت
حيث أن Problème des répliquesأمام أزمة دينامية وغري ثابتة وهذا قد يولد أزمات موازية. ثالثا معضلة االستجابات

هذه املشاكل الصغرية قد يزعزع استجابات الفاعلني. وأخريا وليس األزمة هي نتاج لرتاكم عدة مشاكل صغرية، فأحد 
 فزمن األزمة جد متقلب وهو ما يصعب تتبعها والتنبؤ بآثارها.  Rythme erratique du tempsآخراالزمن الجيبي 

لهذا يجد صانع القرار أو املرشع نفسه أمام أزمة متقلبة، يحكمها الزمن ويعتليها عدم اليقني فيظلشح 
أثناء اتخاذ القرار.فإما أن يأخذ بعني االعتبار هول الجائحة وينتظر  خطر مزدوج،اليشء الذي يضعه أمام ملعلوماتا

تراخي آثارها، يف هذه الحالة تكون هذه القرارات يف غري وقتها وقد ال تساعد يف تدبري األزمة. وإما أن يتجاهل حجم 
ية، بناء عىل التجارب السابقة؛ لكن هذا سيؤثر عىل مصداقية الجائحة ويعجل باتخاذ القرارات، وإن كانت سطح

 .728تعجيل الكارثةالخيارات وقد يساهم يف 

نستنتج إذن أن جائحة كورونا قد ال تكون فقط كارثة صحية أطاحت باألنظمة الصحية ملعظم دول العامل، بل 
ني أننا يف ح عىل إمداداتنامنه نحصل  جزر وأرخبيلقبل أن تكون كذلك فهي درس مهم لندرك أن اليقني ما هو إال 

 بقوله: 729وهو ما عرب عليه إدكار مورين بحر من عدم اليقنيمحاطونب

« Nous essayons de nous entourer d’un maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer dans 
une mer d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille ». 

 فهل يدرك املرشع هذه الحتمية؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه يف املطلب الثاين. 

 املطلب الثاين : من الترشيع إىل صناعة القرار

                                                           
 . للتوسع يف هذا املوضوع، أنظر:  2011من الدستور املغريب لسنة  70الفصل  726

ESSAID M. J. « Introduction à l’étude de droit ». op. cit. pp. 187 et s.   
نية، و املنترص السويني )دكتور باحث يف العلوم السياسية(، "املؤسسة الترشيعية يف مواجهة فريوس كورونا". مقال منشور بجريدة هسربيس اإللكرت  727

 )بترصف(. متاح عىل املوقع اإللكرتوين الرسمي للجريدة: 10/04/2020بتاريخ 
https://www.hespress.com/writers/467041.html  .2020/06/20 اطلع عليه بتاريخ  

 نذكر مثال مقرتح قانون يقيض بإحداث املجلس الوطني االستشاري للصحة ومقتـرح قانون يقيض بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل.728
 ظر: للمزيد من التفاصيل، ان729

LAGADEC P. « La gestion des crises. Outils de réflexion à l’usage des décideurs ». op. cit. pp. 181-308.   

https://www.hespress.com/writers/467041.html
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دنا امأرشنا سابقا إىل أن أزمة كورونا قد جعلت التعايش مع الريبة وعدم اليقني رضورة قصوى وأكدت لنا أن اعت
عىل ما هو يقيني فقط لن يجدي نفعا أمام أزمات مامثلة، بل سيدخلنا يف نفق مظلم يف انتظار بريق شمس قد تسطع 
أو ال. لذلك فرتسيخ ثقافة تدبري األزمات تعد أولوية ال مفر منها؛ ونتحدث هنا بالخصوص عن املؤسسات الترشيعية 

يف مواجهة انتشار وباء كورونا من خالل محاولة التنسيق بني  التي، وكام سبق ووضحنا،تعترب خط الدفاع الثاين
اإلجراءات االحرتازية من جهةوصون الحقوق واملصالح من جهة أخرى. لكن هل املرشع أهل لتدبري مثل هاته 

 األزمات؟ هذا السؤال يحتاج نوعا من التحليل. 

ا، ويقع عىل ترشيع من اختصاص الربملان أساسال يخفى عىل كل مهتم باملجال القانوين والدستوري املغريب أن ال
. لكن، ويف ظل جائحة كورونا، الحظنا تفوقا كاسحا لإلجراءات 730هذا املبدأ بعض االستثناءات حيث ترشع الحكومة

التقنية وما خلفها من جنود )تكنوقراط( عىل الخطاب السيايس ممثال عىل الخصوص باملؤسستني الترشيعية والتنفيذية، 
 األحزاب ومتثيلياتها املنتخبة. دون ذكر 

الترشيعية  امامرسة مهامهفاملؤسسة الترشيعية مثال برهنت خالل هذه املرحلة عىل عجزها وعطالتها وانتقلت من "
من  70والرقابية والتقييمية إىل مامرسة الدور الذي ترتكه له مسطرة املرسوم القانون، وهو دور اإلذن باإلصدار )املادة 

حيث مل نشهد فعال أية مبادرات ترشيعية استباقيةتهدف إىل تدبريهذه الجائحة، اللهم بعض التحركات  .731"الدستور(
ما تزال قيد النقاش والتي، وإن دخلت حيز التنفيذ، فلن تؤثر ال من قريب وال  732املتمثلة يف بعض مقرتحات القوانني

 ول األزمة وينتظر تراخي آثارها، لكنه يتخذ قراراتمن بعيد يف تدبري الجائحة. وبالتايل نكون أمام مرشع حذر من ه
 يف غري وقتها وقد ال تساعد يف تدبريها كام سبق لنا بيانه. 

                                                           
، 16/06/2020" بتاريخ Maroc: Intensifier les soutiens face à la pandémie de COVID-19يشري البنك الدويل يف تقرير له تحت عنوان "730

 لكرتوين الرسمي: منشور عىل موقعه اال
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/06/16/morocco-stepping-up-to-the-covid-19-pandemic-outbreak اطلع 

.22/06/2020عليه بتاريخ   
يان مفعول "يوقف رسبسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ينص يف مادته السادسة عىل ما ييل: املرسوم املتعلق  731

ن عنها،ويستأنف صحية املعلجميع اآلجال املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فرتة حالة الطوارئ ال
 احتسابها ابتداءمن اليوم املوايل ليوم رفع حالة الطوارئ املذكورة. 

تستثنى من أحكام الفقرة األوىل أعاله آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعني يف حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت 
هذه املادة بصيغة التعميم ما أثار نقاشا واسعا حول املقصود بعبارة "جميع اآلجال"، ولكن لإلشارة  جاءت".الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي

 فأغلبية الباحثني اتفقوا عىل أن املقصود هو جميع اآلجال مبا فيها آجال تبليغ الدعاوى وغريها.  
ضائية السلط، حيث أن هذه املادة متس الجانب اإلجرايئ للسلطة الق ألن هذه املادة خلقت كذلك نقاشا حول مخالفتها ملبدإ دستوري وهو الفصل بني732

 كام أسلفنا آجال تبليغ الدعاوى وغريها. 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/06/16/morocco-stepping-up-to-the-covid-19-pandemic-outbreak
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أما فيام يخص الحكومة، وإن كان دورها تنفيذيا وتنظيميا أكرث منه ترشيعيا، إال أنها حاولت مسايرة ومواكبة 
مية د تفشيه وذلك من خالل مشاريع قوانني ومراسيم حكو تطور الوباء قبل انتشاره عىل املستوى الوطني وحتى بع

وقرارات وزارية؛ وقد نجحت نسبيا يف السيطرة عليه. لكن بالرغم من هذا، إن أخذنا بعني االعتبار املدة بني ظهور 
شهر( أ  الوباء وتاريخ تسجيل أول حالة باملغرب أو تاريخ أول "ترشيع" حكومي فهي مدة ليست بالهينة )عىل األقل ثالثة

وهي مدة كانت لتكون كافية للحكومة التخاذ تدابري كانت لتجنبنا حجرا صحيا واقتصاديا سيكلف املغرب الكثري أو 
عىل األقل كانت لتسهل التعامل مع الظرفية التي فرضها الفريوس، ونخص بالذكر هنابرامج دعم املترضرين من جائحة 

جاد صيغة التي استغرقت أياما إلي ‒رأى النور بتعليامت ملكية سامية علام أن صندوق تدبري جائحة كورونا  ‒كورونا 
لتوزيع املساعدات دون الحديث عن اإلشكاالت التي طرحها التنزيل الفعيل لهذه الربامج. وسنقف بالتفصيلعىل هذه 

 النقط الحقا.

نتأثري الترشيع ساسية مفادها أ يف الحقيقة ليس الهدف هنا االنتقاد من أجل االنتقاد بل إننا نحاول توضيح فكرة أ 
ال يجب أن يختزل يف مدى نجاحه أو فشله يف التأقلم مع األزمة، أي أن دور املرشع ال يجب أن يقترص عىل "تنظيم 

حيث  mondialiséالعالقات بني األفراد داخل املجتمع" الذي يبقى دورا بَعديا، يقينيا؛ ألننا نعيش يف عامل ُمَعومل
أصبحت حقيقة  Décideursويزداد معها عدم اليقني. لذلك فالحاجة ملرشع من طينة صناع القرار تتشابك التفاعالت 

 مفروضة وهذا يعني بالرضورة ترشيعا مرنا يتنبأ قبل أن يتأقلم.

عندما نقول بالحاجة ملرشع من طينة صناع القرار فإننا ال نبحث عن املثالية، عىل العكس متاما فمجال الخطأ 
لذلك يحاول املرشع "صانع القرار" أن يحد من نسبة الخطأ من خالل قرارات اسرتاتيجية استباقية تُجنب كبري ووارد، 

 733إىل حد ما تحول األزمة إىل الكارثة.من أجل ذلك، عليه التنبؤ وتدبري األزمة عىل ثالث مراحل أساسية نلخصها
 فيام ييل:  

ب يف هذه املرحلة أن يرشع القوانني بفلسفة تدمج بني مرحلة ما قبل األزمة: وهي أهم مرحلة. فاملرشع مطال
 التنظيم اآلين واملستقبيل للعالقات املجتمعية مع األخذ بعني االعتبار طبيعة عاملنا املتغري. واألكيد أنه لن يفلح يف ذلك

اص، باإلضافة خدون مقاربة تشاركية ترشك جميع الفاعلني وبالخصوص املواطنني ممثلني باملجتمع املدين والقطاع ال
 إىل مقاربة تواصلية ُمحَكمة تربط بني جميع الفاعلني. 

مرحلة رسيان األزمة: نظرا لكرب هامش الخطأ، فاملرشع قد يرشع بعض القوانني يف غري محلها وقد ال يفلح يف 
ساس، إىل املهارات أل التنبؤ باألزمة بشكل يقيني. لذلك وعند ظهور عالماتها األولية، يكون املرشع ملزما باالحتكام، با

الفكرية املوازية وعىل رأسها القيادة واملواكبة. ففي ظل التخبط الذي يعيشه املجتمع بسبب األزمة، يكون املرشع هو 
                                                           

 . 2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867الجريدة الرسمية عدد  733
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ألنه يتحكم بسري وتنظيم جميع املجاالت وبالتايل فواجب عليه الحرص عىل تناغم وتالحم الفاعلني فيام  سيد قومه
نونية تسد الفراغات التي تخلفها األزمة؛ هنا تكمن أهمية القيادة. أما املواكبة فتتطلب بينهم وذلكالبتكار نصوص قا

 من املرشع تتبعا دقيقا لتطور األزمة، فيعرف بذلك متى يرشع وأي نوع من القوانني يصدر وألي هدف. 

مدى واكبة لألزمة و مرحلة ما بعد األزمة: وهي مرحلة مهمة أيضا. فهي مرحلة تقييمية ملدى نجاح التدخالت امل
، ألنه، وكام Apprentissageنجاح املرشع نفسه يف تدبري األزمة. لكن الهدف األسمى من هذه املحاسبة هو التعلم 

 سبق وأرشنا، فاألزمة تعطي دروسا يجب االستفادة منها لتجنب الوقوع يف نفس األخطاء خالل تدبري أزمات أخرى. 

نا قد ال تكون أكرث خطورة من أزمات أخرى شهدها العامل، لكنها جاءت ختاما، ميكن القول بأن جائحة كورو 
لتذكرنا بأننا نعيش يف عامل دائم التغري ويسوده عدم اليقني. وقد سلطت الضوء عىل نقاط ضعف املؤسسات الترشيعية، 

  املبحث الثاين. نه يفعىل األقل يف املغرب، التي ال تتبنى نظرة استباقية يف ترشيعاتها؛ وهذا ما سنحاول التأكد م

 املبحث الثاين : املغرب وترشيع كورونا
إدارة أزمة صحية غري مسبوقة وأثبت مرونة وقدرة عىل التنبؤ يف مواجهة مختلف تحديات  ملغربستطاع اا

وذلك راجع للدور الفاعل الذي لعبه املرشع )املطلب األول( رغمام نسجلهمن تحفظات عىل هذا املستوى 734الوباء
 لب الثاين(.)املط

 املطلب األول : الترشيع املغربيفي ظل جائحة كورونا: تأثري فاعل 
يف املغرب، يف سباق مع تحديات هذه  19-انخرط املرشع املغريب، منذ إعالن أول حالة إصابة بفريوس كوفيد

األوروبية  لدولالجائحة وما يطبعها من ريبة، من أجل محاولة السيطرة عىل انتشاره وبالتايل تجنب مصري بعض ا
واألمريكية التي انهارت منظوماتها الصحية. صحيح أمنعظم النصوص الترشيعية التي تم تبنيها خالل هذه الجائحة 

، لكننا لن نتطرق إىل هذه اإلشكاالت 736أو حتى مرشوعيتها 735أثارت وما تزال تثري عدة تساؤالت حواللغاية منها
ظل انتشار  ة املطروحة سابقا بل سنكتفي بتقييم تأثري الترشيع املغريب يفليك ال نخرج عن سياق اإلجابة عن اإلشكالي

 الوباء .

                                                           
 نفس املرجع.734
 . 2020مارس  17مكرر بتاريخ  6865الجريدة الرسمية عدد 735
املالية وإصالح اإلدارة أمام مجلس املستشارين جوابا عىل تساؤالت الفرق واملجموعات الربملانية بخصوص: مقتطف من عرض السيد وزير االقتصاد و 736

، منشور عىل املوقع الرسمي لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح "ببالدنا 19-"التدابري املالية واالقتصادية ملجابهة األزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد
اطلع  pdf-cc-reponses-mlm-https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2020/discours.19052020: 19/05/2020اإلدارة بتاريخ 

 .23/06/2020عليه بتاريخ 

https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2020/discours-mlm-reponses-cc-19052020.pdf
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 23صادر يف  292.20.2رسوم بقانون رقم فأول أهم نصني ترشيعيني تم تفعيلهام يف مواجهة الجائحة هام امل
صادر 293.20.2م رقم رسو وامل 737ن عنهاال عإل يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات ا 2020مارس 

 كوفيد- شيفريوسكوروناواجهة تفملن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ال بإع 2020ارس م24يف 
يوما من تسجيل  12أول مالحظة ميكن تسجيلها حول هذين املرسومني أنهام جاءا يف وقت مبكر )بالضبط بعد 19.738

ن الحالة الوبائية للمغرب تدعو لتفعيل إجراءات عاجلة. وهذا يدل عىل أول حالة إصابة بهذا الفريوس(، حيث مل تك
أن املرشع قد تفطن لخطورة الفريوس لذلك أقر حالة الطوارئ بسائر أرجاء الرتاب الوطني. بذكر سائر أرجاء املغرب، 

مبختلف  طننيفيالحظ كذلك أن املرسومني طبقا حالة الطوارئ الصحية مبا فيها الحجر الصحي عىل جميع املوا
الجهات، رغم أن اإلصابات، يف ذلك الوقت، سجلت يف بضٍعمنها دون األخرى. كام أن املرسومني ركزا عىل مقاربة 
تشاركية وتواصلية بني األجهزة املركزية من جهة والجهوية واإلقليمية من جهة أخرى. وما هذا إال دليل عىل حسن 

ى، وهذا ما جنب البالد أحد أسوء السيناريوهات أال وهو انهيار املنظومة قيادة املرشع وبرهان عىل رؤيته بعيدة املد
 الصحية. 

استمر حسن تبرص املرشع املغريب وتأثريه الفاعل يف ضوء تفيش فريوس كورونا، وهذه املرة من خالل نص 
ث حساب مرصد بإحدا 2020مارس  16صادر يف  269.20.2مرسوم رقم ترشيعي ال يقل أهمية عن األولني ونقصد هنا 

الذي تم تبنيه بتعليامت  739"19-الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا كوفيد"مور خصوصية يحمل اسم أل 
ملكية سامية. فهذا املرسوم جاء مبقتىض مهم وهو إحداث صندوق يخصص لجمع التربعات ملكافحة التداعيات 

 درهم من نفقات مليار 2.2 ،2020ماي  18حدود  ت، إىلخصصاالقتصادية، االجتامعية والصحية للجائحة، حيث 
درهم  مليار 11.5 تخصصا، كامالقتناء املعدات واملستلزمات الطبية الرضورية ملواجهة جائحة فريوس كورون الصندوق

واألرس  التدابري املتخذة من جانب لجنة اليقظة االقتصادية لدعم األُجراء املرصح بهم يف القطاع املهيكل لتمويل
وال شك أن هاته النفقات قد لعبت .740جائحة كورونا يف القطاع غري املهيكل، الذين توقفوا عن العمل بسبب ملةالعا

دورا أساسيا يف وصول املغرب إىل ما وصل إليه، حيث تم تجهيز عدة مستشفيات باملعدات الخاصة ملواجهة الجائحة 
فإن دل هذا عىل يشء فإمنا يدل عىل مواكبة املرشع  كام متت إعانة املواطنني املترضرين من ويالت هذه الجائحة.

                                                           
 .2020بتاريخ فاتح يونيو  6887بالجريدة الرسمية عدد  2020ماي  28صادريف  1.20.62ظهري الرشيف رقم لالصادر بتنفيذه ا737
 .22/09/2016بتاريخ  6502، الجريدة الرسمية عدد 25/08/2016املؤرخ يف  1.16.152الصادر بتنفيذه الظهري عدد  738
ترب واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أرضار مبارشة يف املغرب، يرجع السبب أدناه، يع 6"مع مراعاة أحكام املادة تنص املادة عىل ما ييل: 739

 .الحاسم فيه إىل فعل القوة غري العادية لعامل طبيعي أو إىل الفعل العنيف لإلنسان ]...["
ور عىل موقعه قع أنفاس بريس منشعبد الرحيم الشافعي، )املدير العام لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية( يف حوار مع مو هذا ما أكده السيد 740

 .24/06/2020اطلع عليه بتاريخ  https://anfaspress.com/news/voir/58165-2019-11-16-05-37-51االلكرتوين الرسمي: 

https://anfaspress.com/news/voir/58165-2019-11-16-05-37-51
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املغريب لتطور األزمة وأخذه بعني االعتبار آثارها الواقعية واملحتملة أيضا، دون إغفال املقاربة التشاركية التي يعتمدها 
 من أجل حسن تنزيل القوانني والسهر عىل تطبيقها.

 زمات دروسا من أجل التحسن والتطور، فكذلك نهجج املرشعوألن صانع القرار الحقيقي هو من يتعلم ويرى يف األ 
بسن أحكام خاصة تتعلق بسريأشغال أجهزةإدارة رشكات املتعلق  20.27قانون رقم املغريب من خالل إقراره لل

.فكام نعلم فإن جائحة كورونا 741ل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحيةساهمةوكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالامل
عىل املغرب، مثل باقي دول العامل، حالة طوارئ منعت معها تنقل األشخاص إال ألسباب استثنائية وذلك بهدف  فرضت

التقليل من احتاملية إصابة أشخاص آخرين وبالتايل انتقال العدوى عىل نطاق غري متحكم فيه؛ لهذا صدر القانون 
ذا القانون داري قبل تاريخ نرش هاإل  تقم بعقد مجلسها لتي ملرشكات املساهمة ا لس إدارةاميكن مجسابق الذكر والذي 

صوت تصال بالال ال مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية، عرب وسائل العقد اجتامعاته، خ من يف الجريدة الرسمية
. بذلك لن يحتاج أعضاء مجالس اإلدارة للتنقل إىل مقرات اجتامعاتهم ولن يكونوا والصورة أو أي وسائل مامثلة

ن لالحتكاك ببعضهم البعض، ويف هذا تدبري فاعل ألحد تبعات الجائحة وهو التباعد االجتامعي. ألجله ميكن مضطري
القول بأن املرشع املغريب قد واكب وتأقلم، بل وتعلم أحد دروس الجائحة والحديث هنا عن أهمية العمل عن بعد 

 واستغالل الوسائل االلكرتونية الحديثة. 
-بنى املرشع املغريب عدة قوانني برهنت عىل التأثري الفاعل للترشيع عىل النظام السوسيوعالوة عىل ذلك فقد ت

اقتصادي املغريب لكن املقام ال يسع لذكرها كلها؛ واختيارنا لهذه النصوص الترشيعية الثالثة مل يكن اعتباطيا، بل 
واكبة، التعلم(. ومع ذلك كية والتواصلية، القيادة واملألنها تبني تشبع املرشع املغريب بثقافة تدبري األزمة )املقاربة التشار 

 يجب التعريج عىل بعض التحفظات التي تثار بخصوص هذا "التأثري الفاعل". 

 املطلب الثاين: الترشيع املغريب يف ظل جائحة كورونا: تأثري غري فّعال
وى وقت ت يف محلها سواء عىل مستإذا كان املرشع املغريب قد أبان عىل علو كعبه خالل جائحة كورونا بترشيعا

أو من خالل إرشاك جميع الفاعلني املؤثرين وهو اليشء الذي أثر بشكل كبري يف السباق املغريب ضد  Timingتبنيها 
جائحة كورونا،إال أن تأثريه يبقى غري فّعال وذلك راجع لسبب رئييس وهو إغفاله عن تنظيم مجاالت كانت لتساعد يف 

تفيدين من برامج سمنظومة استهداف امل ثاراالقتصادية الخانقة لألزمة، نذكر عىل سبيل الخصوصمواجهة وتخفيف اآل 
 .نظام تغطية الوقائع الكارثية،وكذلك جتامعيالدعم اال 

                                                           
 LAAMRANIA. «L’assurabilité du risque pandémique du Covid-19». Quotidien AL BAYANE, 24/04/2020انظر:741
= Article publié sur le site officiel du quotidien :http://albayane.press.ma/lassurabilite-du-risque-pandemique-du-covid-19.html 
consulté le 24/06/2020. 

http://albayane.press.ma/lassurabilite-du-risque-pandemique-du-covid-19.html
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قانون الرشوع مفإننا نفكر مبارشة يف  جتامعيستفيدين من برامج الدعم اال منظومة استهداف املعند الحديث عن 
. تسجال جتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للستفيدين من برامج الدعم اال مبنظومة استهداف امل يتعلقالذي 18-72رقم 

هذا النص الترشيعي، الذي من املفروض أن يكون قد دخل حيز التنفيذ قبل جائحة كورونا، صادق عليه مجلس 
 رمبا بعد تجاوز األزمة. الغايةمن –، ما يعني أنه لن يرى نور التطبيق حتى أجل مسمى 16/06/2020املستشارين بتاريخ 

وضع منظومة وطنية لتسجيل األرس واألفراد الراغبني يف االستفادة من برامج الدعم االجتامعي من هذا النص هي
خالل إحداث سجل اجتامعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهام تحديد الفئات املستهدفة، من أجل 

 .مج املذكورةمتكينها من االستفادة من الربا

وهنا تتجىل أهمية هذا النص لو دخل حيز التنفيذ قبل تفيش الفريوس يف املغرب، حيث، ويف ضوء برامج الدعم 
التي قررتها السلطات املغربية، وجدت هذه األخرية نفسها أمام معضلة كبرية وهي تحديد الفئات املستِحقة للدعم من 

 يكل. اعتمدت لجنة اليقظة املرشفة عىل الدعم موقعا الكرتونيا لفرز األرساألرس املنضوية تحت مظلة القطاع غري امله
املستحقة باعتامد معايري محددة، لكن تبني بعد ذلك أن معظم األرس املستِحقة مل تتوصل بالدعم يف وقت استفادت 

طات يف هذه السل أرس أخرى عىل مرتني أو أكرث. فلو فرضنا أن هذا النص الترشيعي كان قيد التطبيق، ملا دخلت
 التخبطات التي ترتجم حقيقة ال ميكن إنكارها أال وهي أن تأثري الترشيع خالل هذه املرحلة فاعل وليس فّعاال.

بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية  املتعلق 110-14فقد جاء به القانون  نظام تغطية الوقائع الكارثيةبالنسبة ل
، والهدف منه هو تعويض األشخاص املترضرين من الوقائع 742تعلق مبدونة التأميناتامل 17-99 وتغيري وتتميم القانون

ع سوى . إىل هنا ال يستحق منا املرش لتضامن ضد الوقائع الكارثيةالكارثية سواء من خالل التأمني أو عرب صندوق ا
نفهم أن املرشع املغريب  743لقانونالتصفيق بتنظيمه مللف شائك؛ فباستقرائنا للفقرة األوىل من املادة الثالثة من هذا ا

هو أيضا واقعة كارثية نجمت عنها أرضار مبارشة يف  19-اعتمد، كعادته،مبدأ التعميم، ما قد يعني أن فريوس كوفيد
املغرب حيث يرجع السبب الحاسم يف ظهوره إىل فعل القوة غري العادية لعامل طبيعي وهو تطور نوع جديد من فريوسات 

الذي ضيق دائرة التعويض التي تشمل األرضار  110-14ألسف، ليس هذا مقصود مرشع القانون . لكن، لSARSسارس
، هذا من ناحية صندوق التضامن. 744الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزالزل واألفعال البرشية كالتلوث أو اإلرهاب

حرصت  110-14تتميمه وتغيريه بالقانون  كام تم 17-99من القانون 64أما من ناحية التأمني، فالفقرة األوىل من املادة 

                                                           

 742 .14، والطاعون األسود يف القرن 1918عرفت البرشية قبل ذلك ما يعرف باألنفلونزا اإلسبانية سنة بل و  
  743  H1N1 
م ملنظمة الصحة العاملية هو االسم الرسمي للمرض، وأشار املدير العا 19كوفيد أن  2020من فرباير  11أعلنت منظمة الصحة العاملية يف  744 

فيشري  19، أما الرقم  diseaseتيدروسادهانومغيرييسوس إىل أن مقطع "كو" يشري إىل "كورونا"، ومقطع "يف" يشري إىل "فريوس" داء باإلنجليزية 
 .2019إىل العام، إذ أعلن تفيش املرض الجديد بشكل رسمي يف الحادي و الثالثني من دجنرب 
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عقود التأمني التي يجب أن تتوفر عىل ضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية يف ثالثة عقود، يهمنا فيها، عقود التأمني 
التي تغطي األرضار الالحقة باألموال. هذه العقود ال تأخذ األوبئة بعني االعتبار يف بنودها أو عىل األقل هكذا هو 

، كام يشري Perte d’exploitationيف املغرب، خصوصا فيام يتعلق ببنود التأمني عىل توقف النشاط التجاري الحال
.الننكر أن السلطات املغربية قد رسمت خططا إلنقاذ االقتصاد وإعانة 745إىل ذلك أحد املختصني يف قانون التأمني

رتاتيجية ينة صناع القرار هو من يتخذ قرارات تنبؤية واساملترضرين من هاته الجائحة، لكن، وكام أسلفنا، فاملرشع من ط
لتدبري األزمة قبل الدخول فيها ودون الحاجة للتأقلم معها. بالتايل نخلص إىل أن تأثري املرشع املغريب يف زمن الجائحة 

 كثري. لكان فاعال؛ من خالل تدبري جيد لألزمة، لكنه يبقى غري فّعال ألن تدبريها كلف السلطات املغربية ا
 خامتة :

ال يختلف اثنان حول خطورة تبعات جائحة كورونا عىل املستوى الصحي، االجتامعي وأيضا االقتصادي، لذلك 
كان لزاما عىل الدول مجابهة هاته األزمة بنظامها الصحي وأجهزتها الترشيعية. فإن كان النظام الصحي يتعامل مع 

ىل  تدخله قبل األزمة أكرث منه بعدها. يف هذا اإلطار، ارتئينا الوقوف عالجائحة بعد وقوعها، ففعالية الترشيعتكمن يف
 مدى قدرة الترشيع عىل مواكبة وتنظيم العالقات بني الفاعلني داخل املجتمع يف ضوء وباء كورونا املستجد. 

أنها أغرقت الدول  امن أجل هذه الغاية، بدأنا تحليلنا بالتطرق إىل جائحة كورونا من منظور تدبري األزمات حيث بين
يف بحر الريبة وعدم اليقني وهو ما يجعل املرشع أمام أزمة متقلبة، اليشء الذي سيؤثر عىل فعالية القرارات وقد يساهم 

رثة. وصلنا بذلك لنتيجة مفادها أن الحاجة ملرشع من طينة صناع القرار أصبحت حقيقة مفروضة وهذا تعجيل الكايف 
 ا يتنبأ قبل أن يتأقلم.يعني بالرضورة ترشيعا مرن

هذا دفعنا للتعريج عىل تأثري الترشيع املغريب يف زمن جائحة كورونا. يف هذا السياق، مررنا عىل ستة نصوص 
يتعلق بسن  2020مارس  23صادر يف  292.20.2رسوم بقانون رقم ترشيعية تم تبنيها خالل األزمة والحديث هنا عن امل

ن ال بإع 2020ارس م24صادر يف 293.20.2رسوم رقم ، املن عنهاال عإل ة وإجراءات اأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي
صادر  269.20.2مرسوم رقم ، 19 كوفيد- شيفريوسكوروناواجهة تفملحالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني 

ورونا ئحة فريوس كالصندوق الخاص بتدبري جا"مور خصوصية يحمل اسم أل بإحداث حساب مرصد  2020مارس  16يف 
ات انعقاد ساهمةوكيفيبسن أحكام خاصة تتعلق بسريأشغال أجهزةإدارة رشكات املاملتعلق  20.27قانون رقم ، لل19-كوفيد

يتعلق مبنظومة استهداف الذي 18-72قانون رقم المرشوع ، ل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحيةجمعياتها العامة خال

                                                           

(، نوع من الفريوسات الجديدة املعدية التي تسبب التهاب الجهاز التنفيس الحاد، حيث تم اإلبالغ عن الحاالت 19ورونا)كوفيديعترب فريوس ك 745   
أبلغت الصني منظمة الصحة العاملية عن تفيش املرض، لتعلن  2020، ويف بداية يناير 2019األوىل للفريوس يف دولة الصني وذلك يف نهاية دجنرب 

ا عن آالف الحاالت املؤكدة إصابتها بالفريوس خارج الصني وازدياد عدد البلدان املترضرة، لذلك خلصت منظمة الصحة العاملية إىل تقييم املنظمة بعده
 مؤداه أن فريوس كورونا يطبق عليه وصف الجائحة، واعتربته حالة طوارئ صحية عاملية.
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بإحداث نظام  املتعلق 110-14والقانون  تتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجال جستفيدين من برامج الدعم اال امل
. بعد تحليل النصوص األربعة األوىل املتعلق مبدونة التأمينات 17-99 لتغطية الوقائع الكارثية وتغيري وتتميم القانون

غري فّعال   جيد لألزمة، لكنه يبقىخلصنا إىل أن تأثري املرشع املغريب يف زمن الجائحة كان فاعال؛ من خالل تدبري
 ألن تدبريها كلف السلطات املغربية الكثري وهذا ما توصلنا إليه بتحليل النصني األخريين. 

خالصة القول، فالترشيع كان وال يزال يلعب دورا مهام يف تنظيم مجاالت الحياة املجتمعية، إال أنه ويف ضوء 
يلنا صبحت الحاجة ملحة إىل ترشيع مرن يواكب األزمات ويتنبأ بها. فمن خالل تحلعاملنا املتغري واملحكوم بعدم اليقني أ 

لدور الترشيع يف ظل جائحة كورونا، تبني لنا أن هذا األخري يلعب دورا أساسيا يف مواكبة األزمة والتأثري يف مآلها، 
رث مرونة وفّعالة الدول لتبني ترشيعات أكلكن هذا التأثري يبقى فاعال وليس فّعاال. وهنا نتساءل هل ستدفع أزمة كورونا 

 يف مواجهة األزمات؟ 
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 تدخل المؤسسات الدستورية في زمن كورونا

 
 

 باحت مباسرت العقود و األعامل
 كلية الحقوق أكادير - جامعة ابن زهر

 

 ملخص:
ربك املجتمع الدويل برمت، األزمة الحالية اقتضت من مؤسسات عموما إن انتشار فريوس كورونا قد أ

 واإلجراءات بهدف القضاء عىل الوباء.  الدولة التدخل مبجموعة من التدابري
 فريوس كورونا،املؤسسات الدستورية، تدابري، مواجهة فريوس كورونا الكلامت املفاتيح:

 

RESUMER 

Généralement ,la propagation  du coronavirus  a  perturbe la planète, cette situation 

de la crise  nécessite  intervention  les institutions  pour  d’éliminer  de cette la crise . 

Mots clés :  

coronavirus, institutions constitutionnelles, mesures, d’éliminer a coronavirus 

 

 

 مقدمة:
اآلونة األخرية، مجموعة من الظواهر و األزمات، منها ما هو اقتصادي، مايل، اجتامعي، وما  عرف العامل خالل

، ومرورا بإنفلونزا الطيور سنة 2003746فكانت البداية بوباء سارس سنة  الظواهر الطبيعية من أوبئة وغريها.-هو طبيعي
يبوال سنة 2009سنة 747 و إنفلونزا الخنازير  2006 ، ليظهر يف أخر املطاف فريوس يرضب  2014، وصوال إىل فريوس إ

 . 748(19العامل بأكمله من الرشق من الغرب، وهو ما يعرف بفريوس كورونا )كوفيد  بجذوره

                                                           

 .2019يف مدينة ووهان الصينية، خالل شهر دجنرب  746 
ء الوباء هو كل مرض شديد العدوى، رسيع االنتشار من مكان إىل مكان، يصيب اإلنسان و الحيوان والنبات، وعادة ما يكون قاتال كالطاعون، وبا 747  

 الكولريا.........
 كرسعة انتشاره، وعدم ظهور أعراضه إال بعد مرور مدة من الزمن 748 
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لينترش  750كوكب األرض، فتم اإلعالن عنه ألول مرة يف الصني 749وقد استعمر هذا الفريوس  )فريوس كورونا(
يناير  30العامل بأرسه، حيت أعلنت منظمة الصحة العاملية بتاريخ بعدها هذا املرض ويتطور إىل شكل خطري هدد دول 

أن أعداد اإلصابات شكلت حالت طوارئ صحية عامة تثري القلق الدويل، ودعت إىل اتخاذ تدابري الطوارئ  2020
 أو عىل األقل محارصته و الحيلولة دون انتشاره. 751الالزمة للحد من هذا الوباء

وجهتها منظمة الصحة، اتخذت دول العامل عدة إجراءات وقائية ملواجهة هذا الخطر ويف خضم هذه الدعوة التي 
 الداهم املهدد لحياة وصحة اإلنسان وتفاديا النتقال هذا الفريوس إىل أراضيها.

ومن ضمن هذه الدول نجد الدولة املغربية، حيت اتخذت السلطات و املؤسسات املغربية حزمة من اإلجراءات  
 حرتازية الرامية إىل حامية املوطنني من هذا الوباء الفتاك .والتدابري اال 

ومن هذا املنطلق يطرح التساؤل حول  طبيعة اإلجراءات و التدابري التي اتخذتها مؤسسات الدولة املغربية ملواجهة 
 هذا الوباء؟

 و لإلحاطة بهذا املوضوع ارتأينا تناوله من خالل التصميم التايل: 
 ل املؤسسة امللكية و الترشيعية يف زمن كورونا. املطلب األول: تدخ

 املطلب الثاين: تدخل املؤسسة التنفيذية و القضائية يف زمن كورونا.
 

 املطلب األول:تدخل املؤسسة امللكية و الترشيعية يف زمن كورونا
ادي للمؤسسات، علقد أثر فريوس كورونا بشكل كبري يف تغيري موازين القوى، وهدد استمرارية الدولة والسري ال

مام استوجب عىل املؤسسات الدستورية أن تكون يف وضعية نشاط دستوري فعيل، ولهذا لعبت املؤسسات الدستورية 
دورا ال ميكن إنكاره أو تجاهله، فقد أبانت املؤسسات عىل نشاطها الفعيل من خالل العديد من التدابري التي اتخذتها 

 ملكة.من أجل الحد من تفيش الفريوس يف امل

                                                           

، 17/3/2020مكرر بتاريخ  6865دبري جائحة فريوس كورونا، منشور بالجريدة الرسمية عدد املتعلق بإحداث صندوق خاص بت 2.20.269مرسوم رقم  749 
 .1540الصفحة 

، و نرش بالجريدة 2011-7-29موافق  1432من شعبان  27الصادر يف  1-11-91صدر الدستور السادس للمملكة املغربية مبوجب الظهري الرشيف رقم  750 
 و مايليها 3600الصفحة  2011-7- 30موافق ل  1432 شعبان 28مكرر يف  5964الرسمية عدد 

عىل الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها منه" 40وجاء يف الفصل 
 ب البالد"تنمية اليالد، وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات و الكوارث الطبيعية التي تصي

ألف لرت من املطهرات  30ألف سرتة طبية، و  60ألف غطاء للرأس، و  600ألف من األقنعة الواقية ، و 900ماليني كاممة و 8وتتكون من حوايل  751 
 ألف علبة من األزيرتوميسني 15ألف علبة من الكلوركني، و 75الكحولية، و كذا 
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مام ال شك فيه أن مؤسسات الدولة املغربية، قد اتخذت مجموعة من اإلجراءات االستباقية  الهادفة إىل الحفاظ 
( جراء االنتشار الرسيع الذي يعرفه هذا 19عىل صحة و سالمة املواطنني من العدوى بفريوس كورونا املستجد)كوفيد

ي التي اتخذتها كل من املؤسسة امللكية)الفقرة األوىل(، واملؤسسة الوباء يف العامل ككل، ولعل أهم هذه اإلجراءات ه
 الترشيعية)الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: تدخل املؤسسة امللكية يف زمن كورونا
، فقد اتخذت املؤسسة امللكية مجموعة من التدابري االحرتازية 752نظرا لآلثار الخطرية املرتتبة عن فريوس كورونا

هدف الحيلولة دون انتشار الوباء و استفحاله، و هكذا فقد ترأس جاللة امللك محمد السادس نرصه الله و االستباقية ب
و أيده، جلسات عمل خصصت لتتبع تدبري انتشار وباء فريوس كورونا ببالدنا و مواصلة  اتخاذ مزيد من اإلجراءات 

بع تطورات ات للديوان املليك، وقد عمل جاللته عىل تتملواجهة أي تطور يف الحالة الوبائية باملغرب، وفق ما ذكرته بالغ
هذا الوباء منذ بداية انتشاره عىل الصعيد العاملي، و مبارشة بعد ظهور الحاالت األوىل عىل الرتاب الوطني، أصدر جاللته 

لسامية للمفتش العام احفظه الله و أيده، القائد األعىل و رئيس األركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، تعليامته 
للقوات املسلحة امللكية، من أجل وضع مراكز طبية مجهزة والتي سبق لسموه  أن أمر بإحداثها لهذا الغرض مبختلف 

 جهات اململكة  رهن إشارة املنظومة الصحية بكل مكوناتها.

واتخاذ  ينية معقل الوباء،كام أعطى أوامره نرصه الله بإجالء املواطنني معظمهم من الطالب من مدينة ووهان الص
كافة اإلجراءات الالزمة عىل مستوى املطارات و املوانئ ملنع تفيش هذا الوباء يف اململكة، كام أمر جاللته بتقوية الطاقة 

رسير، و أمر األطباء العسكريني بالعمل سويا مع نظرائهم  3000رسير إىل حوايل  1640الرسيرية إلنعاش و املقدرة ب
 عمليات مكافحة الفريوس، وأمر كذلك بإغالق املجال الجوي و البحري املغريب أمان املسفرين.املدنيني يف 

الصادر بتاريخ  269-20-2وبتعليامت من امللك محمد السادس نرصه الله، أصدرت الحكومة املغربية مرسوم رقم 
–ائحة فريوس كورونا بإحداث حساب مرصد لألمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبري ج 16/3/2020

خصص أساسا للتكفل بالنفقات املتعلقة بتأهيل اآلليات و الوسائل الصحية، سواء فيام يتعلق بتوفري 753"19ّكوفيد
البنيات التحتية املالمئة أو املعدات التي يتعني اقتناؤها باستعجال، كام سيساهم يف دعم االقتصاد الوطني من خالل 

 داعيات فريوس كورونا، والتخفيف من التداعيات االجتامعية لهذه الجائحة.دعم القطاعات األكرث تأثرا بت

                                                           

 اكونغو، إسواتيني،غينيا، غينيا بيساو، مالوي، موريتانيا، النيجر، السينغال، تنزانيا، تشاد و زامبيوهي:بوركينافاسو، الكامريون، جزر القمر، ال 752 
 بالغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي و املغاربة املقيمني بالخارج 753 
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هذا ولقيت هذه املبادرة املولوية إقباال واسعا لدى عموم الطبقة الرأساملية و حركها الوازع الوطني لتحذو حذو 
بار مسؤويل ها طوعا كجاللته و تقدم تربعات غذت الصندوق املذكور، فتوالت بعدئذ التربعات و املساهامت التي قدم

الوزارات و املؤسسات العمومية و الخاصة، ومن ورائهم مرؤوسيهم، وليس يف هذا سوى تكريس للحس الوطني و 
كام أعطى جاللته تعليامته  ، وتحقيقا للتكافل االجتامعي.754من الدستور 40التضامني املنصوص عليه يف الفصل 

من أجل مواكبة الدول اإلفريقية الشقيقة  756إىل عدة دول إفريقية  مغربية الصنع 755السامية إلرسال مساعدات طبية
 757-19كوفيد-يف جهودها ملحاربة جائحة كورونا

سجينا، وذلك تالفيا النتشار الفريوس بني السجناء و  5654هذا وقد صدر عن العاهل املغريب عفوا ملكيا يشمل 
أن املعتقلني املستفيدين من هذا العفو، جاء انتقاؤهم ، وقد أوضحت وزارة العدل 758حامية لنزالء املؤسسات السجنية

بناء عىل معايري إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعني االعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم 
اظر نوعىل اعتبار امللك أمريا للمؤمنني و ال ومزايا نوعية من حسن السرية و السلوك و االنضباط طوال مدة اعتقالهم

األعىل لألوقاف، قام بإعفاء مكرتي املحالت الحبسية املخصصة للتجارة و الحرف و املهن و الخدمات، و السكنى ما 
 ويرسي مفعول هذا القرار املليك السامي طيلة مدة الحجر الصحي. عدا املوظفني، من أداء الوجيبة الكرائية .

وحامي امللة  759ئيس الدولة فحسب، بل يعترب أمريا للمؤمننيفامللك يف النظام السيايس املغريب ال يعترب مجرد ر 
والدين و الضامن لحرية مامرسة الشؤون الدينية، وله سلطة دينية ترجع لكون اإلسالم دين الدولة و امللك يستمد 

قد رسخ و  رشعيته من رابطة البيعة بينه و بني املواطنني و هي رابطة تستمد جذورها و مرتكزاتها من النظام اإلسالمي،
منه ومكن امللك بصفته أمري املؤمنني من مجموعة من االختصاصات  41هذه الوظيفة من خالل الفصل  2011دستور 

 الدستورية و التي كانت مرجعا للملك يف اتخاذ التدابري سابقة الذكر فيام يخص تدبري هذه الجائحة.

                                                           

 "العفوميارس امللك حق من الدستور والذي جاء فيه" 58وليس يف ذلك سوى تفعيل ملقتضيات الفصل  754 
 للتوسع أكرث انظر: 755 

 2013جون واتربوري، أمري املؤمنني امللكية و النخب السياسية املغربية، مؤسسة الغني للنرش، الطبعة الثالثة،سنة  -
 ، منشورة يف موقع املجلس عىل الرابط2020أبريل  10كلمة رئيس مجلس النواب مبناسبة افتتاح الدورة الربيعية، يوم الجمعة  756 

.ma www.chambredesrepresentants 
 ، منشورة يف موقع املجلس عىل الرابط2020أبريل  10كلمة رئيس مجلس املستشارين مبناسبة افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة  757 

www.chambredesconseillers.ma 
ابية و السكنى و سياسة املدينة مبجلس النواب، ولجنة الداخلية و الجهات و الجامعات الرتابية و البنيات األساسية لجنة الداخلية و الجامعات الرت  758 

 مبجلس املستشارين
صادية ملجابهة تعرض وزير االقتصاد و املالية و إصالح اإلدارة أمام مجلس النواب، جوابا عىل األسئلة الشفوية املتعلقة بالتدابري املالية و االق -انظر: 759 

 2020أبريل  27األزمة الناتجة عن جائحة كورونا، بتاريخ 

http://www.chambredesrepresentants/
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 الفقرة الثانية: تدخل املؤسسة الترشيعية يف زمن كورونا
تبار الظرف االستثنايئ الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية، فإن الربملان مارس اختصاصاته العادية و لكن باع

بتدابري وآليات استثنائية، باتخاذ مجموعة من اإلجراءات االحرتازية تنفيذا لدوره الدستوري بطريقة وقائية، تجنب 
ت جر الصحي، وبشكل توافقي ال ميس نهائيا الصالحياأعضائه مخاطر تنقل املرض فيام بينهم إعامال إلجراءات الح

الدستورية للنائب الربملاين، وقد أكد السيد الحبيب املاليك رئيس مجلس النواب يف كلمته مبناسبة افتتاح الدورة 
الربيعية، أنه "بالرغم من السياق الصعب، يجب أن تستمر املؤسسات يف أداء أدوارها و مامرسة اختصاصاتها، حسب 

، وأكد يف ذات الكلمة "حرص جميع مكونات املجلس عىل أن تواصل املؤسسة اشتغالها يف 760طلبات املرحلة"مت
الواجهة الرقابية و الترشيعية ويف مجال تقييم السياسات العمومية إعامال للدستور ولتكون جزء من كافة املؤسسات 

، أما السيد سناد السيايس و املؤسسايت لباقي السلطات"يف مواجهة الوباء وتداعياته بتقديم االقرتاحات و الحلول وباإل 
رئيس مجلس املستشارين فقد دعا يف كلمته االفتتاحية إىل"االلتزام التام بالتدابري الصحية الوقائية خالل 

 761االجتامعات، وتوخي الحيطة و الحذر خالل مزاولة املهام يف ظل هذه الظروف االسثتنائية".

يعية يف زمن كورونا، ال يقل أهمية عن تدخل املؤسسة امللكية، بحيث ال يعقل أن متر إن تدخل املؤسسة الترش
التصويت عىل مرشوعي القانونني  هذه الجائحة دون اتخاذ ممثيل األمة  ألي إجراء، وهكذا فقد عمل الربملان عىل 

شكلهام  اإلعالن عنها، يف بصيغة مرشوع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
، وهو ما يؤكده 762الجديد كمشاريع قوانني بعدما متت املصادقة عليهم من طرف لجنتي االختصاص مبجليس الربملان 

من الدستور، كام عمل الربملان عىل فرض رقابة محكمة عىل اإلجراءات و التدابري التي قامت بها القطاعات  81الفصل 
جائحة فريوس كورونا، ويتعلق األمر بقطاعات الصحة و الداخلية، واالقتصاد واملالية وإصالح الحكومية املعنية بتدبري 

اإلدارة،والصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض و الرقمي، والرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث 
لسيد القروية واملياه والغابات،وهكذا تم حضور ا العلمي والشغل واإلدماج املهني، والفالحة والصيد البحري والتنمية

سعد الدين العثامين رئيس الحكومة املغربية إىل قبة الربملان، لرشح مختلف التدابري املتخذة أو املزمع اتخاذها للتصدي 
                                                           

( ، فقيه وعامل االجتامع فرنيس ومفكر قانوين، كان مدرسا للقانون العام و القانون الدستوري يف 1929مارس 12-1856أغسطس  17موريس هوريو) 760 
 جامعة تولوز.

حالة الطوارئ يف النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة املاجيسرت يف الحقوق، مولودي جلول، حامية الحقوق و الحريات أثناء  761 
  64، الصفحة 2010-2009تخصص القانون الدستوري، جامعة محمد خيرضة بسكرة

ة و التعاون ية و وزارة الشؤون الخارجيويف إطار التخفيف من اإلجراءات املتخذة ضد وباء كورونا، صدر بالغ للحكومة املغربية من خالل وزارة الداخل 762  
لوطني ابتداء من يوم ااإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج، أنه ميكن للمواطنني املغاربة و املقيمني األجانب باململكة وكذا عائالتهم الولوج إىل الرتاب 

( للتأكد من وضعيتهم PCRرية  مع رضورة خضوع املسافرين الختبار ) عند منتصف الليل، وذلك عرب نقط العبور الجوية والبح 2020يوليوز  14الثالثاء 
الغ للحكومة بوحالتهم الصحية، كام ميكن للمغاربة املقيمني بالخارج وكذا األجانب املقيمني باملغرب مغادرة اململكة بنفس الوسائل الجوية والبحرية)

 املغربية(.
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 و البحت يللفريوس كورونا،  كام تم حضور السيد سعيد أمزازي وزير الرتبية الوطنية و التكوين املهني و التعليم العا
العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة املغربية  إىل الربملان، وأجاب عىل مجموعة من األسئلة الشفوية التي طرحها 
ممثيل الشعب بخصوص كيفية تعامل وزارة التعليم مع الجائحة، وكذلك  سري عملية التعليم عن بعد، وعن موعد 

إىل الربملان السيد وزير االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة وأجاب عىل  االمتحانات و كيفية إجرائها، كام حرض كذلك
 763مجموعة من األسئلة الشفوية

وقد نجح كل من السيد رئيس الحكومة ، و السيد وزير الرتبية الوطنية و التعليم العايل و البحت العلمي، والناطق 
م ح اإلدارة عىل كسب ثقة ممثيل األمة، و بالتايل تالرسمي باسم الحكومة،والسيد وزير االقتصاد و املالية وإصال 

منحهم الثقة لالستمرار يف القيام باإلجراءات االحرتازية الرامية إىل محارصة الوباء، والحفاظ عىل صحة و سالمة 
ألحداث اوبالرغم مام قدمه الربملان من مجهودات واإلجراءات، إال أن هناك من اعتربه لعب دور املتفرج عىل  املواطنني.

 وفوض سالطته و اختصاصاته للحكومة، واكتفى بالحضور الشكيل و االهتامم بأموره الشخصية و الذاتية.
 املطلب الثاين: تدخل املؤسسة التنفيذية و القضائية يف زمن كورونا

املؤسسة  و مل يقترص عىل املؤسسة امللكية ، -فريوس كورونا-إن حامية حوزة الرتاب الوطني من هذا الوباء الغاشم
الترشيعية فقط، بل تعداهام ليشمل مؤسسات أخرى، ويتعلق األمر بكل من املؤسسة التنفيذية)الفقرة األوىل(، و كذلك 

 املؤسسة القضائية)الفقرة الثانية(.
 الفقرة األوىل:تدخل املؤسسة التنفيذية يف زمن كورونا

 تنفيذ القوانني، بل ضامن سري اإلدارة و "إن مهمة السلطة التنفيذية ال تقترص عىل764يقول موريس هوريو
وهكذا اتخذت الحكومة املغربية مجموعة من  .765الحكومة، فأوال الحكومة و اإلدارة، وبعد ذلك تنفيذ القوانني

                                                           

باء كورونا، أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إعادة فتح املساجد تدريجيا يف مجموع الرتاب ويف إطار التخفيف من اإلجراءات املتخذة ضد و  763 
، مع مراعاة الحالة الوبائية املحلية و رشوط املراقبة الصحية التي 2020يوليوز  15الوطني ألداء الصلوات الخمس ابتداء من صالة ظهر يوم األربعاء 

ملساجد، غري أن املساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصالة الجمعة إىل أن يعلن يف وقت الحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه ستدبرها لجان محلية بأبواب ا
 ألداء هذه الصالة.

باعد تهذا وتشدد وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية عىل وجوب حرص املصلني يف املسجد عىل إجراءات الوقاية،السيام وضع الكاممات و مراعاة ال
الصف مسافة مرت ونصف بني الشخص و الشخص اآلخر إىل حني توفر رشط تراص الصفوف، وتجنب التجمع داخل املسجد قبل الصالة وبعدها،  يف

 وتجنب املصافحة واالزدحام،السيام عند الخروج
ة أو حاويات أو بتهم أو أمتعتقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرىض يشتبه يف إصاعرفت لوائح منظمة الصحة العاملية الحجر الصحي بكونه  764 

وسائل نقل أو بضائع يشتبه يف إصابتها و فصل هؤالء عن غريهم أو فصل األمتعة أو الحاويات أو وسائل نقل أو البضائع عن غريها بطريقة 
 تؤدي إىل الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث.

 2005انظر:ـ اللوائح الصحية الدولية لسنة 
هي حالة تخول الحكومة بالقيام بأعامل أو فرض سياسات ال يسمح لها عادة القيام بها، وتستطيع الحكومة إعالن طوارئ الصحية حالة ال 765 

و  ،هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حاالت العصيان املدين أو الرصاعات والنزاعات املسلحة، بحيث تنبه املواطنني إىل تغيري سلوكهم الطبيعي
 لحكومية بتنفيذ خطط الطوارئ، وتتفاوت اإلجراءات املتعلقة بهذا العمل ورشعيته من بلد إىل آخر.تأمر الجهات ا
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اإلجراءات االحرتازية لحامية املواطنني من هذا الوباء الفتاك، بحيث اتخذت الحكومة املغربية قرار إغالق الحدود 
، و إلغاء التجمعات و التظاهرات الرياضية و 766جوية و البحرية لتفادي دخول الفريوس إىل الرتاب الوطنيالربية و ال

، كام تم  767الثقافية و الفنية،وتعليق إقامة الصلوات الجامعية و صالة الجمعة باملساجد مع استمرار رفع األذان بها
للمواطنني و عزل املصابني ومنع 768جر الصحي تعليق الجلسات مبختلف محاكم اململكة ، وصوال إىل فرض الح

التنقل إال برخص استثنائية تصدرها السلطات املختصة يف محاولة لوقف انتشار هذا الفريوس الخطري، كام حاولت 
ومواجهة تداعياتها من الناحية األمنية و 769الحكومة تجاوز القصور الترشيعي يف مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية 

 فتدخلت بإصدار زمرة من النصوص القانونية تتمثل يف: االقتصادية،

  بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم"الصندوق  16/3/2020الصادر بتاريخ  269-20-2مرسوم
 19770كوفيد–الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا 

  الصحية وإجراءات  يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 23/3/2020بتاريخ   292-20-2مرسوم بقانون رقم
 771اإلعالن عنها 

  بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة 24/3/2020بتاريخ  293-20-2مرسوم رقم ،
 19772تفيش فريوس كورونا 

 الذي ثم مبوجبه  متديد مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية 2020أبريل  18الصادر يف   2.20.330مرسوم رقم،
 عىل الساعة السادسة مساء بسائر أرجاء الرتاب الوطني. 2020ماي  20إىل غاية  2020يل أبر 20من 

  الذي تم مبوجبه متديد مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية 2020ماي  19الصادر يف   2.20.371مرسوم رقم ،
 الوطني.عىل الساعة السادسة مساء بسائر أرجاء الرتاب   2020يونيو  10إىل غاية  2020ماي  20من 

                                                           

 1540، ص17/3/2020مكرر بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد  766 
  1782، ص24/3/2020مكرر بتاريخ  6867منشور بالجريدة الرسمية عدد  767 
 1783، ص26/3/2020رر بتاريخ مك 6867منشور بالجريدة الرسمية عدد  768 
 9/7/2020مكرر بتاريخ  6898منشور بالجريدة الرسمية عدد  769 
 ويتعلق األمر بكل من: 770 

بشأن التدابري الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا باإلدارات  2020مارس  16الصادر بتاريخ  1/2020منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  -
 و الجامعات الرتابية و املؤسسات و املقاوالت العمومية. العمومية

 بشأن الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية 2020أبريل  1الصادر بتاريخ  2/2020منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  -
 املتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة ،2020أبريل  15بتاريخ  3/2020منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  771  
هم تإن الحضور التنفيذي لرجال السلطة و باقي األعوان املساعدة من رشطة و قوات مساعدة بدا واضحا من استعامل ألول مرة تقنية تصوير تدخال  772  

تعلق بإعالن حالة أحكام املادة الثالثة من املرسوم امل يف تنزيل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، ويجد سند الرشطة اإلدارية ذات الطابع التنفيذي يف
مية، يالطوارئ التي نصت عىل أن يتخذ والة الجهات وعامل العامالت و األقاليم، مبوجب الصالحيات املخولة لهم طبقا للنصوص الترشيعية و التنظ

 علنة.جميع التدابري التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي يف ظل حالة الطوارئ امل
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  الذي تم مبوجبه متديد حالة الطوارئ الصحية باملغرب إىل 2020يوليوز  9الصادر يف  2.20.456مرسوم رقم ،
 773 2020غشت  10غاية 

هذا،وأعلنت الحكومة املغربية عن إنشاء لجنة اليقظة لتتبع و تحديد اإلجراءات الالزمة ملواكبة التأثريات املحتملة 
ذلك أعلنت وزارة االقتصاد و املالية و إصالح اإلدارة املغربية، عن تشكيل لجنة اليقظة عىل االقتصاد املغريب، وب

االقتصادية و التي تضم كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي و املغاربة املقيمني بالخارج، 
اد ابات، وزارة الصحة، وزارة الصناعة و التجارة و االقتصوزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و املياه والغ

األخرض والرقمي، وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و االقتصاد االجتامعي، وزارة الشغل واإلدماج 
ربية للتجارة و غاملهن، بنك املغرب، املجموعة املهنية لبنوك املغرب، االتحاد العام ملقاوالت املغرب، جامعة الغرف امل

الصناعة و الخدمات و جامعة غرف الصناعة التقليدية ، كام تم إحداث ضامن أوكسجني)قروض ميرسة(، للمقاوالت 
يدعو من خالله إىل ترسيع  26/3/2020املترضرة من جائحة فريوس كورونا ، كام وجه السيد رئيس الحكومة منشور يف 

رات و املؤسسات العمومية، كام صدر قرار عن وزير االقتصاد و املالية و وثرية رصف مستحقات املقاوالت لدى اإلدا
 يقيض باتخاذ تدابري مؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية. 2020مارس  16إصالح اإلدارة يف 

هذا، وال تحول التدابري املتخذة من طرف الحكومة خالل فرتة الطوارئ الصحية من ضامن استمرارية املرافق 
عمومية الحيوية، و تأمني الخدمات للمرتفقني، ويتعني عىل األفراد التقيد باألوامر و القرارات الصادرة عن السلطات ال

 العمومية تحت طائلة العقوبات الجاري بها العمل عىل املخالف.

، واستكامال دوحرصا من الحكومة عىل سالمة املوظفني و املرتفقني يف ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها البال 
ال سيام منشوري -، من أجل ضامن استمرارية املرافق العامة19ملختلف التدابري االحرتازية املتخذة ملواجهة وباء كوفيد 

 2020مارس و فاتح أبريل  16املؤرخني عىل التوايل يف  2/2020و  1/2020وزير االقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة رقم 
، وإعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من 775بعد لبعض فئات املوظفني و املستخدمني، تقرر اعتامد العمل عن 774

خالل تطوير وتنويع الوسائل املتاحة للعمل عن بعد مبا يضمن استمرارية املرفق العمومي، مع سالمة املوظفني و 

                                                           

حكم أشار إليه عاشور شوايل، مسؤولية اإلدارة عن أعامل و قرارات الضبط اإلداري، دراسة مقارنة، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة  773 
 263،ص1997األوىل

 يقوم النظام الدستوري للمملكة عىل أساس فصل السلط، وتوازنها و تعاونها...."الفصل األول من دستور اململكة" 774 
ال، السنة ديحة باعال اإلدارة اإللكرتونية، رسالة لنيل دبلوم املاسرت، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد الخامس، أك: سم775

 .74، ص 2008-2007الجامعية 
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امرسات و يتضمن مجموعة من امل املرتفقني، ومن هذا املنطلق  فقد أصدرت الوزارة املعنية)قطاع إصالح اإلدارة( دليال
 الضوابط التي يجب احرتامها من طرف اإلدارة و املوظف لضامن سالمة العمل عن بعد.

والالفت لالنتباه يف هذه الظروف االستثنائية هو الحضور البارز للرشطة اإلدارية التابعة للسلطة التنفيذية)الوالة 
ستوى السهر يف تنزيل التدابري التي ترمي إىل فرض الحجر الصحي والعامل،القواد،األمن،القوات املساعدة( عىل م

و الحد من تنقالت و تجمعات األشخاص وبإغالق املحالت املفتوحة للعموم خارج األوقات املحددة و مبراقبة األسعار 
  776و كل التدابري التي تهدف إىل حفظ النظام العام و األمن العموميني

ملتخذة، ترأس السيد رئيس الحكومة مجلس الحكومة، وتم خالله تقديم السادة ويف سياق مراقبة اإلجراءات ا
 الوزراء إلجراءات التي قاموا  باتخاذها يف سبيل الحد من انتشار الوباء.

وتجدر اإلشارة يف األخري إىل أن حالة الطوارئ الصحية، متنح للحكومة هامشا يف نطاق سلطتها التقديرية 
جه األمثل، باعتبارها القادرة عىل تقدير األوضاع عىل أرض الواقع و لو كانت مخالفة للقوانني، ملامرسة مهامها عىل الو 

 958، يف القضية رقم 1962أبريل  14وهذا ما أكدت عليه املحكمة اإلدارية العليا املرصية يف حكمها الصادر يف 
جب ية، مادام أنه ال يوجد فيها نص عىل ما يبقولها:"ألن القوانني تنص عىل اإلجراءات التي تتخذ يف األحوال العاد

إجراؤه يف حالة الخطر العاجل، تعني عندئذ متكني السلطة اإلدارية من اتخاذ اإلجراءات العاجلة التي مل تعمل لغاية 
سوى املصلحة العامة دون غريها، وغني عن البيان يف هذا املجال أن هناك قاعدة تنتظم القوانني جميعها و تفوقها، 

صلها وجوب اإلبقاء عىل الدولة، فحامية مبدأ املرشوعية  يتطلب أوال، و قبل كل يشء، العمل عىل بقاء الدولة، مح
األمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء و يف حالة الرضورة من السلطات ما يسمح لها باتخاذ اإلجراءات التي 

 777اللفظي، ما دامت تبغي الصالح العامتطلبها املوقف، و لو خالفت يف ذلك القانون يف مدلوله 

 الفقرة الثانية: تدخل املؤسسة القضائية يف زمن كورونا
عمل املرفق القضايئ بدوره عىل اتخاذ مجموعة من التدابري قصد الحد من تفيش وباء كورونا، السيام عىل 

، فضال عن تفقني و املتقاضنيمستوى محاكم اململكة، نظرا ملا يعرفه هذا املرفق الحيوي من استقطاب كبري للمر 
مختلف األشخاص الذين تربطهم مبرفق القضاء عالقة مهنية مبارشة )املحامون،املوثقون والعدول، والخرباء....(، 
حيث بادر املجلس األعىل للسلطة القضائية إىل حامية منظومة العدالة برمتها كإجراء وقايئ، عرب تعليق الجلسات 

إشعار آخر، باستثناء قضايا الجنايات والجنح التي تهم األشخاص املعتقلني احتياطيا و  مبختلف محاكم اململكة حتى
املودعني باملؤسسات السجنية، وقضايا التحقيق و األحدات، وكذا القضايا االستعجالية التي ال تحتمل التأخري، ليعقبه 

                                                           
 .25، ص 1998: عبد الكريم غايل، املعلوميات والقانون والقضاء، مجلة كتابة الضبط، العدد األول، مارس 776
 .2020يونيو  15، تاريخ زيارة املوقع 2020أبريل  22تيفي بتاريخ  24: يونس القاجو، تدبري الزمن القضايئ ما بعد كورونا، مقال منشور مبوقع كاب  777
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وجهها إىل كافة  151/1عدد 2020مارس  16بعد ذلك إصدار  مذكرة من طرف السيد املنتدب للسلطة القضائية يف يوم 
املسؤولني القضائيني مبختلف محاكم اململكة من أجل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات للحد من انتشاء من وباء كورونا، 
وذلك من خالل تفادي إحضار املعتقلني إىل قاعة الجلسات، وأال يكون ذلك إال عند الرضورة القصوى مراعاة لظروف 

دارة العامة للسجون وإعادة اإلدماج التي يتحتم عليها بذل املزيد من املجهودات للحفاظ عىل سالمة و وإمكانات اإل 
صحة جميع نزالء املؤسسات السجنية، وهو ما يفرض اتخاذ ما أمكن من االحتياط عند خروج بعضهم لحضور الجلسات 

ي حني انتهاء الحجر الصحي درءا لألخطار الت املخصصة لهم، ومام جاء يف املذكرة كذلك تأخري ملفات الجنايات إىل
ميكن أن تحيق بشكل فردي أو جامعي مبساعدي القضاء و مرتفقي العدالة واملتقاضني، وكذا العاملني باملحاكم من 
قضاة و موظفني، باإلضافة إىل تقليص عدد املرتددين عىل ردهات املحاكم ودعوة املتقاضني إل التقليص من توافدهم 

 ابات العامة.عىل الني

يعلن فيه السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة  2020مارس  17كام صدر بالغ عن رئاسة النيابة العامة مؤرخ يف 
العامة، أن تعليامت صارمة أعطيت للنيابات العامة ملحاكم اململكة من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات عالقة 

إثارة الفزع بني الناس أو املساس بالنظام، و كذلك متابعة كل من خرق إجراءات  مبوضوع فريوس كورونا من شأنها
 الحجر الصحي .

هذا وقد اعتمد املرفق القضايئ عىل تقنية املحاكمة عن بعد يف القضايا الزجرية، كإجراء احرتازي بديل عن نظام 
لسلطة لعدل بعد استشارة املجلس األعىل لحضورية و علنية جلسات املحاكمة الزجرية،فصدر بشأن ذلك قرارا لوزير ا

متعلق بتطبيق املحاكمة عن بعد يف القضايا الجنحية باستعامل  2020أبريل  23القضائية ورئاسة النيابة العامة بتاريخ
 الوسائل السمعية البرصية يف االستامع إىل املتهمني املعتقلني.

 خاتــــــمة:
ل كل مؤسساته الدستورية بكل طاقاتها وكل إمكاناتها، لتثبت يف وقت األزمات يحتاج البلد إىل استغال 

للمواطنني باعتبارهم دافعني للرضائب أنهم يستحقون فعال التكاليف التي يستفيدون منها، وبالنظر لإلجراءات والتدابري 
ان واقعيا و ك املتخذة من طرف املؤسسات الدستورية ضد الوباء،ميكن القول أن وجود هذه املؤسسات يف زمن كورونا

فعليا، وال ميكن القول بتصدر إحدى املؤسسات عىل األخرى، بل كان لكل مؤسسة نصيب يف اإلجراءات املتخذة يف 
 778إطار تعاوين بهدف القضاء عىل الوباء.

                                                           
يونيو  15اريخ زيارة املوقع ، ت2020أبريل  22تيفي بتاريخ  24: للمزيد أنظر يونس القاجو، تدبري الزمن القضايئ ما بعد كورونا، مقال منشور مبوقع كاب  778

2020. 
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وتجدر اإلشارة إىل أن كل املؤسسات الدستورية يف ظل أزمة كورونا مسؤولة أمام املواطنني، عن ضامن قوتهم و 
م و صحتهم و منحهم الطأمنينة وتوقع غد أفضل، غد يتجاوز كبوات الحارض التي أفرزتها الجائحة، ألن حياته

 التحديات تضع املؤسسات الدستورية أمام مسؤولية مشرتكة تتمثل يف القدرة عىل التواجد بشكل جامعي.

ك من خالل عىل هذا الوباء، و ذلوباملقابل يجب عىل املواطنني مساعدة الدولة و املؤسسات العمومية يف القضاء 
البقاء يف منازلهم وعدم الخروج إال للرضورة القصوى، وأن كل إخالل بهذا االلتزام يشكل خرقا سافرا للوثيقة الدستورية 

 ومتردا عىل ثوابت األمة.

قد يجده  وأخريا نأمل أن نكون قد أوفينا املوضوع ما يستحقه من البحث و الدراسة، ونعتذر للقارئ الكريم عام
من تقصري أو خلل، فام العصمة إال لله وحده،جل تعاىل عن كل عيب ونقص، والصالة والسالم عىل نبينا الكريم، 

 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
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 : املراجع

  _   ة ياملتعلق بإحداث صندوق خاص بتدبري جائحة فريوس كورونا، منشور بالجريدة الرسم 2.20.269مرسوم رقم
 .1540، الصفحة 17/3/2020مكرر بتاريخ  6865عدد 

  _  موافق  1432من شعبان  27الصادر يف  1-11-91الدستور السادس للمملكة املغربية مبوجب الظهري الرشيف رقم
و  3600الصفحة  2011-7- 30موافق ل  1432شعبان  28مكرر يف  5964، و نرش بالجريدة الرسمية عدد 29-7-2011

 مايليها
  _  بالغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي و املغاربة املقيمني بالخارج 
  _ 2013جون واتربوري، أمري املؤمنني امللكية و النخب السياسية املغربية، مؤسسة الغني للنرش، الطبعة الثالثة،سنة 
  _   منشورة يف موقع 2020أبريل  10كلمة رئيس مجلس النواب مبناسبة افتتاح الدورة الربيعية، يوم الجمعة ،

  ma www.chambredesrepresentants.املجلس عىل الرابط
  _   لجنة الداخلية و الجامعات الرتابية و السكنى و سياسة املدينة مبجلس النواب، ولجنة الداخلية و الجهات و

 يات األساسية مبجلس املستشارينالجامعات الرتابية و البن
  _  (فقيه وعامل االجتامع فرنيس ومفكر قانوين، كان مدرسا 1929مارس 12-1856أغسطس  17موريس هوريو ، )

 للقانون العام و القانون الدستوري يف جامعة تولوز.
  _   لة ائري، مذكرة مكممولودي جلول، حامية الحقوق و الحريات أثناء حالة الطوارئ يف النظام الدستوري الجز

 ، 2010-2009لنيل درجة املاجيسرت يف الحقوق، تخصص القانون الدستوري، جامعة محمد خيرضة بسكرة
  _ 1540، ص17/3/2020مكرر بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد 
  _ 1782، ص24/3/2020مكرر بتاريخ  6867منشور بالجريدة الرسمية عدد  
  _1783، ص26/3/2020مكرر بتاريخ  6867ة عدد منشور بالجريدة الرسمي 
  9/7/2020مكرر بتاريخ  6898_ منشور بالجريدة الرسمية عدد 
  _ املتعلق بالعمل عن بعد بإدارات 2020أبريل  15بتاريخ  3/2020منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم ،

 .الدولة
  _عن أعامل و قرارات الضبط اإلداري، دراسة مقارنة، منشورات  حكم أشار إليه عاشور شوايل، مسؤولية اإلدارة

 .1997جامعة قاريونس، الطبعة األوىل
   _ الفصل األول من دستور اململكة"يقوم النظام الدستوري للمملكة عىل أساس فصل السلط، وتوازنها و

 تعاونها...."
 

http://www.chambredesrepresentants/
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 دور جائحة كورونا في تسريع رقمنة أنشطة السلطة القضائية

 
 

 دكتور يف القانون العام
 -الدار البيضاء –جامعة الحسن الثاين 

 
 لخص:م

 ،يف زمن كورونا وما بعدها أصبح من املتطلبات الرضورية لتعايش مع هذا الوباء الفتاك التقايض عن بعدإن 
حرص الو  املستجد 19-إنتشارمرض كوفيداملتخذة ملحاربة تفشي  والوقائية اإلحرتازيةوالتدابري  متاشيا مع اإلجراءاتو 

د ذلك أن التقايض عن بعد مل يع، خلو من إكراهات وله باملقابل رهاناتيال  ا الطموحعىل سالمة الجميع، إال أن هذ
ذلك فإن ترسيع رقمنة ، لما بعد الكورونا يف عاملنا الحايل ترفا فكريا وإمنا متطلبا أساسيا لتقدم البالد والولوج إىل عهد

د مبدأ الرشعية ولوضع تدخال ترشيعيا لتأكي يتطلب عن بعداعتامد تقنية التقايض أنشطة السلطة القضائية مستقبال ب
 تقعيد قانوين ولوجيستيك ينتقل من مفهوم الحاجة إىل التدبرييف أفق  ضوابط التقايض وإرساء قواعد خاصة به

 . لمنظومة القضائيةل اإلسرتاتيجي
 ، رقمنة، السلطة القضائيةاإلجراءات ، زمن كورونا،التقايضالكلامت املفتاحية : 

 
 

Résumé 

Le jugement à distance à l'époque du Coronavirus et au-delà sont devenus une 

condition nécessaire pour survivre avec cette épidémie meurtrière, et conformément aux 

mesures de précaution et de prévention et aux mesures prises pour lutter contre le 

déclenchement de la Covid-19 et l'émergence d'un souci de sécurité pour tous, mais cette 

ambition n'est pas sans contrainte et en retour elle a des enjeux, Parce que les jugements 

à distance ne sont plus un luxe intellectuel dans notre monde actuel, mais plutôt une 

condition préalable au progrès du pays après la coronavirus, l'accélération de la 

numérisation des activités futures du pouvoir judiciaire en adoptant la technologie des 

jugements à distance nécessite une intervention législative pour confirmer le principe de 

légalité, établir des contrôles des litiges et établir ses propres règles. A l'horizon 

d’élaborer un arsenaljuridique et logistique, elle passe du concept de besoin à une gestion 

stratégique du système judiciaire. 

Mots cles :Le jugement, Coronavirus, épidémie, système judiciaire.   
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 :قدمةم
باململكة املغربية أنصب اهتامم  19يف سياق املجهودات املبذولة ملواجهة التأثريات الناجمة عن تفىش وباء كوفيد 

، للنهوض 779املسؤولني القضائيني بالعمل عىل ترسيع إدخال تكنولوجيا املعلوميات واإلتصاالت يف قطاع العدل
لتقريب  اءات واملساطر القضائية، مبا يتامىش مع األهداف املسطرةبوضعية املؤسسات القضائية يف أفق رقمنة كل اإلجر 

 .780القضاء من املتقاضني، وصياغة قرارات قضائية أكرث مالمئة مع العرص الذي نعيشه

ويأيت هذا اإلهتامم من منطلق توصيات منظمة الصحة العاملية التي تطلب برضورة اتخاذ تدابري إحرتازية ووقائية 
االجتامعي من خالل تفعيل إجراءات ومساطر االتصال عن بعد، وهذا ما عمل املغرب عىل نهجه منذ يف إطار التباعد 

مختلف املتدخلني يف  ثعىل ح والحريات ، حيث عملت وزارة العدل2020مارس  20فرض حالة الطوارئ الصحية يوم 
الخاصة  ا يضمن حامية املصالحاملنظومة القضائية مبواكبة السياق الدويل يف مجال تقديم الخدمات عن بعد، مب

لألفراد والجامعات وتوفري السبل الكفيلة بضامن حامية اإلستثامرات العمومية والخاصة، وبهدف تحسني آليات 
، من خالل العمل عىل رقمنة املساطر واإلجراءات القضائية يف تتبع امللفات مبختلف درجاتها التقايض أمام املحاكم

 طرف املتقاضني للحصول عىل املعلومات الرضورية من اجل الدفاع عن مصالحهم. الرائجة أمام املحاكم من

كورونا، وقادرة  زمن ملا بعد %100ولعل هذا ما يتطلب من املحاكم أن تكون جاهزة ملواصلة العمل عن بعد بنسبة 
مة اإللكرتونية لعقد واألنظعىل عبور هذه األزمة دون توقف يف تقديم خدماتها القضائية، بتقوية البنية تحتية تقنية، 

جلسات التقايض عن بعد، ذلك أن ما يالحظ بخصوص إدخال تكنولوجيا املعلوميات واإلتصال إىل املؤسسات القضائية 
باململكة، أنها مازالت يف بدايتها يف أفق بلوغ التقايض الرقمي كام هو مرسوم له، ومبا يحقق الغايات املرجوة من خلق 

علوميات ستخدام الوسائط اإللكرتونية التي تتيحها تكنولوجيا املإتقايض يف البيئة الرقمية، بالرشوط الرضورية لل
 واإلتصاالت داخل املنظومة القضائية.

يف دفع القامئني عىل إصالح املنظومة  (املستجد 19-كوفيدفريوس كورونا) فإىل أي حد ميكن أن يساهم تفىش
ما هي اءات واملساطر القضائية؟وكيف سيتم تفعيل خدمة التقايض عن بعد؟ و القضائية باملغرب إىل ترسيع رقمنة اإلجر 

 ؟باملغرب النتائج املحققة يف مجال رقمنة املنظومة القضائية

 األول: جائحة كورونا والتقايض يف البيئة الرقمية بحثامل

                                                           
 .2014،51، عامل الكتب الحديث للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة -رؤية متكاملة -: نعيم ابراهيم الظاهر، الطريق نحو الحكومة اإللكرتونية 779
 .55: عبد الكريم غايل، املعلوميات والقانون والقضاء، مرجع سابق، ص 780
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ن تعطيل مصالح عة، ذلك أ ال يختلف اثنان أن عنرص الزمن القضايئ يعترب أحد املقومات الرئيسية للعدالة الناج
املتقاضني بواسطة عدم متكينهم من حقوقهم داخل أجال معقولة يرضب يف العمق حقهم الدستوري يف التقايض بل 

لذلك فإن مرشوع رقمنة أنشطة السلطة القضائية باملغرب يندرج يف   ،781يشكل ال محالة وجها من وجوه الالعدالة
رقمية عىل مستوى اململكة ككل، حيث أنه وبهدف حامية مصالح  إطار مرشوع وطني متكامل إلحداث محاكم

املتقاضني وعدم اإلرضار مبصالح أطراف الدعوى أو مبراكزهم القانونية والقضائية مع بروز جائحة كورونا التي تسببت 
ضامن ل يف تعطيل املرفق القضايئ، جاء التدخل العاجل والحكيم من قبل مؤسسة املجلس األعىل للسلطة القضائية

، 2020مارس  16املؤرخ يف  151/1تحت عدد  األول استمرارية الخدمة القضائية وقد تحقق ذلك من خالل الكتاب
بتعليق جميع الجلسات باملحاكم ابتداء من يوم  وباء كورونا تفيش الذي متحور حول تنظيم العمل باملحاكم للوقاية من

 يا االستعجالية، باستثناء قضايا املعتقلني والقضا 2020مارس  17

، والذي طلب من خالله 113/3تحت عدد  2020مارس  23كام تم توجيه كتاب ثاين ويف مدة زمنية قصرية بتاريخ 
من كل السادة رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء املحاكم املختصة بالبث يف قضايا املعتقلني يف الجنايات والجنح أو 

السجناء من إنتشار الوباء من خالل تفادي إحضارهم من املؤسسات السجنية  التحقيق أن تعمل ما بوسعها حامية لصحة
إال عند الرضورة القصوى من خالل البت يف تأخري ملفاتهم دون حضورهم إىل حني انتهاء الحجر الصحي الذي 

، املحاكم اتاءاملستجد دون إغفال منع اتصالهم بالغري داخل فض 19-تفرضه الظرفية اإلستثنائيةإلنتشار جائحة كوفيد
لتهيئ امللفات ملرحلة ما  2020ابريل 14بتاريخ  119/13ومواصلة لهذا الورش الحاميئ صدرت املذكرة الثالثة تحت عدد 

  782بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

لذلك فإن الجهود يجب أن تنصب عىل وضع رزمة من الربامج والتطبيقات املعلوماتية الرامية إىل تيسري ولوج  .
ما بعد رفع الحجر  ،783طنني إىل العدالة، وتسهيل عمل رجال القضاء واملحامني وفق ما يتطلبه التعامل الرقمياملوا

، من زاوية أن إنجاز إجراءات ومساطر التقايض 784وأيضا تخفيف األعباء التي تقع عىل عاتق موظفي املحاكم الصحي
ستثمرين به عد ثقة املواطنني واملو م القضايئ، والذي تعن بعد يحقق الرسعة والشمولية يف األداء ويعزز كفاءة النظا

ً لتعزيز تنافسية املحاكم، لذلكوإنطالقا من التأثريات الناجمة عن الصعوبات واملشاكل التي عرفها  ً مهام ورضوريا أمرا
وساط أ ، وحفاظا عىل صحة املواطنني يف حالة اإلعتقال من تفيش الوباء يف 19-الجسم القضايئ بسبب جائحة كوفيد

                                                           
يونيو  15، تاريخ زيارة املوقع 2020أبريل  22تيفي بتاريخ  24لزمن القضايئ ما بعد كورونا، مقال منشور باملوقع  اإللكرتونيكاب : يونسالقاجو، تدبري ا 781

2020. 
 وما يليها. 177، ص 2013: الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة، يوليوز 782
 .  1994، دالوز سريي 15/03/1994، يف 2ز دائرة : استئناف تولو 783
 .281رقم  1989النرشة الجنائية  03/07/1989: نقض جنايئ يف 784
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املؤسسات السجنية تم إعامل جلسات محاكمة عن بعد يف بعض األحيان،لذلك فعىل واضعي برامج رقمنة األنشطة 
 القضائية مستقبال استغالل كل املؤرشات الرضورية لوضع رؤية واضحة املعامل لبلوغ املحكمة الرقمية.

 : كورونا وزمن التقايض الرقمياملطلب األول
طوير مرافق العدالة وتعزيز الحامية القضائية للحقوق والحريات الفردية والجامعية، وتخليق يف إطار السعي إىل ت

، لإلرتقاء بفعالية الجهاز 2011منظومة العمل القضايئ باململكة وفق القواعد الدستورية التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 
 حكامتها متاشيا مع التدابري الوقائية.القضايئ وتنمية القدرات املؤسساتية لإلدارة القضائية وتعزيز 

وتنفيذا للتوجهات الحكومية مبحارصة هذا الوباء ومنع انتشاره، ومن منطلق الحرص عىل ضامن األمن الصحي  
؛ انخرطت منظومة العدالة 19 -داخل املحاكم من خالل اإللتزام بالتدابري الوقائية واإلحرتازيةلتفادئ تفىش وباء كوفيد

 شا من األوراش ذات األولوية يف إطار املرشوع الشامل إلصالح الشأن العمومي باململكة املغربية. باعتبارها ور 

من خالل وضع إعداد مسبق لتصور عميل حول التداعيات اآلنية واملستقبلية لوباء فريوس كورونا املستجد عرب 
املجلس عدل والحرياتو بني وزارة ال بة تشاركيةآلية الحكامة القضائية لسد كل جوانب التعرث للخدمات القضائية وفق مقار 

األعىل للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامةإليجادحلول ناجعة ومخارج آمنة لكيفية تدبري امللفات املعروضة أمام 
القضاء، تفاديا ألي عرقلة للملفات أو تراكم محتمل قد يعطل مصالح املواطنني يف استحقاقاتهم القضائية مع ضامن 

الجائحة املستجدة ضمن آجال معقولة مع احرتام تام للضامنات الترشيعية ألطراف هذه مانهم الصحي يف ظل أ 
 .785الخصومة القضائية كيفام كانت طبيعتها

حيث هدف هذا املخطط إىل عرصنة العمل القضايئ، وتسهيل ولوج املواطنني إىل املعلومات القانونية والقضائية 
انتظاراتهم وتطلعاتهم، وذلك عن طريق تسخري التطور التكنولوجي لخدمة هذه األهداف، من أجل تلبية حاجياتهم و 

خصوصا فيام يتعلق بالجانب املعلومايت لعرصنة قطاع العدالة عن طريق تنزيل املشاريع األساسية للمحكمة الرقمية 
 والسيام:

 ؛تقوية البنية التحتية لألنظمة املعلوماتية لإلدارة القضائية للمحاكم 
 ضامن أمن وسالمة وانتظام استعامل األنظمة املعلوماتية لإلدارة القضائية؛ 

                                                           
 .344رقم  1989النرشة الجنائية  19/01/1989: نقض جنايئ يف 785

، دراسة مقارنة، دار التحكيم االلكرتوينللمزيد راجع من التفصيل:  سيد أحمد محمود، إلكرتونية القضاء والقضاء االلكرتوين وإلكرتونية التحكيم و 
 .24-23، ص 2015الفكر والقانون للنرش والتوزيع، املنصورة، سنة 

دار الجامعة  ،وأيضا: أحمد هندي، العلم القانوين بني الواقع واملنطق يف التنظيم القانوين لكل من مرص والكويت وفرنسا ) دراسة يف اإلعالن القضايئ(
 .4، ص 1999عة األوىل، سنة الجديدة للنرش، الطب



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

425 
 

 إحداث مركز احتياطي لحفظ املعطيات وفقا للمعايري الدولية؛ 
 الحوسبة الشاملة للمساطر واإلجراءات القضائية؛ 
 التخيل تدريجيا عن السجالت واملطبوعات الورقية املحررة يدويا؛ 
 ت للعاملني باإلدارة القضائية؛استحداث خدمات اإلنرتني  
 التواصل اإللكرتوين بني اإلدارة القضائية واملهن القضائية؛ 
 تقديم مقاالت ومذكرات املحامني وتبادلها إلكرتونيا، )امللف اإللكرتوين(؛ 
 اإلستغالل األمثل لألنظمة املعلوماتية املساعدة عىل اتخاذ القرار يف مجال التخطيط والتدبري؛ 
 ة بيانات باملنتسبني للمهن القضائية؛إعداد قاعد 
 وضع برنامج للتكوين يف مجال املعلوميات مع تأطري مستعميل الربامج املعلوماتية؛ 
تعديل القوانني املسطرية مبا يتوافق واستعامل املعلوميات واالعتامد عىل الدعامات اإللكرتونية يف عمل   

 اإلدارة القضائية؛
 كيفية اإلستفادة من الخدمات املتعلقة بتتبع قضاياهم عن بعد؛تعريف املواطنات واملواطنني ب 
 .786إحداث نظام معلومايت خاص بإدارة قضايا التنفيذ السيام يف مجال التأمني 

وتعترب التجربة الفرنسية رائدة يف هذا املجال فقد نادى الفقه الفرنيس منذ مدة برضورة استعامل األجهزة 
من قانون املرافعات الفرنيس خاصة استعامل الفاكس يف اإلعالن بدال من  668لامدة اإللكرتونية أمام القضاء وفقا ل

الربيد، حيث يعترب اإلعالن قد تم من تاريخ إرسال الخطاب بواسطة الفاكس، بحيث ذهبت محكمة تولوز يف حكمها 
وراق إىل محامي الخصم ، إىل مباركة استعامل محامي أحد الخصوم لجهاز الفاكس يف إعالن األ 14/03/1994بتاريخ 

، وهو نفس ما 787اآلخر طاملا أن املحامني قد تراضيا عىل ذلك، وذهبت يف هذا إىل أن الرضا ميكن أن يكون ضمنيا
 .789، وكذلك طعنا بالنقض788قضت به محكمة النقض الفرنسية التي قبلت طعنا باإلستئناف عن طريق الفاكس

املستجد صدر عن املحاكم املغربية العديد من 19-ئحة كوفيدكام أنه ويف سياق مواجهة اآلثار الناجم عن جا
األحكام القضائية التي كفلت حقوق املتقاضني واحرتام قواعد الحجر الصحي مبا يساير الظرفية الحرجة الحالية التي 

                                                           

 .20/1109/318يف امللف عدد  318تحت رقم  2020مارس  16: أمر رئيس املحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ  786
 .20/04/2020بتاريخ  105/202: حكم املحكمة االبتدائية بأزرو يف امللف عدد  787

طة املوظف لكرتونيا عرب الربيد اإللكرتوين حيث يتم فحص هذه املستندات بواس: يقصد بالتقايض اإللكرتوين، عملية نقل مستندات التقايض إ 788
 املختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إىل املتقايض يفيده علام مبا تم بشأن هذه املستندات.

 .12، ص 2008، مرص، سنة مام املحاكم، دار الفكر الجامعى، اإلسكندريةالدعوى اإللكرتونية وإجراءاتها أ  -راجع: خالد ممدوح إبراهيم، التقايض اإللكرتوين  -
 .40الدعوى اإللكرتونية وإجراءاتها أمام املحاكم، ص  -: خالد ممدوح إبراهيم، التقايض اإللكرتوين 789
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مدعية أمرا يقيض مبنح  2020مارس  16تعرفها اململكة، حيث صدر عن رئيس املحكمة االبتدائية بالخميسات بتاريخ 
أجال اسرتحاميا قبل إفراعها من املنزل تنفيذا لحكم قضايئ سابق مراعاة للظرفية الحالية التي تفرض إبقاء الجميع يف 

 .790منازلهم
ويف نفس السياق ذهبت املحكمة االبتدائية بأزرو عندما أصدرت حكام يقيض بتذييل عقد الزواج املربم بدولة 

ا اذ املعجل، واعتمدت يف تعليلها للحكم عىل جائحة كورونا، ومام جاء يف تعليلهماليزيا بالصيغة التنفيذية مع النف
للحكم: " وحيث أنها قررت ... شمول حكمها بالنفاذ املعجل استنادا إىل تداعيات الظروف العاملية العامة املتعلقة بوباء 

اهام الرئييس، ر جوا إىل ماليزيا مقر سكنكورونا املستجد وللظروف الخاصة للمدعيان املتمثلة يف كونها عىل أهبة السف
ضمن رحلة استثنائية مقررة بعد ثالث أيام قد ال يوجد سواها يف املستقبل القريب، وأن عدم متكنهام من االنضامم 

 .791إليها من شأنه أن يعرضهام ألرضار بليغة ..."

ن، حاكم الذي اعتاد عليه املتقاضو هو أن النموذج التقليدي يف التقايض أمام امل ؛وما تجب اإلشارة إليه هنا
يتطلب إعادة النظر واملراجعة الشاملة مبا يتامىش مع التطورات التكنولوجية الحديثة يف مجال السمعي البرصي، يف 

، بهدف القضاء عىل مشاكل التقايض بالطرق التقليدية مبا لهذا 792إطار السعي نحو تبني مفهوم التقايض اإللكرتوين
 بية عىل استقاللية السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة.من انعكاسات إيجا

 : الحاجة للتقايض عن بعد يف زمن كورونااملطلب الثاين
 زارة العدل، أعلنت و املستجد يف إطار تدبري طريقة العمل يف ظل ما يشهده املغرب من تفيش فريوس كورونا

تعليق كافة الجلسات  2020مارس  16اسة النيابة العامة، يوم بتنسيق مع املجلس األعىل للسلطة القضائية ورئ والحريات
(، وذلك 19-مبحاكم اململكة، يف إطار التدابري الوقائية الرامية إىل الحد من تفيش انتشار وباء كورونا املستجد )كوفيد

قني، وانسجاما فحرصا عىل سالمة كل العاملني مبحاكم اململكة، قضاة وموظفني ومساعدي القضاء، واملتقاضني واملرت
 مع التدابري التي تم اإلعالن عنها من قبل الحكومة ملحارصة هذا الوباءومنع انتشاره وسط املجتمع.

ومام ال شك فيه وأنه لتجاوزاملعيقات واملشاكل التي قد تعرتض املتقاضني أمام املحاكم وتؤثر عىل السري العادي 
ظ ملني عىل تتبع مختلف اإلجراءات واملساطر القضائية، مبا يف ذلك حفللملفات الرائجة داخلها، أو الرفع من قدرة العا

األرشيف والبيانات واإلعالن عن تاريخ الجلسات أو أماكن تواجد املحاكم، متت الدعوة إىل خلق جسور للتواصل 

                                                           
 .44الدعوى اإللكرتونية وإجراءاتها أمام املحاكم، ص  -: خالد ممدوح إبراهيم، التقايض اإللكرتوين 790
-27 -ديب –، اإلدارة االلكرتونية والتبسيط اإلداري، اإلمارات العربية املتحدة 2مداخلة للسيدة فاطمة الفاريس يف االجتامع السادس لفريق العمل : 791

 ، منشورات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.2010ابريل  28
، 2015رتونية التحكيم والتحكيم االلكرتونية، دار الفكر والقانون، املنصورية، سنة سيد احمد محمود، الكرتونية القضاء والقضاء االلكرتوين والك: 792

 .53ص 
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قضائيني  اإللكرتوين بني املواطنني ومختلف املتدخلني يف منظومة العدالة من: محامني، موثقني، عدول، ومفوضني
عن طريق إحداث مواقع إلكرتونية تخصص لهذه الغاية بهدف استعامل تكنولوجيا املعلوميات واإلتصاالتداخل املنظومة 

 القضائية تعفي املواطن من التنقل ومتكنه من التزام إجراءات الحجر الصحي.

هم القضائية، جه من تتبع ملفاتويف سياق رقمنة العمل القضايئ باململكة ومتكني املواطنني داخل املغرب وخار 
قها ميكن إنشاء مواقع إلكرتونية عن طريتم وجعلهم عىل إطالع مستمر مبآالتها واملراحل التي مرت بها الدعوى القضائية، 

رفا عني باألمر طالتي يكون املالولوج إىل السجالت القضائية بعد إدخال رقم امللف لإلطالع عىل كل املستجدات املتعلقة بالقضايا 
 فيها، لذلك ميكننا القول أن ثقافة التقايض داخل البيئة اإللكرتونية سوف تحقق العديد من املميزات الهامة منها: 

 ؛793الرسعة يف إنجاز إجراءات التقايض 
 ؛794الرفع من جودة الخدمات املقدمة لجمهور املتقاضني 
 تقليل مشاكل اإلزدحام داخل أروقة املحاكم؛  
 علومات القضائية بني مختلف محاكم اململكة؛إتاحة إمكانية ربط امل 
 تعزيز قدرة العاملني باملحاكم عىل اسرتجاع ومراجعة البيانات الخاصة بالدعاوي يف وقت قيايس؛  
 ربط البيانات الخاصة باملتقاضني بشبكة اإلنرتنيت وجعلها يف متناولهم. 

ذة ملواجهة لعدالة تأيت يف سياق التدابري املتخأن عملية إدخال التكنولوجيا الحديثة ملنظومة ا ؛يتضح مام سبق
وكذلك لتيسري ولوج املواطنني إىل مرافق العدالة وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، باعتامد سياسة  ،19-جائحة كوفيد

ة يالقرب يف املجال القضايئ انسجاما مع اإللتزامات الدولية للمملكة يف مجال حامية حقوق اإلنسان والقواعد الدستور
 .2011لدستور فاتح يوليوز 

 الثاين: دور جائحة كورونا يف ترسيع استخدام الوسائط اإللكرتونية باملنظومة القضائية ملبحثا
ميكن القول، أن قطاع العدالة والسيام املنظومة القضائية تعترب إحدى الدعامات األساسية لبناء الدولة الدميقراطية 

نطالقا ا طاعات الحيوية التي تضطلع بأدوار حاسمة للمساهمة يف التنمية املستدامة.الحديثة العرصية باملغرب، ومن الق
، ثم تبني مجموعة من اآلليات الهادفة إىل 19-من هذه القناعة ولتجاوز اإلكراهات الناجمة عن جائحة كورونا كوفيد

عات املتقاضني عن بعد، أجل تلبية تطل تطوير فاعلية العمل القضايئ باململكة وتسهيل الولوج إىل املعلومة القضائية من
بتسخري اإلمكانيات التي تتيحها الوسائط اإللكرتونية الحديثة يف سبيل تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية إلرساء 
معامل مرشوع التقايض عن بعد، ويف اتجاه التجسيد الالمادي للمساطر واإلجراءات القضائية، وإنهاء اإلزدواجية يف 

                                                           
 .54-53الكرتونية القضاء والقضاء االلكرتوين والكرتونية التحكيم والتحكيم االلكرتونية، مرجع سابق، ص  ،سيد احمد محمود: 793

 .36رتونية وإجراءاتها أمام املحاكم، مرجع سابق، ص الدعوى اإللك -: خالد ممدوح إبراهيم، التقايض اإللكرتوين 794
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 األساليب التقليدية واألساليب الحديثة برقمنة منظومة العدالة، مبا يضمن ترسيع اإلجراءات القضائية العمل بني
ودة مبا ميكن من تحسني األداء القضايئ وتحقيق الفعالية والجو وتسهيل الولوج إىل مرافقها واإلستفادة من خدماتها 

 من خالل عدالة رسيعة فعالة وموضوعية. 

 حة كوروناورقمنة منظومة العدالة باملغربجائ املطلب األول:
إن تحقيق أهداف التباعد اإلجتامعي باحرتام اإلجراءات اإلحرتازية والوقائية املعلن عنها من طرف السلطات 
العمومية،يجب أن يكون هو املنطلق األسايس نحو ترسيع رقمنة املحاكم مبختلف ربوع اململكة ومبختلف درجاتها، 

 ضمني وتنزيل جميع امللفات عىل الربنامج املعلومايت لجل املحاكم بوضع قاعدة للمعطيات والبياناتمن خالل القيام بت
القضائية، ليصبح من السهل الولوج إىل املعلومة من طرف املتقايض أو املحامي أو أي شخص آخر، وتصفح املواقع 

 ل محكمة من محاكم اململكة، والتعرف عىلاإللكرتونية التي ثم وضعها من طرف وزارة العدل والحريات والخاصة بك
ساعة كحد أقىص والحصول عىل الخدمات القضائية عن بعد بواسطة تطبيقات رقمية  48مآل امللفات وذلك يف غضون 

متكن من تتبع مآل امللفات الرائجة أمام املحاكم والقابلة للتحميل والتثبيت عىل الهواتف الذكية التي تستعمل نظام 
 أندرويد.
 الوصية أن عملت عىل تزويد املحاكم بوسائط رقمية تتمثل يف الحواسب التفاعلية املوضوعة تللسلطاث سبق حي

رهن إشارة الوافدين عىل املحاكم، وهي عبارة عن حواسب مرتبطة بقاعدة معطيات معينة توضح مآل الشكايات والقضايا 
من  ات ومآالتها، كام ثم يف نفس السياق تثبيت مجموعةاملدنية والجنحية، ومتكن من اإلطالع عىل اإلجراءات وامللف

هذا فقد تم  وباملوازاة مع كل الشاشات اإللكرتونية الرقمية تقوم بعرض جداول الجلسات املدرجة يوميا وبشكل دوري.
كام هو معلوم الرشوع يف رقمنة شعبة السجل العديل، باستخدام تقنية املسح الضويئ وإطالق الخدمة عرب الخط، 

 نطالقا من أماكن تواجدهم، أضف إىل ذلكإ حتى يتمكن املواطنون من طلب والحصول عىل ملخص السجل العديل، 
فقد ثم الرشوع يف رقمنة شعبة السجل التجاري، عن طريق إدخال البيانات وخلق قاعدة معطيات عامة مرتبطة بجميع 

و ما مكن ري بواسطة تقنية اإلتصالعن بعد، وهاملتدخلني يف هذه العملية لتسهيل طلب الحصول عىل السجل التجا
 ستمرارية الخدمات عن بعد.إ يف ظل جائحة كورونا من ضامن 

والواقع أن هذه الطفرة الرقمية التي يعرفها املغرب يف مجال تحديث اإلدارة القضائية، وتعزيز حكامتها يدخل 
رتقاء بفعالية الرغبة يف تخليق قطاع العدل واإل ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية إلصالح منظومة العدالة من جهة، وأيضا

مام يجسد بشكل واضح سمو ومحورية املؤسسة القضائية وعىل الدور الذي  أخرىونجاعة املرافق القضائية من جهة 
 تقوم به داخل املجتمع عىل مستوى التقايض مع الحفاظ عىل السالمة الصحية للمتقاضني يف ظل جائحة كورونا.

 ستخدام التكنولوجيا الحديثة يف إجراءات التقايضإتعزيز و جائحة كورونا :املطلب الثاين
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أبرزت جائحة كورونا التي يعرفها العامل حاليا أهميةاإلستعانة بالوسائط اإللكرتونية الحديثة داخل منظومة العدالة 
ية الحديثة، انةبالتكنولوجمن طرف معظم الدول حيث تم االستع املتخذةخاصة يف ظل اإلجراءات الوقائية واإلحرتازية

 ومختلف الربامج والتطبيقات التي ثم إدخالها للمنظومة القضائية، لتحقيق هدف التقايض عن بعد.

وقد كان املغرب سباقا إىل إتخاد مجموعة من اإلجراءات والتدابري ومنذ مدة لتقديم خدمات قضائية عن بعد نذكر 
 منها عىل وجه الخصوص: 

كمة بشبكة اإلنرتنيت ووضعها رهن إشارة املواطنني للولوج للمعلومات التي تهم ملفاتهم مح 40تزويد أزيد من  
 وشكاياتهم؛

 مواقع تقدم خدمات عىل الصعيد الوطني. 5موقع ويب يقدم خدمات محلية عىل الخط، و  25إحداث أزيد من  
 خدمة عىل الخط قارة أو تفاعلية تهم: 25إحداث أزيد من  
 السجل التجاري؛ 
 معالجة امللفات الشخصية؛ تتبع 
 تتبع مساطر كتابة الضبط؛ 
 تتبع معالجة الشكايات؛ 
 إنشاء مكاتب الوسيط؛ 
 وضع شبابيك تفاعلية للولوج إىل املعلومات؛ 
 التجريد املادي لتبادل املعطيات بني اإلدارة املركزية و الهيئات التابعة لها؛ 
 795سجل العديلالوضع عىل الخط لطلب وثيقة الزواج والجنسية وعقد ال. 

، أبرزت أهمية الوسائط اإللكرتونية الحديثة، كاإلنرتنيت والفاكس، 19-لهذا كله ميكن القول أن جائحة كوفيد
، يف تقديم الدعم للجسم القضايئ من خالل القيام بأعامل مادية مهمة -الكمبيوتر –و الحاسب اآليل  والتلكس

، وحفظ القضايا من )واألحكام القضائية ومبادئها واآلراء الفقهيةالترشيعات واللوائح والقرارات (كتجميع وتخزين 
بدايتها حتى نهايتها، وتنفيذ أحكامها وحفظ محتوى أوراق اإلعالنات واإلخطارات واإلنذارات واملذكرات 

 ، كام أصبحت هذه الوسائط تؤدي دورا مساعدا للقضاء يف القيام باألعامل القانونية التالية:   796واملستندات
إعالنات الخصوم أو إخطاراتهم أو إنذاراتهم، إذا اتفق األطراف عىل ذلك يف املسائل التجارية أو املدنية، ونص  - 

 املرشع عىل تقنني هذه الوسائل يف القيام بدورها يف اإلعالم بالطلبات أو اإلجراءات أو باألحكام؛

                                                           
795- Xavier Delpec,Quelle réponse juridique à l'épidémie du coronavirus?, Actualité juridique contrat,N° 03 du 12/03/2020, p 105. 

 .2008أفريل  23، صادرة بتاريخ 21دارية، ج.ر عدد ، بتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإل 2008فرباير  25، مؤرخ يف 09-08قانون رقم  796-
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خصوصا عرب و  -املحامني –الخصوم أو ممثليهم  االستناد إليها يف عملية تبادل املذكرات أو املستندات بني  -
 .797الكمبيوتر إذا نص القانون واإلتفاق عىل ذلك

للتذكري بتاريخ وساعة الجلسة  smsستخدام تقنية الرسائل القصرية إستعالم عن مواعيد جلسات املحاكمة باإل   -
 ومكان انعقادها؛

 للحصول عىل الخدمات القضائية؛ تحقيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة اإللكرتونية  -
 .798تسهيل الحصول عىل املعلومات الالزمة للوصول إىل بنك معلومات املحكمة املختصة  -

(، أبرزت أن استخدام الوسائط اإللكرتونية الحديثة 19-من خالل ماسبق ميكن القول بأن جائحة كورونا )كوفيد
ية لعملية السابق عرضها فقط، والتي وردت يف اإلسرتاتيجيف العمل القضايئ أصبح أمر غري محصور يف الجوانب ا

الوطنية إلصالح منظومة العدالة واملتمثل يف تخليق قطاع العدل، ورفع قدرات تكوين وتأهيل القضاة واملوظفني وباقي 
القانونية  ةمنتسبي املهن القضائية، واملكننة الشاملة لإلدارة القضائية، بل أنها تهدف يف العمق إىل تحسني املامرس

 والقضائية ببالدنا لإلرتقاء بأداء مرافق العدالة باململكة لخلق بيئة للتقايض عن بعد.

 :خامتة

سيكون لها أثار واضح عىل جميع مناحي الحياة اليومية للمواطنني ومنها  19-ميكن القول أنجائحة كورونا كوفيد
اليا أضحى يفرض رضورة إعادة النظر يف العديد من إجراءات التقايض أمام املحاكم، ذلك أن ما يشهده العامل ح

 األشياء ومنها اإلجراءات واملساطر القضائية التي يجب القيام بها عن بعد من خالل إستخدام الوسائط التكنولوجية
 للمعلوميات واإلتصال. الحديثة

ال رقمنة ملسجلة يف مجوهو ما يتطلب من السلطات العمومية الوصية عىل قطاع العدالة إستغالل الرتاكامت ا
، وورش املغرب 2010اإلدارة العمومية التي إنطلق املغرب يف تنزيلها منذ بداية األلفية الجديد من خالل برنامج إداريت 

، يف ترسيع رقمنة العمل باملنظومة القضائية مبا ينعكس علىسري مرافق العدالة ضامنا لحقوق الناس، 2013الرقمي 
نمط ك (19-لعامة من خالل التباعد اإلجتامعي الذي فرضه علينا فريوس كورونا املستجد )كوفيدواملحافظة عىل الصحة ا

 جديد.سلويك اجتامعي 

                                                           

ق الحيل للعلوم مجلة املحق، رشط القوة القاهرة يف القانون اإلنجليزي : دراسة تحليلية مقارنة بالقانون املدين العراقي، يونس صالح الدين 797-
 .238، ص 2018، العدد الرابع، السنة العارشة، القانونية و السياسية

، عدد خاص تحت عنوان الدولة مؤلفات إحياء علوم القانون "،19، املركز القانوين للمدين يف واقعة فريوس " كورونا كوفيد حمداأليويب م -798
 .290ص  والقانون يف زمن جائحة كورونا الطبعة األوىل،
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 المستجد و أثر ذلك على المواعيد و اآلجال القانونية  19جائحة كوفيد  عن إنتفاء فكرة القوة القاهرة في

19
 

 

 طالب دكتوراه،كلية الحقوق و العلوم السياسية،
ئر(جامعة مولود معمري، تيزي وزو، )الجزا

 طالب دكتوراه،
 ) الجزائر( 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 

 :ملخص
ّ  19إعتبار جائحة كوفيد إلىتذهب هذه الدراسة  ر عىل السري الحسن ملرفق املستجد مجرد ظرف استثنايئ أث

ن سري ل و التي ترمي اىل ضبط حسالعدالة، وال يشكل قوة قاهرة، قياسا بجملة االجراءات املتخذة من قبل وزارة العد
املستجد ، بحيث أّن هذه اإلجراءات مل تؤدي اىل توقيف العمل القضايئ  19مرفق العدالة يف ظل جائحة كوفيد 

 بصفة مطلقة.
من قانون االجراءات املدنية و االدارية، غري أّن  322عىل ضوء هذه املعطيات دعت وزارة العدل اىل تفعيل املادة 

وامنا .ذه املادة ال ينطبق عىل نظرية القوة القاهرة التي تؤدي اىل وقف املواعيد االجرائية بقوة القانونتفعيل نص ه
 األمر يتعلق بالحادث أو الظرف االستثنايئ املؤثر عىل السري الحسن ملرفق العدالة.

 املستجد، قوة قاهرة، ظرف إسثنايئ، املواعيد القانونية 19كوفيد كلامت مفتاحية: 
 

Abstract: 

The study is based  the problem of the adaptation of the new Covid- 19 pandemic to 

the consideration of cases of force majeure when procedural delays are impossible to 

exercise, between the mere fact of being an exceptional circumstance affecting the good 

conduct of the judicial establishment, which makes the practice of procedural delays 

possible, provided that the necessary precautions are taken. The study considers the new 

Covid- 19 pandemic as an exceptional circumstance affecting the welfare of justice, not 

as a case of force majeure, compared to the measures taken by the Department of Justice 

to monitor the proper functioning of justice. These proceedings did not lead to a complete 

halt to the judicial proceedings and no longer to the suspension 

In view of these facts and in order to avoid the fall of the right to the application of 

the procedural time limits, the Ministry of Justice has requested the enforcement of 

Article 322 of the Civil and Administrative Procedures Law, but the enforcement of this 

article does not apply to the theory of force majeure, which results in the suspension of 

the time limits of procedure by force of law. 

Key words: New covid- 19 pandemic, the newcomer, force majeure, exceptional 

circumstances, legal deadline. 

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/legal+deadline.html
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 :قدمة م
املستجد )فريوس كورونا(يف املقام األول أزمة صحية خطرية، مع عواقب اقتصادية مدمرة  19تعترب جائحةكوفيد 

محتملة، وهو أيًضا حدث يستحق ردوًدا قانونية يف محاولة للحد من آثاره، حتى لو كان القانون ال يستطيع صنع 
ستجد إىل حديث الساعة، قياسا بتداعياته الصحية و امل 19عىل هذا النحو تحولت جائحة كوفيد ، 799املعجزات

اإلقتصادية و اإلجتامعية و حتى السياسية، هذا ما فرض عىل كافة الدول سباقا مع الزمن يف محاولة منها للتخفيف 
ىل ع من أثاره. و إىل جانب هذا التحدي ظهر تحد أخر لدى املهتمني بالشأن القانوين ملا لهذه الجائحة من أثار مبارشة

تعامالت و ترصفات األفراد، و عالقاتهم مبرفق القضاء، و هو تحد البحث يف طبيعة هذه الجائحة من حيث كونها قوة 
قاهرة، أو ال تتعدى كونها حادث إستثنايئ يندرج ضمن األمراض و األوبئة التي عرفتها البرشية عىل مدار السنوات 

 املاضية.

املستجد قوة قاهرة عىل  19ملهتمني بالشأن القانوين إىل إعتبار جائحة كوفيد و أمام توجه العديد من الباحثني و ا
املستجد، غري أّن هذا الرأي ال ينفك ليسقط أمام واقع املامرسة العملية  19أساس أّن رشوطها تنطبق عىل جائحة كوفيد 

) من قبل وزارة العدل  عىل مستوى مرفق القضاء، و هو الواقع الذي يجد مصدره من حزمة اإلجراءات املتخذة
املستجد،  و هي اإلجراءات التي حاولت  19الرامية لضبط كيفيات سري مرفق القضاء يف ظل جائحة كوفيد الجزائرية( 

من خاللها املوازنة بني إستمرارية املرفق العمومي و الحفاظ النسبي عىل حقوق املتقاضني، و ذلك عرب تعطيل جزيئ 
من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية حامية لحق املتقاضني  322رصيحة لتفعيل نص املادة ملرفق القضاء، و الدعوة ال

 من سقوط حقوقهم يف تقديم مختلف الطعون. 

إنطالقا من هذه اإلجراءات يحاول الباحثني البحث يف إشكالية: مدى توافر رشوط القوة القاهرة يف جائحة  
حال لحامية حقوق  800من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 322ملادة املستجد، و هل تّشكل فعال ا 19كوفيد 

 املتقاضني من السقوط؟

املستجد فإنه  19لإلجابة عىل هذه اإلشكالية و من منطلق محاولة التوصل لوضع تكييف سليم لجائحة كوفيد  
املستجد، و هذا للتوصل ملدى  19فيد البد من دراسة ملفهوم ورشوط القوة القاهرة، و ذلك بغية إسقاطها عىل جائحة كو 

من قانون  322تطابق ذلك املفهوم و الرشوط عليها، لننتقل يف املبحث الثاين لدراسة قانونية نقدية ملضمون نص املادة 

                                                           
 ، املتضمن القانون املدين، معدل و متمم.1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر رقم  -799
 فكرة السبب األجنبي فكرة قدمية إرتبطت بقانون نابليون ظهرت قبل ظهور فكرة املسؤولية عن األشياء، و هي فكرة عامة يف نطاق املسؤوليةتّعد  -800

صيل ف" الحادث أو الواقعة أو الظرف غري املنسوب لتقصري املدين و الذي أدى إىل الضر". للتالعقدية و التقصريية،  حيث تّم تّعريفها عىل أنها: 
، دفع املسؤولية العقدية يف القانون املدين  األردين: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه يف تخصص القانون عمرعوض ساهر الحراسيسأكرث أنظر:

 .206، ص 2014الخاص، كلية القانون، جامعة عامن العربية، األردن، 
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اإلجراءات املدنية و اإلدارية، و هي املادة التي دعت وزارة العدل يف الجزائر لتفعيلها حفاظا عىل عدم سقوط املواعيد 
األجااللقانونية، و لإلحاطة بكل هذه اإلشكاالت فإنّه كان لزاما علينا اإلعتامد عىل املنهج  الوصفي و التحلييل، ذلك و 

أّن هذه الدراسة تتطلب التعرض لبعض املفاهيم النظرية و من ثم محاولة إسقاطها عىل الواقع العميل ملرفق العدالة 
 املستجد. 19يف ظل جائحة كوفيد 

 املستجد 19ول: عدم تطابق مفهوم و معايري القوة القاهرة عىل جائحة كوفيد املبحث األ
إىل القانون  الفرنيس،  و قد إقتبسه قانون األحكام العام  Force majeureيرجع أصل نظرية القوة القاهرة 

ت نظرية القوة د إقرتناإلنجليزي من هذا القانون، و جعله سببا من أسباب إستحالة تنفيذ اإللتزام التعاقدي، هذا و ق
و هو املصطلح الذي إحتفظ به القانون املدين   ForceMajeure clauseالقاهرة ببند تعاقدي عرف برشط القوة القاهرة 

الفرنيس كداللة عىل أنه من املفاهيم الراسخة يف القانون الفرنيس. تقوم نظرية القوة القاهرة عىل مبدأ إثبات املدين 
و أّن هذه اإلستحالة ال يد له يف إحداثها سواء بطريقة Onerous801صبح مستحيال و ليس مرهقا أن تنفيذ اإللتزام أ 

 مبارشة أو غري مبارشة.

  املطلب األول: مفهوم ورشوط القوة القاهرة
تهدف قواعد املسؤولية املدنية إىل حامية األفراد و توفري األمن لهم من خالل حامية العالقات التي تربطهم أيا 

صدرها، و ذلك من خالل إجبار الطرف املخطئ عىل جرب الخطأ الذي تسبب به، غري أّن هذه القاعدة ال تؤخذ كان م
عىل إطالقها، ألنه قد يحدث و أن يكون الخطأ املرتكب خارج عن إرادة األطراف، و مل يكن باإلمكان توقعه أو 

مل يوليها املرشع الجزائري أهمية كبرية إذ أهمل  و هو ما يعرف بنظرية القوة القاهرة، و هي النظرية التي ،802تجنبه
 تعريفها )الفرعاألول(، غري أّن ذلك مل مينع الفقه و القضاء من وضع رشوطها )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: غياب تعريف القوة القاهرة يف القانون املدين الجزائري
ونية بصفة عامة عالقات التعاقدية و الترصفات القانيعترب القانون املدين القانون األسايس و األصيل يف تنظيم ال

بني مختلف األطراف، غري أّن القانون املدين الجزائري و عىل غرار العديد من القوانني مل يتعرض ملفهوم القوة القاهرة 
ت الشخص أن إذا اثبـــ"من القانون املدين و التي جاء فيها ماييل: 127يف نصوصه، و إكتفى باملقابل يف نص املادة   

                                                           
أثبت الشخص أّن الضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كأفة ساموية أو " إذا من القانون املدين األردنيامييل:  261جاء يف نص املادة  -801

 ذلك نص . راجع يفحادث فجايئ أو قوة قاهرة أو فعل الغري أو فعل املتضر كان غري ملزم بالضامن ما مل يقض القانون أو اإلتفاق بغري ذلك"
 .emap.org-http://www.arabwomenlegalيل:من القانون املدين األردين، متوفر عىل املوقع التا 261املادة 

. متوفر عىل املوقع 2016فرباير  18(، صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9راجع يف ذلك قانون االلتزامات و العقود، ظهري  -802
 . /https://www.justice.gov.maالرسمي لوزارة العدل املغربية:

http://www.arabwomenlegal-emap.org/
https://www.justice.gov.ma/
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الرضر قد نشا عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطا صدر من املرضور أو خطا من الغري كان غري 
 .803"ملزم بتعويض هذا الرضر ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاق يخالف ذلك

الذي أشار إليه 804بب األجنبيعىل هذا النحو يتضح جليا أّن املرشع الجزائري إعترب القوة القاهرة إحدى صور الس
بعبارة: " سبب ال يد له فيه"، وهو مفهوم قارص للقوة القاهرة، و يفتح املجال إلختالفاإلجتهادات القضائية يف ضبط و 
تكييف مختلف الحوادث التي يدعي األطراف أنها تشكل قوة قاهرة، و هو املسلك الذي سلكه املرشع األردين ملا ربط 

 .805ة بأحد صور السبب األجنبيفكرة القوة القاهر 

و عىل خالف املرشع الجزائري الذي أهمل تعريف نظرية القوة القاهرة، فإننا نجد العديد من القوانني املقارنة 
من قانون اإللتزامات و العقود املغريب عىل  269تّعرف هذه النظرية عىل غرار القانون املغريب الذي عرّفها يف الفصل 

رة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، )الفيضانات، والجفاف، و أنها:" القوة القاه
 العواصف، و الحرائق و الجراد( و غارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شانه أن يجعل تنفيذ االلتزام عمال مستحيال.

اية قم املدين الدليل عىل انه بذل كل العنوال يعترب من القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن دفعه، ما مل ي
أّما املرشع  .806لدرئه عن نفسه.  وكذلك ال يعترب من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطا سابق للمدين" 

: "القوة القاهرة التي ال يتيرس النحو األيت عىل 807من مجلة اإللتزامات والعقود 283التونيس فقد عرّفها يف املادة 
الوفاء بالعقود هي كل ما ال يستطيع اإلنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقلة أمطار وزوابع وحريق معها 

وجراد أو كغزو أجنبي أو فعل األمري. وال يعترب السبب املمكن اجتنابه قوة قاهرة إال إذا أثبت املدين أنه استعمل كل 
 .دم من املدين فإنه ال يعترب قوة قاهرةالحزم يف درئه. وكذلك السبب الحادث من خطأ متق

                                                           
املجلة  ،، الفرق بني القوة القاهرة  و الظروف الطارئة: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي و القانون الوضعيخالد عيل سليامن بني أحمدنقال عن  -803

 . https://iefpedia.com/arab/?p=23529ر عىل املوقع التايل:. مقال متوف2006،  2، العدد األردنية الدراسات اإلسالمية
804- « Seule l'irrésistibilité et l'imprévisibilité dans son exécution, dont la survenance doit être appréciées à la date de la conclusion du 
contrat, caractérise la force majeure ».Cass. Civ.6 novembre 2002, Sté Clio "Voyages Culturels" c/ T. : Juris-Data n° 016221 et 1ère 
Civ. - 30 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009.  Cité par : SaidaniHariz: La rupture du contrat, Thèse présentée pour obtenir 
le grade de docteur, Université de TOULON, École Doctorale, Année universitaire 2015-2016, pp : 28-29 

 .63،  ص 36، العدد 10، مجلد مجلة الرافيدن للحقوق، القوة القاهرة و أثرها  يف أحكام قانون املرافعات املدنية، يارس بإسمذنون -11 -805
 .65نفس املرجع، ص  -806
 الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس عىل ماييل 540هذا الصدد نصت املادة يف  -807

« Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion 
résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile 
pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ».Voir : art.540/1 du Code de procédure civile française, 
disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr.  

https://iefpedia.com/arab/?p=23529
https://www.legifrance.gouv.fr/
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من خالل إستقرار التعريفني الواردين يف القانون املغريب و التونيس عىل التوايل يالحظ أنّهام يشرتكان يف 
كونهام أوردا تطبيقات القوة القاهرة و ذلك عىل سبيل الحرص، و هو ما يّحد من السلطة التقديرية للجهات القضائية 

 كييف أي حادث مستجد عىل أنه قوة قاهرة.يف تقدير و ت

 الفرع الثاين: رشوط القوة القاهرة
يتفق غالبية الفقه عىل أّن القوة القاهرة هي : " كل فعل ال شأن إلرادة املدين فيه، و ال ميكن توقعه و ال منعه، 

.إنطالقا من هذا التعريف 808ية"يجعل تنفيذ اإللتزام مستحيال إستحالة تعفي املدين من املسؤولية العقدية  و التقصري
وليك نكون أمام حالة قوة قاهرة فإنه البد من توفر بعض الرشو. تتمثل هذه الرشوط يف عدم إمكانية توقع الحدث 
)أوال(، إىل جانب عدم إمكانية أو صعوبة دفع هذا الحدث )ثانيا(، فضال عن إستقاللية هذا الحدث عن إرادة 

 األشخاص )ثالثا(.

 إمكانية توقع الحدث الذي يشكل قوة قاهرةأوال: عدم 
يشرتط لتكييف حدث ما عىل أنه من قبيل القوة القاهرة أن يكون هذا الحدث من األحداث غري املتوقع حدوثها، 
مبفهوم املخالفة فإّن كان الحدث الطارئ متوقعا حدوثه ففي هذه الحالة ال نكون أمام حدث يشكل قوة قاهرة، عىل 

أن يكون الحدث الطارئ ليس مؤلوفا  و ال يدخل ضمن الحوادث التي تقبل التنبؤ أو التوقع كالحروب  هذا النحو ينبغي
و املواجهات املسلحة، و ليس من األحداث التي يعرفها الناس بشكل متواتر كاألمطار و الفيضانات و الثلوج و غريها 

 6 ه محكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخمن الظواهر الطبيعية املتوقع أو املحتمل حدوثها، و هو ما أكدت
.هذا و ميثل الفاصل بني قدرة الشخص عىل تحايش وقوع الحدث من خالل اإلستعداد السابق له إذا 200210نوفمرب 

 .809كان يتوقعه، أو عدم قدرته ذلك الشخص عىل التوقع متى مل يكن ممكنا بالنسبة إليه توقع الحدث

 دث الذي يشكل قوة قاهرة مستحيال دفعهثانيا: أن يكون الح
إىل جانب الرشط األول وضع الفقه و القضاء رشطا أخر ليك يتّم تكييف الحدث الطارئ من قبيل القوة القاهرة 
و هو أّن يكون ذلك الحدث من املستحيل دفعه أي من األحداث املستعصية دفع وقوعها أو تجنب وقوعها حتى و لو 

ذلك، أما إذا كان باإلمكان دفعها فهذا يخرجها من دائرة األحداث التي تشكل قوة قاهرة،  تّم بذل مجهود كبري يف
عىل هذا النحو ينبغي أّن تكون اإلستحالة مطلقة و ليس نسبية، و قد وضع الفقه يف الصدد معيارا موضوعيا لتقدير 

                                                           
مؤلفات إحياء علوم بني إعتباره قوة قاهرة  أم ظرف طارئ،  -19كوفيد  –، مأل تنفيذ اإللتزامات التعاقدية يف ظل فريوس كورونا بوسيف مروان -808

 .318، ص 2020لقانون يف زمن جائحة كورونا الطبعة األوىل، ، عدد خاص تحت عنوان الدولة واالقانون
 .66ص  ، القوة القاهرة و أثرها  يف أحكام قانون املرافعات املدنية، مرجع سابق،يارس بإسمذنون -809
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تواجد يف نظر إىل الشخص العادي الذي يهذه اإلستحالة و ليس معيارا شخصيا، و بذلك يتّم تقدير هذه اإلستحالة بال
 .810نفس وضعية الشخص الذي يّدعي إستحالة دفع حادث ما

 ثالثا: أن يكون الحدث مستقال عن إرادة الشخص
يشرتط إىل جانب الرشطني السابقني يف الحادث أو الواقعة التي يدعى أنها تشكل قوة قاهرة أن تكون مستقلة 

بأنها ينبغي أن تكون مستقلة متاما عن إرادة أطراف الرابطة اإلجرائية و الخصوم، عن إرادة الشخص، و يعرب عن ذلك 
و إذا كان للشخص مسؤوال عن وقوع . 811أي أن الحادث أو الواقعة خارجة عن إرادة الشخص و ال يد له يف وقوعها

 .812الحادث أو الواقعة فيعترب يف هذه الحالة مّقرصا مام يستوجب تحميله املسؤولية عن خطأه

 رابعا: أن تجعل القوة القاهرة مبارشة الخصم للعمل اإلجرايئ مستحيال
أخريا يشرتط ليك توصف أي واقعة أو حادث أنه قوة قاهرة أن يجعل مبارشة األعامل اإلجرائية مستحيال إستحالة 

ة ألي شخص بمطلقة و ليست نسبية، و ال يقصد هنا باإلستحالة أن تكون مطلقة بالنسبة للخصم فحسب، بل بالنس
أخر يوجد يف ظل نفس الوجود فيها الخصم، مبعنى أّن املعيار هنا هو معيار موضوعي و ليس معيارا شخصيا ينظر فيه 

 .813إىل شخص الخصم
 املستجد ظرف إستثنايئ أثّر عىل حسن سري مرفق القضاء 19املطلب الثاين: جائحة كوفيد 

 ة من اإلجراءات و التدابري التي من شأنها تقليص العمل يفأعلنت مؤخرا أغلب السلطات القضائية العربية جمل
املستجد )كورونا(، و هي اإلجراءات التي أدت يف عمومها إىل تعطيل  19املحاكم بغية الحد من إنتشار جائحة كوفيد 

                                                           
بسبب إنتشار  مل املحاكم، رئيس اإلتحاد العريب للقضاة، مدى جواز إمتداد مواعيد الطعن باألحكام يف ظل تعطل عالقايض الدكتور أحمد األشقر-810

 .2020مارس  16فريوس كورونا مساهمة منشورة يف املوقع الرسمي لإلتحاد العريب للقضاة بتاريخ 
" وفقا لنص املادة من قانون املرافعات أّن ميعاد اإلستئناف هو أربعون يوما ما مل ينص عىل غري ذلك، و يرتتب أنه:  جاء يف هذا الحكم -811

عيد الطعن يف األحكام سقوط الحق يف الطعن و تقيض املحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، و أّن ميعاد اإلستئناف  يقف عىل عدم مراعاة موا
 فس املرجع.أنظر ن رسيانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يستحيل عىل الخصم مبارشة إجراءات الطعن و مواصلة السري فيه".

وكانت البالد قدتعرضت لظروف طارئة  ٢٠١٠/  ١٢/  ٣٠"إذ كان الثابت أن الحكم االبتدايئ قد صدر بتاريخ أنه ورد يف تسبيب هذا الحكم  -812
يناير تعد من قبيل القوة القاهرة ترتب عليها تعطل العمل باملحاكم ووقف حائالً للمتقاضني من اتخاذ إجراءات الطعن  ٢٥خالل أحداث ثورة 

بوقف رسيان كافة املواعيد اإلجرائية املتعلقة بالطعن عىل األحكام خالل الفرتة  ٢٠١١لسنة  ٥ل القرار رقم عىل األحكام فأصدرت وزارة العد
ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق االستئناف عىل حكم أول درجة يقف خالل تلك املدة وال تحسب  ٢٠١١/  ٢/  ٧حتى  ٢٠١١/  ١/  ٢٦من 

تاريخ صدور الحكم االبتدايئ، وال يعود امليعاد للرسيان إال من تاريخ نهاية الفرتة املشار إليها  ضمن ميعاد الطعن باالستئناف الذى رسى من
 عىل أساس إضافة املدة السابقة عىل وقف رسيان امليعاد للمدة الالحقة لزوال هذا السبب، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد أودع صحيفة طعنه

ستئناف يكون قد أقيم يف امليعاد القانون وإذ خالف الحكم املطعون فيه هذا النظر وق ى بسقوط فإن اال ٢٠١١/ ٢/ ١٢محكمة االستئناف يف 
 ".حق الطاعن يف االستئناف لفوات املواعيد، فإنه يكون معيبا

11.168-Cass, ass. plén, 14 avr. 2006, n° 02 -813.Cité par: 
ون يف ، عدد خاص تحت عنوان الدولة والقانمؤلفات إحياء علوم القانونوة قاهرة؟، ، فريوس كورونا: أزمة صحية أم قأشتاتو سعيد، عينيبة سامي

 .311، ص 2020زمن جائحة كورونا الطبعة األوىل، 
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إصدار  نكيل أو جزيئ للسري العادي للجهات القضائية، و مل تتخلف السلطات الجزائرية هي األخرى )وزارة العدل( ع
حزمة من اإلجراءات لضامن إستمرارية سري مرفق القضاء من جهة، و للحفاظ عىل حقوق املتقاضني من جهة أخرى، 

املستجد ال يشكل قوة قاهرة،  19و إنطالقا من دراسة هذه اإلجراءات )الفرع األول(، ميكن القول أّن جائحة كوفيد 
 لسري العادي ملرفق القضاء)الفرعالثاين(. بل ال يعدو أن يكون ظرفا إستثنائيا أثّر عىل ا

الفرع األول : اإلجراءات املتخذة من طرف وزارة العدل: التوفيق بني ضامن إستمرارية مرفق القضاء يف 
 حده األدىن و حقوق املتقاضني

لوقاية من ل تطبيقا لتعليامت السيد رئيس الجمهورية و الرامية إىل اتخاذ االجراءات والتدابري اإلضافية الرضورية
انتشار فريوس كورونا من جهة وحامية حقوق املتقاضني من جهة أخرى أصدرت وزارة العدل  عدة مذكرات أهمها: 

والتي تضمنت إجراءات  تشمل الجهات القضائية واملؤسسات  2020مارس  16بتاريخ  20/ و ع .ح.ا /0001املذكرة رقم 
ق، تعليق تكييف بعض اإلجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة والتحقي العقابية أساسا بتوقيف بعض أنواع الجلسات، مع

زيارات املحبوسني، تكييف اإلطار املادي الستقبال املحامني للمحبوسني وتوقيف العمل مؤقتا ببعض أشكال تكييف 
د أجل التوقيف  تحت يالعقوبة أو تنفيذها خارج البيئة املغلقة، والحقت مبذكرة معدلة للمذكرة السابق ذكرها  قضت بتمد

، 2020-04-14الصادرة بتاريخ 20/ و ع .ح.ا / 0007، ثم تلتها املذكرة  رقم 2020مارس  31بتاريخ  20/ و ع .ح.ا /0004رقم 
من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية حامية لحقوق املتقاضني من  322التي دعت من خاللها لتفعيل نص املادة  

لك دعت املديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل رؤساء الجهات القضائية عرب السقوط، و إىل جانب ذ
العمل عىل ضامن إستمرار تسجيل الدعاوي بصفة عادية، لتصدر وزارة العدل  2020ماي  3مذكرتها الصادرة بتاريخ 

خاللها بعودة العمل القضايئ يف شقه املدين،  و التي أمرت من 2020ماي  13الصادرة بتاريخ  0010بتاريخ املذكرة رقم 
 مع التنبيه إىل أّن ذلك يقترص فقط عىل امللفات التي تأسس فيها الدفاع. 

 املستجد ظرف إستثنايئ أثّر عىل سري حسن القضاء 19الفرع الثاين: جائحة كوفيد 
ديرية حت باب السلطة التقجرت اإلجتهادت القضائية العربية عىل إيجاد معالجات لهذه املسألة بأن فت  

للجهات القضائية بتقدير مدى جواز إمتداد مواعيد الطعن باإلستئناف أو النقض السيام و أّن األجال يف الطعون تعترب 
نجد القضاء املرصي الذي ذهب يف أكرث من قرار نحو إرساء قاعدة وقف  814من النظام العام. و من هذه اإلجتهادت

 2012نوفمرب  1قضائية، الدوائر املدنية، جلسة  82لسنة  3168أثناء القوة القاهرة، منها القرار رقم األجال القانونية برمتها 
 12079حيث أكدت املحكمة يف هذا الطعن عىل وجوب وقف رسيان أجال الطعن أثناء القوة القاهرة، إضافة للقرار رقم 

                                                           
حاته يتستند قراءة الباحثني عىل ترصيحات وزير الصحة و السكان و إصالح املستشفيات الجزائري السيد عبد الرحامن بن بوزيد. ميكن العودة لترص -814
 تعددة و املنشورة يف الصحافة الوطنية و املواقع اإللكرتونية باألخص موقع وكالة األنباء الجزائرية.امل
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قضائية  81لسنة  12079و القرار رقم  ،63815، سنة مكتب فنى 2012ماي  30قضائية، الدوائر املدنية، جلسة  18لسنة 
( أين أكدت محكمة النقض  297صفحة  - 107قاعدة  - 63، مكتب فنى ) سنة 2012ماي  30جلسة  –الدوائر املدنية 

املرصية رصاحة عىل إعتبار تعطل عمل املحاكم وعدم متكن املتقاضني من اتخاذ اجراءات الطعن من قبيل القوة 
ما ينطبق عىل حالة تعطل عمل املحاكم أو عدم متكن املتقاضني من اتخاذ اجراءات الطعن بسبب انتشار  القاهرة، وهو

 .816املستجد 19فايروس كوفيد 

أين إعتربت أّن املرض الناتج عن العدوى و  2006817أبريل  14و يف فرنسا سبق ملحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
 L’irrésistibilitéيشكل قوة قاهرة، و بالتايل فإّن رشط عدم إمكانية املقاومة الذي ال ميكن مقاومته و ال توقعه هو ما 

املستجد فإّن رشط عدم  19لوحده غري كاف، كام أّن رشط عدم التوقع لوحده غري كاف، و يف حالة جائحة كوفيد 
را نسبيا عىل شكل خطإمكانية املقاومة ال يطرح عىل إطالقه، كونه و وفقا لترصيحات و تأكيدات املختصني فإنه ي

األشخاص املصابني بأمراض مزمنة فقط،و يف الحالة الجزائرية ميكن اإلستناد إىل ترصيحات وزارة الصحة التي 
، إىل جانب 818أكدت جدوى و نجاعة ما يسمى بدواء هايدروكسيكلوروكني، و هو ما ينفي رشط عدم القابلية للمقاومة

  20/0198اكم الفرنسية فقد إعتربت محكمة اإلستئنافكوملار يف قرارها رقم ذلك و يف أخر القرارات الصادرة عن املح
أّن فريوس كورونا املستجد ال يشكل قوة قاهرة، إمنا الذي يشكل قوة قاهرة هو عدم وجود  12/03/2020الصادر بتاريخ 

 اللقاح.

حيث رفق القضاء يف الجزائر، باملستجد أثّر بشكل كبري عىل السري العادي مل 19مام الشك فيه أّن جائحة كوفيد 
تّم توقيف العمل القضايئ برمته يف شقه املدين و جزء منه يف الشق الجزايئ، مع إستثناءات مقررة يف القضايا 
اإلستعجالية و املوقوفني، إىل جانب إستمرار محاكمة مرتكبي الجرائم وفقا إلجراءات املثول الفوري، إىل جانب إستمرار 

أداء مهامهم ) التحقيق، السامع...إلخ(، و هو عكس ما ذهبت إليه بعض الدول مثل تونس التي قضاة التحقيق يف 

                                                           
" تعلق اإلجراءات و األجال : 2020أفريل  18، الصادرة بتاريخ 33جاء يف الفصل األول فقرة  من الرائد الرسمي ) الجريدة الرسمية( التونسية عدد  -815

لقانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك املتعلقة برفع الدعاوي و تقييدها و نرشها و إستدعاء الخصوم و اإلدخال املنصوص عليها بالنصوص ا
 و التداخل و الطعون مهام كانت طبيعتها و التبليغ و التنبيه و املطالب و اإلعالمات و مذكرات الطعن و الدفاع و التصاريح و الرتسيم و

يذ و التقادم و السقوط كام تعلق األجال و اإلجراءات املتعلقة عىل رشط أو أجل. و تعلق أجال و إجراءات التسوية اإلشهارات و التعيني و التنف
 و التتبع و التنفيذ املتعلقة بالشيكات. و يرتتب عن التعليق توقف رسيان جميع الفرائض و غرامات التأخري و الخطايا ".

816-La loi  n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Disponible sur le site : 
https://www.legifrance.gouv.fr.  
817-Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 
du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr.  

منوذج، مقال  19، القوة القاهرة و أثرها عىل الترشيع و القضاء: فريوس كوفيد بد الرشيدطبي عالرئيس األول للمحكمة العليا بالجزائر السيد:  -81824-
 .6. ص 2020ماي  07منشور عىل جريدة الخرب، بتاريخ 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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وهو ما يشكل قوة قاهرة بالفعل، أما يف فرنسا فإنه و عىل إثر 819أوقفت العمل القضايئ برمته مبا فيه األجال القضائية
 2020/290القضايئ تّم إصدار قانون الطوارئ رقم  املستجد و تأثرياته عىل سري العمل 19اإلنتشار الكبري لجائحة كوفيد 

املتضمن تكييف قانون اإلجراءات  2020مارس  25بتاريخ  2020/303، ثم تاله األمر رقم 2020820مارس  23بتاريخ 
، حيث تّم توقيف أجال رسيان تقادم الدعوى العمومية و 821الجزائية مبا يستجيب لقانون الطوارئ السالف الذكر

ضاعف أجل الطعن، كام فتح املجال ملامرسة حق الطعن عن بعد و ذلك عرب رسالة إلكرتونية  العقوبة، كام
 822فقط...إلخ

عىل هذا النحو يصبح القول بإستحالة مامرسة الحقوق اإلجرائية خاصة ما تعلق منها مبامرسة حق الطعن ضمن  
ة بصفة ء رشط إستحالة مامرسة الحقوق اإلجرائياألجال القانونية يشكل قوة قاهرة مستبعد، من عدة زاويا بداية بإنتفا

مطلقة، إذ ليس هناك ما مينع من مامرسة هذا الحق، اللهام إالّ إذا كان صاحب الحق قد أصيب بعدوى فريوس كوفيد 
املستجد، و لعل ما يعزز هذا الطرح هي إرسالية مدير الشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل و التي ترمي  19

 رارية تسجيل الدعاوي القضائية بصفة عادية.إلستم

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 322للامدة  املبحث الثاين: دراسة قانونية و نقدية
ال يكفي لصحة اإلجراء القانوين أن يتم مامرسته وفقا للشكل الذي يتطلبه القانون، بل يستلزم إىل جانب ذلك 

قانونية املحددة، وبالتايل عدم مبارشة تلك اإلجراءات يف ميعادها القانوين يؤدي إىل أن يتّم مبارشته ضمن األجال ال
سقوطها. ومن هذا املنطلق تّعرف املواعيد اإلجرائية بأنها:" األجل الذي يحدده القانون، إلجراء عمل من أعامل 

و أمام دعوة وزارة .823حتى ينقيض"املرافعات خالله، أو قبل حلوله، أو هو األجل الذي يحرم القانون إجراء العمل 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تجنبا لسقوط األجال  322العدل يف الجزائر إىل رضورة تفعيل نص املادة 

من قانون  322القانونية، يصبح لزاما دراسة اإلشكاالت القانونية املثارة بخصوص رسيان األجال القانونية عىل ضوء املادة
 ملدنية و اإلدارية)املطلب األول(، ثم تبيان اجراءات استصدار أمر رفع سقوطها)املطلبالثاين(.اإلجراءات ا

                                                           
، السبب عن:عبد الله خليل الفرا. نقال 441، ص 2006، قواعد املرافعات يف الترشيع املرصي، محمد العشاموي، د. عبد الوهاب العشاموي-819

، 14مجلد  ،مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانيةجنبي و أثره عىل املواعيد يف قانون أصول املحاكامت املدنية و التجارية الفلسطيني، األ 
 .336،  ص 2012، 2عدد 

 .43، مبادئ الخصومة املدنية، دار الفكر الديني، الطبعة األوىل، القاهرة، دون سنة نرش، ص وجدي راغب فهمي -26 -820
 .465ص ، 2014،  اإلجراءات املدنية عىل ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، انسيكلوبيديا للنرش  بن عكنون، الجزائر، زودة عمر -821
 طبق" ت، الذي يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل و املتمم، عىل ماييل: 1966يونيو  8، املؤرخ يف 156-66من األمر رقم  439نصت املادة  -822

 أحكام قانون اإلجراءات املدنية يف مواد التكليف بالحضور و التبليغات ما مل توجد النصوص من مخالفة لذلك يف القوانني أو اللوائح".
 .6، مرجع سابق. ص طبي عبد الرشيد ) الرئيس األول للمحكمة العليا(-823
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من قانون  322املطلب األول: اإلشكاالت القانونية املثارة بخصوص رسيان األجال القانونية عىل ضوء املادة  
 اإلجراءات املدنية واإلدارية

الجراءات املدنية و اإلدارية التطرق يف البداية إىل القاعدة العامة من قانون ا 322تستوجب دراسة أحكام املادة 
يف رسيان األجال القانونية )الفرع األول(،ثّم التطرق اىل فكرة عدم اعتبار القوة القاهرة مسقطة لألجال القانونية 

 رفق العدالة و ليس مناملستجد ظرف إسثنايئ أثر يف السري العادي مل 19)الفرع الثاين(،وعىل إعتبار جائحة كوفيد 
قبيل القوة القاهرة فإّن عدم مامرسة تلك الحقوق اإلجرائية يف ظل هذه الجائحة يؤدي فعال إىل سقوطها، األمر الذي 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية)الفرع الثالث(. 322يستلزم تفعيل املادة 

 نيةالفرع األول: القاعدة العامة يف رسيان األجال القانو 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل ماييل: " كل األجال املقررة يف هذا القانون من أجل  322تنص املادة 

مامرسة حق، أو من أجل حق الطعن، يرتتب عىل عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط مامرسة حق الطعن، بإستثناء 
  يف السري العادي ملرفق العدالة.يتم تقديم طلب رفع السقوط إىلحالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثري

رئيس الجهة القضائية املعروض أمام النزاع، يفصل فيه مبوجب أمر عىل عريضة غري قابل ألي طعن، وذلك بحضور 
 الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور".

اله من النظام العام، كونالقانون هو الذي يحدد الزمن أع 322القاعدة العامة يف املواعيد اإلجرائية وفقا لنص املادة 
الذييجبأنتامرس فيه األعامل اإلجرائية باعتبارهظرفا فيه، وعدم مامرستها يف تلك األجال املقررة قانونا يؤدي إىل 

طق نمن تاريخالا، غري أنرّسيانهذه املواعيديختلفمنامدة ألخرى، منها ما يرسي إبتداء824سقوط الحق يف مامرستها
بتداءمن تاريخ االعالن، عىل هذا النحو تعترب األجال قواعد أمرة ال يسمح للخصوم االتفاق إ بالحكم،ومنها ما يرسي 

وباستقراء أحكام قانوين اإلجراءات املدنية واالدارية املنظم وقانون اإلجراءات الجزائية نجد أن رسيان  عىل تعديلها.
ا نية،سواءصدرت حضوريا أو غيابيا ال يطعن فيها إالبناء عىل تبليغها تبليغمواعيد الطعن كقاعدةعامةيف األحكام املد

ويرسي عىل مواعيد الطعنفي األحكام الجزائية نفس قواعد التبليغاملطبقةعىل األحكام املدنيةعمال 825صحيحا
جراءات املدنية التي أحالت اىل تطبيق أحكام قانون اإل 826فقرة أوىل من قانون اإلجراءات الجزائية 439بأحكاماملادة 

                                                           
. منشور عىل املوقع الرسمي ملحكمة النقض املرصية. 2013مارس  30قضائية، الدوائر املدنية، جلسة  81لسنة  16160الطعن رقم  -30 -824

https://www.cc.gov.eg. 
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، مرجع سابق. 311راجع يف ذلك املادة  -825
، 214و  213ص  2013العدد الثاين  -، ،مجلة املحكمة العليا07/11/2013لف بتاريخ م0896358ملف رقم  جاء يف حيثيات قرار الغرفةالتجاريةوالبحرية -826

من قانوناإلجراءاتاملدنيةواالداريةأنكل األجاالملقررة  322:.". لكن حيث إنه لئنكان من املقرر قانونا بنص املادة ماييل
قأوسقوط مامرسةحقالطعن بإستثناء فيهذاالقانومننأجلمامرسةحقأومنأجل حق الطعنيرتتبعلىعدممراعاتها سقوطالح

https://www.cc.gov.eg/
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من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية هي املرجع العام الذي يعتمد عليه يف رفع  322واإلدارية، وبالتايل تبقى املادة 
طلبات سقوط اآلجال أمام رؤساء الجهات القضائية ملامرسة حق رفع بعض الدعاوى ذات األجل القصري أو مبارشة حق 

 قطت.الطعن مبختلف أنواعه التي س

 الفرع الثاين: عدم اعتبار القوة القاهرة مسقطة لألجال القانونية 
تعترب إشكالية سقوط املواعيد واألجال القانونية إحدى تطبيقات الحالة العادية، و التطرح بتاتا مبناسبة القوة 

قاهرة وفقا بزوال القوة الالقاهرة، ألن القوة القاهرة ال يرتتب عليها سقوطاألجال بل توقفها،غري أّن التوقف مرتبط 
 لقاعدة: " إذا زال املانع عاد املمنوع".

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  322بالعودة ملوقف املرشع الجزائري و الذي نستنبطه من خالل أحكام املادة
عدم احرتام اآلجال  ببيف فقرتها الثانية نجد أنها إعتربت القوة القاهرة إستثناء لسقوط الحق أو سقوط حق الطعن بس

، و تضمنت هذه الفقرة آلية إجرائية لتفادي سقوط تلك األجال تتمثل يف تقديم طلب رفع السقوط إىل 827املقررة قانونا
رئيس الجهة القضائية املعروض أمامها النزاع، غري أنه ما يأخذ كوصمة عار عىل املرشع الجزائري الخلط بني حالة القوة 

الرضورة اىل وقف األجال برمتها، وال يعاد السري فيها إالّ بعد زوالها و بني األحداث اإلستثنائية القاهرة التي تؤدي ب
 التي ال تؤدي إىل إستحالة مطلقة يف مبارشة املواعيد القانونية،

املستجد، و ميكن اإلستئناس يف هذه الصدد بقرار محكمة النقض املرصية  19وخري دليل عىل ذلك جائحة كوفيد  
مارس أّن " قضاء الحكم املطعون فيه بسقوط الحق  30قضائية، الدوائر املدنية، جلسة  81لسنة  16160قرارها رقم يف 

 5يف الطعن باإلستئناف لرفعه بعد امليعاد متحججا عن إعتبار الفرتة من حتى قوة قاهرة مبجوب الكتاب الدورى رقم 
رسيان كافة املواعيد اإلجرائية املتعلقة بالطعن عىل األحكام و  الصادر عن وزارة العدل خطأ، علة ذلك وقف 2011لسنة 

 .828إمتدادها إىل اليوم التايل إلنتهاء القوة القاهرة"

 و بالتايل فاألجال أثناء القوة القاهرة ال يقع عليها السقوط إمنا يتم توقيفها. 

                                                           

حالةالقوةالقاهرةأووقوعأحدامثنشأنها التأثري السري العاديلمرفقالعدالةفإنهكان عىل منيثريالسقوط أوالإثبامتايزعمهمن وقوع هذه 
يةفيفقرتهااألخريةمن تقديم طلب من قانون االجراءاتاملدنيةو اإلدار 322 األحداثأوالقوةالقاهرةثم ما يثبت إتباع اإلجراءات املنصوصعليهاباملادة

رفع السقوطإلىرئيسالجهةالقضائيةاملعروضعليهاالنزاعالذييفصلفيهبموجبأمر عىل عريضةغريقابل ألي طعنوذلك بحضور 
 ." .الخصومأوبعدصحةتكليفهمبالحضور

 .267، مرجع سابق، ص زودة عمر-827
، غري أنّه تم إعالن حجر صحي أدى إىل املساس بحسن سري مرفق 2020مارس  10اريخ عىل سبيل املثال إذا إفرتضناإنتهاءاألجال املقررة قانونا بت -828

إلعالن الحجر  ةالعدالة بتاريخ الحق لتاريخ إنتهاءاألجال املقررة قانونا، فإنه يف هذه الحالة ال يحق ملن مل يبارش حقه اإلجرايئ ضمن األجال السابق
 الصحي أن يقدم طلب برفع السقوط.
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 قانونيةالعدالة مسقط لألجااللالفرع الثالث: إعتبار الظرف اإلستثنايئ املؤثر يف السري العادي ملرفق 
ملبدأ الحقوق تُحمى باإلجراءات ال باملوضوع، باعتبار أن املواعيد اإلجرائية ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق  اعامال

املتقاضني وقواعد سري العدالة، بالنظر اىل ما يرتتب عليها  من انرصام مددها من وقع بليغ عىل تلك الحقوق وذلك 
الذي يشكلظرف استثنائيايؤثر عىل سري  19طيل القضايئ لسري املحاكم وقاية ودفعا لجائحة كوفيد كله يف حالة التع

مرفق القضاء وهو ما يحول دون متكني أطرافالخصومة أوممثليهم منمامرسة حقهم فيالطعن ضمناألجال املقررةقانونا، 
لحق،األمر الذي يلزم أطراف الخصومات أو السالفة الذكر ال ترتبوقف رسيان مواعيد سقوط ا 322غريأن نص املادة 

ضامنا وحفاظا عىل حقوقهم. وما يعزز عدم وقف األجالوإستمرار رسيانها هو ما دعت  322ممثليهم املطالبة بتفعيل املادة 
 ضامن الراميةاىل 2020ماي  3خ ياليه املديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عرب مذكرتها الصادرة بتار

إستمرار تقديم خدمة مرفقية نوعية، و السهر عىل إستمرار تسجيل الدعاوي والطعون يف األحكام والقرارات القضائية 
بصفة عادية يف ظل االحرتام الصارم للتدابري الوقائية التي اقرتها الحكومة يف إطار مواجهة تفيش وباء كرونا، تعزيزا 

 و ضامن عدم تعطيل مصالحهم. لحق املتقاضني يف اللجوء اىل القضاء
 املطلب الثاين: اجراءات استصدار أمر رفع السقوط

مر رفع السقوط يقتيض وجود مجموعة من الرشوط لقبول الطلب لرفع حالة سقوط اآلجال أ ستصدار إ ان إجراءات 
لذي يجعل (، ا)الفرع األول(،األمر الذي يوجب اعامل السلطة التقديرية للجهة القضائية املختصة )الفرع الثاين

 مضمون األمر الفاصل برفع سقوط األجال يتمتع بحجية يف مواجهة قضاة املوضوع  )الفرع الثالث( .

 الفرع األول: الرشوط الواجب توفرها يف طلب رفع حالة سقوط اآلجال
ل طلب رفع  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  توافر مجموعة من الرشوط لقبو   322تستلزم أحكام املادة 

ة وجوب تقديم طلب رفع السقوط يف شكل عريض سقوط الحق أوسقوط مامرسة حق الطعن، ميكن حرصها يف ماييل:
معللة، مكونة مننسختني، عىل أنتتضمن اإلشارة إىل الوثائق املحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة 

يتم تقديم الطلبمن قبل املعني شخصيا أو 829مها الخصومةقامئة فيجب يف هذه الحالة ذكر املحكمة املعروضة أما
دفاعه،مع وجوب حضور الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور، و هذا ما أقرته املحكمة العليا يف القرار الصادر عن 

الئية وهذا خالفا للقاعدة العامة يف األوامر الو ،830 0896358ملف رقم  07/11/2013الغرفة التجارية و البحرية بتاريخ 
 .831ملبدأ املواجهة ويصدر األمر بغیرتکلیف الخصم بالحضوركقاعدة عامة التي التخضع

                                                           
 .267، مرجع سابق، ص زودة عمر -829
 ...يتم تقديم طلب رفع السقوط إىل رئيس الجهة القضائية املعروض "فقرة  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل ماييل: 322تنص املادة   -830

 ."لحضورأمامها النزاع، يفصل فيه مبوجب أمر عىل عريضة غري قابل ألي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم با
 .269ص، مرجع سابق،زودة عمر -831
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يف ذات السياق ينبغي أن ال يخرج مضمون الطلب عن حالتي طلب رفع أجل سقوط رفع دعوى )مثال 
عىل مقدم  عدعاويالقضاء االجتامعي، دعاوى تثبيت الحجز التنفيذي، الطعن يف قرارات لجنة املسح...إلخ(، و يق

الطلب تقديم طلبه خالل ستة أشهر. وحالة طلربفع سقوط أجل مامرسة حقالطعن ضد حكم أو أمر أو قرار قضايئ، أو 
 محرض التبليغات، أو ضد قامئة رشوط البيع والتي تعترب عقود غري قضائية.

وط فع طلب السقوجوب مراعاة أجل تقديم طلب رفع السقوط: مل ينص املرشع الجزائري عىل اجل معني لر 
وبالتايل ميكن تقدميه يف أي وقت، رشيطةأن تكون اآلجال القانونية قد سقطت فعال، و مل يعد باإلمكان استدراكها 

املستجد، أو حتى بعد زوال هذه الجائحة، ورفع الحجر و عودة السري العادي  19سواء يف ظل رسيان جائحة كوفيد
، و هنا البد من اإلشارة إىل أنه 832قد وقع خالل فرتة الحجر الصحي وجوب أن يكون سقوط األجل. ملرفق العدالة

ينبغي إعفاء صاحب الطلب أو دفاعه من إثبات حالةالطوارئ الصحية أو الظرف اإلستثنايئ املتمثل يف جائحة كوفيد 
ول عدم يرا حوجوب تقديم املتقايض او دفاعه ترب املستجد، ألنها حالة عامة و معروفة، و ال تحتاج اىل إثبات. 19

مبارشته لحقوقه اإلجرائية خالل األجال املقررة قانونا،وذلكبذكر الوقائع التي تربر إصدار األمر معاإلشارةإىل املستندات 
 .833التيتؤيد ما يرمي إليه األمر

 وجوب تقديم طلب رفع السقوط إىل رئيس الجهة القضائية املعروض أمامها النزاع.

 رية للقايض املختص بإصدار أمر رفع سقوط اآلجالالفرع الثاين: السلطةالتقدي
و مامرسة أ تقدم العريضة إلىرئيس الجهة القضائيةاملختصة إذا كان اإلجراء املطلوب اتخاذه من أجل رفع الدعوى 

الطعن أمام محكمة الدرجة األوىل أو رئيس املجلس القضايئ  اذا كان األمر املطلوب استصداره من اجل مامرسة 
من قانون اإلجراءات املدنية  322م الدرجة الثانية باملجلس القضايئ،وهذاماتنص عليه الفقرة الثانية من املادة الطعن أما

واإلدارية، وتبعالذلك رئيس الجهة القضائية هواملختص بالعمل الواليئ الذي موضوعه رفع سقوط األجال،ويتحدد 
 وذلك 37ائرةاختصاصهااإلشكال أوالتدبرياملطلوباالختصاص املحيل للمحكمة أو املجلس القضايئ التييقعفيد

                                                           
" يف جميع أحوال االستعجال، أو إذا اقت ى األمر الفصل يف إجراء يتعلق من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل ماييل: 299تنص املادة  -832

قع يف دائرة احية أمام املحكمة الوابالحراسة القضائية أو بأي تدبري تحفظي غري منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتت
 اختصاصها اإلشكال أو التدبري املطلوب، وينادى عليها يف أقرب جلسـة.

 .يجب الفصل يف الدعاوى االستعجالية يف أقرب اآلجال"
 .850،ص 1977، الوسيط يف قانون القضاء املدين،دار النهضة العربية بالقاهرة،ذبعة فتحي وايل -833
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من نفسالقانونألن األوامرالوالئية هيأوامر وقتيةيتحدداالختصاصفيهاطبقالقواعد االختصاص  299طبقاألحكام املادة 
 .834التي تخضع لها األوامر املستعجلة

،مع 835كلياأو رفضهبول الطلبيتمتع رئيس الجهة القضائية يف العمل الواليئ بالسلطة التقديرية الكاملة يف ق
ويقومالقايض )رئيس الجهة القضائية( بدراسة الطلب واملستندات  311/2يكون األمر عىل العريضة مسببا املادة  وجوبأن

املؤيدة لهفإذاتبينله احتامل وجود الحقأواملركز القانوين وأن هناك احتاملوقوعالرضربالحق، وأناملطلومبجردإجراء 
املشارإليهاعلىأناألمر عىل العريضة ليس إال  310 دحاميتهمؤقتاوهذا ماتؤكدعليهاملادةالميسبأصاللحقاملرا

 ، والنهاية الحتمية لدراسة الطلبتكون حسب األحوال التالية:836أمرامؤقتاالميس بحقوق األطراف

لب يصدر طحالة قبول الطلب وإصدار األمر برفع السقوط:فيحالة ماإذاقرر رئيس الجهة القضائية قبوالل-أوال: 
 األمر برفع السقوط فإنه ال يحقمنصدراألمر ضدهأنيطعنفيهبوسيلةالتظلممنهطبقا للقاعد العامة بالرجوعإلىنفسالقاضيالذي

نظرا لوجود نص خاص يعترب مبثابة 837من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 312أصدر األمرطبقاملا تقيض بهاملادة 
اي طريق من طرق الطعن. باعتبار ان األوامر عىل العرائض يدخل ضمن االعامل استثناء يقرر عدم جواز الطعن فيه ب

 الوالئية التي تخضع لنظام قانوين مختلف عن النظام القانوين الذي نخضع له األحكام القضائية.

عىل  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل نصت 322إن العبارة التيوردتفي نص الفقرة الثانية من املادة 
ماييل:" ...يتم تقديم طلب رفع السقوط إىل رئيس الجهة القضائية املعروض أمامها النزاع، يفصل فيه مبوجب أمر 
عىل عريضة غري قابل ألي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور". يقصدبذلكأال يكون هنالك 

عىل منها، فعىل رئيس الجهة القضائية املختص دراسة أي تظلم او طعن أمامأي جهة قضائية يف نفس الدجة أو أ 
الوضعيات املعروضة عليه حالة بحالة وتقدير مدى مطابقة األحداث الطارئة عىل كل حالة إلقرار عدم سقوط حق الطالب 

اء ر يف الطعن أو رفض طلبه إذا مل تتوفر فيه الرشوط املطلوبة، كتقاعس الطالب مثال عن مامرسة الطعن أو مامرسة إج
 .838ما رغم أن ذلك كان ممكنا )يف املناطق التي مل ميّسها الوباء مثال(

حالة صدور األمر برفض الطلب: إذاإنتهىرئيس الجهة القضائية  اىل رفض  الطلب لعدم التأسيس كأن يجد -ثانيا
سابق  ع أوأن أجال مامرسة حق رفع الدعوى أو مامرسة الطعن مل تسقط فـإن الطلب رفع سقوط يبقى بدون موضو 

                                                           
فيحالة االستجابة إىل الطلب ميكن الرجوع إىل القايض الذي أصدر األمر  ":امييلمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على 312تنص املادة  -834

  .للرتاجع عنهأوتعديله
 .6، املرجع السابق. ص طبي عبد الرشيدالرئيس األول للمحكمة العليا بالجزائر السيد: -835
 .20، ص 1999طبقعة، -اإلسكندرية–يف إصدار األمر القايض، الدار الجامعية الجديدة  للنرش  ، نطاق سلطة القايضمحمود عمر التحيوي -836
 .254ص ، مرجع سابق، زودة عمر -837
 . 121،ص 02، أعامل القضاة، دار النهضة العربية طبعة  املليجي أحمد -838



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

447 
 

املستجد و ان عدم  مامرسة حق  19-ألوانه أو يجد أن  املعني مل ميارس حقه يف الطعن قبل ظهور جائحة كوفيد 
الطعن كان لسبب آخر، ففي كل األحوال فإنه  ليس من  حق الطالب أن يتظلم منهذااألمر باعتبار أنّالفقرة الثانية من 

واإلدارية عىل  نصت عىل ماييل:" ...يتم تقديم طلب رفع السقوط إىل رئيس من قانون اإلجراءات املدنية  322املادة 
الجهة القضائية املعروض أمامها النزاع، يفصل فيه مبوجب أمر عىل عريضة غري قابل ألي طعن،وذلك بحضور 

ة قانونا نالخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور". عىل هذا األساسفإن إمكانيةالرجوععناألمرالصادر عنه غري ممك
من نفس  312/2عىل خالف األمر بالرفض يف اصدار األوامر عىل العرائض يف اطار االحكام العامة حسب نص املادة 

 القانون التي تجيز التظلم  يف حالة  عدم االستجابة  إىل الطلب.

 الفرع الثالث: مضمون األمر الفاصل برفع سقوط األجال وحجيته يف مواجهة قايض املوضوع 
رض يف املقام األول إىل تحديد طبيعة األمر الفاصل برفع سقوط األجل )أوال(، ثم ننتقل لدراسة حجية األمر نتع

 الصادر برفع السقوط يف النزاع املعروض أمام قضاة املوضوع )ثانيا(.

 أوال:  طبيعة األمر الفاصل برفع سقوط اآلجال:
صدار األمر عىل ذيل إ والئية لرئيس الجهة القضائية يف إختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة ال

دارية عىل اساس أن القايض يعترب يف هذه الحالة مجرد موظف من موظفي إ عتربها ذات طبيعة إ العريضة، فهناك من 
خالف جوهري  ،بينام هناك من اعتربها ذات طبيعة قضائية،وأنه اليوجد839الدولة يتخذ من التدابري ما يالئم وظيفته

 ختالفاا ليس واألعامل القضائية ، فهي جميعها أعامل قضاء ،وإذاكانيوجداختالف بينهام ، فهو  ني األعامل الوالئيةب
اري ألن باألعامل الوالئية،باملوظف اإلد مايقوم عند وال ميكن اعتبار القايض الدرجة يف اختالف هو بل الطبيعة يف

،و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة 840 لعمله مامرسته عند وظف اإلداريامل القايض اليتمتع بالتلقائية التي يتمتع بها
القانونية املختلطة فيعترب أّن األوامر ليست قضائية محضة ألنها ال تصدر بشأنها أحكام قضائية، كام أنها ليست إدارية. 

اريا، إذ يوجد إد عمال إال حقيقته إىل رجال القضاء، نظرالكفاءتهم العلمية وحيادهم، وهو ليس يف إسناده غري أنه تم
 .841أي فرق بينه وبني العمل اإلداري من حيث الطبيعة

إن قانون اإلجراءات املدنية اعترب األمر الصادر برفع السقوط أمرا والئيا غري قابل ألي طريق من طرق الطعن، 
اييل:"...يتم تقديم طلب رفع من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل م 322بحيث نصت الفقرة الثانية من املادة 

                                                           

 .432و 143ص  ، 1992بريوت، صادر، ، دار2ج العرب، لسان منظور، بن محمد الدين جامل -839 
 2011أكتوبر ،08املجلد  ،03والقانونية، العدد  الرشعية للعلوم الشارقة جامعة مجلةاإلسالمي،  الفقه يف الجوائح وضع نظرية الذهب، سامل بن حسني -840 

 99.  و98 ص  ،
 اإلسالمية، الرشيعة قسم العلوم، دار كلية ،والظروف الطارئة الرضورة بنظريتي وصلتها اإلسالمي الفقه يف الجوائح أحكام املطريات، مبارك عادل -841 

 .514ص  ، 2001 القاهرة، جامعة
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السقوط إىل رئيس الجهة القضائية املعروض أمامها النزاع، يفصل فيه مبوجب أمر عىل عريضة غري قابل ألي طعن، 
 .وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور"

ألجل بأمر ا يفصل رئيس الجهة القضائية)رئيس املحكمة و/أو  رئيس املجلس القضايئ( يف طلب رفع سقوط
 واليئ غري قابل ألي طريق من طرق الطعن )ذو طابع نهايئ(.يكون منوذج األمر عىل سبيل املثال بالصياغة األتية:

 لهذه األسباب نأمر:
 الحق يف رفع الدعوى أمام القسم االجتامعي شكال. سقوطيف الشكل: قبول طلب رفع 

الدعوى أمام القسم االجتامعي أمام محكمة ....عىل  يف املوضوع: القضاء برفع إسقاط حق العارض يف تسجيل
أن يرسي هذا الرفع ابتداء من تاريخ هذا األمر للمدة املتبقية من أجل رفع الدعوى امام القسم االجتامعي املقرر قانونا 

 . 2020-03-16من تاريخ .... إىل تاريخ حدوث األوضاع املتسببة يف سقوط حق تسجيل الدعوى املوافق ل 

 يا: حجية األمر الصادر برفع السقوط يف النزاع املعروض أمام قضاة املوضوعثان
يهدف أمر رفع السقوط الذي يعرض عىل قضاة املوضوع يف النزاع املطروح أمامهم سواء كان يتعلق بدعاوى 

جعل  قضاة يقضائية  أو مامرسة  الطعون القضائية يتطلب القانون مامرستها ضمن أجال محددة قانونا، األمر الذي 
 املوضوع عىل مستوى املحكمة أو املجلس أمام حالتني:

 :من قانون اإلجراءات املدنية و االدارية 322*الحالة األوىل: إحرتام مقتضيات املادة 
وتكون يف حالة ما إذا كان صاحب الدعوى أو الطعن قد استصدر من رئيس الجهة القضائية أمر برفع سقوط 

وع ملزمون مبضمون هذا األمر الذي يعترب مبثابة تصحيح اإلجراءات القضائية يف شقها األجل، يكون قضاة املوض
املتعلق بالزمن اإلجرايئ. مام يقتيض عليهم عدم مناقشة األمر، وقبولهم للدعوى أو الطعن القضايئ املرفوع أمامهم 

الحكم يف الشكل بقبول الدعوى أو  ،ويتعني عىل قضاةاملوضوع842املرفوع، رغم ورودهم خارج اآلجال القانونيـــــــة
 الطعن، ثم مناقشة والفصل يف املوضوع.

*الحالة الثانية : وهي الحالة العكسية التي ال يكون فيها لصاحب الدعوى أو الطعن قد إستصدر من رئيس الجهة 
لسلطة م مطلق  االقضائية أمر برفع سقوط األجل، ورفع مبارشة دعواه أو طعنه أمام قضاة املوضوع الذين يكون له

من قانون االجراءات املدنية اإلدارية، وال يكفي  322التقديرية الواسعة لتقرير الجزاء  املالئم قانونا وفقا ملقتضيات املادة 
املستجد التي عطلت سري مرفق القضاء، ألن الدفع بذلك غري كاف وال ميكن  19التحجج أو الدفع بوجود ظرفكوفيد 

                                                           
842- Alessandra Spadaro, ''Do the containment measures taken by Italy in relation to COVID-19 comply with human rights law?'', 
European Journal of International Law / https://www.ejiltalk.org.  
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السالفة الذكر التي تعترب اجراء جوهري   322ستصدارأمر رفع السقوط عمال بأحكام املادة إ امية اعفاء املتقايض من إلز 
 من النظام العام، ويتعني عىل  قضاة املوضوع توقيع الجزاء االجرايئ وفقا للوضعني التالني: 

ألحوال تجاهله أو من ا بالنسبة للطعون القضائية: يعترب ميعاد الطعن القضايئ من النظام العام ال يجوز بحال-1
االلتفات عليه، وإذا تبني للجهة القضائية املختصة بالنظر يف الطعن باملعارضة أو االستئناف الوارد خارج األجال املقررة 
قانونا يتعني عليها القضاء بعدم قبول املعارضة أو االستئناف أو الطعن بالنقض شكال لوقوعها خارج اآلجال القانونية ولو 

الخصوم، كون األجال القانونية من النظام العام يتم إثارتها تلقائيا، وهو ما أقرته املحكمة العليا يف مختلف  مل يرثه
 قراراتها.

بالنسبة للدعاوى القضائية: إذا تبني للجهة القضائية املختصة بالنظر يف موضوع النزاع أن املتقايض مل يراعي -2
 فع الدعوى تكون تحت طائلة سقوط الحق، ويقيض قضاة املوضوع بسقوطاآلجال القانونية التي يتطلب القانون لر 

الحق يف رفع الدعوى، كسقوط دعوى تثبيت الحجز التحفظي او سقوط الحق يف مامرسة الدعوى االجتامعية بعد 
 فوات ستة أشهر من تاريخ تسليم محرض عدم الصلح.

 : خامتة
 :ضالتوصياتتتضمن مجموعة النتائج املتوصل اليها مع اقرتاحبع

 املتوصل إليها: بالنسبة للنتائج
 .19عدم تطابق مفهوم ومعايري  القوة القاهرة عىل جائحة كوفيد -1
 املستجد ظرف إستثنايئ أثّر عىل السري الحسن ملرفق العدالة،وليست قوة قاهرة. 19جائحةكوفيد -2
يبقى هو السبيل الوحيد للمحافظة عىل حقوق  من قانون االجراءات املدنية واالدارية 322إن تفعيل أحكام املادة -3

املتقاضني،والحرص عىل حسن سري مرفق العدالة، واملرجع الذي يعتمد عليه يف رفع طلبات أمام رؤساء الجهات 
 القضائية للمطالبة برفع سقوط األجل.

الجرائية مامرسة املواعيد ااملستجد اىل وقف مامرسة املواعيد اإلجرائية، و بالتايل تكون  19ال تؤديجائحةكوفيد  -4
 فيه ممكنة، رشيطة إتخاذ االحتياطات الالزمة.

 التوصيات:

يف قانون االجراءات املدنية واالدارية يقيض بإضافة مادة تنص عىل مواجهة  322رضورة إجراء تعديل للامدة 
جزائية عىل جراءات املدنية والحاالت السبب األجنبي وأثره عىل املواعيد و األجال القانونية،وذلك بتكييف قواعد اإل 

أساس يتناسب و الوضعية املؤثرة عىل سري مرفق العدالة كتوقيف األجال، أو متديدها، إىل جانبالسامح بإجراء تسجيل 
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الدعاوى والطعون القضائية عنالطريق اإللكرتوين،و اللجوءإلعتامدتقنية املحادثة املرئية دون رشط املوافقة املسبق، 
 .انني و التجارب املقارنةأسوةببعض القو 
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 على تنفيذ االلتزامات التعاقدية -19-اآلثار القانونية لتفشي فيروس كورونا كوفيد 

 
 

ورقلة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 )الجزائر(

 

 امللخص:    
القانونية املرتتبة عن تفيش فريوس كورونا عىل تنفيذ االلتزامات  اآلثار يف البحث هو الدراسة موضوع هذه

تحديد  ثم الفريوس اللغوي واالصطالحي لهذافهوم تحديد املذلك من خالل البحث يف يتجىل و لألفراد؛التعاقدية 
 106وين من نص املادة سها القانالتي تستمد أسا القوة امللزمة للعقد مبدأالطبيعة القانونية اللتزام املدين والقامئة عىل 

 غري الحدث القانون الجزائري ملواجهة أتاحها التي القانونية الوسائل وأخريا البحث يف، من القانون املدين الجزائري
التعاقدية بني  العالقات عىل تنفيذ املرتتبة هذه اآلثار املستجد وكيفيات مواجهةكوفيد  كورونا فريوس جائحةل املتوقع

 عن طريق إعامل نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة وتحديد رشوط تطبيقهام. لدائن واملدينكل من ا
؛ الدائن؛ املدين؛ تنفيذ العقد؛ الظروف الطارئة؛ القوة 19الجائحة؛ فريوس كورونا كوفيد  الكلامت املفتاحية:

 القاهرة.
 
 

Abstract: 

The subject of this study is to investigate the legal effects of the agreement on the 

spread of the Coruna virus on the implementation of contractual obligations even; This is 

evident through research in defining the linguistic and idiomatic concept of this virus and 

then defining the legal nature of the debtor's obligation and based on the principle of 

binding force for punishment that derives its legal basis from the text of Article 106 of 

the Algerian Civil Code, and researching the legal means provided by Algerian law to 

confront the unexpected event of a schedule Corona virus emerging and how to address 

these effects of the implementation of contractual relations between both the creditor and 

the debtor by implementing the theory of emergency conditions and force majeure and 

determine the conditions for their application. 

 

Key words: The pandemic; Corona Covid 19 virus; Creditor; The debtor; Execution 

of the contract; Emergency conditions; the majeure force. 
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 مقدمة:
حيث اعترب الخرباء هذا  العامل، بقية دول إىلوانترش  يف الصني املستجد -19-كورونا كوفيد  فريوس لقد ظهر

 يشكل صبحأ انتشاره الرسيع  بأن الصحة العاملية منظمة أعلنت فقد واجتامعية، صحية الفريوس الخطري مبثابة أزمة
 عاملية، ليس جائحة كورونا يشكل فريوس بأن 2020 مارس 11 بتاريخ علنتأ حيث  ،عاملي بعد ذات صحية طوارئ حالة

 من للحد القرسية الدول بعض اإلجراءات من العديد اتخاذ ظهوره وقد رافقهذا  اآلن، حتى فعال عالج أو لقاح له
 ومن بينها الجزائر عىل وجه الخصوص. مدنها يف الصحية الطوارئ حالة بإعالن رسعة انتشاره وذلك

، لألفرادتعاقدية برام وتنفيذ االلتزامات الإ ثر بشكل كبري عىل أ ن انتشار فريوس كورونا كوفيد قد أ يه ومام ال شك ف
وملواجهة  يف هذه الحالة التزام غري قابل للتطبيق يف ظل هذه الظروف الكارثية، العقود بقدسية االلتزام مبدأ يعترب حيث

 إىل اللجوء من البد ذ بنود العقد وتسبب له خسائر مادية كاناألزمة التي تثقل كاهل املدين املجرب عىل تنفي هذه
 إىل املدين بعد ظهور الجائحة حيث سعى الدائن، مواجهة تكفل حامية مركزه القانوين يف القانونية التي الوسائل

 ظروفنظريتي ال أهمهااملنصوص عليها يف أحكام العقود الواردة عىل عمل، ومن  القانونية النظريات بظل التظلل
 القاهرة. والقوة الطارئة

القانونية املرتتبة عن تفيش فريوس كورونا عىل تنفيذ االلتزامات  اآلثاريف  البحث إىل الدراسة هذه وتهدف
ال عن تحديد فض ،ته وكيفيات انتشارهأ صل نشأ وذلك من خالل البحث يف مفهوم هذا الفريوس و  لألفرادالتعاقدية 

القانون  يتيحها التي القانونية الوسائل ساس القوة امللزمة للعقد، ثم تحديدأ دين والقامئة عىل الطبيعة القانونية اللتزام امل
وكيفيات  لها، املرافقة الحظر املستجد وإجراءاتكوفيد  كورونا فريوس كجائحة املتوقعة غري األحداث الجزائري ملواجهة

 بني كل من الدائن واملدين.التعاقدية  العالقات عىل تنفيذ املرتتبة هذه اآلثار مواجهة

لقايض املوضوع  منحها املرشع الجزائري التي الوسائل القانونية والتفصيل يف هذه البحث إىل نعمد لذلك سوف
التعاقدية بني الطرفني، وتتمثل هذه الوسائل يف  العالقة عىل الجائحة هذه آثار ملواجهة الذي تم عرض النزاع عليه

 العامة القانونية القواعد يف مضمون ة والقوة القاهرة، وحتى يتم تطبيقهام البد من البحثالطارئ الظروف تطبيق نظريت
العقود والواردة يف نصوص القانون املدين وعليه فإن اإلشكالية املطروحة يف الدراسة هي: فيام يتمثل  تحكم التي

تعاقدية للمدين يف مواجهة الدائن املتعاقد عىل تنفيذ االلتزامات ال -19-األثر القانوين لتفيش فريوس كورونا كوفيد 
 معه؟

وتندرج ضمن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت الفرعية نوردها فيام يأيت: ما املقصود بجائحة كورونا؟ وما هو 
 القانوين اللتزام املدين يف تنفيذ بنود العقد املربم مع الدائن؟ وما هي آليات تفعيل نظريت الظروف الطارئة األساس

 والقوة القاهرة عىل االلتزام التعاقدي للمدين يف ظل انتشار وتفيش فريوس كورونا؟
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 ،ولإلجابة عىل اإلشكالية والتساؤالت املطروحة يف هذه الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي والتحليل أداة له
لتزامات التعاقدية وتنفيذ االوتحليل مختلف النصوص القانونية املتعلقة بنظرية العقد الوقائع وذلك من خالل وصف 

الواردة يف القواعد العامة بالقانون املدين، كام تم استخدام املنهج املقارن بصفة عرضية يف بعض املواضع بغية تتبع 
موقف املرشع الجزائري ومقارنته مع القانون الفرنيس، وذلك بالتطرق للنصوص القانونية املنظمة لنظريتي الظروف 

 ثريهام عىل تنفيذ االلتزامات التعاقدية للمدين. أ لقاهرة ومدى تالطارئة والقوة ا

ربعة محاور أساسية؛ بدءا بتحديد مفهوم أوقد ركزت هذه الدراسة يف اإلجابة عىل اإلشكالية املطروحة عىل 
نفيذ بنود دين بتاملستجد )أوال(، ثم تحديد الطبيعة القانونية اللتزام امل -19-الجائحة املتمثلة يف فريوس كورونا كوفيد 

تحقق الجائحة يؤدي  نإساسها القانوين يف قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين )ثانيا(، وبطبيعة الحال فأ العقد والتي تجد 
ىل إعامل نظرية الظروف الطارئة عىل تنفيذ املدين اللتزاماته يف ظل تفيش فريوس كورونا )ثالثا(، وعليه فالبد من إ

ريوس ملركز املدين بتطبيق وذلك بالتطبيق الفعيل لرشوط القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ عىل فتوفري الحامية القانونية 
 باعتباره واقعة مادية محققة )رابعا(، وسنتعرض إىل هذه تفصيل هذه املسائل تباعا يف املحاور اآلتية:  -19-كورونا كوفيد 

 املستجد -19-أوال: مفهوم الجائحة: فريوس كورونا كوفيد 
تعني  والجوع حيث شدة، فهي فتنة، أَو َسنَةٍ  من املال تجتاح التي العظيمة النازلة مبعناها العام تعني إن الجائحة

 التي العظيمة والنازلة نها الشدةأ الهالك، وتعرف الجائحة يف اللغة ب فلك يف تدور الجائحة معاين فكل االستئصال،
 هي والجائحة بالجوائح وأهلكهم، غشيهم إذا يجوحهم وجاحهم ،جوائح والجمع عظيمة، وكل مصيبة املال، تجتاح

ً  وتتلفه وتهلكه، كله فتجتاحه ماله يف بالرجل تحل التي املصيبة  .843واآلفات والحريق كالسيل ظاهراً؛ إتالفا

 فيها حيث تعد من قبيل لإلنسانيد  التي ال ها اآلفةبن الجائحة يف معناها االصطالحي يقصد أ يف حني 
وموجات  القارس، وهطول الثلوج مع موجات الربد الشديدة، الساموية كالظواهر الطبيعية من بينها الرياح تالجائحا

 وغريها من األوبئة. والقحط املطر وانقطاع وغزو الجراد للمناطق الزراعية الحر الشديد،

 والتي اإلنسان، ن فعلبحيث تكون ناتجة بشكل كامل ع ع والثامرر الز  تصيب فهي التي البرشية الجائحات ماأ  
 فهناك الرأي، هذا عكس جائحة وعىل يعدها ال رأي فهناك العدو، جيش وهجوم الرسقة مثل ردها إمكانية يفرتض

ً  جائحة يكون البرش فعل أن يرى من  حني عىل حد السواء، يف والحرب كالرسقة منها، توقعها والتحرز درجة كانت أيا
 عن اإلعالنتم  لو كام منها، والتحرز توقعها ميكن وال ردها، باإلمكان يكن مل احالة إذ يف جائحة أنها آخر رأي يرى

 .844الحارس واتخاذ جميع التدابري واالحتياطات وتعيني بالحفظ منعها ميكن الرسقة نإف وعىل العكس حرب،
                                                           

843-WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020: https://www.who.int. 
 .19، ص  2020الكويت، الصحية، العلوم وترجمة لتأليف العريب املركز Ncov''- ''2019املستجد كورونا ملزيد من التفصيل ينظر: فريوس -844 
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 يف ويةالسام الجائحة بقوة تكون قد التي تحدث بسبب البرش وكان لهم يد يف حدوثها ن الجائحةإوعليه ف
 صفة أي أو برشية، أو ساموية تصنيفها ميكن فال سبابأ أحياناً لعدة  تختلط قد أن الجائحة كام أثرهااملرتتب عنها،

 مثال العكس، ولعل خري أو الحقاً  الساموية الجائحة وحصلت أسبابها حصول يف البرش فعل أدى لو الغالبة كام هي
القطب  سواء يف ذوبان للثلوج وما يرتتب عنه من األرض جات الحرارة يفدر  وارتفاع املناخي التلوث هو حالة ذلك عىل

 .845الساحلية املدن بعض يف ظاهرة الفيضان  حدثتف األرض، و الجنويب يفأ الشاميل املتجمد 

ىل إتنظيم رحالت سياحية  عىل سفار مع السياحوكاالت السياحية واأل  تعاقد هو البيئية، الجائحة مثلةأ ومن بني 
 العقدية، التزاماتهم تنفيذ عىل قادرين غري تجعلهم بخسائر لكنهم يصابون الشواطئ، عىل الساحلية وتحديدا املناطق

 برشي، فعل بسبب حصلت الجائحة أن الحقاً  ليتبني األماكن لهذه القدوم عن وعزوف السياح املياه تلوث بسبب
 ؤدي مباتو  يف حدوثها، البرش تسبب نتاج ظواهر إال هي ما التي الساموية باآلفة الجائحة حرص ال ميكن فبالرضورة

 جائحة خلفيتها كانت ولكن ساموية، جائحة و أ تعترب ظاهرة  قديئي، و الب ظاهرة االختالل لحدوث تلوث من سببهت
 الذي والرضر الخطأ حجم تدرك أن دون نفايات صناعية ومواد ملوثة، من طرحته مبا الرشكات الصناعية سببتها برشية

ً  الحاالت العديدة التي تعد الحالة تعترب من بني ه، فهذهارتكبت ً  سببا  تأثريها يختلف لكن العقدية، االلتزامات عىل مؤثرا
 طراف.األ ثريه عىل التزامات أ خرى حسب حجم الرضر ومدى تومن منطقة أل  ،خرمن عقد آل 

 الحايل أمر الوقت يف -19-محدد لفريوس كورونا كوفيد  اصطالحي تعريف وضع مسألة نأ  إىل اإلشارةوتجدر 
والجهد خاصة يف  الوقت إىل ن وضع تعريف جامع مانع لهذا الفريوس يحتاجهو أ والسبب يف ذلك  مرهق نوعا ما،

املستجد  -19-ن نعرف فريوس كورونا كوفيد أ التعبري ميكننا  ن صحإ ظل غموض وعدم اتضاح الرؤية ملصدره ومكوناته، و 
الراهن بسبب خطورته ورسعة  الوقت يف دفعه  و االنتشار وال ميكنأ الحدوث  متوقع غري و وباءأ نه عبارة عن مرض أ ب

 عىل بالغ انعكس بصفة سلبية أثر لها العامل وقد كان جميع دول اجتاحت التي الجائحة مرحلة إىل وصل انتشاره، فقد
 التي القوة القاهرة بسبب يف الصحية الطوارئ حالة عالن وفرضإل  العامل دول جلبالحيوية مام دفع  كل القطاعات

 القاتل. كورونا فريوس تفيش سببها

 الجهاز يف حاًدا تسبب التهابًا التي املعدية، الفريوسات جديدا من نوًعا -19- كوفيد كورونا فريوس حيث يعترب
 وذلك الصني يف هويب يف مقاطعة عند انتشار هذا الفريوس  األوىل الحاالت عن اإلبالغ تم نسان وقدالتنفيس لإل 

 الصحة منظمة الصني أبلغت حني 2020 يناير شهر أوائل ، يف846باالنتشار بصفة فعليه أوقد بد 2019 ديسمرب بتاريخ
                                                           

 القانونية، الوفاء مكتبة العاملي، االقتصاد املدمرة عىل وآثاره له الترشيعات تصدي وجوب بني الخنازير إنفلونزا وباء نبيه، الحميد بدع نرسين -845 
 .09ص  ، 2010اإلسكندرية،

 بريوت ، والتوزيع والنرش راساتللد الجامعية املؤسسة ،01القايض، ط  منصور  ترجمة ، -العقد تكوين- املدين القانون يف غيستان، املطول جاك  -846 
 .53ص  ،2000لبنان،  -
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 إصابتها كيدأالتي تم ت الحاالت آالف عن بعد ذلك املنظمة هذا الفريوس الخطري، لتعلن تفيش عن  -WHO- العاملية
 تقييم إىل العاملية الصحة منظمة خلصت ولذلك أضعافًا، املترضرة البلدان وقد ازداد عدد الصني، خارج بالفريوس
علنت مبجرد انتشاره عن  وجود أ حيث  الجائحة، متاما وصف  عليه املستجد ينطبق -19- كورونا كوفيد فريوس مؤداه؛أن

 .847صحية عاملية طوارئ حالة

 تصيب الجهاز التي الجديدة الفريوسات عنوا أ يعد نوعا من   -19-كوفيد املستجد كورونا وقد سبق القول بأن فريوس
 جمهورية يف الوطنية الصحة لجنة بالتحديد أطلقت 2020 فرباير ويف شهر رئوي، بالتهاب املصاب للمريض التنفيس

 ،الناجم الرئوي االلتهاب عىل مرىض مضاعفاته بسبب "الجديد" أو "املستجد كورونا تسمية "فريوس الشعبية الصني
 قبل ،-19-كوفيد   إىل الجديد كورونا فريوس الرسمي اإلنجليزي ىل االسمإري اسم الفريوس رسميا تع فرباير 22 ويف

 االسم بقي حني يف فرباير من نفس السنة، 11 يف العاملية الصحة قبل منظمة من رسمياً  التسمية هذه تعتمد أن
 .848حداث أي تغيري يذكرإ نفسه بدون  الفريوس لهذا الصيني

املستجد قد انترش بشكل متسارع عىل  -19- كوفيد كورونا فريوس تفيش أن ذكره نالحظ جليا ومن خالل ما سبق
 غري فريوس أنه اليوم تؤكد العامل بها مير وضاع التياملستوى العاملي ويف كل دول العامل تقريبا بنسب متفاوتة، فاأل 

نواع من بني األ  الذي اعتربته فصيلة العاملية عن هذا الفريوس الصحة ما ورد عن منظمة وبحسب متوقع الحدوث،
عدوى خطرية عىل  حاالت البرش يسبب لدى وهو مًعا، والحيوان لإلنسان املرض تسبب قد التي الفريوسات من الكبرية

 مثل؛ وخامة األشد األمراض املعروفة، إىل الربد نزالت ما بني تهاعراضها وحدّ أ  ترتاوح والتي التنفيس الجهاز مستوى
 كورونا فريوس من كل حيث ينتمي املعروفة بالسارس؛ التنفسية الحادة واملتالزمة التنفسية، األوسط رشقال متالزمة

 خصائص أن املايض يف تحليل الجينات أظهر وقد التاجية، فريوسات كورونا عائلة إىل السارس وفريوس املستجد
ً  تختلف ''nCov-2019'' ب الخاص الجني ً  اختالفا  .SARS-Cov'' 849''جني عن كبريا

يف  بني مركزي املتعاقدين التوازن يف اختالال ظاهرا -ىل غاية اليومإتزال تسبب  وال -كورونا جائحة لقد تسببت
 الذي األمر املتعاقد فهو للمدين ومرهقة مالية فادحة خسائر عنها التسبب يف إذ نجم التجارية املربمة بينهم، العقود

الجائحة يف تنفيذ التزاماتهم  هذه آثار ملعالجة خاصة اتفاقات عقد ريقعن ط إىل الرتايض املتعاقدين بعض دفع

                                                           

 القانوين، الترصف االلتزام، مصادر لاللتزامات، العامة النظرية- الجزائري املدين القانون رشح السعدي، صربي ملزيد من التفصيل ينظر: محمد -847 
 287 .ص ،2004 الجزائر، - مليلة عني الهدى، ، دار01ج  ،02ط ،-املنفردة واإلرادة العقد

848- De ce principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 1134 du Code civil résultent trois conséquences 
principales: le contrat ne peut pas être unilatéralement révoqué; le juge ne peut pas le modifier; le contrat doit être exécuté de 
bonne foi…", la publication sur le site web: www.legifrance.gouv.fr. 

 .2005جوان  26، املؤرخة يف 44املتضمن القانون املدين الجزائري، الجريدة الرسمية عدد  05/10القانون رقم  -849 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 مرض بنود عقودهم، يف ظل تفيش هذا الفريوس الذي يعترب مجديد بغية تنظي من خلق التوازن وإعادة التعاقدية،
 العامل، ف دولبها مختل متر  التي وضاعيف ظل األ  عنه، الرضر دفع لذلك يستحيل بوجوده علم أي هناك يكن مل معدٍ 

بصفة  املدين عن أجنبي مصدر ذات باعتبار أنه إثارته دخل يف يأ ثناء تنفيذ التزاماته التعاقدية أ وليس للمدين املتعاقد 
اتخذتها  إجراءات قرسية من رافقها وما -19- كوفيد املستجد كورونا فريوس بانتشار جائحة املتعلقة التطورات نعامة أل 

ل يضا وبشكأ ثر أ كام  ،طراف املتعاقدةالتعاقدية بني األ  برام العالقاتإ   عىل كبري بشكل أثر هتهملواج العديد من الدول
 سلبي عىل حسن تنفيذها وفقا للكيفيات التي تم االتفاق عليها يف بنود العقد.

 الطبيعة القانونية اللتزام املدين بتنفيذ بنود العقد ثانيا:
ىل إيلجا الفرد  إذ األفراد والجامعات، مصالح وتنظم التي تلبي قانونيةال هم الترصفاتأ بني  من التعاقد يعترب

أي كل من -كال طرفيها  يلتزم أن يجب التعاقدية العالقات هذه فعالية ولضامن الحرة املستنرية، بإرادته العقود إبرام
ستمد الطبيعة القانونية اللتزام حيث ت تنفيذها، البنود الواردة يف مضمون العقد فضال عن حسن باحرتام -الدائن واملدين

 نأل  إبرام وتنفيذ العقود يف حرّ  الفرد ألن "التعاقدية الحرية" املدين يف تنفيذ البنود التعاقدية أساسها القانوين من مبدأ
 . 850إرادتهم عن التعبري طرفاه يتبادل أن مبجرد العقد فيتم آثاره، ترتب التي وهي العقد تنشئ التي هي إرادته

؛ واملقصود بذلك تفيش فريوس كورونا مادية واقعةبشكل مفاجئ باعتباره  الصحية األوبئة تشار وتفيشلكن ان
ود عىل املركز القانوين للمتعاقدين خاصة فيام يتعلق بتنفيذهم للبن واضحةكانت له آثار سلبية  -19-املستجد كوفيد 
 وجه عىل التعاقدية وعىل العالقات عام بوجه القانونية العالقات عىل هذه مالمحه رصد ميكن التعاقدية، حيث

االقتصادية والتجارية عىل حد  القطاعات بعض الذي شهدته ركودال نتيجة الروابط هذه تتصدع فقد الخصوص
 .تنفيذهايف  رالتأخ أو االلتزامات بعض تنفيذ معه صعب األقل عىل أو استحال معه مام السواء،

 يرتب ن العقد بطبيعة الحالأل املساس بقاعدة العقد رشيعة املتعاقدين  وهذا األمر الذي يؤدي بالرضورة إىل 
 القامئة، والواجبات الحقوق نهاءإ و أ  نقل أو يرتب تعديل وقد أحدهام، كاهل عىل أو طرفيه عاتق عىل حقوق والتزامات

 أي األطراف إرادة إليه اتجهت ما مضمون إلبراز رضوري أمر العقدية عن العالقة الناشئة االلتزامات تحديد أن كام
 والتكييف الغموض حالة يف التفسري عمليتي القايض واستكمل صحيحا العقد ألنه يف حالة نشوء، 851العقد تضمنه ما

 حد عىل والقايض املتعاقدين عىل وجب اإللزامية، قوته للعقد وتولدت االلتزامات تحددتو  ،وتحديد طبيعته القانونية
 ها.علي اشتمل بنوده التي جميع وتنفيذ به التقيد سواء

                                                           

 .291الجزائر، ص  والتوزيع، للنرش موفم ،01للعقد، ط  العامة النظرية-  ماتااللتزا عيل، انظر: فياليل -850 
-املنفردة واإلرادة العقد القانوين، الترصف االلتزام، مصادر لاللتزامات، العامة النظرية- الجزائري املدين القانون رشح السعدي، صربي محمد أنظر، -851 

 .314، ص 2004 ، الجزائر-  ميلة عني الهدى، دار ، 02، ط 
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 فقد الكالسييك، العقود قانون عىل اإلرادة سلطان أمبد لسيطرة نتيجة قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين ظهرت لقد
  املادة نص يف عليه املنصوص للعقد امللزمة القوة أمبد خالل من يناملتعاقد رشيعة بأنه العقد الترشيعات أغلب وصفت
 ميكن ال العقد أن هيو  رئيسية نتائج ثالثة نستخلصوباستقراء مضمون هذه املادة  الفرنيس املدين القانون من 1134

 106 املادة نصت ام، ك852نية بحسن يُنفذ أن يجبكام  يعدله أن للقايض ميكن وال ، ردةفاملن باإلرادة نقضه يتم أن
 لألسباب أو الطرفني، باتفاق إال تعديله وال ،نقضه يجوز فال املتعاقدين، رشيعة العقد" بأن الجزائري املدين القانون من

 عليه اشتمل ملا طبقا العقد تنفيذ يجب" أنهب القانون نفس من  01/107املادة أيضا وقد نصت  "،القانون يقررها التي
  "853. نية وبحسن

 ن إرادةم يستمدها بقوة القانون ملزمة قوةاملربم بني كل من الدائن واملدين يكتسب  لعقدا نفإ ذلك ومعنى
 واجبة تكون العقد عن تتولد التي وااللتزامات التعاقدية الحقوق نإف ثم ومن ثاره،آ  انرصفت إىل ترتيب التي املتعاقدين

 القانون، يقررها التي لألسباب أو الطرفني تفاقال  وفقا إال تعديله أو العقد نقض ميكن ال أنه ذلك عىل يرتتب و التنفيذ،
 بالعقد يرتبطان فاملتعاقدين ،هامبين العالقة ويحكم يتبع أن يجب الذي القانون فهو رفنيالط إرادة عليه اتفقت فام

 القانون مبثابة أحكامه تصبح هرشوط وتوفر جميع املتعاقدين بني إمتامه منذ العقدوعليه فإن  بالقانون يرتبطان كام
 بتنفيذ ملزمون فهم األساس هذا عىل و ،ويرتب عىل عاتقهم التزامات حقوق عنه نشأفت املتعاقدين ىلع يطبق الذي

 جميع بنوده.

 ال اإللزام توفره عىل خاصية بدون األخري هذا ألن أهمية األكرث العنرص العقداملرتتب عن إبرام  لتزاماال ويعترب
 كاملة بتعهداته الوفاء عىل مجرب قديةاعتال العالقة يف طرف كل أن هي العقد تنفيذ بإلزامية فاملقصود ة،غايأي  يحقق

 حصوله قابلوذلك مب عاملبي اليشء بتسليم يلتزم بوصفه مدين البائع فإن بيع، بعقدمثال  األمر تعلق فإذا؛ نية وبحسن
 ،عاملبي ليشءل هاستالمعند  باعتباره مدينا بالثمن ودائنا الثمن بدفع يلتزم فإنه املشرتي أما ،بوصفه دائنا املبيع مثن عىل

 بااللتزام الوفاء هو العقدية العالقة تنفيذ يف اإللزامية مناط فإن وعليه ،الوقت نفس يف اومدينا دائن كالهام ليكون
 .854وتنفيذ بنود العقد باالستناد عىل قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين

                                                           

 الحلبي ، منشورات03ط  ،-االلتزام مصادر عام، بوجه االلتزام نظرية-الجديد  املدين القانون رشح يف الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد -852 
 .511، ص 1998لبنان،  -الحقوقية، بريوت

 .513السنهوري، املرجع نفسه، ص  أحمد الرزاق عبد -853 
، رسالة مقدمة -أسسه ومظاهره يف نظرية العقد–مد الشيلح، سلطان اإلرادة يف ضوء قانون االلتزامات والعقود ملزيد من التفصيل ينظر: مح -854 

، ص 1983املغرب، السنة الجامعية -للحصول عىل دبلوم الدراسات العليا يف القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط 
272. 
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 يتحلل أن أو العقد تعديل أو بإلغاء يستقل أن ألحد ليس هبأن املعروفة "املتعاقدين رشيعة العقد" قاعدة تفيدحيث 
 للقايض ليس أنه كام الحرة، بإرادته أبرمه الذي العقد مبقتىض تقررت التي االلتزامات أي منفردة، بطريقة التزاماته نم

 تنفيذ عىل قادرا املتعاقدين من كل يبقى أنمفادها أيضا و  ،املتعاقدين رضا دون توفر لغائهإ أو العقد تعديل يف التدخل
كام هو الوضع حاليا يف ظل تفيش  الظروف تغريت أو عذر املتعاقدين بأحد حل إذاف يلحقه، رضر دون من التزاماته

 الطرفني بني االقتصادي التوازن املراكز املتعلقة بتحقيق يف اختاللفريوس كورونا كوفيد وهو األمر الذي نتج عنه 
 .بأحدهام مرضا أو مرهقا العقد تنفيذ تجعلف

ن ووضعها املد بعزل قرارات الحاالت هذه رافقي للمتعاقدين وإمنا ومل يتوقف الحد عىل اختالل املراكز االقتصاد
والوسيلة  املنازل، من والخروج التجول ومنع والحدود، واملوانئ واملطارات املؤسسات وإغالق تحت الحجر الصحي

ق الحيوية، رافهي بفرض تعليامت قانونية صارمة متنع التجوال والتجمعات وغلق العديد من امل لدولةل ةاملتاح ةالوحيد
 فأغلب الفوىض من حالة يف االقتصادية املؤسسات من الكثري وضع إىل هذه الحالية كورونا جائحة أزمة أدتف

 التأخر يف وقعت فأغلبها التعاقدية التزاماتها تنفيذ فيه يصعب وضع يف وأصبحت أبوابها أغلقت اإلنتاجية املؤسسات
 املالية. املستحقات لدفع لسيولةا تأمني صعوبة  التزاماتها بسبب تنفيذ يف

 الرضوري من فإنه لذلك ،855نية بحسن تنفيذه وجب يف التنفيذ هنا امللزمة قوته وخلصت العقد مار إب تم إذاف
أياً كانت صفته دائنا  للمتعاقد يجوز فال متاما وتفسريه إنشاءه مرحلتي يف كام العقد تنفيذ مرحلة يف النية حسن مراعاة

 العقد تنفيذ املتعاقدين عىل يفرض القانون كان إذا أنه أي ،856نيته سوء عن تنم بطريقة بنود العقد ينفذ أن أو مدينا
وذلك يف الحالة التي يكون فيها إبرام  التعامل رشف يقتضيه وما النية حسن يفرضه ما مع تتفق بطريقة فيه، جاء مبا

 دين.وتنفيذ العقد يف ظل تفيش جائحة كورونا غري مرهق لكال املتعاق

 مبدأ يعترب الظروف هذه ظل لكن يف اإلخالص تقتيض نية بحسن التنفيذ إلزامية بأن القول لنا ميكن وعليه
 مينحها التي األخرى الوسائل إىل اللجوء من البد األزمة هذه وملواجهة ،857واقعي غري العقود تنفيذ بقدسية االلتزام

 الطارئة الظروفك التقليدية القانونية النظريات بظل التظلل إىل هتنفيذ التزام عن املتخلف املدين يسعى فقد القانون،
 الوطني للقايض وسيكون النزاعات من العديد ةنشأ  ، وهو األمر الذي يساهم يفأزمتهم يف تعينهم علَّها القاهرة القوةو 

 أحكام تطبيق بغيةلعقود ا تحكم التي العامة القانونية القواعد يف يبحث أن  عاتقهعىل يقع لذلك حلها؛ يف أسايس دور
  .القاهرة القوةو الطارئة  الظروف نظريتي

                                                           

ivil français.Art n° 1195 du loi c -855 
 من القانون املدين الجزائري. 107املادة  -856 
املاجستري  رسالة مقدمة الستكامل شهادة ،-قانونية مقارنة دراسة -اإلدارية العقود مجال يف املتعاقدين رشيعة العقد قاعدة الحميد، عبد طالل أحمد -857 

 182. ص ، 2012امعيةالعراق، السنة الج-  النهرين جامعة كلية الحقوق، يف القانون،
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 ثالثا: إعامل نظرية الظروف الطارئة عىل تنفيذ التزامات املدين يف ظل تفيش فريوس كورونا
تعرف نظرية الظروف الطارئة بأنها كل حادث عام الحق عىل تنفيذ العقد، وغري متوقع الحصول عند التعاقد ينجم 

ل بنّي يف املنافع املتولدة عن عقد يرتاخى تنفيذه إىل أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ املدين اللتزامه كام أوجبه عنه اختال
العقد يرهقه إرهاقا شديدا يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد املألوف يف الخسائر، كام تعرف أيضا بأنها وقوع حدث 

الية ىل اختالل التوازن يف املنافع املتبادلة يف عقود األداء املتتعقب تكوين العقد خارج نطاق سيطرة األطراف يؤدي إ
 .858أو املؤجلة إىل درجة تجعل أمر التنبؤ به أمرا غري عادي

أما بالنسبة للترشيعات الوضعية فعىل املستوى الدويل نجد أن املرشع الفرنيس عىل سبيل املثال قد وضع إطار 
من القانون املدين والتي نصت عىل أنه "إذا كان هناك تغيري يف  1195ادة قانوين لنظرية الظروف الطارئة مبوجب امل

الظروف بشكل غري متوقع، يجعل التنفيذ مرهق للغاية ألحد األطراف الذي مل يوافق عىل تحمل املخاطر، يجوز له 
ض أو عدم  حالة الرفأن يطلب إعادة التفاوض بشأن العقد مع متعاقده مع مواصلة أداء التزاماته أثناء التفاوض، ويف

إعادة التفاوض، يجوز للطرفني االتفاق عىل فسخ العقد يف التاريخ وفقا للرشوط التي يحددونها أو أن يطلب من 
القايض املوافقة عىل إعادة تعديل العقد، ويف حالة عدم وجود اتفاق يف غضون فرتة زمنية معقولة، يجوز للقايض بناء 

 .859العقد أو يضع حدا له يف التاريخ وبالرشوط التي يحددها"عىل طلب احد الطرفني أن يعدل 

وعىل املستوى الوطني نجد أن املرشع الجزائري أيضا قد وضع إطاراً قانونياً لنظرية الظروف الطارئة ميكن االستناد 
 نه "المن القانون املدين الجزائري حيث تقيض بأ  107عليه بشكل رصيح، وقد تم النص عىل مضمونه يف نص املادة 

يقترص العقد عىل التزام املتعاقد مبا ورد فيه بحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف والعدالة، 
بحسب طبيعة االلتزام غري أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ 

ح مستحيال، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقايض تبعا للظروف االلتزام التعاقدي وان مل يصب
 . 860وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني أن يرد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول، ويقع باطال كل اتفاق خالف ذلك"

 املدين إرادة عن رجةخا عامة، استثنائية حوادثومن خالل ما سبق ميكن أن نعرف نظرية الظروف الطارئة بأنها 
 فادحة، بخسارة تهدده مستحيالً  ال للمدين مرهقاً  فتجعله تنفيذه عند وتطرأ ،861العقد نشوء وقت توقعها ميكن ال

                                                           
858- Bertrand  Fages, Droit des obligations, LGDJ une marque de L'extenso, 9éme éd, Paris, 2019, p 351. 

 -، كلية القانون57يارس باسم دنون ورؤى خليل إبراهيم، نظرية الظروف الطائرة وأثرها عىل األحكام القضائية، مجلة الرشيعة والقانون، العدد  -859 
 .192، ص 2014جامعة اإلمارات العربية املتحدة، جانفي 

 .144، ص 2006أمري فرج يوسف، املسؤولية املدنية والتعويض عنها، املكتب العريب الحديث، اإلسكندرية   -860 
 النهضة دار ،-اإلسالمي الفقهو  واليمني املرصي املدين القانون بني مقارنة دراسة-املدنية  املسؤولية يف الخطأ ركن الشامي، عيل حسني محمد -861 

 612. ص  ، 1990القاهرة، العربية،
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 ال مرهقاً  االلتزام تنفيذ يصبحف والخاصة املعتادة االستثنائية الحوادث تخرج فبذلك استثناًء، الطارئ الظرف وكون
 .قاهرة قوة تعد للجائحة طلقةامل االستحالة ألن مستحيالً؛

 فريوس جائحة االلتزامات التعاقدية للمدين يف ظل عىل الطارئة الظروف نظرية طبقت أن وبناء عىل ذلك ميكن
باعتباره حادث استثنايئ مل يكن متوقع الحدوث وترتب عىل حدوثه أن تنفيذ املدين اللتزامه  املستجد -19-كوفيد  كورونا

للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فيجوز للقايض تبعا للظروف وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني التعاقدي أصبح مرهقا 
 أنه أو ،جوهري التوازنيف  ختاللاال  إذا كان العقد فسخ أو بتعديل يقومف أن يرد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول؛

ً  مرهقاً  العقد هذا تنفيذ جعل ً  إرهاقا أنه يشرتط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة توفر  ، ومام ال شك فيهللمدين شديدا
رشوط رضوية تتمثل يف وجود حادث غري متوقع أو استثنايئ، وأن يكون هذا الحدث عام وغري ممكن  -03-ثالث 

 الدفع، وأخرياً أن يصبح تنفيذ هذا االلتزام مرهقا للمدين؛
 مل تكن متوقعة أثناء أو بعد إبرام العقدومفاد رشط وجود حادث غري متوقع أو استثنايئ؛ هو أن تستجد ظروف 

 أو ةقانوني ،ةاقتصادياملستجدة  الظروف ميكن أن تكونو بني كال املتعاقدين فأصبح من الصعب تنفيذ مضمون بنوده، 
ً هذه الظروف متغرية  كونت أن ميكن، و 862ةً سياسيظروف   حتى محل  كورونا جائحة حالة ففي تدريجياً،مطلقاً أو  تغريا

ثم انتقاله  الصني يف نتشار هذا الفريوسال  األوىل الحاالت اكتشاف تاريخ منذ بالتغري الظروفهذه  بدأت اسةهذه الدر 
 املتغريات هذه ظهور لبدء سابق بتاريخ بني األطراف أبرم قد العقد يكون أن يجب ولكن ،إىل جميع دول العامل تقريبا

 نقطة مهمة وهي إىل النظر من البدا ويف هذه الحالة كورون ةجائح تفيش عن الناشئة الظروف بتغري تأثرو  التدريجية
 .الجائحة ومدى تأثره سلبا بتفيش هذه العقد إبرام تاريخ

أما مضمون الرشط املتمثل يف أن يكون هذا الحدث عام وغري ممكن الدفع؛ هو أن يكون تفيش جائحة أو 
خاصا بأحد األطراف، بحيث ال ميكن ألحد الطرفني ظرف طارئ ذات طابع عام وليس ظرفا  -19-فريوس كورونا كوفيد 

من  107املتعاقدين دفعه، أما فيام يتعلق بالرشط الذي مفاده أن تنفيذ االلتزام أصبح مرهقا طبقا ملا ورد يف نص املادة 
اللتزام االقانون املدين الجزائري، فإن حدوث الحادث االستثنايئ املتمثل يف تفيش جائحة كورونا أدى إىل جعل تنفيذ 

مرهقا وقد يهدده بخسائر جسيمة إذا قام بتنفيذ بنود العقد التي تم االتفاق عليها قبل ظهور وانتشار الجائحة، ألن 
القاعدة العامة يف تنفيذ االلتزامات هي عدم إرهاق املدين وعدم تحمله للخسائر، فإذا كانت الخسائر فادحة فوجود 

تزام يف ظل ظروف غري متوقعة يقع عىل عاتق املتمسك بتطبيق نظرية الظروف اإلرهاق والخسارة يف حالة تنفيذ االل
 .863الطارئة

                                                           
862- Art n° 1231 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016- art 2 "A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et 
intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable". 

 من القانون املدين الجزائري. 127املادة  -863 
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املدين اللتزامه  تنفيذ يكون أن من البد الطارئة، الظروف نظريةالرشط السالف الذكر بغية تطبيق  إلعاملو 
 التوازنيف  محسوسختالل بحيث ينتج عنه ا االقتصادية الناحية من مرهقا له أصبح قد يف مواجهة الدائن التعاقدي

 يخضعو ،مستحيالً دين اللتزامه أمراامل تنفيذفيها  يكون التي القاهرة القوة نظرية عن تختلف بذلكو  للعقد، االقتصادي
مبالبسات  املتعلقة الظروف عىل دراسة كل مدتيع بحيث ،املوضوع قايضل يةتقديرالسلطة ال إىل الرشط هذا توفر تقدير

الذي عرض عليه النزاع  القايض وعىل الظروف التي حدثت أثناء بداية تنفيذ االلتزامات املرتتبة عنه،وقت إبرام العقد و 
 التوازن كان إذا ما تحديد أي املوضوعية، الظروف دراسة إىل يلجأ أن -املتعلقة بتفيش فريوس كورونا-يف هذه الحالة 

 كبرية خسائر تحمل دونها تنفيذ يستطيع ال ذ بنود العقدامللزم بتنفي املدين نوأ  ،أم ال كبري بشكل اختل قد العقدي
 .لعقدبرام ابا قبل كان ملا التعاقد عند بها علم لو بحيث

ً  الطارئة الظروف إعامل بسبب النزاع محل العقد يتضمن قدف  يُحّملبحيث  النظرية، هذه تطبيق دون يحول بندا
 كورونا أو فريوس جائحةانتشار  بسبب الظروف هذه ليف مث العقدتنفيذ  تحمل الخسائر يف مخاطر األطراف أحد

ً  تتضمن التي العقود من العديد القادمة األيام يف القضاء عىل يعرض سوف لذاكوفيد  يف هذه املرحلة  النوع هذا من بندا
ً  البنود من النوع هذا عقودهماألطراف ل تضمني عىل وجه الخصوص، ألن يجعل اعتامد هذا  طارئة لظروف تحسبا

 إذا السيام ،مبجرد إصدار القايض لحكم  التعديل ملضمونه أو اإلبطال املطلق فعاليته قديفف رشط التعاقدي باطالال
 .تعسفي بشكل مصاغاً هذا الرشط  كان

 عليهم ،املفاجئة كفريوس كورونا األوبئة آثار تفيش من التعاقدية عالقاتهم يحموا أن األطراف أراد إذالذلك ف 
 العقد يضمنوا أن ميكنهم إذ ،بني الدائن واملدين العقدي التوازن استمرار العقد مع الحفاظ عىل بنود بصياغة يعتنوا أن

 ً ً  بندا تنفيذ  إلغاء إىل بهم ينتهي قد الذي القضاء أمام نزاعهم لرفع يضطروا ال حتى الوساطة أو صلحال إىل باللجوء إلزاميا
ً  للدائن املبارش اإلرهاق دون عاتق املدين بسبب تضمنه بعض الرشوط الباطلة التي ترهق العقد  .اقتصاديا

 -19-رابعا: حامية املركز القانوين للمدين بتطبيق رشوط القوة القاهرة عىل واقعة فريوس كورونا كوفيد 
ة عىل أساس أن القوة القاهرة تتميز باستحال ،القوة القاهرة والحادث املفاجئظاهريت بني كل من  بعض مييز

 فيه الستحالةاألن نسبة تميز باستحالة توقعه يالحادث املفاجئ فظاهرة االستحالة مطلقة، أما  تكونبحيث الدفع 
 املعنى يف ومتشابهان نسبية، لكن عىل الرغم من اِختالف كل من القوة القاهرة والحادث املفاجئ إال إنهام مرتادفان

 ،رادة اإلنسان يف وقوع الرضر وليس يف الوسع توقعهكاِلهام أنه ال دخل إلومضمون ، 864القانوين املرتتب األثرحتى و 
، حيث تحيالًمس التعاقدي للمدين أمرا وكالهام ال ميكن درء نتائجه أو تاليف حدوثه وأنهام يجعالن تنفيذ االلتزام

 تحالةاس إىل فتؤدي العقد، محل يف تؤثر الدفع مقدورة وغري متوقعة غري آفة كل" بأنهاالقوة القاهرة  الفقهاءيعرف 
                                                           

864- Voir: Cass, Ch, civ, 1re sect. Civ, Recueil Dalloz, 37e cahier, jurisprudence, 1962, p 645.  
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 لطلب به يحتج أن ميكنه املدين، عن نشاط الصلة منبت حدث املفاجئ، الحادث أو القاهرة فالقوة وانفساخه، تنفيذه
 .865االلتزامات" تنفيذ من اإلعفاء

عفاء إ مؤداه هو  واحد أمرٍ  عن عبارة بأنهام نجد الفجايئ، والحادث القاهرة القوة التمعن يف كل من ظاهريت وعند
 رشوط توفر حالة االلتزامات يف تنفيذ عدم الناتجة عن املدنية املسؤولية تزم بتنفيذ التزامه التعاقدي مناملدين املل

الحادثة املتمثلة يف ظهور وتفيش  أن متمثل يف موضوعي معيار عىل هذا األمر ويقاس وفقا للنصوص القانونية، محددة
ً  الناس أشد من حتى فعالد ومستحيلة توقعها ممكن غري -19-فريوس كورونا كوفيد  الرضر الناتج  ويقظة، وأن حرصا

ن تطبيق الحجر فضال ع ،ىل حالة الوفاةإمبضاعفات صحية خطرية التي قد تؤدي بهم  األفراد إصابةعنه واملرتتب يف 
 ذاجنبي بحت وهأ ن سببها أ  أي رادة املدين،إ عن خارجة كلها تعترب ،غالق املراكزإ الصحي ومنع التنقل والتجمعات و 

ثناء أ عادة النظر يف االلتزامات التعاقدية امللقاة عىل عاتق املدين إ يعترب سبب موجب يف  املعيار  املوضوعي منضبط
 تنفيذه لبنود العقد.

املدين وال  رادةإباستقالل عن  أنها الواقعة التي تنشأ ن نعرف نظرية القوة القاهرة بأ ومن خالل ما سبق ميكننا 
ن النتيجة املرتتبة إن يستحيل عليه مطلقا الوفاء بالتزامه، وعليه فأ منع حدوثها ويرتتب عليها  أو يكون باستطاعته توقعها

م، نفساخ العقد يتبعه بقوة القانون انقضاء االلتزام التعاقدي املتمثل يف تنفيذ املدين لاللتزاا عن حدوث هذه الواقعة هي
 د العامة الواردة يف القانون املدين يف كل من القانونني الفرنيسالقانون يف القواع أساسهاوتجد نظرية القوة القاهرة 

 والجزائري؛

 قوة الحادث يشكل ليك توافرها الواجب الرشوط عن اكتفت بالتكلم  1218ففي القانون الفرنيس نجد املادة 
 يكون أن زومل إىل وقد أشارت اإلعفاء، أسباب عن فتكلمت من نفس القانون 1231/01 ن املادةأ حني  قاهرة، يف

 أو االلتزام، يقم بتنفيذ مل بالتعويض، إذا ملزماً  يكون "عىل املدين هنأ املدين وقضت ب إىل منسوب غري أجنبي السبب
، أما يف القانون املدين الجزائري 866إليه" تنسب ال قاهرة قوة إىل يرجع التنفيذ عدم أن يثبت مل ما يف تنفيذه تأخر

تقيض بأنه "إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه والتي ه من 127وبالتحديد يف نص املادة 
كحادث فجايئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من املرضور أو خطأ من الغري كان غري ملزم بتعويض هذا الرضر، ما مل يوجد 

 .867نص يف القانون أو اِتفاق يخالف ذلك"

                                                           

 .392، ص1979، دار املعارف، القاهرة، 02لية املدنية التقصريية العقدية، ط ملزيد من التفصيل ينظر: حسني عامر وعبد الرحيم عامر، املسؤو  -865 
 .432و 431ص  ، 1992بريوت، صادر، ، دار2ج العرب، لسان منظور، بن محمد الدين جامل -866 
 2011أكتوبر ،08املجلد  ،03ة، العدد والقانوني الرشعية للعلوم الشارقة جامعة اإلسالمي، مجلة الفقه يف الجوائح وضع نظرية الذهب، سامل بن حسني -867 

 99.  و98 ص  ،
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املحددة فال بد من توافر بعض الرشوط  -19-يف واقعة فريوس كورونا كوفيد  وحتى نقول أننا أمام حالة القوة القاهرة
الخارجية املتمثل  نرصع واملتمثلة يفعىل سبيل الحرص والتي تم اإلشارة إليها يف كل من القانونني الفرنيس والجزائري 

 دم إمكانية الدفع؛يف عدم صدور الخطأ من جانب املدين املتمسك بالقوة القاهرة، وعدم التوقع وأخريا ع

 كورونا جائحةومضمون الرشط األول يتمثل يف رشط عدم صدور خطأ من جانب املدين، حيث ميكن اعتبار 
 محقق إهامل وجود إثبات عدم وذلك تحت طائلة ،التعاقدية االلتزامات تنفيذ الستحالة املؤدي الرشط هذا عىل تنطبق

أو أجل تنفيذ املدين اللتزامه عن املوعد املحدد للتنفيذ الذي كان  مبعنى أنه قد تراخى للرضر دعيالذي ي الطرف من
 الرشط هذا مضمون رسيانولقبل حلول جائحة كورونا، ومبجرد تفيش الفريوس أصبح يطالبه بتنفيذ االلتزام املرهق، 

ر دين امللتزم مل يصدااللتزام التعاقدي وان امل تنفيذ يف لتأخريالرئييس ل سببال هو الخارجية عنرص أن إثبات البد من
 من جانبه أي خطا تسبب يف حدوث رضر للدائن.

مكان توقع إنظرية القوة القاهرة فمفاده عدم التوقع؛ ويقصد به عدم  أوظاهرة  بإعاملاملتعلق و الرشط الثاين  أما 
 الفاصل هي قعةالوا عادية نه مل يخطر يف الحسبان حصولها بحيث تكونأ ي أ فريوس، الالجائحة املتمثلة يف واقعة 

 العادية األمور يتوقع أن يجب فاملدين امللزم بتنفيذ االلتزام توقعها، ميكن ال توقعها والتي املمكن الحوادث بني ما
 تنفيذ بنوده، فرتة يف ال العقد عند إبرام توقعها عدم تكمن يف العربة ألن قائم؛ التوقع االستثنائية، فعدم األمور دون

 دام فام وباًء، أوله يف -19-كورونا كوفيد  فريوس اعتبار األمر عدم من يتغري وال التنفيذ، فيه يتمس الذي املكان يف وال
ً  يسبب مل أو  الصني من البضاعة استريادذلك  لامثو  التزامه لتنفيذ إليه باللجوء املدين يلزم الذي املكان يف اضطرابا

هذا  فإنومنه  ،هي األوىل لتفيش الفريوس عرب العامل التعاقد مع شخص من الصني حيث تعترب هذه األخرية البؤرة
 .متوقع غري يعد األمر

من األسباب التي تعفي املدين بتنفيذ  كسبب القاهرة بالقوة دفعال ه من أجل أن يتمأن ومام سبق ذكره ميكن القول
 أن يتوقع يكن مل العقد إبرامب قيامه عندأنه  يثبت أن عليه ،-املسؤولية املدنية-االلتزام من قيام مسؤوليته العقدية 

، ال مجرّد موضوعي ملعيار وفقاً  ذلك تقدير ويتم الوقوع، ممكنة املتمثلة يف انتشار فريوس كورونا الحادثة  فال شخيصِّ
 نفسها، الظروف يف يكون عندما العادي الرجل يتوقعه ال أن يجب بل للحادث متوقع غري املدين يكون أن يكفي

 وإمنا املدين، للفرد الشخصية الظروف االعتبار يف نأخذ فال نسبية، وليست مطلقة بطريقة يقدر التوقع إمكان فعدم
سلبي يف املستقبل  تأثري بدون متر لن كورونا جائحة وعليه ميكن القول أن ،868والعامة الخارجية بالظروف األخذ يتم

 اقدة.املربمة بني األطراف املتع التجارية العقود عىلمتمثل يف إحداث رضر 

                                                           

 اإلسالمية، الرشيعة قسم العلوم، دار كلية والظروف الطارئة، الرضورة بنظريتي وصلتها اإلسالمي الفقه يف الجوائح أحكام املطريات، مبارك عادل -868 
 .514ص  ، 2001 القاهرة، جامعة
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 منلهذا الرشط  ريُنظوفيام يتعلق بالرشط األخري من رشوط القوة القاهرة واملتمثل يف عدم إمكانية الدفع، فإنه 
واملتمثلة أساساً يف حدوث  قاهرة قوة املعتربة القوة نشوء منع عىل القدرة عدميف  األوىل ؛ حيث تتمثل الزاويةزاويتني

 التصدي من التمكن عدمفتتمثل يف  الثانيةأما الزاوية  ؛مادية غري ممكنة الدفعجائحة فريوس كورونا وانتشاره كواقعة 
ويف هذه الحالة البد من  فريوس كورونا وعدم القدرة عىل إيقاف انتشاره، واقعة تحقق عىل القانونية املرتتبة لآلثار

ته سؤوليم قيام من يُعفى ال تعاقدية اتالتزامالواقع عىل عاتقه  فاملدين والصعوبة، االستحالة بني ما التفرقةإلزامية 
فرضية  تحقق البد من بل له مرهقا التنفيذ يصبح عندما أي ،هالتزام تنفيذ عليهفيها  يصعب التي اللحظة يفالعقدية 

  .أو دفعها عليها التغلب ميكن ال ة التيطلقامل ستحالةاال 

قوة قاهرة معفية  -19ار جائحة كورونا كوفيد انتش-ومن خالل ما سبق ذكره فإنه حتى تكون الواقعة أو الحادث 
من قيام مسؤولية املدين، البد أن يكون هذا الحادث مستحيل الدفع واملقاومة، أي ال يكون يف طاقة املدين دفعه فال 
يستطيع املدين يف هذه الحالة التخلص من تلك النتائج وبالتايل يجعل تنايف االلتزام مستحيال، ويشرتط يف تلك 

حالة أن تكون مطلقة وأال تكون استحالة مقترصة أو ذات أثر نسبي يتعلق باملدين وحده دون غريه من األفراد، االست
بل يجب أن تكون استحالة بالنسبة إىل أي شخص يكون يف موقف املدين امللزم بتنفيذ بنود العقد يف مواجهة 

الرشوط التعاقدية التي  تعديل يف تقديرية لطةس املوضوع لقايض فإن ، ويف حالة عرض النزاع عىل القضاء869الدائن
الواردة يف  رشوطال تعديل طلب فرصة املدين سيمنح الثالثة الرشوط توافرا، وعليه فإن عدمه منعليها  االتفاق تم

 الرشوطهذه  تطبيق يف الحذر مع يف ظل تفيش الفريوس املسؤولية من اإلعفاء طلب العقد، كام ميلك أيضا خيار
 ة حقوق األطراف املتعاقدة.وذلك لحامي

 خامتة:
وما تالها من  -19-ن تفيش الجائحة املتمثلة يف فريوس كورونا كوفيد أ يف ختام هذه الدراسة يظهر لنا جليا 

القرسية التي اتخذتها الجزائر عىل غرار العديد  الحكومية احرتازية مشددة التي تعترب من قبيل اإلجراءات إجراءات
 ف مدنهايف مختلجراءات الحظر الصحي إل  هافرض عن طريق املفاجئل يف مواجهة هذا الحدث تتمث بحيث من الدول

بحرية مختلف الحدود الربية والغلق  كام صاحبها األفراد،الفريوس بني عدوى انتشار وتفيش  نع التجوال للحد منمب
يف ظل فراد لأل  نشطة التجاريةف األ امرسة مختلاملؤقت مل واإليقافوغلق املؤسسات التعليمية واالقتصادية  والجوية

 .-19-كورونا كوفيد لفريوس  االنتشار الرسيع

                                                           
869- Alessandra Spadaro, ''Do the containment measures taken by Italy in relation to COVID-19 comply with human rights law?'', 
European Journal of International Law / https://www.ejiltalk.org.  
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اآلثار القانونية خاصة املتعلقة بتنفيذ العقود  ملواجهة املالمئة القانونية الوسائل من كام قامت باتخاذ مجموعة
للمدين امللزم من جهة بتنفيذ  ة املاليةثر سلبي عىل الذمأ طراف املتعاقدة وما لها من الواردة عىل عمل واملربمة بني األ 

 مبدأ القوة امللزمة باحرتام خرى التزامهأ جراءات الحظر الصحي، ومن جهة إ يف ظل  بنود العقد بعد تفيش جائحة كورونا
 لاللتزامات تنفيذه القانونية للمدين يف ظل الحامية حيث تتمثل وسائل املتعاقدين، رشيعة ن العقدأ للعقد والذي مفاده 

 الظروف الطارئة والقوة القاهرة. تيعامل كل من نظريإ العقدية يف ظل تفيش فريوس كورونا كوفيد يف 

الترشيعية املوجودة التي  الوسائل همأ من بني  -نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة-حيث تعترب هذه النظريات 
فضال عن  يف حل هذا النوع من النزاعات، ضاءالق سلطة حامية مصلحة املدين وتعزيز قرها املرشع الجزائري بغيةأ 

ً تحدد عقودهم بتضمني األطراف ذلك القيام بتشجيع  عالقاتهميف  األوبئة أو الجوائح آثار مواجهة كيفيات بنودا
  يت:أ جملة من النتائج نوردها فيام ي إىلمستقبال، وقد توصلنا بهذا الخصوص  التعاقدية

بطريقة مفاجئة يف الصني وقد  -19-واملتمثلة يف فريوس كورونا كوفيد  محل الدراسة الجائحة هذه لقد ظهرت
ألن تاريخ ظهورها كان معلوماً  الزمنية الجائحةب نسميها أن ميكنناحيث  ،انترشت بشكل رسيع يف مختلف أنحاء العامل

ها آثار  د انتهائها ستبقىوحتى بع طويلة، ألشهر متتد وقد قليلة أيام يف تنتهي فقد ،مجهولة انتهائها مدة يف حني أن
 اته يف مواجهة الدائن املتعاقد معه.موجب تنفيذ عليه استحال الذي عائقا عىل تنفيذ االلتزامات التعاقدية للمدين تشكل

 الناحية من رهقاً م لكن قد يصبح مستحيالً، االلتزام التعاقدي للمدين يف مواجهة الدائن تنفيذ قد ال يعترب
 أن املوجب للمدين ميكنبحيث  ،ىل االختالل الجوهري يف التوازن بني مصلحة املتعاقدينمام يؤدي إ االقتصادية

 طارئة أحداثعن  الناتج املستجد كورونا املتمثلة يف تفيش فريوس الظروف تغري تنفيذ التزامه العقدي بناء عىل يدفع
 عىل حالة كلحيث يقدرها بناء عىل  املوضوع، قايضل الطارئة الظروف وجود تقدير ويخضع فيها، له يد الومفاجئة 

النصوص الواردة يف القواعد العامة  ىلع االستناداستخالص أحكامها و ب إعاملها،وذلك رشوط توفر وبحسبحدة 
 بالقانون املدين الجزائري والفرنيس الذي تم االستدالل به يف بعض املواضع من الدراسة.

قاهرة ين للمدين املتعاقد من خالل  السامح بتطبيق رشوط القوة اللقد سعى املرشع الجزائري لحامية املركز القانو 
إمنا  عامة حالة ليست املستجد، ذلك أن نظرية القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ -19-عىل واقعة فريوس كورونا كوفيد 

م صدور الخطأ دالخارجية املتمثل يف ع عنرص تطبق وفق رشوط محددة منصوص عليها يف القانون املدين، وتتمثل يف
مع األخذ  القضاء لتقدير تطبيقها خضعوي من جانب املدين املتمسك بالقوة القاهرة وعدم التوقع وعدم إمكانية الدفع،

 مستحيالً  أصبحقد  دين أو أن تنفيذهاامل هانفذالتي  االلتزامات ونسبة تجديده تاريخ وأ  العقد إبرام تاريخ عتباربعني اال 
 .لها املرافقة واإلجراءات كورونا جائحة عن اتجةالن القاهرة القوة بسب
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ً  أن تضّمن املتعاقدة لألطراف ميكنوأخريا  القانونية املرتتبة عن إعامل  ثاراآل و  العقد رشوط تتعلق بتعديل بنودا
بدأ مع األخذ بعني االعتبار م ،بصفة كلية أو جزئية استبعادها لهم ميكن كام الطارئة والظروف القاهرة القوةنظريتي 

 ميكن كام ،اإلذعان أو التعسف بحجةالعقد  إبطال يتم ال حتى التوازن العقدي بني مصلحة كل من الدائن واملدين
 اتخاذمن أجل  العقد، تنفيذ حسن عىل التعاونمبدأ و  نية بحسن العقود تنفيذ قاعدة تطبيق املوضوع أيضا لقايض

 هذا األخري اتخاذ وذلك تحت طائلة املترضر لذمة املالية للطرفعىل ا الواقعة األرضار من للتخفيف املناسبة الوسائل
 .الرضر هذا تفاقم منع إىل اآليلة االحرتازية التدابريافة كل
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 ات العقديةاالثار القانونية المترتبة نتيجة فايروس كورونا على االلتزام

 
 

 العراق -كلية القانون / جامعة الكفيل
 ملخص:

ارات تتعلق عتبمام ال شك فيه أن القانون عادًة ما يتدخل يف تنظيم عالقات األفراد الخاصة، وإلزامهم بالتعاقد وذلك ال 
بالغايةمن التعاقد واملصلحة املراد حاميتها، واألزمات التي يجابهها، وذلك عىل ضوء الظروف التي مير عليها املجتمع، فيتفاعل 
ً لدور القانون ومهمته. فهو يتدخل من ناحية ألجل تحقيق العدالة بني املتعاقدين ويتمثلب"حامية  معها، ويندمج فيها مجسدا

ف"، وناحية أخرى لغرض حامية املصالح العليا للمجتمع املتمثلة باملصلحة العامة ، ومبا أن العالقة العقدية تقوم الطرف الضعي
أساساً عىل مبدأ التوازن العقدي، أي املساواة بني أطراف العقد، سواء من حيث حقوق والتزامات ومسؤولية األطراف، أو من حيث 

توازن العقدي ألي سبب من األسباب، أو أختلت املراكز القانونية لألطراف، تبدأ فكرة مضمون العقد. فإذا حدث واختل هذا ال
الضعف التعاقدي بالظهور، بحيث يظهر انعدام املساواة الفعلية بني أطراف العالقة العقدية، سواء من حيث تكوين العقد، أو من 

ً الذي يعد روس كورونا ايفة أزمة صحيةنتيجحيث مضمونه ، وال سيام ما متر به الدول حالياً من  حة العامة خطريا عىل الص تهديدا
ً ار وأنتج اث ي أصبحت خاصة فيام يتعلق بااللتزامات التعاقدية التو هذه اآلثار تحتاج معالجة قانونية كافة جوانب الحياة،و عىل كل  ا

 .يف مهب الريح
 .التزامات،قانونية ،اآلثار، كورونا، التعاقد الكلامت املفتاحية :

 
 Abstract: 

There is no doubt that the law usually interferes in organizing private individuals' 

relationships and obliging them to contract due to considerations related to the purpose of the 

contract and the interest to be protected, and the crises it faces, in light of the circumstances that 

society passes through, interacts with them, and merges with them embodying the role and 

mission of the law. On the one hand, it intervenes in order to achieve justice between the 

contracting parties and is represented as "protecting the weak party", and on the other hand for 

the purpose of protecting the supreme interests of society represented in the public interest, and 

since the contractual relationship is basically based on the principle of contractual balance, that 

is, equality between the parties to the contract, whether in terms of rights, obligations and 

responsibility The parties, or in terms of the content of the contract. If this contractual balance is 

disturbed for any reason, or the legal positions of the parties are disturbed, the idea of contractual 

weakness begins to appear, so that the actual inequality between the parties to the contractual 

relationship appears, whether in terms of the formation of the contract, or in terms of its content, 

especially what states are going through. Currently, from a health crisis, the result of the Corona 

virus, which is a serious threat to public health and has produced effects on all aspects of life, and 

these effects need legal treatment, especially with regard to contractual obligations that have 

become in the wind. 

key words :  

Contracting, Corona, Effects, Legal, Obligations.  
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 مقدمة:
يعيش العامل منذ فرتة أحداثا أقل ما ميكن أن يقال عنها أنها عصيبة، أدت إىل وفاة مئات األشخاص وإصابة 
اآلالف، بحيث مل يستطع لحد الساعة أي كان إيقاف انتشار هذا الوباء، الذي تسبب فيه فريوس كورونا الجديد 

،Covid 19  بعد انتشاره بشكل كبري يف العديد من دول العامل منذ أن ظهر الذي أثار إرباكا يف املشهد العاملي ، خاصة
متفشيا يف جمهورية الصني الدولة األكرث سكانا يف العامل وتحديداً يف مدينة وهان والذي أودى بحياة اآلالف، مع 

اءاتها جر تزايد املخاوف من انتشاره تزامناُ مع معدالت اإلصابة والوفيات حول العامل، فرضت معظم دول العامل إ 
التحفظية واالحرتازية، هنالك بعض الدول أعلنت حالة طوارئ فرضت من خالله عزال وإقفاال شامالً يف محاولة 
للتخفيف من حدة انتشاره والذي يعد عامل انتشاره واقعة غري مسبوقة. وخاصة بعد ما أعلنت منظمة الصحة العاملية أن 

تثري القلق الدويل يف جميع أنحاء العامل، وأصبحت الدول بحاجة أعداد اإلصابات شكلت حالة طوارئ صحية عامة 
عامل العقود الدولية، وظهر  ذلك يظهر بوضوح يف تأثر األ  يفإىل اتخاذ تدابري الطوارئ الناتجة عىل اضطرابات كبرية 

 البعض األمر عىلوالتشغيل، مبا يف ذلك إغالق أماكن العمل واملوانئ، وتعطل قنوات اإلمداد والتوزيع، مام اختلط 
حول ما إذا كان من قبيل الظروف الطارئة أو من قبيل القوة القاهرة، ، وأثره عىل العقود واالتفاقيات،  كونه حدث و 
ظرف طارئ غري متوقع ومن ثم سيؤثر أو يغري من أداء االلتزامات التعاقدية، وهذا ما يطلق عليه أيضـا بالقوة القاهرة 

د واالتفاقيات والذي ينص عىل ما يجب أن يتم فيام لو طرأت أية حادثة ال ميكن توقعها أو الذي يعد أحد بنود العقو 
دفعها واستحال معها تنفيذ االلتزامات التعاقدية، ولهذا الرشط دور كبري يف الحد من النتائج املرتتبة عىل مبدأ استحالة 

عها التعاقدي نتيجة حوادث ال ميكن دفعها وال توقتنفيذ االلتزام التعاقدي والذي يعد أحد وسائل انقضاء االلتزام 
وخارجة عن سيطرة أطراف االلتزام، وال ترجع إىل خطأ أي منهم، فهي حوادث الحقة عىل العقد بحيث تجعل استحالة 
تنفيذ االلتزامات التعاقدية الحقة عىل انعقاد العقد وليست سابقة أو معارصة له. فوظيفة هذا الرشط هو التعامل مع 

لحوادث التي ميكن أن تحدث أثناء تنفيذ االلتزام التعاقدي مهام كانت درجة خطورته. فالقوة القاهرة ترفع املسؤولية ا
 عن املدين الذي ال يكون بحاجة يف مثل هذه الحالة إىل رشط اإلعفاء من املسؤولية العقدية.

 مفهوم االلتزام العقدي: املبحث األول
، يف عناهموف نقسم هذا املبحث عىل مطلبني ، سنخصص املطلب األول لبيان لغرض اإلحاطة بهذا املوضوع س

 .كيفه القانوين حني سنخصص املطلب الثاين لت
 العقدي يف ظل جائحة كورونا االلتزاممعنى : األولطلب امل

َماً ولَِز  بت اَماً َولِزَاَمًة َولُزجَمًة َولُزجَمانَاً، أي ثاإللزام لغًة: مصدر الفعل ألزم اليشء، وأصله لَزَِم اليشَء يَلجزَُمُه لَزجَماً ولُزُوج
ءَ فال يَُفارِقُُه) (، فاإللزام يف اللغة يدل عىل اإلثبات والدوام، 870ودام عليه، ومل يَُفارِقَُه، ويقال رَُجٌل لُزََمٌة، أي يَلجزَُم اليشَّ

                                                           
 .17، ص 1969د. حسن كرية ، املدخل إىل القانون ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 870
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التساع فهي وباء ينترش عىل نطاق شديد ا وإيجاب األمر عىل الغري كام تدل عىل ذلك مادته اللغوية.أما معنى الجائحة
عىل عدد كبري من األفراد. قد تحدث الجوائح لتؤثر عىل البيئة والكائنات  -كاملعتاد-يتجاوز الحدود الُدوليَّة، مؤثرًا 

(،ويُعرف بأنه " املرض التنفيس الحاد ، يُسببه 871الزراعية من ماشية ومحاصيل زراعية واألسامك واألشجار وغري ذلك)
، هذا الفريوس قريٌب جًدا من فريوس سارس. اكتُشف ألول مرة خالل تفيش فريوس  2019فريوس كورونا املستجد 

كورونا يف ووهان تحدُث عددٌ من األعراض وتشمل الحمى، والسعال، وضيق النفس ، واعتربته منظمة الصحة العاملية 
يل من الدول، وهو ما نشهده اآلن. وعليه اختلفت وجهات ( جائحة، كونه انتشاره عامليا شامال عددا غري قل19)كوفيد 

 (.872النظر واآلراء حول طبيعة الفريوس ومصدره وإخفاء املعلومات عنه)

ومن ناحية الفقه القانوين فنجد أن األمر يرتبط بالعقد ودور اإلرادة فيه، فكلام تطور القانون وتقدم كلام وجد 
يف صنع العقد، وذلك بفرض املراكز التعاقدية أو ترتيب آثارها، كون التعاقد  املرشع نفسه مضطراً إىل مشاركة اإلرادة

مع اآلخرين وليد الحاجة إىل التعامل، والتعامل رضورة اجتامعية قدمية مالزمة لنشوء املجتمعات ،فال تخلو الحياة 
لتزام وعرف الفقه القانوين االاليومية لكل فرد من إبرام عقد من العقود، مام يجعل مسرية الحياة مرتعة بالعقود ، 

(،وعرفه اخرون بأنه " اثر لتعلق 873العقدي بأنه " اثر الرتباط إيجاب بقبول عىل وجه مرشوع يثبت أثره يف محله ")
 .(874)باآلخررشعاًعلىوجهيظهرأثرهفياملحل"كالم أحد العاقدين

 من العكس عىل. العقد يعرفا مل رصي،امل املدين القانون وكذلك السوري، املدين القانون أن إىل االشارة وتجدر
منه،حيثجاءفيهاأن"العقدهواتفاقيلتزمبموجبهشخصأوعدةأشخا1101ذلك،فإنالقانوناملدنيالفرنسيكرستعريفالعقدفياملادة

ذي هو احد (( يف حني عرف املرشع العراقي العقد ال.صتجاهشخصآخرأوأكرثبإعطاءيشءأوبفعليشءأوااملتناععنفعليشء
املعاقدين بقبول األخر  احد من الصادر اإليجاب ))ارتباط بأنه العراقي املدين القانون من 73 املادةمصادر االلتزام في

 -:ويفهم من التعريف ما ييل  عىل وجه يثبت أثره يف املعقود عليه(( ،

                                                           
 . 25، ص 2008هدي ، املتعاقد املحرتف ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. معتز نزيه محمد الصادق امل871
لقاهرة، ااعتربت فيه املحكمة عدم حضور أحد املتقاضني أمام املحكمة، نظراً للظروف االستثنائية التي ال ميكن تجاوزها، والتي تحمل طابع القوة )872

، لتنتهي 19-يوماً، ملخالطة شخص تأكد إصابته بفريوس كوفيد 14ر، لكونه تحت الحجر بسبب وباء كوفيد املنترش، حيث إنه مل يتمكن من الحضو 
كمة حاملحكمة إىل أن تلك الظروف االستثنائية، تشكل قوة قاهرة، كونها خارجة عن السيطرة، وغري متوقعة، وال ميكن مقاومتها، ومن ثم ثبت للم

يح موافقة لحضوره إىل جلسة املحكمة، وأضاف الحكم ثبوت أنه مل يتوافر ألحد املتقاضني، عدم إمكانية ضامن زوال خطر العدوى، والحصول عىل ترص
ته ، وباء كإجراء محادثة سمعية برصية عن بعد، وهو ما يؤكد عىل عدم إمكانية الحضور أو التواصل عن بعد لهذه الجلسة املحددة سلفاً. ينظر : جان ب

 عىل املوقع التايل: 16/5/2020، مقال منشور عىل مجلة محكمة االلكرتونية بتاريخ   colmarحكمة االستئناف كورونا والقوة القاهرة تعليق عىل قرار م
https://www.mahkama.net/?p=19549 

 . 27د. معتز نزيه محمد الصادق املهدي ، مصدر سابق ، ص873
 .451،ص  1980التزام ، مقارنة بني القانونني املرصي واللبناين ،دار النهضة العربية ،بريوت ، د.أنور سلطان ، إحكام 874

https://www.mahkama.net/?p=19549
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، ءأن االلتزام العقدي ينشأ من توافق إرادتان متحدتان ، ولكن ميكن أن يعدل عن طريق تدخل املرشع أو القضا
ال    أي ان األصل العقد رشيعة املتعاقدين بحيث، يف حاالت استشنائية وإجبار أحد أطرافها أو كالهام بتعديل العقد

يحق ألي من طريف العقد تعديله أو الغاؤه،أو التحلل من التزاماته العقدية بإرادة منفردة ،وليس ذلك فحسب بل 
تعاقدين إال أنه رغم ما تقدم فإذا وجد لدى أحد امل. دون رضا املتعاقدين اليجوز للقايض التدخل يف تعديل أو إلغاء العقد

عذر قهري، أو تغريت الظروف التي تم فيها إبرام العقد، بحيث أصبحت تؤدي إىل اختالل يف التوازن االقتصادي 
ً مر بني الطرفني،أو تجعل تنفيذه مرهقاً أو مرضاً، بأحدهام بحيث يصبح تنفيذه اللتزامه العقدي أم هقاً له، يجوز إما را

تعديل العقد إىل الحد الذي يرفع بها لرضر،أو فسخه حسب طبيعته والظروف التي تغريت، ووفقاً ملصلحة الطرفني، 
ة عىل جائحة فريوس كورونا املستجد السلبي واصبحت هذه الحاالت تطبق عىل العقود  يف الوقت الحارض نظراأًلثار

اإلدارية  قود اإليجار والعمل، والعقودا يتعلق بتلك الناجمة عن عقود املدة املستمرة كع، وخاصة مااللتزامات العقدية 
والسيام القطاع االستثامري،األمر الذي يجعل من الصعب،بل من املستحيل أحيانا، تنفيذ االلتزام العقدي والتوريد، 

وقاية اذ التدابري واإلجراءات االحرتازية للحكومات العامل إىل اتخ أو تأخري تنفيذه عىل أقل تقدير ، وخاصة ان اغلب
لغرض الحفاظ عىل املواطنني واملقيمني، سواء بتعليق الدراسة مبختلف مراحل التعليم أو تعطيل من هذه الجائحة،

العمل مبختلف الوزارات والهيئات الحكومية ووقف جميع الرحالت الدولية، وفرض الحظر الشامل او الجزيئ 
 .التي تتواىل بصفة يومية، كلام جّد جديد يستدعي اتخاذهت وغريهامن اإلجراءا

 املطلب الثاين : التكييف القانوين لاللتزام العقدي ظل جائحة كورونا 
مام ال شك فيه أن القانون عادةً ما يتدخل يف تنظيم عالقات األفراد الخاصة، وإلزامهم بالتعاقد وذلك العتبارات  

لحة املراد حاميتها، واألزمات التي يجابهها، وذلك عىل ضوء الظروف التي مير عليها تتعلق بالغايةمن التعاقد واملص
املجتمع، فيتفاعل معها، ويندمج فيها مجسداً لدور القانون ومهمته. فهو يتدخل من ناحية ألجل تحقيق العدالة بني 

مثلة باملصلحة عليا للمجتمع املتاملتعاقدين ويتمثلب"حامية الطرف الضعيف"، وناحية أخرى لغرض حامية املصالح ال
العامة ، ومبا أن العالقة العقدية تقوم أساساً عىل مبدأ التوازن العقدي، أي املساواة بني أطراف العقد، سواء من حيث 

(. فإذا حدث واختل هذا التوازن العقدي ألي 875حقوق والتزامات ومسؤولية األطراف، أو من حيث مضمون العقد)
و أختلت املراكز القانونية لألطراف، تبدأ فكرة الضعف التعاقدي بالظهور، بحيث يظهر انعدام سبب من األسباب، أ 

املساواة الفعلية بني أطراف العالقة العقدية، سواء من حيث تكوين العقد، أو من حيث مضمونه ، وال سيام ما متر به 
ً الذي يعد روس كورونا ايفأزمة صحية نتيجة الدول حالياً من  ً ر اخطريا عىل الصحة العامة وأنتج اث تهديدا كافة عىل كل  ا

خاصة فيام يتعلق بااللتزامات التعاقدية التي أصبحت يف مهب و هذه اآلثار تحتاج معالجة قانونية جوانب الحياة،و 

                                                           
لة ب( من القانون املدين املرصي عىل أنه "يف العقود امللزمة للجانبني إذا انقىض التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه التزامات املقا159تنص املادة )875

 اء نفسه".له وينفسخ العقد من تلق
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ً تكبد املتعاقدين  ،إذالريح  كانوا أشخاص أو رشكات خسائر كبرية بسبب عدم قدرتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم  سوآءا
قانونية عدة بني األطراف املتعاقدة من حيث عدم القدرة عىل تنفيذ االلتزام ،  تاإلمر الذي أثار إشكاال التعاقدية , 

تزام عىل مام أثار جدالً فقهياً فيام يتعلق بالنصوص القانونية التي سيكيف االل، ه عدم تنفيذ التي سترتتب عنداآلثار و 
اىل أي مدى ؟ و القاهرةالقوة أم وفقاً ألحكام لنظرية الظروف الطارئة؟  ثار وفقاً تعالج هذه اآل يام إذا كانت سفأساسها ،

 ميكن إن يكون فريوس كورونا مانعا قانونيا من تنفيذ االلتزامات القانونية املرتتبة عىل ذمة طريف العقد .

تعاقد من الوفاء بالتزامه املستجد "كورونا" قوة القاهرة مينعامل 19إىل أعتبار فايروس كوفيد ت بعض الدول أتجه
العقدي نتيجة الركود الذي أصاب بعض القطاعات االستثامرية مام يجعل من املستحيل أو عىل األقل من الصعب 
ً لطبيعة الظروف واالجراءات الوقائية  تنفيذ بعض االلتزامات التي تعهد القيام بها مبوجب العقد أو يؤخر تنفيذها نظرا

سمية املختصة، كون األوبئة الصحية واقعة مادية ترتب آثار سلبية واضحة ميكن رصد مالمحها التي أعلنتها الجهات الر 
ً لهذا الرأي فأن عىل العالقات القانونية بوجه عام والعالقات التعاقدية عىل وجه الخصوص. كورونا إن  فريوس ووفقا

ً ة التنفيذ عليه ينقيض االلتزام وهاعتربناه قوه قاهره فان أثره عىل االلتزامات التعاقدية يجعلها مستحيل هو  ذا يرتب أثرا
عدم التزام الطرف املتعاقد بالتعويض أنه غري ملزم بالضامن ما مل يوجد نص أو اتفاق يقيض بغري ذلك , وأخذ بهذا 

اع سالرأي يف العراق فبعد ان اعتربت منظمة الصحة العاملية فريوس كورونا وباء عاملي) جائحة ( لرسعة انتشاره وات
 ٢٠٠٥نطاقه والقلق الشديد ازاء هذا الوباء، اتخذت الحكومة العراقية اجراءاتها القانونية وفقاً للدستور العراقي لسنة 

 ٥٥الذي أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ االجراءات املناسبة ازاء هذا الوباء، وقد اعترب االمر الديواين رقم 
ولغاية اعالن وزارة الصحة انتهاء  ٢٠٢٠/  ٢/ ٢٠جميع املشاريع والعقود ابتداء من هذا الوباء قوة قاهرة ل ٢٠٢٠لسنة 

روس كورونا قراراً قضائياً إعترب مبوجبه أن فاي" الشامل" وأخذت به دولة لبنان حيث أصدرقاضيالتحقيقفي وباء كورونا،
أن هذا اإلصابة بالعدوى املميتة، و يشكل قوة قاهرة من جراء تعريض املواطنني، مبن فيهم نزالء السجون،إىل خطر 

األمر يختزن عىل املستوى الوطني، حالة رضورة تسمح للقايض مباله من سلطة تقدير أن يتخذ تدابري وقائية ملالءمة 
(  الذي 2020/ 3/ 15وكذلك أيده مجلس القضاء االعىل التونيس عند صدور قراره يف )األوضاع الخطرة املشكوك منها، 

وضع الصحي االستثنايئ الذي متر به البالد نتيجة انتشار فريوس "كورونا" يدعو اىل اتخاذ بعض التدابري أكد فيه أن ال
وكان أولها "اعتبار الوضع الصحي العام الذي متر به البالد هو من قبيل القوة القاهرة" ،وبالفعل اعتربته محكمة 

( قوة قاهرة كون االوضاع  80/2020بالدعوى املرقمة ) 2020/ 3/ 12استئناف كوملار الفرنسية مبوجب قرارها الصادر يف 
بينام أتجه الرأي ، وكذلك أخذت به جمهورية مرص .(876التي تشهدها البالد بسببه استثنائية ، وال ميكن مقاومتها )

ستحيلة م االخر من الفقه القانوين نحو أعتبار فايروس كارونا ظرف طارئ ، ومن ثم فأن االلتزامات التعاقدية ال تكون

                                                           
، مطبعة العاين ، 2-1، ع8عدنان ابراهيم رسحان ،سلطة القايض التقديرية ازاء طلب الفسخ لعدم التنفيذ، بحث منشور يف مجلة العلوم القانونية ، مجلد  876

 .278،بغداد ،ص  1989
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بل مرهقة عىل املدين فللطرفني املتعاقدين أما إن يتفقوا عىل تسوية املنازعة بينهم ودياً أو إن يلجوا إىل القضاء لغرض 
تحقيق التوازن بني طريف العقد ويقوم بتخفيف االلتزام إىل الحد املعقول عىل الطرف املرهق وهو املدين كام لو أصدر 

أو إن يختار القايض زيادة االلتزامات عىل عاتق الدائن ، وممكن أن   املستأجر  حكم قضايئ بتخفيض األجرة عىل
يقاف العقد مؤقتاً لحني زوال الظرف االستثنايئ ، تعترب سبباً «19-كوفيد»ال جدال يف أن جائحة نرى أنه و . يحكم بإ

ب ، فالوباء يشبه يف أثره الحرو ه وال ميكن ألي منهم توقعأجنبياً عن العقد، ألنه أمر خارج عن إرادةاملتعاقدين، 
، لتزام العقدية تنفيذ االتأثريها استحالبوالكوارث الطبيعية التي متنع من تنفيذ العقد بالصورة املتفق عليها، وقد يصل 

لذلك، ويف رأينا، أنه توجد حاالت عقدية يعترب فيها الفريوس من قبيل الظروف الطارئة التي تؤدي إىل تعديل العقد، 
إىل  إخالل املتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية يرجع، كون  ت أخرى يعترب فيها الفريوس من قبيل القوة القاهرةوحاال 

الوباء، يخضع إىل كل من النظريتني، ومعيار خضوعه هو مدى تأثريه يف العقد املطلوب تنفيذه، فإذا كان تأثري الوباء 
الوباء يف ارتفاع كلفة اإلنتاج، أو زيادة أسعار النقل بدرجة مرهقة، هو اإلرهاق الشديد ألحد طريف العقد، كأن يتسبب 

فإن تأثري الوباء يف العقد هنا، يعترب من قبيل الظروف الطارئة، التي تخول ألحد املتعاقدين اللجوء إىل القايض، بطلب 
حالة تنفيذ العقد بب الوباء يف استرد االلتزام للحد املعقول، الذي يستطيع معه الوفاء بجزء من التزاماته، بينام إذا تس

، فيعد ذلك قوة قاهرة، الً مثمستحيالً، بسبب غلق املوانئ أو املطارات  يف العقود الدولية مطلقاً، كأن يصبح نقل البضائع
أن  رب، ويف رأينا فأن نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة تعت ، من الوفاء بالتزاماتهم التعاقديةينأي تعفي املتعاقد

من الوسائل الخاصة بحامية املدين الذي يصبح مهدد باإلفالس أو عىل األقل أصبحت ذمته املالية غري كافية لتنفيذ 
االلتزامات املتعاقد عليها ، وذلك تطبيقاً ملبدأ أخالقي عام مفاده أنه ال تكليف مبستحيل أوال تكليف مبا يتجاوز الطاقة 

 .العادية لإلنسان

ً ملا  تقدم توافر رشوط القوة القاهرة يف االلتزام العقدي املتفق عليه واملستحيل تحقيقه ظل جائحة يشرتط وفقا
 كورونا لتطبيق القضاء مبدأ التوازن العقدي 

أوالً : أن يكون االلتزام مستحيالً ، أي أنه جعل من االستحالة عىل املتعاقد تنفيذ االلتزام العقدي الذي ينسب 
 يجعل االلتزام العقدي مستحيل التنفيذ أي نفي الرابطة السببية بني التزام املدين وبني سببإليه اإلخالل به ،كونه 

عدم التنفيذ ، ومن ثم امتناع مسائلته عن الرضر الذي حدث للدائن وانقضاء الرابطة العقدية ، ولكن يشرتط فيه إن 
يها املدين إذا التي يستطيع إن يتغلب ف تكون االستحالة مطلقة عىل املدين وال يكفي إن تكون استحالة نسبية أي

 .بذل جهد استثنايئ ، وإن يكون مصدر االستحالة أجنبياً فال يكون للمدين دخل يف وقوعها

ثانياً : أن يكون الحدث مستقالً وخارجاً عن أرادة املدين ، ويقصد به أن يكون الحدث خارجاً عن أرادة املدين 
قرتن به خطأ املدين وال ينجم عن إهامل أو تقصريه ، واشرتاط استقالل الحدث فال يتسبب يف حدوثه وال يسبقه أو ي
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عن إرادة املدين يبدو منطقيا وتحقيق العدالة كام انه يتامىش أيضاً مع مبدأ حسن النية فمن غري املنطقي و من غري 
عترب فايروس خطأه ، ولذلك ي العدل أن يسمح للمدين باالستفادة من عدم تنفيذ العقد إذ كان عدم التنفيذ يعزى إىل

كورونا من  تطبيقات القوة القاهرة كونها سبباً اجنبياً خارج عن أرادة  املدين وعندئذ ينبغي عىل املحاكم إن تفرق ومتيز 
 .877بني سبب عدم التنفيذ األجنبي عن املدين وبني ذلك الذي يعود إليه

 ثالثاً: رشط عدم أمكانية دفع الحدث والتوقع
باغ وصف القوة القاهرة عىل الحدث الذي ينجم عنه الرضر إن ال يكون بإمكانه )أي املدين (  دفع يشرتط إلس

وقوعه وتالفيه والتغلب عىل نتائجه بعد وقوعه ولو ببذل تضحيات كبرية ويعد هذا الرشط يف الواقع رشطاً بديهياً تقتضيه 
من املرشع رصاحة يف ترشيعات معظم الدول هذا الرشط ضطبيعة الفكرة التي تقوم عليها القوة القاهرة لذلك مل يدرج 

مقومات القوة القاهرة فالقانون املدين العراقي مل يرش بعبارة رصيحة إىل رشط عدم القدرة عىل الدفع .  وبهذا فأن 
لظروف ا املسؤولية العقدية قد ترتفع عن صاحبها إذا ما متسك بأحد األسباب األجنبية عنه والتي متثل يف جوهرها جميع

والوقائع املادية والقانونية التي ميكن للمدعى عليه يف دعوى املسؤولية املدنية أن يستند إليها ليك يثبت أن الرضر ال 
ينسب إليه وال دخل له فيه وإمنا هو نتيجة حتمية لذلك السبب، ومتثل القوة القاهرة أهم صور هذا السبب األجنبي، 

جة، ويقع لسبب االجنبي حتى ميكن القول بانعدام عالقة السببية بني الفعل والنتيوأن عالقة السببية تقتيض إثبات ا
عبء إثبات القوة القاهرة عىل املدين أو املدعى عليه يف دعوى املسؤولية العقدية، وبخصوص حالة الطوارئ السارية 

 يجة.يف هذه األيام فإنها تعترب سبباً كافياَ النعدام عالقة السببية بني الفعل والنت

 االثار القانونية املرتتبة عىل  استحالة تنفيذ االلتزام العقدي أثناء جائحة كورونا: املبحث الثاين
يه أن كل ومام الشك فمبا أن اغلب الدول ذهبت نحو تكييف هذا الوباء من قبيل القوة القاهرة مبا فيها العراق ،

ئية ميكن أن ات املقارنة والفقهية، لكن من الناحية املبدرشط من هذه الرشوط اختلفت بشأن تطبيقها لنظريات الترشيع
كواقعة مادية قد تكون قوة قاهرة، كلام كان لها تأثري  – مثل فريوس كورونا – نستخلص منها أن انتشار وباء صحي

ن عىل دييف حال مل يتفق املتعاقلذا مبارش عىل عدم تنفيذ االلتزام التعاقدي من طرف املدين إذا ماتوفر رشوطها ،
تسوية املنازعة بينهم وديا، فهنا يلجؤ إىل القضاء من اجل تحقيق التوازن بني طريف العقد ويف هذا املجال سيكون 

 إمام القايض إحدى الخيارات األتية والتي سنتناولها يف املطالب الثالث:

 العقدي االلتزام املطلب األول: انقضاء

                                                           
 فتخص اإلقالة.   183-181من القانون املدين العراقي تخص الفسخ ،امااملواد  178-177أن املواد القانونية  877
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ص ني لتحقق سبب أجنبي  هو انقضاء االلتزام العقدي وتوابعه ، وهذا ما ان أهم آثار استحالة تنفيذ االلتزام العقد
 "ينقيض االلتزام إذا أثبت املــدين أن الوفـــاء به بأنه( مـن القانـون املدنـي العراقـي  425املادة) باملرشع العراقـي  عليه

( والتي نصت عىل أنه "إذا استحال عىل 168وكذلك املادة )،  (878أصــبح مستحيالً عليه لسبب أجنبي  ال يـد لـه فيه )
امللتزم بالعقد أن ينفذ  االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت 

 (. 879عن سبب أجنبي  ال يد له فيه ،وكذلك يكون الحكم إذا تأخر امللتزم يف تنفيذ التزامه ")

استحالة  يف العقود امللزمة للجانبني ال ينقيض بسبب وخاصةً أن االلتزام العقدي،  أعاله وادامل نصوصويتضح من 
ة املسؤولية فانه ال محل الثارة مسألبذلك و ،  سبب أجنبي  اليد للمدين بهعودلتنفيذه إال إذا كانت  هذه االستحالة ت

الناتج عن  ارنة مع حالة انقضاء االلتزام العقديالعقدية ليختار الدائن بني تلك املسؤولية وبني فسخ العقد ،باملق
عىل ،االستحالة التي ال ترجع إىل سبب أجنبي  ،فهنا ال يكون اال فسخ العقد ،وقد نص القانون عىل فسخ العقد تلقائياً 

منا ا أن الدائن يف هذه الحالة يحتفظ بحقه بالركون إىل الفسخ القضايئ والفسخ االتفاقي، إال أن لجوئه إىل القضاء
يكون لتقرير أن استحالة التنفيذ بسبب أجنبي  أمر محقق وان العقد قد انفسخ ،فالحكم هنا يقرر الفسخ ال أن 

 (.   880ينشئه)

 أنفساخ العقداملطلب الثاين: 
( وردت يف القسم األول من الكتاب األول ، 179،180وعليه فقد أفرد املرشع العراقي لالنفساخ مادتني هام )

ث من الفصل األول من القانون املدين العراقي تحت عنوان )إنحالل العقد( وحدد طرق االنحالل بطريقتني الفرع الثال
(، ولقد دمج األنفساخ بالفسخ ، وعليه نجد املرشع العراقي قد جعل األنفساخ نوعاً من أنواع الفسخ، 881الفسخ واإلقالة )

ن ألنفساخ أحد الطرق التي ينحل بها العقد امنا ادخله ضموهو الفسخ االتفاقي والقضايئ والقانوين، أي مل يجعل ا
 الفسخ،

ويرتتب عىل تحقق حالة األنفساخ نتيجة االستحالة أن ينحل العقد انحالال كامالً وذلك بعودة الطرفني إىل 
لتنفيذ، وهنا ا الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.  وان حالة زوال اثر العقد من حني إبرامه، يكون يف العقود الفورية

نكون أمام الفسخ .أما زوال أثره بالنسبة للمستقبل فقط، فيكون يف العقود املستمرة التنفيذ، وهنا نكون أمام حالة إنهاء 

                                                           
 .56،ص 1988د. عبد الحميد ألشواريب ، املشكالت العملية يف تنفيذ العقد ، دار املطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، 878

 . 699-698،ص1934، نظرية العقد، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة ،  1د.عبد الرزاق السنهوري ، النظرية العامة لاللتزامات ، ج 879
 . 160، ص 1950الحي حجازي ، عقد املدة أو العقد املستمر والدوري التنفيذ، مطبعة جامعة فؤاد األول ، القاهرة د. عبد  1
،مطبعة العاين  2-1، ع 8بحث منشور يف مجلة العلوم القانونية مجلد  –عدنان إبراهيم سلطان ، سلطة القايض التقديرية إزاء طلب الفسخ لعدم التنفيذ 2

  445،ص 1989، بغداد ، 
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العقد أو إلغائه وعليه، فان األمر يدور حول مسالة انقضاء االلتزام وتوابعه من تأمينات عينية وشخصية تكفل االلتزام 
  العقد للمبدأ القائل أن سقط األصل سقط الفرع،أما فيام يتعلق بتلك االلتزامات التي ال ترتتب عىل قبل تنفيذه ،تطبيقاً 

نفسه وإمنا عن عقد أخر ،ولكنه  مرتبط بالعقد األصيل، فتسمى هذه العقود بالعقود الفرعية ، وخري تطبيق لها هي عقود 
املقاول األول )األصيل( يف مثل هذه املقاوالت الكبرية، إىل  وغالباً ما يلجأ (.882مقاوالت املباين واملنشآت الكبرية)

إبرام هذه العقود مع مقاولني ثانويني، ويهدف من وراء ذلك إىل تحقيق الغرض من املقاولة األصلية، مع مراعاة مدة 
ام هو مصري هذه ف فالسؤال الذي يثار هو، إذا استحال تنفيذ العقود األصلية بسبب من أسباب استحالة التنفيذ. التنفيذ

 العقود الفرعية أو الثانوية؟

لإلجابة عن هذا السؤال، ميكن القول أن وجود هذه العقود واستمراريتها  مرتبط باستمرار ودوام عقد املقاولة 
األصيل، فإذا فسخ هذا العقد فال تبقى هناك حاجة الستمرار هذه العقود الثانوية، تطبيقاً لقاعدة إذا سقط األصل سقط 

أن كـأن لـم يكـن مـن تاريخ إبرامه، أي أن يرجع أثره إىل املايض فكيعترب العقد املفسوخ ة لذلك فأن لفرع. باالضافا
( منه 180/2موقف الترشيعات املدينة إزاء هذا األثر، فقدنص القانون املدين العراقي يف املادة )واختلف  العقد مل يكن.

يم األعيان املالية أو انفسخ سقط االلتزام الذي كان مرتتباً عليه ،فال يلزم تسلعىل "إذا فسخ عقد املعاوضة الوارد عىل 
 البدل الذي وجب بالعقد ،وان كان قد سلم يسرتد. فإذا استحال رده يحكم بالضامن". 

 ( منه عىل "إذا فسخ العقد أعيد املتعاقدان إىل160واملوقف نفسه يف القانون املدين املرصي، فقد نص يف املادة )
 الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان مستحيالً استبدال به تعويضاً يعادله".

(عىل 160يتضح أن املرشع املرصي مل ينص رصاحة عىل رجعية االنفساخ، وامنا استعري هذا األثر من نص املادة)و
ستقل يف ذي افرد لذلك نص مكام فعل املرشع العراقي الوليس أساس  أن هذا األثر مشرتك بني الفسخ واالنفساخ 

 ، وحسناً فعل املرشع العراقي بالنص عىل هذا االثر رصاحة.…((، إذ ذكر عبارة) إذا فسخ العقد أو انفسخ 180املادة )

وعليه فان نطاق فكرة االثر الرجعي قارصة عىل العقود الفورية التنفيذ من دون  عقود املدة، ذلك أن التزامات 
ها تتقابل فيام بينها تقابالً تاماً متجدداً بتجدد الزمن ،فان ما يتم فيها يف جانب يقابله ما تم في الطرفني يف هذه العقود

 من الجانب اآلخر.

لعقد بيعاً كانا عليه قبل التعاقد، فان كان اما املتعاقدين إىل  عادةأن األثر الرجعي لالنفساخ يؤدي إىل اوبذلك ف
، وجب عىل  ميتوباء عاملي ماستحالة استرياد البضاعة الن البلد يف حالة مثالً وأنفسخ الستحالة التنفيذ بسبب 

                                                           
 1981، بغداد ،  92و 91 ند. مجيد حميد العنبيك ، املفهوم العام للقوة القاهرة واثرها يف تنفيذ املقاول اللتزاماته التعاقدية ، مجلة النفط والعامل ، العددا1

 .23، ص
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املشرتي أن يرد ما تسلمه، أن تسلم شئياً من العني املبيعة. وإذا كان املشرتي قد دفع الثمن ،فهنا وجب عىل البائع أن 
ية ، الن املبيع م صناعية أم مدنيرد الثمن وعىل املشرتي أن يعيد اليشء بثمراته، سواء أكانت تلك الثمرات طبيعية أ 

وأساس التزام كل من البائع واملشرتي ،  (883يعد كأنه مل يخرج عن مسلك البائع، وكذلك مثاره التي حصلها املشرتي)
برد ما تسلمه، هو الكسب دون سبب فإذا فسخ العقد مل يبق هناك سبب الحتفاظ كل من املتعاقدين بثمرات اليشء 

ً للعقد. هذا إذا كان املتعاقد سيئ النية أما إذا كان حسن النية، فانه يتملك ما قبضه من الذي كان قد تسلمه تنف يذا
 ( من القانون املدين العراقي.1165الزائد وما استوفاه من املنافع مدة حيازته، كام تقيض بذلك املادة )

وصناعة  النقل و الشحن الدويل إن العديد من الرشكات العاملية و املتخصصة يف مجاالت متعددة كالطاقة ومبا 
السفن و الطائرات و املسائل التكنولوجية باإلضافة اىل املواد البرتولية الدفع بوجود حالة القوة القاهرة ألجل وقف 
التزاماتها التعاقدية بشكل مؤقت وإعادة التفاوض وفقا للظروف املستجدة ألجل تفادي غرامات التأخري أو التعويض 

 .تنفيذ العقود الدوليةعن التأخري يف 

 املطلب الثالث: وقف تنفيذ العقد
كام إن القوة القاهرة التي تعيق تنفيذ العقود قد تكون مؤقتة وهنا ينظر إىل ميعاد زوالها , فإذا وجدت مثة بوادر 

بل انقضاء ق واحتامالت تشري إىل إن القوة القاهرة تزول بعد فرتة قد تطول أو تقرص ولكن يف كل األحوال فإنها ستزول
املوعد املحدد لتنفيذ التزام املدين فإنها تعد هنا قوة قاهرة مؤقتة التؤدي إىل انفساخ العقد أو انقضاء التزامات املتعاقدين 

 ( . 1بل يبقى العقد قامئا ويتوقف تنفيذه فرتة من الوقت لحني زوال القوة القاهرة )

ددة ملدة مؤقتة وان مل يعرف وقت زوالها وانتهائها أي إن ال ويلزم العتبار القوة القاهرة مؤقتة ، إن تكون مح
يكون لحدث القوة القاهرة صفة الدوام واالستقرار،  أن ال يكون لوقت التنفيذ اعتبار جوهري عند التعاقد أي إن ال 

حدد ابتداءا" يف يكون املتعاقدان قد استبعدا فكرة التنفيذ املتأخر من حساباتهام فسواء لديهام التنفيذ يف الوقت امل
العقد أو بعد انقضاء ذلك الوقت ، إما يف العقود التي يلتزم فيها املدين بتنفيذ التزامه خالل فرتة محددة وفقا التفاق 
األطراف بحيث إن التنفيذ يصبح غري مفيد بعد انقضاء هذه الفرتة فأن مليعاد التنفيذ هنا اعتبارا جوهريا لدى األطراف 

( ، ومن املالحظ أيضاً إن اليرتتب 2عقد فال ميكن إلزام املدين بتنفيذ التزامه بعد انقضاء تلك الفرتة )منذ لحظة إبرام ال
عىل عدم تنفيذ االلتزام زوال املنفعة املرجوة من التعاقد وحال فايروس كورونا وانتشاره مثال دون وفاء املصدر اللتزامه 

 بتسليم البضاعة يف املوعد املالئم.

                                                           
 . 2019رب ديسم 12ظهر ألول مرة مبنطقة هويب مدينة ووهان الصينية  يف   19يقال أن فريوس كورونا كوفيد  - 883
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االنسان يف حدوثه يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال" عىل نحو مؤقت  إلرادةقوة القاهرة حادث الدخل ومبا أن ال 
فأنه يؤدي اىل وقف تنفيذ العقد ، الذي يؤدي إىل وقف تنفيذ االلتزامات الرئيسية املتبادلة التي يفرضها العقد عىل 

قف تنفيذ ائدة مرجوة من التنفيذ او انفساخ العقد وان و طرفيه واستئناف تنفيذه عند زوال االستحالة املؤقتة اذا وجدت ف
  .العقد من اجل املحافظة عىل العقد واذا انتفت الفائدة فانها تؤدي اىل انفساخ العقد 

والجدير بالذكر إن وقف تنفيذ العقد هو مرحلة بني تنفيذه وانتهائه إي كون العقد موجودا" يف مرحلة العقد ولكن   
ذي يتوقف وقتيا" ثم يستأنف العقد سريه بعد انتهاء مدة الوقف ، وسبب هذا الوقف إمنا يرجع إىل تنفيذه فقط هو ال

تحقق رشوط القوة القاهرة لهذا فان األثر الذي يرتتب عىل هذا الوقف هو إعفاء طريف العقد من مسئولية عدم التنفيذ 
لوقف الذي ذ التزامه وإمنا يوقف تنفيذ التزامه مقابل اخالل فرتة الوقف ,  وبذلك فان املتعاقد اآلخر ال يتحلل من تنفي

( من القانون املدين املرصي بأنه ) يف العقود امللزمة 159( ، وهو ما نصت عليه املادة )1أصاب التزامات املتعاقد معه )
  .قاء نفسه ( لللجانبني إذا انقىض التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت االلتزامات املقابلة له وينفسخ العقد من ت

وعادة ما يرد بند يف العقد املوقع عليه من قبل املتعاقدان بأن يتم إيقاف العقد متى ما ظهرت اثناء التنفيذ قوة    
قاهرة مؤقتة وملدة محددة يتحلل خاللها األطراف من أداء التزاماتهام خالل مدة تعذر التنفيذ ، عندئذ يقترص دور 

مؤقتة وال تؤدي إىل فوات جدوى التنفيذ للعقد فيقيض بوقف تنفيذ العقد طبقا ملا هو القايض يف بيان ما أذا كانت 
كام قد ال يقترص اثر وقف تنفيذ العقد إىل إعفاء احد العاقدين من مسؤولية عدم 0متفق عليه أو ما نص عليه القانون 

يربم عقد  اقد معه، فمثالً صاحب الرشكةالذيالتنفيذ تجاه اآلخر ، بل قد يؤدي إىل إعفاء احد العاقدين تجاه الغري املتع
عمل مع العاملني معه فانه يربم عقود بيع ملنتجاته مع املشرتين لها فإذا ما أصاب الفايروس كورونا عدد كبري من العامل 

 نملدة من الزمن فأنه يؤدي إىل غلق املعمل ، ومن ثم وقف عقود العمل بينهم وبني صاحب الرشكة فانه ميكن لألخريأ 
يحتج باعتقال بأصابة العامل كسبب موقف للعقد الذي ابرمه من املشرتي ملنتجاته ومبن ثم يعفى من دفع التعويض 

 إىل املشرتي لتأخره بتنفيذ العقد.

ومتى ما انقىض وقف التنفيذ استأنف العقد رسيانه وإنتج كامل آثاره كام كان قبل وقفه ، وتكون عودة العقد بعد 
 سابق تنفيذه حقا" لكل من عاقديه فيستطيع أن يجرب اآلخر عىل تنفيذه ويتحمل العاقد الذي زوال سبب وقفه إىل

يرفض عودة العقد إلـى رسيانه املسؤولية الكاملة عن إنهائه ، كون أثر القوة القاهرة ال يعفي من تنفيذ االلتزام مطلقاً 
 السبب. اً عىل أن يعود واجب التنفيذ بعد زوالبل وقف تنفيذه حتى يزول السبب األجنبي، فيبقى االلتزام موقوف

 

 خامتة: 
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ما متر به الدول حالياً من أزمة صحيةنتيجة فايروس كورونا الذي يعد تهديداً خطريا عىل الصحة العامة أن  
ً عىل كل كافة جوانب الحياة، وهذه اآلثار تحتاج معالجة قانونية وخاصة فيام يتعلق بااللتزامات الت اقدية عوأنتج اثارا

التي أصبحت يف مهب الريح،إذ تكبد املتعاقدين سوآءاً كانوا أشخاص أو رشكات خسائر كبرية بسبب عدم قدرتهم عىل 
الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية , اإلمر الذي أثار إشكاالت قانونية عدة بني األطراف املتعاقدة من حيث عدم القدرة عىل 

املستجد "كورونا" قوة القاهرة مينع املتعاقد من الوفاء  19 أعتبار فايروس كوفيد الدول إىل لذا غالبية تنفيذ االلتزام.
بالتزامه العقدي نتيجة الركود الذي أصاب بعض القطاعات االستثامرية مام يجعل من املستحيل أو عىل األقل من 

ً لطبيعة الظالصعب تنفيذ بعض االلتزامات التي تعهد القيام بها مبوجب العقد أو يؤخر تنفيذها ن روف واالجراءات ظرا
الوقائية التي أعلنتها الجهات الرسمية املختصة ، كون األوبئة الصحية واقعة مادية ترتب آثار سلبية واضحة ميكن رصد 

م توافر رشوط يشرتط وفقاً ملا تقدو مالمحها عىل العالقات القانونية بوجه عام والعالقات التعاقدية عىل وجه الخصوص.
قاهرة يف االلتزام العقدي املتفق عليه واملستحيل تحقيقه ظل جائحة كورونا لتطبيق القضاء مبدأ التوازن القوة ال

العقدي،أن يكون االلتزام مستحيالً ، أي أنه جعل من االستحالة عىل املتعاقد تنفيذ االلتزام العقدي الذي ينسب إليه 
ة املدين ، وان يكون غري متوقع الحدوث ، ويشرتط إلسباغ اإلخالل به ، وأنيكون الحدث مستقالً وخارجاً عن أراد

وصف القوة القاهرة عىل الحدث الذي ينجم عنه الرضر إن ال يكون بإمكانه )أي املدين ( دفع وقوعه وتالفيه والتغلب 
قفه ، و عىل نتائجه بعد وقوعه .ومتى ما انقىض وقف التنفيذ استأنف العقد رسيانه وإنتج كامل آثاره كام كان قبل 

وتكون عودة العقد بعد زوال سبب وقفه إىل سابق تنفيذه حقا" لكل من عاقديه فيستطيع أن يجرب اآلخر عىل تنفيذه 
ترشيع  وعليه كان من املفرتضويتحمل العاقد الذي يرفض عودة العقد إلـى رسيانه املسؤولية الكاملة عن إنهائه.

 .ة وكورونا ، وبيان مصري العقد وكيفية تنفيذ االلتزاماتتعليامت خاصة تبني كيفية تنفيذ العقود ظل جائح
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 19الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة إلكترونياً  واالختراق المعلوماتي في زمن كورونا كوفيد 

 
19 

 

 

 ستاذ زائر بكليات الحقوقأ
 مدير مجلة القانون واألعامل التابعة ملخترب البحث

 جامعة الحسن األول 

 القانون الدويل العام ةستاذأ
 ألعامل التابعة ملخترب البحثمدير مجلة القانون وا ةنائب

 جامعة الحسن األول 
 

 : ملخص الدراسة 
إىل  19أدى استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت باعتامد العمل عن بعد  بكافة األعامل يف زمن كورونا كوفيد 

ً يف ظل وباء  أفعال إجرامية  مرشوعة وأخرى غري مرشوعة، مام خلق جرائم إلكرتونية جديدة، زادت صعودا
،وجد 19رونا، فعىل الرغم من  انعزال مليارات األشخاص مبنازلهم وإغالق حدود الدول بسبب كورونا كوفيد كو 

املجرمون صعوبة يف كسب املال من أنشطتهم اإلجرامية التقليدية كالرسقة والتهريب، ما جعلهم يلجؤون إىل 
علومات إلكرتونياً، واالعتداء عىل امل حيل جديدة لالحتيال اإللكرتوين ورسقة املعلومات والبيانات املسجلة

املسجلة الكرتونيا واملتصلة بالحياة الخاصة أو أمن الدولة والسطو اإللكرتوين عىل املصارف البنكية، واستغالل 
 ..معلومات األشخاص وحساباتهم لرسقتها، واالخرتاق وانتحال الهوية

يف كثري من الدول إال أن املجرمني  وجدوا فعىل الرغم  من أن تفيش جائحة كورونا أوقف حركة الحياة 
طرقاً جديدة لالستفادة من األزمة، بدءاً من املتاجرة باألقنعة الطبية واألدوية املزيفة، وصوالً إىل القيام بعمليات 
احتيال عرب اإلنرتنت. وعىل صعيد تطوير الترشيعات والقوانني التي من شأنها مواكبة التطّورات املتسارعة 

ن مع النهضة الحضارية الشاملة، نوضح القواعد القانونية التي وضعها املرشع اإلمارايت لتنظم الحامية بالتزام
الجنائية للجرائم املعلوماتية بعقوبة كشف املعلومات الرسية باستخدام الشبكة املعلوماتية والعقوبات املرتتبة 

 .عليها، وختاما بالنتائج والتوصيات

مية املستحدثة، املعلومات والبيانات، املسجلة، االخرتاق اإللكرتوين، كورونا الجر  الكلامت املفتاحية:
 ، الحامية الجنائية، العقاب. 19كوفيد 
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Abstract 

The use of computers and the Internet by adopting remote work in all work during 

the time of Corona Covid 19 led to legitimate and illegal criminal acts, which created new 

electronic crimes, which increased up in light of the Corona epidemic, despite billions of 

people being isolated in their homes and the borders of countries closed due to Corona 

Covid 19 , Criminals found it difficult to earn money from their traditional criminal 

activities such as theft and smuggling, which made them resort to new tricks for electronic 

fraud and theft of electronically recorded information and data, assaults on electronically 

recorded information related to private life or state security, electronic robbery on bank 

banks, and the exploitation of people's information and accounts to steal it. , Hacking and 

impersonation. 

Although the outbreak of the Corona pandemic stopped the movement of life in many 

countries, criminals have found new ways to benefit from the crisis, ranging from trading 

in medical masks and counterfeit medicines, to conducting fraud on the Internet. In terms 

of developing legislation and laws that would keep pace with the rapid developments in 

conjunction with the comprehensive civilization renaissance, we clarify the legal rules 

established by the UAE legislator to regulate the criminal protection of information 

crimes, with the penalty for disclosing confidential information using the information 

network and the penalties resulting from it, and concluding with the findings and 

recommendations. 

Key words: created crime, recorded information and data, cyber-breach, Corona 

Covid 19, criminal protection, punishment 

 

 املقدمة
ملعلوماتية انقالب كبري يف مفهوم الجرمية، من حيث تنوع وحداثة األساليب املستخدمة يف أحدثت الثورة ا

ارتكابها، فيستطيع املجرم املعلومايت عن طريق االستعانة بالتكنولوجيا املعلوماتية أن ينفذ إىل النظام املعلومايت سواء 
اب تزويرها أو رسقتها أو باستخدامها كوسيلة الرتككان خاص بفرد أو مبؤسسة أو بدولة سواء بإتالفها أو تحريفها أو 

جرمية معلوماتية، ومع انتشار استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت والتطورات الحديثة له نتج عنها ظهور األعامل املرشوعة 
ي توغري املرشوعة، مام نتج عنه خلق جرائم مستحدثة يف املجال الجنايئ وعىل صعيد تطوير الترشيعات والقوانني ال

من شأنها مواكبة التطّورات املتسارعة بالتزامن مع النهضة الحضارية الشاملة ومسرية التحول إىل اقتصاد ذيك ومستدام 
وقائم عىل اإلبداع واالبتكار، وقد يكون هذا التحول يف إعادة إنتاج الربنامج وملحقاته بشكل كامل أو تقليده دون 

وان هذا يعد من أشد صور االعتداء عىل الربامج انتشارا وشيوًعا فيتم اللجوء  زيادة أو نقصان أو أجراء أي تعديل عليه،
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إىل وسيلة النسخ لهذا الربنامج سواء بشكل كيل أو جزيئ، نظرًا لسهولة القيام بذلك وال يحتاج إىل بذل الجهد الذي 
  .كان قد بذله مؤلف الربنامج عند إعداده برنامجه

 يالحظها املجني عليه أو ال يدري حتى بوقوعها يف حجب السلوك املكون لها فجرائم الكمبيوتر جرائم خفية ال
وإخفائه عن طريق التالعب غري املريئ يف الذبذبات اإللكرتونية التي تسجل البيانات عن طريقها بحكم توافر املعرفة 

ابها هذه الجرائم هو ارتك والخربة يف مجال الحاسبات لدى مرتكبيها وعدم وجود أي أثر  فام يزيد من صعوبة إثبات
يف الخفاء، ملا يجري خالل تنفيذها من عمليات أو أفعال إجرامية، حيث يتم بالنبضات االلكرتونية نقل املعلومات، 
أضف إىل ذلك إحجام مجتمع األعامل عن اإلبالغ عنها تجنبا لإلساءة إىل السمعة وهز الثقة يف كفاءة املنظامت 

ال عن إمكانية تدمري املعلومات التي ميكن أن تستخدم كدليل إيجايب يف اإلثبات يف واملؤسسات املدين عليها فض
 مدة قد تقل عن الثانية الزمنية

، وجد 19وعىل الرغم من  انعزال مليارات األشخاص يف منازلهم وإغالق حدود الدول بسبب كورونا كوفيد 
يل ية كالرسقة والتهريب، ما جعلهم يلجؤون إىل حاملجرمون صعوبة يف كسب املال من أنشطتهم اإلجرامية التقليد

جديدة لالحتيال اإللكرتوين ورسقة املعلومات والبيانات املسجلة إلكرتونياً، واالعتداء عىل املعلومات املسجلة الكرتونيا 
لومات عأمن الدولة والسطو اإللكرتوين عىل املصارف البنكية، واستغالل ماملتصلة ب بالحياة الخاصة أو  صلةواملت

الذي ا فعىل الرغم  من أن تفيش جائحة كورون وانتحال الهويةاإللكرتوين  األشخاص وحساباتهم لرسقتها، واالخرتاق 
، بدءاً وكسب األموال أوقف حركة الحياة يف كثري من الدول إال أن املجرمني  وجدوا طرقاً جديدة لالستفادة من األزمة

استغاللها بالرسقة أو و  ة املزيفة، وصوالً إىل القيام بعمليات احتيال عرب اإلنرتنت.من املتاجرة باألقنعة الطبية واألدوي
 االبتزاز أو بتدمري البيانات أو التالعب فيها.

أرسع من الترشيعات، وذلك راجع إىل التطور التكنولوجي الهائل واملتسارع تتطور بشكل  فأن جرائم الكمبيوتر 
كسب افة إىل احرتاف املجرم التقني واستغالله لظروف الحياة واتخاذ الوباء سبيالً للباإلض والذي تجسده شبكة اإلنرتنت

غري املرشوع واالعتداء عىل األخرين من خالل أجهزتهم املتصلة باإلنرتنت سواء كانت أجهزة الحاسوب أو الهواتف 
رق غاية يف التعقيد بابتكار وسائل وط ، باإلضافة إىل مختلف املؤمترات التي يعقدها القراصنة والتي تسمح لهماملتحركة

خربات حيث يستفيد املجرمني يف تبادل األفكار وال، مل تعرفها الترشيعات من قبل وذلك من أجل ارتكابهم لجرامئهم
تي استغلها املجرمون وال اإلجرامية فيام بينهم، ويظهر لنا ذلك جليا يف مختلف املواقع اإللكرتونية ومنتديات القرصنة

والتي تثري اهتامم كافة األفراد والدول لحاجتهم  19اث مواقع متخصصة إلعطاء معلومات عن وباء كورونا كوفيد باستحد
املاسة يف معرفة ذلك الوباء واملعلومات عنه، مام جعلهم عرضة االخرتاق والسطو اإللكرتوين تحت ظل معلومات عن 

 .19وباء كورونا كوفيد 
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 واء كانت مخزنة بداخل النظام املعلومايت أو خارجه عىل وسيط التخزين كأسطوانةفاملعلومات املسجلة إلكرتونيا س
أو رشيط ممغنط قد تكون عىل قدر من القيمة واألهمية فهي متثل نوع جديد من األموال املعلوماتية، أو قد تكون هذه 

يمة يف لحياة الخاصة، فهذه القاملعلومات ذات طبيعة مالية أو اقتصادية أو ذات صبغة عسكرية، أو قد تكون ماسة با
املعلومات التي تحتويها ودرجة أهميتها التي أوىل لها القانون الجنايئ الحامية القانونية، فإن هذه النوعية من الجرائم 
يف املجال الجنايئ، استلزمت اهتامم الدولة مبواجهتها، فقامت بإصدار أحدث ترشيعاتها يف مجال تقنية املعلومات، 

 1987( لسنة 3وقانون العقوبات رقم ) 2006لسنة  2الذي ألغى القانون رقم  5/2015رسوم بالقانون االتحادي وذلك بامل
 .(884)2016( لسنة 7واملعدل بالقانون رقم )

 أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة يف توضيح الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً سواء كانت مخزنة بداخل النظام 

ملعلومايت أو خارجه عىل وسيط التخزين كأسطوانة أو رشيط ممغنط قد تكون عىل قدر من القيمة واألهمية فهي متثل ا
 نوع جديد من األموال املعلوماتية ملا متثله كام ييل:

أدى استخدام الحاسب اآليل واالعتامد عليه كأسلوب مستحدث إىل ظهور اإلجرام املعلومايت املوجه بصفة أساسية  .1
 والذي توسع استغالله يف ظل حياة الوباء. اتجاه األموال أو األشخاصب

إن الجرمية املعلوماتية لها طبيعة خاصة، فهي تتعلق بأساليب املعالجة االلكرتونية للبيانات فهي متكن املستخدم  .2
استخدام ب من االطالع عىل وثائق الحاسوب وإجراء التعديالت عليها مام يستوجب حامية برامج الحاسب اآليل

 .جل توفري حامية لهذه الربامج ومنتجيهاأ كافة الطرق القانونية املتاحة من 

املستجد مل يخلق الجرمية املعلوماتية أو الجرمية اإللكرتونية ولكن املجرم التقني استغله  19أن وباء كورونا كوفيد  .3
 .لصالح تحقيق كسب مايل بطرق احتيالية إلكرتونية مسترتاً تحت ظل الوباء

إن الوسائل الفنية لحامية الربامج غري كافية وحدها لحاميتها من النقل واالنتحال بطريقة غري قانونية ومهام كانت  .4
هذه الوسائل الفنية متطورة وحديثة فإنها لن تستطيع الصمود أمام حداثة وسائل القرصنة، فالحامية الفنية لن 

 تغني عن الحامية القانونية ولكن رضورية لوجودها

إن توفري الحامية القانونية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً يصبغ عىل الدولة االحرتام ويطمنئ املواطنني وبشكل  .5
يع لشغف الجم خاص مؤلفي هذه الربامج والحيلولة دون فقدانهم لحقوقهم إذا ما حدث اعتداء عىل هذه الحقوق

                                                           
( لسنة 7، واملعدل بالقانون رقم )2006( لسنة 52والتعديل رقم ) 2005( لسنة 34ووفقا لتعديالته رقم ) 1987( لسنة 3قانون العقوبات االتحادي رقم )  )884)

 2017، 3(، ط9، إصدارات معهد ديب القضايئ، رقم )2016



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

488 
 

تسليط الضوء عىل ظاهرة لذا سعينا إىل  19كوفيد يف الحصول عىل معلومات عرب شبكة اإلنرتنت عن وباء كورونا 
ة األفراد ألخذ إىل توعي اإلجرام املتعلقة بشبكة اإلنرتنت باعتباره من الظواهر املستحدثة التي ال تزال بحاجة

الحيطة والحذر  عند االتصال بالشبكة والحفاظ عىل معلوماتهم وبياناتهم املسجلة إلكرتونياً سواء كانت البيانات 
 ملعلومات الشخصية أو املعلومات والبيانات املتعلقة باألعامل التي يقومون بها.وا

 أهداف الدراسة
يكمن الهدف الرئييس للدراسة يف التعرف عىل الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، وذلك وفقاً 

واملعدل  1987( لسنة 3وقانون العقوبات رقم ) 5/2015للترشيعات االتحادية لدولة اإلمارات باملرسوم بالقانون االتحادي 
 ، باإلضافة إىل األهداف الفرعية التالية:2016( لسنة 7بالقانون رقم )

التعريف بالحاسب اآليل والتعريف بالجرمية املعلوماتية وما تثريه شبكة اإلنرتنت من مشاكل متثل الظاهرة  .1
، خالل التعرف عىل السامت األساسية للجرمية املعلوماتيةاإلجرامية لجرائم املعلومات املسجلة إلكرتونياً من 
 19وماهية الجرمية املعلوماتية مع جائحة كورونا كوفيد 

الكشف عن بعض الجرائم املتعلقة بشبكة اإلنرتنت ومعرفة سامت وخصائص مرتكبيها، ولفت انتباه الجهات  .2
 19ائحة كورونا كوفيد املختصة سواء الترشيعية أو القضائية أو التنفيذية إليها مع ج

التقنيات املستخدمة يف االعتداء عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً كاالخرتاق وانتحال الهوية، والسطو املسلح  .3
 19اإللكرتوين مع جائحة كورونا كوفيد 

ً للقوانني االتحادية يف العقاب عىل التجريم املت .4 لق بتعريض عتوضيح الحامية القانونية للجرائم املعلوماتية وفقا
أمن الدولة ومصالحها للخطر واملساس بالنظام العام، وجرمية بكشف معلومات رسية باستخدام شبكة معلوماتية 

 19أو موقع إلكرتوين، وجرمية التجسس والتصنت عىل البيانات واملعلومات مع جائحة كورونا كوفيد 

 مشكلة الدراسة
التايل: ما هي القواعد القانونية التي وضعها املرشع السؤال الرئييس تتمثل إشكالية الدراسة يف طرح 

ماتية أو موقع استخدام شبكة معلو للتجريم والعقاب عن اإلمارايت لتنظم الحامية الجنائية للجرائم املعلوماتية 
 ؟ 19جائحة كورونا كوفيد ومدى تطبيقها يف ظل إلكرتوين، 

 تساؤالت الدراسة
 ؟19ت األساسية للجرمية املعلوماتية مع جائحة كورونا كوفيد ماهي الجرمية املعلوماتية وما السام .1
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 ؟ما هي التقنيات املستخدمة يف االعتداء عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً  .2

هل يختلف االخرتاق وانتحال الهوية عن السطو املسلح اإللكرتوين يف الجرمية املعلوماتية مع جائحة كورونا  .3
 ؟19كوفيد 

 املتعلق بتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر واملساس بالنظام العام؟ ما هي عقوبة التجريم .4

 هل عاقب املرشع اإلمارايت عىل جرمية كشف معلومات رسية باستخدام شبكة معلوماتية أو موقع إلكرتوين؟  .5

رتونياً كهل تعترب جرمية التجسس والتصنت عىل البيانات واملعلومات من جرائم االعتداء عىل املعلومات املسجلة إل .6
 ؟19مع جائحة كورونا كوفيد 

ابة عىل إثبات صحتها من خالل اإلج ةحاول الباحثتتبنت الدراسة فرضيتني أساسيتني  فرضيات الدراسة:
 تساؤالت الدراسة

مدى خطورة الظاهرة اإلجرامية لجرائم املعلومات املسجلة إلكرتونياً باالخرتاق وانتحال الهوية،  الفرضية األوىل:
 والحامية القانونية للجرائم املعلوماتية وفقاً للقوانني االتحادية 19و املسلح اإللكرتوين مع جائحة كورونا كوفيد أو السط

: مدى مالمئة املواد القانونية التي حددها املرشع اإلمارايت للعقاب عىل جرمية بكشف معلومات الفرضية الثانية
حة ، وجرمية التجسس والتصنت عىل البيانات واملعلومات مع جائرسية باستخدام شبكة معلوماتية أو موقع إلكرتوين

 19كورونا كوفيد 
 منهجية الدراسة

ونية ذات عىل تحليل النصوص القان ةعمل الباحثتاعتمدت يف هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل؛ إذ 
تحليلها وبيان ىل االجتهادات القضائية بالصلة يف موضوع الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً والوقوف ع

ً يف دولة  املبدأ القانوين الذي تقوم عليه، وموقف الفقه، والقضاء من الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونيا
 19اإلمارات العربية املتحدة مع جائحة كورونا كوفيد 

 تقسيم الدراسة
 19د مع جائحة كورونا كوفي علومات املسجلة إلكرتونياً املبحث التمهيدي: الظاهرة اإلجرامية لجرائم امل

 19مع جائحة كورونا كوفيد وتأثرها بالزيادة أو االنخفاض أوالً: ماهية الجرمية املعلوماتية 
 ثانياً: السامت األساسية للجرمية املعلوماتية

 19ارتفاع نسبة الجرائم اإللكرتونية مع جائحة كورونا كوفيد ثالثاً: 
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ائحة كورونا مع ج املعلومات املسجلة إلكرتونياً والتقنيات املستخدمة يف االعتداء عليها ألول:املبحث ا
 19كوفيد 

 19املطلب األول: االخرتاق وانتحال الهوية واستغالل حالة الوباء كورونا كوفيد 
 املطلب الثاين: السطو املسلح اإللكرتوين استغالالً  لحياة الوباء

 داء عىل املعلومات املسجلة الكرتونيا واملتحصلة بالحياة الخاصة أو امن الدولةاملطلب الثالث: االعت

 املبحث الثاين: اركان جرمية املعلومات املسجلة الكرتونيا 
 املطلب األول: الركن املادي

 املطلب الثاين: الركن املعنوي
 املطلب الثالث: العقوبة املرتتبة عليه وفقا للقوانني االتحادية

 

 19د مع جائحة كورونا كوفي الظاهرة اإلجرامية لجرائم املعلومات املسجلة إلكرتونياً : التمهيدياملبحث 
أن التطور التكنولوجي الهائل واملتسارع الذي تجسده شبكة اإلنرتنت، سمح للقراصنة بابتكار وسائل وطرق غاية 

بادل األفكار م حيث يستفيد املجرمني يف تيف التعقيد مل تعرفها الترشيعات من قبل وذلك من أجل ارتكابهم لجرامئه
والخربات اإلجرامية فيام بينهم، ويظهر لنا ذلك جليا يف مختلف املواقع اإللكرتونية ومنتديات القرصنة، فاملعلوماتية 
ظاهرة اجتامعية نشأت بنشوء تكنولوجيا املعلومات وباخرتاع الحاسب اآليل، وارتبطت يف تطورها مع الحضارة البرشية، 
فهي تتعلق بكيفية التعامل مع املعلومات باستخدام نظم املعالجة اآللية، وكيفية تطويع املعلومات املعالجة لخدمة 

 .(885)األهداف االجتامعية واالقتصادية والسياسية وكذلك املجتمع واألفراد 

اهرة تكنولوجية اجتامعية ماتية ظترتبط املعلوماتية بالقانون ارتباط وثيق، فالقانون مرآة املجتمع وباعتبار املعلو كام 
تتطور بتطور املجتمع، فقد نشأت عنها العديد من الجرائم، فكان حتامً أن يتدخل القانون وبخاصة القانون الجنايئ 
لتنظيمها وحاميتها وتجريم ما ينشأ عنها من أفعال تشكل جرائم جنائية مستحدثة يف غالبيتها وقد أفرزت املعلوماتية 

جديدة مل تكن معروفة من قبل، فأصبح لزاماً عىل القانون أن يتدخل لتنظيم هذه الروابط لضامن  عالقات وروابط
استقرار املجتمع، حيث أدت التعامالت املرتبطة بالحاسب اآليل ونظم املعلوماتية إىل ظهور أنواع جديدة من العقود 

ات ويعمل عىل تنظيمها وإيجاد الحلول واملسؤوليات ومن واجب النظام القانوين أن يتواكب مع هذه املستحدث
للمشكالت التي قد تنجم عنها وقدمت املعلوماتية للقانون خدمات عديدة مثل خدمات التنظيم والرتتيب، فمن خاللها 

                                                           
  24، 23، ص 2002، القاهرة، دار النهضة العربية، 1تصاالت، دراسة مقارنة، طأحمد حسام طه متام: الحامية الجنائية لتكنولوجيا اال   )885)
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أصبح إعداد القانون وتيسري العلم به أكرث يرساً باإلضافة إىل تنظيم الترشيعات وتبويب األحكام القضائية، ومثال ذلك 
حصول عىل القوانني وأحكام القضاء عرب اإلنرتنت والتي يتم حرصها وتبويبها أول بأول، ومتكن الخدمة خدمة ال

 .(886)املستخدم من البحث والربط واسرتجاع وتحليل املعلومات وتحديد العالقات بني الترشيعات املختلفة 

ين ايت أو خارجه عىل وسيط التخزاملعلومات املسجلة إلكرتونيا سواء كانت مخزنة بداخل النظام املعلوموأن 
كأسطوانة أو رشيط ممغنط قد تكون عىل قدر من القيمة واألهمية فهي متثل نوع جديد من األموال املعلوماتية، أو قد 
تكون هذه املعلومات ذات طبيعة مالية أو اقتصادية أو ذات صبغة عسكرية، أو قد تكون ماسة بالحياة الخاصة، فهذه 

مات التي تحتويها ودرجة أهميتها التي أوىل لها القانون الجنايئ الحامية القانونية، فإن هذه النوعية القيمة يف املعلو 
من الجرائم يف املجال الجنايئ، استلزمت اهتامم الدولة مبواجهتها، فقامت بإصدار أحدث ترشيعاتها يف مجال تقنية 

( 3وقانون العقوبات رقم ) 2006لسنة  2ألغى القانون رقم الذي  5/2015املعلومات، وذلك باملرسوم بالقانون االتحادي 
 .(887) 2018( لسنة 1، واملعدل بالقانون رقم )2016( لسنة 7واملعدل بالقانون رقم ) 1987لسنة 

ترجع البداية األوىل لظاهرة اإلجرام املعلومايت عندما طرحت الصحف والكتب العلمية البيانات األولية التي تتناول 
املعلومات من أعامل التخريب والتالعب بالحاسب اآليل وتعطيله واستخدامه بطريقة غري مرشوعة، مام جرائم نظم 

كان له من صعوبة رسم مالمح هذه الظاهرة اإلجرامية الحديثة ومعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة ظاهرة حقيقية فعلية 
علقة بعلم اإلجرام، وتم تحديد األنشطة اإلجرامية أم خيال، ثم دخلت ظاهرة اإلجرام املعلومايت نطاق األبحاث املت

املتعلقة باإلجرام املعلومايت، وبدأ مفهوم اإلجرام املعلومايت يف التغيري والتطور بظهور أشكال جديدة للجرمية املعلوماتية 
مدة من بعض فاملخاطر الصادرة والناتجة عن األفعال الضارة واملعت .(888)مثل جرائم التحويل اإللكرتوين لألموال 

األشخاص من ذوي النوايا السيئة، تتعلق باملكونات املادية للنظام املعلومايت، كرسقة أو إتالف املعدات املادية كلوحة 
املفاتيح والشاشات وغريها من املعدات املادية للحاسب اآليل أو لشبكات االتصاالت، كام تتعلق بالعنارص املعنوية للنظام 

ملجال لظاهرة الغش املعلومايت وتنوع أمناط وأفعال الغش املعلومايت يف صور النصب واالبتزاز أو املعلومايت مام تتيح ا
االختالس املعلومايت أو اختالس البيانات واألموال، وظهور ظاهرة اإلجرام املعلومايت، ولتوضيح ذلك نعرض أوالً: 

                                                           
، 7/9/2006خالد الطويل: مقال بعنوان، التحدي القانوين، منشور عىل موقع جريدة الرياض السعودية عىل االنرتنت، نرش يف )886)

  http://www.alriyadh.com 2001، القاهرة، دار النهضة العربية، 1عبد القادر القهوجي: فكرة الحامية الجنائية لربامج الحاسب اآليل، ط، عيل ،
  136ص  135ص 

( لسنة 7، واملعدل بالقانون رقم )2006( لسنة 52والتعديل رقم ) 2005( لسنة 34ووفقا لتعديالته رقم ) 1987( لسنة 3قانون العقوبات االتحادي رقم ) )887)
 2017، 3(، ط9، إصدارات معهد ديب القضايئ، رقم )2016

، أحمد حسام طه متام: الحامية الجنائية لتكنولوجيا 136عيل عبد القادر القهوجي: فكرة الحامية الجنائية لربامج الحاسب اآليل، مرجع سابق ص   )888)
 27االتصاالت، مرجع سابق، ص 

http://www.alriyadh.com/
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ثانياً: السامت األساسية للجرمية ، 19حة كورونا كوفيد مع جائوتأثرها بالزيادة أو االنخفاض ماهية الجرمية املعلوماتية 
 كام ييل:19ارتفاع نسبة الجرائم اإللكرتونية مع جائحة كورونا كوفيد ، ثالثاً: املعلوماتية

  :19مع جائحة كورونا كوفيد وتأثرها بالزيادة أو االنخفاض  أوالً ماهية الجرمية املعلوماتية
، للداللة عىل الظاهرة اإلجرامية املستحدثة، فقد أطلق عليها الغش املعلومايت مل يتفق الفقهاء عىل مصطلح معني

كام أطلق عليها الجرمية املعلوماتية، وكذلك جرائم الحاسب اآليل، ألنها تتعلق بتكنولوجيا متطورة، وبهذا فإن الجرمية 
ي كل فعل مات، فالجرمية املعلوماتية هاملعلوماتية هي كل جرمية ضد املال مرتبطة باستخدام املعالجة اآللية للمعلو 

 .(889)إجرامي عمدي يتصل باملعلوماتية ويتسبب عنه خسارة تلحق باملجني عليه أو كسب يجنيه الفاعل 

فالجرمية بصفة عامة هي فعل غري مرشوع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبري احرتازي، ولقد 
ولقد عرفها قانون العقوبات االتحادي بأنها سلوك  (890)من الجرم وهو التعدي أو الذنب  اشتقت كلمة الجرمية يف اللغة

ها بأنها رد أو للمجتمع يحميه القانون، كام عرفــــــــمخالف للقانون مستحًقا للعقاب لوقوع املخالفة عىل حق سواء لف
ق بالنظام رمية املعلوماتية تتعلــــــــــالجو  نونرر بالغري ويعاقب عليه القاــــــفعل أو امتناع عن فعل يؤدي إىل الض

ً لوقوع هذه الجرمية يف بيئة املعالجة اآللية للبيانات،  اآليل ملعالجة املعلومات باستخدام التقنيات املعلوماتية، نظرا
ور عىل صي كل سلوك إجرامي عمدي سواء كان إيجايب أو سلبي يتم مبقتضاه االعتداء بأية صورة من الــــــــــفه

املعلومات أو البيانات املخزنة داخل الحاسب اآليل أو املخزنة داخل وسائط التخزين امللحقة بالحاسب اآليل أو التالعب 
بهذه املعلومات بشكل يؤدي إىل حدوث جرمية والتي تم تخزين املعلومات والبيانات عىل هذه الوسائط بواسطة 

 .(891)الحاسب اآليل 

 أساليب الهندسة االجتامعية للوصول عرب رسائلتستخدم بعض جرائم االحتيال فإن   19د مع جائحة كورونا كوفيو 
ات املستخدمني عىل تسجيل الدخول عرب إدخال معلوم بتشجيعالربيد اإللكرتوين أو وسائل التواصل االجتامعي  

كام  همالفدية إىل أجهزتخاصة بهم أو تنزيل شفرات ضارة عن غري قصد مثل الربامج املؤذية والفريوسات وبرامج 
يستخدم املتصيدون أساليب الهجامت اإللكرتونية الشائعة مثل احتالل النطاق اإللكرتوين، حيث يعمد املهاجمون 
إىل تسجيل مواقع اإلنرتنت ورسائل الربيد اإللكرتوين التي تشبه النطاقات التي تحظى بشعبية كبرية، لتبدو أكرث 

 ون للهجوم.رشعية للمستخدمني الذين يتعرض

                                                           
، منري 474-473، ص 2000، 1م األخرى يف مجال التكنيك املعلومايت، القاهرة، دار النهضة العربية، طزيك أمني حسونة: جرائم الكمبيوتر والجرائ  )889)

 13، ص 2004، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي: جرائم اإلنرتنت والحاسب اآليل، ط
 2018( لسنة 1، واملعدل بالقانون رقم )2016( لسنة 7دل بالقانون رقم )، واملع1987( لسنة 3قانون العقوبات االتحادي رقم ) (890(
، منري محمد الجنبيهي، ممدوح 475-474زيك أمني حسونة: جرائم الكمبيوتر والجرائم األخرى يف مجال التكنيك املعلومايت، مرجع سابق ص  (891(

 15-13: جرائم اإلنرتنت والحاسب اآليل، مرجع سابق ص  محمد الجنبيهي
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 ثانياً السامت األساسية للجرمية املعلوماتية:
فإن للجرمية املعلوماتية سامت وخصائص متيزها عن غريها من الجرائم التقليدية، وتنبع هذه السامت من  

 ةأطراف هذه الجرمية، فالجاين يف هذه الجرمية يطلق عليه املجرم املعلومايت، والذي يتميز بالذكاء وبالقدرة العالي
عىل التكيف االجتامعي مع املجتمع الذي يعيش فيه، ومن هنا يتضح مدى خطورته، وقد يكون املجرم املعلومايت فرد 

وتعد املعلومات املسجلة إلكرتونياً سواء املخزنة بداخل األنظمة املعلوماتية أو خارجها عىل وسيط أو منظمة أو غريها، 
فو دف رئييس من جانب الجرمية املعلوماتية والتي ال يتواىن فيها محرت خارجي كاألسطوانات والرشائط املمغنطة مسته

 .(892)الجرائم املعلوماتية يف ابتكار وسائل تقنية متطورة من أجل االعتداء عىل هذه املعلومات 

 19ارتفاع نسبة الجرائم اإللكرتونية مع جائحة كورونا كوفيد ثالثاً: 
حصول أنشطة اإلجرام عىل اإلنرتنت، وأنشطة الجناة الساعني إىل الت ارتفعبسبب انتشار فريوس كورونا املستجد،

عىل مواد االعتداءات الجنسية عىل األطفال بسبب نقص املرشفني املتخصصني يف كشف املواد املسيئة عىل الشبكة 
ية،  وأن البيئاملجاالت اإلجرامية األخرى، مثل تهريب املهاجرين واالتجار يف البرش والجرائم ، كام ظهرت وحذفها 

خمس جرائم انتشاراً حول العامل بعد تفيش فريوس كورونا املستجد، وهي زيادة التهديدات السيربية، مبا يف ذلك  أكرث
أسامء النطاقات الخبيثة والربمجيات امللوثة وبرمجية انتزاع الفدية، وتزايد استهداف مقدمي الخدمات الصحية ونقاط 

ارها بنى أساسية حيوية، واالتجار يف معدات الوقاية الشخصية واألدوية املضادة بيع املنتجات األساسية، باعتب
للفريوسات االحتيالية واملزيفة، وتفاقم تجارة املخدرات عن طريق شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات املشّفرة 

 .(893) هملذين انخفض دخلوالشبكة الخفية، واحتامل استهداف موفري القروض بالربا الفاحش لألفراد والرشكات ا

امل يف أشكال الجرمية حول العأدى إىل التغري أو آخر من الحجر املنزيل،  لشكل خضوع ثلث سكان العامل ف
ً حول العامل بعد تفيش بمحددة  بفعل وجود عدد أكرب من األشخاص يف « كورونا»خمس جرائم باتت أكرث انتشارا

و أماكن اللصوص يستهدفون املصانع أ  أصبحو  ةالرسق جرائم  تنخفضفامنازلهم، حدثت تحوالت يف مجال الجرمية، 
غل املجرمون ستكام االصحي املتصل بفريوس كورونا،  جرحاالت العنف األرسي منذ بداية الح فارغة وازدادتالعمل ال

مثل تتلجرائم  ا معظموإن  األفراد لالستيالء عىل أموالهم عرب اإلنرتنت بخديعةالبارعون يف االحتيال  جائحة كورونا 
رسائل الربيد اإللكرتوين واملواقع اإللكرتونية واملتاجر املزيفة أو ملصقات الكاممات ورسائل الربيد اإللكرتوين التي يف 

نرشات بنفسجية حول زيادة الهجامت بربمجية انتزاع الفدية، وأنواع جديدة من االحتيال  أو إصدار تقدم كاممات وهمية

                                                           
، منري 51، ص 2009، القاهرة، دار النهضة العربية، 1: السياسة الجنائية يف مواجهة جرائم اإلنرتنت، دراسة مقارنة، ط حسني بن سعيد الغافري (892(

 25: جرائم اإلنرتنت والحاسب اآليل، مرجع سابق ص  محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي
ً يف العامل خالل أزمة  5ص وتجار املخدرات اإلنرتبول تحدد أحمد عابد: الفريوس يغري وجهات اللصو  (893( ، صحيفة «كورونا»جرائم األكرث انتشارا

 2020مايو  01البيان، دولة اإلمارات، التاريخ: 
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(، فعىل الرغم من وجود كثريين يف الحجر املنزيل، اليزال املجرمون 19-وس كورونا املستجد )كوفيداملرتبط تحديداً بفري 
االستمرار بأنشطتهم باستخدام طرق مبتكرة الستخدام التكنولوجيا من أجل التكيف مع يواصلون واإلرهابيون 

استخدام البيانات البيومرتية والذكاء (، مثل استخدام الطائرات املسرية وتطور 19-التحديات التي يطرحها )كوفيد
 .(894) االصطناعي

إلدارة األدلة الجنائية الواردة  19أبرز القضايا مع جائحة كورونا كوفيد ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت 
عي، من اماإللكرتونية يف اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجرمية هي قضايا الخالف يف وسائل التواصل االجت

جرائم السب والقذف بسبب تقيد أفراد املجتمع باملنازل وعدم الخروج بسبب جائحة كورونا وقضاء معظم األشخاص وقتاً 
ً عىل وسائل التواصل االجتامعي للرتفيه ومتابعة املقاطع املصورة املنشورة ووضع تعليقات تسببت يف حدوث  كبريا

ونية كرتوين للرشكات التي تعتمد يف أعاملها التجارية عىل الرسائل اإللكرت وقضايا اعرتاض رسائل الربيد اإلل الخالف
والتي تثري شغف املجرمني العرتاضها وهذه من الجرائم الشائعة والتي يتم دامئاً التنبيه إىل مخاطرها وإىل طرق الوقاية 

ملرسل إليها  االتصال الهاتفي بالجهة امنها، وعىل رأسها التأكد من الربيد الذي سيتم إرسال الحواالت املالية إليه عرب
والتأكد من عدم إضافة أي حرف أو رقم أو تغيري يف العنوان ألن املجرمني يعمدون لوضع تغريات طفيفة قد ال تالحظ 

 (.895مبارشة يف العنوان الربيدي)

 باالخرتاق رتونياً مام يحقق صحة الفرضية األوىل يف خطورة الظاهرة اإلجرامية لجرائم املعلومات املسجلة إلك
الحامية القانونية للجرائم رضورة توفري و  19وانتحال الهوية، أو السطو املسلح اإللكرتوين مع جائحة كورونا كوفيد 

 ملستحدثات العرص يف زمن الوباء.املعلوماتية وفقاً 

ائحة كورونا ع جاملعلومات املسجلة إلكرتونياً والتقنيات املستخدمة يف االعتداء عليها م: املبحث األول
 19كوفيد 

أو األنظمة املسجلة إلكرتونياً هي معلومات عىل قدر كبري من األهمية والقيمة، ومتثل نوع جديد تحتل املعلومات 
من األموال املعلوماتية، وقد تكون ذات طبيعة اقتصادية، أو طبيعة مالية، أو طبيعة شخصية، أو طبيعة عسكرية، كان 

والترشيعات التي تعاقب هؤالء الخارقني عن القانون بالعقوبات الالزمة فاملعلومات هي املحور البد من وجود القوانني 
الذي تدور حوله املعلوماتية، وميكن أن تكون محالً لالعتداء عليها سواء بالرسقة أو بالتزوير أو باإلتالف وغري ذلك من 

، أي علومات قد استخدم يف تسجيلها الحاسب اآليلصور االعتداء الواقع عليها، فاالعتداء يفرتض أن تكون تلك امل

                                                           
ن أجل مواجهة م أمينة خريي : ازدهار االحتيال عىل الشبكة العنكبوتية يف زمن كورونا، قوة الفريوسات تنعش الجرائم السيربانية تحت "تربعوا (894(

 /https://www.independentarabia.com/node -19-كوفيد
 https://www.alroeya.com، 2020مايو   8إخالص شدود: األدلة الجنائية اإللكرتونية خالل مارس وأبريل،  (895(

https://www.independentarabia.com/node/
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استخدام الحاسب كوسيلة تسجيل إلكرتوين لها عىل وسائط تخزين سواء كانت تلك الوسائط بداخل الحاسب اآليل 
أو خارجه وال يستلزم األمر الرتكاب هذه النوعية من الجرائم املساس بالوظائف العادية للحاسب اآليل وال تعديل يف 

ومات والبيانات املخزنة بداخله ويقترص االمر عىل الولوج املادي من جانب البعض إىل مراكز نظم املعلومات وأداة املعل
إلكرتونية تسمح بالتقاط املعلومات أو التصنت عليها من بعد، وتعد أفعال االخرتاق وانتحال الهوية وكذلك السطو املسلح 

 .(896)أداء الحاسب لوظائفه العادية  اإللكرتوين من أهم الجرائم املرتكبة أثناء

مام دعا املرشع اإلمارايت يف التوجه إىل إصدار ترشيع كامل يوفر الحامية الجنائية للجرائم املعلوماتية بالقانون 
يف شأن مكافحة جرائم  2012( لسنة 5، الصادر بتعديل املرسوم بقانون اتحادي رقم )2016( لسنة 12االتحادي رقم )

( لسنة 5م يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية، وبالقانون رقم )2006( لسنة 1مات، قانون اتحادي رقم )تقنية املعلو 
، يف شأن الدليل 2019( لسنة 259بشأن تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية، والقرار الوزاري رقم ) 2017

الوزاري  واالتصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية، والقرار اإلجرايئ لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكرتونية
  2017مارس  12بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية املعلومات والصادر يف  2017( لسنة 220رقم )

 ولتوضيح ذلك قد تم تقسيم املبحث إىل املطالب التالية: 

 19نا كوفيد واستغالل حالة الوباء كورو  املطلب األول: االخرتاق وانتحال الهوية
 استغالالً  لحياة الوباء املطلب الثاين: السطو املسلح اإللكرتوين

 املطلب الثالث: االعتداء عىل املعلومات املسجلة الكرتونيا واملتحصلة بالحياة الخاصة أو امن الدولة

 19واستغالل حالة الوباء كورونا كوفيد  االخرتاق وانتحال الهوية: املطلب األول
وليدة فريوس  نمل تكاخرتاق املعلومات وغريها بعرب شبكة اإلنرتنت تتم  ن أن الجرائم اإللكرتونية عىل الرغم م

التي  طبيعة الحياة الجديدةعنه  ولكن توسع مجال اإلحتيال اإللكرتوين نتيجة أو ناجمة املستجد  19كورونا كوفيد 
ورت ل  قواعد الحياة الجديدة يف كنف الوباء وتطيف ظ الجرمية اإللكرتونيةازدهرت وتطورت ف، وجود الفريوس فرضها

مواقع متمثلة يف املستجد  19يف كنف وباء كورونا كوفيد  ت جرائم احتيالية جديدة ظهر ، و عمليات النصب واالحتيال
قامئة خبيثة ضافة إىل باإل تصيد احتيايل وبرمجيات خبيثة لجمع البيانات وللمطالبة بفدية مقابل عدم تعطيل الخدمة 

                                                           
، القاهرة، دار 1، ط2001نوفمرب  23ملوضوعية واإلجرائية لجرائم املعلوماتية عىل ضوء اتفاقية بودابست املوقعة يف هاليل عبد الاله أحمد: الجوانب ا (896(

، ص 2007، 1: جرائم الحاسب اإللكرتوين يف الترشيع املقارن، القاهرة، دار النهضة العربية، ط ، هدى حامد قشقوش29، ص 2003النهضة العربية، 
23-24 
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ن الجرائم اإللكرتونية التي تستخدم أدوات احتيالية عىل منت الشبكة العنكبوتية والجانب السيرباين فرضت نفسها م
 .(897)  فرضاً عىل باليني البرش وماليني الرشكات واألعامل منذ اجتاح وباء كورونا املستجد العامل بأثره

ختلف أنواع االعتداءات السريبية، بإعادة برمجيات لشن م 19-فقد استغل مجرمي االحتيال اإللكرتوين وباء كوفيد
خبيثة معروفة مستغلة فرصة الوباء، واتخذت أشكاالً جديدة أو استفادت من هذه الجائحة لتعزيز أساليبها القامئة من 

 رييكمن هدف االخرتاق وانتحال الهوية يف االلتقاط غ، وخالل الهندسة االجتامعية والتطور املستمر يف هذا املجال
للمعلومات والبيانات املسجلة سواء كانت بيانات شخصية أو بيانات  املرشوع للمعلومات املخزنة بالحاسب اآليل،

واالخرتاق أو انتحال الهوية قد يكون مادياً وقد يكون إلكرتونياً، فاالخرتاق املادي يسمح بالدخول يف مناطق  حكومية،
موح له شخص غري مس مآلية، ويتخذ أسلوب االخرتاق يف أن يق خاضعة للسيطرة عن طريق بوابات إلكرتونية أو

اإللكرتونية، حامالً متعلقات خاصة بالحاسب اآليل كالرشائط املمغنطة، أو ينتظر حتى يتقدم  الشبكةبالدخول أمام 
  (898)شخص مسموح له بالدخول ويدخل معه

" وذلك Corona" و"Covidمتي "يقوم مجرمي االحتيال اإللكرتوين بتسجيل عدد من النطاقات بكلحيث 
الستغالل أكرب عدد ممكن من األشخاص الباحثني عن كلمتي "كوفيد" و"كورونا"، أو اإلرسال عرب رسائل الربيد 
اإللكرتوين رسائل لها عالقة بفريوس كورونا أو أي معلومات عن الوباء تكون تلك الرسائل احتيالية لخرق أجهزة 

عامل والصناعات ملحاولة اخرتاق حساباتهم ورسقة املعلومات الخاصة بهم وإعادة الحاسب اآليل مستهدفة قادة األ 
 .(899) توجيه التحويالت املالية اإللكرتونية

وباء املجرم اإللكرتوين باستحداث موقع إلكرتوين يدعي أنه ذو صلة بالذلك املجرم السيرباين مجرم تقني يقوم ف
مبليار شخص يشكلون مجموع املتصلني  4،1وبحث من قبل ما يزيد عىل الذي أصبح مثار اهتامم (  19-وباء كوفيد)

بالشبكة العنكبوتية، هذه املواقع املستحدثة من قبل العصابات أو األفراد تقدم نفسها باعتبارها ذات صلة بالوباء تستدرج 
ابات من الوصول عصالضحايا وتدفعهم إىل فتح ملفات خبيثة، أو النقر عىل روابط تطلب معلومات شخصية متكن ال

                                                           
ي : ازدهار االحتيال عىل الشبكة العنكبوتية يف زمن كورونا، قوة الفريوسات تنعش الجرائم السيربانية تحت "تربعوا من أجل مواجهة أمينة خري  (897(

 مرجع سابق  -19-كوفيد
هدى ، 6، ص 2009، ، عامن، دار الثقافة للطباعة والنرش1محمد حسام محمود لطفي: الحامية القانونية لربامج الحاسب اآليل، دراسة مقارنة، ط (898(

مارس من قبل  26يف  coronafraud.ch، املوقع اإللكرتوين 29: جرائم الحاسب اإللكرتوين يف الترشيع املقارن، مرجع سابق ص  حامد قشقوش
 ويرسا.( يف مدينة نوشاتيل الواقعة يف غرب سHES-SO( يف جامعة الفنون والعلوم التطبيقية )ILCEمعهد مكافحة الجرمية االقتصادية )

دولة عرب رسائل بريد إلكرتوين خبيثة لها عالقة بفريوس كورونا، كام حذرت رشكة "غوغل"  62رصدت رشكة "مايكروسوفت" استهداف عمالئها يف  (899(
بني مئة مليون  نالعاملني من بيوتهم بأنه يتم إرسال رسائل عرب الربيد اإللكرتوين تتعلق بفريوس كورونا املستجد، وأنه م 2020يف أبريل )نيسان( 

مليون رسالة مرتبطة بكورونا املستجد، رشكة مايكرو ترند لألمان  18رسالة بريد إلكرتوين إحتيالية يومية يتم حظرها بواسطة برامج "جيميل" هناك نحو 
 .2020" وصلت إىل عمالئها منذ مطلع العام 19-أبلغت عن نحو مليون رسالة تطفلية خاصة بـ"كوفيد -السيرباين
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إذ تتيح االستيالء عىل عناوين الربيد اإللكرتوين لألفراد والرشكات، ثم تستخدم ، إىل الحسابات الخاصة للضحايا
عىل  أتاحت هذه الطريقة  للعصابات االستيالءفقد عناوين شديدة الشبه بها حتى متكنها من النصب عىل األفراد 

االتصال بلذا فيمكن القول إن التواجد  ت وتحويلها إىل حساباتها البنكية.ماليني الدوالرات من أموال املشرتيا
الحاسبات اآللية هو أمر حتمي الرتكاب هذه الجرائم، ويتمثل الفعل غري املرشوع يف اإلطالع غري  املعلومايت عرب

 :املسموح به عىل املعلومات املختزنة يف ذاكرات الحاسبات اآللية وله صور عديد منها

 وهي عملية مالية بحتة، يكتفي فيها السارق بسحب القامئة من الطابعة رسقة القامئة:( 1)
واملقصود بذلك مطالعة املعلومات التي تظهر عىل شاشة الحاسب اآليل، وميكن  ( االطالع عىل املعلومات:2)

 اعتبار هذه العملية من قبل االلتقاط الذهني.
ً للصوت والذي يلتقط املعلومات ويتم ( التصنت املجرد عىل املعلومات: 3) ذلك عن طريق استخدام مكربا

 والبيانات، وهو أكرث األفعال غري املرشوعة ارتكاباً 

ويقصد بانتحال الهوية رسقة شخصية مستخدم أخر، ويتطلب الوصول املادي إىل الحاسب اآليل أو الطرفيات 
كلمة مجموعة معلومات متوافقة يستخدمها املستعمل كمعرفة دقيقة ملستعمل الجهاز، كام أن فحص الهوية يرتكز عىل 

الرس أو أي جملة خاصة باملستعمل أو أي خاصية فسيولوجية كالبصمة الرقمية أو أي مالمح للوجه أو هندسة الكف أو 
 . (900)الصوت باإلضافة إىل أي يشء ميتلكه املستعمل كالبطاقة املمغنطة أو املفتاح املعدين 

ً عىل انتحال شخصية  فإذا استطاع أي إنسان الحصول عىل هذه املجموعة من املعلومات املتوافقة يصبح قادرا
املستعمل، وال يقترص خطر اخرتاق الشبكات واألنظمة واملواقع والوصول إىل املعطيات املوجودة بها عىل العابثني من 

يكمن  لذلك ،يف العامل كله مخرتقي األنظمة التي تحاول توجيه محاوالت االخرتاق نحو أنظمة وشبكات ومواقع
ار أو معلومات للحصول عىل أرس  املختصة باالستخباراتالخطر الحقيقي يف عمليات االخرتاق التي تقوم بها األجهزة 

تكون عادة معادية لها، أو استغاللها مبا يرض باملصلحة الوطنية للدولة، فطرق و الدولة ومن ثم إفشاءها لدول أخرى، 
ومات تحولت إىل عمليات تجسس إلكرتونية واخرتاق األنظمة وشبكات الدول بعضها التجسس يف عرص املعل

 . (901)بعضا

                                                           
: الحامية القانونية  محمد حسام محمود لطفي، 36: الجوانب املوضوعية واإلجرائية لجرائم املعلوماتية ، مرجع سابق، ص  هاليل عبد الاله أحمد (900(

 28لربامج الحاسب اآليل، مرجع سابق، ص
، 1، طة مقارنة، عامن، دار الثقافة للطباعة والنرش: جرائم استخدام الكمبيوتر وشبكة املعلومات العاملية، دراس ممدوح عبد الحميد عبد املطلب (901(

،اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1، دراسة مقارنة، ط2: التنظيم القانوين لحامية التجارة اإللكرتونية الجزء  ، عبد الفتاح بيومي حجازي31، ص2010
 255، ص2002
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فاإلتالف يف املجال املعلومايت قد يقع عىل املكونات املادية املتصلة بالحاسب اآليل وملحقاته كالشاشة أو لوح 
كونات اإلتالف الواقع عىل املكبهذا املجال، املفاتيح أو الفأرة أو األرشطة أو األقراص املمغنطة وغريها مام له عالقة 

املادية للحاسب اآليل يخرج عن إطار الجرمية املعلوماتية عىل اعتبار أن هذه الجرمية املعلوماتية تتصل باألفعال التي 
هو تخريب  اإلتالف، وعىل ذلك فإن تشكل اعتداء املعلومات املربمجة ونظم معالجتها باستخدام طرق ووسائل خاصة 

ليشء محل الجرمية بإتالفه أو التقليل من قيمته وذلك بجعله غري صالح لالستعامل أو تعطيله، فتعييب اليشء يجعله ا
عىل نحو يفقد قيمته الكلية أو الجزئية، ألنه إفناء ملادة اليشء أو إحداث تغيريات به بحيث يكون غري صالح إطالقاً 

ف واملهام مته عىل املالك وتقوم أنظمة التشغيل بالعديد من الوظائلالستعامل يف الغرض املخصص له ومن ثم تضيع قي
مثل التحكم والسيطرة عىل مكونات الحاسب اآليل، وذلك بالربط بني وحدة التشغيل املركزية وبني باقي املكونات، 

ملستخدم عىل اوأداء العمليات األساسية التي تساعد املستخدم عىل التعامل مع مكونات الحاسب اآليل والتي تساعد 
التعامل مع مكونات الحاسب مثل نسخ امللفات ومسحها ونسخ األقراص وتشكيلها وذلك باستخدام مجموعة األوامر 
ليسهل حفظها والتعامل مع الحاسب من خاللها، والتعامل مع برامج التطبيقات مثل الجداول اإللكرتونية وبرامج 

 .(902) معالجة الكلامت وقواعد البيانات

ل تلك األجهزة املعلوماتية تتخذ جرائم االعتداء عىل املواقع أو األنظمة أو الشبكات أو وسائل تقنية ومن خال
املعلومات اإللكرتونية صورتني، صورة بسيطة وصورة غري بسيطة، فالصورة البسيطة تتمثل يف دخول موقع إلكرتوين، 

ح، أو معلومات، بدون ترصيح أو بتجاوز حدود الترصيأو نظام معلومايت إلكرتوين، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية 
بالبقاء فيه بصورة غري مرشوعة، وتتمثل الصورة غري البسيطة يف إلغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو 

ا الجاين هنسخ أو نرش أو إعادة نرش أية بيانات أو معلومات، وأن تكون هذه البيانات أو املعلومات شخصية، وأن يرتكب
 . (903)يف صورتيها مبناسبة أو بسبب تأدية عمله

 استغالالً  لحياة الوباء السطو املسلح اإللكرتوين: املطلب الثاين
وليدة  مل تكن والسطو املسلح اإللكرتوينأن الجرائم اإللكرتونية وعمليات النصب واالحتيال عرب شبكة اإلنرتنت 

مع انتشار ظاهرة تكنولوجيا بث املعلومات عن بعد عن طريق شبكة وانترشت ، فهي جرائم وجدت 19وباء كورونا كوفيد 
ً يف ظل الوباء اتصاالت بعدية ، أدى ذلك إىل نشوء عدة مخاطر جديدة نشأت كنتيجة لإلمكانيات وزادت صعودا

                                                           
هاليل ، 491-490، ص 2002، 1أو بواسطتها، القاهرة، دار النهضة العربية، ط : الجرائم التي تقع عىل الحاسب اآليل محمد حسام محمود لطفي (902(

 39: الجوانب املوضوعية واإلجرائية لجرائم املعلوماتية ، مرجع سابق، ص  عبد الاله أحمد
حمد الجنبيهي، ممدوح محمد منري م 478زيك أمني حسونة: جرائم الكمبيوتر والجرائم األخرى يف مجال التكنيك املعلومايت، مرجع سابق ص   )903)

: الجوانب املوضوعية واإلجرائية لجرائم املعلوماتية ، مرجع  هاليل عبد الاله أحمد، 13الجنبيهي: جرائم اإلنرتنت والحاسب اآليل، مرجع سابق ص 
 497: الجرائم التي تقع عىل الحاسب اآليل أو بواسطتها، مرجع سابق ص  محمد حسام محمود لطفي، 44سابق، ص 
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عف هامة ض املستحدثة للولوج واالستيضاح عن بعد من مراكز نظم املعلومات، حيث متثل عمليات بث املعلومات نقطة
 يف األنظمة املعلوماتية وذلك عىل النحو التايل: 

توصيل  ويتم هذا االلتقاط عن طريق ( التقاط املعلومات املتواجدة ما بني الحاسب اآليل والنهاية الطرفية:1)
ة الطرفية يخطوط تحويلية ترسل إشارات إلكرتونية بطريقة ذبذبات إلكرتونية مكربة متثل املعلومات املختلسة إىل النها

املتجسسة أو عن طريق مرسل صغري يسمح بنقل املعلومات عن بعد، فعندما تسلم املعلومات الطريق الجوي فتوضع 
هوائيات مطاردة بالقري من الهوائيات االحتياطية والتي تسمح بالتقاط اإلشعاعات واحتجاز مضمونها كام يف حالة 

 .(904)بثها عن طريق القمر الصناعي 

الت وهي تبارش عن طريق وضع مركز تصنت يسهل تسجيل كل االتصا املبارش عىل خط تليفوين: ( التوصيل2)
 .(905)كام ميكن أن تؤدي هذه الوظيفة ميكروفونات صغرية 

وميكن عن طريق هذه التقنية إعادة تكوين خصائص ( التقاط اإلشعاعات الصادرة عن الجهاز املعلومايت: 3)
ن خالل نظام معلومايت ويكفي إلمتام ذلك أن تسجل ثم تحل شفرة اإلشعاعات املعلومات التي تتحرك وتنتقل م

اإللكرتو مغناطيسية املثبتة بواسطة أجهزة إلكرتونية، وتصدر بعض عنارص األنظمة القوية أثناء تأدية وظيفتها إشعاعات 
 املركز ا املوجودة يفاليكرتومغناطيسية، وميكن عن طريق جهاز لفك الرموز أن يطلب من طابعة متصلة بنظريته

 .(906)املستهدف بالنسخ الحريف لنفس هذه املعلومات 

ايت ميكن عن طريق تقنية التدخل يف نظام معلوم ( التدخل غري املرشوع يف نظام بواسطة طرفية بعدية:4)
د بكلمة و عن بعد نسخ أو تدمري بعض املعلومات شيئاً سهالً، ويكفي لبلوغ ذلك الحصول عىل حاسب آيل ومودم والتز 

 .(907)الرس أو مفتاح الشفرة املناسب، وهي اإلمكانيات الالزم توافرها للولوج غري املرشوع يف نظام الحاسب اآليل 

 وتتنوع أمناط جرائم السطو املسلح اإللكرتوين من خالل التعدي عىل وظائفه عىل النحو التايل:

                                                           
: الحامية  محمد حسام محمود لطفي 38، ص 2009، 1: األمن املعلومايت، اإلسكندرية، دار الجامعة الحديدة، ط طارق إبراهيم الدسوقي عطيه (904(

 28القانونية لربامج الحاسب اآليل، مرجع سابق، ص
، منري محمد الجنبيهي، ممدوح محمد 75، ص 2011، 1، ط: الحاسبات اإللكرتونية وتطبيقاتها، القاهرة، مكتبة عني شمس عبادة رسحان وأخرون (905(

 29: جرائم اإلنرتنت والحاسب اآليل، مرجع سابق ص  الجنبيهي
:  ، محمد حسام محمود لطفي61، ص 2001،اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1: فكرة الحامية الجنائية لربامج الحاسب اآليل، ط محمد شتا (906(

 495لحاسب اآليل أو بواسطتها، مرجع سابق ص الجرائم التي تقع عىل ا
،القاهرة، دار 1: القانون الجنايئ والتكنولوجيا الحديثة، الكتاب األول الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآليل، ط جميل عبد الباقي الصغري (907(

 33، ص 2002النهضة العربية، 
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ل يف املعطيات يف أي مرحلة من مراحل تشغي وتتم عملية التالعب والتعديل أوالً: التالعب يف املعطيات:
الجهاز، فقد تتم قبل أو أثناء إدخالها يف نظم املعلومات أو يف لحظة إخراجها من النظام املعلومايت، ومن ثم أصبحت 

 عملية التالعب يف املعطيات من السهولة مبكان كتقنية من التقنيات اإلجرامية ذات الطبيعة املعلوماتية، فالتالعب من
شخص قد يساهم يف عملية إنشاء وتشفري وتسجيل ونقل والتحقق من نقل البيانات املتخصصة لإلدخال يف نظم 
املعلومات، وقد يصدر من شخص ميلك حق الولوج واالطالع عىل هذه العمليات مثل تزوير أو اختالس الوثائق أو 

د هذه الثوب للبيانات كإحداث ثقوب يف البطاقات أو ساستبدال الرشائط املمغنطة أو البطاقات املثقوبة أو أفعال إتالف 
 .(908)أو إلغاء املراقبات اليدوية 

يات املحفوظة وهي التقنية التي تؤثر عىل املعط ثانياً: تقنية االستخدام بأسلوب غري رشعي للربامج الخدمية:
ل أو املنع، و النسخ أو اإلدخال أو االستعاميف جهاز الكمبيوتر أو يف ذاكرته، وهذا التأثري قد يكون بالتعديل أو اإللغاء أ 

فإن أي مركز معلومات يسري وفق خطة عمل ناجحة وفعالة قد يلجأ إليه بغرض التعديل أو الكشف عن أي غموض يف 
جهاز الكمبيوتر، مام يؤثر عليه بالتوقف أو ببطء األداء، وقد يحتاج الكمبيوتر إىل عملية تعديل ال تسمح بأساليب الولوج 

جاملية، عند استخدامها عن طريق مستخدميها الرشعيني، ولكن تنجم عن هذه الربامج خطورة التعديل أو اإللغاء اإل 
أو النسخ أو اإلدخال أو االستعامل أو املنع إذا تم استخدامها بطريقة غري رشعية لذا يجب اتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ 

 .(909)ل غري املرشوع ذو النتائج الجسيمة عليها حتى ال تتعرض للفقد وبالتايل االستعام

وهي عبارة عن تقنية يستخدمها شخص من أجل الحصول عىل ثالثاً: تقنية االسرتجاع البسيط واملادي: 
معلومات موجودة يف نظام معلومايت أو قريبة من نظام معلومايت بعد تنفيذ عمل ما، وقد يتمثل االسرتجاع البسيط 

ت املهمالت ألجل الحصول عىل نسخ من القوائم امللقاة فيها، أو العثور عىل ورقة كربون واملادي يف التفتيش يف سال 
املستخدم يف نسخ تلك القوائم وتستلزم األساليب األكرث تقنية يف البحث يف املعطيات املوجودة داخل الحاسب اآليل 

ة واملستخدمة كن أن ميحو الذاكرة املغلقبعد تنفيذ عمل ما، ومثال ذلك يف تقنية البحث يف نظام التشغيل ألنه ال مي
 . (910)بواسطة الذاكرة املؤقتة ملعطيات اإلدخال أو الخروج 

                                                           
:  ، أمين عبد الله فكري73، ص 2000، 2 قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية، ط: ثورة املعلومات وانعكاساتها عىل محمد سامي الشوا (908(

: األمن املعلومايت، مرجع سابق  وما بعدها، طارق إبراهيم الدسوقي عطيه 39،ص 2007،اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1جرائم نظم املعلومات، ط
 46ص 

: ثورة املعلومات وانعكاساتها عىل قانون العقوبات، مرجع  ، محمد سامي الشوا44م املعلومات، مرجع سابق ص : جرائم نظ أمين عبد الله فكري (909(
 وما بعدها 73سابق ص 

: ثورة املعلومات وانعكاساتها عىل قانون العقوبات،  وما بعدها، محمد سامي الشوا 39: جرائم نظم املعلومات، مرجع سابق ص  أمين عبد الله فكري (910(
 478وما بعدها، زيك أمني حسونة: جرائم الكمبيوتر والجرائم األخرى يف مجال التكنيك املعلومايت، مرجع سابق ص  73مرجع سابق ص 
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لجة وهي التقنية التي يقوم بها املربمجون يف مجال الربامج التطبيقية مبعا رابعاً: تقنية الربامج التطبيقية:
بار وإضافة شغيل أنظمة املعلومات بإدخال برامج اختالبيانات بإدارة وأنظمة التشغيل والتي تنحرص مهمتهم يف ضامن ت

تعليامت تكميلية، وأساليب للحصول عىل نتائج وسيطة ومراقبة الولوج إىل النظام املعلومايت وضامن التحكم يف 
استخدامه عىل نحو دقيق، فال يسمح بالتعديل وال بإدخال تعليامت إال باستثناء الحصول عىل ترصيح الزم ملبارشة 

ومن ثم فإن مربمجي النظام يدخلون بأساليب منطقية ومؤقتة تسمح لهم بتخطي هذه القيود وقد يتغاىض  ذلك،
املربمجون عن أخطاء موجودة يف برامجهم، وقد ال يتم اكتشافها إال يف مرحلة االختبار وتصبح بعد ذلك مهملة، 

خرتقون إىل خدام النظام، حيث يرشد املوعندئذ يضعون مخترصات والتي تخرتق أساليب تصحيح الربامج ورشوط است
األماكن الخاصة باملعطيات والتي تسمح بالولوج إىل منطقة معطيات قريبة جداً مام يقلل من معدل أمان النظام، وتبقى 
الربامج متزامنة يف الذاكرة، كام ميكن ملصممي الربامج الضخمة التدخل عن طريق السهو ومواطن الضعف أو بسبب 

 . (911)عىل مستوى الربنامج نفسه  أوجه القصور

ومثال ذلك النسخ االحتياطية التكميلية ملحتويات وحدة الذاكرة األولية واملخزنة عىل وحدة من وحدات الذاكرة 
الثانوية، والتي تسمح بإعادة تكوين البطاقات وإعادة التشغيل يف حالة حدوث عطل أو أي عمل طارئ، فهذه النسخ 

لقدرة عىل الولوج يف مناطق أكرث اتساعاً للبيانات وميكن إحداث أفعال تعدي يف الدوائر االحتياطية تكون لها ا
اإللكرتونية، وعىل ذلك ميكن لتلك الدوائر أن تنفذ مجموعات متوافقة للتشغيل ولكنها غري متوقعة مام يعرض النظام 

ات مفيدة ض الفخاخ سواء ألجل تحقيق غايللخطر، ويكتشف املجرمون املهرة عند استخدام وصيانة الربامج والدوائر بع
 .  (912)أو لتنفيذ أعامل غري مرشوعة

يقوم املجرم اإللكرتوين بهذه العمليات مبساعدة الربمجيات الخبيثة املصممة خصيصاً لجمع البيانات وهي حيث 
ة املعلومات قشديدة الشبه بـأحصنة طروادة التي تتسلل عن بعد، وكذلك أحصنة طروادة املرصفية، وبرمجيات رس 

والتجسس، حيث يستخدم هذه الربمجيات لإلخرتاق والتسلل إىل الجهزة تحت ستار معلومات ترتبط بوباء كورونا 
، حيث يستخدم الوباء كطعم لتعطيل الشبكات ورسقة البيانات واختالس األموال وزرع برمجيات خبيثة تلحق 19-كوفيد

 رائط تفاعلية توضح حدوث اإلصابات بالفريوس يف دول العامل ومعدالتالرضر باألجهزة، أو أن يقدم نفسه باعتباره خ
الوفيات والتعايف، أو باعتباره موقع تقدم معلومات ونصائح طبية أو نفسية أو اجتامعية للتعامل مع الفريوس والوقاية 

يل الخدمة، جامت تعطمنه، تلك الربمجيات التي يستخدمها املجرم اإللكرتوين تكون مهمتها انتزاع الفدية وحدوث ه

                                                           
أحمد حسام طه متام: الحامية الجنائية لتكنولوجيا ، 33: جرائم الحاسب اإللكرتوين يف الترشيع املقارن، مرجع سابق ص  هدى حامد قشقوش (911(

 36-34مرجع سابق ص  االتصاالت،
: القانون الجنايئ والتكنولوجيا الحديثة، الكتاب األول الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآليل، مرجع سابق، ص  جميل عبد الباقي الصغري (912(

 وما بعدها،  33



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

502 
 

كام تستهدف البنى التحتية للمؤسسات الحيوية مثل املستشفيات واملراكز الصحية التي أصبحت تعاين من ضعف 
املستجد وتعمل تلك الربمجيات املستخدمة عىل رسقة معلومات املؤسسات  19قدرتها عىل التعامل مع وباء كورونا كوفيد 

 انات أو تعطيل منظوماتها الكومبيوترية ما يؤدي إىل أوضاع مأسوية تحت وطأةومن البني التحتية يتم الوصول للبي
 .(913) الوباء

 االعتداء عىل املعلومات املسجلة الكرتونيا واملتحصلة بالحياة الخاصة أو أمن الدولة: املطلب الثالث
ع ككل، وهذه لمجتمالهدف الرئييس من تدخل املرشع الجنايئ بالتجريم يف حامية املصالح الجوهرية ليكمن 

املصالح املراد حاميتها هي التي عىل هديها تتحدد العلة الترشيعية من القواعد الجنائية التجرميية، وهذه العلة 
الترشيعية لها دور هام يف تحديد نطاق القاعدة الجنائية من حيث األفعال التي تندرج تحتها وفقاً للمنهج الواقعي يف 

لجنائية التي تقود املرشع الجنايئ ما هي إال انعكاسات لحاجات الجامعة ومصالحها التفسري، ذلك أن السياسة ا
 .(914)املختلفة، فالقانون يف عمومه ما هو إال انعكاس لظروف املجتمع من كافة جوانبه 

 أن الحامية الجنائية لتلك املصالح ليك تكون لها فاعليتها البد وأن تحيط بأي فعل من شأنه أن يرض بهافلذلك 
أو يهددها بالخطر، وللوصول إىل حامية هذه املصالح األساسية يتعني حامية تلك املصالح الجزئية التي من مجموعها 
تتكون القيم واملصالح العامة للمجتمع ككل، ونظراً للقدرات واإلمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا الجهاز وما يقدمه 

، ونتيجة لذلك عم استخدام الحاسب اآليل جميع ميادين الحياة العامة من أعامل وخدمات مبنتهى الرسعة واإلتقان
منها الخاصة حتى أصبحت تعتمد عىل الحاسب اآليل، واملعلومات التي كانت محفوظة أو املسجلة أو املخزنة بداخل 

تها، أو ا أو رسقهذه األنظمة اخرتاقاً يتالعب فيها بكافة االشكال والصور، سواء بإتالفها أو بتحريفها أو تزويره
مات أنظمة الحاسب اآليل مخزن معطيات وبيانات ومعلو تعترب ، إذ استخدامها كوسيلة الرتكاب جرمية معلوماتية أخرى 

متثل بوابة للتواصل بني أجهزة الحاسب اآليل، ومن جهة أخرى متثل بوابة للتواصل بني أجهزة الحاسب اآليل سواء 
ثل شبكة اإلنرتنت أو كشبكة محلية، فإذا ما تم التوصل إليه والدخول إىل مختلف كان هذا التواصل عرب شبكة دولية م

                                                           
ية والذي وث الطبية تابعاً إلحدى الجامعات األمريكأشارت هيئة اإلذاعة الربيطانية )يب يب يس( يف تقرير لها  إىل أن معهد أمرييك شهري للبح  (913(

 ميعمل عىل تطوير عالج لـ"كورونا املستجد" سقط ضحية عصابة عنكبوتية هاجمت موقعه عرب نرش فريوس إلكرتوين هاجم أجهزة الكمبيوتر التي ت
معة أن تدفع مبلغ عىل اإلنرتنت، بدأت بعرض من الجاإيقاف أغلبها لوقف انتشار الفريوس وبعد مفاوضات مستفيضة بني الطرفني متت يف جزء رسي 

بيتكوين إىل  116،4ألف دوالر أمرييك للعصابة، إذ تم نقل  140ألف دوالر فقط ألنها تتكبد خسائر فادحة جراء الوباء وانتهت بسداد نحو مليون و 780
  وجهات اللصوص وتجار املخدرات اإلنرتبول مرجع سابقمحافظها، أرسلت العصابة برنامج فك التشفري للجامعة، أحمد عابد: الفريوس يغري

، ممدوح عبد الحميد 24، ص 2004، 1: الحامية الجنائية لربامج الحاسب اآليل، اإلسكندرية، دار الجامعة الحديدة، ط عيل عبد القادر القهوجي (914(
: األمن املعلومايت، مرجع سابق  ، طارق إبراهيم الدسوقي عطيه37ص : جرائم استخدام الكمبيوتر وشبكة املعلومات العاملية، مرجع سابق  عبد املطلب

 44ص 
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مناطقة أمكن التوصل لتلك املعطيات والبيانات واملعلومات املخزنة فيه مثل امللفات، الربامج، الربيد املرسل لحسابات 
 .(915)أخرى أو القادم منها 

ل، ويف ية لالخرتاق بواسطة أشخاص غري مرصح لهم بالدخو تعرضت تلك األنظمة املتصلة بالشبكة املعلوماتوقد 
تعرض موقع وكالة االنباء اإلماراتية عىل شبكة اإلنرتنت لعملية اخرتاق أدت إىل تعطله فرتة من الزمن، وعىل  2003عام 

يالت ه بالتعديف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات والذي تم إلغاؤ  2006لسنة  2أثر ذلك صدر القانون االتحادي رقم 
يف شأن  2012( لسنة 5، الصادر بتعديل املرسوم بقانون اتحادي رقم )2016( لسنة 12الحديثة باملرسوم بالقانون رقم )

 .(916)مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

تجد املس 19فاملجرم السيرباين يستخدم هذا النوع من الجرائم السيربانية والذي انترش يف حياة وباء كورونا كوفيد 
مستهدفاً املستشفيات واملراكز الطبية والبحثية، ظناً من العصابات السريانية أنها ستدفع الفدية املطلوبة لوقوعها تحت 

ا يسمى ، حيث أنه يوجد مضغوط هائلة بسبب الفريوس وعدم قدرتها عىل االستغناء عن منظوماتها الكومبيوترية
 السيرباين إىل الحاسب املركزي، سواء كان عىلاملجرم  صولعند و ف للعديد من أنظمة الحاسب ،بالحاسب املركزي 

ميكن الوصول إىل أية معلومة أو محتوى عىل النظام وخاصة الربمجيات،  غريه من الربامج اإللكرتونيةالويندوز أو 
ا يقوم القراصنة م أو تعديلها، وغالباً البينات واملعلومات  محويتم القيام بأي فعل غري مرشوع عليها فإن عند وبالتايل 

املخرتقون بتكوين حساباتهم عىل الحسابات التي يخرقون حرمتها، لذا تعد أنشطة الدخول غري املرشوع عىل أنظمة 
الوسائل التي  تختلفقد الحاسب اآليل من األنشطة اإلجرامية األكرث انتشاراً بني جرائم الحاسب اآليل واإلنرتنت، و 

خول غري املرشوع إىل تلك األنظمة، إال إنها جميعها تفرتض قدراً من املعرفة بتكنولوجيا ميكن اللجوء إليها من أجل الد 
الحاسبات اآللية وإن كانت ترتاوح يف مداها، السيام يف العديد من األنظمة التي متتلكها الحكومة أو امللفات الخاصة 

 .(917)باألفراد والتي متثل اعتداء عىل خصوصية الفرد 

الحاسب اآليل إىل اإلجرام املعلومايت وهذه نتيجة طبيعية وحتمية لكل تقدم تقني، لنوعية  وقد أدى استخدام
اإلجرام املستحدثة واملستمدة من القدرات الهائلة التي يقدمها الحاسب اآليل، ومع تنوع األساليب التي يستخدمها 

                                                           
: ثورة املعلومات وانعكاساتها عىل قانون  ، محمد سامي الشوا77: الحاسبات اإللكرتونية وتطبيقاتها،  مرجع سابق ص  عبادة رسحان وأخرون (915(

: فكرة الحامية  ، محمد شتا24الجنائية لربامج الحاسب اآليل، مرجع سابق ص : الحامية  ، عيل عبد القادر القهوجي81العقوبات، مرجع سابق ص 
 62الجنائية لربامج الحاسب اآليل، مرجع سابق، ص 

يف شأن  2006لسنة  2وسائر االحكام املخالفة او املتعارضة ويلغى القانون االتحادي رقم  2006لسنة  2( الغاء القانون االتحادي رقم 50املادة) (916(
 حة جرائم تقنية املعلومات، كام يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون.مكاف

: فكرة الحامية  محمد شتا، 151نى كامل تريك: الحامية الجنائية لحق الخصوصية يف جرائم التصوير والتسجيل بدون إذن، مرجع سابق ص م  (917(
: الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، مرجع  ، عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحاممي61الجنائية لربامج الحاسب اآليل، مرجع سابق ص 

 وما بعدها 49سابق ص 
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النظام  خرتقوايية، أصبح مجرمو اإلنرتنت مرتكبو الجرائم املعلوماتية عن طريق االستعانة بالتكنولوجيا املعلومات
املعلومايت سواء كان خاص باألفراد أو باملؤسسات أو بأنظمة الدولة اإللكرتونية، بالدخول إىل املعلومات املسجلة أو 

ً يتالعب فيها بكافة االشكال والصور، سواء بإتالفها أو بتحريفها أو تزويرها أو  املخزنة بداخل هذه األنظمة اخرتاقا
لومات فاملعلومات أو األنظمة املسجلة إلكرتونياً هي مع، رسقتها، أو استخدامها كوسيلة الرتكاب جرمية معلوماتية أخرى 

عىل قدر كبري من األهمية والقيمة، ومتثل نوع جديد من األموال املعلوماتية، وقد تكون ذات طبيعة اقتصادية، أو 
كرية، كان البد من وجود القوانني والترشيعات التي تعاقب هؤالء طبيعة مالية، أو طبيعة شخصية، أو طبيعة عس

لذا أصبحت الحاجة ملحة إىل رضورة حامية املعلومات املسجلة إلكرتونياً  .(918)الخارقني عن القانون بالعقوبات الالزمة 
نطة وقد اختلف ائط املمغجنائياً سواء املخزنة داخل النظام املعلومايت أو املخزنة عىل وسيط خارجي كاألسطوانات والرش 

 (919)املرشعني يف ردود أفعالهم تجاه الجرمية املعلوماتية 

أما املرشع اإلمارايت فقد أصدر ترشيع كامل يوفر الحامية الجنائية للجرائم املعلوماتية بالقانون االتحادي رقم 
شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، يف  2012( لسنة 5، الصادر بتعديل املرسوم بقانون اتحادي رقم )2016( لسنة 12)

بشأن تقنية  2017( لسنة 5م يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية، وبالقانون رقم )2006( لسنة 1قانون اتحادي رقم )
، يف شأن الدليل اإلجرايئ لتنظيم 2019( لسنة 259االتصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية، والقرار الوزاري رقم )

( لسنة 220باستخدام الوسائل اإللكرتونية واالتصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية، والقرار الوزاري رقم ) التقايض
أما الجرائم املاسة بأمن الدولة يف قانون ، 2017مارس  12بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية املعلومات والصادر يف  2017

، الصادر بتعديل املرسوم بقانون 2016( لسنة 12سوم بقانون رقم )تقنية املعلومات يف أي جرمية منصوص عليها يف املر 
، 38، 30، 29، 28، 26، 24، 4يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات والواردة يف املواد ) 2012( لسنة 5اتحادي رقم )

ة أو مجموعة أو ( وهي جرائم ماسة بأمن الدولة إذا ارتكبت لحساب أو ملصلحة دولة أجنبية أو أي جامعة إرهابي44
مام يحقق صحة الفرضية الثانية يف مالمئة املواد القانونية التي حددها  .(920)جمعية أو منظمة أو هيئة غري مرشوعة 

                                                           
، ص 2009، 1: األمن املعلومايت، النظام القانوين للحامية املعلوماتية، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنرش، ط طارق إبراهيم الدسوقي عطية (918(

: فكرة الحامية الجنائية لربامج  محمد شتا، 29: الجوانب املوضوعية واإلجرائية لجرائم املعلوماتية ،مرجع سابق ص  اليل عبد الاله أحمده، 211
 62الحاسب اآليل، مرجع سابق، ص 

والخاص بغسل  2002لسنة  80القانون رقم والخاص مبصلحة األحوال املدنية، و  1994لسنة  143فاملرشع املرصي عالج الجرائم املعلوماتية يف قانون  (919(
 2005لسنة  15والخاص بتنظيم االتصاالت، والقانون رقم  2003لسنة  10والخاص بامللكية الفكرية، والقانون رقم  2002لسنة  82األموال، والقانون رقم 

 تية، وكذلك املرشع األردين والخاص بالتوقيع اإللكرتوين، أما املرشع السوري صدر ترشيع خاص يعالج الجرائم املعلوما
لسنة  5ي رقم دعبد الرازق املوايف عبد اللطيف: رشح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة اإلمارات العربية املتحدة، املرسوم بالقانون االتحا (920(

نائية لحق الخصوصية يف جرائم التصوير نى كامل تريك: الحامية الج، م153م ص  2014، 1، ديب، سلسلة إصدارات معهد ديب القضايئ ط2012
 153والتسجيل بدون إذن، مرجع سابق ص 
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املرشع اإلمارايت للعقاب عىل جرمية بكشف معلومات رسية باستخدام شبكة معلوماتية أو موقع إلكرتوين، وجرمية 
 19ومات مع جائحة كورونا كوفيد التجسس والتصنت عىل البيانات واملعل

( مل يشرتط املرشع لوقوع 38، 30، 29، 28، 26، 24، 4وتأخذ طائفتني الطائفة األوىل منصوص عليها يف املواد )
الجرائم املنصوص عليها يف هذه الطائفة أن ترتكب لحساب وملصلحة دولة أجنبية أو جامعة إرهابية أو مجموعة أو 

 غري مرشوعة وهذه الجرائم هي:جمعية أو منظمة أو هيئة 

لة أو نظام معلومايت إلكرتوين أو شلكة معلوماتية أو وسي( جرمية الدخول بدون ترصيح إىل موقع إلكرتوين 1)
تقنية معلومات سواء كان الدخول بقصد الحصول عىل بيانات حكومية أو معلومات رسية خاصة مبنشأة مالية أو تجارية 

 .(921) / تقنية معلومات( 4( من املادة 1)أو اقتصادية وفقاً للفقرة 

أو اإلفشاء أو التغيري أو النسخ أو النرش أو إعادة النرش  ( جرمية اإللغاء أو الحذف أو اإلتالف أو التدمري2)
 .(922) ( / تقنية معلومات(4( من املادة )2للبيانات وفقاً للفقرة )

يه أو نرش معلومات بقصد الرتويج أو التجنيد لربامج أو اإلرشاف عل( جرمية إنشاء أو إدارة موقع إلكرتوين 3)
وأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنرصية أو الطائفية أو االرضار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتامعي أو 

 .(923) / تقنية معلومات( 24اإلخالل بالنظام العام أو األداب العامة وفقاً للامدة 

أو اإلرشاف عليه لجامعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو  أو إدارة موقع إلكرتوين( جرمية إنشاء 4)
 .(924)/ تقنية معلومات( 26هيئة غري مرشوعة وجرمية نرش املعلومات وفقاً للامدة 

                                                           
( يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز مليون وخمسامئة ألف درهم كل من دخل بدون 4املادة ) (921(

ات شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول عىل بيانترصيح إىل موقع إلكرتوين، أو نظام معلومات إلكرتوين، أو 
 حكومية، أو معلومات رسية خاصة مبنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية .

مليون درهم،  2هم وال تجاوز سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف در  5تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس  -2( الفقرة 4املادة ) (922(
 لنرشإذا تعرضت هذه البيانات أو املعلومات لإللغاء أو الحذف أو اإلتالف أو التدمري أو اإلفشاء أو التغيري أو النسخ أو النرش أو إعادة ا

 ل من أنشأ أو أدار موقعا إلكرتونيا أو( يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز مليون درهم ك24املادة ) (923(
الفتنة أو  ةأرشف عليه أو نرش معلومات عىل شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات للرتويج أو التحبيذ ألي برامج أو أفكار من شأنها إثار 

 اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة.الكراهية أو العنرصية أو الطائفية أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السلم االجتامعي أو 
( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن مليون درهم وال تجاوز مليوين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا 26املادة )  (924(

ظمة أو مات، وذلك لجامعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منإلكرتونيا أو أرشف عليه أو نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلو 
و توفري أ هيئة غري مرشوعة بقصد تسهيل االتصال بقياداتها أو أعضائها، أو الستقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها، أو متويل أنشطتها، 

 أو املتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم يف األعامل اإلرهابية.  املساعدة الفعلية لها، أو بقصد نرش أساليب تصنيع األجهزة الحارقة 
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 بقصد السخرية أو اإلرضار بسمعة أو هيبة أو مكانة ( جرمية نرش معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات5)
الدولة أو أي مؤسساتها أو رئيسها أو نائبة أو حكام اإلمارات أو أولياء عهدهم أو نواب حكام اإلمارات أو علم الدولة أو 
السالم الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، وذلك من خالل النرش عىل موقع إلكرتوين أو أي شبكة معلوماتية 

 .(925) / تقنية معلومات(29دة أو وسيلة تقنية معلومات وفقاً للام

وجرمية نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو  ( جرمية إنشاء أو إدارة موقع إلكرتوين أو اإلرشاف عليه،6)
وسيلة تقنية معلومات، تهدف أو تدعوا إىل قلب أو تغيري نظام الحكم يف الدولة أو االستيالء عليه أو إىل تعطيل أحكام 

ني السارية يف البالد أو املناهضة للمبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم يف الدولة وجرمية الدستور أو القوان
 .(926) / تقنية معلومات( 30الرتويج إىل أي منها أو سهلها للغري أو للتحريض عليها وفقاً للامدة 

إلساءة ر مبصالح الدولة أو اأو غري دقيقة أو مضللة من شأنها اإلرضا ( جرمية تقديم معلومات غري صحيحة،7)
/ 38إىل سمعتها أو هيبتها أو مكانتها وذلك باستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات وفقاً للامدة 

 .(927) تقنية معلومات(

ليها ( وهي جميع الجرائم املنصوص ع44والطائفة الثانية هي تلك املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة )
يف املرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات، وقد اشرتط املرشع اعتبارها جرائم من جرائم أمن الدولة أن يرتكبها 
الجاين لحساب أو ملصلحة دولة أجنبية أو أي جامعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غري مرشوعة، 

وألن الجرائم املعلوماتية موجهة بشكل منفصل إىل  (928) (38، 30، 29، 28، 26، 42، 4وكذلك الجرائم الواردة يف املواد )
أنظمة فردية تتم عرب الشبكات الداخلية والشبكات اإلضافية وشبكة اإلنرتنت ذاتها إضافة إىل التواصل املشرتك املادي 

كة بتحويل أنظمة تقوم هذه الوصالت املشرت املبارش أو املواد اإلعالمية املخزنة القابلة للتبادل مثل ديسكات الكمبيوتر و 
                                                           

( يعاقب بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تجاوز مليون درهم كل من نرش معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات عىل موقع إلكرتوين أو 29املادة ) (925(
اإلرضار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام  أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو

 اإلمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام اإلمارات أو علم الدولة أو السالم الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
ات، عا إلكرتونيا أو أرشف عليه أو نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلوم( يعاقب بالسجن املؤبد كل من أنشأ أو أدار موق30املادة ) (926(

و املناهضة أ  تهدف أو تدعو إىل قلب أو تغيري نظام الحكم يف الدولة أو االستيالء عليه أو إىل تعطيل أحكام الدستور أو القوانني السارية يف البالد
ها نظام الحكم يف الدولة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إىل أو حرض عىل اي من األفعال املذكورة أو سهلها للمبادئ األساسية التي يقوم علي

 للغري.
( يعاقب بالسجن املؤقت كل من قدم إىل أي منظامت أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة 38املادة ) (927(

شأنها اإلرضار مبصالح الدولة، أو اإلساءة إىل سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل أو مضللة، وكان من 
 تقنية املعلومات.

علومات، املنشور بشأن مكافحة جرائم تقنية امل 2012( لسنة 5، الصادر بتعديل املرسوم بقانون اتحادي رقم )2016( لسنة 12املرسوم بقانون رقم ) (928(
 2012-8-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540بالجريدة الرسمية العدد 
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تكنولوجيا املعلومات املنفصلة إىل مكونات لنظام ضخم ممكن أن يكون معرضاً ألن يعاين الفشل التام أو ميكن أن 
 .(929)يتم تلويثه ببيانات أو برامجه بشكل خطري كنتيجة لهجمة ضارة مفردة أو حادث 

ت أو تعقب مصادرها حيث يستطيع من يقوم بالقرصنة أن يعمل وقد ينتج عن ذلك صعوبة اكتشاف تلك الهجام
من موقع بديل يكون يف مأمن من الخضوع للعقوبة القانونية ففي إطار الحد من الجرائم املعلوماتية أدى االستخدام 

ليات الدخول ماملتزايد للربوتوكوالت وواجهات الربامج القياسية لتوفري مزايا كربى ملجتمع املستخدمني إال أنه سهل ع
األوىل لقراصنة املعلومات كام أدى إىل انتشار استخدام قواعد البيانات املعيارية واخرتاق املهاجم بعمق ألنظمة 

، كام أن أغلب املؤسسات واملراكز التي 19والتي استغلها املجرمون االحرتافيون يف حياة وباء كورونا كوفيد  املعلومات
د  ومطالبات بدفع فدية السرتجاع قاعداتها البيانية بعدم إبالغ الجهات املختصة، وقتجد نفسها ضحية ابتزاز عنكبويت

تلجأ  إىل خوض املفاوضات وتسديد الفدية، وتتم أغلب هذه الهجامت عن طريق رسائل بريد إلكرتوين تحمل 
 فاملحتالني، ة العاملية نفسهاأو أنه منظمة الصح 19-الفريوسات، وبعضها يقدم نفسه باعتباره يحمل نتائج اختبارات كوفيد

املستجد ويرسلون رسائل بريد إلكرتوين احتيالية وأخرى عىل واتسآب  19اإللكرتونيني يستغلون وباء كورونا كوفيد 
تحاول خداع املستخدم عرب دعوته للنقر عىل الروابط واملرفقات الضارة وبالنقر عىل هذه الروابط، يتم الكشف عن اسم 

 .ملرور واللتني ميكن استخدامهام لرسقة األموال واملعلومات الحساسةاملستخدم وكلمة ا

 اركان جرمية املعلومات املسجلة الكرتونيا: املبحث الثاين
أصبح مجرمو اإلنرتنت ينفذوا إىل النظام املعلومايت سواء كان خاص باألفراد أو باملؤسسات أو حتى بأنظمة الدولة 

ً يتالعب فيها بكافة االشكال اإللكرتونية، بالدخول إىل املعلوم ات املسجلة أو املخزنة بداخل هذه األنظمة اخرتاقا
والصور، سواء بإتالفها أو بتحريفها أو تزويرها أو رسقتها، أو استخدامها كوسيلة الرتكاب جرمية معلوماتية أخرى، 

قدمتها باإلضافة عىل ب املالية يف موتتباين األسباب التي تؤدي إىل ارتكاب الجرمية املعلوماتية ويأيت تحقيق املكاس
حب اإلثارة واملغامرة والتحدي وقد ترجع معظمها إىل دوافع شخصية لدى الجاين أو مؤثرات خارجية جعلته يستسلم 

تتعرض املعلومات املسجلة إلكرتونيا واملخزنة داخل الحاسب اآليل لعدة مخاطر من شأنها وقد  .(930)الرتكاب الجرمية
بأي صورة، مثل إذاعتها أو إفشائها عىل نحو غري مسموح به أو تهديد النظام املعلومايت بأكمله لخطر االعتداء عليها 

االعتداء عليه، ويعد مفهوم الجرمية املعلوماتية كمفهوم مجرد يدور حول اعتداء عىل مصلحة قانونية مشمولة بالحامية 

                                                           
: جرائم نظم  ، أمين عبد الله فكري215: األمن املعلومايت، النظام القانوين للحامية املعلوماتية، مرجع سابق ص  طارق إبراهيم الدسوقي عطية (929(

 وما بعدها77: ثورة املعلومات وانعكاساتها عىل قانون العقوبات، مرجع سابق ص  د سامي الشوا، محم48املعلومات، مرجع سابق ص 
: الحامية الجنائية لحق الخصوصية يف جرائم التصوير والتسجيل بدون إذن، اإلمارات العربية املتحدة، القاهرة، دار النهضة  منى كامل تريك (930(

 212: األمن املعلومايت، النظام القانوين للحامية املعلوماتية، مرجع سابق ص  الدسوقي عطيةطارق إبراهيم ، 144ص  2018، 1العربية، ط
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لب أو بظروفها، ولتوضيح ذلك قسم املبحث إىل املطا وعىل ذلك إذا لحق بالجرمية مفهوم مجرد وصف تعلقت بأركانها
 التالية:

 املطلب األول: الركن املادي
 املطلب الثاين: الركن املعنوي

 املطلب الثالث: العقوبة املرتتبة عليه وفقا للقوانني االتحادية

 الركن املادي املطلب األول
كون له طبيعة مادية ملموسة أي تلمسه الحواس، الركن املادي للجرمية هو مادياتها أي ما يدخل يف كيانها وت

فامديات الجرمية هي مبثابة جسدها، فالواقعة املكونة للركن املادي تقوم عىل عنارص ثالثة األول هو السلوك اإلنساين 
أن  والثاين يف النتيجة اإلجرامية املتحققة يف العامل الخارجي والثالث يف عالقة السببية بني السلوك والنتيجة، غري

والسلوك اإلجرامي هو األمر الذي  .(931)هذه العنارص الثالثة ال تتواجد مجتمعة إال حيث يعتد املرشع بالنتائج املادية 
يصدر من الفاعل ويخىش املرشع منه رضراً، وللسلوك اإلجرامي يف جرائم االعتداء عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً 

ً متعددة منها ما هو تقليدي ومن ها ما هو مستحدث، وتتخذ جرائم االعتداء عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً أو صورا
املواقع أو األنظمة أو الشبكات أو وسائل تقنية املعلومات اإللكرتونية صورتني، صورة بسيطة وصورة غري بسيطة، فالصورة 

نية معلومات، معلومات أو وسيلة تق البسيطة تتمثل يف دخول موقع إلكرتوين، أو نظام معلومايت إلكرتوين، أو شبكة
بدون ترصيح أو بتجاوز حدود الترصيح، أو بالبقاء فيه بصورة غري مرشوعة، وتتمثل الصورة غري البسيطة يف إلغاء أو 
حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو نسخ أو نرش أو إعادة نرش أية بيانات أو معلومات، وأن تكون هذه البيانات 

 .(932)علومات شخصية، وأن يرتكبها الجاين يف صورتيها مبناسبة أو بسبب تأدية عمله أو امل

/ تقنية معلومات(  3، 2ونص املرسوم بقانون مكافحة تقنية املعلومات االتحادي عىل هذه الصور يف )املادتني 
تني لكل درهم أو بإحدى العقوبعىل عقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد عن ثالمثائة ألف 

من دخل موقعاً إلكرتونياً أو نظام معلومات إلكرتوين أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون ترصيح أو بتجاوز 
/ تقنية معلومات( لجرائم االعتداء   3، 2حدود الترصيح أو بالبقاء فيه بصورة غري مرشوعة، ووفقاً لنصوص املادتني )

ع أو األنظمة أو الشبكات أو وسائل تقنية املعلومات اإللكرتونية عىل نحو جرمية الدخول يف صورتها املجردة عىل املواق

                                                           
: رشح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة، والتدبري االحرتازي، القاهرة، دار  محمود نجيب حسني (931(

 264ص  293، بند  2018، 8النهضة العربية، ط
لسنة  5ي رقم دعبد الرازق املوايف عبد اللطيف: رشح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة اإلمارات العربية املتحدة، املرسوم بالقانون االتحا (932(

 148 جع سابق ص: الحامية الجنائية لحق الخصوصية يف جرائم التصوير والتسجيل بدون إذن، مر  منى كامل تريك، 15، مرجع سابق ص 2012
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أو يف صورتها املصحوبة باالعتداء، ويتجسد الركن املادي يف جرمية الدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً بدون 
وقوع فعل اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية املعلومات بترصيح إىل املواقع اإللكرتونية أو أنظمة املعلومات 

الدخول من الجاين وهو السلوك اإلجرامي يف هذه الجرمية والذي يلزم أن يتصف بعدم املرشوعية املتمثلة يف عدم 
 .(933)الحصول عىل ترصيح 

مات اإللكرتونية أو أنظمة املعلو  وهو الوصول إىل املواقع فعل الدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً:
اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية املعلومات والعلم مبحتواها والسيطرة عىل املعطيات التي توجد بها أو 
الخدمات التي تقوم بها، وال يقصد به املعنى املادي لكلمة الدخول، كأن يدخل الجاين املكان الذي يوجد به الحاسب 

ريقة غري مرشوعة، ولكن املقصود به هو نشاط ذهني يقوم به الجاين للدخول وليس نشاط مادي محض، اآليل بط
ولذلك يكون الدخول ذو طبيعة معنوية، ويأخذ النشاط اإلجرامي يف هذه الجرمية صورة السلوك اإليجايب  وال يشرتط 

/ 2ادة )بارات صدر الفقرة األوىل من املتوافر صفة معينة يف الجاين الذي يقوم بفعل الدخول ويستنتج ذلك من ع
مكافحة تقنية املعلومات( وبناء عىل ذلك ميكن أن يقع الدخول من أي شخص سواء كان يعمل يف الجهة التي وقع 
فيها الدخول أو ال يعمل فيها سواء كان محرتفاً أو غري محرتف، وال يشرتط أن يكون الدخول بطريقة معينة، سواء 

 .(934) لمة الرس أو بفك الشفرة حيث جاءت عبارة النص مطلقة دون تحديد طريقة بعينهاحدث بالسطو عىل ك

لحق الفرض يف هذه الجرمية أن الجاين ليس له ا عدم الترصيح بالدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً:
الدخول، لترصيح بيف الدخول إال بترصيح، ويرتتب عىل هذا الفرض رضورة تحديد من له حق الدخول، ومن ميلك ا

                                                           
، أمين عبد 47، ص 2010، 1: الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، القاهرة، دار النهضة العربية، ط عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحاممي (933(

ها عىل قانون العقوبات، مرجع سابق : ثورة املعلومات وانعكاسات وما بعدها، محمد سامي الشوا 49: جرائم نظم املعلومات، مرجع سابق ص  الله فكري
 وما بعدها 81ص 

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد عىل ثالمثائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من دخل -1( 2املادة ) (934(
ه بصورة ومات، بدون ترصيح أو بتجاوز حدود الترصيح، أو بالبقاء فيموقع إلكرتوين أو نظام معلومات إلكرتوين أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معل

تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسني ألف درهم وال تجاوز سبعامئة وخمسون ألف -2غري مرشوعة. 
من هذه املادة إلغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف  1ص عليها بالفقرة درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا ترتب عىل أي فعل من األفعال املنصو 

تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني -3أو تغيري أو نسخ أو نرش أو إعادة نرش أي بيانات أو معلومات.  
من هذه املادة  2ني العقوبتني إذا كانت البيانات أو املعلومات محل األفعال الواردة يف الفقرة وخمسني ألف درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هات

 شخصية.
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وعدم وجود الترصيح بالدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً يعني عدم مرشوعية الجاين لعدم متتعه بسلطة متكنه 
 .(935)وتعطيه حق الدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً مع علمه بأنه ليس له حق الدخول 

يث رتونياً قد ال يعاقب عليه عندما يكون سلوكاً مرشوعاً، حومفاد ذلك أن فعل الدخول عىل املعلومات املسجلة إلك
يكون مباحاً، وال تقوم عليه املسؤولية الجنائية ومن هذه الحاالت الدخول بترصيح ماليك املواقع اإللكرتونية أو أنظمة 

ة، وكذلك يكون زئياملعلومات اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية معلومات سواء كانت ملكية كاملة أو ج
الدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً متاحاً للجمهور وبدون مقابل وبالتايل ال يحتاج إىل ترصيح وكذلك الدخول 
بترصيح من صاحب الحق يف املواقع اإللكرتونية أو أنظمة املعلومات اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية 

ول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً كل األفعال التي تسمح بالوصول إىل موقع أو نظام ويشمل فعل الدخ، معلومات 
 .(936)معلومايت أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات واإلحاطة بها أو السيطرة عليها أو عىل ما تحتويه

ً من العاموال يشرتط أن يرتكب السلوك اإلجرامي وهو فعل الدخول عىل املعلومات املسجلة إلك لني يف رتونيا
املؤسسة التي متلك املواقع اإللكرتونية أو أنظمة املعلومات اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية معلومات أم 
من غري العاملني بها، وصورة ذلك يف حالة كون الداخل من العاملني أن يتجاوز العامل حدود اختصاصاته بدخوله غري 

ويتطلب ذلك أن تكون اختصاصات هذا العامل محددة وذلك للوقوف عىل هذا التجاوز وقد يرجع املرخص له فيها 
عدم الترصيح بالدخول إىل حاالت يعد فيها هذا الترصيح مرشوطاً بدفع مثن أو رسم معني، ومل يقم الشخص الذي 

توقف عىل ات، فقيام الجرمية ييريد الدخول بسداده وذلك مثل الرشكات التي تقدم خدمات لألفراد عن طريق الحساب
إرادة الشخص أو الهيئة، ألنهام ميلكان السلطة والسيطرة عىل املواقع أو األنظمة اإللكرتونية أو شبكة املعلومات، أو 
وسيلة تقنية معلومات ولهام إعطاء الترصيح بالدخول أو عدم الترصيح بذلك وتعد جرمية الدخول عىل املعلومات املسجلة 

بدون ترصيح إىل املواقع أو األنظمة اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية معلومات من جرائم النشاط  إلكرتونياً 
املجرد التي تقوم مبجرد ارتكاب فعل الدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً دون النظر إىل تحقيق نتيجة معينة 

عال ونياً دخول مجرد ليك تقع الجرمية ويعد فعل الدخول من األففيكفي بشأنها الدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرت 
 .  (937)اإليجابية 

                                                           
لسنة  5ي رقم دعبد الرازق املوايف عبد اللطيف: رشح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة اإلمارات العربية املتحدة، املرسوم بالقانون االتحا (935(

، عمر أبو الفتوح 216: األمن املعلومايت، النظام القانوين للحامية املعلوماتية، مرجع سابق ص  ، طارق إبراهيم الدسوقي عطية19ص ، مرجع سابق 2012
 47: الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، مرجع سابق ص  عبد العظيم الحاممي

 332، ص 2005، 1القتصادية، دراسة نظرية وتطبيقية، بريوت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط: جرائم الحاسب اآليل ا نائلة عادل محمد فريد قورة (936(
 47: الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، مرجع سابق ص  ، عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحاممي346ص 

، عمر أبو الفتوح عبد العظيم 346ظرية وتطبيقية، مرجع سابق ص : جرائم الحاسب اآليل االقتصادية، دراسة ن نائلة عادل محمد فريد قورة (937(
 ،52-51: الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، مرجع سابق ص  الحاممي
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 الركن املعنوي املطلب الثاين
وقع ماملرسوم بقانون مكافحة تقنية املعلومات االتحادي صورة الركن املعنوي للجرائم التي تقع عىل مل يحدد 

ة إلكرتونياً عىل املعلومات املسجلتقنية معلومات أو بالدخول إلكرتوين أو نظام معلومايت أو شبكة معلومات أو وسيلة 
( ، 2016/ مكافحة تقنية املعلومات االتحادي املعدل 2بدون ترصيح يف صورتها البسيطة املنصوص عليها يف املادة )

ت  حيث تطلب( والتي تطلبت العمد رصاحة يف فقرتها األوىل2006/ من القانون امللغي لعام  2وذلك عىل خالف املادة )
 ً ً ومن ثم فأنه ليك تتقرر املسؤولية الجنائية ينبغي أن ترتكب الجرمية عمدا فاملرشع  .(938)أن يرتكب الفعل عمدا

، صورة العمد للركن املعنوي 2016( من قانون مكافحة تقنية املعلومات االتحادي املعدل 2االتحادي مل يحدد يف املادة )
تحديد العقوبة بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد عىل يف هذه الجرمية واقترص بها عىل 

ثالمثائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من دخل موقع إلكرتوين أو نظام معلومات إلكرتوين أو شبكة 
. (939) مرشوعة صورة غريمعلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، بدون ترصيح أو بتجاوز حدود الترصيح، أو بالبقاء فيه ب

ً بدون ترصيح قد ترتكب عمداً، وقد ترتكب بغري الدخول مام يعني ذلك أن جرمية  عىل املعلومات املسجلة إلكرتونيا
عمد، فالفعل املرتكب بالدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً بدون ترصيح قد يرتكب بطريق العمد أو بطريق الخطأ، 

 .(940)عمدية وال عقاب عىل غري العمد إال بنص خاص  فاألصل يف الجرمية أنها

( والتي تنص عىل 43وضع املرشع االتحادي قاعدة عامة ملعالجة الجرائم يف قانون العقوبات االتحادي باملادة )
أنه يسأل الجاين عن الجرمية سواء ارتكبها عمداً أم خطأ ما مل يشرتط القانون العمد رصاحة، وبالتايل يعاقب الجاين 

ومايت أو جرائم الواقعة عىل موقع إلكرتوين أو نظام معلالدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً بدون ترصيح والعىل 
لك يرتجم رغبة فإن ذشبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات يف صورتها البسيطة سواء وقعت عمداً أم بطريق الخطأ، 

ن اعتباره جرمية، وبعكس ذلك تكون القاعدة يف املخالفات فال يكون املرشع يف اشرتاط أن يقع الفعل عمداً إلمكا

                                                           
حق إىل  كل فعل عمدي يتوصل فيه بغري وجه 1 –يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2006( لسنة 2( من القانون االتحادي رقم )2املادة ) (938(

فإذا  2 –. موقع أو نظام معلومايت سواء بدخول املوقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مرصح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني
تة أشهر ة ال تقل عن سترتب عىل الفعل الغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو إعادة نرش بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مد

فإذا كانت البيانات أو املعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل  3 –وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني. 
بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات،  2012لسنة  5من املرسوم بقانون  50عن عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ألغي القانون بنص املادة 

يف  2006لسنة  2: والتي نصت عىل يلغى القانون االتحادي رقم 2012-8-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540املنشور بالجريدة الرسمية العدد 
 رسوم بقانون.شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، كام يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا امل

-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5املرسوم بقانون  (939(
  2016يو ، ما46، للسنة  597، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق العدد 2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
بند رجع سابق، مرشح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة، والتدبري االحرتازي، :  محمود نجيب حسنى (940(

 481، ص2011، 1: رشح القواعد العامة لقانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية، ط عبد الرؤوف مهدي، 153ص  168
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املواقع  أما يف حالة االعتداء عىل القصد الجنايئ رضوري لتكوين الجرمية إال عندما يستلزمه القانون وبنص خاص
ل عىل املعلومات دخو اإللكرتونية أو أنظمة املعلومات اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية املعلومات أو ال

 .(941)املسجلة إلكرتونياً بترصيح بسبب تأدية عمله، فهي جرائم عمدية الركن املعنوي فيها يأخذ صورة القصد الجنايئ 

والقصد الجنايئ الالزم هنا هو القصد العام الذي يتطلب لقيامه توافر عنرصين العلم واإلرادة، فيجب أن يعلم 
ت املسجلة إلكرتونياً، أو النظام املعلومايت أو الشبكة أو وسيلة تقنية املعلومات بدون الجاين بأنه يدخل إىل املعلوما

ترصيح، وأن سلوكه ينصب عىل موقع أو نظام معلومايت وبيانات أو معلومات تعد محل الحق الذي يحميه القانون، 
و الشبكة ت التي ينطوي عليها املوقع أ ويلزم أن يعلم الجاين بأن سلوكه يؤدي إىل إلغاء أو حذف البيانات أو املعلوما

وينتفي العلم إذا ارتكب الجاين سلوكه وهو يعتقد أنه ال يشكل اعتداء عىل الحق الذي يحميه القانون وبالتايل ينتفي 
 .(942)القصد الجنايئ ويجب أن يعلم أن سلوكه يحدث مبناسبة أو بسبب عمله 

/ مكافحة تقنية  2( من املادة )2نصوص عليها يف الفقرة )ويجب أن تتجه إرادة الجاين إىل أحد األفعال امل
/ مكافحة تقنية املعلومات  4(، ويف الشطر األول من الفقرة األوىل من املادة )2016املعلومات االتحادي املعدل 

 ت(، يأخذ الركن املعنوي صورة العمد وقوامه القصد الجنايئ يف قصد الدخول عىل البيانا2016االتحادي املعدل 
الحكومية، وفيه تتوافر عنرصين العلم واإلرادة، فالعلم يعني أن الجاين يعلم بأنه يدخل موقع إلكرتوين أو نظام 
معلومايت إلكرتوين، أو شبكة معلوماتية ، أو وسيلة تقنية معلومات وكذلك يجب علمه بأن دخوله بدون ترصيح، ويجب 

قاد رمية ومن ذلك العلم مبحل الجرمية فال تقوم الجرمية يف حالة اعتأن يعلم الجاين بالوقائع التي تعد عنرصاً يف الج
الجاين أنه يقوم بعمليات حسابية من خالل الحاسب اآليل، وال يعلم أنه يدخل يف موقع إلكرتوين، أو نظام معلومايت 

تى كان اعتقاده وذلك مإلكرتوين، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة لتقنية املعلومات، مبا تحويه من بيانات ومعلومات، 
مبنياً عىل مربرات معقولة ويلزم أن يعلم الجاين بخطورة سلوكه عىل املحل الذي يقع عليه االعتداء فال يتوافر القصد 
الجنايئ إذا انتفى العلم، كأن يأيت فعل الدخول وهو يعتقد أنه ال ميس الحق أو املصلحة محل الحامية الجنائية، 

ً أو املوقع اإللكرتوين، أو النظام ويجب أن تتجه إرادة الج اين إىل فعل الدخول عىل املعلومات املسجلة إلكرتونيا
املعلومايت، أو الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية املعلومات، كام يلزم أن يتوافر قصد جنايئ خاص يتمثل يف الحصول 

                                                           
عبد الرازق املوايف عبد ، 149: الحامية الجنائية لحق الخصوصية يف جرائم التصوير والتسجيل بدون إذن، مرجع سابق ص  منى كامل تريك (941(

 37ق ص ، مرجع ساب2012لسنة  5اللطيف: رشح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة اإلمارات العربية املتحدة، املرسوم بالقانون االتحادي رقم 
: الحامية الجنائية لربامج الحاسب  عيل عبد القادر القهوجي، 154رشح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص :  محمود نجيب حسنى (942(

دة، املرسوم تح، عبد الرازق املوايف عبد اللطيف: رشح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة اإلمارات العربية امل46اآليل، مرجع سابق ص  
 37، مرجع سابق ص 2012لسنة  5بالقانون االتحادي رقم 
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جاين يعتقد صد الجنايئ لهذه الجرمية إذا كان العىل بيانات حكومية سواء كانت بيانات رسية أو غري رسية، وينتفي الق
 .(943)أن البيانات ال تخص الحكومة وأنها متاحة للجمهور، وذلك متى كان اعتقاده مبنياً عىل مربرات معقولة 

 العقوبة املرتتبة عليه وفقا للقوانني االتحادية املطلب الثالث
، عىل عقوبة الحبس 2016، واملعدل لسنة 2012نة نص املرسوم بقانون مكافحة تقنية املعلومات االتحادي لس

والغرامة يف جرمية الدخول للمواقع اإللكرتونية أو األنظمة أو الشبكات أو وسائل تقنية املعلومات يف صورتها املجردة، 
/ 69) ومل يحدد املرسوم مدة الحبس وتركها املرشع االتحادي للقضاء وفقاً للقواعد العامة املنصوص عليها يف املادة

وبالنسبة للغرامة فقد   .(944)عقوبات اتحادي( والتي تقرر أن الحد األدىن للحبس هو شهر والحد األقىص ثالث سنوات 
حدد مقدارها بأن ال تقل عن مائة ألف درهم وال تزيد عىل ثالمثائة ألف درهم، ويتمتع القايض بسلطة تقديرية أما أن 

ام فقط ويبدو من العقوبة املنصوص عليها يف املرسوم بقانون مكافحة يجمع بني الحبس والغرامة أو يحكم بإحداه
/ 41، فأن هذه الجرمية تعد من الجنح وفقاً لنص املادة )2016، واملعدل لسنة 2012تقنية املعلومات االتحادي لسنة 

 . (945) مكافحة تقنية املعلومات االتحادي(

أي  ة األجهزة أو الربامج أو الوسائل املستخدمة يف ارتكابويضاف إىل ذلك العقوبات الفرعية املتمثلة يف مصادر 
من الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون تقنية املعلومات، أو األموال املتحصلة منها، أو مبحو املعلومات أو 

إغالقاً  قد يكون البيانات أو إعدامها، كام يحكم بإغالق املحل أو املوقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم وذلك
كلياً أو للمدة التي تقدرها املحكمة، كام تقيض املحكمة بإبعاد األجنبي الذي يحكم عليه باإلدانة الرتكاب أي جرمية 
من الجرائم املنصوص عليها وذلك بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها، وتطبق املحكمة أي عقوبة أشد ينص عليها يف قانون 

 .(946) / مكافحة تقنية املعلومات االتحادي( 48/  42ر وفقاً لنص املادة )العقوبات أو أي قانون آخ

                                                           
 وما بعدها 144: الحامية الجنائية لحق الخصوصية يف جرائم التصوير والتسجيل بدون إذن، مرجع سابق ص  منى كامل تريك (943(
 2018( لسنة 1م، واملرسوم رقم )2016نة ( لس7واملعدل باملرسوم بقانون رقم ) 1987( لسنة 3قانون العقوبات االتحادي رقم ) (944(
-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5املرسوم بقانون  (945(

( مع عدم اإلخالل 41.  نص املادة )2016، مايو 46، للسنة  597لعدد ، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق ا2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
ليها عبحقوق الغري حسني النية يحكم يف جميع األحوال مبصادرة األجهزة، أو الربامج أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من الجرائم املنصوص 

مات أو البيانات أو إعدامها، كام يحكم بإغالق املحل أو املوقع الذي يرتكب فيه أي يف هذا املرسوم بقانون أو األموال املتحصلة منها، أو مبحو املعلو 
 من هذه الجرائم، وذلك إما إغالقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها املحكمة.

-26بتاريخ -نة الثانية واألربعون ملحق الس 540بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5املرسوم بقانون  (946(
( تقيض املحكمة 42.  نص املادة )2016، مايو 46، للسنة  597، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق العدد 2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012

ة املحكوم بها. ذا املرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوببإبعاد األجنبي الذي يحكم عليه باإلدانة الرتكاب أي جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف ه
 ( ال يخل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.48املادة )
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وحدد املرشع االتحادي جرائم الدخول للمواقع اإللكرتونية يف صورتها املصحوبة باعتداء جرائم االرضار 
دي( أن تكون ( / مكافحة تقنية املعلومات االتحا2( من املادة )2يف الفقرة ) بالبيانات أو املعلومات بصفة عامة،

العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخمسون ألف درهم وال تجاوز سبعامئة 
وخمسون ألف درهم أو بأحدي هاتني العقوبتني إذا ترتب عىل أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرة األوىل 

تحادي( إلغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو نسخ أو نرش ( / مكافحة تقنية املعلومات اال 2من املادة )
فاملرشع شدد عقوبة جرمية دخول موقع إلكرتوين أو نظام معلومات إلكرتوين  .(947)أو إعادة نرش أي بيانات أو معلومات 

رة غري مرشوعة لبقاء فيه بصو أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون ترصيح أو بتجاوز حدود الترصيح أو با
إذا ترتب عىل ذلك إلغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو إعادة نرش بيانات أو معلومات، ويظهر التشديد 
يف العقوبة عندما وضع املرشع الحد األدىن لعقوبة الحبس بأن ال تقل عن ستة أشهر وترك الحد األقىص للعقوبة 

 .(948)للقواعد العامة 

أما عقوبة الغرامة فقد وضع املرشع االتحادي حد أدىن للغرامة بحيث ال تقل عن مائة وخمسون ألف درهم وحد 
أقىص بأن ال تتجاوز سبعامئة وخمسون ألف درهم، باإلضافة إىل العقوبات الفرعية املتمثلة يف املصادرة ومحو وإعدام 

ارتكب فيه الجرمية إغالقاً كلياً أو جزئياً ويف حالة اإلغالق الجزيئ  البيانات أو املعلومات وغلق املحل أو املوقع الذي
تحدد مدته املحكمة، كام يحكم بإبعاد األجنبي املحكوم عليه باإلدانة، ومع ذلك ميكن توقيع عقوبة أشد ينص عليها 

 .(949)يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر

ة اإلرضار ببيانات أو معلومات شخصية، وذلك حامية وحرص املرشع االتحادي عىل تشديد العقوبة يف جرمي
إلرسار أفراد املجتمع، وحرمه حياتهم الخاصة من االنتهاك الذي قد يتحقق من ارتكاب السلوك محل التجريم، وشدد 

حادي( ( / مكافحة تقنية املعلومات االت2املرشع العقوبة عندما ترد األفعال التي نصت عليها الفقرة الثانية من املادة )

                                                           
-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540لجريدة الرسمية العدد بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور با 2012لسنة  5املرسوم بقانون  (947(

 .2016، مايو 46، للسنة  597، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق العدد 2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540ة الرسمية العدد بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريد 2012لسنة  5املرسوم بقانون  (948(

 .2016، مايو 46، للسنة  597، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق العدد 2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
كل فعل عمدي يتوصل فيه بغري وجه حق إىل  1 –اتيف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلوم 2006( لسنة 2( من القانون االتحادي رقم )2املادة ) (949(

فإذا  2 –. موقع أو نظام معلومايت سواء بدخول املوقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مرصح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني
 بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ترتب عىل الفعل الغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو إعادة نرش

فإذا كانت البيانات أو املعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل  3 –وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني. 
بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات،  2012لسنة  5من املرسوم بقانون  50ادة عن عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ألغي القانون بنص امل

يف  2006لسنة  2: والتي نصت عىل يلغى القانون االتحادي رقم 2012-8-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540املنشور بالجريدة الرسمية العدد 
 حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون. شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، كام يلغى كل
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فجعل العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز 
مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، وميلك القايض سلطة تقديرية يف مدة الحبس التي قد تصل إىل ثالثة 

ويعاقب املرشع عىل جرمية اإلرضار  (950)إحداهام فقط سنوات ويف الجمع بني عقوبتي الحبس والغرامة أو الحكم ب
بالبيانات أو املعلومات الشخصية بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف 
درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، فالحد األدىن ملدة الحبس أشد من مدة الحبس املنصوص 

وذلك ألن املساس بالبيانات  .(951)( / مكافحة تقنية املعلومات االتحادي( 2ه يف الفقرة األوىل والثانية من املادة )علي
واملعلومات الشخصية يعد اعتداء جسيم بالغ اإلرضار باملجني عليه، باإلضافة إىل العقوبات املذكورة توقع املحكمة 

كبت صادرة ومحو وإعدام املعلومات والبيانات، وغلق املحل أو املوقع الذي ارتالعقوبات الفرعية والتدابري املتمثلة يف امل
فيه، كام يحكم بإبعاد األجنبي املحكوم عليه باإلدانة، ومع ذلك ميكن توقيع عقوبة أشد ينص عليها يف قانون العقوبات 

 .(952) أو أي قانون آخر

( / مكافحة 3ناسبة أو بسبب تأدية عمله يف املادة)جرم املرشع االتحادي ارتكاب جرائم الدخول واإلرضار مبكام 
تقنية املعلومات االتحادي( اعتداء الجاين مبناسبة أو بسبب تأدية عمله عىل املواقع اإللكرتونية أو األنظمة أو الشبكات 

لتي ال تقل اأو وسائل تقنية املعلومات يف صورتها البسيطة أو املشددة، فعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة 
عن عرشين ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني يف حالة قيام الجاين بإلغاء أو حذف أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو 
تغيري أو إعادة نرش بيانات أو معلومات أثناء أو بسبب تأدية عمله أو تسهيل األفعال املذكورة للغري، ومع ذلك ميكن قيام 

وفقاً ألحكام املشاركة اإلجرامية عىل اعتبار أن التسهيل صورة من صور املساعدة وذلك  مسؤولية من يقوم بالتسهيل
 .(953)/ مكافحة تقنية املعلومات االتحادي(  48وفقاً للامدة )

                                                           
-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5املرسوم بقانون  (950(

 .2016، مايو 46، للسنة  597رسمية مبلحق العدد ، واملنشور بالجريدة ال2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5املرسوم بقانون  (951(

 .2016، مايو 46، للسنة  597مبلحق العدد  ، واملنشور بالجريدة الرسمية2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
: جرائم نظم  ، أمين عبد الله فكري49: الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، مرجع سابق ص  عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحاممي (952(

وما بعدها، زيك 76عىل قانون العقوبات، مرجع سابق ص : ثورة املعلومات وانعكاساتها  وما بعدها، محمد سامي الشوا 42املعلومات، مرجع سابق ص 
 479أمني حسونة: جرائم الكمبيوتر والجرائم األخرى يف مجال التكنيك املعلومايت، مرجع سابق ص 

-26بتاريخ -واألربعون  ملحق السنة الثانية 540بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5املرسوم بقانون  (953(
( ال يخل تطبيق 48.  نص املادة )2016، مايو 46، للسنة  597، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق العدد 2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012

 آخر. العقوبات املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
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حرص املرشع االتحادي عىل عقوبة الدخول بدون ترصيح بقصد الحصول عىل بيانات حكومية، فنص املرسوم و 
، عىل عقوبة الحبس والغرامة لكل من فعل 2016، واملعدل لسنة 2012مات االتحادي لسنة بقانون مكافحة تقنية املعلو 

الدخول للمواقع اإللكرتونية أو األنظمة أو الشبكات أو وسائل تقنية املعلومات سواء كان الدخول بقصد الحصول عىل 
وىل من و شخصية، وذلك يف الفقرة األ بيانات حكومية أو معلومات رسية خاصة مبنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية أ 

.كام حددت الالئحة التنفيذية الصادرة (954)( / مكافحة تقنية املعلومات االتحادي( بالحبس املؤقت والغرامة 4املادة )
توفري الحامية الكافية فيام يتعلق بحقوق ومصالح  2012( لسنة 3وفقاً ألحكام القانون باملرسوم االتحادي رقم )

من خدمات االتصاالت، وتشمل هذه الحامية، حامية البيانات، حامية الخصوصية، عىل أن تكون مؤسسة املستفيدين 
وأن  (955)االتصاالت واألشخاص االعتبارية الذين لهم الرتخيص من قبل الهيئة وفقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية 

ي أكرث بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أ شبكة االتصاالت هي منظومة تحتوي عىل جهاز أو وسيلة اتصال أو 
 (956)خدمة من خدمات االتصاالت 

فإن فعل الدخول للمواقع أو األنظمة أو الشبكات أو وسائل تقنية املعلومات سواء كان الدخول بقصد الحصول 
مرشوعاً وقد  كونعىل بيانات حكومية أو معلومات رسية خاصة مبنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية أو شخصية قد ي

يكون غري مرشوعاً، فاملرشوعية إن كان الدخول لألشخاص املرصح لهم قانوناً، أما عدم املرشوعية يف حالة دخول 
األشخاص املخرتقني للمعلومات وهنا تتجه إرادة الجاين إىل فعل الدخول وهو يعلم بأنه ليس له الحق يف الدخول 

هتم املرشع بالحيلولة وجرم نشاط الجاين الذي يتمثل يف الدخول فيها بدون وعىل ذلك ا (957)إىل النظام والبقاء به 
ترصيح وذلك لتوفري الحامية الجنائية، وبهذا فإنه يستلزم لجرمية الدخول عىل املواقع أو األنظمة أو الشبكات أو وسائل 

رتوين، أو نظام اتية، أو موقع إلكتقنية املعلومات بدون ترصيح، أن يقوم الجاين بها مستخدماً حاسب آيل وشبكة معلوم

                                                           
-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5املرسوم بقانون  (954(

( يعاقب بالسجن 4نص املادة )  .2016، مايو 46، للسنة  597، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق العدد 2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
، املؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف درهم وال تجاوز مليون وخمسامئة ألف درهم كل من دخل بدون ترصيح إىل موقع إلكرتوين

علومات رسية ىل بيانات حكومية، أو مأو نظام معلومات إلكرتوين، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول ع
سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم  5خاصة مبنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس 

إعادة  تدمري أو اإلفشاء أو التغيري أو النسخ أو النرش أومليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو املعلومات لإللغاء أو الحذف أو اإلتالف أو ال 2وال تجاوز 
 النرش.

 ، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين2012( لسنة 3( من املرسوم بقانون اتحادي رقم )1املادة) (955(
 ، بشأن تنظيم االتصاالت2003( لسنة 3( من املرسوم بقانون اتحادي رقم )1املادة) (956(
 218: الحامية الجنائية لحق الخصوصية يف جرائم التصوير والتسجيل بدون إذن، مرجع سابق، ص ريكمنى كامل ت (957(
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معلومايت، بالدخول إليها بدون الحصول عىل الترصيح الالزم للدخول وبذلك يتحقق فعل الدخول إىل املواقع 
 .(958)اإللكرتونية أو أنظمة املعلومات اإللكرتونية أو شبكة املعلومات أو وسيلة تقنية املعلومات 

ول بدون ترصيح بقصد الحصول عىل معلومات غري حكومية الرسية وعاقب املرشع االتحادي عىل جرمية الدخ
مليون درهم، إذا  2بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال تجاوز 

أو النرش أو  ختعرضت هذه البيانات أو املعلومات لإللغاء أو الحذف أو اإلتالف أو التدمري أو اإلفشاء أو التغيري أو النس
إعادة النرش، وتتجسد هذه الجنايات يف جرمية الدخول بدون ترصيح واإلرضار ببيانات حكومية أو معلومات رسية 
خاصة مبنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية سواء متثل اإلرضار يف اإللغاء أو الحذف أو اإلتالف أو التدمري أو اإلفشاء 

 .(959)أو إعادة النرش فاملرشع اعترب هذا اإلرضار ظرفاً مشدداً أو التغيري أو النسخ أو النرش 

 الخامتة
التعرف عىل الحامية الجنائية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً، وذلك وفقاً للترشيعات االتحادية لدولة  حاولنا

، 2016( لسنة 7لقانون رقم )واملعدل با 1987( لسنة 3وقانون العقوبات رقم ) 5/2015اإلمارات باملرسوم بالقانون االتحادي 
باإلضافة إىل التعريف بالحاسب اآليل والتعريف بالجرمية املعلوماتية وما تثريه شبكة اإلنرتنت من مشاكل متثل 

أوقف وباء الذي ذلك ال عىل الرغم من أن تفيش جائحة كورونا ، فالظاهرة اإلجرامية لجرائم املعلومات املسجلة إلكرتونياً 
، 19انعزال مليارات األشخاص يف منازلهم وإغالق حدود الدول بسبب كورونا كوفيد ب كثري من الدولحركة الحياة يف 

كسب و  وجدوا طرقاً جديدة لالستفادة من األزمة وأ ، أنشطتهم اإلجرامية التقليدية كالرسقة والتهريبفابتعدوا عن 
إىل  وللجوء ،صوالً إىل القيام بعمليات احتيال عرب اإلنرتنت، بدءاً من املتاجرة باألقنعة الطبية واألدوية املزيفة، و األموال

حيل جديدة لالحتيال اإللكرتوين ورسقة املعلومات والبيانات املسجلة إلكرتونياً، واالعتداء عىل املعلومات املسجلة 
غالل معلومات تالكرتونيا واملتحصلة بالحياة الخاصة أو أمن الدولة والسطو اإللكرتوين عىل املصارف البنكية، واس

 األشخاص وحساباتهم لرسقتها، واالخرتاق وانتحال الهوية.

السامت األساسية للجرمية املعلوماتية، وماهية الجرمية املعلوماتية ، والكشف عن بعض كام حاولنا توضيح 
لترشيعية أو ا الجرائم املتعلقة بشبكة اإلنرتنت ومعرفة سامت وخصائص مرتكبيها، ولفت انتباه الجهات املختصة سواء

بالعمل  19يد وخاصة يف حياة وباء كورونا كوفاستخدام الحاسب اآليل واالعتامد عليه  ، فإنالقضائية أو التنفيذية إليها

                                                           
، 1: الجرائم الناشئة عن استخدام االنرتنت، األحكام املوضوعية والجوانب اإلجرائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط بكر بن يونسعمر محمد أبو  (958(

محمد حسام محمود ، 96: الجوانب املوضوعية واإلجرائية لجرائم املعلوماتية ، مرجع سابق، ص  عبد الاله أحمدهاليل وما بعدها،  325، ص 2004
 62: الحامية القانونية لربامج الحاسب اآليل، مرجع سابق، ص لطفي

-26بتاريخ -ملحق السنة الثانية واألربعون  540د بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، املنشور بالجريدة الرسمية العد 2012لسنة  5املرسوم بقانون  (959(
 .  2016، مايو 46، للسنة  597، واملنشور بالجريدة الرسمية مبلحق العدد 2016( لسنة 12، واملعدل بالقانون رقم )8-2012
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عن بعد  يف كافة املعامالت الحكوميو وغري الحكومية والتجارة اإللكرتونية وابرام العقود الستمرار الحياة يف ظل الوباء 
ملستخدمة يف التقنيات اباإلجرام املعلومايت املوجه بصفة أساسية باتجاه األموال أو األشخاص  التوسع يف إىل  أدى

حت كنف الوباء ت االعتداء عىل املعلومات املسجلة إلكرتونياً كاالخرتاق وانتحال الهوية، والسطو املسلح اإللكرتوين،
ية واملساس استغلها املجرم التقني لتحقيق املكاسب املالاملستجد، وأن هذه الجرائم اإللكرتونية مل يخلقها الوباء ولكن 

تعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر واملساس بالنظام العام، التجسس باألنظمة املعلوماتية والبيانات املسجلة و 
 .والتصنت عىل البيانات واملعلومات

 

 

 النتائج والتوصيات: 
 ىل النتائج التالية:من خالل الدراسة إ الباحثان أوالً: النتائج توصل

إن الجرمية املعلوماتية لها طبيعة خاصة، فهي تتعلق بأساليب املعالجة االلكرتونية للبيانات فهي متكن املستخدم  .1
 19، وهذه الجرمية مل يستحدثها وباء كورونا كوفيد من االطالع عىل وثائق الحاسوب وإجراء التعديالت عليها 

لكرتوين بالسطو عىل البيانات واملعلومات واخرتاق األجهزة تحت كنف معلومات ولكن استغلها محرتيف اإلجرام اإل
مام يستوجب حامية برامج الحاسب اآليل باستخدام كافة تتصل بالوباء الذي أصبح محل اهتامم العامل بأجمعه 

 .الطرق القانونية املتاحة من أجل توفري حامية لهذه الربامج ومنتجيها

ية الربامج غري كافية وحدها لحاميتها من النقل واالنتحال بطريقة غري قانونية ومهام كانت إن الوسائل الفنية لحام .2
هذه الوسائل الفنية متطورة وحديثة فإنها لن تستطيع الصمود أمام حداثة وسائل القرصنة، فالحامية الفنية لن 

 تغني عن الحامية القانونية ولكن رضورية لوجودها

نية للمعلومات املسجلة إلكرتونياً يصبغ عىل الدولة االحرتام ويطمنئ املواطنني وبشكل إن توفري الحامية القانو  .3
 خاص مؤلفي هذه الربامج والحيلولة دون فقدانهم لحقوقهم إذا ما حدث اعتداء عىل هذه الحقوق

 ثانياً التوصيات
تالف أو إلغاء أو حذف أو إ  نأمل أن يتعرض املرشع االتحادي إىل تشديد العقوبة عىل جرمية دخول الجاين بقصد .1

( من قانون 4تدمري أو إفشاء أو تغيري أو نسخ أو نرش أو إعادة نرش البيانات أو املعلومات املنصوص عليها يف املادة )
 سنوات وليس عقوبة الحبس والغرامة. 10، بالسجن ما ال يقل عن مكافحة تقنية املعلومات
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يقوم  وخاصة أن املجرم التقنيإبعاد جوازي عن الدولة  بعاد األجنبي إ  تكون عقوبةأن نأمل من املرشع اإلمارايت  .2
باخرتاق األجهزة اإللكرتونية ورسقة األموال وتحويلها محققاً هدفه الحقيقي بالحصول عىل املال فعقوبة ابعاده 

ة من نوعية رميوخاصة أن هذه الجعن الدولة تحقق له فائدة التمتع باألموال التي رسقها وال متثل له ردع عقايب 
 .جرائم الجنح

صية بأجهزة كمبيوتر خاصة وليست أجهزتهم الشخبالوظائف الحكومية وغري الحكومية والخاصة تزويد املوظفني  .3
، دأزمة كورونا والعمل عن بعظل يف وخاصة حامية الخصوصية واملعلومات عند الدخول لربامج الرشكات بهدف 

أجهزتهم الخاصة مام قد تسبب يف ترسب معلومات بعض الجهات  اضطر العديد من املوظفني الستخدامحيث 
  وقرصنتها

تخزين نسخ احتياطية للمعلومات املخزنة يف أجهزتهم وتحديثها أسبوعياً وحفظها يف أجهزة غري موصولة بشبكة  .4
جارها، ئالرشكة، وأن يتم التخزين إما عرب أجهزة تخزين خارجية للرشكات الصغرية أو سريفرات خارجية يتم است

 عىل شبكات معتمدة ومؤمنة.« الكالود»فضالً عن التخزين عرب 

يث ح رضورة أخذ الحيطة والحذر خاصة عند تركيب الكامريات للمراقبة يف غرف النوم واملعيشة وغرف األطفال .5
 األفراد والحياة الخاصة. نزلية أو انتهاك خصوصيةامللكرتونية اإلجهزة األ اخرتاق ميكن 
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دور الوسائل البديلة لحل المنازعات عن بعد في ظل جائحة كورونا

 
 

 طاتطالب باحث مبخترب قانون األعامل س
 رئيس مصلحة بقطب دار املستثمر
 باملركز الجهوي لالستثامر بالداخلة

 امللخص : 
، حيث «عداملحاكمة عن ب»لقد عملت وزارة العدل املغربية يف ظل جائحة كورونا بالرشوع يف تطبيق نظام 

كان هذا األمر  وإنمتت هذه العملية متاشيا مع اإلجراءات االحرتازية املتخذة ملحاربة تفيش الفريوس املميت، 
قد أثار بعض املخاوف القانونية والحقوقية خاصة ما يتعلق بالحق يف املحاكمة العلنية، ورضورة استامع القضاة 
للمدعني واملدعى عليهم من دون حواجز، يف الوقت الذي اعترب العديد من الفاعلني يف منظومة العدالة أن 

متثل فرصة سانحة لتعبئة كل الطاقات من أجل أن القيام  اإلكراهات التي تفرضها جائحة فريوس كورونا
بالخطوة الحاسمة التي طاملا تم الرتدد فيها، وهي الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بترسيع وترية التحول 

 .الرقمي يف العملية القضائية

ملتقاضني اومع انتشار فريوس كورونا بالعامل أجمع ككارثة صحية فرضت تحديات عىل كل من القضاء و 
إليجاد حلول بديلة لحل النزاعات، أصبحنا نجد مراكز ومؤسسات يف مجال النزاعات التجارية عىل الخصوص 
إىل جانب تطبيقات القضاء عن بعد، تبحث عن حلول الستمرار ومواجهة تحديات هذه الجائحة، مثل عدم 

راف ، كذلك قيود السفر وانتقال األطحضور األطراف للجلسات، واالستامع إىل أهل الخربة واستجواب الشهود
وأعضاء هيئة التحكيم وغريها". فبفضل مرونة قواعد التحكيم التجاري، وإجراءاته وتكيفه مع الظروف 
واملتغريات املستمرة، سيكون مؤهالً أكرث ملواكبة تطبيقات التكنولوجية الحديثة، ونشري هنا  إال أن مرشوع قانون 

املتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية. يجيز يف بعض نصوصه استخدام الوسائل  95.17التحكيم املغريب رقم 
التكنولوجية يف العملية التحكيمية، كإبرام رشط التحكيم بالكتابة اإللكرتونية، وتقديم طلبات التحكيم 

 ."إلكرتونياً وتبادل املذكرات واملستندات

ر تفيش وباء كورونا، زيادة مطردة يف طلبات وبذلك ميكن أن تشهد الفرتة املقبلة، ويف ظل استمرا
التحكيم والوساطة يف دول العامل ومن بينها املغرب، نتيجة متسك بعض املتعاقدين بوجود حالة قاهرة أو ظروف 

 .استثنائية تجعل من تنفيذ العقود التجارية أمرا مستحيالً أو مرهقاً بحسب األحوال

ظاهرها؟ وكذا ما هي املتطلبات الفنية والقانونية لوجودها؟ وأي دور فام املقصود بالعدالة الرقمية وما هي م
للمحكم الرقمي؟ وما هي أهم تطبيقات العدالة الرقمية؟ وما الدور الناجز لوسائل حل النزاعات يف هذه الظرفية 

 االستثنائية التي يشهدها العامل أجمع؟. 
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Abstract :   

À la lumière de la pandémie Corona, le ministère marocain de la Justice a travaillé 

pour initier la mise en œuvre du système de «procès à distance», car ce processus a été 

mené conformément aux mesures de précaution prises pour lutter contre l'épidémie du 

virus mortel « Covid 19 », bien que cette question ait soulevé des préoccupations 

juridiques et des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le droit à Le procès 

public, et la nécessité pour les juges d'écouter les plaignants et les accusés sans barrières, 

à l'heure où de nombreux acteurs de la justice considéraient que les coercitions imposées 

par la pandémie du « Covid 19 » représentent une opportunité de mobiliser toutes les 

énergies afin de franchir le pas décisif qui a longtemps été hésitant, qui est le pas Vers la 

modernisation du secteur de la justice en accélérant le rythme de la transformation 

numérique du processus judiciaire. 

Et avec la propagation du virus Corona à travers le monde en tant que catastrophe 

sanitaire, Des défis ont été imposés à la fois à la justice et aux justiciables pour trouver 

des solutions alternatives pour résoudre les litiges. Nous trouvons des centres et des 

institutions dans le domaine des litiges commerciaux en particulier ainsi que des 

applications judiciaires à distance, recherchons des solutions pour continuer et faire face 

aux défis de cette pandémie, comme les parties non présentes aux séances, l'écoute des 

experts et l'interrogatoire. Témoins, ainsi que les restrictions de voyage et de mouvement 

des parties, des membres du groupe spécial d'arbitrage et d'autres.  

Grâce à la flexibilité des règles d'arbitrage commercial, à ses procédures et à son 

adaptation aux circonstances et changements en constante évolution, il sera plus qualifié 

pour suivre le rythme des applications de la technologie moderne, et nous ne renvoyons 

ici qu'à la loi marocaine sur l'arbitrage n ° 95.17 relative à l'arbitrage et à la médiation 

conventionnelle. Certains de ses textes autorisent l'utilisation de moyens technologiques 

dans le processus d'arbitrage, tels que la conclusion de la clause compromissoire par écrit, 

la soumission électronique des demandes d'arbitrage et l'échange de notes et de 

documents. 

Ainsi, la période à venir, et compte tenu de la persistance de l'épidémie de Corona, 

pourrait être témoin d'une augmentation régulière des demandes d'arbitrage et de 

médiation dans les pays du monde, dont le Maroc, du fait de l'adhésion de certains 

contractants à l'existence d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles 

rendant la mise en œuvre de contrats commerciaux impossible ou lourde, selon les 

circonstances. 

Qu'entend-on par justice numérique et quelles en sont les manifestations? Et quelles 

sont les exigences techniques et légales de son existence? Quel est le rôle de l'arbitre 

numérique? Quelles sont les applications les plus importantes de la justice numérique? 

Quel est le rôle des moyens de résolution des conflits dans cette circonstance 

exceptionnelle dont le monde entier est témoin? 
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 تقديم:
َ جذرياَ ليس فقط من حيث أثناء جائحةيشهد العامل  رية تغري خريطة العامل السياسية والعسك كورونا تغيريا

طفرتني هام: طفرة  السابق عن يفواالقتصادية وإمنا تشمل أيضاَ ثورة معلوماتية جديدة مثلام نشأت الثورة املعلوماتية 
االتصاالت، وطفرة تقنية املعلومات إىل أن أصبحت وسائل االتصال الحديثة كشبكة اإلنرتنت من الوسائل التي ال 

الستغناء عنها، وقد تولد عن ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت تأثريا كبريا ميكن ا
يف أوجه النشاط االجتامعي واالقتصادي والقانوين كان من أهمها ظهور التجارة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين 

 .والتعليم اإللكرتوين والعدالة اإللكرتونية

 كورونا بإطالق مبادرة التقايض عن بعد، جائحةيف ظل  ةقامت وزارة العدل املغربيشيا مع هذه التحوالت ومتا
إعالن الوزارة  ، وكاناملميتفريوس الاملتخذة ملحاربة تفيش  االحرتازيةحيث جاءت هذه املبادرة متاشيا مع اإلجراءات 

ت السجنية كنولوجيا التواصل بني املتهمني نزالء املؤسساباستخدام ت« املحاكمة عن بعد»عن الرشوع يف تطبيق نظام 
من جهة، والقضاة واملحامني يف املحاكم من جهة ثانية، أثار بعض املخاوف القانونية والحقوقية خاصة ما يتعلق بالحق 

عديد من ليف املحاكمة العلنية، ورضورة استامع املتهمني للقضاة واملدعني من دون حواجز، يف الوقت الذي اعترب ا
الفاعلني يف منظومة العدالة أن اإلكراهات التي تفرضها جائحة فريوس كورونا متثل فرصة سانحة لتعبئة كل الطاقات 
من أجل أن القيام بالخطوة الحاسمة التي طاملا تم الرتدد فيها، وهي الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بترسيع وترية 

فام املقصود بالعدالة الرقمية وما هي مظاهرها؟ وكذا ما هي املتطلبات الفنية  .التحول الرقمي يف العملية القضائية
ل وما الدور الناجز لوسائل ح والقانونية لوجودها؟ وأي دور للمحامي الرقمي؟ وما هي أهم تطبيقات العدالة الرقمية؟

 النزاعات يف هذه الظرفية االستثنائية التي يشهدها العامل أجمع؟ 

وس كورونا بالعامل كارثة صحية فرضت تحديات عىل القضاء واملتقاضني عل السواء يف إيجاد يعد انتشار فري 
حلول بديلة لحل النزاعات، لهذا أصبحنا نجد مراكز ومؤسسات يف مجال النزاعات التجارية عىل الخصوص حول 

 ف للجلسات، واالستامعاملعمور، تبحث عن حلول الستمرار ومواجهة تحديات هذه الجائحة، مثل عدم حضور األطرا
بفضل مرونة ف إىل أهل الخربة واستجواب الشهود، كذلك قيود السفر وانتقال األطراف وأعضاء هيئة التحكيم وغريها".

قواعد التحكيم التجاري، وإجراءاته وتكيفه مع الظروف واملتغريات املستمرة، سيكون مؤهالً أكرث ملواكبة تطبيقات 
املتعلق بالتحكيم والوساطة  95.17 هنا  إال أن مرشوع قانون التحكيم املغريب  رقم التكنولوجية الحديثة، ونشري

يجيز يف بعض نصوصه استخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التحكيمية، كإبرام رشط التحكيم بالكتابة  .االتفاقية
 ت".اإللكرتونية، وتقديم طلبات التحكيم إلكرتونياً وتبادل املذكرات واملستندا

وبذلك ميكن أن تشهد الفرتة املقبلة، ويف ظل استمرار تفيش وباء كورونا، زيادة مطردة يف طلبات التحكيم والوساطة 
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يف دول العامل ومن بينها املغرب، نتيجة متسك بعض املتعاقدين بوجود حالة قاهرة أو ظروف استثنائية تجعل من تنفيذ 
 بحسب األحوال.  العقود التجارية أمرا مستحيالً أو مرهقاً 

ويف  مدى تطبيق الوسائل البديلة لحل املنازعات عن بعد،ي حول نقطتني أعالج يف أولهام تولذلك سأقسم مداخل
 ثانيهام حدود تطبيق الوسائل البديلة لحل املنازعات بشكل الكرتوين باملغرب.

 املطلب األول: مدى تطبيق الوسائل البديلة لحل املنازعات عن بعد باملغرب
ال تقترص أهمية الوسائل البديلة لحل وتسوية املنازعات عن بعد عىل أوقات تعذر إقامة جلسات االستامع التقليدية 
يف وقت األزمات كأزمة جائحة كورونا؛ وإمنا يربز شأنها يف حال ضآلة املبالغ املادية املتنازع عليها، أو التعويضات 

 ي غياب خيار التسوية عن بعد وتكلفتها املعقولة إىل تقاعس أحد أطرافاملطالب بها بني األطراف املتنازعة، فقد يؤد
  .املنازعة عن املطالبة بحقوقه

خيارات متنوعة متاحة للخصوم فيام يتصل بالوسائل البديلة لحل املنازعات عن بعد، ولنأخذ بعض األمثلة 
ألسايس بني الوساطة والتوفيق إىل الدور يستند الفرق اإذ  (Conciliation). والتوفيق (Mediation) الوساطة:منها

، وبتوافق اآلراء؛ 960الذي يقوم به الطرف الثالث )الوسيط( الذي يتم اختياره من قِبل األطراف التي تسعى إىل التسوية
أشبه مبتدخل  -يف التوفيق-ففي الوساطة يكون الوسيط طرفًا يساعد األطراف يف التوصل إىل االتفاق، أما املوفق 

واًل محتملة لألطراف املعنية لتسوية املنازعات فيام بينهم، ومن هنا ففي الوساطة، يسهل الطرف الثالث يقدم حل
لألطراف املتنازعة الوصول إىل تسوية من خالل األطراف أنفسهم؛ بينام يف التوفيق، يكون الطرف الثالث أكرث 

 . تفرق بينهامتوجيًها، كام أن بعض القوانني ال متيز بني التوفيق والوساطة وال

أما التحكيم وهو وسيلة وطريق خاص للفصل يف املنازعات بني طرفني أو أكرث، يخوِّل مبقتضاه أطراف النزاع 
مهمة الفصل بحكم ملزم إىل محكمني يختارونهم مبحض إرادتهم بداًل من الطريق القضايئ )املحكمة املختصة(. 

، فيكتسب التحكيم صفة اإللكرتونية من الطريقة التي يتم 961رتنتففي التحكيم عن بعد يتم االعتامد عىل شبكة اإلن
بها، وفق قواعد خاصة دون الحاجة إىل التقاء أطراف النزاع يف مكان معني، ويكون النزاع ناتًجا من عالقة تجارية أو 

  .للفصل فيها بإجراءات إلكرتونية وإصدار حكم ملزم لها -إلكرتونية كانت أو تقليدية-غريها 

                                                           

، مقال منشور مبوقع: "-إضاءات عىل البيئة التنظيمية يف اململكة -أحمد بن عبداملحسن الطويان: "الوساطة والتحكيم عن بعد  -960 
https://www.maaal.com/archives/20200506/142811 , Vu le 25/10/2020, à 21h 25 min. 

 وسام ربحي شمروخ: " التحكيم القانوين يف التجارة الدولية واملعامالت االلكرتونية"، مقال الكرتوين منشور باملنصة االلكرتونية:  -961
www.scholar.ppu.edu  دقيقة. 35و 18، عىل الساعة 10/2020/ 25أطلع عليه بتاريخ 

http://www.scholar.ppu.edu/
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يل كميات ميكن للربمجيات تحل»لتوماس هالكيت يف كتابه " استخدام التكنولوجيا يف التحكيم...":  وفقا
كبرية من وثائق األدلة بطرق ال ميكن تحقيقها بطريقة يدوية، فتعّد تكنولوجيا الفيديو عىل سبيل املثال بدياًل لإلجراءات 

لربيد اإلجراءات مكلفة جًدا أو مستحيلة التنفيذ. كام ميكن لالتقليدية القامئة عىل جلسات االستامع عندما تكون هذه 
اإللكرتوين أن يكون وسيلة موثوقة وآمنة ورسيعة للتواصل بني األطراف، وميكن أن توفر مواقع التخزين عرب اإلنرتنت 

قنية توافر تمستودعات آمنة وموثوقة ومالمئة لجميع الوثائق ذات الصلة بالتحكيم. وإن مام يسهل من تطبيق هذه ال
كثري من الوسائل اإللكرتونية بسهولة وبتكلفة منخفضة أو من دون تكلفة، ومبعنى حقيقي، فإنها ميكن أن تكون 

 .962مربحة للجميع يف عملية التحكيم

ومع اهتامم القوانني الدولية واملراكز التحكيمية بتنظيم ما يتعلق باستخدامات التكنولوجيا يف عملية التحكيم، 
 مواكبًا ومتالمئًا مع اإلقرار بالحاجة إىل التكنولوجيا يف عملية التحكيم، فقد فتح يف هذا الشأن ياملغربيجه تو الجاء 

الباب لألطراف املتنازعة الستخدام واعتامد أي قواعد أو إرشادات دولية تنظم تطبيقات واستعامالت التكنولوجيا بطريقة 
عدة تنظم  اتمقتضي املغريب رشعذلك، فقد أصدر امل إىل يها؛ إضافةحديثة وفعالة دون تحديدها أو فرض أي رشوط عل

لعل من بني أبرز املستجدات التي جاء بها املرشع املغريب يف   والتعامالت وكذلك التجاوزات والجرائم اإللكرتونية، 
اب ي نسخ و عوض الباملتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية، والذ 08.05مجال التحكيم، طبقا ملقتضيات القانون رقم 

يف ة عامة و بصفالثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة املدنية املغريب، هي إمكانية اللجوء إىل التحكيم 
ينص رصاحة عىل عدم  1974بعد أن كان قانون املسطرة املدنية لسنة عىل وجه الخصوص، منازعات العقود اإلدارية 

من قانون املسطرة  310وهكذا نص الفصل  .منه 306دارية، وذلك يف املادة جواز اللجوء إىل التحكيم يف العقود اإل 
ميكن أن تكون النزاعات املتعلقة بالعقود التي تربمها الدولة ": عىل أنه 08.05املدنية، بعد صدور القانون رقم 

ملنصوص عليها يف صاية اأوالجامعات املحلية محل اتفاق تحكيم يف دائرة التقيد باملقتضيات الخاصة باملراقبة أوالو 
  ."النصوص الترشيعية أوالتنظيمية الجاري بها العمل فيام يخص العقود املعنية

ن أهمها مالتعامالت اإللكرتونية، عن املرشع املغريب مجموعة من الترشيعات ذات الصلة الوثيقة بفقد صدر 
البنية التنظيمية  يشكل نقلة كبرية يف قانونوهذا ال املتعلق بالتبادل االلكرتوين للمعطيات القانونية 53.05القانون رقم 

والترشيعية للتعامالت اإللكرتونية يف اململكة يف تنظيم استخدام التعامالت اإللكرتونية عىل الصعيدين املحيل 
انب ج والدويل يف جميع املجاالت املختلفة، كالتجارة، التعليم، الطب، والدفع اإللكرتوين، وغريها من التطبيقات، ومن

ية التي فهو بذلك ينظم كل ما يتعلق بالوسائل االلكرتونآخر فإنه يحد من إساءة استخدام وسائل التقنية املختلفة، 

                                                           

ملجلد احمد عبيدات:" األثار اإليجابية التفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون األردين املقارن"، مجلة دراسات، علوم الرشيعة والقانون،  -962 
 .2، ص: 2011، 2، عدد 38
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ميكن بواسطتها يتم إرسال عدد من املعطيات والبيانات والصور واألرقام وتبادل املعطيات دون تدويناها عىل الورق  
ق حويل األموال باإلضافة إىل األنرتنت إذ أصبح  باإلمكان االستغناء عن الور وقد وجدت ويف التعاقد بالبيع والرشاء وت

 واللجوء إىل التوثيق اإللكرتوين أي توثيق وكتابة الرسائل والبيانات والخطابات عىل حوامل إلكرتونية.

وية املنازعات عن سوبعد هذا االستعراض املخترص للبيئة القانونية يف اململكة وإمكانية تطبيق الوسائل البديلة لت
ث لإلجابة عن هذه األسئلة وغريها سنتطرق للحدي  .بعد، فهل هناك بعض التحديات التي ال تزال تعيق هذا املسار؟

 عن التحكيم يف عامل رقمي وعن مناذج مقارنة يف تطبيق التقايض عن بعد. 

 يمالتحكيم يف عامل رقالفقرة األوىل: 
د عن طريق ممن يقومون بإبرام العقو  اإلنرتنتوالتجارة عرب  اإللكرتونيةتجارة أعداد املتعاملني بال نظرا لتزايد

ىل أن حجم ويشار إ االستخدامازدياد النزاعات الناشئة عن هذا  عن ذلكترتب فقد الوسائل التكنولوجية الحديثة، 
 وين واستعامل الوسائل الرقميةلكن بيئة التحكيم اإللكرت  ،963تار قد بلغ مليارات الدوال  اإلنرتنتالتبادل التجاري عرب 

تتطلب تسليط الضوء عىل بعض الجوانب املعززة لهذا النوع الحديث من تسوية وحل املنازعات، ومن أهمها نرش قواعد 
نرش ووضع قواعد تشمل جميع إجراءات التحكيم اإللكرتوين مبنهجية متسلسلة  .964متخصصة يف التحكيم الرقمي

التقريبية، وانتهاًء بإصدار حكم التحكيم النهايئ فيها، واملبني عىل القواعد  اًء وتكلفتها يدها ابتديقتتتبع الدعوى منذ 
واملامرسات الحديثة املوثوق واملعرتف بها عىل الصعيد الدويل، وذلك بهدف تزويد أطراف التحكيم بآلية واضحة وموجزة 

 .وفاعلة لتسوية املنازعات بكل سالسة ويرس

عليًّا ، فقد سارعت الكثري من مؤسسات التحكيم الدولية فالدولية راكز التحكيم والوساطةم وبالنظر إىل طرق عمل
مؤسسة تحكيم دولية، من  13باتباع مجموعة من اإلجراءات فيام يتعلق بإجراءات التحكيم يف ظل الجائحة، إذ تبنت 

 نجهونج كو  ويل، ومركز تحكيمالتجاري الد للتحكيم األسرتايل ، واملركز «SCC»965ستوكهومل ضمنها مركز تحكيم
966«HKIAC»967، ومركز سنغافورة للتحكيم الدويل«SIAC» يشمل «19 -التحكيم وكوفيد »مشرتكًا بعنوان  ا، بيان ،

مبادرة لتشجيع األطراف واملحكمني عىل تقديم مقرتحات متتثل للقواعد املؤسسية وأساليب إدارة الدعاوى للتخفيف 
الدويل، وتسهم يف استمرار مؤسسات التحكيم بالعمل بكامل طاقتها. يف حني أصدر من آثار الجائحة عىل التحكيم 

                                                           

صالح زيدان العبادي:" أثر الوسائل التكنولوجية الحديثة عىل التحكيم"، ملخص رسالة املاجستري يف القانون الخاص، كلية الحقوق  حمدان -963 
 .2، ص: 2018جامعة الرشق األوسط، السنة الدراسية 

 أحمد بن عبد املحسن الطويان، م.س. -964 
 ، منشور عىل الرابط:2017مل، قواعد التحكيم، مركز التحكيم يف غرفة تجارة استوكهو  -965 

, vu le 25/10/2020, à14 h24 min.  -    https://sccinstitute.com/media/249777/arabic_final_low.pdf 
966 - https://www.hkiac.org/ 
967 - https://www.siac.org.sg/ 

https://sccinstitute.com/media/249777/arabic_final_low.pdf
https://sccinstitute.com/media/249777/arabic_final_low.pdf
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، وامتنع «املحسنة Covid-19 التدابري»إخطارا للمستفيدين واألطراف بـ «SIAC» مركز التحكيم الدويل يف سنغافورة
  .عن استقبال أي طلبات أو مذكرات ورقية

قترص عىل ، ال ييةلتحكيم عن بعد يف مراكز التحكيم املغربمن النقاط الداعمة كذلك إنشاء مسار متخصص ل
تسوية املنازعات فحسب، وإمنا ميتد عمله ليشمل التدريب والتطوير يف مجال التحكيم عن بعد والتعامل مع األدلة 

شامل  لواملستندات الرقمية وذلك لدورها وأهميتها يف اإلثبات يف التحكيم، وميكن دعمه باإلضافة إىل ما ذكر، بدلي
 ومنشور عرب موقع إلكرتوين للمحكمني والوسطاء واملدربني والخرباء املتخصصني يف التحكيم اإللكرتوين، ويف األدلة

 .Neutrals (ACESIN)-The American College of e968 الرقمية، مشابه ملا يقدمه املركز األمرييك لألدلة اإللكرتونية
العامل حتى اآلن، الذي يضم املتخصصني املؤهلني كمحّكمني وخرباء يف حيث يقدم هذا املركز الدليل الوحيد يف 

التعامل مع األدلة اإللكرتونية يف العرص الرقمي وبأنواعها املختلفة، ويكرس هذا املركز عمله يف التعليم والتدريب، 
 .واألدلة اإللكرتونية   969ADR حيث يقدم تدريبًا فريًدا من نوعه يجمع بني املجاالت املرتبطة بوسائل تسوية املنازعات

برامج التدريب يف هذا املركز املذكور ال تقدم تدريبًا يقترص عىل التعامل مع األدلة اإللكرتونية، بل يتعداه إىل 
التدريب عىل كيفية تطوير مهارات إدارة املنازعات من خالل ورش عمل مبتكرة، ومن أمثلة هذه الربامج التدريبية التي 

بنيويورك، برنامج )التحكيم يف عامل رقمي: إدارة رسيعة  (AAA) قدميها مع جمعية التحكيم األمريكيةيتم التعاون بت
ساعة، ويقدم يف يومني. يقول ماركو تركو عن هذا الربنامج، وهو أستاذ يف  12وعاجلة...(، وهذا الربنامج مدته 

نني أن يدة من حضور وتقديم برامج تدريبية، ميكالتفاوض وحّل النزاعات يف جامعة والية كاليفورنيا، "بعد سنوات عد
بل ويجب أن تكون متطلبًا لجميع أولئك  جديرة باالهتامم؛    ACESIN أقول بال تردد، أن دورة التعليم املقدمة من

  ."21الذين ميارسون حل النزاعات املتضمنة أدلة الكرتونية؛ ألنها تأخذ مكانها كظاهرة قانونية يف القرن الـ 

القول إن إنشاء مسار متخصص للتحكيم الرقمي، ونرش دليل للخرباء يف التحكيم الرقمي واألدلة  نوميك
اإللكرتونية، سيدعم مسرية التحكيم، بل يتعداه من جهة أخرى إىل إسناد املحاكم الوطنية بالخرباء يف حال الحاجة 

وتسوية  صعيد ترسيخ دعائم الوسائل البديلة لحلإليهم يف مجال األدلة الرقمية؛ وهو بدوره قد ميثل نقلة نوعية عىل 
، باعتباره أحد روافد التجارة الدولية وجاذبا لالستثامر األجنبي، مبا يصب يف خدمة األهداف الطموحة باملغرباملنازعات 

                                                           

 ينظر موقع موقع املركز عىل الرابط التايل:  Neutrals (ACESIN)-The American College of eاملركز األمرييك لألدلة اإللكرتونية  -968 
- http://www.acesin.com/ 

ات لتحكيم والوساطة واملفاوض، ويقصد بهذا املصطلح الوسائل البديلة لفض املنازعات وهي اAlternative Dispute resolutionاختصارا ملعنى:  -969 
 .التي تتم يف وسط مادي يلتقي فيه أطراف النزاع واملحكمني أو الوسطاء بعضهم مع بعض
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مجال رتوين ويف للمتخصصني يف التحكيم اإللك العربيةدول ال، وليكون الدليل واملرجع الرئيس يف يةللمملكة املغرب
 .تسوية املنازعات عموما يف العامل الرقمي املتطور باستمرار

 مناذج دولية يف تطبيق التقايض عن بعدالفقرة الثانية: 
إدراكًا ألهمية التقايض عن بعد يف تسوية املنازعات، أخذت كثري من الدول حول العامل به باختالف التطبيق بني 

، وهذه املحكمة مقترصة 2017يف عام  (Cyperspace Court).اإللكرتونيةدولة وأخرى، ففي الصني تم إنشاء املحكمة 
عىل النظر يف املنازعات الناشئة عن املعامالت اإللكرتونية فقط كالدعاوى املتعلقة بانتهاك حقوق امللكية الفكرية عند 

أوسع نطاقا ملا هو الحال  م، وهو2016أما يف الهند، فقد تم العمل بالتقايض عن بعد يف عام  .970النرش عرب اإلنرتنت
عليه يف الصني، فيشمل القضايا املدنية والجنائية إال ما استثني منها بقانون، وكذلك عندما تكون طبيعة املرصوفات 

   The Onlineم، ويسمى2016ويف االتحاد األورويب فقد تم تطبيق العمل بالتقايض عن بعد عام  ،971مرتفعة
Dispute  Resolution النزاعات التجارية التي تتم عرب اإلنرتنت حول البيع والرشاء برشط وجود كل من مقترًصا عىل 

البائع واملشرتي يف إحدى دول االتحاد األوريب والرنويج وآيسلندا، و بدأت بعض الدول العربية كاإلمارات العربية 
  .972يف تطبيق منوذج التقايض عن بعد يةاملتحدة واململكة املغرب

سات الوطنية، بل رسعان ما أدركت مؤسالقضائية يف منوذج التقايض عن بعد عىل املحاكم مل يقترص العمل 
التحكيم واملنظامت األخرى ذات الصلة أهمية استعامل التكنولوجيا يف عملية التحكيم، وبناء عليه، فقد أدخلوا قواعد 

بشأن تقديم   IBAق اإللكرتونية مبوجب قواعد، مثل: الوثائ973ومبادئ توجيهية للتعامل مع القضايا املتعلقة بالتكنولوجيا

                                                           
970 - Li Hu ,Online Arbitration in China - AN OVERVIEW AND PERSPECTIVE: p :3, www.odr.info/unforum2004/Dr%20Li2.doc , 
10/08/2020 . 

 https://cutt.us/GWRlH ة العليا يف دلهي عىل الرابط اآليت:ينظر قرار املحكم- -971 
ة ر أعدت وزارة العدل املغربية مسودة مرشوع قانون يتعلق باستعامل الوسائط اإللكرتونية يف اإلجراءات القضائية، يتضمن تعديل قانون املسط -972 

 .ية، وذلك بإدخال أحكام جديدة بهدف وضع سند قانوين للتقايض االلكرتويناملدنية وقانون املسطرة الجنائ
أن مقتضيات مرشوع هذا القانون جاءت بحمولة حقوقية وقانونية واسعة، ألن تحقيق العدالة ال يكون فقط بتحقيق الحقوق بل يتعدى  ومن الواضح 

ائية االتصال الحديثة يف التقايض هو جزء من هذه البيئة، حيث تقريب اإلدارة القض ذلك إىل وجود بيئة مالمئة ملامرسة حق التقايض، واللجوء لوسائل
واإلجرايئ،  من املواطن تفعيال لشعار القضاء يف خدمة املواطن، ما يفرس أن اعتامد هذا القانون هو رضورة لتجاوز اإلشكاالت التي همت العمل القضايئ

 عن مواكبة الظرفية الحالية التي يعرفها املغرب.وعجز الرتسانة القانونية الجاري بها العمل 
 أنظر موقع الوزارة:

- https://www.justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-4.aspx, vu le 26/10/2020 ,à 15h 20min. 
973 - Julia Hörnle : « Online Dispute Resolution -The Emperor's New Clothes? Benefits and Pitfalls of Online Dispute Resolution 
and its Application to Commercial Arbitration »: 2005, p : 2, 
http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Online%20Dispute%20Resolution%20-

https://cutt.us/GWRlH
https://www.justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-4.aspx
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بشأن األدلة اإللكرتونية الذي انتهى يف أغسطس  ICC األدلة يف التحكيم الدويل، أو مثل تقرير مركز التحكيم الدويل
وأصدرت العديد من مراكز التحكيم الدولية قواعد متخصصة يف التحكيم اإللكرتوين، مثل: جمعية  م، 2011من عام 
 . 974AAA-ICDRاألمريكية التحكيم

وهو ما يربز أهمية تطبيقها يف املغرب وخاصة يف ظل الظروف الراهنة، لكن ماذا عن إمكانية تطبيق الوسائل 
 البديلة لحل املنازعات عن بعد يف اململكة يف ظل البيئة الترشيعية والتنظيمية الحالية؟

 عات عن بعد يف ظل جائحة كورونااملطلب الثاين : حدود تطبيق الوسائل البديلة لحل املناز 
اكم املغربية ما يف جميع املح” التقايض عن بعد“تنادي  بتعميم مبادرة  اأصوات يف اآلونة األخرية، أصبحنا نسمع

بعد أزمة كورونا خصوصا أن الجانب اإللكرتوين أصبح رضورة ملحة لرسعة البت يف القضايا وتفادي آثار البريوقراطية 
ء يعترب من املفاتيح املهمة لدولة الحق والقانون، ولتحسني مناخ األعامل واالستثامر، فاإلدارة اإلدارية، فالقضا

اإللكرتونية يف املرفق القضايئ ستعزز هذا الدور، بل ستساهم أيضا يف تحسني األداء وتحقيق الجودة وضامن السري 
 السليم للمرفق القضايئ، باإلضافة إىل تحقيق النجاعة والفعالية

ثم إن املؤسسة القضائية بجميع هياكلها وفروعها من أهم أهدافها، تعميم اإلدارة اإللكرتونية، لخدمة املواطن  .
بالدرجة األوىل، ولتحقيق الحكامة القضائية، واالنخراط يف ورش التحديث وتطوير الخدمات القضائية االلكرتونية 

ة التي مجال العدالة الرقمية التي تعترب من التحديات األساسي وتجويدها ومالمئتها مع املتغريات الوطنية والدولية يف
 يجب كسب رهانها.

فهل حان الوقت أيضا إلعامل الوساطة والتحكيم عن بعد يف حل املنازعات؟ وهل من خيارات أخرى يكون  
 الهدف الرسعة والنجاعة والفعالية وتقليل التكاليف لدى املقاوالت؟ 

 باملغرب يف ظل وباء كورونا؟ قت للرشوع يف التحكيم عن بعدهل حان الو الفقرة األوىل: 
ويص بعض تيف ظل تفيش جائحة كورونا، وتعرث بعض األعامل واملشاريع والتعاقدات؛ اللجنة الدامئة تنصح 

وية، تسقطاع األعامل باللجوء لوسائل التسوية البديلة؛ التي متتاز برسعة المراكز التحكيم التجاري باملغرب املقاوالت و 
واملحافظة عىل العالقات التجارية؛ من خالل مراكز التحكيم النظامية، ومع تحديد األوقات التي يسمح خاللها 
بالتجول يف كثري من املناطق واملدن يف ظل أزمة جائحة كورونا، يسلط الضوء عىل التقايض عن بعد كآلية مالمئة 

لك ة لحل املنازعات من: تحكيم، ووساطة، وتوفيق وغريها، وذلتسوية املنازعات و تطبيقها يف مجال الوسائل البديل

                                                           

%20The%20Emperor's%20New%20Clothes%20%20Benefits%20and%20Pitfalls%20of%20Online%20Dispute%20Resolution.pdf 
14/8/2008. 
974 - https://www.icdr.org/index.php/rules_forms_fees?language=ar, vu le 26/10/2020 ,à 16h 02 min. 

https://www.icdr.org/index.php/rules_forms_fees?language=ar
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عرب االستفادة من الوسائل التقنية الحديثة يف هذا املجال، دعام للبيئة االقتصادية وملا تتميز به من رسعة الفصل يف 
 .975املحاكماملنازعات وتخفيف عبء تنقل املتقاضني إىل 

لعامل ه يف تقليل نفقات تسوية املنازعات، أخذت دول مختلفة حول األهمية التقايض عن بعد ومرونته بل وفعاليتو 
 عن األمم املتحدة حيث أقرته يف جلستها الرابعة والتسعني ال، فض976به كـ: الصني، والهند، ودول االتحاد األورويب

 .977Online Dispute Resolution  ويسمى م،2006يف العام 

قد فالرقمي، فبدأت بخطوات كبرية يف تعزيز بيئة التقايض عن بعد، هذا التحول  املغربيةومل تتجاهل اململكة 
يد مبدأ الرشعية ولوضع لتأك” تدخالً ترشيعياً “رصح وزير العدل، أن اعتامد تقنية التقايض اإللكرتوين يتطلب مستقبالً 

وماً برشط يبقى محك إن كان يف الظرفية الراهنةو تقنية هذه الأن اعتامد و  ضوابط التقايض وإرساء قواعد خاصة به،
استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبال يتطلب تدخالً ترشيعياً، أوالً لتأكيد مبدأ الرشعية الذي يشمل حتى اإلجراءات 

 .978هاملسطرية، ثم لوضع ضوابط التقايض اإللكرتوين وإرساء قواعد خاصة ب

كز التحكيم ل العامل، بل خصصت كثري من مراومل يقترص استخدام املنصات اإللكرتونية عىل املحاكم الوطنية حو 
الدولية مسارات وقواعد تنظم تسوية املنازعات وفضها عن بعد، وتأسست باإلضافة إىل ذلك مراكز متخصصة يف مجايل 

يف الواليات املتحدة األمريكية والذي افتتح حديثا يف والية انديانا   (Smart Arb)التحكيم والتسوية عن بعد، كمركز
 .يكية برئاسة الربوفيسور فرانك اميرت، مستهدفا الرسعة يف الفصل يف املنازعات املختلفةاألمر

فهو مصطلح  الثاين،و األول: هو حل املنازعات وتسويتها،  ويرتكب مصطلح التقايض أو التحكيم عن بعد من شقني
إللكرتونية تسب صفة الرقمية أو ا)عن بعد(، وهو ما يعني االعتامد عىل وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة، فيك

بها، وفق قواعد خاصة دون الحاجة إىل التقاء أطراف النزاع يف مكان محدد، ويكون النزاع ناتجا  من الطريقة التي يتم
للفصل فيها بإجراءات إلكرتونية وإصدار حكم ملزم  -كانت إلكرتونية أم تقليديةأسواء  – 979من عالقة تجارية أو غريها

                                                           

 .247، ص: 2008براهيم خالد ممدوح: "التحكيم االلكرتوين يف عقود التجارة الدولية"، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، دار الفكر الجـامعي،  طبعة  -975 
 أحمد بن عبد املحسن الطويان، م.س. -976 
 ، وتعني تسوية املنازعات عرب االنرتنيت، أنظر الرابط : ODRاختصارا  -977 

, vu le 26/10/2020, à 17 h50 min.https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show - 
 .39،ص:  2006ية، دار الفكر الجامعي، الرومي محمد أمني: "النظام القانوين للتحكيم االلكرتوين"، بدون طبعة، اإلسكندر -978 
ية واملالية جيعترب مجال األعامل اإللكرتونية أوسع من مجال التجارة اإللكرتونية، إذ يتخذ نشاط األعمـال اإللكرتونيـة األنشـطة اإلدارية واإلنتا -979 

 ء للسـلع والخدمات عرب اإلنرتنت.والخدماتية كافة، بينام يقترص مجال التجارة اإللكرتونية عىل مجـال البيـع والشـرا
ً ومحليا"، مجلـة جامعة ترشين للدراسات و البحوث الع - مية ،سلسلة لأنظر: أبا زيد ثناء: "واقع التجارة اإللكرتونية والتحديات التي تواجهها عربيـا

 .70، ص: 2005، سنة  4، العـدد  27العلوم االقتصادية والقانونية، املجلد 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
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ضاء أو يف التحكيم، فالفارق بني وسائل حل املنازعات التقليدية والرقمية يف تسوية املنازعات هو يف لها يف الق
 .اإلجراءات، حيث تتم جميع اإلجراءات بطريقة إلكرتونية ورقمية وباستخدام التوقيع اإللكرتوين

 الصغرية واملتوسطة قاوالتخيارات متنوعة لتسوية املنازعات للمالفقرة الثانية: 
ما يذكر عن الوسائل البديلة لحل املنازعات ومزايا اللجوء إليها يعد محفزا لالستفادة من مرونتها يف تجاوز تحديات 
تعليق جلسات التقايض يف املحاكم يف ظل جائحة كورونا، ووجود عوائق وتقييد للحركة والتنقل بني املدن واملناطق 

يف املنازعات   نتيجة تعطل بعض املصالح االقتصادية املرتبطة بالفصلبل بني األحياء يف بعض املدن؛ مام يكلف الكثري
 األجهزةفالقامئة، مام حتم عىل الجهات ذات العالقة البحث عن مبادرات ومقرتحات للتخفيف من آثار هذه الجائحة. 

ميمها يف جميع عتتجه نحو تكريس مفهوم جديد قائم عىل اإلدارة اإللكرتونية، فهي تسعى إىل تباملغرب القضائية 
املتعلق بالتنظيم القضايئ الذي أحيل عىل املحكمة الدستورية للبت  38.15هياكلها، وهذا ما يالحظ مع مرشوع قانون 

 .132يف مدى مطابقته للدستور تفعيال للفصل 

لوسائل اال تقترص الطرق البديلة لحل املنازعات عىل التحكيم والوساطة والتوفيق، بل هناك الكثري من الصور و و 
 Dispute Adjudication Board املتنوعة، بعضها تربز يف نوع معني يف املنازعات، كمجلس فض املنازعات

“D.A.B" وذلك فيام يتصل باملنازعات الناشئة عن العقود الهندسية، والذي يختص مبوجب الرشوط العامة لعقود
تحاد الدويل للمهندسني االستشاريني، إليجاد أسس عبارة عن أمناط من العقود تم اعتامدها من قبل اال  - 980الفيديك

الفات التي تنشأ بالبت يف الخ -تعاقدية مسبقة تحاول تخطي املشاكل التي تعرتض تنفيذ عقود التشييد والبناء 
بخصوص العقد أو تنفيذ األعامل، والتي تقع بني املقاول ورب العمل. وهو مجلس يتكون من عضو واحد أو من ثالثة 

يختارهم األطراف املتنازعة حيث يسمي كل طرف عضواً، وعىل العضوين املختارين االتفاق عىل العضو الثالث أعضاء 
بالتشاور مع أطراف النزاع والذي سيكون رئيساً ملجلس فض النزاع متاماً كام يف هيئة التحكيم، ويشرتط يف األعضاء 

ا املجلس، وميكن الطعن عىل القرار يف حال صدوره التأهيل الفني الذي يسمح لهم بتحقيق الغاية من إنشاء هذ
 .باللجوء إىل التحكيم، ويف حال مل يعرتض عليه خالل مدة محددة يصبح القرار نهائيا وملزما لكال الطرفني

كذلك التقييم املحايد وهو وسيلة يفضلها كثري من املستثمرين، ومن خاللها تلجأ األطراف املتنازعة طواعية إىل 
محايد، فيقوم هذا الطرف الثالث بإصدار رأي غري ملزم اعتامدا عىل األدلة والحجج وما يتوقعه من حكم طرف ثالث 

فيام لو أحيلت إىل القضاء؛ والهدف األسايس للتقييم املحايد هو اطالع األطراف املتنازعة عىل نقاط القوة والضعف يف 
تسوية ة بشأن مطالبهم، وتجنب النفقات غري الرضورية لالقضية يف وقت مبكر ملساعدتهم عىل أن يكونوا أكرث واقعي

                                                           

ً باسم رشوط "الفيديكاملعروفة اخ -980  وتنص هذه   Fédération Internationale des Ingénienrs Conseilsوهي اختصار ملصطلح "  FIDICتصارا
 الرشوط عىل القواعد القانونية التي ترسي عىل عقد مقاوالت أعامل الهندسة املدنية.
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ومن الوسائل كذلك االستعانة برأي خبري، حيث تتفق األطراف املتنازعة . القضية فيام لو أحيلت اىل القضاء أو التحكيم
. لفنياعىل تعيني خبري يف مجال معني للفصل فيها، وكثريًا ما تكون هذه الوسيلة مفيدة يف النزاعات ذات الطابع 

حيث تقدم األطراف املتنازعة ملخصات موجزة عن النزاع إىل هيئة تتكون من شخصني ميثالن كل جانب، باإلضافة 
إىل ثالث وهو رئيسها وصانع القرار املحايد، ويف كثري من األحيان تتكون مثل هذه املحكمة من قضاة سابقني. وبعد 

ا التي تحاول تسوية املسألة. تتميز هذه الوسيلة البسيطة ببعض املزاياالستامع إىل ما يقدمه األطراف، تجتمع اللجنة و 
 .981زاياملاتجعل األطراف املتنازعة تفضلها، مثل القرار الرسيع، والتكلفة املنخفضة، والخصوصية وغريها من 

م وهو التحكي -ويسمى كذلك )تحكيم البيسبول(-باإلضافة إىل ما ذكر، يأخذ البعض بتحكيم العرض األخري 
الذي يطلب فيه من الطرفني املتنازعني تقديم عرضهام النهايئ إىل محكم، ونتيجة لذلك، يتعني عليه اختيار أحد هذه 
العروض باالعتامد عىل تقدير املحكم لهذه العروض. وتوفر هذه الطريقة للطرفني حافزا لتقديم عرض معقول، ويقصد 

اذ قرارات توفيقية يف منتصف الطريق بني مطالب األطراف. بها من حيث األصل مواجهة اتجاه املحكمني يف اتخ
 .ويجب كذلك عىل املحكم اختيار أحد هذه العروض وال ميكنه اختيار حل وسط بينهام

 خامتة:
بعد هذا العرض لتنوع الطرق البديلة لحل املنازعات ويف ظل تفيش الجائحة، وما ترتب عليها من تعليق لكثري 

وية، بقى خيار اللجوء لوسائل التسوية البديلة املتنوعة خيارا مناسبا؛ حيث متتاز برسعة التسمن الجلسات القضائية، ي
واملحافظة عىل العالقات التجارية؛ مع مرونتها حيث ميكن اللجوء إليها عرب الوسائل التقنية الحديثة، تخفيفا لعبء 

 . التنقل يف ظل هذه الظروف االستثنائية

نري ونية بشكل خاص استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف تحقيق الولوج املستبالعدالة اإللكرت فاملقصود 
املحاكم  ميدان القانون والقضاء "املحامون، القضاة، موظفو ملرفق العدالة وتسهيل التواصل بني مختلف الفاعلني يف

ئيسية لنظام العدالة ا"، وتتمثل الفوائد الر والنيابات واإلداريني وكل العاملني ىف الحقل القانوىن فنيا وإجرائيا وقضائي
الرقمية يف زيادة كفاءة النظام القضايئ، والحد من التكاليف وتقليص أمد الخصومات القضائية، وكذا تبسيط 
اإلجراءات القانونية واألعامل اإلدارية، والزيادة يف إنتاجية املحاكم وجودة العمل، والتقليل والحد من فرص الفساد 

ويحد من الزحام  املواصالت  عمر البنية األساسية ووسائل  ، مام ينفع الناس ويوفر الجهد واملال والوقت ويطيلوالرشوة
 . ويجعل حياة الناس أجمل وأيرس

                                                           
"، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطني،  راسة مقارنةد "رجاء نظام حافظ بني شمسه:" اإلطار القانوين للتحكيم االلكرتوين  -981

 .117، ص: 2009
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مجال العدالة مل يكن أبدا مبعزل عن التطورات التكنولوجية، إذ أتاحت هذه األخرية للمؤسسات القضائية ولهذا ف
من هذه الطفرة عرب تسخري الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون ولكن ليس بالقدر املطلوب ىف والقانونية االستفادة 

، حيث يطمح الكثريين إىل مزيد من التطور التكنولوجي، ويأمل باملغرب مهنة التحكيم واملحاماة ومنظومة العدالة
توقيع تكنولوجيا العرص الحديث واإلنرتنت وال املحامون واملواطنني عىل حد سواء يف إقامة نظام عدالة ناجزة تستخدم

اإللكرتوين ىف إجراءات التقايض وغريها من اإلجراءات ذات الصلة بإمتام املعامالت املدنية ىف كافة أجهزة الدولة 
ليتمكن الجميع من الوصول إىل عدالة أفضل وإجراءات أيرس بنفقات أقل وبجهد يسري، لهذه   وإدارتها ووزاراتها

وهو ما  ،تم تصميم نظام العدالة الرقمية بهدف تجاوز سلبيات العدالة التقليدية وتحسني جودتها وسريها سيت الغايا
  الوسائل البديلة يف حل النزاعات بشكل الكرتوين.كثري من الدول املتقدمة ىف اإلعتامد عىلنجده يف 
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 املراجع:

 املراجع بالعربية:
 + الكتب:

ليل: الجوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية، دراسة للجوانب القانونية للتعامل عرب األجهزة االتصال إبراهيم الدسوقي أبو ال - -
 .  2007الحديثة )التواصل االلكرتوين(. طبعة 

واجب التطبيق. لمحمد إبراهيم أبو الهيجاء: عقود التجارة االلكرتونية، العقود االلكرتونية واملنازعات العقدية وغري العقدية والقانون ا - -
 .2010طبعة 

عبد الفتاح بيومي حجازي: التجارة االلكرتونية وحاميتها القانونية الكتاب األول، نظام التجارة اإللكرتونية وحاميتها املدنية، مرص،  - -
 .2005طبعة 

 .2010إلياس ناصيف: العقود الدولية، العقد اإللكرتوين يف القانون املقارن، طبعة - -
 + الندوات:

تحت عنوان الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من  2007نونرب  2و 1بقرص املؤمترات بالعيون يومي  11دوة الجهوية الن -
 خالل اجتهادات املجلس األعىل.

 2007دجنرب  29-25مرص أيام –ندوة حول صياغة عقود التجارة الدولية برشم الشيخ  -
وين يف ل املنازعات التجارة االلكرتونية يف مؤمتر املغاريب األول حول املعلوماتية والقانون ورقة مقدمة بعنوان دور التحكيم االلكرت  -

 بالجامهريية الليبية، لهند عبد القادر سليامن.
 

 املراجع بالفرنسية:
- Les ouvrages : 

- Bouchra Bouiri : « L'arbitrage électronique : la mise en place d'un environnement 

favorable», Thèse de doctorat en Droit, le 14-12-2016 à l'Université Côte d'Azur (ComUE) 

en cotutelle avec l'Université Hassan II (Casablanca, Maroc), 2016. 

  * املواقع اإللكرتونية:

-https://www.maaal.com/archives/20200427/141543  

-http://www.njah.edu/thesis/5171825.pdf. 
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- https://cutt.us/GWRlH 

- https://cutt.us/I645t 

-https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/online_dispute_resolution 

       - https://www.spa.gov.sa/1845355 
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https://www.maaal.com/archives/20200427/141543
https://www.maaal.com/archives/20200427/141543
http://arablavinfo.com/hesearches.ar/37.doc
http://www.smartarb.org/
https://cutt.us/0UKy0
https://cutt.us/GWRlH
https://cutt.us/I645t
https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/online_dispute_resolution
https://www.spa.gov.sa/1845355
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 ساهمة خالل حالة الطوارئ الصحية في القانون المغربيانعقاد أجهزة شركات الم

 
 

 أستاذ باحث بجامعة الحسن األول بسطات
 اململكة املغربية

 امللخص : 
، وظهر تأثريها عىل املقاوالت فكانت أثرت جائحة كورونا عىل العديد من القطاعات يف مجال األعامل

لها تبعات اقتصادية مهمة عليها، واضطرت كل الدول للتدخل بشكل مستعجل ملواجهة هذه اآلثار عن طريق 
توفري الدعم الالزم لألفراد والرشكات. وقد امتدت تبعات هذه الجائحة لتشمل تدبري الرشكات وعقد جموعها 

قواعد قانونية لتيسري عقد اجتامعات األجهزة التدبريية والتقريرية لرشكات العامة، فكان من الالزم التدخل ب
، فرخص بعقدها عن بعد عرب وسائل االتصال  27.20املساهمة، وهو ما قام به املرشع املغريب بعد نرش القانون 

ه تعديل شابترضورة تضمني ذلك بالنظام األسايس، إال أن هذا ال 17.95بالصوت والصورة رغم اشرتاط القانون 
 بعض النقائص. 

 
 

 

Abstract :   

La pandémie Corona a touché de nombreux secteurs dans le domaine des affaires, et 

son impact sur les entreprises est apparu, et elle a eu des conséquences économiques 

importantes sur elle, tous les pays ont été contraints d'intervenir d'urgence pour faire face 

à ces effets en apportant le soutien nécessaire aux particuliers et aux entreprises. Les 

conséquences de cette pandémie se sont étendues à la gestion des entreprises et à la tenue 

de leurs assemblées générales. Par conséquent, il était nécessaire d'intervenir avec des 

règles juridiques pour faciliter la tenue des réunions des organes administratifs et 

décisionnels des sociétés anonymes, ce que le législateur marocain a fait après la 

publication de la loi 27.20, et les a autorisés à se tenir à distance au moyen de 

visioconférence malgré l'exigence de la loi 17.95 d’inclure ce principe dans les statuts, 

mais cet amendement a présenté quelques lacunes. 
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 مقدمة
وخلق الحجر الصحي مجموعة من اآلثار عىل  فرضت جائحة كورونا تحديات كبرية يف قطاع املال واألعامل،

قانون الرشكات، حيث أوقف املرسوم بقانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن 
ي نصوص عليها يف النصوص الترشيعية والتنظيمية الجار ملجال ااآل رسيان مفعول جميع يف مادته السادسة  982عنها

يل ليوم رفع حالة واملمن اليوم ا احتسابها ابتداء مع استئناف عنها، ملعلنة حالة الطوارئ الصحية ال فرت البها العمل خ
تابعني يف ملشخاص ااأل ستئناف الخاصة بقضايا اال آجال الطعن بفقط  هذه املقتضياتتستثنى من ، و ذكورةملالطوارئ ا

ويف نفس اإلطار، فقد قيدت املادة الثانية  .حتياطيال عتقال اال حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية وا
تنقل األشخاص  983ملواجهة تفيش فريوس كورونا من املرسوم بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني

 وتجمعهم، وهو ما أثر بشكل كبري عىل انعقاد أجهزة إدارة رشكات املساهمة وكذا جمعياتها العمومية.

املنظم لرشكات املساهمة ينظم اجتامعات أجهزة اإلدارة سواء أكانت  17.95جانب آخر، فإن القانون ومن       
تخص مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجامعية أو مجلس الرقابة التي يتعني انعقادها كلام نص القانون عىل ذلك 

تنعقد العادية منها مرة ية التي يتعني أن ، وكذا اجتامعات الجمعيات العموم984أو دعا لذلك حسن سري أعامل الرشكة
ولنفس  مع مراعاة متديد هذا األجل مرة واحدة يف السنة عىل األقل خالل األشهر الستة التالية الختتام السنة املالية،

، يف 985بناء عىل طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بأمر من رئيس املحكمة بصفته قايض املستعجالت، املدة،
جب أن تنعقد الجمعية العامة غري العادية عند تغيري النظام األسايس تغيريا ميس أي مقتىض من مقتضياته حني ي

من القانون املتعلق  104و 70من أصول الرشكة الوارد يف املادتني  50%والرتخيص بالتفويت أو التفويتات ألكرث من 
 برشكات املساهمة.

يع ات تحد من التجمعات وتقيد تحركات األفراد بفعل وجود وباء رسإذن كيف السبيل للتوفيق بني مقتضي      
 االنتشار، وبني أخرى تلزم الرشكات بحرص حساباها السنوية ورضورة عقد اجتامعات أجهزتها التقريرية؟

استكامال لإلجراءات والتدابري التي تم اإلعالن عنها لفائدة املقاوالت خالل مدة حالة الطوارئ الصحية،       
السيام عرب إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية موجه لدعم النسيج االقتصادي الوطني واعتامد مساطر مرنة يف 

                                                           

( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات اإلعالن عنها. 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر يف  2.20.292املرسوم بقانون رقم  982 
 (2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر،  6867الجريدة الرسمية عدد 

ملواجهة تفيش  بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني( 2020مارس  24) 1441من رجب  29الصادر يف  2.20.293املرسوم رقم  983 
 (2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر،  6867. الجريدة الرسمية عدد 19كوفيد -فريوس كورونا

 املتعلق برشكات املساهمة 95.17من قانون  73املادة  984 
 من نفس القانون 115املادة  985 



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

539 
 

بسن  20.27رقم ، ضامنا الستمرارية القطاعات الحيوية، تم نرش القانون 986التدبري لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية
يان حالة ل مدة رسالوكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خ اهمةساملإدارة رشكات  أشغال أجهزة أحكام خاصة تتعلق بسري

 ، والذي نظم يف أربع مواد اجتامعات أجهزة تدبري رشكات املساهمة.987الطوارئ الصحية

 املطلب األول: انعقاد اجتامعات مجلس اإلدارة
مسألة تهم   كليحدد مجلس اإلدارة التوجهات املتعلقة بنشاط الرشكة ويسهر عىل تنفيذها، وينظر كذلك يف

حسن سري الرشكة ويسوي بقراراته األمور املتعلقة بها مع مراعاة السلط املخولة، بصفة رصيحة، لجمعيات املساهمني 
ويف حدود غرض الرشكة، كام يقوم مجلس اإلدارة بعمليات املراقبة والتحقق التي يراها مناسبة. وقد قام املرشع املغريب 

 وتيسري ت املساهمة يف إطار تفعيل مبادئ الحكامة يف تدبري هذا النوع من الرشكاتبتعديل قانون رشكا 2008سنة 
عىل أن مجلس اإلدارة ال يتداول بصورة صحيحة إال بحضور  50انعقاد اجتامعات مجلس اإلدارة بها، فنص يف املادة 

ك أن يوكل خالف ذل للمترصف، ما مل ينص النظام األسايس عىل ننصف أعضائه عىل األقل حضورا فعليا. وميك
كتابة مترصفا آخر لتمثيله يف جلسة من جلسات املجلس. وال ميكن أن يكون لكل مترصف سوى توكيل واحد خالل 

 نفس الجلسة.

كام نص أيضا عىل أنه ميكن أن ينص النظام األسايس عىل أنه يعترب يف حكم الحارضين ألجل احتساب 
 سائليف اجتامع مجلس اإلدارة بوسائل االتصال عرب الصوت والصورة أو و  النصاب واألغلبية املترصفني الذين يشاركون

)انتخاب  63عند اتخاذ القرارات املنصوص عليها يف املواد  القاعدة . وال تطبق هذه988مامثلة متكن من التعريف بهم
ة يفوض شخصا أو عد اقرتاح من املدير العام، أن ملجلس اإلدارة بناء عىل املكررة )ميكن 67ورئيس مجلس اإلدارة( 

)قرار مجلس 72عزل املدير العام( و)املكررة مرتني  67وأشخاص طبيعيني ملساعدة املدير العام بصفة مدير عام منتدب( 
 اإلدارة الدعوة النعقاد جمعيات املساهمني(.

                                                           

الذي يسمح 2020مارس  19يجب التنصيص عىل أن املديرية العامة للرضائب قامت بتنزيل التدبري املتخذ من طرف لجنة اليقظة االقتصادية بتاريخ  986 
مارس  31باالستفادة من تأجيل أجل اإلدالء باإلقرارات وأداء الرضيبة من مليون درهم، الراغبني يف ذلك،  20للمقاوالت التي يقل رقم معامالتها عن 

شتنرب  30، كام تم تأجيل أداء الرضيبة بالنسبة لهذه الفئة رشيطة ان يتم أداء املبالغ املستحقة خالل الفرتة املمتدة إىل غاية 2020إىل غاية نهاية يونيو
 فقط فئة معينة من الرشكات.عىل أبعد تقدير، إال أن هذا اإلجراء يخص  2020

بسن أحكام خاصة تتعلق بسري أشغال أجهزة إدارة  20.27( بتنفيذ القانون رقم 2020ماي  28)1441شوال  5صادر يف  62.20.1ظهري رشيف رقم  987 
)فاتح يونيو  1441شوال  9، 6887رشكات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية. الجريدة الرسمية عدد 

2020) 
 املعدل لقانون رشكات املساهمة. وللمزيد حول هذه التعديالت االطالع عىل هذا املرجع 20.05وهو ما جاء به قانون  988  

Mohamed El Mernissi, Traité Marocain de droit de sociétés,The Mena collection, LexisNexis, 2019, P309-311 
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عضاء أ ويقصد بوسائل االتصال عرب الصوت والصورة أو وسائل مامثلة كل الوسائل التي متكن املترصفني أو 
مجلس الرقابة أو املساهمني يف الرشكة من املشاركة عن بعد يف اجتامعات أجهزة تسيري الرشكة أو أجهزتها 

 االجتامعية.

 يجب أن تستجيب وسائل االتصال عرب الصوت والصورة للرشوط التالية:
أو األجهزة  التوفر عىل املميزات التقنية التي تضمن املشاركة الفعلية يف اجتامعات أجهزة التسيري -

 االجتامعية التي يتم بث مداوالتها بطريقة غري متقطعة؛
 التمكني من التعريف مسبقا باألشخاص املشاركني يف االجتامع بواسطة هذه الوسيلة؛ -
 التمكني من وضع تسجيل موثوق للمناقشات واملداوالت، من أجل وسائل اإلثبات. -

رئ تقني متعلق بوسائل االتصال عرب الصوت والصورة يجب أن تبني محارض اجتامعات هذه األجهزة كل طا
 .989عندما يحدث اضطرابا يف سري االجتامع

تربط املشاركة يف اجتامعات مجلس اإلدارة بوسائل االتصال عرب الصوت والصورة برضورة  50وبالنظر لكون املادة 
نص عىل حل للرشكات التي مل ت تنصيص النظام األسايس للرشكة عىل ذلك، فقد كان لزاما التدخل من أجل إيجاد

السالفة  50عىل أنه استثناء من املادة  20.27هذه املكنة يف أنظمتها الداخلية، حيث نصت املادة األوىل من القانون 
الذكر ميكن ملجلس اإلدارة بالنسبة للرشكات التي مل تقم بعقد مجلسها اإلداري قبل تاريخ نرش هذا القانون ) أي فاتح 

عقد اجتامعاته خالل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية، عرب وسائل االتصال بالصوت والصورة أو أي  (2020يونيو 
والتي   17.95من قانون  306و  72وسيلة مامثلة من أجل حرص الحسابات واتخاذ القرارات املنصوص عليها يف املادتني 

 أعاملها وحرص نص التوصيات التي تعرض الدعوة النعقاد جمعيات املساهمني، وتحديد جدولتخص عىل التوايل 
عليها ونص التقرير املتعلق بتقديم هذه التوصيات، وكذا الدعوة إىل عقد جمعية حاميل سندات القرض، وبالتايل فإنه 
ميكن ملجالس اإلدارة عقد اجتامعاتها عرب وسائل االتصال بالصوت والصورة طيلة فرتة الطوارئ الصحية ولو مل تنص 

ساسية عىل ذلك. ومام يؤاخذ عىل املرشع أنه مل ينص بشكل رصيح عىل متديد هذه املقتضيات الجتامعات أنظمتها األ 
 عىل هذا املجلس. 50رصيحة يف تطبيق مقتضيات املادة  17.95من القانون  91مجلس الرقابة عىل الرغم من أن املدة 

أي وسائل  سائل االتصال بالصوت والصورة أوغري أنه بالنسبة للرشكات التي ال تتوفر عىل إمكانية استعامل و 
مامثلة فإن املدير العام أو الرئيس املدير العام أو رئيس مجلس اإلدارة، حسب الحالة، يقوم بإعداد قوائم تركيبية مؤقتة 

                                                           

 17.95مكررة من القانون  50ادة امل 989 
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الغري من أجل اإلشهاد بها يف العالقات مع  2019دجنرب  31تتعلق بالحسابات السنوية برسم السنة املالية املختتمة يف 
 خالل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية.

وإذا كانت القوائم الرتكيبية وتقرير التسيري ملجلس اإلدارة أو ملجلس اإلدارة الجامعية توضع رهن ترصف مراقب 
، فقد تم التنصيص 990أو مراقبي الحسابات ستني يوما عىل األقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية لالنعقاد

ه استثناء من هذه القاعدة توضع القوائم الرتكيبية املؤقتة السالفة الذكر رهن ترصف مراقب أو مراقبي عىل أن
من أجل إعداد التقرير أو التقارير املعهود إليهم بإحالتها عىل الجمعية العامة، كام يجب أن تحال هذه  991الحسابات

داخل أجل خمسة عرش يوما من تاريخ رفع حالة الطوارئ  القوائم املؤقتة إىل مجلس اإلدارة للمداولة يف شأنها وذلك
 الصحية. 

ومام يالحظ بهذا الخصوص هو أن أجل خمسة عرش يوما املنصوص عليه لتقديم الحسابات هو قصري نسبيا يف 
ظل اإلكراهات التي تطرح بعد رفع الحجر الصحي، كام ان ربط األجل برفع الحجر يف املغرب قد يطرح إشكاالت 

 ة للمترصفني املقيمني يف بلدان أخرى مل ترفع الحجر أو أعادت تطبيقه، كام أنه مل يتم التنصيص بشكل رصيحبالنسب
 عىل متديد املقتىض املتعلق بالحسابات املؤقتة املوضوعة رهن إشارة مراقبي الحسابات إىل مجلس اإلدارة الجامعية.

عىل أنه يحق ملجلس اإلدارة الجامعية بالنسبة عىل  نصت 20.27وجدير بالذكر أن املادة الثانية من القانون 
( قصد القيام بعمليات 2020الرشكات التي مل تقم بعقد مجلس رقابتها قبل تاريخ نرش هذا القانون )أي فاتح يونيو 

قة استعامل القوائم الرتكيبية املتعل 17.95من القانون 992 141التدقيق واملراقبة للوثائق املنصوص عليها يف املادة 
من أجل اإلشهاد بها يف العالقات مع الغري. ويجب  2019دجنرب  31بالحسابات السنوية برسم السنة املالية املختتمة يف 

                                                           

 من نفس القانون 173املادة  990 
لك الشأن للرشكات التي تدعو الجمهور لالكتتاب، وكذ هناك حاالت معينة فرض فيها القانون تعيني مراقبني للحسابات كام هو الحال بالنسبة  991 

 الدخار.بالنسبة للرشكات البنكية ورشكات القرض واالستثامر والتأمني والرسملة وا
 عىل ما ييل: 17.95من قانون  141تنص املادة  992 

نفسه يف ب يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعىل األقل خالل الخمسة عرش يوما السابقة لتاريخ االجتامع، االطالع
 املقر االجتامعي للرشكة عىل ما ييل: 

 جدول أعامل الجمعية؛-1
 أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجامعية، وإن اقتىض الحال، تلك التي يقدمها املساهمون؛ نص وبيان-2
 قامئة املترصفني يف مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الجامعية ومجلس الرقابة، وإن اقتىض الحال، معلومات تخص املرتشحني للعضوية يف-3

 س؛هذه املجال
لس جالجرد والقوائم الرتكيبية للسنة املالية املنرصمة كام حرص ذلك مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجامعية، وإن اقتىض الحال، مالحظات م-4

 الرقابة؛
 لرقابة؛تقرير التسيري ملجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجامعية املعروض عىل أنظار الجمعية، وإن اقتىض الحال، مالحظات مجلس ا-5
 تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات املعروض عىل أنظار الجمعية والتقرير الخاص املنصوص عليه، حسب الحالة، .......-6
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إىل مجلس الرقابة يف  141أن يحيل مجلس اإلدارة الجامعية الحسابات السنوية والوثائق املنصوص عليها يف املادة 
 حالة الطوارئ الصحية.أجل ال يتعدى خمسة عرش يوما من تاريخ رفع 

 املطلب الثاين: جمعيات املساهمني
تكون جمعيات املساهمني التي تنعقد خالل قيام الرشكة إما جمعيات عامة أو خاصة، وال تضم الجمعيات الخاصة 

 سوى أصحاب نفس الفئة من األسهم، وتكون الجمعيات العامة إما عادية أو غري عادية، ومتثل مجموع املساهمني.

ص الجمعية غري العادية يف كل تغيري ميس أي مقتىض من مقتضيات النظام األسايس، وكذا الرتخيص وتخت
من هذا القانون، حيث يكون محل  104و 70من أصول الرشكة الوارد يف املادتني  50%بالتفويت أو التفويتات ألكرث من 

الكيل  كة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويتترخيص من لدن مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة تفويت الرش 
 %50أو الجزيئ للمساهامت املدرجة يف أصولها الثابتة، غري أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات املذكورة أكرث من 

( شهرا، يتعني الحصول عىل ترخيص مسبق من الجمعية العامة غري 12من أصول الرشكة، خالل مدة اثني عرش )
  تتخذ الجمعيات العامة العادية كل القرارات غري املشار إليها سابقا.العادية. فيام 

بالنسبة الجتامعات الجمعية العامة غري العادية والعادية  111و 110عىل التوايل يف املادتني  17.95وقد نص قانون 
ين حكم الحارضعىل أنه وعىل غرار اجتامعات مجلس اإلدارة ميكن أن ينص النظام األسايس عىل أنه يعترب يف 

ألجل احتساب النصاب واألغلبية املساهمون الذين يشاركون يف الجمعية بوسائل االتصال عرب الصوت والصورة أو 
املكررة السالفة الذكر. ومن جانب آخر،  50بوسائل مامثلة متكن من التعريف بهم والتي حددت رشوطها يف املادة 

النظام األسايس عىل أن لكل مساهم إمكانية التصويت باملراسلة مكررة عىل أنه ميكن أن ينص  131نصت املادة 
. وال يعتد باالستامرات التي ال تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعرب عن االمتناع من التصويت يف 993بواسطة استامرة

                                                           

 والذي نص يف مادته الثالثة عىل ما ييل: 2.09.481يحدد مضمون استامرة التصويت باملراسلة وكذا الوثائق املرفقة بها باملرسوم رقم   993
السالف الذكر، تشتمل االستامرة عىل تذكري بأحكام الفقرة الرابعة من املادة املذكورة، ويجب  17.95مكرر من القانون رقم  131املادة "تطبيقا ألحكام 

 :أن تتضمن ما ييل
 اإلسم العائيل واإلسم الشخيص للمساهم )أو تسمية الرشكة( وموطنه )أو مقر الرشكة(؛ -
 السالف الذكر؛ 17.95من القانون رقم  130وص عليها يف املادة بيان إثبات التقيد بالشكليات املنص -
 التوصيات وفق ترتيب تقدميها إىل الجمعية؛ -
 اتجاه التصويت، سواء كان بالقبول أو بالرفض؛ -
 التاريخ وتوقيع املساهم أو املمثل القانوين للشخص املعنوي. -

 :وتلحق باالستامرة الوثائق التالية
 رتحة مرفقة ببيان األسباب واإلشارة إىل أصحابها؛نص التوصيات املق -
السالف الذكر يخرب مبوجبه املساهم بحقه يف االستفادة من أحكام  17.95من القانون رقم  141طلب إرسال الوثائق واملعلومات املشار إليها يف املادة  -

  ذلك؛السالف الذكر إذا نص القانون األسايس عىل 17.95من القانون رقم  151املادة 
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رة التصويت احتساب أغلبية األصوات. وتسلم الرشكة أو ترسل عىل حسابها ابتداء من دعوة الجمعية لالنعقاد استام
باملراسلة ومرفقاتها إىل كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل املنصوص عليها يف النظام األسايس أو إعالم 

 الدعوة.

مكررة تبقى مرشوطة بوجود مقتضيات رصيحة ضمن  131و 111و 110إن هذه اإلمكانيات املتاحة مبوجب املواد 
التي ال تتوفر عىل هذه التسهيالت ضمن أنظمتها األساسية سوف لن  األنظمة األساسية. وبالتايل فإن الرشكات

تتمكن من عقد جمعياتها العامة، أو ستكون مداوالتها قابلة للبطالن إذا ما تم عقد تلك االجتامعات عرب وسائل 
تعلق بتدبري ي املشاركة عن بعد. كام أن من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إىل اختالالت النسيج االقتصادي، السيام فيام

العالقات بني املقاولة والغري، خصوصا يف الجانب املتعلق بتعبئة التمويالت يف فرتة الطوارئ الصحية، كام ميكن أن 
من أجل املصادقة عىل الحسابات وتخصيص  2020يونيو  30تؤدي إىل تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية ملا بعد 

يوما من أجل اإلعالم  15يوما عىل األقل ) 75د الجمعية العامة العادية يستلزم أجل النتائج، مع العلم أن برمجة انعقا
يوما قبل تاريخ هذا اإلعالم من أجل تسليم الحسابات وتقرير التسيري إىل مراقب  60بانعقاد الجمعية املذكورة و

 .994الحسابات(

 110اء من أحكام الفقرة األخرية للامدتني عىل أنه استثن 27.20ويف هذا اإلطار، نصت املادة الثالثة من قانون 
ميكن لرشكات املساهمة عقد جمعياتها العامة واالستثنائية خالل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية عرب وسائل  111و

أو أي وسائل مامثلة واعتامد التصويت باملراسلة بواسطة االستامرة، أي رغم عدم التنصيص  االتصال بالصوت والصورة
ويجب أن يتضمن اإلعالن عن انعقاد الجمعية العامة عالوة عىل البيانات املنصوص   يف األنظمة األساسية. عىل ذلك

، التدابري العملية املتعلقة بالتعرف عىل املشاركني واالطالع عىل الوثائق التي 995عليها طبقا للترشيع الجاري به العمل
 سيتم تقدميها إىل الجمعية العامة وسري أشغالها. 

كات التي كل الرش ويف ضوء هذه املقتضيات، دعت الهيئة املغربية لسوق الرساميل، وهي دريك البورصة،        
تدعو الجمهور لالكتتاب إىل عقد جمعياتها العمومية عرب اللجوء إىل الوسائل السالفة الذكر مع احرتام بعض التوصيات. 

شاركة ىل إعداد الوسائل التقنية الرضورية الكفيلة بضامن أوسع مويتعلق األمر بالحرص، قبل انعقاد الجمعية العامة، ع

                                                           

 ".كل وثيقة تثبت صالحيتها ممثل الشخص املعنوي -
 27.20املذكرة التقدميية ملرشوع القانون رقم  994 
تسمية الرشكة متبوعة إن اقتىض الحال بأحرفها األوىل وشكلها ومبلغ  عىل أنه: " ينبغي أن يبني يف إعالم الدعوة لالنعقاد، 124تنص املادة  995 

عادية أو غري عادية  جتامعي ورقم سجلها التجاري واليوم والساعة واملكان الذي سيعقد فيه االجتامع وكذلك طبيعة الجمعية،رأساملها وعنوان مقرها اال 
ها لوجدول أعاملها ونص مشاريع التوصيات. ويجب أن تشري الدعوة بالنسبة ملشاريع القرارات التي تقدم بها املساهمون إىل قبولها أو عدم قبو  أو خاصة،

 ف مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة. يبني يف إعالم الدعوة لالنعقاد، إن اقتىض الحال رشوط وإجراءات التصويت باملراسلة"من طر 
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ذه ويجب أن تكون ه، ممكنة عن بعد للمساهمني أو حاميل السندات املدعوين لالجتامع يف إطار الجمعية العامة
ملوقع امناسبة لعدد املشاركني املرتقبني يف الجمعية العامة، وتتعلق عىل الخصوص وحسب اإلمكان بتجهيز  الوسائل

ِدر باآلليات الكفيلة بتوفري وظائف تعريف األشخاص املخول لهم املشاركة يف الجمعية العامة وحقوق  اإللكرتوين للُمصج
التصويت التي يتوفر عليها كل واحد منهم. وميكن للموقع اإللكرتوين للمصدر أن يوفر منصة للتسجيل القبيل 

ة هم؛ و التعرف عىل األشخاص املشاركني فعليا يف اجتامع الجمعيللمشاركني يف الجمعية العامة، بعد إثبات صفت
أن تلك الوظائف تهم التقاسم  ، كام17.95من القانون  134العامة ووضع الئحة الحضور املنصوص عليها يف املادة 

املقدمة  تاإللكرتوين للوثائق املفرتض وضعها رهن إشارة املشاركني يف الجمعية العامة، و تسجيل مقرتحات القرارا
من طرف املشاركني الذين تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة، و البث املتزامن للمداوالت والنقاشات، عىل األقل لفائدة 
األشخاص املسجلني عىل الئحة املشاركني يف الجمعية العامة، و مامرسة حق التصويت خالل الجمعية العامة عرب 

 عن تسجيل وتوثيق مداوالت الجمعية العامة وضامن إمكانية العودة استعامل استامرات تصويت اسمية ومؤمنة، فضال
 .إليها واستعراضها الحقا

هذه اآللية مؤمنة وسهلة الولوج بالنسبة للمشاركني، ويتعني جمعها عىل نفس الصفحة التي  ويجب أن تكون
در عىل األنرتنيت،  ير مثل هذه ة استعصاء تطويف حالو ميكن فتحها انطالقا من صفحة االستقبال يف موقع املُصج

الوظائف عىل املوقع اإللكرتوين الرسمي للمصدر، يتعني إيجاد آليات بديلة معتمدة عىل التكنولوجيات املتوفرة ومتأتية 
 الولوج عىل أوسع نطاق، من قبيل الربيد اإللكرتوين، واالجتامعات عرب تقنية الفيديو، وتكنولوجيا البث املتدفق

(streaming)ة وسيلة أخرى مامثلة، أو أي. 

أوصت الهيئة كذلك بالتواصل بشكل واضح وجيل حول سبل عقد الجمعية العامة، خاصة حول حق الولوج كام 
لجميع الوثائق املوضوعة رهن إشارة املشاركني تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية املطبقة يف هذا املجال، وحق 

 .996ونية، وحق اقرتاح مشاريع قرارات عىل الجمعية العامةالتصويت باستعامل االستامرات اإللكرت 

تنص عىل أن صالحية الرتخيص  17.95من القانون  294وفيام يخص إصدار سندات القرض، فإن املادة      
بإصدار سندات القرض تبقى من االختصاصات الحرصية للجمعية العامة العادية للمساهمني التي ميكنها تفويض 

أو مجلس اإلدارة الجامعية السلط الالزمة للقيام، داخل أجل خمس سنوات، باإلصدارات املذكورة املجلس اإلداري 
وضبط كيفية اإلصدار. وأخذا بعني االعتبار آجال اإلعداد الالزمة النعقاد جمعية عامة، ونظرا للصعوبات املتعلقة بانعقادها 

مل إصدار ر لالكتتاب التي تتوفر عىل برامج متويلية تشخالل فرتة الطوارئ الصحية، فإن الرشكات التي تدعو الجمهو 

                                                           

حول القواعد والتوصيات بخصوص تنظيم الجمعيات العمومية. متاح عىل موقع الهيئة  2020يونيو  1بالغ للهيئة املغربية لسوق الرساميل بتاريخ  996 
www.ammc.ma 



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

545 
 

سندات القرض ستواجه تعقيدات إدارية من شأنها تعطيل عملياتها التمويلية من قبل السوق. لذا نصت املادة الرابعة 
، بعىل أنه ميكن ملجالس اإلدارة ومجالس اإلدارة الجامعية للرشكات التي تدعو الجمهور لالكتتا 27.20من قانون 

خالل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية، الرتخيص بإصدار سندات القرض دون اللجوء إىل الجمعية العامة 
للمساهمني، ويتعني عىل هذين املجلسني، حسب الحالة، أن يدعوا الجمعية العامة للمساهمني لالنعقاد داخل أجل 

لف يقدم خاللها تقريرا عن استعامل الرتخيص الساخمسة عرش يوما كامال بعد اإلعالن عن رفع حالة الطوارئ الصحية 
 الذكر يتضمن عىل الخصوص خصائص اإلصدارات املنجزة.

املرونة  إقرارقد صدر بشكل استعجايل ملواجهة إكراهات عقد االجتامعات يف رشكات املساهمة، و  27.20إن قانون 
خذ عليه هو ، إال أن ما يؤاببالدنا هذه الرشكاتوالسالسة الالزمتني يف تدبري هذه الفرتة الحرجة التي تعاين منها 

اقتصاره عىل رشكات املساهمة دون الرشكات ذات املسؤولية املحدودة التي تشكل غالبية الرشكات يف املغرب، ودون 
متديد هذه املقتضيات للرشكات املدنية ومجموعات النفع االقتصادي والتعاونيات، مع العلم أنه هناك من هذه الهيئات 

واقترص عىل فرتة الحجر الصحي دون تقديم حلول دامئة ملواجهة أي ظروف مستقبيلة  ، ن يضم مئات األعضاءم
تحول دون عقد االجتامعات. كام أنه تأثر باملرشع الفرنيس، حيث أصدرت الحكومة الفرنسية أوامر لتسهيل عقد 

 عىل الحسابات، إال أنها مل تقرصها ففقط عىل الجمعيات العمومية واألجهزة االجتامعية وكذا متديد آجال املصادقة
ت فرخصت لهيئاتها الجامعية بالتداول بوسائل التواصل عن بعد بأثر رجعي، رشكات املساهمة بل عىل جميع الرشكا

 يف حني دعت أغلب هيئات الرقابة املالية يفوحددت الرشوط التقنية الالزم احرتامها يف هذه االجتامعات عن بعد، 
 أنظمة إلكرتونية متكن من التصويت عن بعد دون االلتزام بالحضور. استخدامعربية إىل الدول ال
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 –دراسة مقارنة  -19واقع اليد العاملة في ظل ازمة فيروس كورونا كوفيد 

19 
 

كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس 
 مستغانم الجزائر

 امللخص : 
أكدت منظمة الصحة العاملية بأن فريوس كورونا وباء عاملي و الدليل عىل ذلك العدد الهائل من الضحايا التي 

صادية الحيوية   جميع القطاعات االقتخلفها و التي تزداد و تتضاعف من يوم إىل آخر. إضافة إىل تأثريه بشكل سلبي عىل
يف العامل سيام قطاع الشغل، األمر الذي دفع بدول العامل إىل اتخاذ مجموعة من االجراءات و اآلليات للمحافظة عىل 

 مناصب العمل . 
 

 

Abstract :   

The World Health Organization has confirmed that the Coronavirus is a global 

epidemic, and the evidence for this is the huge number of victims it left behind, which 

increases and doubles from day to day. In addition to its negative impact on all vital 

economic sectors in the world, especially the labor sector, which prompted countries of 

the world to take a set of measures and mechanisms to preserve work positions. 
 

 مقدمة:
وباء عاملي و أن عدد اإلصابات شكلت حالة طوارئ  19اعتربت منظمة الصحة العاملية أن فريوس كورونا كوفيد 

رابات الكبرية ابري استثنائية بعد االضطصحية عامة تثري قلق املجتمع الدويل ، وأصبحت الدول يف حاجة إىل اتخاذ تد
التي سجلت عىل مستوى التجارة الدولية، وبدا ذلك يظهر بوضوح يف تأثر مجال األعامل و التشغيل، مبا يف ذلك 

عىل ليها عغلق أماكن العمل واملوانئ و املطارات وتعطل قنوات اإلمداد والتوزيع، ونقص اليد العاملة وضعف الطلب 
 .مستوى العامل

وقد خلف هذا الفريوس ركودا عىل مستوى االقتصاد العاملي و زاد من تفاقم األزمات االجتامعية، وأثر عىل طبقة 
العامل األجراء الذين يسعى املرشع إىل حاميتهم باعتبارهم الطرف الضعيف يف عالقة العمل ، بتخصيص لهم أحكام 

األمــن و الوقاية  داخل أماكن العمل و التي تقع عىل عاتق و قواعد حامئية خاصة ما تعلق منها بالسالمة الصحية و 
 املستخدم امللزم بتوفيــــــرها و ضامنها. 
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يبدو أن االقتصاد العاملي مقبل ال محالة عىل تراجع إن مل يكن انكامشا حادا، والتوقعات األولية تشري إىل 
  . أدىن مستوى له منذ األزمة املالية العامليةهذا العام، وقد يصل إىل %1.5إىل  %0.5-0.9انخفاض النمو بحدود 

وقد يشهد العامل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم يف ثالثينيات القرن املايض، وستعتمد هذه االحتامالت 
  .عىل مدى االنتشار الزماين واملكاين للفريوس، وعمق األزمة التي سيتسبب فيها

حاالت اإلفالس بني الرشكات والبطالة بني  أدى ذلك إىل ارتفاع  لكن كلام طال أمد الرصاع ضد كورونا
املجتمعات، وستكون الفئات األضعف و"ذوو الدخل األقل" هم األكرث عرضة، وستكون لذلك تبعات اجتامعية كبرية 

لفة توضغوط هائلة عىل الحكومات لتعزيز االستقرار االقتصادي واالجتامعي من خالل برامج اإلنقاذ والدعم املخ
 وخفض الرضائب.

 ؟ 19من هذا املنطلق نتساءل حول واقع اليد العاملة يف ظل انتشار فريوس كورونا كوفيد  

 أهمية الدراسة : -
تكمن أهمية الدراسة يف تحليل وضعية اليد العاملة عرب مختلف دول العامل من جراء انتشار فريوس كورونا كوفيد 

 اإلجراءات التي اتخذت ملواجهة اثاره السلبية يف بعض الدول من جهة ثانية .  من جهة و تحديد مختلف التدابري و  19

 أهداف الدراسة:  -
عىل اقتصاديات العامل من خالل تحديد  19تهدف الدراسة إىل الوقوف عىل انعكاسات فريوس كورونا كوفيد 

 واقع اليد العاملة .  

 املنهج املتبع: -
يد عىل املنهج الوصفي التحلييل وهذا بجمع املعلومات حول فريوس كورونا كوفسعيا لبناء سليم للدارسة، اعتمدت 

وانعكاساته عىل اليد العاملة إىل جانب املنهج املقارن لدراسة و تحليل اإلجراءات و التدابري املتخذة لدعم اليد العاملة  19
 يف بعض الدول. 

 العنارص األساسية للدراسة : -
عىل  19مبحثني ، حيث نسلط الضوء بداية عىل انعكاسات فريوس كورونـــا كوفيد تم تقسيم هذه الدراسة إىل 

ألول( ثم نقف عىل عرض مختلف اإلجراءات و اآلليات املتخذة للحد من أثار حور امختلف اقتصاديات دول العامل ) امل
 الثاين(.حور عىل اليد العاملة ) امل 19فريوس كورونا كوفيد 
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 عىل اقتصاديات دول العامل   19ات فريوس كورونا كوفيد : انعكاسحور األول امل
و محاولة تحديد تكييفه القانوين   19بداية كان من الرضوري التعرض اوال اىل تعريف فريوس كورونا كوفيد 

 )املطلب األول( ثم نتعرض اىل انعكاساته عىل اقتصاديات دول العامل )املطلب الثاين (.
   19كوفيد  : ماهية فريوس كورونا أوال 

باعتباره فريوس يندرج يف اطار املسائل العلمية و الطبية فلم يقع اختالف ال يف تعريفه و ال يف تحديد اعراضه 
 و قد اجمع املختصني عىل اعتبار هذا الفريوس وباء عاملي و تم تكييفه عىل أساس ذلك. . و اثاره عىل صحة االنسان 

  19تعريف فريوس كورونا كوفيد  -1
، الفريوس التاجي جائحة كورونا ، هو فريوس معد ينتقل  19قت عليه اكرث من تسمية ، فريوس كورونا كوفيد اطل

، ال تختلف اعراضه عن اعراض األنفلونزا، ارتفاع درجة الحــرارة و احتقان الحلق و ضيق يف التنفس و 997بني البرش
صابة به ، ميكن ان يتطور اىل التهاب رئوي حــــاد يوما من اإل  14، بحيث تظهر أعراضه بعـــد 998السعال والصداع 

. ميكن أن يصاب األشخاص بالعدوى عن 999بحيث مينع األوكسجني من الوصول إىل الدم مام يؤدي إىل الوفاة
طريق األشخاص اآلخرين املصابني بالفريوس، حيث ينتقل من شخص إىل شخص أخر عن طريق الُقطريات الصغرية 

ف أو الفم عندما يسعل الشخص املصاب أو يعطس. وتتساقط هذه الُقطريات عىل األشياء واألسطح التي تتناثر من األن
املحيطة بالشخص، وميكن حينها أن يصاب األشخاص اآلخرون بفريوس عند مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح ثم 

 سوا الُقطريات التي تخرج من. كام ميكن أن يصاب األشخاص بالفريوس إذا تنف1000ملس أعينيهم أو أنفهم أو فمهم 
الشخص املصاب بالفريوس مع سعاله أو زفريه. ولذا فمن الرضوري االبتعاد عن الشخص املصاب مبسافة تزيد عىل 

 .1001مرت واحد 
 فريوس كورونا حالة من حاالت القوة القاهرة   -2

وقع و مل تستطع إىل حد اآلن وباء عاملي مل يكن مت 19أكدت منظمة الصحة العاملية بأن فريوس كورونا كوفيد 
أي دولة السيطرة عليه و منعه من االنتشار و إيجاد له العالج املناسب ، و الدليل عىل ذلك العدد الهائل للضحايا التي 

                                                           
 .  2020افريل  23موقع منظمة الصحة العاملية ، تاريخ االطالع  - 997
 . 2020جوان  01العدد  05بلعبدون عواد ، اليات املحافظة عىل مناصب العمل يف ظل جائحة كورونا ، مجلة قانون العمل و التشغيل ، املجلد  - 998
 بلعبدون عواد ، املرجع السابق الذكر  . - 999

 العاملية ، املرجع السابق الذكر . موقع منظمة الصحة  - 1000
لوزارة  19، موقع متابعة فريوس كورونا كوفيد  ألف وفاة 240ألف مصاب و أكرث من  400ماليني و  3أخر اإلحصائيات تشري إىل تسجيل أكرث من  - 1001

 .  2020ماي  03الصحة و إصالح املستشفيات يف الجزائر ، تاريــــــخ االطالع 
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إضافة إىل تأثريه بشكل سلبي عىل جميع القطاعات االقتصادية  . 1002خلفها و الذي يتضاعف من يوم إىل آخر 
. و هذا نتيجة قيام املؤسسات إما بوقف نشاطها مؤقتا 1004انعكس سلبا عىل اليد العاملة  يف العامل مام 1003الحيوية 

و إحالة عاملها عىل عطل مدفوعة األجر أو  عطل سنوية، وإما بغلقها بعد إعالن إفالسها و وقيامها بترسيح  عاملها 
1005 . 

ييفه اعتامدا ورونا وباء عاملي و تم تكاجمع كل املختصني و الباحثني القانونيني و القضاء عىل اعتبار فريوس ك
 عىل املعايري التقليدية لتكييف القوة القاهرة من حيث ما ييل:

 فريوس كورونا وباء عاملي مل يكن متوقع ومل يكن من املمكن التنبؤ به. -
القتصادية ا مل تتمكن أي دولة من دول العامل من دفعه و تجنب أثاره السلبية عىل صحة شعوبها و انعكاساتــــه -

 عىل مؤسساتها. 
الذي صدر مؤخرا عن محكمة االستئناف  1006دعام لهذا التكييف ذهب القضاء الفرنيس مبوجب قرار كوملار 

الغرفة السادسة مبنطقة كوملار، حيث اعتربت عدم حضور املستأنف ودفاعه لجلسة الحكم بسبب احتامل إصابتــه 

                                                           
مقال منشور مبوقع املعلومة القانونية لنرش العلوم القانونية  19مآل عقود الشغل يف ظل األزمة الراهنة املتعلقة بفريوس كوفيد  بن قاسم محمد، - 1002

  ليال. 20:00عىل الساعة  2020افريل  24تاريخ االطالع 
عامل عىل اليد العاملة يف العامل ، حيث أكدت أن اليف أخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية تناولت فيه انعكاسات فريوس جائحة كورونا  - 1003

ماليني يف الدول العربية وحدها. القطاعات األشّد تأثرا من جراء فريوس كورونا ، قطاع  5مليون وظيفة بتوقيت كامل من بينها  195يفقد ما يعادل 
 463مليونا(، وقطاع التصنيع ) 157، قطاع خدمات األعامل واإلدارة )مليونا( 582مليون عامل(، قطاع البيع بالجملة والتجزئة ) 144الغذاء والفنادق )

من التوظيف العاملي، ويشعر العاملون يف هذه القطاعات أكرث  %37.5.ويشري مدير منظمة العمل إىل أن جميع هذه القطاعات تشكل ما نسبته )مليونا
 23. تاريخ االطالع ilo.org/Bierut/mediaدولية املنشور عرب موقعها االلكرتوين، تقرير منظمة العمل ال .من غريهم اآلن بحّدة تأثري الجائحة عليهم

 . 2020افريل 
 بلعبدون عواد ، املرجع السابق الذكر  ص     .  - 1004

1005 - Cour D’appel de Colmar, chambre n 06, date du 12 mars 2020, n° 20/01098.  
«Force majeure et épidémie de covid 19 une première décision vient d’être rendue. La cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la 
qualification de force majeure de l’épidémie de covid -19 (Colmar 6 ch. …12 mars 2020 n 20/01098 saisie à propos de la rétention 
administrative d une personne frappée par cette mesure elle n a pas pus le faire en sa présence. En effet cette dernière avait été en contact 
avec des personnels susceptibles d être infectées par le virus covid 19… » 

أن الوضعية الصحية االستثنائية  2020مارس  23عىل لألمن بتاريخ حيث اعترب رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون خالل ترأسه الجتامع املجلس األ  - 1006
 ميكن اعتبارها من قبيل القوة القاهرة . 19التي متر بها الجزائر من جراء ظهور و انتشـــار فريوس كورونا كوفيد 
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اعتربوا ما متر  1008و الحكومات و الوزراء  1007كل تدخالت رؤساء الدول  بفريوس كورونا قوة قاهرة .  إضافة إىل أن
و ما نتج عنه من توقف و شل للحياة  19به بلدانهم و بقية دول العامل جراء انتشار فريوس كورونا املستجد كوفيد 

 نية . جهـة ثا االقتصادية قوة قاهرة كـان من املستحيل توقع معها ظهور هذا الفريوس من جهة و دفعه و تجنبه من
األكيد أن فريوس كورونا يعترب سببا أجنبيا عن العقود املربمة ، ألنه أمر خارج عن إرادة طرفيها لحدوثه فجأة دون 
أن يتوقعه الطرفني و بالتايل مل يكن باستطاعتهام دفعه و تجنبه ، فأثاره تشبه كثريا ما تخلفه الحروب و الكوارث 

ة ن تنفيذ االلتزامات التعاقدية و االلتزام بها بصفة عامة مبا فيها االلتزامات التعاقديالطبيعية التي متنع و تحول دو 
 . 1009الناشئة عن عقود العمل املربمة بني أرباب العمل و العامل يف مختلف القطاعات 

 عىل االقتصاد العاملي   19تداعيات فريوس كورونا  كوفيدثانيا: 
قدمة منها من االثار السلبية النتشار فريوس كورونا عىل اقتصادياتها مل تسلم أي دولة يف العامل خاصة املت

 )املطلب األول( االمر الذي كان له اثر كبري عىل اليد العاملة )املطلب الثاين (.

 عىل اقتصاديات مختلف دول العامل  19اثار فريوس كورونا كوفيد  -1
سنة  تراجعا رهيبا خالل الثاليث األول و الثاين من تشري اخر االحصائيات بان االقتصاد العاملي عرف و سيعرف

و ما خلفه من اثار سلبية عىل مختلف القطاعات و النشاطات االقتصادية  19نتيجة انتشار فريوس كورونا كوفيد  2020
 . اخرتنا تسليط الضوء عىل تلك االثار عىل بعض اقتصاديات الدول . 

 الجزائر :  -
ر انتشار فريوس كورونا كوفيد اقتصاديا نظرا العتامدها يف صادراتها عىل البرتول تاثرت الجزائر كثريا من اثا

باملائة ، حيث تراجعت بشكل كبري املداخيل نتيجة انخفاض سعره بسبب انخفاض الطلب عليه يف السوق  92.40بنسبة 
مليار  7.04 إيرادات ء. حيث بلغتالعاملي، بعد سياسة الغلق التي لجات اليها مختلف دول العامل للتصدي النتشار الوبا

                                                           
مني للمجالس القضائية والرؤساء ومحافظي من قبل وزير العدل موجهة للرؤساء والنواب العا 07/2020تحمل الرقم كام جاء يف مذكرة موقعة  - 1007

تفعيل نص بلتمكني املتقاضني من مامرسة حق الطعن بعد زوال الوباء و يأمر بتفعيل القوة القاهرة بسبب فريوس كورونا  الدولة لدى املحاكم اإلدارية
رسة حق لرئيس الجهة القضائية للنظر يف طلب رفع سقوط مام من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية التي متنح السلطة التقديرية املطلقة 322املادة 

آلجال ا الطعن يف ظل وجود قوة قاهرة، حفاظا عىل مصالح املتقاضني لتمكينهم من مامرسة حق الطعن أو االستئناف أو حتى املعارضة حتى بعد انقضاء
  .قضائيةانتشار فريوس كورونا والتي أثرت عىل السري العادي للجهات الالقانونية وتسهيل عمل املحامني يف ظل استمرار العمل بتدابري الوقاية من 

، مجلة الباحث للدراســـــــــــــــات و األبحاث القانونية  هشام أوهيا، أثر انتشار فريوس كورونا املستجد عىل عالقات الشغل يف ضوء مدونة الشغل - 1008
 . 165، ص  2020لسنة  18، العدد  19يد كوف 02و القضائية اململكة املغربية ، عدد خاص رقم 

  2020اوت  26تاريخ االطالع  ULTRAعامر لشموت ، تداعيات فريوس كورونا ششل اقتصادي و اجتامعي يف الجزائر ، موقع الجزائر  - 1009
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باملائة، بفعل تهاوي أسعاره ملستويات تاريخية  25.35مليارات دوالر، مسجلة بذلك تراجعا بواقع  9.48دوالر، مقابل 
 .دوالراً خالل الشهر الثاين والثالث من السنة الحالية 40تحت عتبة 

 : قطاع الخدمات -
رصفية الخدمات امل ل القطاعــيف الناتج املحيّل اإلجاميل، يشمثالث قطاٍع رئييس قطاع الخدمات   يعترب

يف املائة من  60وفّر يبحيث  والسياحية، والتأمينات، والرتفيه واالتصاالت وخدمات اإلنرتنت واملعلومات والنقل وغريها.
 .1010 يف املائة من القيمة املضافة  2.2من الناتج الداخيل الخام، و يف املائة 44فرص العمل، و

 أقرت الحكومة الجزائرية قيوًدا عىلبعدما ، تداعيات فريوس كورونا يتوقّع مراقبون ترّضر قطاع الخدمات منو 
والرّبية، مام تسبّب يف انكامش واسع يف قطاع الفندقة والنقل،  الرحالت الجوية، وإغالقًا للحدود الجوية والبحرية

يف املائة  80يعرف قطاع الفندقة شلاًل وصّل وإىل حدود بحيث  واملعامالت املالية بسبب تراجع حركة املوانئ واملطارات.
 ن من الخارج.افريالعمومية تحولت إىل مراكز للحجر الصحي للمس  املرافق والفنادقإضافة اىل ان بعض تقريبًا، 

ية عىل ، خاصة تلك التي تنشط يف السياحة الدينيشهد قطاع الوكاالت السياحية صعوبات عديدة وعىل غرار قطاع الفندقة، 
 ّررت السعودية تعليق العمرة إىل إشعار آخر يف إطار إجراءات الوقاية من تفيش وباء كورونا.بعدما قغرار الحج والعمرة، 

 قطاع السياحة : -
 يسلم قطاع السياحة يف الجزائر من انعكاسات وباء جائحة كورونا، حيث تسبب خالل قرابة أربع أشهر يف مل

، نتيجة إغالق الفنادق واملركبات السياحية وكذا توقف الرحالت الجوية، ما عطل ٪80ركود وتراجع اإليرادات بنسبة 
الف  30كاالت السياحية توقفت عن النشاط ما يهدد باملائة من الو  70النشاط السياحي، ما تسبب يف غلق اكرث من 

 1011منصب عمل مهدد بالتوقف . 

 يف املغرب : -
عىل غرار العديد من البلدان حول العامل، وبعد إعالن املغرب حالة الطوارئ الصحية،  من التبعات االقتصادية 

نشطة اقتصادية، بينام قلصت أخرى فنتيجة لهذه الوضعية توقفت عدة أ .الناتجة عن جائحة فريوس كورونا املستجد
املغرب ترضرت وتوقفت من املقاوالت يف  %70حوايل ان  تشري االحصائيات. العاملةاليد من حجم إنتاجها وبالتايل من حجم 

                                                           
 .2020جوان  17جريدة الشعب الجزائرية الصادرة بتاريخ  - 1010
  2020اوت  25عبد النبي أبو العرب ملوقع اصوات املغرب ، تاريخ االطالع املحلل االقتصادي واألستاذ الجامعي،  ترصيح - 1011

.https://www.maghrebvoices.comhttps://www.magrebvoices.com/20202 

https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/algerie/marche-principaux-secteurs
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/algerie/marche-principaux-secteurs
https://www.maghrebvoices.comhttps/www.magrebvoices.com/20202
https://www.maghrebvoices.comhttps/www.magrebvoices.com/20202
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كام أنه "من املتوقع أن تكون نسبة  1012 ."مليون أجري توقفوا عن العملأي ما يعادل حوايل أنشطتها كليا أو جزئيا" ، 
  ."عىل أحسن تقدير"  إذ "من املمكن أن تكون أكرث سوءا إذا طالت الجائحة %3البالد سالبة بنسبة  النمو يف

 الصني :  -
يف الفرتة املمتدة من شهر جانفي اىل   %6,8تشري اخر االحصائيات الرسمية أن االقتصاد الصيني تراجع بنسبة 

عىل األقل . ومقارنة  1992جل أول انكامش له منذ سنة مقارنة بنفس الفرتة من السنة املاضية ليس 2020شهر مارس 
، وفق ما ذكره املكتب يف الشهور الثالثة األوىل من العام   % 9,8مع الفرتة نفسها قبل عام، تراجع الناتج املحيل اإلجاميل 
.وطلبت  1013 قيف الربع الساب % 1,5باملئة ومنو بنسبة  9,9الوطني لإلحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكامش قدره 

من املصانع والرشكات أن تبقي أبوابها مغلقة ، بحيث ميثل  مقاطعات صناعية السلطات يف عدة مقاطعات، غالبيتها
 .قطاع التصنيع، املتوقف بأغلبه عن العمل يف الصني، نحو ثلث االقتصاد الصيني

 أمريكا :  -
األمرييك هو االخر تاثريا كثريا ، حيث تشري اخر االحصائيات بان الربع األول من هذا العام بالنسبة لالقتصاد 

و انخفض أكرب  .عرف تراجعاً حاداً مل تعرفه البالد منذ عقد، مع دخول يف اإلغالق بهدف احتواء انتشار فريوس كورونا
وهي املرة األوىل التي يعاين فيها االقتصاد ، وفقا لألرقام الرسمية  % 4.8اقتصاد يف العامل مبعدل سنوي قدره 

 . 2014األمرييك منذ عام 
قال مجلس االحتياطي الفيدرايل يف بيان: "ستؤثر أزمة الصحة العامة املستمرة بشكل كبري عىل النشاط 
االقتصادي والتشغيل والتضخم عىل املدى القريب، وستطرح مخاطر كبرية يف التوقعات االقتصادية عىل املدى 

مليون شخص يف الواليات املتحدة بطلبات لالستفادة من  26ومنذ بداية أزمة الفريوس، تقّدم أكرث من  ".املتوسط
ويتوقع  .يف دورة األعامل ويف ثقة املستهلك  1014إعانات البطالة، وشهدت الواليات املتحدة انخفاضا تاريخيا 

 . 1015 2020لثالثة من أفريل حتى جوان أو أكرث يف األشهر ا % 30املحللون أن يتقلّص النمو بنسبة 

 تحاد األورويب:اال  -
الكثري من املحللني يتوقعون أن يعاين اقتصاد دول أوروبا أكرث من أي اقتصاد آخر يف العامل. ويربر هؤالء 

القتصاد اتوقعاتهم بأن اقتصاد منطقة اليورو كان يعاين تباطؤاً بالفعل، حتى قبل تفيش وباء كورونا وتأثريه السلبي عىل 

                                                           
 د . 25و  08عىل الساعة  25/06/2020ع تاريخ االطال  / رويرتز/ أ ف ب24فرانسموقع  - 1012
كام تراجعت ايضا  .2016مليار دوالر يف أدىن مستوى لها منذ نوفمرب  187.7إىل  %9.6و تراجعت الصادرات يف مارس املايض بنسبة قياسية بلغت  - 1013

 دقيقة. 46سا و  18عىل الساعة  2020جوان  26 اإلخبارية موقع العني،  2016مليار دوالر وهو أدنــــــى مستوى منذ نوفمرب 232.2إىل  % 6.2الواردات ب 
 د . 30و  09عىل الساعة  25/06/2020تاريخ االطالع عريب  BBCموقع  - 1014

 .2020افر يل  19الياس سنويس  رئيس النقابة الوطنية للوكاالت السياحية لجريدة الرشوق الجزائرية بتاريخ   ترصيح السيد  - 1015

https://p.dw.com/p/3X7tv
https://p.dw.com/p/3X7tv
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العاملي ككل. يف دراسة صادرة عن املفوضية األوروبية توقعت أن يكون تأثري وباء فريوس كورونا عىل اقتصاد منطقة 
. ومبا أن التوقعات السابقة لنمو االقتصاد األورويب يف % 2.5اليورو يف حدود انكامش للناتج املحيل اإلجاميل بنسبة 

 تقريباً.  % 1ذلك سيعني انكامشاً للناتج املحيل اإلجاميل يف حدود تقريباً، فإن  % 1.4كانت عند  2020

يكونوميكس"، والتي ذكرت أرقاماً  و يف دراسة أخرى صدرت عن مؤسسة البحث االقتصادي يف لندن "كابيتال إ
ة اليورو قبحيث يتوقع تقرير "كابيتال إيكونوميكس" أن ينكمش الناتج املحيل اإلجاميل ملنط .صادمة عن منطقة اليورو

أو  % 2.5يف الربع الثاين من هذا العام . وبغّض النظر عن معدل االنكامش يف الربع األول، سواء كان  % 15بنسبة 
 ، فإن ذلك سيعني ركوداً عميقاً أقرب للكساد يف أوروبا.% 3.9

 عىل اليد العاملة  كورونا  الفرع الثاين : اثار فريوس
 يف الجزائر :  -

يث تم حعىل غرار القطاع السياحي . القطاعات  الكثري من نا أرضارا اقتصادية كبرية عىل كورو فريوس ألحق 
تجميد النشاط السياحي بشكل تام يف بدايات األزمة من خالل توقيف الرحالت الجوية والبحرية والربية، وهو ما 

النقابة الوطنية للوكاالت السياحية ان  و قد اكد رئيس .ة والفنادقــــــــتسبب يف خسارة كبرية لدى الوكاالت السياحي
الفا عائلة تعيش بشكل مبارش او غري مبارش من قطاع السياحة  300هذا الوضع انعكس سلبا عىل ما يفوق مليون و 

مارس الفارط  11الف عامل توقف مصدر رزقهم منذ  300االف وكالة وطنيا و تشغل ما ال يقل عن  3الذي يضم اكرث من 
 . 1016البطالة التقنية االجبارية و احيلوا عىل 

 يف تونس  -
عىل موقعه الرسمي نتائج دراسة أجراها عىل مدار يومني بخصوص تأثري  ''alpha web consulting'' مركز نرش

 .عىل مواطن الشغل واملوظفني والعامل يف القطاع الخاص فريوس كورونا املستجدّ 
توقفت بشكل كامل عىل النشاط بسبب الحجر  ناشطة يف تونس مؤسسة تونسية أو 200وشملت هذه الدراسة         

 وفق نسب تقسييم حجم املؤسسات يف تونس وحسب القطاعات املختلفة. الصحي، وتّم اختيار املؤسسات

من املؤسسات غري قادرة عىل دفع  %61.7بخصوص دفع رواتب املوظفني والعامل، توصلت الدراسة إىل أّن 
 منها بدفع الرواتب كاملة. %15.1بدفع الرواتب بشكل جزيئ فيام ستقوم  منها %23.2الرواتب بينام تعهدت 

ألف موطن شغل بسبب الوضع الراهن الذي تعيشه  220وتوصلت الدراسة إىل أّن االقطاع الخاص مهدد بفقدان 
خرّيت من املؤسسات أنّها ستتخىل رسميا عن مواطن شغل بينام  %39 املؤسسات الخاصة يف تونس حيث أكّدت

                                                           
 سا . 12عىل الساعة   2020اوت  27تاريخ االطالع   omwww.BBC.cموقع   - 1016
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من املؤسسات بأنّها لن تتخىل  %27منها أن تقوم بتقييم لألوضاع اإلقتصادية واإلجتامعية قبل اتخاذ القرار وأقرّت 34%
 %21صناعة النسيج واملالبس ،  %24 وتتوزع مواطن الشغل املهددة بالفقدان حسب القطاعات إىل: عن مواطن الشغل.

 أخرى .قطاعات  %11االنشاء والتعمري ،  %11الخدمات ،  %14الصناعات التحويلية ،  %19السياحة ، 

 أمريكا -
املايض، افريل مليون وظيفة يف شهر  20.5يف املئة، مع فقدان  14.7ارتفع معدل البطالة يف الواليات املتحدة إىل 

أسوأ مام كان ويعني هذا االرتفاع أن معدل البطالة أصبح اآلن  .حيث رضب وباء فريوس كورونا االقتصاد األمرييك
وقالت الخبرية االقتصادية إيريكا غروشني، الرئيسة   .عليه يف أي وقت منذ الكساد الكبري يف ثالثينيات القرن املايض

’ غيبوبة مستحثة طبيا’السابقة ملكتب إحصائيات العمل التابع للحكومة "هذه سابقة تاريخية، فلقد وضعنا اقتصادنا يف 
بإدخال املريض يف غيبوبة مؤقتة باستخدام عقارات التخدير( من أجل عالجه من الوباء، )عندما يقوم أطباء التخدير 

 .1017 ."وقد أدى ذلك إىل فقدان الوظائف بشكل كبري مل يحدث من قبل

   االتحاد األورويب  -
 الثالثة أظهرت بيانات نرشت انكامش اقتصاد منطقة اليورو مبعدل قيايس فاق التوقعات يف األشهر أوروبيا

بسبب جائحة  2020جانب كبري من النشاط االقتصادي يف مارس األوىل من العام الحايل وتباطؤ التضخم تباطؤا حادا مع توقف 

دولة  تراجع الناتج االقتصادي للتسع عرشة "يوروستات"،وبحسب تقدير أويل من مكتب إحصاءات االتحاد األورويب  .19-كوفيد
سنوي منذ  يف أشد تراجع ربع الثالثة السابقة، مقارنة مع األشهرشهر جانفي و مارس  باملئة بني 3.8املشرتكة يف اليورو 
باملئة  7.4 وقال مكتب اإلحصاءات إن معدل التضخم يف منطقة اليورو ارتفع إىل .1995الحالية يف  بدء سلسلة البيانات

االتحاد  يف %10و  5تصاد بنسبة ترتاوح بني وتتوقع املفوضية األوروبية تباطؤ االق .باملئة يف فرباير  7.3يف مارس من 
كام  .لقارةواملطاعم واملحال التجارية يف أنحاء ا األورويب بسبب أزمة فريوس كورونا، التي تسببت يف إغالق املصانع

فاع معدل " يوروستات" ارت وأدت أزمة كورونا إىل ارتفاع نسبة البطالة يف االتحاد األورويب ككل، فقد أعلنت وكالة
 .نقطة مئوية مقارنة بشهر فرباير املايض 1,0 يف مارس املايض، بارتفاع بواقع %4,7 لبطالة إىلا

 يف فرنسا :  -
خالل شهر أبريل املايض  نسبة البطالة أظهرت البيانات التي نرشتها وزارة العمل الفرنسية ارتفاعا قياسيا يف

الشهر  %6٫22عن العمل يف فرنسا واملسجلني عىل قوائم الباحثني عن وظائف بنسبة  العاطلني عدد وارتفع. بالبالد
ي الت غالقويعود ذلك االرتفاع القيايس إىل تدابري اإل  .ألف شخص إضافيني مقارنة بشهر مارس/آذار املايض 843 املايض، أي

الناجم عن فريوس كورونا. ونتج عن تلك  19-مرض كوفيدمارس املايض عىل خلفية تفيش وباء  17منذ  فرضتها الحكومة الفرنسية

                                                           
 . 2020اوت  27رويرتز   تاريخ االطالع  24موقع فرانس  - 1017

https://www.france24.com/ar/20190516-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://www.france24.com/ar/20190516-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://www.france24.com/ar/20190425-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20190425-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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التدابري إغالق الكثري من أماكن العمل أبوابها كاملطاعم والفنادق ودور السينام وغريها، وبذلك يبلغ عدد العاطلني متاما 
 .مليون شخص 4٫5عن العمل بالبالد 

 : املانيا يف  -
بة تسببت يف ارتفاع نس أزمة تفيش فريوس كورونا كورونا أبريل أن 30أعلنت وكالة العمل االتحادية يف أملانيا يوم 

، باإلضافة إىل تقلص أوقات دوام ماليني األشخاص إىل مستوى قيايس مل يحدث من البطالة بشكل غري مسبوق
باملئة يف أبريل الجاري بسبب وباء  13,2 وأوضحت الوكالة أن عدد العاطلني عن العمل يف أملانيا ارتفع بنسبة .قبل

ً 1991 ل شهر منذ، وذلك يف أكرب زيادة خال19-كوفيد وسجلت وكالة  .، حسبام أكدت وزارة العمل أيضا
آالف عاطل عن العمل جدد باملقارنة مع معطيات الشهر السابق، لريتفع بذلك عدد العاطلني عن العمل  308 التوظيف

أوقات تم تقليص وأضافت الوكالة أن مجموع العاملني الذين  .باملئة 5,8 ألف شخص، ومعدل البطالة إىل 644إىل مليونني و
مليون شخص، وهو ما يتجاوز إىل حد بعيد كل توقعات الخرباء االقتصاديني الذين توقعوا أن  1,10 دوامهم وصل إىل

 .1018 يرتاوح العدد بني ثالثة إىل سبعة ماليني شخص
 وروناكلفريوس و االجتامعية  : اإلجراءات و االليات املتخذة ملواجهة االثار االقتصادية  املحور الثاين 

لجأت مختلف دول العامل اىل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات و التدابري لحامية اليد العاملة من بينها الجزائر 
 واملغرب .

 أوال : مضمون اإلجراءات املتخذة للحد من االثار السلبية لفريوس كورونا 
 يف الجزائر :  - 

م هو اقتصادي و الصحي و اجتامعي تضمنها املرسو  تنوعت اإلجراءات و التدابري االستثنائية املتخذة بني ما
 املحدد لتلك التدابري .   1019 20/69التنفيذي رقم 

 التدابري املتخذة يف املجال الصحي  -1
 1020ومكافحته من خالل  19من انتشار وباء كورونا فريوس كوفيد تحديد تدابري التباعد االجتامعي الـموجهة للوقاية 

 : 

 من االحتكاك الجسدي بني املواطنني يف الفضاءات العمومية ويف أماكن العمل.  الحد بصفة استثنائية -

                                                           
 . 15و مكافحته . ج ر رقم  19املتضمن التدابري الوقائية من انتشار فريوس كورونا كوفيد  2020مارس  21املؤرخ يف  20/69املرسوم التنفيذي رقم  - 1018
 من املرسوم التنفيذي املشار إليه أعاله. 05و  03و  03املواد  - 1019
إىل غاية انتهاء العطلة  2020مارس  12يوما ابتداء من  15بقرار من رئيس الجمهورية تم تعليق الدراسة يف مختلف املؤسسات ملدة  - 1020

أيام أخرى تستمر إىل تاريخ  10م تم إضافة ث 2020افريل  19يوما أخرى متتد إىل  15، بعد أن تم تجديدها ب  2020افريل  05الربيعة يوم 
 .  2020افريل  29

https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-52763484
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-52763484
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-52763484
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تغلق مدارس التعليم االبتدايئ و املتوسط و الثانوي و الجامعات و معاهد التكوين املهني و دور الحضانة و رياض  -
 .1021األطفال و املدارس القرآنية و الزوايا و أقسام محو األمية 

األشخاص املتمثلة يف الخدمات الجوية ، النقل العمومي للمسافرين عىل الشبكة الداخلية تعلق نشاطات نقل  -
النقل الربي يف كل االتجاهات: الحرضي وشبه الحرضي بني البلديات بني الواليات نقل املسافرين بالسكك الحديدية 

هذا اإلجراء  امعي بسيارات األجرة يستثنى منالنقل املوجه: الـمرتو، الرتامواي، والنقل بالـمصاعد الهوائية ، النقل الج
 نشاط نقل الـمستخدمني.

تغلق يف املدن الكربى،خالل املدة املذكورة أدناه ، محالت بيع املرشوبات، ومؤسسات وفضاءات الرتفيه والتسلية  -
 كافة الرتاب ترسي هذه اإلجراءات عىل .والعرض والـمطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إىل املنازل

 وميكن عند االقتضاء، رفع هذه التدابري أو متديدها. 2020مارس  22( يوما ابتداء من تاريخ 14الوطني لـمدة أربعة عرش )
 :التدابري املتخذة يف املجال االقتصادي  -2

لبالد، جراء ل خفض النفقات العامة ومراجعة السياسة االقتصادية ملواجهة تدهور أسعار النفط، املورد األسايس -
 .تفيش فريوس كورونا املستجد

 مليار دوالر. 31إىل  41تخفيض قيمة فاتورة االسترياد من  -
 باملائة دون املساس بأعبــــاء الرواتب و األجور. 30تقليص نفقات ميزانية التسيري ب  -
مليارات  7إىل  14ستثامر من بالتخفيض من أعبـــــاء االستغالل ونفقات اال   تكليف الرشكة الوطنية للمحروقات -

 دوالر قصد الحفــــــــاظ عىل احتياطي الرصف.
 . 1022حوايل سبعة مليارات دوالر  األجنبية مام سيوفر للجزائر والخدمات مع املكاتب التوقف عن إبرام عقود الدراسات  -
للتعليمة الصادرة  اإلنتاج تطبيقامن جهتها اتخذت البنوك و املؤسسات املالية تدابري لحامية املؤسسات و وسائل   -

مؤخرا عن بنك الجزائر و هذا ضمن السياق الحايل لتفيش وباء كورونا، وأكدت تضامنها مع زبائنها و استعدادها 
 .ملرافقتهم يف هذه الوضعية االستثنائية

ري مناسبة خاصة بو يف هذا اإلطار ستدرس البنوك و املؤسسات املالية الوضعية الشخصية لكل زبون باتخاذ تدا -
 مارس الفارط و ما بعده.  31منها تأجيل أو تجديد أجال القروض التي حل أجلها يف 

 إعادة جدولة الديون غري املحصلة إىل هذا التاريخ و ما يليه. -
 متديد املواعيد النهائية الستعامل القروض و عملية الدفع املؤجلة.  

                                                           

 . 2020مارس  22هذه التدابري اتخذت خالل انعقاد مجلس الوزراء يوم  - 1021 
 من املرسوم التنفيذي املشار اليه أعاله. 09و  08املادتني  - 1022 
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مارس الفارط و ما بعده، واإلبقاء عىل قروض االستغالل  31ستحقة بتاريخ إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون امل -
 .أو تجديدها، وتنفيذ مجمل العمليات البنكية، وتكون هذه التدابري قابلة للتطبيق مدة ستة أشهر

التأخري  بباملالية عىل املؤسسات بسقرر الوزير األول يف تعليمة جديدة تعليق فرض العقوبات ودامئا يف نفس اإلطار  -
 .عىل األداة الوطنية لإلنجاز( و مكافحته، 19 -يف اإلنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا )كوفيد

 التدابري املتخذة يف املجال االجتامعي  -3
 :  1023ي عتضمن نفس املرسوم التنفيذي املشار إليه أعاله مجموعة من التدابري االستثنائية يف املجال االجتام

باملائة من موظفي كل مؤسسة وإدارة عامة يف عطلة  استثنائية مدفوعة األجر. عىل أن  50وضع عىل األقل  -
أمراض مزمنة بشخاص المصابين األوالعطلة االستثنائية للنساء الحوامل والتي يربني أطفال صغار في ألولوية اتكون 

فتح مشاورات يف كل  يف املؤسسات واإلدارات العمومية .تشجيع العمل عن بعد  هشاشة صحية .من يعانون ومن 
قطاع مع منظامت أرباب العمل ونقابات العامل التي تنشط يف العامل االقتصادي، حول إشكالية الحد من اآلثار الناجمة 

 1024عن التدابري املتخذة من قبل الدولة للوقاية من فريوس كورونا ومكافحته 
مستوى هيئات الضامن االجتامعي أعلن عنها وزير العمل و الضامن و اتخذت بعض اإلجراءات عىل  .

 :  1025االجتامعي نذكرها فيام ييل 
منها والخاصة من تسديد اشرتاكات عاملها يف صناديق الضامن   متكني املؤسسات االقتصادية العمومية -

ديد آجال دفع اشرتاكات االجتامعي، ودفع استحقاقات الرضائب وغريها ن بواسطة أنظمة الدفع عن بعد . مت
املستخدمني وأرباب العمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية للعامل األجراء والصندوق الوطني للتأمينات 

توقيف استثنائيا الزيادات يف غرامات التأخري السابقة بخصوص دفع اشرتاكات الضامن  االجتامعية لغري األجراء.
هر بداية من أفريل الجاري، مربزا أن دفع االشرتاكات يسمح للمؤمنني اجتامعيا االجتامعي، وذلك ملدة ستة أش

 االستفادة من خدمات وأداءات الضامن االجتامعي من بينها األدوية عن طريق بطاقة الشفاء.

                                                           

قت ممكن، وعرض التوصيات والنتائج واملقرتحات التي يتم التوصل و ألح جراد يف مراسلته هذه عىل رضورة مبارشة هذه املشاورات يف أقرب و  -1023 
ابريل الجاري، مشددا عىل إن الجهد املشرتك يجب أن يوجه نحو القيام بداية بتقييم عىل مستوى كل قطاع نشاط  23إليها عىل السلطات العليا قبل 

كام ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول اإلبقاء عىل النشاط االقتصادي  .لآلثار األزمة الصحية عىل وضعية املؤسسات من الناحية املالية والتشغي
 األداة ىلمستمرا يف ظل التقيد الصارم بتدابري الوقاية من فروس كورونا ومكافحته، وكذا اتخاذ تدابري من اجل بقاء املؤسسات املتأثرة والحفاظ ع

لحفاظ ة املجال االقتصادي وتسيريه أمام هذا الظرف االستثنايئ الذي تجتازه البالد، بغرض االوطنية لإلنتاج واالنجاز، وأيضا البحث عن كيفيات تعبئ
 .عىل مناصب العمل واالستعداد الستئناف النمو

، خالل لقاء إعالمي مع بعض وسائل 2020أفريل  14أعلن عنها وزير العمل والتشغيل والضامن االجتامعي، شوقي عاشق يوسف، يوم الثالثاء  -1024 
خذة يف تإلعالم الوطنية، تضمنت جملة من اإلجراءات شبه جبائية لفائدة املؤسسات االقتصاديـــة العمومية والخاصة، وذلك يف إطار اإلجراءات املا

 هذا الظرف االستثنايئ الذي تعيشه البالد جراء وباء كورونا.
 . 04ص  2020قطاع إصالح اإلدارة ، اململكة املغربية ، افريل  دليل العمل عن بعد ، وزارة االقتصاد و املالية و إصالح اإلدارة ، - 1025
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 وبالنسبة لعامل قطاع البناء واألشغال العمومية والري الذين توقف نشاطهم بسبب الوضع االستثنايئ الحايل، -
أكد السيد الوزير أن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال الجوية لقطاعات البناء 
األشغال العمومية، سيتكفل وبصفة استثنائية بالدفع املسبق للعطل السنوية لفائدة هؤالء العامل، وذلك مبا يتناسب مع 

، داعيا املعنيني إىل االتصال 2020إىل فيفري  2019الفرتة املمتدة من جويلية  عدد األشهر التي تم دفع اشرتاكاتها خالل
 بالصندوق لالستفادة من هذا اإلجراء.

يف سياق متصل، أشار الوزير إىل أن مثل هذه التدابري ترمي أيضا إىل الحفاظ عىل مناصب العمل واستمرارية  -
م ىل بعض الحلول لفائدة العامل الذين توقفوا مؤقتا عن عملهالنشاط االقتصادي، مستدال يف هذا الصدد باللجوء إ

يف ظل التقيد بالتدابري الوقائية، عىل غرار اعتامد وسائل العمل عن بعد و إمكانية العمل بالتناوب وكذا استغالل العطل 
 املتبقية وذلك حسب إمكانيات وخصوصيات كل مؤسسة.

 د العاملة  مظاهر تجسيد الحامية االجتامعية للي -ثانيا 
 :يف الجزائر  -

إىل اتخاذ مجموعة من التدابري املستعجلة للحفاظ   covid 19لجأت الجزائر يف ظل انتشار فريوس كورونا املستجد
عىل مناصب العمل تجنبا لترسيح العامل و غلق املؤسسات و ذلك بواسطة مجموعة من آليات التشغيل بداية بتفعيل 

  . نظام العطل االستثنائية مدفوعة األجر  والعمل بالتوقيت الجزيئ و  آلية ما يسمى العمل عن بعد

 العمل عن بعد  -1
يتأسس مفهوم نظام العمل عن بعد عىل منح املوظف أو املستخدم إمكانية تأدية واجباته الوظيفية سواء بشكل 

البديلة  يعترب أحد خيارات العمل جزيئ أو بشكل كامل، من مواقع مختلفة وبعيدة عن مقرات عملهم املعتادة، وهو بذلك
التي تضمن استمرارية املرفق العام من خالل تأدية األعامل واملهام املرتبطة بتقديم الخدمات العمومية، وميكن 

اعتامده من طرف اإلدارة يف الحاالت التي تتطلب تأدية األعامل وإنجاز املهام من خارج مقر العمل عوضا عن التواجد  
 . 1026يف مقرات العمل، دون أن يعترب ذلك نوعا من أنواع اإلجازات  كليا أو جزئيا

( أحد أهم صور العمل غري منطي التي تجسد  Télétravailعىل مستوى القطاع الخاص، يعترب العمل عن بعد ) 
يف  والتغري الفعيل الحاصل يف طرق تنظيم العمل كونه يفرتض أن يتم تنفيذ العمل خارج وحدات اإلنتاج باملؤسسة. 

 . 1027مكان بعيد عن مكان العمل كمركز لإلدارة وإصدار األوامر والتوجيهات

                                                           
التي  يف إطار املؤسسة ويف املنصب املمنوح له. فمكان العمل يعني جميع األماكناألصل أن ينفذ األجري العمل بصفة اعتيادية تحت ترصف مستخدمه  -1026

ولكن تحت رقابة صاحب العمل بصورة مبارشة أو غري مبارشة.  أكرث تفصيل عن مكان العمل يجب عىل العامل أن يكونوا فيها أو أن يذهبوا إليها لداعي عملهم، 
 .347ص  2019، العوملة و األشكال الجديدة للعمل ، دار نور نرش ، أملانيا أكتوبر كعنرص من عنارص التبعية مبفهومها الحديث أنظر، ماموين فاطمة الزهرة 

1027 - V. Nouvelles formes d’organisation du travail. Quelles flexibilités ? op.cit p 24 et 80. 
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يتمثل العمل عن بعد يف انجاز جزء من العملية اإلنتاجية أو كلها أو تقديم بعض الخدمات خارج وحدات اإلنتاج 
ت املرتبط بالعمل. افة والوقباملؤسسة. وهذا من خالل استعامل الكمبيوتر، وسائل اإلعالم واالتصال للتحرر من قيد املس

) السكرتارية، كتابة وثائق، الرتجمة، املحاسبة، الطبع (. أكرث من  1028كام يخص األعامل التي متتاز برسعة الحركة 
ذلك قد يتضمن العمل عن بعد تحويل أو نقل النشاطات املعلوماتية و تحويل مركز الرشكة نحو الفروع بواسطة الشاشة. 

عامل عىل الشاشة من املؤسسات و منحها ملصالح خدماتية مستقلة ، يتعلق األمر هنا بأعامل كام يتم نقل بعض األ 
 . 1029دقيقة كتطوير أنظمــــة الحاسوب و البيع  و مصلحة الزبائن و اإلدارة 

الواقع أن صور العمل عن بعد متنوعة ، فهي ال تشمل منوذجا واحدا بل تشمل وضعيات مختلفة كالعمل يف 
والعمل عن بعد من خالل  .والعمل عن بعد املتنقل .والعمل عن بعد يف مواقع مختلفة .العمل عن بعد التناويبو  .املنزل

. تبعا للمرسوم التنفيذي املتضمن قرار الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابري الوقائية من 1030مكاتب عمل غري مستقرة 
الحد من االحتكاك الجسدي بني املواطنني يف الفضاءات الرامية إىل  1031و مكافحته  19انتشار فريوس كورونا كوفيد 

أيام أخرى  10يوما كمرحلة أوىل بعد أن تم تجديدها ملدة  14العمومية و يف أماكن العمل عرب كافة الرتاب الوطني ملدة 
 تم ما ييل:  

لبحث العلمي و امظاهر تجسيد و تفعيل آلية العمل عن بعد  يف قطاع الوظيفة العمومية )التعليم العايل  -أ
 منوذجا

املشار إليه أعـــاله املؤسسات و اإلدارات العمومية عىل اتخاذ  20/69من املرسوم التنفيذي رقم  09حدثت املادة 
 كل إجراء من شانه تشجيع آليـــــــة العمل عن بعد يف ظل احرتام القوانني والتنظيامت املعمول بها.

ا انتشار يف مختلف جامعات الوطن بسبب الوضعية الوبائية التي تسبب فيهتجسيدا لذلك و تبعا لتعليق الدراسة  
، وجهت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي إرسالية إىل مختلف مدراء الجامعات و املعاهد  19فريوس كورونا كوفيد 

ية يف شكل محارضات بواسطة وضع الدعائم البيداغوج 1032تطالبهم مبوجبها عىل رضورة تفعيل آلية التعليم عن بعد 

                                                           
 . 236، ص  2000جوان  6د. ب. رورب. مستقبل العمل و عمل املستقبل، .مجلة التواصل، مقاربات سوسيولوجية للمجتمع الجزائري، عدد  -1

1029- Des Nouvelles formes d’organisation du travail. op.cit p 80.  
 السابق الذكر. 20/69ملرسوم التنفيذي رقم مبوجب ا -2
املتضمنة تفعيل آلية العمل عن بعد . و كانت  2020مارس  17املؤرخة يف  416اإلرسالية الصادرة عن وزارة التعليم العايل و البحث العلمي تحت رقم  -1

يداغوجية من محارضات و أعامل موجهة و تطبيقية عرب الخط للطلبة املتضمنة وضع الدعائم الب 2020فرباير  29املؤرخة يف  288قد سبقتها اإلرسالية رقم 
 تحسبا ألي طارئ. 

املتضمن تامني التدريس عن بعد عرب وسائل جامعة تونس االفرتاضية الصادر عن وزارة التعليم العايل و  2020مارس  19املؤرخ يف  14املنشور رقم  -1
 البحث العلمي .
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و أعامل تطبيقية و أعامل موجهة عرب الخط لفائدة الطلبة ضامنا للتواصل الدائم بني األستاذ و الطالب و تجنبا لتوقف 
 الدراسة باملؤسسات الجامعية وذلك من خالل ما ييل :

دا من شهرا واحوضع مبوقع الجامعة أي سند أخر ميكن تصفحه عن بعد، ملحتوى الدروس، يغطى عىل األقل  -
 التعليم.

وضع عىل موقع املؤسسة أو عىل أي سند أخر ميكن تصفحه عن بعد ،محتوى يعادل شهرا واحدا من األعامل  -
 املوجهة مرفوقة بتصحيحات وجيزة . 

وضع عىل موقع املؤسسة أو عىل أي سند آخر ميكن تصفحه عن بعد األعامل التطبيقية التي تتامىش مع هذا  -
 لتعليم. النمط من ا

لتسهيل هذه العملية بادرت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي إىل إنشاء أرضية و منصة رقمية بيداغوجية تسمى 
MOODLE   متكن األساتذة يف مختلف التخصصات من وضع املحارضات و األعامل التطبيقية و األعامل املوجهة

هم خط يف شكل دروس مكتوبة أو سمعية برصية من مكان تواجداملتبقية من السدايس الثاين لفائدة الطلبة عرب ال
 سواء من املنازل أو من أي مكان آخر.

بطرح انشغاالتهم و استفساراتهم من جهة أو عرب وسائل التواصل االجتامعي  ميكن للطلبة التواصل مع أساتذتهم
 ساتذة .   من جهة ثانية عىل صفحات الفايس بوك أو عرب الربيد االلكرتوين املهني لأل 

مبقارنة هذه اإلجراءات مع اإلجراءات املتخذة من طرف بعض الدول العربية، نجد دولة تونس مثال، اتبعت نفس 
بعد تعليق الدراسة، و سعيا  1033التوجه تقريبا حيث تبنت آلية التعليم عن بعد يف قطاع التعليم العايل و البحث العلمي 

اتذة و باحثني و طلبــة وموظفني و عامل من أخطــــار انتشار فريوس كورونا منها إىل حامية األرسة الجامعية من أس
 تم اتخاذ التدابري التالية :

حث كل أستاذ جامعي عىل تامني حصص تفاعل و مرافقة بيداغوجية لطلبته مبا يتناسب مع عدد ساعات العمل  -
 .1034الحضوري املطالب بها قانونيا  

 القطاع االقتصادي تفعيل آلية العمل عن بعد يف -ب

                                                           
ن تقنية التعليم و التكوين عن بعد من إثبات إيداع األستاذ ملحارضاته و دروسه عىل الخط من جهة، و تعهد الطالب و يف كل الحاالت يجب أن متك -3

 و اطالعه عىل ذلك املحتوى و تفاعله معه من جهة ثانية.
1- RS, Alger du 08 avril 2020.-Note aux societes du groupe Sonelgaz, N 332/2020/PDG, N 86/DCH 
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يف إطار عملية التقليص من عدد العامل املتواجدين باملؤسسات االقتصادية و عمال بأحكام املرسوم التنفيذي رقم 
املذكور أعاله و تطبيقا إلجراءات و تدابري التباعد االجتامعي و الحجر الصحي املنزيل، لجأت الكثري من  20/69

ها  سبيل املثال ال الحرص مؤسسة سونلغاز إىل تفعيل آلية العمل عن بعد إلطاراتاملؤسسات االقتصادية نذكر منها عىل
، بحيث ميكن متابعة العمل اإلداري اليومي و مناقشة كل التفاصيل وهم  1035مبوجب اإلرسالية املوجهة لكل فروعها 

و عن طريق الفيديو رتونية أ يف منازلهم باستعامل الوسائل التكنولوجية الحديثة عرب االنرتنت يف شكل مراسالت الك
 أو عن طريق تقنية التحارض عن بعد  و الوات ساب و سكايب . You tubبواسطة تقنية اليوتيوب 

 نظام العطل االستثنائية املدفوعة األجر  -2
اآللية الثانية التي اعتمدت عليها الجزائر يف إطار املحافظة عىل مناصب العمل بدال من اللجوء إىل عملية 

تطاع من الرواتب املوظفني و أجور العامل أو ترسيحهم ، تم اعتامد نظام العطل االستثنائية املدفوعة األجر سواء االق
 .1036عن العمل حسب فرتة الحجر الصحي املحددة يف قطاع الوظيفة العمومية أو يف القطاع االقتصادي طوال مدة التوقف 

من  %ب 50املشار إليــه أعاله، وضع  20/69رسوم التنفيــــذي من امل 06يف قطاع الوظيفة العمومية، أكدت املادة 
طوال فرتة الحجــر  1037مستخدمي كــل املؤسســـــات و اإلدارات العمومية يف عطلة استثنائية مدفوعة األجر

شخاص األوالعطلة االستثنائية للنساء الحوامل والتي يربني أطفال صغار في ألولوية االصحي، عىل أن تكون 
 هشاشة صحية .من يعانون ومن بأمراض مزمنة صابين الم

يف القطاع االقتصادي، نفس اإلجراءات و التدابري لجأت إليها الدولة ، حيث اعتمدت اكرب مؤسستني اقتصاديتني 
يف الجزائر كل من مؤسسة سونطراك و سونلغاز عىل نظام العطل االستثنائية مدفوعة األجر لعاملها محرتمة بذلك 

و التدابري التباعد االجتامعي تجنبا الحتكاك عاملها خاصة يف اكرب املنشات البرتولية و الغازية التابعــــة إجراءات 
.  عىل أن يكون للمؤسسات السلطة التقديرية يف تحديد الحد األدىن من 1038ملؤسسة سونطراك تجنبا النتشار الوباء 

 وحدات اإلنتاج املختلفة.   العامل التي تحتاجه من اجل استمرار النشاط عىل مستوى 

                                                           
يوم حسب مدة الحجز الصحي املنزيل  14السابق الذكر التي حددت مدة العطلة االستثنائية املدفوعة األجر ب  20/69من املرسوم التنفيذي  02ادة امل -2

 .  2020افريل  29إىل  19أيام إضافية متتد من  10كمرحلة أوىل قبل أن يتم تجديدها مبوجب قرار الحكومة ب 
قطاعات الصحة، األمن الوطني، الحامية املدنية، الجامرك، السابق الذكر :  20/69من املرسوم التنفيذي  07ن مبوجب املادة باستثناء فئة املستخدمو  -3

املراقبة ب إدارة السجون، املواصالت السلكية وال سلكية، مخابر مراقبة الجودة، مصالح البيطرية، مصالح النظافة والتطهري، وكل املوظفني املكلفني
 ة .والحراس

 بالجزائر العاصمة ملؤسسة سونطراك .  2020افريل  02املؤرخة يف  1600التعليمة تحت رقم  -1
 -2Note aux societes du groupe Sonelgaz, N 332/2020/PDG, N 86/DCH-RS, Alger du 08 avril 2020. 
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أما بالنسبة لإلطارات و العامل الذين مل يشملهم نظام العطل املدفوعة األجـــر و واصلوا العمل بالوحدات اإلنتاج 
يتضمن استفادتهم من منحة الخطر  1039و الورشات مبؤسسة سونلغاز مثال ، فقد تم وضع نظام تعوييض استثنايئ 

 صابتهم بفريوس كورونا بأماكن عملهم وفقا ملا ييل:من جراء احتامل انتشار أو إ 

بالنسبة للعامل الذين يتدخلون يف امليدان مبارشة  )دج  20.000، 00 (يف حدود مبلغ عرشون ألف دينار جزائري -
ع ا يف مجال االستغالل و اإلنتـاج و املراقبة و هم األعـــوان املكلفني بالتوصيل و التدخل إلصالح االعطاب و االنقط

للكهرباء و الغاز و العامل الذين هم يف اتصال مبارش مع الزبائــــن واملواطنيــن عىل مستوى مصلحة االستقبـال و 
التوجيه و مصلحة دفع املستحقات و حقوق االستغالل . و تشمل أيضا الطاقم الطبــي و شبه الطبي و أعوان الحراسة 

 و املراقبة و السائقني.
بالنسبة للعامل الذين ميارسون نشاطاتهم اإلدارية  )دج  10.000، 00 (أالف دينار جزائري يف حدود مبلغ عرشة -

 .1040قابلة للتجديد عند الحاجة  )مارس ، افريل ، ماي  (ثالثة أشهـــر  03مبكاتب املؤسسة . و تدفع هذه املنحة ملدة 
ايئ الحايل، نشاطهم بسبب الوضع االستثن أما بالنسبة  لعامل قطاع البناء واألشغال العمومية والري الذين توقف

أكد وزير العمل والضامن االجتامعي أن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال 
الجوية لقطاعات البناء األشغال العمومية، سيتكفل وبصفة استثنائية بالدفع املسبق للعطل السنوية لفائدة هؤالء العامل، 

، 2020إىل فيفري  2019مبا يتناسب مع عدد األشهر التي تم دفع اشرتاكاتها خالل الفرتة املمتدة من جويلية  وذلك
  داعيا املعنيني إىل االتصال بالصندوق لالستفادة من هذا اإلجراء.

 العمل بالتوقيت الجزيئ  -3
ة والرضورية زيئ، كأحد اآلليات الالزممن بني اآلليات املعتمدة أيضا اللجوء إىل ما يسمى بالعمل بالتوقيت الج

إلعادة تنظيم أنظمة العمل حفاظا عىل مناصب العمل بدال من اللجوء إىل عملية ترسيح العامل، حيث سمحت املادة 
ساعة عمل يف  40األسبوعية للعمل املحددة كمبدأ عام ب   تخفيض املدة القانونية 1041 97/03من األمر رقــــــــم  04

 عىل أن  توزع هذه املدة عىل خمسة أيام عمـــــل عىل األقل. 1042 كل القطاعات

                                                           
هم يف نحة الخطر االستثنائية املحددة أعاله و الذين يعملون من منازلو طبقا لنفس اإلرسالية ملؤسسة سونلغاز تم استثناء اإلطارات و العامل من م -3

 إطار تفعيل آلية العمل عن بعد و استفادوا من نظام العطل مدفوعة األجر .
V. Article 02 de la note du groupe Sonelgaz susmentionnée.  

 .1997لسنة  3للعمل ج ر عدد املحدد للمدة القانونية  1997جانفي  11املؤرخ يف  03-97األمر  -1040
  . 11-90ساعة طبقا لقانون  44السابق الذكر وهذا بعد أن كانت  03-97من األمر  02املادة  -1041
ومكافحته، السيام تلك املرتبطة  19وجاء يف اإلرسالية أنه يف "إطار األحكام التنظيمية املتعلقة بتدابري الوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد  -1042

 حجر املنزيل الجزيئ الخاص بواليات الجزائر، تيبازة، عني الدفىل، املدية، بجاية، تيزي وزو، سطيف، تلمسان و وهران، تحدد ساعات العملبال
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األصل يف تحديد تنظيم ساعات العمل األسبوعية و توزيعها أن يتم عن طريق التفاوض واالتفاق يف إطار 
االتفاقيات واالتفاقات الجامعية للعمل وفق ما يتناسب وطبيعة كل قطاع ومؤسسة ومتطلباتها،غري أن التفاوض يف 

ال تنظيم ساعات العمل، يطرح فرضية أن يتضمن هذا التنظيم، تخفيض لوقت العمل وما يصاحبه من إمكانية مج
خفض لألجور. خاصة وأن املرشع الجزائري وإن حدد املدة القصوى للعمل والتي ال ميكن تجاوزها، إال أنه مل يتحدث 

انونية دة العادية للعمل بعدد ساعات يقل عن املدة القعن إمكانية النزول عنها. األمر الذي يسمح للمستخدم بتحديد امل
 املحددة، وهذا استنادا عىل سلطته يف تعديل عقود عمل أجرائه. ليجد العامل أنفسهم أمام واقع تخفيض أجورهم. 

تطبيقا إلجراءات الحجر املنزيل الجزيئ الذي تخضع له بعض واليات الوطن فبموجب اإلرسالية الصادرة عن  
ية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، تم تحديد و تقليص ساعات عمل اإلدارات العمومية من الساعة املدير

. أما املستخدمني املستثنني  2020أفريل  19إىل  5الثامنة صباحا إىل غاية الثانية زواال وذلك خالل الفرتة املمتدة من 
ن رخصة خاصة للتنقل أثناء الحجر يبقون خاضعني لساعات العمل من إجراءات الحجر وكذا املستخدمني الذين يحوزو 

 .1043االعتيادية 

 :املغرب يف  -
املغرب كباقي دول العامل ، بادرت اىل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لفائدة الطبقة العاملية سواء تلك التي تعمل 

قامت باتخاذ مجموعة من التدابري  حيث .1044بالقطاع املنظم و املهيكل او تلك التي تعمل يف القطاع غري املهيكل 
والقرارات ، هدفها التخفيف من حدة االزمة وذلك من خالل منح مجموعة من التعويضات واالعانات لالجراء املتوقفني 
عن العمل ، وعليه اتخذت السلطات قرارا يف هذا الشأن بتقسيم االجراء اىل فئتني االوىل تخضع لنظام الضامن 

 . ال تخضع له وتعمل يف القطاع غري املهيكلاالجتامعي واخرى 

ان إجراء القطاع الخاص والذين توقفوا مؤقتا عن العمل واملرصح بهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
درهم  2000من طرف املقاوالت التي تواجه صعوبات جراء هذه األزمة ، ميكنهم االستفادة من تعويض شهري قدره 

درهم  2000منه و  30مارس اىل  15خاص بالفرتة املمتدة من  درهم  1000ارس سيرصف تعويض قدره بالنسبة لشهر م  ،

                                                           

لثانية عة اااملطبقة عىل مستخدمي املؤسسات واإلدارات العمومية املتواجدة يف هذه الواليات من األحد إىل الخميس من الساعة الثامنة صباحا إىل الس
 . 2020ماي  14افريل إىل  30و أيضا للفرتة من  2020افريل  29إىل  19، ثم تم متديدها من الفرتة  2020أبريل  19إىل  5زواال، وذلك خالل الفرتة من 

  سا صباحا . 10عىل الساعة  2020اوت  27تاريخ االطالع  24موقع فرانس  -1043
  نفس املرجع . -1044
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. كام أنه سيحتفظ هؤالء األجراء خالل الفرتة نفسها بالحق يف االستفادة  2020 جوان  ماي و فريل بالنسبة لشهور ا
 . 1045الجاري بها العمل من التعويضات العائلية والتامني اإلجباري عن املرض ، حسب املقتضيات

ولالستفادة من هذا التعويض فانه ليس من الرضوري تنقل ال املشغل وال االجري اىل وكاالت الصندوق الوطني 
بعدها تقدم له الئحة  و    covid19.cnss.ma للضامن االجتامعي بل يجب عىل املشغل الولوج اىل البوابة االلكرتونية

، ويقوم باختيار االجراء املتوقفني مؤقتا عن العمل انطالقا من االئحة  2020اير االجراء املرصح بهم برسم شهر فرب 
ويف االخري يقوم بتدوين ترصيح بالرشف عىل البوابة يفيد بان التوقف الكيل او الجزيئ النشطته هو ناتج   املقرتحة.

 . 19عن تفيش جائحة كوفيد 
 .  والتي تشكل الفئة األكرب من األجراء ؟فامذا عن الفئة التى تعمل يف القطاع غري املهيكل 

عملت لجنة اليقضة االقتصادية بعد عمل متواصل اليجاد حل لدعم فئة القطاع غري املهيكل واملتأثرة مبارشة 
والتي لعيش ابالحجر الصحي والتي اصبحت ال تتوفر عىل مدخول يومي ، من االستفادة من مساعدة مالية متكنها من 

الذي انشأ بتعليامت ملكية ، وقد خلصت هذه اللجنة اىل قرار   ارد صندوق محاربة جائحة كورناسيتم منحها من مو 
 : ملعالجة هذه االشكالية وفق مرحلتني

وتعمل يف القطاع غري املهيكل ، حددت املساعدة   تهم األرس التي تستفيد من خدمة راميد  املرحلة االوىل : -
 : املالية عىل الشكل التايل

 . درهم 800ة املكونة من فردين او اقل تستفيد من األرس  -
 . درهم 1000األرسة املكونة من ثالثة اىل اربعة افراد تستفيد من  -
 . درهم 1200األرسة التي يتعدى افرادها اربعة اشخاص تستفيد من  -

حمول ة من هاتفه املولالستفادة من هذه املساعدة ، ما يجب فعله هو ارسال رقم بطاقة راميد الخاصة برب األرس 
، مع رضورة ان تكون  2020ريل فا 6، وسيتم رصف هذه املساعدة تدريجيا ابتداء من يوم االثنني  1212اىل الرقم 

 . 2019 نوفمرب  31التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة يف  بطاقات رميد 

                                                           

  وس تم اكتشافه من ساللة فريوسات كورونا، ومل يكن هناك أي علم بوجود هذا الفريوس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه هو مرض معد يسببه آخر فري
اآلن إىل جائحة تؤثر عىل العديد من بلدان العامل، تتمثل األعراض األكرث شيوعا  19-،وقد تحول كوفيد2019يف مدينة ووهان الصينية يف ديسمرب 

املرىض: اآلالم واألوجاع، واحتقان حمى واإلرهاق والسعال الجاف،وهناك أعراض أخرى أقل شيوعا ولكن قد يُصاب بها بعض اليف  19-ملرض كوفيد
أو تغري لون أصابع اليدين أو وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي والصداع، والتهاب امللتحمة، وأمل الحلق، واإلسهال األنف، 

  . 1ا بأعراض خفيفة جدويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إال تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي،القدمني،وعادة ما 
 عىل الرابط اإللكرتوين :  20/06/2020"، تم االطالع بتاريخ (: سؤال وجواب19-مرض فريوس كورونا )كوفيدمنظمة الصحة العاملية، "  1 

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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هيكل وتوقفت عن غري امل  تي تعمل يف القطاعاملرحلة الثانية : خاصة باألرس التي ال تستفيد من خدمة راميد وال -
العمل بسبب اعالن حالة الطوارئ وااللتزام بالحجر الصحي ، اىل دعمها بنفس املبالغ التي ستمنح للفئة االوىل وذلك 

التي سيتم انطالقها يف االيام املقبلة ,والتي ستعمل عىل معالجة   من خالل وضع ترصيح عرب البوابة االلكرتونية
 .  طيات ورصف املساعدات عىل األرساملع

 الخامتة : 
د مجموعة من اإلجراءات و التدابري االستثنائية للحالكثري من الدول عىل غرار الجزائر و املغرب و تونس اتخذت 

ن معىل القطاع االقتصادي و االجتامعي خاصة عىل الطبقة العاملية . استطاعت  19من تأثري فريوس كورونا كوفيد 
تفعيل مجموعة من آليات التشغيل، األمر الذي سمح لها باملحافظة عىل مناصب العمل و تجنب اللجوء إىل خاللها 

تقليص أو ترسيــــــح العامل، حيث قامت باتخاذ مجموعة من القرارات تضمنت الكثري من التسهيالت و التحفيزات 
ن اجل مستوى هيئات الضامن االجتامعي ملدعم املؤسسات االقتصادية عىل املستوى الرضيبي و البنيك و عىل 

تفادي و تجنب  إفالس و غلق تلك املؤسسات من جهة و تشجيعهم للحفاظ عىل مناصب العمل يف ظل أزمة جائحة 
كورونا من جهة ثانية رغم ما سيخلفه األمر من أعباء إضافية عىل ميزانية الدولة يف ظل تراجع مداخليها من جراء 

  عر البرتول نتيجة الركود الذي يشهده العامل بعد توقف الحياة االقتصادية .االنخفاض الكبري يف س
 نقرتح :

تعميم آلية العمل عن بعد ملا لها من اثر إيجايب سواء عىل املؤسسة املستخدمة يف ضامن استمرارية نشاطها  -
ا الكثري أكرث اآلليات التي تبنتهمن جهة و عىل ضامن صحة و السالمة العامل من جهة ثانية.  و تعترب هذه اآللية من 

 من الدول ملواجهة أثار فريوس كورونا عىل غرار الجزائر تونس املغرب و الدول األوروبية ..الخ .
إنشاء صناديق لدعم الفئات املترضرة نتيجة توقف نشاطاتهم قصد التخفيف من اآلثار االجتامعيــــة و  -

 االقتصادية  للجائحة .
 املستخدمة من دفع الرضائب خالل فرتة انتشار الوباء خاصة املؤسسات الصغيـــرة و املتوسطة.إعفاء املؤسسات  -

 تخفيض أو إعفاء أو تأجيل دفع اشرتاكات الضامن االجتامعي للعامل خالل فرتة توقفهم عن العمل . -

 قامئة املراجع :

 :الكتب   -
 - 2019عمل ، دار نور نرش ، أملانيا أكتوبر ماموين فاطمة الزهرة ، العوملة و األشكال الجديدة لل. 

 املقاالت :  -
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 -  ، بلعبدون عواد ، اليات املحافظة عىل مناصب العمل يف ظل جائحة كورونا ، مجلة قانون العمل و التشغيل
 . 2020جوان  01العدد  05املجلد 

 - مقال منشور مبوقع  19د بن قاسم محمد، مآل عقود الشغل يف ظل األزمة الراهنة املتعلقة بفريوس كوفي
 .املعلومة القانونية لنرش العلوم القانونية 

 - مجلة الباحث  هشام أوهيا، أثر انتشار فريوس كورونا املستجد عىل عالقات الشغل يف ضوء مدونة الشغل ،
 2020لسنة  18، العدد  19كوفيد  02للدراســات و األبحاث القانونية و القضائية اململكة املغربية ، عدد خاص رقم 

 -  ،د. ب. رورب. مستقبل العمل و عمل املستقبل، .مجلة التواصل، مقاربات سوسيولوجية للمجتمع الجزائري
 2000جوان  6عدد 

 املواقع االلكرتونية : 
 -  لوزارة الصحة و إصالح املستشفيات يف الجزائر  19موقع متابعة فريوس كورونا كوفيد. 

 - www.france24.com  
 - www.bbc.com 
 - ilo.org/Bierut/media 

 -  2020دليل العمل عن بعد ، وزارة االقتصاد و املالية و إصالح اإلدارة ، قطاع إصالح اإلدارة ، اململكة املغربية ، افريل. 

 التعليامت : 
 - Note aux societes du groupe Sonelgaz, N 332/2020/PDG, N 86/DCH-RS, Alger du 08 avril 2020. 
 -Note aux societes du groupe Sonelgaz, N 332/2020/PDG, N 86/DCH-RS, Alger du 08 avril 2020. 

 -  املتضمن تامني التدريس عن بعد عرب وسائل جامعة تونس االفرتاضية الصادر عن وزارة  2020مارس  19املؤرخ يف  14املنشور رقم
 التعليم العايل و البحث العلمي .
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 - ورقلة -جامعة قاصدي مرباح 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 ملخص : 

و التي يعد عامل املال  20-2019صحية خطرية تتمثل يف جائحة كورونا  أزمة 2019يواجه العامل منذ نهاية 
واألعامل من أبرز املتأثرين بها وخاصة بالنسبة للصناعة الفندقية، حيث أدت هذه الجائحة إىل تداعيات كبرية 

 هتجاه الصناعة الفندقية، كام أنها ستؤدي دون شك إىل تغيريات وتحوالت عديدة يف مفاهيم ومضامني هذ
 الصناعة عىل املستوى العاملي ، وهو األمر الذي حاولت هذه الدراسة تبيانه وتوضيحه.

 ، الصناعة الفندقية، عامل املال واألعامل.20-2019جائحة كورونا الكلامت املفتاحية : 

 

Résumé   :  

Depuis la fin de 2019, le monde est confronté à une grave crise sanitaire qui est 

La pandémie de Covid-19, dont le monde de la finance et des affaires est parmi les plus 

touchés, en particulier pour l'industrie hôtelière, car cette pandémie a entraîné des 

répercussions majeures sur cette industrie, et elle causera sans doute de Nombreux 

changements dans les concepts et implications de l'industrie hôtelière au niveau mondial, 

ce que cette étude a tenté d'expliquer et de clarifier. 

Mots Clés :   

Pandémie de Covid -19, L'industrie Hôtelière , Le Monde de la Finance et des 

Affaires. 

  

https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/l%27industrie+h%C3%B4teli%C3%A8re
https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/l%27industrie+h%C3%B4teli%C3%A8re
https://fr.wiktionary.org/wiki/mots_cl%C3%A9s
https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/l%27industrie+h%C3%B4teli%C3%A8re
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 مقدمة:
تعد الصناعة الفندقية يف الوقت املعارص من أهم قطاعات املال واألعامل التي تجذب اهتامم الحكومات 

حد سواء، فبالنسبة للحكومات تشكل الصناعة الفندقية الدعامة األساسية إلقالع  واملستثمرين ورجال األعامل عىل
والنهوض مبختلف القطاعات االقتصادية واالجتامعية والسياحية والرياضية والثقافية...إلخ، و أما بالنسبة للمستثمرين 

اعات ستطيعون تحقيقها يف صنورجال األعامل فالصناعة الفندقية من شأنها أن تدر عليهم أرباحا ضخمة قد ال ي
 ونشاطات  أخرى، وذلك رغم التكاليف الكبرية التي تتطلبها واملخاطر املتعددة التي تنطوي عليها .

فالصناعة الفندقية عىل الدوام عرضة للعديد من املخاطر والتحديات،  وذلك راجع باألساس إىل كون نجاح وازدهار 
رضاهم  معينة ال يعتمد فقط عىل قدرتها يف تلبية احتياجات ورغبات الزبائن ونيلالصناعة الفندقية يف أي بلد أو منطقة 

عن خدماتها، بل يتوقف أيضا و بشكل كبري عىل توفر مجموعة من الظروف واملعطيات التي تكون خارج نطاق إرادة 
ية يف صورة جائحة ة و العاملالصناعة الفندقية كاألحداث السياسية واالقتصادية وغريها من األحداث واملستجدات املحلي

 .20-2019كورونا 

وانتقلت بعد ذلك إىل معظم دول العامل ،طالت  2019فهذه الجائحة التي ظهرت يف الصني يف نهاية سنة  
تداعياتها مختلف قطاعات املال و األعامل، و من بينها وأكرثها تأثرا نجد الصناعة الفندقية وهذا بالنظر إىل طبيعة هذه 

 .التي تتميز بكونها معدية ،وأيضا لطبيعة الصناعة الفندقية من حيث ارتباطها الوثيق بالسفر الجائحة

فالسفر وباعتباره املسؤول عن انتقال هذه الجائحة من الصني إىل البلدان األخرى، فإنه قد شهد يف األشهر 
ا بفعل ة بني مناطقها ومدنها تراجعا كبري القليلة املاضية وإىل غاية اآلن سواء بني الدول أو حتى داخل الدولة الواحد

بفعل اإلجراءات التي اتخذتها الدول ملجابهتها من خالل وقف  التخوف من اإلصابة بالجائحة، ثم توقفا شبه تاما
كل أشكال الرحالت )الجوية،البحرية، الربية( وفرض الحجر الصحي املنزيل بعد تسارع وترية انتشار الجائحة وفقدان 

 ليها يف كثري من البلدان.السيطرة ع
وما إنجر عليها فيام يتعلق بالسفر قد أدخلت الصناعة الفندقية عىل املستوى  20-2019ومن هنا جائحة كورونا 

العاملي يف مواجهة أزمة خطرية وصعوبات كبرية مل يسبق لها مثيل، ويف نفس الوقت  يؤكد معظم الخرباء واملختصني 
ستمثل مرحلة فارقة يف تطور الصناعة الفندقية التي قد تشهد  20-2019أن جائحة كورونا  واملهنيني يف املجال الفندقي

وفقا لذلك ظهور وبروز العديد من املظاهر واملضامني التي مل تكن معهودة أو اختفاء أخرى كانت معهودة قبل أزمة 
 كورونا.  

                                                           

 ني إىل بلدانهم األصلية.* ماعدا الرحالت  الجوية والبحرية التي تكفلت بإعادة املواطن 
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 إشكالية الدراسة : 
بقا، ت املال واألعامل تأثرا باألزمات والتحديات التي عرفها العامل سالطاملا كانت الصناعة الفندقية من أكرث قطاعا

، بل وهناك إشارات 20-2019وهذا ما ينطبق عىل األزمة التي يواجها العامل يف الوقت الحارض املتمثلة يف جائحة كورونا 
تقبلها تأثريات  فندقية ومسومعطيات كثرية تفيد بأن هذه الجائحة ستفوق يف تأثرياتها وتداعياتها عىل الصناعة ال

وتداعيات ماسبقها من أزمات وتحديات، ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكالية التالية : ماهي تداعيات جائحة كورونا 
 عىل الصناعة الفندقية يف العامل ؟ وهل سيكون لهذه الجائحة تأثري عىل مستقبل هذه الصناعة ؟ 2019-20

 ة الدراسة نضع الفرضيات التالية :بناء عىل إشكاليفرضيات الدراسة :  
 إىل تراجع وشلل كبري يف الصناعة الفندقية عرب مختلف دول العامل. 20-2019أدت جائحة كورونا  .1
 أثر بالغ عىل مستقبل الصناعة الفندقية يف العامل. 20-2019سيكون جائحة كورونا  .2

عىل الصناعة  20-2019ائحة كورونا الهدف من هذه الدراسة هو التعرف عىل تداعيات جأهداف الدراسة :  
الفندقية يف مختلف دول العامل، إضافة إىل الكشف عن التوجهات واملالمح املستقبلية التي سيشهدها مفهوم ومضمون 

 وحتى بعد انتهائها. 20-2019الصناعة الفندقية عامليا يف ظل استمرار جائحة كورونا 
ا من كونها تعالج موضوعا من أبرز املواضيع املعنية بصورة مبارشة تستمد هذه الدراسة أهميته أهمية الدراسة :  

إىل اليوم محور االهتامم الرئييس و  2019التي باتت منذ نهاية  20-2019بتداعيات وتأثريات قضية جائحة كورونا 
 الحرصي لحكومات وشعوب العامل. 

لومات عة الدراسة، حيث يقوم عىل جمع املعجرى استخدام املنهج الوصفي باعتباره األنسب لطبي منهج الدراسة :
والبيانات الخاصة أو ذات العالقة مبوضوع الدراسة وتفسريها وتحليلها من أجل اإلجابة عىل اإلشكالية املطروحة و بلوغ 

 أهداف الدراسة و الخروج بنتائج ذات قيمة علمية وعملية. 

 فهوم، الخصائص و األهمية املحور األول: الصناعة الفندقية يف الوقت املعارص : امل
إن الصناعة الفندقية يف عرصنا الحايل هي من أهم الصناعات الخدمية الجاذبة لالهتامم ضمن مجال املال  و 
األعامل وذلك نتيجة الفوائد و الفرص الكبرية و األرباح و املداخيل الضخمة التي ميكن أن تحققها الدول والرشكات 

 ىل هذه الصناعة التي تشهد باستمرار تطورا كبريا يف مفاهيمها ومضامينها. واألفراد من خالل اعتامدها ع

ولكن مع ذلك تواجه الصناعة الفندقية عىل الدوام العديد من التحديات والصعوبات منها ما يرتبط بخصوصيات 
ستجدات داث واملوطبيعة هذه الصناعة كصناعة خدمية، ومنها ما يتعلق بالبيئة املحلية والخارجية )األزمات واألح

السياسية واالقتصادية والصحية واإلنسانية ....إلخ سواء الداخلية أي تلك التي تحدث داخل املنطقة أو البلد الذي 
 (.   20-2019جائحة كورونا تتواجد به الصناعة الفندقية أو حتى ذات البعد الدويل مثل 
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 أوال: مفهوم الصناعة الفندقية
ك العملية التي تشمل مزج وتناسق املدخالت من مادية وغري مادية و تحويلها يف يقصد بالصناعة الفندقية تل

صورة مخرجات ممثلة يف جملة من الخدمات التي يقدمها الفندق، وميكن القول أن صناعة الفنادق تتميز بأنها تعتمد 
ام وخدمات الرتفيه فة واإلطعبصفة أساسية عىل مهارة العنرص البرشي، إذ أنها صناعة خدمية تتطلب إتقان فنون الضيا

دة ي يجب أن تبنى عليه كل تلك الجهود وسط بيئة تعرف بشذزيل املحور الرئييس اللنوغريها، ويشكل الضيف أو ا
 ، ويوضح الشكل التايل مفهوم الصناعة الفندقية : 1046التنافس

 شكل يوضح مفهوم الصناعة الفندقية

 

 

 

 تغذية مرتدة باملعلومات         

 

 .26ص ، 2010، 1عامن : دار السحاب للنرش والتوزيع،  طالتسويق السياحي والفندقي. املصدر : محمد عبده حافظ، 

أما بالنسبة للفندق الذي ميثل أساس الصناعة الفندقية فيعرف بأنه : " بناية أو مؤسسة تقدم خدمة اإلقامة يف 
 1048،  وهذا يعني أن للفندق معنيني:1047ة الناس لقاء أجر معني"الدرجة األوىل واألطعمة واملرشوبات وخدمات أخرى لعام

 األول : املعنى الواسع للفندقة، و هو يشمل عملية تقديم الخدمتني و األساسيتني : النوم والطعام. -
  الثاين : املعنى الضيق للفندقة، و هو يقترص فقط عىل تقديم خدمة النوم، من دون خدمة الطعام.  -

 همية الصناعة الفندقية ثانيا: خصائص وأ 
تتميز الصناعة الفندقية مبجموعة من الخصائص التي تنفرد بها عن غريها من النشاطات والقطاعات األخرى، 
وهذه الخصائص منها ما يعد من نقاط قوتها و منها ما يشكل عامل ضعف لها، حيث تتمثل أهم خصائص الصناعة 

 1049الفندقية يف : 

                                                           
ية لنرص الدين بن اعامرة، " مطبوعة دروس ملقياس التسويق الفندقي لطلبة املاسرت : تخصص تسويق الخدمات "، قسم العلوم العلوم التجارية، ك 1046

  .05املسيلة، ص  -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة محمد بوضياف
 1047 .132، ص2014، 1. عامن : دار  األيام للنرش والتوزيع،طالتقدم التقني يف صناعة السياحةعلون ،  صفاء  املوسوي و شذى ، 
 1048 .46، ص2004، 1. بريوت : منشورات الحلبي الحقوقية،طالسياحة والترشيعات السياحية والفندقية يف لبنان والبالد العربيةفوزي عطوي،  
 1049 (.58-57، ص ص )1998، 1. عامن: دار وائل للنرش، طع كفاءتها االنتاجيةإدارة الفنادق ورف محمد أمني السيد عيل، 

 املدخالت 

 املوارد البشرية 

 املوارد املادية

 املوارد املالية

 املعلومات

عملية التحويل " اإلقامة ومستلزماتها 

" 

 املخرجات

خدمات فندقية 

 متنوعة
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 ألحداث السياسية، فأي أحداث سياسية تقع يف دولة ما قد تؤثر عىل املنطقة كلها حساسية الصناعة الفندقية ل
واملثال عىل ذلك الحروب املستمرة يف الرشق األوسط  والحرب بني إيران والعراق وحرب الخليج، والخالفات 

 صعوبة التنبؤ إىل السياسية بني الدول، حيث أثرت هذه األحداث عىل منو عملية السفر إىل هذه املنطقة بشدة أدت
 بها.

  حساسية الصناعة الفندقية للظروف االقتصادية للدول التي تصدر الزوار، فالعملة القوية متكن مواطنها وحاملها من
 السفر و اإلنفاق بسخاء يف الدول التي تعاين من انخفاض عملتها.

 مة املقدمة وهذا النجاح مبستوى الخد يعترب مفهوم الخدمة من املفاهيم األساسية يف الصناعة الفندقية حيث يقاس
 يتطلب القياس املستمر لدرجة رضاء النزالء لهذه الخدمات.

  يعترب العنرص البرشي هو العنرص األسايس يف الصناعة الفندقية، فبالرغم من تطور اآللية وامليكنة إال أن ذلك مل
 تعامل املبارش مع النزالء.يقلل من أهمية العنرص البرشي ألن الخدمة الفندقية تتم من خالل ال

  هناك العديد من األنشطة املختلفة التي تتم داخل الفندق يف نفس الوقت كخدمات اإلقامة وإعداد الطعام وتقديم
 الرشاب وهذا يتطلب املقدرة عىل التنسيق لضامن تقديم الخدمات بكفاءة وهذا يربز دور اإلدارة املحرتفة.

  يام يف األسبوع، فالعاملون يف هذه الصناعة يعملون بينام اآلخرون  يف إجازة  أ  7ساعة يوميا و  24ساعات العمل
 ويف حالة اسرتخاء، مبعنى أخر أن النشاط الفندقي يتميز بنظام الخدمة املستمرة عىل مدار اليوم.

 لة بأسعار متأثر النشاط الفندقي باملوسمية وهذه إحدى مشاكله األساسية وهذا يتطلب اإلعداد والتسويق لربامج شا
 مخفضة يف أوقات انخفاض الطلب.

ومن خالل ما تقدم من ذكر لخصائص الصناعة الفندقية،فإننا نستطيع التأكيد مبا ال يدع مجاال للشك أن جائحة 
كورونا قد أضافت خاصية جديدة لخصائص الصناعة الفندقية أال وهي حساسية هذه الصناعة لألحداث واألزمات 

جائحة كورونا عىل الصناعة الفندقية وقطاع املال واألعامل ككل قد فاق من وجهة نظر الكثري  الصحية، حيث أن تأثري
من املختصني والباحثني يف امليدان الفندقي  واالقتصادي واملايل تأثري أحداث وأزمات سياسية واقتصادية خطرية 

 ل.عرفها العامل سابقا عىل هذه الصناعة و علىى بقية قطاعات املال واألعام

ومن جهة أخرى وبخصوص أهمية الصناعة الفندقية،  نجد أن تواجد الفنادق  مبختلف أنواعها وأصنافها يف أي 
دولة كانت سواء متقدمة أو متخلفة بات من الرضوريات التي ينبغي توفرها من أجل استمرارية وحركية مختلف 

ية للبلد الرياضية، وتظهر أهمية الصناعة الفندق النشاطات والقطاعات بها خاصة االقتصادية، السياسية، السياحية،
 1050واملنطقة التي تتواجد به بجالء يف ميادين ومجاالت عديدة )تنموية،اقتصادية، اجتامعية(، فهي تقوم ب:   

                                                           

 1050 (.56-52محمد أمني السيد عيل، املرجع السابق، ص ص ) 
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  : تقديم الخدمات لألفراد 
حاجات والإن الفنادق يف العرص الحايل ال تقدم خدمات اإليواء فقط وإمنا أخذت تقدم لهم كل التسهيالت 

الرضورية مثل املأكوالت واملرشوبات واملطاعم املتخصصة والصاالت العامة وتنظيف املالبس والنوادي الرياضية والليلية 
واملسابح ومحالت رشاء البضائع والخدمات املرصفية والربيدية والهاتفية باإلضافة إىل الخدمات األخرى كالسكرياترية 

الوقت الحايل يعترب أحد مستلزمات الحضارة الحديثة كمراكز اجتامعية وثقافية تلبي والرتجمة ....إلخ، فالفندق يف 
حاجات املجتمع ورغباته وتسمح بإقامة املسافرين الذين يتنقلون يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة يف شتى أنحاء املعمورة 

 صيل.إما لرضورة العمل أو ملجرد اإلستجامم أو ألغراض أخرى بعيدا عن موطنهم األ 

  : الحصول عىل اإليرادات والعملة الصعبة 
تعترب صناعة الفنادق ركنا أساسيا من أركان السياحة نظرا ملا تقدمه من خدمات وظيفية يف ميدان االقتصاد 
الوطني وذلك نتيجة لألموال التي تضخها ولكونها وسيلة للحصول عىل العملة الصعبة الالزمة لتنفيذ خطة التنمية 

بلدان العامل الثالث خاصة إذا توفرت فيها اإلدارة الجيدة التي تطبق األسس العلمية الصحيحة لإلدارة و الشاملة يف 
التنظيم، فهي تستحوذ عىل نصيب األسد من ميزانية الضيف، حيث أن الدراسات واألبحاث تبني أن الفرد الذي يزور 

 دولة ما ينفق ما يقرب من ثلث ميزانيته عىل الفنادق.

 رص العمل : توفري ف 
إن الصناعة الفندقية من أكرب الصناعات يف العامل توليدا لفرص العمل، إذ تعترب مصدرا هاما للعاملة سواء كانت 
مبارشة أم غري مبارشة، فباإلضافة إىل العاملة املبارشة التي تعمل يف مختلف النشاطات االقتصادية للفندق هناك 

ت من الصناعات املغذية للصناعة الفندقية سواء يف مرحلة اإلنشاء كرشكات العاملة غري املبارشة التي توفرها مئا
املقاوالت والبناء أو يف مرحلة التجهيز باألثاث واألرضيات والديكورات وأجهزة املطابخ واملصاعد....إلخ، أو يف مرحلة 

اب املختلفة أنواع الطعام والرش  التشغيل التي تقوم بدورها باستخدام منتجات وخدمات آالف من املنشآت املوردة لجميع
 وكذلك تجهيزات اإلقامة....إلخ.

  : تعليم وتدريب األفراد العاملني يف املجاالت املختلفة للفندقة 
معظم الفنادق ميكن أن تلعب دورا هاما يف مجال تعليم األفراد العاملني و تدريبهم من مختلف الفئات : إداريني، 

ت املختلفة للفندقة وغريها من املجاالت األخرى ذات الصلة بغرض زيادة كفاءتهم فنيني، وطالب...إلخ يف املجاال 
وإملامهم بالعمل وتطوير مهاراتهم وترقيتهم ليك يقوموا بأعاملهم عىل أفضل وجه وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وذلك 

واسطة املحارضات ليم والتدريب بباستخدام أهم طرق التعليم والتدريب فيها وهي : التعليم والتدريب أثناء العمل، والتع
و الندوات، والتعليم والتدريب بواسطة الحاالت العملية خاصة وأن املستويني الثاين والثالث فيها، كام تشري املراجع 
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النظرية املتخصصة تضم وظائف متعددة ومتنوعة تحتاج إىل قدرات متفاوتة من الخربة والتدريب واملهارة، أضف إىل 
التطبيقي يؤكد أهمية املهارات اإلنسانية يف نجاح أي فندق إذ أن تنمية مهارات التعامل مع الناس ذلك أن الواقع 

سواء أكانوا ورؤساء أو مرؤوسني أو ضيوفا تعترب من العوامل املحددة لنجاح العمل داخل الفندق سواء عىل مستوى 
تب سطى )رؤوساء األقسام كالتدبري الفندقي واملكاإلدارة العليا )مدير الفندق ومساعديه( أو عىل مستوى اإلدارة الو 

 األمامي واألطعمة واملرشوبات...إلخ(، أو عىل مستوى اإلدارة املبارشة )مرشيف األدوار(.

  : تنمية املناطق الجغرافية التي يتم إنشاؤها فيها وتطوير الصناعات املرتبطة بها 
الت لجغرافية التي يتم إنشاؤها فيها وهي : الدور ومحإن الفنادق تعمل عىل تنمية البنية التحتية للمنطقة ا

التسوق واملطاعم واملشارب والرشكات املختلفة....إلخ، املحاذية والقريبة منها حيث يتحسن عملها ويزداد وذلك نتيجة 
التي يرصفها  من النفقات اليومية % 59لنسب اإلنفاق العالية التي يرصفها السائح فيها، فاإلحصائيات العاملية تبني أن 

السائح أو الزائر تكون يف املنطقة الجغرافية التي يقع الفندق فيها، فضال عن أن الفنادق تساهم يف تطوير صناعات 
كثرية الزمة ومكملة ومرتبطة بنموها ونجاحها وهي : صناعات الغزل و النسيج، و األثاث وأجهزة التكييف، و مواد البناء، 

ة والحرف اليدوية....إلخ، هذا باإلضافة إىل أثرها يف صناعة النقل واملواصالت واألطعمة والخرضوات والفاكه
 وخدمتها للنشاط السياحي كمكاتب الطريان واألنشطة الرتفيهية والثقافية وغريها.   

 عىل الصناعة الفندقية )التداعيات، التوجهات املستقبلية( 20-2019املحور الثاين: أثر جائحة كورنا 
وإىل اليوم حدث غري متوقع بات الشغل الشاغل للحكومات ووسائل اإلعالم والرأي  2019منذ نهاية  يشهد العامل

وبغض  التي ظهرت بداية يف الصني ومن ثم انتقلت إىل بقية أقطار العامل. 20-2019العام ، متثل يف جائحة كورونا 
ا مل يتم التوصل بشكل قطعي لها، فقد نتج عنهالنظر عن األسباب أو الدوافع الكامنة وراء ظهور هذه الجائحة التي 

منذ بروزها وإىل حد اآلن تداعيات يف  غاية الخطورة عىل املستوى العاملي سواء عىل األرواح البرشية، إذ تسببت وال 
تزال هذه الجائحة يف خسائر برشية تقدر مبئات اآلالف، ونفس األمر بالنسبة ملختلف القطاعات والنشاطات األخرى 

 صة الصناعية والتجارية والخدماتية التي توقفت ودخلت يف مواجهة أزمة غري مسبوقة.وخا

ويف هذا الصدد نجد الصناعة الفندقية التي تتميز بحساسيتها البالغة لألحداث واألزمات )سياسية، اقتصادية، 
ناعة الفندقية ، بل و هناك الص 20-2019إنسانية، صحية...إلخ(، وبالتايل ومن دون شك طالت تداعيات جائحة كورونا 

 احتامل كبري بأنها سترتك أثرا عظيام عليها حتى بعد انتهاء هذه الجائحة.

 عىل الصناعة الفندقية  20-2019أوال: تداعيات جائحة كورنا 
 عىل الصناعة الفندقية يف العامل فيام ييل : 20-2019تتمثل أبرز تداعيات جائحة كورنا 
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 ا قي : تجسدت يف الرتاجع الكبري لنشاط الفنادق يف مرحلة أوىل، ثم توقف نشاطهتداعيات عىل النشاط الفند
يف كثري  20-2019وتحولها إىل مجمعات ومالجئ طبية يف مرحلة الحقة بعد تسارع وترية انتشار جائحة كورونا 

 من الدول، 
 يواجه  الحرج الذي باتواملالية : تظهر يف الوضع  االقتصادي و املايل الصعب و  ةالتداعيات االقتصادي

الفنادق نتيجة الخسائر املالية الضخمة التي تعرضت لها يف ظل تراجع وتوقف نشاطها، وهو ما بات يهدد 
 استمرارية العديد منها يف مختلف بلدان العامل.

 ئفهم.  االتداعيات االجتامعية :  فقدان املاليني من العاملني واملشتغلني عرب العامل يف الصناعة الفندقية لوظ 

، أعلنت فنادق الصني وال سيام يف املدن الرئيسية 2019من سنة مع بداية انتشار كورونا يف الصني يف ديسمرب ف
فنادقها بدأت ، و بعد وصول أزمة كورونا إىل أوروبا % 65مثل "شنغهاي" و"بيكني" انخفاض النشاط الفندقي بنسبة 

، فخالل هذين 2020فرباير من العام و بني شهري يناير  حوظبشكل مل االنخفاض يف نسب اإلشغال بدورهاتعرف 
  .1051اأوروبا مبليوين ليلة فندقية ترجمت بخسائر مالية فاقت املليار يورو شهريفنادق رت خسائر دالشهرين ق

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فقد شهدت فنادقها  بفعل جائحة كورونا تراجعا كبريا يف معدل الحجوزات 
قبل األزمة، ووفقا إلحصائيات هيئة السفر األمريكية ويف ظل أسؤ سيناريو  % 80بعدما كانت  % 10أقل من  إىل 

ما يعني احتامل أن يغلق نصف الفنادق أبوابه  % 25عىل نسبة  2020محتمل فلن تزيد الحجوزات الفندقية يف عام 
بلغ ئر صناعة الفنادق األمريكية يف ظل جائحة كورونا تعىل نهاية      العام، وخاصة مع التقديرات التي تؤكد بأن خسا

األمرييك ئيس يف اجتامع مع الر  الفندقيةرؤساء الصناعة قد اعترب و مليار دوالر أمرييك أسبوعيا من الدخل املفقود،  1.4
ة يف عام االقتصادي املالية واألزمة 2001يف عام  سبتمرب 11أحداث أكرث صعوبة من  ايواجه وضع ترامب أن القطاع

مليار دوالر ليك  150 بقيمةدعم حكومي ، حيث بات القطاع الفندقي يف الواليات املتحدة األمريكية بحاجة إىل 2008
 .1052يتجنب االنهيار

وقد انعكس هذا الرتاجع الكبري يف النشاط واألرباح للفنادق يف الواليات املتحدة األمريكية عىل الوظائف، حيث 
إىل تخفيض املرتبات ومنح عاملها إجازات غري مدفوعة وحتى إىل ترسيحهم نهائيا، ففي لجئت عدة رشكات فندقية 

يعمل فيها مثانية آالف  فندقا 54األمريكية التي متلك  Pebblebrook جموعة فنادق بيبلربوكهذا الصدد  لجئت م
  نادق ماريوتجموعة ف، كام قامت مترسيح أربعة آالف عامل مع إغالق نصف فنادق املجموعةإىل موظف 

                                                           

 1051عىل الرابط اإللكرتوين :   23/06/2020زينة أبو زيك، " قطاع الفنادق بني مطرقة كورونا وسندان الخسائر"، تم االطالع بتاريخ  
 https://www.awalan.com/Article/3118/ 

 1052عىل الرابط اإللكرتوين :   23/06/2020الرشق األوسط، " من املطارات إىل الفنادق...))كورونا(( يغري وجه السفر"، تم االطالع بتاريخ   
https://aawsat.com 

https://www.awalan.com/Article/3118/
https://aawsat.com/home/article/2190951/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
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Marriott ألف عامل عىل مستوى العامل،  174 بهاعالمة مختلفة يعمل  30العاملية التي متلك سبعة آالف فندق تحت
ن معدل إلغاء الحجوزات قد ،كام أكدت أ  خفض ساعات العمل يف بعض الدول وإعطاء العامل عطالت إجباريةب

 عاملة وإغالق فنادق.  ديجربها عىل ترسيح أي

العامل،  ختلف الوضع كثريا بالنسبة للفنادق يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا عن مثيالتها يف دول ومل ي
ويف بعض الدول إىل  % 10حيث عرفت هي األخرى تراجعا كبريا يف نشاطها، حيث أن نسبة اإلشغال انخفضت إىل 

من  راءات التي اتخذتها معظم دول املنطقة للحد،  وما زاد الوضع سوءا بالنسبة للفنادق يف املنطقة هي اإلج1053الصفر
 انتشار جائحة كورونا التي من بينها إغالق الفنادق. 

اضطر الكثري من الفنادق واملطاعم يف الدول الخليجية املختلفة إىل تخفيض رواتب العاملني فيها، حيث 
توقف قت بهم بفعل إلغاء الحجوزات فيها و لتقليل نسبة الخسائر املالية التي لح ا،يوم 90وإعطائهم إجازات تصل إىل 

، ويف املغرب أعلنت وزارة السياحة أن عدد الفنادق املغلوقة بسبب جائحة كورونا واإلجراءات الوقائية التي 1054السياحة
 1055.% 87أي بنسبة إغالق بلغت  3989مؤسسة فندقية من أصل  3465تم إتباعها ملجابهتها 

عىل الصناعة الفندقية عامليا هو تحول الفنادق  20-2019ت إليها جائحة كورنا وينضاف إىل هذه التداعيات التي أد
إىل مجمعات ومالجئ طبية، إذ نجد أن الكثري من الدول والرشكات الفندقية سخرت وخصصت العديد من فنادقها بعد 

 املصابني الطبية واملرىض أن أصبحت خالية من الزبائن الستغاللها يف دعم جهود مكافحة جائحة كورونا )إقامة القوائم
التي  العاملية وضمن سلسلة الفنادق (.20-2019بالفريوس، عزل األشخاص الذي يحتمل إصابتهم بجائحة كورنا 

 Marriott اإلسبانية وماريوت  Ayreإيريي  و الفرنسية  Accorمجموعة أكور  وعملت عىل دعم هذه الجهود انضمت
دخلت عىل الخط، كام خصصت  فندقا 40يف مدريد وحدها يوجد حيث العاملية،  Four Seasonsالفورسيزونز  مريكية وأل ا

يف أمريكا أعلن و ،تم تخصيصه للعاملني يف التمريض واألشخاص الذين يحاربون فريوس كورونا فندقا 40رشكة أكور 
 ةلجائحخفيفة نجوم لعزل األشخاص الذين يعانون من أعراض  5عمدة شيكاغو تخصيص ألف غرفة يف فنادق من فئة 

الواليات يف مختلف املناطق ب الطبيكورونا، وتوجد العديد من الفنادق األخرى التي سخرت ملكياتها لخدمة القطاع 
  .1056املتحدة األمريكية، مثل فنادق الفورسيزونز العاملية

                                                           

 1053 زينة أبو زيك، املرجع السابق. 
 عىل الرابط اإللكرتوين :  25/06/2020محمد أبو رزق، " مابعد كورونا".. هكذا ستعود الفنادق للعمل واستقبال النزالء"، تم االطالع بتاريخ  1054

https://alkhaleejonline.net 
 عىل الرابط اإللكرتوين: 25/06/2020من الفنادق يف املغرب أغلقت بسبب كورونا "، تم االطالع بتاريخ  %87، " آثار كارثية.. وزيرة السياحة : 24اليوم  1055

 https://www.alyaoum24.com/1412194.html 
  1056عىل الرابط اإللكرتوين : 24/06/2020السائح العريب، " بالصور .. فنادق عاملية تدخل عىل خط مواجهة كورونا"، تم االطالع بتاريخ  

https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://www.alyaoum24.com/1412194.html
https://www.alyaoum24.com/1412194.html
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لنت رشكة أبو عوقد سارت عىل نفس النهج دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا،  ففي اإلمارات العربية املتحدة أ 
تحت ترصف الدولة الستخدامه يف الحجر   Radisson Blu Hotelفندق راديسون بلو العني ظبي للفنادق وضع 

، وبدورها أعلنت مجموعة فنادق ميلينيوم وكبثورن للرشق األوسط وإفريقيا عن وضع جميع الغرف ومرافقها الصحي
 .1057الفندقية يف خدمة جهود مكافحة كورونا بالدولة

فنادق بالتعاون مع وزارة السياحة يف املنطقة السياحية جربة  06 تونس أكدت السلطات أنه تم تخصيص ويف
جرجيس وذلك من أجل مواجهة جائحة كورونا حيث يتم استخدامهم لعمليات الحجر الصحي ومواجهة نقص 

رب ة( عن تخصيص ثالثة من أك، أما يف الجزائر أعلن املجمع العمومي )سياحة فندفية وحاممات معدني1058املستشفيات
 .1059الوحدات الفندقية بوهران والعاصمة وتيبازة لفائدة القادمني من الخارج كمراكز للحجر الصحي

هي أكرث فتكا وتأثريا عىل الصناعة الفندقية مقارنة بغريها من  20-2019وبناء عىل ماتقدم يظهر أن جائحة كورونا 
السياسية،املالية، االقتصادية،اإلرهابية...إلخ(، بفعل أنها عىل خالف هذه األزمات األزمات العاملية التي عرفها العامل  )

مل ترتك للفنادق خيارات تلجأ إليها للحفاظ عىل نشاطها من أجل التقليل عىل األقل  20-2019نجد أن جائحة كورونا 
قطاع وسائل التي يلجأ إليها من أهم ال حيث كان من حجم الخسائر الكبرية التي تعرضت لها جراء هذه الجائحة.

هذا ة، إال أن السياحة الداخليهي خسائره يف ظل األزمات العاملية  وتقليل ضيعويف مختلف دول العامل لت الفنادق
 الخيار أصبح غري متاحا يف ظل أزمة كورونا.

أدى ذلك إىل  يةومن أجل الحد من انتشارها بفعل كونها معد 20-2019بجائحة كورنا صابة اإل خوف من لتلنظرا ف
وق ، وبالتايل حرمت الفنادق من أبسط مقوماتها املتمثلة بالسوكل القطاعات و النشاطات كل مفاصل الحياة لل يفش

  استضافة االجتامعات واملؤمترات واملناسبات االجتامعيةحتى املحلية إن بالنسبة إىل السياحة الداخلية أو 

                                                           

https://arabtourist.net/index.php?go=topics&more=2697 
  1057عىل الرابط اإللكرتوين : 24/06/2020العربية نت، " اإلمارات.. عقارات تحت ترصف الدولة ملواجهة كورونا"، تم االطالع بتاريخ  

https://www.alarabiya.net 
عىل الرابط  24/06/2020فنادق للكوادر الطبية والحجر الصحي للمصابني بكورونا"، تم االطالع بتاريخ  6ل رسالن، " تونس تخصص آما  1058 

  اإللكرتوين:
https://www.youm7.com 

عىل الرابط  24/06/2020حكيمة ذهبي، " مجمع السياحة وفندقة وحاممات" يسخر ثالث وحدات فندقية للحجر الصحي "، تم االطالع بتاريخ  1059 
 اإللكرتوين :

https://www.elbilad.net/article/detail?id=105794 

https://arabtourist.net/index.php?go=topics&more=2697
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/realestate/2020/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.html
https://www.youm7.com/story/2020/4/5/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-6-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4707074
https://www.elbilad.net/article/detail?id=105794
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طة بها ائحة كورونا عىل الصناعة الفندقية مل يتوقف عىل الفنادق النشكام نشري أنه يف كثري من الدول فتأثري ج
فحسب، بل طال اقتصادها الوطني خاصة تلك التي تعتمد عىل السياحة  كركيزة أساسية لدعم اقتصادها الوطني، 

 ومعالجة العديد من املشاكل االقتصادية واالجتامعية التي تواجهها من قبيل البطالة.

 بعدهاما و  20-2019جائحة كورونا  استمرارلصناعة الفندقية يف ظل ل ات املستقبليةالتوجه  ثانيا:
وإن لن تؤدي بطبيعة الحال  20-2019ال يختلف الخرباء واملختصون يف املجال الفندقي عىل أن جائحة كورونا 

ا، فاألمر الذي ال فنادق عامليإىل انهيار كيل أو اختفاء للصناعة الفندقية رغم الصعوبات الكبرية التي خلقتها أمام ال
جدال فيه هو أن هذه الجائحة ستغري وستفرض العديد من املعطيات واملظاهر الجديدة يف الصناعة الفندقية عىل 
املستوى العاملي التي تكن معهودة من قبل، حيث تظهر أبرز هذه املظاهر الجديدة التي ستشهدها مختلف الفنادق عند 

 خدمة سواء يف ظل استمرار جائحة كورونا أو حتى ما بعدها يف : عودتها إىل النشاط  وال

أن  وعودة الفنادق من جديد ،سيالحظ 20-2019كورونا عد أزمة بتسجيالت الوصول عند مكاتب االستقبال :  -
            كلام زاد تواصل األشخاص زادت إمكانية نقل وتبادل  هأقل من نقاط االتصال يف الفنادق، وذلك ألن اعدد هناك

ي تتطلب وجود من الطريقة التقليدية الت اللذلك قد تعزز الفنادق تسجيالت الوصول عرب الهواتف الذكية بد  ،الجراثيم
 .1060موظف والتواصل املبارش

لن يتم استخدام الهواتف الذكية لتسجيل الوصول فقط  20-2019جائحة كورونا بعد  بطاقات مفاتيح الغرف : -
ول إىل الغرفة باستخدام الهاتف كمفتاح ذيك بديال عن بطاقات املفاتيح. واملفاتيح الذكية موجودة وإمنا سوف يتم الدخ

 ، عرب تطبيقاتها الخاصةIHG بالفعل يف بعض منتجعات ديزين، ماريوت، وفنادق

             مع عودة تشغيل الفنادق، ستعتمد إدارتها تطبيق معايري النظافة الشخصية لجميع التباعد االجتامعي :  -
العاملني، والنزالء، وتنفيذ التباعد االجتامعي الذي يعد أكرث الطرق نجاعة الحتواء فريوس كورونا، وستكون السمة 
البارزة عىل العاملني ونزالء الفنادق هو اقتناء الكاممات الطبية بشكل متواصل، وقفازات اليدين، ونرش املعقامت يف 

الصحية، وإجراء فحوصات للنزالء قبل تسجيل دخولهم لغرفهم، حيث لن تسمح جميع األماكن التابعة للمنشآت 
-2019ورونا كبسلسلة من القواعد والتدابري الجديدة خالل مرحلة ما بعد  االلتزامالحكومات بإعادة تشغيل الفنادق دون 

 ، وذلك ضمن إطار مكافحة انتشار الفريوس. 20

                                                           

 1060عىل الرابط اإللكرتوين :  25/06/2020أشياء لن تراها يف الفنادق بعد اليوم!"، تم االطالع بتاريخ  10البوابة، "  
https://www.albawaba.com 

https://www.albawaba.com/ar/slideshow/10-%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-1357554
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 املواقع اإللكرتونية ملجموعة من الفنادق العاملية، فسيتم التخيل عن وفقا ملا هو متداول عرب:  تقديم الطعام -
خدمة البوفيه املفتوح، واستبدال ذلك مبا يعرف بقامئة الطعام املتكاملة أو الشاملة، لضامن السالمة الوبائية 

ريوس كورونا قبل ف للسياح،وستتبع إدارة الفنادق خالل تقديم الطعام سلسلة من اإلجراءات الجديدة خالل مرحلة ما
 .1061التي مل تعهدها ، إذ ستختلف طرق تقديم الطعام، ولن يكون هناك تشغيل للمطاعم داخل الفنادق

ستعمل الفنادق عىل استخدام نصف عدد الغرف الستقبال النزالء فقط، عىل أن يتم  عدد النزالء يف الغرف : -
يسهل ر الفريوس، خاصة أن املنشآت السياحية أماكن مغلقة والتقيد باملسافة االجتامعية داخل الفنادق، منعا النتشا

كذلك ستلزم الحكومات الفنادق بعدم تسكني أكرث من شخص أو شخصني يف  ،انتقال العدوى فيها بشكل رسيع
الغرفة الواحدة، مع التأكيد عىل توفر التهوية الجيدة داخل الغرف، وتطبيق معايري النظافة عىل الوسائد، والرشاشف، 

 .تعقيمها بشكل يوميو 

-2019ورونا كستستغني الفنادق عن الكثري من خدماتها بعد مرحلة  وقف حاممات السباحة والنوادي الصحية : -
، كخدمات الساونا، والصاالت الرياضية، وحاممات السباحة، وتخفيض عدد الكرايس عىل الشواطئ، وإعطاء لكل 20

 تؤكد عدم وجود األمريكيةمراض والوقاية منها التابعة للحكومة أل واحد كريس خاص له، ورغم أن مراكز مكافحة ا
دليل قاطع عىل انتقال العدوى من خالل حاممات السباحة أو النوادي الصحية، فإن الفنادق ستكون ملزمة باتباع 

 .إجراءات أكرث رصامة

عندما تدخل غرفة الفندق يجد  20-2019كورونا يف الوضع الطبيعي للفنادق قبل أزمة  عبوات الشامبو والبلسم : -
سوف  20-2019ا جائحة كورونلكن اآلن وبعد  ،الضيف املقيم يف الغرفة عبوات من الشامبو والبلسم يف الحجم الكبري

 .1062يتم استبدال العبوات الكبرية بزجاجات صغرية ذات استعامل واحد ويتم التخلص منها بعد ذلك

 تخطط الفنادق يف زمن التباعد االجتامعي إىل تقليل التواصل بني : الفواتري الورقية عند تسجيل الخروج -
املوظفني والضيوف، لذلك تتجه الفنادق إىل تشجيع الخدمات الذاتية عرب اإلنرتنت أو تطبيق الفندق، وهذا يعني 

يد رباالستغناء عن الفواتري الورقية عند الدفع، وميكن مراجعتها بوجود نسخ تكون موجودة عىل اإلنرتنت وال
 .1063اإللكرتوين

                                                           

  محمد أبو رزق، املرجع السابق.. 1061 
 1062عىل الرابط اإللكرتوين :  25/60/2020أشياء لن تراها يف الفنادق بعد اليوم! "، تم االطالع بتاريخ  10االقتصادي، "   

https://www.aliqtisadi.ps 
 1063 نفس املرجع. 

https://www.aliqtisadi.ps/article/75514/10-%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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-2019ويف نفس السياق نجد أن كثريا من الفنادق العاملية مل ترغب يف االنتظار إىل غاية انتهاء جائحة كورونا 
الستئناف نشاطها يف استقبال الزبائن والحجوزات خاصة مع وجود أخبار إيجابية يف العديد من الدول تفيد بالتحكم  20

بها، ولهذا بدأت هذه الفنادق التفكري يف إعادة التشغيل يف ظل استمرار جائحة كورونا يف وترية انتشار جائحة كورونا 
ويشمل ذلك ، 1064مع مراعاة اإلجراءات االحرتازية املفروضة التي تضعها حكومات الدول ملنع انتقال العدوى 2019-20

ك اعتامد إجراءات صارمة للتعقيم، كذلاعتامد وسائل الوقاية الالزمة مثل الكاممات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة و 
أي أن هذه الفنادق تعمل عىل  ضامن استمرارية نشاطها  1065وضع رشوط معينة للمطاعم واملؤمترات واالجتامعات

 .20-2019وتحقيق األرباح من خالل اتباع سياسة التأقلم والتكيف مع املستجدات التي فرضتها جائحة كورونا 

خدام الرشاشات الكهروستاتيكية لتنظيف غرف الضيوف واألماكن العامة، مع استيف رشع فندق ماريوت  حيث
اختبار تقنية األشعة فوق البنفسجية، باإلضافة إىل وجود حواجز زجاحية يف املكاتب التي تفصل بني موظفي الفندق 

ناطق لضامن لعديد من املماريوت وغريه من العالمات التجارية، بإزالة األثاث وإعادة تشكيل ا م فندقاق، كام والضيوف
 ، و أيضا أعلنتالتي يحددها مسؤولو الصحة(مرت 1.8حوايل )مساحة التواصل االجتامعي التي يبلغ طولها ستة أقدام 

بالنسبة للسياحة الداخلية، مع التشديد عىل اإلجراءات  نشاطهااستئناف عن  2020 ماي 3فنادق يف إسبانيا ومرص يف 
، عىل أن يتلوه 2020جوان حتى أول  %25سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها األقىص إذ  ،نااالحرتازية ضد فريوس كورو 

 .1066كحد أقىص من الطاقة االستيعابية للفندق %50التشغيل بنسبة 

 خامتة : 
تدخل ضمن  20-2019بناء عىل كل ماورد ذكره، وبرصف النظر عن الحديث الدائر حول ما إذا كانت جائحة كورونا 

يولوجية أم ال، فاألمر اليقيني هو أن هذه الجائحة قد ألحقت أرضارا كثرية بقطاع املال واألعامل، وهو إطار حرب ب
 ماتبني من خالل هذه الدراسة  عىل األقل بالنسبة للصناعة الفندقية.

قد حملت معها تداعيات سلبية خطرية عىل الصناعة الفندقية  20-2019حيث توصلت الدراسة أن جائحة كورونا 
يف العامل، حيث بسبب هذه الجائحة عرفت معظم و مختلف الفنادق املنترشة يف دول العامل تراجعا كبريا وحتى توقفا 

 تاما لنشاطها و عملها،  وأصبحت تواجه أوضاعا اقتصادية ومالية واجتامعية  يف غاية الصعوبة والتعقيد .

                                                           

 1064 محمد أبو رزق، املرجع السابق. 
 عىل الرابط اإللكرتوين : 25/06/2020، " قطاع السياحة والسفر بعد كورونا " ،تم االطالع بتاريخ أمني مكرزل 1065

 https://www.iktissadonline.com 
 1066 محمد أبو رزق، املرجع السابق. 

https://www.iktissadonline.com/news/2020/05/11/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iktissadonline.com/news/2020/05/11/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 فاهيمها  تغيريات وتحوالت معتربة يف موباإلضافة إىل ذلك ثبت أن الصناعة الفندقية ستشهد مستقبال
و تداعياتها، بل وأن هذه التغيريات والتحوالت قد بدأت يف الظهور  20-2019ومضامينها بفعل جائحة كورونا 

متثل منعطفا حاسام  20-2019بالفعل يف ظل استمرار هذه الجائحة، وهو ما يقودنا إىل القول أن جائحة كورونا 
 تطوري للصناعة الفندقية عامليا، فالصناعة الفندقية يف ظل استمرار هذه الجائحة وحتىوتاريخيا يف املسار ال

 بعد انتهائها ليست هي نفس الصناعة باملفاهيم واملضامني التي كانت عليها قبل حدوث هذه الجائحة.
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 على المرأة المطلقة 19تداعيات كوفيد 

19 
 

 باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق فاس

 بسلك الدكتوراه كلية الحقوق فاس ةباحث
 

 :ملخص

العامل يف اآلونة األخرية شلال شبه تام عىل جميع مستوياته االقتصادية والسياسية...، نظرا لتفيش جائحة شهد 
يف املغرب ملطلقة ا وبالنظر آلثار األمن الصحي عىل وضعية املرأة ، .  كورونا التي رضبت باألخص األمن الصحي العاملي

را بهذه كبرية لكونهذه الفئة األكرث ترض  ا من إشكاالتيرتتب عنها ملأهمية بالغة وذلك هذه الفئة فقد شكلت قضية 
 الجائحة. 

مدى تأثري هذه الجائحة  ومن خالل تفاقم  أرضار هذه الجائحة عىل املرأة ، حاولنا من خالل هذا البحث أن نحدد
عىل املرأة املطلقة، وكذا التداعيات املرتتبة عنها يف فرتة الحجر الصحي . كام حاولنا أيضا االطالع عىل  آلية الدعم 

 الخاصة بصندوق التكافل العائيل  التي وضعها املرشع  املغريب من أجل النهوض بوضعية املرأة املطلقة .

 

Résumé:  

Actuellement, le monde connu une paralysie presque complète sur tous les niveaux 

que ce soit économique, politique et sociale… en raison de la propagation de la pandémie 

covid-19 qui a impacté en particulier la sécurité sanitaire mondiale. Et au vu de l’effet de 

la sécurité sanitaire sur le statut des femmes divorcées au Maroc, l’étude de l’impact de 

la pandémie sur cette catégorie des femmes a de grande importance, en raison des 

problèmes qui en résulte et comme  étant la catégorie la plus touchée par cette pandémie.  

A travers l'aggravation des dégâts de cette pandémie sur les femmes, nous aurons 

tenté à travers cette recherche de déterminer l'ampleur de l'impact de cette pandémie sur 

les femmes en général, ainsi que ses répercussions pendant la période de quarantaine sur 

la femme divorcée en particulier. Nous aurons également tentéde connaître les différentes 

politiques sociales et mécanismes de soutien du Fonds de solidarité familiale que le 

gouvernement marocain aurait  mis en place afin de faire progresser le statut de la femme 

divorcée face à la pandémie de covid-19. 
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 مقدمة:
 عىل جميع مستوياته االقتصادية والسياسية...، نظرا لتفيش جائحة كورونا التي رضبتتحوال عميقا العامل  يشهد

مل إىل اباألخص األمن الصحي العاملي، الذي يعترب أحد عنارص النظام العام وهو أحد مكونات األمن اإلنساين الش
جانب األمن الغذايئ واألمن املايئ ...، حيث إن املخاطر الصحية خصوصا يف حالة األوبئة مثال تصبح مخاطر عابرة 
للقارات والتعرتف بالحدود الجغرافية بني الدول ، والدليل عىل ذلك  هو االنتقال الرسيع وغري املتوقع لوباء )كورونا 

ن" بالصني الشعبية، ويف وقت وجيز انتقلت العدوى ألغلبية دول العامل والذي ظهر يف "ووها1067(19فريوس كوفيد 
 . وقبله كان العامل قد عاين من مخاطر إنفلونزا الطيور واإلنفلونزا الخنازير...

وبالنظر ألهمية األمن الصحي وارتباطه مبختلف مكونات النظام العام ،وبالنظر آلثار األمن الصحي عىل وضعية 
يف املغرب فقد شكلت قضية املرأة وما يرتبط بها من إشكاالت يف تحديد أثر جائحة كورونا محور هذه  املطلقة املرأة 

 يف ظل ما يعرف بالحجر الصحي.  النساء املطلقاتالدراسة لتحديد اآلثار املرتتبة عىل

إلنسان . ا إن املساواة بني الجنسني حجر األساس لكل مجتمع دميوقراطي يتوق إىل العدل االجتامعي وحقوق
ولكن يف أغلب املجتمعات تتعرض النساء ألوجه عدم املساواة يف القانون والواقع ، عىل مستوى العديد من أوجه 
النشاط. ومام يسبب هذا الوضع ويزيد من حدته وجود متييز يف األرسة واملجتمع ومكان العمل .ذلك أن مكانة النساء 

تابعة للميدان يعشن فيه .فحسب القوانني والتقاليد، حرمت العديد من اعتمدت تاريخيا عىل القوانني والعادات ال
 1068املجتمعات النساء من حق الحصول عىل مكانة قانونية واجتامعية مستقلة .

أهمية بالغة وذلك عىل اعتبار أنه ذو أبعاد قانونية وحقوقية  عىل املرأة املطلقة، 19تداعيات كوفيد يكتيس موضوع  و
ية،  السيام وأن املغرب يف مرحلة انتقال إىل الحداثة بكل ما تعنيه من رضورة عرصنة وتطوير بناه وسياسية و اجتامع

 الفكرية واالقتصادية واالجتامعية...،وتنقسم هذه األهمية إىل أهمية نظرية وأخرى عملية :

نقاش والتفاعل خصبة لل فبالنسبة لألهمية النظرية أو العلمية فهي نابعة من كون هذا املوضوع شكل أرضية       
بني العديد من الفعاليات داخل األوساط الفكرية والحقوقية ، كام يشكل البحث العلمي رافدا أساسيا من روافد تطوير 
اآلليات الكفيلة بالنهوض باملساواة، ذلك أن األبحاث العلمية املوضوعية ميكنها أن تقف عىل مكامن القوة من أجل 

 لل من أجل تقوميها ، وذلك كله بهدف اإلسهام يف عملية السعي نحو املساواة .تثمينها وعىل مكامن الخ

                                                           

ة من الفريوسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بيت الزكام وأمراض أكرث وخامة ، مثل متالزمة الرشق االوسط التنفسييعد فريوس كورونا فصيلة كبرية 1067-
((mers-cov.وميثل فريوس كورونا املستجد ساللة جديدة مل يسبق تحديدها لدى البرش من قبل ،)ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس، 

 .33، ص24/2013- 23، مجلة مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد ، عدد مزدوج 2011اربة النوع يف دستور أمني ركلمة، تأصيل مق -1068
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ن خالل ماملرأة املطلقة أما عىل املستوى العميل، فأهمية املوضوع تتجىل يف دراسة أثار جائحة كورونا عىل 
 املؤرشات االقتصادية واالجتامعية عىل أرض الواقع،  وكذا تقارير املؤسسات الرسمية . 

ائحة جه فإن اإلشكالية املركزية التي يثريها هذا املوضوع الذي نحن بصدد دراسته ، تتمثل يف مدى تأثري وعلي
 ؟ املطلقة  عىل املرأة كورونا

 من قبيل : سئلةوهي إشكالية تفرض اإلجابة عىل جملة من األ   
 ماهي الرشوط واإلجراءات إلستفادة النساء املطلقات من صندوق التكافل العائيل؟

 ماهي آثار الجائحة عىل النساء املطلقات ؟

 ومن أجل دراسة هذا املوضوع واإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية فقد عملنا إىل تقسيم املوضوع إىل محورين :

 الية دعم املطلقات من خالل صندوق التكافل العائيل األول:املبحث 
 ات املطلقالنساء عىل  كورونا جائحةمدى تأثري  الثاين:املبحث 

 

 الية دعم املطلقات من خالل صندوق التكافل العائيل األول:املبحث 
يعد صندوق التكافل العائيل مرشوعا اجتامعيا متميزا، يهدف إىل تحقيق مجموعة من املرتكزات األساسية التي 

اة اليومية يتهدف إىل تحقيق االستقرار االجتامعي عن طريق حل العراقيل املادية واالجتامعية، التي تعرتض الح
مسألة نفقة املطلقة وأبنائها،والتي استفحلت بشأنها القضايا املعروضة أمام  :لألرس املعوزة، من جملة هذه املشاكل

 .2004القضاء، مام جعل منها ظاهرة عويصة العالج، مل تنفع معها الحلول الترشيعية التي جاءت بها مدونة األرسة لسنة 

عية التي واجهتها األرس املغربية املعوزة، من جهة، واألم املطلقة يف ظل صعوبات وأمام تفاقم املعضالت االجتام
التنفيذ التي تحد من فعالية األحكام القضائية الخاصة بالنفقة، من جهة ثانية، حاول املرشع املغريب تجاوز هذه املشاكل 

 ادة من صندوق التكافل العائيل؟. فامهي إذا رشوط وإجراءات االستف1069من خالل إحداث صندوق التكافل العائيل

 : رشوط االستفادة من صندوق التكافل العائيلاألوىل الفقرة
من املرسوم  02واملادة  83.17كام وقع تعديله مبقتىض القانون رقم  41.10من القانون رقم  05و  02طبقا املادتني 

، 2018ماي  29الصادر بتاريخ  249. 2.18رقم كام وقع تعديله مبقتىض املرسوم  2011شتنرب  6الصادر بتاريخ  2.11.195
 يشرتط لالستفادة من التطبيقات املالية لصندوق التكافل العائيل تحقيق الرشوط التالية : 

                                                           
 صباحا. 11عىل الساعة  11.08.2020بتاريخ  WWW.MAROCDROIT.COMمحمد لشقار، صندوق التكافل العائيل. انظر املوقع  -1069

http://www.marocdroit.com/
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 التوفر عىل مقرر قضايئ محدد للنفقةأوال: 
تفوق شهرين من  ملدةتأخر تنفيذ هذا املقرر أو تعذره كليا أو جزئيا لعرس املحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه 

 1070تاريخ تقديم طلب تنفيذ املقرر القضايئ يف مواجهته.

 ثبوت عوز األم بالنسبة ملستحقي النفقة من األوالدثانيا: 
م تحقيق ويعترب هذا الرشط جوهريا حتى يت، ثبوت عوز الزوجة يف ما يخص مطالبتها باالستفادة أصالة عن نفسها

 أن إثبات العوز يبقى أمرا صعبا ما يفتح املجال للجوء إىل التحايل عىل القانوناإلستفادة من مخصصات الصندوق، مع 
 ٠1071والتملص واالحتيال لالستفادة من مخصصات الصندوق

أن يكون املستفيد ال زال مستحقا للنفقة ساعة تقديم طلب االستفادة وذلك طبقا ألحكام النفقة كام نظمتها مدونة 
سنة ملن يتابع دراسته. أما البنت فينبغي أال  25سنة شمسية كاملة أو دون  18ون سن األرسة: بأن يكون سن األوالد د

تكون متزوجة أو تتوفر عىل الكسب. يف حني يستمر حق املصابني بإعاقة والعاجزين عن الكسب يف االستفادة إىل 
 ع امللزم بالنفقة.حني زوال هذا املانع. أما الزوجة فينبغي أن تكون عالقتها الزوجية ال زالت قامئة م

 : إجراءات االستفادة من صندوق التكافل العائيلةالثاني الفقرة
 حتى يتأىت للفئات املذكورة أعاله االستفادة من التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائيل بعد توفرها عىل الرشوط

 9 83.17م تعديله مبقتىض القانون رقم كام ت 41.10املذكورة ال بد من سلوك املسطرة املنصوص عليها يف القانون رقم 
واملتمثلة يف: تقديم طلب االستفادة من الصندوق إىل رئيس املحكمة االبتدائية املصدرة للمقرر القضايئ املحدد للنفقة 

زة املطلقة األم املعو  -أو املكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد يف دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من طرف: 
 نيابة عن أوالدها القارصين مستحقي النفقة.

 الزوجة املعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أوالدها القارصين مستحقي النفقة حسب الحالة. -
 الحاضن غري األب نيابة عن املحضون مستحق النفقة. -
 مستحق النفقة من األوالد إذا كان راشدا. -
 املكفول القارص.املرأة الكافلة نيابة عن  -

                                                           
بتغيري القانون  83.17املتعلق بتحديد رشوط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل كام تم تعديله القانون رقم  41.10من قانون رقم  5املادة  - 4

االخرة  جامدى 5بتاريخ  1.18.20املتعلق بتحديد رشوط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل الصادر بتنفيذ الظهري الرشيف رقم  41.10رقم 
  .1456(، ص2018مارس  12) 1439جامدى االخرة  23بتاريخ  6655(. الجريدة الرسمية عدد  2018فرباير  22) 1439

،  2018 قصباح العمراين، املرأة واملشاركة السياسية باملغرب، مساهمة تحليلية إلدماج مقاربة النوع يف السياسات العمومية، مطبعة أفريقيا الرش  -1071
 .283ص 
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مستحق النفقة من األوالد إذا كان قارصا وليس له نائب رشعي أو مل تتأت النيابة عنه، بعد أن يأذن له رئيس  -
 1072املحكمة املختصة أو من ينوب عنه.

 وال بد من إرفاق طلب االستفادة بالوثائق التالية حسب الحاالت:

( املحرض املحرر من طرف 2ن املقرر القضايئ املحدد للنفقة؛ ( نسخة م1فبالنسبة ملستحقي النفقة من األوالد: 
( نسخ موجزة من رسم والدة األوالد املحكوم لهم بالنفقة؛ 3املكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛ 

 ( شهادة وفاة األم أو ما يفيد عوزها حسب الحالة.4

( املحرض املحرر 2( نسخة من املقرر القضايئ املحدد للنفقة ؛1املكفولني: وبالنسبة ملستحقي النفقة من األطفال 
( نسخ موجزة من رسم والدة األوالد املحكوم 3من طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛ 

( املحرض املحرر من 2ايئ املحدد للنفقة؛( نسخة من املقرر القض1وبالنسبة للزوجة املعوزة املستحقة للنفقة:  لهم بالنفقة.
( ترصيح بالرشف مصحح 4( شهادة إثبات العوز؛ 3طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

كمة حاإلمضاء بكون العالقة الزوجية مع امللزم بالنفقة ما تزال قامئة عند تاريخ تقديم الطلب، وبااللتزام بإشعار رئيس امل
 1073أو الهيئة املختصة فورا بكل تغيري يطرأ عىل هذه العالقة.

بتطبيق  2008شتنرب  29ويتم إثبات العوز باإلدالء ببطاقة املساعدة الطبية املنصوص عليها يف املرسوم الصادر بتاريخ 
ز مسلمة من السلطة املتعلق بنظام املساعدة الطبية، أو بشهادة عو  65.00مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 

 املحلية ملوطن طالب الشهادة.

 وهذه الوثائق ميكن عند االقتضاء تغيريها مبقتىض قرار مشرتك لوزير العدل والوزير املكلف باملالية.

للمرسوم  2018ماي  29وقد تم االستغناء عن وثيقة شهادة الحياة سواء بالنسبة إىل األم أو األطفال مبقتىض تعديل 
، كام تم مبقتىض التعديل نفسه إلغاء املطالبة باإلدالء بشهادة 2011شتنرب  06الصادر يف  41.10قانون رقم التطبيقي لل

عدم الخضوع للرضيبة، وجعل إمكانية تسليم شهادة العوز من قبل السلطة املحلية بدل ما كان معموال به سابقا من 
 حرص جهة تسليمها يف الوايل أو العامل أو من ينوب عنه.

                                                           
بتغيري القانون  83.17املتعلق بتحديد رشوط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل كام تم تعديله القانون رقم  41.10من قانون رقم  4املادة  -1072

جامدى االخرة  5بتاريخ  1.18.20املتعلق بتحديد رشوط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل الصادر بتنفيذ الظهري الرشيف رقم  41.10رقم 
 .1456(، ص2018مارس  12) 1439جامدى االخرة  23بتاريخ  6655(. الجريدة الرسمية عدد  2018فرباير  22) 1439

يتعلق بتحديد رشوط ومساطر  41.10( بتطبيق أحكام القانون رقم 2011سبتمرب  6) 1432شوال  7صادر يف  2.11.195من مرسوم رقم  2املادة  - 1073
 . 5978ندوق التكافل العائيل واملنشور بالجريدة الرسمية عدد االستفادة من ص
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جرد التوصل بالطلب يبت رئيس املحكمة االبتدائية املختصة أو من ينوب عنه يف طلب االستفادة من الصندوق ومب
داخل أجل أقصاه مثانية أيام من تاريخ تقديم الطلب مبقتىض أمر، وميكن الرجوع إليه يف حالة وجود أي صعوبة يف 

 طعن، وينفذ عىل األصل وال يحتاج إىل تبليغ.تنفيذ هذا األمر. وهذا األمر يعترب نهائيا وغري قابل ألي 

ويحرص الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق املايل الذي يجب رصفه من طرف الصندوق لكل مستحق للنفقة يف 
درهام لكل مستفيد وعىل أال يتعدى  350حدود املبلغ املحكوم به، عىل أال يتجاوز سقف االستفادة عن كل شهر مبلغ 

درهام عن كل شهر. وإذا تعلق األمر بأرسة تتكون من زوجة  1050الية ألفراد األرسة الواحدة مبلغ مجموع التسبيقات امل
 درهم. 1400معوزة وأوالدها فإن مجموع التسبيقات املالية يجب أال يتعدى 

 عوتقوم كتابة الضبط داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ صدور األمر القضايئ بتوجيهه مبارشة إىل صندوق اإليدا 
والتدبري الذي عليه أداء التسبيق املايل املأمور به للمستفيد بأي وكالة بنكية أو بأية وسيلة من اختيار املستفيد يحددها 

 عند تقديم طلبه.

وعىل صندوق اإليداع والتدبري مواصلة رصف التسبيق املايل للمستفيدين منه ملدة سنتني ما مل يسقط حق املحكوم 
 إذا فيذها من لدن املحكوم عليه. وعىل املستفيد تقديم طلب مواصلة االستفادة بعد انرصام سنتنيله بالنفقة أو ثبوت تن

تحققت رشوط االستفادة املنصوص عليها أعاله وتم إرفاقه بنفس الوثائق السالف ذكرها. وبعد صدور أمر رئيس املحكمة 
 قتضيات.يواصل صندوق اإليداع والتدبري رصف هذه التسبيقات بنفس الشكل وامل

وال يرتتب عن إثارة الصعوبة يف تنفيذ املقرر القضايئ املحدد للنفقة وقف إجراءات رصف التسبيق املايل مامل 
 1074يصدر أمر بإيقاف تنفيذ املقرر القايض بتحديد النفقة.

 املطلقات النساء عىل  كورونا جائحةمدى تأثري  الثاين:املبحث 
ار وباء صنف حسب منظمة الصحة العاملية بالجائحة، هذه األخرية كان لها ، عرف العامل انتش2020منذ بداية عام 

انعكاسات سلبة خاصة عىل صحة الفرد و التي أدت إىل ماليني االصابات، اليشء الذي أجرب مجموعة من  الدول 
بري يف ور كالتخاذ قرار فرض الحجر الصحي كإجراء أويل للحفاظ عىل صحة املواطن. صحيح أن هذا القرار كان له د

تقليل عدد االصابات، لكن من ناحية أخرى كان له مجموعة من اآلثار االقتصادية و االجتامعية عىل املواطن، خاصة 
إذا تعلق األمر بالنساء لكونها العنرص األول و األكرث  ترضرا بهذه الجائحة، هذه اآلثار كانت سبب يف انتشار وباء جديد 

خري مشكلة اجتامعية و اقتصادية خطرية و التي تؤثر بشكل سلبي خاصة عىل املرأة، أىل وهو الطالق.يعترب هذا األ 

                                                           
 .2018راجع دليل صندوق التكافل العائيل  - 1074
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حيث نجدها األكرث تأثرا بالطالق،  ملوقف املجتمع من املطلقات و تعرضها إىل عوز مايل. كام أن هذه االنعكاسات 
 يشه املرأة.تختلف باختالف بيئتها، فتكون املعاناة بحجم الوضع االقتصادي و االجتامعي الذي تع

 عىل املرأة املطلقة :االثار االقتصادية و االجتامعية للحجر الصحيالفقرة االوىل
إذا حاولنا ان نحدد تأثري الحجر الصحي الذي تبناه العامل ملواجهة  وباء كورونا، نجد أن هذا األخري كان له  آثار 

  : عىل املستوى االقتصادي أوال و عىل املستوى االجتامعي ثانيا

 عىل املستوى االقتصاديأوال: 
حسب الدراسات التي قامت بها األمم املتحدة  حول تأثري الجائحة عىل املستوى االقتصادي العاملي، نرى أن 
هذه األخرية كانت لها ارضار اقتصادية تتمثل بشكل كبري يف التوقف املفاجئ للنشاط االقتصادي، انخفاض حاد يف 

،اضطراب يف %4.9 ك كبري يف سالسل اإلنتاج و التوريد، انكامش اقتصادي عاملي بنسبةو ارتبا %12  التجارة العلمية
أسعار البرتول و الغاز ، غلق الحدود بني الدول الشيئ الذي اجرب مجموعة من الرشكات عىل اإلغالق أو التقليل من 

مليار حول العامل  9.7ية فإن فحسب إحصائيات منظمة العمل الدول .1075نشاطاتهم مام  أدى إىل ارتفاع نسبةالبطالة
     .1076من القوة العاملية  العاملة %81 تأثروا بشكل كيل أو جزيئ، أي بحوايل

و عىل أساس مجموعة من التقارير حول تأثري الجائحة، أبدت أن الحياة االقتصادية و اإلنتاجية للمرأة تأثرت 
أقل  ملستوى العاملي نجد أن النساء يكسنب أقل و يوفرنأيضا بشكل غري مناسب إذا ما قارناها بحياة   الرجل. فعىل ا

ولديهن وظائف أقل امانا، و يزداد احتامل توظيفهن يف القطاع الغري مهيكل )األعامل الزراعية، األعامل املنزلية، 
بقى تالحرف اليدوية( وال يستفدن من الوصول اىل الحامية االجتامعية وبالتايل فإن قدرتها عىل التصدي لألزمات  

 .أقل من الرجل

إن األوضاع االقتصادية للنساء يف املغرب تعد أكرث هشاشة لعدة أسباب اجتامعية قد متنع املرأة من املشاركة يف 
للرجال. كام  %70.5مقابل  % 22.1سوق العمل عىل قدم املساواة مع الرجل، حيث تصل مشاركة املرأة يف املغرب إىل 

فحسب اخر االحصائيات التي  1077.عند أقرانهن من الرجال %7.8مقابل  %13.5 أن نسبة البطالة للنساء تصل إىل
سنة سيصلون إىل  34و 25قامت بها االمم املتحدة حول  تأثري الجائحة  أوضحت أن املرأة التي تبلغ من العمر ما بني 

 فئة تشتغل يف القطاع ،حيث انها أول من يفقد وظيفتهن ألنهم أكرث1078باملقارنة مع الرجال % 25 عتبة الفقر بنسبة
                                                           

   2020ميزانية املواطن لقانون املالية املعدل -1075
    www.un.orgاإللكرتوين، املوقع 2020أبريل  9عىل النساء و الفتيات،  19األمم املتحدة، موجز السياسات : آثار مرض فريوس كورونا )كوفيد  -1076
، تاريخ النرش 2019اململكة املغربية، املندوبية السامية للتخطيط، مؤرشات سوق الشغل الرئيسية املتعلقة بالنشاط و التوظيف و البطالة لسنة  -1077

   2020\08\25 ، تاريخ التصفح2020\02\06
 .www.un.org، املوقع اإللكرتوين2020أبريل  9عىل النساء و الفتيات،  19د ألمم املتحدة، موجز السياسات : آثار مرض فريوس كورونا )كوفي -1078
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الغري مهيكل و لكونه من أول القطاعات التي تأثرت بشكل مبارش، فهذا يعني أن نسبة مرتفعة من النساء العامالت 
  .ستترضرن بشكل كبري

 عىل املستوى االجتامعيثانيا: 
ان ل العنف يف كل مكمن أبريل دعا االمني العام لألمم املتحدة إىل إيقاف إطالق النار وإنهاء جميع أعام 5يف 

حتى يتمكن تكريس الجهود واإلهتامم الكامل واملوارد ملكافحة هذا الوباء، لكن العنف ليس فقط متفشيا يف ساحة 
املعركة، بل إنه موجود حتى يف املنازل. ففي هذه الفرتة تزايد العنف ضد النساء والفتيات عىل مستوى العامل، حيث أن 

قتصادية واجتامعية وهذا ناتج عن الوصول املحدود اىل الخدمات، الشيئ الذي جعل هذه الجائحة ولدت توثرات إ
املرأة يف مواجهة دامئة مع املشاكل.  ولهذا وإن كان من السابق ألوانه الحصول عىل إحصائيات كاملة نجد أن هناك 

 %26 كرث منالزيادة إىل أ تصل  ث العديد من التقارير املقلقة عن زيادة العنف ضد املرأة يف جميع أنحاء العامل،  حي
 يف حني يف بعض البلدان ميكن لهذه النسبة أن تتضاعف حيث أنها ميكن أن توضح فقط الحاالت األكرث خطورة

 19 -فعىل املستوى الوطني وحسب البحث امليداين الذي قامت به جمعية ) امرأة( حول انعكاس جائحة كوفيد
باملقارنة يف نفس الفرتة من السنة   %30ملغرب، اتضح أن العنف قد تزايد بنسبة عىل العنف املامرس اتجاه النساء با

و املرتبط بالعنف ضد  2020أبريل  30هذا االرتفاع برز أيضا يف دورية رئاسة النيابة العامة الصادرة يف 1079 .املاضية
  .أبريل 20مارس إىل  20مابني الل الفرتة شكاية خ 892املسجلة لدى النيابة العامة النساء و التي أظهرت بأن عدد الشكايات 

وإىل جانب العدد املتزايد لضحايا كورونا، يتخد العنف ضد املرأة شكال من أشكااللتعقيد حيث يتم استغالل 
الجائحة باعتبارها تهديدا يستغله الرجل يف عدم قدرة املرأة عىل طلب املساعدة الشيئ الدي يجعلها تخاطر بالنزول 

ون مكان تأوي إليه، مام يؤدي إىل أذية املرأة بشكل أكرب و أعنف  سواء من الناحية النفسية أوالجسدية، إىل الشارع د
يف الوقت نفسه تواجه مراكز املساعدات  االجتامعية صعوبات  يف تقديم يد العون وهذا راجع إىل تغيري أولوياتهم 

 .رونافبعض املراكز تم غلقها وتحويلها اىل فضاء استقبال مرىض كو 

 اآلثار الجانبية للحجر الصحيثالثا: 
إذا كان للحجر الصحي الناتج عن وباء كورونا آثار اقتصادية و اجتامعية مبارشة، فال ميكن أن ننىس آثاره الجانبية 
و التي أثرت بشكل كبري عىل األزواج حيث أدت بهم إىل وضع حد لعالقاتهم الزوجية، وهذا راجع إىل عدم قدرة املرأة 

 تحمل الضغطات النفسية و املسؤوليات املتزايدة يف فرتة الحجر الصحي.  فمنذ منتصف مارس، أبلغت الصني عىل
عن الزيادة يف حاالت الطالق يف البالد، و هكذا  ووفقا لصحيفة بكني اليومية و جلوبل تاميز، تعرضت مكاتب األحوال 

                                                           
 ، 2020عميل، يونيو -عىل العنف املامرس اتجاه النساء باملغرب، تقرير بحث 19-امرأة، انعكاس جائحة كوفيد  -1079
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 وبعة من طلبات الطالق، وهو نفس الشيئ الذي حصل يفاملدنية يف بعض املدن  مبجرد انتهاء الحجر الصحي إىل ز 
روسيا، و إسبانيا. أما يف فرنسا وحسب إحصائيات اولية قام بها معهد لداسات الرأي و التسويق يف فرنسا والخارج  

من األزواج قرروا اإلبتعاد عن بعض يف  % 11مؤخرا حول مدى ثأثري الحجر الصحي عىل العالقة الزوجية، نجد أن  
من  % 10من النساء من اتخذوا قرار الطالق باملقارنة  %13يرغبون يف اإلنفصال بشكل نهايئ ، حيث أن  %4ني ح

الرجال. فإذا ما حولنا أن نربط هته النسبة مبستوى الدخل الفردي نجد أن نسبة الطالق كانت مرتفعة بالنسبة لألشخاص 
ا يدل عىل أن املشاكل االقتصادية كانت املسبب الرئييس يورو.  و هذا إن دل عىل يشء إمن 2464ذوا دخل أقل من 

 1080.لهذه الظاهرة
أن تعيش تحت سقف واحد ملدة تزيد عن شهرين كانت كفيلة لبعض األزواج لعدم تحمل هذا االختالط القرسي، 

عة من و وهذا ما أوضح عىل أن األزمة الصحية كشفت عن اختالفات عميقة بني الزوجني و التي كانت وراء فشل مجم
االكتئاب و  العالقات. ومن هنا تتضح   السلبيات  النفسية و االجتامعية للحجر الصحي و التي تتجىل يف حالة التوتر 

التي يصاب بها االنسان، و التي تصبح كفيلة يف اتخاذ قرارات لتغيري خطة الحياة املتعلقة بالرشيكـ، و قد تكون هذه 
 .1081و إنهاء العالقة الزوجية القرارات سبب يف تدمري تنظيم األرسة

 :الدوافع و األسباب النوعية و الكيفية حول ارتفاع نسبة الطالق باملغربالفقرة الثانية 
إذا كان الحجر الصحي رضوريا لحامية صحة الناس أثناء الجائحة، فقد كان له من ناحية أخرى رضر كبري عىل 

أنهو عالقتهم بعد انتهاء الحجر الصحي الكيل الذي دام ثالثة حياة الزوجني  يف املغرب حيث أن العديد من األزواج 
أشهر. فوفقا ملحاميني متخصصني يف قانون األرسة الذين أجرينا معهم اتصال من أجل معرفة وضعية الطالق باملغرب 

ن ارتفاع عيف هذه الفرتة، فقد أكدوا لنا ان الحجر الصحي ساهم بشكل مبارش يف تفاقم التوترات الزوجية التي نتجت 
قضية يف  200من يوليوز  استقبلت محكمة األرسة بالدار البيضاء حوايل  15عدد طلبات الطالق امام املحاكم. فمنذ 

حالة كل أسبوع لحاالت الطالق  180اليوم إلجراءات الطالق القضائية  يف حال تقديم أحد الزوجني طلب الطالق و 
مقارنة بنفس الفرتة من العامل املايض بحسب ترصيحات املحامية كنزة  % 30 إىل 20الودي وهو ما ميثل زيادة بنسبة 

ففي الواقع اذت فرتة الحجر الصحي اىل تحفيز التوترات، باالضافة اىل ذلك ، 1082املنصوي  لصحيفة أوبسريفاتور
ذه الفرتة مل هأشهر من االنشطة القضائية املعلقة ساعدت ايضا اىل تفيش ظاهرة الطالق يف املغرب النه خالل  3فان 

                                                           
1080 - Institut d’étude opinion et marketing en France et l’international, rapport d’étude, Etat des lieux de la vie sexuelle et affective 
des français durant le confinement, 5 mai 2020, page 26, www. IFOP.fr 

 ، ص2020يوليوز – 20العدد  -جائحة كورونا4ملف خاص –مجلة الباحث ، تأثريات الحجر الصحي عىل وضعية املرأة داخل األرسةفاطمة الزهراء أخانة،  -1081
126   

1082 -KawtarFirdaouz, journal l’observateur, « le confinement : les cas de divorce explosent au Maroc », 6 aout 2020, consulté le 
20/08/2020, https://www.lobservateur.info/confinement-les-cas-de-divorce-explosent-au-maroc/ 

https://www.lobservateur.info/confinement-les-cas-de-divorce-explosent-au-maroc/
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إذا أردنا أن نجزم  .يتمكن االزواج الذين أرادوا الطالق قبل الجائحة من تقديم طلباتهم فام كان عليهم سوى االنتظار
عىل أن الحجر الصحي أدى إىل إزدياد التوترات، فإن السؤال املطروح : ماهي الدوافع واألسباب التي أدت ارتفاع 

 ؟ ر الصحيحاالت الطالق خاصة يف فرتة الحج

من خالل تقرير قامت به جمعية املرأة حول إنعكاس الجائحة عىل املرأة،  تبني أن إرتفاع الطالق ناتج عن 
 . مجموعة من األسباب أهمها أسباب عائلية واقتصادية

 االسباب العائليةأوال: 
ألسبوع ، هذه الظروف ايام يف ا 7ساعة  24والتي تتمثل بشكل كبري يف التعايش االجباري يف مساحات صغرية 

كان لها نتائج وخيمة و التي تتمثل يف العنف الجسدي و النفيس و السيطرة عىل النساء و تقييد حريتهن و حرمانهن 
من مغادرة املنزل وهو السالح األكرث استعامال خالل الجائحة ، كام ميكن أن تتمثل أيضا يف الطرد التعسفي  من 

سباب أن تتمثل يف فرض قواعد و رشوط تعسفية عىل النساء و األطفال داخل املنزل بيت الزوجية. كام ميكن لهذه األ 
نظرا  للظروف االقتصادية التي الصعبة التي يعيشها األزواج يف هذه الفرتة بسبب فقدان الدخل األرسي. باإلضافة ملا 

و التي تتمثل  ؤوليات الجديدة و اإلضافيةسبق نجد أن زيادة األعباء عىل النساء يف األعامل املنزلية، مبا يف ذالك املس
يف التعليم  املنزيل لألطفال أدت إىل إجبار بعض النساء عىل التحمل الكيل ملسؤوليات البيت دون مشاركة الرجل، 

  .1083اليشء أدى بها إىل طلب الطالق و التخيل عن حقوقها و التنازل عن النفقة

 األسباب االقتصاديةثانيا: 
سباب االجتامعية التي أدت إىل ارتفاع  عدد طلبات الطالق ، نجد أيضا اسباب اقتصادية و التي باإلضافة إىل األ  

تتمثل بشكل كبري يف الظروف التي متر بها األرسنتيجة قلة الدخل أو عدم الكفاية يف تقيق التوازن الفعيل لتغطية 
،كام نجد أيضا سلب 1084عزعة االسقرار العائيلهذه املطالب التي تقع بالرضورة عىل أعباء الزوج، والتي من شأنها ز 

 .املدخرات الخاصة ببعض النساء بالقوة و التهديد تحت ذريعة املساهمة يف مصاريف البيت

إن فقدان النساء لعملهم جعلهم أكرث تبعية ألزواجهم و خضوعا ملعاملتهم القاسية و التي متس بالكرامة خاصة 
ن زوجاتهم أو يعتمدون عليهم لرشاء التبغ و الكحول، أدى مبجموعة من النساء من قبل األزواج الذين يتلقون الدعم م

   .إىل اختيار الطالق كحل أنسب لحل هذه املشاكل

                                                           
        13، الصفحة2020عميل، يونيو  -عىل العنف املامرس اتجاه النساء باملغرب، تقرير بحث 19-امرأة، انعكاس جائحة كوفيد  -1083
 11يف املجتمع الجزائري "، مجلة العلوم االجتامعية و االنسانية، العدد  محمد العيد مطمر، حمزة جباييل، "الطالق و آثاره عىل التفكيك األرسي -1084

   503 ، الصفحة31/12/2018، 
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استفادة بعض األزواج من دعم الجائحة الذي متنحه الدولة يف إطار املسعدات رغم عدم انفاقهم عىل زوجاتهم 
ة يس هناك انفصال قانوين. فإذا ما أردنا أن نحلل هذه النقطة املتعلقة مبساعدو أبنائهم باعتبارهم أنهم يف حالة نزاع و ل

الدعم، نرى أوال أن هذه التعويضات   تم توجيهها بشكل أويل للمسجلني يف صندوق الضامن االجتامعي حيث أن 
مقارنة  %64.6 بنسبة النساء أكرث عرضة من الرجال للعمل يف وظائف محدودة الدخل و باألخص بالقطاع الغري مهيكل  

للرجال و بالتايل أقل احتامل للتسجيل يف صندوق الضامن االجتامعي. أما فيام يخص دفع التعويضات  %43.3 ب
لألشخاص الغري مسجلني يف هذا الصندوق ، فكانت موجهة ألصحاب بطاقة "نظام املساعدة الطبية"، هذه البطاقة 

لزوج، الشيئ الذي يستعيص عىل املرأة التي مل يصدر حكم بطالقهن يتم تخصيصها لألرس و عادة ما تكون باسم ا
  .من االستفادة من الدعم مام يزيد من معاناتهن  ومعاناة أرسهن

 االنعكاسات االقتصادية للطالق عىل املرأة يف فرتة الحجر الصحيثالثا: 
الطالق  نفسية التي ينتج عنهاان قرار الطالق حتى وإن كان بالرتايض ليس سهال أبدا، فرغم االضطرابات ال

فإن له انعكاسات مالية ال تقاس عىل املدى القصري خاصة بالنسبة للمرأة، فهي تعترب الخارس األكرب يف الطالق حيث 
  .للرجال %2.5  مقابل % 19 أن مستوى عيشها ميكن أن  يتدهور بنسبة

،نجد أنه رغم املستوى 1085القتصادية الفرنيسفحسب التقرير التي قام به املعهد الوطني لإلحصاء و الدراسات ا
التعليمي العايل للنساء فإن دخلهن يبقى أقل بكثري من الرجال، الشيئ الذي يجعل حياتهن املهنية عىل املحك. 

 20 فاألشهر التي تيل الطالق مبارشة تؤثر بشكل واضح عىل املستوى املعييش للمرأة. فقد اظهرت الدراسة التالية أن
من الرجال، خاصة اذا ما تحملت املرأة مسؤولية الحضانة اليشء الذي يجعلها  %8 ء يعانني من الفقر مقابلمن النسا %

   .تقبل بعمل ال يليق مبكاناتها من أجل الحصول عىل الرزق

 .سنة خاصة إذا ما حصلت املرأة عىل الحضانة 54و  45هذا التأثري يكون اكرب يف السن ما بني 

ن أن يحد من حريتها وأن يعيدها إىل سلطة األب و اإلخوة ورقابتهم مام يجعلهم عرضة إن طالق املرأة ميك
لضغوطات نفسية و اقتصادية خاصة بالنسبة للمطلقات الاليت عليهن مسؤولية األبناء، فمعظم النساء املطلقات يف 

و املادي من  لدعم العاطفيمجتمعنا يخضعن لرقابة األهل، ويعشن حياة تتسم بالعزلة، و يحصلن عىل القليل من ا
 1086.األهل و األقارب

                                                           
1085 -  Institut national de la statistique et des études économiques, « les inégalités économiques entre hommes et femmes après 
le divorce : le revers de la spécialisation conjugale », 13/06/2016,  consulté le 20/08/2020,  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2022140 

   227، ص1999لكويت فهد ثاقب الثابت، املرأة و الطالق يف املجتمع الكويتي، لجنة التأليف و التعريب و النرش، ا -1086

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2022140
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  خامتة :

تعترب املرأة يف املجتمع العريب العنرص األضعف  ملواجهة الكوارث، وقد أبانت جائحة كورونا عىل مجموعة من 
االختالالت األرسية. ومن أجل مواجهة هذه التداعيات وجب عىل عىل صناع القرار اتخاد مجموعة من االجراءات 

 قوانني لحامية النساء بصفة عامة والنساء املطلقات بصفة خاصة موضوع الدراسة وذلك من خالل:وال

النهوض بالحامية االجتامعية وضامن استفادة النساء منها  عىل مبدأ املساواة مع الرجل خاصة فيام يتعلق األمر 
املعنفات، وكذا  بل حامية للنساء و األمهاتبالفئة التي تشتغل يف القطاع الغري مهيكل. عالوة عىل توفري التوعية وس

ترسيع الحكومة يف تنزيل وإخراج مرشوع قانون السجل االجتامعي املوحد، وتبسيط املساطر واالجراءات املوجهة لدعم 
 النساء املعوزات.

تكون  نولتاليف اآلثار االقتصادية، ينبغي وضع تدابري حكومية النعاش االقتصاد الوطني، هذه التدابري يجب أ 
 موجهة بشكل أويل لدمج املرأة يف سوق العمل و النهوض بها. 

أما فيام يخص العنف ضد املرأة يجب ضخ الجهود من أجل مكافحة العنف القائم بشتى أنواعه، مبا يف ذالك 
 توفري االستشارات و خدمات الدعم النفيس و تحسني خدمات مراكز االيواء.
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 الئحة املراجع

 بالكت
 1999ب الثابت، املرأة و الطالق يف املجتمع الكويتي، لجنة التأليف و التعريب و النرش، الكويت فهد ثاق 
  24/2013- 23، مجلة مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد ، عدد مزدوج 2011أمني ركلمة، تأصيل مقاربة النوع يف دستور، 

 املقاالت
 20العدد  -جائحة كورونا4ملف خاص –عية املرأة داخل األرسة، مجلة الباحث فاطمة الزهراء أخانة، تأثريات الحجر الصحي عىل وض 

 2020يوليوز –
  ،محمد العيد مطمر، حمزة جباييل، "الطالق و آثاره عىل التفكيك األرسي يف املجتمع الجزائري" مجلة العلوم االجتامعية و االنسانية

 /31/12  11العدد 
 Kawtar Firdaouz, journal l’observateur, « le confinement : les cas de divorce explosent au Maroc », 6 aout 2020, 

consulté le 20/08/2020,  
 واملراسيم  القوانني

  بتغيري  83.17املتعلق بتحديد رشوط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل كام تم تعديله القانون رقم  41.10قانون رقم
 1.18.20املتعلق بتحديد رشوط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل الصادر بتنفيذ الظهري الرشيف رقم  41.10القانون رقم 

 (،2018مارس  12) 1439جامدى االخرة  23بتاريخ  6655(. الجريدة الرسمية عدد  2018فرباير  22) 1439جامدى االخرة  5بتاريخ 
  يتعلق بتحديد رشوط ومساطر  41.10( بتطبيق أحكام القانون رقم 2011سبتمرب  6) 1432شوال  7صادر يف  2.11.195مرسوم رقم

 . 5978االستفادة من صندوق التكافل العائيل واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 تقارير

  2020ميزانية املواطن لقانون املالية املعدل   
 2020أبريل  9عىل النساء و الفتيات(،  19يد *األمم املتحدة، موجز السياسات : آثار مرض فريوس كورونا )كوف 
  20*اململكة املغربية، املندوبية السامية للتخطيط، مؤرشات سوق الشغل الرئيسية املتعلقة بالنشاط و التوظيف و البطالة لسنة 
  2020عميل، يونيو  -عىل العنف املامرس اتجاه النساء باملغرب، تقرير بحث 19-*امرأة، انعكاس جائحة كوفيد 

 Institut d’étude opinion et marketing en France et l’international, rapport d’étude, Etat des lieux de la vie sexuelle 
et affective des français durant le confinement, 5 mai 2020 

 Institut national de la statistique et des études économiques, « les inégalités économiques entre hommes et 
femmes après le divorce : le revers de la spécialisation conjugale », 13/06/2016,  consulté le 20/08/2020,  

 مواقع إلكرتونية
 WWW.MAROCDROIT.COM 

 www.un.org   

 وثائق
  2018العائيل سنة دليل صندوق التكافل 

  

http://www.marocdroit.com/


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

597 
 

 الوظيفة العمومية بالمغرب في زمن كورونا بين حتمية االستمرارية ومكسب التخليق

 
 

 القانون العام والعلوم السياسية باحث بسلك الدكتوراه
 ة الحقوق سطاتكلي جامعة الحسن األول

 

 ملخص:
إىل ترتيب مجموعة  ،2020وانتشارها يف املغرب بداية مارس  2019أدت جائحة كورونا التي شهدها العامل أواخر سنة 

من اآلثار عىل مستوى مامرسة النشاط اإلداري باملرافق العمومية، وأفضت إىل استخالص العديد من الدروس 
 تدبري اإلدارة وتقديم الخدمات العمومية. وكان هاجس استمرارية مامرسة النشاط ةتكييفطريقإىل  ودفعتبالدولة والعرب،

 .التدابري التي وضعتها الدولة ملواجهة هذا الوضع االستثنايئ ضمنالنقط التي أخذت اهتامما كبريا  أهمالوظيفي من 
ص ملغربية السيام فيام يخومن جانب آخر، ساهمت هذه الجائحة يف اعتامد تدابري جديدة عىل مستوى اإلدارة ا

 الوظيفية العمومية، هذه التدابري شكلت مدخال إلرساء آليات تخليقية للنشاط الوظيفي باملغرب.
 الوظيفة العمومية، جائحة كورونا، االستمرارية، التخليقالكلامت املفاتيح: 

 
   

tcaAtsbA: 

The Corona pandemic that the world has witnessed at the end of 2019 and its spread 

in Morocco at the beginning of March 2020 has brought about many effects at the level 

of practising the administrative activity in public utilities, this fact resulted in drawing 

various lessons, and this led the government to adapt the way in which public services are 

managed and delivered. The premonition with the continuity of functional activity has 

been one of the most important points which aroused great interest in the measures that 

the government has put in place to tackle this exceptional situation. 

On the other hand, this pandemic has contributed to the adoption of new measures at 

the level of the Moroccan administration, in particular with regard to the public function, 

these measures constituted an entry point forthe establishingthe ethical mechanisms of 

this function in Morocco. 

Key words: Public function, Corona pandemic,Continuity,Ethics 
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 ة:مقدم
شهر أوائلوبداية انتشاره باملغرب  2019يف العامل أواخر سنة  1087(19كوفيد )شكل ظهور فريوس كورونا املستجد 

 فرض حالة الطوارئ الصحية بالبالد وتطبيق الحجر الصحي عىل املواطنني. وقد ترتب ، دافعا إىل2020مارس من سنة 
عن هذا األمر اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابري بهدف الحفاظ عىل النظام العام وضامن استمرارية الخدمات 

دارة يف ملرافق العمومية وجعل اإل العمومة وتلبية حاجيات املواطنني، وهو ما أدى إىل اعتامد آليات جديدة يف تدبري ا
 خدمة املواطن ومتكني املوظفني من االستمرار يف أداء مهامهم.

وقد عرفت اإلدارة العمومية املغربية جملة من اإلصالحات التي تهدف إىل الرفع من أدائها وجعلها مواكبة 
التي  ور الرئيسية يف سياسة اإلصالحللتطورات االقتصادية واالجتامعية، حيث يعد اإلصالح اإلداري من أهم املحا

بني الفينة واألخرى تضع الحكومة برنامجا إصالحيا أو خطة للنهوض  تنهجها الدولة يف مختلف القطاعات، ذلك أنه
. ويشكل التخليق اإلداري أهم املحاور التي ينصب عليها وتجديد هياكلها والرقي بالخدمة العمومية وتأهيل اإلدارة

 ؛ فالتخليق اإلداري، ومنذ اعتالء جاللة امللك محمد السادسفي الحقل السيايس واإلداري باملغرباهتامم الفاعلين
الحكم باملغرب، اعترب مدخال أساسيا إلصالح اإلدارة وتطوير املرفق العام باملغرب، انطالقا من التأسيس ملفهوم جديد 

ثورة يف خالقيات باملرفق العام، وصوال إىل املطالبة برعاية املصالح العمومية، والدعوة إىل دعم األ عىل للسلطة يرتكز 
 التخليق يف القطاع العام.

وهو أمر سعت إليه الحكومة من خالل محاولة تنزيله عىل أرض الواقع، عرب مجموعة من املقتضيات والتدابري   
تعط  بقى مجرد محاوالت ملسواء يف الربنامج الحكومي امللتزم به أو يف برامج إصالحية خاصة. غري أن هذا األمر ي

أكلها بعد نظرا ملجموعة من املتغريات واإلكراهات. وبالتايل، فإن أمر تخليق اإلدارة باملغرب الزال يعترب هاجسا أساسيا 
يف مخططات إصالح اإلدارة، حيث شكل التحول التخليقي أحد أهم املحاور التي ارتكزت عليها خطة إصالح اإلدارة 

 .2021-2018باملغرب 

ة املغربية السيام وأن اإلدار  ترتيب األولويات، ةعادفرض إ غري أن انتشار جائحة كورونا باملغرب، قلب املوازين، و 
 ال تضع يف الحسبان ضمن مخططاتها مسألة تدبري األزمات، كام هو الحال بالنسبة لهذه الجائحة. وبالتاليأصبحت

                                                           
س ملرض فريو عاملية مستمرةحاليا جائحةٌ ، هي جائحة فريوس كوروناواملعروفة أيضا باسم  19-جائحة كوفيدأو 2019جائحة فريوس كورونا . 1087

(. تفىّش املرض للمرة األوىل يف مدينة 2-كوف-)سارس املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدة 2فريوس كورونا (، سببها 19-)كوفيدكورونا 
حالة طوارئ صحية أن تفيش الفريوس يُشكل  2020يناير  30رسميًا يف منظمة الصحة العامليةأعلنت و  .2019الصينية يف أوائل شهر ديسمرب عام ووهان

مبواطن مغريب عائد من بالدار البيضاء. تتعلق الحالة  2020مارس2.ويف املغرب تم تسجيل أول حالة إصابة بالبالد يف عامة تبعث عىل القلق الدويل
 .2020فرباير  27يف  إيطاليا

 /20https://ar.wikipedia.org/wiki–2019جائحة فريوس كورونا معلومات مأخوذة من املوقع اإللكرتوين: 

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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7


 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

599 
 

ت الجديدة عىل مستوى سري اإلدارات العمومية وتدبري إدخال مجموعة من املقتضياعىل العمل ملزمةب الحكومة
أيضا، تساهم  مة بالتباعد االجتامعي واإلداريتسالوظيفة العمومية، واعتامد آليات حديثة تقتضيها الوضعية الراهنة امل

ديد ج من جهة يف الحفاظ عىل صحة وسالمة املوظفني العموميني واملرتفقني، ومن جهة ثانية تسعى إىل إرساء منظور
للوظيفة العمومية والعمل اإلداري يحافظ عىل استمراريتها ويحمل يف طياته بوادر تخليق اإلدارة بشكل عام والوظيفة 

 العمومية بشكل خاص.

ن ظهور جائحة كورونا وتطبيق حالة الطوارئ الصحية باملغرب أدى إىل إحداث عدة تغيريات وتطورات عىل إ 
املسؤولني  ، وخلق يقظة إدارية لدىباملرافق العمومية وعىل سلوك املوظفني أيضامستوى مامرسة الوظيفة العمومية 

من أجل تكييف مامرسة النشاط اإلداري مع الظروف التي فرضتها الجائحة، فالخوف من انتشار الفريوس داخل 
ا من طرف ق واستعاملهاملرافق العمومية أدى إىل اتخاذ التدابري واإلجراءات املالمئة عىل مستوى تدبري هذه املراف

 املرتفقني.

وعىل ضوء ما تقدم، فإن اإلشكالية التي ستتم معالجتها من خالل هذه الورقة البحثية تتمحور حول مدى تأثري 
لبية حاجيات تباملرافق العمومية يف ارتباطهاب استمرارية الوظيفة العمومية عىلجائحة كورونا التي يشهدها املغرب 

ة مامرسة الوظيفدعم مسلسل تخليق  دى مساهمة التدابري املتخذة خالل هذه الجائحة يفوماإلدارة واملواطن، 
 باملغرب؟ العمومية

نني؛ محورين اث تقسيم هذا البحثإىلمن أجل اإلجابة عن هذه اإلشكالية واإلحاطة باملوضوع، سنعمل عىل 
من خالل دراسة مرجعية  ورونانخصص األول لحتمية استمرارية الوظيفة العمومية باملغرب يف ظل جائحة ك

عىل أن  ،االستمرارية كمبدأ ضابط للمرافق العمومية والضامنات التي وضعتها الدولة للحفاظ عىل هذه االستمرارية
نطالقا من التدابري ا نخصص املحور الثاين ملساهمة جائحة كورونا يف تحقيق مكسب تخليق الوظيفة العمومية باملغرب

 .ا يف إرساء مداخل تخليقية لهذه الوظيفةاملتخذة ومدى مساهمته

 استمرارية الوظيفة العمومية يف ظل جائحة كوروناحتمية املحور األول: 
يشكل العنرص البرشي املحرك األساس الستمرارية املرافق العمومية وإنجاز وتلبية الخدمات العمومية، فضامن 

عىل توفر  سري املرافق العمومية يرتكز باألساس وبالدرجة األوىلاالستمرارية باعتبارها أحد املبادئ األساسية الضابطة ل
 املوارد البرشية الالزمة واملؤهلة إلنجاز العمليات اإلدارية ومختلف األعامل التي يتطلبها تقديم الخدمات للمرتفقني.

مومية، نظرا للعالقة افق العويعترب املوظف العمومي أهم عنرص من العنارص املكونة للموارد البرشية العاملة مبختلف املر 
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، والتي ترتب آثارا قانونية علىالطرفني سواء عىل مستوى إنجاز الواجبات أو عىل 1088النظامية التي تربطه بالدولة
مستوى التمكن من الحقوق. ويف هذا اإلطار، فإن أهم الواجبات امللقاة عىل عاتق املوظف العمومي هي االستمرار 

 ة وفقا لألوضاع التي يحددها القانون.يف أداء الواجبات الوظيفي

ويف سياق انتشار جائحة كورونا، فقد كان لزاما عىل الدولة تأمني استمرار العمل باملرافق واإلدارات العمومية، 
ة الطوارئ تغلون بها، يف ظل حالشوبالتايل كان لزاما عىل كل املوظفني أن يكونوا رهن إشارة إدارة املؤسسة التي ي

 وى.إلزام املواطنني باملكوث يف املنازل والخروج إال للرضورة القص من خاللي فرضتها السلطات العموميةالصحية الت

قطاع إصالح اإلدارة إىل اعتامد مجموعة من اآلليات البديلة  -لقد لجأت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
ن االستمرارية اإلدارية من جهة، والحفاظ عىل صحة ملامرسة العمل اإلداري لتقديم الخدمات العمومية، بهدف ضام

 وسالمة املوظفني واملرتفقني من جهة ثانية.
فإىل أي حد ميكن الحديث عن استمرارية الوظيفة العمومية يف ظل انتشار هذه الجائحة وفرض حالة  

اط ت العمومية ومامرسة نشالطوارئ الصحية؟ وما هي البدائل التي اعتمدتها الدولة من أجل تأمني استمرار الخدما
 الوظيفة العمومية؟

 الفقرة األوىل: ارتباط استمرارية الوظيفة العمومية باستمرارية املرافق العمومية.
طة  فريوس كورونا الذي أدى إىل توقف جل األنشيشبالرغم من الظروف الطارئة التي يعرفها املغرب بسبب تف

قل وإغالق بعض املرافق العمومية وأماكن التجمعات، إال أن هذا ال يعني االقتصادية والتجارية وإىل توقف حركة التن
توقف املرافق العمومية عن أداء الخدمات وتأمني الدميومة اإلدارية، بل عىل العكس من ذلك، فقد عملت الدولة 

 املغربية بكل عناية، وبتدخل كل القطاعات، عىل تأمني استمرارية املرافق العمومية.

تمرارية يعترب أحد أهم القواعد األساسية التي تحكم سري املرافق العمومية، حيث أجمع فقهاء القانون فمبدأ االس
اإلداري عىل أن كل مرفق عمومي ملزم مبزاولة مهامه واالستمرار يف تقديم الخدمات الرضورية للمواطنني كيفام 

ارية املرافق العمومية، يكمن يف فكرة أنه . وبالتايل فإن أول أساس الستمر 1089كانت الظروف التي تعيشها البالد
بدون استمرارية عدد معني من املرافق العامة ليست هناك استمرارية للدولة، وبدون استمرارية للدولة، ليست هناك 

                                                           
من النظام األسايس للوظيفة العمومية عىل أنه "يجب عىل املوظف يف جميع األحوال أن يحرتم سلطة الدولة ويعمل عىل  13 . ينص الفصل1088

(، الجريدة 1958فرباير  24) 1377شعبان  4بتاريخ  1.58.008احرتامها". ينظر النظام األسايس للوظيفة العمومية الصادر بشأنه الظهري الرشيف رقم 
 .916، ص 1958أبريل  11بتاريخ  2372الرسمية عدد 

 .53، ص 2017. الرشيف الغيويب، النشاط اإلداري، منشورات صوماديل، الدار البيضاء، طبعة 1089
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 2011ونظرا ألهمية هذا املبدأ فقد أدرجه املرشع املغريب ضمن الوثيقة الدستورية، حيث نص دستور  .1090دولة أصال
تم تنظيم املرافق العمومية عىل أساس املساواة بني املواطنات واملواطنني يف الولوج إليها، واإلنصاف يف "ي هعىل أن

. وبالتايل، فإن املرشع املغريب جعل من استمرارية املرفق 1091تغطية الرتاب الوطني، واالستمرارية يف أداء الخدمات"
 ت اإلدارية والخواص املكلفني مبهام املرفق العام بتقديموهذا املبدأ يلزم املرشع والسلطا،العمومي مبدأ دستوريا

الخدمات بصورة منتظمة، وضامن حق املنتفعني به بشكل دائم، من خالل ضامن دميومة الخدمات العمومية، والعمل 
 .1092بالتوقيت اإلداري املعمول به

مبجموعة  د أحاطها الفقه واملرشعوملا كانت هذه االستمرارية قاعدة أساسية لسري املرافق العمومية بانتظام، فق
ان كمن الضامنات املرتبطة بالوظيفة العمومية. فاستمرارية املرفق العام رهينة باستمرارية نشاط الوظيفة العمومية. فإذا 

من غري املقبول أن تتوقف املرافق العمومية عن أداء الخدمات للمرتفقني، فإنه أيضا ال يقبل توقف املوظف عن مامرسة 
 ته حتى ال ميس مببدأ االستمرارية اإلدارية.وظيف

 ،1093يفةحالة ترك الوظيعديف  اعترب املرشع املغريب أن املوظفالذي يتعمد االنقطاع عن عمله، يف هذا اإلطار
يات تنظيمية مبقتض ركام أنه حتى ولو أراد املوظف العمومي تقديم االستقالة من الوظيفة، فاملرشع قد أحاط هذا األم

اظ عىل استمرارية النشاط اإلداري، حيث إن االستقالة ال تنتج إال عن طلب كتايب يعرب املعني باألمر فيه بهدف الحف
من غري غموض عن رغبته يف مغادرة أسالك إدارته أو مصلحته بكيفية غري التي يحال بها عىل التقاعد. وال تقبل 

عىل املوظف االستمرار يف أداء مهامه إىل أن تبت هذه . وبالتايل يتوجب 1094االستقالة إال إذا قبلتها السلطة املختصة
 السلطة يف طلب استقالته.

ومن جانب آخر، إذا كان اإلرضاب حقا دستوريا ونقابيا للموظف، فإنه ينبغي عند مامرسته األخذ بعني االعتبار  
بعض  نظرا لحيوية وأهمية. و وضامن الحد األدىن من الخدمات العمومية مسألة تأمني استمرارية نشاط املرفق العام

فني، طبقا لألنظمة األساسية الخاصة بهذه الفئة من املوظها، املرافق العمومية، فقد منع املرشع املغريب عىل موظفي

                                                           
 .144، ص 2002. محمد نشطاوي، املرافق العامة الكربى، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األوىل، 1090
(، الجريدة 2011يوليوز  29) 1432شعبان  27الصادر يف  1.11.91، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 0112من الدستور املغريب لسنة  154. الفصل 1091

 .3600، ص 2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964الرسمية عدد 
 .71، ص 2017. بوجمعة بوعزاوي، النشاط اإلداري، مطبعة شمس برانت، 1092
 العمومية.مكرر من النظام األسايس للوظيفة  75. الفصل 1093
 .من النظام األسايس للوظيفة العمومية 77. الفصل 1094
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 ،، رجال األمن الوطني، أفراد القوات املسلحة امللكية1095رجال القضاء ،مامرسة اإلرضاب، ونذكر هنا عىل سبيل املثال
 إلجراء هو الحفاظ عىل النظام العام واستتباب األمن وتكريس سيادة الدولة واستمراريتها.والهدف طبعا من هذا ا

توفر بذا األخري هاستمرارية وارتباط  ،نشاط املرفق العام يةإذن، فاستمرارية الوظيفة العمومية لصيقة باستمرار
 موظف عمومي، وإن صح القول بدون ،حيث ال يتصور استمرار املرفق العام يف أداء الخدمات بدوناملوظف العمومي

كام أن اتجاه الفقه والترشيع إىل التأكيد عىل هذا املبدأ هو مبثابة الستمرار النشاط اإلداري العمومي عنرص برشي، 
واستمرار الدولة. وإذا كان األمر كذلك فكيف عملت الدولة املغربية عىل ضامن استمرارية الوظيفة العمومية يف ظل 

 كورونا. انتشار جائحة

 الفقرة الثانية: ضامنات استمرارية الوظيفة العمومية يف ظل جائحة كورونا
إذا كان مفهوم االستمرارية اإلدارية يحيل يف معناه العام إىل استمرارية الدولة، فإن يف مفهومه الخاص يرتبط 

. غري أن ظهور 1096رفق العمومياملرفق العمومي، أي أن هذا املفهوم يعني السري العادي واملنتظم للم يةباستمرار
جائحة كورونا كواحدة من الظروف الطارئة التي ميكن أن تحل بالدول واملجتمعات، أحدث بعض االرتباك يف البداية 
عىل سري بعض املرافق العمومية خصوصا مع فرض حالة الطوارئ الصحية املرتبطة أساسا باملحافظة عىل النظام العام 

 املواطنني. وتجنب انتقال العدوى بني

وإذا كان تطبيق حالة الطوارئ الصحية باملغرب بسبب هذه الجائحة فرض تدابري احرتازية ووقائية عىل املستوى 
 الصحي واألمني، فإنه من جهة ثانية أدى إىل اتخاذ تدابري أخرى من أجل ضامن استمرارية نشاط املرافق العمومية

 بشكل منتظم.

رارية املرافق العمومية يف تقديم خدماتها للمرتفقني مع الحفاظ عىل صحة وهكذا، يف إطار الحرص عىل استم
وسالمة العاملني باإلدارات العمومية والجامعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية ووقايتهم من انتشار وباء 

تحدد  2016مارس  16ورا بتاريخ منش قطاع إصالح اإلدارة -كورونا، فقد أصدرت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

                                                           
من النظام األسايس للقضاة، فإن مامرسة نشاط سيايس أو نقايب أو االنتامء إىل حزب سيايس أو نقابة مهنية، يعد خطأ جسيام،  97. طبقا للفصل 1095

 يستوجب توقيف القايض حاال عن مزاولة مهامه.
 1437جامدى الثانية  14الصادر يف  1.16.41املتعلق بالنظام األسايس للقضاة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف  106.13رقم ينظر: القانون التنظيمي  -

 .3160(، ص 2016أبريل  14) 1437رجب  6بتاريخ  6456(، الجريدة الرسمية عدد 2016مارس  24)
 Maroc، مقال منشور باملوقع اإللكرتوين ملجلة العلوم القانونية 19كوفيد  -ونا. أسامة الخديري، مبدأ استمرارية املرفق العام يف ظل جائحة كور 1096

droit ،www.marocdroit.com 2020يونيو  11، اطلع عليه بتاريخ 2020ماي  04، بتاريخ. 

http://www.marocdroit.com/
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. وتتمثل هذه التدابري يف اتخاذ كل 1097فيه التدابري الوقائية من خطر انتشار هذا الوباء مبختلف املرافق العمومية
االحتياطات الصحية الالزمة والحد من االجتامعات وإغالق امللحقات والقاعات املخصصة لالستعامل الجامعي، 

التناوب يف الحضور بني العاملني الذين يقومون بنفس املهام يف نفس املصالح، إضافة إىل  والدعوة إىل اعتامد عملية
اإلمكان عىل الوسائط اإللكرتونية لتقديم الخدمات من أجل الحد من توافد املرتفقني عىل  رالدعوة إىل االعتامد قد

 مصالح اإلدارة. 

ون التعامالت والتبادالت الورقية تشكل عامل خطر ويف إطار التحول الرقمي باإلدارات العمومية، ونظرا لك
 محيد عنها لضامنال ، فقد أصبح اعتامد الحلول الرقمية من الوسائل التي 19كوفيد  -النتشار عدوى فريوس كورونا

استمرارية العمل اإلداري وتقليص املراسالت والوثائق الورقية. وبالتايل فإن ظهور هذا الفريوس شكل فرصة لرقمنة 
 .1098عمل اإلداري واملرفق العامال

ومن أجل ذلك عملت الوزارة الوصية، مواكبة لحالة الطوارئ الصحية، عىل إصدار منشور يتعلق بالخدمات الرقمية 
، لتشجيع العمل عن بعد وتقليص تبادل الوثائق واملراسالت والحد من التعامالت الورقية. وقد 1099للمراسالت اإلدارية

باتخاذ مجموعة من التدابري لدعم اإلدارات  (ADD)صدد بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية قامت الوزارة يف هذا ال
 العمومية يف تبني الحلول الرقمية، حيث عملت الوكالة عىل تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية من بينها:

 حد سواء من رتفقني عىلبوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسالت اإلدارية، والتي تهدف إىل متكني اإلدارات وامل
لمراسالت الخدمات اإللكرتونية ل إيداع مراسالتهم عن بعد لدى اإلدارات املعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد االستالم؛

اإلدارية، التي متكن اإلدارات، يف تعاملها فيام بينها، من تدبري املرسالت الواردة والصادرة منها وكذا املراسالت ما بني 
 parapheur)الخدمة اإللكرتونية الحامل اإللكرتوين  لية، عىل الصعيد املركزي والالممركز؛مصالحها الداخ
électronique)  التي متكن اإلدارات املنخرطة يف هذه الخدمة من التجريد املادي ملختلف الوثائق اإلدارية، والتوقيع

 اإللكرتوين عىل الوثائق اإلدارية.

                                                           
، املوجه إىل السيد وزير الدولة والسيدات 2020مارس  16بتاريخ  2020/01دارة، رقم قطاع إصالح اإل  -. منشور وزارة القتصاد واملالية وإصالح اإلدارة1097

ابية واملؤسسات رت والسادة الوزراء واملندوبني السامني واملندوب العام، يف شأن التدابري الوقائية من خطر وباء كورونا باإلدارة العمومية والجامعات ال
 www.mmsp.gov.maإللكرتوين:واملقاوالت العمومية. منشور باملوقع ا

1098. Khalid Benosmane, L’Administration devant l’enjeux de la digitalisation du travail administratif et de la numérisation du 
service public, article publié dans "L'administration publique marocaine face à Coronavirus’, Bulletin de L’observatoire marocain 
de l’administration marocaine (L’OMAP), N° hors-série, mai 2020, page, 50. 

ن الخدمات الرقمية قطاع إصالح اإلدارة، يف شأ  -الصادر عن وزارة القتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 2020أبريل  01بتاريخ  2020/02. املنشور قم 1099
 www.mmsp.gov.maللمراسالت اإلدارية، منشور باملوقع اإللكرتوين الخاص بقطاع إصالح اإلدارة:

http://www.mmsp.gov.ma/
http://www.mmsp.gov.ma/
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، ةاإلدارة املغربية نحو رقمنة الخدمات اإلدارية واعتامد الوسائل اإللكرتوني وتأيت هذه التدابري يف سياق توجه
السيام وأن القانون املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات املوجودة بحوزة اإلدارة يؤكد يف كثري من مقتضياته عىل 

د عىل ذلك ز  ،املتعلقة باإلداراتهذا املعطى، وحدد مجموعة من الخدمات والوثائق التي يجب أن تنرش يف البوابات 
اإلدارة  بدوره يؤكد عىل الخدمة اإللكرتونية بهدف تقريب ةأيضا القانون املتعلق بتبسيط اإلجراءات واملساطر اإلداري

 وهو توجه يدفع إىل رقمنة الوظيفة العمومية. ،من املواطن، وربح الوقت وتقليص املساطر والتنقل إىل اإلدارة

فرض حالة الطوارئ الصحية باملغرب، عملت الوزارة الوصية عن قطاع إصالح اإلدارة عىل اتخاذ  إذن، وبالرغم من
كل التدابري الرامية إىل استمرارية نشاط املرافق العمومية، ومنها التدابري املتعلقة باستمرارية الوظيفة العمومية من 

عمل عن بعد، وهي خطوة كبرية عىل مستوى رقمنة خالل رقمنة الخدمات واملراسالت اإلدارية وإتاحة اإلمكانية لل
. وبالتايل فإن استمرارية الوظيفة العمومية يف ظل هذه الظروف االستثنائية تعد مسألة حتمية 1100العمل اإلداري

يفرضها الحفاظ عىل السري العادي للمرافق العمومية ونشاط الدولة ككل. فاستمرارية الوظيفة العمومية هي صورة 
 الدولة. الستمرارية

آين الستمرارية الوظيفة العمومية، والتي ميكن أن تصبح  لغري أن هذه الرقمنة التي لجأت إليها الدولة كح
مامرسة اعتيادية يف املستقبل، وجب أن تحيطها مبجموعة من اإلرشادات وااللتزامات حتى تستعمل الوسائط 

نشورا الشخصية. ويف هذا اإلطار أصدرت الوزارة الوصية ماإللكرتونية بشكل آمن حامية ملصالح املواطنني ومعطياتهم 
مرفقا بدليل يتضمن مجموعة من املامرسات والضوابط التي يتوجب احرتامها من طرف اإلدارة  ،1101للعمل عن بعد

واملوظف لضامن سالمة العمل عن بعد، وضامن التشغيل األمثل لنظم املعلومات، وااللتزام مبقتضيات املتعلق بحامية 
 شخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص.األ 

ويتأسس مفهوم نظام العمل عن بعد، طبقا لهذا الدليل، عىل منح املوظف أو املستخدم إمكانيةتأدية واجباته 
 الوظيفية سواء بشكل جزيئ أو بشكل كامل، من مواقع مختلفةوبعيدة عن مقرات عملهم املعتادة، وهو بذلك يعترب أحد

خيارات العمل البديلةالتي تضمن استمرارية املرفق العام من خالل تأدية األعامل واملهام املرتبطةبتقديم الخدمات 
العمومية، وميكن اعتامده من طرف اإلدارة يف الحاالت التيتتطلب تأدية األعامل وإنجاز املهام من خارج مقر العمل 

ل، دون أن يعترب ذلك نوعا من أنواع عوضا عن التواجد كليا أوجزئيا  يف مقرات العم

                                                           
1100. Khalid Benosmane, L’Administration devant l’enjeux de la digitalisation du travail administratif et de la numérisation du 
service public, op cité, page 50. 

قطاع إصالح اإلدارة يف شأن العمل عن بعد بإدارات  -، الصادر عن وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة2020أبريل  15بتاريخ  3/2020. املنشور رقم 1101
 الدولة، مرفق بدليل العمل عن بعد.
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ويخضعاملوظفالذييعملعنبعدلجميعاملقتضياتالجاريبهاالعمل،كاميجبعليهااللتزام مبجموعة من املقتضيات .1102اإلجازات
 :1103الواردة يف دليل العمل عن بعد، واملتمثلة فيام ييل

 الحصول عىل املوافقةاملسبقةعىل العمل عن بعد من طرف اإلدارة املعنية؛
 سليم العمل املطلوب إنجازه يف األوقات املحدد؛ت

ضامن سهولة التواصل والتفاعل مع املسؤولني وجميع املوظفني من خالل الرد عىل كافة املكاملات ورسائل الربيد 
 االلكرتوين الواردة عليه سواء من رؤسائه أوزمالئه يف العمل؛

 خالل األوقات املحددة؛ إنجاز املهام واألعامل املطلوبة منه عىل الوجه األمثل
 االلتزام بالحضور إىل مقر العمل يف حالة استدعائه؛

 االستجابة لحضور االجتامعات عن بعد؛
 توثيق أهم النقاط التي متت مناقشتها يف االجتامع للرجوع إليها وقت الحاجة؛

 طلوبة منه؛إنجاز املهام امل التزام املوظف بأخالقيات العمل املعتمدة يف إدارته واستغالل وقت العمل عن بعد يف
 االلتزام بتطبيق معايري األمن السيرباين عند استخدام مختلف الوسائل التقنية يف تطبيق نظام العمل عن بعد.

 االلتزامباملحافظةعلىرسيةاملعلوماتوالبياناتوالوثائقواملستنداتاملوضوعةرهنإشارةاملوظف؛
 وتأكيد مواعيد بدء وانتهاء العمل؛االلتزام بجدول العمل املقرر من طرف اإلدارة 

االلتزام باملحافظة عىل املوارد واملعدات والوسائل التكنولوجية املوضوعة رهن إشارته وعدم استخدامها يف 
 استعامالت أوأغراض أخرى خاصة؛

الشخيص ، وكذا عدم إرسالها للربيد ’’USB ’‘عدم حفظ البيانات واملعطيات املتاحة للموظف عىل أقراص أو مفاتيح
 أوترسيبها لجهة معينة؛

ياع القن رسقة البيانات، ض: إخبار الوحدة املكلفة بأمن نظم املعلومات بأي طارئ أو حادث يهم أمن نظم املعلومات
 ؛..... الرسي، تثبيت برامج خبيثة

 ة العمل عن  بعد؛التزام املوظف بإرجاع جميع املعدات والوسائل التكنولوجية املوضوعة رهن إشارته عند االنتهاء فرت 

 .االلتزام بتوجيهات املسؤولني عن نظم املعلومات وأمنها

كل هذه التوجيهات والتعليامت وااللتزامات الواردة يف دليل العمل عن بعد الصادر عن القطاع الويص عىل 
روف لظإصالح اإلدارة، تشكل من جهة ضامنة أساسية الستمرارية مامرسة الوظيفة العمومية عن بعد يف ظل ا

                                                           
 .4، ص 2020قطاع إصالح اإلدارة، دليل العمل عن بعد، أبريل  -إلدارةوزارة االقتصاد واملالية وإصالح ا. 1102
 .13قطاع إصالح اإلدارة، دليل العمل عن بعد، ص  -وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة .1103
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االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، ومن جهة ثانية تعد آليات من أجل الحفاظ عىل استمرار نشاط املرافق 
 العمومية، حتى ال يتأثر السري العادي لهذه املرافق.

وظيفة عىل استمرارية نشاط ال سعت إىل الحفاظوإجامال، ميكن القول إن الدولة يف ظل انتشار فريوس كورونا 
لعمومية ضامنا الستمرارية املرافق العمومية وتلبية حاجيات املواطنني. وقد اتخذت من أجل ذلك العديد من التدابري ا

 واإلجراءات املتمثلة يف رقمنة الخدمات العمومية وتبني العمل عن بعد.

ة فة العموميعىل استمرارية مامرسة الوظي ظافحهو الجائحة الهدف األساس للدولة يف ظل هذه ال وإذا كان
التدابري  ، فإىل أي حد ساهمتواملرافق العمومية بشكل خاص، والحفاظ عىل النظام العام بشكل عام مبختلف اإلدارات

ت  تحقيق مكسب التخليق اإلداري وتجاوز العديد من السلوكااملتخذة من أجل ضامن استمرارية النشاط الوظيفي يف
وترة بني اإلدارة ر جديد ينهي العالقة املتو ف املوظفني، والتأسيس ملنظاإلدارية السلبية التي كانت تطغى عىل ترص 

 واملواطن.

 املحور الثاين: جائحة كورونا ومكسب تخليق الوظيفة العمومية باملغرب
إصالح وضع السياسات العمومية والربامج الحكومية املتعلقة ب أثناءيشكل تخليق اإلدارة باملغرب هاجسا رئيسيا 

ختلف نتشار مظاهر الفساد اإلداري مبنظراال لالختالالت والنقائص التي يعرفها تدبري القطاع العمومي و  اإلدارة نظر
ىل نهج سياسة لتخليق املامرسة اإلدارية، فتحليل وتشخيص نظام إدفع باملسؤولني  راملرافق العمومية. وهذا االم

جودة الخدمة  املشاكل واإلكراهات التي تؤثر سلبا عىل الوظيفة العمومية باملغرب يكشف بني الفينة واألخرى العديد من
 .1104العمومية

وظفيها، ذلك مببأداء فجودة املرفق العام لها عالقة بجودة الوظيفة العمومية، حيث إن صورة اإلدارة ترتبط أساسا 
لها كثري من اأن املوظفني يعتربون تجسيدا للمرفق العمومي لدى املواطنني. غري أن هذه النظرة اليوم تغريت وط

التوجس، فكثري من االنتقادات املوجهة إىل اإلدارة أو املرفق العام تنصب حول املوظفني الذين يهملون عملهم وال 
يأخذون بعني االعتبار مصلحة املواطن واملصلحة العامة، حيث إن مظاهر التسويف والتامطل والتغيب غري املرشوع، 

وتتطلب إعادة النظر ،سلوكات تنم عن االستهتار بالعمل اإلداري وباملصلحة العامة كلها ،واالنتظارية التي تطال املرتفق
 يف القيم واألخالق اإلدارية.

ىل السطح العديد من املبادرات عويف خضم هذه اإلكراهات التي تعرفها مامرسة الوظيفة العمومية، تطفو 
. غري 2011نة تم تكريسها مع التعديل الدستوري لس ،داريةالتخليقية الساعية إىل إرساء ثقافة املرفق العام والحكامة اإل 

                                                           
 .9، ص 2017. املجلس األعىل للحسابات، تقرير حول نظام الوظيفة العمومية، خالصة، أكتوبر 1104
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الطابع التخليقي للمامرسة اإلدارية باملغرب هو البطء يف تنزيل اإلجراءات والتدابري املربمجة، ويغلب  اأن ما مييز هذ
ستوى العديد م  ويف املغرب، أحدث تغيريات عىلملالتنظري عىل التطبيق.ومع الظهور املفاجئ لجائحة كورونا يف العا

من املجاالت منها القطاع العمومي، حيث تغري معطى التعامل مع مامرسة الوظيفة، وتغريت معه طريقة التعامل مع 
 األمر الذي أدى إىل تعزيز آليات تخليق املامرسة اإلدارية. ،املرتفقني

  فإىل أي حد ساهم ظهور جائحة كورونا يف تخليق الوظيفة العمومية باملغرب؟

 قرة األوىل: الوظيفة العمومية الرقمية وتبسيط الخدمات اإلداريةالف
إذا كانت البريوقراطية هي الطابع الغالب عىل اإلدارة املغربية واملتجسدة يف كرثة املصالح والشكليات واملساطر 

تجاوز و  -ولو بشكل ظريف -وتداخل االختصاصات وغموضها، فإن جائحة كورونا ساهمت يف التقليل من هذا األمر
ستخدام اواالعتامد عىل الوسائل اإللكرتونية، ذلك أن  ذلك العبء البريوقراطي، من خالل رقمنة الخدمات اإلدارية

اآلين، سيغري  الرسعة والشفافية والتفاعلعن كمفهوم يعرب  ،الرقمنة والوسائل التكنولوجية واعتامد اإلدارة اإللكرتونية
 ، وسيسهم يف تحسني العالقة بني املوظف واملرتفق.1105يعة الخدماتإىل حد ما مفهوم الزمان واملكان وطب

لقد ساهم انتشار جائحة كورونا باملغرب وفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر املنزيل، يف لجوء العديد من 
 أو 1106القطاعات الحيوية إىل تقديم خدماتها إىل املواطنني بشكل إلكرتوين، سواء عىل املستوى اإلداري أو الصحي

 وقد اعتمدت يف ذلك عىل التواصل الرقمي وتقديم الخدمات بشكل إلكرتوين. .1108أو األمني 1107القضايئ

                                                           
العمل اإلداري عن بعد يف زمن كورونا: الفرص والتحديات، ضمن "اإلدارة العمومية املغربية يف مواجهة كورونا"، نرشة املرصد  . عبد الغني عامري،1105

 .46، ص 2020املغريب لإلدارة العمومية، عدد خاص، ماي 
املستشفيات العمومية، أطلقت وزارة الصحة  ، ولتخفيف حدة الولوج إىل19.عىل املستوى الصحي ويف إطار التدابري االحرتازية ضد وباء "كوفيد1106

لكرتونية برشاكة مع الهيئة الوطنية لألطباء باملغرب وهيئة أطباء األسنان، خدمة تطوعية مجانية لتقديم االستشارة الطبية عن بعد عرب املنصة اال
www.tbib24.com. 

دت وزارة العدل والحريات، أساليب الرقمنة يف تدبري مرفق القضايئ يف ظل انتشار جائحة كورونا،إذ تتجىل مظاهر . عىل املستوى القضايئ اعتم1107
لالمادي، كامأن ا التحول الرقمي الذي طال هذا املرفق هو اعتامداملحاكم لربامج التبليغ اإللكرتوين واملداولة الرقمية، ورقمنة القرارات، وبناءاألرشيف

، ةامة لجأت إلىالخدمات الرقمية الذكية وتبني تقدميالشكايات بواسطة الفاكس أو بواسطة الربيد اإللكرتوين الخاص بالنيابات العامةاملعنيالنيابة الع
هم من ينكواملعلن عنها محليا، فضال عىل صفحة املوقع االلكرتوين لرئاسة النيابة العامة، ووضع خطوط هاتفية رهن إشارة املحامني واملتقاضني لتم

يف تحقيق  ةالحصول علىاملعلومات واإلرشادات يف الحاالت املستعجلة، ويف ذلك ترجمة حقيقية للدور الطالئعي الذي لعبته مؤسسة رئاسة النيابة العام
 الولوج املستنري ملرفق العدالة الرقمية.

نسيق ة باملغرب مقال ضمن "الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا" تينظر زهري الزنان، مبدأ استمرارية املرافق العمومية يف ظل حالة الطوارئ الصحي 
ىل، ماي ونبيل محمد بوحميدي وعبد املهيمن حمزة، مجلة إحياء علوم القانون، عدد خاص، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، الرباط، الطبعة األ 

 .94، ص 2020
ني  إطالق تطبيق إلكرتوين، يهدف إىل الحد من التنقالت غري الرضورية للمواطنني، وضبط املخالف. لجات املديرية العامة لألمن الوطني باملغرب إىل1108

 .ملقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بسبب جائحة فريوس كورونا

http://www.tbib24.com/
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فعىل املستوى اإلداري، موضوع هذا البحث، أطلقت الوزارة الوصية كام رأينا أعاله، بوابة مكتب الضبط الرقمي  
 يداع مراسالتهم عن بعد.للمراسالت اإلدارية التي متكن اإلدارات واملرتفقني عىل حد سواء من إ 

ويف إطار الدعم االجتامعي الذي خصصته الدولة لألشخاص الذين توقفوا عن مزاولة العمل بسبب جائحة   
كورونا، فقد تم تدبري هذه العملية إلكرتونيا من أجل إحصاء وتحديد الفئات املستهدفة، حيث وضعت الدولة تطبيقا 

رف املعطيات الشخصية للمعنيني باألمر ومعالجة طلباتهم والرد عليها من طإرسال رسالة نصية تتضمن  ميكنمنرقميا 
 اإلدارة أيضا بشكل رقمي.

وإذا كانت هذه اإلجراءات وغريها، والتي دبرت بشكل رقمي، ضامنا لصحة املواطنني والحد من انتشار خطر 
اهمت حالة الطوارئ الصحية، فإنها س الجائحة، تهدف إىل الحفاظ عىل استمرارية الخدمات العمومية واحرتام تطبيق

أيضا يف تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، والـتأسيس لثقافة جديدة ملامرسة العمل اإلداري ترتكز عىل ترك مسافة 
ومية يف كام ساهمت يف أداء الوظيفة العم ،بني املرتفق واملوظف، وتجنب الوقوع يف الكثري من العالقات املشبوهة

فية والنزاهة والحياد، ودون املفاضلة بني املرتفقني عىل أساس القرابة أو الصداقة، وبعيدا عن منطق الوساطة إطار الشفا
 واملحسوبية.

إن األداء اإللكرتوين للوظيفة العمومية يف زمن كورونا، يساهم يف تبسيط الخدمات اإلدارية وتقليص تنقالت 
 فروبالتايل فإن العمل عن بعد يو والحصول عىل الخدمة العمومية.املواطنني إىل مقر اإلدارة وتقليص زمن إنجاز 

كام  ة،تصبح أكرث يرسا وأقل تكلف واملساطر اإلدارية للمواطن أمرين يف غاية األهمية هام الوقت واملال، فاإلجراءات
اللجوء إىل  أيضا أن رتفقني.نضيفمبارش مع امل تعاملونبشكلللموظفني وخاصة الذين ييومي يقيض عىل الروتني ال

اإلدارة اإللكرتونية يف تدبري وتقديم الخدمات للمرتفقني يساهم بشكل كبري يف الحد من الظاهرة البريوقراطية باملرافق 
قليص تالعمومية، فاملعالجة اإللكرتونية لطلبات وملفات املواطنني تغني عن التنقل بني املكاتب واملصالح اإلدارية، و 

طبوعات تتقلص الشكليات ويتم االستغناء عن تعبئة بعض املتوفر املعلومات بشكلها الرقمي اإلجراءات اإلدارية، فمع 
 واالستامرات الورقية أو االكتفاء إال بالرضوري منها.

لقد ساهمت أزمة كورونا، بالرغم من التداعيات السلبية، يف ترسيع اعتامد اإلدارة املغربية عىل الخدمات الرقمية، 
جيل يف قطاع الرتبية الوطنية، حيث اعتمدت الوزارة الوصيةالتعليم عن بعد باعتامد الوسائل وقد برز ذلك بشكل 

                                                           

ن جهودها وحرصها مويعمل هذا التطبيق عىل الهاتف املحمول،وميكن رجال األمن مبختلف نقاط املراقبة من ضبط وتتبع حركة تنقالت املواطنني، ض
. ويدخل هذا "التطبيق املعلومايت املبتكر يف 2020مارس  20الدائم عىل ضامن احرتام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية املعمول بها يف اململكة منذ 

هم من االضطالع ، ومتكينإطار تسخري املديرية العامة لألمن الوطني للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل األمن عىل املستوى امليداين
 ."بدورهم يف الحد من انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد
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وإذا كان اللجوء إىل التدبري  ، من أجل استكامل الربامج واملقررات الدراسية.1109التكنولوجية املمكنة واملتاحة
 حد ما يف جائحة كورونا، قد ساهم إىلاإللكرتوين لقضايا املواطنني يف ظل هذه الظروف االستثنائية التي فرضتها 

تجاوز مجموعة من االختالالت السلوكية لدى املوظفني واملواطنني السائدة باإلدارة، فإىل أي حد ميكن اعتامد العمل 
 عن بعد مستقبال يف املرافق العمومية؟ وما مدى مساهمته يف تخليق الوظيفة العمومية.

 العمومية عىل ضوء مرشوع مرسوم العمل عن بعدالفقرة الثانية: آفاق تخليق الوظيفة 
إذا كانت جائحة كورونا فرضت العمل بعد بحكم الواقع تفاديا النتشار العدوى والحفاظ عىل سالمة العاملني 

من الناحية القانونية،  تفعيلباإلدارة العمومية واملتعاملني معها، فإن هذه التقنية البديلة، تسري يف اتجاه التأسيس وال
 ث سيصبح العمل عن بعد أمرا اعتياديا يف واقعنا اإلداري.حي

قطاع إصالح اإلدارة أن العمل عن بعد يعد أحد -االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ويف هذا اإلطار تعترب وزارة
أشكال  نالعنارص املرتبطة مبفهوم اإلدارة الحديثة، ويندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكال م

تنظيم هذا العمل، ميكن بواسطته إنجاز املهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة لإلدارة، باستخدام تكنولوجيا 
 .1110املعلومات واالتصال، مبا يضمن استمرار إنجاز املهام وتقديم الخدمات، يف مختلف الظروف

، يحدد رشوط وكيفيات 1111ارات الدولةومن أجل ذلك أعدت الوزارة مرشوع مرسوم يتعلق بالعمل عن بعد بإد
العمل والحقوق والواجبات املرتبطة بذلك. وعىل ضوء هذا املرشوع، يف انتظار تفعيله وتنزيل مقتضياته، ميكن 

لسلطة اللموظفني مبارشة بعض الوظائف عن بعد، ويتم تحديد ذلك مبقتىض قرار السلطة الحكومية املعنية، تؤرش عليه 
 .1112لوظيفة العموميةالحكومية املكلفة با

، يكون العمل عن بعد إما بشكل جزيئ حيث ميكن لإلدارة تقسيم وقت عمل املوظف إىل رشوعوطبقا لهذا امل
ميكن أن تكون و  ،حصص متساوية أو مختلفة بني ما سينجزه مبقر العمل الرسمي التابع لإلدارة ومكان العمل عن بعد

                                                           
بجميع املؤسسات التعليمية العمومية  2020مارس  16. فعىل مستوى مرفق التعليم مثال، بالرغم من إصدار قرار تعليق الدراسة ابتداء من تاريخ1109

ري الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي عددا من اإلجراءات لتوف والخصوصية مبختلف أسالكها ومستوياتها، اتخذت وزارة
نصات العملية التعليمية عن بعد، وضامن االستمرارية البيداغوجية من خالل مجموعة من الدعامات الرقمية، وقد أحدثت لهذا الغرض مجموعة من امل

 ن بعد.فزية للرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، إضافة إىل انخراط األطر العاملة بالقطاع يف هذه املقاربة للتدريس عاإللكرتونية، واالستعانة بالقنوات التل
 قطاع إصالح اإلدارة، مذكرة تقديم مرشوع مرسوم حول العمل بعد بإدارات الدولة.-. وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة1110
 قطاع إصالح اإلدارة. -لق بالعمل عن يعد بإدارات الدولة، أعدته وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارةيتع 2.20.343. مرشوع مرسوم رقم 1111
 . مقتضيات املادة الخامسة من مرشوع مرسوم العمل عن بعد بإدارات الدولة.1112
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بوع أو يف الشهر. وقد يكون بشكل كيل يهم الوظائف أو املهام التي هذه الحصص ساعات يف اليوم أو أياما يف األس
 .1113ميكن تأديتها بشكل كيل من خارج مقر العمل الرسمي التابع لإلدارة

، سواء بالنسبة لإلدارة 1114يف هذا اإلطار، يرمي العمل عن بعد إىل تحقيق مجموعة من األهداف واإليجابيات    
دف أوال إىل ضامن استمرارية العمل باإلدارات العمومية، والرفع من األداء والنجاعة، أو املوظف، فبالنسبة لإلدارة ته

وتقليل حاالت الغياب، وزيادة االنتاجية واالقتصاد يف النفقات والبحث عن الكفاءات املطلوبة. أما بالنسبة للموظف، 
ت الراحة لخاصة للموظفني، وزيادة يف وقفإن العمل عن بعد يهدف إىل تحقيق التوازن بني الحياة العملية والحياة ا

 والتفرغ للقيام مبهام أخرى، ثم التقليل من تكلفة التنقل.

وسيمكن هذا األمر حسب توجه الوزارة الوصية من تحقيق التوازن بني حاجيات اإلدارة املتمثلة أساسا يف رضورة 
العمل  اصة للموظفني مام يوفره من مرونة ساعاتاستمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية الالزمتني، وبني الظروف الخ

املعدل اليومي لساعات العمل اليومية. وبالتايل فإن اللجوء إىل هذه التقنية سيقلل من بعض  عىل مع الحفاظ
يتحجج بها املوظف لتربير وصوله املتأخر إىل مقر العمل مثل بعد السكن عن التي اإلكراهات التي تعيشها اإلدارة أو 

 عمل أو نقص وسائل النقل واملواصالت.مقر ال

ونضيف إىل ذلك أن العمل عن بعد سيغني عن مجموعة من املامرسات والسلوكات التي اعتاد عليها املوظف     
والتي تؤدي يف كثري من األحيان إىل إهدار الزمن اإلداري مثل االنشغال بقراءة الصحف أو  ،يف سلوكه اليومي

دشة يف وسائل التواصل االجتامعي أو التجمع داخل املكاتب اإلدارية مع املوظفني التحدث يف الهاتف أو الدر 
كل أريحية باآلخرين. ومن جانب آخر سيساهم هذا األمر أيضا يف معالجة طلبات املواطنني واملرتفقني عىل انفراد و 

ن ذلك من ادي اإلدارة، وما ينتج عوالطوابري الكبرية ملرت ات،بعيدا عن االزدحام الذي تعرفه شبابيك املكاتب واإلدار 
ن تجاوز كام ميكن العمل عن بعد م ،مظاهر الفساد اإلداري كالرشوة واالنحراف يف استعامل الوظيفة واستغالل النفوذ

السلبيات التي تعرفها اإلدارة العمومية عىل مستوى خدمة االستقبال املتمثلة يف نقص الفضاءات الالئقة وانعدامها 
املواطنني  االنتقال إىل باالستقبال اإللكرتوين، حيث سيتم استقبال من خاللالعنرص البرشي املناسب، أحيانا ونقص 

سواء  ،عن بعد وتقديم طلباتهم أو االستفسار عن أمر معني بشكل رقمي، وأيضا الحصول عىل اإلرشادات واملعلومات
 عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين.

                                                           
 . مقتضيات املادة الرابعة من مرشوع مرسوم العمل عن بعد بإدارات الدولة.1113
 .5قطاع إصالح اإلدارة، دليل العمل عن بعد، ص -واملالية وإصالح اإلدارة . وزارة االقتصاد1114
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ة العمومية عن بعد، من خالل االنتقال من العمل املادي والحضور الفعيل إىل مقر وبالتايل، فإن مامرسة الوظيف
العمل إىل مامرسة العمل إما من البيت أو من مكان آخر، سيساهم يف تخليق هذه الوظيفة بشكل خاص والحياة 

 ،من خالليةاإللكرتون باالعتامد عىل الوسائل يف هذا األمر، اإلدارية بشكل عام، حيث تتجىل مساهمة العمل عن بعد
السائدة باملرافق الرشوة  السيام الحدمن انتشار ظاهرة، 1115تكريس الشفافية اإلدارية ومحاربة الفساد اإلداري

وكثرية هي املجاالت واألنشطة اإلدارية التي ميكن إنجازها وتقدميها عن بعد وال تتطلب الحضور الفعيل العمومية. 
 مع اإلدارة أو املصلحة املعنية بشكل إلكرتوين. وقد برز ذلك بشكل واضح يف ظل ىل مقر العمل، بل يكفي التنسيقإ

انتشار جائحة كورونا، حيث اعتمدت العديد من القطاعات العمومية عىل تقنية العمل عن بعد ومتكني موظفيها من 
 مامرسة الوظيفة من مقر السكن واستقبال طلبات املواطنني بشكل رقمي.

 ب إىل سن إطار قانوين للعمل عن بعد، هو خطوة إيجابية لتنزيل مرشوع اإلدارة اإللكرتونيةإن لجوء املغر     
، فهذه التقنية 1116ندارة أو املواطإل ملا له من إيجابيات سواء بالنسبة ل الذي انخرط فيه املغرب منذ بداية األلفية الثالثة

ق النشاط املرافق العمومية، وأيضا ستؤدي إىل تخلي ستحافظ عىل استمرارية نشاط الوظيفة العمومية ومعها استمرارية
إىل حد  ،اإلداري ومامرسة الوظيفة، عرب تبسيط وتقريب الخدمات العمومية وتقليص زمن معالجة الطلبات، ثم ستنهي

 بعض مظاهر الفساد اإلداري باإلدارة العمومية. ،ما

 :خامتة
والذي وصفته منظمة الصحة العاملية بالجائحة، وما  19يد كوف -بالرغم من الظهور املفاجئ النتشار فريوس كورونا

رافق ذلك من تدابري استثنائية أدت إىل فرض حالة الطوارئ الصحية وإغالق مجموعة من املرافق العمومية وتعليق 
داري اط اإل فاستمرارية النش ،بعض االنشطة، إال أن هذا األمر مل يكن سببا أو مربرا لتوقف نشاط الوظيفة العمومية

ري كمبدأ وارتقى به املغرب إىل مبدأ دستو  ،مبدأ أقره الفقه والقضاء اإلداريني منذ مدة، وكرسته الدول يف ترشيعاتها

                                                           
، 2015الصفقات العمومية منوذجا، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، الرباط، الطبعة األوىل، أكتوبر -. آسية الحراق، اإلدارة اإللكرتونية باملغرب1115

 .41-30ص 
املخططات اإلصالحية لإلدارة العمومية باملغرب، حيث لجأ هذا األخري إىل اعتامد مجموعة من املبادرات  . يدخل مرشوع اإلدارة اإللكرتونية ضمن1116

 من أجل دعم هذا املرشوع من أجل متكن مستعميل املرافق العمومية من ولوج البوابات اإللكرتوين.
" L’usager peut accéder au portail des services publics :www.service-public.ma ou à l’application mobile « Idarati » disponible 
en langues arabe er français…. Lesquels constituent des espaces informationnels plus larges avec plus de 720 procédures 
administratives, un annuaire des services en lignes et un guide des administrations publiques… ".Pour plus informations voir : 
LAMIAE BEDHRI, L’administration électronique au Maroc, publication de l’université Mohammed 1er, Oujda, Octobre 2017, Page 
73. 

http://www.service-public.ma/
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ضابط للمرافق العمومية إىل جانب مبدأي املساواة واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطني. وبالتايل فإن هذه االستمرارية 
 لة ككل.هي مسألة حتمية يفرضها استمرار الدو 

ومن جانب آخر، فإن هذه الجائحة، وإن كانت لها عواقب وخيمة عىل الدولة واملجتمع، ويف ظل استمرارية  
الوظيفة العمومية، قد ساهمت ىف إرساء معامل جديدة لتخليق هذه الوظيفة والحد من مظاهر الفساد اإلداري، حيث 

ومة ن خالل اعتامد العمل عن بعد يف القطاع العام، ودفعت بالحكعجلت بتبني املقاربة الرقمية ملزاولة العمل اإلداري م
 املغربية إىل إعداد مرشوع مرسوم يحدد ضوابط وكيفيات مامرسة العمل عن بعد.
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 القانونية 

 
 : نصوص القانونيةال

  (، 2011يوليوز  29) 1432شعبان  27الصادر يف  1.11.91، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 2011الدستور املغريب لسنة
 .3600، ص 2011وليوز ي 30مكرر بتاريخ  5964الجريدة الرسمية عدد 

  ( بشأن النظام األسايس للوظيفة العمومية. الجريدة 1958فرباير  24) 1377شعبان  4بتاريخ  1.58.008الظهري الرشيف رقم
 .916، ص 1958أبريل  11بتاريخ  2372الرسمية عدد 

  106.13القانون التنظيمي رقم فيذ الصادر بتن(، 2016مارس  24) 1437جامدى الثانية  14الصادر يف  1.16.41الظهري الرشيف 
 .3160(، ص 2016أبريل  14) 1437رجب  6بتاريخ  6456الجريدة الرسمية عدد ، املتعلق بالنظام األسايس للقضاة

 املوجه إىل السيد 2020مارس  16بتاريخ  2020/01قطاع إصالح اإلدارة، رقم  -منشور وزارة القتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،
لة والسيدات والسادة الوزراء واملندوبني السامني واملندوب العام، يف شأن التدابري الوقائية من خطر وباء كورونا وزير الدو 

 باإلدارة العمومية والجامعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية.
  قطاع إصالح اإلدارة، يف شأن  -إلدارةالصادر عن وزارة القتصاد واملالية وإصالح ا 2020أبريل  01بتاريخ  2020/02املنشور قم

 .الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية
 قطاعإصالحاإلدارة،فيشأنالعمل عن  -الصادرعنوزارةالقتصادواملاليةوإصالحاإلدارة 2020 أبريل15بتاريخ2020/03 املنشورقم

 2007بعد.
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 "19-ان االستثمارات األجنبية من مخاطر وباء "كوفيدضم

19 
 

 محام وباحث يف القانون الدويل االقتصادي
 

 املقدمة العامة:
ضطرد يف حجم م متيزت الحركة االقتصادية خالل أواخر القرن العرشين وبداية القرن الواحد والعرشين، بتزايد

االستثامرات األجنبية )املبارشة وغري املبارشة(، يف أغلب دول العامل، ملا لها من قوة وفاعلية يف العالقات االقتصادية 
 اعتامدا عىلي منو اقتصادمن  من خالل ما تساهم به ، اكتسبت قضايا االستثامر أهمية اقتصادية كبرية وقد الدولية.

الضوء عىل ط يسللذا نجد أنه تم توتقادم رأس املال اإلنتاجي الحايل،  ،ن معدل االستهالكعىل ماأل ستثامر اال معدل 
وظيفة مضاعف االستثامر، الذي يلعب دوًرا رئيسيًا يف مواجهة االتجاهات  بخصوص" وتالميذه Keynesعمل "كينز 

 سواءاد ذات أهمية حاسمة يف االقتص الستثامر وظيفةل هو ما يعني أنو ، الدورية لنقص العاملة يف املوارد اإلنتاجية
 من عوامل إعادة التوازن. عامال و ،للنمو امحرك إذ أنه يعتربالطويل، أو  املتوسط عىل املدى

ويلعب االستثامر األجنبي دورا أساسيا يف تحقيق التنمية املستدامة، والرفع من الناتج اإلجاميل، وإنعاش سوق 
ثامر، ة، وترقية أداء العنرص البرشي، ونقل التكنولوجيا إىل الدولة املضيفة لالستالشغل، وإرساء نظم التسيري املتطور 

، إذ أن االستثامر األجنبي يتيح للدول ذات الفجوة االقتصادية واملالية، إمكانيات -كاملغرب  - -خاصة بالدول النامية 
اصة، وفق ات املالية العمومية والخالحصول عىل متويل دويل بديل عن القروض االستهالكية، التي متنحها املؤسس

 إجراءات ورشوط جد معقدة تخلط بني ما هو سيايس ومايل واقتصادي، 

املرتبة  "،UNCTADعن منظمة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "حتل حسب التقرير الصادر ياملغرب مثال ف
قرير، الذي ت األجنبية املبارشة، حيث جاء يف هذا التالرابعة يف تصنيف دول القارة اإلفريقية األكرث جذباً لالستثامرا

لتصل إىل  ،يف املائة 36االستثامرات األجنبية املبارشة باملغرب ارتفعت بـ بكون نسبةتطرق لوضع مختلف دول العامل، 
طاعي ، بفضل االستثامرات املهمة يف ق2017مليار دوالر سنة  2.7سنة املاضية، مقابل المليارات دوالر خالل  3.6

ع وأن املغرب "مستمر يف االستفادة من األداء االقتصادي املستقر نسبياً، إضافة إىل االقتصاد املتنو  ،التمويل والسيارات
الذي يجذب االستثامر األجنبي يف مجاالت التمويل والطاقة املتجددة والبنية التحتية، وذلك بالرغم من ترصيح السيد 

االستثامر األجنبي املبارش ال بأن "، UNCTADمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ""موخيسا كيتوي"، األمني العام مؤ 
 ً   .2008لسنة األزمة العاملية  نظرا لتبعاتأدىن مستوياته  يف مستقرا يف ظرفيته الحالية ،يزال محارصا
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اسية واالقتصادية ف السيبيد أن الحديث عن االستثامرات األجنبية سواء املبارشة منها أو غري املبارشة، يف الظرو 
العادية، ليس هو الحديث عنها يف الظروف االستثنائية والطارئة ) املخاطر ذات األسباب غري التجارية(، الناتجة عن 

، كام هو الحال اآلن 1118وتفيش األوبئة 1117التقلبات السياسية )الثورات واالنقالبات(، وكذا الحروب والكوارث الطبيعية
" يف أغلب دول العامل، إذ يصبح االستفسار عن مصري عقود االستثامرات األجنبية املربمة مع 19-مع تفيش وباء "كوفيد

الدول املضيفة، يف هذه الظروف غري العادية، أمر يجرنا إىل البحث عن التدابري الوقائية املتبادلة التي تقوم بها كل من 
ة، وضامن ضامن حسن سري مشاريعها داخل الدول املضيفالدول املضيفة لالستثامرات واألطراف األجنبية املستثمرة، ل

 التعويض عن الخسائر املرتبطة بالتوقف النهايئ أو املؤقت  لهذه املشاريع، زمن حدوث الكوارث الطبيعية وتفيش األوبئة.

 توأنه لن نجد أكرث فصاحة من الوكالة الدولية لضامن االستثامر املشكلة ملجموعة البنك الدويل، التي أشار 
بليون شخص، يعيشون يف حالة من  2.7ظل وجود ما يقرب من نصف سكان هذا العامل،  يفبقولها إىل أنه: "

آفاق االستثامر  ن بشأنو وأصبح املستثمرون متفائل ،أصبحت الحاجة إىل االستثامر اليوم أكرب من ذي قبل الفقر،
 ويف ظل وجود إدارة مالمئة للمخاطر، ،الفرص كالخارجي، إال أنهم يدركون املخاطر غري التجارية التي تصاحب تل

لعامل استثامرات مربحة ومنتجة من شأنها تحقيق النفع للشعوب يف بلدان ا أصبحت هناك فرص للمستثمرين لتحقيق
 ةاألجنبي اتر فتح أسواق أمام االستثامعىل حفز معىل عاتقها العمل ك وتأخذ الوكالة الدولية لضامن االستثامر ،النامية

 .1119"التنمية لمشاريع التي من شأنها تحقيق أقوى أثر محتمل يف مجالل مساندةكو  ة،بارش امل

زمن  عىل الشق املتعلق بضامن مخاطر االستثامرات األجنبية يف -فقط  -وبناء عليه فإن موضوعنا سوف ينصب 
الدولية لضامن االستثامر، أو املخاطر من اتفاقية إنشاء الوكالة  11"، سواء املخاطر املشار إليها باملادة 19-فريوس "كوفيد

املرتبطة بحدوث الكوارث الطبيعية وتفيش األوبئة التي ميكن استنباطها من اتفاقيات وغعالن وقوانني مؤطرة أخرى، 
وذلك من باب تسليط الضوء عىل اإلطارين االتفاقي واملؤسيس املنظم لهذه الضامنات )املبحث األول(، ثم البحث عن 

                                                           

ا أحداث ُمفاجئة تُعطّل سري الحياة يف املُجتمعات، وغالباً ما تُسبّب خسائر فادحًة، سواء كانت هذه الخسائر برشيًّة، تُعرّف الكوارث الطبيعيّة عىل أنّه 1117 
دها، ومصادرها ر أو ماديًّة، أو بيئيًّة، أو اقتصاديًّة، ويف معظم الكوراث تفشل املُجتمعات يف التعاُمل مع هذه الخسائر، حيث تعتمد عىل استخدام موا

ة التي ّصة فقط يف مواجهتها، وعىل الرغم من كون هذه الكوارث طبيعيّة إال أنّها مُيكن أن تنشأ بفعل البرش؛فهنالك مجموعة من العوامل البرشيّ الخا
ع العمراين غري املدر  ها،وغالباً وس، وغري مُيكن أن تزيد من حّدة هذه الكوارث ومدى تكرارها، مثل تغري املناخ، ومظاهر الفقر والتخلُّف، وظاهرة التوسُّ

ر املُساعدات يّ ما تُجرّد الكوارث الطبيعيّة الناس من الطعام، واملأوى، واملُّدخرات، وقد تتسبّب يف تشتّت العائالت، وإغالق املدارس واملرافق الطب ة، وتأخُّ
، وال ميكن ةير نظام إنذار ُمبّكر يتنبّأ مبوقع وشّدة الكارثالطارئة، ولتجنّب هذه املخاطر املُحتملة وحامية األفراد يف املناطق املعرّضة للخطر، يجب تطو

 اعتبار الوباء مبثابة كارثة، إال إذا اقرتن بفريوس بيولوجي محرض مختربيا صدر عنه طارئ صحي.
 موسم أو عينةم جغرافية مساحة أو محدد مجتمع يف متوقع هو مام أكرب اإلصابة حاالت عدد يكون حيث معني، ملرض انتشار حالة بأنه الوباء يعرف 1118 

 أو أيام لعدة تمريس وقد دول، عدة يف ميتد أو محصورة جغرافية منطقة يف الوباء يحدث وقد .العاملية الصحة منظمة لتعريف وفقا وهذا زمنية. مدة أو
ح الجسم منظمة الصحة العاملية عندما يكون جديًدا بالنسبة للجهاز املناعي لإلنسان، وبالتّايل يصب جائحة الوباء ويصبح لسنوات، يستمر ورمبا أسابيع،

 .رض عادة من خالل سوائل الجسم كالسعال والّدم والرذاذ واللعابعاجزاً عن محاربته. ويصاب الشخص بهذا املرض الجائح مبجرّد اتّصاله بعوامل امل
1119 http://infos-banks.over-blog.net/article-16896912.html 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/dc69c731-3dcc-41fb-a963-74316f102e76
http://infos-banks.over-blog.net/article-16896912.html
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ستباقية املتخذة حاليا، لضامن االستثامرات يف جميع دول العامل عامة، ويف املغرب خاصة، جراء الظرفية التدابري اال 
     " )املبحث الثاين(.19-التي تعرف تفشيا مرعبا للوباء العاملي "كوفيد

 االستثامرات األجنبية: قانوين واملؤسسايت املتعلق بضامناملبحث األول: اإلطار ال
يات الدولية )الثنائية ومتعددة األطراف( بخصوص تنظيم مجال االستثامرات األجنبية يف بلد تعد االتفاق  

 معني، هي املدخل الرئييس لتأطري هذه االستثامرات، من الناحيتني القانونية واملؤسساتية.

 املطلب األول: اإلطار القانوين املتعلق بضامن االستثامرات األجنبية:
، تغريات عميقة نتيجة للتحوالت التي حدثت 1960تعلق باالستثامر األجنبي منذ عام شهد القانون الدويل امل 

شأن عدم اليقني بناتجة عن لهذا الفرع من القانون، جديدة تحديات ظهور وقد أدى ذلك إىل  ،يف املجتمع الدويل
 قواعد املعاهدات. و الحالية لبعض املبادئ العرفية  اتالصالحي

لخاصة املنرصفة عىل االتفاقيات ا قانون املعاهداتمبادئ عىل فيه يف تحليلنا  نركزوهو األمر الذي سوف  
االتفاقيات الثنائية  -عىل سبيل املثال -فقد عرفت ، باالستثامرات األجنبية، سواء االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف

، اتفاقية ثنائية حول العامل 2500بشأنه والتي تجاوزت ، نظرا لعدد االتفاقيات املربمة ملحوظًانجاحا  املتعلقة باالستثامر
تشجيع وحامية باالتفاقيات املتعلقة ب، من باب وصفها بني الدول املصدرة واملستوردة لرأس املال تجمعهي اتفاقيات و 

ورعايا ول تسوية منازعات االستثامر بني الديف سبيل  متعددة األطراف  تم إبرام االتفاقيات ، يف حنياالستثامرات
 ارتباط متزايد بني قواعد مام يعني ذلك وجود، تحت رعاية البنك الدويل، 1965مارس  18واشنطن يف بالدول األخرى، 

ملتخذة ا ونظام اإلجراءات املنصوص عليها يف اتفاقية واشنطن ،القانون املوضوعي التي تحددها املعاهدات الثنائية
 1120(ICSID –سيد شكل مركز دويل لفض منازعات االستثامر )إك

و يف مجال االستثامرات األجنبية، ه تفاقيات يف شقها الثنايئ أو متعدد األطرافاستخدام اال ومنه فإن  
عدم اليقني  حاالت ففي ،ليقني القانوين والدقة واملوافقة الحرة للدول املعنيةبخصوص ااملزايا املعرتف بها استخدام يوفر 

يات املربمة ، مع األخذ بعني االعتبار بأن جميع االتفاقتشكل أرضية صلبةتفاقيات هذه اال  أو التقلبات القانونية، فإن
هو ما مينح مربمي هذه القانون الدويل العام، و عىل مقتضيات  رتكزةتظل م ، إذ أنهامحكمة هي اتفاقيات غري

 .و عدم التقيد بهاأ تأكيدها،  االتفاقيات
 تبارين لضامن االستثامرات األجنبية، سوف يجعلنا نأخذ بعني االعواستنادا عليه، فإن دراستنا لإلطار القانو   

 وطني، وهو ما سوف يجعلنا يفمبادئ القانون الدويل الخاص والقانون الوكذا مبادئ القانون الدويل ذات الصلة، 
                                                           

ع االحتامالت املتعلقة باملنازعة يف  مجال تنفيذ املشاريع االستثامرية التي مادة التي تعالج جمي 67، 81/30/8691تضم هذه االتفاقية  ذات املرجع  1120 
 pdf-http://aifica.com/pdf/treatie.8قد تنشأ عن عالقة  املستثمرين بالبلدان املضيفة، ملزيد من اإلطالع يرجى تصفح: 

http://aifica.com/pdf/treatie-8.pdf
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ي مفهوم ، نسعى إىل تحديد ما يغطضامن أو الحامية لظروف غري تجاريةتحليل قضايا االستثامر من زاوية السبيل 
 /االتفاقيات، التي تحمي مجال تنفيذ املشاريع االستثامرية االستثامر.قواعد القانونل ضامن، يف رصد شاملال

يف  االستثامر اتعالق ، بل سوف يجعلنا نتطرق زيادة إىللن يقترص عىل الشق القانوين فقط ،وأن سعينا هذا 
ـ "اقتصاد ال االقتصاديإطارها القانوين، إىل املسائل ذات التوجه  قانون" الذي يسمى حسب املدرسة األنجلوساكسونية ب

Law and Economics1121 العالقات التجارية والنقدية، كون عالقات االستثامر بني الدول، تحكمها كذلك مبادئ ،
 -دي ه االقتصاذات التوجدولية النظامت لها ارتباط وثيق ببعض امل ،اتفاقيات متعددة األطراف ضبطها بدورهاالتي ت

قانونية املتعلقة العالقات الذلك وليك ال تبقى ،  -عىل سبيل التقريب: صندوق النقد الدويل ومجموعة البنك الدويل
قل يال  ،تثامرتدفقات االسمن باب أن الضامن القانوين ل قتصادية،اال نظر الوجهة عن  أجنبية ،باالستثامرات الدولية

هو ما سوف يجعلنا نعالج موضوع ضامن مخاطر االستثامرات األجنبية من و ، أهمية عن املعامالت التجارية أو النقدية
القانون الدويل والتي تتعلق ب –القانون أكرث تخصصا -حيث مبادئ العالقات الدولية العادية، وكذا من حيث مــــــــبادئ 

 ي يتبناها. االقتصادي، الذي تعد االستثامرات يف شقها القانوين واالقتصادي، أهم املواضيع الت

وإن التطرق ملوضوع الضامنات املقدمة للمستثمرين يف البلد املضيف، سوف يجعلنا نتحدث عن الضامنات  
القبلية الستضافة االستثامرات التي سوف تسري جنبا إىل جنب مع الضامنات املقدمة خالل تنفيذ املشاريع االستثامرية، 

اطر ناتجة عن اضطرابات غري تجارية، من شأنها إيقاف تنفيذ هذه لننتهي يف الضامنات املقدمة يف حالة وجود مخ
 املشاريع.

وهو ما ميكن استيقاؤه من مجموعة أنظمة تأمني، سواء التي مصدرها هيئات ضامن وطنية أو هيئات ضامن 
ستثامر، ال دولية، والتي تستعني بنظام ضامن أو تأمني تفضييل عىل االستثامر أو نظام التأمني غري التفضييل عىل ا

وهام اللذين يشمالن ضامن مخاطر محددة أو ضامن مخاطر غري محددة، هذا األخري الذي سوف نسلط عليه الضوء 
أكرث، وسوف نخصه بالتوضيح املفصل عند تطرقنا لكل هيئة ضامن أو تأمني عىل حدا، مع إبراز ميزة عقد ضامن أو 

 . 1122ستثمرة مع هيئة ضامن وطنية أو هيئة ضامن دوليةتأمني املخاطر غري املحددة الذي يربم مع الجهة امل

وعىل أساسه، ولتقريب الصورة أكرث بخصوص اإلجراءات القبلية واملصاحبة لبدء عملية تنفيذ املشاريع  
االستثامرية وما قد يعرتضها من مخاطر، سوف نستعني مبا جاء مبدونة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية املسمى 

ستثامر فـي اتفاقات اال  االستثمـار تشجيـع )األونكتاد(، بخصوص بعض من مقتضيات أحكـام UNCTADبـ: اختصارا 

                                                           
1121 Thierry Kirat : Economie du droit , Collection REPERES, Editions La Découverte, Paris,  2012, page 98. 

 256، الصفحة 2006دريد محمود السامرايئ: االستثامر األجنبي: املعوقات والضامنات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل لسنة  1122 
 وما يليها.
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الدولية املنصبة عىل الضامنات املقدمة للمستثمرين بخصوص التعويض عن املخاطر غري التجارية والتي تدخل يف 
امر واملؤسسة إنشاء الوكالة الدولية لضامن االستثإطار ضامن املخاطر غري املحددة، مستعينني يف ذلك مبا جاء باتفاقية 

العربية لضامن االستثامر، ومقارنة هذه املقتضيات مع ما جاء بالقانون اإلطار مبثابة ميثاق االستثامر املغريب من إشارات 
  .1123بخصوص الضامن أو التأمني عن املخاطر غري املحددة 

 ثامر وخالل تنفيذ املشاريع االستثامرية:الضامنات املقدمة للمستثمر قبل استضافة االست 
إن الحديث عن الضامنات املقدمة للمستثمر األجنبي قبل اتخاذ القرار باالستثامر يف بلد معني، هو حديث  

 عن مجموعة من التدابري املبارشة وغري املبارشة التي قد تشجع هذا املستثمر أو تثبط عزميته يف اإلقدام عىل االستثامر.

الجدير بالذكر هو أن عقد الضامن أو التأمني عىل االستثامر، له رشوط معينة إلبرامه، وبالتايل تفعيل بيد أن  
حسن رسيانه وترتيب اآلثار املرجوة من إبرامه، أي أنه عىل املستثمر إبرام عقد الضامن أو التأمني مبجرد إبرامه التفاقية 

كون عقد  فيذه، وهو ما يطلق عليه باالستثامرات الصالحة للضامن،االستثامر مع الدولة املضيفة لكن قبل البدء يف تن
الضامن يربم بشكل قبيل وقبل ظهور أو توقع املخاطر غري التجارية أو املخاطر غري املحددة التي قد تعرتض تنفيذ 

ة املستثمرة )رضورة جهاملرشوع االستثامري، كام أنه تنرصف بنوده عىل الجهة الضامنة أو املؤمنة )الوطنية والدولية(، وال
إثباته لجنسية الدولة املستثمرة عمال بقانون الجنسية املشار إليه بالقانون الدويل الخاص(، وأخريا الجهة املضيفة 

 .1124لالستثامر التي يكون موقعها من عقد التأمني صفة إثبات صحة اتفاقية االستثامر وواقعية البدء يف تنفيذ بنودها

رشوط يف عقد الضامن او عقد التأمني عن املخاطر غري التجارية أو املخاطر غري وإن توفر جميع هذه ال 
املحددة، هي وسيلة مكملة للتدابري غري املبارشة التي تكون مبثابة ضامنات ترتبط ارتباطا وثيقا بقرار البدء يف تنفيذ 

تصادي املطبق لنظام السيايس واالقمشاريع االستثامر يف دولة مضيفة معينة، وهي التدابري التي تنطلق من معرفة ا
يف البلد املضيف، هل هو نظام سيايس دميقراطي أو ديكتاتوري؟ هل هو نظام ليربايل أم اشرتايك أو تدخيل؟ مع 
مراعاة أن املستثمرين ومن باب تحقيق املصلحة ودر األرباح، يكون لهم أسلوب خاص يف قياس ظروف االستقرار 

معني ولو كان نظام الحكم ديكتاتوريا أو استبدادي، وهو ما يعرب عنه بتوفرهم عىل السيايس واالقتصادي يف بلد 
مؤرشات اليقني والشعور باألمن الذايت يف الظروف غري املناسبة، وعىل أساسه نجد أحيانا أن املفاهيم التي يؤمن بها 

قانون ومحاربة الرشوة ن تطبيق البعض املستثمرين )الطبيعيون واملعنويون( تنقلب رأسا عىل عقب، فقد ال يكفي حس
والفساد وإرساء دعائم الدميوقراطية يف بلد معني، أو نهج سياسية اقتصادية مثىل وواضحة، هي الطريقة الوحيدة 

                                                           
1123 https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsbgZwzjDQxqxvdNmWDztGMVZjSFxl?projector=1&messagePartId=0.1 

 وما يليها. 261لصفحة دريد محمود السامرايئ: نفس املرجع السابق، ا 1124 

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsbgZwzjDQxqxvdNmWDztGMVZjSFxl?projector=1&messagePartId=0.1
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والكافية القتناع مستثمر معني بجدوى تحقيق األرباح من وراء اتخاذ قرار تنفيذ املشاريع االستثامرية يف البلد املضيف، 
رث أمنا لالستثامر قد ال تكون الدول األكرث دميقراطية أو األقل عرضة لالضطرابات السياسية فالدول األك

 .1125واالجتامعية

بهذا الصدد إىل مثال املكسيك بني األربعينات والستينات من القرن "، يورغ فاوستإليه املفكر " شريهو ما أ و 
يوبيا ل اإلفريقية التي تسودها أنظمة ديكتاتورية كإثاملايض، أو الصني خالل العقود األخرية، إضافة إىل بعض الدو 

"هذه الدول تظهر أن بإمكان األنظمة االستبدادية أيضا تحقيق النمو :ورواندا، أو حتى بعض دول الخليج العريب
 كثري أمامأن التقدم االقتصادي ال يساوي ال، ونفسه الذي الطرح الذي تبناه "كويف كواكو" حينام اعترب االقتصادي"

العبث السيايس الذي ميارسه الحكام املستبدون عىل شعوبهم يف دول تخرق أبسط حقوق اإلنسان بشكل يومي، كام 
إنه  ففي إثيوبيا عىل سبيل املثال ال الحرص، تقول منظامت حقوق اإلنسان ،هو عليه الحال يف البلدان العربية وغريها

قد تكون بعض األنظمة املستبدة ناجحة اقتصاديا ف .ني أجانبيتم طرد الفالحني من أراضيهم لصالح مستثمرين زراعي
 .1126غري مستقرة مع أنظمة ذات دميقراطية ،باملقارنة

 أما التدابري املبارشة التي تفعل مسألة تقديم الضامنات القبلية املسهلة لعملية تنفيذ املشاريع االستثامرية يف 
ثيقا بجعل علقة بتشجيع االستثامرات األجنبية، فإنها ترتبط ارتباطا و بلد معني، والتي تجد صداها مبدونة األونكتاد املت

الرتسانة القانونية رهن إشارة االستثامرات األجنبية، وهو ما يظهر جليا وبقوة يف قوانني الدول النامية التي تكون يف 
 الدولة من أسمى قانون يفأمس الحاجة إىل استقطاب هذه االستثامرات، فنجد الضامنات القانونية مشار إليها بدءا 

نحها وتقريبا للصورة أكرث، سوف نركز عىل الضامنات القانونية التي مي وهو الدستور وانتهاء بأضعف وثيقة ترشيعية.
املغرب يف سبيل استقطاب االستثامرات األجنبية، واستنادا إىل تقنية التنزيل واملالءمة التي متنحها تفعيل املقتضيات 

وكذا الفقرة األخرية  2011ر دستو  إىل تصديراستنادا ، ية ملبدأ سمو املعاهدات الدولية عىل القانون الوطنيالدستورية املتبن
جعل املعاهدات واالتفاقية نافذة دون تحفظ ابتداء من تاريخ تالتي ،  92من الفصل  12والعارضة رقم  55من الفصل 

ل املعاهدات الصادر عن اللجنة السادسة للقانون الدويل التابعة من دلي 2-2-4التوقيع النهايئ واملصادقة عليها )الفقرة 
  .ملنظمة األمم املتحدة(

 جعلينص يف تصديره وبشكل رصيح عىل: " 2011وأنه بناء عىل مقتضيات الوثيقة الدستورية، نجد أن دستور   
نية الراسخة، اململكة، وھويتھا الوطتفاقيات الدولية، كام صادق عليھا املغرب، ويف نطاق أحكام  الدستور، وقوانني ال ا

                                                           
1125  https://www.shift-sg.com/  
1126 https://www.dw.com/ar/ 

https://www.shift-sg.com/ar/blog/15?title=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.shift-sg.com/ar/blog/15?title=%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/a-16591326
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 . 1127"ءمة ھذه الترشيعات، مع ما تتطلبه تلك ال تسمو، فور نرشھا، عىل الترشيعات الوطنية، والعمل عىل م
يات الدستورية بخصوص سمو االتفاقيات عىل القانون الوطني، فإن االتفاق قتضياتاملرصاحة  قياسا عىل وأنه  

ي تعلقة باالستثامرات األجنبية تطبق عىل حساب نسخ أو تعديل مقتضيات القانون الوطنالثنائية ومتعددة األطراف امل
عدة  وهو ما يجد صداه  يف مدونة األونكتاد، وذلك من خالل ،ذات االرتباط بحسن تسهيل تنفيذ املشاريع االستثامرية

 مقتضيات نتخذ منها عىل سبيل املثال:

 القضية رشح - أوالً
 االستثامر تشجيع أحكام تعريف - ألف

 لتيا اتفاقـات االستثامر الدولية يف الـواردة األحكام بأنه االستثامر تشجيع يُعرّف املنشور، هذا ألغراض 
 تتخذها ةمعين تدابري خالل من أو الداخــــــيل الخـارجي األجـنبي االسـتثامر تشجيع مبارش نحو عىل تستهدف

ً  التي العامـة ــــــــــــــكاماألحــ فإن ذلك وعىل. املتعاقدة األطراف  الدولية تثامراالس اتفاقات ديباجة يف ترد ما كثريا
 أراضــــــــيه يف االستثامرات ويعزز طرف كل يشجع" بأن املتبادل االلتزام معينـة، مثــل تدابري أي تحدد ال والتي -

     .االعتبار يف تؤخذ ال" اآلخر الطرف جانـب مستثمــري مــن

ترى املدونة الضامنات املتعلقة بحس استقبال املشاريع االستثـــــامرية يف البلد املضيف، تؤسس عىل كام  
 اإلجابة عىل مجموعة ما األسئلة املضمنة باملدونة، والتي نجد من بينها:

 إدراجها؟ ينبغي التي االستثامر تشجيع أحكام نوع هو ما -
 عىل الحال بطبيعة يتوقف ذلك. إدراجها ينبغي التي ستثامراال  تشجيع أحكام نوع هو ما هي األخرى القضية

 :الرئيسية األسئلة من عدد تحديد هذا الصدد فـــــي وميكن.  املتعاقدة األطراف نيّة وعىل بلد بكل الخاصة الظروف

 عىل أم ألجنبيا الخاصة باالستثامر للـســـــياسات العـام اإلطـار تحسني عىل ينصب أن للرتكيز ينبغي هل -   
 االستثامرات؟ فرادى دعم

 يف واتم استثامري لوجـود منــاخ األهمية حاسم مسبقاً  رشطاً  للسياسات وواضح مستقر عام إطار وجود ميثل
 الشفافية يادةز مثل) العامة الرشوط هذه ـى تحسنيإلـ الراميــة االسـتثامر تشجيع جهود فإن ولذلك. املضيف البلد

 قد املتعاقدة ألطرافا أن بيد. خاصة بأهمية تتسم قد ،(املايل الفــّعالــــة واستقرار النظام دارةواإل  املتسقة والترشيعات

                                                           

الع عىل الفصل ؤسساتية للمغرب يف سبيل تحفيز االستثامر األجنبي، يرجى اإلطملزيد من التوسع يف الشق املتعلق باالستعدادات الترشيعية وامل 1127 
ملغرب، بدعم ا الثاين املتعلق بالضامنات املقدمة لتحفيز االستثامرات األجنبية، املضمن مبؤلف جواد النوحي: مقاربة سياسية لالستثامرات األجنبية يف

 .200إىل الصفحة  135، من الصفحة 2009اظ، طبعة ، منشورات عك3من مؤسسة امللك عبد العزيز، أبحاث 
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 منح خالل مـــن الاملث سبيل عىل الصغر، يف املتناهي املستوى عىل األجنبي تـشجيع االستثامر يف أيـضاً  ترغب
 .املؤسسات لفرادى رضيبية أو حـوافز مالية

 معينة؟ قتصاديةا علـى أنشطة تركـز أم االقتصـادية القطاعات جميع تشمل أن التشجيعية للتدابري ينبغي هل -

 عادة تتبع كانت ذاإ  عىل ما الدوليـة االستثـامر اتفاقات يف االستثامر تشجيع أحكام تجاه البلدان موقف يعتمد
ً  كانـت تفضل أو األجنـبي باالستثامر يتعلق فيام التدخل بعدم تتسم سياسة ً  نهجا  البلدان وتعتمد. أكرب ةبدرج تدّخليا
إىل  األجنبي ـاراالستثمـ توجيه: إىل مبوجبها تسعى إسرتاتيجية الخـصوص سياسـات استثامرية وجـه عىل النامية

 أن األرجح وبالتـايل، فمن ابعد استهالله االستثامرية األنشطة عىل ما أثر لها يكون وأن أولية؛ معينـة ذات قطاعات
 االستثامر ذاباجت إىل تسعى التي عن تلك محددة بقــــطاعات الخاصة االستثامر تشجيع أحكام تفّضل دانالبل هذه

 .متييز دون األجنبي

 لألطـراف أصالً قامئة تدابري عىل تقترص أن االستثامر تشجيع ألحكام ينبغي هل
 جديدة؟ تشجيعية صكوك إنشاء عىل تنص أم املتعاقدة

 سبق االستثامر علتشجي وجـود تدابري تؤكد أنها أي - تقريرية طبيعة ذات االستثامر شجيعت أحكام تكون ما غالباً 
 ال هذه ثامراالست تشجيع أحكام أن ورغم. وتطبيقها التــدابري هذه رسيان ومواصلة وضعتها، أن املتعاقدة لألطراف

ً  لها فإن لتـشــجــيــع االستثامر، جديـدة أنـشطة تنـشئ  املتـعاقدة ألطرافا عىل دويل التزام فرض يف ليتمث مهامً  أثرا
 مـن املمكن أنـه بيد .املتعاقدة لألطـــراف أهميتها تربز التي السياسية الرسالة إىل إضافة املامرسة يف هذه تستمر بأن

 .املتعاقدة لألطراف جديدة تشجيعية أنشطة تنشئ أن االستثامر تشجيع ألحكام أيضاً 

 األحكام ىل هذهع يتــــرتب أن األرجح فمن أصالً، قامئة االستثامر لتشجيع تدابري لتشم التي بالفئة ومقارنة
 تشجيعية بجهود تعلقةامل اسـتيفاء االلتزامات يكـــــــون قد املقابل يف ولكن. العملية الناحية من منفصل تشجيعي أثر

 القسم انظر"( )لتنفيذا ذاتية)" أصالً  قامئة راالستثام تـدابري لتشجيع تنفيذ يف االستمرار مجرد من صعوبة أكرث جديدة
 (.أدناه 2 باء - رابعاً 

 قانوناً؟ كتعهـدات ُملزمة أو كالتزامات طوعيـة االستثامر تشجيع أحكام صياغة ينبغـي هل -
 امأحك كونت غالـــــــــــــبـاً ما الدوليـة، االسـتثامر اتفاقات يف االستثامر بحامية الخاصة املواد عكس عىل

 االستثامر اتــــــفاقات استخدمت إذا وحتى قانوناً، ُملزمة غري االستثامر تشجيع

 بتشجيع قةفإن االلتزامات املتعل ،...(املتعاقدة األطراف عىل) قانـــوناً  ملزمة تعهدات إىل تشري صياغة الدولية
 .تراها يالت بالطريقة ة لتنفيذهاكافيـ حريـة املتعاقـــدة لألطراف يرتك عام نحو عىل عادة تُصاغ االستثامر
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 قضايا عىل أهمية أقل تعـــلق املتعاقدة األطراف أن تعني قد فهي. طرق بعدة الظاهرة هذه تفسري وميكن 
 مستويات اختالف يف القضية هذه املنصب عىل اختالف الرتكيز ويـــتجسد. االستثامر بحامية مقارنة االستثامر تشجيع

 تشجيــــع لغرض رضورية املُلزمة التعهدات تعترب ال املتعاقدة أن األطراف هـو آخـر تفسري كـان اورمب. القانونية الرصامة
 االستثامر.

أن  تعتـرب هـافإن فعالـة، االسـتثــــامر حامية تكون ليك رضورية قانوناً  املُلزمة التعهدات أن ترى حني ففي 
 تفقد أن ريدت البلـدان ال أن هو آخر هناك تفسري يكون وقد. االستثامر تشجيع مجال يف كافية الطوعية االلتزامات

 .األنشطة هذه االسـتثامر وشكل لتشجيع بأنشطة ستضطلع كانت إذا ما، تقرير يف واملرونة الحرية

 أم املضيف بالبلد خاصة تدابري عىل االستثامر تشجيع أحكام تقترص أن ينبغي هل -

 املوطن؟ ببلد خاصة تدابري أيضاً  تشمل

 االستثامر جيعتش أحكام وتشمل . بالخـارج متعلقة أو بالداخل متعلقة تكون أن االستثامر تشجيع ألحكام يجوز
. أراضيها إىل اآلخر قداملتعا الطرف مستثمري استثامرات اجتذاب تـستهدف املـضيف البلد يف أنشطة بالداخل املتعلقة

 البلـد املوطن جيعتـش تستهدف التي تلك هي بالخارج املتعلقة االستثامر تشجيع أحكام فإن بـالعـــــــكس، والعكس
 بني االستثامر علتشجي تدابري مشرتكة أيضاً  هناك تكون أن ميكن أنه بيد. اآلخر املتعاقد الطرف يف االستثامر عىل

 .سواء حد عىل بالخارج املتعـلـق بالـداخل واملتعلق االستثامر تشمل املتعاقدة األطراف

 خاصة لتزاماتا عاتقها عىل تأخـذ ألن األطـراف املتعاقدة باستعداد يتعلق فيام مغزى ذا التمييز اهذ يكون وقد
 يف يسهم قد ألنه اخلالد األجنبي االستثامر تشجيع إىل املـضيفة البلـدان تسعى عام، وبشكل. االستثامر بتشجيع

 االقتصاد يف أفضل نحو عىل املضيف البلد وإدماج والدراية، والتكنولوجيا األموال رؤوس واجتــذاب عمـل، فرص إيجاد
 من ـسبب املخاوفب الخــــارجي االسـتثامر تشجيع بشأن املال لرأس املصّدرة البلدان ترتدد قد ويف املقابل،. العاملي

 .املحلية املــــــوارد قاعدة وإضعاف" العمل فرص تصدير" يف يسهم قد ذلك أن

 االستثامر؟ جيعبتش الدولـــية االستثامر اتفاقات بأحكام يتعلق فيام متابعة آلية هناك تكون أن ينبغي هل -

 االمتثال رصد دةاملتعاق تتـيح لألطراف متـابعـة آلية أي عىل القامئة االستثامر تشجيع أحكام أغلب تنص ال 
 املزيد عمل ملرءا بإمكان كان إذا ما بشأن تساؤل ذلك ويثري .فاعليها ومدى عليها املتفق االستثامر تشجيع ألنشطة

 أي تلك الـسلبية، االلتزامات فئة إىل ينتمي االستثامر تشجيع أحكام من نوعاً  مثة أن بيد .التنفيذ عملية لتقــــوية
 تثامريةاس حوافز استخدام تقيّد أو متـــنع األحكام وهذه. ما يشء عمل عن باالمتناع املتعاقدة األطراف تُلزم التي
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 - ولكنها جيعيةالتش األنشطة استخدام عىل تحث ال أنها مـن حيث االستـــثامر لتشجيع" سلبية" امأحك وهي. معينة
 األحــكام ذهالدولية له االستثامر اتفاقات بعض وتتصدى آخر، إذ نحو عىل تقيّدها أو تحظــرها – من ذلك العكس عىل

 محظورة تكون قد والتي بالتجارة، ـتثامر املتصلةاالس تدابري بشأن العاملية التجارة منظمة اتفاق سياق يف رصاحة
 .املنافسة قواعد مبوجب

واستمرارا منا يف متهيد أخذ القانون الوطني للمغرب بالضامنات املشجعــــة عىل االستثامرات األجنبية، نجد  
ا البلد املضيف لتشجيع هأن مدونة األونكتاد تشري إىل مزيد من املقتضيات التي تصب يف الضامنات القانونية التي يقدم

 االستثامرات، والتي من بينها:

 املتعلقة بتشجيع االستثامر وحاميته، التي تشري مقتضياتها إىل: 58 املادة"

 تهدفيس االعتبار، يف والـدول األعـــــضاء الجامعـة من بكل الخاصة واالختصاصات الصالحيات أخذ مع - 1
حاميـة  شـروط تحـسني خـالل من سيام ال سواء، حد عىل ملحيل واألجنبيا لالستثامر، موات مناخ إيجاد التعاون

 .االستثامر فرص املعـــــــــلومات بشأن وتبادل األموال رؤوس ونقل

استجابة ملا تنص عليه مدونة األونكتاد التي تعترب القانون املؤطر لجميع االتفاقيات الثنائية املتعلقة   
أن املغرب الءم مجموعة من القوانني الوطنية لتستجيب لرشوط استقطاب واستضافة باالستثامرات األجنبية، نجد 

من جامدى اآلخرة  14صادر يف  1.95.213رشيف رقم املشاريع االستثامرية، والتي كان عىل رأسها ما جاء بظهري 
 25 ضمنت مقتضياته البالغة، الذي تميثاق لالستثامرات مبثابة 18.95القانون اإلطار رقم  بتنفيذ (1995نوفمرب 8)1416

من القانون اإلطار(، أو الضامنات  3و2و1مادة، مجموعة من االمتيازات والضامنات الخاصة بهذا الظهري )خاصة املواد 
انونية ، عىل مجموعة من املقتضيات املنصوص عىل عليها مبدونات ق-بشكل رصيح أو ضمني  -القانونية املحيل بشأنها 

جارة وما يدور يف فلكها من قوانني تصب يف العمل التجاري كقانون الرشكات وقانون االئتامن ذات صلة، كمدونة الت
وحقوق امللكية الصناعية، واملدونة العامة للرضائب، ومدونة الجامرك، ومدونة الشغل، والقانون الجنايئ، وقانون املسطرة 

ام املحاكم لبت برسعة ونجاعة يف الدعاوى املرفوعة أماملدنية يف شقه املتعلق بتجويد مهام العمل القضايئ ارتباطا با
القانون، وكذا  ه بنفستالعادية أو فيام يخص التصديق عىل مقررات التحكيم الوطني والدويل املنصوص عىل إجراءا

ة صتجويد مهام القضاء، عمال بالنصوص املحالة عىل قانون املسطرة املدنية وفق مقتضيات قانون إنشاء املحاكم املتخص
 .  1128"اإلدارية والتجارية بدرجتيها"...

 الضامنات املقدمة يف حالة وجود مخاطر غري تجارية تحدث أرضارا باالستثامرات األجنبية:

                                                           
1128 http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53985.htm 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53985.htm
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بالبلدان  التجارية التي قد تعرتض االستثامرات األجنبية قبل البدء يف استعراض طرق التأمني عن املخاطر غري 
يعد وهو  ،يف سن فكرة ضامن مخاطر االستثامر خاص إىل نظام الواليات املتحدةاملضيفة، فإنه تجدر اإلشارة بشكل 

 .األقدم حتى اآلنالنظام 

ىل إلضامن املخاطر غري التجارية لالستثامرات األجنبية، من حيث جذورها التاريخية تعود املسودة األوىل و  
، 1129صارمة التي كانت موجودة يف أوروبا آنذاكيف مواجهة قيود الرصف الوالتي تم تطبيقها  ،1948خطة مارشال لعام 

 ود الفضل، وإليه يعوضع ضامن ضد خطر عدم قابلية التحويل بعد اقرتاح من نقابة املحامني األمريكيةوهو ما حتم 
، 1969يف عام  "(OPICفيام وراء البحار ) ةرشكة االستثامر الخاص"إنشاء  واملتمثل يف ،النظام املعمول به اليوميف سن 

 يتم تحديد التوجيهات والتشغيل من خالل قانون يتم تعديله بشكل، وي رشكة يحكمها القانون العام الذي يديرهاوه
تى أوائل ح ،أن نجاح الربنامج األمرييك ظل محدوًدا للغايةب ، مع التذكريدوري من قبل كونغرس الواليات املتحدة

لظروف   ينياتي السبعينيات والثامنقدعخالل  منوا كبريا ، إذ أن فرتة ما بعد الستينيات هي التي عرفتالستينيات
 10حوايل  قام املكتب بتأمنيوقد ، 1130سياسية واقتصادية دولية تضمنتها تقارير صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

 .دولة نامية 68مليارات دوالر أمرييك من االستثامرات يف 

ضييل فته هيئة وطنية للتأمني، مبني عىل نظام التأمني التفويعد نظام الضامن أو التأمني األمرييك هذا، بص 
عىل االستثامر الخارجي وهو النظام القابل لنظام التأمني غري التفضييل عىل االستثامر الخارجي املعمول به باليابان 

تقرار ، مع أن كال النظامني يغطي ضامن املخاطر املحددة )العجز عن تحويل النقد و وعدم االس1956منذ سنة 
 .  1131االجتامعي...(، كام يغطي الضامن من جميع املخاطر )املخاطر التجارية وغري التجارية(

وعىل ما تم بسطه أعاله، ميكن تقسيم املخاطر الناتجة عن ظروف غري التجارية، التي قد يكون لها مساسا 
ف بشكل مؤقت ريع االستثامرية تتوقخطريا مبستقبل االستثامرات األجنبية يف بلد معني، إىل درجة تجعل هذه املشا

أو كيل، ومنها املخاطر الناتجة عن االضطرابات السياسية التي قد متس االستقرار االقتصادي الذي ميس بدوره 
وبشكل مبارش، عملية االستثامر األمر الذي قد يعصف مبستقبله، ثم املخاطر الناتجة عن تعديل القوانني واإلجراءات 

ستثامرات التي متعت هذا االستثامرات مبجموعة من الحقوق املكتسبة يف القانون السابق، ثم املتعلقة بتشجيع اال 

                                                           

بق جورج مارشال، وذلك بهدف مساعدة الدول األوروبية عىل يُعرف مرشوع مارشال بأنّه مبادرة اقتصادية أطلقها وزير الخارجية األمرييّك السا 1129 
ر عقب الحرب العاملية الثانية، وبناء اقتصادها من جديد، وذلك بتقديم الهبات العينية والنقديــــــــة، باإلضا ىل حزم من القروض فة إإعادة إعامر ما ُدمِّ

 طويلة األمد.
 االستشارة القانونية يف موضوع: "الدور االستشاري لصندوق النقد الدويل"، املوسم الجامعي محمد أوباالك، رسالة نيل املاسرت املتخصص يف 1130 

 ، الفصل الثاين من الرسالة.2015/2016
 وما يليها. 257دريد محمود السامرايئ: نفس املرجع السابق، الصفحة  1131 
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املخاطر الناتجة عن القوة القاهرة والظروف الطارئة سواء املتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية أو بتفيش األوبئة )فريوس 
 " حاليا(.19-"كوفيد

ر مادية ومعنوية باملشاريع االستثامرية عموما وباملكاسب املالية وأنه استنادا إىل هذه املخاطر املحدثة ألرضا
ن املخاطر برام صكوك التأمني عىل االستثامر مإ سن قوانني تعتمد عىل للمستثمر عىل الخصوص، تم التفكري يف 

د يتعرض ق حامية فعالة للمستثمر األجنبي من املخاطر غري التجارية التي ،دو العقالصكوك/وفر هذا تالسياسية، حيث 
 لها مرشوعه االستثامري يف الدولة املضيفة لالستثامر.

بيد أنه يجب عدم التغافل عن مجموعة من األمور الرضورية التي قد متيز عقد التأمني عن املخاطر غري    
از عقد كالتجارية التي قد متس حسن تنفيذ املشاريع االستثامرية من قبل دولة أجنبية بالبلد املضيف، مام يتوجب ارت

التأمني هذا عىل مجموعة من الرشوط التي تتعلق بـ: باملؤمن ومحل التأمني وسببه ونوعية االستثامر واملخاطر التي 
يتسع لها عقد التأمني والقانون الواجب التطبيق يف حالة وجود منازعة حول التامني ودواعي تطبيق بنوده، بعيدا عن 

ل ازعات املرتتبة عن أرضار تجارية ومالية )جرائم االستثامر األجنبي(، التي تحالضامنات اإلجرائية املتعلقة بحل املن
 . 1132عن طريق القضاء الوطني أو الدويل أو عن طريق التحكيم 

 بلدان الناميةيف الو  عموما، الستثامرات األجنبية، بشكل رئييساأنظمة ضامن وقد تم التفكري يف إنشاء  
العامل  إنشاء أنظمة الضامن يف جميع دول يعود تاريخ، إذ املصدرة لرأس املال ، من قبل غالبية الدولبشكل خصويص

تم  لتياباستثناء الواليات املتحدة واليابان وجمهورية أملانيا االتحادية ، ،  السبعينيات وبدايةأواخر الستينيات  منذ
 .1133إنشاؤها يف وقت سابق

ضامن أو عقد  عقدصك أو شكل  ستثامرات األجنبية،املخاطر غري التجارية التي قد تعرتض اال  خذ ضامنتيو 
، بغض النظر عن الطبيعة القانونية والتسمية التي يتخذها هذا العقد املربم بني املستثمر وهيئة الضامن، وبغض تأمني

 .1134النظر عن تكييفه القانوين سواء سمي عقد كفالة أو عقد ضامن غري مسمى أو عقد تأمني

                                                           

ن مخاطر جارية يف مجال االستثامر األجنبي، بعيدا عن الضامن والتأمني عملزيد من التوسع يف مسالة الضامنات اإلجرائية للبت يف املنازعات الت 1132 
 االستثامر األجنبي، يرجى اإلطالع عن املؤلفني املهمني التاليني:

الدكتور معمرو بومكويس: التحكيم التجاري الدويل ودوره يف تسوية منازعات االستثامرات األجنبية، سلسلة األبحاث واملنشورات ملجلة  -1
 .2018ء املغريب، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، طبعة القضا

 .2015الدكتور أحمد عبد الله املراغي: قواعد املحاكمة والتعاون الدويل يف جرائم االستثامر، دار الفكر الجامعي، الطبعة األوىل لسنة  -2
1133  https://books.openedition.org/iheid/4198?lang=fr 

 وما يليها. 291دريد محمود السامرايئ: نفس املرجع السابق، الصفحة  1134 

https://books.openedition.org/iheid/4198?lang=fr
https://books.openedition.org/iheid/4198?lang=fr
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هيئة وطنية  بنيأو عقد التأمني عن املخاطر غري التجارية الناتجة عن  ظروف معينة،  ويتم إبرام عقد الضامن 
ألجل، مبا ويقصد به تغطية مخاطر معينة طويلة ا املستثمر، وأ من قبل دولة املنشأ  أو هيئة دولية، بناء عىل عقد يربم

 ييستخدم مصطلحىل أساسه يتم وع أو ضامن مخاطر غري محددة ، غري التجارية املخاطربـ: يف ذلك ما يسمى 
  .لوصف هذه الظاهرة "،التأمني االستثامري"و "نظام ضامن االستثامر األجنبي"

اء لضامن والدويل عىل السو  مبوجب القانون الوطنيفعالة ورضورية، آلية  ،االستثامرمخاطر يعترب تأمني و 
د ضمن حقوقه شاريع االستثامرية، بعد أن يكون قينصب عىل حسن تنفيذ امل ملستثمرمام يجعل اهتامم ا، االستثامرات

ضامن/تأمني املخاطر التي يربمها سواء أمام هيئة ضامن وطنية أو أمام هيئة ضامن عالقة املادية واملعنوية، بناء عىل 
 ارثو كث اضطرابات سياسية أو حدو حالة وقوع يف  بناء عىل بنود عقد تغطي الخسائر التي قد تظهر مؤرشاتها، دولية

 طبيعية أو تفيش األوبئة.

والجدير بالذكر بخصوص تبعات عقد تأمني مخاطر االستثامرات األجنبية سواء بشكله التفضييل أو غري   
من قيمة  %75التي عىل هيئة التأمني أداءها والتي ال تتعدى يف أقىص تقدير نسبة املطالبات املالية التفضييل، هو أن 

ثمر ون موضوع بنود عقد التأمني، الذي يحدد مبقتضاه نوعية األقساط التي عىل املستهي التي تك املرشوع االستثامري،
 املطالبة التي أدت إىل أداءها حسب الجهة املؤمنة هل هي هيئة وطنية أم هيئة دولية، وحيثيات املخاطر غري التجارية

 الحد من بعض املخاطر وتشجيععامال مهام يف  هذه التعويضات، وهو ما ميكن اعتبارهسداد  طريقةو بالتعويض، 
وإن املالحظ هو أن عقد التأمني عن املخاطر غري التجارية املرضة باالستثامرات األجنبية، وإن  .1135االستثامر األجنبي

أمني االستثامر تعىل ال يؤثر  -كذلك -وإن كان ، وطني للدولة املضيفةالقانون ال قتضياتمبمبارشة عالقة كان لها 
ا من دولي اعدب تجدر اإلشارة إىل أن لعقد التأمني هذاذلك،  ، فإنه مع القانون الدويلب شق املرتبطيف البشكل مبارش 

 .متديداتهحيث آثاره و 

وأن ارتباط عقد التأمني عن املخاطر غري التجارية التي قد تعرتض االستثامرات األجنبية بالبلد املضيف، ومدى  
محل الدولة التأمني  رشكة ولسألة حليتعلق املعطى األول: مب ني أساسني،يؤسس عىل معطيبالنظام الدويل،  ارتباطها 

نفسها، يف ت االستثامر اتفاقيا يفحدد امل وهو البند خسائر املرشوع االستثامري األجنبي،تعويض  املضيفة أو املستثمر،
 ة.حامية املدروسعىل قواعد الرتويج والبناء بآثار ضامن االستثامر الوطني حني يرتبط املعطى الثاين: 

، فقد العقد/الصكهذا بيد أن أي قانون مل يحدد إلزام املستثمر باختيار الجهة التي يجب اللجوء إليها إلبرام 
وعىل رأسها الوكالة الدولية لضامن االستثامر أو املؤسسة العربية لضامن دولية يختار التعاقد أو االتفاق مع هيئة 

                                                           

 وما يليها. 258دريد محمود السامرايئ: نفس املرجع السابق، الصفحة   1135 
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التني من امتيازات مشجعة بحكم مصداقيتها الدولية، وهي امتيازات خاصة بهاتني االستثامر، ملا تقدمه هاتني الوك
 .1136الهيئتني، ال تتوفر عليها هيئات ضامن الوطنية

، وهو ما يخول له االستعانة بخدمات 1137كام أن للمستثمر الحق يف اختيار هيئة وطنية للضامن أو التأمني 
ع بعض الدول املضيفة، م -مثال  -الثنائية التي تربمها الدول األوربية  رشكات تأمني خاصة تستغرق اتفاقيات االستثامر

، ( يف بلجيكاONDاملكتب الوطني للجرمية ) كـ:هيئات أو أنظمة الضامن الوطنية الرئيسية والتي نجد من بينها 
كونسورتيوم مع  ، يف إطاراأملاني يف Hermèsرشكة ،و (COFACEالرشكة الفرنسية للتأمني عىل التجارة الخارجية )و 

Treuarbeit و ،بتفويض فيام يتعلق بضامنات التصدير أو استثامر النظام نيابة عن الحكومة الفيدرالية والتي تقودها 
التي توفر ضامنات االستثامر يف إطار مرفق تأمني االستثامر  ،( للمملكة املتحدةECGDإدارة ضامن ائتامنات التصدير )

( ، قسم من وزارة التجارة الخارجية و الصناعة بالنسبة لليابان EIDاد الصادرات )يف الخارج ، قسم تأمني استري 
يشمل نظام الضامن ثالث منظامت: بنك التصدير واالسترياد من الواليات املتحدة إذ والواليات املتحدة ، 

(Eximbank( وجمعية التأمني عىل االئتامن األجنبي ،)FCIAللصادرات والخارج ) ستثامر الخاص مؤسسة اال ، و
(OPICلالستثامرات )1138. 

م هذه التز ا وأنه عىل العموم وبغض النظر عن نوع منظامت أو رشكات تأمني املخاطر، فإن ذلك ال يحول دون
جا عن ترصف سواء كان هذا الخطر نات، " بدفع مبلغ التأمني عندما يتحقق الخطر املراد التأمني ضدهة"املؤمن اتاملؤسس

ن الدولة املضيفة لالستثامر أو من الغري، ويف املقابل يلتزم املؤمن له "املستثمر" مبوجب عصادر  قانوين أو عمل مادي
 .1139ةاملؤمنالجهة أو الهيئة هذا العقد بدفع أقساط التأمني املحددة سلفا من قبل 

 املطلب الثاين: اإلطار املؤسسايت لضامن االستثامرات األجنبية:
امن املخاطر غري التجارية التي قد تعرتض االستثامرات األجنبية يف البد جاء يف غامر حديثنا عن مسألة ض

املضيف، إشاراتنا ملجموعة من منظامت ورشكات التأمني التي تحل محل الدول املضيفة لالستثامر يف أداء التعويضات 
 الناتجة عن األرضار غري التجارية التي قد متس تنفيذ املشاريع االستثامرية.

                                                           

 وما يليها. 288دريد محمود السامرايئ: نفس املرجع السابق، الصفحة  1136 
1137 https://www.aleqt.com/2017/06/14/article_1203501.html 
1138 https://wikimemoires.net/2012/05/contrats-de-garantie-et-contrats-d-assurance-contrat-etat/ 

، ويف سبيل التأمني عن املخاطر الناتجة عن أسباب غري تجارية، وبحكم أنه دولة نامية، فإنه يستعني بخدمات الضامن  -مثال -نجد أن املغرب  1139 
اإلطار املؤسسايت لضامن االستثامر، كام سيأيت الحديث عنه يف املطلب الثاين املتعلق بالعربية لضامن االستثامر أو الوكالة الدولية التي توفرها  املؤسسة 

 لضامن االستثامرات األجنبية.
 

https://www.aleqt.com/2017/06/14/article_1203501.html
https://wikimemoires.net/2012/05/contrats-de-garantie-et-contrats-d-assurance-contrat-etat/
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سباب مرتبطة باالستثامرات األجنبية بدولة نامية كاملغرب، سوف نكتفي بإبراز دور الوكالة الدولية إال أنه وأل 
لضامن االستثامر التابعة للبنك الدويل، وكذا دور املؤسسة العربية لضامن االستثامر، وذلك من حيث املهام التي تقوم 

د املضيف قد تعرتض أي استثامر أجنبي مبارش يف البلبها هاتني املؤسستني يف ضامن املخاطر غري التجارية، التي 
كاملغرب مثال، كام أننا سوف نستعني مبهام منظامت أخرى، تقوم باملساعدة عىل ضامن وتأمني املخاطر، أو تدعو إىل 

 رضورة ضامن وتأمني هذه املخاطر.

 مهام الوكالة الدولية لضامن االستثامر يف تأمني املخاطر غري التجارية:  -
با ما يتبنى موقع البنك الدويل يف معرض كشفه عن الهدف من إنشاء الوكالة الدولية لضامن االستثامر، غال

 التعريف اآليت نصه:
مجموعة البنك الدويل  كعضو يف 1988يف عام  (MIGA ou AMGI) تم إنشاء الوكالة الدولية لضامن االستثامر

تصادي االقتصادات الناشئة ملساندة النمو االق لبلدان ذاتبغرض تشجيع تدفق االستثامر األجنبي املبارش إىل ا
 .1140الناس وتخفيض أعداد الفقراء وتحسني أحوال

لتي تتحاىش جهات يف األسواق ا الوكالة الدولية لضامن االستثامر تشجع االستثامرات التي تعود مبنافع إمنائية
التأمني  لدولية لضامن االستثامر بذلك من خالل إتاحةالوكالة ا االستثامر والتأمني التقليديني الدخول فيها. وتقوم

كضامنات ضد مخاطر نزع امللكية واإلخالل بالتعاقدات والحروب واالضطرابات  ضد املخاطر السياسية ـ
نامية عىل استقطاب البلدان ال وتسوية منازعات االستثامر املتعلقة باملشاريع التي تقدم ضامنات لها؛ ومساعدة األهلية؛

 .بها امرات القطاع الخاص واالحتفاظاستث

دوالر أمرييك يف شكل ضامنات  بليون 17.4وقد قدمت الوكالة الدولية لضامن االستثامر منذ إنشائها أكرث من 
ً  96مرشوع استثامري يف  600)تأمني( لحوايل  ً ناميا وتتوفر لدى الوكالة الدولية لضامن االستثامر حالياً حافظة  .بلدا

 .باليني دوالر أمرييك 5.3بقيمة ضامنات قامئة 

ري إمدادات عمل جديدة، وتوف تعمل املشاريع التي تساندها الوكالة الدولية لضامن االستثامر عىل خلق فرص
كام تعمل عىل إعادة بناء األنظمة املالية املنهارة وتحقيق  املياه والكهرباء، وغريهام من خدمات البنية األساسية،

املوارد  املهارات واملعرفة والخربات التكنولوجية، عالوة عىل مساعدة البلدان يف االستفادة من إيرادات رضيبية ونقل
 ً   .الطبيعية عىل نحو مستدام بيئيا

                                                           
1140  Habib GHERARI : Droit international économique : 2.le système monétaire international public, l’investissement étranger, 
(DOCUMENTS d’études),  La documentation Française, numéro 3.12, page 70. 
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ياسية إىل إعاقة املتعلقة باملخاطر الس غالباً ما تؤدي املخاوف املتعلقة بالبيئات السياسية املجهولة والتصورات
دي، االستثامرات األجنبية املبارشة، والتي تعترب محركاً أساسياً للنمو االقتصا معظم ونتيجة لذلك، تتجه ،االستثامر

 عدد قليل من البلدان. إىل

االستثامر يعمل كعامل حافز لفتح أسواق  من هنا، فإن برنامج الضامن التابع للوكالة الدولية لضامن 
وكالة الدولية لضامن كام تساعد ال ،فضل تأثري للتنميةاملشاريع مع تحقيق أ  لالستثامرات األجنبية املبارشة ومساندة

نرش املعلومات  البلدان النامية عىل تحديد وتنفيذ إسرتاتيجيات من شأنها تشجيع االستثامر، عالوة عىل االستثامر
ستثمرين ني املمنازعات االستثامر املحتملة ب وتستخدم الوكالة خدماتها القانونية لتسوية ،املتعلقة بفرص االستثامر

 .حيحالص عىل االستثامرات واملنافع املتأتية منها يف املسار والحكومات املضيفة، وذلك بغرض الحفاظ

منها ما يشري إىل أن هدف  2وحسب ما هو مضمن باتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضامن االستثامر نجد باملادة 
جية فيام بني الدول األعضاء، وعىل وجه الخصوص تشجيع تدفق االستثامرات لألغراض اإلنتا :هووغرض الوكالة 

إىل الدول النامية األعضاء، تكملة ألنشطة البنك الدويل لإلنشاء والتعمري )ويشار إليه فيام ييل بالبنك( ورشكة التمويل 
 الدولية ومنظامت متويل التنمية الدولية األخرى.

 :وتقوم الوكالة تحقيقاً لهذا الهدف مبا ييل 

نات، مبا يف ذلك املشاركة يف التأمني وإعادة التأمني، ضد املخاطر غري التجارية لصالح االستثامرات إصدار ضام (أ
 .يف دولة عضو التي تفد من الدول األعضاء األخرى

القيام بأوجه النشاط املكملة املناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق االستثامرات إىل الدول النامية األعضاء وفيام  (ب
 .بينها

دمة الهدف منها. وعىل الوكالة ــــة أية صالحيات ثانوية أخرى كلام كان ذلك رضورياً أو مرغوباً فيه لخمامرس (ت
 .أن تسرتشد يف جميع قراراتها بنصوص هذه املادة

يف حني تذكر الوكالة الدولية لضامن االستثامر، يف معرض حديثها عن املــــهام التي تقوم بها لصالح أعضائها 
مـــن اتفاقية إنشاء هذه الوكالة، يف سبيل التأمني عن املخاطر غري  66إىل  49إليها مبقتىض املواد من الذي ينظمون 

التجارية التي تعــــــرتض تنفيذ املشاريع االستثامرية يف البلدان املضيفة، أنها وكالة تابعة للبنك الدويل عهد إليها 
بخصوص  11 ادةملاالستثامرات ضد املــخاطر املنصوص عليها با بتخفيف املخاطر غري التجارية عن طرق التأمني عىل

املتعلقة بحلولها كجهة مؤمنة أو مختصة  21عىل  19مع مراعاة مقتضـيات الـــــــمواد من  املخاطر الصالحة للضامن
  بالتأمني وإعــادة التامني وفق شــروط وإجراءات معينة، نجد من بني مقتضياتها ما نص عليه من خالل:
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االستثامرات الصالحة للضامن ضد  انــمـــأ( مع مراعاة أحكام الفقرتني )ب( و)ج( من هذه املادة، يجوز للوكالة ض
 :واع املخاطر التاليةــن أنــــالخسائر املرتتبة عىل واحد أو أكرث م

 :تحويل العملة -1
ر، أو عملة أخرى ابلة للتحويل الحــــلة قفرض قيود تعزى إىل الحكومة املضيفة عىل التحويل الخارجي لعملتها إىل عم

مقبولة للمستفيد من الضامن، ويشمل ذلك تراخي الحكومة املضيفة يف املوافقة خالل فرتة معقولة عىل طلب التحويل 
 .يد من الضامنـــــــــاملقدم من املستف

 :لتأميم واإلجراءات املامثلةا -2
راء إداري مام يرتتب عليه حرمان ــــذها أو قعودها عن اتخاذ إجاتخاذ الحكومة املضيفة إلجراء ترشيعي، أو اتخا

ن ذلك اره أو من منافع جوهرية الستثامره. ويستثنى مـــاملستفيد من الضامن من ملكيته أو من السيطرة عىل استثم
تنطوي عىل  اإلجراءات عامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط االقتصادي يف أراضيها، والتي ال

 .ر باملستفيد من الضامنـتفرقة تض

 اإلخالل بالعقد -3
نقض الحكومة املضيفة لعقد بينها وبني املستفيد من الضامن، أو إخاللها بالتزاماتها يف ظل ذلك العقد، وذلك يف  

 األحوال التالية: 
فصل يف يئة تحكيم للــــــإذا كان من غري املمكن للمستفيد من الضامن اللجوء إىل هيئة قضائية أو ه« 1»

 ادعائه نقض العقد أو اإلخالل بأحكامه. 
أو إذا مل تقم تلك الهيئة بالفصل يف اإلدعاء خالل مدة معقولة عىل النحو املحدد يف عقد الضامن طبقاً « 2»

 للوائح الوكالة.
 .أو إذا مل يكن من املمكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة املذكورة« 3» 

 :واالضطرابات املدنيةالحرب   -4
أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنية يف إقليم الدولة املضيفة الذي تنطبق عليه أحكام هذه االتفاقية  (أ

 (.66وفقاً لنص املادة )
ألغلبية أن يوافق با -فةــــبناء عىل طلب مشرتك من املستثمر والدولة املضي -يجوز ملجلس اإلدارة (ب

امن عىل مخاطر غري تجارية محددة خالف املخاطر املشار إليها يف الخاصة عىل إضفاء الصالحية للض
 .خاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملةــــــــالفقرة )أ( من هذه املادة عىل أال يشمل ذلك م

 :ج( ال تجوز تغطية الخسائر الناتجة عام ييل (ت
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مر املضمون قد وافق عىل هذا اإلجراء أو كان اتخاذ الحكومة املضيفة أو قعودها عن اتخاذ أي إجراء، إذا كان املستث -1
 .مسئوالً عن اتخاذه

امن أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا ــأي إجراء تتخذه الحكومة املضيفة أو تقعد عن اتخاذه قبل إبرام عقد الض  -2
 .العقد

ة تأمني محل ا كمؤسسوإننا من خالل إطالعنا عن املهام التي تقوم بها الوكالة الدولية لضامن االستثامر وحلوله
من اتفاقية  11الدول املضيفة يف أداء التعويضات الناتجة عن ترضر االستثامرات األجنبية، عمال مبقتضيات املادة 

 إنشاء هذه الوكالة، نجد أن مجاالت الضامن ال تتجاوز املخاطر األربعة التالية:  

 ضيفة.ادرة املشاريع االستثامرية يف البلدان املمص عدم إمكانية تحويل العمالت والقيود عىل تحويل العمالت.
 اإلخالل بالعقود.   الحروب واالضطرابات املدنية واإلرهاب والتخريب. 

ليبقى اإلشكال املطروح بخصوص املخاطر التي تستدعي الضامن بواسطة هذه الوكالة، تتمحور حول السؤال 
ل الدولية لضامن االستثامر،عىل سبيل املثال أم عىل سبي التايل: هل جاءت هذه املخاطر املضمونة من طرف الوكالة

 الحرص؟

نالحظ أن مقتضيات إنشاء الوكالة، بخصوص املهام التي تقوم بها يف سبيل تقديم ضامنات االستثامر تبعا 
لوجود املخاطر غري التجارية، استثنت املخاطر الناتجة عن حدوث الكوارث الطبيعية واملخاطر الناتجة عن تفيش 
األوبئة، وهي مخاطر وإن كانت ناتجة عن القوة القاهرة أو الحدث الفجايئ، وإن كان ال يعوض عنها إال بعد الخروج 
من األزمة، وحرص األرضار، وتحديد قيمتها املادية واملعنوية، إال أن ذلك ال مينع من الحديث عن املساس خطري 

ة أو تفيش وباء امرية بالبلد املضيف، موضوع وقوع الكارثة الطبيعيالعواقب باملصري االقتصادي واملايل للمشاريع االستث
 معني بني مواطنيها، وهو ما قد ينتج عنه اإليقاف الكيل أو املؤقت لتنفيذ بنود اتفاقية استثامر معينة.

 11 ةإال أنه وبعد تعميق البحث، من أجل ربط مسالة ضامن املخاطر األربعة غري التجارية املنصوص عليها باملاد
من اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضامن االستثـامر االجنبي، باملخاطر غري املنصوص عليها بهذه املادة واملتعلقة باملخاطر 
الناتجة عن حدوث الكوارث الطبيعية وتفيش األوبئة، وجدنا بعض الجواب يف بعض من مقتضيات ناتجة عن مؤمترات 

 الوكالة الدولية لضامن االستثامر، وهي بعض من اإلشارات املضمنة مثال بـ:واتفاقيات صادرة عن جهات أخرى، غري 
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للحد من مخاطر الكوارث  1141"إعالن سنداي" و" إطار سنداي" الذي سمى كذلك بـ "إطارعمل هيوغو"  
 قدلذي انعمؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث ا، وهو اإلطار الذي تم اعتامده من خالل 2030إىل  2015عن الفرتة من 

 نتاجا للمشاورات التي جرت بني أصحاب املصلحة منذ اإلطار ، وقد جاء2015 من سنة مارس 18يف ِسنداي باليابان يف 
من  بدعم ، 2015مارس  إىل غاية 2014للمفاوضات التي متت بني الحكومات منذ يوليو نتاجا وكذلك ، 2012مارس 

 1142.بناء عىل طلب الجمعية العامة لألمم املتحدة، مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

فباطالعنا عىل الشق املتعلق باملستويني العاملي واإلقليمي املشار إليهام باملطبوع الصادر عن "إطار سنداي"، إذ 
 تعزيز التنسيق بني املؤسسات املالية العاملية" :ىلإيشري الذي )د( من املطبوع، بالحرف  20تم اإلشارة بالصفحة 

قالنا إىل الصفحة "، وعند انتللكوارث والتحسب لها  اإلقليمية، بهدف تقييم اآلثار االقتصادية واالجتامعية املحتملةو 
من نفس املطبوع، وجدنا املقتضيات املتعلقة بضامن املخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية محليا ووطنيا يف شقها  21

بضامن استمرارية العمليات والتخطيط، مبا يف ذلك التعايف  تعلق)ز( املاالقتصادي، والذي يشري إليه الحرف 
من  26و 25، لتكون الصفحتني مرحلة ما بعد وقوع الكوارث االجتامعي واالقتصادي، وتوفري الخدمات األساسية يف

ن الكوارث عنفس املطبوع، مجاال لحث املنظامت الدولية عىل تقديم الدعم املايل والتقني، للحد من املخاطر الناتجة 
 .  1143الطبيعية املتعلقة باملساس الخطري باملكتسبات االقتصادية

ملا جاء بتقرير  -الذي تعد الوكالة الدولية لضامن االستثامر أحد مكوناته -وأنه وبالرغم من تبني البنك الدويل  
ل والتأمني ضد ندوق التمويــــــــإنشاء صسنداي، وهو التقرير الذي استند فيه البنك الدويل يف سبيل تفعيل مهام 

ي مكنه هو األمر الذالصندوق العاملي للحد من الكوارث والتعايف من آثارها، و ، وكذا استضافة DRFI)  (مخاطر الكوارث
"  4ـ:" الركيزة الشق املتعلق ب واستنادا إىلحيث أشار يف التقرير املتبنى من طرفه  ،تفعيل إدارة مخاطر الكوارث من

ألرس بحامية الحكومات ومؤسسات األعامل وا فيه، تقوم إسرتاتيجيات الحامية املاليةوالتي املالية: الحامية : إىل
ة البلدان وميكن أن تشمل هذه اإلسرتاتيجيات برامج لزيادة قدر  ،املعيشية من األعباء االقتصادية املرتتبة عىل الكوارث

هذه  لوقت نفسه بحامية رصيد املالية العامة. وميكن أن تعززعىل االستجابة مالياً يف حاالت الطوارئ، مع القيام يف ا
اإلسرتاتيجيات أيضا تعميق أسواق التأمني عىل املستوى السيادي ومستوى األرس املعيشية، فضال عن تعزيزها 

                                                           
1141 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/a/res/69/283 
1142 https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf 

ز يالجدير بالذكر أن "إعالن وإطار سنداي" و"إطار عمل هيوغو" املتعلقني كلهم باملخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كان قد سبقه إىل ح 1143 
، والذي 2003العلمية لألغذية والزراعة، وذلك  يف دورته التاسعة والعرشون بروما خالل ماي  الوجود عمل لجنة األمن الغذايئ العاملي التابع للمنظمة

تطرق للمخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والبيئية املسببة لألوبئة.، وملزيد من اإلطالع يرجى تصفح: 
g/3/Y8936a/y8936a00.htmhttp://www.fao.or 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/a/res/69/283
https://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
http://www.fao.org/3/Y8936a/y8936a00.htm
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 ،املاليةجيات الحامية تقوم إسرتاتي"، لينتهي إىل استنتاج مفاده: إسرتاتيجيات الحامية االجتامعية للفئات األشد فقرا
 "1144.بحامية الحكومات ومؤسسات األعامل واألرس املعيشية من األعباء االقتصادية املرتتبة عىل الكوارث

واستغراقا منا يف االستعانة مبقتضيات عامة واستعاملها من باب القياس بديال عن استثناء الوكالة الدولية   
ارئ بيعية أو تفيش األوبئة، التي قد ينتج عنها حدوث طو لضامن االستثامر، للمخاطر الناتجة عن حدوث الكوارث الط

صحية، نجد أن ما ميكن اقرتاحه عىل الوكالة الدولية لضامن االستثامر قصد تبنيه من مقتضيات تسد الثغرة التي 
ار رشوع قر محدثت عن استثنائها للمخاطر غري التجارية الناتجة عن الكوارث الطبيعية وتفيش األوبئة، هو ما تضمنه 

بيل تعزيز التأهب يف  س ،مقرتح من األرجنتني وشييل وفنلندا وفرنسا واندونيسيا وهولندا ورواندا وسنغافورة وزامبيا
، إىل 2020لشهر فرباير  146املرفوع خالل املؤمتر (2005للطوارئ الصحية بناء عىل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )

 ،الثالثة والسبعني الصحة العاملية والذي يويص مبقتضاه مبناسبة اجتامعاملجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية، 
 :1145الذي جاء من بني مقرتحاتهباعتامد القرار 

إىل خطة عمل أديس أبابا بشـأن متويل التنمية، التي تشـــجع البلدان عىل  :من الديباجة التي تشري 11الفقرة 
جل االســـتثامر الجيد يف الخدمات العامة األساسية للجميع، مبا النظر يف وضـــع أهداف إنفاق مالمئة وطنيا من أ 

ستدامة؛ ، وعىل نحو يتسق مع االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املالصحةيشمل مجاالت الصحة والتعليم والطاقة واملاء و 
 .وتتضمن التزاما بتقديم دعم دويل راسخ لهذه الجهود

كر ضـــــرورة تحقيق زيادة كبرية يف عدد املدن واملســـــتوطنات عىل ذ  :من الديباجة التي جاءت 22الفقرة 
البرشية التي تعتمد سياسات وخطط متكاملة وتنفذها من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة يف استخدام املوارد 

ع اإلدارة الكلية وضوالتخفيف من تغري املناخ والتلوث والتكيف معهام، والقدرة عىل الصـــــــمود يف مواجهة الكوارث، و 
-2015ملخاطر الكوارث عىل جميع املستويات وتنفيذها، مبا يتامىش مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 

2030. 

 من املنطوق التي تحث الدول األعضاء عىل ما ييل:  1الفقرة 
رئ الصـــحية يف إطـار أن تخصـــص اســـتثامرات محلية ونفقات متكررة وأموال عامة للتأهب للطوا 1-7

تحـديـد األولويـات وعمليـات امليزنة لتعزيز النظم الصــــــــحيـة وعىل نطـاق القطـاعـات املعنية، وتعمل عند االقتضاء 
 .مع الجهات الرشيكة لضامن التمويل املستمر

                                                           

ملزيد من التفاصيل حول تبني البنك الدويل لتقرير سنداي، يرجى تصفح:  1144 
85231468163740604/pdf/806080WP0ARABI00Box379809B00PUBLIC0.pdfhttp://documents.worldbank.org/curated/en/7 

1145 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_CONF17-ar.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/785231468163740604/pdf/806080WP0ARABI00Box379809B00PUBLIC0.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_CONF17-ar.pdf
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 ــــادي اإلقليمي والجهاتتدعو الدول األعضــــــــاء ومنظامت التكامل االقتصــــ من املنطوق التي 2الفقرة 
إىل ما  يف بعض مام تم اإلشارة إليه بهذه الفقرة، ،الرشيكة الدولية واإلقليمية والوطنية والجهات املانحة والرشيكة

 :ييل

أن تدمج املخـاطر املرتبطـة بالتـأهب واالحتيـاجات من املوارد يف التقييمـات املنهجيـة للمخاطر املؤسـسـية  2-4
 ة واالقتصـادية إضـافة إىل آليات التمويل الراهنة عىل نطاق جميع املنظامت املعنية.والسـياسـي

أن ييســروا االســـتثامر يف برامج بحوث وطنية قوية وبنى تحتية مالمئة للبحث ووضـــع تدابري جديدة  2-6
 ملواجهة آثار الطوارئ الصحية، بطرق منها التدخالت غري الصيدالنية.

 العربية لضامن االستثامر يف  التامني عن املخاطر غري التجارية:مهام املؤسسة 

، كهيئة عربية إقليمية 1974أنشئت املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات )ضامن( يف عام 
تشجيع سسة إىل وتهدف املؤ ، مشرتكة تضم يف عضويتها كافة الدول العربية، وتتخذ املؤسسة من دولة الكويت مقراً لها

 . 1146االستثامر يف الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إىل مختلف دول العامل

نفس حقيق تعىل غرار املهام املحصورة للوكالة الدولية لضامن االستثامر، نجد املؤسسة العربية تسعى لو 
دول العربية ضد املخاطر فذة يف ال ضامن التغطية التأمينية لالستثامرات العربية واألجنبية املنريتوف األهداف، من قبيل

مثل التأميم واملصادرة ونزع امللكية والحروب وأعامل الشغب ذات الطابع العام وعدم املقدرة عىل تحويل  ،غري التجارية
 .حقوق املستثمر وانقطاع العقد

 :1147نه من بني مهام املؤسسة العربية لضامن االستثامركام نجد أ 

 ،انب عىل تنفيذ استثامراتهم يف مختلف الدول العربية ويف مختلف القطاعاتدعم املستثمرين العرب واألج 
ويتم ذلك بتوفري التأمني لرؤوس أموالهم وعائدات استثامراتهم وتعويضهم تعويضاً مناسبا عن املخاطر السياسية التي 

جايل متويل تأمينية يف متعمل املؤسسة عىل توفري حزمة من الخدمات ال قد تتعرض لها تلك االستثامرات وعوائدها.
االستثامر ومتويل التجارة يف الدول العربية وذلك من خالل مساندة املؤسسات املالية العربية واألجنبية ودعم جهودها 

عربية ملختلف ىل الدول العربية وزيادة قيمة الصادرات الإقتصادات العربية عرب زيادة التدفقات االستثامرية يف تنمية اال 
 واملعدات التي تحتاجها. حركاتوامل اإلسرتاتيجيةومتكني الدول العربية من استرياد السلع دول العامل 

                                                           

 وما يليها. 273لصفحة دريد محمود السامرايئ: نفس املرجع السابق، ا 1146 
1147 http://dhaman.net/ar/ 

http://dhaman.net/ar/
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وثيقة تأمني ضد مخاطر عدم الوفاء بااللتزامات املالية السيادية لفائدة املؤسسات املالية التي ” ضامن“توفر 
  الدول العربية.ستثامرات التنموية يفتقوم بإقراض جهات سيادية أو شبه سيادية لتمويل مشاريع البنى التحتية واال 

تدير املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات النظام العريب لضامن ائتامن الصادرات الذي صمم 
لدعم وتشجيع جهود املصدرين العرب عىل تنمية صادراتهم إىل الدول العربية، وغري العربية ومن ثم زيادة حجم 

 إىل األسواق العاملية.  ية وحجم الصادرات العربية املتجهةالتجارة العربية البين

وهو ما سوف يجعلنا كذلك نالحظ عدم شمول ضامن املخاطر التي تؤمن عليها هذه املؤسسة، للمخاطر الناتجة 
ية لعن الكوارث الطبيعية وتفيش األوبئة، مام يعني أن هذه املؤسسة اإلقليمية النشاط، هي مجر ظل باهت للوكالة الدو 

لضامن االستثامر، من باب أنها تقلدها بشكل خجول، وأنها مل تأت بأي جديد بخصوص التأمني عن املخاطر الناتجة 
عن الكوارث الطبيعية وتفيش األوبئة، التي ميكن أن تعرتض االستثامرات العربية وتعرقل تنفيذ مشاريعها يف البلدان 

 . 1148املضيفة

عن تفيش  لضامن االستثامرات األجنبية من املخاطر الناتجة املستقبليةالىنية و التدابري  املبحث الثاين:
 ":19-وباء "كوفيد

كثرية هي التقارير الصادرة عن منظامت ووكاالت دولية وازنة بخصوص توضيح األرضار االقتصادية اآلنية  
حات األولية املتبناة من قبلها، " يف أغلب دول العامل، وكثرية هي املقرت 19-واملستقبلية الناتجة عن تفيش وباء "كوفيد

لتجاوز تبعات تفيش هذا الوباء عامليا، سواء يف ما تعلق باملوارد االقتصادية للدول، التي تسري دواليبها هذه الدول بصفة 
شخصية، أو ما تعلق باملكاسب املالية والتقنية الناتجة عن تنفيذ املشاريع االستثامرية التي تسريها جهات استثامرية 

 جنبية يف البلد املضيف.أ 

أنه والحتواء املوضوع وتجنب تشتيته عن طريق اإلدالء بآراء جهات غري متخصصة وغري منوط لها بضامن 
"، سوف نكتفي بجرد جميع االستشارات والتدابري املتخذة من قبل 19-االستثامرات من مخاطر تفيش وباء "كوفيد

املنصوص عليه مبيثاق إنشاء منظمة األمم املتحدة أو باتفاقيات  منظامت دولية مساعدة ومنسقة يف إطار التكامل
 11، وذلك يف سبيل سد ثغرات املادة 1149الرشاكة املربمة بني مجموعة من املنظامت والوكاالت الدولية املتخصصة

                                                           

ري غإن عدم مسايرة هذه املؤسسة للمستجدات املتعلقة بضامن جميع املخاطر التي قد تعرتض حسن تنفيذ املشاريع االستثامرية بالدول العربية و  1148 
 مرص خارج الرسب، من خالل محاولة إنشاء مؤسسة لضامن مخاطر االستثامر ببعض الدول األفريقية. من الدول األخرى، هو محاولة تغريد املغرب و 

ــاون مع طّورت املنظامت الدولية عّدة آليات تعــــــــيشري مثال دليل دليل عمل املنظامت الدولية من خالل مقدمة الدليل التي تشري إىل أنه:  1149 
املدين، بشكٍل عام. وقد يتّخذ هذا التعاون أشكال متعّددة: فيمكن أن يكون رسميًّا أو غري رسمّي؛ تشغيليًّا املنظامت غري الحكومية واملجتمع 

القات ع ومركّز عىل العمل امليداين أو مركّزًا أكرث عىل وضع السياسات؛ الخ. يستعرض هذا الدليل اآلليات األساسية املتوفرة التي تسمح بتأسيس
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ناتجة عن لمن اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضامن االستثامر، املستثنية ملقتضيات ضامن املخاطر غري التجارية ا
 الكوارث الطبيعية واألوبئة.

وأن ذلك هو ما ميكن استيقاؤه من التدابري املتخذة من قبل  الوكالتني الدوليتني املتخصصتني "صندوق النقد  
الدويل" والبنك الدويل" و"منظمة األونكتاد"، التي حفزت التعاطي اإليجايب للوكالة الدولية لضامن االستثامر من 

ية التي لعاملي، سواء ما تعلق بالتدابري املتخذة بالفرتة الراهنة من تفيش الوباء العاملي، أو التدابري املستقبلتفيش الوباء ا
 ميكن اتخاذها يف حال التعايف من الوباء.

     ":19-: التدابري اآلنية املتخذة املتعلقة بالفرتة الراهنة من تفيش وباء "كوفيداملطلب األول
دابري املتخذة من طرف بعض املنظامت والوكاالت الدولية املتخصصة بخصوص إنقاذ ميكن الحديث عن الت

االقتصاد العاملي والتي ال محال لها وقع مبارش عىل مستقبل االستثامرات األجنبية بالبلدان املضيفة، بناء عىل إعطاء 
 أمثلة لتدابري قامت بها بعض من هذه املنظامت:

 لة الدولية لضامن االستثامر:التدابري املتخذة من طرف الوكا -
أنه وبالرغم من حرص الوكالة الدولية لضامن االستثامر يف تأمني املخاطر غري التجارية يف أربع نقط، ليس من 
بينها التأمني عن مخاطر تفيش األوبئة، فإن ذلك مل يحل بينها وبني اتخاذ مجموعة من التدابري مبناسبة تفيش وباء 

تسهيل الرسيع للرصف، من أجل اتخاذ ما  يهدف إىل حفز استثامرات وخربات القطاع الخاص "، من باب ال19-"كوفيد
ملساندة االستجابة الفورية يف مواجهة الجائحة والحد من آثارها االقتصادية يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 

ستثامر )ميجا(، عضو مجموعة البنك هذه الوكالة الدولية لضامن اال  ،  بواشنطن من خالل إطالق2020أبريل   7خالل 
مليارات دوالر ملساندة املستثمرين واملقرضني من القطاع الخاص عىل مكافحة  6.5الدويل، تسهيال رسيع الدفع بقيمة 

( يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ويعيد هذا التسهيل توجيه قدرات ميجا نحو 19-جائحة فريوس كورونا )كوفيد
بية الرضورية، وتقديم رأس املال العامل إىل منشآت األعامل الصغرية واملتوسطة، والرشكات، واألفراد، رشاء املعدات الط

 .1150ومساندة احتياجات الحكومات من التمويل قصري األجل، إذ ضاشارت من خالل موقعها

 " :تثامراالس هريويش ماتانو" نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضامن وتعليقا عىل ذلك، قال السيد 

                                                           

تعاون شامل مع األمم متحدة، وتعاون مع منظامت متخصصة تابعــة لجهاز األمم  :دولية، وقد قّسم إىل ثالثة أجزاء، هيرسميّة مع املنظامت ال
 IO-r/guidehttps://www.mandint.org/aاملتحدة، وتعاون مع املنظامت الدولية األخرى، ملزيد من اإلطالع يرجى تصفح: 

1150 https://www.miga.org/press-release/myja-65-mlyarat-dwlar-lmsadt-almstthmryn-walmqrdyn-ly-mkafht-fyrws-kwrwna-kwfyd-
19 

https://www.mandint.org/ar/guide-IO
https://www.miga.org/press-release/myja-65-mlyarat-dwlar-lmsadt-almstthmryn-walmqrdyn-ly-mkafht-fyrws-kwrwna-kwfyd-19
https://www.miga.org/press-release/myja-65-mlyarat-dwlar-lmsadt-almstthmryn-walmqrdyn-ly-mkafht-fyrws-kwrwna-kwfyd-19
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ميكن للمستثمرين واملقرضني من القطاع الخاص أن يضطلعوا بدور حيوي يف التصدي ألشد التحديات إلحاحا 
الناجمة عن جائحة فريوس كورونا. ويف هذا الوقت الذي تقلَّصت فيه موارد التمويل العام من شدة الضغوط عليها يف 

لتمويل لعمل برسعة وعىل نطاق واسع مع املستثمرين والحكومات لتعبئة االكثري من البلدان، نقف عىل أهبة االستعداد ل
 ".والخربات العاملية

لة إىل التصدي للتحديات  طة وُمعجَّ ويهدف هذا التسهيل الذي يتيح إصدار ضامنات باستخدام إجراءات ُمبسَّ
 :املتصلة بفريوس كورونا من خالل أربع آليات

الهيئات التابعة لها من االقرتاض برشوط غري ميرسة لرشاء لتمكني الحكومات و  تعزيز االئتامن .1
 .تشتد الحاجة إليها املعدات الطبية، والسرتات الواقية، واألدوية، والخدمات التي

للبنوك التجارية واملؤسسات املالية حتى ميكنها االستمرار يف تقديم خدمات  حلول تخفيف املخاطر .2
 .يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل اإلقراض من خالل املؤسسات التابعة لها

للحكومات والهيئات التابعة لها التي تسعى للوصول إىل أسواق االئتامن من أجل  تعزيز االئتامن .3
 .متويل مرشوعات وبرامج التعايف االقتصادي يف بيئة تعاين نقص السيولة

البلدان  لبنوك املحلية يفباالشرتاك مع مؤسسة التمويل الدولية لتوفري الغطاء ل دعم متويل التجارة .4
 .الهشة ومنخفضة الدخل لضامن استمرار تدفق السلع واملنتجات عرب سالسل التوريد العاملية

ومن املتوقع أن تكون آثار األزمة عىل اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية شديدة للغاية، وعىل وجه 
ة مالية ، واإلمدادات الطبية، وإىل القيام بتدابري وحوافز تنشيطياالستعجال تشتد الحاجة إىل معدات الوقاية الشخصية

من أجل مساعدة االقتصادات املحلية. وبالتوازي مع ذلك، تواجه هذه االقتصادات مستويات عالية من الديون 
 .السيادية، وتضييق رشوط التمويل يف الجهاز املرصيف، واحتامل هبوط مصادر إيراداتها

ة ما يربو عىل ثالثني عاما يف العمل مع املستثمرين والحكومات للمساعدة يف تلبية بعض وتتمتع "ميجا" بخرب 
ويف وقت سابق من هذا العام، أصدرت ميجا  .من أشد االحتياجات إلحاحا يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

ملجموعة أبسا جروب يف جنوب أفريقيا للمساعدة يف توسيع إمكانية الحصول عىل  مليون دوالر 497 ضامنات بقيمة
مليون دوالر  357التمويل يف سبعة بلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء. ويف بنغالديش، أصدرت ميجا ضامنات بقيمة 

 .مليار دوالر 1.3 إنشاء وتركيب وتشغيل مصنع ُغراسال بوالش لسامد اليوريا بتكلفة قدرهاملساندة 

ة التمويل زمة متويل أعلن عنها البنك الدويل ومؤسسيأيت إطالق التسهيل رسيع الدفع التابع مليجا إىل جانب ح
ملساعدة البلدان النامية عىل تقوية استجابتها  تدابير سريعة وواسعة النطاق الدولية. وتتخذ مجموعة البنك الدويل حاليا

(، وتعزيز مراقبة األمراض، وتحسني تدخالت الصحة العامة، ومساعدة 19-جائحة كورونا )كوفيديف التصدي ل

https://www.miga.org/press-release/miga-enables-expansion-financing-across-seven-countries-sub-saharan-africa
https://www.miga.org/press-release/miga-enables-expansion-financing-across-seven-countries-sub-saharan-africa
https://www.miga.org/press-release/miga-credit-enhancement-helps-boost-fertilizer-production-bangladesh
https://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/news/coronavirus-covid19
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مليار  160مؤسسات القطاع الخاص عىل مواصلة عملياتها والحفاظ عىل موظفيها. وستتيح املجموعة ما يصل إىل 
واألوىل  عىل حامية الفئات الفقرية دوالر من املوارد املالية عىل مدى الشهور الخمسة عرش التالية ملساعدة البلدان

 .بالرعاية، ودعم منشآت األعامل، وتعزيز التعايف االقتصادي

وتواصل ميجا التزامها بدعم الجهات املتعاملة معها والرشكاء يف ظل قيامها بتكييف ترتيبات العمل لتالئم 
  .مامرسات التباعد االجتامعي والعمل عن بُعد

 لوكاالت الدولية املتخصصة "البنك الدويل":التدابري املتخذة من طرف ا -
تفعيال ملهمة البنك الدويل التي تعترب وكالة دولية متخصصة، عهد إليها بتنفيذ مهام يف اتخاذ التدابري املالية 
والتقنية يف الظروف العادية، ثم الظروف االستثنائية التي تنتج عن وجود معضالت اقتصادية، تتشابه واملعضلة 

 " يف أغلب دول العامل، وهو ما حاولت القيام به خالل مارس املايض.19-ة الناتجة عن تفيش وباء "كوفيداالقتصادي

القطاع الخاص  الرتكيز عىل بجهودوانه من خالل ما استقيناه مام نرشه البنك مبوقعه الرسمي يف سبيل القيام 
لبنك الدويل ومؤسسة مجلسا املديرين التنفيذيني لوافقة ، بناء عىل موالوظائف لتخفيف اآلثار املالية واالقتصادية لألزمة

  بواشنطن، عىل اتخاذ التدابري التالية: 2020مارس 17يوم التمويل الدولية 

مليار دوالر ملساعدة الرشكات والبلدان يف جهودها للوقاية من فريوس  14زيادة حزمة من التمويل الرسيع إىل   
ة به والتصدي النتشاره الرسيع. وستُدعم حزمة التمويل النظم الوطنية للتأهب ( واكتشاف اإلصابCOVID-19كورونا )

 يف مجال الصحة العامة، مبا يف ذلك احتواء تفيش املرض وتشخيصه ومعالجته.

ستزيد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدويل، حجم متويلها املتاح فيام يتصل بفريوس كورونا   
مليارات، وذلك ملساندة رشكات  6مليارا، صعودا من رقم سابق قدره  14الر يف إطار الحزمة البالغة مليارات دو  8إىل 

 القطاع الخاص وموظفيها الذين ترضروا من جراء انكامش النشاط االقتصادي الذي أحدثه انتشار الفريوس.

ا لتمكينها من لية املتعاملة معهوسيذهب معظم التمويل املقدم من مؤسسة التمويل الدولية إىل املؤسسات املا  
االستمرار يف تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس املال العامل والتمويل متوسط األجل للرشكات الخاصة التي 

ختالالت يف سالسل التوريد. وستساعد استجابة املؤسسة أيضا الجهات املتعاملة معها حاليا يف القطاعات اتعاين من 
 ُّ َّرت تأث را مبارشا بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية عىل االستمرار يف دفع فواتريها. وستعود حزمة التي تأث

التمويل بالنفع أيضا عىل القطاعات التي تشارك يف التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة التي 
 ية.تواجه زيادة الطلب عىل الخدمات والتجهيزات الطبية واألدو
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ر الوقت "من الرضوري اختصا رئيس مجموعة البنك الدويل: "ديفيد مالباسالسيد " وتعليقا عىل ذلك، قال
الالزم للتعايف. وهذه الحزمة تقدم الدعم عىل وجه الرسعة ملنشآت األعامل وموظفيها من أجل تخفيف اآلثار املالية 

اجات  ملتزمة بتقديم استجابة رسيعة ومرنة وفقا الحتيواالقتصادية النتشار فريوس كورونا. ومجموعة البنك الدويل
ع التي متت املوافقة عليها اليوم عىل  البلدان النامية. وتجري بالفعل عمليات املساندة، وستساعد أدوات التمويل املُوسَّ

 دعم االقتصادات والرشكات والوظائف."

مارس/آذار والتي  3عن حزمة التمويل األولية يف  اإلعالن يبني التمويل اإلضايف ومقداره مليارا دوالر عىل  
مليارات  6دويل لتقوية األنظمة الصحية وتدعيم مراقبة األمراض و مليارات دوالر متويال من البنك ال 6اشتملت عىل 

من مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة عىل تقديم رشيان حياة إلنقاذ منشآت األعامل الصغرية واملتوسطة ومتناهية 
ُّرا بالصدمات االقتصادية.  الصغر األكرث تأث

"إن هذا الوباء  ؤسسة التمويل الدولية:مبنفيذي األول، املسؤول الت ،"فيليب لو هوروالسيد " من جانبه، قال  
ال يؤدي إىل ضياع األرواح فحسب، فتأثريه عىل االقتصادات ومستويات املعيشة سيستمر عىل األرجح بعد انتهاء مرحلة 

طاع قالطوارئ الصحية. ومبساعدة الجهات املتعاملة معنا عىل مواصلة عملياتها خالل هذا الوقت، نأمل أن يصبح ال
الخاص يف بلدان العامل النامية أفضل استعدادا ملساعدة االقتصادات عىل التعايف برسعة أكرب. وسيساعد هذا بدوره 

 الفئات الضعيفة واألوىل بالرعاية عىل أن تسرتد برسعة أكرب سبل كسب معايشها وتواصل االستثامر يف املستقبل."

 2008ت بتدبري متويل عىل وجه الرسعة إبان األزمة املالية عام يُذكر أنج مؤسسة التمويل الدولية قد سبق وقام
يبوال يف غرب أفريقيا، ولها سجل ناجح يف تنفيذ مبادرات استجابة ملعالجة أزمات عاملية وإقليمية كانت  ووباء فريوس إ

 تعرقل أنشطة القطاع الخاص والنمو االقتصادي يف البلدان النامية.

  سسة عىل أربعة مكونات:وتشتمل استجابة املؤ        

 ستساند الجهات املتعاملة معها حاليا يف صندوق التصدي لألزمات يف القطاع الحقيقي ملياري دوالر من
مجاالت البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الخدمية املترضرة من الوباء. وستقدم املؤسسة قروضا 

 تذا اقتضت الرضورة بشكل مبارش يف أسهم رأس مال الرشكات. وستساعد هذه األداإىل الرشكات املحتاجة وتستثمر إ 
 أيضا الرشكات يف قطاع الرعاية الصحية التي تشهد زيادة يف الطلب عىل خدماتها.

الحايل ستغطي مخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها  برنامج متويل التجارة العاملية ملياري دوالر من
 ة حتى ميكنها تقديم متويل تجاري للرشكات التي تقوم باسترياد وتصدير السلع. وتتوقع املؤسسة أناملؤسسات املالي

 يساند هذا منشآت األعامل الصغرية واملتوسطة التي تنشط يف سالسل التوريد العاملية.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12-billion-immediate-support-for-covid-19-country-response
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12-billion-immediate-support-for-covid-19-country-response
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عدة ملساعدتها استوفِّر متويال للبنوك يف بلدان األسواق الص برنامج حلول رأس املال العامل ملياري دوالر من
عىل تقديم تسهيالت ائتامنية من أجل مساعدة منشآت األعامل عىل دعم رأس مالها العامل وتعزيز رصيد األموال 

 املتاح للرشكات استخدامه لدفع فواتريها وتعويض عاملها.

الر من برنامج ملياري دو  مارس: 17استحداث مكون جديد تلبيًة لطلب الجهات املتعاملة معها واملوافقة عليه يف 
توفري السيولة للتجارة العاملية، وبرنامج متويل السلع األولية الحرجة، وكالهام يقدم دعام للمشاركة يف تحمل املخاطر 

 إىل البنوك املحلية حتى ميكنها االستمرار يف متويل الرشكات يف األسواق الصاعدة.

ال، قامت املؤسسة عىل سبيل املث، للتصدي لألزماتوتعمل مؤسسة التمويل الدولية بالفعل الستخدام متويلها   
ها إقراض حتى ميكن ،مليون دوالر 294حدود متويل التجارة ألربعة بنوك يف فييتنام مببلغ  بتوسيع يف اآلونة األخرية

 الرشكات املحتاجة السيام منشآت األعامل الصغرية واملتوسطة.

وستواصل مؤسسة التمويل الدولية التزامها باملعايري الرفيعة للمساءلة مع األخذ يف االعتبار الحاجة إىل تقديم 
ري االئتامن عاياملساندة للرشكات يف أرسع وقت ممكن. وسيوافق جهاز إدارة املؤسسة عىل املرشوعات عىل أساس م

 مة البيئية واالجتامعية واالمتثال مثلام تم تطبيقه يف االستجابة ألزمات سابقة.كاوالح

 التدابري املتخذة من قبل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد":

 :1151"19-فيد"كو "األونكتاد" لتداعيات تفيش وبـــاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بناء عىل توقع 

 10إىل % 5عىل مستوى العامل بحواىل  «FDI» املبارش دولة إىل هبوط االستثامر األجنبى 100ىف أكرث من 
 .خالل السنة الحايل

رشكة كربى، باعتبارها مؤرشا  100وعددها « أونكتاد»الجنسيات التى يتتبعها مؤمتر   معظم الرشكات متعددةأن 
رشكة منها أصدرت  41اطأ إنفاقها منذ بداية العام ىف الدول التى أصابها الفريوس، كام أن عىل أداء االقتصاد العاملى، تب

 .تهاتحذيرات من هبوط أرباحها العام الحاىل مام سيؤثر سلبا عىل استثامر 

ن من مام يشري إىل تباطؤ الطلب حتى اآلن ولك ،انخفاض األرباح من الرشكات التى تتعامل مع املستهلكني
أنه  .أسوأ مام سيكون عىل اإلنتاج أو سالسل التوريدات تداعيات مبارشة عىل أرباحها« كورونا»ن يكون لـاملتوقع أ 

توى له منذ إىل أسوأ مس ،هبوط االستثامر األجنبى املبارش العاملى هذا العام "أونكتاد"رجح وبناء عىل هذه التوقعات، 
 1.39هذا االستثامر الذى بلغ  ارتفاعأنه توقع ىف يناير املاىض رغم  نبسبب كورونا، 2008األزمة املالية العاملية ىف 

                                                           
1151 https://almalnews.com/ 

https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/8D19F337DD3BA62A85258515001BDEA7
https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/8D19F337DD3BA62A85258515001BDEA7
https://almalnews.com/%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86/
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 نبأ  ، وهو األمر الذي جعل املحللون يف األونكتاد، يقولون خالل العام الجار 5بحواىل %،  2019تريليون دوالر ىف 
سوأ األ ريه أثتله سيكون اآلالف منهم، ىف وفاة يف إصابة آالف األشخاصن  الذى تسبب حتى اآلن "كورونا"فريوس 

 ". .والسيام رشكات السيارات والطريان والطاقة التى ستتكبد أكرب خسائر هذا العام ،عىل جميع القطاعات االقتصادية

 التدابري املتخذة من طرف الوكاالت الدولية املتخصصة "صندوق النقد الدويل": -
يش وباء القتصادية الناتجة عن تففبعد إشارة التقرير املنجز من قبل صندوق النقد الدويل عن التداعيات ا

" يف اغلب دول العامل، ومساسه باالستعدادات االقتصادية لهذه الدول، اقرتحت اتخاذ تدابري معينة آنية 19-"كوفيد
 :1152الحاجة إىل سياسات اقتصادية موجهةللحد من األزمة العويصة التي مير بها االقتصاد العاملي، مشرية إىل 

قتصادية تنشأ بصفة خاصة عن وقوع صدمات حادة يف قطاعات محددة، سيتعني عىل نظرا ألن التداعيات اال 
صناع السياسات تنفيذ إجراءات جوهرية موجهة عىل مستوى املالية العامة والسياسة النقدية، والسوق املالية، ملساعدة 

 األرس ومنشآت األعامل املترضرة.

األرس ومنشآت األعامل املترضرة من اضطراب العرض وهبوط الطلب ليك تحصل عىل  استهداف وميكن
م املساعدة للناس عىل تلبية اح ياجاتهم وملؤسسات تتحويالت نقدية، ودعم عىل األجور، وتخفيف رضيبي، بحيث تَُقدَّ

األعامل ليك تحافظ عىل سالمة أوضاعها. عىل سبيل املثال، اتخذت إيطاليا إجراءات مختلفة منها مد املواعيد النهائية 
املحددة لسداد رضائب الرشكات يف املجاالت املترضرة ووسعت نطاق تغطية صندوق تكملة األجور ليقدم دعام لدخل 

دمت كوريا دعام عىل األجور لصغار التجار ورفعت إعانات الرعاية املنزلية والباحثني عن العاملة التي يتم ترسيحها، وق
عمل، وألغت الصني مساهامت الضامن االجتامعي من مؤسسات األعامل بصفة مؤقتة. وبالنسبة ملن تم ترسيحهم، 

نها. ويف حالة ط األهلية لالستفادة مميكن زيادة تأمينات البطالة مؤقتا، مبد فرتتها، أو زيادة اإلعانات، أو تخفيف رشو 
عدم إدراج اإلجازات ألسباب مرضية أو عائلية ضمن املزايا االعتيادية، ينبغي أن تنظر الحكومات يف متويلها والسامح 
للعاملني الذين يصابون بوعكة صحية أو ملن يتولوا رعايتهم املكوث يف منازلهم دون خوف من فقدان وظائفهم أثناء 

 اء.فرتة الوب

وينبغي أن تظل البنوك املركزية مستعدة لتقديم سيولة وفرية للبنوك والرشكات املالية غري املرصفية، وال سيام 
لتلك التي تقرض املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التي رمبا كانت أقل استعدادا ملواجهة اضطراب حاد. وميكن أن تقدم 

بيل احتياجات هذه الرشكات إىل السيولة عىل املدى القصري. عىل س الحكومات ضامنات ائتامنية موقتة وموجهة لتلبية
املثال، توسعت كوريا يف اإلقراض ألغراض عمليات مؤسسات األعامل وتقديم ضامنات عىل قروض املؤسسات 

                                                           
1152 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-
targeted-policies 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/06/fiscal-policies-to-protect-people-during-the-coronavirus-outbreak
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/06/fiscal-policies-to-protect-people-during-the-coronavirus-outbreak
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
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ال جالصغرية واملتوسطة املترضرة. ومن شأن أجهزة التنظيم والرقابة عىل األسواق املالية كذلك أن تشجع عىل متديد آ 
 استحقاق القروض مؤقتا وعىل أساس إطار زمني محدد.

ومن خالل التنشيط النقدي األوسع نطاقا كتخفيض أسعار الفائدة األساسية أو رشاء األصول ميكن رفع مستوى 
الثقة ودعم األسواق املالية إذا واجهت السوق مخاطر من تشديد األوضاع املالية بشكل كبري )بينام اإلجراءات التي 

خذها البنوك املركزية الكبرية تولد هي كذلك تداعيات مواتية عىل البلدان املعرضة للخطر(. والدفعة املالية التنشيطية تت
واسعة النطاق التي تتسق مع الحيز املتاح للترصف يف املالية العامة ميكن أن تساعد عىل زيادة الطلب الكيل لكنها 

 يات الرشكات يف العودة إىل الوضع الطبيعي.ستزداد فعالية عىل األرجح عندما تبدأ عمل

وبالنظر إىل االنتشار الواسع لهذا الوباء عىل مستوى عدد كبري من البلدان، والروابط االقتصادية الواسعة العابرة 
ر ، وكذلك اآلثار الكبرية عىل الثقة والتي تحد من النشاط االقتصادي وتؤث)من بينها االستثامرات األجنبية( للحدود

ىل األسواق املالية وأسواق السلع األولية، من الواضح أن هناك حجة واضحة تدعو إىل تنسيق االستجابة عىل ع
املستوى الدويل. فيجب عىل املجتمع الدويل أن يساعد البلدان التي لديها قدرات محدودة يف مجال الصحة ليك 

 تعداد لدعم البلدان املعرضة للخطر من خاللتتجنب وقوع كارثة إنسانية. وصندوق النقد الدويل عىل أهبة االس
تسهيالت اإلقراض املختلفة، مبا فيها تلك التي تتيح رصف املوارد عىل أساس عاجل يف حالة الطوارئ والتي ميكن 

 لبلدان األسواق الصاعدة ومنخفضة الدخل. مليار دوالر 50 أن تصل إىل

وينبغي أن تظل البنوك املركزية مستعدة لتقديم سيولة وفرية للبنوك والرشكات املالية غري املرصفية، وال سيام 
اد. وميكن أن تقدم راب حلتلك التي تقرض املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التي رمبا كانت أقل استعدادا ملواجهة اضط

الحكومات ضامنات ائتامنية موقتة وموجهة لتلبية احتياجات هذه الرشكات إىل السيولة عىل املدى القصري. عىل سبيل 
املثال، توسعت كوريا يف اإلقراض ألغراض عمليات مؤسسات األعامل وتقديم ضامنات عىل قروض املؤسسات 

 أجهزة التنظيم والرقابة عىل األسواق املالية كذلك أن تشجع عىل متديد آجالالصغرية واملتوسطة املترضرة. ومن شأن 
  استحقاق القروض مؤقتا وعىل أساس إطار زمني محدد.

 ":19-املطلب الثاين: التدابري املستقبلية بعد التعايف من عدوى "كوفيد
عىل رأسها الت الدولية املتخصصة، و أنه بإطالعنا عىل التدابري التي قامت بها مجموعة املنظامت الدولية والوكا

"، وباملوازاة 19-الوكالة الدولية لضامن االستثامر، وجدنا أن تقاريرها تضمنت تدابري آنية للحد من تداعيات وباء "كوفيد
معها وجدنا تدابري مستقبلية سوف يتم تطبيقها بعد تعايف العامل من عدوى الوباء، والتي سوف تكون محط مراقبة وتتبع 

 أوانها. يف

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/04/blog030420-potential-impact-of-the-coronavirus-epidemic
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لكن ويف معرض استعراض أهم التدابري االسترشافية للحد من اآلثار بالغة الخطورة عىل االقتصاد العاملي بصفة 
عامة، وعىل التداعيات االقتصادية واملالية لالستثامرات األجنبية بصفة خاصة، سوف لن يفوتنا عرض أهم اآلراء 

ستقبلية ينة، وهي آراء ميكننا اعتبارها مكملة للتدابري اآلنية واملاالقتصادية التي نرشها بصحف ومجالت متخصصة ورص
"، والتي سفنا منها رأي مجالت 19-املتخذة من املنظامت والوكاالت الدولية املتخصصة، ملجابهة تداعيات وباء "كوفيد

 محررة باللغة الفرنسية، والتي نجد منها: 

إىل أن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  2020مارس  09" يف عددها الصادر يف Financesأشارت مجلة " 
يكون له تأثري سلبي حتمي عىل التدفقات العاملية وف س "،19-"كوفيدوباء الفريوس التاجي  قال بأن ،)أونكتاد(

 .%15إىل  %5من  ، ويرجع هبوطهاقلل من توقعاته للنمو السنويجعل املؤمتر يمام ، لالستثامر األجنبي املبارش

اإلجاميل  ، فإن النمو السنوي للناتج املحيليف ما قبل، التي نرشت  -دامئا  – وفقا لتوقعات األونكتادكام أنه  
يف  ٪1.5-، وبنسبة 2020من سنة  إذا متت السيطرة عىل الوباء خالل النصف األول،  ٪0.5- بنسبةالعاملي سينخفض 

 .2021ملا بعد سنة  سيناريو دراماتييكظهور حالة 

مقارنة بتقديرات  ٪15-إىل  ٪5-ونتيجة لذلك ، يجب تخفيض النمو السنوي لالستثامر األجنبي املبارش من  
( ، كام ٪5أو تسجل منًوا متواضًعا للغاية )+ ، 2021-2020يناير التي توقعت أن تظل االستثامرات األجنبية مستقرة يف 

نخفاض يف إىل أن اال ، الذين يرجحون وكالة األمم املتحدة يف ينياالقتصاد، وهو ما يتوافق ودراسة يوضح األونكتاد
 االستثامر األجنبي سيكون محسوًسا بشكل خاص يف البلدان األكرث تأثرًا بالوباء.

طلب السلبية "صدمة ال كونإىل بعض من املتخصصني االقتصاديني،  مع ذلك ، يشريلتضيف املجلة أنه و  
ب رشق آسيا "ستؤثر واقتصادات جنو  ،يد" من الصني وكوريا الجنوبية واليابانواألثر االقتصادي لتعطيالت سلسلة التور

بالفعل  اواضحكون سوف يتأثري الوباء بأن األونكتاد ، وهو ما يشري إليه االستثامر يف البلدان األخرى " عىل مستقبل
سفر والسياحة هالك ، مثل اليف األسواق الرئيسية خارج الصني، مشرياً بشكل خاص إىل الصناعات املوجهة نحو االست

 والتجارة.

"، إىل أن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية LES ECHOSلتشرياملجلة املتخصصة يف االقتصاد "  
 ،من االستثامر األجنبي املبارش يف العامل ٪40إىل  30بنسبة "األونكتاد يتوقعدراسة نرشت له سابقا، حدوث انخفاض 

وما يرتتب عىل ذلك من انخفاض "، 19-"كوفيد التي يلزم اتخاذها من أجل احتواء تداعيات ابري دالت متسائلـــــة عــن
 يف أرباح الرشكات متعددة الجنسيات.



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

645 
 

ات معينة شهية االستحواذ عىل رشك التي قد تثري  ،هبوط أسواق األسهموهي تدابري استباقية قد تحول دون  
عىل جهاز لحامية رشكاتهم االسرتاتيجية من محاوالت محتملة ، عرشونالسبعة و تبعا ملصادقة الدول اليف أوروبا ، 

 لالستحواذ األجنبي العدايئ. 

لذي قد ا حبة رمل أخرى يف التوقعات العاملية لالستثامر األجنبي املبارش وقد عربة املجلة عىل ذلك، بكونه       
لتي ترى ااألونكتاد  توقعات ات الكربى، متاشياالرشك سهمبعض أسعار يف هبوط من " 19بسبب جائحة "كوفيد تسببه 

الذي يساهم بشكل  ،لتأثري االقتصادي للفريوس، وهو نتيجة حتمية لاالستثامرات بشكل حادأنه من املحتمل انخفاض 
 يشري اآلن إىل أن االنخفاض يف ، وهو ما رباح ألكرب الرشكات املتعددة الجنسياتخطري يف تراجع مؤرشات األ 

، خالل الشهور املقبلة من ٪40و  30بني  إىل انخفاض قد يرتاوح ، والذي قد يصل يف ما بعد األجنبي املبارشاالستثامر 
  .2021و كامل سنة  2020سنة 

" عن مستوى 19-"، أشارت يف معرض حديثها عن تأثري "كوفيدBourseيف حني نجد أن املجلة املتخصصة " 
 "يل املسؤولالتمو"، يبدو أن مسألة الحايل خضم وباء الفريوس التاجي االستثامرات األجنبية حول العامل، أنه يف

رة املالية اإلضافية بأن الظاه عنياو  نتيجة لتفيش الفريوس،جعل املديرين واملستثمرين وهو الذي لسبب وجيه،  تزداد
 موذج القائمشك يف النوخيمة عىل االقتصاد واألسواق وسالسل اإلنتاج ... مام يثري الجد ميكن أن يكون لها عواقب 

 .ملهام االستثامرات األجنبية

كانت املراكز املالية يف العامل يف حالة "، 19-وتضيف املجلة أنه يف الشهور السابقة عن تفيش وباء "كوفيد 
سعارها وكانت قيم معينة تشهد ارتفاع أ  غري مسبوقة،ارتفاعات ب تنعمكانت مؤرشات سوق األوراق املالية  ، كامجيدة

" بالصني أوال، ثم انتشاره يف باقي العامل ثانيا، والذي تم تصنيفه 19-إال أن تفيش فريوس "كوفيد .كل غري منطقيبش
عام  أسوأ أزمة مالية عرفها العامل منذظهور إرهاصات أدى إىل حسب ترصيح "املنظمة العاملية للصحة" كوباء عاملي، 

رسته السيدة حسب ما ف ،الفريوس التاجي اليوم ظهور ، يرصحون، "إنوأن ذلك ما جعل املستثمرين الكبار عامليا .2008
بل أن ، ق"أننا قمنا ببناء مناذج متداخلة للغاية وضعيفة للغاية"  : Sycomore AMيف  SRI، مديرة  "آن كلري أبادي"

 ننا منيل إىل االعتقاد بأن هذه النامذج كانت غري حساسة للصحة أو الظواهر البيئية". إ تضيف "

لتتطرق املجلة إىل إمكانية اقرتاح طرق جديدة لالستثامر بعد انحصار عدوى الوباء، بناء عىل تساؤلها: هل  
 طريقة جديدة لالستثامر؟هناك 

 نحو هذه الطريقة الجديدة لالستثامر، مستهدفني ،يتجه املزيد واملزيد من األشخاص اليوممجيبة إىل أن  
نائب كمثال لذلك، بناء عىل ترصيح  CPR AM متخذة رشكة امل األكرث استدامة،الرشكات األقل تلويثًا ومناذج األع
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املعايري البيئية واالجتامعية " ESGأخذ معايري  الذي يرى أن، "أرنو فالرالسيد "، ذه الرشكةاملدير العام له
كة أو يف مجال ثامر يف رش هي العوامل الرئيسية الثالثة لقياس االستدامة واألثر األخالقي لالست/الحكامة، و والحوكمة
وقعون "توافق املصالح تدرجة" ألنهم ي 360"رؤية بزاوية  ى الجميعيجعل من املمكن أن يكون لد "، وهو مااقتصادي

دون  من الرشكات والرشكات العاملة ".كل بني الحكومات التي تحدد املسار، واملنظامت غري الحكومية التي تخدم 
 إعادة تخصيص املدخرات إلعطائها املزيد من املعنى".لمستثمرين "أنه ميكن لنسيان 

 لتضيف املجلة أن تطبيق املعايري البيئية االجتامعية، يوجب عىل الرشكات أن تكون جد حذرة من تبعات 
 بعض ألنه يف ،يف ذلك الوقت، سيكون عليك إظهار مخلب أبيض أو باألحرى مخلب أخرض، إذ أنه "الغسل األخرض"

هذا هو السبب و  ،عىل أنه حجة تجارية أكرث من كونه قناعة حقيقية "االستثامر املسؤول"ى ـــظر إلــــيُن ، الدول النامية
 ية.املعايري البيئية االجتامعيف أن بعض رشكات اإلدارة قررت العمل عن طريق تطوير أداتها الخاصة لتحليل 

، حولأيًضا بدعم الرشكات يف عملية الت يف بعض الحاالت، يتعلق األمروهو ما جعل املجلة تستنتج، بأنه  
أن تستثمر يف القطاعات املسببة  ،Greenfinأو  SRIلألموال التي تحمل عالمة  -مثال – يف الوقت الحايل، ميكنوأنه 

 التي يجب ،وايا الحسنةالن ، بناء عىل إبداءيف التقدم تهارغبلكن رشيطة إثبات للتلوث، مثل التنقل أو البناء أو الطاقة، 
 .الحالية سارية بني املستثمرين مبجرد انتهاء األزمة الصحية واملالية تكونأن 

"، املستندة يف رأيها عىل تقرير "األونكتاد" PUBLICوأنه حسب املجلة االقتصادية والسياسية املتخصصة " 
تم توزيع اآلثار بشكل يوف سحول مستقبل االقتصاد العاملي يف شقه املتعلق باالستثامرات األجنبية، والتي ترى أنه 

ً يف االستثامر األجنبي املبارش ،غري متساو بني املناطق ستكون  ،وبالتايل فإن البلدان الرئيسية التي ستشهد تباطؤا
 األكرث تأثراً بالوباء وكذلك البلدان التي أجربت عىل اتخاذ أشد التدابري الحتواء انتشار الفريوس.

رشكة متعددة الجنسيات يف العامل مع مراعاة  5000الجديدة ألكرب  من خالل تحليل توقعات الدخلوأنه  
ً قد أن أفريقيا هي القارة التي رمبا  الحظت املجلة،فريوس التاجي الجديد، تداعيات  تم تعديل  إذا ،تكون األقل تأثرا

عىل سبيل  ٪ 9نسبة فقط ، مقابل انخفاض ب ٪ 1توقعات الدخل للرشكات متعددة الجنسيات املوجودة يف القارة بنسبة 
ب دول اغلويرجع هذا الوضع بشكل خاص إىل انخفاض عدد الحاالت املسجلة يف  ،املثال يف جميع أنحاء العامل

 . السمراء القارة

تداعيات عىل االستثامرات املرتبطة بالسوق والكفاءة " 19-"كوفيديكون ألزمة وقد أضافت املجلة، أنه سوف   
أبحاث السوق ومشاريع االستثامر األجنبي املبارش يف الصناعات  ف ينعكس سلبا عىل، مام سو والبحث عن املوارد

 ."صدمات الطلب السلبية، وهم ما ميكن أن ينتج عنه ما يسمى اقتصاديا بـ: "االستخراجية
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، يف مقالها  L’opinionيف حني ضمنت املجلة الفرنسية املتخصصة يف الشؤون السياسية واالقتصادية    
 ، ما مفاده:06/03/2020يف الصادر 

هو  اة،لوفآالف من حاالت ا الذي نتجت عنهو  ،يف أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشاملية 19"-كوفيد"وباء إن تطور  
 .عن عامل اليوم متاما، مختلًف  ، هو عاملعامل فريوسات ما بعد التاجيةأن يبدو  ، إذأمر مثري للقلق

القتصاد ابجالء يف بعض القطاعات الحيوية، وهو ما تم التعبري عنه بكون وإن تكلفة تفيش الوباء عامليا، تظهر  
 "ز19-الناتجة عن تفيش وباء "كوفيدعىل الندوب سوف يحافظ العاملي 

قتصاد يشكل "أكرب تهديد لال سفإن الفريوس  "األونكتاد"، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فحسب 
تي ظهر فيها ن" رئيس الدولة اليش جني بينغ" السيد  الرئيس الصينيعرب عنه ، وهو ما العاملي منذ األزمة املالية"

، صناعة السياراتو ، الدولية عارضواملاملطاعم، عىل "من املحتم أن يكون للوباء تأثري كبري  الفريوس ألول مرة، قائال:
لن يبقى مضيفا أنه ، 2008عام  أزمة، تضاهي تبعات ما بعد بدأت تتشكل تغيريات أكرث دميومة، ولقد الطريانورشكات 

 ".سبع طفرات جارية بالفعلوأن  ،العامل كام هو

لرشكات بجعل اوانه عىل أساسه سوف يستدعي األمر، اتخاذ مجموعة من التدابري املستقبلية، من خالل قرار   
 العاملية، كاتت الرش أصبحبعد أن  ،عدة سنواتقبل  تم التفكري يف نهجهاالتجاه الذي  ، بناء عىل إنتاجها إقليميا

 الكثري من املوردين. مستخدمة يف ذلك تعتمد بشكل كبري عىل املصانع الصينية، 

وقف عن إنتاج مل يعد من املقبول الت كبري االقتصاديني يف ناتيكسيس: " "باتريك أرتوسالسيد "قال وقد  
يطة لكة الوسطى هي أكرب مورد للسلع الوساملم ، وانالسيارات حول العامل ألن هناك ثالثة أجزاء مفقودة يف الصني"

وهي  ،2002يف عام  ٪4املنتجات الوسيطة تأيت من الصني ، مقارنة بـ  ، وأن أغلب من التجارة العاملية ٪20يف العامل: 
 من اإلنتاج الصناعي العاملي. ٪30 بذلك نسبة متثل

ستثامرية يف اال  جموعاتاملشكلة، مع الضوء عىل هذه املقد سلط الفريوس التاجي وقد أضافت املجلة، بكون  
عىل "  Apple"هو الحال مع رشكة  كام  ،اإللكرتويناالستثامرية يف املجال املجموعات و السيارات،  مجال صناعة

بسبب املصانع  ،غري قادرة عىل تصنيع منتجاتها يف الوقت املحدد، وهي الرشكة املتخصصة التي أضحت وجه الخصوص
 باء.يف الوقت الراهن بسبب تفيش الو غلقةاملصانع الصينية املة للتنظيم، أو حتى الصينية غري الخاضع

مرحلة  يفوواقعية، يكون االعتامد عىل الصني أكرث وضوًحا وف ، س وحسب رأي املجلة  -مثال - أوروبا في ف  
، صول ، لذلك هناك تأخريأسابيع للو  6إىل  4، ألن السفن املحملة باملكونات تستغرق من "19-ما بعد انحصار"كوفيد
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ليل إىل تقصري سالسل التوريد الخاصة بها، عن طريق تقتعمد جميع الرشكات متعددة الجنسيات  وهو ما سوف يجعل 
بناء تحتم التفكري يف ، إذ أنه سوف يعدد املوردين والتصنيع بالقرب من املناطق التي سيتم بيع املنتجات النهائية فيها

، 2014عام  تداءالذي تقرر نهجه اباالتجاه ، بناء عىل أوروبا الرشقيةأسواق يف كذلك بيعها ثم ية سيارة يف أوروبا الرشق
وهو األمر الذي ال محالة، سوف يكون ، "19-وباء "كوفيدتفاقم بسبب ت التي قدالعديد من العوامل وهو تدبري ناتج عن 

 .وبني جريانها واملستثمرة،املصنعة  تكلفة العاملة يف الدولةله الوقع الكبري يف ارتفاع 

"، نجد أن بعض رشكات التأمني التي تعمل جنبنا 19-وأنه زيادة عىل التوقعات االقتصادية إىل ما بعد "كوفيد 
د املساعدة إىل هذه ي إىل جنب مع املنظامت الدولية املتخصصة يف ضامن االستثامرات األجنبية أو املنظامت التي متد

بعض الرأي بخصوص مصري تأمني املخاطر التي قد تعرتض االستثامرات األجنبية جراء املنظامت املتخصصة، لها 
" التي طرحت   Eco-Actu"، إذ أنه حسب املجلة املغربية املتخصصة يف املجال االقتصادي "19-تفيش وباء "كوفيد

 ماذا عن التأمني؟سؤاال يتمحور حول: 

ف طر، هناك ثالثة أنواع من التغطية: تأمني اإللغاء، وتأمني توقبالنسبة لهذا النوع من املخاليتم الجواب، أنه  
 العمل، وتأمني االئتامن، ولكن فقط إذا تم إبرام العقد قبل التعرف عىل الوباء.

 العند سؤ ، إذ أنه يف املغرب ، من املفيد أن نتذكر أنه منذ اندالع أول حالة كورونا، تم إلغاء أحداث مهمة 
إنها  ،التأمني أن هذا النوع من العقود يتميز بخصائصه اترشك هال ت تأمني اإللغاء، وضحعن االشرتاك يفاملجلة 

ملخاطرة بدالً يفضلون ا ، مام يجعلهماالقتصادي عن االشرتاك فيهايف املجال العاملني  هو ما يثنيخاصة ومكلفة، و 
أصبحت جد  ، كون الظروفم بذلك اليومميكنهم القيا، لكن ومع ذلك من تغطية أنفسهم ضد املخاطر التي قد ال تنشأ

 وبئة مستقبال.الناتجة عن الكوارث الطبيعية وتفيش األ  العرتاف باملخاطرملحة ل

لترشح رشكات التامني هذه املتخصصة يف ضامن االستثامرات األجنبية بخصوص املخاطر الناتجة عن  
  التأمني من أنواع حدوث الكوارث الطبيعية وتفيش األوبئة، حسب تعدادها لثالث أناع 

ولكن  ،أعامل الرشكات واملنظامت الدولية ذات النشاط االقتصادي واملايليغطي ضامن إلغاء النوع األول:  
يناير، وإذا كان  30 قبل تاريخعىل أنه وباء  "،19-"كوفيد برشط أن يتم توقيع العقد قبل االعرتاف بالفريوس التاجي

خوفًا من  شكل انفرادياإللغاء بت إحدى الرشكات املتعاقدة، ومع ذلك ، إذا قرر  ،الحدثالوباء مرتبطًا بقرار إداري إلغاء 
 الفريوس التاجي ، فلن يتمكنوا من االتصال برشكة التأمني الخاصة بهم.
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، فهو الية كبريةمع عواقب م يغطي التأمني ضد خسائر الرشكات التي تواجه انخفاًضا يف النشاطالنوع الثاين:  
 تص االنخفاض يف حجم التداول ويغطي التكاليف العامة.ميتأمني 

 ،يؤمن الرشكة ضد مخاطر التخلف عن السداد من قبل عمالئهاو ،التأمني عىل االئتامنالنوع الثالث: يغطي  
 أي أن الضامنات تتطور مع الجدارة االئتامنية للعمالء. ،ستند إىل مبدأ الوقايةي هذا التامني  ولكن

ق املتعلق بالتدابري املستقبلية لضامن مخاطر التي قد تعرتض االستثامرات األجنبية من ومتاشيا مع الش 
"، من قبل املنظامت الدولية والوكاالت الدولية املتخصصة، سواء من خالل التقارير التي أرشنا 19-تداعيات وباء "كوفيد

 -يصعب  -بلية والتي جاءت بها تدابري مستق إليها بتفصيل يف معرض حديثنا عن التدابري اآلنية لضامن مخاطر الوباء
،  2017فرزها عن سياقها العام الذي جاء بها التقرير، فغن ومع ذلك نجد أن البنك الدويل وبشكل استباقي خالل سنة 

ن أن يؤدي وباء ميك ،آلية مامثلة للتأمني ملساعدة أفقر البلدان يف مكافحة جائحة محتمل، البنك الدويلهذا أنشأ إذ 
 عاليتها.يف فائدتها وف رغم التشكيكإىل التطبيق األول لهذه األداة ، لصيني املنشأ، ا"، 19-"كوفيدلفريوس التاجي ا

بالقلق من أن  ، 2017سندات التأمني التي أنشأها البنك الدويل خالل عام  يشعر املستثمرون الذين ميلكونو 
 .سارة جزء من رهانهم األويلقد يصبح حدث الزناد الذي يتسبب يف خ "19-وباء "كوفيد

ائحة، يتلقى طاملا مل يكن هناك جوأنه عىل مبدأ مشابه للتأمني:  وترتكز السندات املقرتحة من البنك الدويل، 
مشرتو هذه األوراق املالية فوائد سنوية عالية وأقساط تأمني، ولكن إذا حدثت أزمة صحية، يجب عليهم إعادة 

نبغي استخدام وي ، يهدف إىل مكافحة األوبئة ،إىل صندوق معني تابع للبنك الدويل استثامرهم بالكامل أو جزء منه
 هذه األموال بعد ذلك ملساعدة أشد البلدان فقراً عىل احتواء املرض أو الفريوس والحد من األثر االقتصادي للوباء.

املنظامت ن بري حسب مجموعة مو أن التدبري الذي قام به البنك الدويل يف سبيل تأمني مخاطر األوبئة، هو تد 
 80.000الفريوس التاجي الجديد، الذي أصاب ما يقرب من  الذين يرون أنغري الحكومية والفاعلني يف قطاع الصحة، 

الحية ميثل "اختباًرا حاساًم" لصهو تدبري قد ، آالف املتوفني من جرائهشخص يف جميع أنحاء العامل ، مبا يف ذلك 
لدويل كبري االقتصاديني السابق يف البنك ا "الري سمرزالسيد " هوصفهو األمر الذي و  ،يةآلية مثرية للجدل للغا

 ،الخطأ املحرج""السندات الوبائية" و"الخرقاء املالية" و " " بـبيل كلينتون"وسكرتري الخزانة السابق للرئيس األمرييك 
رث من ن أشد املنتقدين لهذه اآللية بعد قضاء أكاالقتصادي الذي أصبح م"، أولغا جوناسوهو ما يوافق اعتقاد السيد "

 املستثمرين هم الرابحون الوحيدون.مستنتجا أن عاًما يف البنك الدويل ،  30
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 على سير عمل األجهزة التداولية في شركات المساهمة 19أثر جائحة كورونا كوفيد

19
 

 

 محارض أ 
 جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر

 جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر 
 مخرب ترشيعات القانون االقتصادي 

 
 ملخص:

مام الشك فيه أن تفيش جائحة كورونا عرب العامل، واتخاذ كافة الدول لالجراءات االحرتازية الوقائية لتطويقها 
رسعة انتشارها، أثر بشكل مبارش عىل مختلف القطاعات االقتصادية واالجتامعية مبا يف ذلك رشكات  والحد من

املساهمة، باعتبارها عصب االقتصاد الوطني والدويل. حيث بات اليوم الحجر الصحي يشكل أمامها هاجسا يقيد حركة 
اجتامعاتها تزامنت مع حدة انتشاره ، األمر مساهميها ويعرقل سري عمل أجهزتها اإلدارية، خاصة أن فرتات انعقاد 

الذي يفرض علينا اليوم أكرث من أي يوم مىض، تناول هذا املوضوع بإلحاح أكرب من خالل إعادة فتح النقاش بشأن 
مدى جدوى أو قصور اإلطار الترشيعي وانعكااته اإليجابية أو السلبية عىل حامية الحقوق اإلعالمية للمساهمني، 

 .الحسن لعمل األجهزة اإلدارية للرشكة يف ظل هذه الظرفية الوبائية وضامن السري
 .جائحة، كورونا،أثر، أجهزة، الرشكة. الكلامت املفتاحية:

 

 
Abstact : 

There is no doubt that the out break of the Corona pandemic across the world, All 

countries take preventive precautions to encircle them and limit their speed, It directly 

affected various socio-economic sectors including joint stock companies, As the 

backbone of the national and international economy, Where today the quarantine has 

become an obsession in front of it which restricts the movement of its shareholders and 

impedes the functioning of its administrative bodies, Especially as the periods of its 

meetings coincidedwith the severity of its spread, This is what imposes us today more 

than ever, Address this issue more urgently by reopening the debate on, Feasibility and 

shortcomings of the requirements of commercial law and their positive or negative 

effects, In protecting the media rights of shareholders and ensuring the proper functioning 

of the company's administrative apparatus In light of this epidemiological situation 

Keywords:Pandemic;Corona;Devices;The Company 
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 مقـدمـــة:
شكاالت ذات العديد من اإل  رةــــــــخين سنة األ ـــــــوبئة واألمراض خالل العرشيارت مخاطر األ ــــثأ لقد 

باملعوقات و  ،واالجتامعية، خصوصا ارتباطاتها باألمن الصحي العاملي االقتصاديةو ة ـــــــــاد القانونيـــــــــبعاأل 
 2009( سنة H1N1و ) 2003سنة  ( )سارسكراهات الناجمة عنها يف تبادل السلع والخدمات، وذلك مرورا بوباء واإل 

 .1153ثار جائحة كورونا كوفيد املستجدآ ليتجدد النقاش اليوم بخصوص  2014( سنة  (EBOLAأو

صيب ي ، الذيمبدينة ووهان الصينية مبنطقة تسمىهويب 2019ديسمرب  12أن ظهر هذا الفريوس يف  ما لبثحيث  
تتمثل أعراضه يف الحمى واإلرهاق والسعال الجاف، و قد يعاين بعض املرىض و ، 1154الجهاز التنفيس للشخص الطبيعي

هذه االعراض تدريجيا، وقد تشتد  تزدادسهال، و الم الحلق واإل آ نف أو الرشح أو الم واألوجاع أو احتقان األ من اآل 
 قد يؤدي مام ،ىل الدم مسببا ذلك قصورا يف وظائف األعضاءإحدة املرض فيمنع هذا الفريوس وصول األوكسجني 

، وإن ما يؤرش عىل خطورة هذا املرض هو رسعة انتشاره عىل املستوى العاملي، وحتى لحظة كتابة 1155ىل إحداث الوفاةإ
لف شخص حول العامل وتستمر أ  158من  كرثأووفاة  ،د إصابة ما يقارب مليونني وثالث مائة حالةهذا املقال تم تأكي

 رقام باالرتفاع بوترية مقلقة. هذه األ 

ثاره آ ى خطورة ندرك مد -إن صح القول -التي تسبب فيها هذا الوباءسالفة الذكر رقام املهولة وبإلقاء نظرة عىل األ  
 ىل اتخاذ مجموعة منإعتى الدميقراطيات تسارع أ جعل  األمر الذيرجاء العامل، أة عىل العديد من الدول يف كاف

التدابري االحرتازية الوقائية ملواجهة تفيش جائحة كورونا، حيث قررت معظم هذه الدول غلق حدودها الربية ومجالها 
 .1156الجوي والبحري وتقييد حرية التنقل والتجمع داخل أماكن العمل

 : أهمية الدراسة
ىل ثاره جميع مفاصل الحياة العامة للفرد والدولة عآ حيث شملت  ،ال صوت أصبح يعلو اليوم عىل صوت "كورونا"

شخاص تبعات األ التلك ىل تبعات اقتصادية، ومن ضمن إفراد تجاوزت أرضاره املس بالسالمة الصحية لأل  بلحد سواء، 

                                                           
 :httpsمحمد الخرضاوي، االثار القانونية لفريوس كورونا املستجد عىل االلتزامات التعاقدية، مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين االيت:  -1153

//ahdath.info/557892  00: 16، عىل الساعة 2020 – 04 - 08تاريخ االطالع 
 :httpsواثارها عىل تنفيذ العقود: قوة قاهرة أم ظرف طارئ، مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين االيت:  19فريدة اليموري، فريوس كورونا كوفيد  -1154 

//nafas.ma/49583.html  30: 21 الساعة ، عىل2020-04-09تاريخ االطالع 
ساتذة، أل عثامنة إلهام، دراحي الخامسة وآخرون، دراسة وصفية تصنيفية لكل من فريوس ايبوال وكورونا، مذكرة لنيل شهادة أستاذ، املدرسة العليا ل -1155

 .50، ص. 2015-2014قسم العلوم الطبيعية، القبة ، الجزائر،السنة الجامعية 
 :https، مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين االيت: 19كوفيد  -اليات القضاء االداري يف زمن الكوروناصالح ملزوغي تأمالت حول بعض إشك -1156

//www.marocdroit.com/  20: 14عىل الساعة  2020 – 04 -14تاريخ اإلطالع 

https://ahdath.info/557892
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ات لقلب النابض لكل اقتصاديات الدول، باعتبارها رشكات ذرشكات املساهمة، امثل من هذا الوباء  ةاملعنوية املترضر 
ختلف متجد فيها املشاريع الضخمة قالبها املناسب ملامرسة نشاطها االستثامري، مبا يحقق مصالح  ،صبغة مالية محضة

 .1157 أجهزة إدارية أو مساهمني سواء كانوا املرتبطني بها

 أهداف الدراسة: 
تم فرض عليها مجموعة من  هنأ رشكات املساهمة يف جل دول املعمورة، هو  خريةونة األ لعل ما عرفته يف اآل 

ساسا يف التدابري االحرتازية الوقائية، بهدف التصدي لجائحة كورونا، حينام قررت وقف كل األنشطة أ  تتمثل ،القيود
ملة يف العديد نواعها العاأ  العامة واالقتصادية داخل البالد، و قامت بإقفال وإغالق مصانعها ورشكاتها بشتى أصنافها و

 يقودنا دارية، غري أن هذا الوضع االستثنايئسري الحسن ألجهزتها اإل الثر عىل أ من القطاعات اإلنتاجية، وهذا بالطبع ما 
ونخص  ؟ لجميع املستجدات الطارئة عىل رشكات املساهمة املنظومة القانونيةعاب يوهو ما مدى إست ،طرح سؤال مهمل

دارة و كيفية انعقاد مجلس اإل  ،عالمية من جهةثارها عىل طرق مامرسة املساهم لحقوقه اإل آ نا و ورو بالذكر جائحة ك
يف فرتات الحجر الصحي وهل استطاعت وسائل التكنولوجيا  ،والجمعيات العمومية للمساهمني من جهة أخرى

 ؟ رشكات املساهمة سريستمرارية االحديثة املساهمة يف 

 املنهج املتبع
شكالية وتوضيح ما سبق ذكره، سنعتمد عىل كل من املنهج الوصفي، لوصف الحقائق القانونية اإل عن هذه  لإلجابة 

تعمق أكرث يف لعتباره من مقتضيات القوة القاهرة، ثم سنزاوج هذا املنهج باملنهج التحلييل لبابفريوس كورونا  ةاملتعلق
جهزة  الحسن لأل وكذا السري ،عالمية للمساهمنيحقوق اإل فهم املقتضيات الترشيعية إن كانت كفيلة فعال بحامية ال

 وللوصول إىل هذا املبتغى قسمنا هذه الدراسة إىل محورين. ،19دارية يف ظل انتشار وباء كورونا كوفيداإل 

 19يف زمن جائحة كورونا كوفيد  املحور االول : حق املساهم يف االعالم
طبقا لالسم  19أو االلتهاب الرئوي التاجي املستجد كوفيد  ،كورونا مع تزايد املخاطر التي أصبح ميثلها فريوس

العاملي، أضحى لزاما عىل املساهم يف رشكات املساهمة أن يتحرى أقىص درجات الوقاية الصحية، حتى ال يعرض 
ية تسابق بصابة بهذا الفريوس، الذي لألسف ال زالت مختلف املختربات الطخرين لخطر اإل نفسه و بقية املساهمني اآل 

 .1158الزمن من أجل إيجاد عالج له

                                                           
منشور مبجلة قانون األعامل الدولية االلكرتونية، منشورة عرب ءات الطورئ الصحية، محسن التخريفة، رشكات املساهمة، أي نصيب من إجرا -1157

 .30: 8عىل الساعة  2020-04 -20تاريخ االطالع  https: //www.droitetentreprise.com/?p=19008املوقع االلكرتوين االيت: 
 :والرضورة امللحة للعاملة الرقمية، مجلة قانونك اإللكرتونية، منشورة عرب املوقع اإللكرتوين اآليت 19أقريقز، جائحة فريوس كورونا كوفيد  محمد -1158

numerique.html-Province-19La-vidhttp: //9anonak.blogspot.com/2020/03/co  55: 8، عىل الساعة 2020 -04 -14تاريخ االطالع. 

https://www.droitetentreprise.com/?p=19008
http://9anonak.blogspot.com/2020/03/covid-19La-Province-numerique.html
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ي تضم والتي من ضمنها أماكن العمل الت ،التجمعات البرشية حيث تكرثوملا كانت أكرث مخاطر هذا الوباء مرتكزة 
ات عادية يف رشكالدارة و الجمعيات العمومية العادية أو الغري العديد من األشخاص، كانعقاد جلسات مجلس اإل 

يخص  خرية تواجه صعوبات يف ماتتزامن أعاملها مع فرتة غلق حساباتها السنوية، أصبحت هذه األ  املساهمة، والتي
 .2019من أجل اختتام حساباتها املتعلقة بالسنة املالية  ،انعقاد هيئاتها التداولية

، 1159ملنرصمةا وأمام رضورة اتخاذ القرارات املهمة التي تخص أساسا املصادقة عىل هذه الحسابات السنوية املالية
 ضامنا الستمرارية القطاعات الحيوية يف فرتات الحجر ،يات التمويل املطروحة يف السوقلوالرتخيص لبعض عم

حكام القانون التجاري لتقييم مدى جدوتها وغايتها يف حامية حقوق املساهمني أ الصحي، كان البد من استقراء 
 عالمية.وال سيام منها الحقوق اإل  19وفيد ككورونا عن  التي متخضت)املعنوية( يف ظل هذه الظرفية الوبائية 

صبح من الطبيعي جدا فتح الباب أمام تعزيزها بتدابري احرتازية وإجراءات موازية ال تقطع عالقة املساهم أ حيث 
دبريية تمنة لالستفادة من حقوقه، سواء ما تعلق منها بالحقوق املالية أو الحقوق الآ بالرشكة وفقط، بل ترسم له خطوطا 

 . 1160عالمذكر هنا الحق يف اإل الونخص ب
الوثائق و التقارير  ،من القانون التجاري 678مبقتىض املادة  زائريحدد املرشع الج ،وعىل غرار باقي الترشيعات 

أجل  والتي تأطر يف نظرنا نطاق املعلومة التي يبحثون عنها من ،التي يجب اطالع املساهمني عليها يف عملية اإلعالم
الرشكة  طالق جائحة كورونا، بقولها " يجب عىلاكبة الحقيقة التي تعيشها حياة الرشكة يف أصعب رضوفها عىل اإل مو 

 أن تبلغ املساهمني أو تضع تحت ترصفهم كل املعلومات التالية واملضمنة يف وثيقة أو أكرث:

التي  ىاالقتضاء بيان الرشكات األخر أسامء القامئني باإلدارة واملديرين العامني و ألقابهم ومواطنهم أو عند  -
 رية أو االدارة. يداملميارس فيها هؤالء األشخاص أعامل التسيري أو 

 نص مشاريع القرارات التي قدمها املساهمون،وبيان أسبابها.  -
 سبابها.أ عند االقتضاء نص املشاريع التي قدمها املساهمون، وبيان  -
 ىل الجمعية.إين الذي يقدم دارة أو مجلس املديرتقرير مجلس اإل  -

 وإذا تضمن جدول األعامل تسمية القامئني باإلدارة وأعضاء مجلس املراقبة أو أعضاء مجلس املدرين أو عزلهم.

                                                           
الفقرة األوىل، فإن الحسابات االجتامعية عبارة عن سلسلة من ثالثة جداول محاسبية هي: جدول  717طبقا ألحكام القانون التجاري السيام املادة  -1159

 حسابات النتائج ، االصول ، الخصوم.
الغيام، الحاجة اىل التقايض عن بعد يف زمن الجائحة وسؤال املحكمة الرقمية، مقال منشور مبجلة الباحث، ملف خاص بجائحة كورونا  رشيف -1160

 .116، ص. 2020مايو  18، العدد  19كوفيد
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اسم ولقب وسن املرشحني واملراجع املتعلقة مبهنهم ونشاطاتهم املهنية طيلة السنوات الخمسة االخرية ، وال  -أ
 خرى.أ ونها أو مارسوها يف رشكة سيام منها الوظائف التي ميارس

يها، و عدد األسهم التي ميلكونها أو يحملون ف ،مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها املرشحون يف الرشكة -ب
أما اذا كان األمر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج والوثائق التلخصية والحصيلة 

ل ك مبندويب الحسابات املبني لنتائج الرشكة خالل كل سنة مالية من السنوات الخمسة األخرية، أووالتقرير الخاص 
ان األمر ذا كإ  ،ذا كان عددها يقل عن خمسة إ خرى يف هذه الرشكة أ و دمج رشكة أ نشاء الرشكة إ سنة مالية مقفلة منذ 

 ىل الجمعية عند االقتضاء.إيتعلق بجمعية عامة غري عادية، تقرير مندويب الحسابات الذي يقدم 

حيث ،1161 59-75عالم يف ظل قانون وبذلك يكون الترشيع الحايل قد سد النقص الذي كان يعرتي نظام اإل  
 "،ا تحت ترصفهميضعه"ستخدام املرشع لعبارة "يبلغ املساهمني" أو اكدا عىل إرسال الوثائق للمساهمني، بؤ أضحت ت

طالع ، أو اال رسالإلطالع، هل هو وضع املعلومة رهن إشارة املساهمني بنظام اإلومن هنا، يثار التساؤل حول املقصود با
 .لرشكة، بنظام االطالعلعليها يف املقر االجتامعي 

 رسال عن بعد يف زمن جائحة كورونانظام اإل -أوال
ة فقط ك،إذ كان يفرض عىل الرش زائريمل تكن هذه الطريقة إلعالم املساهمني معروفة سابقا يف الترشيع الج

 ىلإ وضع تحت ترصف املساهمني الوثائق واملعلومات الرضورية ملامرسة اإلطالع املؤقت، ومل يكن يوجب عليها إرسالها
 677بإمكانية إرسال الوثائق التي تفيد إعالم املساهمني مبقتىض أحكام املادة  زائرياملساهمني،حيث أقر املرشع الج

وهذا  ،املساهمني أو يضع تحت ترصفهم ....."  يبلغ(املديرين أن ) بقولها "يجب عىل مجلس اإلدارة أو مجلس
ألجل تقريب املسافة بني الرشكة ومساهميها،ولتشجيعهم عىل املشاركة يف أشغالها لتخفيف من ظاهرة التغيب التي 

 باتت تعرفها هذه األخرية.

 اهمني، مدعام بذلك الحق يفالنص عىل إمكانية اإلرسال لتبليغ املس زائريوإذا كان يحسب للمرشع الج 
، عن نتشار هذا الوباء لتفادي املخاطرة بصحة املساهمنيااإلعالم مبا يتناسب مع مقتضيات الحجر الصحي، للحد من 

يه، بالرغم من ميكن االعتامد علآ لكرتونية، كبديل لرقمنة الخدماتية أو ما يعرف بالوسائط اإل طريق تسهيل ولوجهم
بذلك  حيث اختزلت ،كنها تبقى بادرة جد مهمة لتقريب املساهم من رشكتهل ،تعرتي ذلككراهات التي قد من اإل 

 .1162من التكاليف الباهظة  لتاملسافات الجغرافية الطويلة وقل

                                                           
 ( املعدل واملتمم.1975مربديس 19، صادر بتاريخ 101املتضمن القانون التجاري، )ج.ر عدد 1975سبتمرب  26مؤرخ يف  59-75األمر رقم  -1161
 .166رشيف الغيام، مرجع سابق، ص.  -1162
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، فهل يكون 1163إال أنه ما ميكن تسجيله بشأن موقف املرشع الجزائري، ال نكاد نجد أي أثر لتنظيم هذا التبليغ
ملقارنة مع املرشع با ،م يكون تلقائيا ؟ وهل يتم إرسال كل الوثائق أم البعض منها فقطأ ساهم إما بناءا عىل طلب من امل

ن اإلرسال عا، لكونه جعل مانجد أن املرشع الفرنيس قد خص نظام اإلرسال بنظام محكم أكرث شمولية و اتس زائريالج
حاول تحليل تني الحالتني سناونظرا ألهمية ه وإما أن يكون تلقائيا ويف الحالتني معا، ،إما أن يكون بناءا عىل طلب

 عىل حدى :منهام كل واحدة 
، حيث 1967من مرسوم  138تتم بناءا عىل طلب من املساهم، هذا ما أكدته املادة  –كام أرشنا  : الحالة األوىل -أ 

، وعىل هذا األساس 135-133ميكن للمساهم أن يطلب من الرشكة إرسال مجوعة من الوثائق املنصوص عليها يف املواد 
 .1164نهافإن هذه الحالة ال تصبح واجبة عىل الرشكة إال يف الحالة التي يطلب املساهم ذلك م

ومن مثة فبهذه الطريقة نعتقد أن املساهم يتحكم يف زمام الحق يف اإلعالم، وذلك نظرا لرتك حرية االختيار  
وفيد رشكة، أما إذا عاقه عائق منعه من ذلك، كوباء كورونا كللىل املقر االجتامعي إله بني ولوج املسلك الخاص بحضوره 

وزير االقتصاد واملالية الفرنيس بعد اجتامع مع الرشكاء من  2020فرباير  28الذي تم تصنيفه مؤخرا بتاريخ  19
ذا ما ه، أن فريوس كورونا يعد من مقتضيات القوة القاهرة بالنسبة للمقاوالت والرشكات التجارية، و 1165االقتصاديني

 COLMARتم تأكيده عىل مستوى القضاء الفرنيس يف قرار حديث، صادر عن الغرفة السادسة ملحكمة االستئناف 
دما ميكن التمسك بها عىل هذا األساس، وذلك عن ،حيث أقر بشكل رصيح بأن جائحة كورونا تعترب مبثابة قوة قاهرة

 1166.ة املتهم بفريوس كورونا قوة قاهرةاعتربت عدم حضور املتهم ودفاعه لجلسة الحكم بسبب إصاب

، وتتحقق حينام يتعلق 19671167من مرسوم  133تسمى باإلرسال التلقايئ حيث نظمتها املادة  : الحالة الثانية -ب 
األمر بتوجيه وثيقة وكالة الحضور والتمثيل يف الجمعية العامة، لذا فقد ألزمت نفس املادة أعاله عىل الرشكة يف هذه 

                                                           
1163 -M.Salah, L’ information des associés de sociétés commerciales, une nécessité à affirmer, Rev.Entreprise et commerce, n° 9, 
2013.p p.87-88. 
1164 -Article 138 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 Précédent « A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au 
cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui 
envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135. La société est tenue de procéder à 
cet envoi avant la réunion et à ses frais.... »  

 محمد الخرضاوي، اآلثار القانونية لفريوس كورونا املستجد عىل االلتزمات التعاقدية، مرجع سابق. -1165
 https//www.lexis 360.frمنشور باملوقع االلكرتوين اآليت:  2020مارس  12بتاريخ  MARCOLقرار صادر عن الغرفة السادسة ملحكمة االستئناف -1166

 .10: 8عىل الساعة  2020 04-13تاريخ االطالع 
1167 -Article 133 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 Précédent « A toute formule de procuration adressée aux actionnaires, le cas 
échéant par voie électronique dans les conditions définies à l' article 119 par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à 
cet effet, doivent être joints... » 
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، و انطالقا مام سبق فالقانون الفرنيس 1967من مرسوم  135ترفق بالوكالة جميع الوثائق املحددة يف املادة الحالة، أن 
رسال ضامنا منه للحقوق االعالمية للمساهمني وبأسهل الطرق قد تفنن يف تبسيط إجراءات اإل – 1967خاصة مرسوم  –

 من ذلك. 08 -93 ويف أرسع وقت وبأقل تكلفة ممكنة فإىل أي حد استفاد قانون

 : نظام االطالع مبقر الرشكة يف زمن جائحة كورونا -ثانيا
 همألمر إخطار اعىل الوجه املطلوب يف الجمعيات العمومية، يقتيض  محتى يتمكن املساهمني من القيام بدوره

ساهمني بتلك م املإعال  اتنادا إىل أنوإعالمهم بكافة الوثائق واملستندات التي سوف تكون محال للنقاش واملداولة، 
كام  ،يجب أن يتوفر لدى املساهم معلومات مفصلة قبل االجتامع حيثالوثائق قد يتوقف عليه قرار حضوره من عدمه، 

ليك تضع بها كافة وثائق ومستندات اجتامعات الجمعية العمومية تحت  ،يجوز للرشكة أن تخصص إحدى املكاتب
 .1168هاترصف املساهمني، ورهن إشارتهم لإلطالع علي

عالم ال ميتد كانوا يعتربون أن حق املساهم يف اإل  ،ىل النص القانوينإوال بد من التنويه بأن املترصفون استنادا 
لخصة عند االقتضاء واستنساخ بعض املعلومات يدويا، باستثناء ما تعلق باملوازنة امل ،ىل أكرث من القراءة ويف عني املكانإ

عض الفقه لقد ساند ب .حيث يجوز له الحصول عىل نسخة منها لرصاحة النص ،لإلحصاء، وتقرير مراقبي الحسابات
والقضاء هذا االتجاه املشدد يف فهم النص وتأويله، يف حني قامت ردود فعل مناهضة ترى أن حرص اإلطالع يف 

، وقد ال يساير معال القراءة فقط دون إمكانية الحصول عىل نسخة أو حتى استنساخها أمر مناقض لروح وفلسفة نظام اإل 
ا ينبغي القاهرة كجائحة كورونا مثال، لذ ةوالسيام منها مقتضيات القو  ،املستجدات التي تطرأ عىل رشكات املساهمة

 .1169ىل جعله يشمل الحصول عىل نسخإاالطالع مدلوال مرنا يصل حق إعطاء 

م للمشاركة باعتبارها أداة املساه ،امةأن املرشع حاول من حيث املبدأ الربط بني انعقاد الجمعية الع وتجدر املالحظة
خاصة  1170مي جيد،عال إ هذا الربط مل ينعكس بصورة كافية يف نظام  لكنيف حياة الرشكة، وبني التوفر عىل املعلومة، 

، ألن مامرسة املساهمني لحقهم يف االطالع عىل مختلف التقارير والوثائق 19ل انتشار جائحة كورونا كوفيد ضيف 
معية العامة باملقر االجتامعي لرشكة، قد يشكل خطرا عىل سالمتهم الصحية، وخرقا لحالة الحجر قبل انعقاد الج

بني يف وفقا ملاهو م ،خصوصا وأن املرشع خول لهم مامرسة هذا الحق بأنفسهم يف مقر االجتامعي للرشكة ،الصحي
 ."أو تضع تحت ترصفهم كل املعلومات التالية"بعبارة  ،678املادة 

                                                           
، 2010، لدراسات العربية للنرش والتوزيع، مرصرحاب محمود داخليه "النظام القانوين لدور الجمعيات العمومية يف إدارة رشكات املساهمة "، مركز ا -1168

 .105ص.
1169 -CL. Heurteux, « L’information des actionnaires et des eparagnants, Etude comparattive », preface, sirey, 1961, p .31. 

 .267"، ص.2018" سلطة األغلبية يف رشكة املساهمة "، دار نرش املعرفة، طبعة عبد الوهاب املريني،  -1170
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حالة الطوارئ الصحية التي أصبحت متر بها البالد جراء تفيش فريوس كورونا، قيدت من حركة  نويبدوا أ 
شكل دائم غيار بجرائها وحتى األ أ ملساهميها و  اصبحت تعرف تجمعأ خرى املساهمني اتجاه رشكاتهم، فالرشكة هي األ 

ل خطرا طالع مبقرها االجتامعي يشكرشكات املساهمة ملامرسة حقه يف اال لأصبح ولوج املساهم ،وبالتايل .ومستمر
 .1171وتهديدا عىل سالمته وصحته

الخروج،  ىلإنزله، حيث مل يعد يف حاجة من ولوج املساهم الرشكة بالطرق االلكرتونية عن بعد ومن فإ وباملقابل، 
ت لها بالغ األثر صبحأ والتي  ،لكرتونية من طلب جميع الوثائق التي تسبق انعقاد الجمعية العامةمكنته هذه الوسائط اإل

لعبت  ومية، وبهذا ميكن القول أن وسائل التكنوجيا الحديثةمىل معرتك هذه الجمعيات العإيف تنوير بصريته للدخول 
ساسيا يف استمرار رشكات املساهمة، بعدما كانت تتعرض عادة لالنتقاد الشديد، اليشء الذي جعل منها ملجأ أ دورا 

 املستجد.  19إلصابة بفريوس كورونا كوفيديشعر فيه املساهم بأمان من خطر ا

 19املحور الثاين : انعقاد الهيئات التداولية يف الرشكة يف ظل جائحة كورونا كوفيد 
الحجر  جراءات االحرتازية التي متثلت أساسا يفالكثري من املساهمني يف رشكات املساهمة، ترددوا يف قبول اإل 

أم أجانب، انوا كاملستجد، حيث قيدت تحركات املواطنني، وطنيني  اروناملنزيل الصحي، لتفادي انتشار فريوس كو 
، حيث عملت الجهات الرسمية عىل فرض 1172الخاص جراء يف القطاعأ موظفني يف القطاع العام أو حتى مساهمني و 

هذه االجراءات بكل رصامة وتحت طائلة العقوبات الجزائية، وقد وصل بعضها اىل تسجيل مخالفات وعقد 
 . 1173اتمحكام

غري أن تلك القرارت الحكومية املتخذة بشأن إلزام الرشكات الخاصة بالتوقف عن العمل، أو منح املساهمني 
ارة والجمعية دشغال الهيئات التداولية فيها كمجلس اإل أ ، قد تعقد من الوضع القانوين لسري 1174جراء إجازة إجباريةواأل 

 .2019ة املصادقة عىل حسابات السنة املالية العامة للمساهمني، والتي تزامنت أعاملها مع فرت 

ل اإلجراءات االحرتازية التي لجأت إليها الحكومة، ملنع تفيش جائحة كورونا، والسيام منها ضيف  بالخصوص 
ها عىل تقييد الحركة والجلوس يف املنزل، وذلك من خالل فرضها لحظر التجوال العام والجزيئ يطناتشجيع أو إجبار مو 

                                                           
بدر أكرف، وسائل التكنولوجيا الحديثة ومبدأ أستمرارية أداء الخدمة ) حالة طوارئ صحية منوذجا(، مقال منشور مبجلة الباحث، ملف خاص  -1171

 . 157، ص.2020مايو  17العدد  - 19بجائحة كورونا كوفيد
عىل درجته، مقال منشور مبجلة قانون األعامل الدولية اإللكرتونية، حسن املرابطي، الحجر الصحي: من فهم اغتيال الحرية اىل االستمتاع بأ  -1172

 .15: 16عىل الساعة  2020 -04 -13تاريخ االطالع Droitetreprise.comمنشورة عرب املوقع اإللكرتوين اآليت: 
دابري الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام بقولها " كل شخص ينتهك ت 70-20من املرسوم  2فقرة  17لقد أحالنا املرشع الجزائري مبوجب املادة  -1173

 من قانون العقوبات. 459هذا املرسوم يقع تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات، وال سيام أحكام املادة 
عىل أن العطلة االستثنائية  6نص يف مادته  69-20فيام يخص العطلة االستثنائية املتعلقة بالتدابري الوقائية من فريوس كورونا، فإن املرسوم التنفيذي  -1174

 هي عطلة مدفوعة األجر.
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دارة جهزة اإل أ ىل كيفية انعقاد جلسات إوال أ اليات ملدة أسبوعني أو ثالثة، وعىل ضوء ذلك سنتعرض يف بعض الو 
 ل الجائحة.ضثانيا انعقاد الجمعية العامة للمساهمني يف و والتسيري يف ظل جائحة كورونا، 

 : انعقاد جلسات مجلس االدارة يف ظل الجائحة أوال
ىل إء ا الرسعة واالئتامن يف تنفيذ املعامالت التجارية واملالية، وما اللجو إن طبيعة النشاط التجاري، تقتيض دامئ

دارة أو مجلس املديرين أو املترصف املنتدب، إال مظهر من مظاهر هذا التحول، ىل مجلس اإل إتفويض الصالحيات 
الذي  la gestion couranteمام يفرض معه قواعد وميكانزمات ينبغي أن تتامىش مع مفهوم سلطة التقرير اليومي 

، حتى يف 1175يوازي مفهومها املترصف املامرس واملساهم يف عمل الرشكة بصورة مستمرة ودامئة ويف كل الظروف
 .19ظل وانتشار جائحة كورونا كوفيد 

تحدد مدة عضويتهم مبوجب النظام األسايس دون  أعضاء مجلس اإلدارة،الجمعية العامة العادية بحيث تنتخب  
، ومبا أن املترصفني وكالء عن الرشكة فإن الجمعية العامة العادية ميكن أن تقرر عزلهم 1176سنوات 6 أن يتجاوز ذلك

 ، حتى دون إدراج ذلك يف جدول األعامل.1177يف أي وقت

عىل مجلس إدارة رشكات املساهمة، بأن ميتلك املترصف عدد  زائرياشرتط املرشع الج ،ويف املقابل من ذلك
ة يحدده نظامها األسايس، وال ميكن أن يقل هذا العدد املفروض مبوجب النظام األسايس من أسهم الضامن يف الرشك

غري أن املرشع مل  ،1178من رأسامل الرشكة تخصص هذه األسهم بأكملها لضامن جميع أعامل التسيري  % 20عن 
م أن يكون مساهيتطلب أية كفاءة خاصة يف املساهم ليك يصلح ألن يكون مترصفا، وهو ما يعني أنه ميكن ألي 

 عضواً يف مجلس اإلدارة حتى ولو كان ال يتوفر عىل املؤهالت الرضورية لإلدارة والتسيري.

، مبا يف ذلك الظروف 1179حيث يخول ملجلس اإلدارة كل السلطات للترصف يف كل الظروف باسم الرشكة
ة رصفة ال يستطيع نها واقعة ماديأ عىل  نااالستثنائية ومقتضيات القوة القاهرة، وطاملا أنه تم تكييف انتشار جائحة كورو 

                                                           
 95.17طارق موصدق، "محاولة يف تحديد الجوانب القانونية العامة ألجهزة الرقابة داخل رشكات املساهمة"، دراسة عىل ضوء مقتضيات قانون  -1175

 .149، ص. 1998مربديج 8/9الخاص برشكات املساهمة، مجلة املرافعات، املغرب عدد مزدوج 
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 611راجع املادة  -1176
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 613راجع املادة  -1177
من رأسامل  %20"عىل مجلس اإلدارة أن يكون مالكا لعدد من األسهم ميثل عىل األقل  619حيث اشرتط املرشع الجزائري مبقتىض أحكام املادة  -1178

 حدد القانون األسايس العدد األدىن من األسهم التي يحوزها كل قائم لإلدارة ".الرشكة، وي
من القانون التجاري، "يخول مجلس اإلدارة كل السلطات للترصف يف كل الظروف باسم الرشكة وميارس هذه السلطات يف  622راجع املادة  -1179

 نطاق موضوع الرشكة........"
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خر مدعوا لعقد اجتامعاته يف ظل جائحة دارة هو اآل ، فإن مجلس اإل 1180نسان أن يتوقعها ويستحال عليه دفعهااإل 
 كورونا، وميارس كامل صالحياته يف نطاق موضوع الرشكة.

ن الثورة تولدت أ حيث قضت  ،لك رصاحةكدت عليها محكمة التعقيب التونسية توضح ذأولعل الواقعة املادية التي  
ر يف مطلب ومبناسبة النظ .عنها صعوبات مادية، تعرثت معها الحركة االقتصادية، ويتعني التدخل لتفادي عواقبها

تسوية تقدم به رئيس مجلس إدارة رشكة مساهمة تنشط يف املجال السياحي، حيث اعترب أن الثورة من مقتضيات القوة 
ها السياحية، دارية ومردوديتجهزتها اإل أ عامل أ سلبا عىل سري  تتها، حيث أثر انعكاساتها و اعبراعات تالقاهرة، وينبغي م

نه بإمكاننا نه من واجب املحكمة واملترصف القضايئ أخذ هذه املعطيات بعني االعتبار دون الرتكيز عىل املديونية، أل أ و 
اصب و التقليص والحد من منأ لفوائض أو حذفها متاما، عادة النظر سواء بالحط من اإالتخفيف من هذه املديونية ب

 .1181الشغل بإنهاء عقودهم أو منحهم التقاعد املبكر

دارية لدى رشكات املساهمة، ال يجب أن تتعارض مع خطط التنمية االقتصادية فإن أهداف املجالس اإل  ،من مثة 
حقيق غايات ىل تإخرية تهدف فإن كانت هذه األ  للبالد ومقتضيات القوة القاهرة، مبا يف ذلك انتشار جائحة كورونا،

ىل تحقيق املصلحة العامة االجتامعية، من خالل الحفاظ عىل توفري إوأهداف خاصة بها فإنها يف نفس الوقت تصبو 
 .1182مناصب شغل واالستمرارية يف متويل القطاعات الحيوية

ارس مصالح مساهميها، بل أنها أصبحت متفرشكات املساهمة وفقا ملقتضيات القوة القاهرة مل تعد تهم فقط  
ل مهم وهو اؤ ىل طرح تسإخص املجال القانوين، هذا ما يقودنا بدوره تأثريا عىل املحيط االقتصادي واالجتامعي وباأل 

جراءات الخاصة بانعقاد اجتامعات املجلس اإلداري وفقا ألحكام القانون التجاري يف ظل انتشار جائحة كورونا هل اإل 
 داف املتوخاة منها ؟هحقيق املرامي واأل كافية لت

يتداول  بقولها " 613ملادة اوال سيام أحكام  ،قره املرشع الجزائري مبقتىض أحكام القانون التجاريأ ىل ما إبالرجوع 
حيث ألقى املرشع عىل عاتق رئيس  ،1183سايس "دارة ويتخذ قراراته حسب الرشوط التي يحددها القانون األ مجلس اإل 

مور امل، أو األ عنظر يف جميع املسائل والنقاط املدرجة يف جدول األ لرة مسؤولية دعوة املجلس لالنعقاد لمجلس اإلدا

                                                           
 ية لفريوس كورونا املستجد عىل االلتزامات التعاقدية، مرجع سابق.محمد الخرضاوي، اآلثار القانون -1180
) غري منشور( حيث كان عىل املترصف القضايئ إعادة النظر يف مقتضيات القوة  2013ديسمرب  25مؤرخ يف  2013/5960قرار تعقيبي مدين عدد  -1181

 القاهرة وال سيام بهدف الحفاظ عىل توفري مناصب شغل.
، 2013اوي، تعسف األغلبية يف رشكات املساهمة، دراسة مقارنة، دار اآلفاق املغربية للنرش والتوزيع، الدار البيضاء، املغرب، طبعة عبد الواحد حمد -1182

 .90ص.
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 613املادة  -1183
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ملداوالت ا تلكو تدون مداوالت املجلس يف محارض خاصة، و حتى تكون  ،الطارئة التي تستوجب عقد هذا االجتامع
 .1184اب القانوينثارها القانونية ينبغي أن يتوافر فيها النصآ صحيحة وترتب جميع 

عىل أحسن وجه ينبغي أن منيز  08 -93هام املنوطة به وفقا ملقتضيات املرسوم الترشيعي املوحتى يقوم املجلس ب
 حالتني:

تشاور والتداول ليف ظل الحاالت العادية دعوة املجلس لالنعقاد و مراعاته توفر النصاب القانوين ل الحالة االوىل:
التصويت  ىل غاية إستعامل الحق يفإوحل املشاكل  الرأينارة إ املتعلقة بجدول االعامل و راء بشأن املسائل وتبادل اآل 

 وبكل حرية وختاما تحرير محارض الجلسات.

لسلطات دارة االلتزام بتعليامت اينبغي عىل رئيس مجلس اإل  ،ويف ظل انتشار جائحة كورونا الحالة الثانية:
احرتام من انتشار وباء كورونا، خصوصا تلك املتعلقة بفتح أو إغالق املؤسسات و  العمومية، بشأن التدابري االحرتازية للحد

ك املتعلقة وصا تلصدارية لرشكات املساهمة خ، والتي قد ال تتناسب مع فرتات انعقاد املجالس اإل 1185وقات املحددةاأل 
 .2019بالتحضري لقفل حسابات السنة املالية 

امت التي تعليلل دارة وفقااصلون عملهم، فقد تم إلزام رئيس مجلس اإل بالنسبة للمساهمني املسريين الذين يو  
جراء أصحاب املصالح بهذا ، بوضع خطة وقائية محكمة لتفادي إصابة املساهمني األ 1186تأمر بها السلطة الحكومية

حوصات والفالوباء، وذلك بأن يضع رهن إشارتهم خدمات الرعاية، مبا يف ذلك قياس درجات الحرارة إجراء التحاليل 
الطبية، إبعاد أي مساهم أصيب بفريوس كورونا عن أوساط العمل تفاديا للعدوى، توفري جميع وسائل النظافة للوقاية 

 .1187مع إعالم أولئك ااملساهمني بجميع تلك التدابري ،كمواد التعقيم والكاممات ،من مرض كورونا

ومية، بل قط بالتعليامت التي تأمر بها السلطة الحكولكن ما يهمنا كباحثني يف مجال القانوين ليس االلتزام ف 
حكام دارة والتسيري باإلجراءات القانونية )الكالسيكية( املنصوص عليها وفقا أل تسليط الضوء عىل التزام أجهزة اإل 

رنا ، فهي يف نظ19القانون التجاري، واملتمثلة يف انعقاد مجالسها وسري أعاملها يف ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد

                                                           
 رض نصف عدد أعضائه عىل األقل"من القانون التجاري عىل أنه "ال تصح مداوالت مجلس االدارة إال إذا ح 626تنص املادة  -1184
الصادرة بتاريخ  15مارس، )ج.ر.ع  21املوافق ل 1441رجب  26املتعلق بتدابري الوقائية من انتشار وباء كورونا املؤرخ يف  69-20املرسوم التنفيذي رقم  -1185

 (.2020مارس سنة  21
شعبان املوافق ل  6املؤرخ يف  ومكافحته 19-نتشار وباء فريوس كورونا كوفيدالذي يحدد تدابري تكميلية للوقاية من ا 79-20املرسوم الرئايس رقم  -1186

 (. 20مارس  21بتاريخ  18)ج.ر.ع  2020مارس 31
، ص 2020محمد الرشقاين، محمد القري اليوسفي وآخرون، مائة سؤال وسؤال حول عالقات الشغل يف ضوء وباء كورونا، دون نارش، الطبعة سنة  -1187

 .18 -17ص. 
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ىل خطر إجراءات من شأنها أن تعرض مساهميها اإل  تلكن منها،أل  تبقى قارصة لتحقيق األهداف واملرامي املتوخات
وكيله خر يتم تآ خرون، أو عدوى من طرف مترصف آل صابة بهذا الفريوس، إما نتيجة عدوى تسبب فيها مساهم لاإل 

، أو حتى أحد زبناء أو 1188نون املدين تجيز إمكانية التوكيلحكام العامة يف القااأل ملا أن امن طرف أحد املترصفني، ط
 .1189متعاميل الرشكة

أصبح لزاما عىل املرشع التجاري أن يعيد النظر يف منظومته الترشيعية، مبا يتناسب مع مقتضيات القوة  ،وبالتايل
ونية، والتي لكرت لوسائط اإللقل ركب الترشيعات املقارنة من خالل إدخاله و يواكب عىل األ أ القاهرة كجائحة كورونا، 

صابة ىل خطر اإل إالطرق الكالسيكية يف التسيري والتي بدورها مافتئت أن تعرض املساهمني أضحت تغني عن تلك 
 بفريوس كورونا يف ظل الظروف الراهنة.

الت ارس فيه مداو متوتتجىل هذه الطرق الحديثة يف التصويت عرب االتصال صوتا وصورة باملقر االجتامعي الذي 
دارة، واليشء الذي مييز هذه الطريقة هو اعتبار املساهمني املسريين الذين يستعملونها يف حكم الحارضين، مجلس اإل 

وهذا ما تبناه املرشع املغريب مبقتىض املادتني  ،19وهذا ما قد يجعلهم يف أمان ومنئ عن اإلصابة بفريوس كورونا كوفيد 
 م التنصيص عليها يف النظام األسايس. ت . وذلك كلام17.95من القانون 111و 110

ويف نفس الصدد يوضح ديفيد بشريي مدير رشكة "فابرينوفل" لالستشارات يف الواليات املتحدة، "أن الوسائط 
اإللكرتونية يف ظل انتشار جائحة كورونا أضحت تسمح بالتواصل مع الزمالء والحديث معهم كام يحصل عادة يف 

للقهوة، وأيضا لتبادل املعلومات حول املشاريع الجاري العمل عليها مبا يشمل الزبائن  الرشكة عند املوزع اآليل
شخصا  20أو  10جتامعات التي تضم اال وبفضل خطوط اإلنرتنت القوية، أزيلت العقبات التي كانت تشوب عقد  أيضا"،

 .1190باملقر االجتامعي للرشكة

 جائحةانعقاد الجمعية العامة للمساهمني يف ظل ال -ثانيا
، وذلك 08 -93دارية يف رشكات املساهمة مبقتىض املرسوم الترشيعي لطاملا أقام املرشع تنظيام دقيقا لألجهزة اإل 

لضامن فعالية ونجاح هذا النوع من الرشكات الذي يضم عددا ضخام من املساهمني ال يتوفر بينهم االعتبار الشخيص، 

                                                           
(، معدل 1975سبتمرب  30الصادر بتاريخ  49،)ج.ر عدد  1975سبتمرب 26املتضمن القانون املدين املؤرخ يف  58-75األمر وما يليها من  571جع املادة را -1188

 ومتمم.
 عالقتها مع كة يفمن القانون التجاري بقولها " يتوىل رئيس مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته اإلدارة العامة للرشكة وميثل الرش  638تنص املادة  -1189

 الغري".
تاريخ  /https: //www.dw.com/arالتكنولوجيا يف زمن كورونا وسيلة لتخفيف وطأة الحجر الصحي، مقال منشور عىل املوقع اإللكرتوين األيت:  -1190

 .05: 9، ساعة 2020 -04 -20اإلطالع 

https://www.dw.com/ar/
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جهزة، كان تدخال بارزا بحيث أصبح يأخذ طابع النظام مل هذه األ والواقع أن تدخل املرشع يف تنظيم نشاط سري ع
املحافظة عىل الحقوق اإلعالمية للمساهمني، و ضامن السري  إىلهذا التدخل امللحوظ كان يهدف ويبدوا أن العام، 

 . 1191مبا يتناسب واملصالح االقتصادية للمجتمع بشكل عام ،الحسن ألجهزتها ويف أحسن الظروف

، يتمثل 1192هام نحن الجمعية العامة العادية دون باقي أنواع جمعيات املساهمني لسبب واحد و أوحدغري أن ما ي
يف كونها املعنية بتسيري شؤون الرشكة وإدارة أعاملها ورقابتها، والسهر عىل مختلف سياساتها العامة وهي وضعية تشبه 

صة القوة القاهرة واملتأثر األول من جائحة كورونا، خافهي املعنية مبقتضيات  ،وبالتايل .1193ىل حد ما ضوابط سري الدولإ
 .1194أن فرتات انعقادها تزامنت مع االنتشار الرسيع لهذه الجائحة 

قل يف السنة " مرة واحدة عىل األ القانون التجاريمن  676حيث تجتمع الجمعية العامة مبقتىض أحكام املادة 
دارة أو مجلس جل بناءا عىل طلب مجلس اإل ماعدا متديد هذا األ  خالل الستة أشهر التي تسبق قفل السنة املالية، يف

من النظام  30ادة تنص املكام ،  ضة"رييف ذلك بناءا عىل ع تبأمر من الجهة القضائية التي تب ،املديرين حسب الحالة
امح نه ميكن السأ دنية، غري ( شهرا تغطي السنة املالية امل12املحاسبي املايل، " أن مدة السنة املالية املحاسبية اثنا عرش )

ديسمرب، يف حالة ارتباط نشاطه بدورة استغالل ال تتامىش مع  31خر غري آ لكيان معني قفل السنة املالية يف تاريخ 
"يف الحاالت االستثنائية التي تكون فيها مدة السنة املالية أقل أو أكرث من اثني عرش شهرا، السيام يف  ،السنة املدنية

 .1195يجب تحديد املدة وتربيرها ووقف الكيان أو يف حالة تغيري تاريخ القفل،  وأ نشاء إ حالة 

تنعقد مداوالت الجمعية العامة العادية للمساهمني كلام تطلبت مصلحة الرشكة ذلك، خصوصا إذا  ،ومن مثة 
حيث ال يصح " تعلق األمر باختتام الحسابات املالية السنوية للرشكة، من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين،

وىل عوة األ سهم يف الدقل من األ تداولها إال إذا كان عدد املساهمني الحارضين أو املمثلني، ميلكون النصف عىل األ 
جتامع اأجيل خري جاز تفإذا مل يكتمل هذا النصاب األ  ،وعىل ربع األسهم ذات الحق يف التصويت أثناء الدعوة الثانية

 .1196كرث" األ ىل شهرين عىل إالجمعية الثانية 

                                                           
 .363، ص.2002حمد دويدار، " قانون األعامل "، دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية، طبعة محمد فريد العريني،هاين م -1191
 محسن التخريفة، رشكات املساهمة أي نصيب من إجراءات الطورئ الصحية، مرجع سابق -1192
، 2018غرب، طبعة  والتوزيع، الدار البيضاء، املعبد الرحامن السباعي، مبدأ املساواة بني املساهمني يف رشكات املساهمة، دار اآلفاق املغربية للنرش -1193

 .73-72ص. ص
 محسن التخريفة، رشكات املساهمة أي نصيب من إجراءات الطوارئ الصحية، مرجع سابق. -1194
 (.25/11/2007املؤرخ يف  74)ج.ر.ع  2007نوفمرب  25املتضمن النظام املحاسبي املايل املؤرخ يف  11 -07من القانون رقم رقم  30املادة  -1195
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 674من املادة  2الفقرة -1196
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نه ما ميكن تسجيله بشأن ما سبق ذكره هو قصور وعدم جدوى هذه النصوص القانونية املنظمة لسري عمل أ إال 
قتضيات نذكر منها ماهو بسبب الحاالت االستثنائية و م ،الجمعية العمومية، خاصة ما تعلق منها بتأجيل انعقاد جلساتها

حتى بسب عدم اكتامل النصاب القانوين للجمعيات العامة بسب مقتضيات  ، أو19القوة القاهرة كجائحة كورونا كوفيد 
الحجر الصحي، ضف إىل ذلك معظم املساهمني يف هذه الرشكات أصبحوا يعيشون يف حرية من أمرهم بعد إستكامل 

أن متدد  تتلك املدد وال يعرفون مصري حسابات الناتج السنوي، وبالتايل مصري أرباحهم خاصة إذا ارتأت تلك الرشكا
 جال بسبب  موجهة كورونا ال قدر الله.اآل 

مساهمني عىل األقل،  7ومن املعلوم أيضا أن أدىن عدد من املساهمني ميكن أن تحتوي عليه رشكة مساهمة هو 
 ،الفىل األإأن يرتفع إىل أعداد ضخمة من املساهمني، قد تصل  ميكنو  القانون التجاري من 592وفقا ألحكام املادة 

ا تم وتداول م ،من دول أخرى تفىش فيها هذا الوباء، حيث يتم إستدعائهم لحضور أشغال الجمعية العامةوحتى 
خص بالذكر خره، ونآ تحديده يف جدول األعامل، وذلك باجتامعهم يف املقر االجتامعي للرشكة حتى يصبح مكتظ عن 

ختم حساباتها التي هي ملزمة طبقا للقانون الجزائر بهنا حتى الرشكات الصينية التي متارس أعاملها التجارية بالجزائر، و 
 .1197لدى مصلحة السجل التجاري هااالجتامعية وإيداع

وبالطبع فحضور املساهمني شخصيا أو مبمثلني عنهم ملختلف أطوار مداوالت الجمعية من أجل التصويت،  
األمر الذي يتناىف مع  ،– 19وفيدك –واجتامعهم يف مكان واحد قد يكون مرتعا خصبا لتفيش جائحة وباء كورونا 

إجراءات الحجر الصحي املتخذة بالبالد، وبالتايل األمر الذي يستلزم نوعا من التوازن بني الحفاظ عىل استمرارية هذه 
 ،دها أصال أو بتقرير بطالنها لعدم اكتامل النصاب القانويناالرشكات الحيوية وعدم كبح مداوالتها، بعدم انعق

استعامل  رةلزام عىل رضو والنص بصيغة اإل ،ىل تعديل نصوص القانون التجاريإ زائرياملرشع الومن هنا ندعو  
ونية، والتي أضحت لكرت إتباع تقنيات الجلسات عن بعد عن طريق الوسائط اإل الوسائل الحديثة، املتمثلة أساسا يف

ا ال يتوافر أصبحت تتوافر فيها مو  بالذكاء الصناعي تسمتو  ،تفرض نفسها يف الوقت الراهن أكرث من أي وقت مىض
ة كورونا، مراض واألوبئة الفتاكة كجائحيف الدعامات التقليدية، وأكرث رسعة وضامنا لصحة املساهمني من انتشار األ 

وج املساهمني وسائل األخرى لرسعة انتشار املعلومة، وسهولة ولالنرتنت تعترب وسيلة غري مكلفة ماليا مقارنة بخاصة أن األ 

                                                           
ت القانونية اإلشهارا مبفهوم القانون التجاري، فإن إيداع الحسابات االجتامعية عىل مستوى املركز الوطني للسجل التجاري يدخل يف إطار -1197

نص عىل " تودع حسابات الرشكة املذكورة يف املقطع األول يف املركز الوطني من قانون التجاريالتي ت 03الفقرة  717اإلجبارية، وذلك طبقا للامدة 
 للسجل التجاري خالل الشهر الذي ييل مصادقة الجمعية العامة عليها  و يعد اإليداع مبثابة إشهار".
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ل ض دارية يف رشكات املساهمة ويفمام يسمح بضامن سري عمل األجهزة اإل  ،لكرتونية املتخصصةاملواقع اإلىل إ
 .1198أصعب الظروف عىل اإلطالق 

 : خـامتـــة
 دارية يف رشكات املساهمة، عرب سنه ملجموعة من النصوصرغم التفات املرشع لضامن السري الحسن لألجهزة اإل 

ثغرات والتي إال أننا نسجل بعض ال ،عالمية للمساهمنيحقوق اإل الاألثر الكبري عىل حامية  القانونية، والتي كان لها
 .19فيد النصوص القانونية أمام انتشار جائحة كورونا كو  تلكىل تعتيم إالذي قد يؤدي  مراأل  ،ليها املرشعإمل يلتفت 

وى التصور من االنتقال الفوري من مستمتكن املساهمني  ،قانونية اوضع نصوصلاملرشع  وعليه ال مناص من لجوء
دارية والجمعيات العامة عن بعد )بالصوت والصورة( وتنزيلها يف النظري الكالسييك لحضور اجتامعات املجالس اإل 

ال ميكنها أن تنقطع  ،وبالتايل .عالقة املساهم بالرشكة والتي تطبعها االستمرارية والدميومة ال تنقطعحتى  ،أقرب وقت
 . 19ار فريوس كوفيد كورونا بسبب انتش

 ،دارية والجمعيات العموميةوضع أسس قانونية لتأطري انعقاد اجتامعات املجالس اإل وال مناصص مذلك من 
وحتى عىل أصحاب املصالح فيها )دائني الرشكة( لزرع الطأمنينة يف نفوسهم و  .منفتحة عىل محيطها ومساهميها

 للحفاظ عىل حقوقهم يف ظل هذه الظرفية الوبائية. ،رشكةالسامح لهم مبعرفة الوضعية املالية لل

مصالح  ،مبا يف ذلك مصلحة السجل التجاري ،خري هو رضورة تكاتف جهود كل القطاعاتما نخلص إليه يف األ و 
ل تفيش ضاملالمئة يف إستقرار املعامالت يف  أورضورة تجندها من أجل تحقيق مبد ،قطاع البنوك ،الجامرك ،الرضائب

وضامن مامرسة حقوق املساهمني بعيدا عن  ،رييدارة والتسجهزة اإل أ جراءات أمام لجائحة، من خالل تبسيط اإل هذه ا
وبعيدا عن النزعة الفردانية، وفق حكامة تشاركية يشتغل فيها الجميع ويتم فيها استثامر  ،كل الحسابات الضيقة

 .عقالينالرأسامل املادي والالمادي بشكل 

  

                                                           
 .7،  6، ص ص. 2001يدة، اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجدعرب شبكة االنرتنت "" التنظيم القانوين لإلعالنات التجارية ،رشيف محمد غنام  -1198
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 الرعاية الصحية للمساجين في ظل جائحة كورونا..المستجدات واإلجراءات القانونية في الجزائر

 
 

 تاذة محارضة أ. قانون دويل عامأس
 جامعة أحمد بن يحي الونرشييس. تيسمسيلت. الجزائر

 
 ملخص:

الرعاية الصحية حق من حقوق املساجني املنصوص عليها يف القواعد الدولية لحقوق اإلنسان والترشيعات 
األخرية جهودا  ة، كام تبذل هذهالوطنية، ويقع عىل عاتق املؤسسات العقابية  كفالتها وحاميتها يف ظل الظروف العادي

 -كورونا-19مضاعفة وتدابري استثنائية واستعجاليه لتحقيقها يف ظل األزمات واألوبئة كام هو حال  وباء فريوس كوفيد 
الذي فرض عىل الدول منطا جديدا من اإلجراءات الصحية لصالح فئة املساجني تفاديا لإلصابة به وتفشيه يف الوسط 

 ئر واحدة من الدول التي اتخذت تدابري صحية عدة ملجابهته داخل سجونها منها املادية وأخرى قانونية.العقايب. والجزا

 الكلامت املفتاحية
 .الرعاية الصحية، املساجني، فريوس كورونا، التدابري االحرتازية، املكافحة

 
 

 Abstact : 

Health care is a right of prisoners, enshrined in international human rights norms 

and national legislation, and is the responsibility of penal institutions to ensure and 

protect them under normal circumstances. The latter is also making efforts to double 

and quickly implement exceptional measures in the face of crises and epidemics, as is 

the case with the epidemic of the 19-Corona virus, which imposed a new type of health 

procedure on countries to avoid being infected and spread in the penal center. Algeria 

is one of the countries that has taken several health measures to combat it in their 

physical and legal prisons. 

Key words : Health care, prisoners, Corona virus, precautions, combat. 
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 مقدمة:
ألقت جائحة كورونا بضاللها  عىل فئة املساجني داخل املؤسسات العقابية يف كل بلدان العامل تقريبا، ما غري من 

 ألن الحق يف الصحة حق دويل معرتف به يف الصحية املتبعة يف رعايتهم داخل هذه املؤسسات. و طبيعة اإلجراءات
املواثيق الدولية املختلفة بالنظر إىل أهميته كركيزة أساسية تبنى عليه باقي الحقوق اإلنسانية األخرى، وألن املساجني 

ت يهم من الحق يف الرعاية الصحية. فقد نصفئة ذات وضع خاص فإن هذه املواثيق والقواعد والنصوص مل تستثن
من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية  12من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة 15عليه املادة 

ا همن اتفاقية حقوق الطفل وتناولته العديد من املؤمترات الدولية ملنع الجرمية واملعاقبة علي 24و23والثقافية، واملادتان 
 ..كام أقرته الدول يف قوانينها الداخلية ضمن قوانني تنظيم السجون.

وألن الحق يف الرعاية الصحية للمسجون يعد من أهم الوسائل اإلصالحية التي تهدف إليها السياسة العقابية 
فئة املساجني مبا  عالحديثة، وأن تحقيقه عىل أرض الواقع يدفع  باملنظومة العقابية إىل تطوير أساليبها يف التعامل م

يتامىش ومتطلبات تحقيق العدالة من جهة و أنسنة السجون من جهة أخرى. كل ذلك تسعى إىل تجسيده الدول من 
 خالل النص يف ترشيعاتها ويف الظروف العادية عىل جعل السجون أماكن إعادة تأهيل وليست أماكن زجر وردع. 

تخاذ ا س كورونا املستجد فقد عمدت الدول مبا فيها الجزائر إىلغري وأنه عىل صعيد الظروف االستثنائية لفريو 
فقد أعلنت وزارة العدل  .انتشاره داخل السجون ن اإلصابة به ووالوقائية للحد م الصحية االحرتازية تدابريجملة من ال

ن إجراءات احرتازية يوما، ضم 14يف بيان لها مع بداية انتشار الجائحة أنها ستعزل السجناء الجدد مثال  الجزائرية 
فريوس. كام تم "إيقاف عمليات إخراج املوقوفني من السجون من قبل قضاة التحقيق إال اليف السجون للوقاية من 

 وتقييد الزيارات ...الخ. للرضورة القصوى، ومنع أي اتصال مبارش بني املحبوسني واملحامني

جابة عن إشكالية مفادها: ما مفهوم الحق يف الرعاية انطالقا مام سبق سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإل 
 والتدابري القانونية التي أخذت بها الجزائر يف سبيل منع اإلصابة به وانتشاره جراءاتاإل الصحية للمساجني؟ وما هي  

  ؟داخل مؤسساتها العقابية

ة باملوضوع، نونية ذات الصلولإلجابة عن هذه اإلشكاالت فضلنا االعتامد عىل املنهج التحلييل للنصوص القا
 وقسمنا الدراسة تبعا لذلك إىل محورين رئيسيني:

 /مفهوم  الحق يف الرعاية الصحية للمساجني 1
  / إجراءات حامية املساجني من تفيش جائحة كورونا يف الجزائر2
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 املحور األول: مفهوم  الحق يف الرعاية الصحية للمساجني 
إلنسان بالحق يف الصحة.فلكل إنسان الحق يف الحصول عىل أعىل مستوى أقرت املواثيق الدولية لحقوق ا

 1948من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 25/1ممكن من الصحة البدنية والعقلية والنفسية. فجاء يف نص املادة 
كل وامللبس أأنه:" لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاء له وألرسته، وخاصة عىل صعيد امل

من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية  12واملسكن والعناية الطبية..". وعىل ذات النحو أقرت املادة
بحق اإلنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ميكن بلوغه، كام بينت  1966والثقافية لعام 

 1199هد اتخاذها لتأمني مامرسة هذا الحق.التدابري الواجب عىل الدول األطراف يف الع

أما لجنة األمم املتحدة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فقد فرست حق اإلنسان يف التمتع 
بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه عىل أنه يشكل كافة الحريات والحقوق، وتشمل الحريات حق الفرد يف 

عقلية  ويف أن ال يخضع للتعذيب، وأن يكون له الحق يف العالج و الكشوف الطبية التحكم يف صحته الجسدية وال
اإلجبارية. كام جاء يف أحد تقاريرها أن الحق يف الصحة ال يشمل فقط  الرعاية الصحية املالمئة يف حينها بل أيضا 

 1200حي ....إلخ.يشمل العوامل الضمنية املحددة للصحة كالحصول عىل املاء الصالح للرشب والرصف الص

وألن السجناء يجب أن يتمتعوا بحقهم يف الرعاية الصحية داخل املؤسسات العقابية مثلهم مثل أي فرد من أفراد 
يضاحه الحقا –املجتمع خاصة وأن موضوع صحتهم البدنية والنفسية بالغ األهمية  ساهمته يف يف م  -كام سيأيت إ

اخل املجتمع عقب إنهاء  عقوبتهم. فإن القوانني الداخلية أو حتى بسهولة د مإصالحهم وتهذيبهم وإعادة إ إدماجه
الدولية لحقوق اإلنسان مل تقرص من منحهم جانبا من االهتامم بحقهم يف الرعاية الصحية بأساليب وأهداف خاصة 

صفة عامة ب الغاية منها الحفاظ عىل صحة السجني وإصالحه. واملقصود هنا بالرعاية الصحية للسجني أو املحكوم عليه
ذلك العمل اإلنساين الذي يعيد له الثقة يف نفسه ويف املجتمع عن طريق وقايته من األمراض التي قد تصيبه، ومتنع 
من انتشار األمراض داخل املؤسسة العقابية نتيجة االختالط واالزدحام بني فئة املحبوسني، وهي من ناحية أخرى 

 جتمع حتى ال تكون سببا من أسباب اعتباره أقل دراية من بقية األفراد يفتعمل عىل تهيئته لالندماج من جديد يف امل
 1201مجال النظافة والصحة.

                                                           
تنص عىل :" تشمل التدابري التي يتعني عىل الدول األطراف يف هذا العهد اتخاذها لتأمني املامرسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابري  12/2املادة  1

ة من وانب الصحة البيئية والصناعية والوقايالالزمة من أجل خفض معدل املواليد وموت الرضع وتأمني منو الطفل منوا صحيا. وتحسني جميع ج
ة للجميع يف ياألمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها وتهيئة ظروف من شأنها تأمني الخدمات الطبية والعناية الطب

  حالة املرض . .".
 (18:35.الساعة27/06/2020نايئ عىل املوقع:)بتاريخ اطالع:وضع الصحة يف السجون، منشورات املنظمة الدولية لإلصالح الج 2 

www.penalreform.org                                                                                                                                                  
  1201 .134،ص2003، مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، لبنان، 01قاية  والعالج، الطبعةعىل محمد جعفر، داء الجرمية، سياسة الو 
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تقع مسؤولية التكفل بتوفري الرعاية الصحية الالزمة للسجني عىل عاتق املؤسسة العقابية املتواجد فيها، وتعد من 
لمجتمع ذه املؤسسة كونها تحافظ عىل الصحة العامة لأهم وسائل اإلصالح والوقاية التي يبنى عليها النظام الداخيل له

ككل، ذلك أن خروج السجني إىل املجتمع الخارجي إما بعد نفاذ عقوبته أو للعمل يف إطار الورش الخارجية أو كان 
ام ممتمتعا باإلفراج املرشوط، أو الزيارات العائلية للمسجون  ...قد تؤدي باحتكاك هذا السجني ببقية أفراد املجتمع 

قد يساهم يف نقل األمراض والعدوى يف بعض  األحيان. األمر الذي أكدت عىل رضورة تالفيه القوانني املنظمة 
الخاص بتنظيم السجون يف  05/04من القانون رقم 57واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. فقد نصت املادة   للسجون

ع فئات املحبوسني....يستفيد املحبوس من الخدمات الجزائر عىل أنه:" الحق يف الرعاية الصحية مضمون لجمي
و أكدت عىل الحق يف   1202الطبية يف مصحة املؤسسة العقابية، وعند الرضورة يف مؤسسة استشفائية أخرى" .

 املعدل واملتمم بالنص:" الرعاية الصحية حق للمواطنني".  1996من الدستور الجزائري  54الصحة املادة 

دف عقابية بتوفري الرعاية الصحية الجيدة للنزالء وإقرار حقهم فيها تتبنى سياسة خاصة تهوحتى تقوم املؤسسات ال
 إىل تحقيق غايات مختلفة لصالح هذه الفئة و بأساليب مختلفة، نوضحها تباعا :

 وال: أهداف تحقيق الرعاية الصحية للمحبوسنيأ
 تختلف وتتعدد هذه األهداف وميكن ذكر بعضها كاأليت:  

 والتأهيل: فقد أثبتت الدراسات واألبحاث يف موضوع عوامل السلوك اإلجرامي أن املرض قد يكون أحد  التهذيب
أهم العوامل الدافعة إىل اإلجرام، وعليه فإن تأهيل املحبوس وجعله فردا صالحا يتطلب عالجه من تلك األمراض 

الخارجي  قابية  وإبعاد املحبوس عن عاملهالتي ساعدته عىل االنحراف، باإلضافة إىل أن اإليداع يف املؤسسة الع
وأرسته ومحيطه وتقييده مبجموعة من القيود وااللتزامات لها انعكاسات سلبية عىل نفسيته. لذا وجب مساعدته 

 1203لتخطي هذه املرحلة العصيبة من السجن عن طريق الجلسات العالجية والنفسية.
  ن لدى املحبوس و االقتناع بأنه فرد نافع يف مجتمعه . وأ االهتامم بصحة املحبوس من شأنه غرس فكرة اإلصالح

 السلوك اإلجرامي الذي قام به ما هو  خطأ ميكن تصحيحه  وعدم التفكري يف العودة إليه يف املستقبل.

                                                           

  12. املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحبوسني، الجريدة الرسمية رقم06/02/2005املؤرخ يف  05/04القانون رقم  4 
 . 13/02/2005بتاريخ:

 1203 .482، دار النهضة العربية، مرص، ص02ي، علم العقاب ، الطبعةمحمد نجيب حسن 
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   االهتامم بالرعاية الصحية يؤدي بالرضورة إىل احتفاظ املسجون بالصحة الجيدة التي تساهم يف نجاح األساليب
ب الخارجية  هذا من جانب ، ومن جان تاألخرى، كالعمل العقايب ونظام اإلفراج املرشوط ونظام الو رشاالعقابية 

 1204أخر تساعد عىل املحافظة يف الصحة العامة كام سبق توضيحه.
  يجب رعاية املساجني صحيا أثناء تنفيذهم لعقوبتهم، حتى ال يخشاهم بقية أفراد املجتمع بعد خروجهم منها

 1205يف إعادة إدماجهم بسهولة يف املجتمع، سواء يف العمل أو الدراسة أو أي مجال حيايت أخر.ومساعدتهم 
  الرعاية الصحية بأساليبها املختلفة تكفل إزالة اآلثار النفسية السلبية التي تتكون لدى املحبوسني وتجعلهم

واجب تأهيلهم  عنهم. لذا فإنيفكرون يف وضعهم داخل املؤسسات العقابية وكيف سيكون مستقبلهم بعد اإلفراج 
 1206وتحضريهم ملا ينتظرهم خارج أسوار السجن مهم.

  احرتام الدولة لحقوق املساجني السيام يف توفري الرعاية الصحية والعالج الطبي وتعزيز الصحة البدنية والعقلية
ف دعوة الدول األطراإمنا يعكس مدى متاشيها مع التزاماتها الدولية يف هذا املجال . وقد تأكد ذلك من خالل 

يف كل االتفاقيات الدولية ذات الصلة إىل اتخاذ كل التدابري ألجل ضامن هذا الحق ونجد منها  قواعد األمم 
 املتحدة النموذجية الدنيا للسجناء )قواعد نيسلون مانديال(.

قبل  ب معينة منهذه األهداف وغريها مل تتحقق ولن تؤت مثارها يف الواقع إال بإتباع اسرتاتجيات وأسالي
 املؤسسات العقابية  وغالبا ما تأخذ هذه األساليب  صورتني إحداهام وقائية واألخرى عالجية.

 ثانيا: أساليب الرعاية الصحية: 
/ ا ألسلوب الوقايئ: يقصد به مجموعة االحتياطات التي يتعني عىل املؤسسة العقابية توفريها ألجل تحقيق 01

لمساجني سواء  من حيث هيكلها املادي، التغذية ، امللبس، النظافة الشخصية للمسجون الهدف من الرعاية الصحية ل
، ....الخ. كام يقصد به اتخاذ االحتياطات الالزمة للحيلولة دون إصابة املساجني  باألمراض بوجه عام  واألوبئة 

عقابية يرتددون عىل املؤسسة الواألمراض املعدية بشكل خاص، ألنه من السهل انتشارها عن طريق الزائرين الذين 
 لزيارة النزالء أو عن طريق املوظفني العاملني  بذات املؤسسة.

                                                           

 1204 .320، ص1984، دار الثقافة العربية، 01أحمد عوض بالل، النظرية العامة والتطبيقات، الطبعة 
 1205 .218، ص2007، األردن، والتوزيع، دار وائل للنرش 01من الجرمية يف القانون األردين، الطبعة محمد عبد الله الوريكات، أثر الردع الخاص يف الوقاية  
 من قواعد نيلسون مانديال . 25نص القاعدة  8
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وتتضمن الرعاية الصحية الوقائية أيضا  كافة الوسائل  و االحرتزات املسبقة التي تحمي املساجني من كل ما 
بية ذاتها وأخرى املادي للمؤسسة العقا يهدد صحتهم البدنية والنفسية والعقيلة. وتتعدد هذه الوسائل لتشمل الهيكل

 1207والرياضية .....الخ. ةمتعلقة باملسجون من نظافته الشخصية والغذاء ومامرسة األنشطة الرتفيهي

أ/ الهيكل املادي للمؤسسة العقابية: تقتىض الرعاية الصحية كحق للمساجني وجود البيئة املادية ملامرستها، 
 ط واملواصفات يف الحيز املكاين الذي يقيض فيه املساجني عقوبتهم. وبالنظر إىلويتطلب ذلك توافر جملة من الرشو 

أهمية املؤسسة العقابية يف الوقاية من األمراض واألوبئة بني النزالء فقد حددت قواعد نيلسون مانديال معايري دولية 
، 1208ية متطورةعىل أسس فنية وهندسالعقابية احرتامها منها البناءات يجب أن تشيد  ةيجب عىل القامئني عىل املؤسس

وأن تكون مساحتها مناسبة لعدد النزالء بحيث متنع االكتظاظ واالحتكاك فيام بينهم، كام يجب اتخاذ كافة 
 1209االحتياطات ملنع تعرض املساجني لألخطار أثناء تواجدهم باملؤسسة العقابية.

 كر منها:كام يجب أن تتوافر جملة من الرشوط الخاصة يف هذه األماكن نذ 
  وجوب توافر وتعدد األماكن التي تشملها املؤسسة من أماكن للنوم والطعام والعمل، أو حتى الخاصة باللهو والرتفيه

 1210وقضاء وقت الفراغ، كام يلزم تخصيص أماكن لدورات املياه واالستحامم والعالج ....الخ.
  قدر من  سسة العقابية، وأن تكون النوافذ عىلتوفري التدفئة والتهوية واإلضاءة يف األماكن املختلفة يف املؤ

 االتساع بحيث يستطيع معها املسجون القراءة والعمل و تنفس الهواء النقي.
  يعهد إىل مجموعة من املساجني وبشكل دوري تنظيف أماكن تواجدهم باملؤسسة العقابية السيام املراحيض

 وأماكن النوم والطعام.

رها الجزائري العديد من القواعد القانونية املنظمة والضابطة للرشوط الواجب تواف وعىل املستوى الوطني أقر املرشع
 1211يف أي مؤسسة عقابية  منها ما يتعلق بالهيكل البنايئ للمؤسسة خاصة وأن أغلبها  تعود إىل العهد االستعامري.

مؤسسة وفق  13سسة عقابية  منها مؤ  81ما دفع الوزارة الوصية إىل إصالح قطاع السجون و الرشوع  يف إنجاز أكرث من 

                                                           
امعة جأحمد حسني أحمد طه، حامية الشعور الشخيص للمحكوم عليه يف مرحلة تنفيذ العقوبة، يف الفقه اإلسالمي والقانون الجنايئ الوضعي، دار ال9

  .108، ص2007الجديدة ، اإلسكندرية، مرص ، 
 1208 . من قواعد مانديال 16-12من القواعد  

 1209 .101، ص1990محمد معروف عبد الله، علم العقاب، املكتبة القانونية للنرش والتوزيع، العراق ، 
 1210 من  قواعد مانديال. 17القاعدة 

كر بلقايد، لسياسية، جامعة أبو بحمر العني ملقدم، الدور اإلصالحي للجزاء الجنايئ، رسالة دكتوراه يف القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم ا 13
  .210، ص2014/2015تلمسان، 
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من قانون تنظيم السجون لعام  59و58، 57كام أفرد املواد   1212مكان. 19000للمعايري الدولية الحديثة بطاقة استيعاب 
 للرشوط الصحية الواجب توافرها يف املؤسسة العقابية وقاعاتها وأماكنها و ملحقاتها. 2005

 لة يف:ب/الرشوط املتعلقة  باملسجون: واملتمث
/النظافة الشخصية: تعد من أهم وسائل تحقيق الرعاية الصحية  الوقائية للمسجون داخل املؤسسة العقابية  1ب

ومحاربة انتشار األمراض بني السجناء، وتشمل هاته األخرية نظافة البدن والشعر ومن ثم يقع عىل عاتق املؤسسة 
من  16ومعدات الحالقة بشكل دوري وهذا ما أكدت عليه القاعدة توفري الوسائل املمكنة للنظافة من مياه لالستحامم 

قواعد نيلسون مانديال من رضورة فرض االهتامم بالنظافة الشخصية عىل السجناء ، فهي تعد واجبا عليهم مثلام تعد 
 الالزمةعىل رضورة تزويد السجن بالتسهيالت  18وأضافت القاعدة  1213حق لهم تضمنه إدارة املؤسسة املتواجدين بها.

للعناية بالشعر والذقن ويجب متكني الذكور من الحالقة بانتظام. أما املرشع الجزائري ومن خالل قانون تنظيم 
منه عىل أنه:" ال يلزم املحبوس مؤقتا  48أكد يف املادة  2005السجون و إعادة اإلدماج االجتامعي للمحبوسني لعام

يب ناء العمل الرضوري للحفاظ عىل نظافة أماكن االحتباس بعد أخذ رأي طببارتداء البذلة الجزائية، وال بالعمل، باستث
واملتعلق بالنظام الداخيل للمؤسسات  31/12/1989املؤرخ يف  25/89من القرار رقم 40املؤسسة العقابية". كام أقرت املادة 

عىل رضورة أن يستحم املساجني من ذات القرار  42العقابية عىل  إلزام املساجني بالنظافة الشخصية، وأضافت املادة
 ويحلقون لحيتهم مرة يف األسبوع عىل األقل ويقصون شعرهم قصريا مرة كل شهر.

من جهة أخرى تشمل النظافة الشخصية كذلك االعتناء بنظافة امللبس للمساجني وأن يتم تنظيفها  عىل فرتات 
لفت الذي يقومون به. مع عدم إشعارهم باالحتقار أو لدورية، وأن تتفق هذه املالبس مع الظروف املناخية وطبيعة العمل 

وهذا ما ذهبت  1214األنظار خاصة بالنسبة للمستفيدين من األنظمة الحرة كالحرية النصفية أو نظام الورشات الخارجية.
 من  قواعد نيلسون مانديال بالنص:" كل مسجون غري مرصح له بارتداء مالبسه الخاصة يجب أن يزود 19إليه القاعدة

بكساء مناسب للطقس، وكاف للمحافظة عىل صحته . ويجب أن ال تكون هذه املالبس بأية حال مشعرة له باملذلة أو 
املذكور عىل إلزامية إبقاء مالبس املحبوس نظيفة بشكل دائم، وأن  25/89من القرار رقم  43اإلهانة". و أشارت املادة 

 يغري مالبسه الداخلية بشكل مستمر.

                                                           

، جامعة 2019، ماي02، العدد06إنال أمال،  حق املحكوم عليه يف الرعاية الصحية يف الترشيع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات األكادميية، املجلد 
 1212 .248ص 01باتنة

االستحامم واالغتسال بالدش بحيث يكون يف مقدور كل سجني ومفروضا عليه أن يستحم أو عىل أنه:" يجب ـأن تتوفر مرافق  16تنص القاعدة  15
وع يف بيغتسل ، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس بالقدر الذي تتطلبه الصحة تبعا للفصل واملوقع الجغرايف للمنطقة، عىل أال يقل ذلك مرة يف األس

 مناخ معتدل".
 1214 .43، ص2010 ، الجزائر،والجزائري والرشيعة اإلسالمية،  دار هومة للطبع والنرشالسجني عىل ضوء الترشيع الدويل لعروم عمر، الوجيز املعني إلرشاد  
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ا سبق ذكره بخصوص النظافة الشخصية للمسجون، فإنه يتوجب عىل أي مؤسسة عقابية القيام زيادة عىل م 
بالصيانة داخل كل أجزاءها ومرافقها وهياكلها وأن تعهد لبعض املحبوسني نظافة بعض األماكن كاملضاجع واملطابخ 

عدم االمتثال لها لجزاءات  واملخازن وصيانتها إن استدعى األمر ذلك.  ويتعرض كل مخالف لقواعد النظافة أو
 1215تأديبية.

/الغذاء الصحي:  يجب عىل اإلدارة العقابية أن تقدم للمساجني وجبات غذائية تحتوي عىل العنارص الرضورية 2ب
ويف جميع األحوال يجب أن تتنوع وجبات اإلطعام مع االهتامم 1216للجسم مع مراعاة الحاالت املرضية الخاصة.

كام يجب أن يزود املساجني باملياه الصالحة للرشب حيث نصت 1217طابخ والقامئني عليها.بطريقة إعدادها ونظافة امل
من  قواعد نيلسون مانديال عىل أنه:"  ...توفر لكل سجني إمكانية الحصول عىل ماء صالح للرشب كلام  22/2القاعدة 

 احتاج إليه".

ابية معا أوجبت القوانني عىل املؤسسات العق /رعاية النساء الحوامل:  من أجل الحفاظ عىل صحة األم والجنني3ب
رضورة مراعاة هذه الحالة اإلنسانية، وعليه يجب أن تزود كل مؤسسات النساء السجينات بأماكن خاصة وبكل ما هو 

وميكن تلخيص أهم مقتضيات السجينة الحامل من حيث الرعاية  1218رضوري لرعايتهن قبل وأثناء وبعد الوضع.
 :يف  الصحية الوقائية

 .أن يقدم لها طعام خاص يكفل تكوين الجنني تكوينا سليام مع إعطاءها األدوية الالزمة عند الحاجة 
  أن ال توكل إليها أعامل شاقة تعرضها هي وجنينها للخطر، مع توفري الراحة التامة لها يف األيام األخرية لها قبل

 الوضع.
 إرشاف طبيب مختص. توفري أماكن مجهزة بكل ما هو رضوري لعملية الوضع تحت 
 .ويجب عىل إدارة  1219إذا ولد الطفل داخل املؤسسة العقابية فيجب عدم ذكر هذه الحقيقة يف شهادة امليالد

 03املؤسسة إيجاد جهة تتكفل بهذا املولود وتربيته، وإذا تعذر ذلك فلألم السجينة إبقاءه معها إىل حني بلوغه
 1220سنوات.

                                                           

 1215 .339، ص2010عمر الخوري، السياسة العقابية يف القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 
 1216 ن الوجبة الغذائية للمحبوسني متوازنة وذات قيمة غذائية كافية".تنص:" يجب أن تكو  05/04من القانون  63املادة  
 1217 .561، ص2009فتوح عبد الله الشاذيل، أساسيات علم اإلجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت،  
 1218 .181، ص1996رمسيس بهنام، الكفاح ضد اإلجرام، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  
 1219 .05/04 من القانون 52املادة 
 1220 .05/04من القانون  60املادة 
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 : يجب عىل إدارة املؤسسة العقابية أن توفر للمساجني  ويف الحدود املسموحة/ املامرسات الرياضية والرتفيهي4ب
بها الظروف املناسبة واإلمكانيات الالزمة للمامرسة الرياضة أو األنشطة الرتفيهية املختلفة لقتل امللل والخمول من جهة 

 دون أي نشاط. كام يسمح يف ، ومن جهة أخرى تقوية أبدانهم ملقاومة األمراض الجسدية والنفسية جراء الجلوس
بعض الحاالت لكبار السن منهم أو املرىض التنزه يف الهواء الطلق يف املساحات املخصصة لذلك داخل املؤسسة 

 1221العقابية.

/ اإلرشاف الطبي الوقايئ للمساجني: تفاديا ألي أمراض أو أوبئة من شأنها أن تهدد حياة املساجني للخطر 5ب
ة تنظيامت الداخلية للمؤسسات العقابية اهتامما كبريا للمصالح الطبية املتواجدة عىل مستواها خاصفقد أولت القوانني وال

ما تعلق منها بالطب الوقايئ لذا نجد املرشع الجزائري من خالل  النصوص الترشيعية والقرارات التنظيمية   أكد عىل 
ملساعدة بفئة األحداث، والثانية مختصة بالصحة وارضورة تواجد مصلحتني يف طب  املؤسسات العقابية إحداهام خاصة 

االجتامعية لبقية فئات املساجني مهمتها التكفل الصحي والنفساين والسهر عىل تنفيذ إجراءات الوقاية من األوبئة 
واألمراض. وأن يتوىل اإلرشاف عليها طبيب مهمته التأكد من توافر الرشوط الصحية من نظافة وملبس وأكل صحي 

وتهوية ......الخ. ويف حال تسجيل أي نقص أو وضعيات من شأنها اإلرضار بصحة النزالء عليه إخطار مدير ومياه 
 1222املؤسسة.

وعىل صعيد أخر فقد تعزز الوسط العقايب يف إطار تطوير الرعاية الصحية للمساجني بإبرام وزارة العدل و وزارة 
 اتفاقية تعاون . 13/05/1997الصحة والسكان وإصالح املستشفيات بتاريخ:

تم إبرام  2008كام  صدر القرار الوزاري املشرتك يف ذات التاريخ واملتضمن التغطية الصحية للمساجني، ويف  
 1223اتفاقية ثنائية مع مجمع صيدال القتناء األدوية، واتفاقية مع معهد باستور  إلجراء التحاليل الطبية.

جراءات الطبية الواجب اتخاذها يف حال ثبوت املرض لدى : األسلوب العالجي: وهو مجموعة األعامل واإل 02
املسجون أو وقعت اإلصابة به، أو تعرض لحادث ما يستدعى التدخل الطبي أو تقديم اإلسعافات األولية. وتتلخص 

 وسائل هذا األسلوب يف :

ابتدائيا عقب من قواعد مانديال  أنه يجب  فحص املسجون فحصا  27أ/ الفحص الطبي:جاء يف فحوى القاعدة
دخوله إىل املؤسسة العقابية تفاديا ألي مرض أو عدوى.  ومثل هكذا إجراء يعد مهام يف عملية الرعاية الصحية واملتابعة 

                                                           

 1221 من قواعد نيلسون مانديال.. 23القاعدة 
 1222 .05/04من القانون رقم 60املادة 
 1223 .252إنال أمال، املرجع السابق، ص 
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وذات األمر أكدته  1224الطبية للمعني بالفحص من الناحية البدنية أو العقلية أو النفسية إن اقتضت الرضورة ذلك.
، بالنص عىل رضورة  إخضاع املسجون إىل فحص طبي ونفيس 05/04الجزائري رقم  من قانون تنظيم السجون 58املادة

للكشف عن أيه أمراض مزمنة أو معدية أو عقلية وبالتايل توفري العالج املناسب له، ويكون هذا النوع من الفحص دوريا 
ضعية الصحية و من قبل طبيب مختص وتسجل كل املعلومات الصحية  يف ملف طبي  خاص يتضمن تفصيال عن ال

كام تلتزم املؤسسة العقابية بنقل املسجون إىل املستشفى يف حال  1225للمساجني كل عىل حدا ويف شكل رسي.
 1226غياب الطبيب أو الحاالت االستعجالية ويكون ذلك بأمر من مدير املؤسسة وتحت مسؤوليته . 

، ام دعت الرضورة إىل ذلكويتم الفحص األويل والدوري للمسجون كذلك تحت إرشاف طبيب األسنان وكل
 1227ويكون ذلك مجانا إال يف حالة مصاريف األجهزة كجهاز تغيري األسنان أو تركيبها. 

ب/ العالج:  يكون يف حال ثبوت إصابة املسجون بأمراض أو إصابات تستدعي تدخل املصلحة الطبية للسجن 
عىل أن  05/04من القانون رقم  59ما نصت عليه املادةأو النقل إىل املستشفى لتقديم العالج أو اإلسعافات األولية وهذا 

:" تقدم اإلسعافات األولية والعالجات الرضورية للمحبوس ، وتجرى له الفحوصات الطبية و التلقيحات والتحاليل 
 للوقاية من األمراض املتنقلة واملعدية تلقائيا".

علق ، فقد أفرد  املرشع الجزائري أحكاما خاصة تتوبالنظر إىل أهمية العالج يف  عملية التأهيل والرعاية الصحية
باالستفادة من التأجيل املؤقت لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا ما ثبت  إصابة املسجون  مبرض خطري يتناىف ووجوده 

 احدةأشهر إذا كان باقي العقوبة املحكوم بها يقل أو يساوي سنة و  03أو  توقيف تنفيذ العقوبة ملدة  1228يف السجن،
كام ميكن للمسجون االستفادة من نظام اإلفراج املرشوط إذا ما 1229يف حال خضوع املسجون لعالج طبي خاص.

 1230كان مصابا مبرض خطري يتناىف ووجوده يف الحبس.

كام يستدعي أسلوب العالج وضع املسجون الذي ثبت مرضه العقيل أو إدمانه املخدرات مبؤسسة أو مركز 
هذا الوضع مبوجب مقرر من النائب العام املختص وبناءا عىل رأي الطبيب املختص أو استشفايئ متخصص، ويكون 

                                                           

 1224 .343، ص2013الوفاء القانونية، مرص، ، مكتبة 01الكبعة، جمعة زكريا السيد محمد، أساليب املعاملة العقابية للسجناء يف القانون الجنايئ والفقه اإلسالمي 
 1225 .197، ص1991، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 02اسحاق  ابراهيم منصور، علم اإلجرام والعقاب، الطبعة  
 1226 .25من النظام الداخيل للمؤسسة العقابية رقم 46،48املواد 
 1227 .25من النظام الداخيل للمؤسسة العقابية رقم 50، 47املواد  
 1228 .05/04من القانون رقم 16،17املادتان 
 1229 .05/04من القانون رقم 130املادة 

 1230 .05/04من القانون رقم148املادة 
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باإلضافة إىل ذلك يستفيد من العالج املساجني ذوي االحتياجات  1231عىل شهادة طبية لطبيب املؤسسة العقابية.
نات امية النساء السجيمن قواعد نيلسون مانديال(، والنساء الحوامل)قواعد بانكوك الخاصة بح 4/2الخاصة)القاعدة

 1232(. وعالج املرضبني عن الطعام من املساجني.1965لعام

ج/التقارير الطبية الدورية: تلتزم املصالح الطبية بتقديم تقارير طبية عن حالة كل املرىض واملصابني من املساجني  
 إىل مدير املؤسسة العقابية . تتضمن:

  ،ويف مواعيد متقاربة تبني حالته الصحية و ما طرأ عليها من الكشوفات الطبية الدورية الخاصة بكل مسجون
 أمراض و إصابات والعالج واألدوية التي تم وصفها.

  يقدم طبيب املؤسسة أو الطبيب املختص  تقريرا كلام رأى أن صحة املسجون البدنية أو النفسية أو العقلية قد
ي ، أو ألي وضع من السجن كالحبس االنفراد لحقها أو سوف يلحقها رضر نتيجة الستمرار سجنه يف املؤسسة

 أو ألي نظام لتنفيذ العقوبة كالحرية النصفية أو اإلفراج املرشوط.
 .تقرير حول كمية ونوعية الغذاء وقيمته الغذائية وكيفية اإلعداد....الخ 
 .تقرير حول وضعية املساجني املرضبني عن األكل وتقارير حول حاالت الوفاة داخل املؤسسة 
 ع هذه التقارير إيل مدير املؤسسة الذي يطلع عليها وبناءا عىل ذلك يتخذ القرارات املناسبة بشان الرعاية ترف

الصحية للمساجني وتوفري الوسائل واإلمكانيات لذلك ، أو بتحويل الحاالت املرضية التي تخرج عن قدرة 
 .استيعابها يف املصلحة الطبية للمؤسسة العقابية املرشف عىل إدارتها

نخلص يف نهاية هذا املحور إىل أن الرعاية الصحية للمساجني هي حق وواجب عىل املسجون والتزام يف ذمة 
املؤسسة العقابية، وأن كل ما تم ذكره بخصوص األساليب الوقائية والعالجية املكفولة مبوجب القواعد الدولية املختلفة 

ادية الوطنية يف الجزائر إمنا وجدت لتطبق يف ظل الظروف العلحقوق اإلنسان أو تلك املكفولة بالقواعد الترشيعية 
لتنفيذ العقوبة داخل السجن. وألن موضوعنا هو الرعاية الصحية يف ظل جائحة كورونا. فسنتطرق يف املحور الثاين 

 إىل أهم اإلجراءات االحرتازية والعالجية التي أخذت بها الجزائر يف سجونها  يف هذا الظرف االستثنايئ.

  املحور الثاين: إجراءات حامية املساجني من تفيش جائحة كورونا يف الجزائر
الجزائر وكباقي دول العامل تأثرت بشكل كبري ومتزايد لظهور فريوس كورونا املستجد. وسجلت العديد من 

ة  للحد من ياإلصابات والوفيات ومع بذلها كل الجهود عىل مستوى مؤسساتها الوطنية السياسية والصحية واالجتامع
انتشار الفريوس ومحارصته حامية ألفراد املجتمع ، مل تتوان وزارة العدل هي األخرى وبأجهزتها القضائية من رفع 

                                                           

 1231 .05/04من القانون رقم  61املادة 
 1232 .05/04من القانون رقم   64املادة  
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تحدي املكافحة والحامية لنزالء املؤسسات العقابية من املحكوم عليهم بعقوبات الحبس والسجن أو معتقيل الرأي . 
دابري الوقائية واالحرتازية  داخل وخارج السجون)أوال(، وصدور مرسوم العفو ومن بني أهم  خطوات الحامية اتخاذ الت

 ) ثانيا(.19الرئايس كمتطلب  ألنسنة السجون وتخفيض عدد املساجني  درءا لعدم ا إصابات بكوفيد

 أوال : اإلجراءات الوقائية ملنع انتشار فريوس كورونا
قابية:  تم وضع تدابري صحية  ووقائية  للحد من انتشار / اإلجراءات عىل املستوى الداخيل للمؤسسات الع01

الفريوس بني املساجني من جهة، وأخرى خص بها العاملني باملؤسسة عىل اعتبار أنهم عىل اتصال مبارش باملساجني 
 والوسط الخارجي .

 أ/ اإلجراءات املتخذة يف حق املساجني:
رية ني األشخاص وبشكل مروع، اتخذت وزارة العدل الجزائبالنظر إىل االنتشار غري املسبوق للفريوس التاجي ب

وبالتعاون مع وزارات أخرى  جملة من التدابري الوقائية للحد من إصابة املساجني، خاصة وأن اإلحصائيات تشري إىل 
ألف سجني عرب املؤسسات العقابية املختلفة، وأن وضع هذه املؤسسات مرتدي وضعيف من حيث 60وجود أكرث من 

كل املادي أو املرافق امللحقة به ومن ثم فإن األمر قد يتأزم يف حال تسجيل أية إصابة بالفريوس. ومن بني هذه الهي
 اإلجراءات نذكر:

  الغسل املتكرر لليدين ، ونشري هنا إىل أنه يقع عىل عاتق املؤسسة العقابية توفري وسائل النظافة من مياه وصابون
د سبق وأن تطرقنا يف املحور األول من الدراسة إىل موضوع النظافة ومعقامت ومواد مطهرة ....الخ. وق

الشخصية، إال أن األمر قد سجل وجود بعض النقائص والعراقيل السيام من حيث أماكن التنظيف وقدمها وعدم 
يل جصيانتها يف أغلب األحيان.  واألمر ال يتوقف فقط عىل السجون الجزائرية بل حتى يف الو. م.أ  مثال  تم تس

صعوبة تنفيذ هذا اإلجراء البسيط يف سجن أريزونا مثال بالنظر إىل أماكن االحتجاز قذرة وتغيب فيها التهوية 
واملياه، مع صعوبة تزويد السجناء باملواد املعقمة الخاصة باليدين بسبب اعتباره مادة كحولية ممنوعة يف 

 1233السجن.
 ة إلجراءات الوقائية التي شددت عليها املنظمة العاملية للصحالتباعد االجتامعي بني املساجني،  من بني أهم ا

  1234وكذا السلطات الصحية يف الجزائر فكرة التباعد وعدم االحتكاك بني األشخاص  خوفا من عدوى الفريوس.
غري أن وضع االكتظاظ الذي تعاين منه السجون الجزائرية قد يحول دون تطبيقه عىل أرض الواقع، فعدد 

                                                           

 . عىل املوقع: األمريكية غري إنسانية سجون أريزونا35 
https//www.aljazeera.net.  

 إلرشادات املتعلقة مبرافق الرعاية الصحية أثناء فاشية فريوس كورونا املستجد. عىل املوقع:ا 36 
https// :www.who.int/ 
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 باملقارنة مع أماكن احتجازهم ومن ثم يثار قلق كبري يف هذه النقطة بالذات، وقد تم االستعانة املساجني كبري
 بأجراء أخر يف هذا الشأن وهو ارتداء الكاممات والقفازات بشكل إجباري عىل املساجني.

 وس عىل لفري طلب الرعاية الصحية عند ظهور أعراض اإلصابة بالفريوس، شددت وزارة الصحة ومنذ بداية ظهور ا
إحاطة األشخاص بكافة أعراض هذا املرض  من خالل النرشيات الدورية عىل مختلف وسائل اإلعالم ووسائل 
التواصل الرقمي ومن خالل الحصص التلفزية والربامج اإلذاعية ، وعن طريق التوعية االجتامعية من خالل 

 خ. وبخصوص املساجني فإنه ومبوجب حقهم يفاألطباء واملختصني ومنظامت املجتمع املدين والجمعيات ....ال
كل حاالت  تقوم املؤسسة العقابية وجوبا بالكشف املبكر عىل-املشار إليها يف املحور األول -الكشوف الطبية الدورية

اإلصابة واتخاذ ما تراه مناسبا لتفادي تفاقم األعراض عىل املصاب وعدم عدوته للبقية. مبا فيها إجراء التحاليل 
 ( والتنفس االصطناعي إن دعت الرضورة لذلك.PCRم برتوكول العالج)وتقدي

 يوما قبل  14يقىض بعزل املوقوفني الجدد ملدة 2020أصدرت وزارة العدل مع بداية انتشار الفريوس قرارا يف مارس
صت صإيداعهم السجن لتنفيذ العقوبة كإجراء وقايئ والتأكد من أن الوافد الجديد غري حامل للفريوس. وقد خ

 1235يف هذا أجنحة وعيادات طبية  و مرافق للحجر الصحي.
ب/اإلجراءات الوقائية املتعلقة بالعاملني يف املؤسسة العقابية: تضم املؤسسة العقابية العديد من األطقم البرشية 

رامج بالعاملة بها من أطباء ومختصني اجتامعيني ونفسانيني وعامل اإلدارة  والحراس واملرشفني املبارشين عىل 
التأهيل والتهذيب والتعليم ...ا لخ. ويعد هؤالء  همزة وصل بني املحيطني الداخيل والخارجي للمؤسسة ومن ثم فإن 
إمكانية إصابتهم بالفريوس كبرية جدا. و ألن وظيفتهم تقتيض يف أحيانا كثرية االحتكاك والتواصل مع املساجني 

ة جدا. لذا اقتضت  الرضورة الطبية تفعيل اإلجراءات الوقائية لهذه الفئفخطر العدوى وانتقال املرض بني النزالء وارد 
العاملية اتساقا مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة ووزارة العدل ملجابهة الفريوس .  ومن بني هذه التدابري رضورة  

التواصل مع املساجني يف منح إجازة أو عطلة  مرضية ألي عامل مصاب، والتزامه بإجراءات العزل  الصحي،  عدم 
حال الشك يف وجود عارض من عوارض املرض، ارتداء الكاممات والقفازات أثناء تواجدهم باملؤسسة العقابية، املحافظة 
عىل تدابري الوقاية الصحية أثناء إرشافهم عىل املساجني بحكم وظائفهم،  وخضوعهم للعالج وفقا لربنامج الوقاية 

 الصحية للدولة.

راءات عىل املستوى الخارجي للمؤسسات العقابية:  قد يضطر املسجون إىل مغادرة املؤسسة العقابية  / اإلج02
بشكل مؤقت تنفيذا ألمر قضايئ معني كاالستفادة من نظام الحرية النصفية أو اإلفراج املرشوط أو للعمل خارج 

                                                           

 37(:20/07/2020اجراءات الحجر والعزل الصحي ضمن منشات االعتقال والسجون يف بعض الدول عىل املوقع)

https ;//globalnews.ca/news/6662877/corpnavirus-inmates-saskatoo  
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ن زيارات أهله و ذويه ويف كل أو للمحكمة لحضور جلسات محاكمته. ومن جهة أخرى يتلقى املسجو  1236السجن،
هذه الحاالت يحتك بالعامل الخارجي و ميكن أن يكون عرضة لإلصابة بعدوى فريوس كورونا بالنظر إىل طبيعة األماكن 

 .التي قد يتواجد فيها

أ/ بالنسبة للمحاكامت: فقد وجه وزير العدل  حافظ األختام السيد " بلقاسم زغاميت "  مذكرة إىل الجهات 
ئية واملؤسسات العقابية تتضمن احتياطات وإجراءات احرتازية من فريوس كورونا بخصوص إجراء املحاكامت. القضا

بحيث تم توقيف كل جلسات محكمة الجنايات واملحكمة الجنح عىل مستوى الجهات القضائية بداية من 
ضور األطراف التي تجري حرصيا بح. باستثناء تلك املتعلقة باملوقوفني املربمجة قضياهم مسبقا و 17/03/2020تاريخ

املعنية فقط دون غريهم. كام قرر توقيف عملية إخراج املحبوسني من املؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق  إال 
يف حاالت الرضورة القصوى املرتبطة بالحبس املؤقت، و دعا أيضا إىل عقلنة املثول الفوري من طرف وكالء الجمهورية. 

 املحاكامت والتحقيقات االفرتاضية متى أمكن ذلك.و إىل استعامل 

دامئا ويف  إطار تكريس التدابري الوقائية من فريوس كورونا، قرر الوزير التأجيل  املؤقت لتنفيذ األحكام السالبة  
للحريات لألشخاص املوجودين يف حالة اإلفراج وتوقيف الجلسات املدنية يف املحاكم مع استمرار فقط الجلسات 

نعقدة يف املجالس وبحضور املحامني دون األطراف املعنية ، مع استمرار انعقاد جلسات املحاكم اإلدارية  بالحضور امل
 1237الحرصي للمحامني فقط، وتوقيف استقبال الجمهور إال للرضورة القصوى بتقدير من رؤساء املجالس القضائية.

من القانون  71إىل  66للمسجون يف املواد من  ب/ الزيارات الخارجية:  نظم املرشع الجزائري حق الزيارة
، وأوجب عىل املؤسسة العقابية السامح له باستقبال زواره ومحادثتهم دون فاصل خاصة أفراد أرسته املذكورين 05/04رقم

جة ر وهم: األصول والفروع إىل غاية الدرجة الرابعة وزوجه، و مكفوله ، وأقاربه باملصاهرة إىل غاية الد 66يف املادة 
 الثالثة.

كام يرخص استثناءا بزيارة املسجون من قبل أشخاص أو جمعيات إنسانية أو خريية، إذا تبني من أن زيارتهم له 
فيها فائدة إلعادة إدماجه اجتامعيا. كام وسع املرشع الوطني دائرة الزائرين لتشمل أيضا املنظامت الحكومية وغري 

، والويص عليه ، واملترصف يف أمواله، واملحامي، أو أي شخص كانت معه الحكومية ذات الطابع الخريي أو اإلنساين

                                                           

السالبة  تألكرث تفصيل يف موضوع الحرية النصفية واإلفراج املرشوط يراجع:  عبد الله ابن عبد العزيز اليوسف، التدابري املجتمعة كبدائل للعقوبا1236 
  .123، ص2003للحرية، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

عىل مستوى الجهات القضائية للوقاية من فريوس كورونا، مقال عىل املوقع الرسمي لوكالة األنباء الجزائرية: توقيف جلسات محكمة الجنايات والجنح  39
 .                11:55.الساعة26/07/2020زيارة بتاريخ:

www.aps.dz  
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من ذات القانون أن يتلقى املسجون األجنبي  71عالقة أو مصلحة مشرتكة كالعالقة التجارية مثال. وسمح يف املادة 
 زيارة املمثل القنصيل لدولته مع مراعاة النظام الداخيل للمؤسسة العقابية املتواجد فيها. 

أما بالنسبة للعدد الزيارات وحجمها الساعي فقد ترك األمر للنظام الداخيل للمؤسسة العقابية ذاتها. فحني أن هذه 
الزيارات ال تكون إال برتخيص متنحه الجهات املختصة كمدير املؤسسة، أو النائب العام، أو قايض تطبيق العقوبات، 

 1238ات املنظامت الدولية.أو وزير العدل يف حالة املسجون األجنبي أو زيار 

إمنا تتم يف ظل الظروف  2005كل هذه التنظيامت واإلجراءات املنصوص عليها يف قانون تنظيم السجون لعام 
العادية، وألن الظرف الراهن استثنايئ يف ظل جائحة كورونا فقد قرر وزير العدل حافظ األختام  وضع قيود عىل الحق 

املؤسسات العقابية مع ضامن إعالم أهايل املسجون، واقترصت الزيارات فقط عىل يف الزيارات  وتعليقها عىل مستوى 
املحامني مع اتخاذ كافة تدابري الوقاية من الفريوس خصوصا استعامل فاصل بني الطرفني من خالل قاعة املحادثة 

مل الخارجي ونقل جون بالعامع تعليق كل استفادة من أنظمة اإلفراج املرشوط أو الحرية النصفية تفاديا الختالط املس
 الفريوس إىل داخل املؤسسة العقابية.

ونشري فقط بخصوص تعليق الزيارات يف ظل الجائحة أن معظم دول العامل قامت بذات اإلجراء  بالنسبة 
لسجونها. فقد حظرت السجون يف ايطاليا مثال جميع الزيارات وتوقفت فيها جميع أنشطة إعادة التأهيل منذ تاريخ 

حالة  سجني مصاب يف  33بالنظر  إىل تسجيل حاالت إصابة بالفريوس بني املساجني، كام تم تسجيل 08/03/2020
. نفس الوضع شهدته سجون الواليات املتحدة األمريكية التي فرضت 11/03/2020الفلبني وتم حظر الزيارات ابتدأ من 

عىل  الجديد عىل الزوار وقياس حرارتهم والتشديد سجنا يف والية نيويورك لتنفيذ برتوكول الفحص 52إجراءات عىل 
أما يف السجون  1239احرتامهم لإلجراءات الوقائية، مع تعطيل محدود وضيق لعملية الزيارات العادية قدر اإلمكان.

االيرلندية فقد نرشت القيود الواردة عىل الزيارات عرب شبكة النت الطالع الجمهور عليها، وقد اكتفت بتحديد زيارة 
 1240حدة لكل سجني يف األسبوع والسامح لشخصني بالغني للقيام بالزيارة.وا

 ثانيا: العفو الرئايس واإلفراج عن املحبوسني

                                                           

 1238 .05/04من القانون رقم  68املادة 
  1239(24/07/2020معي.عىل املوقع) بتاريخ:بيان صحفي صادر عن والية نيويورك لإلصالحات واإلرشاف املجت 

https://doccs.ny.gov/doccs-increas-screening-protocols-covid-19-visitors-facilities.  
 ، عىل املوقع:42/07/2020معلومات الزائر لخدمة السجون االيرلندية، 1240 

https://www.irishprisons.ie.  

https://doccs.ny.gov/doccs-increas-screening-protocols-covid-19-visitors-
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تعد أنسنة السجون والتشجيع عىل جعلها أكرث إصالحا للمحكوم عليهم والسجناء من بني أهم الغايات التي  
ن خالل قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج للمحبوسني، م 2005جاءت بها اإلصالحات التي عرفها قطاع العدالة عام 

من الدستور الجزائري املعدل واملتمم  91/07ويعد العفو عن بعض املسجونني أهم  وسيلة لتحقيق ذلك. بيد أن املادة
ية وترجمة لهذه الصالح 1241منحت صالحية العفو لرئيس الجمهورية متى ما توافرت الدواعي والرشوط القانونية لذلك.

 10يقيض بالعفو عن ما يقارب 01/02/2020بتاريخ: 20/37الدستورية فقد أصدر الرئيس "عبد املجيد تبون" املرسوم رقم
أالف سجني. ويعد هذا اإلجراء األكرب من نوعه يف تاريخ الجزائر  وقد حدد الرشوط و املستفيدين  منه، غري أن بيان 

 ن هذا العفو له عالقة بجائحة كورونا . الرئاسة وكذا وزارة العدل مل يأت عىل ذكر أ 

لالستقالل والشباب أصدر الرئيس ومبوجب صالحياته الدستورية دامئا  58ومبناسبة العيد 04/07/2020وبتاريخ 
كان له ارتباطا مبا متر به البالد من ظروف استثنائية لفريوس كورونا وقد استفاد 20/175مرسوما أخرا للعفو  تحت رقم 

 ينا. وحددت رشوط االستفادة كاأليت:سج 4700منه 

   عفو كيل للعقوبة لفائدة األشخاص املحبوسني وغري املحبوسني املحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو
 أشهر أو أقل. 06باقي عقوبتهم 

  سنه أو يقل. 20أشهر أو يساوي  06أشهر إذا كان باقي العقوبة يزيد عن 06تخفيض جزيئ للعقوبة ملدة 
  شهرا لفائدة املحبوسني املحكوم عليهم  12ترفع مدة التخفيض الكيل أو الجزيئ للعقوبة موضوع هذا العفو إىل

 عند تاريخ إمضاء هذا املرسوم. 65نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن 
  شخاص  املحكوم يستثنى من هذا العفو املحبوسون املعنيون  بأحكام  تنفيذ ميثاق السلم واملصالحة الوطنية، واأل

عليهم بسبب ارتكابهم جرائم اإلرهاب والتخريب وجرائم الخيانة والتجسس و التقتيل والهروب وقتل األصول 
والتسميم والرسقة املوصوفة واختالس وتبديد األموال العمومية والخاصة والرشوة ومنح امتيازات يف الصفقات 

ة وتبيض األموال وتزوير النقود والتهريب وكذا جرائم املتاجر والغدر وإساءة استغالل الوظيفة واستغالل النفوذ 
ومحاولة املتاجرة باملخدرات وجرائم الفعل املخل بالحياء عىل القارص واالغتصاب، فضال عن املخالفات املتعلقة 

 بالترشيع والتنظيم الخاصني بالرصف.
 عسكرية، واألشخاص املحكوم  ال تطبق إجراءات العفو عىل ا أشخاص الذين حكمت عليهم جهات قضائية

 عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، واألشخاص املحبوسني بسبب إخاللهم بااللتزامات املرتتبة عن تنفيذ هذه العقوبة
 .ال تطبق إجراءات هذا العفو عىل األشخاص املستفيدين من الوضع تحت الرقابة اإللكرتونية 

                                                           

 1241 املعدل واملتمم عىل :"... له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها..". 1996من دستور 91/7تنص املادة 
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 اء كورونا يف الجزائر وقد سجل العديد من املختصني ارتياحهمهذا بخصوص العفو الرئايس الذي زامن تفيش وب
ملثل هذه اإلجراءات التي من شأنها تخفيض عدد السجناء يف املؤسسات العقابية وتسهيل بذلك تدابري الوقاية مع 

طاء فقد شاملتبقني داخلها. وألن الجزائر شهدت عىل مدار العام املايض حراكا شعبيا نتج عنه اعتقال العديد من الن
نادت أصوات كثرية برضورة إطالق رساحهم خصوصا يف هذه الفرتة الحرجة من تفيش املرض وبالفعل استجابت 

 السلطات العليا يف البالد وتم ترسيح البعض منهم واإلفراج عنهم.

ه ينخلص يف نهاية هذا املحور أن الجزائر مل تدخر أي جهد يف مكافحة الفريوس ومحاولة حرصه والقضاء عل
 وحامية املساجني داخل املؤسسات العقابية مثلهم مثل أي مواطن عادي يستفيد من الرعاية الصحية ويف كل الظروف.

 خامتة:
فرض تفيش فريوس كورونا عىل الدراسات القانونية مبختلف فروعها نهجا جديدا من الدراسة والتحليل العتباره 

لصحية والجزئيات، وقد خلصنا يف نهاية دراستنا املتعلقة بالرعاية احالة استثنائية ألقت بضاللها عىل كل امليادين 
 املكفولة للمساجني يف ظل هذا الفريوس.والتي تعترب هي األخرى من مخلفات هذا الظرف االستثنايئ إىل أن:

 ل و الرعاية الصحية للمسجون حق مكفول مبوجل القواعد الدولية لحقوق ا إنسان والترشيعات الوطنية، تسعى الد
 إىل تكريسه وتجسيده داخل سجونها مبا يحقق الغاية اإلصالحية لهذا األسلوب التأهييل املهم.

  أنسنة السجون من خالل تأسيس منظومة صحية متكاملة للمساجني دون متييز بينهم وبني األفراد العاديني تعد
الخاص بتنظيم  05/04القانون رقم  غاية سامية تسعى إليها جميع السياسات العقابية مبا فيها الجزائر لذا جاء

السجون وإعادة إدماج املساجني أكرث إنسانية و مكمال للمبادئ العامة للقواعد الدستورية التي متنع التمييز بني 
 املواطنني والتفرقة بينهم ألي سبب كان.

 بوسني حفرض انتشار فريوس كورونا أمناطا صحية جديدة اتخذت الجزائر يف سبيل تجسيدها لحامية امل
املتواجدين يف مؤسساتها العقابية العديد من التدابري الوقائية منها ما تعلق بالوسط الداخيل للسجون وأخرى 
متعلقة باالتصال مع البيئة الخارجية. ونرى أن هذه اإلجراءات قد أتت مبفعولها االيجايب حيث أنه وبحسب 

 املساجني . الترصيحات الرسمية مل تسجل حاالت إصابة بالفريوس بني
  من جهة أخرى يعد تدبري العفو الرئايس الذي أصدره رئيس الجمهورية يف شهر فيفري واألخر يف شهر جويلية

مبناسبة عيد االستقالل والشباب خطوة  جيدة يف سبيل تحسني أوضاع املسجونني داخل املؤسسات العقابية  
ادة من تدابري الوقاية من الفريوس واالستف السيام من ناحية تخفيض ضغط االكتظاظ ومن ثم سهولة تطبيق

 الرعاية الصحية بشكل أفضل .
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كام ال يفوتنا يف سبيل دعم جهود الدولة من أجل حامية صحة املسجونني من أثار فريوس كورونا .أن نذكر 
ن الحاجة و برضورة االستفادة من خدمات االتصال الرقمي من خالل عقد املحاكامت االفرتاضية عرب تطبيق الفيديو د

إىل الحضور املبارش لألطراف وللمحامني والقضاة،  وأن يؤخذ طلب العفو عن معتقيل الرأي العام والحراك بشكل جدي 
تجنبا ألي مخاطر إصابة لهم بالفريوس داخل السجون وتقليل بذلك  من عدد املوقوفني.  كام أنه وخالل تطبيق العزل 

أن تراعى فيه ضامنات الحامية والرعاية الصحية من تحاليل للكشف عن الصحي عىل الوافدين واملوقوفني الجدد 
 الفريوس وتلقى املشتبه بإصابتهم للعالج للحيلولة دون إصابة البقية.
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 قامئة املراجع:

 أوال : الكتب
  أحمد حسني أحمد طه، حامية الشعور الشخيص للمحكوم عليه يف مرحلة تنفيذ العقوبة، يف الفقه اإلسالمي

  .2007قانون الجنايئ الوضعي، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية، مرص ، وال
 1984، دار الثقافة العربية، 01أحمد عوض بالل، النظرية العامة والتطبيقات، الطبعة.  
  1991، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 02اسحاق  ابراهيم منصور، علم اإلجرام والعقاب، الطبعة.   
 السيد محمد، أساليب املعاملة العقابية للسجناء يف القانون الجنايئ والفقه اإلسالمي، مكتبة الوفاء  جمعة زكريا

  .2013القانونية، مرص، 
 ،1996رمسيس بهنام، الكفاح ضد اإلجرام، منشاة املعارف، اإلسكندرية.  
 ية نايف العربية للعلوم للحرية، أكادمي عبد الله ابن عبد العزيز اليوسف، التدابري املجتمعة كبدائل للعقوبات السالبة

  .2003األمنية، الرياض، 
 مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش 01عىل محمد جعفر، داء الجرمية، سياسة الوقاية والعالج، الطبعة ،

  .2003والتوزيع، لبنان، 
  2010تاب الحديث، الجزائر،عمر الخوري، السياسة العقابية يف القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الك.  
  ،2009فتوح عبد الله الشاذيل، أساسيات علم اإلجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت.  
  لعروم عمر، الوجيز املعني إلرشاد السجني عىل ضوء الترشيع الدويل والجزائري والرشيعة اإلسالمية، دارهومة

  .2010للطبع والنرش، الجزائر، 
 دار وائل 01الله الوريكات، أثر الردع الخاص يف الوقاية من الجرمية يف القانون األردين، الطبعة  محمد عبد ،

  .2007للنرش والتوزيع، األردن، 
  ، 1990محمد معروف عبد الله، علم العقاب، املكتبة القانونية للنرش والتوزيع، العراق.  
 ة العربية، مرص.، دار النهض02محمد نجيب حسني، علم العقاب ، الطبعة  

 الرسائلثانيا: 
  حمر العني ملقدم، الدور اإلصالحي للجزاء الجنايئ، رسالة دكتوراه يف القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم

  .210، ص2014/2015السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 املقاالتثالثا:

 01-   والسجون يف بعض الدول عىل  الحجر والعزل الصحي ضمن منشات االعتقال إجراءات
 (:20/07/2020املوقع)

 https ;//globalnews.ca  
 02-  رشادات املتعلقة مبرافق الرعاية الصحية أثناء فاشية فريوس كورونا املستجد. عىل املوقع:إلا 

 https// :www.who.int 
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 تداعيات كورونا على الحياة النفسية واالجتماعية

 
 

 أستاذة محارضة ب
 مخرب علم النفس وجودة الحياة ورقلة

 امللخص:
وما يرتبط بها من إكراهات  نفسية واجتامعية واقتصادية )الحجر، وشلل يف  19-ال شك يف أن جائحة كوڤيد

األفراد  دات التي ترتبط بوضعيات التوتر التي تستدعي لدىمتثل وضعية تنجيل فيها مختلف املحد…( الحياة العامة
استجابات سلوكية وذهنية معينة ملواجهتها، فمن وجهة نظر سيكولوجية، يف الوضعيات التي تتسم بوجود رشوط بيئية 

تحدد عموماً و )املحيط( تُدرَُك من طرف الفرد كإكراهات تتطلب موارد نفسية واجتامعية استثنائية ملواجهتها، فإنها تقيم 
الل هذه معرفية للتعاطي معها، وسنحاول من خ-من طرف الفرد كوضعيات توتر تستدعي تفعيل اسرتاتيجيات نفسية

الورقة البحثية تسليط الضوء عىل اهم اآلثار النفسية واالجتامعية للكورونا عىل الفرد وكيف ميكن التخفيف من حدة 
 تامعي؟اآلثار السلبية عىل املستوى النفيس واالج

سيكولوجية الوباء، الحجر الصحي، اآلثار النفسية، اآلثار االجتامعية، الكورونا، الفريوس  الكلامت املفتاحية:
 .املستجد
 

  

Abstract: 

There is no doubt that the Kuvid-19 pandemic and its associated psychological, social 

and economic stress (stone, paralysis in public life...) represent a situation in which the 

various determinants of stress situations that call for certain behavioral and mental 

responses to confront individuals are, from a psychological point of view, factational, 

psychological, psychological, psychological, psychological, psychological, 

psychological, and psychological, In situations where environmental conditions (the 

ocean) are perceived by the individual as being stressed by extraordinary psychological 

and social resources to confront them, they are generally assessed and determined by the 

individual as stress situations that require psychosocial strategies to be put into effect. 

Through this paper, we will try to highlight the most important psychological and social 

implications of Coronas on the individual and how to mitigate negative effects 

psychologically and socially? 

Keywords: 

Psychology of the epidemic, quarantine, psychological effects, social effects, 

ecoronas, and the emerging virus. 
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 :مقدمة
ل األفراد أزمات...." يجع–حروب  -فريوسية -وبائية  -مختلفة "طبيعية  إن ما مير به العامل من مشكالت وكوارث

واملجتمعات تعاين نفسيا وصحيا  واجتامعيا كذلك كام هو الحال عليه اليوم بسبب فريوس كورونا، فأثناء انتشار األوبئة، 
يرتبط  ف، لكن ما هو أثقليواجه الفرد مخاطر احتامالت إصابته باملرض، وهذا وحده قاس عىل تحّمل البرّشي الضعي

باملجهول، وهو ما يتسبب يف تصاعد مشاعر الخوف والقلق مقارنة باألمراض العادية، والتي قد تكون أكرث خطورة 
مقارنة بالوباء ، فلقد أصبح هذا الفريوس مصدر انشغال جميع فئات املجتمع، أمام فيض هائل من املعلومات حول هذه 

أهمية نوعية ومصدر املعلومة  يف مثل هذه األزمة بالنسبة للحياة النفسية للفرد، فبعضها  الجائحة، وتجدر اإلشارة إىل
مفيد ومن مصادر موثوقة، متنحه القدرة عىل إعطاء معنى ملا حدث، حيث تحميه من خالل الحفاظ عىل انسجامه 

 لقة.  املعريف، والتخلص من حالة انعدام اليقني والخوف من املجهول، وأغلبها شائعات مق

، أسامء لفريوس ظهر منذ شهور لينترش يف معظم دول العامل، مل يرتك خلفه جثثًا 19-كوفيد كورونا املستجد أو
لآلالف من األشخاص واملاليني من املصابني فقط، إىل جانب خسائر مالية، لكن ترك نفوًسا محطمة ووضع أمناطًا 

العامل، حالة من القلق والضغط النفيس وظهر الوصم وخلق حالة نفسية تكاد تكون جامعية يف  جديدة للبرش
االجتامعي والسعي إىل اكتناز الغذاء وحتى السالح خوفًا من الوباء الخفي الذي يقود الجميع للجهول، ليمحو بذلك 
ظواهر نفسية كامنة يف البرش ويخلق أخرى ويحطم قياًم أخرى راسخة منذ قرون، مع انتشار فريوس كورونا املستجد 

وعت ردود الفعل بني السخرية والالمباالة، مل يتصور أحد أن هذا الفريوس سيصبح كابوًسا يسلب البرش حياتهم، تن
لكن مع رسعة انتشاره وتزايد عدد اإلصابات، ومختلف اإلجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات عىل مستوى العامل 

سخرية وعدم املباالة يف الرتاجع تدريجيًا لتحل محلها من قبيل غلق املطارات وفرض حظر التجول، بدأت موجة ال
 موجة من الخوف والقلق مصحوبة بعدد من الضغوط النفسية.

 األزمات، من تعرض ألزمة أو األوبئة من وباء واجه متى والقلق الخوف ينتابه كائن بطبعه اإلنسان أن نعلم كلنا
 عرامش عىل تبعث كلها وتخيالت أفكار ومخاوف من يجرته ما بفعل والهلع والتوتر الغم من نوبات تجتاحه ما فغالبا

 املصاب اناإلنس أن نعتقد التداعيات، لهذه املصاحبة النفسية من اآلثار بسالم وللخروج  .املرض أو بالعدوى اإلصابة
بداخله،  تدتش التي االنفعالية والعواصف حوله، من ترتاكم التي املشاكل معمعة يف وهو حد سواء، عىل املصاب وغري

 الوقائية الالزمة. اإلجراءات بإتباع مطالب

إن ما يزيد من حدة هذه األزمة، تكاثر وتناسل األخبار الزائفة وانتشار اإلشاعة، ومعلوم أن مجموعة من املعلومات 
ى باهتامم ظواألفكار والقضايا يتم تناقلها بني الناس ال تكون مستندة إىل مصدر موثوق به يتم تداولها بشكل كبري وتح
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فئات كبرية من املجتمع، ويتم أحيانا تداول هذه اإلشاعات بهدف التحريض عىل أمر معني وإثارة البلبلة يف صفوف 
 (2020) رشيد الكنوين، .الناس

وما يرتبط بها من إكراهات اجتامعية واقتصادية وصحية )الحجر، فقدان الشغل،  19-ال شك يف أن جائحة كوڤيد
ة وتعطيل لجميع املصالح حتى املناسبات االجتامعية كتوقيف ابرام عقود الزواج مثلام حدث يف شلل الحياة العام

متثل وضعية تنجىل فيها مختلف املحددات التي ترتبط بوضعيات الضغط والتوتر التي تستدعي …( الجزائر مثال
جود رشوط بيئية  ات التي تتسم بو استجابات سلوكية وذهنية معينة ملواجهتها، فمن وجهة نظر سيكولوجية  يف الوضعي

تُدرَُك من طرف الفرد كإكراهات مثلام نعيشه اليوم يف ظل أزمة الكورونا تتطلب موارد نفسية واجتامعية استثنائية 
ملواجهتها ما يعرف بسيكولوجية األوبئة، فإنها تقيم وتحدد عموماً من طرف الفرد كوضعيات توتر تستدعي تفعيل 

معرفية للتعاطي معها، يف محاولة منه للتخفيف من حدة الضغط والتوتر الذي تسببه، وسنحاول -اسرتاتيجيات نفسية
من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء عىل أهم االنعكاسات  التي اثرت فيها الكورونا عىل الصحة النفسية للفرد، 

 أو ما يحلو للفرد تسميته بالتداعيات .

 إشكالية:
( الزلزال املدمر الذي رضب العامل اجمع وأودع املاليني يف املنازل وقد 19جائحة كورونا )كوفيد انطالقا من آثار ال

اغلقت املدارس والجامعات وتقيدت الحريات التقليدية املعتادة وعم االحساس بالضياع والوحدة والقلق، ومل يفرق بني 
عدالة ري، فقد توزعت ارضاره عىل البرش أجمعني بألوان البرشة، وال بني الديانات، البني قوي وضعيف، او ثري وفق

السامء أو عقاب الطبيعة، وخطر هذه الجائحة ال يتوقف عند أرضارها الصحية، بل أن خطرها الحقيقي هو التسونامي 
الكبري املرافق لها: سياسيا، واقتصاديا، واجتامعيا، وثقافيا والذي يبدو ان مالمحه النهائية غري واضحة يف الوقت 

لحارض، ألنها تتوقف يف محصلتها النهائية عىل مدة استمرار الجائحة، وعدد املصابني والهالكني بسببها، فكام تذكر ا
معظم التقارير الصحية الواردة من منظمة الصحة العاملية واملؤسسات ذات العالقة ان العامل الزال بعيدا عن إيجاد لقاح 

 يف انتظار اإلصابة به، حيث حذر األطباء وعلامء النفس  واالجتامع من آثار نهايئ للفايروس، وال زال الكثري من البرش
جائحة كورونا عىل الصحة النفسية لألفراد والجانب االجتامعي، حارضا ومستقبال، ودعوا إىل مراقبة آنية للحاالت 

ما قبل كورونا وما بعده،  واألفراد النفسية لفئات مجتمعية بعينها. كام قاموا مبقارنات للحالة النفسية لعدد من املجتمعات
فاكتشفوا أن الوباء غرّي من خارطة الصحة النفسية للعامل، والعامل اليوم ال يعيش عىل وقع ما ميكن أن يخلفه فايروس 

مليار شخص، يخضعون للحجر فحسب، بل عىل نوعية الفئات  2.6كورونا من أرضار نفسية واجتامعيةعىل حوايل 
 انتهاء املرض.املستهدفة حتى بعد 
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والتغلب عىل كورونا ليس باألمر السهل، فجأة، تغريت يوميات الناس، وصاروا ممنوعني من الخروج، ما ينعكس 
بال شّك عىل صحتهم النفسية وعىل عالقاتهم االجتامعية، بعد انتشار فريوس كورونا الجديد، فرضت حكومات الدول 

 الفريوس بيد أّن هذا التغيري اإللزامي واملفاجئ لسلوك الناس كان له مثنحول العامل إغالقاً شبه تام للحد من انتشار 
باهظ طال جوانب مختلفة من الحياة االقتصادية واالجتامعية والنفسية، فكيف ميكن التخفيف من تداعيات هذه 

لة اإلغالق حاألزمة عىل الصحة النفسية واالجتامعية؟ هل قضت كورونا عىل مناعتنا النفسية؟ وهل ميكن تصبح مر 
أكرث خطراً عىل املجتمع من فريوس كورونا من الناحية االجتامعية والنفسية كذلك؟ هل الحجر الصحي كإجراءوقايئ 
هل ساعد الفرد أم أنه أثر عىل صحته النفسية وعالقاته االجتامعية؟ وكيف لنا أن نصل إىل حسن استغالل ساعات 

 الحجر داخل البيت بشكل إيجايب؟ 

 اآلثار النفسية واالجتامعية آلزمة الكورونا:ول: املحور األ
 أما عن أهم االنعكاسات التي خلفتها الكورونا يف حد ذاتها عىل الصحة النفسية للفرد نجد أنها تسببت يف:

ارتفاع نسبة البطالة: إن معدالت البطالة املتوقعة من شأنها أن تساهم يف تدهور األوضاع االقتصادية واالجتامعية 
مالية بالفعل، ما يساهم بالنهاية يف ظهور عدد من االعتالالت  يني حول العامل خاصة من يرزحون تحت أعباءللمال 

النفسية من قبيل االكتئاب واالنعزال وانتشار النزعات العدائية وقد يصل األمر إىل التفكري يف االنتحار. وإذا أضفنا 
مليون جائع بنهاية هذا العام فقط، تبدو  265لعامل ووصولهم إىل إىل هذا التوقعات الدولية بزيادة عدد الجوعى يف ا

التداعيات املتوقعة أكرث قتامة، وأوضح أوكونور أن البطالة تهيئ صاحبها لإلصابة بالتوتر واالكتئاب، فيلجأ البعض إىل 
إن ” العرب”يح لـترص تعاطي الكحول واملخدرات ولعب القامر، وقد تدفع البطالة البعض إىل الترشد، وقال األبيض يف

 ذلك خلق مشاكل عائلية زادت من توتري العالقات داخل األرس وضاعفت املشاكل النفسية.

الخوف الطريق إىل الوصم االجتامعي: رغم حدة هذه التداعيات وكونها عامل أساس يف زيادة الضغوط النفسية، 
ن بينها خلقت حالة من القلق والضغط النفيس ملكنها ليست السبب الوحيد. فقد تضافرت مجموعة من العوامل التي 

رسعة انتشار العدوى، والغموض والخوف مام هو قادم حيث ال يعرف أحد متى تعود الحياة إىل طبيعتها، بالفعل ترجمت 
اآلثار النفسية لهذا الخوف فعليًا عىل أرض الواقع وظهرت يف حاالت تكديس السلع الغذائية والتهافت عليها، وارتفاع 

بيعات السالح بعدد من الدول تحسبًا لألسوأ، فضالً عن حاالت الوصم االجتامعي املصاحبة لفريوس كورونا سواء عىل م
املستوى الدويل أو املحيل، فدوليًا، ظهرت العنرصية وجرائم الكراهية التي تعرض لها اآلسيويون عامة والصينيون 

تفاع أعداد املصابني والوفيات، إىل زيادة مخاوف الناس، واتساع خاصة، ومحليًا، أدى متدد رقعة انتشار الفريوس وار 
 ظاهرة الوصم املجتمعي والتنمر عىل املصابني بالفريوس واملتوفني به وذويهم.
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التباعد االجتامعي: سبب رئييس يف شعورك بالقلق إىل جانب الخوف من العدوى، ساهم الحجر املنزيل والتباعد 
لقلق، فاالنغالق القرسي بني جدران البيت لعدة ألسابيع، أمر غري اعتيادي يتسبب بالعديد االجتامعي يف زيادة حالة ا

معه  كثري من األفراد خاصة من يفشلون يف التعاطي من املشاكل واالعتالالت النفسية ويفاقم ما هو موجود منها لدى
مم  والطالق حول العامل، ما دعا األ بشكل إيجايب. متثلت أبرز هذه االعتالالت يف ارتفاع معدالت العنف املنزيل

املتحدة أن تصدر توجيهات للحث عىل وقف العنف الزوجي يف املنازل.، كام ساهم هذا العزل والتباعد االجتامعي يف 
زيادة معدالت االكتئاب والشعور بالوحدة نتيجة فقدان البرش للتفاعل االجتامعي مع اآلخرين، األمر الذي يؤثر ليس 

حة النفسية ولكن الصحة الجسدية، حيث أشارت العديد من الدراسات من بينها دراسة أجرتها رشكة فقط عىل الص
للخدمات الصحية العاملية بالواليات املتحدة، إىل أن الشعور بالوحدة مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بالسكتة  Cignaأجرتها 

 الدماغية وأمراض القلب.

ن أسابيع إىل أشهر، تزداد املعاناة الصحية والنفسية للعديد من األفراد حول وهكذا مع تحول حالة التباعد والعزل م
العامل، كام هو الحال يف الواليات املتحدة. فطبًقا الستطالع أجرته مؤسسة كايزر األمريكية، فام يقرب من نصف 

والعقلية، وأن  م النفسيةاألمريكيني يشعرون بأن أزمة كورونا وحالة التباعد االجتامعي قد أثرت بالفعل عىل صحته
ينها مرص إىل من ب األمر تصاعد إىل مستوى الصدمة النفسية عىل مستوى البلد، يف املقابل عمدت مختلف الدول

اإلعالن عن برامج إعادة التأهيل وتقديم الدعم النفيس للمصابني بالفريوس أو من تظهر عليهم االضطرابات النفسية، 
لتقديم املساعدة. وهو أمر عادة ما يحدث بعد األزمات والكوارث والحروب أو األوبئة فتم تخصيص أرقام ووسائل عدة 

 كام هو الحال اليوم.

وبالنظرة رسيعة إىل حالة الضغط أو الصدمات النفسية التي يعانيها األفراد حول العامل، يتضح أنها ليست حكرًا 
مع مختلف األوبئة التي شهدها العامل قبل ذلك، عىل فريوس كورونا الجديد، بل أمر طبيعي سبق أن حدث وتكرر 

وطبًقا لدراسة مبجلة ساينس نيوز األمريكية، تسبب تفيش وباء السارس وإنفلونزا الخنازير واإليبوال يف معاناة العديد 
ق ر من األفراد املعزولني من مشاكل الصحة النفسية والعقلية عىل املدى القصري والطويل، مبا يف ذلك اإلجهاد واأل 

أيام، وعدم الوصول   10واإلرهاق العاطفي وتعاطي املخدرات، وما زاد األمر سوًءا طول املدة الزمنية للحجر ألكرث من 
 إىل اإلمدادات األوليّة وخدمات االتصاالت.

كام ربطت عرشات الدراسات واالستطالعات هذه املشاكل النفسية بالعزلة واألوبئة، حيث أشار استطالع حول 
، إىل أن ما يقرب من نصف عينة االستطالع أكدوا أن تجربة الوباء أثرت عىل 2003سارس يف الصني عام تفيش ال

(، وهي االضطرابات التي تعرفها الجمعية األمريكيــة PTSDصحتهم العقلية وأصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة )
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ة، وتتسبب األفراد بعد التعرض مبارشة ألحداث مؤملللطــب النفســي بأنها فئــة مــن فئــات اضطرابات القلق، يعانيها 
 يف شعورهم بالخوف والقلق والتوتر وعدم الرتكيز والنوم واالكتئاب بشكل دائم. 

 (2020، بوعالم غبيش)

وبالنظر إىل أسباب ذلك، نجدها تدور حول اآلثار الناجمة عن هذه األوبئة سواء كانت نفسية وعاطفية مثل فقدان 
األحبة، ما قد يدفع بالنهاية لحدوث اضطرابات ما بعد الصدمة، كذلك يلعب عامل املفاجأة دوًرا كبريًا يف حدوث مثل 

عامة عادة ما تكون تهديدات مفاجئة، فتتسبب بارتفاع معدالت القلق هذه االضطرابات، فاألوبئة والكوارث بصفة 
مقارنة بالتهديدات املألوفة التي غالبًا ما يكون رد فعل الناس تجاهها أقل،  لكن هناك هناك أعراض نفسية ظهرت 

ن األمر لن يتوقف أ  بالفعل نتيجة انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات، فخربة الجوائح السابقة تشري إىل
فالعزلة  عند هذا الحد، فمن املرجح ظهور أعراض اضطرابات سيكولوجية، حتى ألولئك الذين مل يُصابوا بالفريوس.

واالنحباس والضغوط االقتصادية الناجمة عن الوباء قد تتسبب بحالة من القلق واإلجهاد النفيس، ورمبا يتطور األمر 
 الضطراب ما بعد الصدمة.

 سيكولوجية الوباء واسرتاتيجيات التدخل:  أوال: 
وتتجسد يف مختلف السلوكيات بدءاً من العنرصية مروراً باألنانية يف الحصول عىل السلع، ووصوالً إىل حد حمل  

السالح، هي سلوكيات معتادة ترتبط بانتشار األوبئة بصفة عامة وليس بوباء كورونا فقط. ظهرت مثل هذه السلوكيات 
الطاعون، واألنفلونزا اإلسبانية واإليدز وغريهام من األوبئة التي اجتاحت العامل وأظهرت الجانب السيئ من وغريها مع 

البرش. هذه السلوكيات يطلق عليها مفهوم سيكولوجيا األوبئة، والتي تدور باألساس حول حالة الخوف والقلق املصاحبة 
 منطقية يأيت يف مقدمتها:لألوبئة والتي تدفع البرش نحو سلوكيات أنانية وغري 

. العنرصية وإلقاء اللوم عىل اآلخر: عادة ما ترتبط األوبئة ببعض اإلثنيات التي تظهر فيها ألول مرة ثم تنترش 1
بعد ذلك، وأحيانًا تتعرض هذه اإلثنيات إىل العنرصية أو االستبعاد، وهذا ما تجسد اليوم يف حالة العنرصية واملضايقات 

 آلسيويون والصينيون بصفة خاصة.التي يتعرض لها ا

. الالعقالنية: يف أوقات انتشار األوبئة تسيطر الالعقالنية عىل السلوك البرشي، فنتيجة لحالة الخوف من 2
املرض، يفقد اإلنسان عقالنيته، يترصف وفقاً لغرائزه التي تقوم باألساس عىل فكرة السعي للبقاء، ولعل هذا ما ظهر 

  السلع وتخزينها سعياً للبقاء حال تدهور األوضاع.واضحاً يف التهافت عىل

. الخوف من املجهول: عادة ما تقرتن األوبئة بحالة من الغموض وعدم اليقني، بهذه الحالة يبدأ األفراد يف 3
التحوط ملا هو قادم، فيتجهون إىل اتخاذ قرارات يرون أنها تناسب هذه الحالة مثل تخزين السلع واألسلحة تحوطاً 

https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%A8%D8%B4%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%A8%D8%B4%D9%8A
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سوأ كام هو الحال اليوم. فبينام طالبت العديد من الحكومات والجهات الطبية بالبقاء يف املنزل وتجنّب التجّمعات لأل 
والحفاظ عىل النظافة، إال أن البعض رأى أن هذه اإلجراءات غري كافية وال تتناسب مع حجم الحدث، لهذا اتجه إىل 

ل أنج تحميه محاوالت التحوط هذه، مبثابة محاولة من األفراد التحوط عرب إنفاق املال عىل رشاء سلع وأسلحة يأم
لتهدئة مخاوفهم والتخفيف من قلقهم، فمن خالل تكديس السلع يشعر األفراد أنهم يف مأمن إىل حد ما يف ظل 

 حالة الغموض وعدم معرفة ما ستؤول إليه األمور.

ة غموض وعدم اليقني نحو فقد الثقة يف األنظم. فقدان الثقة يف األنظمة السياسية: عادة ما تدفع حالة ال4 
والسلطات الحاكمة، واألمر هنا ال يقترص عىل دول العامل الثالث، بل ميتد ليشمل مختلف األنظمة السياسية حول 
العامل، فأكرث الدول املتقدمة قد تتعرض النتقادات، كام هو واضح اليوم يف بريطانيا، حيث الدعوى الشعبية التي تتهم 

كومة بالتقصري، وعدم اتخاذ إجراءات مبكرة لوقف انتقال املرض، وأيضاً يف الواليات املتحدة حيث الهجوم عىل الح
 الرئيس األمرييك دونالد ترامب الذي استخف بفريوس كورونا يف البداية قبل أن يظهر الجدية.

اف وراء ثال االجتامعي أي االنجر . االمتثال االجتامعي وسياسة القطيع: لدى األفراد بطبيعتهم نوع من االمت5
ما يقوم به القطيع، ففي حياتنا اليومية عىل سبيل املثال عندما نكون قاعات املسارح أو اجتامعات أو أثناء الخطابات، 
ما أن يبدأ أحد الحضور بالتصفيق حتى يتبعه اآلخرون بالتصفيق، وحني يبادر أحدهم بالضحك يبدأ اآلخرون يف 

إذن هذا ما يحدث  بني البرش يف فرتة  انتشار األزمات واألوبئة،  لكن يف حالة األوبئة عادة ما  الضحك واالبتسام،
يكون االمتثال ممتزجاً بالخوف والقلق، فحني يشاهد األفراد قلق من حولهم ونفاد األسواق من البضائع سيؤثر هذا 

نظرية الندرة  عىل األسلحة تأميناً ألنفسهم وعمالً بعليهم ويدفعهم إىل اتباع سياسة القطيع وتكديس السلع أو اإلقبال 
التي تشري إىل أن األفراد إذا ما اعتقدوا بوجود ما هو نادر أو متاح لفرتة قصرية من الزمن، فعقلهم سيعطيه وزناً أكرب 

نباء أل ماّم ميلكه يف الواقع، ويدفعهم الستغالله قبل ضياع الفرصة، وبالطبع يساهم يف ذلك التدفق املستمر ل
 (2020والفيديوهات عىل مواقع التواصل التي تظهر الطوابري الطويلة أما املتاجر.) هالة الحفناوي،

 يف حالة األزمات، تقل الفجوة بني الفرد واملجتمع، حيث . تصاعد الشعور الجمعي وظهور املبادرات االجتامعية:6
عاين ور الجمعي والتضامن بني أعضاء املجتمع الذي ييرتبط مصري الفرد مبصري املجتمع ككل، ويَظهر نوٌع من الشع

من تهديد واحد يف نفس الوقت، وقد ظهرت مشاهد يف دول انتشار فريوس كورونا املستجد الحايل لسكان بعض 
األحياء الذين يتواصلون بالغناء أو التصفيق أو الدعاء يف اللحظة ذاتها، والتواصل عرب النوافذ لدعم بعضهم بعًضا، 

ز أنفسهم عىل مواصلة املواجهة والحفاظ عىل التوازن وبث مشاعر األمل والتضامن. وعىل الجانب اآلخر، تحفز وتحفي
هذه األوقات املجتمع عىل خلق أفكار ومبادرات للمساعدة يف الوضع الحايل، ومن ذلك ما قام به مهندس إيطايل 
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إيطاليا نفد مخزونها  صاممات تنفس لصالح مستشفى يف برشكة للطباعة باستخدام تقنية ثالثية األبعاد بتصميم وطباعة
 من هذه األدوات الطبية.

 (2020) هالة الحفناوي،

 عىل املصاب ريوغ املصاب اإلنسان أن نعتقد التداعيات، لهذه املصاحبة النفسية  من اآلثار بسالم لكن الخروج
 إحدى بإتباع ببداخله، مطال تشتد التي النفعاليةا والعواصف حوله، من ترتاكم التي املشاكل معمعة يف وهو حد سواء،

 االسرتاتيجيات الوقائية التالية: أو اإلجراءات

 رضوري كإجراء الصحي العزلثانيا: 
 العزل أن ىلع هناك إجامع العاملية، الصحة ومنظمة البيولوجي البحث ومراكز األوبئة خرباء به يويص ملا تبعا

 الرسيع املستجد، كورونا بفريوس اإلصابة النتيجة لتفادي املضمون اإلجراء يل،الحا الوضع يف ميثل الصحي أوالحجر
 داعياتهت الوباء رغم بهذا اإلصابة احتامل من الواقي الوحيد األسلوب العالجي يشكل فهو  .العواقب والوخيم االنتشار

أهله  إىل للعدوى نقله ةنتيج الذنبب وإشعاره وتهميشه اجتامعيا املصاب وصم يف املتمثلة بالخصوص الكبرية النفسية
 عىل املصاب وغري املصاب الشخص الدى ترتجمه   فهو وفعاليته أهميته ورغم الصحي فالعزل وجيز وبتعبري ومحيطه

 .واالنفعال والنوم املزاج يف اضطرابات سواء حد

 املستقبل يف التفكري بدل الحارض عىل الرتكيزثالثا: 
 كل عىل رتكيزاملستقبل لل يف التفكري بدل الحارض بعيش مطالب واملحن األزمات أوضاع يف اإلنسان أن الراجح

 نم بنوع وأفكاره مشاعره ومختلف عامله الداخيل يدبر أن فعليه  .سلبي هو ما كل عن االبتعاد وبالتايل ايجايب هو ما
 ما لكل كابحةال واالنجرافات املدمرة رواألفكا املؤملة املرعبة واملشاعر املخاوف عن بعيدا واإليجابية، والحكمة الهدوء

 لالتهوي عن بعيدا ومخاوفه انفعاالته عىل بالسيطرة مطالب فهو  .الهادف الناجع والترصف السلوك يف إيجايب هو
 .انتقاء سلوكاتهو  أفكاره واختيار قرارته اتخاذ يف واملخاوف االنفعاالت لتلك االستسالم وعن فعله، يف ردود واملبالغة

 برنامج اعتامد ربع ويحتضنها وسلوكاته وأفكاره  مشاعره عن بالرضا فريوس بهكذا املهدد الشخص يشعر أن فيدامل فمن
 قوامها. وأنشطة مامرسات تغّذيه اليومي، معيشه لتجويد

 ييل: والعقلية ما الجسدية الصحة يف الخرباء بعض توجيهات وحسب  

 الكحول عن مع التخيل املناعي، الجهاز تقوية عىل اعدتس صحية حمية مبداومة الجسدية بالصحة االهتامم
 أمام والجلوس  لخمول وتفاديا (اليوغا، الحركات امليش،) رياضية أنشطة مامرسة ثم السكرية، واملرشوبات والتدخني

 .طويلة  وفرتات لساعات الحاسوب أو التلفاز
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 القراءة من اإلكثار خالل نم والحرية والخوف والتوتر الضغط بتفادي العقلية بالصحة العناية
 .املوسيقى وسامع والفكاهة واللعب والنحت كالرسم املفضلة الهواية ومامرسة

 والتضامن كافلالتعاطف والت مقدمتها ويف العصيبة، األوقات هذه مثل يف اإليجابية اإلنسانية بالقيم التسلح
 .قاء والجريانواألصد األقارب عن السؤال ثم واآلخر، الذات تجاه اللطف وإظهار

 ذات اتعىل املعلوم اإلقبال مع واإلحباط، التوتر من تزيد التي والشائعات والنرشات األخبار كرثة تفادي
 .املصادراملوثوقة

 والدعم املساعدة بهدف إليها التوجه املمكن والجهات األشخاص أهم خطوط أرقام عىل التوفر
 .النفيس واإلرشاد الدعم دماتوخ والطوارئ الصحة ومهني والجريان ألصدقاء مثال

 (7-6، ص ص 2020) الغايل حرشاو،

 اآلثار النفسية واالجتامعية للحجر الصحياملحور الثاين: 
 قتصاديةال ا تداعياتها عن ففضال املألوفة، رشوط الحياة لكثريمن مدمرة عاملية كورونا جائحة فريوس يعد

 الغالب يف عنها دتتول فيها، التحكم يصعب قوية انفعالية حناتاإلنسان ش ى لد لدو ي  فهو والخدماتية، واالجتامعية
 ولقاحه عالجه اليزال الذي الوباء فهذا . والنوم املزاج واضطراب الحاد والقلق الخوف الزائد قبيل من نفسية تداعيات

 األشكال وبدرجة نم بشكل قاطبة العامل لساكنة النفسية الصحة عىل يبدو فيام سيؤثر املجهول، باب اآلن يف لحدود
 الحياة جوانب لج أن جدا، بحيث وثقيلة ثقيلة ستكون الذكر، سبق كام املختلفة تداعياته أن فاألكيد .الدرجات من

ؤدي انتشار أو بآخر، حيث تزداد املخاوف من أن ي بشكل ستتأثر والنفسية واالجتامعية واالقتصادية الصحية املألوفة،
األمراض النفسية لدى رشيحة واسعة من الناس. ووفق دراسة نرشها مركز األوبئة  فايروس كورونا إىل ازدياد حاالت

يف محافظة ستوكهومل فإن العاملني يف القطاع الصحي من أطباء وممرضني هم األكرث عرضة لإلصابة باألزمات 
جر الصحي عىل الصحة للحالنفسية بسبب طبيعة عملهم خالل فرتة انتشار الوباء. فام هي اهم اآلثار النفسية للكورونا و 

 النفسية للفرد وكيف ميكن تجنبها؟ 

ما ذهبت إليه  ”األثر النفيس للحجر الصحي وكيفية الحد منه“بعنوان ” ذا لنسيت“أكد تقرير نرشته املجلة الطبية 
تباك والغضب، ر األبحاث السابقة حول اآلثار النفسية املدمرة للعزل املنزيل مبا يف ذلك أعراض اإلجهاد بعد الصدمة واال 

وأشار التقرير إىل أن حدة الضغوطات ستزداد كلام طالت فرتة الحجر الصحي واملخاوف من العدوى واإلحباط وعدم 
كفاية اإلمدادات والخسارة املالية. كام رجح أن يصاب األشخاص الذين تم عزلهم مبجموعة واسعة من االضطرابات 

فيس وانخفاض املزاج واألرق والضغط والقلق والغضب واإلرهاق العاطفي النفسية مبا يف ذلك اإلجهاد واالضطراب الن
اإلمعان يف “واالكتئاب والتوتر، وقال روريأوكونور، الباحث يف جامعة غالسكو وأحد املشاركني يف تقرير البحث، إن 
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سية للناس"،  ة النفالعزل االجتامعي والوحدة والقلق والتوتر واإلعسار املايل هي مبثابة عواصف قوية تجتاح الصح
صحيح أن الحجر الصحي سيمكن من الحد من اتساع رقعة هذه الجائحة يف أفق القضاء عليها، لكن قد تنتج عنه 
اعتالالت جسمية ونفسية واجتامعية جديدة، أو تفاقم من حدة االعتالالت القامئة حاليا. فقد أرشنا إىل موضوع العنف 

مع، لكن هناك إمكانية انتشار أو عىل األقل ارتفاع نسبة ظواهر أخرى من الطالق واالحتامل الكبري لتفاقمه يف املجت
 أو االنتحار.

 ( 2020)رشيد الكنوين، 

يجمع األخصائيون يف الصحة النفسية أن الحجر الصحي املفروض عىل أكرث من مليار شخص حول العامل 
د الحريات ه، إذ أنه إجراء استثنايئ وغري مسبوق يقيبسبب جائحة فريوس كورونا، ليس أمرا سهال وال موضوعا يستهان ب

الفردية حتى يف الدول الدميقراطية. وهذا الوضع يتسبب مبشاكل نفسية للعديد من األشخاص، خاصة بالنسبة للذين 
 يفشلون يف التعاطي بشكل إيجايب مع هذا الظرف، فام هي األثار النفسية واالجتامعية للحجر وكيف ميكن تجنبها؟

نغالق القرسي بني جدران البيت لعدة أيام أو أسابيع نتيجة للحجر املفروض يف العديد من الدول كخطوة فاال 
الحتواء تفيش فريوس كورونا، هو أمر غري اعتيادي بالنسبة لعامة الناس، وهو ما يتسبب يف الكثري من الحاالت بآثار 

 نفسية وخيمة، تقتيض املتابعة والعالج لدى املختصني.

األخصايئ النفساين املغريب أسامة لحلو، فإن "القلق والتوتر واالنفعال" من أبرز "التأثريات النفسية" التي  وحسب
إن الذين هم يف وضعية نفسية هشة معرضون "أكرث  24تنترش يف مثل هذه الحاالت. وقال لحلو يف حديث لفرانس

ية االجتامعي مهم وميكن أن يؤثر بقوة يف نفسمن غريهم لإلصابة بهذه املشاكل النفسية"، ويضيف أن "العامل 
األشخاص املوجودين رهن الحجر الصحي، مضيفا أن األشخاص الذين يفقدون وظائفهم يف مثل هذه الظروف قد 
يتعرضون ملشاكل نفسية، فالصعوبات املادية الخطرية ميكن أن تتسبب يف مشاكل نفسية" حادة، ويؤكد مركز الدراسات 

كينجز كوليدج" يف دراسة نرشت باملجلة الصحية "دو لنيس"، أن "الحجر الصحي عموما هو تجربة الربيطاين "معهد 
غري مرضية بالنسبة ملن يخضعون لها"، فيجب أن نعرتف بأن العزل عن األهل واألصدقاء واألحباب، وفقدان الحرية 

ييد بنظام الحجر ة انتشار الكورونا والتقيف التنقل وتبادل الزيارات وامللل والفراغ ومختلف القيود التي فرضت نتيج
املفروض عىل الفرد يشكل نوع من القيد ويحجم الحرية،  وبطبيعة الحال كلها عوامل ميكنها أن تتسبب يف حاالت 

 (2020بوعالم غبيش، ( مأساوية" لألفراد خاصة من الناحية النفسية وقد  متس الناحية العقلية كذلك.

لفئات املعرضة ملشاكل يف الصحة النفسية أكرث من غريها هم العاملون يف مجال وتشري بعض الترصيحات أن ا
الرعاية الصحية والشباب تحت سن الثالثني واألطفال واملسنون، ويعترب التفكري السليم وفهم األمور والظروف املحيطة 
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ي يجب حاميتها ة للفرد والتبانتشار الفايروس بالشكل الصحيح، هو جزء من املحافظة عىل الصحة العقلية والنفسي
خالل هذا النوع من األزمات، كام أن املحافظة عىل سالمة الصحة النفسية والعقلية سيكفل االستمرار يف مواصلة 

 مسرية الحياة بعد اجتياز األزمة واحتوائها، بصحة نفسية متوازنة وسليمة تضمن استقرار الفرد واملجتمع.

يكون األفراد عىل علم وتفهم بأن فايروس كورونا يطول األفراد يف كل مكان  أما بشأن الوصم بكورونا فيجب أن 
من العامل مبعزل عن القومية والجنسية أو املنطقة الجغرافية، وأن األفراد الذين هاجمهم الفايروس يف أي مكان كان، 

صنيفهم عىل فايروس وال يجب تلل” ضحايا“هم أشخاص أبرياء مل يرتكبوا أي اثم أو خطأ فيعاقبوا عليه باالصابة فهم 
أنهم فئة معيبة، بل استخدام مصطلح أفراد يواجهون حاليا الفايروس، وهم أشخاص طبيعيون، وحني يتعافون من 
الفايروس سيعودون إىل حياتهم الطبيعية وإىل أعاملهم وأرسهم، وحتى ال تزيد درجة القلق عن األهايل ينصح  بتجنب 

تسبب القلق والتوتر والتوجه دامئا إىل قراءة املعلومات والتقارير اإلخبارية التي توجه إىل  قراءة ومتابعة األخبار التي
الخطوات العملية املفيدة والواضحة املطلوب اتباعها يف حامية أنفسنا ومن تحب، والقيام بجمع األخبار من املصادر 

السامح  لك فقط مرة أو مرتني خالل النهار، وعدماملوثوقة مثل املنظمة العاملية للصحة والسلطات الصحية الوطنية وذ
باالطالع عىل األخبار من املصادر غري املوثوقة، ورضورة اليقظة حتى نتمكن من اكتشاف املعلومات املغلوطة والشائعات، 

 ويف هذه املرحلة يجب عىل  األفراد  الحرص عىل حامية أنفسهم، ويف الوقت نفسه تقديم الدعم لآلخرين.

 لتدبري اإليجايب الحجراأوال: 
إن لطريقة إدارة وقت الحجر املنزيل أهمية بالغة يف تجنيب الفرد مختلف املشاكل النفسية والعقلية وهذا يف 

 محاولة للوصول إىل نوع من االستقرار املنشود فكيف تتم إدارة وقت الحجر بطريقة مثىل؟

ء وخرباء ة لألفراد اقرتح الباحثون رضورة قيام األطباللحد من اآلثار السلبية لجائحة كورونا عىل الصحة النفسي
الصحة مبناقشة فكرة العزل مع الجمهور ورشح دوافعه بطريقة واضحة وعدم إطالة فرتة الحجر بشكل غري منطقي، 
وأكدت دراسة علمية ملركز الدراسات الربيطاين أن الحجر الصحي عموما يشكل تجربة غري مرضية بالنسبة ملن 

معتربة أن العزل عن األهل واألقارب واألصحاب وفقدان الحرية واالرتياب من تطورات املرض وامللل كلها  يخضعون له
عوامل ميكنها أن تسبب حاالت مأساوية، وبني األخصايئ النفيس املغريب أسامة لحلو أن العامل االجتامعي مهم 

ئفهم ي مؤكدا أن األشخاص الذين يفقدون وظاوميكن أن يؤثر بقوة يف نفسية األشخاص املوجودين رهن الحجر الصح
قد يتعرضون ملشاكل نفسية. العالج النفيس ال يقل أهمية عن العالج البدين، كام شدد الربوفيسور نييلغرينورغ عىل 
رضورة االستفادة من فرصة الحجر وتبني أسلوب حياة صحي مشريا إىل أن الوقت قد حان للنوم بشكل جيد وتناول 

 للخروج من هذه املرحلة بأقل األرضار النفسية ال“بتعاد عن اإلفراط يف رشب الكحول. وقال غرينورغ غذاء صحي واال 
بد من التواصل بانتظام عرب توفري الحقيقة بشأن الحجر الصحي ورشح ما يحدث، مام يجعل من قضاء هذه الفرتة 
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الحجر  ؤويل الصحة العامة إىل التشديد عىل أن، كام دعا الباحثون املشاركون يف الدراسة مس”االستثنائية أمرا سهال
الصحي يساعد يف الحفاظ عىل سالمة اآلخرين والسيام األكرث ضعفا ما يشجع الناس عىل البقاء يف بيوتهم بارتياح، 

 (2020مؤكدين أن طأمنة املواطنني له دور هام يف الحفاظ عىل سالمتهم النفسية.) بوعالم غبيش،

مخصص الستفسارات األشخاص املوجودين رهن الحجر اليشء الذي من شأنه أن كام ميكن فتح خط هاتفي 
يساعدهم عىل ما يجب القيام به يف حال ظهور أعراض املرض، ويعزز من إحساسهم بأن هناك من يحيط بهم وليسوا 

ملرىض أو امهملني، مثلام يحدث اليوم يف العديد من املستشفيات حيث يعمد األخصائيني النفسانيني إىل متابعة 
 ذويهم عن طريق الهاتف.

وبصفتنا أخصائيني نفسانيني فإننا نرى أن اإلحساس بالضغوطات النفسية والعصبية يزداد بشكل طبيعي خالل 
األزمات التي تواجه األفراد واملجتمعات، السيام يف وقت الحروب، أو انتشار األمراض الوبائية، كام أنها تزداد بشكل 

األشخاص الذين يعانون باألساس من مشكالت نفسية أو لديهم شخصيات مضطربة، و  يستدعي االهتامم لدى
توجهت املنظمة العاملية للصحة من خالل دراسة علمية أعدتها مؤخرا بنصائح لكل فئات املجتمع مبن فيهم العاملون 

ح إيجابية تساعدهم  ة ورو يف الصحة، وذلك ملساعدتهم عىل املحافظة عىل صحتهم النفسية واالحتفاظ مبعنويات مرتفع
عىل مساعدة اآلخرين عىل اجتياز أزمة الفايروس، والجدير بالذكر أن لطريقة تدبري الحجر يف املنزل أهميتها يف 
تجنب الوقوع يف مشاكل نفسية واالجتامعية بأنواعها ودرجاتها، وهذا إذا أحسن كل فرد من أفراد األرسة إدارة الوقت 

ة من شأنها أن تعود عىل الفرد أو حتى عىل األرسة ككل بالنفع،  ويجب االعرتاف أنه ال بنشاطات فردية أو جامعي
توجد حلول سحرية لتجاوز الوقوع يف مشاكل نفسية أو العقلية وال حتى لتفادي التصادم داخل العائلة و بني فرد أو 

ط اجتهادات فردية أو جامعية أساسها منإثنني أو أكرث من أفرادها صغارا أو كبارا ومن الجنسينبل تبقى كلها مجرد  
 شخصية الفرد وأسلوب إدارته لألزمات.

"  من أنه ميكن 2020ويف هذا السياق نذكر ما جاء عن  األخصايئ املغريب يف العالج النفيس "أسامة لحلو،
رسنا بالنفع، كام أ  االستفادة من وقت الحجر الصحي طريقة إيجابية، إذا متكنا من استغالله يف أمور تعود علينا وعىل

يحاول أن يرشح لنا هذا  األخصايئ  هذا األمر فيقول أن الحلول مرتبطة باجتهاد األولياء يف إيجاد أنشطة ميكن أن 
تشغل جزءا مهام من الوقت "الطويل" خالل العزل الصحي، حيث من املفروض أن تكون لهم "رؤية استباقية" ملا 

الستمرار يف الحجر الصحي دون منهجية واقية من الوقوع يف مخاطر نفسية ميكن أن تؤول إليه األمور يف حال ا
واجتامعية، ويؤكد عىل أن التعرض بشكل مستمر لألخبار ال يساعد الصحة النفسية لدى األشخاص املوجودين رهن 

م رسمية، ال الحجر الصحي، كام ينصح أن "يتم استامع ومشاهدة األخبار يف مناسبة واحدة خالل اليوم من وسائل إع
واالبتعاد عن جميع األخبار التي يكون مصدرها أفراد أو جهات غري معروفة"، ويضيف أنه لقضاء وقت الحجر الصحي 
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يوميا يف أجواء "هادئة ونافعة"، يجب وضع جدول زمني محدد، يتضمن كل ما يجب القيام به خالل اليوم، مع تحديد 
ارينهم. ويرى أن الحجر الصحي فرصة لالستفادة من الدفء العائيل ساعات دعم لألطفال يف تلقي دروسهم وإنجاز مت

مبشاركة األرسة أنشطة ترفيهية، دون أن ينىس أهمية الرياضة للجميع يف مثل هذه األوقات، ويشدد الربوفيسور 
قت و نييلغرينورغ عىل أنه يجب االستفادة من فرصة الحجر "لتبني أسلوب حياة صحي". ويضيف أنه : "لقد حان ال

للنوم بشكل جيد وتناول الطعام الصحي ومامرسة الرياضة قدر اإلمكان وتجنب العادات غري الصحية مثل اإلفراط يف 
 (2020رشب الكحول أو التدخني أو القامر".) بوعالم غييش،

ذلك، كوللخروج من هذه املرحلة بأقل األرضار النفسية، تظهر أهمية املعلومة يف هذا الظرف واملعلومة الصحيحة 
فهي أساسية هنا فالتواصل بانتظام عرب توفري الحقيقة بشأن الحجر الصحي ورشح ما يحدث بكل شفافية ، يجعل من 

 السهل قضاء هذه الفرتة" الصعبة واالستثنائية، دون الوقوع فريسة ملختلف االضطرابات واملشاكل النفسية.

ل يف الحفاظ عىل سالمة اآلخرين، وال سيام األكرث يجب أن يدرك األفراد بأن الحجر املنزيل  سيساعد ال محا
ضعفا وهشاشة ككبار السن أو اصحاب سوابق صحية خطرية هذا يف ظل انتشار املريع الوباء، ونحن نعلم أنه يف ديننا 

بة غالحنيف  يوىص إذا كان الوباء يف بلد فينبغي أن ال يخرج أهله وال يسافر إليه، ويف هذا مثل حي ملعنى الحجر والر 
النبوية يف التحكم يف الوباء وحجره يف منطقة ظهوره فال ميس باقي املعمورة، واملالحظات أن السلطات يف بالدنا 
ويف مختلف الدول العربية واإلسالمية تسعى جاهدة  لدعوة مواطنيها إىل تقبل الحجر واالنسجام معه كفرتة استثنائية 

 الكثري من الدول بأمئتها حتى يربزوا الجانب الديني من طاعة الحاكم بغية التحكم يف الوباء وحرصه،  وقد استعانت
واالمتثال ألمره يف  تطبيق كمنهج سني للقضاء عىل الوباء، لكن لألسف الشعب مل ميتثل بالتطبيق كليا وتبقى 

 الخروقات بالرغم من وجود العقوبات.   

االعالم لديها، بإنجازاتها ومبا توفره من مواد املالحظ أن جميع الدول تسعى لتطمني مواطنيها  عرب وسائل 
غذائية، وبتوفر املستلزمات الطبية والوقائية  يف محاولة منها بالطبع للحفاظ عىل سالمتهم النفسية، لكن ما تقوم به 
وسائل التواصل االجتامعي مبختلف أنواعها يعيق عمل السطات دامئا عن طريق نرش بعض الخبار املروعة  زائفة 

ت أو حقيقية، وهذا من شأنه أن يخلق نوع من الرعب يف صفوف املواطنني عىل اختالف أعامرهم او جنسهم ، كان
واجتهادا منها لتحقيق الصحة النفسية لألفراد وجدت بعض الحكومات رمبا الحل يف فرض عقوبات عىل كل من 

 ألفراد من خالل فرض عقوبات صارمةيستغل وصائل التواصل االجتامعي لتهويل األمر وزرع الرعب والهلع لدى ا
 عىل أصحاب هذه الحسابات مثلام يحدث بالجزائر. 
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 سالمة الصحة النفسية والعقلية سيكفل االستمرار يف مواصلة مسرية الحياة:ثانيا: 
إن محاولة إيجاد طريقة يف توصيل املعلومات والقصص اإليجابية حول أي جانب متعلق مبكافحة ومواجهة 

وعدم الرتدد يف نقل وتوصيل أصوات األشخاص الذين تعافوا من الفايروس ويف نرش تجربتهم وإطالع الفايروس، 
الجمهور عليها بشكل إيجايب، ودعت أيضا إىل تقدير دور وأهمية ما يقوم به الفريق الطبي ومجموعات الدعم يف 

يف عالج األشخاص الذين أصيبوا املجتمع لحامية من تحب وإنقاذ حياتهم، وتقديم االمتنان لهم عىل جهودهم 
 بفايروس كورونا املستجد.

من جانبهم دعا خرباء دوليون حكومات العامل إىل توفري املعلومات املوثوقة لشعوبها بشفافية ورسعة يف ما يتعلق 
ء ابفايروس كورونا، وأعرب الخرباء يف بيان لهم عن قلقهم من أن بعض االسرتاتيجيات التي تضعها الحكومات وخرب 

الصحة العامة لحامية صحة األفراد وحياتهم من فايروس كورونا قد تنتقص من حقوقهم األساسية، ودعوا الحكومات 
إىل ضامن حامية تلك الحقوق، وأوضح الخرباء أن الصحة اإلنسانية ال تعتمد عىل الحصول عىل الرعاية الصحية 

رسة بشأن طبيعة التهديدات وطرق حامية النفس واأل  فحسب، ولكنها تعتمد أيضا عىل الحصول عىل معلومات موثوقة
واملجتمع، ويرى بعض الخرباء أن كورونا قد كشف عيوبا يف النظام العاملي سقطت معها نظريات التخطيط 
االسرتاتيجية. كام كشف خفايا الوجه اآلخر للرأساملية الغربية التي ال تضع الخدمات االجتامعية والنفسية ضمن 

 (2020يف أسفل سلم اهتامماتها بينام تسارع لحامية كبار الوجهاء وأصحاب الرثوات. ) راضية القيزاين، أولوياتها، بل

ويرى النفسانيون أن الحالة النفسية التي تصاحب إبالغ املريض مبرضه يجب أال تدفعه إىل القلق والتوتر مبا 
حالته  ن هواجس تبعيات املرض، ألنها تؤثر عىلسيحل به، بل عليه أن يحاول أن ميارس حياته الطبيعية واالبتعاد ع

النفسية من العالج فالجهاز العصبي يؤثر عىل الجهاز املناعي يف الجسم، وكلام ارتفعت نسبة التوتر والقلق واالنفعال 
تدهورت وظائف جهاز املناعة، ما يضعف يف مقاومة األمراض، وهنا يتضح لنا مدى الرعب الذي أحدثه فريوس كورونا، 

يث يعترب هذا تحديا كبريا وليست سهال أمام العامل وقدرات الطب املعارص للعثور عىل لقاح او عالج ضد هذا املرض ح
الذي يهدد العامل كله كام يشكل هذا الوباء العاملي اختبارا ملستوى أداء املناعة النفسية للوحدة االنسانية يف رصاعها 

ة والطبية من أجل الخالص من هذا الوباء الذي مل نجد له حتى الساعة من أجل البقاء، حيث تكاتف الثقافة النفسي
 مالمح الخالص منه.

 تعامل الحكومة الجزائرية مع الوباء وتصاعد الشعور الجمعي لدى الجامهريثالثا: 
ومن ذلك ما يحدث يف الجزائر وعىل غرار بقية دول العامل الذي تعيش هذه األيام عزلة ذاتية  شأنها يف ذلك 
شأن بقية سكان املعمورة، لالحتامل من عدوى فريوس كورونا، قد اتخذ يف وقت مبكر إجراءات صارمة ومكلفة من 
قبيل إغالق الحدود مع أغلب دول العامل، العزل املنزيل فضال عن الحجر الصحي الذي كان اجباريا للرعايا القادمني 
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مة داخل فنادق أعدت خصيصا لهذا الغرض يتلقون فيها من الدول األخرى، حيث كانت تفرض عليهام الحكومة اإلقا
الرعاية وتتم متابعة صحيا عىل أن يتم بعدها إيصالهم إىل مدنهم مبعية رجال األمن كام منعت الدولة التنقل بني 
الواليات خارج أوقات الحجر، حيث ضبط ساعات التنقل داخل الواليات، فكانت املدن الكربى والتي سجلت نسبة 

من االصابات استفادت من الحجر من السابعة صباحا إىل الثالثة مساءا، وبقية املدن من السابعة صباحا إىل كبرية 
السابعة صباحا، يف حني اعتربت  والية البليدة بؤرة وبائية وخضعت للحجر الكيل، وضبط ومراقبة التجول نهارا ومنعه 

كرث لشوارع يف معظم املدن والقرى، وبالتايل االنخراط يف أليال، ثم نزول السلطات األمنية مبختلف مكوناتها إىل ا
 عملية عزل قرسي وحصار طوعي عىل مر تاريخه املمتد

ولعل أهم مقومات أسلوب تعامل  الجزائر مع هذه الجائحة منذ حلول الفريوس اللغز ضيفا شبحا قادما من الخارج 
ل بحايس مسعود، وليظهر بعدها بداية شهر مارس عند يف أواخر شهر فيفري حيث ظهر أول مرة يف رعية إيطايل يعم

 عائلة بالبليدة  كان استقبلت طبيب وابنته مقيمني بفرنسا، ومن هنا توالت االصابات مبدينة البليدة نتيجة حفلة الزفاف
 أن أغلب ىلالتي حرضتها األم  وابنتها، ليتصاعد العدد شيئا فشيئا وينترش املرض شيئا فشيئا، وتشري أغلب التقارير إ

الحاالت الوافدة للجزائر كانت من االلية املقيمة بفرنسا، والواضح نجاح الوباء يف تعبئة جبهته الوطنية وتحصينها عرب 
تقوية انتامئها الوطني وتعزيز رابطها االجتامعي وتفعيل قيم التضامن والتكافل واملسؤولية وااللتزام، فقد متيز اسلوب 

ية دينامية وشاملة ألغلب الطاقات والكفاءات واملوارد املادية والبرشية  التي تزخر بها ربوع التعامل  هذا بتعبئة وطن
الوطن وجهاته املختلفة، حيث بعد أن أعلن مدينة البليدة كمدينة وبائية وبعد أن تم إعالن الحجر الكامل بها تهاطلت 

 وبه حتى من أقىص الجنوب وبالحدود مع مايلعليها املساعدات من كل واليات  الوطن الحبيب من رشقه وغربه وجن
من منطقة عني قزام وصلت الشاحنات محملة باملساعدات الغذائية من مختلف أنواعها، كذلك من بني الهبات 
التضامنية املساعدات التي أقدمت العديد من املحالت التجارية الكربى مبدينة وادي سوف بالجنوب الجزائرية عىل 

ساعدات مبختلف املواد الغذائية أمام املحالت وعىل كل محتاج أن يتقدم ويأخذ ما يحتاجه تقدميها حيث وضعت م
ويف ذات الوالية وواليات أخرى تخىل الكثري من التجار عىل ديون التي كانت عىل عاتق أرباب األرس، كام نالحظ 

راكز ع أمام  مداخل املستشفيات ومالوجه االيجايب يف إقدام العديد من الشاب عىل ابتكار الرواق املعقم الذي وض
الرشطة مثلام حدث مع طالب املاسرت بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الذي أقدم عىل صنع رواق معقم رفقة أستاذه املرشف 
وغريه بباقي الواليات، كذلك التي الهبات التي حدثت يف صنع الكاممات والتي كانت الدولة يف السابق تستوردها من 

بحت نتج مبختلف األشكال محليا بهدف تغطية احتياج الوطن، وبينام كانت تباع يف املحالت أصبحت الصني اليوم أص
اليوم توزع يف الشوارع عىل الجميع بهدف التوعية عىل رضورة ارتدائها، دون أن ننىس تلك الوجبات الغذائية التي 

ض ملقاهي،  يف املقابل يجب أن نعرتف بوجود بعكانت توزع عىل اإلخوة األفارقة وهذا بعد أن تم غلق جميع املطاعم وا
الخروقات للعزل املنزيل والتي حاولت الحكومة التصدي لها من خالل فرض عقوبات عىل أصحاب املركبات  السيارات 
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حيث تم حجز اآلالف من السيارات والدراجات النارية، أما الراجلني فكانت عقوبة الرضب داخل املركز املني هي 
بالنسبة للمراهقني كانت يتم حجزهم وال يسلم إىل ولييه إىل بعد تقديم مبلغ مايل ، وكذا عقوبات عىل عقوبتهم، و 

الراجلني  املتحكم فيها، كام كان هناك خروقات متثلت يف فتح العديد من محالت األلبسة شهدتها أغلب املدن 
اك حتى اقتناء مالبس العيد للصغار ال بل هنالجزائرية يف األيام األخرية من الشهر الفضيل  فالكل كان يرغب يف 

دج  6000الكبار، وكإجراء احرتازي وعقويب كانت الدولة تغلق املحل وتدفع كل امرأة تواجد داخل محل تجاري مبلغ 
كغرامة مالية، إذن لقد اتخذت الدولة كل اإلجراءات الوقائية وكذا العقابية للحد من انتشار الفريوس، وبالتايل الخروج 

ن هذه األزمة بأقل الخسائر واألرضار وخصوصا يف األرواح، ويبقى الوعي هو أفضل وسيلة لتنجب استفحال الفريوس م
 يف بالدنا واملعمورة ككل. 

وكسياسة وقائية كذلك اتخذتها الحكومة الجزائرية العطل االستثنائية التي منحت لألمهات الذين لديهن أطفال 
نساء الحوامل يف األشهر املتقدمة حيث منحت لهن هذه العطل من بداية شهر مارس سنة، وكذا ال14رضع أو أقل من 

 إىل يومنا هذا، كلها إجراءات احرتازية لتخفيف من حدة انتشار الوباء.

لكن ما يجب االعرتاف به هنا هو بالرغم من الوسائل االحرتازية التي فرضتها الحكومة يف رضورة ارتداء الكاممة 
ن ال يجاوز عدد الراكبني يف سيارات األجرة الشخصني وان ال يتجاوز عدد األشخاص يف املحاالت يف السيارات وا

الثالثة أو أربعة، نالحظ االستهتار الكبري من املواطنني وعدم أخذهم لألمور عىل محمل الجد لهذا قد يكون فرض 
التي كانت  ن استفحل الوباء يف بعض املناطقالعقوبات املالية والسجن رضوريا للردع يف مثل هذه املواقف خاصة بعد ا

ويف محاولة منها إىل السيطرة عىل الوضع تسعى الحكومة الجزائرية اىل فك الحجر عن بعض  تعد باألمس آمنة.
املدن شيئا فشيئا وتبقي عليه يف أخرى وهذا حسب املستجدات التي تسجل يف تلك املدن من مصابني او وفيات، 

المتصاص غضب الشعب الذي ال يتوقف عن التفريغ والتعبري عن انفعاالته عرب وسائل التواصل  وهذا يف محاولة منها
االجتامعي التي أصبحت تعد ساحات للتعبري عن غضبهم من جراء غلق املساجد فبينام تعتربه الحكومة إجراء وقايئ 

 رضوري للحد من انتشار الوباء يعتربه رواد املساجد تقييد لحريتهم الدينية.

أخريًا، تُعد األوبئة من الخربات االجتامعية التي ترتك تأثريات طويلة املدى، وتظل انعكاساتها لسنوات، وقد 
تساهم يف تطوير أو تغيري املالمح االجتامعية للدول، خاصة مع زخم التفاعالت التي تصاحب فرتة وجود الوباء. وعىل 

تأيت يف سياق مغاير متاًما لألزمات املشابهة التاريخية، حيث تلعب الرغم من أن األزمة الحالية التي مير بها العامل 
الحلول التكنولوجية عاماًل يف ظهور حلول مبتكرة، وتلعب وسائل التواصل االجتامعي عاماًل مركبًا آخر بني نرش الوعي 

لوكيات شهد ظهور سوالشائعات وتخفيف حدة "التباعد االجتامعي" الذي يطبق حاليًّا؛ فإن الفرتة القادمة سوف ت
 وتوجهات جديدة استجابة للوضع الحايل.
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يف األخري ميكن القول إن هذه السلوكيات وغريها مام يظهر مع  انتشار األوبئة يقف وراءها حالة الخوف من 
املرض، وهو ما يدفع لظهور أسوأ ما يف البرش، لكن هذا األسوأ ال يقف عند حد محاوالت التعامل مع األزمة والسعي 
للبقاء بل ميتد إىل ما بعد ذلك، إىل محاوالت استغالل األزمة لتحقيق املزيد من املكاسب كام هو الحال يف قيام 
العديد من الرشكات وخاصة رشكات األدوية واملنظفات مبضاعفة أسعار منتجاتها، وكذلك من ارتفاع ألسعار الكاممات 

ن محاوالت   املسؤول الوحيد عن  اقتنائها وال بيعها،  فضالً عالتي أصبحت تباع يف السوق املوازي ومل يصبح الصيديل
البعض السيطرة واحتكار الدواء، لكن الواضح أن سياسة األنانية التي ظهرت عند البرش مبختلف أجناسهم وطبقاتهم 

 مل يقهرها الخوف من املوت أو الهالك بالوباء.

 :امتةخ
د،حيث ك تأثريات طويلة املدى عىل الجانب النفيس واالجتامعي للفر تُعد األوبئة من الخربات االجتامعية التي ترت 

تظل انعكاساتها لسنوات حتى بعد زوالها، وقد تساهم يف تطوير أو تغيري املالمح االجتامعية واالقتصادية للدول، خاصة 
 مع زخم التفاعالت التي تصاحب فرتة وجود الوباء.

رت بالفعل نتيجة انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات وإذا كانت هناك أعراض نفسية واجتامعية ظه
فخربة الجوائح السابقة تشري إىل أن األمر لن يتوقف عند هذا الحد، قمن املرجح ظهور أعراض اضطرابات سيكولوجية 

عن الوباء قد  ةاجتامعية، حتى ألولئك الذين مل يصابوا بالفريوس، فالعزلة واالنحباس والضغوط االقتصادية الناجم
تتسبب بحالة من القلق واالجهاد النفيس، والذي رمبا يتطور الضطراب ما بعد الصدمة، ميكن القول إن هذه السلوكيات 
وغريها مام يظهر وقت انتشار األوبئة يقف وراءها حالة الخوف من املرض، وهو ما يدفع لظهور أسوأ ما يف البرش من 

أ ال يقف عند حد محاوالت التعامل مع األزمة والسعي للبقاء بل ميتد إىل ما بعد سلوكات اجتامعية، لكن هذا األسو 
ذلك، إىل محاوالت استغالل األزمة لتحقيق املزيد من املكاسب كام هو الحال يف قيام العديد من الرشكات وخاصة 

 .واحتكار الدواءرشكات األدوية واملنظفات مبضاعفة أسعار منتجاتها، فضالً عن محاوالت البعض السيطرة 

إن العامل ما بعد الكورونا سيكون بدون أدىن شك غري العامل الذي كان قبلها أكيد، فالكل سيعيش مراسيم والدة 
جديدة لعامل جديد وهي والدة ستصاحبها اختيارات وقرارات قوية ومفصلية، تهم بالخصوص كل ما يتعلق بالصحة 

اصل صاد والثقافة واإلعالم واالجتامع، ويف انتظار ذلك يجب  ويف سياق تو والتعليم والتدبري والعمل والسياسة واالقت
انتشار الفريوس الذي حتى وإن كان مييت البعض ويشفي البعض األخر، االستمرار يف العيش والحياة، مع التحيل 

ة االشاعات كرث  بالحذر واالحتياط الالزمني لتفادي العدوى الجسدية لهذا الفريوس والعدوى النفسية  الناجمة عن
 واألفكار السلبية .
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 (تداعيات أزمة "كورونا" متتد من اقتصاد اململكة إىل الصحة النفسية، أسرتجع من2020رشيد الكنوين .) وقع: م
 21:00عىل الساعة 05/05/2020اسرتجاعه بتاريخ

 https://www.hespress.com/orbites/467252.html 

 (كورونا يغري خارطة الصحة النفسية يف العامل، اسرتجع بتاريخ 2020راضية القيزاين ،)عىل الساعة  15/06/2020
 من موقع      14:58

  https://alarab.co.uk/D 

 (جائحة كوفيد وسيكولوجية التدخل واملواجهة. الحوار املتمدن.العدد: 2020الغايل، احرشاو .)6/  4/  2020  6530 
 من موقع 22:22عىل الساعة   01/05/2020تم االسرتجاع بتاريخ  10:09 -

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid 

 (سيكولوجيا األوبئة ماذا يحدث للمجتمعات عند تعرّضها لوباء مفاجئ؟ اسرتجاعه 2020هالة الحفناوي" .)
 :من موقع 00:00عىل الساعة 05/05/2020بتاريخ

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item 
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 أية حماية ؟ -19كوفيد -العنف األسري في ظل جائحة كورونا

19 
 

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

 
 

 ملخص :
خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع فهو يصيب الخلية ل تشكا ، و عامليالعنف األسري ظاهرة منتشرة أصبح القد 

ل بدوالرصاع بحيث تصبح طبيعة العالقات بين أفرادها مبنية على القوة والقسوة ل، بالخل)األرسة( األولى في المجتمع 
 .كرمية حياة لعيش واملالمئة رادها،ألف اآلمنة األجواء ل وتوفريادـدير المتبـوالتعاون والتق االحترام 

 أنها إال املغريب أيضا، املجتمع ورغم خطورة هذه الظاهرة وتزايدها يف السنوات األخرية يف كل املجتمعات ومنها
إليه الكثريون عىل أنه شأن داخيل يخص أفراد األرسة وحدها وال يجوز  ينظر اجتامعي طابوا تشكل تزال وال كانت

 حواجز خلف يتسرت األرسي العنف أن ال يقع التنديد به، واالعرتاف بوجوده وتناوله خارج األرسة، ذلكالخوض فيه علنا و 
 إن بلغت الضحية املعتدي انتقام من والخوف،بالذنب الشعور وحتى باملهانة، كالخجل والشعور نفيس هو ما منها كثرية

 عنه.
 تجعل األسباب التي وحدتها، كذلك من وصون األرسة كيان عىل كاملحافظة اجتامعي هو وهناك ما  

 الناحية من كامل بشكل ألنها معتمدة والحاجة العوز من الخوف املعاملة،هو وسوء والقسوة اإلساءة تتحمل املرأة
 من لفقدانها الشارع يف والترشد املنزل من من  الطرد الخوف وكذلك يعنفها)الرجل( عىل الشخص الذي االقتصادية

 إليه. تلجأ

 : امت املفتاحية الكل 
 االساءة.–املجتمع املغريب -األرسة، جائحة، كورونا -العنف
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Abstract: 

Domestic violence has become a global phenomenon, which represents a great 

danger to the individual and society, as it disrupts the first cell of society (the family) with 

imbalances, so that the nature of relations between its members is based on strength, 

cruelty and conflict instead of respect, cooperation, mutual appreciation and the provision 

of a safe environment for its members. , suitable for a decent life. 

Despite the gravity and increase of recent years in all societies, including Moroccan 

society, it has been and continues to be a social community that is considered by many as 

an internal matter for family members alone and cannot be publicly denounced, and its 

existence is not condemned, and its existence is recognized and treated outside the family 

, because domestic violence hides behind many obstacles, including shame, humiliation, 

even guilt, and fear of reprisals from the perpetrator if the victim reaches out. 

The global coronavirus epidemic has led to the imposition of preventive quarantine 

measures as a first step to reduce the spread of infection. However, this decision has had 

a particularly serious social impact on women, with the rate of domestic violence 

increasing dramatically worldwide with the beginning of their 40s. 

Therefore, the problem that this article will address is: what are the forms of domestic 

violence in the context of the Pandemic Crisis Corona-Coved, and what are the legal and 

institutional protections against this phenomenon and the fight against it in the context of 

a health emergency? 

The increase and prevalence of violence against women and girls in the context of 

the Corona Coved 19 pandemic has shown that the Corona epidemic cannot be treated as 

a crisis distinct from social, economic and political issues, and that the fight against 

epidemic-induced violence must be part of adaptation strategies. In this regard, a number 

of mechanisms that can help reduce violence against women and children can be 

formulated in these circumstances and can be summarized as follows: 

Prevention, proactiveity and strengthening of communication and remote reporting 

mechanisms, as well as the adoption of family mediation in dispute resolution, as well as 

emphasizing the evolution of mentalities because the law alone is not enough, where a 

strategy must be adopted to raise awareness and awareness in society of the need to 

abandon and renounce the culture of violence and force in the settlement of family 

disputes. to maintain family stability and achieve security in society. 

key  words : 

Domestic, global phenomenon, Moroccan society, Domestic violence 
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 :مقــــــــدمـة 
ية خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع فهو يصيب الخلعامليا، ويشكل أصبح العنف األسري ظاهرة منتشرة لقد 

والرصاع بحيث تصبح طبيعة العالقات بين أفرادها مبنية على القوة والقسوة ل، بالخل)األرسة( األولى في المجتمع 
 .كرمية حياة لعيش واملالمئة ألفرادها، اآلمنة األجواء ل وتوفريادـدير المتبـاالحترام والتعاون والتقل بد

 أنها إال املغريب أيضا، املجتمع يف كل املجتمعات ومنهاورغم خطورة هذه الظاهرة وتزايدها يف السنوات األخرية 
إليه الكثريون عىل أنه شأن داخيل يخص أفراد األرسة وحدها وال يجوز  ينظر اجتامعي طابوا تشكل تزال وال كانت

 فخل يتسرت األرسي العنف أن الخوض فيه علنا وال يقع التنديد به، واالعرتاف بوجوده وتناوله خارج األرسة، ذلك
إن بلغت  املعتدي انتقام من بالذنب،والخوف الشعور وحتى باملهانة، كالخجل والشعور نفيس هو ما منها كثرية حواجز

 عنه،وأسباب أخرى اقتصادية واجتامعية . الضحية

، اتجه املغرب لفرض حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 19كوفيد -ومع انتشار الحاالت املؤكدة املصابة بفريوس كورونا
بناء عىل بالغ لوزارة الداخلية كوسيلة من أجل الحد  2020،1242أبريل 20من الساعة السادسة مساء إىل  2020مارس 20

غشت  10من انتشار الفريوس وجعله تحت السيطرة، وقد تم متديد رسيان حالة الطوارئ الصحية عدة أشهر إىل غاية 
، لتفيش وتزايد ارتفاع عدد الحاالت املصابة بالفريوس بناء عىل قرار وزارة الداخلية ووزارة الصحة، نتيجة 20201243

 بهدف الحد من انتشاره وحرص عدد الحاالت املصابة ببالدنا.

وقد أدى تفيش وباء فريوس كورونا يف العامل إىل فرض تدابري وقائية متثلت يف الحجر الصحي كأول إجراء 
ف عية وخيمة سيام عىل النساء، بحيث ارتفع معدل العنللحد من انتشار العدوى. لكن كان لهذا القرار تداعيات اجتام

 .املنزيل بنسبة كبرية يف جميع أنحاء العامل مع بداية الحجر الصحي

واصطالحا: عرف العنف بتعريفات متعددة ومن أهمها:  1244والعنف لغة: الشدة واملشقة وقلة الرفق يف األمر،
 1245استخدام القوة إللحاق األذى بآخر استخداما غري مرشوع.وكذلك هو  ترك الرفق وإظهار الشدة يف القول والفعل

                                                           

املنشور بالجريدة  19كوفيد -يش فريوس كورونااملتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف 2.20.293مرسوم رقم   1242
 .2020مارس  1441/24رجب  29مكرر بتاريخ  6867الرسمية عدد 

 -القايض بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا 02.20.456 مرسوم رقم  1243 
 .2020يوليوز  9، املوافق 1441ذو القعذة  17مكرر، بتاريخ  6898عدد الصادر بالجريدة الرسمية  19كوفيد

 257لسان العرب البن منظور الجزء التاسع، الطبعة األوىل دار صادر بريوت ص:  1244 
 1245 14م ، ص 1997مصطفى عمر التري:العنف العائيل، إصدار جامعة نايف للعلوم األمنية الرياض  
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ويعرف العنف يف الفكر اإلنساين الحقوقي كمفهوم مضاد للحرية،وكنفي لحق الفرد يف األمن والسالمة الجسدية 
،فهو سلوك ميس بالكرامة اإلنسانية املتأصلة يف 1246والنفسية،وكعائق للمجتمع يف تحقيق السلم والتنمية واملساواة

 إلنسان باعتباره إنسانا.ا

انطالقا من هذه املرجعية الكونية،الهادفة لحامية الفرد وضامن حقوقه، يعترب العنف ضد املرأة انتهاكا صارخا 
لحقوق اإلنسان، كام يعد مظهرا من مظاهر عالقات القوى غري املتكافئة بني املرأة والرجل يف املجتمع واألرسة عىل 

 1247نفسية وجسدية متنوعة يف األرضار. السواء،والذي يتخذ أشكاال

كام يعرف اإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل العنف ضد النساء من خالل املادة األوىل العنف بأنه" أي فعل عنيف 
تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو 

لنفسية مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل والقرس والحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث الجنسية أو ا
 1248ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة"

وعليه فالعنف ضد املرأة هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يرتتب عليه رضر 
 مرأة.جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي لل

أما العنف األرسي  فهو: كل فعل من أفعال االعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنيس الذي يصدر عن األب أو 
بالتايل  و 1249األم أو األبناء ضد  بعضهم  البعض ضمن حيز األرسة ويرتتب عليه أرضار بدنية أو نفسية أو اجتامعية.

يذاء غري مرشوع سواء أكان ماديا أو معنويا عىل فرد أو أكرث من أفراد األرسة مام يلحق به  فالعنف األرسي هو: إيقاع إ
 الهالك أو الرضر أو األذى.

وقد اهتمت املواثيق واإلعالنات الدولية بقضية املرأة ومناهضة جميع أشكال العنف من أجل حاميتها وصون 
م صدر ميثاق 1945عامل،ففي عام حقوقها،ومن أجل ذلك عقدت العديد من املؤمترات املتعلقة باملرأة ووضعها يف ال

                                                           
عض عنارص التعريف والتشخيص" مقال منشور باملوقع التايل: نجاة الرازي، "العنف املنزيل ب 1246

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20780&r=0   الثالثة زواال.عىل الساعة   1/07/2020تاريخ الزيارة 
1247 Helena Hirata,Francoise laborie ,Hélène le Doaré, Daniel Sinotier , Dictionnaire critique du féminisme,presses universitaires 
de France 12 édition 2007  

 األمم املتحدة، الجمعية العامة، اإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة، الدورة الثامنة واألربعون.  1248 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/ 
N9409503.pdf?OpenElement 

أالعدد  –مركز بحوث الشارقة  3العدد  12بشري صالح البلبييس: دور الرشطة الوقايئ للحد من العنف األرسي ، بحث يف جملة الفكر الرشطي املجلد  1249 
  135م ، ص 2003كتوبر  84

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20780&r=0
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األمم املتحدة،الذي يؤكد يف مقدمته عىل املساواة يف الحقوق بني الرجل واملرأة، ثم أعقبه اإلعالن العاملي لحقوق 
م،الذي أكد مساواة الجميع يف الحقوق، وبعدها تولت االتفاقيات الخاصة بحقوق املرأة فكان من أبرز 1948اإلنسان 

( CEDAWلقة مبناهضة العنف ضد املرأة، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو االتفاقيات املتع
ويعد اإلعالن بشأن القضاء عىل   1250،حيث تعد هذه االتفاقية األكرث شموال ودقة فيام يتعلق بقضايا املراة ،1979سنة 

من أبرز اآلليات التي دعت لوضع حد والقضاء  1993سنة العنف ضد املرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة 
عىل العنف ضد املرأة،حيث أكد عىل أن تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة من شأنه اإلسهام 

وقد دعت الدول إىل  1251يف القضاء عىل العنف ضد املرأة الذي يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.
، الذي اعترب خطوة فعالة يف سبيل 1995قد مؤمتر عاملي يف بيجني متخض عنه إعالن وبرنامج عمل بيجني سنة ع

التي دعت لحامية  1989تعزيز حقوق املرأة ومحاربة العنف ضدها.ونشري أيضا التفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 
 ية االزمة له.الطفل من جميع أشكال العنف واالستغالل وتوفري الرعاية والحام

إن العنف األرسي يشكل تهديدا الستقرار األرسة ويهدد األمن االقتصادي واالجتامعي يف املجتمع. فاألرسة هي 
لبنة املجتمع وتفكهها يؤدي إىل آثار وخيمة تنعكس سلبا عىل املجتمع، لذلك فأهمية هذه الدراسة تتجىل يف التطرق 

لصحي يف ظل حالة الطوارئ الصحية، من أجل تسليط الضوء عىل مختلف لظاهرة العنف األرسي خالل فرتة الحجر ا
أشكال وأسباب أو دوافع العنف املامرس عىل النساء واألطفال وإبراز حجم وخطورة هذه الظاهرة عرب مجموعة من 

 املرأة تعرض عن املرتتبة الجسدية و النفسية اآلثار اإلحصائيات ومقارنتها بحجم الظاهرة يف السنة املاضية، ومعرفة
 داخل األرسة و املجتمع بشكل عام. وحياتهم عىل صحتهم خطورتها ومدى األرسة، داخل املعاملة والطفل للعنف وسوء

ثم التطرق ألوجه الحامية القانونية واملؤسساتية من خالل إبراز دور املؤسسات القضائية وكذا مختلف الفاعلني   
لخطر حول تفيش ظاهرة العنف األرسي خالل فرتة الحجر الصحي، وما قد يف املجتمع املدين الذين دقوا ناقوس ا

ينتج عنه من آثار وخيمة عىل األرسة واملجتمع ككل، وكذا إبراز مختلف التدابري واإلجراءات التي تم اعتامدها ملناهضة 
 -19كوفيد –العنف األرسي يف هذه الفرتة االستثنائية بسبب تفيش جائحة كورونا 

ليه فاإلشكالية التي سيناقشها هذا املقال هي: ماهي أشكال العنف األرسي يف ظل أزمة جائحة كورونا وع        
 وماهي أوجه الحامية القانونية واملؤسساتية ملناهضة والتصدي لهذه الظاهرة يف ظل حالة الطوارئ الصحية؟ -19كوفيد-

 ولتحليل ومعالجة هذه اإلشكالية سأقسم املوضوع ملبحثني:

                                                           

لعنف ضد املرأة بني الفقه واملواثيق الدولية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف الفقه وأصوله، كلية عالية أحمد صالح ضيف الله، ا 
 1250 . 23ص  2008الدراسات العليا، الجامعة األردنية سنة 

 1251 104ص  2016دون طبعة سنة سامية بوروبة االجتهادات القضائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسانية للمراة، ب 
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 وحالة الطوارئ الصحية. -19كوفيد  –حث األول: أنواع وأسباب العنف األرسي يف ظل جائحة كورونا املب
املبحث الثاين: الحامية القانونية واملؤسساتية للنساء واألطفال ضحايا العنف األرسي يف ظل أزمة جائحة 

 .19كورونا كوفيد
 

 وحالة الطوارئ الصحية -19كوفيد  –ورونا املبحث األول: أنواع وأسباب العنف األرسي يف ظل جائحة ك
تعرف ظاهرة العنف األرسي العديد من األسباب والعوامل باإلضافة التخاذها لعدة صور وعليه سأتطرق ألنواع   

وصور العنف األرسي من خالل )املطلب االول( عىل أن أتطرق ألسباب العنف األرسي يف ظل حالة الطوارئ الصحية 
 لثاين(. من خالل )املطلب ا

 املطلب األول: أشكال العنف األرسي املامرس عىل املرأة والطفل يف ظل حالة الطوارئ الصحية.
يأخذ العنف األرسي أشكاال متعددة، منها البسيط الذي ال يتعدى يف آثاره غضب اآلخر ومنها الشديد الذي يصل 

فأكرث ليشمل األذى بأفراد األرسة عن طريق  إىل حد إنهاء حياة اآلخر، وقد يزداد العنف األرسي حدة وشدة أكرث
 استعامل القوة البدنية ،أو بواسطة األدوات الحادة القاتلة، وأهم أشكال العنف األرسي ما ييل:

 .الفقرة األوىل: أنواع العنف األرسي املامرس عىل املرأة خالل فرتة الحجر الصحي
 :إىل  -19كوفيد–لدان العامل بسبب جائحة كورونا ميكن تصنيف أشكال العنف األرسي التي تفشت يف مختلف ب

 العنف الجسدي و العنف الجنيس، العنف النفيس والعنف االقتصادي.

   أوال: العنف الجسدي
يعترب العنف الجسدي أكرث أنواع العنف وضوحا،ملا يخلفه من آثار مادية ظاهرة للعيان عىل جسد املعتدى عليه،      

املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء  103.13ف العنف الجسدي حسب املادة األوىل من القانون ويعر  يصعب إخفاء آثارها.
هو: كل فعل أو امتناع ميس، أو من شأنه املساس بالسالمة الجسدية للمرأة أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان 

رس أو الحرق أو الخنق، أو االحتجاز كاالعتداء بواسطة مادة خطرية أو آلة حادة، أو الرضب والجرح ، الك 1252ارتكابه،
كام يعرف بأنه أي فعل يصدر من أحد أفراد األرسة بقصد إلحاق األذى أو الرضر أو إصابة اآلخرين من   واالختطاف..

 1253أفراد األرسة وبشكل يجاوز املألوف من الرتبية والتهذيب.

                                                           
ملنشور ا املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء 103.13( بتنفيذ القانون رقم 2018فرباير  22) 1439جامدى اآلخرة  5صادر يف  1.18.19ظهري رشيف رقم  1252

 .1449(، ص 2018مارس  12) 1439جامدى اآلخرة  23بتاريخ  6655يدة الرسمية عدد بالجر
 1253 50ص:   ،مرص 2015العنف األرسي وأثره عىل الفرد و املجتمع بدون طبعة، يناير عادل مو ى عوض :  
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ار بأرضار هامل، فكثريا مايصاب األطفال الصغويدخل يف إطار األفعال املسببة للرضر الجسدي إساءة املعاملة واإل 
جسدية نتيجة إهامل أو سوء معاملة الوالدين وتتباين األرضار الجسدية يف شدتها بدءا من األمل البسيط إىل الكدمات 

 الطفيفة إىل الكسور والحروق وبرت األعضاء وتعطيل الحواس وصوال إىل القتل.

 العنف النفيس  ثانيا:
يس بأنه كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهامل أو حرمان، سواء كان بغرض املس بكرامة يعرف العنف النف

. والذي يرتك عىل املرأة آثارا نفسية عميقة، إذ يستهدف 1254املرأة وحريتها وطأمنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها
ها، ، ويؤدي اىل إنهاك قواها وفقدان الثقة يف نفساملس بكينونة املرأة وميس بكرامتها و أمنها و استقرارها و حريتها 

وكمثال عىل ذلك السب والقذف، شتم وتحقري الطفل ،التهديد بواسطة مادة خطرية أو أداة حادة،املنع من الخروج ، 
 إهامل األرسة وعدم االهتامم بالرتبية والتنشئة االجتامعية السليمة لألبناء، الطرد من املنزل..

د نف النفيس أكرث أشكال العنف انتشارا واألقل تناوال بالدراسة والبحث، فالعنف النفيس يعترب من أشويعترب الع     
أمناط العنف األرسي خطورة، إذ أنه ال يرتك آثارا مادية عىل الفرد نظرا الرتباطه باملشاعر واألحاسيس الداخلية 

لنوع من العنف،فيام إذا تم اللجوء إىل السلطات لإلنسان،ومام يزيد  من خطورة الوضع هو صعوبة إثبات مثل هذا ا
املختصة، كام أن اآلثار املرتتبة عىل العنف النفيس أشد خطورة، وتتجاوز اآلثار املرتتبة عىل العنف الجسدي والعنف 
الجنيس ، فالطفل الذي يتعرض لعنف جسدي من قبل والده،أو لإلصابة بكدمات يف وجهه قد يشفى جسديا خالل 

 أن األرضار النفسية التي قد يصاب بها الطفل قد تتحول إىل أمراض وعقد نفسية يحتاج معها لسنوات من أيام، إال
 العالج النفيس ليشفى منها.
 ثالثا:العنف الجنيس 

املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء،هو كل قول أو فعل أو استغالل من  103-13حسب املادة األوىل من القانون     
بحرمة جسد املرأة ألغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة املستعملة يف ذلك، كهتك العرض شأنه املساس 

 واالغتصاب والتحرش الجنيس...

 رابعا:العنف االقتصادي

                                                           

 3املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء مرجع سابق ص: 103.13انظر املادة األوىل من القانون رقم  1254 



 عدد خاص:                                  كوفيد 19وتأثريه على القوانين  الوطنية و العالقات الدولية – قراءات متقاطعة - 

 

711 
 

هو: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يرض أو من شأنه أن  1255يعترب العنف االقتصادي
واالقتصادية للمرأة،كالسيطرة عىل املوارد املالية أو األجرة، أو السيطرة عىل الحساب  يرض، بالحقوق االجتامعية

 البنيك،االستيالء عىل األغراض الخاصة،عدم اإلنفاق أو االمتناع عن دفع النفقة بالنسبة للمطلقات...

( حيث  52.5% (بلغت نسبة العنف يف الوسط الزوجي  20191256ومن خالل دراسة حول العنف ضد النساء سنة 
(،وقد شكل العنف النفيس أكرث أشكال 51.1%(ويف املجال القروي ) 53.2 %بلغ العنف الزوجي باملجال الحرضي)

  %( تم العنف الجسدي بنسبة  )33.2%( يليه العنف االقتصادي بنسبة )96.5%العنف املامرس عىل الزوجة بنسبة )
 (. 13.7 %( ثم العنف الجنيس بنسبة )  28.8

( 17.9%نسبة العنف يف الوسط  العائيل )أي العنف املامرس من قبل أحد أفراد األرسة أب، أخ، إبن ...( ) وبلغت
( والعنف 21.5 %والعنف االقتصادي )) 92.2 %، حسب نفس الدراسة السابقة،حيث بلغ العنف النفيس )2019يف سنة 

ساء ضحايا العنف يف الوسط العائيل أن األب .وقد رصحت الن)2.2(%ثم العنف الجنيس بنسبة )  12.9 %  (الجسدي
هو املامرس األول للعنف متبوعا باألخ،وميكن تفسري هذه الظاهرة كتعبري عن نوع من أحقيتهام يف تربية الفتاة او 

 املرأة،أوإثبات وتأكيد سلطتهام ومسؤوليتهام يف حامية رشف البنت أو األخت.

فعل عنٍف متت مامرسته عىل املغربيات منذ إعالن  541تسجيل حقوق النساء،عن  وقد كشفت فيدرالية رابطة
حالة الطوارئ الصحية، مشرية إىل أن "هذه األرقام ال تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي 

أبريل ،عرب  24مارس املايض و 16رتة املمتدة بني حيث أنها استقبلت خالل الف ".ظروف الحجر بسبب النساء تعيشه
ً للترصيح بالعنف من قبل  240مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها لخدمة النساء،  امرأة عرب  230اتصاالً هاتفيا

 .1257مختلف جهات الرتاب باململكة

يف املائة، يليه العنف ( 48,2وبحسب فيدرالية حقوق النساء باملغرب، فقد شكل العنف النفيس أعىل نسبة بـ )
من بيت  حاالت الطرد(،كام سجلت %12يف املائة(،ثم العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة  )  33االقتصادي بنسبة )

 للنساء. اإليواء الزوجية،كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفري خدمة
امرس ضد النساء خالل ، فإن "العنف الزوجي طغى عىل أنواع العنف امل1258ووفق املعطيات التي قدمتها الفيدرالية

                                                           

 3املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء مرجع سابق ص: 103.13انظر املادة األوىل من القانون رقم  1255 
ماي  14ريخ اوزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، البحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء، النتائج األولية صدرت  بت 1256 

 عىل الساعة الثامنة مساء. 2020يوليوز  15تاريخ الزيارة   social.gov.maانظر : املوقع اإللكرتوين  –.  11-10ص:  2019
عىل املوقع  2020أبريل  28مقال منشور بتاريخ  "النفيس يتصدر أشكال تعنيف املغربيات يف "الطوارئ الصحية  عادل  نجدي:  العنف   1257  

 عىل الساعة الرابعة بعد الزوال. 12/07/2020تاريخ الزيارة   https://www.alaraby.co.ukالتايل : 
  عادل  نجدي:  العنف  النفيس يتصدر أشكال تعنيف املغربيات يف "الطوارئ الصحية  نفس املرجع السابق 1258

https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/1/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%22
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يف املائة(، ويتضمن أفعال  4,4يف املائة(، يليه العنف األرسي بنسبة ) 91.7فرتة الحجر الصحي، حيث شكل نسبة) 
 العنف املامرس عىل النساء من قبل أفراد األرسة".

يها النساء املغربيات للعنف، فويفيد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بأّن املنزل يَُعّد من أكرث األمكنة التي تتعرّض 
مليون امرأة مغربية ترتاوح أعامرهّن  13.4ماليني امرأة(. ويشري التقرير نفسه إىل أّن من بني  6.1يف املائة ) 52بنسبة 

يف املائة من النساء، تعرّضَن لنوع واحد من العنف  57ماليني امرأة وهو ما مُيثّل  7.6سنة، أكرث من  74و 15ما بني 
 1259قّل تقدير.عىل أ 

وعليه توضح اإلحصائيات املطروحة أن نسبة العنف األرسي بأنواعه سواء املامرس داخل الوسط الزوجي أو الوسط 
العائيل خالل فرتة الحجر الصحي قد عرفت ارتفاعا وتزايدا وما هذه األرقام إال جزء من الحاالت التي تم التبليغ عنها 

 من الصعب تحديدها نظرا لعدة إكراهات سنتحدث عنها يف هذا املقال. أما األرقام وعدد الحاالت الحقيقية 

(، حذر الخرباء من زيادة العنف ضد النساء واألطفال. ففي مقاطعة جيانيل 19-ومنذ بداية تفيش فريوس )كوفيد
، وهو 2020 تقريرًا عن عنف الرشيك يف فرباير 162بالصني، عىل سبيل املثال، أفادت محطة الرشطة املحلية بتلقيها 

شكوى إىل  87000ويف جنوب إفريقيا تم اإلبالغ عن  2019.1260ما ميثل ثالثة أضعاف ما تم اإلبالغ عنه يف فرباير 
خالل األسبوع األول من اإلغالق. ووفًقا لبيانات األمم املتحدة، ارتفع العنف  (SAPS) خدمات رشطة جنوب إفريقيا

مارس املايض، ويف قربص وسنغافورة رصدت خطوط املساعدة زيادة  17يف ( منذ اإلغالق 30املنزيل يف فرنسا بنسبة)٪
( ويف إسبانيا، خالل األسبوعني األولني من اإلغالق زادت نسبة املكاملات التي يتلقاها 33و٪  30يف املكاملات بنسبة )٪ 

وكاالت إنفاذ القانون يف  أن  NBC News  (، كام ذكر موقع "إن يب يس نيوز"18رقم الطوارئ للعنف املنزيل بنسبة) ٪
 .1261( يف األسابيع األوىل٪35جميع أنحاء الواليات املتحدة شهدت ارتفاًعا يف حاالت العنف املنزيل بنسبة تصل إىل) 

من جهة أخرى، قالت الحكومة األسرتالية إن جوجل سجلت أكرب عدد من عمليات البحث عن طلب املساعدة 
رونا مقارنة بالسنوات الخمس املاضية. وذكر تقرير صادر عن مجموعة العمل نتيجة العنف املنزيل نتيجة فريوس كو 

                                                           

 التايل: عىل املوقع 2020أ بريل  1إلهام الطالبي : نساء مغربيات تحت سطوة الحجر املنزيل والعنف مقال منشور بتاريخ  1259 
 https://www.independentarabia.com/.تاريخ الزيارة 2020/07/15 عىل الساعة الثامنة ليال   
1260 Megan O’Donnell,Amber PetermN et  Alina Potts :Une perspective de genre sur le covid-19 : Pandémies et violence contre 
les femmes et les enfants.  
https://www.cgdev.org/blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-women-and-children  la date de 
consultation le : 10/07/2020.  à 22h00 

https://covid-"جائحة الظل": هل ساهم فريوس كورونا يف تصاعد العنف ضد النساء يف العامل؟  مقال منشور عرب املوقع التايل: عزة هاشم : 1261 
19.ecsstudies.com/6782/  عىل الساعة الثامنة ليال.10/07/2020تاريخ الزيارة . 

https://www.independentarabia.com/node/107746/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.independentarabia.com/node/107746/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.cgdev.org/blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
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( من العاملني يف الخطوط األمامية للدعم أبلغوا ٪40( يف أسرتاليا أن)19-املعنية بالنوع االجتامعي وفريوس )كوفيد
 .1262ضت للعنف املنزيل( إىل ارتفاع وخطورة الحاالت التي تعر ٪70عن ارتفاع عدد طلبات املساعدة، بينام أشار) 

والجدير بالذكر أّن العنف األرسي يَُعّد من أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان حول العامل قبل تفيّش فريوس كورونا 
مليون امرأة )تراوح  243، فإّن نحو 1263الجديد، وقد زاد تفاقم الوضع مع الجائحة الحالية، وبحسب األمم املتحدة

ل العامل تعرّضَن يف خالل األشهر االثني عرش املاضية لعنف جسدي أو جنيس من ( حو 49عاماً و 15أعامرهّن ما بني 
قبل رشيك أو أحد أفراد العائلة )أب، أخ،...(. لكّن األرقام الحقيقية، بحسب املتوقّع، قد تكون أكرث ارتفاعا، بسبب 

طلب تعرّضن لعنف أرسي يتقّدمَن بيف املائة فقط من النساء اللوايت ي 40صعوبة الحصول عىل إحصائيات دقيقة، فنسبة 
يف املائة من النساء اللوايت يطلنَب املساعدة يقمن بالتبليغ لدى املصالح األمنية  10الحصول عىل املساعدة، وأقّل من 

 الرشطة عىل من اعتدى عليهّن. 

وطلب املساعدة  غويف ظّل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي املفروض يف الكثري من دول العامل، فإّن التبلي
ن ويف العامل العريب، رصحت قوى األمن الداخيل يف لبنان بأن الخط الساخ أصبح أكرث تعقيداً نظرا لصعوبة التنقل.

املخصص لتلقي شكاوى العنف األرسي شهد ارتفاًعا يف عدد االتصاالت التي وصلته بنسبة مائة يف املائة يف شهر 
ة نفسها من العام املايض. وأشارت "حياة مرشاد"، مسئولة الحمالت والتواصل مارس من العام الحايل، مقارنة بالفرت 

يف التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين، إىل ارتفاع نسبة بالغات العنف الواردة عىل الخط الساخن للتجمع خالل 
ء شريي"، التونسية "أسام( مقارنة بالشهرين السابقني. ويف تونس، وجهت وزيرة شئون املرأة  ٪18شهر مارس بنسبة )

إنذاًرا بشأن تصاعد العنف األرسي نتيجة جهود الحكومة للحد من جائحة فريوس كورونا، فبعد أن فرضت تونس حظر 
 .1264التجول يف منتصف مارس، ارتفع عدد حاالت العنف املنزيل خمسة أضعاف

 19-وفيدك-جائحة كورونا الفقرة الثانية: أشكال العنف األرسي املامرس عىل األطفال بسبب تداعيات

                                                           

https://covid-التايل:   "جائحة الظل": هل ساهم فريوس كورونا يف تصاعد العنف ضد النساء يف العامل؟  مقال منشور عرب املوقععزة هاشم : 1262 
19.ecsstudies.com/6782/  عىل الساعة الثامنة ليال10/07/2020تاريخ الزيارة . 

 األمم املتحدة تدعم ضحايا العنف املنزيل "املحارصين" أثناء جائحة كورونا  مقال منشور عرب موقع األمم املتحدة  1263 
https://www.un.org/ar/coronavirus/     عىل الساعة التاسعة ليال 15/07/2020تاريخ الزيارة . 
1264   Le coronavirus alimente la violence domestique au Moyen-Orient 
https://www.dw.com/en/coronavirus-fuels-domestic-violence-in-the-middle-east/a-52991848   la date de consultation :  

12/07/2020 à  15h00 

https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://www.dw.com/en/coronavirus-fuels-domestic-violence-in-the-middle-east/a-52991848
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يتعرض الكثري من األطفال ألشكال مختلفة من العنف، تصدر من أحد أفراد األرسة، ويدخل يف إطار مفهوم 
العنف األرسي إساءة معاملة األطفال من قبل األهل واإلهامل املتعمد الصادر من أحد أفراد األرسة، مام يتسبب 

 .1265أو جنسيا واإلرضار بهم جسديا أو نفسيا، بإيذائهم

وقد يتعرض األطفال للعنف األرسي بشكل مبارش أو غري مبارش، فالطفل ميكن أن يكون هدفا مبارشا        
العتداء أحد أفراد األرسة، األمر الذي ميكن أن يسبب له األذى أو الرضر الجسدي أو النفيس أو املعنوي. كام يتعرض 

مشاهدته للعنف الواقع من أحد أفراد األرسة عىل فرد آخر من نفس الطفل للعنف األرسي بشكل غري مبارش من خالل 
األرسة، وبشكل خاص العنف الذي يقع عىل األم نظرا للرابطة القوية التي تجمع الطفل بأمه وخاصة يف مراحل طفولته 

 األوىل.

ي إىل رس من ناحية أخرى فإن كثريا من ضحايا العنف األرسي من األطفال يتحولون من ضحايا للعنف األ 
وتتعدد أشكال العنف األرسي ضد األطفال لتشمل أشكاال تقليدية  1266مرتكبني للسلوك العنيف داخل األرسة وخارجها.

وأخرى مستحدثة، فالتقليدية تشمل اإليذاء الجسدي كالحرق والرضب والحبس والجرح وغريها، واإليذاء النفيس 
نيس كاالغتصاب والتحرش الجنيس وهتك العرض، ويضاف إىل تلك كالتحقري واالزدراء والشتم واإلهانة، واإليذاء الج

اإلهامل الجسدي والجنيس والنفيس. أما األشكال املستحدثة للعنف األرسي ضد األطفال فتشمل استغالل األطفال 
إجبار و يف إنتاج الصور واألفالم اإلباحية، واالستغالل اإلعالين لألطفال من أجل الربح التجاري والتسول باألطفال، 

 1267األطفال عىل العمل يف ظروف قاسية.

وعىل الرغم من خطورة ظاهرة العنف األرسي ضد األطفال فإن تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة هو أمر      
بغاية الصعوبة، بسبب صغر سن الضحايا وقلة وعيهم وبالتايل عدم قدرتهم عىل إبالغ الجهات املختصة مبا يتعرضون 

ء الذي قد ال يرتك أثرا مادي لكنه يرتك أثرا نفسيا أشد وطأة،باإلضافة إىل ذلك محاولة األرسة له من عنف،اليش
التسرت عىل تعرض الطفل للعنف من قبل أحد أفراد أرسته، فضال عن صعوبة إثبات أن األذى الذي أصاب الطفل هو 

 نتيجة للعنف األرسي.

ىل املرأة والطفل خاصة يف ظل حالة الطوارئ الصحية بعد التطرق ملختلف أشكال العنف األرسي املامرس ع
سنتطرق لألسباب والعوامل التي ساهمت يف تفيش ظاهرة العنف -19كوفيد-والحجر الصحي بسبب أزمة جائحة كورونا

 األرسي من خالل املطلب الثاين.

                                                           

 45م ص 2005املتعرض له، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،األطفال، أنواعه وأسبابه، وخصائص منرية بنت عبد الرحمن آل سعود، إيذاء  1265 
 1266 300، ص: 2004وسبل املواجهة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  جرائم العنف 

  134م، ص 2002سعد الزهراين، ظاهرة إيذاء األطفال يف املجتمع السعودي، مركز أبحاث مكافحة الجرمية، الرياض،  22
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 حية.ئ الصاملطلب الثاين: أسباب ظاهرة العنف األرسي خالل فرتة الحجر الصحي يف ظل حالة الطوار 
تتعدد أسباب العنف األرسي والتي يصعب حرصها نظرا ملا تتميز به العالقات األرسية من تعقيد وخصوصية 
يستعيص معها تحديد جميع األسباب الدافعة الرتكاب العنف األرسي، وبالتايل سأقترص عىل التطرق ألهم األسباب 

وحالة الطوارئ الصحية. وذلك بالتطرق  -19كوفيد–حة كورونا الكامنة وراء ظاهرة العنف األرسي خاصة يف ظل أزمة جائ
 لألسباب االقتصادية واالجتامعية )الفقرة االوىل(، ثم األسباب النفسية والثقافية من خالل )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: األسباب االقتصادية واالجتامعية.
لعنف داخل األرسة،فوجود مصدر متويل مايل لألرسة تلعب الظروف االقتصادية دورا كبريا ومهام يف انتشار ا

يعترب عامال أساسيا يف متاسكها وتحقيق احتياجاتها املختلفة،وبالتايل فالظروف االقتصادية السيئة تشكل عائقا يف 
طريق توافق وانسجام الزوجني يف إطار الحياة األرسية،مام قد يؤدي لشجار ورصاع قد يتطور ملامرسة العنف داخل 

وتوقف العديد من القطاعات عن العمل، وبالتايل فقدان العديد من  -19كوفيد-رسة،ويف ظل أزمة جائحة كورونااأل 
األجراء لعملهم خاصة بعد فرض حالة الطوارئ الصحية وإلزام املواطنني بااللتزام بالحجر الصحي يف منازلهم، 

حيث تؤكد دراسة للمندوبية السامية  -19كوفيد-كوروناواالكتفاء بالدعم املقدم من طرف صندوق مواجهة تداعيات وباء 
ال تتوفر عىل أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي،  ) 34  %للتخطيط أن ثلث األرس تقريبا )

(، بحيث 33%مقارنة مع االرس الحرضية)) 35%وتعترب هذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف يف صفوف األرس القروية )
( لألرس التي تعيش يف مساكن عشوائية و  42%(  و ) 44 %ة األرس الفقرية التي ال تتوفر عىل مصدر دخل ) تبلغ نسب

( بني العامل واليد العاملة الفالحية. وتبني الدراسة أن أرسة 46 %(  يف صفوف الحرفني والعامل املؤهلني و)54 %) 
وبالتايل   1268دولة للتعويض عن فقدان العمل ( تلقت مساعدات من ال19 %واحدة من بني خمس أرس بنسبة )

فالظروف االقتصادية الصعبة وفقدان العمل قد يؤدى الحتقان واحتدام الرصاع داخل العديد من األرس وبالتايل تفيش  
ظاهرة العنف األرسي، وغالبا ما يكون هذا العنف واقعا من طرف الزوج عىل زوجته، ومن األب عىل أبنائه، وقد يقوم 

 اء برضب آبائهم من أجل الحصول عىل املال. األبن

وبالتايل فإن معاناة بعض أفراد األرسة من العنف قد تكون ناتجة عن البطالة،خاصة اآلباء الذين فقدوا عملهم 
مام يتسبب يف تعرضهم للقلق واإلحباط والتوتر، وعدم القدرة عىل تلبية حاجيات أرسهم، مام  19بسبب جائحة كوفيد 

 1269اللجوء للعنف هروبا من الواقع، وتعبريا عن عدم القدرة عىل إشباع متطلبات وحاجات أرسهم. يدفعهم إىل

                                                           

البحث خالل  ي واالجتامعي والنفيس لألرس )مذكرة حول نتائجاملندوبية السامية للتخطيط بحث حول تأثري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصاد   1268 
 14ص  2020أبريل   23إىل  14الفرتة  املمتدة من 

 . 57م عامن ص  2008دار الفروق الطبعة األوىل   -محمد عبد السالم العرود العنف األرسي دوافعه وآثاره وعالجه من منظور تربوي إسالمي 1269 
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كذلك قد يكون ضيق املسكن وسوؤه أو البيئة املحيطة باملسكن من العوامل املسببة للعنف ، فاملسكن الضيق أو   
رارة وهو ما والغضب والشعور بالدونية وامل املشرتك يؤدي إىل الضجر واملشاجرات بني أفراد األرسة ويولد بينهم الحقد

خاصة يف ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية وكذا صعوبة  1270يؤدي إىل العنف يف كثري من األحوال.
 التنقل، كل هذا ساهم يف نشوب الرصاعات وتفيش العنف داخل األرسة.

فاألطفال  ة والحق يف إساءة معاملة زوجته،ومن األسباب كذلك طريقة التنشئة االجتامعية التي متنح للرجل القو 
الذين عانوا وعاشوا تجربة العنف يف منازلهم حيث كانوا يتعرضون هم أنفسهم للمعاملة السيئة من آبائهم غالبا ما 

 1271يلجؤون إىل العنف مستقبال مع زوجاتهم وأوالدهم

تعطي  امعية السائدة باملجتمع والتيكام أن حاالت العنف األرسي تظهر نتيجة بعض املعتقدات واألعراف االجت
الحق للزوج باستخدام الرضب لتأديب زوجته وفرض سلطته عليها، ومتتد هذه املعتقدات إىل مامرسة اآلباء ضغوطا 
شديدة عىل بناتهم تصل إىل درجة اإلكراه عىل تزويجهم مام يؤدي يف النهاية إىل مسلسل من العنف األرسي املمتد 

ففي  هو التباعد االجتامعي وصعوبة تلقي الدعم، -19كوفيد–بني األسباب يف ظل جائحة كورونا  كذلك من عرب أجيال.
ظل ما فرضته اإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش وباء كورونا من تباعد اجتامعي، أصبحت القدرة عىل طلب وتلقي 

م لفرتات طويلة، مع عدم القدرة عىل تلقي الدع الدعم مقيدة، وأصبح لزاًما عىل النساء التواجد مع أزواج أو أفراد أرسة
النفيس من األصدقاء أو األقرباء أو املؤسسات املعنية، وقد أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أنه مع زيادة املوارد 

نظومة للتعامل مع الفريوس، تم تقليص الخدمات املقدمة لضحايا العنف، ومع انشغال الدول مبواجهة الوباء أصبحت امل
الصحية واألمنية ومالجئ اإليواء منشغلة بالتصدي للوباء وتبعاته، ومن هنا أصبح من الصعب عىل النساء اللجوء لطلب 

 .1272الدعم الرسمي، أو الشخيص يف حال تعرضهن لإلساءة

هي  خاصة األرس بالعامل القروي ولوج النساء للقضاء وتقديم الشكايات  كذلك من بني العراقيل التي تحد من
إكراهات التواصل عن بعد، حيث أغلب النساء أميات وبالتايل العديد منهن ال يستطعن الولوج للمنصات اإللكرتونية 
بل هناك مناطق ال يوجد فيها صبيب إنرتنت مام يجعل إمكانية تقديم الشكاية عن بعد أمرا مستعصيا، فتبقى الزوجة 

                                                           

 1270 39وأثاره عىل الفرد و املجتمع ،مرجع سابق  ص  عادل مو ى عوض: العنف األرسي
العلوم  ةبوعالق كامل : العنف األرسي وأثره عىل املجتمع يف الجزائر ، أطروحة لتيل شهادة الدكتوراه  يف علم االجتامع  قسم علم االجتامع، كلي  1271 

 35-34ص  2016/2017االجتامعية جامعة وهران  السنة الجامعية 
دة تدعم ضحايا العنف املنزيل "املحارصين" أثناء جائحة كورونا  مقال منشور عرب موقع األمم املتحدة األمم املتح 1272 

https://www.un.org/ar/coronavirus/     عىل الساعة التاسعة ليال. 15/07/2020تاريخ الزيارة 
 

https://www.un.org/ar/coronavirus/%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2015/07/2020%20على%20الساعة%20التاسعة%20ليلا.-
https://www.un.org/ar/coronavirus/%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2015/07/2020%20على%20الساعة%20التاسعة%20ليلا.-
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من  هروب منه واللجوء لألقارب، وال الولوج ملؤسسات اإليواء و للقضاءاملعنفة أسريتا لدى الزوج املعنف ال تستطيع ال
 أجل تقديم الشكاية.

 الفقرة الثانية: األسباب النفسية والثقافية
نتيجة ما سبق ذكره من ضغوط اقتصادية باإلضافة إىل املخاوف املتزامنة من  يشكل التوتر والضغوط النفسية

اسية تدفع عدة أشخاص ملامرسة العنف داخل األرسة سواء ضد الزوجة او يف املرض، ومن الفقر وغريها، عوامل أس
 مواجهة األبناء.

لدى   (54 %وتصل هذه النسبة إىل )) 49 (%حيث يشكل القلق أهم اثر نفيس للحجر الصحي لدى األرس بنسبة 
ية، ويتبعه الخوف لدى )  (  لدى األرس التي تقيم يف مساكن عرص 41 %األرس املقيمة قي أحياء الصفيح مقابل ) 

(من األرس وال سيام يف صفوف األرس التي تسريها نساء.كذلك من التداعيات النفسية لجائحة كورونا اضطرابات  %41
 8 %(من األرس عن شعورها برهاب االماكن املغلقة، كام تعاين )  30 %النوم واالكتئاب ونوبات الهلع حيث عربت)  

 .  1273ية أخرى مثل فرط الحساسية والتوتر العصبي (من األرس من اضطرابات نفس

وقد أكدت العديد من املؤرشات ارتفاع معدالت العنف ضد املرأة عندما يكون أفراد األرسة مجتمعني يف 
ظل ظروف إرغامية لفرتة طويلة من الزمن وبالتايل، من غري املتوقع أن يؤدي الحظر الناجم عن وباء كورونا 

تلفة؛ بل إن العديد من الباحثني يرجحون أن الحجر الصحي ميثل بيئة خصبة ملامرسة املستجد إىل نتائج مخ
ما أطلقوا عليه اسم "اإلرهاب الحميم"، كام رصحت وزيرة العدل الفرنسية "مارلني شيابا" بأن "الحظر هو أرض 

 1274خصبة للعنف املنزيل.

 اجتامعية ومام ال شك فيه فإن الحجر الصحيكام أن العنف املامرس ضد املرأة، هو نتيجة ثقافة ذكورية وقيم 
شكل فرصة لتنشيط هذه النزعة الذكورية، عند الكثري من الرجال. و كام هو معلوم، ففي األيام العادية يقيض الرجل 
معظم ساعات اليوم يف العمل، مام يقلل اإلتصال بني الزوجني، أما يف فرتة الحجر الصحي التي يكرث فيها االحتكاك 

رجل واملرأة فمن املمكن أن يفيض التوتر والقلق واالضطراب النفيس إىل أعامل العنف، فظاهرة العنف ضد بني ال

                                                           

 .27املندوبية السامية للتخطيط بحث حول تأثري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس   نفس املرجع السابق ص    1273 
https://covid-التايل:   ر عرب املوقع"جائحة الظل": هل ساهم فريوس كورونا يف تصاعد العنف ضد النساء يف العامل؟  مقال منشو عزة هاشم : 1274 

19.ecsstudies.com/6782/  عىل الساعة الرابعة زواال.17/07/2020تاريخ الزيارة . 

https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
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النساء تتسبب فيها الكثري من العوامل، التي اليسع املجال هنا لذكرها كلها، لكن ميكن القول أن فرتة الحجر الصحي 
 .1275لشئ الذي يؤدي إىل ارتفاع نسبة العنف األرسيكانت بيئة خصبة الجتامع عدة عوامل وتفاعلها بشكل كبري، ا

وهذا مخالف ملا يحث عليه ديننا الحنيف من واجب املعاملة باملعروف والحث عىل الصلح والحوار وعدم اإليذاء 
 سواء املادي أو املعنوي .

ية ملناهضة تبعد التطرق ألشكال وأسباب العنف األرسي، يطرح التساؤل حول مدى الحامية القانونية واملؤسسا
-العنف األرسي وتوفري الحامية االزمة للضحايا، يف إطار الحفاظ عىل استقرار وأمن األرسة يف ظل جائحة كورونا

 وحالة الطوارئ الصحية؟ وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل املبحث الثاين. -19كوفيد

زمة جائحة ضحايا العنف األرسي يف ظل أاملبحث الثاين: الحامية القانونية واملؤسساتية للنساء واألطفال 
 19كورونا كوفيد

سنتطرق من خالل هذا املبحث للحديث عن الحامية القانونية للنساء واألطفال ضحايا العنف األرسي يف ظل 
حالة الطوارئ الصحية من خالل )املطلب األول(، ثم نتطرق لدور املؤسسات القضائية واملجتمع املدين يف التصدي 

 لعنف األرسي يف ظل حالة الطوارئ الصحية عرب )املطلب الثاين(.لظاهرة ا

 املطلب األول: الحامية القانونية للنساء واألطفال ضحايا العنف األرسي يف ظل حالة الطوارئ الصحية
نصت العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية عىل التصدي لكافة أشكال العنف املامرس عىل املرأة والطفل 

 الحامية االزمة للضحايا يف إطار الحفاظ عىل أمن واستقرار األرسة،وتلتزم الدول املصادقة عىل هذه االتفاقيات وتوفري
بتنزيلها وتنفيذها وموامئة القوانني الوطنية مع االتفاقيات الدولية املصادق عليها، وعليه سنتطرق من خالل الفقرة 

قرة ولية، ثم مناهضة العنف األرسي يف الترشيع املغريب من خالل الفاألوىل ملناهضة العنف األرسي يف املواثيق الد
 الثانية.

 الفقرة األوىل: مناهضة العنف األرسي من خالل املواثيق الدولية
، مع 20بدأ الحديث عن قضية العنف ضد املرأة يأخذ حيزا كبريا من اهتاممات املنظامت النسائية منذ أواخر القرن 

الدولية الخاصة باملرأة وبعد ذلك بدأ هذا املوضوع يأخذ منحى خاصا ومستقال مع صدور اإلعالن بدأ صدور االتفاقيات 

                                                           

شور عرب الرابط التايل هاجر رشيد: حني تُحجر الضحية مع جالدها .. حكاية نساء يعانني العنف يف زمن كورونا  مقال من 1275 
https://m.al3omk.com/531849.html   عىل الساعة الثامنة مساء. 26/06/2020تاريخ الزيارة 

https://m.al3omk.com/531849.html
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، ومن بني االتفاقيات واإلعالنات التي عنيت بقضية العنف ضد املرأة 1993العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة يف عام 
 نذكر:

ودخلت حيز  1979التي صدرت يف سنة  1276(CIDAWاتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة سيداو ) -
اعتربت أهم اتفاقية صدرت عن األمم املتحدة حول املرأة ،كام تم إنشاء لجنة القضاء عىل التمييز  1981التنفيذ يف سنة 

ضد النساء مهمتها السهر عىل وضع تدابري ترشيعية تهدف إىل تطبيق مقتضيات االتفاقية وتقديم تقارير دورية عن 
 م الدول مبضامني هذه االتفاقية التي صادقت عليها. التزا

تحت شعار مساواة ،تنمية،سلم" اعتمد قرارا بشان العنف داخل األرسة وأشار يف  1980مؤمتر كوبنهاجن سنة   -
تقريره النهايئ إىل العنف املنزيل ودعى إىل وضع برامج للقضاء عىل العنف ضد النساء واألطفال،وحامية النساء من 

 عتداء البدين والعقيل. اال 

، اعترب أن العنف 1277(1990سنة   ECOSOCالصادر عن املجلس االقتصادي واالجتامعي ) 1990/15القرار  -
املوجه ضد النساء يف األرسة واملجتمع ظاهرة عاملية ال ترتبط مبستوى معييش أو طبقة اجتامعية أو ثقافية معينة، ونص 

 لة متنع حدوثه لكونه السبب الرئييس لتجريد املرأة من حقوقها املكتسبة.عىل أن يقابل هذا العنف بخطوات عاج

: الذي تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة والذي يعترب أول أداة 1993اإلعالن العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة  -
العنف ضد ه األوىل " يقصد بعملية تتناول موضوع العنف ضد املرأة، وقد عرف هذا اإلعالن العنف ضد النساء يف مادت

النساء أي فعل عنيف قائم عىل أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية 
للمرأة، ملا يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك يف 

 1278الحياة العامة أو الخاصة.

                                                           

ى جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة. وقـد ،اتفاقيـة القـضاء علـ 1979/ دجنرب  18املـؤرخ  يف  34/180اعتمــدت الجمعيــة العامــة، يف قرارهــا  1276  
 .دولة 186صادقت عىل االتفاقية و انضمت إليها  2010مــارس  1منــها، وحــتى  27وفقــاً ألحكــام املــادة  1981ســبتمرب  3بـدأ نفـاذ االتفاقيـة يف 

وكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد ، الربوت1999/ أكتـوبر  6املـؤرخ  54/4واعتمدت الجمعية العامة يف قرارهـا 
نتهاكات املزعومة املــرأة،ويخــوِّل الربوتوكول االختياري األفـراد واملجموعـات تقـديم رسـائل إىل لجنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املرأة بشأن اال 

يَـسمح للجنـة أن تحقق من تلقاء نفسها يف االنتـهاكات الجـسيمة املناهضة لالتفاقيـة  لالتفاقية من جانب دولة طرف فيهـا. كمـا
(.2/2008/SP/CEDAW،(. 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 
 26ص: 2017 ، تطوان ، سنةالعريب الخليج ميل ملناهضة العنف ضد النساء بإقليم شفشاون  مطبعةدليل عسعاد النجار  1277 
  20/12/1993بتاريخ  104/48اإلعالن العاملي ملكافحة العنف ضد املرأة الذي تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة، قرار رقم   1278 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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حيث أصدرت سلسلة من القرارات  2006و 2004ولقد تلتها عدة إعالنات ومؤمترات منها قرارات الجمعية العامة سنة 
 1279بعنوان " تكثيف الجهود للقضاء عىل العنف ضد املرأة 

: حيث 1280وتبقى من أبرز االتفاقيات اتفاقية إسطنبول املتعلقة مبنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل
ترب هذه املعاهدة الدولية من أهم االتفاقيات من حيث معالجة العنف باعتباره انتهاكا خطريا لحقوق اإلنسان، كام تع

تهدف إىل عدم التسامح مع العنف بشكل مطلق، وتشكل خطوة أساسية من أجل جعل أوروبا وأبعد من أوروبا أكرث 
ورويب،إال أنها تطمح أن تكون عاملية وأن تحظى ورغم أن هذه االتفاقية اقرتحت من طرف املجلس األ 1281أمانا.

 مبصادقة جميع الدول غري األعضاء منهم.

اإلعالن العاملي لحقوق الطفل فقد نص يف املادة الثالثة عىل أنه لكل فرد الحق يف الحياة والحرية وسالمة  -
ية أو أو املعامالت القاس شخصه، كام نص يف مادته الخامسة عىل أن ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات

الوحشية أو الحاطة بالكرامة، وما قررته أيضا املادة السابعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بعدم 
جواز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو املعاملة القاسية... وأيضا ما اشتملته اتفاقية حقوق الطفل من بنود نصت 

 20021283. وأيضا وثيقة نيويورك لسنة 371282و 19يع أشكال القسوة ضد األطفال، خاصة املادتني عىل تجريم جم
 (.43/3حيث دعـت إىل رضورة احرتام حق األطفال يف الحامية من جميع أشكال العنف )املادة 

 مناهضة العنف األرسي من خالل الترشيع املغريب :الفقرة الثانية
ملجتمع اإلنساين، وكلام كانت األرسة متامسكة مرتابطة تجمعها أوارص املحبة تعترب األرسة لبنة أوىل يف رصح ا

والتضامن يف الرساء والرضاء، وكلام تعاونت يف أداء وظيفتها اإلنسانية كان املجتمع، مجتمعا صالحا وأفرز شعبا طيب 
التي تحمي حقوق املرأة  نجده ينص عىل العديد من املقتضيات 2011وبالرجوع للدستور املغريب لسنة  .1284األعراق

                                                           

 . 35 ص أسبابه والتدابري الرشعية للحد منه، مجلة جامعة النجاح  لألبحاث والعلوم نارص الدين محمد الشاعر، العنف العائيل ضد املرأة،1279 
لتي صدرت يف العام ، ا«اتفاقية اسطنبول»اتفاقية املجلس األورويب بشأن منع ومحاربة العنف ضد املرأة والعنف األرسي واملعروفة أيًضا بـاسم  1280

ية تستهدف القضاء عىل العنف ضد املرأة بكل أشكاله، وقد سبق صدورها مرحلة إعداد بدأت يف العام أول اتفاقية أوروب« اتفاقية اسطنبول»تعد  .2011
دولة أوروبية، لجنة خرباء مكونة من ممثلني حكوميني للدول األعضاء يف املجلس،  47من وتحديًدا يف شهر ديسمرب، عندما أنشأ املجلس األورويب املكون  2008

يف  «اتفاقية اسطنبول»واجتامعات استمرت لنحو سنتني، صدر نص مرشوع وبعد نقاشات  .افحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيلمهمتها البحث يف منع ومك
وبعد ثالث  2011مايو من العام  11، وفُتَِح باب التوقيع عىل االتفاقية يف 2011إبريل من العام  7، ثم اعتمدته لجنة الوزراء يف 2010ديسمرب من العام 

 .2017، ووقع االتحاد األورويب بصفته يف يونيو من العام  2014من أغسطس يف العام االتفاقية حيز التنفيذ يف األول ات دخلت سنو 
 32 ص: دليل عميل ملناهضة العنف ضد النساء بإقليم شفشاون  نفس املرجع السابقسعاد النجار 1281

ة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون الخاص وحدة البحث والتكوين محمد عزوزي الحامية الجنائية للطفل ضحية سوء املعامل -1282 
 75األرسة والطفولة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ص: 

 .2002نة وثيقة نيويورك الصادرة عن األمم املتحدة تحت عنوان "عامل صالح لألطفال" س -1283 

 .63،ص:2005-2004أحمد أجوييد:املوجز يف رشح القانون الجنايئ الخاص املغريب، الجزء الثاين، كلية الحقوق، فاس، السنة     الجامعية  -1284 
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منه عىل أول حق وهو الحق يف الحياة "لكل إنسان الحق  20والطفل من كل أشكال العنف والتمييز، فتنص املادة 
 يف الحياة ويحمي القانون هذا الحق".

 22منه عىل الحق يف السالمة الشخصية للشخص وأقربائه وحامية ممتلكاته" أما املادة  21كذلك تنص املادة 
نه فجاءت واضحة من حيث حظرها لجميع الخروقات التي متس بالسالمة البدنية والعقلية والكرامة، وكذلك مناهضة م

جميع رضوب املعاملة القاسية الغري إنسانية واملهينة تحت أية ظرفية سواء متت هذه الخروقات من قبل جهة خاصة أو 
أشكاله ومن قبل أي أحد جرمية يعاقب عليها القانون".كام  عامة،كام اعترب هذا الفصل أن  "مامرسة التعذيب بكافة

من الدستور، وإحداث املجلس االستشاري  164تم إحداث هيأة املناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز طبقا للامدة 
 (من الدستور.169و  32لألرسة والطفولة طبقا للامدتني )

غريب العديد من الجرائم التي متس وتهدد أمن األرسة ولتحقيق هذا املسعى، فقد جرم القانون الجنايئ امل 
وتخالف ما  1285واستقرارها، ومن بني هذه الجرائم نجد جرمية إهامل األرسة ملا يرتتب عنها من نتائج مرضة باألطفال

 أقره الرشع من حامية ملؤسسة الزواج التي أساسها املساكنة واملودة والرحمة.

 من القانون الجنايئ عىل أنه:( 479ويف هذا الخصوص ينص الفصل )

 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط. 2000إىل  200يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من  
ملدة تزيد عن شهرين ومتلص من كل  1286األب أو األم، إذا ما ترك أحدهام بيت األرسة دون موجب قاهر -1 

 لوالية أو الوصاية أو الحضانة.أو بعض واجباته املعنوية واملادية الناشئة عن ا
 وال تنقطع أجل الشهرين إال بالرجوع إىل بيت األرسة رجوعا ينم عن استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية. 
 الزوج الذي يرتك عمدا ألكرث من شهرين ودون موجب قاهر زوجته، وهو يعلم أنها حامل. -2 
ن استقرار املحيط األرسي من أجل تحقيق جو عائيل لقد استهدف املرشع من إيراده لهذا الفصل، ضام 

مناسب لحياة الطفل عن طريق زجر الهجر املقصود لبيت األرسة الذي قد يقدم عليه أحد األبوين، وما يرتتب عليه من 

                                                           

تفاقية الدولية لحقوق ال تجمع جل الدراسات النفسية واالجتامعية املتعلقة بالطفولة عىل رضورة وأهمية تهيئة الجو العائيل املناسب للطفل، فقد دعت ا -1285 
 ىلالطفل الدول األطراف إىل دعم وحامية حق الطفل يف الجو العائيل املناسب، حيث جاء يف ديباجتها أن اكتامل شخصية الطفل ونضجها متوقف ع

األطراف عىل  ادة الخامسة الدولوجود جو عائيل مناسب وأن األرسة هي الفضاء أو البيئة الوحيدة التي ميكنها ضامن منو ورفاهية الطفل كام حثت امل
( هذا الحق بنصها عىل حق الطفل 7احرتام مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين يف أن يوفروا للطفل التوجيه واإلرشاد املالمئني، كام دعمت )املادة 

 من معرفة والديه وتلقي رعايتهام. 
 .147، ص:1993، 3وراء، مجلة الحقوق. ع عبد الهادي مخيمر، اتفاقية حقوق الطفل خطوة إىل األمام أم ال–
 .مل يحدد هذا الفصل مفهوم املوجب القاهر وهو بذلك يخضع يف تقديره للسلطة التقديرية للقايض حسب الظروف واملالبسات املحيطة بكل نازلة -1286 
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 حددتها امحرمان الطفل من حقوقه املادية واملعنوية الناشئة عن الوالية األبوية أو تلك الناشئة عن الحضانة أو الوصاية ك
 مدونة األرسة. 

ق.ج عىل عقوبات مامثلة  480وملزيد من الضامنات لحامية الطفل من جرائم إهامل األرسة فقد نص الفصل 
لتلك املنصوص عليها يف الفصل السابق ضد الشخص الذي صدر عليه حكم نهايئ أو قابل للتنفيذ املؤقت بدفع نفقة 

حدد. فجرمية إهامل األرسة تقوم مبجرد اإلمتناع عن أداء النفقة داخل فروعه وأمسك عمدا عن دفعها يف األجل امل
 .1287األجل املحدد لها وقد اشرتط املرشع الجنايئ استصدار حكم قضايئ ولو كان مؤقتا

ونظرا للطابع املعييش للنفقة فإن املرشع راعى قاعدة الرسعة يف البت يف طلب النفقة،إال أن املرأة قد تحصل 
قابل للتنفيذ، وتسعى جاهدة إىل استخالص النفقة من املحكوم عليه،فيمتنع هذا األخري عن األداء، عىل حكم رشعي 

وتنتهي مسطرة التنفيذ بتحرير محرض امتناع يف حقه،لتبقى املحكوم لها بالنفقة ملزمة باللجوء إىل سلوك مسطرة إهامل 
امل ال تتوقف عىل املتابعة عن الجرائم الواردة يف و البد من اإلشارة إىل أن حامية الطفل من جرائم اإله األرسة،

، بل إن القانون الجنايئ املغريب وسع هذه الحامية لتطال املتابعة من اجل جرمية إهامل األرسة، 480و 479الفصلني 
إعطاء  وحتى يف حالة تسبب أحد األبوين يف إلحاق رضر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكرث منهم وذلك نتيجة سوء املعاملة أ 

القدوة السيئة يف السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصري يف اإلرشاف الرضوري من ناحية الصحة أو األمن 
 من القانون الجنايئ. 482أو األخالق حسب املادة 

التي و  ومن اإلشكاالت التي ميكن أن تثار كذلك يف هذا الباب ما يتعلق بإرجاع الزوجة املطرودة من بيت الزوجية
من مدونة األرسة إشكالية يف التطبيق، فتنص املادة  53ينبغي الوقوف عندها ببعض من التفصيل،حيث تطرح املادة 

عىل أنه:"إذا قام أحد الزوجني بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مربر تدخلت النيابة من أجل إرجاع املطرود إىل بيت 
 ة بأمنه وحاميته"الزوجية حاال،مع اتخاذ اإلجراءات الكفيل

 ومن املالحظات التي ميكن تسجيلها بخصوص هذه املادة:
 أوال: عدم تنصيصها عىل اإلجراءات الكفيلة لضامن أمن وحامية املطرود.

 ثانيا: وجود غموض حول معنى لفظة "دون مربر" الواردة بالنص.
 ة رغم تدخل النيابة العامة.ثالثا: عدم ترتيب جزاء يف حالة امتناع الزوج عن إرجاع الزوجة املطرود

 كام أن هناك صعوبات تعرتض التطبيق العميل للنص منها:

 الخوف عىل سالمة الزوجة وسالمة األبناء عند إرجاعها دون رغبة الزوج. -

                                                           

 .71ص: 1988-1966ملادة الجنائية ، مجموعة قرارات املجلس األعىل يف ا64603ملف جنايئ رقم  28/01/1982بتاريخ  103قرار عدد  -1287 
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إعادة طردها بعد عملية اإلرجاع وتعريضها العتداء جسيم،حيث غالبا ما يصاحب الطرد من بيت الزوجية السب -
 تهديد أو الرضب أو الجرح مبختلف أنواعه، فام بالك بعد إرجاع املطرودة لبيت الزوجية بالقوة.والشتم أو ال

 كون بيت الزوجية يف ملكية عائلة الزوج التي ترفض إرجاع الزوجة. -

وعىل الرغم من اتخاذ النيابة العامة لقرارات فوية ترمي بإرجاع الزوجة املطرودة لبيت الزوجية يف ظل جائحة 
نا وحالة الطوارئ الصحية حامية لألرسة من انتشار العدوى، إال أن األمر يقابله احتقان وتصعيد الخالفات الزوجية كورو 

ويشكل خطرا جسيام عىل الزوجة واألطفال حيت يلجأ الزوج ملامرسة العنف بكل أشكاله عىل الزوجة وعىل األطفال 
طرودة مل والتزام الحجر الصحي باملنزل وإلزامه بإرجاع الزوجة املنتيجة الضغط النفيس الذي يعانيه جراء التوقف عن الع

 لبيت الزوجية. كلها عوامل قد تسبب يف تفيش ظاهرة العنف األرسي بشكل خطري ويهدد استقرار وأمن املجتمع.

وهذا ما يؤكده ارتفاع عدد طلبات الطالق والتطليق بعد رفع الحجر الصحي، حيث  بلغ عدد طلبات الطالق  
 طلب يف 1400طلب يف يوم واحد، وبقسم قضاء األرسة باكادير  1000التطليق باملحكمة االجتامعية بالدار البيضاء و 

 وهذا ما يدق ناقوس الخطر .1288تقدمها املرأة من هذه الطلبات هي طلبات  ٪90 يوم واحد،كام أن 
 ويهدد استقرار وأمن املجتمع. 

ات الكفيلة لحامية الزوجة والطفل من العنف األرسي والحد من تفيش وعليه، فالتساؤل املطروح هو: ماهي اآللي
 هذه الظاهرة باملجتمع؟ 

يعاقب عىل العنف ضد الزوجة حيت ينص :" يعاقب كل من  404بالرجوع للقانون الجنايئ املغريب نجد الفصل 
  1289له أو ضد زوجته"ارتكب عمدا رضبا أو جرحا أو أي نوع من العنف أو اإليذاء ضد أحد أصوله أو ضد كاف

فالحاالت املقررة يف هذا الفصل هي األكرث انتشارا، واإلحصائيات املتوفرة  ال تعكس حقيقة الواقع املرتبط بهذه 
الحاالت، فالعديد من االعتداءات تبقى يف دائرة الصمت لوجود ضعف اجتامعي مامرس عىل الضحايا يتمثل يف 

اء،إضافة إىل الضغط العائيل واالجتامعي الذي ميارس عىل الضحايا الخوف من الطالق والخوف عىل مصري األبن
 ويدفعهن إىل اإلحجام عن اللجوء للقضاء.

                                                           

 https://annabaa.org/arabic/variety/23401ملاذا زاد اإلقدام عىل الطالق يف زمن كورونا ؟؟ مقال منشور عىل الرابط التايل :  دالل العكييل: 1288 
 عىل الساعة الثامنة مساء. 25/07/2020يخ الزيارة تار

 

https://annabaa.org/arabic/variety/23401%20تاريخ%20الزيارة%2025/07/2020
https://annabaa.org/arabic/variety/23401%20تاريخ%20الزيارة%2025/07/2020
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وإذا كانت األوقاف الدولية قد خصت الطفل بحامية خاصة من جميع أشكال اإليذاء البدين، فهل خص الترشيع 
فاع عن نفسه بدين الذي من شأنه أن يعيقه عىل الدالجنايئ املغريب أيضا الطفل بحامية جنائية مامثلة نظرا لضعفه ال

 أو يشجع الغري عىل إيذائه؟

عىل عقوبة حبسية من سنة إىل ثالث سنوات  408بالرجوع إىل القانون الجنايئ املغريب نجده ينص يف الفصل 
ع من يف حق كل من جرح أو رضب عمدا طفال دون الخامسة عرش من عمره... أو ارتكب عمدا ضد الطفل أي نو 

 أنواع اإليذاء فيام عدا اإليذاء الخفيف.

وإذا نتج عن الرضب أو العنف أو الجرح أو اإليذاء مرض أو مالزمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته  
عرشين يوما أو إذا توفر سبق اإلرصار أو الرتصد أو استعامل السالح فإن العقوبة تشدد لتصبح هي السجن من سنتني 

إمكانية الحكم عىل مرتكب هذه الجرائم بالحرمان من واحد أو اكرث من الحقوق املشار إليها يف الفصل إىل خمس مع 
 .1290من القانون الجنايئ( 409من القانون الجنايئ. وباملنع من اإلقامة من خمس سنوات إىل عرش )ف  40

ن جرائم ل بحامية خاصة مومن خالل هذه املقتضيات يتبني لنا بأن املرشع الجنايئ املغريب، قد خص الطف
اإليذاء البدين التي قد تطاله، إذ أنه وضع نصوص خاصة تشدد العقوبات عىل جرائم العنف، الجرح والرضب... التي 
ميكن أن يتعرض لها الطفل، من شأنها أن تحقق ردعا يف نفوس الجناة كام كان عىل املرشع أن يوضح معنى اإليذاء 

( ألنه بإمكان الجاين أن يحتج بأن ما ارتكبه اتجاه الطفل املجني عليه هو عرف 408صل الخفيف غري املعاقب عليه )الف
يذاء خفيف يهدف من ورائه تهذيب وتقويم سلوك الطفل.  عائلته أو أرسته وأنه مجرد إ

وإذا كان املرشع املغريب قد أقر الرضب الخفيف من أجل تأديب الطفل، فإن بعض الترشيعات املقارنة، ال تجيز 
إستخدام العقاب البدين يف تأديب األطفال، فأي سلوك من الجاين تجاه الطفل حتى وإن كان مجرد رضب خفيف، 

 فإنه يثري املسؤولية الجنائية ويعد مرتكبا لجرمية رضب الطفل.

ومن بني هذه الترشيعات نجد الترشيع السويدي الذي يجرم اإليذاء البدين للطفل أيا كان غرضه، وأخضعه 
الرضب أو الجرح العادية التي يخضع لها املعتدي عىل البالغ وذلك بعد أن كان يبيح مثل تلك االعتداءات متى  ألحكام

وتعد الحامية الجنائية لنفسية الطفل من بني األهداف  .1291كانت ضد االبن من قبل الوالدين وبقصد التأديب

                                                           

السجن  هيأما إذا نتج عن األفعال السابقة الذكر، فقد عضو أو برته أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دامئة أخرى، فإن العقوبة  1290 
رش إىل ثالثني سنة لكن رشيطة انعدام قصد إحداثه، أما إذا نتج من عرش إىل عرشين سنة، أما إذا نتج عنه املوت، فإن العقوبة هي السجن من ع

(. وتضاعف العقوبات 410املوت بسبب أعامل معتادة فإن العقوبة هي السجن املؤبد، أمـا إذا قصد الجاين إحداث املوت فإن العقوبة هي اإلعدام )الفصل 
 ق.ج(. 165يه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته )ف السالفة الذكر إذا كان مرتكب الجرمية أحد أصول الطفل املجني عل

 .91.ص:1999 ،محمود أحمد طه، محمود أحمد طه، الحامية الجنائية للطفل املجني عليه، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة األوىل، الرياض -1291 
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يات الطفل يف صغره لة النفسية من تأثري كبري عىل سلوكاألساسية التي يتعني عىل املنظومة الجنائية تحقيقها، ملا للحا
 وكذلك عند الكرب.

وحقيقة إن اإلساءة اللفظية التي تتضمن اإلزدراء والسخرية واالستهزاء والسباب لألطفال لها انعكاسات خطرية 
اإلجتامعية املبنية  ةعىل شخصيتهم، وتؤثر عىل الكثري من األطفال وتساهم يف تنمية الروح العدوانية عندهم، فالتنشئ

عىل العنف اللفظي ال ميكن أن تنتج إال شخصية غري سوية ومضطربة وتحبذ القوة والعنف من أجل رفع القهر الناتج 
 عن هذا النوع من العنف املدمر.

وبتأمل نصوص القانون الجنايئ يتبني لنل أنها ال تتضمن مقتضيات خاصة لزجر العنف اللفظي ضد الطفل، بل 
ل هذه وكام تشك مقتضيات عامة عىل إعتبار أنها تشكل جرائم سب أو قذف يف حق أحد أفراد املجتمع. تضمنت 

املقتضيات حامية للشخص البالغ، فإنه يستفيد منها الطفل أيضا. ومن بني جرائم اإليذاء اللفظي التي جرمها القانون 
  1292الجنايئ نجد القذف والسب. 

، وعىل هذا األساس فقد 1293عرض لها الطفل هي جرمية هتك عرض قارصومن أبشع جرائم العنف التي قد يت
من ق.ج عىل جرمية هتك عرض القارص بالعنف بالسجن من خمس إىل عرش  485عاقب املرشع من خالل الفصل 

سنوات، غري أنه إذا كان املجني عليه طفال تقل سنه عن مثان عرشة سنة، فإن العقوبة هي السجن من عرش إىل 
. وتشدد هذه العقوبة إذا كان الجاين من أصول الضحية، أو إذا نتج عن الجرمية افتضاض املجني 1294عرشين سنة

 .1295عليها لتصبح هي السجن من عرشين إىل ثالثني سنة

قانون عقوبات(  268وقد تعامل القانون املرصي بدوره بنوع من التشدد مع هذه الجرمية، حيث نصت )املادة  
سان بالقوة أو بالتهديد أو رشع يف ذلك يعاقب باألشغال الشاقة من ثالث إىل سبع عىل أنه كل من هتك عرض إن

سنوات ، وإذا كان من وقعت عليه الجرمية املذكورة مل يبلغ ستة عرشة سنة كاملة أو كان مرتكبها من أصول الضحية 

                                                           

ص أو هيئة إذا كانت الواقعة متس رشف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت القذف بأنه ادعاء واقعه أو نسبتها إىل شخ 442وقد عرف الفصل  1292 
 ق.ج بأنه كل تعبري شائن أو عبارة تحقري أو قدح ال تتضمن نسبة أي واقعة معينة. 443إليها. أما السب فقد عرفه الفصل 

عريف ع عمدا ومبارشة عىل املجني عليه، وفقا لهذا التيقصد بهتك العرض كل فعل مخل بالحياء يقع عىل شخص، أي كل فعل مناف لآلداب يق 1293 
يشرتط يف الفعل املخل بالحياء أن يكون عىل درجة من الفحش والجسامة، وأن يكون هذا اإلخالل عمديا، فال يعد هتك عرض ذلك الفعل الذي 

ي عليه هو ليه من قبل الجاين وإمنا يتصور ولو كان املجنيقع بصورة غري عمدية مهام كان خادشا بالحياء، وال يشرتط أن يقع املساس بعورة املجني ع
 .1293الذي أجرب عىل املساس بعورة الجاين

 من القانون الجنايئ 487الفصل  -1294 
 من القانون الجنايئ. 488الفصل  -1295 
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تمع هذان اقة املؤقتة وإذا اجأو من له سلطة عليها، فإن العقوبة ميكن أن تصل إىل أقىص الحد املقرر لألشغال الش
 ، بحيث اعترب املرشع املرصي قرص الضحية ظرفا مشددا للعقوبة.1296الرشطان معا يحكم باألشغال الشاقة املؤبدة

بعد التطرق للحامية الترشيعية التي كفلتها االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية ملناهضة العنف األرسي من خالل 
دور املؤسسات واملجتمع املدين يف حامية ضحايا العنف األرسي خاصة يف ظل أزمة جائحة املطلب األول، سنتطرق ل

 من خالل املطلب الثاين. -19كورونا كوفيد
املطلب الثاين: دور املؤسسات واملجتمع املدين يف التصدي لظاهرة العنف األرسي يف ظل حالة الطوارئ 

 الصحية
ا ت القضائية والسياسات العمومية يف حامية النساء واألطفال ضحايسنتطرق من خالل هذا املطلب لدور املؤسسا

العنف األرسي، عىل أن نتطرق لدور املجتمع املدين يف التصدي لظاهرة العنف األرسي يف ظل حالة الطوارئ الصحية 
 من خالل الفقرة الثانية.

ا العنف ساء واألطفال ضحايالفقرة األوىل: دور املؤسسات القضائية والسياسات العمومية يف حامية الن
 األرسي

تلعب املؤسسات القضائية والسياسات العمومية دورا فعاال يف مناهضة العنف وحامية النساء واألطفال الضحايا 
لذلك سنتطرق لدور رئاسة النيابة العامة كمؤسسة قضائية واإلجراءات التي اتخذتها خالل فرتة حالة الطوارئ الصحية 

ملناهضة العنف وحامية الضحايا، ثم سنتطرق لدور السياسات العمومية يف  19ورونا كوفيد يف ظل أزمة جائحة ك
 التصدي لهذه الظاهرة.

 أوال: دور املؤسسات القضائية يف حامية النساء واألطفال ضحايا العنف األرسي
ملرأة والطفل خاصة اتلعب املؤسسات القضائية دورا فعاال يف حامية والتصدي ملختلف أشكال العنف املامرس عىل 

وبالتاي سنتحدت عن دور رئاسة النيابة العامة واإلجراءات التي اتخذتها من أجل  -19كوفيد-يف ظل أزمة جائحة كورونا
التصدي لظاهرة العنف األرسي يف ظل حالة الطوارئ الصحية، وكذا دور خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 

 األرسي.

ئاسة النيابة العامة بقضايا العنف ضد النساء خالل فرتة الحجر الصحي ببالدنا، سجلت النيابات ففي إطار اهتامم ر 
شكاية ( تتعلق مبختلف  892ما مجموعه)  2020أبريل  20مارس إىل  20العامة مبحاكم اململكة خالل الفرتة ما بني 

                                                           

 .133محمود احمد طه، نفس املرجع سابق، ص: -1296 
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 148نام تم تحريك الدعوى العمومية يف بي .)... أنواع العنف ضد النساء  الجسدي والجنيس واالقتصادي والنفيس
  .قضية فقط من هذا النوع، يف انتظار انتهاء األبحاث يف باقي الشكايات

وقد وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تعليامت جديدة ملكافحة العنف ضد املرأة 
ة دورية له حول موضوع قضايا العنف ضد املرأة خالل فرت  يف ظل استمرار فرتة الحجر الصحي باململكة،حيث جاء يف

، ودعا رئيس النيابة العامة يف هذه الدورية إىل العمل عىل تطوير منصات رقمية أو  1297الحجر الصحي باململكة 
ل يهاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، يف حدود اإلمكانيات املادية و اللوجستيكية املتاحة، واالستمرار يف تفع

كام دعا إىل االهتامم بالشكايات والتبليغات بشأن قضايا العنف ضد النساء .املنصات الرقمية والهاتفية املتوفرة حاليا
وإعطائها األهمية واألولوية يف املعالجة، واتخاذ إجراءات الحامية املقررة مبقتىض القانون لفائدة النساء واألزواج عموما 

 .تتطلب الحاميةمبا يتالءم مع الوضعيات التي 

وشددت دورية رئيس النيابة العامة عىل رضورة الحرص عىل املصالح الفضىل لألطفال، واستهداف استقرار األرس 
وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تويل املرأة مكانتها الهامة داخل النسيج األرسي واملجتمعي، وإقامة 

 .يف الوقت املناسب، وبالحزم الالزم –لك حني يقتيض األمر ذ –الدعاوى العمومية 

وحسب املصدر ذاته، فقد دعا رئيس النيابة العامة أيضا إىل اتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى التي تبدو مناسبة 
ملعالجة الحاالت الخاصة، ومن بينها توفري خدمات خاليا التكفل بالنساء، املوجودة بالنيابات العامة، وكذلك تسخري 

 .انيات املتاحة للخاليا الجهوية للتكفل بالنساء عند االقتضاءاإلمك

 :وذكر بأن هذه التدابري تهم، أساسا، التبليغ عن طريق الشكاية اإللكرتونية لرئاسة النيابة العامة عرب حسابها 
plaintes@pmp.ma ملذكورة ا، والتبليغ عن طريق الحسابات اإللكرتونية للنيابات العامة مبختلف محاكم اململكة

عناوينها باملوقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، والتبليغ عن طريق األرقام الهاتفية املخصصة للشكايات بالنيابات العامة 
لدى مختلف محاكم اململكة، واملعلن عنها مبناسبة فرض الحجر الصحي يف بالغات للرأي العام، واملتوفرة عىل موقع 

نساء املغرب لالتحاد الوطني ل” كلنا معك“م هذه التدابري التبليغ عن طريق املنصة الهاتفية كام ته .رئاسة النيابة العامة
، والتي تتلقى شكايات النساء طيلة أيام األسبوع وعىل مدار األربع وعرشين ساعة 8350عىل الرقم الهاتفي املجاين 

 .ل الكتابية التقليديةباإلضافة إىل التبليغ بالوسائوتنقلها فورا إىل النيابات العامة ومصالح الرشطة القضائية املختصة، 

                                                           

منشورة مبوقع رئاسة النيابة العامة  2020أبريل  30نف ضد املرأة بتاريخ س/ر.ن.ع حول قضايا الع20دورية رئيس النيابة العامة  رقم  1297 
http://www.presidenceministerepublic.ma/ 

 

http://www.presidenceministerepublic.ma/
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كام أشارت الدورية إىل أن بعض النيابات العامة قد وضعت منصة خاصة باللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا 
 العنف من أجل تلقي شكايات النساء،وهي مبادرة يتعني تثمينها وتشجيعها.

ر كبري فرة ال تعكس حقيقة الواقع القائم فعليا،إذ ال زال هناك افتقالكن باملقابل فإن، مختلف اإلحصائيات املتو 
إىل البيانات الصحيحة حول الظاهرة بسبب صمت العديد من النساء وإحجامهن عن تقديم شكايات لدى الجهات 

تأخري لاملختصة عند تعرضهن للعنف مبختلف أصنافه وذلك لعوامل كثرية منها بطء اإلجراءات وعدم وضوح املسطرة،فا
يف توفري الحامية القضائية والفصل يف النزاع يؤدي إىل فقد قيمة الحق محل النزاع،ويخدم باملقابل مصالح املعتدي 

إن املرأة املعنفة أمام بطء اإلجراءات وتعقدها عىل  ويشجعه عىل املامطلة والتسويف بل واإلرصار عىل اعتداءاته.
در قها التي يكفلها القانون، وعدم درايتها باملساطر القضائية يساهم يف هاملستوى العميل، وغياب الوعي لديها بحقو 

حقوقها واستمرار معاناتها فقد تتعرض ألشكال مضاعفة من العنف تولد لها اليأس وتدفعها إىل التفكري يف التوقف عن 
 متابعة اإلجراءات، نظرا للصعوبات التي تعرتضها.

لصحية فقد ساهمت هذه الجائحة يف تنامي ظاهرة العنف األرسي حيث ويف ظل جائحة كورونا وحالة الطوارئ ا
صعوبة الولوج  للقضاء فبالرغم من وجود رقم هاتفي لتقديم الشكاية عن بعد إال أن األمر ال يخلو من عراقيل فجهل 

ق النائية، وكذا طالعديد من النساء املعنفات بكيفية التواصل اإللكرتوين وعدم وصول شبكة اإلنرتنت للعديد من املنا
عدم توفر العديد من النساء عىل هواتف ذكية وصعوبة التنقل يف ظل حالة الطوارئ الصحية ساهم يف تأزم الوضع 

وتجدر اإلشارة أن وضع النساء الالجئات واملهاجرات مقلق بالنظر لخصوصية أوضاعهن،  وتنامي ظاهرة العنف األرسي.
له من عنف،خوفا من االعتقال أو الرتحيل أو الطرد لعدم توفرهن عىل  التي قد تضطرهن للسكوت عام قد يتعرضن

 سندات اإلقامة، وعدم وعهني بالحامية التي يكفلها لهن القانون الوطني واملواثيق الدولية.

إن مجال التكفل القضايئ بالنساء املعنفات ال زال بحاجة إىل مزيد من الدعم والتعزيز يف كافة مراحل العملية 
ئية خاصة يف ظل األزمات املفاجئة، فأبرز املشاكل التي اعرتضت النساء املعنفات يف فرتة الحجر الصحي هي القضا

إشكالية االستقبال واإليواء فكان لزاما أن يتم توفري مراكز الستقبال ضحايا العنف يف ظل هذه الجائحة وعدم االقتصار 
ة التبليغ عن نه يف غياب مراكز لإليواء ال تستطيع الزوجة املعنفعىل املنصات اإللكرتونية للتبليغ وتقديم الشكاية أل 

 زوجها وهي مستقرة معه تحت سقف واحد فقد يؤدي األمر ملامرسة عنف أكرب عىل الزوجة املشتكية.

 ثانيا: دور السياسات العمومية يف التصدي لظاهرة العنف األرسي وحامية الضحايا
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والتصدي لظاهرة العنف مبختلف أشكاله، فقد تم إعداد والتوقيع عىل عدة يف إطار السياسة العمومية ملواجهة 
ومن بني  1298برامج مؤسساتية بهدف إيجاد الحلول والحد من تفيش ظاهرة العنف ضد النساء واألطفال باملجتمع. 

 هذه الربامج نجد:

حيث يهدف الربنامج إىل حامية  2011-2007الربنامج املتعدد القطاعات ملحاربة العنف ضد النساء "متكني" للفرتة  -
النساء والفتيات من جميع أشكال العنف،ومن أنشطته إنجاز بحث وطني حول ظاهرة العنف ضد النساء، وإجراء بحث 
تشخييص عن خدمات التكفل والتنسيق بني املتدخلني، وكذا وضعية املراكز املتعددة االختصاصات من أجل تحسني 

 .جودة التنسيق وتقديم الخدمات
بهدف دعم السياسة الوقائية وذلك من خالل  2016-2012الخطة الحكومية للمساواة يف أفق املناصفة "إكرام  -

التصدي السباب العنف املامرس ضد النساء،والرفع من الوعي املجتمعي مبخاطر هذه الظاهرة و تحسني التكفل بالنساء 
 ضحايا العنف عن طريق تطوير مجموعة من الخدمات.

حيث نص هذا الربنامج عىل تعزيز حقوق املرأة وتفعيل مبدأ املساواة وإرساء   2021-2016نامج الحكومي الرب  -
وتفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،وإطالق اسرتاتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد النساء، واعتامد 

ؤسساتية للنساء ضحايا العنف واألطفال يف وضعية " وتعزيز الحامية القانونية وامل2خطة حكومية للمساواة: "إكرام 
 صعبة أو يف نزاع مع القانون، واألشخاص يف وضعية إعاقة،وكذا املهاجرين األجانب.

 كام تم تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومأسسة الخاليا املركزية والالمركزية للتكفل بالنساء
كم وكذا القطاعات املكلفة بالعدل والصحة والشباب واملرأة، واملديرية العامة لألمن ضحايا العنف عىل مستوى املحا

 الوطني والقيادة العليا للدرك املليك.

كذلك مأسسة التكفل الصحي بالنساء ضحايا العنف والتمييزعرب الربنامج الوطني لوزارة الصحة من أجل التكفل 
اء ك إطالق مسار إعداد االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النسبالنساء واألطفال ضحايا العنف،باإلضافة لذل

2020-20301299. 

 الفقرة الثانية: دور املجتمع املدين يف التصدي لظاهرة العنف األرسي يف ظل حالة الطوارئ الصحية
الل خخالل فرتة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، قدمت عرب شبكة الرابطة " إنجاد ضد عنف النوع"، 

خدمة، توزعت بني االستامع وتقديم االستشارة والدعم النفيس، باإلضافة إىل التوجيه  492هذه الفرتة، ما مجموعه 
والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلني وغريهم، من أجل متكني النساء من عدد من الخدمات ضمنها اإليواء 

                                                           

 46-45ق ص: دليل عميل ملناهضة العنف ضد النساء لفائدة مراكز االستامع بإقليم شفشاون، نفس املرجع الساب1298 
 .42ص  2020ة نوزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، نرشة املساواة )واقع املساواة بني النساء والرجال يف أرقام.( العدد األول س  1299 
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لقنا عىل أوضاع النساء داخل الحجر الصحي هو أن العنف رغم كونه وقالت: "ما يزيد من ق ملا يقرب من عرش ضحايا.
ظاهرة اجتامعية كونية متس كل املجتمعات والفئات االجتامعية، إال أن الفئات األكرث هشاشة هي األكرث عرضة له، 

لهذه الرشيحة التي اضطرت للتوقف عن عملها غري املهيكل بسبب ظروف  الوضع االقتصادي فام بالك بعد تفاقم
انتشار فريوس كورونا ورشوط الحجر الصحي"، مضيفة أن "األكيد أن هذه الفئة من النساء ستتعرض لعنف مزدوج: 

ساء بوضع تدابري ية حقوق النولتفادي تفاقم أكرب وأخطر للعنف ضد النساء، أوصت فيدرال عنف اقتصادي وعنف زوجي".
أسهل لتمكني النساء من التبليغ عن العنف يف الصيدليات أو يف أماكن آمنة ومتاحة يف األحياء أو عرب أرقام مجانية، 

 واعتامد تدابري إبعاد املعنفني عن الضحايا بشكل تلقايئ من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن يف بيت الزوجية.

 أوصت بضامن استمرارية عمل وتفعيل أكرب ألدوار الخاليا املحلية والجهوية وللجان املكلفة مبوجب كام     
القانون مبناهضة العنف ضد النساء وتوفري الخدمات وضامن الحامية الواجبة لهن خالل هده الفرتة الصعبة، وكذا 

الوقاية  هن إىل هذه املراكز، وتكثيف رشوطتوفري أوسع ورسيع لخدمات اإليواء املؤسسايت للنساء مع تسهيل تنقل
 1300والسالمة الصحية يف ظل انتشار الوباء.

كذلك أعلن االتحاد الوطني لنساء املغرب عن إطالق شبكة وطنية للمواكبة النفسية واالجتامعية عن بعد،       
مارس  27لذي أطلقه االتحاد يف خلية إنصات يف كل جهات البالد، وذلك باملوازاة مع الربنامج الخاص ا 12عرب تفعيل 

املايض عن طريق منّصة "كلنا معك" ملواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع، 
وتتكّون خاليا اليقظة من متخّصصني يف مجال علم النفس وعلم االجتامع واالستشارة النفسية والوساطة األرسية 

وتهدف الشبكة إىل اإلنصات للنساء والشباب واألشخاص يف أوضاع هّشة والتخفيف  عد. ومساعدين اجتامعيني عن ب
من عزلتهم يف خالل فرتة الحجر الصحي، باإلضافة إىل اإلرشاد والتوجيه بشأن البدائل املتاحة من أجل الحفاظ عىل 

 .1301العنف التامسك األرسي عرب الوقاية من النزاعات وحامية النساء والفتيات من كّل أنواع

وتعترب هذه املبادرة عمال جيدا يهدف ملواكبة وحامية النساء واألطفال ضحايا العنف وتحسيسهم بالحامية 
ويف محاولة لطأمنة النساء املعنّفات والجمعيات، أعلنت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة  والتكافل.

ة الدعم املايل ملبادرات الجمعيات وشبكات مراكز االستامع، من أجل مواكبة عن اتخاذ تدابري عّدة، منها إطالق عملي
النساء يف أوضاع صعبة خالل هذه املرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف يف كّل 

                                                           

  https://www.alaraby.co.ukمقال منشور باملوقع التايل:  "العنف النفيس يتصدر أشكال تعنيف املغربيات يف "الطوارئ الصحيةعادل نجدي:  1300 
 . عىل الساعة الرابعة زواال.20/07/2020تاريخ الزيارة 

 االتحاد الوطني لنساء املغرب يطلق شبكة وطنية  للمواكبة النفسية واالجتامعية عن بعد  1301 
http://www.maroc.ma/   عىل الساعة  الثامنة ليال. 22/07/2020تاريخ الزيارة 
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اإلرشاد نحو ايا، و أنحاء البالد عن طريق االستامع والدعم النفيس والتنسيق مع املصالح املختصة لحامية الضح
 .1302الخدمات

ووّجهت املنظامت رسالة إىل وزيرة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة يف املغرب جميلة املصيل، 
ووزير الصحة خالد آيت الطالب، قالت فيها إّن "معّدل العنف اتجاه النساء جّد مرتفع، ومن املرجح أن تزداد وتريته 

ات التي بدأت تظهر جلياً داخل األرس نتيجة الضغوط النفسية املرتبطة بوضعية الحجر الصحي". تصاعداً بسبب التوتر 
ولفتت إىل تسجيل "حاالت عّدة استغّل فيها األزواج الحجر الصحي من أجل مامرسة الضغط النفيس واإلكراه 

يف املائة من حاالت العنف،  52ل الجسدي إلجبار زوجاتهم عىل التخيل عن حقوقهّن"، مذكّرة بأّن العنف األرسي ميثّ 
ن التنقل مبوجب حالة الطوارئ الصحية يصّعب مهمة ــــــويف الوقت الذي أشارت فيه املنظامت إىل أّن الحّد م

الجمعيات الحقوقية "للتجاوب الرسيع" مع الضحايا وتوفري خدمات اإليواء والدعم لهّن، دعت السلطات إىل تكثيف 
حي من خالل اقرتاحات عّدة، منها "إعطاء تعليامت ـــــــحايا العنف مع ظروف الحجر الصتدابري حامية النساء ض

امة"، دم وجود أمر من النيابة العـــللرشطة لالنتقال الفوري إىل املنازل يف حالة العنف األرسي، حتى يف حالة ع
ذه ـــلنساء خالل هب ضد اــــنف املرتكباإلضافة إىل "فرض العقوبة القصوى عىل جميع الجنح والجرائم املرتبطة بالع

 .1303الفرتة"
ومن جهتها، تقول رئيسة "شبكة إنجاد ضد عنف النوع" التابعة للرابطة الدميقراطية للدفاع عن حقوق املرأة، نجية      

 إنّه "حني يلتقي الفقر والقهر والجهل والهشاشة ويُضاف إليها الحظر والحجر الصحي، فإّن كل أشكال 1304تازروت،
العنف قد تحدث ،وتبقى النساء الحلقة األضعف يف هذا الوضع الحرج جداً". وتشري إىل أّن "األسبوَعني الثاين والثالث 
ً يف عدد النساء املعنفات اللوايت يتواصلَن مع املستمعات واملسعفات االجتامعيات  من الحجر الصحي عرفا تزايدا

ل نّه منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، عملت "شبكة إنجاد" التي تستقبالعامالت يف شبكة إنجاد عرب الهاتف"،ويُذكر أ 
وتدعم النساء املعنّفات وتدافع عنهّن عىل وضع أرقام املستمعات واملساعدات االجتامعيات بترصّف النساء والفتيات 

 ضحايا العنف، من أجل متكينهّن من خدمات االستامع وتسهيل تواصلهّن مع متخصصات نفسيات ومحامني
 ومحاميات يف الشبكة، ومن الدعم النفيس واملصاحبة الذاتية.

                                                           

تاريخ الزيارة  https://m.al3omk.com/531849.htmlهاجر رشيد: حني تُحجر الضحية مع جالدها .. حكاية نساء يعانني العنف يف زمن كورونا   1302 
 عىل الساعة السابعة مساء. 23/07/2020
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، من مضاعفات الحجر الصحي عىل قدرات النساء عىل مقاومة  1305وقد نبه املرصد املغريب للعنف ضد النساء
العنف، عقب تسجيله ثغرات يف تدابري الدعم والحامية والتكفل املخصصة لهن، خاصة يف ظل "عدم استحضار 

ع عىل مستوى التدابري املتخذة للدعم االجتامعي أثناء الجائحة، وضعف الحامية لهن، والتمييز، وضامن مقاربة النو 
 سالمتهن"، معتربا أن "العنف املنزيل ال يقل خطورة عن وباء كورونا".

وسجل املرصد ذاته، تصاعد حاالت العنف ضد النساء منذ بداية الحجر الصحي، ووجود تقصري كبري من لدن 
طات األمنية واإلعالم يف الحديث عنها، مشريا إىل أن النساء والفتيات "وجدن أنفسهن وحيدات يف مواجهة السل

 مخاطر العنف، يف ظروف اجتامعية واقتصادية قاسية جدا، مع تواجد املعنف معهن طيلة الوقت وضمن الفضاء نفسه".

تقبال مستوى النيابة العامة، إثر توقف عمل خاليا اسواعترب البالغ أن التدابري املتخذة من طرف وزارة العدل، عىل 
النساء واألطفال ضحايا العنف باملحاكم، "مهمة لكنها غري مالمئة لجميع النساء"، عىل اعتبار أنها تقرتح استقبال 

 لشكاويهن عرب الفاكس والربيد اإللكرتوين، "يف حني أن النساء يف غالبيتهن أميات، وال ميلكن إمكانيات التواص
عرب األنرتنيت"، يضيف البالغ ذاته، متسائال عن اإلمكانيات املتاحة للنساء ضحايا العنف الجسدي والجنيس، يف ظل 

 .1306غياب بنيات مؤسسية خاصة، الستقبالهن وإيوائهن أو للتكفل بهن طبيا خالل هذه املرحلة
صاره ليهن متييز يف تحصيله، "باقتوحول مسألة الدعم االجتامعي، اعترب بالغ املرصد أن النساء مورس ع     

عىل رب األرسة بالنسبة إىل بطاقة "راميد"، يف تناقض تام مع مقتضياتها باعتبارها تأمينا موجها لألرس، مسجال، 
كذلك، صعوبة وصول فئات واسعة من النساء العامالت يف االقتصاد غري املهيكل وغري العامالت، إىل املساعدات التي 

 سبب تفيش األمية الرقمية، إضافة إىل افتقار رشيحة منهن لهواتف وعىل اإلنرتنيتتقدمها الدولة ب

 
 : خـــــــاتـــــمـــة

                                                           

(؛ 2014غشت  7) 1435شوال 10الصادر يف  2852.14ء آلية وطنية ثالثية الرتكيب، أحدثت مبوجب قرار وزاري يعد املرصد الوطني للعنف ضد النسا 1305 
 ويضم رشكاء مؤسساتيني ميثلون القطاعات الحكومية املتدخلة يف مجال مناهضة العنف ضد النساء، وجمعويني وباحثني ميثلون مراكز الدراسات

 .والبحث بالجامعات
ية إطارا يؤسس ويرسخ املقاربة التشاركية التي يتبناها مختلف الفاعلني املعنيني مبحاربة ظاهرة العنف ضد املرأة، كخيار اسرتاتيجي وتعترب هذه اآلل 

م ايف تنمية وتطوير املعرفة يف مجال العنف ضد النساء واملساهمة يف نرش ثقافة احرت   لرصد ومتابعة مختلف أبعاد وأوجه هذه الظاهرة وكذا املساهمة
 .حقوق املرأة

 مرصد مغريب: خطورة العنف املنزيل تضاهي كورونا مقال منشور عىل الرابط التايل: جامل سامحي:   1306 
      https://www.hespress.com/femme/468529.html   امنة ليال.عىل الساعة الث 22/07/2020تاريخ الزيارة 
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إن ما تم رصده من ارتفاع وتفيش لظاهرة العنف املوجه ضد النساء والفتيات يف ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد 
نفصلة عن القضايا االجتامعية، االقتصادية، والسياسية، وأن أنه أزمة م، أظهر أن وباء كورونا ال ميكن التعامل معه عىل 19

ات . ويف هذا الصدد، ميكن صياغة عدد من اآلليالتصدي للعنف الناجم عن الوباء يجب أن يكون جزءا من اسرتاتيجيات املواجهة
 :ييلالتي قد تساهم يف الحد من العنف ضد النساء واألطفال يف ظل هذه الظروف، وميكن إجاملها فيام 

يجب أال تقترص إجراءات التصدي للعنف ضد النساء والفتيات عىل مرحلة ما بعد حدوثه،   :الوقاية واالستباقية -
وإمنا ينبغي أن يتم اتخاذ العديد من اإلجراءات االستباقية التي تحول دون حدوثه، وذلك من خالل توسيع قاعدة 

اء تأمني عىل البطالة، من أجل تحقيق االكتفاء الذايت للنساألمن االجتامعي واالقتصادي وتوفري فرص الشغل وال
 املعنفات اللوايت يكون الشخص املعنف هو املعيل الوحيد لهن.

يجب خلق وابتكار سبل جديدة لتسهيل التبليغ عن العنف تستمر حتى   تعزيز آليات التواصل والتبليغ عن بعد: -
ع لساخنة، بل ومن خالل جميع وسائل االتصال التي قد تستطيبعد الجائحة، ليس فقط عرب الصيدليات والخطوط ا

النساء املعنفات الوصول إليها وزيادة االعتامد عىل اإلنرتنت يف تقديم االستشارات والدعم النفيس، واستخدام الحلول 
وصول إىل لالقامئة عىل خدمة الرسائل القصرية، وتوسيع شبكات الدعم للوصول إىل النساء اللوايت ال يتمّكن من ا

 خطوط الهواتف أو اإلنرتنت.
اعتامد الوساطة األرسية يف حل النزاعات: وتتجىل أهميتها يف كونها تشكل مجموعة من األدوات القانونية   -

لحسم املنازعات األرسية بشكل متميز عام تقتضيه املساطر القضائية التقليدية، وتتيح لألطراف فرصة املشاركة يف 
اع وتساهم يف إشاعة ثقافة الحوار والسلم االجتامعي، كام توفر مناخا مالمئا للمبادرة،فهي توفر إيجاد الحلول للنز 

 إطارا قانونيا يضمن لألطراف الحصول عىل حلول لفض النزاع يف جو يشمله التفاهم واالطمئنان . 
 ة.إدماج إجراءات خاصة باملرأة املغربية املهاجرة واملعنفة يف االسرتاتيجية الوطني -
تقوية ودعم مراكز االستقبال واإليواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف، وتكوين املساعدات االجتامعيات  -

والعامالت يف مراكز استقبال النساء ضحايا العنف يف مجال الهجرة،من أجل مساعدة املهاجرات والالجئات اللوايت 
 يتعرضن للعنف والتهميش.

 لعنف ضد النساء،وإخضاعهم للعالجات والتكوينات االزمة.إحداث مسار تكفيل خاص مبرتكبي ا -
 إخراج وتفعيل املجلس االستشاري لألرسة والطفولة. -
الرتكيز عىل تغيري العقليات ألن القانون وحده غري كاف، حيث يجب اعتامد اسرتاتيجية لتوعية وتحسيس  -

ة وتحقيق األرسية من أجل الحفاظ عىل استقرار األرس  املجتمع برضورة التخيل ونبذ ثقافة العنف والقوة يف حل النزاعات
  األمن باملجتمع.

 الئحة املراجع

 :الكتب 
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 -    ،م، 2002سعد الزهراين، ظاهرة إيذاء األطفال يف املجتمع السعودي، مركز أبحاث مكافحة الجرمية، الرياض 
  -   257ت ص: لسان العرب البن منظور الجزء التاسع، الطبعة األوىل دار صادر بريو 
 -   م عامن. 2008الطبعة األوىل  دار الفروق  -األرسي دوافعه وآثاره وعالجه من منظور تربوي إسالميمحمد عبد السالم العرود العنف 
 -  2004أحمد أجوييد:املوجز يف رشح القانون الجنايئ الخاص املغريب، الجزء الثاين، كلية الحقوق، فاس، السنة     الجامعية-

 .63،ص:2005
 -  2016سامية بوروبة االجتهادات القضائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسانية للمراة، بدون طبعة سنة  
 -  مرص. 2015عادل مو ى عوض : العنف األرسي وأثره عىل الفرد و املجتمع بدون طبعة، يناير 
 -  ،1999، للعلوم األمنيةط األوىل الرياضاملجني عليه، أكادميية نايف العربية محمود أحمد طه، الحامية الجنائية للطفل محمود أحمد طه. 
 -  ،منرية بنت عبد الرحمن آل سعود، إيذاء األطفال، أنواعه وأسبابه، وخصائص املتعرض له، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 م 2005الرياض،
  2004األمنية، الرياض،  جرائم العنف وسبل املواجهة، جامعة نايف العربية للعلوم ، 
   1997مصطفى عمر التري:العنف العائيل، إصدار جامعة نايف للعلوم األمنية الرياض  

 األطروحات والرسائل:
 -  بوعالق كامل: العنف األرسي وأثره عىل األرسة واملجتمع يف الجزائر أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع، كلية العلوم

 جامعة وهران.االجتامعية، 
 -  عالية أحمد صالح ضيف الله، العنف ضد املرأة بني الفقه واملواثيق الدولية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف الفقه

  2008وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية سنة 
  - دة ل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون الخاص وحمحمد عزوزي الحامية الجنائية للطفل ضحية سوء املعاملة بحث لني

البحث والتكوين األرسة والطفولة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة 
 .2005/2006الجامعية 

 املقاالت : 
 –  1993، 3مام أم الوراء، مجلة الحقوق. ع عبد الهادي مخيمر، اتفاقية حقوق الطفل خطوة إىل األ 
 -   مركز بحوث  3العدد  12بشري صالح البلبييس: دور الرشطة الوقايئ للحد من العنف األرسي ، بحث يف جملة الفكر الرشطي املجلد

 م ، 2003كتوبر  84العدد  –الشارقة 
  2012-العدد األول  -28دة النفسية، مجلة جامعة دمشق املجلد وعالقته بالوحمحمد عزت عريب كاتبي: العنف األرسي املوجه نحو األبناء. 

 تقارير ودالئل : 
 -  املندوبية السامية للتخطيط :بحث حول تأثري فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس،مذكرة حول نتائج

 .2020البحث لسنة 
 - 2017بإقليم شفشاون  مطبعة الخليج العريب، تطوان ، سنة سعاد النجار دليل عميل ملناهضة العنف ضد النساء  
  -   وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، البحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء، النتائج األولية صدرت

  2020يوليوز  15 تاريخ الزيارة  social.gov.ma. املوقع اإللكرتوين  11-10ص:  2019ماي  14بتاريخ 
 -    لعدد ا)واقع املساواة بني النساء والرجال يف أرقام.( وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، نرشة املساواة

 :املنشورات الدوريات  2020األول سنة 
 -   منشورة مبوقع رئاسة النيابة العامة  2020بريل أ  30س/ر.ن.ع حول قضايا العنف ضد املرأة بتاريخ 20دورية رئيس النيابة العامة  رقم

http://www.presidenceministerepublic.ma/ 

http://www.presidenceministerepublic.ma/
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 املقاالت اإللكرتونية :
 - عىل  2020أبريل  28ريخ مقال منشور بتا "عادل  نجدي:  العنف  النفيس يتصدر أشكال تعنيف املغربيات يف "الطوارئ الصحية

   https://www.alaraby.co.ukاملوقع التايل : 
  -   عىل املوقع التايل:  2020 أ بريل 1إلهام الطالبي : نساء مغربيات تحت سطوة الحجر املنزيل والعنف مقال منشور بتاريخ

https://www.independentarabia.com/   
 -   Megan O’Donnell,Amber PetermN et  Alina Potts :Une perspective de genre sur le covid-19 : Pandémies et 

violence contre les femmes et les enfants.  
 https://www.cgdev.org/blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-

women-and-children   
 -   :عزة هاشم :"جائحة الظل": هل ساهم فريوس كورونا يف تصاعد العنف ضد النساء يف العامل؟  مقال منشور عرب املوقع التايل

https://covid-19.ecsstudies.com/6782/  
تدعم ضحايا العنف املنزيل "املحارصين" أثناء جائحة كورونا  مقال منشور عرب موقع األمم املتحدة األمم املتحدة    -

https://www.un.org/ar/coronavirus/     

-   Le coronavirus alimente la violence domestique au Moyen-Orient 
 https://www.dw.com/en/coronavirus-fuels-domestic-violence-in-the-middle-east/a-

52991848    
حدة تدعم ضحايا العنف املنزيل "املحارصين" أثناء جائحة كورونا  مقال منشور عرب موقع األمم املتحدة األمم املت  - 

https://www.un.org/ar/coronavirus/     

 -  تُحجر الضحية مع جالدها .. حكاية نساء يعانني العنف يف زمن كورونا  مقال منشور عرب الرابط التايل هاجر رشيد: حني 
https://m.al3omk.com/531849.html   

  -   ية عن بعداالتحاد الوطني لنساء املغرب يطلق شبكة وطنية  للمواكبة النفسية واالجتامع 
 http://www.maroc.ma/   
   -   هاجر رشيد: حني تُحجر الضحية مع جالدها .. حكاية نساء يعانني العنف يف زمن كورونا

https://m.al3omk.com/531849.html   
 -   لرابط التايل:       جامل سامحي: مرصد مغريب: خطورة العنف املنزيل تضاهي كورونا مقال منشور عىل ا

https://www.hespress.com/femme/468529.html   
 -  :نجاة الرازي، "العنف املنزيل بعض عنارص التعريف والتشخيص" مقال منشور باملوقع التايل

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20780&r=0   
 القوانني واملراسيم : -

 -  املتعلق مبحاربة العنف  103.13( بتنفيذ القانون رقم 2018فرباير  22) 1439جامدى اآلخرة  5صادر يف  1.18.19ظهري رشيف رقم
 .1449(، ص 2018مارس  12) 1439جامدى اآلخرة  23بتاريخ  6655عدد ضد النساء املنشور بالجريدة الرسمية 

  -  القايض بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش   02.20.456مرسوم رقم
 .2020يوليوز  9، املوافق 1441ذو القعذة  17مكرر، بتاريخ  6898الصادر بالجريدة الرسمية عدد  19كوفيد -فريوس كورونا

  -  19كوفيد -املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا 2.20.293مرسوم رقم 
 .2020مارس  1441/24رجب  29مكرر بتاريخ  6867املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 نا على المجتمع المغربي واستراتيجيات معالجتهااآلثار االجتماعية والنفسية لجائحة كورو

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%22%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%22
https://www.independentarabia.com/node/107746/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.cgdev.org/blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://www.cgdev.org/blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-women-and-children
https://covid-19.ecsstudies.com/6782/
https://www.un.org/ar/coronavirus/%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2015/07/2020%20على%20الساعة%20التاسعة%20ليلا.-
https://www.un.org/ar/coronavirus/%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2015/07/2020%20على%20الساعة%20التاسعة%20ليلا.-
https://www.dw.com/en/coronavirus-fuels-domestic-violence-in-the-middle-east/a-52991848
https://www.dw.com/en/coronavirus-fuels-domestic-violence-in-the-middle-east/a-52991848
https://www.un.org/ar/coronavirus/%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2015/07/2020%20على%20الساعة%20التاسعة%20ليلا.-
https://www.un.org/ar/coronavirus/%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2015/07/2020%20على%20الساعة%20التاسعة%20ليلا.-
https://m.al3omk.com/531849.html
http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://m.al3omk.com/531849.html
https://www.hespress.com/femme/468529.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20780&r=0
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باحثة يف الجغرافيا، جامعة السلطان موالي سليامن )املغرب(

ليامن )املغرب(باحثة يف الجغرافيا، جامعة السلطان موالي س

 باحثة يف الجغرافيا، جامعة السلطان موالي سليامن )املغرب(
 

 :ملخص

" تأثري عىل الدول واالفراد 19والتي عرفت باسم "كورونا" أو "كوفيد  2020كان للجائحة التي عرفها العامل يف سنة 
ن تداعيات امعية والنفسية وغريها. وللتقرب أكرث ميف مختلف بلدان العامل، عىل جميع املستويات، االقتصادية واالجت

هذا الوباء وملعرفة انعكاسه عىل الجانب النفيس واالجتامعي للمواطنات واملواطنني املغاربة، قمنا بجمع التمثالت 
، ءاالجتامعية التي يحملها هؤالء حول املوضوع لنتمكن من الفهم الجيد للتغريات االجتامعية الناتجة عن هذا الوبا

مستجوبا من مختلفالجهات  672وبالتايل معرفة سبل مواجهته. عىل هذا األساس تم االعتامد عىل دراسة ميدانية شملت
املغربية، وكذا اإلحصائيات املقدمة من طرف منظامت عاملية كاملنظمة العاملية للصحة، وكذلك معطيات محلية ووطنية 

 كوزارة الصحة. 

ول سؤال جوهري متت صياغته عىل النحو التايل: "ماهي التمثالت االجتامعية تتمحور إشكالية هذه الدراسة ح
التي يحملها املواطنون املغاربة حول األزمة الوبائية لفريوس كورونا وانعكاساتها عىل الوضعية االجتامعية 

النفيس، حيث أن و  والنفسية؟".اتفقت متثالت املواطنني عىل أن للوباء وقع كبري عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي
أثر بشكل خطري عىل العالقات بني األفراد بني متقبل للحجر الصحي  19-نتائج الدراسة أبانت عىل أن تفيش كوفيد

 وظروف التباعد االجتامعي ورافض له، كام خلف انعكاسات سلبية داخل األرس ووضعهم النفيس.

 عية ونفسية، املغرب. متثالت اجتامعية، كورونا، انعكاسات اجتام كلامت مفتاحية:
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Résumé : 

La pandémie que le monde a connue en 2020, sous le nom de « Corona » ou «Covid 

19», a eu un impact mondial, sur tous le plans, économique, social, psychologique et 

autre. Pour se rapprocher des répercussions de cette épidémie et connaître ses 

répercussions sur l'aspect psychologique et social des citoyennes et des citoyens 

marocains, nous avons recueilli leurs représentations socialesafin de pouvoir bien 

comprendre les changements sociaux résultant de cette épidémie, et ainsi savoir comment 

y faire face. Sur cette base, une étude de terrain a été adoptée qui a inclus 672 interviewers 

de différentes régions marocaines, ainsi que des statistiques fournies par des organisations 

internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé et nationales telles que le 

ministère de la Santé. 

La problématique de cette étude tourne autour d'une question fondamentale qui a été 

formulée comme suit : "Quelles sont les représentations sociales des citoyens marocains 

de la crise épidémique du Covide-19 et ses répercussions socio-psychologique ?"Les 

représentations citoyennes s'accordent à dire que l'épidémie a eu un impact majeur sur la 

situation économique, et donc sociale et psychologique. Lesrésultats de l'étude ont montré 

que la propagation du Covid-19 affectait gravement les relations entre les individus au 

sein de la société, ainsi que des répercussions au niveau socio-psychologique des 

citoyens. 

Mots clés :  

représentations sociales, corona, répercussions sociales et psychologiques, Maroc. 

 

 مقدمة:
شكلت األمراض واألوبئة عىل مر السنني إحدى التحديات الكربى الستمرار البرشية، فخالل القرون السابقة 
كانت األمراض تأيت عىل املاليني، كمرض الطاعون واملالريا والكولريا...إلخ، ومع التطور الطبي اختفت هذه 

وباء خطري بدولة الصني، رسعان ما تطور وانترش بشكل كبري،  األمراض، ويف شهر دجنرب من السنة املنرصمة، ظهر
ليصبح وباء عامليا، حيث أطلقت عليه منظمة الصحة العاملية مصطلح "جائحة كورونا" نظرا لخطورة هذا الفريوس فتاك 

 ورسعة انتشاره. 

تلف من دولة إىل وقد سارعت الدول والحكومات إىل احتواء الوباء ومحارصته من خالل إجراءات متعددة، اخ
أخرى، ومن بينها وقف حركة التنقل الخارجي والحجر الصحي للساكنة وتوقيف حركة مجموعة من األنشطة 

 االقتصادية...إلخ، هذه اإلجراءات كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتامعية ونفسية وخيمة. 
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عض ىل املواطنني املغاربة مع إبراز بوتأيت هذه الدراسة لكشف اآلثار االجتامعية والنفسية لجائحة كورونا ع
االسرتاتيجيات الكفيلة مبعالجة هذه االنعكاسات الوخيمة، فمرحلة ما بعد األزمة تتطلب مجموعة من التدابري 

 واإلجراءات، كام تتطلب تغريات جذرية يف السياسات العمومية يف ظل األخطار التي أضحت تهدد البرشية. 

 إشكالية الدراسة  .1
شكالية الرئيسية لهذا املقال العلمي يف السؤال التايل "ما هي االنعكاسات االجتامعية واالقتصادية لوباء تتبلور اإل 

 كورونا عىل املغرب وكيف ميكن معالجتها؟ "ولإلجابة عن هذا السؤال املحوري قسمناه إىل األسئلة الفرعية التالية: 

o املغريب؟  ما هي اآلثار االجتامعية لجائحة كورونا عىل املجتمع 
o  ما هي اآلثار النفسية لجائحة كورونا عىل املجتمع املغريب؟ 
o  ما هي االسرتاتيجياتوالتدابري الكفيلة مبعالجة اآلثار االجتامعية والنفسية لجائحة كورونا يف ظل هذه

 الظرفية وكذلك يف فرتة ما بعد األزمة؟
 فرضيات الدراسة  .2

ث ناء عىل ما متكنا من قراءته حول املوضوع، وباالستناد عىل البحتعترب الفرضية من ركائز البحث العلمي، فب
 امليداين واملالحظة اللذان قمنا بهام، ميكن أن نضع الفرضيات التالية للدراسة قصد اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية:

o ايل اجتامعية لتكان لوباء كورونا وقع ملحوظ عىل النظام االجتامعي املغريب ملا خلفه من خسائر اقتصادية وبا
 كتفيش ظاهرة البطالة وظهور املشاكل األرسية وتراجع الروابط العائلية.

o عىل املجتمع املغريب انتشار الخوف يف صفوف املواطنني وتفيش القلق والرهاب  19-من تداعيات ظهور كوفيد
بب مخلفاته بارشة فبسمن خطر العدوى واالصابة ثم خطر االكتئاب واالنتحار، ان مل يكن بسبب الوباء بصفة م

 من فقر وبطالة.
o  املواطن املغريب يف حاجة أكرث من أي وقت مىض اىل الدعم عىل جميع املستويات، يتوجب عىل الدولة تبني

اسرتاتيجية ناجحة للحد من تداعيات الوباء، وذلك بتقديم الدعم لألرس الهشة وإعادة تنشيط االقتصاد املغريب 
امعية للمواطنني، كذا والحرص عىل توفري وتقديم الدعم النفيس للساكنة من خالل والعمل عىل املصاحبة االجت

 وسائل اإلعالم.

 تتعدد أهداف هذه الدراسة العلمية وميكن إجاملها يف اآليت: : أهداف الدراسة  .3
o ن.و معرفة اآلثار االجتامعية لجائحة كورونا عىل املجتمع املغريب من خالل التمثالت التي يحملها املواطن 
o .تحديد اآلثار النفسية لجائحة كورونا عىل املواطنني املغاربة 
o .تحديد االسرتاتيجيات التي عىل الدولة تبنيها ملعالجة اآلثار االجتامعية والنفسية لجائحة كورونا 
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 منهجية الدراسة .4
صحة وكذلك معطيات لل يف دراستنا لوباء كورونا اعتمدنا عىل املعطيات الرسمية مبا فيها معطيات املنظمة العاملية

 672وزارة الصحة املغربية، كام اعتمدنا عىل الدراسة امليدانية من خالل توزيع استامرة اإللكرتونية عبئت من طرف 
" وقد متت صياغتها خصيصا من أجل هذه الدراسة، وقد تم تعبئة Google Formsمستجوبا عن طريق خاصية "

 ، وفيام ييل خصائص العينة املدروسة. 2020ماي  30أبريل و 15االستامرة ما بني 

o  (؛ %33إناثا ) 222( و%67ذكرا ) 450الجنس: عبئت االستامرة من طرف 
o  تليها فئة   %58.6سنة النسبة األهم ب  30 – 21السن: شملت االستامرة جميع الفئات العمرية، وقد شكلت فئة

 ؛ % 25.6سنة ب  40 – 31
o  من املستجوبني مبستوى تعليمي  %93.6طرف فئة متعلمة، حيث أن املستوى الدرايس: عبئت االستامرة من

 جامعي؛ 
o ( واملستخدمون بالقطاع %37( واملوظفون بالقطاع العام )%41نوع النشاط: شمل االستبيان التالميذ والطلبة )

 (، أي أن االستامرة%0.7( وربات البيوت )%5.1( والعاطلني )%4.9( وأصحاب املهن الحرة )%8.9الخاص )
 شملت جميع فئات املجتمع؛

o  التوزيع الجغرايف: شملت العينة املدروسة جميع الجهات املغربية، وقد جاءت جهة مراكش آسفي يف املرتبة األوىل
( ثم جهة الدار البيضاء سطات ب %13.1مستجوبا ) 88( تليها جهة فاس مكناس ب %25.5مستجوبا ) 172ب 

 (.%12.6مستجوبا ) 85
I. لجائحة كورونا عىل املجتمع املغريب  اآلثار االجتامعية 

مخلفات عىل املجتمع املغريب، سواء عىل  19-ككل األخطار التي ميكن أن تصيب املجتمعات، كان لكوفيد
مارس  02املستوى االقتصادي أو االجتامعي أو النفيس. فبعد أن عرف املغرب أول حالة إصابة بفريوس كورونا يوم 

صابة اتخذت الحكومة املغربية إجراءات مهمة للتصدي لهذا األزمة العاملية. من بني هذه ، وفور ظهور أول حالة إ 2020
، كام 2020مارس  19مساء( ابتداء من  18.00اإلجراءات تطبيق حالة الطوارئ الصحية، ومنع التنقالت الليلية )ما بعد 

نازلهم، لالزمة من أجل عدم مغادرة األشخاص ملتم التأكيد عىل السلطات العمومية املعنية إىل اتخاذ التدابري األمنية ا
ومنع أي تنقل لكل شخص خارج املنزل إال يف حاالت الرضورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتامع ملجموعة 
من األشخاص، وإغالق املحالت التجارية وغريها من املؤسسات التي تستقبل العموم خالل فرتة حالة الطوارئ 

 . مام سبب توقف لألنشطة االقتصادية وبالتايل ارتفاع معدل البطالة ثم الفقر باإلضافة اىل ظهور مشاكلالصحية املعلنة
 أرسية جراء الحجر الصحي باملنزل.
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 انتشار البطالة  .1
بسبب إجراءات الحجر الصحي، فقدت نسبة مهمة من 
الساكنة عملها، خاصة بالقطاع غري املهيكل، والشكل التايل 

 يوضح ذلك.

(: التوقف عن العلم بسبب جائحة كورونا 1ل رقم )شك
 حسب رأي املستجوبني

 2020املصدر: البحث امليداين أبريل وماي 

تسبب ظهور وباء كورونا يف خسارة بعض املواطنني ملهنهم كام هو مبني يف الشكل أعاله، حيث أن ما يزيد عن 
مرتفعة قد تخلف مشاكل عدة داخل املجتمع، خاصة  من املواطنني وجدوا أنفسهم أمام وحش البطالة وهي نسبة 51%

، اليشء الذي %22وأن نسبة املواطنني العاطلني عن العمل قبل الوباء بلغت حسب املندوبية السامية للتخطيط نسبة 
 يزيد من معاناة األرس يف ظل األزمة الوبائية.

 ارتفاع معدل الفقر  .2
ورونا اإلمنايئ التابع لجامعة األمم املتحدة، أن تفيش فريوس كيف تقرير نرشه املعهد العاملي لبحوث االقتصاد 

مليون شخص تحت عتبة الفقر ليصلوا اىل الفقر املدقع، حيث سريتفع عددهم اىل أكرث  400الجديد قد يدفع أكرث من 
إنهاء  نفتأثري الفريوس أصبحيطرح تحديا حقيقيا أمام تحقيق هدف التنمية املستدامة بشأ  1307مليار إنسان. 1.1من 

 .الذي وضعته األمم املتحدة 2030الفقر بحلول عام 

فاق بالنسبة اآل »فقد أكد عدة باحثني ومختصني من بينهم أندي سومرن، وهو أحد املشاركني يف إعداد التقرير 
ة ر لألشخاص األشد فقراً يف العامل تبدو قامتة ما مل تبذل الحكومات املزيد من الجهود عىل نحو رسيع وتعوض الخسا

. كام خلص الباحثون اىل أن الوباء قد يعيد توزيع الفقر جغرافيا، فمنطقة 1308«اليومية للدخل التي يواجهها الفقراء
 حراء.هي أكرث عرضة للفقر املدقع وتليها منطقة جنوب الص -نظرا لالكتظاظ الذي تعرفه-جنوب آسيا وعىل رأسها الهند 

  

                                                           
تاريخ آخر تصفح: املدقع-الفقر-الناس-مزيدا-يدفع-كوروناhttps://www.skynewsarabia.com/business/1351914-متوفر عىل:1307
20/07/2020 
-مليار-11-إىل-مدقع-فقر-يف-يعيشون-من-عدد-ترفع-قد-«كورونا»-أزمة/https://aawsat.com/home/article/2330611متوفر عىل :1308

 20/07/2020تاريخ اخر تصفح  شخص

51%
49%

نعم ال

https://www.skynewsarabia.com/business/1351914-كورونا-يدفع-مزيدا-الناس-الفقر-المدقع
https://aawsat.com/home/article/2330611/أزمة-
https://aawsat.com/home/article/2330611/أزمة-
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ً (: تأثري فريوس كورونا عىل 2الشكل رقم )   معدل الفقر املدقع عامليا

 

يُقاس معدل الفقر املدقع بعدد  شبكة إحصاء الفقر، تقرير اآلفاق االقتصادية العاملي ,(2020) اكرن وآخرون :املصدر
 دوالر للفرد يف اليوم 1.90َمن يعيشون من سكان العامل عىل أقل من 

توقعات  ا عىل معدالت الفقر من خالل مقارنةحسب املبيان يف الشكل أعاله فقد تم تقدير تأثري فريوس كورون 
الفقر التي تستخدم التقديرات الجديدة إلجاميل الناتج املحيل بتقديرات إجاميل الناتج املحيل قبل تفيش وباء كورونا، 

مليون شخص يف براثن الفقر املدقع عىل أساس خط الفقر الدويل، وهو  71ويتوقع أن يؤدي فريوس كورونا إىل سقوط 
مام يؤكد  1309.مليون 100دوالر للفرد يف اليوم. وأما يف ظل سيناريو تدهور األوضاع، فسريتفع هذا العدد إىل  1.90

أن للوباء تداعيات اقتصادية وخيمة ليس فقد عىل املدى القريب بل وحتى املدى البعيد، مام سيؤثر دون شك عىل 
 سرناه يف النقطة القادمة من املقال. الجانب االجتامعي والعالئقي داخل األرس املغربية، وهو ما

 تراجع الروابط االجتامعية وظهور املشاكل األرسية .3
شكل البقاء االجباري باملنازل تحديا ألفراد األرسة، حيث أن معظم املواطنني مل يعهدوا مثل هذه التدابري ومل 

فرصة يف  خيارين، فإما أن يستغل اليسبق لهم أن خاضوا مثل هذه التجربة. نظريا ميكننا القول أن الفرد يوجد بني
تحسني العالقات األرسية والتخلص من أي تأثري ناتج عن الضغوطات التي يخلفها االحتكاك والتوتر الذي يخلفه 

                                                           

World Bank. © World Bank.  Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: “World Bank. 2020. 1309

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 License: CC BY 3.0 IGO.”  
 .21/07/2020، تاريخ اخر تصفح: األولمن الفصل  39الصفحة 
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الخوف من الوباء. أو السامح للتوتر واملشاكل االقتصادية بتعكري صفو األرس وخلق مشاكل قد تقود اىل مصائب عىل 
 ة واملمتدة.مستوى األرس النووي

قد تتعدد أسباب املشاكل بسبب الحجر الصحي، نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص: تفاوت درجة الحرص 
عىل االلتزام باملطهرات بني أفراد األرسة وبالتايل ميكن أن ينتج عن ذلك خالفات والسخرية من املبالغة أو الضيق 

قد يكون من بني أسباب  .والتذمر من االستهانة
الخالف أثناء الحجر الصحي هو عدم اعتياد اآلباء 
عىل تدريس أبنائهم باملنزل، مام يخلق جو من 
التوتر قبل التأقلم مع النظام الجديد، باإلضافة اىل 
كون طول املكوث باملنزل خلق نوع من املشاكل 
بني أفراد األرس ناتج عن كرثة املالحظة والتدخل 

 مثال يف شؤون بعضهم البعض.

(: مدى تسبب الحجر الصحي 3ل رقم )الشك
 يف املشاكل األرسية

 2020املصدر: البحث امليداين أبريل وماي 

من املستجوبني أكدوا عىل كون الحجر الصحي تسبب يف  %75.44كام هو مبني يف الشكل السابق، نجد أن 
 شاكل األرسية.فقط يرون أنه ال عالقة للحجر بامل %24.56مشاكل عىل مستوى األرس املغربية فيام 

فيام ييل بعض متثالت املواطنني حول العالقة بني الحجر الصحي واملشاكل األرسية ومشاكل الجوار، هناك من 
 50-41ربط املشاكل األرسية بضعف قيمة الدعم أو غيابه"يف حال غياب أو ضعف الدعم ستظهر مشاكل أرسية" ذكر،

 هذه إجابة أحد املواطنني "مشاكل أرسية نتيجة عن الفقر بسبسنة، موظف بالقطاع العام. ويف نفس السياق كانت 
 سنة، عاطل. 30-21التوقف عن العمل" ذكر، 

هناك أيضا من كان له رأي اخر، حيث عرب بعض املستجوبني عن كون ضعف العالقات األرسية سبب يف ظهور 
ة العيش أو قضاء اليوم يف البحث عن لقم املشاكل االجتامعية وذلك العتياد األفراد عىل دخول املنزل فقط للنوم بعد

 التي مل تعتد سبب ذلك بالنسبة لألرس»الدراسة أو املقهى، لتأيت فرتة الحجر الصحي ليضطروا اىل البقاء يف املنزل 
 سنة، طالبة. 30-21التجمع حول مائدة واحدة وبالتايل يكون املشكل حول أتفهاألمور..." أنثى،

25%

75%

ال نعم
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II.  ونا عىل املجتمع املغريباآلثار النفسية لجائحة كور 
عىل مستوى صحة األفراد، حيث تبني أن له تهديد مزدوج، فباإلضافة اىل  يف مضاعفات 19-تسبب ظهور كوفيد 

كونه مرض عضوي فهو أصبح من بني العوامل الرئيسة وراء الخوف املريض وتفيش القلق والرهاب ويف بعض األحيان 
 درجات االكتئاب.قد يصل حد االنتحار بعد املرور بأقىس 

 انتشار الخوف  .1
من املواطنني مدركون ملخاطر الفريوس التاجي  %87.60حسب املعطيات امليدانية التي متكنا من جمعها تبني أن 

عىل الصحة النفسية للفرد، سواء أكان عن طريق الخوف منه كمرض أو الخوف عىل األقارب والصدقاء من اإلصابة. 
وبني يرون عىل أنه ال عالقة للوباء مبشاكل الصحة النفسية عىل اعتبار أن قوة من املستج %12.40يف حني أن 

الشخصية وسالمة الصحة النفسية قبل ظهور الوباء هي من يتحكم يف طريقة تعاطي الفرد مع انتشار الوباء ومع 
 املعطيات واملستجدات حوله خاصة منها األخبار الزائفة واملشوشة.

 تسبب ظهور الفريوس التاجي يف مشاكل نفسية (: احتاملية4الشكل رقم )

 

 2020وماي املصدر: البحث امليداين أبريل

إن املكوث يف املنزل والخوف من املستقبل كان له آثار 
نفسية وخيمة عىل املجتمع، فاألفراد غري متعودين عىل مثل هذه 
ا أخطار الفجائية، وبدون مبالغة ميكن القول بأن املجتمع املغريب 

 جائحة كورونا أخطر أزمة مر منها البلد منذ عقود كثرية. تعد 

 خطر االكتئاب  .2
يعترب االكتئاب من أخطر األمراض النفسية، حيث أنه أصبح يعترب مرض العرص إال أنه وبالتزامن مع ظهور وباء 

ن العديد من ي مكورونا أصبح خطر اإلصابة باالكتئاب مضاعفا، خاصة وأن املواطنني حرموا خالل فرتات الحجر الصح
العادات االجتامعية التي اعتادوا عىل القيام بها، كلقاء األقارب واألصدقاء والذهاب اىل املسارح وقاعات السينام 

 وحضور الطقوس الدينية كام أن للتوقف عن الدراسة والعمل وقع عىل نفسية املواطنني.

التواصل  ، وذلك بانهياراجتامعييف اخر  فكام تسبب ظهور الوباء يف ركوض اقتصادي من املمكن أن يتسبب
االجتامعي مام يتسببا حتام يف أمل اجتامعي مرتبط مبرحلة العزل الصحي، خاصة لدى املواطنني األكرث عرضة للوحدة 

12,40
%

87,60
%

ل
ا
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تعرف هذه املرحلة واملراحل القادمة من هذه األزمة العاملية  كفئة املسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة واألطفال.
يدة، سواء أن تعلق األمر بنجاعة اللقاحات التي تعد ملواجهة الوباء أو عىل مستوى مدى استمرارية تفشيه. ضبابية شد

فاآلالف من املواطنني وجدو أنفسهم يف مواجهة مع عدم استقرار مادي وذلك بفقدانهم ملوارد رزقهم أو نقصها أو 
اب، كام أن من العوامل الرئيسة التي تتسبب باالكتئ يواجهون خطر فقدانها. فالشعور باإلحباط والقلق من املستقبل

 املعلومات الخاطئة التي تروج لها مواقع التواصل االجتامعي والشائعات التي تخص الوباء ال تزيد االمر اال سوءا.

III.  اسرتاتيجيات معالجة اآلثار االجتامعية والنفسية لجائحة كورونا 
ستوى ج سياسة وقائية للتصدي للوباء، فمنذ ظهور وباء كورونا عىل املكان املغرب من بني البلدان التي سارعت لنه

الدويل، حرص املغرب عىل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات، وكان أهمها مراقبة نقط العبور )مطارات، موانئ( ملنع دخول 
للبالد، فقد قدمت  خيلالفريوس التاجي، وتعليق الحركة نحو املناطق التي تعرف انتشار الوباء. أما عىل املستوى الدا

الدولة دعام ماديا ومعنويا ملساعدة املواطنني عىل تخطي هذه الجائحة، إال أن نجاعة هذه السياسة مل نعرف مداها 
 بعد، خاصة وأن خطر الوباء اىل حدود كتابة هذه االسطر الزال قامئا.

 دعم الدولة لألرس الهشة  .1
قطاع ألرس العاملة يف الالدولة بدعامعية لجائحة كورونا، قامت من أجل مواجهة التحديات االقتصادية واالجتام

غري املهيكل املترضرة من فريوس كورونا، وهي عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الدولة لفائدة األرس العاملة يف القطاع 
 :غري املهيكل واملترضرة من فريوس كورونا، حيث حددت هذه املساعدة املالية عىل النحو التايل

o 800 .درهم لألرسة املكونة من فردين أو أقل 
o 1000 .درهم لألرسة املكونة من ثالث إىل أربع أفراد 
o 1200  درهم لألرسة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة

 أشخاص.
هذه العملية استهدفت األرس التي تعمل يف القطاع 
غري املهيكل والتي أصبحت ال تتوفر عىل دخل إثر حالة 

فروضة بالبالد، وفيام ييل تقييم الطوارئ الصحية امل
 املستجوبني لقيمة الدعم املقدم. 

 (: تقييم املواطنني للمساعدات املقدمة من طرف الدولة5الشكل رقم )
 2020املصدر: البحث امليداين أبريل وماي 

53,77%37,58%

8,65%

غير كافية
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قيمة أن هذا الدعم غري كاف لتلبية حاجيات األرس، ف %53.77أعاله، عربت نسبة  5كام هو مبني يف الشكل 
املساعدة ال ميكنها يف أي حال أن تستجيب ملتطلبات الحياة من أكل ورشب وسكن وفواتري املاء والكهرباء وغريها 

من املستجوبني رصحوا بأن  %37.58أن هذا الدعم كاف، بينام  %8.65من احتياجات األرس، يف حني رصحت نسبة
 لرضورية لألرس فقط.هذا الدعم يكفي قليال، أي يستجيب للحاجيات األساسية وا

وقد تم تقسيم املستفيدين إىل ثالث فئات، الفئة األوىل وهي التي تتوفر عىل االنخراط بصندوق الضامن 
االجتامعي، والفئة الثانية هي التي تتوفر عىل بطاقة املساعدة الصحية "راميد" والفئة الثالثة هم العاملون بالقطاع غري 

مرات،  األرس ثالث، وقد تم دعم 1310األوىل أوال، تلتها الفئة الثانية، ثم الفئة الثالثةاملهيكل، حيث تم الرشوع بالفئة 
 يف شهر أبريل وماي ويوليوز.

مقارنة مع متطلبات الحياة اليومية ال نعتقد أن املبالغ املقدمة قد تلبي احتياجات املواطن الذي فقد عمله بسبب 
هود من أجل مواجهة االنعكاسات السلبية لهذا الوباء العاملي وتقديم الجائحة وال دخل له، وهو ما يستدعي تضافر الج

 مساعدات مادية تتامىش ومتطلبات الحياة من مسكن ومأكل وتطبيب ومتدرس. 

 املصاحبة االجتامعية والدعم النفيس للساكنة  .2
اصة وأن لها خ تعترب الصحة النفسية للمواطن من بني التحديات التي عىل الحكومات أخدها بعني االعتبار،

مخلفات عىل املجتمع ككل سواء عىل املدى القريب، املتوسط والبعيد. يف هذا اإلطار عمدت الحكومة املغربية نهج 
سياسة وقائية عن طريق التوعية عرب وسائل االعالم املرئية واملسموعة، فهي مدركة اىل كون املواطنني يف هذا الظرف 

ن يشعروا بالقلق والتوتر ومعظم املشاكل ذات طابع نفيس، حيث سيحتاجون اىل االستثنايئ الذي مير منه العامل أ 
 مواكبة وإنصات.

من بني املبادرات التي جاءت يف هذا اإلطار، خلق خلية لإلنصات ودعم األشخاص الذين يعانون من صعوبات 
ذه الحاالت أو صص يف عالج هسواء أكانت مبارشة كاملرىض بالفريوس التاجي واملخالطني لهم والطاقم الطبي املتخ

غري مبارشة باملرض كمن يعاين الخوف والرهاب من األمراض وأصحاب الوسواس القهري وكل األشخاص الذين 
يعانون من صعوبات ومشاكل نفسية بسبب تفيش هذا الوباء. هذه الخلية تتكون من عدة اختصاصيني نفسيني ينتمون 

نيني لعلم نفس الطفل واملراهق واملهن املرتبطة، ائتالف األخصائيني النفسا لعدة جمعيات من بينها الجمعية املغربية
 املامرسني بالدار البيضاء والجمعية املغربية لألخصائيني النفسانيني...

                                                           
ة ، مجل“السياسة املغربية يف مواجهة جائحة كورونا: النتائج والتداعيات”، 2020زهري النامي، صالحة بلعيدي، 1310

 .53، يوليوز، الجزائر، ص 03، العدد  03مدارات سياسية، املجلد 
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، حيث خصص لهذا الغرض رقم هاتفي لإلنصات للمواطنني "الذين 2020أبريل  8انطلقت هذه املبادرة بتاريخ 
، والذين يستشعرون الحاجة لالستامع إليهم 19كوفيد  -ري مبارش من الوباء الحايل لكورونايعانون بشكل مبارش أو غ

وتوجيههم من طرف مختصني ومنهيي الصحة النفسية، سواء تعلق األمر مبرىض مصابني أو أهاليهم أو الطاقم الطبي 
صاصيني اء يف بالغ لشبكة االختاملنخرط يف العمل العالجي، أو حتى األرس املتأثرة بضغوط الحجر الصحي" كام ج

 1311النفسانيني باملغرب.

 تطوير القطاع الصحة  .3
يكاد الجزم أن قطاع الصحة يعد من أهم القطاعات 
االجتامعية بجميع دول العامل، فتقدم الدولة ينعكس من 
خالل وضعية القطاع الصحي، ومع جائحة كورونا ظهرت 

صابني مكانة وأهمية هذا القطاع، من خالل معالجة امل
وإجراء التحاليل الطبية.. إلخ، لكن هذا القطاع باملغرب 
يعاين من إشكاليات كربى، يظهر ذلك من خالل تقييم 

 الساكنة لوضعية القطاع باملغرب. 

 (: تقييم املواطنني لوضعية القطاع الصحي باملغرب6الشكل رقم )

 2020املصدر: البحث امليداين أبريل وماي 

أن  % 52.8اله يتضح حجم التذمر من وضعية القطاع الصحي باملغرب حيث تعترب نسبة انطالقا من الشكل أع
رصحوا بأن القطاع الصحي متوسط الجودة، ومل تتجاوز نسبة الذين رصحوا  % 41.8القطاع الصحي باملغرب ضعيف، و
ييد مرافق صحية األمر الذي يستدعي تطوير منظومة الصحة من خالل تش % 2.8أن القطاع الصحي ممتاز حوايل 

 جديدة وتجهيز املؤسسات الصحية الحالية والرفع من عدد األطر الصحية. 

 تبني األخطار ضمن سياسة الدولة   .4
، مجاعات( )كساد اقتصادي أو االقتصاديةتعد األخطار مبختلف أنواعها، سواء الطبيعية منها )فيضانات، زالزل( 

بئة( من أبرز التحديات التي تواجه اإلنسان، يف هذا اإلطار ال بد أو سياسية )حروب، إرهاب( أو صحية )أمراض، أو 

                                                           
-لشبكة-مبادرة-الهاتف-عرب-النفيس-والدعم-لإلنصات-خلية-19-كورونا/كوفيد-وسفري /https://2m.ma/ar/newsمتوفر عىل:1311

  22/07/2020تاريخ آخر تصفح   /20200429-باملغرب-النفسانيني-االختصاصيني

52,841,8

2,82,6
ضعيفة 

متوسطة 

ممتازة 

بدون رأي 

https://2m.ma/ar/news/فيروس-كورونا/كوفيد-19-خلية-للإنصات-والدعم-النفسي-عبر-الهاتف-مبادرة-لشبكة-الاختصاصيين-النفسانيين-بالمغرب-20200429/
https://2m.ma/ar/news/فيروس-كورونا/كوفيد-19-خلية-للإنصات-والدعم-النفسي-عبر-الهاتف-مبادرة-لشبكة-الاختصاصيين-النفسانيين-بالمغرب-20200429/
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من وضع سياسية استباقية يف حالة حدوثها، من إخالل إنشاء صندوق خاص ب "املخاطر" تضخ له األموال من خزينة 
 1312الدولة، وتخصص اعتامداته ملواجهة هذه األخطار من خالل تدعيم البحث العلمي.

 كورونا تبني أرس ضحايا جائحة  .5
إن فقدان أحد أفراد األرسة بسبب جائحة كورونا سيخلف آثار نفسية وخيمة، إضافة إىل اآلثار االجتامعية واملتمثلة 
يف فقدان املعيل، يف هذا اإلطار نقرتح تبني الدولة ألرس ضحايا الوباء من خالل تخصيص راتب شهري يعني األرسة 

 يوليوز( باإلمكان التكفل بهم.  22إىل غابة  285ء )حوايل عىل نفقات الحياة، فالعدد املحدود للشهدا

 جائحة كورونا فرصة إلعادة ترتيب األوليات  .6
بات من الالزم استغالل هذه الفرصة من 
أجل إعادة ترتيب األولويات، والشكل التايل 
يربز بعض النقط االسرتاتيجية التي يجب 

 االعتامد عليها يف ظل جائحة كورونا.

(: جائحة كورونا فرصة 7)الشكل رقم 
 لتحقيق العدالة اإلنسانية 

املصدر: محمد محمد عبد ربه املغري، 
، "جائحة فريوس كورونا فرصة لتحقيق 2020

العدالة اإلنسانية، مجلة الدراسات 
االسرتاتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد 

 .13ـ، أملانيا، ص 5الثاين، العدد 

لدولة الصحية وكذلك االقتصادية، كام أبرزت أهمية الدول عىل املستوى التكنولوجي إن جائحة كورونا أبرزت قوة ا
، يف هذا اإلطار ال بد من تطوير القطاع الصناعي تحسبا ألي مخاطر مستقبلة، تواملعلوماوقدرتها عىل إدارة البيانات 

ن عجزه ع السياحي الذي أبان عفجميع القطاعات تأثرت بالجائحة، لكن القطاع الصناعي أقلها ترضرا، عكس القطا 
 أمام الكوارث واملخاطر الطارئة. 

                                                           
، مجلة “وباء كورونا وانعكاساته االقتصادية واالجتامعية باملغرب: دراسة ميدانية” ،2020زهري النامي، إلهام كريم، 1312

 .167، يونيو، الجزائر، ص 02، العدد 02االجتامعي، املجلد  التمكني
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 :خامتة 
( أزمة مل يشهدها العامل مند عقود، فسواء عىل املستوى االقتصاديأو 19-أحدث تفيش وباء كورونا )كوفيد

 صاداتاالقتاالجتامعي أو النفيس، كان لوقع الوباء أثر واسع، فالجائحة أدت اىل انكامش اقتصادي لدى أغلب 
الناجحة واألسواق والبلداناملتقدمة منها والنامية، حيت أن هذا االقتصاد غري املستقر سبب أزمة نفسية وانعزاال وخوفا 

 لدى املواطنني.

من خالل هذا العمل، تأكد لنا صحة الفرضيات التي وضعناها يف البداية، وجدنا أن لوباء كورونا وقع ملحوظ عىل 
يب، حيث أنه خلفخسائر اقتصادية واجتامعية كتفيش ظاهرة البطالة وظهور املشاكل األرسية النظام االجتامعي املغر 

عدة تداعيات عىل املجتمع املغريب كانتشار الخوف يف صفوف  19-وتراجع الروابط العائلية. كام أنه كان لظهور كوفيد
فة مبارشة ، إن مل يكن بسبب الوباء بصاملواطنني وتفيش القلق والرهاب من خطر العدوى واإلصابة ثم خطر االكتئاب

 فبسبب مخلفاته من فقر وبطالة والضبابية املرتبطة بفرتة استمرار تفيش الوباء.

أما فيام يخص الجانب النفيس ملخلفات تفيش الوباء، فعىل الحكومات وصناع القرار أخد هذا الجانب عىل محمل 
عانون من مواكبة وتتبع نفيس، سواء بالنسبة للمواطنني ممن ي الجد، وذلك باالستثامر يف الخدمات النفسية وتوفري

القلق املريض واالكتئاب أو الذين يعانون من الفقر الشديد والبطالة أو النساء واألطفال الذين يواجهون خطر العنف 
  املنزيل أو العاملني مبجال الصحة. 
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 الئحة املصادر واملراجع:

 املغرب، البوابة الرسمية لفريوس كورونا بwww.covidmaroc.ma  .املغرب 

  ،وباء كورونا وانعكاساته االقتصادية واالجتامعية باملغرب: دراسة ”، 2020زهري النامي، إلهام كريم
 زائر.، يونيو، الج02، العدد  02، مجلة التمكني االجتامعي، املجلد “ميدانية

  ،السياسة املغربية يف مواجهة جائحة كورونا: النتائج والتداعيات”، 2020زهري النامي، صالحة بلعيدي“ ،
 ، يوليوز، الجزائر.03، العدد  03مجلة مدارات سياسية، املجلد 

  ،جائحة فريوس كورونا فرصة لتحقيق العدالة اإلنسانية، مجلة 2020محمد محمد عبد ربه املغري" ،
 ـ، أملانيا.5ت االسرتاتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد الثاين، العدد الدراسا

  ،عىل نشاط  19، "النتائج الرسمية للبحث الظريف حول تأثري كوفيد 2020املندوبية السامية للتخطيط
 املقاوالت"، املغرب. 

  املغرب. 2014املندوبية السامية للتخطيط، اإلحصاء العام للسكان والسكنى ، 

 وقع الخاص بالبالغات املتعلقة بفريوس كورونا املستجد وبعملية الدعم املؤقت لألرس العاملة يف القطاع امل
 غري املهيكل املترضرة من فريوس كورونا، املغرب. 

 https://2m.ma/ar/news/الهاتف-عرب-النفيس-والدعم-لإلنصات-خلية-19-كورونا/كوفيد-فريوس-
 /20200429-باملغرب-النفسانيني-االختصاصيني-لشبكة-مبادرة

 me/article/2330611/https://aawsat.com/hoفقر-يف-يعيشون-من-عدد-ترفع-قد-«كورونا»-أزمة-
 شخص-مليار-11-إىل-مدقع

 -https://www.skynewsarabia.com/business/1351914املدقع-لفقرا-الناس-مزيدا-يدفع-كورونا 

 World Bank. 2020. Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World 
Bank. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 

License: CC BY 3.0 IGO.”  

  

http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx
https://2m.ma/ar/news/فيروس-كورونا/كوفيد-19-خلية-للإنصات-والدعم-النفسي-عبر-الهاتف-مبادرة-لشبكة-الاختصاصيين-النفسانيين-بالمغرب-20200429/
https://2m.ma/ar/news/فيروس-كورونا/كوفيد-19-خلية-للإنصات-والدعم-النفسي-عبر-الهاتف-مبادرة-لشبكة-الاختصاصيين-النفسانيين-بالمغرب-20200429/
https://aawsat.com/home/article/2330611/أزمة-
https://aawsat.com/home/article/2330611/أزمة-
https://www.skynewsarabia.com/business/1351914-كورونا-يدفع-مزيدا-الناس-الفقر-المدقع
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 انعكاسات جائحة كورونا على األسرة الجزائرية الفقيرة

 
 

 

 CRASC املدرسة الدكتورالية مبركز البحث يف األنرثوبولوجية الثقافية واالجتامعية
 جامعة وهران

 

 ملخص:

ة ملواجهة جائحة كورونا، وأمام هذا  أصبح لزاما عىل األرسة تعيش الجزائر كباقي دول العامل تحديات كبري 
الجزائرية  التأقلم مع اإلجراءات االحرتازية التي وضعتها الدولة منذ شهر مارس الفارط إىل يومنا هذا، واملتمثلة يف 

ات كانت لها انعكاس إجراءات اإلغالق وحظر التجول ومنع مغادرة املنازل إال يف حاالت معينة أو ساعات محددة،  والتي
كبرية خاصة أمام األرس الفقرية التي تسكن املنازل القصديرية أو ما أصطلح عىل تسميتها مؤخرا )مبناطق الظل(،  من 
هنا انبثقت رغبتنا البحثية يف التعرف عىل تداعيات أزمة كورونا وما فرضته من إجراءات الحظر الجزيئ والحجر املنزيل 

عىل الرتابط األرسي، وخدمة ألغراض هذه الدراسة استخدمت الباحثة تقنية املقابلة اإللكرتونية عىل هذه األرس وأثرها 
 أرسة فقرية تقطن مبناطق الظل بوهران. 14عرب مواقع التواصل االجتامعي مع 

 الجائحة، مناطق الظل، الحظر املنزيل، الحجر الجزيئالكلامت املفتاحية: 

 

Abstract : 

Algeria, like the rest of the world, is experiencing great challenges in the face of the 

Corona pandemic, and in the face of this, the Algerian family has had to adapt to the 

precautionarymeasures that the State has put in place since March 2012, namely, closures, 

curfews and the prohibition of leaving homes except in certain cases or specifichours, 

which have had major repercussions, especially for poorfamilies living in tin tinhouses or 

what has recently been called (in the shadow areas), hence our desire to find out about 

the repercussions of the Corona crisis. The partial ban and home quarantine imposed on 

these families and their impact on familybonding, and in service for the purposes of this 

study, the researcher used the technique of electronic interview via social media with 14 

poorfamilies living in the shadow areas of Oran 

Keywords : pandemic, shadow areas, home bans, partial stone 
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 مقدمة:
يعيش سكان املعمورة حالة استثنائية نتيجة اجتياح وباء كورونا أغلب دول العامل ، فالبرشية مل تعتد عىل هذا 

ا تقّر بعجزها عن مجابهته خاصة وأنها مل تعرف وباء كهذا رسيع االنتشار وأكرث فتكا النوع من الفريوس مام جعله
باألرواح، والجزائر كغريها من دول العامل تأثرت بهذه الجائحة منذ إعالنها عن أول إصابة بفريوس كورونا لدى 

مطار حايس مسعود  من فرباير 28 وقامت الجزائر برتحيله يف2020فرباير 17 الجنسية وصل إىل الجزائر يف إيطايل رجل
 .1313يف رحلة خاصة بعد أن تعرض للحجر الصحي حتى تلك الفرتة  الدويل

انتقلت  عاماً  24 وابنتها عاما (53صدر ترصيح رسمي عن إصابتني جديدتني ألم)  2020مارس2  ويف يوم االثنني
يذكر أن عدوى  .فرباير املايض 21إىل  14العدوى إليهام من قريب لهام مقيم بفرنسا قدم لزيارتهام يف الفرتة ما بني 

 14سنة وابنته املقيامن بفرنسا واللذين أقاما يف الجزائر من  83لغ من العمر الفريوس قد انتقلت من مواطن جزائري با
فرباير املايض مع أرستهام يف والية البليدة )شامل(، والتي تأكدت إصابتهام بفريوس كورونا بعد عودتهام إىل  21إىل 

 .إصابات مؤكدة 5ليصل العدد الكيل ل .فرباير املايض 21فرنسا يف 

 الت اإلصابات اتخذت الدولة جملة من اإلجراءات االحرتازية أهمها:وأمام تزايد حا

 تعليق الرحالت الجوية الداخلية والخارجية  -
 تعليق صالة الجمعة والجامعة، وغلق املساجد يف جميع أنحاء البالد -
 ترسيح نصف املوظفني ووقف جميع وسائل النقل يف البالد -
 واملعاهدتعليق الدراسة يف جميع األطوار والجامعات  -

 ولقد نتج عن هذه اإلجراءات عدة آثار خاصة عىل مستوى الحياة واالجتامعية واالقتصادية. 

 مفاهيم الدراسة:
،يف ظل انتشار وباء كورونا، فهي تدل عىل تغيري أمناط 2020كلمة باتت شائعة يف   الحجر املنزيل / الصحي: -1

الفريوس ، لكن قد يكون لهذا النوع من العزلة آثارا جانبية عىل وسلوكيات الحياة االجتامعية إلبعاد اإلصابة بهذا 
إذ قد يؤدي إىل انهيار التواصل االجتامعي، خصوصا بالنسبة لألفراد األكرث تهديدا بالعزلة والوحدة، بينهم  األفراد ،

الذين ميتهنون  ، كام قد يكون أكرث ترضرا لألفراد 1314املسنون وذوو االحتياجات الخاصة أو من يعانون من أمراض

                                                           

case/-19-covid-first-confirms-minister-health-https://africatimes.com/2020/02/25/algerian1313 
: دراسة تحديات تواجه أفراد األرسة يف ظل أزمة كورونا، مقال منشور عىل األنرتنت باس سبتي،ع1314

https://www.faifaonline.net/portal/2020/05/30/555461.html 15:09، الساعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_-_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_-_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_-_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://africatimes.com/2020/02/25/algerian-health-minister-confirms-first-covid-19-case/
https://www.faifaonline.net/portal/2020/05/30/555461.html
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أعامال حرة أو ذوي الدخل الضعيف  خاصة أمام امتداد فرتات الحظر الجزيئ الذي فرضته الحكومة عىل مدينة وهران 
 عىل غرار باقي املدن التي ارتفعت اإلصابات فيها بالوباء.

ُر، وهو خالف اإِلباحَ  ظُورُ الحظر املنزيل وهو كلمة مشتقة من حظر يحظر حظرا، والَحظُر: الَحجج املَُحرَُّم.  :ِة. واملَحج
ً وَحظََر عليه: منعه، وكلُّام حال بينك وبني يشء، فقد َحظَرَُه عليك. ويف التنزيل  ً وِحظارا ظُرُه َحظجرا َحظََر اليشَء يَحج

ظُوراً. وقول العرب: ال ِحظاَر عىل األَسامء يعني أَنه  العزيز: وما كانَعطاُء َربَّك َمحج
ً ال مينع أَحد أَن يس ويف دراستنا  1315َحَجَر وَمنََع، والحظر هو املنع والقيد:مي مبا شاء أَو يتسمى به. وَحظََر عليه َحظجرا

هذه هناك نوعان من الحظر: الحظر الجزيئ والحظر الكيل عىل السكان بهدف حاميتهم من اإلصابة بفريوس كورونا، 
ويف الحظر الكيل ال يخرج سكان املنطقة  ساعة 13أو  12ففي الحظر الجزيئ ال يخرج الناس يف الفرتة املسائية حوايل 

 ( وقد تحدد الجهات الرسمية ساعات معينة للتسوق.2020مارس2منها )مثلام تقرر يف مدينة البليدة شهر 

  أهمية الدراسة:
تعد هذه الدراسة من بني الدراسات الحديثة التي تسلط الضوء عىل انعكاسات جائحة كورونا وما أفرزته من 

 جراءات الحظر الجزيئ والحجر املنزيل عىل األرسة الجزائرية الفقرية يف ظل انتشار وباء كورونا.إ 

  مشكلة الدراسة:
نتيجة مكوثهم ”  19كورونا، كوفيد ” كرثة الشكاوى التي تقدمت بها عوائل األرس الجزائرية الفقرية بعد ظهور أزمة 

ة ستوى املعيشة لدى أفراد األرسة، وبالتايل هذه الدراسة تبني أثار أزميف املنزل ملدة طويلة بدون عمل، مام أثر عىل م
 كورونا وما فرضته من حظر ملختلف مرافق الحياة االجتامعية واالقتصادية.

 فرضيات الدراسة: 
هناك آثار كبرية لجائحة كورونا خاصة بعد إجراءات الحظر املنزيل عىل األرسة الجزائرية الفقرية التي تقطن -1

 اطق الظل من
  ازدياد املشاكل األرسية أثناء الحظر الجزيئ باملنازل.-2
 وجود خالفات بني األوالد واألزواج بسبب املكوث فرتة طويلة باملنزل.-3

 ظهور مشكالت نفسية بني أفراد األرسة.-4 

 :خطوات الدراسة وإجراءاتها
                                                           

، 1رم بن عىل، أبو الفضل، جامل الدين: لسان العرب، املجلد التاسع، دار النشــر والتوزيـــع نوبلس، بريوت، لبنان، طابن منظــور، محمد بن مك1315
 ، مادة )ح ظ ر(2006
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 حدود الدراسة 
 املجال الجغرايف: مناطق الظل مبدينة وهران 

 2020جال الزمني: أبريلامل
 عائلة تقطن مبناطق الظل مبدينة وهران  14املجال البرشي: 

 التقنيات البحث:
 اختيار عينة الدراسة: 

 عوائل األرسة )أب /أم(  -
 األرس التي أعرفها وأعرف وضعيتها االجتامعية ومتلك حسابا عىل موقع التواصل االجتامعي الفيسبوك -

 األداة املستخدمة: 
 ألوىل: موقع التواصل االجتامعي )الفيسبوك( الستطالع آراء أفراد العينة وشملت األسئلة التالية:األداة ا

 ماهي وظيفتك األساسية قبل الجائحة؟-1
 ماهي املهنة التي تزاولها حاليا؟-2
 كيف تأقلمت مع إجبارية الحظر املنزيل؟-3
 ما نوع السكن الذي تقيم فيه مع أرستك؟ )ملكية/ إيجار(-4
 ما عدد األوالد لديك؟-5
 كيف متيض األرسة وقتها أثناء فرتة الحجز املنزيل؟-6
 هل زاد النزاع والخالف بني األوالد يف هذه الفرتة؟-7
 وماهي أسبابها؟ هل زادت الخالفات الزوجية؟-8
 هل أثر الحظر املنزيل عىل الصحة النفسية لدى أفراد األرسة؟-9

 ت الخريية أو مؤسسات الدولة، أو من طرف بعض أفراد املجتمع؟هل تلقيت إعانة من طرف الجمعيا-10
 تحليل محتوى:  أداة األداة الثانية:

 مواقع التواصل االجتامعي.( –الصحافة اإللكرتونية  –اإلعالم اإللكرتوين:) الجريدة الرسمية -1
ركز الوطني للبحث يف من تنظيم امل "امللتقيات عن بعد:)ملتقى دويل االفرتايض حول "املجتمع والجائحة-2

 03/04األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية ومركز فاعلون للبحث يف األنرثوبولوجيا والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يومي 
 ( 2020جوان 
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)ندوة افرتاضية دولية عن بعد، مبشاركة خرباء أكادمييني ومهنيني دوليني من املغرب وتونس وفرنسا وانجلرتا    
عىل اقتصاديات دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا نظم من -19ضوع أثر أزمة فريوس كورونا كوفيدحول مو 

 التابع لكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية لجامعة شعيب الدكايل بالجديدة( LARGESS قبل مخترب البحث
I. قوانني الحجر املنزيل والحظر الجزيئ 

 2020مارس13  يوم  
o دون احتساب الرعية اإليطايل( والحالة  حالة 27 دين بفريوس كورونا إىلنظرا الرتفاع عدد املصابني املؤك(

أصدرت الدولة .ويتعلق األمر مغرتب عاد حديثا من فرنسا سنة 36 الجديدة سجلت بالعاصمة لشخص يبلغ
 مجموعة من القرارات:

o إىل وقت الحق للمجلس الشعبي الوطني تأجيل جميع النشاطات العامة. 
o مراكز والجامعات ملدارس )يشمل التعليم االبتدايئ واملتوسط والثانويتقديم العطلة الربيعية وإغالق جميع ا ،

 (األمية واملدارس القرآنية، أقسام محو الزوايا التكوين املهني،
o بعد التشاور عىل وقف الرحالت الجوية بني البلدين ُمؤقتًا واملغرب الجزائر اتفاق 

 2020مارس15  يوم  
o قت لجميع ، بوقف مؤ إدوارد فيليب ، بعد التشاور مع نظريه الفرنيسعبد العزيز جراد أمر الوزير األول الجزائري

 .الرحالت الجوية والبحرية بني الجزائر وفرنسا
o  أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق جميع األحداث الرياضية، يف جميع التخصصات دون استثناء، وإغالق

 أبريل 5 يهية حتىجميع املنشآت الرياضية والشبابية والرتف
 2020مارس17  يف  

o تعليق صالة الجمعة والجامعة، وغلق املساجد يف جميع أنحاء  بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف قرار لجنة الفتوى
 .البالد

o ح نصف املوظفني ووقف جميع وسائل النقل يف البالد00ترسي. 
 2020مارس19  يف  

o وذلك خالل  طريان الطاسييل ورشكة الخطوط الجوية الجزائرية اخلية الجوية رشكةتعليق جميع الرحالت الد
 ، 2020أبريل 4 ، إىل غاية 2020مارس 22 الفرتة املمتدة من

  232020مارس  
o   54يف والية البليدة ما يعادل  125والية منها  21حالة مؤكدة موزعة عىل  230بلغ العدد اإلجاميل لإلصابات%  ،

 تقرر: ، الربوفسور جامل فورار، ونتيجة لذلكللجنة رصد ومتابعة فريوس كورونا الرسميحسب ما رصح به الناطق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
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o  19سابعة مساء )لتطبيق حجر صحي كامل عىل والية البليدة لعرشة أيام، وجزئيا يف الفرتة الليلية )من الساعة ا 
 .(( عىل العاصمة00سا07( إىل الساعة السابعة صباحا لليوم املوايل )00سا 

o  قرار بغلق كيل للمقاهي واملطاعم واملحالت، باستثناء محالت املواد الغذائية )املخابز وامللبنات والبقاالت ومحالت
 الخرض والفواكه

  242020مارس  
o  والية  25موزعة عىل  264ارتفع عدد الحاالت املؤكدة لإلصابة إىل 
o  بدأ تطبيق الحجر الصحي التام عىل والية البليدة وحظر التجول عىل العاصمة من السابعة مساءا إىل السابعة

 .صباحا
  272020مارس  

o  حالة حسب بيان وزارة الصحة والسكان وإصالح  409ارتفع عدد املصابني املؤكدين بفريوس كورونا إىل
 حالة 26املستشفيات وارتفاع عدد الوفيات إىل 

o الواليات التسع التالية: باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، املدية، وهران،  توسيع إجراءات الحجر الجزيئ اىل
وتخص  2020 مارس28  بومرداس، الوادي وتيبازة. وسيطبق هذا اإلجراء يف الواليات التسع ابتداء من السبت

 ."إىل غاية الساعة السابعة صباحا 19الفرتة الزمنية من الساعة ال 
  32020أبريل  

o  حالة مؤكدة 1171ساعة األخرية لريتفع العدد اإلجاميل إىل  24حالة إصابة جديدة مؤكدة بفريوس كورونا خالل ال 185سجلت. 

o  حالة وفاة 105حالة وفاة جديدة ليصل العدد إىل  22سجلت 
o  رفع الحجر الصحي من فنادق الحـجر الصحي بعدة واليات 
o  أبريل الجاري 19أعلنت وزارة الرتبية، رسميا متديد تعليق الدراسة إىل 
o  ية الجزائر العديد من النشاطات التجارية والخدمات الرضورية للمواطنني استثنت السلطات العمومية لوال

واستمرارية النشاط االقتصادي للبالد من اإلجراءات األخرية االحرتازية املتزامنة وانتشار فريوس كورونا والتي 
 .تقتيض الغلق

  42020أبريل  
o  األخرية ساعة 24حالة جديدة خالل  80حالة بعد تسجيل  1251ارتفعت الحاالت املؤكدة إىل 
o  وفاة  130ارتفاع العدد اإلجاميل للوفيات جراء اإلصابة بفريوس كورونا يف الجزائر إىل 
o وتظل سارية إىل غاية يوم 2020 أبريل 5 إجراءات حجر جديدة يرسي مفعولها "ابتداء من يوم األحد ،

 ."2020 أبريل 19 األحد

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
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o تظل والية البليدة خاضعة إلجراء الحجر الكيل. 
o  ة ع( والية جديدة "يشمل الفرتة الزمنية بني الساعة السابعة مساء والسا38الجزيئ لثامنية وثالثني )توسيع الحجز

 .السابعة صباحا
o  متديد الحجم الساعي ليصبح مطبقا من الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السابعة صباحا، بالنسبة للواليات

 .ن، عني الدفىل واملدية( اآلتية: الجزائر، وهران، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسا09التسع )
  182020أبريل  

o  حالة مؤكدة 2534حالة إصابة جديدة مؤكدة بفريوس كورونا يف الجزائر لريتفع العدد اإلجاميل إىل  116سجلت. 
o  حالة 367يصل العدد اإلجاميل للوفيات اىل. 
o  فرتة إضافية لأقرت الحكومة بتجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحايل وكذا مجمل التدابري الوقائية املرافقة له

الحجر الشامل بالنسبة » ، ويتمثل النظام املعمول به حاليا يف2020 أبريل 29 ( أيام إىل غاية يوم10مدتها عرشة )
لوالية البليدة، الحجر الجزيئ ابتداء من الساعة الثالثة زواال إىل غاية الساعة السابعة من صباح اليوم املوايل، 

لمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، املدية ، وهران ، ( اآلتية: بجاية، ت09بالنسبة للواليات التسع )
الحجر الجزيئ ابتداء من الساعة السابعة مساء إىل غاية الساعة السابعة من » ، إىل جانب«تيبازة وعني الدفىل

 (38صباح اليوم املوايل بالنسبة لباقي للواليات الثامين والثالثني )
o  232020أبريل  

o  ساعة املاضية لريتفع العدد اإلجاميل  24فريوس كورونا يف الجزائر خالل الحالة إصابة جديدة مؤكدة ب 97سجلت
 .حالة 407وفيات جديدة، ليصل العدد اإلجاميل للوفيات اىل  5حالة مؤكدة، فيام سجلت  3007إىل 

o  يف بيان صادر اليوم عن مصالح الوزير األول، ّعدل توقيت نظام الحجر الجزيئ املطبق حاليا عىل مستوى تسع
( بعد الزوال، ليصبح هذا الحجر مطبقا من الساعة الخامسة 15:00( واليات الساري املفعول من الساعة الثالثة )9)
( صباحا، يف حني رفع الحجر الشامل عىل والية البليدة، لتصبح خاضعة 07:00( مساء إىل الساعة السابعة )17:00)

( ابتداء من أول يوم لشهر رمضان 07:00إىل غاية السابعة )( زواال 14:00لنظام الحجر الجزيئ من الساعة الثانية )
 .املصادف لغد الجمعة

  252020أبريل  
o  ساعة املاضية. وفيام يتعلق  24حالة خالل ال 71من بينها  1479مع ارتفاع عدد الحاالت التي متاثلت للشفاء إىل

حالة  3567ي وحالة مؤكدة حسب التحليل املخرب  2077وتشمل 5644بالحاالت تحت العالج، فقد بلغ عددها 
 مريضا حاليا يف العناية املركزة 34محتملة حسب التحليل باألشعة والسكانري، فيام يتواجد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
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o  أعلنت املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري تحديد أوقات عمل جديدة يف املؤسسات واإلدارات
ملطبق عىل مستوى الواليات وحددت أوقات العمومية خالل شهر رمضان املبارك وذلك تزامنا والحجر الصحي ا

العمل لكل من والية أدرار ومترناست واليزي و تندوف وبشار و ورقلة وغرداية وبسكرة والوادي ما بني الساعة 
السابعة والنصف صباحا والثانية زواال طيلة ايام االسبوع ) من االحد اىل الخميس(، أما بوالية البليدة فأوقات 

اء من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الواحدة زواال وفيام يخص باقي واليات الوطن فقد حددت العمل فيها ابتد
 أوقات العمل بها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا اىل الثالثة زواال.

o ،تعليمة إىل الدوائر الوزارية الـمعنية وكذا إىل والة الجمهورية من أجل توسيع عبد العزيز جراد أصدر الوزير األول ،
وأعلن ان استئناف نشاط سيارات األجرة داخل املحيط الحرضي مؤجل  .قطاعات النشاط وفتح محالت تجارية

 ية إشعار آخر.إىل غا
  262020أبريل  

o .متديد العمل بنظام الحجر الحايل وكذا مجمل التدابري الوقائية الـمرافقة له، لفرتة إضافية مدتها 
  112020ماي 

o  حالة وفاة  507حالة، فيام سجلت  5851ارتفع العدد االجاميل لإلصابات املؤكدة بفريوس كوروناإىل 
o  أصدر وايل ورقلة قرارا بإلزامية ارتداء الكاممات عىل أصحاب املراكز التجارية ومرتاديها وكذا مختلف املصالح

 ليمة لعقوبة الغلق وغرامة مالية مبليون سنتيم اإلدارية، حيث يتعرض مخالفو التع
  122020 ماي 

o 515حالة أما العدد اإلجاميل الوفيات وصل إىل  6067ملؤكدة بفريوس كورونا إىل ارتفع العدد االجاميل لإلصابات ا 
 حالة. 

o  قررت الحكومة، برئاسة الوزير األول عبد العزيز جراد متديد العمل بنظام الحجر الحايل وكذا مجمل التدابري
 2020ي ما 29ماي إىل غاية  15يوما أي من  15الوقائية املرافقة له لفرتة إضافية مدتها 

  19202ماي 
o  حالة.  561لعدد اإلجاميل للوفيات بلغ حالة أما ا 7377ارتفع العدد االجاميل لإلصابات املؤكدة بفريوس كورونا إىل 
o  تقرر تطبيق عىل جميع الواليات خالل يومي عيد الفطر حجر جزيئ منزيل من الساعة الواحدة زواال إىل غاية

الساعة السابعة صباحا من اليوم املوايل، مع منع حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، مبا فيها الدراجات النارية، 
 .وداخل الوالية بني الواليات

  20202ماي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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o إجبار املواطنني عىل وضع الكاممات اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، حيث سيتعرض املخالفون لهذا  الحكومة قررت
 .اإلجراء الصارم اىل عقوبات قانونية

  212020ماي 
o حالة. 575حالة إصابة مؤكدة بفريوس كورونا وإجاميل الوفيات بلغ  186ساعة املاضية يف الجزائر  24سجلت خالل ال 

o ية واالصالح االداري، مواقيت العمل خالل الفرتة من بعد عيد الفطر املبارك حددت املديرية العامة للوظيفة العموم
ماي الجاري، ففي والية البليدة ستكون مواقيت العمل من االحد اىل الخميس من الساعة  29اىل غاية يوم 

ف، املدية، يالثامنة صباحا اىل الساعة الواحدة زواال. أما يف واليات بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سط
وهران، تيبازة،وعني الدفىل، فستكون مواقيت العمل من األحد إىل الخميس من الساعة الثامنة صباحا اىل 
الساعة الرابعة زواال. يف حني باقي الواليات االخرى، فسيكون العمل فيها من األحد إىل الخميس من الساعة 

 الثامنة صباحا اىل الساعة الرابعة والنصف زواال
o الحكومة الجزائرية تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، مبا يف ذلك الدراجات النارية، خالل  قررت

اليوم األول واليوم الثاين من عيد الفطر. ويخص هذا اإلجراء كافة الواليات، ويظل مطبقا حتى خارج أوقات 
باح احدة زواال إىل غاية الساعة السابعة من صالحجر الجزيئ الـمنزيل، الذي تقرر بهذه الـمناسبة، من الساعة الو 

 .اليوم الـموايل
o املرسوم التنفيذي املتعلق بالتدابري التكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا الجريدة الرسمية صدر يف ،

يف الطرق، واألماكن العمومية، وأماكن » وينص بأن ارتداء القناع الواقي، يعد إجراء وقائيا ملزما لجميع املواطننيومجابهته. 

املرافق العمومية، ، و فتوحة أو املغلقة التي تستقبل الجمهور، السيام املؤسسات واإلدارات العموميةالعمل، وكذا يف الفضاءات امل
 .دون تحديد العقوبات يف حالة املخالفة «ومؤسسات تقديم الخدمات، واألماكن التجارية

  262020 ماي 
o  حالة وفاة 617حالة وارتفع إجاميل الوفيات إىل  8697ارتفاع عدد اإلصابات إىل 
o  فل ساهر( حوقاعة حفالت بعد تنظيم حفل واحتضان نشاط عام )” الزينيت“قررت مصالح والية وهران غلق فندق

أحالت مصالح األمن الوطني خالل .من دون ترخيص ليلة ثاين أيام العيد وتم بثه عىل قناة خاصة سهرة االثنني
 602مركبة و 1647آالف شخص عىل العدالة بتهمة مخالفة تدابري الحجر املنزيل، وتحويل  5يومي العيد أزيد من 

 دراجة عىل املحرش
  282020ماي 

o  ألف نسمة،  100حالة لكل  20حالة، أي ما ميثل نسبة  8.997ارتفاع العدد االجاميل لإلصابات املؤكدة ارتفع إىل
 وفاة  630بلغ إجاميل الوفيات  فيام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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o  30قرر الوزير األول، السيد عبد العزيز جراد، متديد العمل بنظام الحجر الجزيئ الـمنزيل ابتداء من يوم السبت 
، والرفع الكيل للحجر الصحي عىل واليات سعيدة، تندوف، إليزي 2020جوان  13مايو إىل غاية يوم السبت 

 ومترناست
II.  يل والحجر الصحي عىل األرسة:تداعيات الحظر املنز 
 .آثار نفسية:1 -

ال مراء يف أّن حالة الغلق والحظر القرسي بني جدران البيت لعدة أيام أو أسابيع وشهور نتيجة للحجر الصحي 
تيادي بالنسبة ، هو أمر غري اعفريوس كورونا املفروض يف  الجزائر عىل غرار باقي بلدان العامل يف خطوة الحتواء تفيش

لعامة الناس إال يف الظروف االستثنائية، وهو ما يتسبب يف الكثري من الحاالت بآثار نفسية وخيمة، كالتوتر والرنفزة 
ابت الجزائريني بالتزامن مع الحالة العصبية التي تخيم عىل جميع املواطنني خوفا وزيادة حالة الخوف والهلع الذي انت

من جائحة كورونا، وخاصة أنه رسيع االنتشار وخطره يقرتب من الجميع يوما بعد يوم، هذا الهلع سبب ضغطا عصبيا 
املجتمع  هيتي يف دراسة قام بها عىلكبريا لدى أفراد األرسة واملجتمع. ولقد أشار الدكتور عبد الرزاق محمود إبراهيم ال

العراقي والجائحة إىل أثر الحظر املنزيل وبقاء أفراد االرسة كافة داخل املنزل يف زيادة حاالت العنف، حيث ذكر الدكتور 
أن هذا الوضع أثارزيادة االحتكاك بني أفراد األرسة الواحدة وهو ما ولّد نوعا من   العنف االرسي، عنف بدين وزيادة 

والميكن الجزم يف الوقت الراهن بنسبة أو معدالت هذه 1316حاالت انتحار او رضب مربح بني افراد االرسة الواحدة
الحاالت بدون دراسة ميدانية. وهي آثار ال تخلو منها املجتمعات العربية والجزائر واحدة منها يف ظل ما تعانيه من 

 اجتامعية كمشكل السكن والبطالة وغريها.أوضاع اقتصادية هشة أمام تهاوي أسعار النفط ومشاكل 

إثارة الشائعات والفنت وزعزعة األمن النفيس عرب وسائل التواصل االجتامعي. حيث أن ضغط الشائعات يف عرص 
ألفراد  كورونا عىل مواقع التواصل االجتامعي وعدم الثقة يف االعالم الرسمي للبالد أدى إىل تدهور الصحة النفسية

وأفراد األرسة عىل وجه الخصوص، وهو ما أكده  الباحث فوزي بن دريدي يف دراسة له حول املجتمع املجتمع عموما 
والجائحة حيث قال:" أن التوجه إىل وسائل التواصل االجتامعي يف غياب  تأثري اإلعالم  عىل الناس والتشكيك فيه 

، ويف الوقت الذي يبذل 1317 أوساط املجتمع"بالضافة إىل انتشار اإلشاعات ونظرية املؤامرة أنتج نوعا من الهلع يف
ورة انتشار املستجد، تتزايد خط” كورونا“فيه العلامء مبختلف أنحاء العامل قصارى جهدهم للعثور عىل عالج لفريوس 

رحته منظمة الصحة ط” فريوس املعلومات املضللة“املعلومات املضللة حول الفريوس أكرث من انتشاره نفسه. ومصطلح 

                                                           
يم ظامللتقى الدويل االفرتايض األول: املجتمع و الجائحة، حدث علمي من تند/عبد الرزاق محمود إبراهيم الهيتي، املجتمع العراقي والجائحة:1316

 2020جوان04/05مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية ومركز فاعلون للبحث يف األنرثوبولوجيا يومي 
امللتقى الدويل االفرتايض األول: املجتمع والجائحة، حدث علمي من تنظيم مركز البحث يف د/فوزي بن دريدي املجتمع والجائحة قراءات أولية،1317

 2020جوان04/05جتامعية والثقافية ومركز فاعلون للبحث يف األنرثوبولوجيا يومي األنرثوبولوجيا اال 

https://www.france24.com/ar/20200326-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://www.france24.com/ar/20200326-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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لوصف انتشار املعلومات املضللة عن الفريوس، وفًقا لخبري بوسائل التواصل االجتامعي. وقالدنيز أوناي، الخبري العاملية 
املتخصص بوسائل التواصل االجتامعية، إن انتشار املعلومات املضللة يجعل من الصعب العثور عىل مصادر موثوقة 

صول املواد املتعلقة به. وأضاف أوناي لألناضول، أن الح ومعلومات واضحة عرب وسائل التواصل االجتامعي بسبب كرثة
عىل معلومات عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي دون التحقق من صحتها، يؤثر سلبًا عىل نفسية األشخاص 

 1318.وحياتهم اليومية وسلوكياتهم

 يبتعد عن هو مضطر ليكإن طبيعة الرجل الجزائري عموما ال يستطيع الجلوس بصفة مستمرة يف البيت، لذا ف
املشاكل الحياتية التي يواجهها يوميا إىل أن يقيض وقتا مع أصدقائه؛لكن هذا مل ميكن متاحا أمام إجراءات الحجر 
املنزيل الذي فرضته الدولة ومكوثه لفرتة طويلة يف البيت أدى إىل بروز نوع من الضغوطات النفسية والعصبية وحاالت 

األسباب، وهو ما أدى إىل نشوب مناوشات بني الزوجني بسبب مشاكل البيت الروتينية،  من الغضب والتشاجر ألتفه
 وطلبات األطفال التي ال تنتهي.

تزايد حاالت االنتحار بعد تعرض بعض األشخاص للمنع من مزاولة نشاط تجاري من طرف الرشطة أو حجز  
اية دار الحياة جتامعية )شابثالثيني رمى بنفسه من بنمركبات نتيجة ملخالفة الحجر املنزيل أو بسبب ضغوط الحياة اال 

 1319بحي شويل(  2020ماي31سنة( يوم 24باإلضافة إىل شاب ) 2020جوان  03يوم 

 ازدياد مستويات التوتر بسبب العزل يف الحظر املنزيل والحجر الصحي يف البيت -
 ني األفرادنشوب النزاع بني األوالد والخالفات بني األزواج وظهور أزمات نفسية ب -

 :آثاراقتصادية-2 -

ذكر الدكتور محمد بن بوزيان يف مداخلة له مبلتقى دويل موضوعها)تداعيات الجائحة عىل االقتصاد 
الجزائري(:" إن بروز صعوبة يف التعامل مع الفئات الهشة يف ظل تأثر االقتصاد الجزائري بجائحةكورونا وتوقيف 

شاطات التجارية واالقتصادية، وترسيح أغلب العامل وغلق املطامع واملقاهي املواصالت وتعليق الدراسة، والحد من الن
... هي إجراءات  عجلت بها الجزائر لكن هذا كان له أثر كبري عىل اقتصاد الدولة خاصة مع انخفاض سعر البرتول 

ت إمنا خل شهري ثابوهو األمر الذي أدى إىل زيادة حاالت الفقر والعوز لدى بعض العائالت التي مل يكن لها د  1320"

                                                           
 ، مرجع سابق”دراسة استطالعية“دراسة تحديات تواجه أفراد األرسة يف ظل أزمة كورونا عباس سبتي،1318

https://www.elhayatonline.com/tag/1319 
ا ندوة دولية عن بعد حول موضوع، أثر أزمة فريوس كورونكتور محمد بن بوزيان من جامعة تلمسان، تداعيات الجائحة عىل االقتصاد الجزائري،الد 1320

ة عكلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعية، جام  LARGESSمخترب بحث ، عىل اقتصاديات دول منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا،19-كوفيد
 2020جوان03اململكة املغربية، يوم -الجديدة-شعيب الدكايل 

https://www.elhayatonline.com/tag/
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كانت تعتمد عىل أعامل ومهن يومية ،  فاألرس املعوزة والفقرية كانت أكرث ترضر من غريها خالل الجائحة ، ولقد 
حاولت الدولة أن تحد من هذا التأثري؛ لكن مل يجد نفعا ، ألنها عىل حد تعبري الدكتور أحمد زايد تحمل يف طياتها 

جتمع نسانية ،حيث أورد قائال ضمن مشاركته يف فعاليات امللتقى الدويل االفرتايض )املسنة تجارية سياسية أكرث منها إ 
والجائحة( :" والدول أمام الجائحة ظهرت بوجه إنسانوي جميل رغم أن األمر ال يخفي أن السياسة ترتبع عىل املصالح،  

دولة لكن وجه اإلنساين ظهر يف سلوك الحتى لو بدا ظاهره إنسانوي، السياسة هي فن تدبري املصالح...  صحيح أن ال
 1321نحن علامء االجتامع نرى له وجه آخر هو وجه املصلحة وإثبات القوة واملكانة والبحث عن املصلحة بالوجه التجاري"

تغري أمناط املعيشة وصعوبة توفري مستلزمات البيت، باإلضافة إلىتدهور القدرة الرشائية بسبب االنقطاع عن العمل 
يلة، وانعدام مصادر القوت بعد عمليات الردع التي شملت األسواق الشعبية والتجارة الخفيفة،حيث قامت لفرتات طو

ألف شخصا جراء مخالفة الحجز الصحي الجزيئ منذ  11مصالح الرشطة بوالية وهران بتحرير إجراء قضايئ ضد زهاء 
ة يف جلت ذات املصالح يف عملياتها امليدانيشهر مارس املنرصم, حسبام علم الثالثاء من ذات السلك األمني وقد س

 28إطار التدخل الوقايئ والردعي بخصوص فرض احرتام إجراءات الحجر الصحي الجزيئ خالل الفرتة املمتدة ما بني 
شخصا، كام تم خالل نفس الفرتة  10.984صباحا( إجراء قضايئ ضد  7مساء إىل  5مارس اىل غاية الفاتح يونيو من 

دراجة نارية إىل املحرش ملخالفة أصحابها إلجراءات الحجر الصحي الجزيئ كام أشار  636مركبة و 2.152تحويل 
 1322إليه

اللجوء لالستدانة التي أثقلت كاهل األرس، وامام هذهالضائقة املالية التي تشهدها مثل هذه األرس دفعتهم إىل 
من أصحاب سيارات األجرة ما بني الواليات  ناقال 80أزيد من  2020جوان  02الخروج لالحتجاج  وهو ما حدث يوم 

بإيسطو، مطالبني برضورة السامح بعودتهم لنشاطهم بأرسع وقت ممكن كونهم يعانون من ضائقة مالية واصبحوا غري 
والحجر الصحي الذي فرض عليهم التوقف عن العمل منذ  19قادرين عىل االنفاق عىل عائالتهم بسبب أزمة كوفيد 

ولقد رصح أحد الناقلني عرب الخط الرابط ما بني واليتي غليزان ووهران أن الوضع أصبح ال يطاق، مارس ،  21تاريخ 
فبعد املناشدات الكثرية و اإلرساليات التي قامت بها النقابات و التي مل تلق أي صدى لدى الجهات املعنية، وأكد بعض 

ثالث أشهر ال تغني، وال تسمن من جوع خاصة وأن أالف دينار خالل  10املحتجني أن حتى منحة التضامن املقدرة بـ
العديد منهم مل يتقاضاها لحد الساعة، و مل يعد لديهم خيار سوى االحتجاج بطريقة حرضية لتوصيل مطالبهم 
املرشوعة، ويرص سائقو سيارات األجرة عىل استمرار االحتجاج بشكل يومي اىل غاية االستجابة ملطالبهم و إيجاد حلول 

أشهر مناشدين السلطات بالسامح بعودتهم للعمل من أجل التخفيف من  3لوضع الذي وضعهم فيه الوباء منذ نهائية ل
                                                           

ة، امللتقى الدويل االفرتايض األول: املجتمع و الجائحاحمد زايد، جامعة القاهرة، قضايا حول طبيعة االجتامعي اإلنساين يف مجتمع الجائحة،:1321
 2020جوان04/05ومركز فاعلون للبحث يف األنرثوبولوجيا يومي  حدث علمي من تنظيم مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

 1322جريدة الجمهورية اإللكرتونية https://eldjoumhouria.dz/art.php?Art=82983 2020-06-02، يوم :  

https://eldjoumhouria.dz/art.php?Art=82983
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آثار الحجر وتعليق نشاط الناقلني يف إطار إجراءات الوقاية من كورونا حيث أن أزمة كورونا التي طال أمدها ألقت 
عودة أرس و مل يجدوا سبيال غري االحتجاج للمطالبة بالبظاللها عىل أصحاب سيارات األجرة الذين هم يف الغالب أرباب 

 1323أشهر 3إىل العمل بعد انقطاع دام 

ويتفق هذا مع ما دراسة قدمها الباحث فوزي بن دريدي حيث ذكر خالل امللتقى الدويل االفرتايض أن:"الوضع 
الة والفقر يعانون من البطاالقتصادي الضاغط عىل الفئة االجتامعية واملقصيني من الحياة االقتصادية الذين 

والهشاشةاالجتامعية، الفئات ذات مدخول ضعيف تتأثر لطول الحجر، حيث أنها مل تتمكن من الصمود أمام الوضعية 
 1324الجديدة، والحظنا مؤخرا حركات احتجاجية تنادي برفع الحجر"

 آثاراجتامعية:-3 -
ور أحمد خلف حسني الدخيل  يف مداخلته ضمن يف دراسة له حول أثر الجائحة عىل املجتمع العراقي ، ذكر دكت

امللتقى الدويل االفرتايض  :" أن ترسيح العامل أدى إىل التوقف عن العمل ومن ثم زيادات حاالت الفقر ، ولقد سنّت 
دينار عراقي لكل عائلة  30000الدولة العراقية قوانني اإلعانات خاصة االجتامعية   من منح للعوائل الفقرية قدرت ب 

يس لها دخل، هذه اإلعانات كانت زهيدة ال تتناسب مع الفئات املهمشة والعائالت الفقرية .....الحظر كانت له ل
، إن ما يحدث يف باقي الدول هو متاما ما يحدث بالجزائر من تداعيات أثرت سلبا 1325انتكاسات كبرية يف العراق "

ي رسية والعنف األرسي ، باإلضافة إىل التباعد االجتامععىل الفئة الهشة يف املجتمع وامام هذا تزايدت النزعات األ 
 الذي قد يتسبب الحقا يف رشخ العالقات االجتامعية األرسية، وهو ما دفع بها إىل:

 اللجوء أرباب األرس التي بعد فقدانها مصدر القوتإىل التسول واالستدانة -
 ملساعدة املادية اللجوء إىل الجمعيات الخريية ومواقع التواصل االجتامعي لطلب ا -
ولقد ترضرت النساء العامالت يف وظائف قطاع الخدمات بشدة من جراء هذه الجائحة عىل نحو غري متناسب.  -

عىل سبيل املثال، موظفات االستقبال يف الفنادق واملحالت التجارية والعامالت يف املطاعم ومصففات الشعر 
توقفن عن مامرسة أعامل حرة كن ميارسنها قبل الجائحة وهن والعاملة املنزلية، إلخ، كام أن هناك بعض النساء 

 حاليا، يف منازلهم دون عمل، ومل يستفدن من اإلعانات املالية التي أقرتها الدولة مؤخرا.

                                                           
 املرجع نفسه 1323

 1324راءات أولية، مرجع سابقفوزي بن دريدي، املجتمع والجائحة، ق
وس لقاء علمي دويل عن بعد حول موضوع، أثر أزمة فري د/أحمد خلف حسني الدخيل،جامعة تكريت بالعراق، اآلثار املالية لجائحة كرورنا يف العراق: 1325

القانونية، االقتصادية كلية العلوم   LARGESSمخترب بحث ، عىل اقتصاديات دول منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا،19-كورونا كوفيد
 2020جوان  03اململكةاملغربية، يوم-الجديدة-واالجتامعيةجامعة شعيب الدكايل 
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العديد من أرباب األرس  يعملون يف وظائف غري رسمية،  وهناك نقطة أخرى يجب وضعها يف االعتبار وهي أن -
حامية وهو ما دفعهن للحصول عىل ال  ة االجتامعية مثل التأمني ضد البطالةوبالتايل ال تشملهم خطط الحامي

االجتامعية أو تأمني دخل آخر ألرسهم، وكرس الحظر املنزيل بالعمل غري املعلن داخل املنازل كمنظفات مثال أو 
 امللتقى الدويل ه يفالبيع عن طريق التنقل إىل املنازل . وعن هذه املسألة يتحدث الباحث نوار فؤاد ضمن مداخلت

االفرتايض حيث يرصح قائال:" البطالة يجب مواجهتها عن طريق الحامية االجتامعية، والتأمني عىل البطالة 
 1326من أجل ترقية الشغل انطالقا من تفعيل الحامية االجتامعية... 

ترضرة من الجائحة. املبروز فعل التحايل عىل مؤسسات الدولة لالستفادة من اإلعانات املالية املخصصة للفئة  -
دج( للفئة الهشة يف املجتمع لكن عىل االغلب مل تصل إىل أصحابها. وهو 10000ولقد خصصت الدولة مبلغ )

 1327ما يؤكده الباحث نوار فؤاد بقوله " املساعدات تصل بطريقة شعبوية وزبونية "
نها سريت الشعبية الهشة لو اإن سعي الدول إىل التخفيف من آثار الجائحة قد لقى استحسانا لدى الطبقة  -

بطريقة صحيحة تضمن وصول هذه اإلعانات إىل الفئة املترضرة حقا من الجائحة ذكر دكتور عزمي  وصفي 
عوض من جامعة فلسطني التقنية "أن دولة فلسطني قد أبكرت منذ البداية مبجموعة من اإلجراءات عىل 

وانقطاع املوظفني يف القطاع الخاص عن العمل  املستوى االقتصادي و  النفقات العامة  نتيجة للحظر
وترسيحهم ، حيث واجهوا بطالة إجبارية ، مام أجرب الحكومة عىل خلق صندوق التكافل االجتامعيوهو 

 1328صندوق موجه الذين انقطعت بهم سبل العيش و األرس املعوزة ، ولقد تحملت الحكومة متويله"
مضان السهرات بني العائالت وأيام العيد وهذا من شأنه أن يزيد انهيار التواصل االجتامعي: خاصة يف شهر ر  -

حاالت القلق والتوتر واالرتياب وهو ما أكده مركز الدراسات الربيطاين "معهد كينجز كوليدج" يف دراسة نرشت 
 باملجلة الصحية "دو لنيس"، أن "الحجر الصحي عموما هو تجربة غري مرضية بالنسبة ملن يخضعون لها"، ويعترب

أن "العزل عن األهل واألحباب، فقدان الحرية، االرتياب من تطورات املرض، وامللل، كلها عوامل ميكنها أن 
 ."تتسبب يف حاالت مأساوية

 زيادة الوعي بأهمية التكافل االجتامعي. -

                                                           
مع امللتقى الدويل االفرتايض األول: املجت نوار فؤاد، نوعية الشغل بالجزائر ومحدودية منظومة الحامية االجتامعية يف زمن الحجر الصحي،1326

 2020جوان04/05ومييلبحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية ومركز فاعلون للبحث يف األنرثوبولوجيا والجائحة، حدث علمي من تنظيم مركز ا
 مرجع سابقنوار فؤاد، نوعية الشغل بالجزائر ومحدودية منظومة الحامية االجتامعية يف زمن الحجر الصحي،1327
ندوة ين،طيني بني مطرقة فريوس كورونا وسندان فريوساالحتالل الصهيو عزمي وصفي عوض من جامعة فلسطني التقنية، راضية االقتصاد الفلس1328

  LARGESSمخترب بحث ، عىل اقتصاديات دول منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا،19-دولية عن بعد حول موضوع، أثر أزمة فريوس كورونا كوفيد
 2020جوان03اململكةاملغربية، يوم-جديدةال-كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتامعيةجامعة شعيب الدكايل 
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1+%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84%D9%87%D9%86+%D8%AE%D8%B7%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AB%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%B6%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/coronavirus-not-gender-blind-nor-should-we-be/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
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III. - جهود جمع التربعات املحلية 
 بعد إطالق العديد من مبادرات التربع الفردية من بعض رجال  2020 مارس 25 أعلنت وزارة االتصال يوم

العملة الوطنية هم باألعامل الجزائريني، عن فتحها املجال للمواطنني الجزائريني الراغبني يف إيداع تربعات
للمساعدة يف مكافحة  وبنك الجزائر الخارجي والخزينة العمومية بريد الجزائر أو العملة الصعبة من خالل

 (19-فريوس كورونا )كوفيد

 بالتربع بنصف مليون دوالر يف إطار مواجهة  جياليل مهري ، أعلن رجل األعامل الجزائريمارس 28 بتاريخ
، إىل جانب ذلك تعهد بإجراء مفاوضات لتوفري التجهيزات واملعدات الطبية الجزائر يف فريوس كورونا تفيش

 .للمستشفيات

 28 يقررون التربع براتب شهري لجهود مكافحة  باملجلس الشعبي الوطني حركة البناء الوطني ، نوابمارس
 .كورونا تحت عنوان التضامن الوطني

 بالتربع بنصف الراتب الشهري الخاص بنوابه مارس 28 ي الجمهوري بتاريخبادر حزب التحالف الوطن ،
وكذا منتخبيه يف املجالس الشعبية البلدية والوالئية يف سياق  ومجلس األمة املجلس الشعبي الوطني يف

 . مكافحة وباء كورونا

 مليار  45قرر املجلس تخصيص  سليامن شنني برئاسة املجلس الشعبي الوطني ، يف اجتامعأبريل 1 بتاريخ
(يف الحساب املخصص ملكافحة جائحة كورونا، واملبلغ املخصص هو رصيد والرد 355،000سنتيم )حوايل 

 .متبقي من ميزانية املجلس

 التربع براتب شهري ملواجهة فريوس كورونا، إىل جانب  بد املجيد تبونع ، قرر رئيس الجمهوريةأبريل 4 بتاريخ
وذلك للمساهمة يف  حكومة جراد وكذلك أعضاء ذلك اتخذ نفس القرار من قبل إطارات رئاسة الجمهورية،

 الجهود الوطنية للحد من آثار األزمة الصحية عىل املواطنني نتيجة جائحة فريوس كورونا

 تب  ومديدري الواليات التربع براقررالضباط السامون للحامية املدنية من مديرين مركزيني أبريل 6 بتاريخ
 شهر لدعم جهود الدولة ملواجهة وباء كورونا

  من  بيوم واحد” كناص“ألف عامل عىل مستوى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي  40تربع ما اليقل عن
 مليون دوالر 1،58مليار سنتيم أو  20راتبهم الشهري لفائدة صندوق مجابهة وباء كورونا )ما يعادل 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
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 خامتة:
وجملة القول أّن جائحة كورونا قد عصفت مبجتمعنا، وأثرت عليه من كل النواحي عىل غرار باقي دول العامل 
املتطورة، خاصة أن املجتمعات العامل الثالث غري جاهزة وغري مجهزة ملواجهة أزمات ثقيلة الوزن كهذا الوباء،من هنا 

ه بوضوح معامل دراما حقيقية لها أوجه عديدة. فمن ناحية، املرض نفسميكننا القول بكل ثقة أنفريوس كورونا قد رسم و 
وآثاره املدّمرة، التي مست جوانب متعددة من حياتنا، ومن ناحية أخرى بتأثريه االجتامعيوخاصة عىل العائلة،فحالة 

 هذا الوقت أبعدتنا عن يف الحجر جمعتنا يف بيوتنا، وقللت من حركتنا، وجمعتنا بأهلنا ونقلتنا إىل الحيز الخاص، ولكنها
عائالتنا املوسعة وعن أصدقائنا وزمالئنا يف العمل ومناسباتنا االجتامعية وغريها وهو ما أضفى نوعا من للقلق بشأن ما 

 يخبئه لنا املستقبل.

زل، الذا ال نجانب الحقيقة إذا قلنا أن آثار جائحة }كورونا{ فرضت حالة اجتامعية كانت لها آثار كربى داخل املن
حيث أن اآلثار املرتتبة جراء هذا االنقطاع، وانعدام الوسائل التقنية لدى العائالت املعوزة باإلضافة إىل ضيق السكنات 
االجتامعية والطابع العمراين الذي اليسمح مبامرسة الحجر املنزيل بأريحة تتامىش والنمط الحيايت الجديد واملرفوض 

ة روز امللل و فقدان التواصل االجتامعي، الذي تسبب بدوره يف آثار سلبية  نفسيواملكوث مطوال يف البيت أدى إىل ب
واجتامعية واقتصادية ، واألمر األكرث خطورة للحجر املنزيل كان بإحداث فجوة أكرث عمقا مع الفئات الهشة والفقرية 

 يف املجتمع.

ورة الحال ة املسار و فرصة للعائالت امليسلكن رغم ذلك تعد هذه الجائحة  فرصة للتفكري املعمق حول إعادة حوسب
من أجل تقوية أوارص العالقات االجتامعية وتعويض أفراد األرسة عىل ما فات من ضياع ببناء رأس مال اجتامعي 
وثقايف وأخالقي، واالستثامر يف الوقت ،هذه العائالت قد تستفيد من تداعيات كوروناإن الحظر وجلوس األفراد باملنزل 

إىل ترابط العالقات األرسية، وهناك أشياء وتفاصيل تكشف للزوج أو الزوجة مل تكن معروفة لهم من قبل  سوف يؤدي
إال بعد بقائهم يف املنزل لتلك الساعات الطويلة فيام يتعلق بسلوك أبنائهم وعالقاتهم مع أصدقائهم، فاألوالد والبنات 

هم دقاء يف املدرسة أو النادي، هنا يضطرون إىل رسد قصصعندما يجلسون يف املنزل لفرتات طويلة بدون لقاء األص
وحكاياتهم لآلباء من باب الفضفضة واستثامر الوقت املتاح، ولكن هناك مجموعة أخرى قد تتأثر تأثريا كبريابسبب هذا 

الت قد يزداد ئالوباء، وأخص بالذكر العائالت الفقرية معدومة الدخل والتي تسري أمورها الحياتية بقوة الدفع. هذه العا
فيها العنف والجنوح والفرقة والعدائية، وقد ترتفع عندها حاالت الطالق بسبب التواجد مع بعضها البعض، وحاالت الفراغ 

 .االجتامعي قد تكون هدامة
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 التوصيات :

 رضورة تفعيل الحامية االجتامعية من أجل مواجهة البطالة/1
 مية يف وضع احتياطات وتدابري ملثل هذه الحاالتخلق تكامل بني الجمعيات واملؤسسات الرس/2
 تأسيس هيئات ترشف مستقبال عىل متابعة وتقيص أوضاع األرس الجزائرية ذات الدخل الضعيف/3
االستفادة من التجربة الفلسطينية من خالل خلق صندوق التكافل االجتامعي يوجه للذين انقطعت سبل العيش بهم /4

 املنزيل ميول من قبل الدولة أو الفئة املجتمعية الرثية املترضرة من الحظر أو للفئة
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 2020جوان03اململكة املغربية ،يوم  -الجديدة  -جتامعية، جامعة شعيب الدكايل االقتصادية واال 
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  املالية لجائحة كرورنا يف العراق: ندوة دولية عن بعد حول موضوع، أثر أزمة  ثاربالعراق اآل تكريت  الدخيل جامعةأحمد خلف حسني

 القانونية،كلية العلوم  LARGESS ، عىل اقتصاديات دول منطقة الرشق األوسط و شامل إفريقيا، مخترب بحث19-فريوس كورونا كوفيد
 2020جوان03بية، يوماململكةاملغر-الجديدة-االقتصادية واالجتامعية، جامعة شعيب الدكايل 

  ملجتمع الدويل االفرتايض األول: ا الجائحة، مللتقىأحمد زايد جامعة القاهرة قضايا حول طبيعة االجتامعي اإلنساين يف مجتمع
 ، حدث علمي من تنظيم مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية ومركز فاعلون للبحث يف األنرثوبولوجياوالجائحة

  االحتالل الصهيوينوسندان فريوساالقتصاد الفلسطيني بني مطرقة فريوس كورونا  التقنية،عوض من جامعة فلسطني  صفيعزمي و ،
، وشامل افريقيا، عىل اقتصاديات دول منطقة الرشق األوسط 19-ندوة دولية عن بعد حول موضوع، أثر أزمة فريوس كورونا كوفيد

ية، اململكةاملغرب-الجديدة-االقتصادية واالجتامعية، جامعة شعيب الدكايل  ية،القانونكلية العلوم  LARGESS مخترب بحث
 2020جوان03ميو 

  :فؤاد نوار، نوعية الشغل بالجزائر ومحدودية منظومة الحامية االجتامعية يف زمن الحجر الصحي، امللتقى الدويل االفرتايض األول
األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية ومركز فاعلون للبحث يف ، حدث علمي من تنظيم مركز البحث يف والجائحةاملجتمع 

 2020جوان04/05األنرثوبولوجيا، يومي

 االلكرتونية:املواقع 
 مقال منشور عىل األنرتنت ”1-عباس سبتي،دراسة تحديات تواجه أفراد األرسة يف ظل أزمة كورونا “دراسة استطالعية،

https://www.faifaonline.net/portal/2020/05/30/555461.html15:09 الساعة ، 
 https://eldjoumhouria.dz/art.php?Art=82983 2020-06-02 : 2-  جريدة الجمهورية اإللكرتونية يوم 
 https://www.elhayatonline.com/tag/- 3 
 https://africatimes.com/2020/02/25/algerian-health-minister-confirms-first-4covid-19-case/ 

  

https://www.faifaonline.net/portal/2020/05/30/555461.html
https://www.faifaonline.net/portal/2020/05/30/555461.html
https://eldjoumhouria.dz/art.php?Art=829832-
https://eldjoumhouria.dz/art.php?Art=829832-
https://www.elhayatonline.com/tag/3
https://www.elhayatonline.com/tag/3
https://africatimes.com/2020/02/25/algerian-health-minister-confirms-first4-covid-19-case/
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Le bioterrorisme : Le spectre d'une arme silencieuse 

Le bioterrorisme : Le spectre d'une arme silencieuse 
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 Résumé : 

Les armes biologiques ne sont pas une invention récente. Elles ont une longue histoire. 

Mais depuis le début du troisième millénaire, profondément marqué par des 

développements fantastiques des sciences et des technologies appliquées à la recherche 

biologique et à l’industrie pharmaceutique, la possibilité que ces armes soient acquises 

et utilisés par des acteurs des organisations terroristes demeure une éventualité à ne pas 

négliger. Le présent article se veut un essai d’apporter de la lumière à la notion de 

bioterrorisme et ses caractéristiques, de dresser un bref aperçu historique des 

événements  tragiques et suspects en l’objet et de faire un tour d’horizon des principaux 

instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme biologique. 

Mots clés : Armes biologiques, terrorisme   

 

La sphère des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales s’est amplifiée 

par les flambées épidémiques des maladies émergentes hautement contagieuses tel quel le 

SRAS, la grippe aviaire, l’Ebola et le dernier avatar Covid 19, qui constitue aux yeux de certains 

spécialistes1329 une bio-arme expérimentale qui a mal tourné.  

En matière d'armes biologiques, les États se sont toujours complus dans la désinformation. 

Le secret qui entoure ces armes permet tout sauf l'éthique. Arme sournoise, sème un climat de 

panique au sein de la population et désorganise les services de santé. Certes, les attaques 

terroristes par ce moyen ont été à l'heure actuelle très limitées, mais, il ne faudrait pas qu'à force 

de parler d'un risque qui ne se produit pas, nous baissions la garde.  

En effet, le développement des sciences et des technologies appliquées à la recherche 

biologique, biomédicale et à l’industrie pharmaceutique, en sus des progrès de la génétique font 

que la menace est une éventualité à ne pas négliger. Ainsi l’hypothèse des guerres biologiques 

que va connaître le monde dans l’avenir n’est pas exclue des recherches des spécialistes en 

sciences politiques et droit international. 

                                                           
1329

Le professeur Francis Boyle, expert américain en armes biologiques, qui prétendait que les États-Unis sont à 

l’origine de la propagation de ce virus en Chine pour ainsi freiner la croissance économique de l’Empire du Milieu 

et limiter l’influence de ses multinationales. D’après lui, la Chine a payé un laboratoire BSL-4 dédié à la guerre 

bactériologique aux États-Unis pour transporter ce coronavirus modifié du SRAS au laboratoire militaire de 

Wuhan pour encore le modifier génétiquement pour obtenir l’actuel coronavirus (Covid-19). 
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Nous nous proposons dans ces lignes, d’apporter de la lumière à la notion de bioterrorisme 

et ses caractéristiques, de dresser un bref aperçu historique des événements tragiques et suspects 

en l’objet et de faire un tour d’horizon des principaux instruments juridiques internationaux de 

lutte contre le terrorisme biologique. 

I) Le bioterrorisme : notion et caractéristiques  

Il n’existe pas de définition doctrinale ou officielle unanimement acceptée de 

bioterrorisme. Cependant on peut se référer au rapport de l'organisation mondiale de la santé en 

1970 sur les armes chimiques et biologiques pour définir ces armes. Selon ledit rapport l'arme 

biologique est définit comme «ceux dont les effets sont fonction de leur aptitude à se multiplier 

dans l'organisme attaqué, et qui sont destinés à être utilisés en cas de guerre pour provoquer la 

mort ou la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes.1330». 

Pas loin de cette de cette définition, certains auteurs1331 ont défini le bioterrorisme comme 

étant la dissémination volontaire des virus, des bactéries, des toxines ou d’autres agents nocifs 

pour causer de maladie ou de décès chez les personnes, les animaux ou les plantes. Ces agents 

sont généralement trouvés dans la nature, mais ils pourraient muter ou modifiés pour augmenter 

leur capacité à causer des maladies, les rendre résistants aux médicaments actuels, ou 

d'augmenter leur capacité à se propager dans l'environnement. La propagation peut être par l'air, 

l’eau ou dans la nourriture.  

Contrairement aux armes chimiques qui provoquent une atteinte massive et immédiate, les 

arme biologiques sont attrayants pour les terroristes parce qu’ils sont inodores et invisible. De 

plus, les effets de l’acte ne seront pas immédiatement quantifiables et s'étaleront dans le temps, 

on doit parfois attendre quelques jours avant d’apercevoir les premiers symptômes après avoir 

passé par les phases de développement de la maladie. 

En effet, les informations dans ce domaine sont incomplètes. S’il est relativement aisé de 

savoir ce qui se produit aux Etats-Unis, cela est beaucoup plus difficile dans le cas d’autres 

pays. L’Union soviétique, par exemple, a la réputation de posséder des stocks d’armes 

bactériologiques et chimiques environ dix fois plus importants que ceux des Etats-Unis, mais 

on sait très peu de choses à leur sujet, sauf qu’ils sont des dérivés directs des produits mis au 

point en Allemagne dans les années 30. 

L'OTAN recense 14 agents, qui présentent des dangers inégaux, à partir d'une liste basée 

sur des faits historiques et des résultats des recherches menées sur des groupes terroristes ayant 

cherché à acquérir ces agents dont quatre sont dits prioritaires et présentent des risques d'usage 

à des fins terroristes plus que militaires. Ceci se vérifie également dans l’examen des résultats 

                                                           
1330Organisation mondiale de la Santé, Santé publique et armes chimiques et biologiques : rapport d’un Groupe de 

consultants. Genève, 1970. Disponible sur:. https://apps.who.int/iris/handle/10665/62904 
1331Voir dans ce sens : Ahmed MOHAMED ALI, Le terrorisme biologique : danger qui menace l’humanité. 

Edition Annahda, Egypte, 2002, p.7 (En arabe) ; ElhassanMOHAMED IBRAHIM, les armes chimiques 

bactériologiques et nucléaires, EditionAlfarazdak, Riyad, 1986 p.37 ; Jamal ESSAYID, Les armes de destruction 

massives, Riyad ; 2003, p.529. 

https://fr.qwe.wiki/wiki/Terrorism
https://apps.who.int/iris/handle/10665/62904
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de l’étude menée par les spécialistes de la société de pathologie infectieuse et de l’association 

des professeurs de pathologie infectieuse et tropicale1332. 

-  La variole : 

Une maladie provoquée par le virus de la variole, est considéré un des plus grands tueurs 

en termes de maladies en histoire de l’homme. Au cours des siècles derniers, la variole était 

devenue de toutes les maladies celle qui était la plus redoutée, car elle pouvait frapper n'importe 

où sur le globe, survenir à n'importe quelle saison d'autant plus qu'aucun traitement n'était 

accessible.1333 

L’agent de catégorie-Un qui pose un risque de sécurité global pour plusieurs raisons : taux 

de mortalité élevés, de potentiel pour un choc important de santé publique, ainsi que de potentiel 

d'entraîner la panique publique et la perturbation sociale. Son éradication a culminé un effort 

de dix ans de l'organisation mondiale de la santé. Cependant, les événements récents du monde 

ont soulevé des inquiétudes que ce virus pourrait tomber dans les mains des personnes ou des 

groupes douteux qui pourraient essayer pour employer l’employer comme arme. A ce ceci 

s’ajoute le fait que la vaccination a été arrêtée en 1984 et la population jeune n'a jamais été 

protégé. Il est difficile de diffuser une épidémie de variole aussi rapidement qu'un virus grippal. 

En 1980, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé l'éradication de la variole. 

Bien que la maladie a été éliminée dans la nature, les stocks congelés du virus de la variole sont 

encore maintenus par les gouvernements des États-Unis et la Russie. On craint des 

conséquences désastreuses si des terroristes devaient se procurer des souches de variole. 

Comme les programmes de vaccination sont maintenant terminés, la population mondiale est 

plus sensible à la variole que jamais. 

- Le charbon 

Non totalement éradiquée dans la plupart des pays développés, et encore très présente dans 

de nombreux pays, le charbon est une maladie animale transmissible à l’homme, inscrite aux 

tableaux des maladies professionnelles depuis 1938. Il s'agit une arme biologique du pauvre, 

facile à produire mais peu transmissible en dehors de conditions particulières. La diffusion de 

cette bactérie sous forme d'aérosol pour en faire une arme de destruction massive est peu aisée. 

Depuis septembre 2001, le charbon est revenu au premier plan de l’actualité dans un contexte 

international de menace bioterroriste. 

- La peste  

Il s’agit d’un virus fragile mais extrêmement contagieux et pathogène. L’utilisation 

d’aérosol de cette bactérie s’accompagnerait d’un nombre élevé de pestes pulmonaires dans la 

population exposée1334. Historiquement, plus de 200 millions de sujets sont décédés de cette 

infection au cours des trois grandes pandémies, dont la célèbre peste noire (black death) au 

                                                           
1332 Société de Pathologie Infectieuse de langue Française, le bioterrorisme : Eléments de réflexion, 26 septembre 

2001. Disponible sur : https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/_documents/BT/bt-26-9-01.pdf 
1333Voir dans ce sens : T. DEBORD, "La variole et le bioterrorisme," Médecine et maladies infectieuses, vol. 34, 

pp. 6-11, 2004. 
1334P. HAUSFATER and P. BOSSI, "Risques bactériologiques," EMC-Médecine, vol. 2, pp. 107-125, 2005. 

https://fr.qwe.wiki/wiki/World_Health_Organization
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/_documents/BT/bt-26-9-01.pdf
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XIVe siècle en Europe. Près de 40 000 cas humains de peste ont été déclarés à l’OMS par 24 

pays au cours des quinze dernières années. L’Afrique est le continent le plus touché, suivi par 

l’Asie. Les foyers de peste les plus importants se situent à Madagascar, en République 

Démocratique du Congo et en Tanzanie. En Asie, il s’agit de la Chine, de la Mongolie et du 

Vietnam. Sur le continent Américain, le principal foyer se trouve au Pérou mais les Etats-Unis 

ne sont pas épargnés : des cas autochtones de peste humaine sont rapportés chaque année dans 

ce pays. Quelques cas surviennent également dans certains pays de l’ex-URSS. Aucun cas de 

peste n’a été signalé récemment en Océanie ou en Europe. En France, les derniers cas survenus 

datent de 1945 en Corse. 

L’une des principales caractéristiques des épidémies de peste est leur capacité à 

"s’éteindre" pendant plusieurs années avant de réapparaître brutalement sous forme 

épidémique.1335 

- La toxine botulinique 

Elle est facile à produire et à introduire dans les circuits hydro alimentaires. Si l'on 

considère généralement que la ricine serait essentiellement une arme visant un nombre limité 

de personnes, les évaluations réalisées ont montré qu'une attaque utilisant la toxine botulique 

pourrait, dans certaines situations, faire un très grand nombre de victimes. Les indications 

recueillies dans le cadre des enquêtes menées par des organisations américaines ont montré un 

fort intérêt de l'organisation Al Qaïda pour la toxine botulique et la ricine, dont l'usage faisait 

partie de l'enseignement dispensé en Afghanistan. 

De surcroît, l'utilisation des biotechnologies pourrait permettre d'intégrer, par exemple, le 

gène d'une toxine dans un microorganisme utilisé dans l'agroalimentaire et d'ajouter ce 

microorganisme pathogène dans des processus de fabrication. L'utilisation de ces techniques se 

caractérise par la simplicité d'acquisition des savoir-faire et par leur faible coût. Tout étudiant 

en biologie moléculaire maîtrise au bout de quelques années d'université les techniques de 

transgénèse ou celles de la fermentation. La fabrication d'une bactérie produisant de la toxine 

botulinique est d'une grande simplicité, la multiplier également, même si les terroristes devront, 

pour en produire en quantité, disposer de gros fermenteurs. 

Cependant le bioterrorisme a des limites importantes ; il exclut la précision du tir. Il est 

difficile d'utiliser une arme biologique d'une manière qui ne touche que les ennemies et non 

amicales. Parce que son utilisation met en jeu quantité de variables aléatoires : conditions 

météorologique, nature du sol et de la végétation. Ainsi non seulement les bombardements de 

produits chimiques, qu’ils visent à détruire les hommes ou les plantes, risquent d’atteindre les 

pays neutres, mais l’assaillant lui-même n’est pas à l’abri des conséquences de sa propre 

attaque1336. En plus, la période d’incubation permet aux autorités de préparer des zones de 

                                                           
1335Institut Pasteur, "peste et autres yersinioses, paris, 2007. 

1336Jacqueline Giraud ,L'arme bactériologique : un boomerang1969, disponible 

sur :lhttps://www.lexpress.fr/actualite/monde/1969-l-arme-bacteriologique-un boomerang_2086836.html 

(consulté le 26/08/2019   

 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/1969-l-arme-bacteriologique-un-boomerang_2086836.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/1969-l-arme-bacteriologique-un-boomerang_2086836.html
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quarantaines, d’essayer de limiter la propagation, de traiter les victimes et de procéder à des 

vaccinations. 

II) Aperçu historique  

L'utilisation des armes biologiques remonte à l'antiquité1337, l’utilisation des cadavres 

humains ou animaux pour empoisonner les puits ou réserves d’eau de l’adversaire, des flèches 

trempées dans le sang des malades corps ou vêtements de malades propulsés dans les villes 

assiégées stratégies pour amener l'ennemi à siéger dans des terrains insalubres vin mélangé à 

du sang de lépreux. 

Dans les siècles passés, un épisode tragique et suspect concerne le don à titre “humanitaire” 

de couvertures à des Indiens d’Amérique1338. Ces couvertures qui avaient été auparavant 

imprégnées d’exsudats et de squames d’individus infectés par la variole ont décimé la 

population assistée1339. 

Au XXe siècle, la militarisation des agents biologiques s‘est aggravé : les agents du 

choléra, de la peste et de la morve auraient été utilisés par les militaires allemands pendant la 

première guerre mondiale ; l’agent de la peste aurait été utilisé pendant la seconde guerre 

mondiale par l’armée japonaise en Mandchourie.1340 De 1940 à 1944, l’aviation japonaise 

répandit la peste sur 11 villes de Chine en larguant des bombes à fragmentation ou en porcelaine 

remplies de bacilles, en lâchant des puces infectées, en même temps que du riz pour attirer les 

rongeurs. 

En 1941-1942, durant la seconde guerre mondiale, la Grande-Bretagne expérimenta sur 

l’Ile de Gruinard, au nord-ouest de l’Écosse, des dispositifs de dispersion de Bacillus 

anthraci.s. L’anthrax est une bactérie mortelle qui ne possède aucun vaccin. En 1952, pendant 

la guerre de Corée, les Américains ont été accusés d’avoir répandu le choléra et des insectes 

infectés par la peste. 

En 1970, l’organisation mondiale de la santé prédisait qu’une ville de 500.000 habitants 

pourrait être dévastée suite à la libération d’un aérosol de 50 kilos d’une arme biologique, si cet 

agent était dispersé sous une forme adéquate et dans des conditions météorologiques optimales. 

Une évaluation économique de l’effet d’une attaque par un aérosol bioterroriste sur une ville de 

                                                           
1337Christopher GW, CieslakTj, Pavlin JA, et al.- Biologicalwarfare : ahistoricalperspective. JAMA 1997, 278, 

412-417. 
1338En 1763, le colonel anglais Bouquet, commandant des forces en Pennsylvanie, a employé la variole pour lutter 

contre les Indiens d’Amérique du Nord, en leur faisant distribuer des couvertures infectées de virus de variole. 
1339André BOYER, exterminer les indiens par la variole, mai 2017, disponible sur : http://andreboyer.over-

blog.com/2017/05/exterminer-les-indiens-par-la-variole.html 
1340Voir : Clément IMBERT et Jean Yves DURAND, Japon : ce passé qui ne passe pas, juillet 2017. Disponible 

sur : https://www.geo.fr/histoire/japon-ce-passe-qui-ne-passe-pas-185122 

 

http://andreboyer.over-blog.com/2017/05/exterminer-les-indiens-par-la-variole.html
http://andreboyer.over-blog.com/2017/05/exterminer-les-indiens-par-la-variole.html
http://andreboyer.over-blog.com/2017/05/exterminer-les-indiens-par-la-variole.html
https://www.geo.fr/histoire/japon-ce-passe-qui-ne-passe-pas-185122
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100.000 habitants a été effectuée en 1997. La brucellose aurait coûté 477 millions de dollars et 

le charbon plus de 26 milliards de dollars1341.  

Dans l’Oregon en 1984, 351 adeptes du culte Rajnashee ont été volontairement infectés par 

Salmonella typhi-murium incorporé dans la salade.  En 1995 découvert que la secte 

AoumShinrikyo au Japon possédait des armes biologiques. En 1978, un dissident bulgare G. 

Markov a été assassiné à Londres par des agents secrets qui lui ont tiré dans la cuisse une balle 

contenant du ricin. En 1979, un aérosol de bacilles du charbon a été accidentellement libéré 

dans un laboratoire de recherche sur les armes biologique à Ekaterinburg en Russie. Un rapport 

officiel a recensé 66 décès par la forme pulmonaire du charbon.1342 En 1981, le rapport Haig 

dénonçait l’utilisation par les soviétiques et leurs alliés, de mycotoxines, « les pluies jaunes », 

pendant les campagnes du Laos, du Cambodge et d’Afghanistan. 

Après les menaces terroristes pesant sur le monde depuis les attentats du 11 septembre 

2001 aux Etats-Unis, le terrorisme a pris en effet un nouveau visage après la mort, le 5 octobre 

de la même année, du photographe américain Robert Stevens, première victime du 

bioterrorisme dans le monde contemporain, pour avoir ouvert une lettre renfermant des spores 

d’une souche de bacille du charbon (Anthrax). Lettres lacées avec « l’anthrax » infectieuse ont 

été livrés en même temps aux nouvelles bureaux des médias et le Congrès américain, à côté 

d’un cas connexe ambigüe au Chili . Les lettres ont tué quatre autres personnes. 

III) Principaux instruments internationaux de lutte contre le bioterrorisme  

Outre les instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme chimique, 

biologique, radiologique ou nucléaire1343,  il existe des instruments internationaux de plus 

haute importance s’agissant des armes biologiques, à savoir  le protocole de Genève de 1925 

(1) la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 

armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (2) , la Convention sur 

l’interdiction de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (3) et  la Convention de 

Stockholm sur les polluants organiques persistants (4). En outre, le Conseil de sécurité de 

l’ONU a adopté deux résolutions  ayant trait à la lutte contre le terrorisme biologique. 

1- Le Protocole de Genève de 1925 

                                                           
1341Kaufmann AF, Meltzer MI, Schmid GP.- The economic impact of a bioterroristattack : are prévention and 

postattack intervention programs justifiable ? EmergInfect Dis 1997, 3, 1-15. 
1342Meselson M, Guillemin J, Hugh-Jones M, et al.- The Sverdlovsk anthrax outbreakof 1979. Science 1994, 266, 

1202-1208. 
1343 La Convention sur la protection physique des matières nucléaires ; L’amendement à la Convention sur la 

protection physique des matières nucléaires ; La Convention internationale pour la répression des actes de 

terrorisme nucléaire ; La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ; Le 

Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 

maritime (Convention SUA de 2005) ; Le Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites 

contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Protocole SUA de 2005 sur les plates-

formes fixes) ; La Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale 

(Convention de Beijing de 2010). 

 

https://fr.qwe.wiki/wiki/2001_anthrax_attacks#Anthrax_letter_to_Chile
https://fr.qwe.wiki/wiki/Chile
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Dès la fin de la Première guerre mondiale, la communauté internationale a compris le 

danger des armes biologiques et a conçu le Protocole de Genève de 1925. Ce texte qui concerne 

" la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 

bactériologiques" conserve toute sa pertinence. Mais il relève plus du droit humanitaire et du 

droit de la guerre que du droit du désarmement. En effet, il ne prévoit pas l’interdiction des 

armes chimiques et biologiques mais impose l’interdiction de leur emploi à la guerre. 

2- Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 

armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction 

Les insuffisances et lacunes du Protocole de Genève de 1925 et la volonté d'interdire non 

seulement l'emploi, mais aussi la fabrication et le stockage des armes bactériologiques 

(biologiques) et chimiques, ont amené l'Assemblée générale des Nations Unies et la conférence 

du comité de désarmement à s'occuper de cette question. La convention a été rédigée par la 

conférence du comité du désarmement. En adoptant la convention, l'assemblée générale des 

Nations Unies a exprimé dans sa résolution 2826, du 16 décembre 1971, l'espoir que la 

convention recueille le plus grand nombre d'adhésions possible.  

Signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, Cette convention, dite aussi 

CIABT, est le principal outil juridique de lutte contre la prolifération biologique dans la mesure 

où elle a créé les bases juridiques de l’interdiction des armes biologiques et compte aujourd’hui 

183 États-parties. L’Article 2 de CIABT prévoit que chaque Etat partie s'engage à détruire ou 

à convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible tous les agents, toxines, armes, 

équipements et vecteurs dont il est question dans l'article premier du même instrument  qui se 

trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle.  

Globalement, la communauté internationale a réussi à mettre au point un traité qui permet 

à la fois de vérifier la destruction des armes chimiques à l’échelle mondiale et de garantir la 

non-prolifération de ces armes et des produits chimiques toxiques entrant dans leur fabrication. 

Par ailleurs, la Convention favorise la coopération internationale entre les États parties dans 

l’utilisation pacifique de la chimie et prévoit une assistance et une protection destinées aux États 

parties menacés ou attaqués par des armes chimiques.  

3- Convention de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques et sur leur destruction 

Cet instrument  vise d'une part à exclure complètement la possibilité d'emploi des armes 

chimiques, il complète et renforce à plusieurs égards le Protocole de Genève de 1925 

concernant la prohibition d'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 

moyens bactériologiques. 

Ainsi, outre le fait de ne tolérer aucune réserve en vertu de l’article 22, la Convention étend 

l'interdiction de l'emploi des armes chimiques à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, le 

stockage, la conservation et au transfert de ces armes, en plus d'exiger tant leur destruction que 

celle des installations où elles sont fabriquées. Il précise entre autres que les progrès dans le 

domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité, Elle prévoit 

javascript:openLink('https://ihl-databases.icrc.org/__c1256722002ac87e.nsf/9ac284404d38ed2bc1256311002afd89/6fefb8ecf742057fc12563bd002c1b58&Name=CN%3DGVALNBD1%2FO%3DICRC');
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en outre un système d'assistance et de protection des États menacés ou attaqués au moyen 

d'armes chimiques. 

Une innovation importante de la Convention sur les armes chimiques est son système de 

vérification rigoureux qui exige des déclarations nationales de données relatives à la production 

chimique industrielle; des inspections continuelles et de routine des installations concernées par 

le traité ainsi que des inspections par mise en demeure, avec un préavis très court, de toute 

installation sur le territoire d'un Etat partie, pour résoudre les préoccupations relatives au respect 

de la Convention. Elle prévoit également l'assistance et la protection aux Etats attaqués au 

moyen d'armes chimiques ou menacés par elles, la coopération dans le domaine de l'emploi 

pacifique des produits chimiques, et les restrictions relatives au transfert de certains produits 

chimiques à des parties qui ne sont pas des Etats. Elle prévoit, en outre, des sanctions en réponse 

à de graves violations de ses dispositions. La destruction de toutes les armes chimiques 

existantes doit intervenir dans les dix années après l'entrée en vigueur de la Convention, qui 

requiert le dépôt de soixante-cinq instruments de ratification. 

4- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) 

Adoptée lors d’une Conférence tenue le 22 mai 2001 à Stockholm (Suède). La convention 

est entrée en vigueur le 17 mai 2004, soit quatre-vingt-dix jours après le dépôt du cinquantième 

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de ou d’adhésion à la Convention. Son 

objectif selon l’article premier est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants 

organiques persistants provenant de produits chimiques industriels et de pesticides, ainsi que 

des stocks et des déchets. 

5- Résolutions du conseil de sécurité de l’ONU ayant trait à la lutte contre le terrorisme 

biologique 

La résolution 13731344 du Conseil de sécurité a été adoptée peu après les attentats 

terroristes perpétrés le 11 septembre 2001 aux États-Unis, déclarant explicitement que tout acte 

de terrorisme international constitue «une menace à la paix et à la sécurité internationales» et 

obligeait les 191 États Membres de l’ONU à prendre des mesures importantes aux niveaux 

législatif et exécutif visant à prévenir et réprimer les actes de terrorisme. Le Conseil a également 

demandé à tous les États d’ériger en infractions pénales les actes de terrorisme, les actes de 

soutien et de préparation d’infractions terroristes ainsi que le financement du terrorisme ; de 

dépolitiser les infractions de terrorisme ; de geler les fonds des personnes qui commettent ou 

tentent de commettre des actes de terrorisme ; et de renforcer la coopération internationale en 

matière pénale. Nombre de mesures citées dans cette résolution figuraient déjà dans la 

convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, de 1997. Par 

le biais de la résolution 1373, tous les États sont tenus de respecter nombre des dispositions de 

la convention en question. 

                                                           
1344Disponible sur : http://www.un.org/french/docs/sc/2001/res1373f.pdf 
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Trois ans après, Conseil de sécurité de l’ONU a adoptée à unanimement une deuxième 

résolution. Se fondant essentiellement sur le chapitre VII1345de la Charte des Nations Unies, 

la résolution1540 comporte un dispositif articulé en douze paragraphes qui énonce les 

obligations faites aux Etats dont figure notamment l’abstention d’apporter une forme d’aide 

quelconque à des acteurs non étatiques qui tentent de mettre au point, de se procurer, de 

fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, 

chimiques ou biologiques et leurs vecteurs. 

Ladite résolution reconnaît également les Etats comme seuls détenteurs légitimes d’armes 

nucléaires, biologiques et chimique. Les acteurs non étatiques n’ayant pas ce droit, ils doivent 

leur être empêchés d’en acquérir. Et c’est précisément parce que le constat est flagrant que le 

contrôle exercé par certains Etats sur ces matériels est quasiment inadapté1346 qu’une 

injonction leur est faite de redoubler d’efforts dans ce sens. Ainsi, les Etats sont obligés de 

prendre et d’appliquer toute une série de mesures internes efficaces pour faire face à la menace. 

Ces mesures aussi bien législatives qu’administratives visent d’une part l’adoption et 

l’application de législations appropriées interdisant à tout acteur non étatique d’acquérir les 

armes nucléaires, chimiques ou biologiques à des fins terroristes en particulier1347, et d’autre 

part la mise en place de dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des 

armes nucléaires, chimiques ou biologiques 1348. 

En définitive, peut-on avancer sans aucune réserve que les armes biologiques seront pour 

les terroristes, les armes du 21ème siècle, car, la diffusion de germes pathogènes déclenchant 

des maladies mortelles est plus facile à obtenir et ne requiert pas d’importants moyens 

techniques et est accessible aux terroristes, notamment du fait de leur faible coût et de leur 

facilité d’emploi par rapport aux armes nucléaires. Dans de telles circonstances, la nécessité de 

renforcer les interdictions, même par la signature d’une nouvelle convention internationale 

semble pressante. 

  

                                                           
1345Charte des Nations Unies, Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte 

d’agression. 
1346William Walker,“Weapons of Mass Destruction and International Order”, Adelphi Paper 370,International 

Institute for Strategic Studies, novembre 2004, p. 74. 
1347Résolution 1540(2004) du Conseil de Sécurité, 28 avril 2004, paragraphe 2 
1348Résolution 1540(2004) du Conseil de Sécurité, 28 avril 2004, paragraphe 3 
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Résumé : 

Un nouveau type de guerre est apparu qui diffère des guerres conventionnelles . Ces 

guerres sont appelées guerres biologiques, également appelées guerres germinales ou 

guerres microbiennes, il s'agit de l'utilisation intentionnelle de germes, de virus ou 

d'autres micro-organismes et de leurs toxines.  

Cela conduit à la propagation d'épidémies parmi les humains, les animaux et les 

plantes. 

 Par conséquent, il existe de nombreuses armes biologiques différentes, dont le 

danger varie en fonction de la manipulation  humaine sur elles, et c’est ce qui les rend 

plus  dangereuses. 

Mots clés: guerres biologiques, virus, germes, toxines, , épidémies . 

 

 

Introduction : 

La guerre biologique, parfois appelée guerre bactériologique, est l'utilisation en tant 

qu'arme biologique des propriétés nocives de certains micro-organismes ou de 

certaines toxines, Elle est destinée à invalider ou tuer un adversaire. 

L'utilisation d'armes biologiques a été interdite par le protocole de Genève de 1925.  Et 

malgré que La Convention sur les armes biologiques et les toxines de 1972 a élargi l'interdiction 

et le développement, la production, le stockage, l’acquisition et le transfert des agents 

biologiques, l’utilisation de germes pathogènes ou de toxines en tant qu’arme reste 

d’actualité1349 . 

À l’emploi de ces armes en situation de guerre s’est ajouté le risque lié à l’usage des agents 

biologiques lors d’attentats ou d’actions terroristes, aussi La guerre biologique est proscrite par 

                                                           
1349 6e Colloque sur le Contrôle Épidémiologique des Maladies Infectieuses, Institut Pasteur de Paris, 30 mai 1997. 

https://doi.org/10.3917/top.081.0093 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_biologique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Convention_sur_les_armes_biologiques_et_les_toxines&action=edit&redlink=1
https://doi.org/10.3917/top.081.0093
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l'ONU parce qu'une attaque réussie pourrait vraisemblablement engendrer des milliers, des 

millions, voire des milliards de morts . et qu'elle pourrait détruire des sociétés et des économies 

d’états. Connu depuis l’antiquité, le risque biologique est caractérisé de nos jours par de 

nouvelles armes et de nouvelles menaces (chapitre 1) , surtout qu’ils y’a plusieurs types d’armes 

biologiques très dangereux et destructifs(chapitre 2) .   

Chapitre 1-les premiers usages des armes biologiques  

A-Historique : 

Dès l’an 300 avant J.C., les Grecs polluaient les puits, et autres sources d’eau potable de 

leurs ennemis, avec des cadavres d’animaux. Les Romains et les Perses ont utilisé la même 

tactique. 

 En 1155, à la bataille de Tortona, Barberousse empoisonnait des puits avec des cadavres 

de soldats ,  En 1346, les Mongols vinrent à bout de la résistance du comptoir génois de Caffa ( 

actuellement Feodossia )1350 avec la  Propulsion  des cadavres pestiférés dans une ville assiégée 

En 1650,, le général d’artillerie polonais Siemenowicz  proposa d’utiliser des « globes 

empoisonnés avec de la bave de chien enragé ». 

Dans l'époque moderne, de la guerre biologique prit un nouveau tournant en 1763 avec 

l’emploi d’une maladie spécifique : la variole. Pour lutter contre les Indiens d’Amérique du 

Nord, Par exemple, le général britannique Jeffery Amherst suggère d'offrir aux Amérindiens en 

révolte des couvertures infectées par la variole. 1351 

En juillet 1863, pendant la guerre de Sécession, par le général Johnston qui polluait l’eau 

potable de Vicksburg avec des cadavres de moutons et de porcs. 

En 1915, pendant la première guerre mondiale, l’Allemagne fut accusée d’utiliser le 

choléra en Italie, la peste à St Petersbourg, et, en 1917 d’infecter 4 500 mules en Mésopotamie 

avec le bacille de la morve. 

Et Pendant la guerre sino-japonaise (1937-1945) et la Seconde Guerre mondiale, l'Unité 

731 et l'armée impériale japonaise ont mené des expérimentations humaines sur des milliers de 

personnes, principalement des Chinois mais aussi des prisonniers de guerre américains, anglais 

et russes. Durant les campagnes militaires, l'armée japonaise a utilisé des armes biologiques sur 

les soldats et les civils chinois, notamment lors de la bataille de Changde. 

Des recherche d'armes biologiques ont été mis en œuvre par l'Union soviétique dès 1928 

avec une vaste organisation nommée « Biopreparat » à partir des années 1970 .1352 

                                                           
1350 est une ville de la Crimée, intégrée à la municipalité de Théodosie. Théodosie s'est appelée Caffa lorsqu'elle 

fut colonie génoise et Kefe à l'époque ottomane. 
1351 6e Colloque sur le Contrôle Épidémiologique des Maladies Infectieuses, Institut Pasteur de Paris, 30 mai 

1997.https://doi.org/10.3917/top.081.0093 
1352 -pierre lellouche , Guy-Michel Chauveau et Warhouver , «  La prolifération des armes de destruction massive 

et de leurs vecteurs , rapport d’information n°2788 , L’incroyable programme biologique soviétique  » , wikipédia 

. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_731
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_imp%C3%A9riale_japonaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Changde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biopreparat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odosie_(municipalit%C3%A9)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://doi.org/10.3917/top.081.0093
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En 1972, une centaine de nations signent la convention sur l'interdiction des armes 

biologiques et des toxines1353, qui interdit le développement, la production et le stockage et 

l'utilisation de microbes ou de leurs produits toxiques, excepté dans des quantités nécessaires à 

la recherche d'applications de défense et de paix . 

En 1995 , la secte japonaise Aum shinrikyo à tenté , en vain d’utilisé des aérosols de sports  

de charbon , de fièvre Q et de toxines botuliques ,avant d’utiliser avec succès le gaz sarin dans 

le métro de Tokyo et  qui a fait 1038 blessés et 12 morts1354 . 

En octobre 2001 aux Etats -Unis , l’envoi par courrier de lettres contenant des spores de 

bacillus antrhracis a  été responsable de 28 victimes de maladie de charbon  , dont 5 morts 1355   

En 2020 ,  la question se pose sur l’origine du   coronavirus, dont l’épidémie est partie de 

Wuhan en décembre, serait « une arme biologique parfaite » ou « une bioarme expérimentale 

qui a mal tourné ». Rien ne le prouve , Jusqu’à présent, et sauf preuve du contraire, aucun Etat 

n’a utilisé de tels virus comme arme offensive. 

L’idée que le coronavirus ait pu être créé par des scientifiques a été formellement 

démentie par l’institut de virologie de Wuhan, et les avancées rapides de la communauté 

scientifique accréditent la défense du laboratoire chinois . 

B-caractéristiques de l'arme biologique : 

-Les agents biologiques utilisés dans les armes biologiques peuvent être produits 

facilement et rapidement. La difficulté principale n'est pas la production de l'agent biologique 

mais sa dissémination sous une forme infectieuse pour une cible vulnérable. 

-Le pouvoir infectant d'un agent biologique peut provenir de plusieurs mécanismes : 

*  Prolifération de l'agent infectieux (peste, charbon, tuberculose, ...). Le micro-organisme 

envahit l'organisme et provoque différents symptômes en fonction des organes attaqués. 

*  Maladies toxi-infectieuses : le micro-organisme reste localisé à son point de pénétration, 

d'où il diffuse une toxine. 

                                                           
 
1353 La Convention sur l'interdiction des armes biologiques (CABT), officiellement Convention sur 

l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) 

ou à toxines et sur leur destruction , est le premier traité multilatéral de désarmement à bannir une catégorie 

entière d'armes. La Convention est le résultat de négociations internationales visant à établir un instrument qui 

suppléerait au Protocole de Genève de 1925. 

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 

(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.  Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 10 

avril 1972. 
1354 Y.Sekhsokh ,Armes biologique et bioterrorisme , Maroc Médical ,tome 29 ,n°1 , Mars 2007 , p 24 . 

1355 Dougall AL, Hayward MC, Baum A. Media exposure to bioterrorism : stress and the anthrax 

attacks. Psychiatry 2005; 68 : 28–42. [Google Scholar] 
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*  Maladies par intoxication (botulisme) : le micro-organisme ne se multiplie pas dans le 

corps du malade, mais dans les aliments, où il secrète une toxine1356. 

- les armes biologiques pourraient être conçues pour cibler des récoltes ,  Les agents 

biologiques utilisés pour cibler des plantes sont appelés bioherbicides1357 et ceux qui visent les 

champignons sont appelés mycoherbicides1358. 

Chapitre 2-les types d’armes biologiques et toxiques : 

Dans le passé, les programmes d’armements biologiques ont inclus des efforts visant à 

produire : de l’aflatoxine, de l’anthrax, de la toxine botulique, La fièvre aphteuse, la morve, la 

peste, la fièvre de Ku, la pyriculariose du riz, la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, la 

ricine, la variole, et la tularémie, entre autres1359. 

Les dispositifs de dispersion d’armes biologiques peuvent prendre des formes diverses : 

*N’importe quel organisme pathogène (comme les bactéries, les virus, les champignons, 

les prions, ou les rickettsies) peuvent être utilisés dans des armes biologiques (armes de 

1re génération)   . 

* Les agents peuvent être améliorés par rapport à leur état naturel pour les rendre plus 

adaptés une production de masse, au stockage, et à leur dissémination en tant qu’armes (armes 

de 2e génération)  .  

*On peut  craindre aussi de voir apparaître, dans les prochaines années, une (3e génération 

d’armes biologiques), des germes pathogènes créés de novo par l’homme. Et d’autres 

découvertes récentes en biotechnologie, telles que l’utilisation de petits fragments d’ARN 

capables d’inhiber l’expression de n’importe quel gène d’un être vivant (RNA silencing)1360 . 

A-pathogènes naturels (armes de 1re génération) : 

                                                           
1356 Jacques van Helden, les Armes biologiques , Université Libre de Bruxelles - cours BIOL037,p03. 
1357 les bioherbicides sont des agents biologiques visant les plantes. En 1971, un bioherbicide était défini comme 

une substance destinée à réduire les mauvaises herbes et ne provoquant pas de dégradation de l’environnement 

(Revue semestrielle de terminologie française, 1971). De nos jours, la définition d’un bioherbicide a évolué. 

D’après Bailey (2014).  

Bailey K.L., The Bioherbicide Approach to Weed Control Using Plant Pathogens. In Integrated Pest Management 

Current Concepts and Ecological Perspective, Dharam P Abrol, 2014 
1358La Convention de 1972 couvre les toxines en tant que poisons d’origine naturelle, mais semble ignorer les 

agents nocifs pour l’environnementretenus par l’OMS : causes d'atteintes au bétail et aux récoltes, dont la 

destruction porte un préju-dice grave à la subsistance des populations humaines . 

Frédéric Suffert ,l’Utilisation volontaire d'agents phytopathogènes contre des cultures , P H Y T O M A , La  

D é fe n s e  d e s  V é g é t a u x  -  N ° 5 6 3  S ep t e mb r e  2 0 0 3 , p 0 8 .  
1359 Nation Unis , Que sont les armes biologiques et toxiques?, https://www.un.org/disarmament/fr/le-

desarmement-a-geneve/convention-sur-les-armes-bacteriologiques-biologiques-ou-a-toxines/que-sont-les-

armes-biologiques-et-toxiques 

1360 Heller T, Saito S, Auerbach J, et al. An in vitro model of hepatitis C production. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 

102 : 2579–83. [Google Scholar] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioherbicide
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycoherbicide&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://scholar.google.com/scholar_lookup?doi=10.1051%2Fmedsci%2F2006222206
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La révolution pastorienne de la fin du XIXe siècle a permis d’envisager la fabrication 

d’armes biologiques, que l’on pourrait appeler de 1re génération, en utilisant des germes 

virulents pour l’homme, les animaux ou les plantes. 1361 

On peut distinguer, parmi ces agents pathogènes naturels, deux types d’armes biologiques 

radicalement différentes, mais souvent confondues dans les traités internationaux : certaines 

sont des poisons toxiques sans potentiel réplicatif (toxine botulique, ricine, aflatoxine…) qui, 

hormis le fait qu’ils proviennent de micro-organismes vivants. L’autre type d’armes comprend 

les germes vivants pathogènes, à fort potentiel réplicatif (bactéries, virus ou champignons). Ces 

germes vivants détiennent un extraordinaire potentiel de multiplication, de propagation et aussi 

de variation génétique imprévisible au cours de leur diffusion dans une population sensible.1362 

1-Les Bactéries  Elles pénètrent dans l'organisme par voie respiratoire, digestive ou 

cutanée.  Sensibles aux antibiotiques, mais l'utilisation répétée d'un antibiotique favorise 

l'apparition de souches résistantes1363.  

1a-La peste : Elle existe actuellement dans certaines parties du monde. Elle est le plus 

souvent transmise par les rongeurs (par l'intermédiaire des puces). 

En revanche les germes connus sont sensibles aux antibiotiques comme les cyclines et un 

cas de peste survenant dans nos régions serait facilement traité. 

1b-Le charbon (ou anthrax) : Il est transmis par le bacille du charbon, qui peut se 

transmettre par voie cutanée ou respiratoire. Cette maladie est grave en l'absence de traitement, 

mais les bacilles connus sont sensibles aux antibiotiques et ‘-donc traitables. 

1c-Le botulisme : La toxine botulinique produite par des bactéries anaérobies pourrait 

contaminer l'eau potable. Elle est cependant sensible à la chloration de l'eau, or les contrôles de 

chloration ont été renforcés et il est théoriquement possible d'augmenter très rapidement la 

chloration des circuits. Une contamination à très grande échelle est donc fort peu probable. 

L'utilisation d'une arme biologique pourrait donc à l'heure actuelle provoquer un certain 

nombre de morts, mais pas d'épidémie foudroyante. Reste l'hypothèse de la bactérie rendue 

résistante à tous les antibiotiques connus par des manipulations génétiques. Ce scénario relève, 

pour l'instant, de la science fiction. 

2-les  Virus  De beaucoup plus petite taille que les bactéries.  Ils ne peuvent se reproduire 

en dehors de la cellule qu'ils infectent. Ils sont donc des parasites obligés d'autres cellules.  Ils 

ne sont pas sensibles aux antibiotiques1364 . 

2a-La variole C'est une maladie virale très contagieuse et souvent mortelle (20 % des cas), 

et elle ne se traite pas. Cependant elle se transmet directement de personne à personne (donc 

lentement), et non par l'eau ou par l'air. Des mesures d'isolement des malades et de vaccination 

                                                           
1361 Patrick Berche, Progrès scientifiques et nouvelles armes biologiques,  2006 médecine/sciences - Inserm / 

SRMS 
1362 Op cit . 
1363 Jacques van Helden, les Armes biologiques , Université Libre de Bruxelles - cours BIOL037,p01. 
1364 Jacques van Helden, les Armes biologiques , Université Libre de Bruxelles - cours BIOL037,p01. 
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permettraient donc de stopper très rapidement son évolution. Des stocks de vaccins contre la 

variole existent et sont utilisables à tout moment. 

En revanche, il n'est pas justifié actuellement de vacciner contre la variole, car le vaccin 

peut lui-même être dangereux, et la maladie est considérée comme éradiquée. Si elle 

réapparaissait, ce pourrait être à la suite de manipulations du virus conservé actuellement dans 

certains laboratoires. 

 

2b-Les fièvres hémorragiques virales (fièvre de Lassa, d'Ebola, de Marburg..) 

Elles sont particulièrement contagieuses, souvent mortelles, et ne se traitent pas. Cependant 

la mortalité élevée qu'elles engendrent en font des armes biologiques peu efficaces : les sujets 

contaminés meurent si vite, qu'ils n'ont pas le temps de disséminer la maladie. Elles sont en 

outre particulièrement difficiles à manipuler. 

B- Les germes pathogènes (armes de 2e génération) : 

L’altération de gènes et l’introduction de gènes étrangers modifiant le patrimoine génétique 

des êtres vivants sont désormais d’un usage courant, largement répandu. Ces nouveaux outils 

ont fait apparaître la possibilité d’une 2e génération d’armes biologiques, des germes 

génétiquement manipulés aux propriétés nouvelles : plus virulents, et plus résistants aux 

antibiotiques ou aux conditions de l’environnement….1365 

Les germes pathogènes sont améliorables par manipulation génétique, les rendant plus 

résistants ou plus virulents. Il est relativement facile de se procurer des souches infectieuses, et 

de les transférer d'un pays à un autre (par voie postale par exemple). 

c- Agents infectieux nouveaux par « évolution moléculaire dirigée  » (armes de 

3e génération) : 

Les anticorps recombinants, ainsi appelés parce qu’ils sont obtenus après manipulation et 

expression d’ADN, et non plus extraits de produits sanguins, forment une classe thérapeutique 

récemment apparue et en très forte expansion. Ces molécules sont capables de neutraliser 

spécifiquement leurs cibles grâce à plusieurs mécanismes1366. 

Les agents pathogènes ont été façonnés par l’évolution au fil des millénaires, par 

« tâtonnements moléculaires  » leur permettant de s’adapter aux différentes espèces vivantes 

qu’ils rencontrent : cela a pris des centaines de milliers, voire des millions d’années. 

Des progrès très récents sont susceptibles de porter la transgression du vivant très loin, en 

permettant à l’homme de faire en peu de temps ce que l’évolution a mis des millénaires à 

                                                           
1365 Patrick Berche, Progrès scientifiques et nouvelles armes biologiques,  2006 médecine/sciences - Inserm / 

SRMS 
1366 Philippe Thullier, Thibaut Pelat, Dominique Vidal, Anticorps et bioterrorisme, MEDECINE/SCIENCES 2009 

; 25 : 1145-7,p 1146 . 
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façonner : créer des agents pathogènes totalement nouveaux, du jamais vu. Des outils très 

puissants de la biologie moléculaire semblent pouvoir être d’une utilisation redoutable : 

la polymerase chain reaction (PCR), qui permet d’obtenir des quantités quasi illimitées d’ADN, 

et la synthèse in vitro de longs fragments d’ADN. En 2002, partant des données obtenues in 

silico de séquences d’ADN, Eckard Wimmer a réussi la première synthèse complète, in vitro, 

d’un agent pathogène, le virus de la poliomyélite1367 . 

Or, certains pathogènes d’apparition accidentelle récente chez l’homme, comme le virus 

Ebola ou le VIH, ont des effets particulièrement dévastateurs chez la plupart des individus 

exposés : l’émergence de germes nouveaux inconnus, avec des conséquences potentiellement 

catastrophiques pour l’espèce humaine, est donc particulièrement redoutable1368. 

conclusion : 

Il n'existe pas, a priori, "d'arme biologique parfaite" pour des terroristes. Les vecteurs 

d'infection rapidement mortelle et non traitable entraînent des épidémies qui "s'autocontrôlent". 

Les vecteurs d'infections plus longues à évoluer sont, pour l'instant, sensibles aux antibiotiques 

connus. D'autres, comme la toxine botulinique, sont relativement fragiles, et non contagieux. 

Pratiquement n’importe quel organisme pathogène (comme les bactéries, les virus, les 

champignons, les prions, ou les rickettsies) peuvent être utilisés dans des armes biologiques. 

Le risque d’utilisation d’armes biologiques pourrait conduire à la réémergence de graves 

pathologies, telles que la peste ou la variole, maintenant éradiquées des pays développés. La 

prise en charge de ce risque, appelé risque biologique provoqué (RBP), comporte notamment 

le développement d’anticorps recombinants - qui est une voie assez sûre pour obtenir des 

molécules bien tolérées pour la prévention et le traitement des maladies humaines 

Certains pays industrialisés, comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, ont 

mis en place des plans de prévention d’attaque par un agent infectieux. En France, il s’agit du 

plan Biotox, qui organise la lutte contre une attaque bioterroriste à partir de différents scénarios 

correspondant aux principaux agents connus (Yersinia pestis, smallpox, Bacillus anthracis, 

toxine botulique…)  

Enfin il faudra craindre des dégâts psychologiques majeurs pour les populations 

traumatisées  par les armes biologiques , et des conséquences économiques et 

environnementales importantes, mettant en danger la stabilité politique des pays démocratiques 

. 

                                                           
1367 Smith HO, Hutchison CA, Pfannkoch C, Venter JC. Generating a synthetic genome by whole genome assembly 

: phiX174 bacteriophage from synthetic oligonucleotides. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100 : 15440–

5. [Google Scholar] 
1368 Patrick Berche, Progrès scientifiques et nouvelles armes biologiques,  2006 médecine/sciences - Inserm / 

SRMS 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?doi=10.1051%2Fmedsci%2F2006222206
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En cas d’attaque bioterroriste, le temps devient un enjeu vital. Tout retard à la détection 

d’une attaque est susceptible d’amplifier le nombre de victimes, du fait de la propagation rapide 

de l’agent pathogène. Cette détection passe par une surveillance sanitaire coordonné. 
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