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 تقديم 

 خديـجة مضــي الدكتورة 

 " الدراسات القانونية والسياسية المعاصرة"رئيسة فريق البحث 

 أستاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  

 جامعة ابن زهر، أكادير 

 

العالم   بداية سنة  يشهد  انتشار سريع وتمدد واسع لجائحة  2020مع  فيروس   -  وقائع 

كوفيد    كورونا الصينية خالل   -19المستجد  "ووهان"  مدينة  في  مرة  عنه ألول  اإلعالن  تم 

، حيث آثاره ونتائجه الكارثية والمدمرة المجتمعات البشرية كافة  بعد ذلك  شمللت   ،2019دجنبر  

العد إصابة  الفيروس  هذا  التي تالحق  اإلحصائيات  الكثيرين سجلت  ووفاة  االشخاص  من  يد 

واعلنت منظمة الصحة العالمية ان أعداد اإلصابات تشكل   ،أرقامهم تتزايد بشكل مهولو  هم،من

 عالمية   طوارئاالعالن عن حالة  ودعت إلى    الدولي  ة تثير القلقيم لحالة طوارئ صحية عا

أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة    ،عبر الحدود   سفشي الفيروللحد من ت 

  حيث  مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية،  كان له انعكاس سلبي على  وهو ما  .والسفر

 . المعموراة أو تكاد في كل أرجاء توقفت مظاهر الحي

محمد  ب الجاللة الملك  وبتوجيهات من صاحعلى مستوى المغرب فقد بادرت الحكومة  و

من    السادس،  مجموعة  اتخاذ  وضمان   ستباقيةاال  اإلجراءاتإلى  المواطنين  صحة  لحماية 

حفاظاً على الحد من تنقالت المواطنين، وتجنب االختالط االجتماعي،    حيث تقررسالمتهم،  

ة تخذتها الدولاالحترازية التي ا  التدابير  تالحقتكما    ،لحيلولة دون اتساع نطاق الكارثةا حياتهم و

من إغالق حدودهاالمغربية بدءاً  والبحرية   ،  والجوية  الصحي وحظر البرية  الحجر  وتنفيذ   ،

المشرع المغربي بموجب التي نظمها    الصحية  الطوارئ  ةوالجزئي، وإعالن حال  التجول الكلي

رقم   بقانون  في    2.20.292مرسوم  (  2020مارس    23)  1441من رجب    28صادر 

والمرسوم رقم    ، علن عنهاماالجراءات الو  ة الطوارئ الصحيةم خاصة بحالالمتعلق بسن أحكا 
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( المتعلق بإعالن حالة 2020مارس    24)  1441من رجب    29صادر في    2.20.293

 . 19الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 

مناحي الحياة، ومست آثارها   وقد أثارت هذه األوضاع واإلجراءات التي شملت أغلب

لماليين من الناس، إشكاليات وقضايا قانونية في المجاالت المختلفة، رة االمباشرة وغير المباش

سواء اإلدارية، أو التعاقدية، أو التجارية، أو االقتصادية، أو الصحية أو االجتماعية، أو في 

سالمة األسس القانونية لإلجراءات مجال القانوني الدولي االقتصادي، كما تشمل هذه القضايا  

اتخاذه ويتم  تم  تدخل التي  يستدعي  ما  وهو  وغيرها،  لألزمة،  الحكومية  لالستجابة  تباعا  ا 

 .المفكرين والباحثين القانونيين للرد على التساؤالت المثارة في هذه الجوانب وغيرها

وتدا نتائج  معالجة  في  اإليجابي  لإلسهام  منه  وسعيا  سبق،  ما  ضوء  هذه  وفي  عيات 

على تنظيم   "الدراسات القانونية والسياسية المعاصرةفريق البحث  "  عملالجائحة الكارثية،  

مع ،  القضايا   يد من تلكعد المناقشة  تم خاللها  سلسلة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية  

وة توجيه الدع   إلىفريق البحث   بادروفي ذات السياق، تقديم حلول واجتهادات عملية وعلمية، 

والباحثين في كليات القانون العربية واألجنبية للمشاركة بأبحاثهم ة الزمالء من المفكرين  إلى كاف

وثق يالذي    جماعيالمؤلف  هذا الفي  تضمينها يتم    تىمجاالت التخصصية ذات الصلة، حفي ال

من   التيال   اإلشكاالتلمجموعة  واالجتماعية  واالقتصادية  ظرفية  قانونية  خالل   طرحت 

 - 19كوفيد  –تفشي جائحة كورونا   على إثر عيشها المغرب والعالم بأسره ائية ياستثن

  من   ما يتضمنهختام نتمنى أن ينال هذا المؤلف الجماعي رضى المتلقي بالنظر لوفي ال

القانونية المترتبة عن تداعيات جائحة   واإلشكاالت   يا اضق عالجت مختلف ال  ية مهمة،حيثب  أوراق

يفوتنا   ونقدا ومقارنة، وأن يشكل مكسبا للخزانة والمكتبة المغربية، وال  وتحليال   كورونا تأصيال 

لكل األ بالشكر والتقدير  المقام أن نتوجه  المشاركين على مجهودهم والباحثين  ساتذة  في هذا 

الوجود، سائلين العلي القدير أن يرفع هذا    العلمي الطيب في سبيل إخراج هذا المؤلف إلى حيز

  .  ولي التوفيق من شره، وهللا الوباء وأن يحفظنا
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مساطر  سيرعلى  -19كوفيد  – رونا وك جائحةثر أ

 صعوبات المقاولة 

 خديجة مضي  /دة  

بكلية العلوم  باحثة أستاذة 

 القانونية

االجتماعية و  االقتصاديةو 

 - جامعة ابن زهر أكادير

              المغرب

،  غير مسبوقةاستثنائية    ظروفا  كغيره من باقي دول العالم   مغرب اليعيش  :  ملخص

والذي يتطلب إجراءات وقائية استثنائية من   ،91كوفيد    –كورونا  جائحة  سببها تفشي  

الحجر الصحي على عموم    أجل مواجهته والتغلب عليه، ومن بين هذه التدابير فرض 

 عن   ترتب . وقد  لصحية بسائر أرجاء التراب الوطنيعالن حالة الطوارئ اإ و المواطنين

فيرو كورونا  تفشي  معظم  س  على  السلبية  اآلثار  من  الصناعية  مجموعة  المقاوالت 

كل  وعلى  جهة،  من  الصلة  ذات  والمؤسسات  المقاوالت  من  وغيرها  والتجارية 

كما أن للجائحة أثر سلبي على سير   أجراء من جهة أخرى.و  المرتبطين بها من دائنين

الدفع، المتوقفة عن  المقاوالت  تسوية  لم    إجراءات  م والتي  المساطر تتمكن من  باشرة 

بإ  الكفيلة  إلى إشعار آخر،القضائية  المحاكم  تعليق عمل  له   نقاذها بسبب  وهو ما كان 

أجلها  في  بديونهم  التصريح  من  يتمكنوا  لم  الذين  المقاولة  دائني  تداعيات على حقوق 

بب بس  ت المقاوال  نشاط  وقفكما أن ت  ط حقهم في المطالبة بها.وسقمما نتج عنه  القانوني  

 . مما سبب في أزمة اجتماعية عقود الشغلالعديد من جائحة قد خلفت توقف التفشي 

Résumé : Le Maroc, comme d'autres pays du monde, vit dans des 

circonstances exceptionnelles sans précédent, provoquées par le déclenchement de 

la pandémie Corona-Covid19- ce qui a nécessité la prise des mesures préventives 



4 
 

exceptionnelles pour y faire face et la surmonter. Parmi ces mesures figure la 

promulgation de dispositions concernant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du 

territoire national. La pandémie du Corona virus a eu un ensemble d'effets négatifs, 

d'une part, sur la plupart des entreprises industrielles et commerciales, et d'autre part, 

sur tous les créanciers et employés associés. La pandémie a également eu un impact 

négatif sur le déroulement des procédures de règlement pour les entreprises sous 

contrat, qui n'ont pas été en mesure de prendre des décisions judiciaires pour les 

sauver en raison de la suspension des travaux des tribunaux jusqu'à nouvel ordre. 

Chose qui a eu des répercussions sur les droits des créanciers d'entreprises qui n'ont 

pas été en mesure de déclarer leurs dettes dans le délai légal, ce qui a entraîné la perte 

de leur droit de réclamation. La conséquence principale de cette propagation de la 

pandémie, c’est l'arrêt de l'activité contractuelle et donc la suspension de nombreux 

contrats de travail, ce qui a provoqué une crise sociale sans précédent. 

 

المفتاح  القاهرةالكلمات  القوة  القضائية  -:  بالديون  - التسوية  دعوى    -التصريح 

 السقوط. 

 :مقدمة  

لعديد من الكوارث كن أن تنجم عنها امي  يالمخاطر الطبيعية التمن  األوبئة تعتبر

، تختلف حدتها ودرجتها من دولة ألخرى  واالجتماعية  واالقتصاديةالبشرية    والخسائر

ومن أمثلتها والفيروسات    العديد من هذه األوبئة    عبر أزمنة مختلفة  وقد عرف العالم

 الخنازير نفلونزا  وانفلونزا هونكونغ وانفلونزا الطيور وا   1918اإلسبانية لسنة    األنفلونزا

ولعل الطارئ   ،خلفت كوارث إنسانية    ملي اجتاحت العاالت  األوبئةوالعديد من تلك    ويبوال

الذي ظهر   -19كوفيد    -المستجد   كورونا  فيروسهو    في وقتنا الراهن،على العالم    الجديد 

مختلف في  بسرعة  و  بعد ذلك  ثم انتشر  2019في مدينة" ووهان" الصينية في أواخر سنة  

يشكل تهديدا خطيرا للحق في الحياة واألمن والصحة، وباعتباره   علهمما جاء العالم،  انح
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 الوفيات واإلصابات،  مناآلالف    ت خلفاألشخاص و  من  العديد   أودت بحياةجائحة عالمية  

صحية    ما أزمة  في  اعتبارهاتسبب  ولقدرات   يمكن  اإلنسانية  لقيمنا  اختبار  بمثابة 

 الالزمة جراءات اإلاتخاذ  ضرورة ، الشيء الذي فرض مجتمعاتنا في مواجهة األزمات 

  .1الفيروس ومكافحة هذا حتواءال

اتخذت ة سامية،  يكبتوجيهات ملو   هذه الظرفية االستثنائية وغير المسبوقة   وفي

 2الصارمة   االحترازيةالسلطات العمومية بالمغرب مجموعة من اإلجراءات والتدابير  

ر وحض   البرية والبحرية والجوية  حيث تم إغالق كل المنافذ كل المجاالت الحيوية،    همت 

والمدارسوالسفر   المؤسسات  من  مجموعة  الطوارئ تم  و ،3إغالق  "حالة  فرض 

بتاريخ  تمرسومين    بموجب الصحية"   الرسمية  بالجريدة  نشرهما    2020مارس  24م 

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة    292.20.2قانون رقمبمثابة  مرسوم  ويتعلق األمر ب

المتعلق بإعالن   293.20.2، والمرسوم رقم  ن عنهاراءات اإلعالالطوارئ الصحية وإج

بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا _ حالة الطوارئ الصحية 

  .19كوفيد 

 
(   2وهو ما يلقي بالمسؤوولية عل  عاتق الدو  بموجب القانون الدولي لحقو  اننسؤان، وفقا لنا الماد) )  - 1

والثقافية، والتي تنا بأنه : تتعهد الدو  الطرف    من العهد الدولي الخاا بالحقو  االقتصؤؤادية واالجتماعية
وبأقصؤؤ  ما تسؤؤم  به مواردها    ...بمفردها وعن طريق المسؤؤاعد) والتعاون الدوليينفي هذا العهد بأن تتخذ 

المتاحة، ما يلزم من خطوات لضؤمان التمت  الفعلي التدريجي بالحقو  المعترف بها في هذا العهد، سؤالكة ىل  
  ."...المناسبة، وخصوصا سبي  اعتماد تدابير تشريعية ذلك جمي  السب 

  -حاالت ىصؤؤؤابة    8وذلك بعد تسؤؤؤجي     -ت االحترازية التي اتخذتها المملكة المغربية   _ من بين الخطوا  2
تعليق الرحالت الجوية والبحرية ىل  بعض الدو  التي عرفت ارتفاع  في حاالت انصؤؤابات بالفيروس حت  

  ك  المنافذ بعد ىن تبين  تسجي  حاالت انصابة من  طرف الوافدين بدرجة كبير) ثم ىغالىشعار اخر . لكن  
 البرية والبحرية والجوية . 

_ قررت وزار) التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توقيف الدراسؤؤؤؤة بجمي    3
حت  ىشؤعار اخر ، ويشؤم  هذا القرار رياض   2020مارس    16األقسؤام والفصؤو  انطالقا من يوم  االثنين  

الي والبحث العلمي ، سؤواء منها  األطفا  وجمي  الموسؤسؤات التعليمية  وموسؤسؤات التكوين المهني والتعليم الع
العمومية أو الخصؤوصؤية ، وكذا موسؤسؤات تكوط األطر غير التابعة للماعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة 

كؤذا اللغؤات ومراكز الؤدعم التربوط الخصؤؤؤؤوصؤؤؤؤي ، بؤانضؤؤؤؤؤافؤة ىل  ىلغؤاء مجموعؤة من للبعثؤات األجنبيؤة و
 .  لسالمة الصحيةالتظاهرات الكبرى وذلك لما تفتضيه قواعد ا
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المغرب قد ترتب عنه مجموعة من فانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في  

جارية ومقاوالت الصناعة التقليدية  ثار السلبية على معظم المقاوالت الصناعية والتاآل

وغيرها من المقاوالت والمؤسسات ذات الصلة من الغابوية  و  ات الفالحيةواالستغاللي

 من جهة أخرى. جراءأو  كل المرتبطين بها من دائنين وعلى ،جهة

، أجرته لدى المقاوالت، بهدف    1وقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط نتائج بحث 

الوطني، على االقتصاد    19-اشر لألزمة، الناتجة عن انتشار وباء كوفيد تقييم األثر المب

أو  نشاطها،  حيث  من  ال  متفاوت،  بشكل  تضررت  غالبيتها  أن  أظهر  الذي  األمر 

 .القطاعات، التي تنتمي إليها

وأشارت المندوبية نفسها إلى أنه في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب من  

في المائة من مجموع المقاوالت أنها أوقفت نشاطها   57  ألف مقاولة، أي ما يعادل  142

ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها   135دائم، حيث إن أزيد من    ؤقت أوبشكل م

في   43في المائة، فيما    3مقاولة بصفة نهائية، تشكل نسبتها    6300مؤقتا، بينما أقفلت  

وضعت معها إشكاالت كبرى    وهذه التطورات جلبت   .المائة من المقاوالت تستمر بالعمل

 .اإلجابة عليها مدونة التجارة في رهان كبير من أجل

هذا ما   كيف تعاملت مدونة التجارة والقوانين ذات الصلة مع هذه اإلشكاالت،ف

ألثر فيروس    (األول  طلب الم)  نخصص اثنين،    طلبينم  من خاللسنحاول اإلجابة عنه  

المتوقفة عن الدفع،   للمقاولة   يةالقضائ  ة التسوية طرمس فتح    إجراءات سير  كرونا على  

في   أتناول  أن  التصريح    إجراءات   على  الجائحةأثر    (الثاني  طلب الم)على  مسطرة 

 . بالديون

  

 
 منشور عل  الموق  االلكتروني التالي: - 1

 http://www.alyaoum24.com./1406185.html 

http://www.alyaoum24.com./1406185.html
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ــير  أثر فيروس كرونـا على  ول:  األ  طلـبالم ــ إجراءات  ســ  ةطرفتح مســ

 التسوية القضائية

لمساطر   االستثنائية  للطبيعة  منه  المغربي مراعاة  المشرع  صعوبات  لقد حاول 

إلى حماية المقاولة التي تعاني من الصعوبات وإيجاد حل من حيث أنها ترمي  -المقاولة

اآلجال أقرب  في  المشرع من   -لها  حاول  بخصوصيات  يتميز  إجرائي  نظام  إلى سن 

في  والمرونة  اآلجال  في  السرعة  تطبعه  جديد  مسطري  تصور  تكريس  خاللها 

  وإنقاذها من الصعوبات التي   الت لمقاو عية اضاإلجراءات، حرصا منه على تحسين و

 . قبل فوات األوان تهدد استمراريتها

القانوني  كتسي أهمية بالغة  تاآلجال  معلوم أن  و وفي قانون    ،عمومافي المجال 

 من صلة بالميدان االقتصادي   ذا القانون لما له  ،بشكل خاص وبات المقاولة  عمساطر ص

إنتاجية كوحدة  المقاولة  وبمصير  ال  ككل  دوريلعب  حياتهازمن  في  اساسيا  ويشكل   ،ا 

والحيلولة دون   الفترات   تثمرين الحصول على حقوقهم في أوجزيضمن للمسعنصرا  

وهو ما يتالءم مع فلسفة المشرع في المادة التجارية والتي تقوم أساسا على ضياعها،  

ن طال كالب  ،يترتب عن عدم مراعاتها نتائج هامة وخطيرة في نفس الوقت و   مبدأ السرعة،

توقف تاآلجال قد    هال أن هذ إه أو فرض غرامات التأخير.  ثال أو ضياع الحق أو سقوطم

القاهرة التي قد تؤثر على تأو   نقطع بسبب أو بآخر ومن أهم هذه األسباب نجد القوة 

 . المسطرية السير العادي لإلجراءات 

   ية التسوية القضائ سير إجراءات فتح مسطر  الحديث عن أثر جائحة كرونا على    و

، قبل الفقرة األولى(في )  كورونا لتكييف القانوني لجائحةلأوال  تطرق أن ن   نام  قتضيي

عن على    البحث  طلب   الطابع تأثريها  إلجراء  أهم    مسطرة  ال  فتح  اإللزامي  كأحد 

المقاولة  القانونية  اإلجراءات  بها مصير  يتعلق  الزمن   التي  عنصر  على  تعتمد  والتي 

  (الفقرة الثانية ) لصحتها.
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 التكييف القانوني لجائحة كرونا: األولىالفقرة 

قد يثار التساؤل حول ما إذا كان بإمكاننا اعتبار فيروس كورونا من قبيل القوة  

شأنهال من  الذي  مستحيال   قاهرة  االلتزام  تنفيذ  يجعل  التساؤل   ؟  أن  هذا  عن  واإلجابة 

االلتزامات والعقود  تقتضي منا   قانون  إلى  نظم  الرجوع  القوة  رع  المشحيث  المغربي 

القاهرة في الفرع الثاني من القسم الرابع، الذي خصص آلثار االلتزامات بوجه عام،  

الفصل   من ق.ل.ع "أنه ال محل ألي تعويض   268فبعدما قرر من خالل مقتضيات 

ر في يمدني كلما استطاع المدين أن يثبت أن عدم تنفيذه االلتزام الذي يثقل كاهله أو التأخ 

قد نشأ باألساس عن سبب أجنبي ال يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو   يذ،ذلك التنف

من ق.ل.ع.   269الحادث الفجائي أو مطل الدائن". وعرف من خالل مقتضيات الفصل  

القوة القاهرة أنها كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية وغارات 

ه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال، كما استثنى شانطة، والذي يكون من  لسلالعدو، وفعل ا

  .السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدينومن القوة القاهرة األمر الذي من الممكن دفعه  

شروط   تحققت إليهما أن القوة القاهرة كواقعة مادية، ومتى    المشار  النصينيتضح من  

مدين يتحلل عادة من تنفيذ  لا  جعللا  القانونية الكافية لوحده  األسباب تطبيقها تعد سببا من  

 . لة مدنيةاءية مسأل حال مالتزاماته دون أن يكون 

  ومن خالل ما سبق نستنتج أن الشروط الالزمة للتمسك بالقوة القاهرة هي ثالثة: 

، ويضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث وهو عدم هدفعواستحالة    ،عدم توقع الحدث 

   .هرةلقاالمتمسك بالقوة االمدين صدور خطأ 

تتطابق مبدئيا    هاوإذا قمنا بإسقاط هذه الشروط على جائحة فيروس كورونا نجد 

خارجة عن إرادة  وفهي غير متوقعة  توفرها بالقوة القاهرة،    جميع الشروط الواجب   مع

أو تجنب الضرر   دفعهابصورة فجائية وسريعة مما جعل من إمكانية    ت انتشراالنسان، و

 وبذلك يشكل .وال حاجة إلثباته  مستبعد خطأ المدين لة، كما أن مسألة مستحيالناتج عنها 
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تجسيدا للقوة القاهرة التي نص عليها المشرع في القانون  -19كوفيد   –فيروس كورونا  

 جائحة المية حينما وصفت وباء كورونا بهبت إليه منظمة الصحة العذ وهو ما  أعاله.  

ان و   عالمية بعد  أتى  بل  عبثا  يأت  لم  التصنيف  القارات هذا  جميع  في  الفيروس    ، تشار 

وهذا ما تم تأكيده على مستوى   ومؤدى ذلك أن السيطرة عليه أصبحت شبه مستحيلة

قرار  في  الفرنسي  االستئناف  القضاء  لمحكمة  السادسة  الغرفة  عن  صادر  حديث 

تعتبر بمثابة قوة قاهرة يمكن التمسك أقر بشكل صريح بأن جائحة كورونا    "كولمار"

اعه لجلسة الحكم اإلساس، وذلك عندما اعتبرت عدم حضور المتهم ودف  بها على هذا

 .1بسبب إصابة المتهم بفيروس كورونا قوة قاهرة 

ــطرةالأثر الفيروس على    :ةـثانيـ الفقرة ال  ـطابع اإللزامي إلجراء فتح مســ

 التسوية القضائية

من   المغربي  وعيا  الوطني،  المشرع  االقتصادي  النسيج  في  المقاولة  بأهمية 

إنجاح  و في  الزمن  الفعالية    مساطربأهمية عنصر  وإضفاء  المقاولة  عليها، صعوبات 

المساطر فتح  إجراءات    على تسريع  الكتاب الخامس من مدونة التجارة  من خاللعمل  

داخل   فتح المسطرة  تقديم طلب ب   ، بحيث ألزم رئيس المقاولةالقضائية لصعوبات المقاولة

 
، منشؤور بالموق  2020مارس  12قرار صؤادر عن الغرفة السؤادسؤة لمحكمة االسؤتئناف كولمار بتاري     -.- 1

في نفس السؤؤؤؤيؤا  وما دمنا بصؤؤؤؤدد الحديث عن التكييف   -    https//www.lexis360.fr  :انلكتروني

 2020ابري    9الصؤؤؤؤادر بتاري    القؤانوني لهؤذا الجؤائحؤة ذهبؤت المحكمؤة االبتؤدائية بالقنيطر) في احد أحكامها

  فتر) الطوارئ الصؤحية  في قضؤية سؤرقة ىل  الدف  بعدم االختصؤاا بعلة مفادها أن السؤرقة التي وقعت خال

تعتبر جناية من اختصؤاا غرفة الجنايات بمحكمة االسؤتئناف، وليسؤت جنحة وذلك لكون فع  السؤرقة اقترن  

من القانون الجنائي الذط   510ها عل  مقتضؤؤيات الفصؤؤ   بظرفي التعدد وزمن الكوارث. واسؤؤتندت في حكم

جناية وليسؤت جنحة. وبذلك تكون المحكمة قد  نا وبشؤك  صؤري  في كون السؤرقة في زمن الكوارث تعتبر  

فيروس كورونؤؤا كؤؤارثؤؤة.   الجنحي رقم    -اعتبرت  صؤؤؤؤؤؤادر بتؤؤاري     495  -2103  -20حكم في الملف 

9/4/2020. 
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، 1من م ت   576وفقا لمقتضيات المادة    ف عن الدفعمن تاريخ التوقيوما    30أجل أقصاه  

إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر االجتماعي للمقاولة أو المؤسسة الرئيسية 

 للتاجر. 

تحت     يوما  30أجل    داخل  المدين رئيس المقاولة بتقديم طلبهالمشرع    وإلزامية

التدابير لاهو حماية    هالغاية من   ،2طائلة سقوط أهليته التجارية  مقاولة من خالل اتخاذ 

 أخرى.  حقوق الدائنين من جهةالالزمة للحلول دون تفاقم وضعيتها من جهة، وحماية  

ال  كما الذي  االقتصادي  العام  بالنظام  تتعلق  المقاولة  مقتضيات مساطر صعوبات  أن 

 االتفاق على مخالفته.يمكن 

هنا   نفسه  يطرح  الذي  التمسك  هو:    والسؤال  يجب  اإللزامية اط بهل  بع 

 المدين   على وضعية  ريتغيطرأ  من م ت، حتى ولو    576المنصوص عليه في المادة  

تعرضه   القاهرة لبسبب  الصحية  لقوة  الطوارئ  حالة  في فرض  فيروس   ممثلة  بسبب 

أم أن صيغة الوجوب ؟  األجل القانوني   قديم الطلب داخل  حالت بينه وبين ت والتي  كورونا،  

 مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة رة؟ بالرجوع إلى  قاهال  القوة  تنتفي مع توفر

 575المواد من  )  والتي نظم من خاللها المشرع إجراءات فتح مسطرة التسوية القضائية 

 576نجد ما يفيد رفع طابع االلزامية المنصوص عليها في المادة    المن م ت(.  585إلى  

 بسبب القوة القاهرة.  

 
رئيس المقاولة أن يطلب فت  مسؤطر) التسؤوية القضؤائية في أج  أقصؤاا   تنا:" يجب عل   576الماد)   - 1

 .ن الدف "ثالثون يوما من تاري  توقف المقاولة ع

يدها في جمي  مراح  المسؤؤؤطر) من أج    تضؤؤؤ  عل  المحكمة أن تنا عل  انه: "يجب 747الماد)    -  2

 و  بمقاولة ثبت في حقه أحد األفعا التجارية عن ك  مسؤؤو األهلية النطق بالحكم، عند االقتضؤؤاء، بسؤؤقوط

 التالية:..........

ثالثين يوما من تاري   أج  التسؤؤؤوية أو التصؤؤؤفية القضؤؤؤائية داخ ىغفا  القيام بتقديم طلب فت  مسؤؤؤطر)    -4

 التوقف عن الدف ..."
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لمقتضيات   بالرجوع  بمثابة  ل الكن  الخاصة مرسوم  األحكام  بسن  المتعلق  قانون 

إليه أعاله   بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها حسم في ه  نجد   ،1المشار 

وذلك من خالل المادة السادسة منه التي لمسطرة،  المشكل وحدد مصير إجراءات فتح ا

وص التشريعية  تنص على إيقاف سريان مفعول جميع اآلجال المنصوص عليها في النص 

الصحية،  الطوارئ  حالة  عن  فيها  المعلن  الفترة  العمل خالل  بها  الجاري  والتنظيمية 

التسوية القضائية،   النص   ي حكم هذاويدخل ف بإجراءات فتح مسطرة  اآلجال المتعلقة 

الطوارئ  حالة  رفع  ليوم  الموالي  اليوم  من  احتسابها  استئناف  على  أيضا  نصت  وقد 

ساب المحدد  تاريخ  المذكورة  في  بتاريخ   2020أبريل   20قا  أي  تمديده  يتم  لم  ما 

 . 2020أبريل 21

س المقاولة الذي تعذر عليه تقديم  رئيل  تبريراون المرسوم أعاله قد أوجد  يك بذلك  و 

المسطرة فتح  األ  طلب  القانونيداخل  لعمل   ،جل  الظرفي  االستثنائي  التوقف  بسبب 

تعليق تقرر    إذ   في فيروس كورونا المستجد،القوة القاهرة المتمثلة    الناجم عن  ،المحاكم

األثنين   يوم  منذ  الجلسات  الجلسات   2020مارس  16جميع  باستثناء  آخر،  اشعار  إلى 

، وذلك في  2قضاء التحقيق و  االستعجالية المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والقضايا  

 على األقل ادةستفاال إمكانية يعيق مام  ،ر الوقائية للحد من تفشي الجائحةإطار التدابي

 ويشمل  .القضائية بالتسوية المعالجة أو اإلنقاذ  مسطرة أو الخارجية الوقاية مزايا من

 من بالوقاية متعلقة طلبات    2020   مارس 24 قبل قدمت  التي المقاوالت  المشكل

 على تأثير له سيكون ذلك أن شك وال بعد، فيها البت  يتم ولم ومعالجتها،  ات الصعوب

 .معها المتعاملة المقاوالت وعلى  لبةطاال المقاوالت 

 
انون مارس الجارط، مرسؤوم بق  24مكرر بتاري  يوم الثالثاء    6867صؤدر بالجريد) الرسؤمية في عددها   - 1

 ”يتعلق بؤ ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وىجراءات انعالن عنها 2.20.292رقم 

بالغ مشؤترك لوزير العد  والرئيس المنتدب للمجلس األعل  للسؤلطة القضؤائية، والوكي  العام للملك لدى   - 2
 ./https://assabah.maمحكمة النقض رئيس النيابة العامة 
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  المادة السادسة من قانون   يجد ما يبرره في  التسوية  مسطرةإذا كان تأجيل فتح    لكن

األهلية   لعقوبة سقوط  لن يخضع  المقاولة  وأن رئيس  الصحية،  الطوارئ  إعالن حالة 

 هذه   تطبيق أن  ألن التأجيل لم يكن بمحض إرادته وإنما بحكم القوة القاهرة، إال  ،التجارية

  وبالتأكيد تأثير سلبي على مستقبل المقاولة التي تضيع فرصة إنقاذها   اسيكون لهالمادة  

ا من استيفاء يتمكنو  لنئنين الذين  اعلى مصير وحقوق الد   وكذلك  ،في الوقت المناسب 

متى تدهورت وضعية المقاولة بسبب توقفها عن العمل بقرار إداري صادر   كاملة   ديونهم

   .تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد و  طة العمومية المختصة بسبب انتشارعن السل

على  جدا  خطيرة  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  تداعيات  تبدو  وهنا 

تأخير إجراءات تسويتها   ليس من مصلحتها  والتي    المتوقفة عن الدفع،  مستقبل المقاولة  

وضعيتها بحيث تصبح مختلة   ؤدي إلى تدهور ألن من شأن ذلك أن يألي سبب كان،  

وبالتالي كان على واضعي   تسويتها،  تصفيتها بدال من  يعجلرجعة فيه، مما    بشكل ال

صعوبات المقاولة  الجماعية لطر  امسالاستثناء قضايا  المراسيم المنظمة لحالة الطوارئ  

أعاله،   السادسة  المادة  مقتضيات  به  نظرا  من  تتميز   تعلق لو،  خصوصيةمن  لما 

التي تحتاج   مصير المقاولة  تحدد   مساطر  هاكما أنبالنظام العام االقتصادي،    امقتضياته 

 ال يحتمل التأخير إخضاعها لهذه اإلجراءات لتسوية وضعيتها.   وبشكل مستعجل

لها وقع كبير على وضعية    ال يكونقد  إلى أن تداعيات جائحة كورونا    وهنا نخلص 

اآلجال باحترام  الملزم  المقاولة  رئيس  لمباشرة    المدين  المسإالقانونية   طر اجراءات 

لى إستطيع التحلل من التزامه استنادا  ي  هذا األخيرن  ذلك أصعوبات المقاولة،  ل  اعيةمجلا

 ذاتها،   اولةهي المقالتداعيات السلبية للجائحة  من    كثيرا  القوة القاهرة، ولكن الذي يتأثر

 . وانقضائهاجل بتصفيتها  التي قد تفوتها فرصة التصحيح واالصالح لوضعيتها مما سيعو

المتوقفة عن الدفع في ظرفية حالة الطوارئ، المقاولة  وضعية  ولضمان تسوية   

يتعين    ،بدون تأخيرفي ميعادها و  الكفيلة بإنقاذها  القانونيةمساطر  والجراءات  اإلتنفيذ  ول
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لتشمل كذلك قضايا    على أوسع نطاقالمحاكم  رقمنة  على    وبسرعة  المشرع أن يعملعلى  

من   545من المادة    األخيرةتفعيل مقتضيات الفقرة  اإلسراع في  و،  ات المقاولةصعوب 

يتعين والتي تنص على أنه:"    المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة(   73- 17القانون )رقم  

المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا القيام بجميع اإلجراءات  

   يفيات المحددة بموجب نص تنظيمي."الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الك

ويجب اإلشارة إلى أن المحاكم التجارية أصبحت لها بمقتضى مساطر معالجة  

لة في صعوبات المقاولة، صالحيات اقتصادية هامة، تتعدى صالحيتها التقليدية المتمث

باألداء الحكم  خالل    .مجرد  محمد  اومن  الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  لتوجيهات 

القضاء    السادس مساهمة  من  الرفع  إلى  الرامية  هللا،  التنمية نصره  مسار  دعم  في 

االقتصادية، فإن وزارة العدل قامت بعدة برامج وإصالحات من أجل الرفع من مستوى  

األعمال و  ستطيع تلبية المتطلبات المستجدة لقطاع المالأداء المحاكم التجارية، حتى ت

مستويات الجودة، سواء من حيث الكم أو   في الحصول على خدمة قضائية من أعلى

فقد تم إنجاز عدة تطبيقات معلوماتية لتقديم    في هذا الصدد من حيث الزمن. وو  فالكي

 service en ). رنيت عدة خدمات للمواطنين من طرف المحاكم التجارية بواسطة االنت

ligne)   المغربي والمكتب  التجاري  السجل  مصالح  بين  الربط  إعداد  تم  للملكية  كما 

المراك لبعض  بالنسبة  الشأن  وكذلك  والتجارية،  قصد الصناعية  لالستثمار  الجهوية  ز 

 .تسريع إجراءات إنشاء المقاوالت 

لمشرع  تدخل اسانحة لولعل اإلكراهات التي تفرضها جائحة كورونا هي فرصة   

و المقاولة  صعوبات  مساطر  في  الرقمي  التحول  وثيرة  بإصدار   التعجيللتسريع 

الشرعيةالتنظيمية    النصوص  مبدأ  لوضع  لتأكيد  ثم  المسطرية،  ضوابط   لإلجراءات 

بها، قواعد خاصة  وإرساء  الكترونيا  يتسنى  مباشرتها  حتى  المقاوالت   وذلك  لرؤساء 

تمكنهم سالتكنولوجيا الحديثة التي    تقنيات   بواسطة  الجماعية  طراجراءات المسإمباشرة  
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المقاولة رئيس  ستماع لاال  بالنسبة إلجراءثال،  مف  ،عن بعد   لدى المحاكم  إيداع طلباتهممن  

هذا اإلجراء الذي يعتبر من النظام العام لتعلقه   ،1في غرفة المشورة المحكمة  امام رئيس  

  باستعمال تقنية   دون الحاجة للتنقل إلى المحكمة،عن بعد  أن يتحقق  مكن  يبحقوق الدفاع،   

المرئية اإل  VISIOCONFERENCE   المناظرة  من  المسطرية جراءات  وغيرها 

 لتقنيات هذه ا  أثبتت وقد  آجالها المحددة قانونا،  في  عن بعد وبسرعة  التي يمكن تنفيذها  

حيث   وهو ما تأكد في زمن كورونا  نجاعتها في مختلف الميادين  الحديثة في التواصل 

بعد  عن  والعمل  التجمعات  قطع  الوقاية  ظروف  تعتبر   .اقتضت  اإللكترونية  فاإلدارة 

ال كورونا،الوسيلة  بعد  وما  كورونا  زمن  في  “مبدأ و  فعالة  لتحقيق  األساسي  الضامن 

 المرافق العمومية. استمرارية

 اعتماد  تم إذا المقاولة عالج  في أكبر بمهام التسوية مسطرة  تضطلع أن ويمكن

 : التالية القانونية اإلجراءات 

 التصريح عن اإللزامية رفع اتجاه في التجارية مدونة من 576 المادة تعديل -

 الجزاءات  تفادي من المقاولة رئيس  لتمكين القضائية التسوية لطلب الدفع   عن بالتوقف

 القانون،  ذات  من 747 المادة في المقرر التجارية سقوط األهلية جزاء ومنها القانونية،

 الوقاية واإلنقاذ؛ مساطر  إلى اللجوء ولتشجيع

 أو التسوية مسطرة حتف طلب في الدائنين حق يحجب انتقالي مقتضى سن    -

 رئيس  أمام المجال لفسح (التجارة مدونة من 651و   578 المادتين(القضائية   التصفية

مسطرة الصلح لخيار لالنتصار المقاولة  الصعب  الخيار إلى دفعه وعدم اإلنقاذ  أو 

 القضائية؛  التصفية أو التسوية في المتمثل

 

بعد اسؤؤؤتماعها لرئيس المقاولة أو اسؤؤؤتدعائه قانونيا  المسؤؤؤطر) المحكمة بشؤؤؤأن فت  تبت"    582الماد)   -   1  
 ".المشور) غرفة للمثو  أمام



15 
 

 بشأن الطوارئ حالة إعالن بمرسوم وقف محل كانت التي اآلجال تمديد  -

 مع ،الطوارئ حالة إعالن فترة تعادل لمدة الطوارئ قبل حالة الجارية المساطر

 عدد  مرسوم من 6 المادة بموجب  القانونية المقررة اآلجال وقف قاعدة مراعاة

 تنفيذ  وأجل مخطط االستمرارية تنفيذ  أجل( 2020 مارس 23 بتاريخ 2.20.293

 ؛ )التفويت  مخطط

 مخطط فسخ تفادي على العمل من تمكنها للمحكمة ديريةقت سلطة منح -

 قبل التفويت  مخطط باختيار قاعدة وإقرار منها الحاالت الميؤوس في إال االستمرارية

 القضائية؛  التصفية

اني:  طـلب  الم ــيرأثر الـجائـحة على  الـث ة  المســـــاطر  ســ اعـي ة  الجـم   المتعلـق

 بالتصريح بالديون

 التصريح بالديون  أجل   أثر الجائحة على  : ىولالفقرة األ

  723إلى    719نظم المشرع المغربي مسطرة التصريح بالديون في المواد من  

، يقوم من خاللها الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، 1من م ت 

من مدونة   720األجل القانوني المحدد في المادة بالتصريح بديونهم لدى السنديك داخل 

الرسمية، ويمدد هذا األجل ي  التجارة ف بالجريدة  الحكم  تاريخ نشر  ابتداء من  شهرين 

 اطنين خارج المملكة. بشهرين بالنسبة للدائنين الق

 
من المؤدونؤة عل  أنؤه :" يوجؤه كؤ  الؤدائنين الؤذين يعود دينهم ىل  مؤا قبؤ  صؤؤؤؤؤدور الحكم  719تنا المؤاد)   -1

 .ديكبفت  المسطر)، باستثناء األجراء، تصريحهم بديونهم ال  السن 

ن والناشؤئة ديونهم يشؤعر السؤنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدل  بها من طرف المدي 

 قب  صدور حكم فت  المسطر).

ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجارط تم شهرهما وىذا اقتض  الحا  في موطنهم  

 .المختار

 المختار....".
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ويعتبر أجل التصريح بالديون أجل سقوط وليس أجل تقادم، ومن تم ال يمكن أن  

 ، مما يدل على أن المشرع يفرض على دائني المقاولة 1يكون موضوع إيقاف أو قطع

التحلي بالحرص  لصعوبات المقاولة  القضائية  اطرمسالالمفتوحة ضدها   في   واليقظة، 

كما أن هذه اآلجال هي .  2بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على حقوقهم المترتبة عليها 

آجال كاملة، ال يحتسب فيها اليوم األول واألخير وإذا صادف اليوم األخير يوم عطلة 

 .3عدهامتد األجل إلى أول يوم عمل ب

المقاولة   مساطر صعوبات  قانون  في  المغربي  المشرع  ان  جميع  ويبدو  اعتبر 

اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال تتعلق بالنظام العام حينما نص على 

ولهذا فان تعلق اآلجال بالنظام العام يعني ان الغرض   الزامية احترامها واال سقط الحق.

يتعلق بالمصلحة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذه اآلجال المراد تحقيقه من تحديدها  

حينما من م ت ،    723المادة  هذا ما نص عليه المشرع في   ،  4تحقق هذا الغرض فوات  

القانوني،   قانونيا    جزاءرتب   يلحق الدائن في حالة عدم التصريح بديونه داخل األجل 

المطالبة   في  حقه  في سقوط  هذاو  ،هابويتمثل  آثار  الغير   السقوط    من  الدين  انقضاء 

به موضو و  المصرح  يكن  لم  رفع  الذي  إلى  رامية  دعوى  رفع ،  لسقوطاع  إذا  ماعدا 

  .عدم التصريح ال يعود إليهمالقاضي المنتدب عنهم هذا السقوط إذا أثبتوا أن سبب 

 
أجؤ  سؤؤؤؤقوط وليس أجؤ  تقؤادم، جؤاء في قرار لمحكمؤة النقض مؤا يلي:" ىن أجؤ  التصؤؤؤؤري  بؤالؤديون هو   - 1

بتاري    245/03/06في الملف عدد    483وبالتالي فإنه ال يخضؤ  ألسؤباب الوقف واالنقطاع..." قرار عدد 

ء، الطبعة األول ،  ا، مطبعة النجاح الجديد) الدار البيضؤ4منشؤور بسؤلسؤلة دالئ  علمية، عدد    10/05/2006

 .82ا 

محمد لفروجي، صؤعوبات المقاولة والمسؤاطر القضؤائية الكفيلة بمعالجتها، سؤلسؤلة الدراسؤات القانونية العدد   -  2

 .364ا   2000، مطبعة النجاح الجديد) ، الدار البيضاء، الطبعة األول ، فبراير 4

 من قانون المسطر) المدنية 512الفص   - 3

م تعلق اآلجا  بالنظام العام يعني ان الغرض المراد تحقيقه من تحديدها يتعلق بالمصؤؤؤلحة  في حين ان عد  - 4

 هذا اآلجا  فوات تحقق هذا الغرض.الخاصة لألفراد، ويترتب عل  عدم مراعا) 
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وللوقوف عند مدى تأثير فيروس كرونا المستجد على آجال التصريح بالديون،  

القا صدور  بفإن  المتعلق  وإجراءات نون  الصحية  الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  سن 

السنديك  إلى  تقديم تصريحاتهم  يتعذر عليهم  الذين  للدائنين  يوفر حماية   اإلعالن عنها 

حيث يستفيدون من المادة السادسة منه والتي تنص على إيقاف ،  األجل القانونيداخل  

الن  في  عليها  المنصوص  اآلجال  جميع  مفعول  والتنظيمية  سريان  التشريعية  صوص 

حكم  الجاري بها العمل خالل الفترة المعلن فيها عن حالة الطوارئ الصحية، ويدخل في  

بالتصريح المتعلقة  تلك  القاهرة بالدي  هذه اآلجال  القوة  قبيل  الجائحة من  ون. وباعتبار 

السالفة   723ة  من السهل إثباته، وفقا لمقتضيات الماد ف  يعود للدائن  ال  اسبببالتالي تعتبر  و

الموالية    االستفادة من رفع السقوط والمشاركة في التوزيعات من  الذكر، مما يمكنهم  

 لتاريخ طلبهم.

أن بالسقو  غير  الدائنين  هؤالء  لديونهم  مواجهة  قوية  ضربة  يشكل  ط 

المشرع للتخفيف و  التي تذهب سدى، وبالتالي تتزعزع الثقة في الضمانات. ولضماناتهم

س دامن حدة جزاء  بها  المصرح  غير  الديون  للدائنين قوط  القانوني، خول  االجل  خل 

إجراء خاص وهو  خالل  إمكانية لمراجعة القاضي المنتدب لرفع السقوط عن دينهم من  

 ." دعوى رفع السقوط" 

 دعوى رفع السقوط :الفقرة الثانية

المشرع   خولها  وسيلة  السقوط  رفع  دعوى  من تعتبر  يتمكنوا  لم  الذين    للدائنين 

واستفاء ديونهم، ويتم مباشرتها   ، لحماية حقوقهمالقانونيالتصريح بديونهم داخل األجل  

أعاله،   723أمام القاضي المنتدب متى توفرت شروطها المنصوص عليها في المادة   

ال يعود للدائن، وأن يتم رفعها داخل سبب أجنبي  وهي أن يكون سبب عدم التصريح  

 رة. أجل سنة من نشر حكم فتح المسط
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القيام بالتصريح بدينه إلى السنديك  و  و مهما كانت األسباب التي حالت دون الدائن

داخل األجل القانوني، ال يمكن لهذا الدائن أن يمارس الدعوى الرامية إلى رفع السقوط 

action en relevé de forclusion  ذا ما انصرمت مدة سنة من تاريخ صدور الحكم إ

المشرع المغربي عن عدم احترام   والجزاء القانوني الذي رتبه  ،القاضي بفتح المسطرة

هو عدم سماع الدعوى، أي أن المحكمة التضع يدها على موضوع الدعوى   السنة  أجل

 ذهبت س حيث  محكمة االستئناف التجارية بفاأكدت ذلك  و  .1لمناقشة أسباب رفع السقوط 

من م    690يه في المادة  فع السقوط المنصوص علرفي إحدى قراراتها إلى أن :" أجل  

ت يعتبر أجل سقوط ال ينقطع وال يتوقف حسب ما استقر عليه االجتهاد القضائي وليس 

محكمة النقض الفرنسية في سياق إعمالها لمقتضيات المادة وأكدته أيضا      2أجل تقادم".

من المدونة المغربية   723المطابقة لمقتضيات المادة    1985يناير    25من قانون    53

 .ارة.للتج

ظرفا طارئا وقوة قاهر، وبالتالي سببا يعتد    -19كوفيد    –جائحة كورونا    وباعتبار

  يكمن في كون المرسوم بمثابة قانون القانوني    اإلشكال    فإنبه لرفع دعوى السقوط،  

الطوارئ    2.  20.    292رقم بداية   الصحيةالمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  ال يحدد 

االستثنائ سر الحالة  هذه  تم ية،  يان  الصحية  الطوارئ  لحالة  الفعلي  اإلعالن  أن  رغم 

أقر إعالن حالة الطوارئ   2020مارس    19بموجب بالغ لوزارة الداخلية صدر يوم  

على الساعة السادسة مساء ألجل غير مسمى،   2020مارس    20الصحية ابتداء من يوم  

 
ملف عؤدد  2002/  21/6المحكمؤة االسؤؤؤؤتئنؤافيؤة التجؤاريؤة بؤالبيضؤؤؤؤؤاء بتؤاري     1752/2002قرار رقم   - 1

نشؤؤورات المجلة المغربية لقانون األعما  والمقاوالت سؤؤلسؤؤلة القانون والممارسؤؤة  . م  11/  1048/2002

 .32ا  5/2005القضائية عدد 

، 33، منشؤور بمجلة المعيار، عدد   2004/  3/  10صؤادر بتاري     03  – 79ملف عدد   13قرار رقم    - 2

بعد تعدي    723ابلها الماد) في القرار تقالوارد)    690. ) تجدر االشؤار) ىل  أن الماد) 204ا   2009سؤنة  

 مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجار)(
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الطوار حالة  بإعالن  المرسوم  يحدد  أن  غايقبل  إلى  سريانها  الصحية  ابريل   20ة  ئ 

 . رفت التمديد لعدة مرات ، والتي ع2020

حول التاريخ المعتبر لبداية حالة الطوارئ الصحية، هل   مطروح لتساؤلبقي ا و

؟ أم هو تاريخ  2020مارس    20هو التاريخ الوارد في بالغ وزارة الداخلية، وهو يوم  

؟ والذي 2020مارس    24وهو    بالجريدة الرسمية،  مرسوم إعالن حالة الطوارئ  نشر

الطوارئ الصحية.  لم يش بداية حالة  تاريخ  إلى  تحديد  ر ضمن مقتضياته  أن  العلم  مع 

ا المراكز  الطوارئ الصحية يؤثر في مجموعة من  بداية سريان حالة  لقانونية، تاريخ 

من مرسوم بقانون المؤرخ   6المنصوص عليها بموجب المادة    وفي سريان وقف اآلجال

 قضي بوقف سريان مفعول جميع اآلجال المنصوص عليهاوالذي ي  2020مارس    23في  

وتن  تشريعية،  نصوص  عنها، في  المعلن  الصحية  الطوارئ  حالة  فترة  خالل  ظيمية 

ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ المذكورة، مع استثناء 

ة اعتقال، وكذا مدد  آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص المتابعين في حال

 الوضع تحت الحراسة النظرية، واالعتقال االحتياطي. 

ما إذا كان السبب الذي    ام القاضي المنتدب في تقديرفسح المجال أموهذا األمر سي

السقوط   رفع  طالب  به  اليتمسك  أم  القاهرة  القوة  قبيل  كان    ،من  إذا  أجل فمثال  آخر 

بالدين هو   الداخلية   نفسه  وهو  2020مارس  20للتصريح  بالغ وزارة  تاريخ صدور 

ولم يصرح فيه الدائن بدينه معتقدا أنه يدخل في آجال باإلعالن عن حالة الطوارئ ،  

بداية سريان لتاريخ  يعتد بذلك ال  الالقاضي المنتدب  تطبيق قانون الطوارئ، في حين أن  

قانون الريان  س، متمسكا بالقواعد العامة التي تقضي بأن تاريخ بدء  حالة الطوارئقانون  

 24هو    الطوارئوفي حالتنا هذه تاريخ نشر قانون    هو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

المتمثل وط قبوله  وشرأحد  طلب رفع السقوط، النتفاء  فض  ير   مما يجعله ،  2020مارس  

حق لضياع  من  ترتب عنها  ي  لماهنا المسألة خطيرة  و  ."أن يكون السبب ال يعود إليه"  في

دينه  السقوط   رفع  دعوى   ةاشرمب   الدائن في لم ف.  وبالتالي ضياع حقه في استيفاء  كلما 
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يصل الدائن إلى إقناع القضاء، فإن حقه تبعا لذلك قد يضيع، لهذا يكون من األفضل لو 

 20قانون كما فعلت حينما حددت تاريخ انتهائه في ال تاريخ بدء سريان  الحكومة  دت  حد 

األسباب التي أن يحدد  المشرع    ا كان علىصراحة، كموأشارت إلى ذلك   2020أبريل  

الدائنين   تصان حقوق  السقوط حتى  برفع  المطالبة  أثناء  بها  التمسك  تكون يمكن  التي 

 معرضة للضياع  وكذلك حماية عنصر االئتمان بصفة عامة. 

إعادة النظر في   أوال  -  ال يسعنا إال أن نطلب من المشرع  اإلشكال  هذا  ولحل

المادة   يحد الت   723صياغة  لم  بالعمومية بحيث  تتسم صياغتها  المشرع طبيعة  ي  د 

التي يمكن اعتمادها لرفع السقوط عن الدائن، وإنما باستعماله  و  أسباب عدم التصريح

  بلورة ترك المجال مفتوحا أمام القضاء ل "  ال يعود إليهم   أن يثبتوا أن السبب لعبارة"  

دد في قبول السبب الذي موقف من هذه األسباب، وهو موقف متسم في عمومه بالتش

 ،.1ال يعود للدائن 

ديون عن بعد باستعمال  اللتصريح ب التكريس الفعلي لمسطرة ايجب    ثانيا  - 

اعتبارها وسائل فعالة  بنولوجيا الحديثة،  التك   البريد اإللكتروني أو غيره من تقنيات 

المال اتس منازعات  متطلبات  مع  انسجاما  وذلك  والنجاعة،  السرعة  تحقيق  في  هم 

وذلك حتى يتمكن الدائنون من حماية    واألعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا،

 حقوقهم والحيلولة دون ضياعها. 

 
ويبؤدوا ذلك واضؤؤؤؤحؤا من خال  مجموعة من األحكؤام والقرارات الصؤؤؤؤؤادر) عن المحؤاكم المغربيؤة حيؤث  - 1

  تواجدها خارج المغربذهبت االسؤتئنافية التجارية بالبيضؤاء ىل  أن " جه  مسؤير) المقاولة للغة العربية وكذا  

  529/2002وقت نشؤؤر الجريد) الرسؤؤمية ال يمكن اعتبارا من قبي  االسؤؤباب التي ال تعود للدائن" قرار رقم  

. وفي قرار آخر صؤؤؤؤؤادر عن المجلس األعل " فؤإن  2865/2001/11ملف عؤدد    03/01/2002بتؤاي   

 61ر عدد  التصؤؤؤري  بالدين" قرامرض الممث  القانوني لشؤؤؤركة تجارية ال ينهض سؤؤؤببا لرف  السؤؤؤقوط عن  

ا   6المجلؤة المغربيؤة لقؤانون األعمؤا  والمقؤاوالت عؤدد    03/ 480في الملف عؤدد   11/01/2004بتؤاري   

 .بعدها وما 132
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 لتجارةا مدونة من الخامس ب كتاال تعديل إلى ماسة الحاجة تكون عليه، وبناء

استثنائية لسن  االعتبار  بعين تأخذ  المقاولة، صعوبات  لمعالجة وانتقالية مقتضيات 

 341 - 2020 عدد  المرسوم فرنسا بموجب  في تقرر ما غرار على رئطاال الظرف

 المساطر  تشجيع اتجاه في ، 1ةالحال تناسب  مقتضيات  من  2020مارس  27بتاريخ

 والتصفية  التسوية(   الوجوبية المساطر وتفادي )واإلنقاذ  الخارجية الوقاية(   اإلرادية

 الجباية مادتي تخص  مرافقة، إجراءات  اعتماد  مع الدفع، عن التوقف لحالة  )القضائيتين

 .دائنة أو مدينة  األخيرة  هذه كانت  سواء المقاولة مالية اتصاليهما مع في اإلدارية والعقود 

  

 
  . 2020مارس  27بتاري  الفرنسية الرسمية الجريد) في منشور - 1

 :الموضوع في تحليلية مقالة تَُراَج ُ 
- M. Karine Lemercier et M. François Merciele: Coronavirus: présentation de 
l’ordonnance sur les difficultés des entreprise ( article  accessible via la 
recherche automatique). 
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 الخاتمة:

التي فرضها تدبير االزمة الصحية  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للظروف    إن

 التدابير من جملة خذ تت الدولةجعلت    ،على قطاع المقاوالت المغربيةلفيروس كورونا  

 والتكفل بالقروض، المقاوالت  والتنظيمية، دعم القانونية اآلجال  وقف منها القانونية،

 بمسطرة  وإيقاف العمل الجبائية بالمراقبة العمل وقف مستخدميها، لفائدة أجور بأداء

 من  وغيرها العمومية للديون الجبري التحصيل مادة في 1الحائز  للغير اإلشعار

الكفيلةراءااإلج  أن بيد  .،الصحية الطوارئ فترة ل الخ األزمة حدة من بالتخفيف  ت 

 المتخذ  أن باعتبار الطوارئ، حالة نهاية بعد  أشد  ستكون  المقاولة على كورونا تداعيات 

الهيكلة المقاولة مشاكل كافة لمعالجة كافيا يكون لن  باضطراب  مرورا المالية من 

 عن وانتهاء بالتوقف أخرى وإرباك اقتصادية اعات طق وتوقف واإلنتاج اإلمداد  سالسل

 .الدفع

ان يرتفع عدد طلبات    و الحجر الصحي  بعد رفع  الستفادة من مساطر  ايرتقب 

من المقاوالت الصغيرة والمتوسطة تأثرت   ةنسبة كبيرالسيما ان  ،  صعوبات المقاولة

ي بها إما الى كثيرا بفعل الحجر الصحي نتيجة توقف جميع انشطتها، الشيء الذي يؤد 

 التوقف النهائي عن العمل، وإشهار افالسها بعد تسريح عمالها، وإما في حاالت كثيرة 

   تعين التشجيع عليه هو اللجوء الى مسطرة اإلنقاذ قصد تجاوز األزمة.هذا ما يو

لكن التخوف الذي يبقى مطروحا هنا أنه في حالة تعدد طلبات المقاوالت الوافدة 

فهل هذه األخيرة   رية قصد االستفادة من مساطر صعوبة المقاولة.على المحاكم التجا

مؤهلة الستقبالها ومناقشتها على الوجه القانوني المطلوب، السيما في ظل قلة األطر 

 
 اريةىد بإجراءات ويتم ،)للتصؤرف القابلة األصؤو  (السؤائلة األموا  عل  الحائز للغير انشؤعار ينصؤب - 1

 العمومية، الديون تحصؤي  مدونة من 101 الماد) من وفق المسؤتفاد القضؤاء مراجعة دون وسؤريعة مبسؤطة
 يعتبر وبالتالي للمبالغ المحجوز)، الفورط التسؤؤليم أو التخصؤؤيا أثر المدونة ذات من 102 الماد) وترتب
 المسؤطر) عل  انبقاء شؤأن من وكان المقاولة، وضؤ  يعزز ممنوحا، امتيازا انشؤعار بوقف الحكومة قرار
 .المقاوالت من الكثير لدى الدف  عن التوقف واقعة تعجي  ىل  أن يفضي لظروفا هذا في
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سنادكة من  ومالية  واقتصادية  قانونية  حنكة  ذات  وباقي و  المتعاونة  قضائيين  خبراء 

 :  زمالالو الفاعلين، لذلك فإنه اصبح اآلن من الضروري

 توظيف حسنو  اإللكتروني  التعامل خالل من للمحاكم التدبيرية القدرات  تقوية   -

 جهة من توخيا اإلجراءات  تبسيط والتبادل، رالمساطفتح   طلبات  إيداع في المعلوميات 

 الشكلية عدم احترام اإلجراءات  ب المرتبطة الجزاءات  وتفادي األداء في  للسرعة أولى

 والفعالية. يق النجاعة إلى تحق باإلضافة ثانية؛ جهة من

 معامالتها، رقم جاوزيت  لم التي المقاوالت  ملفات  بتدبير  االختصاص  إسناد    -

 العبء لتخفيف العادي للقضاء (مثال درهم  مليوني)  سقفا معينا  الماضية، السنة برسم

 تركيز األخيرة لهذه ليتأتى وذلك محاكم، 8 عددها في المحصورة التجارية المحاكم على

 وكذا المتخصص، القضاء من طرف والكبرى المتوسطة المقاوالت  على والطاقة الجهد 

 ؛ اإلمكانيات المحدودة ذات  الصغرى للمقاوالت  بالنسبة القرب  خدمة لتأمين

 العادلة الحلول إيجاد  في لالجتهاد الالزمة  المرونة  لقواعد القضاء إعمال -

 أن االعتبار بعين أخذا تشريعيا المقننة غير المطروحة للحاالت واإلشكاالت  والمعقولة

التطبيق علىحصر يمكن القانون ال قواعد  من المنحصر من حيث   التجارة وقائع ه 

الظرف  حيثيات  تفرد  مع باستمرار، المتجددة  عن تماما وخروجها الحالي وتفاصيل 

 المألوف؛

 ات إشكالي لتفادي ات الصعوب ملفات  أطراف بين االلكتروني  التبليغ اعتماد  -

   جدوى؛ اإلجراءات دون وإطالة التبليغ

العالم بحاجة إلى نظام جديد في كافة المستويات، لقد   أثبت فيروس كورونا أن 

المساطر  وتبسيط  لتسهيل  العمومية  اإلدارات  كافة  في  الرقمي  للتعامل  بحاجة  وأننا 

كورونا    وسيلة فعالة في زمن  يعتبر  فالتعامل االلكتروني  خصوصا القانونية والقضائية،

المساطر الجماعية عن بعد سيساهم في تسوية    فمباشرة إجراءات  ،  ”رونا،  وما بعد كو
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 وسيساهم   خطر ضياع حقوقهم.  وضعية المقاولة في الوقت المناسب، وتجنب الدائنين

المال واألعمال،  في   مناخ  السير وتحسين  الجودة وضمان  وتحقيق  األداء  تحسين  في 

 السليم لإلجراءات 
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 في مواجهة جائحة كورونا: 1ةت الضخمالبيانا

 "التحديات والرهانات"

 

 عــمــر انجــــــوم د/

باحث بكلية العلوم  أســتــاذ 

القانونية واالقتصادية  

 واالجتماعية 

 أكادير  -زهرجامعة ابن 

 محمد البوبكري  ذ/ 

باحث في سلك الدكتوراه 

  بكلية العلوم القانونية

 االقتصادية  واالجتماعية و

 أكادير  -ن زهرة ابجامع

 

             

 مقدمة:

 نعيش اليوم ظرفية خاصة وغير مسبوقة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا،

والتعاون  بمتطلبات حالة الطوارئ الصحية،  هذه الظرفية حتمت على الجميع االلتزام  

واء لمواجهة انعكاساتها المجتمعية واالقتصادية، واالبتكار من خالل األبحاث العلمية س 

التكنولوجية وغيرها في سبيل القضاء عليها  في مجاالت الصحة العامة أو المجاالت 

 تداعياتها. تجاوز ومن تم  

وفي هذا اإلطار، عمل المغرب كسائر الدول على اتخاذ العديد من اإلجراءات  

االحترازية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، في سبيل تطويقها ومحاصرتها والحد من 

مارس  23بتاريخ   2.20.292وعليه، وتكريسا لهذا النهج جاء المرسوم رقم   انتشارها.

صة بحالة الطوارئ واإلعالن عنها ليمنح للسلطات العامة المتعلق بسن أحكام خا  2020

التدابير الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة،  الثالثة إمكانية اتخاذ جميع  من خالل مادته 

 
 the big dataباللغة اننجليزية   1
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يمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبالغات من أجل وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظ

الحال تفاقم  دون  للحيلولة  والعاجل  الفوري  جميع  التدخل  وتعبئة  للمرض،  الوبائية  ة 

 .الوسائل المتاحة لحماية حياة األشخاص وضمان سالمتهم

ولعل من بين اإلجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة ضمن  

في شكل استباقي أو مواكب لهذه الجائحة، إجراءات وتدابير مبتكرة   أخرى عديدة، سواء

فرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة السيما تكنولوجيا  ادة من التتمثل في كيفية االستف 

علم البيانات؛ بالنظر لما توفره هذه األخيرة من فرص التنبؤ التخاذ قرارات تتالءم مع 

ب متغيرات،  من  العالم  يشهده  معلومات،  ما  إلى  وتحويلها  البيانات  تحليل  يتيح  حيث 

 لمؤسسات على حد سواء.الحصول على تصورات وأفكار جديدة تفيد األفراد وا

هذه الفرص التي تقدمها البيانات الضخمة في العديد من المجاالت، ومن بينها ما  

كورونا،   يتعلق بموضوع دراستنا، من خالل االستفادة من إيجابياتها في مواجهة جائحة

لكن دون نسيان الجانب الخفي لربما كمقابل لتلك االستفادة، والمتمثل في وقعها السلبي 

ى مجاالت أخرى مرتبطة بحقوق االنسان عامة، وعلى الحق في الخصوصية بوجه عل

 خاص.

رئيس   إلشكال  التعرض  خالل  من  الموضوع  لهذا  مقاربتنا  تأتي  هنا  ومن 

ة والموازنة بين ضرورات االستفادة من الفرص ومحوري، ينصب حول مدى المواءم

، وبالتالي -19كوفيد  -المستجد    التي توفرها البيانات الضخمة في مواجهة وباء كورونا

بالناس من  الخاصة  بالمعطيات  المساس  الحماية منه والقضاء عليه، وبين عدم  تأمين 

م الخاصة، وذلك وافدين ومخالطين وحتى األصحاء، الرتباطها بحقهم في حماية حياته

أثناء   في انسجام تام مع المقتضيات القانونية التي توفر الحماية المطلوبة لهذه المعطيات 

 معالجتها. 
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وتبعا لذلك، فإنه تثار جملة من األسئلة المتفرعة عن اإلشكال الرئيس السالف،   

قيم  ومن ذلك ما هو مرتبط بمفهوم هذه البيانات، وخصائصها، وما توفره معالجتها من 

مضافة جد عالية في مجال التكنولوجيا، ومدى إمكان االستفادة منها في مواجهة جائحة 

حد من انتشارها، من دون المساس بالحق في الخصوصية، وحرمة البيانات كورونا وال

 الشخصية. 

وعلى نحو ما سبق، ولإلحاطة بجوانب هذا الموضوع يكون من الجدير التعرض  

ة ودورها في مواجهة جائحة كورونا)المطلب األول(، على إلى ماهية البيانات الضخم

يات الشخصية لألفراد وحدود ذلك التأثير طأن نتناول تأثير البيانات الضخمة على المع

 . )المطلب الثاني( من الناحية القانونية
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ة   ائـح ة ـج ا في مواجـه ة ودورـه ــخـم ات الضــ اـن ة البـي اهـي ب األول: ـم المطـل

 كورونا

تلعبه البيانات الضخمة في سبيل تطويق  الفعال الذي لعبته و  قبل التطرق الى الدور

رأينا انتشارها،  من  والحد  كرونا  هذه   جائحة  ماهية  تحديد  إلى  نبادر  أن  األجدر  من 

)الفقرة  الجائحة  هذه  مواجهة  في  دورها  نتناول  ذلك  وبعد  األولى(،  )الفقرة  البيانات 

 الثانية(. 

 الفقرة األولى: ماهية البيانات الضخمة

 

خصائصها   أهم  وبسط  بالتعريف،  سنتناولها  الضخمة  البيانات  ماهية  لتحديد 

 تمييزا لها عن النظم المشابهة)ثانيا(.المميزة )أوال(، وذلك 

 مفهوم البيانات الضخمة -أوال

سنحاول التطرق ألهم التعاريف المقدمة للبيانات الضخمة، قبل الوقوف على أهم  

 الخصائص المميزة لها. 

 الضخمة البيانات تعريف - 1

من الصعب إعطاء تعريف جامع ومانع للبيانات الضخمة؛ وذلك بالنظر لتداخلها  

واضحة مع   غير  ذا حدود  تزال حقال خصبا  ال  أنها  التخصصات، السيما  من  العديد 

المعالم، وبالتالي وأمام كثرة التعاريف التي عالجتها، ارتأينا استحضار بعض التعاريف 

 اسع في استيعاب العناصر المميزة لها.التي تسعف إلى حد و
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  1هائلة من البيانات  وعليه، تشير البيانات الضخمة من خالل تسميتها إلى كميات 

المعقدة والمختلفة والمتداخلة بشدة، كالكتابات النصية وأخبار الطقس والمنشورات في 

والفيديوهات  والصور  البورصة،  ومؤشرات  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

 2ة...إلخ الشخصي

(، بأنها مجموعة من البيانات التي  ITUوقد عرفها االتحاد الدولي لالتصاالت) 

ب البيانات تتميز  مجموعات  أنواع  إلى  بالقياس  والنوع،  والحجم  السرعة  فائقة  كونها 

 .3المعهودة االستخدام 

إلدارة المعلومات يتم تعريف البيانات الضخمة    4ووفقا لمعيار المصدر المفتوح

لة من البيانات مع حجمها، بحيث أنها تتألف من مجموعة كبيرة ومعقدة ومستقمن حيث  

 .5قدرتها على التفاعل في ما بينها 

 
1 -  L. MARINO, « Notre vie privée : des little data aux big data », La Semaine 

Juridique Edition Générale n° 47 - n° hors-série, 19 Nov 2012, Document 

consulté sur:https://www.lexis360.fr 

 بعد الزوا .h0014ل  الساعة ع 2020فبراير  24أطل  عليه بتاري   -

، حاتم بومهود، المعطيات الشؤخصؤية في ظ  البيانات الضؤخمة مقا  منشؤور بجريد) بيان اليوم االلكترونية  -2

،   http://bayanealyaoume.pross.ma، عل  الرابط االلكتروني التالي: 2017شؤؤؤؤتنبر   4بتاري   

 صباحا.h0010عل  الساعة  2020فبراير  24تاري  االطالع 

 ط النصي:، مقا  منشور بموق  عالم البرمجة، عل  الراب big dataنبد) عن  رامي شالح،-3
  https://3alam.pro/rami-shalah/articles/about-big-data   بتؤؤاري فبراير 24، اطل  عليؤؤه 

 .19H00، عل  الساعة2020
يقصؤؤد بتقنية المصؤؤدر المفتوح امكانية الوصؤؤو  ىل  المصؤؤدر الخاا بأط برنامد مجانا دون مقاب  م    -4

 معوقات.امكانية التعدي  عليه وىعاد) توزيعه دون 
 01فتوح، مقتطف منشؤور  بتاري  _ سؤها بشؤير، أحمد عبد العا ، الحفظ الرقمي باسؤتخدام تقنية المصؤدر الم

 ، عل  الرابط النصي: 2015يوليوز 
https://www.researchgate.net/publication/330469023_alhfz_alrqmy_bastkh

dam_tqnyt_almsdr_almftwh  00، عل  الساعة 2020مارس 01، اطل  عليه بتاريh20. 
زينب بن الطيب، سؤليمان بن ابراهيم الرباعي، األدوار الجديد) ألخصؤائي المعلومات للتعام  م  البيانات   -5

ة دراسؤؤؤة المعلومات والتكنولوجيا، جمعية المكتبة المتخصؤؤؤصؤؤؤة فرع الخليد الضؤؤؤخمة، مقا  منشؤؤؤور بمجل
 ،عل  العنوان االلكتروني:4،ا2019يناير  10بتاري   العربي، 

https://www.qscience.com/content/journals/  -     عل  2020فبراير  25اطل  عليؤه بتؤاري ،
 .00h 20الساعة 

http://bayanealyaoume.pross.ma/
https://www.researchgate.net/publication/330469023_alhfz_alrqmy_bastkhdam_tqnyt_almsdr_almftwh
https://www.researchgate.net/publication/330469023_alhfz_alrqmy_bastkhdam_tqnyt_almsdr_almftwh
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جارتنر) شركة  خصتها  تقنيات GARTNERوقد  أبحاث  مجال  في  (العاملة 

لوماتية الكبيرة الحجم والسريعة التدفق، المعلومات بتعريفها على أنها تلك األصول المع

ئر وطرق وع، والتي تتطلب طرق معالجة مبتكرة من أجل تطوير البصا والكثيرة التن

 .1اتخاذ القرارات 

ومن جانبنا، وبناء على التعاريف السالفة الذكر، يمكن أن نسوق تعريفا للبيانات  

محد  بخصائص  المتسمة  البيانات  من  مجموعة  بكونها  الحجم  الضخمة  قبيل  من  دة، 

الغاية من تحليلها إال من خالل وسائل وتقنيات   والسرعة والتنوع، بحيث ال يمكن تحقيق

تطورة، تختلف كما وكيفا عن القواعد التقليدية المعمول بها في معالجة البيانات حديثة وم

 العادية.

 خصائص البيانات الضخمة - 2

ضخمة هو ما ارتبط بحجمها، وسرعة  غني عن البيان أن أهم ما يميز البيانات ال

 : 2وهو ما سنتناوله تباعا على نحو ما يلي  تدفقها، وتنوع مصادرها،

 Massive Volumeخاصية ضخامة الحجم    –أ 

تتسم البيانات الضخمة بحجمها  الهائل والكمية الالمحدودة  من البيانات المتدفقة  

 .3البيانات ومدى اعتبارها ضخمة من عدمه ، بحيث يشكل الحجم معيارا لتحديد قيمة 

 
 ق.، مرج  ساب bigdataرامي شالح، نبد) عن -1

2- the 3Vs of big data which are Volume, Variety and Velocity 
بالذكر أن الحجم  يقاس عاد) بالبيتابيت أو باالكسؤؤؤابايت، وفي هذا الصؤؤؤدد قدرت أبحاث شؤؤؤركة  جدير   -  3

اكسؤؤؤؤؤابؤايؤت وقؤد   5، مؤا قؤدرا 2003"انتؤ " حجم البيؤانؤات التي ولؤدهؤا البشؤؤؤؤر منؤذ بؤدايؤة التؤاري  وحت  عؤام  

يتا م  40.000لما يقارب 2020، ليصؤؤ  م  حلو  سؤؤنة  2012مر) خال  عام  500تضؤؤاعف هذا الرقم  

 بايت من البيانات الجاهز) للتحلي  والمعالجة.
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الحوسبة السحابية في سبيل   رة الى الدور التي تطلع بهوفي هذا الشأن، يكفي اإلشا

تخزين البيانات، واسترجاعها وتناقلها من أي مكان، وفي أي وقت من دون اللجوء إلى 

 .1استخدام الكمبيوتر الشخصي 

 varietyخاصية التنوع  -ب 

البيان  ات الضخمة من مصادر متعددة ومتنوعة، فقد تستقي مصادرها من  تأتي 

، كما قد تنبع من  2ظمة ومرتبة في شكل جداول، أو أعمدة أو قواعد بيانات بيانات من

بيانات غير منظمة والتي تشكل النسبة األكبر من البيانات، بحيث يتم توليد هذه األخيرة 

ائل ونقارات على مواقع األنترنيت،  يوميا من كتابات نصية، وصور وفيديوهات، ورس

لة التي تعد نوعا من البيانات المنظمة، إال أنها ال ومن دون إغفال البيانات الشبه مهيك

 .3ول أو قواعد بيانات تكون في صورة جدا 

 Velocityخاصية سرعة التدفق  -ج

جزًء ال يتجزأ في تحليل البيانات الضخمة، بحيث  و  تعتبر السرعة عنصرا حاسما

 تم الوصول إلى الغاية من المعالجة في أقل وقت ممكن. ي

 
، عل  الرابط  2013يوليوز  13، مقا  منشور بتاري   big dataمحمد حبش، لمحة عن البيانات الضخمة    -

الؤؤؤتؤؤؤالؤؤؤي:   big-is-d/2013/07/24/whatwd.com/w-https://www.tech-االلؤؤؤكؤؤؤتؤؤؤرونؤؤؤي 

data/amp عل  الساعة 2020فبراير  25،  تاري  االطالع ،h0016. 

خؤالؤد ممؤدوح ابراهيم، االطؤار القؤانوني لعقود الحوسؤؤؤؤبؤة السؤؤؤؤحؤابيؤة، الطبعؤة األول ، دار الفكر الجؤامعي -1
 .14، ا 2019االسكندرية ، سنة 

األول  من قؤانون الحقو  المولف والحقو  المجؤاور)  المؤاد)   عرف المشؤؤؤؤرع المغربي قواعؤد البيؤانؤات في  -2

عل  أنها: "مجموعة االنتاجات والمعطيات وعناصر أخرى مستقلة مترتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة، ويسه   

 الوصو  ىليها ذاتيا بواسطة الوسائ  االلكترونية أو ك  الوسائ  األخرى".

بي  األعما  الفكرية، واعتبرتها ىبداعا رقميا، شريطة  نات من قصنفت محكمة النقض الفرنسية قواعد البيا  -3

 توافر عنصر االبتكار.

سؤؤؤؤعد عاطف عبد المطلب حسؤؤؤؤنين، الحماية الجنائية للمصؤؤؤؤنفات الرقمية، دراسؤؤؤؤة مقارنة، الطبعة األول   

 89، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ا2018

https://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data/amp
https://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data/amp
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في تدفق البيانات وانتشارها، بشكل يصعب  هم، تسمح السرعة  وتأكيدا لنفس الف

 على القواعد التقليدية لألنظمة المعلوماتية مجراتها للحصول على البيانات المطلوبة. 

رة من البيانات  وقد كانت الشركات المسؤولة عن المعالجة تستخدم مجموعة صغي

والضخم في حجم البيانات،    المخزنة في قواعد بيانات، غير أنه مع االزدياد المضطرد 

 .Hadoop1ة  أدت الحاجة إلى ابتكار وسائل وحلول مثل تقني

إلى جانب الخصائص السالف    Veracityوهناك من يضيف خاصية المصداقية  

ها المعلومات المستخدمة من أجل ذكرها، والتي تشير إلى الثقة التي يمكن أن تحظى ب

 اتخاد القرار.

 والمعطيات الشخصية لألفراد  ضخمة عن البيانات العاديةتمييز البيانات ال -ثانيا

متعددة  مصادر  من  النابعة  البيانات  من  مجموعة  الضخمة  البيانات  كانت  لئن 

تفاظ ومتسمة بخصائص محددة، من قبيل الحجم والسرعة والتنوع، يتم تجميعها واالح 

للبيانات الضخمة،   بها وتحليلها ألغراض معينة، فإن البيانات العادية هي الصورة الخام

 .2قبل عمليات الفرز والترتيب والمعالجة والتحليل 

وبالرجوع للمشرع المغربي في تعامله مع البيانات عموما، فإننا نجده لم يسبغ  

المتعلق بحقوق المؤلف   02.00القانون  على تلك العادية منها الحماية القانونية في إطار  

قانون المذكور بالحماية، بيانات التي شملها ال، وذلك بعكس قواعد ال3والحقوق المجاورة 

 
الضؤخمة، وهي مكتبة مفتوحة المصؤدر مناسؤبة  البياناتمن أفضؤ  تقنيات التعام  م     hadoopتعد تقنية  -1

 للتعام  م  البيانات الضخمة المتنوعة والسريعة.

 محمد حبش،مرج  سابق-
محمد عطية علي، محمد الرزرازط، الحماية القانونية لقواعد البيانات في القانون المصؤؤرط والتشؤؤريعات   -2

 .102ر مذكور)(، ا )باقي البيانات غي المقارنة، مطبعة دار الجامعة الجديد)، 
القؤؤانون، رقم    34.05 القؤؤانون رقم  -3 المتعلق بحقو  المولف والحقو     2.00القؤؤاضؤؤؤؤي بتنفيؤؤذ وتتميم 

فبراير   14) 1427من محرم    15صؤادر في    1.05.192قم  المجاور)، الصؤادر بتنفيذا الظهير الشؤريف ر
 .1112(، ا 2000ماط  18)  1421صفر  14صادر بتاري   4796( ،ج ر عدد 2006

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/58304.htm


33 
 

مستقلة  أخرى  عناصر  أي  أو  والمعطيات  اإلنتاجات  "مجموعة  بكونها  عرفها  والتي 

الوسائل  بواسطة  ذاتياً  إليها  الوصول  ويسهل  ومصنفة،  ممنهجة  بطريقة   مرتبة 

 .1اإللكترونية أو كل الوسائل األخرى" 

البيا جانب  إلى  البيانات  قواعد  البيانات  وتعتبر  مصادر  أهم  من  العادية،  نات 

لضخمة، فهذه األخيرة تستقي مصادرها من بيانات مهيكلة أو منظمة في شكل قواعد ا

اإلشارة البيانات، ومن بيانات غير مهيكلة وغير منظمة وهي البيانات العادية كما سبقت  

 إلى ذلك. 

ت فيتعين  بها،  يختلط  قد  عما  الضخمة  البيانات  تمييز  سياق  عن  وفي  مييزها 

المتعلق بحماية    08.09قانون رقم  المعطيات التي تولى المشرع المغربي تعريفها في ال

الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  مادته 2األشخاص  من خالل   ،

بأنها "كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها،   األولى والتي جاء فيها

لصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه  بما في ذلك الصوت وا

الم بالشخص  بعده  التي  والمسمى  الحساسة  المعطيات  إغفال  أيضا  دون  ومن  عني". 

مات الصحية أو معطيات ذات طابع شخصي من قبيل المعلو  08.093اعتبرها القانون  

أو الفلسفية أو االنتماء األصل العرقي أو االثني أو اآلراء السياسية أو القناعات الدينية  

 النقابي للشخص المعني. 

وعلى غرار البيانات العادية، تندرج المعطيات الخاصة باألفراد ضمن مصادر 

بعد عمليات البيانات الضخمة، وتتحول تلك المعطيات في صورتها األولى إلى بيانات  

 
 المتعلق بحقو  المولف والحقو  المجاور). 2.00الماد) األول  من القانون -1
يات ذات الطاب  الشؤؤخصؤؤي،  المتعلق بحماية األشؤؤخاا الذاتيين تجاا معالجة المعط  09.08القانون رقم    -2

( ، ج  2009فبراير    18) 1430من صؤفر   22صؤادر في    1.09.15يذا الظهير الشؤريف رقم  الصؤادر بتنف
 .552(،ا 2009فبراير  23) 1430صفر  27بتاري   5711ر عدد 

المعطيات الحسؤؤاسؤؤة بأنها " معطيات ذات طاب  شؤؤخصؤؤي    09.08عرفت الماد) األول  من القانون رقم    -3
لسؤياسؤية أو القناعات الدينية أو الفلسؤفية أو االنتماء النقابي للشؤخا  األصؤ  العرقي أو االثني أو اآلراء اتبين  

 المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية"
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تدفقها، سرعة  وزادت  حجمها،  ارتفع  وكلما  والتحليل،  والمعالجة  وتنوعت   التجميع 

 .مصادرها إال وأصبحت بيانات ضخمة

 في مواجهة جائحة كورونا  الفقرة الثانية: دور البيانات الضخمة

مع انتشار فيروس كرونا المستجد، وفي إطار المواجهة المفتوحة مع هذا الوباء، 

المعلوماتية والرقمية، من خالل اعتماد بدأت   إمكانياتها  الدول في استثمار  العديد من 

االصطناعي  التط كالذكاء  الحديثة،  بالتكنولوجيات  المرتبطة  والبرمجيات  بيقات 

كذلك البيانات الضخمة؛ نظرا لما توفره هذه التكنولوجيات من و  حابية،والحوسبة الس

في   جدا،  عالية  مضافة  قيمة  ذات  لرصد  فرص  محكمة،  استراتيجيات  وضع  سبيل 

ذ  وكل  المستقبلية،  االتجاهات  واستشراف  الوباء، المتغيرات  هذا  تطويق  بغرض  لك  

 والحد من انتشاره، ومواجهة شراسته.

الصين   بالذكر  ونخص  الدول،  بعض  أن  إلى  اإلشارة  من  البد  الصدد  هذا  في 

الضخم البيانات  الى  اللجوء  في  سباقة  كانت  التي  مقدراتها أساسا،  واستغالل  ة 

بكل من كوريا الجنوبية   ذلك  وسنغافورة، بغرض االستشرافية والتنبؤية، متبوعة في 

زمة الصحية  إيجاد حلول لخطر هذا الفيروس القاتل والقضاء عليه، والخروج من األ

التي خلفها، وما صاحبها من انعكاسات سلبية على المستويات االقتصادية واالجتماعية  

 وغيرها. 

المستندة  و الرقمية  التطبيقات  العديد من  الدول عن  السياق، كشفت هذه  هذا  في 

انتشاره، وتتبع و لى جمع بيانات المواطنين، من أجل تحديد خارطة المرض باألساس ع

كذلك األشخاص المخالطين لهم، وفي سبيل ذلك وضعت و   تحركات حاملي فيروسه،

 هذه الدول هدفين رئيسين لمكافحة هذا الفيروس. 
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أعداد  جمع  خالل  من  المرض،  تفشي  مدى  اكتشاف  في  يتمثل  األول:  الهدف 

المتعافين وأعداد الوفيات، بحيث يتم أحيانا تصنيف البيانات وجمعها   المصابين وأعداد 

 ألماكن والمناطق، لمعرفة مدى انتشار الوباء جغرافيا في هذه األماكن. وربطها ببعض ا

فيروس ومحاصرته، من خالل فرض مسافة  الهدف الثاني: ويتمثل في مكافحة ال

وفرض  "،distanciation socialeالتباعد االجتماعي   أمان بين الناس تحت مفهوم"

استخدام  يتم  ذلك  موازاة  وفي  لبيوتهم،  الناس  مالزمة  طريق  عن  الصحي  الحجر 

والسن،  الجنس،  قبيل  من  لهؤالء  البيانات  بعض  جمع  على  تقوم  التي  التطبيقات 

 .إلخ والجنسية..

وتجدر اإلشارة إلى أن التطبيقات السالفة الذكر، تعتمد تحليل البيانات الضخمة  

تحركات  بتفاصيل  القريبة،  المناطق  في  المتواجدين  األشخاص  جميع  إخبار  بقصد 

السابقين، وذلك عن طريق اإلشعارات الشخ المصاب وأنشطته خالل األسبوعين  ص 

 . التي يتم التوصل بها عبر الهواتف الذكية

وفي نفس السياق، يجدر التذكير أيضا أن دولة كوريا الجنوبية وفي سبيل تطويق 

شملت الوبا ضخمة  بيانات  قواعد  إنشاء  على  عملت  انتشاره،  من  والحد  المذكور  ء 

المستشفيات واألشخاص وباقي المؤسسات، بحيث أصبح من السهل عند  معلومات عن  

شخاص في المحيط القريب منه، بكل إصابة شخص معين بفيروس كورونا إبالغ كل األ

ر رسائل نصية قصيرة مرسلة تحركاته وسفره وأنشطته خالل األسبوعين الماضيين عب 

تدخل السريع والحد من انتشار لهواتفهم الذكية، كما تمكن من تحديد بؤر اإلصابة بغية ال

 .1الوباء 

 
لحسؤن حداد، فواد بكار، اسؤتعما  تحلي  البيانات الضؤخمة والذكاء االصؤطناعي في محاربة وباء كورونا،   -1

 الرابط النصي التالي: ، عل  2020أبري   5  منشور، بتاري  مقا

أطل  عليؤه بتؤاري     /https://technologyreview.aeكورونؤا-لمحؤاربؤة-الضؤؤؤؤخمؤة-البيؤانؤات-/تحليؤ   

 .h0011عل  الساعة  2020أبري  11

https://technologyreview.ae/
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راد، يطرح  وجدير بالذكر هنا، أن جمع هذه البيانات المرتبطة بخصوصيات األف

اعتمادها ينبغي  التي  التقنية  أو  الوسيلة  واسعا حول  الحالي جدال  الوقت  كيفيات و  في 

تطويعها، لتفادي وضع الصحة العامة في صراع مع خصوصية هؤالء األفراد، بحيث 

يطرح التساؤل من حيث شكل ذلك التجميع، هل يكون إجباريا كما حدث في الصين وفي 

 .1اختياري وطوعي كما حدث في سنغافورة  كوريا الجنوبية، أم بشكل

إلجبارية في جمع معلومات األفراد، في هذا الشأن، وخالفا للدول التي تبنت مبدأ ا

المغرب  باحتمال   عمل  لإلشعار  هاتفي  تطبيق  على وضع  الصحة،  وزارة  من خالل 

" تحت مسمى "وقايتنا"، وذلك 19-التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 

 سعيا لتكثيف الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

تقنية البلوتوث، ويُستعَمل على أساس ف الذكر على استخدام  ويعتمد التطبيق السال

ٍّ محض، حيث سيقوم بإشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي  طْوِعي 

تأكيد   تم  آخر،  مستعمل  مع  معينة  لمدة  في وثيق  المستجد  كورونا  بالفيروس  إصابته 

 .يوًما التي تلت هذه المخالطة  21غضون 

التط هذا  على  سيساعد  الجديد  الذين  بيق  باألشخاص  السريع  والتكفل  اإلشعار 

، إضافة إلى الحد من تنقل 19-تعرضوا لمخالطة أشخاص تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد 

مان الرفع التدريجي لتدابير الحجر الفيروس، كما يعتبر وسيلة إضافية للمساعدة في ض

ا إنجاز  فإن  المغربية،  الصحة  لوزارة  بيان  وبحسب  يندرج الصحي.  المذكور  لتطبيق 

 
، تحؤث عنوان كيف يسؤؤؤؤم  علم البيؤانؤات بؤإيجؤاد ح    France 24مقتطف من برنؤامد تم بثؤه عل  قنؤا)   -1

، عل  الرابط النصؤؤؤؤي التؤالي: 2020أبريؤ     14لفيروس كورونؤا،، منشؤؤؤؤور في موق  اليوتوب بتؤاري   

https://www.youtube.com/watch?v=bBH4zKlGyIA&t=34s .-    بؤتؤؤاريؤ عؤلؤيؤؤه  أطؤلؤ  

 .h2515عل  الساعة  2020ماط 25

https://www.youtube.com/watch?v=bBH4zKlGyIA&t=34s
https://technologyreview.ae-/
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هوية  للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم الكشف عن ضمن مبدأ االحترام الصارم 

 .1الحاالت التي تم اإلعالن عن كونها موجبة، وال عن األشخاص المخالطين 

طار، فقد سبق لمهندسي وتقنيي المديرية العامة لألمن الوطني، أن  وفي نفس اإل

لتطبيق معلوماتي خاص بتحديد نقاط المراقبة التي يخضع قاموا بوضع تصميم وبرمجة  

حية، عن طريق ضبط التنقالت االستثنائية لهم، لها المواطنون خالل فترة الطوارئ الص

المحمولة   الهواتف  بواسطة  المراقبة  خالل  بطاقة من  رقم  على  باالعتماد  الخاصة 

 .2التعريف الوطنية 

 على المعطيات الشخصية لألفرادالمطلب الثاني: تأثير البيانات الضخمة  

إن التزايد المستمر في استخدام التكنولوجيا المعلوماتية، وما تولد عنه من        

من أقدس الحقوق تدفق هائل للبيانات الضخمة، كان له وقع كبير على زعزعة كيان حق  

من  حزمة  معه  تطلب  الذي  األمر  الخاصة،  الحياة  في  الحق  وهو  أال  اإلنسان،  لدى 

البيانات ال بحماية  الكفيلة  الوسائل  وتعالج  عالجت  والتي  والدولية،  الوطنية  تشريعات 

 الزحف الهائل للبيانات الضخمة. الخاصة أمام 

ات، يكون من األجدر التطرق  وعليه، وقبل التطرق للحماية القانونية لهذه البيان 

ستغالل البيانات أوال إلى تحديات حماية المعطيات الشخصية في ظل اللجوء المتزايد ال

 
1 -   : الؤؤؤتؤؤؤالؤؤؤي  الؤؤؤنصؤؤؤؤؤؤؤي  الؤؤؤرابؤؤؤط  عؤؤؤبؤؤؤر  مؤؤؤنشؤؤؤؤؤؤؤور  الصؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤة  لؤؤؤوزار)  بؤؤؤيؤؤؤان 

/sites/Ar/Pages/communiqu%C3%A9s.aspx?comv.mahttps://www.sante.go
muniqueID=640    ليال. 9عل  الساعة  2020يوينيو  4: تمت زيارته بتاري 

، عل    الرابط لنصؤؤؤؤي التالي الممنه :  2020أ]ري    21مقتطف منشؤؤؤؤور بموق  هسؤؤؤؤبريس، بتاري    -2
https://www.hespress.com/societe/468523.html  -   عل    2020ماط  30اطل  عليه بتاري

 .h0022الساعة
 

 

https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/communiqu%C3%A9s.aspx?communiqueID=640
https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/Pages/communiqu%C3%A9s.aspx?communiqueID=640
https://www.hespress.com/societe/468523.html
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ف الشخصية  للمعطيات  القانونية  الحماية  األولى(، ومعالجة هاجس  )الفقرة  ي الضخمة 

 ظل ذلك اللجوء المفرط دائما )الفقرة الثانية(. 

عطيات الشـخصـية عند اسـتغالل البيانات  الفقرة األولى: تحديات حماية الم

 الضخمة

في المساعدة على التخطيط  على الرغم من الفرص التي تقدمها البيانات الضخمة  

مستقبل واعد للغاية في كافة المجاالت، فإنها بالمقابل ال   وفهم الحاضر، ورسم معالم 

خاصة، وقد  تكاد تخلو من تحديات تواجه على الخصوص معطيات األفراد وبياناتهم ال

 تضرب عرض الحائط الحماية المقررة قانونا لهذه األخيرة.

الخصوصي قضايا  تعد  تمة،  اومن  في  والسرية  المعلوماتية  البيانات  ة  ستغالل 

الضخمة من المخاوف الرئيسية على مستوى مختلف دول العالم. إذ أنه ومن خالل تحليل 

 اد بدرجة عالية من اليقين. بيانات مجهولة الهوية، يمكن التعرف على هوية األفر

لوماتي؛  وإذا كان من الصعب إيجاد تعريف محدد للحياة الخاصة في المجال المع

،  لكن وحيث أن المعطيات ذات 1بالنظر أصال لصعوبة إيجاد تعريف للحياة الخاصة 

في وسط  تكون  حينما  كما سنرى،  أن عرفها،  للمشرع  والتي سبق  الشخصي  الطابع 

فتعد جز بمامعلوماتي  المرتبطة  الخاصة  الحياة  يمكن 2هو معلوماتي  ًء من  وبالتالي   ،

 
لحيا) الخاصؤؤؤؤة مفهوما نسؤؤؤؤبيا، يختلف من مكان ىل  آخر، ومن زمان ىل  آخر، وتتأكد يعتبر الحق في ا  -1

ة الفردية، باعتبار أن هذا نسؤؤبية الحيا) الخاصؤؤة من خال  صؤؤعوبة العناصؤؤر التي تشؤؤتم  عليها الخصؤؤوصؤؤي 
ان، وهناك العناصؤر تكمن في األمور المتعلقة باننسؤان، وهي التي يريد هذا األخير ىحاطتها بسؤتار من الكتم

من يتوسؤؤؤ  في تفسؤؤؤير هذا العناصؤؤؤر بشؤؤؤك  يدرج فيها الحيا) العائلية، والعاطفية، والزوجية، والوظيفية،  
يضؤؤؤا حقه في الصؤؤؤور)، والراحة وأوقات العطلة والفراغ،  والمهنية والشؤؤؤوون االقتصؤؤؤادية للشؤؤؤخا، وأ
 بانضافة ىل  الحق في االسم والصوت...،ىل .

لقانونية للمعطيات ذات الطاب  الشؤؤؤخصؤؤؤي بين التشؤؤؤريعات الوطنية واالتفاقيات  حسؤؤؤن الحافظي، الحماية ا-
الدولي، كلية العلوم القانونية  الدولية، بحث لني  دبلوم الماسؤؤتر ، تخصؤؤا القانون الجنائي والتعاون الجنائي

 .26، ا 2018/2017واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة موالط اسماعي ، السنة الجامعية  

 انضافة ال  خصوصيات المعلومات هناك عد) أنواع أخرى لحق الخصوصية من أهمها نجد:ب  -2
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لهذه المعطيات قد تشكُل تهديدا مباشرا للحقوق والحريات،   القول أن المعالجة المعلوماتية

خاصة أثناء معالجة تلك المعطيات الشخصية الحس اسة، والتي تتعلق باآلراء السياسية  

 .1لطبية لألفراد أو المعتقدات الدينية والمعطيات ا

وجريا على ما سبق، فإن هذه الخصوصية المعلوماتية تقتضي تنظيم عملية جمع  

ات والمعلومات الشخصية، ومعاجلتها واستخدامها ونقلها، على نحو يكفل سريتها  البيان 

ًصا في ظل المخاطر المتزايدة للكشف عنها، وإساءة استخدامها بفعل استخدامات خصو

 .ا بالشبكات المفتوحة، وخصوصا منها شبكة اإلنترنيت الحواسيب وارتباطه 

ة االنترنيت كثيرا ما استخدمت وبهذا الخصوص دائما، تجدر اإلشارة إلى أن شبك

البيانا بحالتهم في نشر  الخاصة  المعلومات  باألشخاص، كتلك  المتعلقة  ت والمعلومات 

المرتبطة فيما   2الحواسيب الصحية أو العائلية أو المالية وغيرها، بحيث يتم تبادلها بين  

ان تعريض بينها وقد يجري اختراقها بيسر وسهولة، مما ينتج عنه في الكثير من األحي

لم  أم  ذلك  الغير، سواء رغب أصحابها في  األفراد لالطالع من طرف  خصوصيات 

 ا. يرغبو

 

ي امتالك الخصؤوصؤية الشؤخصؤية: تعني ببسؤاطة خصؤوصؤية الشؤخا كفرد في مجتمعه وحقه ف •
واالحتفاظ بك  ما يعتقد أنه من حقه وحدا، ومن أبرز األمثلة هنا حرمة وقداسؤؤؤؤة الخصؤؤؤؤوصؤؤؤؤية  

 الشخصية.

الخصؤؤوصؤؤية الثقافية: بمعن  أن ك  المجتمعات لها خصؤؤوصؤؤيات ثقافية وال يمكن ألط عاق  أن  •
 يتجاهلها ويتجاوزها عند محاولة فهم هذا المجتمعات.

لك  شؤخا الحق فيما يفكر فيه ويعتقد به وال يجب أن تكون هناك  الخصؤوصؤية الدينية: بمعن  أن •
 وصاية عل  ما يعتقد.

لمادية: والتي تتعلق بالحماية الجسؤدية لألفراد ضؤد أية ىجراءات ماسؤة  الخصؤوصؤية الجسؤدية أو ا •
 بحرمة جسدا.

 

 .35حسن الحافظي، مرج  سابق، ا  -1
متعلقة بالشؤخا والتي تسؤم  بالتعرف عليه أو عل  األق   تشؤتم  بنوك المعلومات عل  جمي  البيانات ال  - 2

قطاع معين أو تكون مهيأ) لالستخدام عل  المستويين الوطني  قاب  للتعرف عليه، والتي تكون مجمعة من قب   
 والدولي.

 .125بن سعيد صبرين، مرج  سابق، ا -
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التسجيل   عند  أو  االلكتروني،  بريده  ما  ينشر شخص  فحينما  النحو،  هذا  وعلى 

الكتروني، أو ملئ مطبوع الكتروني، أو حين طلب خدمة من موقع الكتروني، بموقع  

ول عن المعالجة بإعداد ملفات للمعطيات الشخصية فإن كل تلك العمليات تسمح للمسؤ

، وهو ما يمكن، ضمن أمور أخرى، من خلق قواعد بيانات 1التي تقدم بها أصحابها تلقائيا 

 كل بيانات ضخمة.كلما كبرت وتوسعت إال وأضحت تتخذ ش

يضاف إلى كل هذا أيضا الصفحات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي،  

صحابها وبكامل إرادتهم العديد من المعطيات ذات الطابع الشخصي من التي ينشر فيها أ

ات، والمعلومات الشخصية  والسير الذاتية، وغيرها من البيانات قبيل الصور والفيديوه

، حيث تقوم هذه المواقع خالل مرحلة التسجيل بإبالغ 2ة والشخصية ذات الطبيعة الخاص

، والحصول على موافقة الشخص المعني، المستخدم بالتعليمات المتعلقة بالخصوصية

اد يجهل في الغالب مضمونها والذي ال يتوانى في النقر على زر الموافقة على شروط يك

 دون قراءتها واستيعاب محتواها.  أو خباياها، وفي كثير من األحيان يقوم بذلك من

الهوات  استخدام  عن  الناتجة  البيانات  على  ينطبق  الذكر  السالف  األمر  ف  ونفس 

كانت   وان  حتى  وسكناته  الشخص  حركات  تسجيل  إمكانية  تتيح  والتي  غير الذكية، 

، هذا باإلضافة إلى ما تثيره أنظمة تحديد المواقع، ومن ضمنها تلك المعروفة 3مشغلة

من تهديدات لخصوصيات األفراد، السيما أنها تتيح لمستخدميها   G.P.S "4ا ب" اختصار

 
يؤة في التشؤؤؤؤري  المغربي العربي جنؤان، معؤالجؤة المعطيؤات ذات الطؤاب  الشؤؤؤؤخصؤؤؤؤي، الحمؤايؤة القؤانون   1

 15، ا2010ات، مراكش، ، المطبعة والوراقة الوطنية الداودي 1(، الطبعة 09.08والمقارن)القانون رقم 
 .48حسن الحافظي، مرج  سابق، ا  2
بن سؤؤؤعيد صؤؤؤبرين، حماية الحق في حرمة الحيا) الخاصؤؤؤة في عهد التكنولوجيا" انعالم وانتصؤؤؤا "،    3

د) دكتوراا العلوم القانونية، كلية الحقو  والعلوم السؤؤؤياسؤؤؤية قسؤؤؤم الحقو ، جامعة  أطروحة مقدمة لني  شؤؤؤها
 .48، ا 2015/2014، السنة الجامعية الحاج لخضر، باتنة

نظام مالحة   هو (GPS) ويرمز لهب (Global Positioning System) نظام التموضؤؤؤؤ  العالمي4
وا  الجويؤة في أط مكؤان يقوم بتوفير معلومؤات عن الموق  والوقؤت في جمي  األح ،عبر األقمؤار الصؤؤؤؤنؤاعيؤة

يوفر   ،  .GPSر ا عل  أو بالقرب من األرض، حيؤث هنؤاك خط بصؤؤؤؤر غير معؤا  ألربعؤة أو أكثر من أقما
النظام قدرات مهمة للمسؤؤؤتخدمين العسؤؤؤكريين والمدنيين والتجاريين في جمي  أنحاء العالم. أنشؤؤؤأت حكومة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ألبنية، ومشاهدة المارة من الناس الذين ال يدركون  حتى مشاهدة صور مقربة للشوارع وا 

 أنهم يخضعون للتتبع والمراقبة. 

وإذا كان مجال إعمال البيانات الضخمة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فإن هوية  

د قد صارت مع هذه البيانات مكشوفة بالكامل، فعلى سبيل المثال نجد أن جميع األفرا

ارة المعلومات التي تخص الحياة الصحية للشخص المستشفيات تعمل على تخزين استم

الط والمعلومات  االزدياد،  وتاريخ ومكان  اسم، وجنس،  به، المريض من  المتعلقة  بية 

خيص هذا األخير، ومدة انتشاره ومداه، وتاريخ ظهور العوارض األولى للمرض، وتش

 إلى غير ذلك من المعلومات الخاصة والحساسة.

مثل   أن  بالبيان  يقتص والجدير  ال  االستمارات،  تنظيم  هذه  على  دورها  ر 

المستشفيات فقط، بل تمتد لتشمل ربط البيانات الخاصة بالمريض على الحواسب المحلية 

أكثر،   الخطورة  وتزداد  العالمية،  أيضا وحتى  تتضمن  المعلومات  بنوك  أن  علمنا  لو 

قط، بل تاريخ ومستقبل البيانات الجينية التي ال تندثر باعتبار أن الجين ال يمثل حامله ف

أسرة صاحب الجين كلها، ولم تعد هذه البيانات توجه إلى الجانب الصحي، بل حتى إلى 

تحمالج التي  البيانات  أن  نتخيل  أن  ولنا  المادي،  التجاري  بفضل انب  الجينات  لها 

 .1التكنولوجيا هي تباع وتشترى في األسواق 

  

 
صؤؤؤؤو  لؤه مجؤاني ألط شؤؤؤؤخا لؤديؤه جهؤاز  الواليؤات المتحؤد) النظؤام وهي التي تحؤافظ عليؤه وجعلؤت الو

 . مأخوذ عن موق  ويكيبيديا عبر الرابط النصي التالي: GPSاستقبا 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A
7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A 

 .2020ماط  18تمت زيار) الموق  بتاري  
 .126بن سعيد صبرين، مرج  سابق، ا  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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ـــية في ـظل   عطـيات: ـهاج  الحـماـية الـقانونـية للمةالفقرة الـثانيـ  ــخصــ الشــ

 البيانات الضخمة

 

بعد التطرق ألهم التحديات التي تواجه المعطيات الشخصية لألفراد، فإنه يكون  

القانونية لهذه المعطيات في ظل البيانات الضخمة، وهنا مفيدا  مقاربة مسألة الحماية  

إلنسان منذ البد من التأكيد على أن مسألة حماية الخصوصية حظيت باهتمام كبير لدى ا

اإلنسان   منذ إعالن حقوق  بشكل واضح  االهتمام  ذلك  تجسد  وقد  بالقريب،  ليس  زمن 

كرس من خالل اإلعالن ، كما ت1789ة لسنة  والمواطن الذي صدر عقب الثورة الفرنسي 

والتي نصت على ما يلي"    12في مادته    19481العالمي لحقوق اإلنسان  الصادر سنة  

عسفي في حياته الخاصة أو في  شؤون أسرته أو سكنه أو ال يجوز تعريض أحد لتدخل ت

ال لحمالت تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مراسالته و

 وتلك الحمالت". مثل ذلك التدخل

   2من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية   17ولعل نفس المقتضى أقرته المادة  

وضعت  1966لسنة   أخرى  جهة  من  ال،  يتضمن  دليال  المتحدة  من األمم  األدنى  حد 

الضمانات الكفيلة بحماية البيانات الخاصة لألفراد، والتي يجب أن تتضمنها التشريعات 

 
ممثلون من  صؤؤؤاغه   -امة في تاري  حقو  اننسؤؤؤانتاريخية ه وثيقة  -انعالن العالمي لحقو  اننسؤؤؤان   1

لعؤالم، واعتمؤدت الجمعيؤة العؤامؤة انعالن العؤالمي لحقو   مختلف الخلفيؤات القؤانونيؤة والثقؤافيؤة من جمي  أنحؤاء ا
بوصؤؤؤفه أنه المعيار  ألف  217القرار  بموجب  1948كانون األو / ديسؤؤؤمبر   10اننسؤؤؤان في باريس في  

وللمر) األول ، حقو  اننسؤان األسؤاسؤية   المشؤترك الذط ينبغي أن تسؤتهدفه كافة الشؤعوب واألمم. وهو يحدد،
مؤأخوذ عن موق  األمم .من لغؤات العؤالم لغؤة 500 يؤا. وترجمؤت تلؤك الحقو  ىل التي يتعين حمؤايتهؤا عؤالم

 المتحد) عبر الرابط النصي التالي:
rights/index.html-manhu-declaration-https://www.un.org/ar/universal 
 .2020ماط  19زيار) الموق  بتاري  

(  21-)د  2200اعتمد وعرض للتوقي  والتصؤديق واالنضؤمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحد)    2
.  49، وفقؤا ألحكؤام المؤاد)  1976آذار/مؤارس   23تؤاري  بؤدء النفؤاذ:   1966كؤانون/ديسؤؤؤؤمبر 16المورخ في 

 منه عل  ما يلي: 17وقد نصت الماد) 
. ال يحوز تعريض أط شخا، عل  نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخ  في خصوصياته أو شوون أسرته  1"

سؤؤؤؤؤؤمؤؤعؤؤتؤؤه  أو  شؤؤؤؤؤؤرفؤؤه  تؤؤمؤؤس  قؤؤانؤؤونؤؤيؤؤة  غؤؤيؤؤر  حؤؤمؤؤالت  ألط  وال  مؤؤراسؤؤؤؤؤؤالتؤؤه،  أو  بؤؤيؤؤتؤؤه   .أو 
 .نون من مث  هذا التدخ  أو المساس". من حق ك  شخا أن يحميه القا 2

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html


43 
 

 .  1الوطنية 

للمعطيات  وف القانونية  الحماية  عن  الحديث  يتم  عندما  فإنه  السياق،  نفس  ي 

هداف التي وضعها الشخصية في ظل البيانات الضخمة، يكون من الجدير استحضار األ 

، والكفيلة بإلزام الدول األعضاء 19952لسنة    46/  95الدليل التوجيهي األوروبي رقم  

الذي و  الجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.بتأمين حماية األشخاص الطبيعيين تجاه مع

، هذا األخير 3( RGPDأتى بعده النظام األوروبي العام لحماية المعطيات الشخصية )

ت ذات الطابع الشخصي، درًء لكل استغالل غير دقيقة لمعالجة المعطيا  وضع شروطا

التوج  يفرضها  كان  التي  الترابية  القيود  تجاوز  كما  المعطيات،  لهذه  رقم مشروع  يه 

، بحيث أصبح باإلمكان إخضاع الشركات خارج االتحاد األوروبي لمقتضيات 46/ 95

 هذا النظام. 

لزمة قبل النظام األوروبي الجديد صارت م  وجدير بالذكر أن القواعد المقررة من

في مجال حماية البيانات، بحيث تجردت من الطابع التوجيهي الذي كان يالزم النظام  

 
،جملة  1990دجنبر  14الصؤادر بتاري     95/45ألمم المتحد) بمقتضؤ  القرار رقم  كرسؤت الجمعية العامة ل1

من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنظيم ملفات البيانات الشؤؤؤخصؤؤؤية المعد) بالحاسؤؤؤبة االلكترونية ومن أهم هذا 
ا المعنيين  والنزاهة، مبدأ صؤحة البيانات، مبدأ تحديد الغاية، مبدأ وصؤو  األشؤخاالمبادئ مبدأ المشؤروعية  

 ىل  الملفات، مبدأ عدم التمييز، مبدأ األمن.
كما دعت بموجب القرار المذكور ىل  ىنشؤؤاء سؤؤلطة تتول  انشؤؤراف عل  احترام هذا المبادئ السؤؤالفة الذكر 

 نخال لتشريعاتها المحلية.وأشارت ىل  ضرور) تكريس الدو  لهذا األخير) م
حيا) الخاصؤؤة عبر األنترنيت، دراسؤؤة مقارنة، رسؤؤالة لني  شؤؤهاد)  _ محمد: طار  عثمان، الحماية الجنائية لل

 .90و 89،ا 2006/2007الماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكر)، السنة الجامعية 
الشؤؤؤرعية الواجب احترامها   ، وحدد المبادئ1995أكتوبر  24بتاري    95/46صؤؤؤدر التوجيه األوروبي    2

حق في المعالجة والتشؤاور أو االعتراض عل  المعالجة، أو  عند معالجة المعطيات الشؤخصؤية، م  ضؤمان ال
تصحي  المعطيات الشخصية، كما فرض عل  دو  األعضاء ىحداث سلطة ىشراف ومراقبة للسهر عل  تنفيذ 

 بنود هذا التوجيه.
خصؤية بالمغرب، دراسؤة تحليلية ومقارنة، رسؤالة لني  شؤهاد) الماسؤتر _ علي ارجدا ، حماية المعطيات الشؤ

،  2018/2019القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصؤادية واالجتماعية السؤويسؤي، السؤنة الجامعية    في
 .47ا ا

، حيث صؤؤدر عن 1995جاء هذا النظام ليح  مكان التوجيه المتعلق بحماية المعطيات الشؤؤخصؤؤية لسؤؤنة    3

، وتم تطبيقؤه بتؤاري     2016مؤاط    24، ودخؤ  حيز التنفيؤذ في 2016أبريؤ     27البرلمؤان األوروبي بتؤاري   

 .2018ماط  25
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 القديم. 

لشأن، ظهرت أولى بوادر المتابعات القضائية، حيث تعرضت شركة  وفي هذا ا

Google    ه تم ، من خالل2019يناير    21ألول جزاء بمقتضى هذا النظام الجديد في

بمبلغ   الشركة  المك   50تغريم  القواعد  النتهاكها  أورو  النظام مليون  بموجب  رسة 

 .1األوروبي 

المغرب فقط كان لزاما عليه   التشريعية في  أما بخصوص  الموجة  مواكبة هذه 

 مجال حماية المعطيات ومالئمة نصوصه القانونية مع المبادئ التوجيهية الدولية. 

ت، نذكر من بينها  قة على مجموعة من االتفاقياوهو ما تجسد من خالل المصاد 

ة المتعلقة بحماي   108، واالتفاقية االوروبية رقم  2االتفاقية العربية لمكافحة المعلومات 

، وتعزز ذلك 3األشخاص الذاتيين تجاه المعالجة االلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي 

 معطياتهم الشخصية.  بترسانة قانونية تضمنت بعدا حمائيا لألشخاص تجاه معالجة

وهكذا، ارتقى المشرع الدستوري بالحق في الحياة الخاصة إلى مصاف الحقوق  

الفصل   خالل  من  دستوريا  لسنة    من  24المكفولة  المملكة  جاء 20114دستور  كما   ،

ليقر جملة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر وتنظم   09.08القانون رقم  

 
 للمزيد من التفاصي  حو  الموضوع راج  الرابط النصي: 1

personnelles-medias/donnees-https://www.latribune.fr/technos    اطل  عليؤه بتؤاري
 ، عل  الساعة السابعة مساًء.2020س مار 20
نية المعلومات الصؤؤادر بتنفيذا الموافق بموجبه عل  االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تق  75.12القانون رقم  2

( ، منشؤؤور في  2013مارس  13)  1434، صؤؤادر في فات  جمادى األول   1.13.46الظهير الشؤؤريف رقم  
 .3023، ا 2013أبري   04، بتاري  6140الجريد) الرسمية،  عدد 

شؤؤؤؤخؤاا  ، المتعلقؤة بحمؤايؤة األ  108،الموافق بموجبؤه عل  االتفؤاقيؤة األوروبيؤة رقم75.12القؤانون رقم  3
الذاتيين تجاا المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطاب  الشؤؤؤؤخصؤؤؤؤي، الصؤؤؤؤادر بتنفيذا الظهير الشؤؤؤؤريف رقم  

في الجريد) الرسؤؤؤؤمية  ( ، منشؤؤؤؤور  2014غشؤؤؤؤت  22)  1435من شؤؤؤؤوا     25صؤؤؤؤادر في    1.14.150
 .6914، ا2014شتنبر  18، بتاري 6292عدد

يث نصؤؤت عل  ما يلي" لك  شؤؤخا الحق في من الدسؤؤتور ح 24وهو كرسؤؤته الفقر) األول  من الفصؤؤ     4
الحق في الحصؤو    27حماية حياته الخاصؤة"، وكتأكيد عل  هذا الحماية قيد المشؤرع الدسؤتورط في الفصؤ   

 الحيا) الخاصة. عل  المعلومة بهدف حماية

https://www.latribune.fr/technos-medias/donnees-personnelles
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والحق   1طيات والبيانات الشخصية، من قبيل الحق في الموافقةاستعمال ومعالجة المع

، والحق 4وحق الرد، والتصحيح   3قبل الشروع في المعالجة، وحق الولوج   2في االخبار 

، وألزم المسؤول عن المعالجة بضرورة احترام مبدأ التناسب والتحقق من 5في التعرض 

 الجودة والغاية من المعالجة. 

لذكر مؤسسة قانونية تسمى اللجنة أحدث القانون السالف اوتكريسا لهذه المبادئ  

، الغاية منها فرض احترام الحياة الخاصة والحريات 6ية المعطيات الخاصة الوطنية لحما 

 الفردية والجماعية تماشيا مع القوانين ذات الصلة بالموضوع. 

من   جملة  تنتظره  المغربي  المشرع  أن  لنا  يتضح  تقدم  ما  خالل  ومن  عموما، 

الدولي المؤطر   تحديات، والمرتبطة أساسا بمسألة مالئمة نصوصه القانونية مع السياقال

( حيز RGPDلمجال حماية المعطيات، خصوصا بعد دخول النظام األوروبي الجديد )

 
، والتي منعؤت معؤالجؤة المعطيؤات ذات الطؤاب  09.08وهو مؤا أكؤدت عليؤه المؤاد) الرابعؤة من القؤانون  1

لشؤؤخصؤؤي ىال ىذا كان الشؤؤخا المعني قد عبر بما ال يترك مجاال للشؤؤك عن رضؤؤاا عن العملية أو مجموع  ا

 العمليات المزم  ىنجازها.

المسؤؤوو  عن المعالجة أو من يمثله، بضؤؤرور)  09.08القانون   من  6و 5ألزم المشؤؤرع بمقتضؤؤ  المادتين 2
الشؤخصؤية ىخبارا مسؤبقا وصؤريحا وال يحتم  ىخبار ك  شؤخا تم االتصؤا  به مباشؤر) قصؤد تجمي  معطياته  

غايات  اللبس بالعناصؤؤر المحدد) قانونا من قبي  هوية المسؤؤوو  عن المعالجة وعند االقتضؤؤاء هوية ممثله ثم
 لها المعطيات ىل  غيرها من العناصر األخرى. المعالجة المعد)

معها ومعالجتها ضؤروريين للدفاع  واسؤتثن  من هذا المقتضؤيات المعطيات ذات الطاب  الشؤخصؤي التي يكون ج
ىل  جؤانؤب المعطيؤات األخرى   الوطني واألمن الؤداخلي أو الخؤارجي للؤدولؤة أو للوقؤايؤة من الجريمؤة أو زجرهؤا

 من نفس القانون. 6ا الماد) المستثنا) والتي نصت عليه
جة في فترات  حيث يحق للشؤخا المعني بعد اندالء بما يثبت هويته أن يحصؤ  من المسؤوو  عن المعال  -3

 (.09.08من القانون  7معقولة وعل  الفور ودون عوض.  )الماد) 
 بمقتضؤؤؤؤؤاا يحق للشؤؤؤؤخا المعني بعؤد اندالء بمؤا يثبؤت هويتؤه أن يحصؤؤؤؤؤ  من لؤدن المسؤؤؤؤوو  عن  -4

أو مسؤؤؤ  أو ىغال  الولوج ىل  المعطيات ذات الطاب  الشؤؤؤخصؤؤؤي التي تكون  تحيين أو تصؤؤؤحي    المعالجة  

 (.09.08من القانون 8معالجتها غير مطابقة بهذا القانون.    )الماد) 

حق التعرض للشؤؤؤؤخا المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض ألسؤؤؤؤباب مشؤؤؤؤروعة عل  القيام   -5
 (.09.08من القانون 9تخصه.) الماد)  بمعالجة معطيات

من  27ت الطاب  الشؤؤخصؤؤي، بموجب الماد)  أحدث المشؤؤرع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذا  -  6
 .09.08القانون 
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 التطبيق.

وفي هذا اإلطار، ونظرا العتبار مجال التطبيق الترابي من بين أهم المميزات  

جديد، حيث يمكنه أن يشمل، على عكس التنزيالت الوطنية  الرئيسية للنظام األوروبي ال

، الشركات المغربية التي تقوم بمعالجة المعطيات الشخصية لألفراد  CE/95/46للتوجيه  

فقد أسند النظام الجديد للمناولين، كالشركات   .المتواجدين داخل نطاق االتحاد األوروبي

كبيرا من االلتزامات التي اقتصرت المغربية العاملة في قطاع ترحيل الخدمات، جزًء  

 المتواجدين على األراضي األوروبية.   سابقا على المسؤولين عن المعالجة

تقييد  التعرض،  التصحيح،  الولوج،  )االخبار،  التقليدية  الحقوق  إلى  فباإلضافة 

التصنيف اآللي المستخدم كأساس التخاذ قرار ...(، أضاف النظام الجديد حقوقا أخرى 

ان، والحق مثل تعزيز شروط الموافقة ال سيما بالنسبة لألطفال، والحق في النسيلألفراد  

في تقليص وتقييد مجال المعالجة، والحق في قابلية نقل المعطيات الشخصية من مناول 

وبالتالي فيجب على المؤسسات المغربية التي تخضع للنظام الجديد أن تكون   .إلى آخر

التدابير التقنية والتنظيمية والقانونية، لضمان احترام   قادرة على إثبات اتخاذها لجميع

انجاز دراسات االلتزاما ذلك  بما في  الجديد،  النظام  المنصوص عليها في  ت األخرى 

لتقييم مدى تأثير معالجات المعطيات الشخصية على الحياة الخاصة لألفراد، والتوفر 

الشخصية للمعطيات  خرائطي  رسم  وتعيين (Data mapping) معالجاتهاو  على   ،

بالخروقات  واإلشعار  الشخصية،  المعطيات  لحماية  معالجة   مفوض  يخص  فيما 

الشخصية في (Data Breach Notification) المعطيات  األفراد  حق  واحترام   ،

النسيان، وتقليص وتقييد مجال معالجة معطياتهم الشخصية، وقابلية نقلها من مناول لهذه 

 .1المعطيات إلى آخر،....الخ

 
: 2017شؤتنبر 07اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطاب  الشؤخصؤي: بالغ صؤحفي بتاري     -  1

، منشؤؤور عبر الرابط  « النظام العام األوروبي الجديد لحماية المعطيات الشؤؤخصؤؤيةأق  من سؤؤنة لتطبيق   »
الؤؤتؤؤالؤؤي:   -https://www.cndp.ma/ar/presse-et-media/communique-deالؤؤنصؤؤؤؤؤؤي 

https://www.cndp.ma/ar/presse-et-media/communique-de-presse/439-communiqu%C3%A9-de-presse-du-07-09-2017.html
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 ــاتمــــــة:ـخ

البيانات الضخمة  غير بشكل عموما ومن خالل ما سبق، يتضح لنا أن ظهور  

جدري الممارسات التقليدية لتدبير المعلومة، وانعكس إيجابا على اتخاد قرارات تنسجم 

مع ما يشهده العالم من متغيرات ، بحيث صارت هذه البيانات تشكل شريان الحياة إليجاد  

لبيانات يد من المشاكل التي تواجه المجتمعات، وتكون بالتالي هذه احلول مبتكرة للعد 

جميع  في  والمؤسسات  األفراد  تفيد  جديدة،  وأفكار  تصورات  على  للحصول  مصدرا 

والثقافية، بل  الحياة االقتصادية منها االجتماعية  الصحية أيضا كما مر معنا  و  مناحي 

ورونا المستجد، المتمثلة في سرعة بمناسبة تسخيرها لمواجهة أقوى نقاط قوة فيروس ك

 االنتشار والعدوى.

على الرغم من الدور الكبير الذي اضطلعت وتضطلع به البيانات الضخمة،  لكن و 

من خالل الفرص الذهبية التي تقدمها في سبيل اتخاد قرارات تتالءم مع التحوالت التي 

يشهده التي  االستثنائية  الظرفية  ومع  جهة،  من  المجتمع  تفشي يشهدها  نتيجة  العالم  ا 

ة ثانية،  فإنها بالمقابل تكاد ال تخلو من تحديات جائحة كورونا وحدها من انتشاره من جه

ومعيقات تعيق استخدامها،  والتي تبقى مرتبطة أساسا بغياب الشفافية في تحليل البيانات، 

وأمنهم، بحيث يتم العمل بأدوات وتقنيات محاطة بانتهاكات متزايدة لخصوصية األفراد  

التوجه يواكب  موحد  قانوني  إطار  غياب  إلى  ثورة باإلضافة  مجال  في  الدولية  ات 

البيانات، ويحمي الحياة الخاصة التي تعتبر ركيزة أساسية لحقوق االنسان والحريات 

 العامة. 

 ألجل ذلك كله نقترح بعض التوصيات : 

الدولي المؤطر    يتعين على المشرع المغربي مالئمة نصوصه القانونية مع السياق

 
presse/439-communiqu%C3%A9-de-presse-du-07-09-2017.html    تمؤت زيؤارتؤه

 ليال.11عل  الساعة  2020ماط  29يوم 

https://www.cndp.ma/ar/presse-et-media/communique-de-presse/439-communiqu%C3%A9-de-presse-du-07-09-2017.html
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( حيز RGPDظام األوروبي الجديد )لمجال حماية المعطيات، خصوصا بعد دخول الن

بيانات  معالجة  تتولى  التي  المغربية  الشركات  على  يطبق  صار  والذي  التطبيق، 

 المواطنين الذين ينتمون إلى دولة من دول االتحاد األوروبي. 

ال حماية المعطيات الشخصية  يجب أن تساير النصوص القانونية المتعلقة بمج  

البيانات الضخمة، السيما أن هذه األخيرة في غالب األحيان تي تتسم بها  السرعة الفائقة ال

يتم معالجتها بعد تأكيد الموافقة، وإن كانت هذه الموافقة عن جهل من قبل مستخدمي 

وافقة هذه لكي المواقع والوسائل االلكترونية، وبالتالي البد من إعادة النظر في شرط الم

تتولى  التي  الشركات  قبل  استغالله من  يتم  بإحاطته بمجموعة من   ال  البيانات،  تحليل 

اآلليات المواكبة تبعد السرعة والتسرع في إبداء الموافقة وفي ذلك حماية لمبدي هذه 

النحو   على  ومعالجتها  البيانات  تجميع  مجال  في  األضعف  الحلقة  باعتباره  الموافقة، 

 السالف.

ضي ضرورة معالجة  زامن مع الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب، والتي تقتلتبا

بإتالف  االلتزام  يجب  له،  المخالطين  األشخاص  لمعرفة  المريض  الشخص  بيانات 

تلك  باستثناء  الصحية،  الطوارئ  حالة  من  الخروج  فور  تجميعها  تم  التي  المعطيات 

بال  تسمح  أن  دون  تساهم  أن  يمكن  التي  في المعطيات  الذاتيين  تعرف على األشخاص 

 البحث العلمي.

تجمي  مجال  انتشار  في  من  الحد  لغرض  وتحليلها  الضخمة  البيانات  ومعالجة  ع 

الفيروس كورونا المستجد، يجب دائما أن تقوم تلك العمليات على أسس طوعية ولغايات 

 التتبع وليس المراقبة.
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 والتأمين: ارتسامات سريعة  - 19كوفيد

 وش سين بلد. الح

 أستاذ التعليم العالي 

 أكادير  -جامعة ابن زهر

 خواضي رشيد  

 ةلدكتورااطالب في صف 

 أكادير  -جامعة ابن زهر

 

                مقدمة:

إن ما يعرفه المغرب في اآلونة األخيرة هو أمر غير مسبوق، إذ حل بين ظهرا  

بب هذه الجائحة حالة . وقد عرف العالم بأسره بس191 -نينا فيروس فتاك يسمى كوفيد 

واالرتياب في نواح متعددة، خاصة منها العلمية واالقتصادية واالجتماعية. ذعر  من ال

فنحن بصدد واقعة غير واضحة المعالم، لها تأثيرات متشعبة على األرواح والسالمة 

القطاعات  من  كبيرا  عددا  شلت  إذ  االقتصاد،  وعلى  األفراد،  من  وافر  لعدد  البدنية، 

 . 2والصناعة والسياحةدية الحيوية، كالنقل والتجارة  االقتصا

 
وو لإلشؤؤؤار) ىل  العدوى نفسؤؤؤها، ىال أن 19-غالبا ما يسؤؤؤتعم  المصؤؤؤطلحان وو فيروس كوروناوو ووو كوفيد  - 1

يسؤبب بعضؤها أمراضؤا لإلنسؤان، في حين ال يتسؤبب فيروسؤات كورونا هي في الواق  عائلة من الفيروسؤات،  
، أو  SARS-COV-2ا في الوقؤت الحؤالي يسؤؤؤؤم   البعض اآلخر في ذلؤك. والفيروس الؤذط يثير قلقؤا بؤالغؤ

؛ ويجب عدم الخلط بينه وبين فيروس  2فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسؤؤؤؤية الحاد) الشؤؤؤؤديد) نوع 
، هو الذط  SARS-COV-2، ىذ ىن فيروس  2003خوفا منه عام مرض ووالسؤؤؤؤارسوو الذط كان الجمي  مت 

 .  19-يتسبب في مرض كوفيد
عل  المرض الذط يسببه فيروس    2020فبراير    11الذط أطلقته منظمة الصحة العالمية في    وهو االسم       

ن بعض كورونا، ويكون مصؤؤحوبا عاد) بالحم ، والعياء، والسؤؤعا  ىضؤؤافة ىل  المشؤؤاك  التنفسؤؤية. وقد تكو
الذط   2019ىشؤؤار) ىل  العام   19الحاالت المصؤؤابة به شؤؤديد) تودط ىل  الوفا) أحيانا. وقد تم ىضؤؤافة الرقم  

 اكتشفت فيه أو  حالة للفيروس. 
          Voir : 

- Dictionary of covid-19 terms, published by Arab League Educational, 
Cultural and Scientific Organization, bureau of coordination of 
arabization- Rabat, 2020, p. 16. 

المقاوالت التي مما ال شؤؤؤك فيه أن تفشؤؤؤي فيروس كورونا خلف آثارا اقتصؤؤؤادية وخيمة بالنسؤؤؤبة ألغلب    - 2
لحقتها أضؤؤؤرار جسؤؤؤيمة، تمثلت في فقدان ك  أو جزء من أرباحها المنتظر) من مشؤؤؤاريعها، بسؤؤؤبب توقف  

ى بدورا ىل  قرار السلطات العمومية بإغال  المقاوالت، تنفيذا نجراءات الطوارئ الصحية  اننتاج الذط يعز
 المعلنة.
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فنحن بصدد جائحة، وصف البعض ما نجم عنها بالحالة االستثنائية، على اعتبار  

الطبيعية   الكوارث  نواجه  كما  نواجهها  أن  يجب  ودرامية،  استثنائية  أمام ظروف  أننا 

 .1الخطيرة، والحروب وأعمال اإلرهاب، إن لم يكن أكثر 

ا أدى  هذهوقد  بالسلطات    نتشار  اتخاذ الجائحة  إلى  فائقة،  وبسرعة  المغربية، 

إجراءات استباقية شجاعة، كان الهدف منها حماية البشر، في ظل غياب حلول طبية من 

أدوية ولقاح لهذا المرض. ومن جملة التدابير المتخذة إصدار تشريعات ضرورية تتالءم 

 .2  2020مارس  23 والظرفية، من بينها مرسوم بقانون بتاريخ  

ذا القانون أثر على المعامالت المدنية والتجارية، وترتب عليه  وكان لصدور ه

، باإلضافة إلى تقييد الحريات األساسية، 3توقف الزمن القضائي، إال في حاالت استثنائية 

 . 4كحرية التنقل واالجتماع في سبيل حماية صحة المواطنين 

'' العميد  قولة  تحضرنا  الصدد،  هذا  كربونييه''    وفي   .J)جان 

CARBONNIER)  الذي يرى أن القانون المفكر فيه والمعبر عنه بشكل جيد، يصير ،

  .5مصدرا أساسيا لألمان في بحر من الريبة 

 
مليار درهم، اُنظر في هذا  49يكلف االقتصؤؤؤاد المغربي  فعل  سؤؤؤبي  المثا ، فإن توقف قطاع الطيران        

 .2020أبري   25الشأن : يوسف لخضر، هسبريس )جريد) ىلكترونية(، 
1 -V. dans ce sens :  N.  Molfessis, « Le risque du Far West »,  JCP G,  n° 15, 
13 Avril 2020, p. 443.   

( 2020مارس    23) 1441رجب     28صؤؤؤؤادر في    2-20-292المرسؤؤؤؤوم بقانون رقم  يتعلق األمر ب   - 2
كرر، م  6867  .المتعلق بسؤؤؤؤن أحكام خاصؤؤؤؤة بحالة الطوارئ الصؤؤؤؤحية وىجراءات انعالن عنها. ج.ر. ع

 .1782، ا.2020مارس  24بتاري   
 ما يلي: 2020مارس   24من المرسوم بقانون المورخ في   6جاء في الفقر) الثانية من الماد)   -3 

تسؤتثن  من أحكام الفقر) األول  أعالا آجا  الطعن باالسؤتئناف الخاصؤة بقضؤايا األشؤخاا المتابعين في  "      
 لحراسة النظرية واالعتقا  االحتياطي."حالة اعتقا ، وكذا مدد الوض  تحت ا

4 - V. dans ce sens : 
   - D. ROMAN, «  Coronavirus : des libertés en quarantaine », JCP G, n° 13, 
30 mars 2020, pp. 624 et S. 
5- V. dans ce sens : M. Mekki, « De l’urgence à l’imprévu du Covid-19: 
quelle boîte à outils Contractuels ? »,  AJ Contrat- mensuel, avr. 2020, n°4, 
p. 164. 
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، وتقوض دعائم أمننا، لما لها من تأثير  1فجائحة كورونا جاءت لتعكر صفو حياتنا 

 سلبي في كل القطاعات. 

صحية الحالية،  ول موقع التأمين من األزمة الوفي هذا السياق، يطرح تساؤل ح

 وهل يندرج ضمن القطاعات التي انعكس عليها تفشي فيروس كورونا المستجد؟ 

  19بين كوفيد    نود في هذا المقام أن نقدم بعضا من االرتسامات حول العالقة ما

 والتأمين، عن طريق محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية:  

 قود التأمين؟ نا أن يؤثر سلبا في عهل من شأن فيروس كورو -

 هل تدخل التأمين للتخفيف من آثار هذا الفيروس؟  -

 ما مستقبل تأمين الجوائح في المغرب؟ -

 ين، كاآلتي: تقتضي منا اإلجابة عن هذه األسئلة تقسيم الموضوع إلى مطلب

 على تنفيذ عقود التأمين  19المطلب األول: انعكاس جائحة كوفيد 

 ئح في المغرب ستقبل تأمين الجواالمطلب: الثاني: م

 
نسؤؤتحضؤؤر في هذا الصؤؤدد ما تعانيه بعض األسؤؤر المغربية العالقة خارج التراب الوطني بسؤؤبب جائحة    - 1

، وما ترتب عليها من آثار عل  مسؤؤتوى تنق  األشؤؤخاا. فقد أصؤؤدرت المحكمة اندارية بالرباط 19-كوفيد
قضؤؤت فيه برفض الطلب الذط تقدم به زوجان يلتمسؤؤان من   2020  مارس 31بتاري     955عدد   أمرا تحت

خاللؤه انذن لهمؤا بؤالؤدخو  ىل  التراب الوطني بعؤدمؤا كؤانؤا عؤائؤدين من ىسؤؤؤؤبؤانيؤا وظال موجودين بؤالجزير)  
لة دسؤؤتوريا  الخضؤؤراء بعد صؤؤدور قرار ىغال  الحدود. ومما عللت به المحكمة أمرها أن حرية التنق  المكفو

الت العؤاديؤة، أمؤا في نؤازلؤة الحؤالؤة فؤإن اسؤؤؤؤتمرار وجود المعنيين في منطقؤة العبور بؤالجزير)  تبق  في الحؤا
الخضؤراء ىنما يرج  ىل  تدابير احترازية سؤريعة وحاسؤمة اتخذتها السؤلطات المغربية بفرض جوط وبحرط  

حة العامة. وعليه  قف خطير صؤونا وحماية للصؤاسؤتنادا للسؤلطة التقديرية الواسؤعة الممنوحة لها.. لمواجهة مو
 فإن هذا التدابير ال يمكن تعطي  آثارها القانونية.

 يُنظر في هذا االتجاا:        
، ملف رقم  2020مارس   31، صؤؤادر عن المحكمة اندارية بالرباط، بتاري  955أمر اسؤؤتعجالي رقم    -    

2020/7101/667. 
المحلي، ضؤؤمن نشؤؤر) قانونية خاصؤؤة،    وارئ الصؤؤحية عل  المسؤؤتوىالعم  القضؤؤائي خال  فتر) الط  -    

، ا.  2020أبري     17، 1صؤؤؤادر) عن خلية الشؤؤؤوون القانونية التابعة للكتابة العامة لوزار) الداخلية، ع.  
11. 
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 على عقود التأمين 19المطلب األول: انعكاس جائحة كوفيد  

ألقت بظاللها على كل القطاعات، ولم يكن التأمين    19-ال شك أن جائحة كوفيد 

من خالل اتخاذ   -ها. فقد كان لتدخل الدولة لحل األزمة الصحية الحالية  مستثنى من تأثير 

. غير  2انعكاس مباشر على تنفيذ عقود التأمين السارية   -1ترازيةحزمة من التدابير االح 

استحضار وظيفة التأمين في توفير األمان يدفع للتساؤل عن أهميته في مجابهة آثار أن  

 معالجته في هذا المطلب في الفقرتين اآلتيتين: هذه الجائحة. وذلك ما سنحاول 

 
  -اتخؤذت الؤدولؤة المغربيؤة مجموعؤة من التؤدابير االحترازيؤة التي تتوخ  من خاللهؤا مجؤابهؤة جؤائحؤة كوفيؤد   -1

ذكر منها عل  سؤؤؤبي  المثا ، سؤؤؤن أحكام خاصؤؤؤة بحالة الطوارئ الصؤؤؤحية وىجراءات انعالن عنها، ، ن 19
-2المرسؤوم رقم     ، الذط تالا 2020مارس    23بتاري     292-20-2    وذلك بموجب المرسؤوم بقانون رقم

تفشؤي بإعالن حالة الطوارئ الصؤحية بسؤائر التراب الوطني لمواجهة    2020مارس   24  بتاري   20-293
 المستجد.  19-فيروس كورونا كوفيد

  C9/20/DEPPىل  جانب ذلك، أصؤؤدر وزير االقتصؤؤاد والمالية وىصؤؤالح اندار) منشؤؤورا يحم  رقم      
جراءات المواكبة لفائد) الموسؤؤؤسؤؤؤات والمقاوالت العمومية من أج   ، في شؤؤؤأن ان2020مارس    31بتاري   

 . 19-الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد  ضمان المرونة في التدبير خال  فتر) الطوارئ
اضؤؤطراب كبير في االقتصؤؤاد الصؤؤيني عند بداية األزمة الصؤؤحية، وانتقلت   19-ترتب عل  جائحة كوفيد  - 2

فائقة لتشؤؤؤم  االقتصؤؤؤاد العالمي. وقد أثير بشؤؤؤأن ذلك ىشؤؤؤكا  لدى العديد من المقاوالت  آثار ذلك بسؤؤؤرعة  
 الجائحة في تنفيذ العقود المبرمة، ومدى ىمكانية االستفاد) من نظام القو) القاهر).  األوروبية، يتعلق بآثار

قو)    19-كوفيدوفي هذا الصؤؤدد، برزت مجموعة من الموشؤؤرات التي تصؤؤب في اتجاا تكييف جائحة        
، بأن 2020فبراير    28قاهر)، ومنها عل  سؤؤبي  المثا  تصؤؤري  وزير االقتصؤؤاد والمالية الفرنسؤؤي بتاري   

يعتبر قو) قاهر) بالنسؤؤؤبة للمقاوالت. فمن المعلوم أن هذا التصؤؤؤريحات ليسؤؤؤت لها أهمية قانونية    19-كوفيد
ر أنها تبين األهمية الخاصؤة لطرح نظرية  بخصؤوا عقود القانون الخاا، وال تلزم القضؤاء في شؤيء، غي 

 القو) القاهر) في سيا  األزمة الصحية الحالية.
 في تنفيذ العقود، يراج : 19-وس  بشأن تأثير كوفيدللمزيد من الت     

-  A. DISCOURS, Sh. QU, et J. BUHART, « L’impact de covid-19 sur 
l’exécution des contrats : étude comparatives droit chinois/ droit français », 
JCP G, n° 12, 23 mars 2020, pp. 558 et S. 

ن المتعلق بإعالن حالة  ن تنفيذ عقود الكراء المبرمة قب  صؤؤؤدور المرسؤؤؤوم بقانووقد أثير ىشؤؤؤكا  بشؤؤؤأ      
الطوارئ الصؤحية، الذط اسؤتندت ىليه السؤلطات العمومية التخاذ قرار يقضي بإغال  المحالت غير األساسية،  

قِبلؤه في    كقؤاعؤات األفراح مثال. ففي هؤذا الحؤالؤة يعزى عؤدم تمكين المكترط من االنتفؤاع بؤالمحؤ  المحجوز من
القو) القاهر) )  وبالضؤبط فع  األمير( التي تعفي المكرط    التاري  الذط يصؤادف سؤريان الحجر الصؤحي ىل 

 ينظر: من المسوولية تجاا المكترط.
-   M. HIGNY, « Droit immobilier et covid-19 », Extrait du Journal des 

tribunaux n° 6811,  livre blanc de  Larcier group, pp. 8 et S. 
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لمو- االحترازية  اإلجراءات  تأثير  األولى:  عقود الفقرة  تنفيذ  في  الجائحة  اجهة 

 التأمين 

 -19الفقرة الثانية: دور التأمين في التخفيف من آثار جائحة كوفيد -

 التأمينالفقرة األولى: تأثير إجراءات مواجهة الجائحة في تنفيذ عقود 

مقاولة للتأمين وإعادة    24نشير بداية إلى أن سوق التأمين بالمغرب يتكون من  

أ المقاوالت خاللالتأمين، من ضمنها  تعاضدية، حققت هذه    2018سنة  ربع شركات 

 .1في السنة السابقة   38,7مليار درهم في مقابل  41,2رقم معامالت بلغ 

الت العمومية  السلطات  اعتبرت  المغرب  تأمر  وفي  ولم  استراتيجيا،  قطاعا  أمين 

الي فإن  بإيقافه خالل فترة الحجر الصحي، شأنه في ذلك شأن القطاع المصرفي، وبالت

 هذا القطاع لم يتوقف.  

والسؤال الذي ينبغي طرحه في هذا المقام هو: هل تأثرت عقود التأمين سلبا بسبب  

 المغرب؟التدابير المتخذة بعد انتشار الفيروس في 

، 20202مارس    23بالرجوع إلى المادة السادسة من المرسوم بقانون المؤرخ في  

ميع اآلجال المنصوص عليها في النصوص نجد أن المشرع ينص على إيقاف سريان ج

 
1 - V. le rapport d’activités de l’Autorité de contrôle des assurances et de la 
prévoyance d’assurance (ACAPS),  2018. 
 

رجب     28الصؤؤادر في  2-20-292الماد) السؤؤادسؤؤة من المرسؤؤوم بقانون رقم   الفقر) األول  من   تنا  - 2
 انعالن عنهاأحكام خاصؤؤة بحالة الطوارئ الصؤؤحية وىجراءات  ( المتعلق بسؤؤن 2020مارس    23)  1441

 عل  ما يلي:
يوقف سؤريان مفعو  جمي  اآلجا  المنصؤوا عليها في النصؤوا التشؤريعية والتنظيمية الجارط بها وو        

   العم  خال  فتر) حالة الطوارئ الصؤحية المعلن عنها، ويسؤتأنف احتسؤابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رف 
 وو .حالة الطوارئ المذكور)
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الصحية، ضمانا  ال الطوارئ  حالة  فترة  العمل خالل  بها  الجاري  والتنظيمية  تشريعية 

 . 1الستقرار األوضاع القانونية 

ذا علمنا أن الكتاب األول من مدونة التأمينات يحتوي على العديد من اآلجال، وإ

العقد، وفسخه   تبطة بإجراءات وقف، وكل اآلجال المر2كأجل التصريح بتفاقم الخطر

،  5، وآجال التقادم 4، وآجال التصريح بالحادث 3عند اإلخالل بااللتزام بأداء قسط التأمين 

انون، يمكن أن نقول إن اآلجال التأمينية قد توقفت إلى حين، فإنه بفعل هذا المرسوم بق

ي، لما في ذلك من على أن يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي لرفع الحجر الصح

تحقيق للمصلحة العامة، إذ إن من شأن هذا التوقف أن يدفع المؤمن لهم إلى المكوث في 

 الشأن. ات الصادرة في هذا بيوتهم، استجابة للتعليم 

كما أنه لوال هذا التوقف ألمكن لآلجال التأمينية أن تسري، وينجم عن ذلك انفساخ 

هم أو تقادمها، مع ما في ذلك من مساس باألمن عقود التأمين، أو سقوط حقوق المؤمن ل

 .6التعاقدي

 
يراد بحالة الطوارئ الصؤحية ىعالن السؤلطات العمومية الطوارئ عند انتشؤار األوبئة، بحيث تمن  خاللها   -1

للمسؤوولين سؤلطة اتخاذ تدابير ىضؤافية لحماية المواطنين، وتعليق بعض القوانين، أو ىعاد) تخصؤيا األموا   
 للتخفيف من انتشار المرض.    

 نظر:ي     
- Dictionary of covid-19 terms, op.cit. p. 54. 

 من مدونة التأمينات. 24اُنظر الماد)  -  2
 وما بعدها من مدونة التأمينات. 21اُنظر الماد)  - 3
 من مدونة التأمينات. 20اُنظر الماد)  - 4
 وما بعدها من مدونة التأمينات. 36اُنظر الماد)  -5
هذا الصؤدد ىل  أن ظهور قانون التأمين ارتبط بحماية المومن له، ذلك أنه قب  سؤن   من المفيد أن نشؤير في  - 6

يوليوز   13قوانين التأمين كانت الحرية العقدية التي كانت تغلب طرف المومن هي السؤؤؤؤائد)، وبسؤؤؤؤن قانون  
ضؤ  المغرب، تغير األمر بو  في 1934نونبر  28 في فرنسؤا، ونظيرا القرار الوزيرط المورخ في    1930

مجموعؤة من المقتضؤؤؤؤيؤات الراميؤة ىل  حمؤايؤة المومن لؤه، ومن بينهؤا جعؤ  المواد المنظمؤة لعقؤد التؤأمين آمر)، 
 ومتعلقة بالنظام العام.

 للمزيد في هذا االتجاا، يراج :         
لف جماعي تحت عنوان الحسؤين بلوش، أط حماية للمومن له من الشؤروط التعسؤفية،، دراسؤة ضؤمن مو-      
القانون واألنشطة االقتصاديةوو، دراسات تكريما للدكتور عبد الرحمان زنان، ىخراج وطب  ىكسيس ديزاين، وو  

 .101، ا.2017الرباط، 
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بل أكثر من ذلك، سارعت مقاوالت التأمين إلى اإلعالن على أن شهادات تأمين  

ستستمر في ترتيب آثارها    2020مارس    20محرك المنقضية ابتداء من  العربات ذات  

. 1تلك التي تتجدد تلقائيا إلى آخر شهر أبريل، سواء تعلق األمر بالعقود المحددة المدة أم  

كما أنها قررت التخفيض جزئيا من القسط المتعلق بفترة شهري الحجر الصحي بنسبة 

من    30 للتأمين  بالنسبة  المائة  فيها في  تتسبب  التي  الحوادث  عن  المدنية  المسؤولية 

 . 2العربات ذات محرك، وكذلك الضمانات اإلضافية 

بعد،   عن  العمل  إلى  الحاجة  مع  الصحي وتماشيا  الحجر  شركات 3بفعل  فإن   ،

التأمين اعتبرت كل الحوادث التي تقع للمؤمن لهم خالل العمل في بيوتهم حوادث شغل، 

. وعالوة على ذلك، لجأت بعض شركات التأمين في 4ث منزليما لم يتعلق األمر بحاد 

في فرنسا إلى تخصيص مبلغ جزافي لفائدة المؤمن لهم الذين لحقتهم خسائر االستغالل،  

التعاوني''  التحفيز  قسط   '' عليه  أطلق  ما  وهو  التأمين،  عقود  تغطها  لم  التي  الحالة 

(prime de relance mutualiste  )5 . 

 
 .2020مارس  30انظر البالغ الصادر عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وىعاد) التأمين بتاري   - 1
 .2020ماط  12شركات التأمين وىعاد) التأمين بتاري  الصادر عن الجامعة المغربية لانظر البالغ   - 2
يشؤار ىل  أن ىقرار الحجر الصؤحي من قِب  الدولة ترتب عليه وقف جمي  األنشؤطة غير األسؤاسؤية، وطُِلب  -3

اكن التي تجنبا لتفشؤؤؤي فيروس كورونا في األم -من منازلهم-من الموظفين غير األسؤؤؤاسؤؤؤيين العم  عن بعد 
 تعرف تجمعات بشرية. 

 .2020مارس  30انظر البالغ الصادر عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وىعاد) التأمين بتاري   - 4
( هذا المبلغ الجزافي المقترح من قب  بعض شؤركات التأمين من عد) MAYAUXانتقد األسؤتاذ وومايووو )  - 5

يوديه المومن له لفائد) المومن،   معن  التأميني هو المبلغ الذطنواح. فمن حيث التسؤؤؤؤمية يرى أن القسؤؤؤؤط بال
وليس العكس، فتسؤؤاء  عن الخطر الذط يمكن تغطيته مقاب  هذا القسؤؤط الذط سؤؤتدفعه شؤؤركة التأمين، ىن لم 

 يكن األمر يتعلق بخطر تشويه سمعتها في ظ  هذا األزمة.
د أن يكون األمر له  أن تكييفه القانوني، ىذ يسؤؤتبعومن جانب آخر، يطرح هذا المبلغ الجزافي ىشؤؤكاال بشؤؤ    

عالقؤة بؤالتبرع، كمؤا ال يمكن أن يعزى ىل  االلتزام الطبيعي، عل  اعتبؤار أن الشؤؤؤؤخا المعنوط ال تحكمؤه  
 القيود الوجدانية.

 ويبق  تكييف هذا العملية عل  أنها أسلوب لتسويق صور) شركة التأمين هو األقرب ىل  الصواب.      
 ضوع، يراج :للمزيد من التوس  في هذا المو     

 L. MAYAUX, « Perte d’exploitation : le contrat d’assurance dans une zone 
de turbulence (Tribune) », L’argus de l’assurance, 05 mai 2020 à 10h 30 
min.- 
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ا آلثار التي كانت لجائحة كورونا، واإلجراءات المترتبة عليها،  هذا عن بعض 

الت تدخل  وهل  الجائحة؟  هذه  على  التأمين  أثر  هو  ما  واآلن  التأمين،  عقود  أمين على 

 للتخفيف من آثار هذه الجائحة؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه في الفقرة التالية. 

 19 -ائحة كوفيدالفقرة الثانية: دور التأمين في التخفيف من آثار ج

في هذا الصدد أثر التأمين على األضرار الناجمة عن جائحة كورونا،  سنتناول

سنت  كما  كورونا،  آلثار  األشخاص  تأمينات  تأمينات وتغطية  بعض  تغطية  إلى  طرق 

 األضرار للخسائر المترتبة على هذه الجائحة. 

مينات على الحياة،  وبالنسبة لتأمينات األشخاص، فإنها تنقسم كما هو معلوم إلى تأ

 وتأمينات من المرض واإلصابات. 

في التخفيف من آثار جائحة كورونا جد   1وال شك أن إسهام التأمين على الحياة 

ض ما زال محدودا،  حدود اليوم، إذ إن عدد المتوفين من جراء هذا المرمحدود، إلى  

 . 2وهلل الحمد 

وبخصوص التأمين من المرض الذي يهدف إلى تغطية مخاطر العجز، واإلعاقة،  

والوفاة المترتبة على واقعة المرض، فليس له أثر كبير على جائحة كورونا، بحكم أن 

ا بهذا  بالمصابين  المتكفلة  التأمين قد  الدولة هي  إلى أن شركات  لفيروس، مع اإلشارة 

 
ما  أو التأمين عل  الحيا) هو عقد يلتزم بمقتضؤاا المومن مقاب  قسؤط، بأداء مبلغ محدد، يتخذ شؤك  رأسؤ  -  1

للمكتتب أو للغير المنصؤوا عليه في العقد، في حالة وفا) الشؤخا المومن له، أو في حالة بقائه شؤك  ىيراد، 
 من الكتاب األو  من مدونة التأمينات . حيا في أج  معين، وهو منظم بمقتض  الباب الثاني من القسم الثالث

مقاب    2018مليار درهم خال  سؤؤنة    2,18يا) بلغ ما اسؤؤتخلصؤؤته شؤؤركات التأمين برسؤؤم تأمينات الح  -    
 .%7,1محققة زياد) وصلت ىل   2017مليار سنة  17

وعة من انجراءات  من الموكد أن الوضؤعية الحالية لتفشؤي الفيروس لم تكن اعتباطية، ب  هي تتويد لمجم  - 2
ذا التدابير، ىحداث صندو   االحترازية التي قامت بها السلطات العمومية لتطويق هذا الوباء. ويندرج ضمن ه

خاا بتدبير أزمة كورونا المسؤؤتجد، الذط يهدف باألسؤؤاس ىل  تخفيف حد) اآلثار االجتماعية واالقتصؤؤادية  
 قاوالت.فراد أم عل  المالناجمة عن الجائحة، سواء عل  األ
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لمبرمة لديها لتشمل المصاريف الطبية المرتبطة قررت تمديد عقود التأمين من المرض ا

 .191  -بكوفيد 

وبخصوص مواجهة آثار كورونا بواسطة تأمينات األضرار، فإن ذلك سيكون  

 قتصادية قد توقفت. أيضا على ما يبدو ضئيال، مع العلم أن العديد من القطاعات اال

ل والخسائر المالية  ولن تجد مالذا لدى شركات التأمين لتغطية ما فاتها من المداخي

 التي نجمت عن توقف نشاطها بفعل الحجر الصحي. 

ويسمى خطر الحرمان من بعض المداخيل، وانخفاض رقم المعامالت في لغة 

الذيPerte d’exploitationالتأمين، بخسائر االستغالل ) مانه من قبل يمكن ض  (، 

 . 2شركات التأمين 

االستغالل خسائر  ضمان   3e d’exploitation)(Garantie pertويغطي 

الخسائر الحاصلة في الربح اإلجمالي للمقاولة المؤمنة، بفعل خطر مؤمن عليه، وكذلك 

المصروفات اإلضافية. كما يمكن أن يشمل ضمان األجور، وآثار الواقعة المؤمنة لدى 

 
 .2020مارس  23انظر البالغ الصادر عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وىعاد) التأمين بتاري   - 1
 
ن المومن له من االحتفاظ بنفس الوضؤعية    -2 ضؤمان خسؤائر االسؤتغال  هو عقد تؤؤؤؤؤؤأمين غير ىجبارط، يمكمِ

 المالية التي يفترض أن يكون فيها لو لم يق  الخطر المومن منه. 
اع وهو ما يعني أيضؤا أن ضؤمان خسؤائر االسؤتغال  يسؤم  بتعويض المومن له عن الكسؤب الفائت، أو ضؤي       

م المعامالت الذط ينتظر من المشؤروع عل  ىثر توقف المقاولة عن اننتاج بسؤبب األضؤرار  فرصؤة تحقيق رق
 الالحقة بها.

- V. Dans ce sens : 
 - D. LASSERRE, « Assurances terrestres. – Assurances relatives aux biens. 
– Pertes d'exploitation », fasc. 521, Resp. civ. et assur., 10 mai 2003, n° 50, 
p. 14. 

 انظر تفاصي  التأمين من خسائر االستغال  عل  ىثر حريق: -3 
-Assemblée Plénière des sociétés d’assurances contre l’incendie et les 
risques divers : traité d’assurance des pertes d’exploitation. éd. 1983. 
-A. ROSA, Assurances d’entreprises –éd. J.  Delmas, mise à jour 1977, pp. 
46 et S. 
3 -Y. LAMBERT- FAIVRE, Assurances des entreprises et des professions, 
Dalloz, 1979, p. 173. 
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، وأتعاب الخبراء، واآلثار المترتبة على تسريح األجراء، زيادة على المبالغ الموردين

خرى التي ستضطر المقاولة إلى إنفاقها من أجل استئناف اإلنتاج، كالبنايات المؤقتة، األ

 .1وتكاليف التعاقد من الباطن، وغيرها من األموال الضائعة

ها ضياع للفرصة، معبرا عن وقد كيَّف القضاء الفرنسي خسائر االستغالل على أن

، وضياع  3ار االستغالل، وضياع فرصة تقليص أضر2لذلك بضياع فرصة االستغال 

التجاري  األصل  من  المنتظرة  النتائج  إلى  التوصل  بسبب عدم  ربح  تحقيق   ،4فرصة 

 .5وضياع ربح مهني 

ومن خصائص هذا الضمان أنه ال يكتتب بشكل مستقل، وإنما يتم اكتتابه بشكل  

 .6اآلالت تأمين آخر، كالتأمين من الحريق، واالنفجار، والتأمين من كسر تبعي ل 

ومن شأن هذا الضمان لو وجد أن يغطي العديد من األضرار الالحقة بالمقاوالت  

ولكن  الصحي،  الحجر  تطبيق  بسبب  أنشطتها  توقف  بفعل  الحرة،  المهن  وأصحاب 

 . 7ل هذا الضمانلألسف يندر من المقاوالت من تمدد عقود تأميناتها لتشم

 
، 1محمؤد كمو، أحكؤام التؤأمين عل  ضؤؤؤؤوء القؤانون المغربي والمقؤارن، مطبعؤة المعرف الجؤديؤد)، ط.  -   1

 وما يليها. 142، ا. 2019الرباط، 
 2- Aix-en-Provence, 5 novembre 1987, Juris-Data n° 047528.. 
3- Paris, 3 mars 1995, Juris-Data n° 021062.  
4- Montpellier, 9 septembre 1998, Juris-data n° 035097. 
5- Paris, 4 juillet 2001, Juris-data n° 0230079.  

التكميلية أو انضؤافية للتأمين من خسؤائر االسؤتغال ، فإنه يتعين التحقق من كون هذا   اسؤتنادا ىل  الطبيعة  - 6
الحريق الؤذط يترتؤب عل  وقوعؤه  التؤأمين مرتبطؤا بؤالتؤأمين من الخطر األصؤؤؤؤلي المحؤدد في العقؤد، من قبيؤ   

 تقلا نشاط المقاولة أو توقفه كليا.
 للمزيد في االتجاا، يراج :     
، ا.  2016، التأمين من الحريق، مطبعة قرطبة، أكادير، 2مدونة التأمينات، ج.    الحسؤؤين بلوش، شؤؤرح  -

 وما يليها. 103
التي تغطي خسؤائر االسؤتغال  تسؤتثني في اآلن نفسؤه يشؤار في هذا الصؤدد ىل  أنه حت  بوليصؤات التأمين   - 7

النؤاجمؤة عن تنفيذ القرار  اآلثار المترتبؤة عل  الجؤائحؤة وما ينؤدرج في حكمهؤا. بمعن  أنهؤا تضؤؤؤؤمن الخسؤؤؤؤائر  
 اندارط بإغال  المقاولة، ما لم يكن سبب ذلك القرار مرتبطا بجائحة.

نه ليس هناك ما يمن  المومنين من تخصؤؤيا مبالغ وحت  ىذا ثبت اسؤؤتبعاد خطر الجائحة من الضؤؤمان، فإ    
نة، بغية انسؤؤؤهام في التخفيف من خسؤؤؤائ  ر االسؤؤؤتغال  المترتبة عل  جزافية اسؤؤؤتثناء لفائد) المقاوالت الموم،

 الجائحة.
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 - ل المترتبة على إغالق المقاوالت وفي خضم النقاش حول قابلية خسائر االستغال

الجائحة تفشي  من  للحد  الرامي  العمومية  السلطات  لقرار  شركات   -تنفيذا  أن  يالحظ 

التأمين التي تتحمل االلتزام بضمان خسائر االستغالل الناجمة عن توقف المقاولة هي 

 بكون هذه الخسائر مستثناة من الضمان.  أيضا تحاول الدفع

شأ نزاع بين مقاول فرنسي وشركة التأمين، التي أبرم لديها ففي هذا الصدد، ن  

ن بموجبه على خسائر االستغالل في حالة إغالق المقاولة بقرار إداري، حيث  عقدا يؤم ِ

مقاولته، رفضت شركة التأمين تعويض المؤمن له من خسائر االستغالل التي تكبدتها  

بخسائر   المتعلق  البند  تفسير  حول  وجود خالف  دفع بدعوى  الذي  األمر  االستغالل، 

اللجوء إلى القضاء االستعجالي، الذي أمر بدفع مبلغ   أورو    45.000المؤمن له إلى 

احتياطيا لصالح المدعي، على اعتبار أن شركة التأمين لم تستثن بصريح العبارة خطر 

بل بوليصة التأمين. غير أن المؤمن حاول الدفع بكون الخطر القاالجائحة من الضمان في  

للتأمين يرتكز على عنصرين: تجميع المخاطر واالحتمال. وحيث إن طبيعة الجائحة 

تحول دون اعتماد األسس الفنية لتحديد نطاقها وحجمها، بحكم أنها تصيب جميع الناس 

المقاوالت ينتفي معه عنصر   في الوقت نفسه، عالوة على أن قرار السلطات بإغالق

 .1ذلك خطرا تأمينيا االحتمال، فإنه ال يمكن اعتبار 

 
 للمزيد من التوس ، ينظر:   

-  P.-G. MARLY, « Covid-19, Assurance-0 ?: Libre propos sur la couverture 
des pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire» , bjda.fr 2020, n°68. 
- A. PELISSIER, «  Les pertes d’exploitation dans tous leurs états », RGDA, 
mai 2020, n°5, p. 29. 
1 -  Ordonnance de référé, tribunal de commerce de Paris, 22 mai 2020, RG 
2020017022. 
       Voir aussi dans ce sens : 
     -E. GOLOSOV, «  Assurance pertes d’exploitation : une victoire 
(provisoire) pour les entrepreneurs », LAMYLINE, 25 Mai 2020. 
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عواقب  تغطية  نظام  شمول  إمكانية  حول  آخر  تساؤل  يطرح  السياق،  هذا  ففي 

 الوقائع الكارثية لجائحة كورونا؟ 

المؤرخ    110-14أحدث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بموجب القانون  

بين التأمين ويُنظر إلى هذا النظام على أنه ''عمل تضامني'' يقع   .20161غشت     25في  

، فكان الهدف من سنه هو تعويض ضحايا فعل القوة غير العادية 2والتضامن الوطني 

 لعامل طبيعي، أو الفعل العنيف لإلنسان.  

 وضع المشرع أسلوبين:   ولتحقيق هذا الهدف،

ضحايا الوقائع الكارثية غير  األول: إحداث صندوق للتضامن من أجل تمكين  -

 هذه الوقائع من الحصول على تعويض. تغطية ضد المتوفرين على  

 الثاني: سن إجبارية التأمين من األخطار الكارثية على مستوى عدة عقود تأمين.   -

في فقرتها األولى على    110- 14وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من القانون   

 ما يلي: 

أدناه، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار   6ام المادة  '' مع مراعاة أحك

مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي، 

 أو إلى الفعل العنيف لإلنسان...'' 

ويستشف من ذلك، أن المشرع حصر نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون، الذي  

الكارثية، وتعويض ضحاياها، في الحوادث التي تترتب   اقب الوقائع يهدف إلى تغطية عو

 
المتعلق بؤإحؤداث نظؤام لتغطيؤة عواقؤب الوقؤائ  الكؤارثيؤة، بموجؤب ظهير شؤؤؤؤريف رقم    110-14القؤانون   - 1

، 6502، ج.ر عدد  2016أغسطس   25الموافق لؤؤؤ    1437من ذط القعد)   21، الصادر في  16.1. 152
 .683، ا. 2016سبتمبر  22بتاري   

2 - Y. LAMBERT-FAIVRE   et  L. LEVENEUR, Droit des assurances, Dalloz, 
14ème  éd., 2017, n° 32, p. 26. 
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عليها أضرار مباشرة، والتي يرجع السبب الحاسم في وقوعها إلى فعل القوة غير العادية 

 لعامل طبيعي، أو إلى الفعل العنيف لإلنسان. 

واالضطراب   والفتنة،  اإلرهابي،  الفعل  لإلنسان،  العنيف  الفعل  حكم  في  ويعد 

 بي.الشع

 الصادر في  110-14حسب المادة الثانية من المرسوم التطبيقي لقانون    ويندرج،

 ، ضمن العوامل الطبيعية، الوقائع التالية: 1  2019أبريل   29

 ارتفاع مستوى المياه؛  ✓

 الفيضانات؛  ✓

 الزالزل؛ ✓

 ارتفاع المد البحري ) التسونامي(.  ✓

''، فللداللة Pandémie''   وعندما يُطلَق على ما نحن بصدده هذه األيام الجائحة

لها.  واسع  لغوي  تعريف  كل  عن  بعيدا  جائحة  إلى  تحول  ووبائي،  معد  مرض  على 

 .  3يصيب ساكني قارة، أو ساكني كل القارات  2فالجائحة اصطالحا هي مرض وبائي 

 
وبتغيير وتتميم  110.14بتطبيق القانون رقم   2019أبري    29صؤؤادر في    2.18.785مرسؤؤوم رقم    -  1

مؤاط    16)  4401رمضؤؤؤؤؤان    10،  6778المتعلق بمؤدونؤة التؤأمينؤات، ج .ر. عؤدد:    17.99القؤانون رقم  
 .2709ا.  (،2019

ور السؤؤري  لتاثير مرض في منطقة معينة وخال  مرحلة محدد) كأمراض هو التط  (épidémie)الوباء   - 2
 الجدرط والطاعون والكوليرا واألنفلونزا.

  (endémie)ما يصطل  عل  تسميته بالوباء المتوطن  (pandémie)ويوجد ىل  جانب الوباء والجائحة
م  تأثير  يوجد مرض معد عل  األغلب،  بشؤك  معتاد وسؤط سؤاكنة معينة أو منطقة محدد) ،  . ويكون عندما

 مستقر. فالمالريا هو مرض متوطن في عدد من الدو  انفريقية. 
فيروس” لم يكن معروفؤا قبؤ  ظهورا بمؤدينؤة وووهؤان”  -وو هو فيروس ينتمي ىل  عؤائلؤة وكورونؤا19-ووكوفيؤد - 3

في صؤؤؤور) مرض معد سؤؤؤري  االنتشؤؤؤار. فانتق  منها ىل  مناطق ودو  أخرى   2019في دجنبر  الصؤؤؤينية 
متسؤؤببا في ىصؤؤابات، ووفيات كثير) تزداد بوتير) متسؤؤارعة م  مرور الوقت. وهذا األمر الذط دف  منظمة  

ري  في ىعالنها الصؤؤادر بتا (pandémie) جائحة (épidémie) الصؤؤحة العالمية ىل  اعتبار هذا الوباء
 .2020مارس  11
 للمزيد من التوس ، ينظر:    
وو الوبؤائيؤة ونظؤام التؤأمين لتغطيؤة الوقؤائ  الكؤارثيؤة: اسؤؤؤؤتيعؤاب أم 19الحسؤؤؤؤن أوبحيؤد، جؤائحؤة وو كوفيؤد    -    

 .2020ماط  3 استبعاد،، مجلة القانون واألعما  الدولية،)مجلة ىلكترونية(، تاري  النشر واالطالع 
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ال تدخل ضمن فعل القوة غير العادية لعامل    19وبذلك، فإن آثار جائحة كوفيد  

الفعل وال ضمن  النظام   طبيعي،  بتغطية  مشمولة  ليست  بذلك  وهي  لإلنسان،  العنيف 

 .  110- 14ليه في قانون المنصوص ع

بعدما الحظنا أن عقود تأمينات األضرار السارية اآلن يغلب أن ال تضمن الخسائر  

 ل الذي يفرض نفسه، هو: ، فإن السؤا19- المترتبة على جائحة كوفيد 

 يدة في المستقبل؟  هل يمكن لشركات التأمين أن تغطي جوائح جد 

 المطلب الثاني: مستقبل تأمين الجوائح في المغرب

التخفيف من آثارها يستلزم البحث    إن الحديث عن مستقبل تأمين الجوائح من أجل

في مدى قابليتها للضمان سواء من الناحية القانونية أم من الناحية الفنية. وهذا ما سنتناوله 

 في فقرتين كما يلي: 

 جوائح للتأمين من الناحية القانونيةلى: قابلية الالفقرة األو -

 نية الفقرة الثانية: قابلية الجوائح للتأمين من الناحية التق  -

 الفقرة األولى: قابلية الجوائح للتأمين من الناحية القانونية

عنصرين  توافر  يتعين  القانونية  الناحية  من  للتأمين  قابال  الخطر  يكون  لكي 

دين، ويتعلق األ . ويراد بذلك أنه 1مر بشرط االحتمال، ومراعاة قواعد النظام العاممحد ِ

احتمالي   بحادث  مرتبطا  الخطر  يكون  أن  بد  ضبط ال  على  قادر  غير  الفرد  يجعل 

الوقوع 2المستقبل  المؤكد  الخطر  ألن  حتمي؛  غير  الحادث  وقوع  أن  يعني  ما  وهو   .

ي ضرورة توافر عدد كبير من يتعارض مع الفكرة التي يقوم عليها التأمين، والمتمثلة ف 

 
1  -  L. MAYAUX, «  Coronavirus et assurance », JCP G, n°11, 16 mars 2020, 
p. 506. 
2 - B. BEIGNIER, Droit des assurances,  2ème éd., LGDJ, Paris, 2005, pp.195 
et S. 
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لى المخاطر المستقبلية التي ال يعرف ما سيقع منها، وهذا ما يجعل المؤمن له يُقبل ع

التأمين، ألنه يعلم أن وقوع الخطر أمر وارد بالنسبة إليه، وفي الوقت نفسه يقبَل المؤمن 

 التأمين؛ ألنه يعرف أنها قد ال تقع. 

الوقوع، أي    لتأمين، ال بد أن تكون غير محققةفلكي تكون واقعة ما خطرا قابال ل

مؤكدة الوقوع، فال يصح أن تكون أنها يحتمل أن تقع، كما يحتمل أال تقع. أما إذا كانت  

 . 1محل التأمين 

في   نعتبرها  التي  تلك  بالمستقبل،  المرتبطة  اإلمكانيات  ضمن  الخطر  ويندرج 

وقوعها، وبين الحالتين المتقابلتين األصل مؤكدة الوقوع، وتلك التي نعلم مبدئيا استحالة  

 . 2في المستقبل أو ال يقع توجد الحالة التي تنطوي على االحتمال، إذ يمكن أن يقع الحادث  

ولكي يكون الحادث قابال للتأمين ال بد أن يكون أمرا عارضا، أي غير مدبر أو  

الطبيعية ع الظواهر  يُخرج  الخطر  تحقيق  تعمد  أو  التدبير،  أن  ذلك  نظامها متعمد.  ن 

يلغي هذا التعمد   التنبؤ بها مستقبال بشكل دقيق، كما  المعتاد، األمر الذي يصعب معه 

الشك واالحتمال بالنسبة للفرد، إذ يصبح في موقف العلم مسبقا بما سيحدث، الشيء   حالة

 .   3الذي يؤدي إلى انتفاء االحتمال عن الخطر التأميني 

من قِبل المؤمن له في أن ذلك يتعارض   وتكمن العبرة من منع تعمد إيقاع الخطر

. كما أن 4لى وقوعها ومقاصد التأمين الذي يستهدف توقي المخاطر، وليس التشجيع ع

 
، ا.  2016، مطبعة قرطبة، أكادير، 1، عقد التأمين، ط.  1الحسؤين بلوش، شؤرح مدونة التأمينات، ج.    - 1

60. 
2-  R.   KAHN, La notion de l’aléa  dans les contrats, éd. Jouve et Cie, Paris, 
1924, p. 9. 
3  - M. ASSELAIN, « Appréciation du caractère aléatoire des risques 
composites », RGDA, nov. 2016, pp. 545. et S. 
     Voir à ce sujet:  
   -J. DHOTEL, Risques inassurables, th., Lille, 1937, pp. 122 et S. 

 .63م. س.، ا.  ، عقد التأمين،1الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، ج.  - 4
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تعمد المؤمن له تحقيق الخطر المؤمن منه ينفي عن الخطر صفة االحتمالية، وال يصح  

 . 1محال للتأمين لمخالفته النظام العام

نع من إبرام  لناحية القانونية، ليس هناك ما يموبناء على ما ذكر، يتبين أنه من ا

بدليل أن ذلك ليس فيه أي مساس بالنظام  عقود تأمين تغطي اآلثار المترتبة على الجوائح،  

تتسع لتغطية مثل هذه األخطار، إذ تنص   2من مدونة التأمينات   17العام، كما أن المادة  

 لحادث الفجائي.على أن المؤمن يتحمل الخسائر، واألضرار الناتجة عن ا

فالذي يمكن أن يحد المؤمن من تغطية خطر من األخطار هو النظام العام، أما ما  

عداه، فبإمكانه أن يؤمن جميع المخاطر ما عدا الخطأ المتعمد، أو التدليسي للمؤمن له، 

 وبالتالي ال يوجد ما يمنع مقاوالت التأمين من ضمان الجوائح في المستقبل.

ي المنطلق  هذا  جائحومن  إن  القول  كوفيد مكن  القابلية    19-ة  لشروط  تستجيب 

،  فهل يُطب ق الحكم نفسه إذا نظرنا إلى المسألة للتأمين على األقل من الناحية القانونية

 من الزاوية التقنية للتأمين؟ ذلك ما سنتطرق إليه في الفقرة الموالية.

  

 
طال  حسؤين محمد أبو مالك، نطا  تطبيق عقد التأمين من المسؤوولية المدنية الناتجة عن حوادث السؤير   - 1

يؤة واالقتصؤؤؤؤؤاديؤة  شؤؤؤؤهؤاد) الؤدكتوراا، كليؤة العلوم القؤانون في القؤانونين المغربي واألردني، أطروحؤة لنيؤ   
 .467 ، ا.2015/2016واالجتماعية، جامعة الحسن األو ، سطات، 

 من مدونة التأمينات ما يلي: 17جاء في الماد)    -  2

"يتحم  المومن الخسؤؤؤؤائر واألضؤؤؤؤرار الناتجة عن الحادث الفجائي، أو الناتجة عن خطأ المومن له، عدا     
 استثناء صري  ومحدد في العقد.

المومن ال يتحم ، رغم أط اتفا  مخالف، الخسؤائر واألضؤرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسؤي   غير أن    
 للمومن له."
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 تقنيةالفقرة الثانية: قابلية الجوائح للتأمين من الناحية ال

يُنظر إلى التأمين عادة على أنه وسيلة لتوزيع الخسائر بين المؤمن لهم، بحيث  

يتحملون جميعهم آثار تحقق الخطر عوض أن يتحملها الفرد وحده، وهنا تكمن فلسفة 

التأمين والغاية منه. لذلك البد أن يكون الخطر المطلوب التأمين منه مستوفيا للشروط 

 للتأمين، إلى جانب الشروط القانونية التي سبق أن تطرقنا إليها. الفنية التي تجعله قابال

خالل لجوئه إلى انتقاء األخطار التي يمكن التأمين عليها إلى  ويهدف المؤمن من   

ضمان التوازن بين مصلحة المؤمن له في دفع الخطر من جهة، وحماية وعاء التأمين 

 حتمال من جهة أخرى. مما قد يلحق به من خسائر فادحة بفعل الصدفة واال

ما هو الحال  ول طبيعة الخطر دون إمكانية ضمانه من قبل المؤمنين، كُُ تحوقد   

التي لم يعرف بعد حجم ودرجة خطورتها، كما المستجدة،    19-بالنسبة لجائحة كوفيد 

تخرج بعض أنواع التلوث عن نطاق التأمين، كالتلوث الذي يتعذر التحقق من أسبابه، 

ئية األخرى التي يصعب قياسها، وتحديد حجمها وفقا لما تتطلبه الدراسة أو األخطار البي

 االكتوارية.  

غير   غالبا  تكون  بالكوارث  المرتبطة  األخطار  بعض  فإن  الصدد،  هذا  وفي 

معروفة، بل هي في الغالب أخطار جديدة، وِجدَّتها هذه تجعل من تقديرها وقياس حجمها 

مشابهة أخطار  غياب  فبسبب  صعبا.  المؤمن   أمرا  يملك  ال  الماضي،  في  وقعت 

 . 1ه األخطار، ومدى كثافتها اإلحصائيات التي تسمح له بأن يالحظ درجة تواثر هذ 

وهكذا، فمن الناحية التقنية نكون بصدد خطر من الحجم الكبير، يصعب تأمينه،  

إذ من الضروري لسالمة التأمين من الناحية الفنية أن يكون هناك تجميع لمخاطر كثيرة 

 
حو  الجوانب القانونية   22الفتاح فايد، التأمين وضؤؤمان أخطار الكوارث، الموتمر الدولي  عابد فايد عبد   - 1

 .8، ف. 2014ماط  7ىل   5)، من للتأمين واتجاهاته المعاصر)، جامعة انمارات العربية المتحد
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الخطر م لتقدير  االكتوارية  التقنيات  باستعمال  بينها،  المقاصة  إجراء  يمكن  تجانسة، 

 وتحديد القسط. 

زالت لم تتوفر لدى شركات التأمين، فنحن بصدد خطر جديد ال وهذه الشروط ما  

 تمتلك شركات التأمين معطيات إحصائية عنه كما رأينا.

أن   الجوائح  هذه  مثل  تغطية  محاولة  شأن  من  أن  على  كما  القضاء  إلى  يؤدي 

ا الخطر  ألن  التأمين،  بالنسبة شركات  الحال  هو  كما  محليا،  خطرا  ليس  منه  لمؤمن 

يعية والصناعية، وأعمال العنف لإلنسان، فهو خطر يمكن أن يهم عددا للمخاطر الطب

 .  فما الحل إذن؟ 1كبيرا من األفراد والمقاوالت في وقت واحد 

الفقه  بعض  ال  2يرى  اإلشكال  حل  القا أن  بالسند  خسائر  متعلق  لضمان  نوني 

من خسائر االستغالل الناجمة عن ظهور األوبئة، يكمن في التفكير في اعتماد التأمين  

االستغالل باعتباره فرعا مستقال وقائما بذاته، دون اشتراط وجود أضرار مادية، أي 

ضرار دون أن يكون تفعيل ضمان خسائر االستغالل مشروطا بوجود عقد تأمين من األ

بالوضعية  المخاطرة  من  طبعا  يخلو  ال  الذي  الحل  وهو  الكارثة.  وقوع  قبل  المادية 

التأم لشركات  الرهان  االقتصادية  أن  خاصة  المستقبل،  في  الجائحة  ظهور  عند  ين 

 
ت التي أحدث فيروس كورونا اضؤؤؤؤطرابا ملحوظا في قانون التأمين، عل  ىثر مطالبة العديد من المقاوال  - 1

فقدت جزءا من أرباحها المنتظر) مومنيها بتعويضؤؤؤؤها عن خسؤؤؤؤائر االسؤؤؤؤتغال ، ورفض شؤؤؤؤركات التأمين 
مرتبط باألوبئة والجوائ  مسؤتبعد من الضؤمان. بانضؤافة  االسؤتجابة لطلبات المومن لهم بدعوى أن الخطر ال

  شؤؤؤركات التأمين تنفيذا وحدها  ىل  ما يتطلب تعويض تلك الخسؤؤؤائر من أموا  طائلة، األمر الذط يتعذر عل
 ىذا لم يكن هناك تضامن وطني لمواجهة آثار األزمة.

 يُنظر في هذا الصدد:   
   - R. BIGOT, « Le caractère inassurable du risque pandémique : une 
allégation fantaisiste d’AXA », Dalloz-actualité, 28 mai 2020, p. 1. 
2 -L. MAYAUX, «  Coronavirus et assurance », art. préc., p. 507. 
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يناهز   فرنسا مثال  بالجوائح في  المرتبطة  االستغالل  لتعويض خسائر   50االقتصادي 

 .1أمين المعنية ومؤثر في الوضع المالي لشركات التمليار أورو حاليا، وهو مبلغ ضخم 

ألقل ، يمكن أن نجده  ويبدو أن الحل بالنسبة للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة على ا

في تبني نظام شبيه لما هو عليه الحال في نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، بفرض 

ة خطيرة، مع إحداث تأمين إجباري يضمن خسائر االستغالل المترتب على كارثة صحي

بواسطة رسم تحدد شروط  يمول  الخطيرة،  الكوارث الصحية  آثار  لتعويض  صندوق 

 لمقاوالت الصغيرة التي لم يتم تغطيتها بواسطة التأمين المباشر.  جبايته، لتعويض ا

اقترح إمكانية التجاء شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين    2كما أن البعض  

ع التأمين،  بدائل  سندات إلى  بسحب  المالية،  األسواق  نحو  الخطر  نقل  طريق  ن 

(Obligations)    الجسيمة الصحية  الكوارث  ، bonds)  (Pandemic تخص 

الطبيعية  للكوارث  بالنسبة  يوجد  ما  للتداول، على غرار  ،  (Cat bonds) وعرضها 

تحويل جزء من  التأمين بهدف  إعادة  التأمين وشركات  تسحبها شركات  وهي سندات 

ذي الطبيعة الكبيرة إلى فاعلين آخرين بغية تقليص نسبة تعرضها آلثار مثل هذه   الخطر

فإن المكتتب يفقد كال أو بعضا من الفوائد، أو حتى قيمة  وارث. وعند وقوع الكارثة،الك

 . 3السند حسب األحوال 

ومهما يكن، تبقى مسألة ضمان الكوارث من عدمه مرتبطة بمدى قدرة المؤمنين 

التعويضات الضخمة المترتبة على الخسائر الهائلة، التي قد يتعرض لها على الوفاء ب

 
1- A. PELISSIER, «  Les pertes d’exploitation dans tous leurs états », art. 
préc.,p. 29. 
2 - P.-G. Marly, « L'assurance face au Coronavirus », LEDA,  n°04,  p. 1. 

عائدات أكبر من معد  الفائد) الموجود في السؤؤو ، وبالتالي يشؤؤار ىل  أن سؤؤندات الكوارث تسؤؤم  بتوق    - 3
 سندات. فإن المستثمر الذط يستطي  تحم  خطر من هذا الحجم، هو فقط من سيُقب  عل  شراء هذا النوع من ال

 :في هذا الصدد ينظر     
- M. STORCK et Th. DE RAVEL D'ESCLAPON, « Autour de la notion 
d’obligation », Recueil Dalloz, 2018, p.270. 
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التأمين الذي سيتأثر   األمر نفسه قد يشكل  المؤمن لهم، وهذا عائقا أمام انتعاش قطاع 

 .1بشكل أكبر بالجائحة 

  

 
الوضؤ  بقوله: وو في زمن الكوارث، ال يعد القانون سؤببا للمشؤك ، كما ال يضؤمن عبر بعض الفقه عن هذا    - 1

 حله.وو 
-       L. MAYAUX, «  Coronavirus et assurance », art. préc., p. 507. 
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 19تصورات القاعدة القانونية بعد كوروناـ كوفيد ـ 

 احمد خلف حسين الدخيلد/ 

 والقانون المالي  امةأستاذ المالية الع

 كلية الحقوق ـ جامعة تكريت ـ

 جمهورية العراق

 :المقدمة

بعد   العالم  أن  يقال  القاعدة  كما  فان   ، قبله  كان  كما  يكون  أن  يمكن  ال  كورونا 

القانونية بعد كورونا ال يمكن ان تبقى كما كانت قبل كورونا ، فبعد ان اجتاح فايروس 

العالم بأسره ظهر القانونية عن تحقيق األغراض   كورونا المستجد  القاعدة  جلياً عجر 

األزمة الصحية وما رافقها من آثار   المرجوة منها وأفرز فشالً ذريعاً لها في مواجهة هذه

في جميع مجاالت الحياة، ونؤكد هنا بأن دور هذه الجائحة كان مجرد االسهام في الكشف 

بدو أنه يعود ألسباب عديدة ربما  عن ذلك القصور المتجذر في اصل تلك القاعدة والذي ي 

يق نطاقها عن يقف على رأسها النهج النفعي المادي البحت الذي تعتمده ، فضالً عن ض

التوقيت  باعتماد  اكتراثها  عدم  عن  ناهيك  بنفسه،  االنسان  عالقة  تنظيم  إلى  الوصول 

الكثير المناسب للتدخل الذي تجريه السلطات العامة في مواجهة االزمات، وهو ما ابقى  

 من القوانين بعيدة عن التنفيذ الحقيقي والسليم لما رسم في ذهن المشرع. 

شاملة للنظرية العامة للقانون والدور المزعوم للقانون  وهو ما يتطلب مراجعة  

في تطوير المجتمع والوصول به إلى األفضل وحل جميع المشكالت التي تواجهه سواء 

األخرى من غير القواعد القانونية، وهو ما كانت ضمن نطاقه أم ضمن نطاق القواعد  

بديهيات القانونية التي تعيق لن يتحقق إال بثورة قانونية تسدل الستار على الكثير من ال

 دور مميز وفعال وواسع للقانون في مجال النهوض بواقع المجتمع. 

 وألجل اإلحاطة بالموضوع من كافة الجوانب كان ال بد من تناول ما يأتي: 
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 لدراسةأهمية اأوالً: 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها القاعدة القانونية بعد  

هذه االزمة الصحية الكبيرة التي ال بد ان تلقي بظاللها الثقيلة على القانون كما الصعد  

األخرى ، وخاصة ما تعلق منها بضرورة البحث عن حل لمشكلة ضيق نطاق القانون 

عن ال  وعجزه  الى  لعمله الوصول  المناسب  التوقيت  وغياب  ألحكامه  المطلوبة  فعالية 

 والنتائج الوخيمة التي تترتب على ذلك.

 ثانياً: مشكلة الدراسة 

 تتلخص مشكلة الدراسة في ما يأتي:  

ـ من الطبيعي وجود العديد من المعوقات التي تقف بوجه استخدام أي حلول 1

ير من البديهيات والمبادئ التي احتاج لقانون عن الكثخارجية فال شك في صعوبة تخلي ا

 لتكوينها مئات وربما آالف السنين من البحث والدراسة والتطبيق. 

والقواعد 2 االخالق  لقواعد  الموضوعي  النطاق  على  القانون  تجاوز  ـ صعوبة 

 الدينية وقواعد العدالة والوصول إلى الشأن الشخصي بل النفسي لإلنسان. 

   ضية الدراسةثالثاً:ـ فر

 نطلق الدراسة من افتراض ما يأتي:  ت

ـ يمكن االستعانة بآليات االقتصاد السلوكي ونهج الحفز لتكون رديفاً ومساعداً  1

ومجدداً للقانون عبر الزج في التحليل القانوني ببعض العناصر النفسية واالجتماعية الى 

 جانب العناصر المادية الموجودة حالياً. 

حدد ، فالقابضون على السلطة في كل دولة  نطاق موضوعي م  ـ ليس للقانون2

هم من يحدد هذا النطاق فقد يوسعون منه ليشمل بعض األمور التي كانت تدخل ضمن 

 من اخالقية ودينية وعدالة وغيرها وقد يضيقون منه إلى أبعد الحدود.القواعد األخرى 
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 رابعاً: منهج الدراسة  

الت التي تكتنف القاعدة  يلي االستنباطي للمشكدراستها المنهج التحل  سنعتمد في

غير مناسب،  القانونية والتي افرزتها جائحة كورونا من ضيق نطاق ونهج مادي وتوقيت  

بغية التعرف على اسبابها ومن ثم اقتراح الحلول المالئمة لها بعيداً عن الحلول الداخلية  

 انونية . خرى في الدراسات القالمجترة التي تطرح بين الحينة واال

 خامساً: هيكلية الدراسة 

ثالثة مطالب   الدراسة على  تقسيم  ذلك سيتم  األول لضيق وفي سبيل  نخصص 

النطاق الموضوعي للقاعدة القانونية ، والثاني للنهج النفعي المادي البحت الذي تعتمده، 

هللا نتاجات والتوصيات ، و والثالث واألخير لغياب التوقيت المناسب ، لنختم بأهم االست

 لسداد.نسأل التوفيق وا

 تعقيدات نطاق القانون:  المطلب األول

على الرغم من أن العالقات االنسانية هي محور النطاق العام لكل قواعد السلوك  

االجتماعية من قواعد دين وقواعد اخالق وقواعد عدالة وقواعد قانون، إال أن التشريعات 

خرجة عالقته بنفسه  قات االنسان بغيره مالنطاق بتصرفات أو عالالقانونية حصرت ذلك  

وهو ما دفع إلى القول   (1)وعالقته بربه وتركها للقواعد األخرى من دين واخالق وعدالة  

ينبغي أن يكون وليس ما هو كائن وهو ما  القانونية قواعد تبحث عن ما  القواعد  بأن 

ر تي طالتها رياح التغيي قتصادية التقليدية اليجعلها تتوافق في هذا الشأن مع القواعد اال

من دراسات االقتصاد السلوكي، وهو ما يفرض أن تتولى هذه الدراسات اجراء بعض 

بنفس  االنسان  عالقة  ليشمل  نطاقها  توسيع  خالل  من  القانونية  القاعدة  في  التعديالت 

ذلك هو أن نطاق   وعالقته بربه أيضاً ربما في مرحلة الحقة ، وحسبنا دليالً على نجاح

 
ؤؤؤؤؤؤ د. حسؤن كير) : المدخ  ىل  القانون ، القسؤم األو  ، منشؤأ) المعارف ، االسؤكندرية ، بال سؤنة نشؤر ،   1

 .20ا
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ير من المرونة بحيث يمكن التوسع فيه أو تضيقه على حسب دة القانونية فيه الكث القاع

 الظروف والمعطيات واالمكانيات والفلسفة والحاجة، وعلى التفصيل اآلتي:ـ 

ـ إن التوسع في نطاق القاعدة القانونية ليضم الكثير من العالقات التي تحكمها  1

م يعد  عد العدالة يحتل اليوم حاجة ماسة فل االخالق وربما بعض قواعد الدين وقوا قواعد 

يكفي تدخل المشرع لتنظيم عالقات االنسان بغيره من االشخاص بل ال بد من شموله 

لبعض عالقات االنسان بنفسه وربه ، فلم تفلح تلك القاعدة في ظل نطاقها المحدود من 

السنين وال شك   ل بقيت تراويح به في مكانه منذ آالفأن تنقل المجتمع إلى االفضل ، ب

 اعادة النظر فيه. في أن ذلك أمر يتطلب 

ـ إن اخراج عالقة االنسان بالحيوان وعالقة االنسان بالجماد من نطاق التنظيم  2

القانوني نظرياً امر غير مقبول، وذلك الن هناك الكثير من القواعد القانونية التي تنظم  

يد في مناطق أو أوقات معينة وقواعد في الواقع العملي مثل قواعد منع الصهذه العالقات  

المحافظة على التراث الوطني ، أما القول بأن هذه القواعد في اصلها تنظم عالقة االنسان 

باإلنسان أو على االقل باألشخاص سواء كانواً طبيعيين أم معنويين على أساس أن منع 

ن صيدها في حافظة على حقوق اآلخرين واالرتزاق مالصيد في مواسم معينة هو للم

فهو   (1) نون ال يعبأ بتنظيم عالقات االنسان بالحيوان والجماد المواسم األخرى وان القا

الدولية  والمنظمات  الدول  اصبحت  الذي  الحاضر  الوقت  في  خاصة  مقبول  غير  أمر 

ة من الحقوق قبل وحتى منظمات المجتمع المدني تعترف للحيوان وحتى للجماد بمجموع

ي هذا المجال ، مما يعني دون االكتراث لحقوق بقية بني البشر فاالنسان أو االشخاص 

أن فكرة تضييق نطاق القانون قابلة للنقاش وانها مطاطة يمكن أن تتوسع بشكل كبير  

 لتصل إلى عالقة االنسان بنفسه وربه أيضاً.  

 
ر ، ؤؤؤؤؤؤؤ عبد الباقي البكرط وزهير البشؤؤير : المدخ  لدراسؤؤة القانون ، بيت الحكمة ، بغداد ، بال سؤؤنة نشؤؤ  1

 .42ا
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انون لتنظيم عالقات جديدة فإن ـ إذا كان من الصعب في السابق توسيع نطاق الق3

ك العالقات ومن ثم ضمها العالقات التي ل الحديثة جعلت من الممكن التحكم بتلالوسائ

تخضع للقواعد القانونية أو على األقل أن تضع منها ما يمكن السيطرة عليه أو اخضاعه 

ك من خالل للتنظيم في الوقت الحاضر وترك الباقي ريثما تتحقق االمكانيات المادية لذل

 السلوكي.   االستعانة بآليات االقتصاد 

القابضون  4 بها  التي يؤمن  للفلسفة  القانونية يتحدد وفقاً  القاعدة  ـ لما كان نطاق 

على السلطة ، فاذا كانت الفلسفة اشتراكية اتسعت دائرة التنظيم القانوني ، واذا كانت 

اتخذت موقفاً وسطاً بين االثنين، فردية ضاقت دائرة التنظيم القانوني واذا كانت اسالمية  

قانون امر يخضع في جانب كبير منه إلى ثم فإنه مسألة اتساع أو ضيق نطاق ال  ومن

االيديولوجية السائدة في المجتمع وهذه االيديولوجية تتأثر بالتطورات الحديثة وما تحدثه 

ايجابياً على   في الواقع واالمكانيات المادية وما تقدمه من حلول ومن ثم فإنها تنعكس

 م القانوني. التوسع في نطاق التنظي 

القاعدة  5 في  الجزاء  كان  فقد  فشيئاً  شيئاً  تلقائياً  يتسع  القانون  نطاق  أن  يبدو  ـ 

القانونية ينحصر في مفهوم العقاب دون الثواب ، أما في نطاق قواعد االخالق وقواعد  

فالمتتبع لتطور نوع الجزاء يدرك   الدين فانه يمكن أن يكون ثواباً وعقاباً في الوقت ذاته ، 

احقي القرن  من  األخير  الربع  ومنذ  أنه  يتسع قة  القانون  مجال  في  الجزاء  بدأ  لعشرين 

ليصبح عقاباً أو ثواباً على حسب االحوال وهو ما يتضح جلياً في تطبيقات المسؤولية  

ها القطاع المجتمعية للقطاع الخاص، إذ يقرن المشرع  فيها بعض التصرفات التي يقوم ب

ه حوافز مالية أو يام بأعمال تصب في خدمة المجتمع بمنحالخاص شركات أو افراد بالق

ذاك لعملها  لتوسيع   (1)معنوية كثواب  وبالتالي استعارة احكام وقواعد االخالق والدين 

 
ؤؤؤؤؤؤ ينظر في تفصؤي  ذلك د. احمد خلف حسؤين الدخي  : المسؤوولية المجتمعية للمصؤارف االسؤالمية عن   1

برامد االقتصؤؤؤؤؤاد الؤدائرط ،بحؤث مقؤدم ىل  الموتمر الؤدولي حو  التمويؤ  االسؤؤؤؤالمي المنعقؤد تحؤت عنوان )  
ة ( الذط اقامته كلية الدراسؤات  سؤتجاب االقتصؤاد الدائرط : نحو اسؤتراتيجيات مالية فعالة ومسؤتدامة وسؤريعة اال
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نطاق الجزاء في القانون، علماً أن آليات االقتصاد السلوكي تصب في ذات النهر الذي 

 مسؤولية المجتمعية. تجري فيه ال

أ6 للمتتبع  يمكن  ال ـ  النتائج  يلحظ  القاعدة  ن  نطاق  تضييق  افرزها  التي  وخيمة 

القانونية عن شمول عالقة االنسان بنفسه ، فانتشار االمراض وخاصة المزمنة منها كان 

نتيجة عدم اهتمام الكثير من ابناء الشعب بصحتهم وتناول االغذية غير الصحية ، وهو  

ال جعل  الخدمات ما  توفير  في  المليارات  تخسر  المؤسسات   دولة  انشاء  عبر  الصحية 

وت الطبية الصحية  والمستلزمات  المطلوبة  بالعقاقير  وتزويدها  الطبية  الكوادر  عيين 

 األخرى.  

ـ رغم اجماع الفقه على انكار أي امكانية لتنظيم القاعدة القانونية لعالقة االنسان  7

في بعض الدول ذلك ، فقيام بعض التشريعات الجزائية    بنفسه إال أن الواقع يثبت عكس

تنظيم مباشر لهذه العالقة ، ناهيك عن التنظيم غير المباشر لها بتجريم فعل االنتحار هو  

الذي تجريه القواعد الضريبية من خالل فرض الضريبة على السلع غير الصحية لترتفع  

ها كالسكائر والخمور والسلع اسعارها فيصبح من الصعب على االنسان شرائها وتناول

 (1)  ات الحرارية العالية.ذات السعر

اذاً من الواضح أن هناك اشكالية في مجال تحديد نطاق القاعدة القانونية توجب 

الحل وان هناك الكثير من المبررات والخطوات التي تدفع باتجاه توسيع ذلك النطاق 

ملجأً مهماً في هذا الشأن لتوسع من والشك في أن آليات االقتصاد السلوكي ربما تشكل  

هات التي تتناول ما هو  كائن ال ما ينبغي ق القانون من خالل تطعيمها ببعض التنبينطا

 أن يكون وذلك يجعل مخالفة القاعدة القانونية أمراً مستحيالً من الناحية المادية. 

 
  9، ا   2020شباط    6ؤؤ5االسالمية بجامعة حمد بن خليفة / الدوحة باالشتراك م  مركز قطر للما  للفتر)  

 وما بعدها.
، الموسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،   1ؤ  د. احمد خلف حسين الدخي : المالية العامة من منظور قانوني ، ط  1

 .52، ا2019
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 النهج النفعي البحت  :  المطلب الثاني

ية العامة للقانون  مر متعلقاً بالمبادئ الرئيسة في النظرنعلم جيداً انه عندما يكون األ 

سخت في اذهان علماء القانون وثبتت في امهات الكتب وطبعت في وبالبديهيات التي تر

عليها  واستندت  القانونية  المدونات  ماليين  عليها  بناء  وصدر  العلم  هذا  طلبة  اذهان 

ال الوطنية والتشريعات  الدولية والدساتير  الفرعية فإن مجرد  المواثيق  والقوانين  عادية 

الفالمس عن  األول  الدفاع  بخط  سيجابه  بها  عنصر اس  أي  سيقاوم  الذي  القانوني  كر 

وضعه  في  الجسم  ابقاء  الدفاعات  تلك  فغاية  الجسم  ذلك  إلى  الدخول  يحاول  خارجي 

 الطبيعي بعيداً عن أي تغيير بما فيه التغيير المحمود.

كتب المنهجية  ه لطلبتنا في القانون وما نعتمده من الومع ذلك فان ما نقوم بتدريس 

ة القانون المعتمد في العراق وفي غيره من الدول العربية ، ومنها  كتاب المدخل لدراس

فيه ايغال في النفعية وانكار للجوانب النفسية واالجتماعية ، واصرار على أن المكلف 

مخالفة   في  مصلحته  بين  سيوازن  القانونية  في بالقاعدة  ومصلحته  القانونية  القاعدة 

ر فيقرر في النهاية االنصياع لحكمها بها ويدخل في حساباته االرباح والخسائ  االلتزام

كونها تجنبه الخسائر المترتبة على مخالفتها المتمثلة بالجزاء المادي القهري أو الظفر 

 بالحوافز المادية التي تمنحها عند االلتزام بها. 

ة االقتصادية بشكلها  على ذات التصور الذي قامت عليه النظري  وان اعتماد القانون

ي اي بالنظر إلى سلوك االفراد على أنه عقالني وانه ال يخضع ألي التقليدي أو العاد 

للقواعد   استجابته  وبالتالي  االجتماعي  أو  النفسي  بالجانب  ترتبط  سلوكية  انحيازات 

القانون والتي تفرض عليه االبتعاد ع ن االفعال المجرمة ودفع الضرائب الملزمة في 

لية األخرى واال كان مصيره الوقوع م والغرامات وغيرها من االلتزامات الماوالرسو
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سواء العقوبات البدنية كاإلعدام أو العقوبات السالبة للحرية من   (1) تحت طائلة العقاب 

استسالمه  حتى  أو  وغيرها  ومصادرة  غرامة  من  المالية  العقوبات  أو  وحبس  سجن 

ما يطلق عليه بحوافز المسؤولية المجتمعية التي   للقواعد التي تمنح الحوافز المالية أو

 مة المجتمع.  تمنح للقطاع الخاص كلما قام بأعمال تصب في خد 

ولكن جائحة كورنا كشفت كيف أن المكلفين بالقاعدة القانونية لم يبالوا بالقواعد 

القانونية   القاعدة  وقفت  فيما   ، الحظر  ذلك  يخرقون  وراحوا  التجوال  بحظر  الخاصة 

المرض عاجز بهذا  يخشى االصابة  االنسان ال  كان  فاذا   ، الخرق  ذلك  ة عن مواجهة 

العقوبة   يخشى من  له فكيف  يعد  لم  تقنع شخصاً  ان  القانونية  للقاعدة  يمكن  ثم كيف  ؟ 

 وألطفاله في المنزل أي غذاء أن يبقى فيه ؟ 

ادية فربما تنجح النظرة النفعية التي اعتمدها المشرع في التلويح بالجزاءات الم

من  العقالنيين  أو  النفعيين  من  البعض  مع  المالية  بالحوافز  االغراء  أو   أو  المخاطبين 

فين بالقاعدة القانونية بحيث أن مجرد اصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية  المكل

يشكل نوعاً من انواع التنبيه في االستجابة ألحكام القانون واالمتثال لقواعده الملزمة أو 

، ولكنها تبقى قاصرة عن تفسير االنتشار الواسع للجرائم بشكل عام ، فالسجون   المحفزة

تتلقى مبالغ طائلة سنوياً كغرامات أو جزاءات مالية  مكتظة بالنزالء و العامة  الخزينة 

رئيس  مصادقة  ينتظرون  الذين  عن  فضالً  بحقهم،  االعدام  حكم  تنفيذ  تم  واآلالف 

درة بحقهم، وفي المقابل بقيت الكثير من االحكام  الجمهورية على احكام االعدام الصا

ورق ولم يتقدم إال القليل من أفراد وشركات   القانونية الخاصة بالحوافز المالية حبراً على

القطاع الخاص للظفر بتلك الحوافز المالية إذا ما قاموا ببعض االعمال التي تصب في 

 خدمة المجتمع. 

 
في تفصؤؤي  ذلك د. احمد فتحي سؤؤرور : الغرامة الضؤؤريبية ، بحث منشؤؤور في مجلة القانون ينظر   ؤؤؤؤؤؤؤ  1

 وما بعدها. 431، ا 1960، يونيه  30، س2واالقتصاد ، ع
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ض او لمادية بوجود سلطة عامة تتولى الفروالحقيقة أن ربط الجزاء والحوافز ا

ا التنظيم الذي يجعلها قادرة المنح يدخلنا في مشكلة تشكيل وعمل تلك السلطة وتنظيمه

على حسن تنفيذ الجزاءات والحوافز وتحقيق الغاية المنشودة من وجود القاعدة القانونية  

ملها ستؤدي إلى ، فأي خلل في تكوين هذه السلطة أو أي غايات أخرى تتداخل مع ع

نية، وهو انحراف في أداء مهامها وبالتالي عدم التنفيذ السليم للجزاءات والحوافز القانو

 ما سينعكس سلباً على النتائج المرجوة منها. 

وال شك أن مثل هذه النتائج الوخيمة والعجز الواضح في المبادئ العامة التقليدية  

نسبة االمتثال المطلوبة ألحكامه تدفعنا    للقانون في تفسير مثل تلك السلوكيات وغياب 

لتي يقوم عليها علم القانون ومن ثم إلى تأشير خلل بين في االنطالقة أو الفكرة الرئيسة ا

النفسية   الجوانب  ادخال  ضرورة  السلوكي  االقتصاد  بآليات  االستعانة  أو  وباستعارة 

القانونية لتشكل حالً واالجتماعية والتحيزات السلوكية في الحسبان عند وضع القواعد  

جانب النفسي نموذجياً وتؤدي إلى اضفاء جانب اجتماعي للقانون يمكنه من التسلل إلى ال

 في سلوك المكلفين بالقاعدة القانونية ودفعهم إلى تنفيذها. 

نعم تتضمن المنظومات القانونية في العراق وفي غيره من الدول مجموعة كبيرة 

ولكن وبمرور الوقت تم   (1)الوحيدة لها هي العقاب   من الجزاءات التي كانت الصورة

ب ولكن هذا األخير بقي ولمدة طويلة استحداث صورة أخرى من الجزاء أال وهي الثوا

وهو يقتصر على الجوانب المادية أو ما بات يسمى بالحوافز المادية أو المالية وذلك 

تج بحتة  نفعية  مادية  نظرة  وبقائها  االنسان  إلى  النظرة  في تصرفاته عقالنية  لقصر  د 

فيبادر إلى كاملة تدفع إلى وضعه حسابات الربح والخسارة وهو يمارس حياته الطبيعية  

 
ؤؤؤؤؤؤ ينظر في تفصؤي  ذلك د. سؤمير عبد السؤيد تناغو: النظرية العامة للقانون، منشؤأ) المعارف ي االسؤكندرية   1
 .67ي ا1986ي
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االلتزام بالقواعد القانونية تجنباً للعقاب الوارد  فيها أو طمعاً في الحصول على المزايا 

 المالية التي تمنحها. 

تقتح  بيد  بدأت  النهج عندما  ذلك  طال  الفتاً  أو  أن تطوراً  أنواع  الجزاء  م مفهوم 

والحقيقة أنه   ولكنها في مظهر آخر أال هو المظهر المعنوي،  اشكال جديدة من الحوافز

محاكاة ومغازلة للجانب النفسي لدى المكلف بالقاعدة القانونية واقرار ضمني بضرورة 

حت اضافة عناصر نفسية للموضوع وعدم االكتفاء بالعناصر المادية والتحليل النفعي الب

للعالقة بين القاعدة القانونية وبين المكلف بها ، ولكن إلى اي مدى يمكن القول أن مثل 

التعديل في النهج قد أثر أو تأثر أو باألحرى غير من التصميم األساس في النظرية   هذا

 العامة للقانون ؟ أم  هو مجرد تعديل طفيف لم يطل ذلك التصميم؟  

لة على علينا أن نستعرض بعض اهم االمث  لإلجابة على مثل هكذا تساؤل يجب 

للقانون ، وهو ما سنتناوله في   ذلك التطور للتعرف على مدى تأثيرها في النظرية العامة 

 أدناه:ـ 

يعرف التعويض بانه ) مبلغ من النقود أو   ـ التعويض عن الضرر المعنوي :ـ1

يما لو نفذ المدين اي ترضية من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سينالها الدائن ف

ذا التعويض التزامه على النحو الذي يوجبه حسن النية وتقتضيه الثقة في المعامالت ( وه

اهتمامنا على  تركنا األول وركزنا  واذا ما  يكون قضائياً  أن  واما  اتفاقياً  يكون  أن  أما 

بعية ( الثاني الذي تقوم به المحكمة المختصة ) المدنية بصفة اصلية أو الجزائية بصفة ت 

لوجدنا أنه يمكن أن يكون في نطاق المسؤولية العقدية أو في نطاق المسؤولية التقصيرية 

وهو في االخيرة وبالتحديد إذا كان لضرر مادياً فانه يشمل عنصري الخسارة ليقابل ما 

فات المتضرر من منافع االعيان المقومة بالمال والتي حرمه العمل غير المشروع من 

وكذلك ما فات عليه من اجر كان يحصل عليه قبل حدوث الضرر ، أما   االنتفاع منها

وى عنصراً واحداً قائماً بذاته يقدره القاضي عن كل في الضرر المعنوي فال يشمل س
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أن  للمتضرر يخفف من وقع الضرر دون  حالة على حدة بحيث يشكل ترضية كافية 

واما أن يكون غير نقدياً كأن يتخذ  يزيله وهو بهذا أما أن يكون نقدياً وهو الشكل الشائع 

باإل الصادر  الحكم  نشر  أو  بالبراءة  الصادر  الحكم  نشر  عليه في صورة  للمدعى  دانة 

 (1)  دعوى السب أو القذف في وسائل االعالم.

ويبدو واضحاً أن جانباً كبيراً من التعويض عن الضرر المعنوي أو االدبي يتخذ 

ه بانه الصورة الشائعة للتعويض عن مثل هذا صورة مبلغ نقدي وهو ما عبر عنه الفق 

لل الخاطئ  والتصور  البحتة  النفعية  النظرة  إلى  ركون  يجسد  ما  وهو  عقالنية  الضرر 

عزز بكون التعويض عن الضرر المادي ال يمكن  الالمحدودة لبني البشر  ، وهو ما يت

ن الضرر المعنوي في أن يكون إال تعويضاً نقدياً أو قابالً للتقدير بالنقود أما التعويض ع 

الصورة غير النقدية أو غير القابلة للتقدير بالنقود ومنها حاالت نشر الحكم البراءة أو 

ية على االصل العام ، ولكنها مع نة على حسب االحوال فإنها تمثل صورة استثنائ االدا

 ذلك تطور الفت في مجال االعتراف بأهمية الجوانب النفسية واالجتماعية مع االقرار 

في  تأثيراً  واعمق  أكثر وضوحاً  تطبيقات  تكريسها عبر  كفايتها وضرورة  بعدم  طبعاً 

بح  للقانون  العامة  النظرية  أن  معالم  االقل  أو على  المعادلة  قلب  إلى  يجرها  يكون  يث 

 التعويض المعنوي موازياً ومساوياً للتعويض المادي. 

 فكرتي العقاب والثواب من باب التوازن بين  ـ كتب الشكر والتقدير الوظيفية :2

العقوبات  جانب  إلى  العراقي  االنضباطي  المشرع  اقر  للموظف  القانوني  المركز  في 

وتشجعه   الموظف  جهود  على  تثني  أن  لإلدارة  فرصة  خالل االنضباطية  من  معنوياً 

توجيه كتب الشكر والتقدير واالقرار بحسن ادائه الواجبات الوظيفية وتميزه على أقرانه  

 
الحكيم وعبدالباقي البكرط ومحمد طه البشؤؤؤؤير : الوجيز في نظرية االلتزام في القانون لمجيد ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ د. عبدا  1

 .45، مصادر االلتزام ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهر) ، بال سنة نشر ، ا 1المدني العراقي ، ج
قؤانون المؤدني في ال د. عبؤدالمجيؤد الحكيم وعبؤدالبؤاقي البكرط ومحمؤد طؤه البشؤؤؤؤير : الوجيز في نظريؤة االلتزام

 .57ؤ43، مصادر االلتزام ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهر) ، بال سنة نشر ، ا 2العراقي ، ج
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الشكل الذي يرفع من شأنه ويجعله يتفاخر امام اقرانه وهو ما يكون له بالغ في العمل ب

وه وفي نفس الوقت فيه دافع كبير للموظف األثر على هؤالء لحثهم على أن يحذوا حذ 

وال يخل أو ينتقص من ذلك باعتقادنا قيام المشرع (1) بدي المزيد من االبداع والتميزأن ي 

زايا المادية كدور كتب الشكر والتقدير تلك في الغاء بربط تلك الكتب بمجموعة من الم

ات االنضباطية المفروضة على الموظف أو أثرها في منح  أو التخفيف من اثار العقوب

لمدة معينة عن كل كتاب شكالموظف قدماً   ، وحسبنا دليالً على ذلك ان تلك روظيفياً 

رع حصرياً لعدد معين في كل المزايا المادية ال تلحق بكل تلك الكتب وانما جعلها المش

والذي يحصل عليه   يليها  الذي  الكتاب  من  فاعتباراً  تقويمية  المزايا سنة  فإن  الموظف 

ليس جميع كتب الشكر تحظى بالمزايا المالية    تكون معنوية فقط ، هذا فضالً عن أنه

وانما ينحصر ذلك في الكتب التي تصدر من جهات ادارية معينة دون جهات أخرى، 

ضفي عليها جانباً معنوياً كبيراً ويجعلها قريبة جداً خاصة تلك التي ال تتضمن مزايا مما ي

القي واجتماعي مهم ا تضفي جانب نفسي واخمالية من تطبيقات االقتصاد السلوكي كونه 

 جداً على التعامالت الوظيفية وهي تخضع للقواعد القانونية. 

ضة عن  المعنوية يمكن االستعا   وفي مقابل هذه الحوافز  ـ الجزاءات المعنوية:3

الجزاءات المادية أو تطعيمها بالجزاءات المعنوية التي يمكن أن يكون لها بالغ األثر في 

ما يعرف لدينا في العراق بكتب التوجيه بضرورة توخي  تحقيق ضالتنا المنشودة ومنها

العامة، فهذا  الدقة في اداء العمل واالبتعاد عن كل ما من شأنه المساس بهيبة الوظيفة  

النوع من الكتب لم ينص عليها صراحة في منظومة القانون االداري في العراق بما فيها  

اصبحت من ضمن االعراف والتقاليد   والقطاع العام ولكنهاقانون انضباط موظفي الدولة  

االدارية التي ال تصل بتوصيف الفعل إلى كونه مخالفة ادارية وبالتالي ال يتم فرض احد  

 
ؤؤؤ د. محمد علي بدير وآخرون : مبادئ وأحكام القانون اندارط  ، مديرية الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ،   1

 .371، ا1993
 



82 
 

ءات أو العقوبات االدارية المنصوص عليها قانوناً وانما يكتفى بتنبيه الموظف إلى الجزا

ية وبالتالي يستحق إلى المخالفة االدار  أن ما فعله يمكن أن يتطور في المستقبل ليصل

عنه الجزاء القانوني، وان عليه أن يحسن من سلوكه الوظيفي ، فقد يكون لوقع مثل كتب 

ر في نفوس الموظفين سواء الذين تلقوها إذ سيلتزمون مستقبالً بأداء التوجيه هذه بالغ األث

ك االفعال التي دعت مرضي اكثر أو اقرانهم ممن سيتخلون عن فكرة ارتكاب مثل تل

 الدارة إلى توجيه الموظف األول. ا

العقالني   والتصور  النفعي  النهج  امام  شيئاً  تساوي  ال  كهذه  تطبيقات  أن  بيد 

البشرية، مجرد    للتصرفات  وانما  كافية  غير  بالمجمل  فهي  التطبيقات  هذه  اهمية  فمع 

ها للوصول إلى تغيير جذري للنظرية العامة للقانون اشارات أو انطالقات يمكن تطوير 

 حد من توجهاتها النفعية البحتة.  وال

ــورتـيه   ــتـناد والتركيز على ان الجزاء بصــ ـكل ـهذه النظرة النفعـية ـكاـنت ـباالســ

ال ل ـب اب المتمـث اـعدة  العـق ة هو ركن في الـق ادـي الحوافز الـم ل ـب ادي والثواب المتمـث قهر الـم

الفرض ولكن الحقيقة انه مجرد صفة فيها ذلك ان اركان القاعدة القانونية هي    ،القانونية

ــرار علـيه وـحده كـعاـمل مميز للـقاـعدة   والحكم وليس من بينـها ذـلك الجزاء فلـماذا االصــ

نفعية وانكار لكون االنسـان كما يملك  ي ذلك من رغم ما ف  ،القانونية وكضـامن لفعاليتها

ــاعر مـما يوـجب المزاوـجة في التحلـيل الـقانوني بين الجواـنب   ــاً مشــ عقالً ـفإن ـله أيضــ

االسـتعانة بالجزاءات والحوافز وبين الجوانب النفسـية واالجتماعية  المادية التي تتطلب 

ــية فعندها فقط ن ــتعانة ببعض التنبيهات النفس ــتطيع التخفيف من تلك التي تتطلب االس س

 النظرة النفعية وضمان فعالية كبيرة للقاعدة القانونية.

لحوافز المادية  ولعل ذلك لن يتحقق إال إذا زاوجنا بين الجزاءات المادية القهرية وا

التي تكون بالحد االدنى من جهة والحوافز المعنوية والتلقائية والتنبيهات السلوكية من 

بالتنفيذ ونخفف من وطأة جهة اخرى بحيث نقلص اال عتماد على السلطات المختصة 
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صل بالقاعدة الجزاءات المادية ونخفض من التكاليف الناجمة عن منح الحوافز المالية لن 

وضع  القانوني  وغايات  اهداف  ادراك  وبالتالي  التطبيق  في  االفضل  المستوى  الى  ة 

 القانون. 

السلطات   راحت  اذ  كورونا  جائحة  عنه  كشفت  ما  الدين  وهو  وعلماء  العامة 

خلون بإرسال رسائل عبر وسائل التواصل االجتماعي لحث ومشاهير الرياضة والفن يتد 

كه الدول من امكانيات مادية قوية لتنفيذ الناس على االلتزام بالحجر الصحي رغم ما تمتل

 قرارات حظر التجوال.

تحليل االقتصادي لقد اقر علماء االقتصاد مؤخراً بفشل النهج النفعي البحت في ال

القتصاد السلوكي التي زجت عناصر بعدما انتشرت على مستوى العالم اجمع دراسات ا

السياسات االقتصادية واالجتماعية  نفسية واجتماعية في ذلك التحليل وهو ما انعكس على  

واالدارية والتسويق ، فبعد ثبوت فشل ذلك النهج استسلمت لذلك وباتت تستخدم آليات 

السلوكي وانتقلت أو تجاوزت أسباب الفشل التي وقعت فيها الجهة التسويقية  االقتصاد  

لسلوكي لى الوتر االجتماعي افاستعانت بما يسمى التسويق السلوكي من خالل اللعب ع 

النهج  التسويقية ما جعلها تتخلى عن  امكانياتها  للمستهلكين واالستفادة منه في تطوير 

 السابقة.  السابق الذي كان سبب فشل آلياتها

ومع ذلك فال زالت المكابرة تدفع فقهاء القانون إلى عدم االعتراف بذلك الفشل  

السلطات  تعتمده  الذي  البحت  المادي  النفعي  النهج  الدول عبر   وذلك بسبب  العامة في 

المادية  الجزاءات  تستخدم  والتي  الخاصة  النفعية  الصفة  ذات  القانونية  القواعد  وضع 

ان التزام المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها واال فالحقيقة أن والحوافز المالية لضم 

اعتمادها   بحكم  السلطات  تلك  اداء  على  ثابتاً  اصبح  القاالفشل  القواعد  تلك  نونية على 

 والنظرية العامة للقانون.
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إن الجزاء مادام ليس مادياً قهرياً فانه يصلح أن يحاكي  ـ الجزاءات التلقائية:  4

ب رخصة سي واالجتماعي للمكلف بالقاعدة القانونية فاالستقالة التلقائية وسحالجانب النف

معينة ونشر قرار العقوبة وحل لجنة أو مجلس معين رغم ما فيه من المادية، ولكنه ال 

العامة ال السلطة  تدخل  أو  القهر  إلى مستوى  الجزاء يصل  ذلك  إذا كان حصول  سيما 

الغرض وهو ضمان حصول النظام المطلوب بشكل تلقائي ما دامت الجزاءات تحقق  

به المجتمع، ومثل هذه الجزاءات تكثر في االسالم   وضعه من قبل المشرع والذي يرضى

فأحكام الكفارات بشكل عام تنطلق من هذا المنطلق وتصلح أن تكون جزاءات تلقائية ال 

ن في أي من اج إلى تدخل السلطة العامة لتنفيذها ومنها جزاء صيام شهرين متتالييتحت

الجماع في نهار رمضان  حاالت ثالث هي كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة  

 وغيرها من الكفارات األخرى.

أن   يمكن  قانوناً  عليها  المنصوص  التلقائية  الجزاءات  استخدام  بأن  نرى  وعليه 

رغم أن  ناجحاً عن الجزاءات المادية القهرية التي تفرضها السلطة العامة  يشكل بديالً 

مهم جداً يؤثر في فعالية   هذه الجزاءات فيها من المادية الكثير ولكنها تخلصنا من  أمر

الجزاءات أال وهو تدخل السلطات العامة في فرض الجزاءات وما قد يجره ذلك من 

عن فرضها اإلحجام  فرضها دون وجه حق أو بالعكس    تمادى تلك السلطة في االكثار من

أو عدم وصول علم بوقوع الفعل ألي سبب كان كالخطأ أو السهو  في كثير من االحيان 

فيتم ايقاع الجزاء تلقائياً ودون الحاجة إلى تدخلها  ،أو الفساد المالي واالداري أو غيرها

ك للكشف عن الجزاء ال انشائه  وحتى في بعض الحاالت التي تتدخل فيها يكون تدخلها ذل

 وليكون ذلك رديفاً للجزاء المعنوي. 

أن الجزاءات التلقائية يمكن أن تحمل في طياتها جانب مادياً يمكن أن يعيدنا  ع وم

تلك  أن  العزاء  أن  إال   ، البحتة  النفعية  والنظرة  والخسارة  الربح  حسابات  مربع  إلى 

الشخاص بارتكاب المخالفات للقواعد القانونية الحسابات يدخل فيها ايضاً قيام الكثير من ا

جزاءات المادية بناء على ترتيب مسبق مع الجهات المعنية على أمل عدم الخضوع لل
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جزاءات او تنفيذها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان وجود الجزاءات بفرض تلك ال

لل التام  االلغاء  يعني  ال  السلوكي  االقتصاد  آليات  استخدام  أو  المادية  المعنوية  جوانب 

ما يعني المزاوجة بين االثنين على واالبقاء فقط على الجوانب النفسية واالجتماعية بقدر  

المرحلة ريثما نصل   تتطلب من تصورات االقل في هذه  لنرى ما  إلى مرحلة أخرى 

 تناسبها وهكذا يتم وضع ما يتناسب وكل مرحلة من معطيات وظروف وتطورات. 

ال النظرة  مع  على  وانسجاماً  بالتركيز  المادية  الحوافز  بدأت  فقد  النفعية  مادية 

الما القانونيةالجوانب  بالقاعدة  المكلفين  اتباع  الحث على  ديدنها  ليكون  فيها  سلوكاً   لية 

سلبياً   طابعاً  تحمل  كانت  سواء  مغرية  مالية  حوافز  على  الحصول  مقابل  في  معيناً 

الضريبية   االسعار  تخفيض  أو  الضريبية  والمنح كاإلعفاءات  كاإلعانات  ايجابياً  أو 

إل  (1) وغيرها  والمكافآت  تلتفت  أن  المعنويدون  الجانب  الحوافز ى  كانت  ثم  ومن   ،

المعنوية تعاني من ضعف في اهتمام المشرع والمنفذ واالكاديمي بها، اللهم إال بعض 

زيادتها االشارات والتطبيقات البسيطة التي تحتاج إلى المزيد من المتابعة واالهتمام عبر  

نظرة النفعية وولوج تطبيقات كماً ونوعاً بابتكار المزيد من اشكالها والتقليل ما امكن ال

إلى االقتصاد السلوكي التي تدعو إلى زج العن القانوني جنباً  التحليل  النفسية في  اصر 

 جنب مع العناصر المادية. 

الية دون غيرها  والجدير بالذكر أن ما الحظناه من تركيز المشرع على الحوافز الم

عني مطلقاً عدم إمكانية االستعانة  من الحوافز المادية األخرى أو الحوافز المعنوية ال ي

فالباب باعتقادنا مفتوح لولوج المشرع لهذه الحوافز بالحوافز المعنوية، بل على العكس  

النفعية  النظرة  وبحكم  المشرع  أن  األمر  في  ما  المالية وكل  الحوافز  إلى جانب   أيضاً 

ة التي تضمنها غير المقيتة اقتصر على األولى دون الثانية وهو ما جعل القواعد القانوني 

ير من الحوافز لم تستطع أن تثمر في فعالة من الناحية التطبيقية، إذ نجد أن هناك الكث

 
ركات ي بحث مقدم ىل  المعهد العربي للتخطيط في الكويت ي ية للشؤد.حسؤين االسؤرج : المسؤوولية االجتماع  1
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تلك  في  بها طمعاً  االلتزام  إلى  بالقاعدة  المكلفين  لدفع  وأهدافه  المشرع  غايات  تحقيق 

م ك الن هناك اهمال أو اغفال للعوامل النفسية التي تدفع المكلف إلى عدالحوافز، وذل

وصل إلى حالة   االكتراث لتلك الحوافز كأن يكون المكلف ليس بحاجة لها وأنه كان قد 

من االشباع بعد أن كان بحاجة ماسة إليها مما يتطلب اللعب على الوتر النفسي وزج 

وني ودفع المكلف إلى االنخراط في ممارسات العوامل النفسية في صلب التحليل القان

ة بسيطة فقد اكدت الدراسات التجريبية لالقتصاد السلوكي معينة عبر تنبيهات اجتماعي 

ندما يصل إلى مستوى من االكتفاء يندفع إلى التوقف عن العمل فقد جرب أن االنسان ع 

تي يحصل عليها ذلك مع سائقي سيارات االجرة واثبت أن حصول السائق على االجور ال

منتصف النهار فإن ذلك كل يوم أو التي خطط للحصول عليها حتى وان كان ذلك في  

ع المادي الذي كان وراء انطالقه للعمل سيجعله يتوقف عن العمل في ذلك اليوم الن الداف

قد اشبع ولم يعد بحاجة إلى االستمرار رغم ما في هذا االستمرار من إمكانية لزيادة 

عمل   ك اليوم ، والحال ذاته مع بقية ابناء المجتمع من أي مهنة أو حرفة أوالدخل في ذل

وان اثمرت في وقت فالجميع يخضعون لذات التحيز وبالتالي فإن هذه الحوافز المالية  

معين فأنها غير صالحة على المستوى الدائم خالفاً لما يشاع ولما تنتهجه النظرية العامة 

 والخسارة دون غيرها ستكون حاضرة في هذا المجال. للقانون من أن حسابات الربح

نهج النظرية العامة للقانون وهو ما يتجلى  غال في النفعية في  نعم ال زال هناك اي

عن   ناجحاً  بديالً  تشكل  التي  التلقائية  أو  المعنوية  للحوافز  تام  شبه  غياب  في  واضحاً 

ذ أو فعالية القاعدة القانونية وذلك الجزاءات والحوافز المادية لتعلب دوراً مرموقاً في انفا

وا نفسية  عناصر  من  تزجه  ما  آليات بحكم  زجت  كما  القانوني  التحليل  إلى  جتماعية 

لعناصر في التحليل االقتصادي وانتشلته من واقعه المرير لتصل االقتصاد السلوكي تلك ا

فتطعيم أو تغذية  به إلى اعلى المستويات واقربها إلى الواقع بعد أن كان بعيداً عنه، إذا  

الجتماعية يمكن أيضاً أن يرتقي بها القاعدة القانونية بمجموعة من التنبيهات النفسية وا

 إلى المستوى االفضل ، وكما يأتي: 
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ال شك أن هناك اغفاالً كبيراً لها من المشرع اال في صور    ـ الحوافز المعنوية:ـ1

لعراقية في كتب الشكر والتقدير أو اشكال بسيطة تتجلى ربما في المنظومة القانونية ا

ي المسؤولية العقدية منها والتقصيرية، ذلك الوظيفية والتعويض عن الضرر االدبي ف

من   البسيطة  الصور  هذه  منطلقاً أن  لتكون  باعتقادنا سوى  تكفي  ال  المعنوية  الحوافز 

فز المالية للمزيد من الحوافز المعنوية ولكنها في الوقت نفسه تأكيد على عدم نجاعة الحوا

ت المادية والحوافز المالية وعدم في ادراك النتائج المرجوة منها، نتيجة االكتفاء بالجزاءا

ذات التأثير الكبير في الجانب النفسي للمكلف بالقاعدة، اعارة أي اهتمام للحوافز المعنوية  

 وربما يكون من بين ابرز الحوافز المعنوية في هذا الجانب ما يأتي:ـ 

إذا   ل على أعلى المراتب في تصنيفات االلتزام بالقاعدة القانونية:ـأ ـ الحصو

ظمات دولية قد وضعت مؤشرات ومالمح قياس مستوى االعمال المجتمعية  انت منك

( بما   Social Business for Responsibilityالتي تلجها الشركات ومنها منظمة )  

لتحصل   مجتمعية  بممارسات  للقيام  تتسابق  الشركات  في جعل  المراتب  اعلى  على 

، فإن الدولة وهيئاتها العامة (1)سنة    تصنيفات المسؤولية المجتمعية التي تعلن عنها كل

القواعد  التي تطبق  بالشركات  االسلوب وعمل تصنيف خاص  بذلك  االستعانة  يمكنها 

اعمالها  موافقة  على  تحرص  الشركات  يجعل  ما  وهو  سنوياً  وتصدره  القانونية 

دية  وتصرفاتها مع القواعد القانونية فتلتزم بها دون الحاجة إلى التلويح بالجزاءات الما

حتى منح الحوافز المالية المغربية، وقد جربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وال  

في العراق هذا األسلوب مع جامعاتها وكلياتها حيث وضعت معايير تصنيف مستوى  

األداء للجامعات والكليات وارسلت لجاناً إلى تلك المؤسسات لمعرفة مدى التزامها بتلك 

ثم   ، ومن  األداء    اعلنت عنالمعايير  على مستوى  كبيراً  فكان وقعها  التصنيفات  تلك 

 
ينظر في تفصؤؤي  ذلك د. عروب السؤؤيد يوسؤؤف الرفاعي : المسؤؤوولية االجتماعية للشؤؤركات في الدو     -  1

وولية المجتمعية   للمسالعربية : ىشكاليات في النظرية والتطبيق ، بحث مقدم ىل  الموتمر العلمي الدولي األو
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وااللتزام بالمعايير وكان لترتيب الجامعات والكليات أثر كبير في تغيير أسلوب عملها 

بحيث أن الكثير من تلك المؤسسات تركت مضمون العملية التعليمية والبحثية وركزت 

وعليه فمع تحفظنا على بعض صنيفات،  اهتمامها على الظفر بأعلى المراتب في تلك الت

الممارسات في ذلك البرنامج إال أنه يمثل تجربة يجب االستفادة منها في مجال الدفع 

باتجاه تنفيذ القواعد القانونية كأسلوب ذكي وفعال وقليل التكاليف وبالتالي يأتي بنتائج 

يشكل االهتمام ، وربما  طيبة، ناهيك عن بعده عن االلزام، على االقل من الناحية النظرية  

كتصنيفات  والعامة  منها  الخاصة  المؤسسات  لكل  العالمية  التصنيفات  بنتائج  الكبير 

الجامعات والشركات ومنظمات المجتمع المدني واالحزاب والمناطق السياحية وغيرها، 

فرغم ان المعايير التي تضعها تلك المنظمات غير ملزمة إال أن وقعها كان كبيراً إلى 

دفعت جميع تلك المؤسسات بالحرص على تنفيذ تلك المعايير طواعية بحيث ان  درجة

تلك  على  يترتب  ال  أنه  تصنيفاتها رغم  في  المراتب  اعلى  على  الحصول  في  وطمعاً 

 التصنيفات أي آثار مالية مباشرة.

يمكن استخدام وسيلة   ب ـ شهادات ودروع ولوحات شرف الخدمة المجتمعية:ـ

آلية معنو اال وهي اصدار الدولة لشهادات تسمى بشهادات الخدمة   ية جديدةجديدة أو 

االجتماعية وتمنح لألشخاص الطبيعية أو المعنوية التي تقدم خدمات للمجتمع دون أن  

تكون ملزمة بذلك وان ال يكون لهذه الشهادات أي ارتباط بمزاياً مالية لتلك الجهات فهي 

ها وقع كبير في نفوس األفراد أو شهادات لمجرد شهادة معنوية ليس اال ، ولكن تلك ال

القائمين على الشركات فاذا ما قمنا بمراجعة مكتب مدير أي شركة لوجدنا أنه يغص 

بشهادات حسن األداء أو خدمة المجتمع المقدمة من منظمات المجتمع المدني ، فضالً 

من ة معينة عن دروع العرفان بالجهود المبذولة في خدمة المجتمع أو حتى في خدمة فئ

ابناء المجتمع كأن تقدم شركة اتصاالت معينة خدمة تعديل مداخل ومخارج جامعة معينة 

لتصبح سهلة الدخول والخروج منها لذوي االعاقة فتقدم جمعية ذوي االعاقة في المدينة  

بهذا الخصوص  تدرج اسمها في لوحة شرف  أو  العرفان والتقدير  الشركة درع  لتلك 
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الشأن، وعلى ذات النهج يمكن أن تحصل الكثير من الشركات   ا في هذاعرفاناً بمجهوداته

على العديد من الشهادات والدروع، وال شك أن وضع تلك الشهادات والدروع في مكتب 

المدير داللة قاطعة على االهتمام بها واالعتزاز بالحصول عليها، وبالتالي االندفاع نحو  

ت معينة كمنظمة ما أو هيئة عامة أو طلب جها  خدمة المجتمع طوعياً أو حتى بناًء على

 غيرها. 

حرصاً على تحييد دور السلطة العامة في منح الحوافز    ـ الحوافز التلقائية :ـ 2

المالية وما يرافقه من فساد مالي واداري أو التأخر في منح الحوافز لبعض االشخاص 

الت ببعض الحوافز  يتوجب االستعانة  بحتة  لتي يحصل لقائية األسباب شخصية ونفعية 

عليها الشخص طبيعياً كان أم معنوياً بعد القيام بعمل معين وذلك على غرار ما يسمى 

في الشريعة االسالمية بالرخص مصداقاً لقوله عز وجل )َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه 

َن اْلُهدَٰى َواْلفُْرقَاِن ۚ َشِهدَ ِمنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ ۖ َوَمن َكاَن  فََمن  اْلقُْرآُن ُهدًى ل ِلنَّاِس َوبَي ِنَاتٍّ م ِ

ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسرَ  ْن أَيَّامٍّ أَُخَر ۗ يُِريدُ َّللاَّ َوِلتُْكِملُوا   َمِريًضا أَْو َعلَٰى َسفَرٍّ فَِعدَّةٌ م ِ

َ َعلَٰى َما َهدَاُكمْ  (  وقوله تعالى أيضاً 185ُكْم تَْشُكُروَن( ) البقرة ، َولَعَلَّ  اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها ( ) البقرة ،   ( وقوله كذلك )َوإِذَا َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض 286)ال يَُكل ُِف َّللاَّ

اَلةِ إِْن ِخْفتُْم أَن يَْفتِ  لَِّذيَن َكفَُروا ۚ إِنَّ اْلَكافِِريَن نَُكُم افَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَن تَْقُصُروا ِمَن الصَّ

بِينًا ( )النساء ،   ا مُّ  ( ، وغيرها من اآليات واألحكام الشرعية األخرى.   101َكانُوا لَُكْم َعدُوًّ

 غياب التوقيت المناسب للقانون:  المطلب الثاني

يث لم يعد من المقبول في الوقت الحاضر أن يتضمن القانون عنصر المفاجأة بح  

دون سابق انذار وال يعرف به ابناء المجتمع ودون اي مقدمات أو تحضيرات أو يصدر  

غير   اخرى  مراحل  تسبقه  أن  بعد  القانون  صدور  الطبيعي  من  اضحى  فقد  تنبيهات 

دراسة  من  األولى  السنوات  في  للقانون  دراستنا  في  عليها  تعرفنا  التي  المراحل 

القا مشروع  اعداد  مرحلة  من  مالبكالوريوس  ثم  التصديق نون  فمرحلة  االقرار  رحلة 
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والنشر ومن ثم التنفيذ، بل البد من أن تسبقها مرحلة حشد الدعم االجتماعي والسياسي 

واالقتصادي وربما حتى الدولي وهو ما يجعل القانون يصدر وقد أصبح معلوماً به من 

به المكلفين  فيهم  بما  الجميع  تعزيز  (1) قبل  في  ذلك  اسهام  عن  وفضالً  العلم ،  عناصر 

للقانون فانه بما يعزز حسن توقيت   والفهم  المناسب  التوقيت  إلى اختيار  سيؤدى حتماً 

 بعض االلتزامات التي يتضمنها أو يفرضها على المخاطبين والمكلفين به.  

لخلل وعليه فعندما نتحدث عن غياب التوقيت المناسب للقانون نقصد به استشعار ا

القانون  القاعدة  ينتاب  المناسب  الذي  الوقت  اختيارها  واعدادها ية وعدم  القاعدة  لوضع 

وصدورها ونشرها ونفاذها وهو ما بدا واضحاً في كتابات فقهاء القانون منذ مطلع األلفية  

الثالثة وتوجهات المنظمات الدولية ونصائحها ونماذج العمل التي تقدمها للدول لالستعانة 

في   بحياة  بها  الصلة  ذات  القوانين  ذلك  اصدار  فكلها مؤشرات على   ، الخلل المجتمع 

النفسي  السلوك  عناصر  وزج  السلوكي  االقتصاد  آليات  إلى  للجوء  مبررات  وبالتالي 

ومتطلباته  القانون  وضع  خالل  من  للقانون  العامة  النظرية  مجاالت  في  واالجتماعي 

 ضمن التوقيت المناسب لجميع االطراف.

توى رونا في المنظومات الصحية على مس لفشل الذريع الذي اثبتته أزمة كوولعل ا

العالم اجمع بدوله المتقدمة والنامية هو دليل على غياب التوقيت المناسب لعمل القواعد  

القانونية الموضوعة لمواجهة االوبئة واالمراض فلو كانت تعمل بدقة من حيث التوقيت 

د المتزايد لفايروس  ية خدماتها أوالً بأول وتوقف المالستطاعت أن تقدم المؤسسات الصح

جد والذي ال زال حتى االن يفتك بمئات آالف االشخاص حول العالم ، فلو كورونا المست

كان الفشل في الدول النامية فقط الستطعنا القول بأن الخلل في التطبيق أما ونحن نجد  

ن لى رأسها الواليات المتحدة والصي أن ذلك الخلل في الدول االكثر تقدماً في العالم وع

قواعد القانونية المنظمة لتلك المؤسسات الصحية وعملها فالشك أن االشكالية تكمن في ال

 
سؤياسؤات التشؤغي  الوطنية ي دلي  اسؤترشؤادط ي صؤادر عن ادار) سؤياسؤة التشؤغي  ، منظمة العم  الدولية ،   -  1

 .25ي ا 2014) ، القاهر
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التوقيت  ذلك  تأخير في  فأي  للتحرك والمواجهة  المناسب  الوقت  اختيار  وبالتحديد في 

مكان السيطرة يجعل من ذلك التدخل غير مجدياً ويكون الفايروس قد انتشر ولم يعد باإل

انتشار الفايروس وما يقال عن كونه  يداً عن التكهنات الخاصة بأسباب  عليه، هذا طبعاً بع

بفعل فاعل وانه نوع من انواع الحرب البيولوجية فاألمر سيان لدى المؤسسات الصحية 

 التي كان االجدر بها أن تواجهه باإلمكانيات الكبيرة التي تملكها.

ال التوقيت  ذلك مناسب لألطراف كافة يتضمن ضرورة  والحديث عن  يكون  أن 

مالئماً كما يحلو لبعض الفقه تسميته بكل ما تعنيه كلمة المالءمة من التوقيت مناسباً أو  

انفتاح على الدولة وهيئاتها العامة ذات الصلة بموضوع القانون كدوائر الضريبة وهيئات 

 قطاع العام والقطاع الخاص المعني االستثمار بالنسبة للقوانين الضريبية، فضالً عن ال

عليه في مجال االستثمار، ناهيك عن المكلفين بتلك القواعد   بذلك القانون والنتائج المترتبة

القانونية كالمكلفين بالضريبة، وعلى المنوال ذاته تنسج االفكار في القوانين األخرى من 

قتصادية أو السياسية أو فغياب التوقيت المناسب يكون من النواحي اال،  مالية وغيرها

 ية. االجتماع

العامة   المالية  موضوعات  من  موضوع  كل  نهاية  العامة  المالية  كتب  وتتحدث 

الرئيسة الثالث من نفقات عامة وايرادات عامة وموازنة عامة ، وكذلك في ختام كل 

بمثابة   وهو  منها  لكل  االقتصادية  اآلثار  عن  الموضوعات  تلك  من  فرعي  موضوع 

جدو الظوادراسات  تلك  تحلل  الحقة  اقتصادية  اآلثار ى  على  وتتعرف  المالية  هر 

قتصادية التي تتركها على االقتصاد في الدولة وتؤشر مواطن الخلل وتضع الحلول اال

المناسبة على شكل مقترحات، وبالمثل فان فقهاء القانون وفي معرض دراستهم للقوانين 

والتناول   االيجاز  من  وبشيء  يحاولون  اآلثار المالية  على  الضوء  تسليط  الخجول 

القواا تلك  تتركها  التي  في القتصادية  ودورها  البالد  في  االقتصادي  الواقع  على  نين 

النهوض بذلك الواقع نحو االفضل وتحقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية ومن  
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جنب ثم التأكيد على عناصر القوة ومواطن الوهن واقتراح تعزيز األولى وتجاوز أو ت

 ت عاجلة للقوانين محل الدراسة.الثانية من خالل اجراء تعديال

تدرس سوى   ال  إذ  القانونية  الدراسات  في  التقليدي  االسلوب  هو  هذا  كان  واذا 

قبل   ولو  الصادرة  االقل  أو على  النافذة،  الفقهية نفادهاالقوانين  الرقابة  بمثابة  فتكون   ،

جديدة اصبح غير متوافق مع المشكالت ال  الالحقة على القوانين، غير أن هذا االسلوب 

العامة   النظرية  واقع التي طالت  القانون عن  بانفصام  منها  يتعلق  ما  للقانون وخاصة 

المجتمع ومنه الواقع االقتصادي، وهذا ما دفعنا رغم أنكار البعض لمسلكنا إلى وضع 

مرحلة   بعض مشاريع القوانين المالية في العراق موضوع البحث والدراسة وهي في 

داخل   واالقرار  واستبعادها   مجلسالمناقشات  الخلل  مكامن  تحديد  لنا  ليتسنى  النواب 

والتعرف على مواقع القوة وتكريسها، وربما يكون من بينها التوقيت المناسب من الناحية  

 االقتصادية إلصدار القانون والعمل به. 

ى بعض الدول النامية باتت  فلعلنا ال نذيع سراً أن قلنا أن الدول المتقدمة اليوم وحت

رورة توافق القانون مع الواقع االقتصادي صراحة تارة وضمناً تارةً أخرى بضتعترف  

من الناحيتين الموضوعية واالجرائية التي يدخل ضمنها عنصر التوقيت بما في ذلك 

القوانين التي تفرض التزامات مالية رغم ما يعرف عن هذه القوانين بكونها ذات صفة 

بها أو األموال بالكامل سواء في تحديد المكلفين  ة تنفرد الدولة بتحديد مضامينها  جبري

الخاضعة لها أو االسعار أو الطرق الجباية بحيث ال يكون إلرادة المكلفين بها دور في 

 (1)  تعيين تلك المضامين ، وانما يكون عليهم االلتزام الصارم بها.

 
ؤؤؤؤؤؤ د. احمد خلف حسؤين الدخي  : دور القوانين الضؤريبية في تعزيز التوازن بين السؤلطة والحرية ، بحث   1

جامعة القاضؤي عياض، بشؤراكة    -مقدم ىل  الندو) العلمية الدولية التي اقامها المركز الجامعي بقلعة السؤراغنة  
ن "الضؤؤؤريبة، الدولة، القانون ، تحت عنوا  م  مركز تكام  للدراسؤؤؤات واألبحاث، وموسؤؤؤسؤؤؤة هانس زايد 

  5، ا   2020فبراير   12ؤؤؤؤؤ11والمجتم : التطور التاريخي، ىكراهات الحاضر وتحديات المستقب " يومي 
 وما بعدها.
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  على مسلك المشرع   (1)لبعض من الفقهوهو ما يدفعنا إلى عدم قبول اعتراض ا

بالشركات في قانون ضريبة الكويتي في ارجا ء فكرة دمج قوانين الضرائب الخاصة 

موحد تحت مسمى قانون الضريبة على رقم االعمال على أساس أن ارجاء تلك الفكرة 

 لعدة سنوات كان بناًء على طلب غرفة التجارة والصناعة في الكويت وذلك لعدم مناسبة 

فرضها اضر وضرورة انتظار الوقت المناسب لهذه الفريضة للشركات في الوقت الح

منع االصدار حتى   مما  قبل اصداره  بالقانون  للمكلفين  واضحاً  تأثيراً  يؤشر  ذلك  وان 

الذي اآل التطور  أولها  مبررات  لعدة  طبيعية  استجابة  هو  مسلك  هكذا  أن  فالحقيقة  ن، 

وال للقانون  العامة  النظرية  بمااصاب  القانون  صدور  ضرورة  على  اكد  ينسجم    ذي 

ظم دور القطاع الخاص في مجال صنع السياسات العامة واوضاع المجتمع وثانيها تعا

السلطة وثالثها  الفعلي على  القابض  وبالتالي  االنتخابية  للحمالت  الرئيس  الداعم  كونه 

النواحي االقتصادية   األهمية البالغة الختيار التوقيت المناسب إلصدار القانون من جميع

 السياسية. واالجتماعية و

وبالمثل فإن للجانب السياسي أثر كبير في تهيئة النفوس لتقبل القانون وقبوله من  

جميع النواحي وخاصة من حيث التوقيت، وان لم يكن القانون من القوانين ذات الصلة 

والتشريع ستكون   بالشأن السياسي، فجميع القوانين وبحكم دخولها في مرحلتي االعداد 

ها والسلطة التشريعية التي تتولى السلطة التنفيذية التي تقوم بإعداد مطروحة على طاولة  

مناقشتها واقرارها وال يخفى مدى التداخل الكبير بين الشأن السياسي في هاتين السلطتين 

ا سواء كان النظام السياسي المعتمد هو نظام برلماني أو مختلط أو رئاسي وخاصة عندم

لسلطتين  ياسية التي تسيطر على كل سلطة من ايكون هناك اختالف في االحزاب الس

وبالتحديد عندما يسيطر حزب معين ويمتلك االغلبية في السلطة التشريعية فيما يسيطر 

حزب آخر على السلطة التنفيذية مع ندرة حصول ذلك في االنظمة البرلمانية، إذ تزداد  

 
ؤؤؤؤؤؤ د. فاطمة دشؤتي : مدى تأثير القانون المالي عل  سؤلوك االفراد ، بحث منشؤور في مجلة عالم الفكر ،   1

 دها.وما بع 157ا،  2018،  174الكويت ، ع



94 
 

، إذ يحاول كل حزب لقوانين سياسية كانت أم غير سياسيةحدة عدم التوافق على جميع ا

ا الحزب  يحرج  أو أن  القانون  اصدار  يجعل  أن  فيحاول  وناخبيه  جمهوره  امام  آلخر 

تعطيله فرصة لكسب االصوات والظفر بالسلطة أو المحافظة عليها وبقائها في حوزة 

 (1)الحزب الحاكم.

وظروفه التي تدفعه إلى قبول أو رفض  وال شك أن لكل حزب سياسي حساباته  

الق أخراصدار  مرحلة  إلى  تأجيله  أو  معينة  مرحلة  في  الداخلية  انون  لعالقاته  وفقاً  ى 

والخارجية فقد يكون للقانون انعكاسات معينة على الدول األخرى كدول الجوار وخاصة 

ذه فالكثير من ما يتطلب حشد دعم تلك الدول لهذا القانون وحسن تنفي  ،القوانين المالية

 ً ن وان هذا  الدوافع التي ادت بها إلى اصدار ذلك القانو الدول تحاول أن تبرر دبلوماسيا

األخير ليس فيه استهداف أو نية لإلضرار بالدول األخرى بقدر ما هو ناتج عن حاجة 

ملحة لدى الدولة التي اصدرته ولنا في ما يحدث على الساحة الدولية امثلة حية على 

يرورة تلك العالقات ضرورة ة بعد التشابك الكبير في العالقات الدولية وص ذلك خاص

 الحاضر نتيجة النتشار سياسات العولمة التي طورتها.  البد منها في الوقت 

وكما الحال مع الجوانب االقتصادية والسياسية البد أن يكون القانون مناسباً من  

يشكل مخالفة ومناهضة لما يروم   حيث التوقيت للوضع االجتماعي في البالد بحيث ال

اال دخل في ما بات يطلق لم به وأن ال يمثل مفاجأة للسياق االجتماعي والمجتمع أو يع

الضرورة  مبدأ  اقرار  بعد  خاصة  له  واضحة  مخالفة  ويشكل  القانوني  االمن  عليه 

 االجتماعية للتشريع من الجهات المختصة بالرقابة على دستورية القوانين في كثير من 

المبدأ ال يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع من الدول كألمانيا وفرنساً وغيرها فوفقاً لهذا  

القوانين ما ال يتوافق مع المتطلبات االجتماعية في البالد، وبما اننا تحدثنا بإسهاب عن 

ضرورة التوافق بين القانون وبين الواقع االجتماعي فإننا نود هنا التركيز على مسألة 

 
، دار االبداع للطباعة والنشر والتوزي  ،   1ؤ د. احمد خلف حسين الدخي  : استراتيجية مكافحة البطالة ، ط  1

 .139، ا 2018تكريت ، 
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لتي يتضمنها فهي مسألة مهمة جداً، ت االجتماعي المناسب للقانون أو لاللتزامات االتوقي

القانون بحد ذاته ضرورة اجتماعية إلى حد كبير ولكن ليس في الوقت الذي  إذ قد يكون

 صدر فيه القانون وإنما ربما في وقت الحق.

شد الدعم  وال شك أن اختيار التوقيت المناسب للقانون ال يكون إال من خالل ح

المس االجتماعية  الهيئات  من  ومنظمات للقانون  كالنقابات  البالد،  في  والرئيسة  يطرة 

وسائل  على  الناشطين  حتى  وربما  الدينية  والمرجعيات  والجمعيات  المدني  المجتمع 

التواصل االجتماعي، فجميع هؤالء يسهم في تكوين الرأي العام في الدولة ويستطيعون 

هو ما دفع الكثير ت االفضل للقانون ولاللتزامات المرتبطة به، و مجتمعين تحديد التوقي

ت المنظمات الدولية التي تؤكد أن اصدار أي قانون يجب من الدول إلى األخذ بمقترحا 

أن يحظى بدعم اجتماعي كبير يحدد جميع تفاصيله بما في ذلك الجانب الزمني بالشكل 

ا قد  كان  إذا  إال  القانون  عدم صدور  يضمن  الناحية  الذي  من  المناسب  التوقيت  ختار 

 االجتماعية. 

وربما تكون االزمات التي تمر بها البلدان اختباراً حقيقياً لتأثير تلك الجهات في  

المجتمع وامكانية االستعانة بها لتحسين وقت القانون والتزاماته فلو أخذنا قرارات فرض 

ية إذ أن مثل هذه القرارات حظر التجوال وايقاف صالة الجمعة وايقاف الزيارات الدين

و تطبيقها  يمكن  لتأكيد  ال  الدينية  المرجعيات  تتدخل  مالم  من قبولها  وقبولها  شرعيتها 

المواطن في وقت أزمة صحية واال لو كان القرار باإليقاف أو المنع في غير توقيت 

األزمة ألصبح من الصعب تطبيقه، بل ربما جاء بنتائج عكسية قد تصل إلى مستويات 

نب االجتماعي بحيث تؤثر على نسيج قدمة من المشاكل التي ال تحمد عقباها في الجا مت

 ى العالقات بين افراده وكذلك بين االفراد والسلطة العامة.المجتمع وعل

 الخاتمة
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وفي ختام هذه الدراسة ال يسعنا إال أن نحدد ابرز االستنتاجات واهم التوصيات  

 نقطتين ، وكما يأتي :ـ التي خرجنا بها وذلك في 

 مجموعة استنتاجات أهمها:  احث إلىخلص البأوالً :ـ االستنتاجات :ـ 

مجاالت 1 عدة  في  القانونية  القاعدة  في  مزمناً  اثبتت عجزاً  كورونا  أزمة  أن  ـ 

ابرزها ضيق نطاقها عن تنظيم عالقة االنسان بنفسه واتباعها لنهج نفعي بحت رغم ان 

الق بالقاعدة  وم المخاطبين  المادية  الجوانب  الى  باإلضافة  اخرى  لهم جوانب  نها انونية 

 مناسب للقانون. الجانب النفسي، كما امتد العجز الى غياب التوقيت ال

بقاء 2 العالم  شهدها  التي  الكبيرة  الصحية  التطورات  بعد  المقبول  من  يعد  لم  ـ 

ر توسعها الى تلك القاعدة القانونية قاصرة عن شمول عالقة االنسان بنفسه، بل ان بواد 

الطوارئ قوانين  في  ظاهرة  بدت  بعض   العالقات  في  مؤخراً  التي صدرت  الصحية 

 الدول.

القاعدة  3 اعتمدتها  التي  والخسارة  الربح  في حسابات  جلياً  النفعي  النهج  يبدو  ـ 

تصرفات  إلى  والنظر  المادية  الحوافز  ومنح  المادية  الجزاءات  تقرير  عبر  القانونية 

بة على االلتزام عدة على انها عقالنية بالكامل توازن بين المصلحة المترتالمكلفين بالقا

 فز المغرية دون االلتفات الى مشاعرهم. بالقاعدة لتجنب الجزاء او للظفر بالحوا

ـ بات من غير المقبول في الوقت الحاضر أن يتضمن القانون عنصر المفاجأة، 4

لمرحل ة اعداد مشروع القانون ثم مرحلة فقد اضحى من الغريب صدور القانون وفقاً 

 والنشر ومن ثم التنفيذ. االقرار فمرحلة التصديق

المعنوية  5 الجزاءات  واغفال  القهرية  المادية  الجزاءات  على  التركيز  ان  ـ 

 والتلقائية يكرس النفعية المقيتة في القاعدة القانونية.
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المعنوية و6 الحوافز  واهمال  المالية  بالحوافز  االهتمام  ان  تجسيد ـ  فيه  التلقائية 

 انونية. واضح واصرار على نفعية القاعدة الق

ـ ال يمكن ان تبقى القاعدة القانونية بعيدة عن معطيات وظروف واحوال المجتمع  7

 من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

 ثانياً:ـ التوصيات 

 نوصي بما يأتي :  

لتوسيع النطاق الموضوعي للقاعدة القانونية ليصل  ـ االستعانة بالوسائل الحديثة    1

 ن بنفسه.الى عالقة االنسا 

في  2 تصب  نتائج  لتحقيق  بنفسه  االسان  عالقة  تنظيم  تطبيقات  من  االكثار  ـ 

 المصلحة العامة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

باليات 3 النفسية باالستعانة  العناصر  القانوني ببعض  التحليل  االقتصاد    ـ تطعيم 

 السلوكي وعدم االكتفاء بالجوانب المادية البحتة. 

اال4 بالقاعدة ستعا ـ  المكلفين  لمشاعر  محاكاة  المعنوية  والحوافز  بالجزاءات  نة 

 القانونية لحثهم على االلتزام بها. 

ـ التوسع في استخدام الجزاءات والحوافز التلقائية لتجنب اي اشكاليات تتعلق  5

 عامة بفرض الجزاءات المادية أو منح الحوافز المادية. بعدم جدية السلطة ال

ن تكون القاعدة القانونية ذات توقيت مناسب من جميع  على ضرورة ا ـ التأكيد  6

 النواحي المختلفة وخاصة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

الدعم 7 حشد  مرحلة  القانون  لصدور  المعروفة  المراحل  تسبق  أن  من  البد  ـ 

قد السياسي واالقتصادي وربما حتى الدولي وهو ما يجعل القانون يصدر واالجتماعي و

 أصبح معلوماً به من قبل الجميع بما فيهم المكلفين به. 
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 قائمة المصادر والمراجع   

 

 أـ الكتب  

، دار االبداع   1ـ د. احمد خلف حسين الدخيل : استراتيجية مكافحة البطالة ، ط1

 . 2018والتوزيع ، تكريت ، للطباعة والنشر  

منظو2 من  العامة  المالية   : الدخيل  حسين  خلف  احمد  د.  طـ   ، قانوني  ،    1ر 

 . 2019المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،  

3  ، المعارف  منشأة   ، األول  القسم   ، القانون  إلى  المدخل   : كيرة  حسن  د..  ـ  

 االسكندرية ، بال سنة نشر. 

السيد  4 عبد  سمير  د.  , ـ  المعارف  منشأة   , للقانون  العامة  النظرية   : تناغو 

 . 1986االسكندرية , 

سترشادي , صادر عن ادارة سياسة التشغيل  الوطنية , دليل ا  ـ سياسات التشغيل5

 .2014، منظمة العمل الدولية ، القاهرة ، 

ـ عبد الباقي البكري وزهير البشير : المدخل لدراسة القانون ، بيت الحكمة ، 6

 د ، بال سنة نشر.بغدا

ي نظرية  ـ د. عبدالمجيد الحكيم وعبدالباقي البكري ومحمد طه البشير : الوجيز ف 7

العاتك لصناعة الكتاب ، ، مصادر االلتزام ،    1االلتزام في القانون المدني العراقي ، ج

 القاهرة ، بال سنة نشر. 

الوجيز في نظرية  ـ د. عبدالمجيد الحكيم وعبدالباقي البكري ومحمد طه البشير :  8

ناعة الكتاب ، ، مصادر االلتزام ، العاتك لص  2االلتزام في القانون المدني العراقي ، ج

 القاهرة ، بال سنة نشر. 

ـ د. محمد علي بدير وآخرون : مبادئ وأحكام القانون اإلداري  ، مديرية الكتب 9

 . 1993للطباعة والنشر ، بغداد ، 

 ب ـ البحوث والدراسات

د خلف حسين الدخيل : المسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن  ـ د. احم1

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول التمويل االسالمي المنعقد   برامج االقتصاد الدائري،

ومستدامة وسريعة  فعالة  مالية  استراتيجيات  نحو   : الدائري  االقتصاد   ( عنوان  تحت 

ا الدراسات  كلية  اقامته  الذي   ) الدوحة االستجابة   / خليفة  بن  حمد  بجامعة  السالمية 

 .2020شباط   6ـ 5باالشتراك مع مركز قطر للمال للفترة 
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ـ د. احمد خلف حسين الدخيل : دور القوانين الضريبية في تعزيز التوازن بين 2

السلطة والحرية ، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الدولية التي اقامها المركز الجامعي بقلعة 

واألبحاث،    -السراغنة   للدراسات  تكامل  مركز  مع  بشراكة  عياض،  القاضي  جامعة 

ع تحت  زايدل،  هانس  التطور ومؤسسة  والمجتمع:  القانون  الدولة،  "الضريبة،  نوان 

   2020فبراير  12ـ 11ستقبل" يومي  التاريخي، إكراهات الحاضر وتحديات الم

لة القانون  ـ د. احمد فتحي سرور : الغرامة الضريبية ، بحث منشور في مج3

 . 1960، يونيه  30، س 2واالقتصاد ، ع

االجتماعية4 المسؤولية   : د.حسين االسرج  المعهد    ـ  إلى  مقدم  بحث  للشركات, 

 . 2010, الكويت ,  90تخطيط في الكويت , ع العربي لل

ـ د. عروب السيد يوسف الرفاعي : المسؤولية االجتماعية للشركات في الدول  5

لنظرية والتطبيق ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي األول العربية : إشكاليات في ا

 28- 26اقامه مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية  للفترة من  للمسؤولية المجتمعية الذي  

 .الدوحة.2راسات المالية والمصرفية ،ع، منشور في مجلة الد  2016آذار 

االفراد ، بحث منشور   ـ د. فاطمة دشتي : مدى تأثير القانون المالي على سلوك 6

 . 2018،  174في مجلة عالم الفكر ، الكويت ، ع
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مراض  في مجال مكافحة األالتدابير الردعية "

دراسة في الجرائم   -المتنقلة في التشريع الجزائري

المخلة بالتدابير الوقائية المقررة لمواجهة األمراض 

 )19كوفيد (المتنقلة عموما ووباء فيروس كورونا 

 "-خصوصا

 

  
 الدكتور مداح حاج علي 

أستاذ محاضر بكلية الحقوق العلوم  

 السياسية 

 يارت جامعة ابن خلدون ت 

 ملخص:

األمراض الناتجة عن اإلصابة بفيروس تشكل األمراض المتنقلة عموما، بما فيها  

، ظاهرة خطيرة، لما لها من آثار وخيمة على المجتمع ككل، من -19كوفيد  –كورونا  

جميع المستويات واألصعدة، صحية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية. إلخ. وقد اعتنت 

للحد من الصحة في مختلف النظم القانونية بوضع تدابير وقائية  القوانين المنظمة لقطاع  

اإلصابة و/أو من انتشار اإلصابات بهذه األمراض، وغالبا ما تعرف هذه التدابير قدرا 

من اإلخالل وعدم االلتزام من جانب المعنيين بها، وهو ما يترتب عنه إفشال سياسة 

ما يترتب عن ذلك من أضرار وخيمة، الوقاية، وبالتالي تفشي األمراض المعدية، مع  

األفعال التي تتضمن إخالال بتدابير الوقاية من األمراض المتنقلة. وهو ما أوجب تجريم  

وتهدف هذه الدراسة إلى عرض هذه الجرائم، والتي سيتبين من خالل االطالع عليها 

لتي كانت قصور المنظومة التشريعية الجزائرية عن استيعاب كامل األفعال والسلوكات ا

 جديرة بالتجريم.
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، تدابير الوقاية، )19كوفيد  (فيروس كورونا    -متنقلة أمراض        :كلمات مفتاحية 

 .مكافحة األمراض المعدية، الجرائم المخلة بالتدابير الوقائية

Résumé :      Les maladies transmissibles en général, y compris celles causées 

par une infection par le virus Covid 19, sont un phénomène grave, car elles ont des 

effets redoutables sur la société dans son ensemble, à tous les niveaux. Les lois 

régissant le secteur de la santé, ont pris soin de mettre en place des mesures 

préventives pour réduire les infections et /ou la propagation des infections par ces 

maladies, et ces mesures sont souvent connues à un certain degré de violation et de 

manque d'engagement de la part des personnes y concernées, ce qui entraîne l'échec 

de la politique de prévention, et par conséquent l’éclosion des maladies infectieuses, 

avec les graves dommages qui en découlent. Cela a nécessité l'incrimination des 

actions qui comportaient une violation des mesures préventives contre les maladies 

transmissibles. Cette étude présente ces infractions, elle révélera l'incapacité du 

système législatif algérien à absorber tous les actes et comportements dignes de 

criminalisation. 

Mots clés : Maladies transmissibles ; virus corona (covid19) ; mesures de 

prévention ; la lutte contre les maladies infectieuses ; infractions contre les mesures 

préventives.  

 مقدمة

في        الصحة"  في  "الوقاية  مبدأ  إقرار  على  الجزائري  المشرع  حرص  لقد 

بالصحة   18/11القانون رقم   للمادة  1المتعلق  يقصد    34. وطبقا  فإنه  األخير،  هذا  من 

التقليص من أثر محددات األمراض   -بالوقاية في هذا الصدد "كل األعمال الرامية إلى:  

إيقاف انتشارها والحد من آثارها". وتختلف برامج وآليات   -دي حدوث األمراض.  تفاو  -

 
للجمهوريؤؤة الجزائريؤؤة المورخؤؤة في 02/07/2018المورخ في    1 الجريؤؤد) الرسؤؤؤؤميؤؤة  ، منشؤؤؤؤور في 

 وما يليها. 03، ا 46، العدد 29/07/2018
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الوقاية الصحية بحسب نوع المرض وخطورته، وقد ميز قانون الصحة الجزائري في 

من كل  بين  الوقاية  المتنقلة"   مسألة  ذات   1"األمراض   االنتشار   و"األمراض 

 .   3غير المتنقلة"  و"األمراض 2الدولي"

هي    -19كوفيد    –شك في أن األمراض الناتجة عن التقاط فيروس كورونا  وال     

من األمراض ذات االنتشار الدولي، وفقا لما هو مستخلص بوضوح من الواقع الذي 

يشهده المجتمع الدولي عامة، ووفقا للوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية. كذلك فإن 

األ أهذه  المنتقلة  األمراض  قبيل  من  هي  المعديةمراض  الحكومة 4و  سارعت  وقد   .

فيروس  وباء  من  للوقاية  إدارية،  أم  كانت  التدابير، صحية  كافة  اتخاذ  إلى  الجزائرية 

كورونا ومكافحته، حيث تم في هذا الصدد تشكيل "لجنة وطنية لرصد ومتابعة تطور 

كما تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم    ،03/20205/ 21انتشار فيروس كورونا" بتاريخ  

، 6ومكافحته   )19كوفيد  (المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا    69/ 20

التنفيذي رقم   المرسوم  أعقبه  للوقاية من   70/ 20الذي  تكميلية  تدابير  المتضمن تحديد 

 
 المتعلق بالصحة. 18/11من القانون رقم  41ىل   37تنظر: المواد من  1
 المتعلق بالصحة. 18/11من القانون رقم  44ىل   42تنظر: المواد من  2
 المتعلق بالصحة. 18/11من القانون رقم  48ىل   45تنظر: المواد من  3
حدد قائمؤة األمراض المتنقلؤة، التي ت المتعلق بالصؤؤؤؤحؤة عل  أنه "  18/11من القؤانون رقم    37تنا المؤاد)  4

يكون الكشؤف عنها سؤريا ومجانيا، والسؤيما منها األمراض المنتقلة جنسؤيا، عن طريق التنظيم". كذلك نصؤت  
من نفس القؤانون عل  أنؤه "تحؤدد قؤائمؤة األمراض المتنقلؤة الخؤاضؤؤؤؤعؤة للتصؤؤؤؤري   38من المؤاد)    02الفقر)  

يصؤؤؤؤنف وبؤاء فيروس كورونا    ئبان ووو  ص  نصيمي  رااااا م نوإذا كان   اانجبؤارط عن طريق التنظيم".  
ضؤؤمن قائمة األمراض المتنقلة أو المعدية، ىال أن ترسؤؤانة "النصؤؤوا التنظيمية التي صؤؤدرت لوضؤؤ  تدابير  

لهذا الوباء كمرض متنق  أو معد. كذلك فإن   نراصمان مايصمنالوقاية من هذا الفيروس ومكافحته"  قد تضؤمنت  
جزائرية ألرضؤية رقمية من أج  التصؤري  الفورط بحاالت انصؤابة الموكد) بفيروس  لىنشؤاء وزار) الصؤحة ا

 يستخلا منه أن هذا المرض المتنق  خاض  للتصري  انجبارط. )19كوفيد (كورونا 
                                         ينظر في انعالن عن تشكي  اللجنة المذكور) في المتن: 5

    https://ww.ministerecommunication.gov.dz (visité le 26/04/2020, à 23 :00 
h)  

للجمهوريؤؤة الجزائريؤؤة المورخؤؤة في 21/03/2020المورخ في    6 الجريؤؤد) الرسؤؤؤؤميؤؤة  ، منشؤؤؤؤور في 
 وما يليها. 06، ا 15، العدد 21/03/2020

https://ww.ministerecommunication.gov.dz/
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تم بموجبهما اتخاذ   ... إلخ، اللذين  1ومكافحته   )19كوفيد  (انتشار وباء فيروس كورونا  

المحالت  وغلق  األشخاص  نقل  نشاط  وتعليق  الصحي  كالحجر  عديدة  وقائية  تدابير 

فقط(التجارية   منها  الضرورية  والمكافحة   )باستثناء  الوقاية  تدابير  إلخ. وال زالت   ...

متتالية   ومكانية  زمنية  تمديدات  تعرف  السابقين  النصين  بموجب  بموجب – المقررة 

 . 2، تبعا الستمرار انتشار الوباء-مراسيم تنفيذية

وقد عرفت فترة تطبيق التدابير سالفة الذكر عديد التصرفات التي تتضمن       

خرقا أو إخالال بتدابير الوقاية والمكافحة المقررة، سواء بشكل مباشر، وذلك من خالل 

األ وهي  التدابير،  لهذه  المتضمنة  للنصوص  مباشرة  مخالفة  تتضمن  أفعال   الفعإتيان 

جريمة مخالفة المراسيم (  3من قانون العقوبات الجزائري   459المجرمة بموجب المادة  

، أو بشكل غير مباشر، وذلك من خالل )والقرارات المتخذة من طرف السلطة اإلدارية

المتعلق بالصحة، التي غالبا ما   11/ 18إتيان بعض األفعال المجرمة في القانون رقم  

 
للجمهوريؤؤة الجزائريؤؤة المورخؤؤة في 24/03/2020المورخ في    1 الجريؤؤد) الرسؤؤؤؤميؤؤة  ، منشؤؤؤؤور في 

 وما يليها. 09، ا 16، العدد 24/03/2020
، منشؤؤؤور في الجريد) الرسؤؤؤمية  28/03/2020المورخ في    20/72التنفيذط رقم  ينظر مثال: المرسؤؤؤوم    2

يهؤا، المتضؤؤؤؤمن تمؤديؤد ومؤا يل  41، ا  17، العؤدد رقم  28/03/2020للجمهوريؤة الجزائريؤة المورخؤة في  
،  02/04/2020المورخ في    20/86المرسؤؤؤؤوم التنفيذط رقم  –ىجراء الحجر المنزلي ىل  بعض الواليات.  

 12، ا  19، العدد رقم  02/04/2020) الرسؤؤؤمية للجمهورية الجزائرية المورخة في  منشؤؤؤور في الجريد
  )19كوفيؤد  (نتشؤؤؤؤؤار وبؤاء فيروس كورونؤا ومؤا يليهؤا، المتضؤؤؤؤمن تمؤديؤد األحكؤام المتعلقؤة بتؤدابير الوقؤايؤة من ا

، منشؤؤؤؤور في الجريد) الرسؤؤؤؤمية  05/04/2020المورخ في    20/92المرسؤؤؤؤوم التنفيذط رقم  -ومكافحته.  
ومؤا يليهؤا، المتضؤؤؤؤمن تمؤديؤد   19، ا  20، العؤدد رقم  05/04/2020جمهوريؤة الجزائريؤة المورخؤة في  لل

،  19/04/2020المورخ في    20/100تنفيذط رقم  المرسؤؤؤوم ال-ىجراء الحجر المنزلي ىل  بعض الواليات.  
 10ا  ،  23، العدد رقم  19/04/2020منشؤؤؤور في الجريد) الرسؤؤؤمية للجمهورية الجزائرية المورخة في  

–ومكافحته.    )19كوفيد  (وما يليها، المتضؤؤؤمن تجديد العم  بنظام الوقاية من انتشؤؤؤار وباء فيروس كورونا  
، منشؤؤؤور في الجريد) الرسؤؤؤمية للجمهورية  23/04/2020في    المورخ  20/102المرسؤؤؤوم التنفيذط رقم  
تمديد ىجراء الحجر  وما يليها، المتضؤؤؤؤمن   08، ا  24، العدد رقم  26/04/2020الجزائرية المورخة في  

 ومكافحته، وتعدي  أوقاته.  )19كوفيد (المنزلي المتخذ في ىطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 
، منشؤور في الجريد) الرسؤمية المورخة  08/06/1966المورخ في    66/156رقم    الصؤادر بموجب األمر  3

 لمتمم.وما يليها، المعد  وا 702، ا 49، العدد رقم 11/06/1966في 
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األوبئة واألمراض المتنقلة أو المعدية عموما، والتي يكون  ار  نتشارتكابها في زمن ا  يكثر

 من شأنها التأثير سلبا على سير تدابير الوقاية والمكافحة. 

وتشكل الجرائم السابقة في مجموعها ما يمكن تسميته ب "التدابير الردعية"،       

ها الدولة تهجتن   كون "التجريم" عموما هو التدبير األكثر مالءمة في سياسة الردع التي

 في كثير من األحيان. 

في       الجزائري  التشريع  في  المقررة  الجرائم  أو  الردعية  التدابير  دراسة  إن 

خصوصا،   )19كوفيد  (مجال مكافحة األمراض المتنقلة عموما، ووباء فيروس كورونا  

لكافة  الجزائرية  الجزائية  التشريعية  المنظومة  تغطية  بمدى  تتعلق  إشكالية  تطرح 

ات واألفعال التي هي جديرة بالتجريم، والسيما في ظل الممارسة الفعلية لعملية صرفالت

مواجهة وباء فيروس كورونا: فهل كشفت هذه الممارسة عن نقائص تعتري المنظومة 

سالفة الذكر، وذلك بعدم امتداد التجريم فيها إلى أفعال تتضمن إخالال بتدابير الوقاية من 

، أو بعدم تناسق بعض صور هذا التجريم مع خطورة بعض )تهومكافح (هذا الفيروس  

هذه األفعال وخطورة اآلثار الناجمة عنها، مع ما يترتب عن ذلك من وجوب اإلسراع 

بالتعديالت التشريعية الالزمة لسد هذه النقائص وتصحيحها؟، أم أن هذه المنظومة قد  

 كانت متكاملة وال تطرح مجاال لمثل هذه النقائص؟.  

اإلجابة عن هذه اإلشكالية التطرق لدراسة الجرائم المخلة بالتدابير  تقتضي  و     

الوقائية المقررة لمواجهة األمراض المتنقلة عموما ووباء فيروس كورونا خصوصا، 

من  الجرائم  لهذه  المتضمنة  النصوص  على عرض  يقوم  تحليلي،  لمنهج وصفي  وفقا 

منها من جهة أخرى، وذلك   لجرائمهذه ا  جهة، وتحليل هذه النصوص واستخراج أركان 

 من خالل خطة البحث اآلتية: 

  )19كوفيد  (جريمة مخالفة تدابير الوقاية من فيروس كورونا    المبحث األول:   -

 ومكافحته 
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الثاني:  - رقم    المبحث  القانون  في  المقررة  األخرى  المتعلق    11/ 18الجرائم 

 بالصحة.   

الوقــايــ  تــدابير  األول: جريمــة مخــالفــة  ــا المبحــث   ة من فيروس كورون

 ومكافحته )19كوفيد ( 

 

الحقيقة أن المشرع الجزائري لم يفرد نصا خاصا لتجريم "فعل مخالفة تدابير       

افحته"، لكن هذا التجريم هو ناتج عن تجريم  ومك   )19كوفيد  (الوقاية من فيروس كورونا  

المتخذ  والقرارات  المراسيم  "مخالفة  فعل  عموما  يخص  وأشمل،  أعم  قبل آخر  من  ة 

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على   459السلطة اإلدارية"، وذلك طبقا للمادة  

ألف    )10.000(امة من عشرة آالف  أنه: "يعاقب بغر دينار   )20.000(إلى عشرين 

بالحبس لمدة ثالثة   كل من أيام على األكثر،    )03(جزائري، ويجوز أن يعاقب أيضا 

القرارا أو  المراسيم  السلطةخالف  قانونا من طرف  المتخذة  تكن    ت  لم  إذا  اإلدارية، 



106 
 

. والحقيقة أن التجريم الوارد 3-2- 1"الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة

يم احتياطي على الرغم من عموم النص، إذ ال يتم اللجوء إليه إال في هذا النص هو تجر

كافحة ضد األمراض المتنقلة عامة ووباء إذا كانت مخالفة تدبير ما من تدابير الوقاية والم

 فيروس كورونا خاصة غير مجرمة بنص خاص. 

وتقوم جريمة مخالفة تدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، من خالل      

 سالفة الذكر، على ركنين هما:   459ص المادة ن

الوقاية    - تدابير  إقرار  يتضمن  تنظيمي  "وجود نص  في  يتمثل  مفترض،  ركن 

 .)المطلب األول(المكافحة" و

 
، منشؤؤؤؤور 28/04/2020المورخ في  (  20/06من القؤانون رقم   09عؤد  نا هؤذا المؤاد) بموجؤب المؤاد)   1

 )وما يليها 10، ا  25، العدد رقم  29/04/2020مورخة في  في الجريد) الرسؤمية للجمهورية الجزائرية ال
دينار   3000(رف  الحد األدن  المعد  والمتمم لقانون العقوبات الجزائرط. وقد اقتصؤر هذا التعدي  فقط عل   

للغرامة، الذين كانا مقررين لهذا الجريمة قب  هذا   )دينار جزائرط  6000(والحد األقصؤؤ     )جزائرط سؤؤابقا
من   11من قؤانون العقوبؤات الجزائرط، المعؤدلؤة بموجؤب المؤاد)    465من المؤاد)    03بقؤا للمقط   التعؤديؤ . وط
الؤة العود يرف  الحؤد األقصؤؤؤؤ  للغرامؤة ىل  ثالثين ألف  سؤؤؤؤؤالف الؤذكر، فؤإنؤه في حؤ  20/06القؤانون رقم  

 أيام. )05(والحبس ىل  خمسة  )دينار جزائرط سابقا 12.000(دينار جزائرط  )30.000(
حظ عل  هؤذا النا أنؤه قؤد جعؤ  من الجريمؤة المؤذكور) في المتن مجرد مخؤالفؤة فقط، كمؤا أنؤه قؤد قرر  مؤا يال 2

ا الوضؤؤ  أقرب ىل  القبو  في األحوا  العادية، وبشؤؤأن النصؤؤوا  لها عقوبات غير صؤؤارمة. وىذا كان هذ
أحوا  أو ظروف اسؤتثنائية التنظيمية والقرارات اندارية البسؤيطة، فإنه يكون غير مقبو  عندما يتعلق األمر ب 

وطارئة، وبشؤأن النصؤوا التنظيمية والقرارات اندارية التي تصؤدر لمجابهة هذا الظروف، كما هو الشؤأن  
بة لتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته المتخذ) في ظ  فتر) تفشؤؤؤي الوباء. ومث  هذا الوضؤؤؤ  بالنسؤؤؤ

ابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، ويقرر له  يقتضؤؤي ىما اسؤؤتحداث نا خاا يجرم فع  مخالفة تد
نا فيها عل  تشؤؤديد المذكور) في المتن، بأن ي  459عقوبات تتناسؤؤب م  خطورته، وىما تعدي  نا الماد)  

عندما يق  الفع  المجرم عل  مراسؤيم أو قرارات صؤادر) لمواجهة ظرف    )اسؤتحداث ظرف مشؤدد(العقوبات  
  طارئ أو استثنائي بشك  عام.

المتضؤؤمن تحديد تدابير تكميلية للوقاية    20/70من المرسؤؤوم التنفيذط رقم   17من الماد)    02تنا الفقر)   3
ومكافحته، سؤؤالف الذكر، عل  أن: "ك  شؤؤخا ينتهك تدابير   )19كوفيد  (ونا  من انتشؤؤار وباء فيروس كور

بات المنصؤؤؤوا عليها في قانون الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسؤؤؤوم يق  تحت طائلة العقو
 459العقوبؤات". وفضؤؤؤؤال عن الجزاءات الجنؤائيؤة المقرر) في قؤانون العقوبؤات، عل  النحو المبين في المؤاد) 

سالفة الذكر قد قررت أيضا جزاءات أخرى ذات طاب    17من الماد)    01منه المذكور) في المتن، فإن الفقر)  
المتؤابعؤات الجزائيؤة التي ينا عليهؤا القؤانون، يتعرض ك  ىدارط، حيؤث نصؤؤؤؤؤت عل  أنه: "دون المسؤؤؤؤؤاس بؤ

لسؤؤؤندات القانونية الخاصؤؤؤة  مخالف ألحكام هذا المرسؤؤؤوم ىل  العقوبات اندارية للسؤؤؤحب الفورط والنهائي ل
 بممارسة النشاط". 
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-1  )المطلب الثاني(السلوك، وهو يتمثل في "مخالفة تدابير الوقاية والمكافحة"  -

2. 

دابير الوقاية والمكافحة  المطلب األول: وجود نص تنظيمي يتضمن إقرار ت

 )ركن مفترض(

وجود        الجريمة  لقيام  تنظيمييشترط  ،  (Texte réglementaire)  نص 

ما القرارات اإلدارية، أي القرارات الصادرة عن السلطة التنظيمي عمو  ويقصد بالنص 

اإلدارية، يستوي بعد ذلك أن تتخذ شكل مرسوم رئاسي أو مرسوم تنفيذي، أو شكل قرار 

وزاري مشترك أو قرار وزاري، أو أن تتخذ شكل منشور وزاري أو تعليمة وزارية 

ويشترط في النص التنظيمي أو .  3خداخلي ... إل  مصلحية أو توجيهية، أو شكل نظام

، مما يعني عدم قيام الجريمة إذا وقع السلوك المجرم القرار اإلداري أن يدخل حيز النفاذ

 خارج النطاق الزماني والنطاق المكاني المحددين لمجال تطبيق هذا النص أو القرار.

حيز        دخل  إداري  قرار  أو  تنظيمي  "نص  وجود  يعني واشتراط  التنفيذ" 

القرار موضوع السلوك المجرم هو بالمخالفة استب عاد قيام الجريمة إذا كان النص أو 

أو نص دستوري. ويجد هذا القول تبريره في كون   )قانون بمعناه الضيق(نص قانوني  

مخالفة النصوص القانونية والدستورية غالبا ما تجرم بنصوص خاصة، فضال عن أن 

 .)جنحة أو جناية (يا أشد ر لها وصفا جرمالمشرع غالبا ما يقر

 
جرما المذكور) في المتن قد اشؤؤترط لقيام الجريمة "أن ال يكون فع  المخالفة م  459يالحظ أن نا الماد)   1

بنا خؤاا". ومثؤ  هؤذا التعبير ال يتضؤؤؤؤمن النا عل  ركن آخر من أركؤان الجريمؤة، فهو مجرد ترديؤد 
 صلب نا التجريم.   لقاعد) "الخاا يقيد العام"، وقد كان المشرع في غن  عن النا عل  ذلك صراحة في 

نوط" من دائر) هذا لمسؤؤؤؤألة "ىقصؤؤؤؤاء الركن المع  -بمناسؤؤؤؤبة دراسؤؤؤؤة أركان الجريمة-تم تفادط التعرض    2
األركان، كون الحديث في مسؤؤألة "ىقصؤؤاء الركن المعنوط من دائر) المخالفات" يتطلب قدرا من التفصؤؤي  ال 

في المخالفات": محمود نجيب حسؤني، "شؤرح   يتناسؤب م  هذا الدراسؤة. يراج  في موضؤوع "الركن المعنوط
، دار  -والنظرية العامة للعقوبة والتدبير االحترازط  النظرية العامة للجريمة-قانون العقوبات، القسؤؤؤؤم العام"،  

 وما بعدها. 748، ا 2012، الطبعة السابعة، سنة )مصر(النهضة العربية، القاهر) 
ت الجزائرط قؤد أشؤؤؤؤؤار ىل  المراسؤؤؤؤيم، وأعقؤب ذلؤك ب من قؤانون العقوبؤا  459يالحظ أن نا المؤاد)    3

 ، مما يعني أن المراسيم قد ذكرت عل  سبي  المثا . )عامة  عبار)("القرارات التي تتخذها السلطات اندارية"  
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كذلك يشترط في النص التنظيمي أو القرار اإلداري أن يكون غير مشوب      

المشروعية، التجريم    وهوما أشار  بعيب من عيوب  قانون    459المادة  (إليه نص  من 

عدم   ، مما يعني 1صراحة بعبارة "... والقرارات المتخذة قانونا ..."   )العقوبات الجزائري

 التنظيمي أو القرار اإلداري مشوبا بأحد هذه العيوب.   مة إذا كان النص قيام الجري

وتجدر اإلشارة إلى أن المتهم قد يدفع خالل المحاكمة بعدم مشروعية القرار      

عن  تنفي  التي  األولية  "الدفوع  قبيل  من  هو  الدفع  وهذا  الجريمة،  موضوع  اإلداري 

وص المتابعة  موضوع  ومثالواقعة  الجريمة".  هيف  الدفوع  هذه  عن   ل  تخرج 

بشأنها  وتطبق  العمومية،  الدعوى  في  الناظر  الجزائي  للقاضي  النوعي  االختصاص 

يقوم المتهم 3-2من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري   331أحكام المادة   . كذلك قد 

أمام  (بالموازاة للدعوى العمومية برفع دعوى إلغاء أو دعوى فحص وتقدير المشروعية  

ضد القرار اإلداري موضوع الجريمة، وعندئذ تقضي الجهة القضائية   )اإلداري  القضاء

الناظرة في الدعوى العمومية بوقف الفصل في الدعوى العمومية إلى حين الفصل في 

الثانية. وقد يكون المتهم بعد رفع هذه الدعوى األخيرة قد استصدر   )اإلدارية (الدعوى  

أو بعدم مشروعية هذا القرار   )دعوى إلغاء(اإلداري    حكما أو قرارا يقضي بإلغاء القرار

المشروعية( وتقدير  فحص  الجهة )دعوى  سيقيد  القرار  أو  الحكم  هذا  فإن  وعندئذ   ،

 
الوارد) في الصؤؤؤياغة الفرنسؤؤؤية للنا المذكور في   Et arrêtés légalement prisبالمقاب  لعبار):   1

  حة لهذا العبار) األخير) هي كاآلتي: "والقرارات المتخذ) بشك  قانوني".المتن. والترجمة الصحي 
، منشؤور في الجريد) الرسؤمية المورخة  08/06/1966المورخ في    66/155قم  الصؤادر بموجب األمر ر  2

 ، المعد  والمتمم.50، العدد رقم 13/06/1966في 
ا، وعندئذ تقضؤؤي الجهة القضؤؤائية الناظر) في وبموجب هذا الماد)، فإنه يشؤؤترط لقبو  الدف  أن يكون جدي   3

لجهة القضؤؤائية المختصؤؤة نوعيا بالفصؤؤ  في موضؤؤوع  الدعوى العمومية بمن  مهلة للمتهم لرف  دعواا أمام ا
الدف . وىذا ما تقاعس المتهم عن رف  دعواا خال  هذا األج ، فإنه يتم صؤؤؤؤرف النظر عن الدف ، وتسؤؤؤؤتمر 

 المرافعة في الدعوى العمومية.
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بإمكان هذه األخيرة سوى القضاء القضائية الناظرة في الدعوى الع مومية، وال يكون 

 .1ببراءة المتهم، نظرا لتخلف ركن من أركان الجريمة 

ظيمي أو القرار اإلداري غالبا في الفرضية موضوع الدراسة  النص التن  ويأخذ      

تضمنت النص على تدابير الوقاية والمكافحة ضد وباء فيروس   شكل مراسيم تنفيذية

رقم  )19  كوفيد (كورونا   التنفيذي  بالمرسوم  األمر  ويتعلق  بتدابير   20/69،  المتعلق 

ه، سالف الذكر، والمرسوم التنفيذي رقم الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحت

تحديد    70/ 20 تكميليةالمتضمن  كورونا    تدابير  فيروس  وباء  انتشار  من  للوقاية 

التنفي المراسيم  وكذا  الذكر،  سالف  العمل   )الالحقة(ذية  ومكافحته،  تمديد  المتضمنة 

التنفيذيين  المرسومين  هذين  في  عليها  المنصوص  الن 2بالتدابير  يتخذ  قد  كذلك  ص . 

قرار صادر عن اللجان الوالئية المكلفة بتسيير النشاط  ار اإلداري شكل  التنظيمي أو القر

كورونا   فيروس  وباء  انتشار  من  للوقاية  المنشأة ،  ومكافحته  )19كوفيد  (القطاعي 

. والحقيقة أنه 3سالف الذكر   70/ 20من المرسوم التنفيذي رقم    07بموجب نص المادة  

ير الوقاية  التنظيمي أو القرار اإلداري في مادة تدابيصعب تصور شكل حصري للنص 

 69/ 20من المرسوم التنفيذي رقم    09من فيروس كورونا ومكافحته، نظرا ألن المادة  

سسات واإلدارات العمومية صالحية اتخاذ كل إجراء يشجع سالف الذكر قد منحت للمؤ

 .   4العمل عن بعد 

 
م  مراعا) فرضؤؤية أن يكون الفع  موضؤؤوع المتابعة قابال لوصؤؤف جرمي آخر، ىذ يكون بإمكان القاضؤؤي   1

 الجزائي وقتذاك أن يقوم بإعاد) تكييف الواقعة، وأن يفص  في القضية بناء عل  هذا الوصف األخير.
 أعالا. 09يراج  في عرض هذا المراسيم: الهامش رقم  2
) في المتن، فإن هذا اللجنة تتشؤؤك  من الوالي رئيسؤؤا، ومن ممثلي مصؤؤال  األمن المذكور 07طبقا للماد)    3

المجلس الشؤؤعبي الوالئي ورئيس المجلس الشؤؤعبي البلدط لمقر الوالية أعضؤؤاء. وطبقا    والنائب العام ورئيس
ه "يرخا  المذكور في المتن، فإن   20/70من المرسؤؤؤؤوم التنفيذط رقم    06من الماد)    )الثالثة(للفقر) األخير)  

ومكؤافحتؤه، وفق  لهؤذا اللجنؤة بتكييف التؤدابير المتخؤذ)، واتخؤاذ تؤدابير ىضؤؤؤؤؤافيؤة للوقؤايؤة من انتشؤؤؤؤؤار الوبؤاء  
 خصوصيات الوالية وتطور الوض  الصحي".

جاء نا هذا الماد) عل  النحو اآلتي: "يمكن أن تتخذ الموسؤؤسؤؤات واندارات العمومية ك  ىجراء يشؤؤج    4
ترام القوانين والتنظيمؤات المعمو  بهؤا". وعل  هؤذا األسؤؤؤؤؤاس، قؤد صؤؤؤؤؤدرت مثال العمؤ  عن بعؤد، في ظؤ  اح
، تحدد شؤؤؤروط ممارسؤؤؤة األنشؤؤؤطة التجارية، والتي 29/04/2020وم األربعاء تعليمة وزارية مشؤؤؤتركة ي 
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 )السلوك(  مكافحةالمطلب الثاني: مخالفة تدابير الوقاية وال

"مخالفة"        في  يتمثل  بسلوك  الجاني  قام  إذا  إال  الجريمة  تقوم  ال 

(Contrevenir à)   أحد النصوص التنظيمية أو القرارات اإلدارية، وهي النصوص أو

والمكافحة ضد   الوقاية  تدابير  الدراسة  موضوع  الفرضية  في  تتضمن  التي  القرارات 

ف  ووباء  عموما  المتنقلة  يتحقق األمراض  قد  السلوك  وهذا  خصوصا.  كورونا  يروس 

إتيان سل)فعل(بطريق إيجابي   يقدم الجاني على  وك أو نشاط تم حظره ، وذلك عندما 

بموجب النصوص أو القرارات المتضمنة لتدابير الوقاية والمكافحة، ومثال ذلك: التجول 

، أو 1تجيز ذلك  خالل ساعات أو فترات الحجر المنزلي لغير األغراض االستثنائية التي

مثال  األشخاص  نقل  كنشاط  مؤقتا  المحظورة  النشاطات  المحالت 2ممارسة  فتح  أو   ،

، وذلك )امتناع (... إلخ. وقد يتحقق السلوك المجرم بطريق سلبي    3غلق مؤقت   الموضوع

عندما يقوم الجاني بالعزوف عن القيام بفعل أوجبت النصوص والقرارات سالفة الذكر 

 . 4أن يمتنع عن احترام القواعد الخاصة بالتباعد األمني  إتيانه، ومثال ذلك

بيانه قد يكون فوريا، حيث ال يستغرق والسلوك المجرم على النحو السابق       

تنفيذه سوى لحظة زمنية قصيرة، فتكون الجريمة فورية، ومثال ذلك التجول في ساعة  

مدة زمنية طويلة، وعندئذ  الحجر. وقد يكون السلوك المجرم زمنيا، حيث يستغرق تنفيذه  

بكل متواصل   غلقها  المقرر  المحالت  فتح  ذلك  ومثال  الجريمة مستمرة،  طوال تكون 

 
لالسؤتعالم بشؤك  مفصؤ  حو   (فرضؤت عل  التجار اتخاذ بعض التدابير الوقائية خال  فت  المحالت التجارية  

:version  www.ennaharonline.com//https)هذا التعليمة، يرج  زيار) الموق  اآلتي:    مضمون
du 29/04/2020 à 11 :00 h) 

 سالف الذكر. 20/70من المرسوم التنفيذط رقم  06و 05تنظر: المادتان  1
من المرسؤؤؤؤوم    14سؤؤؤؤالف الذكر، والماد)    20/69فيذط رقم  من المرسؤؤؤؤوم التن   04و 03تنظر: المادتان   2

 سالف الذكر.   20/70التنفيذط رقم 
من المرسؤؤؤؤوم    12و  11سؤؤؤؤالف الذكر، والمادتان   20/69من المرسؤؤؤؤوم التنفيذط رقم    05لماد) تنظر: ا  3

 سالف الذكر. 20/70التنفيذط رقم 
 سالف الذكر. 20/70من المرسوم التنفيذط رقم  13تنظر: الماد)  4

https://www.ennaharonline.com/
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الفترة المحددة للغلق. وتجدر اإلشارة إلى أنه في هذه الحالة األخيرة، فإن لحظة تمام  

، هي لحظة )تقادم الدعوى العمومية(الجريمة، التي يبدأ منها في احتساب مدة التقادم  

 .1ة االستمرار انتهاء حال

الزمن       الفترة  خالل  المجرم  السلوك  يرتكب  أن  الجريمة  لقيام  ية  ويشترط 

المحددة للبدء في تطبيق التدبير المقرر في النص التنظيمي أو القرار اإلداري، وضمن 

النطاق المكاني المعني بهذا التدبير. فال تقوم الجريمة مثال عن فتح المحالت التجارية 

معنية بإجراء الغلق المؤقت بعد انتهاء الفترة المحددة للغلق، إذا كان إجراء الغلق لم ال

إليها يمدد فيم ا بعد، كما ال تقوم الجريمة أيضا عن التجول في المناطق التي لم يمدد 

إجراء الحجر المنزلي إال في تاريخ الحق للتجول. فالفعل في كلتا الحالتين السابقتين 

وقت ارتكابه، أو في مكان ارتكابه، ويكون في متابعة مرتكبه وإدانته    غير مجرم، سواء

من قانون العقوبات الجزائري، سالفة الذكر، خرق   459مادة  وفقا للتكييف الوارد في ال

 . 2لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

التي        الجزائي،  لإلثبات  العامة  للقواعد  طبقا  المجرم  السلوك  إثبات  ويتم 

عبء إثبات أركان الجريمة، بما في ذلك   )النيابة العامة(تتحمل جهة االتهام    بموجبها

عن جواز إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات. ومن الناحية العملية، فإن ركن السلوك، فضال  

اإلثبات يتحقق في الغالب بمحاضر الضبطية القضائية التي تتحرر فور ضبط الشخص 

 متلبسا بالجريمة.

 
ي وفتوح عبد يراج  في مسؤألة بدء سؤريان التقادم في الجريمة المسؤتمر) بشؤك  عام: علي عبد القادر القهوج  1

، -النظرية العامة للجريمة المسؤؤوولية والجزاء الجنائي-هللا الشؤؤاذلي، "شؤؤرح قانون العقوبات القسؤؤم العام"،  
ة"، مطؤاب  السؤؤؤؤعؤدني، مصؤؤؤؤر، طبعؤة سؤؤؤؤنؤة الكتؤاب األو ، "أوليؤات القؤانون الجنؤائي النظرية العؤامة للجريمؤ

 .63، ا 2003
نطؤا  تطبيق قؤانون العقوبؤات من حيؤث الزمؤان ومن حيؤث    ينظر في ربط احترام مبؤدأ الشؤؤؤؤرعيؤة بتحؤديؤد  2

،  )مصر(المكان: أحمد فتحي سرور، "الوسيط في قانون العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهر)  
 .142، ا 2015الطبعة السادسة، سنة 
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المتعلق   18/11المقررة في القانون رقم  الجرائم األخرى  المبحث الثاني: 

 بالصحة

ائية المقررة لمواجهة األمراض المتنقلة أو المعدية  إن اإلخالل بالتدابير الوق     

ومكافحته خصوصا،   )19كوفيد  (عموما، أو بتدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا  

بعض األفعال المجرمة بموجب قد يحصل بشكل غير مباشر، وذلك من خالل ارتكاب  

لبا على هذه سير التي يكون من شأنها التأثير سالمتعلق بالصحة، و 11/ 18القانون رقم 

هذه التدابير. وتتمثل هذه األفعال في: االمتناع عن التصريح الفوري بحالة مرض متنقل 

 ، والخطأ المهني المرتب لضرر لألشخاص )المطلب األول(خاضع للتصريح اإلجباري  

 .  )المطلب الثاني(
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المطلب األول: االمتناع عن التصـريح الفوري بحالة مرض متنقل خاضـع  

 للتصريح اإلجباري

سالف   18/11من القانون رقم  400المادة  )جنحة(نصت على هذه الجريمة      

المادة   أحكام  يخالف  من  كل  "يعاقب  بقولها:  المتعلقة   39الذكر  القانون،  هذا  من 

  )20.000(التصريح اإلجباري، بغرامة مالية تتراوح من عشرين ألف  باألمراض ذات  

سالفة   39دينار جزائري". وتنص المادة    )40.000(ألف    دينار جزائري إلى أربعين

الذكر على أنه "يجب على كل ممارس طبي التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية  

في الواردة  األمراض  من  مؤكدة،  أو  فيها  مشكوك  حالة  ذات   بكل  األمراض  قائمة 

المنصوص   أعاله، تحت طائلة العقوبات   38التصريح اإلجباري المذكورة في المادة  

 .1عليها في هذا القانون" 

التصريح       عن  االمتناع  "جريمة  أن  السابقة  النصوص  خالل  من  ويالحظ 

"االلتزام  مخالفة  تقوم على  اإلجباري"  للتصريح  متنقل خاضع  بحالة مرض  الفوري 

تصريح"، باعتبار هذا التصريح إجباريا، ومثل هذا الفعل له قدر كبير من الخطورة، بال

رتب عنه تملص المصابين من الخضوع للتدابير الصحية المقررة عموما بموجب إذ سيت

نصوص قانون الصحة، وهو ما سيسهل ظاهرة تفشي الوباء أو المرض المتنقل. ومثل 

مباش بشكل غير  الوضع سيؤثر كذلك  قد  هذا  التي  الوقائية  التدابير  ر على حسن سير 

الصادرة بالموازاة من أجل مكافحة وباء تقرها النصوص التنظيمية والقرارات اإلدارية  

ومكافحته.   )19كوفيد (معين، كما هو الشأن بالنسبة لتدابير الوقاية من فيروس كورونا 

عن التصريح بحاالت   وعلى هذا األساس، فإنه قد كان من الالزم تجريم فعل االمتناع

 اإلصابة بمرض متنقل خاضع للتصريح اإلجباري.

 
نقلة، واألشؤخاا  المذكور) في المتن عل  أنه: "يخضؤ  األشؤخاا المصؤابون بأمراض مت   38تنا الماد)   1

تحدد –الذين يكونون عل  اتصؤا  بهم والذين قد يشؤكلون مصؤدرا للعدوى، لتدابير الوقاية والمكافحة المناسؤبة.  
 التنظيم".قائمة األمراض المتنقلة الخاضعة للتصري  انجبارط عن طريق 
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 الجريمة عرض األركان التي تقوم عليها، وهي كاآلتي:   وتقتضي دراسة هذه     

 . )الفرع األول(صفة الجاني، وهي "الممارس الطبي"  -

ركن مفترض، وهو "معاينة حالة إصابة بمرض متنقل خاضع للتصريح اإلجباري    -

 . )نيالثا الفرع(

 . )الفرع الثالث (السلوك، وهو "االمتناع عن التصريح الفوري" بالحالة المرضية  -

 .      )الفرع الرابع(القصد الجنائي  -

 الفرع األول: صفة الممارس الطبي

من    )االمتناع عن التصريح(ال تقوم الجريمة إال إذا ارتكب السلوك المجرم       

، مما يعني أن الجريمة (Praticien médical)قبل شخص له صفة "ممارس طبي"  

الذي علم باإلصابة ولم يبلغ عنها، أو   )غير المريض (ال تقوم في حق الشخص العادي  

 Professionnel)مهني الصحة(حتى في حق موظف أو مستخدم المؤسسة الصحية  

de santé) (  نتمي التي تمت معاينة الحالة المرضية لديها، متى كان هذا األخير غير م

ممارسين الطبيين. كذلك ال تقوم الجريمة في حق المريض الذي امتنع الممارس لسلك ال

كذلك   -من باب أولى-الطبي عن التصريح بحالته المرضية لفائدته. وال تقوم الجريمة  

في حق المريض الذي لم تتم أصال معاينة حالته المرضية من قبل أي ممارس طبي، 

د إصابته بالمرض الذي ظهرت أعراضه ت عليه لتأكيوامتنع عن طلب إجراء فحوصا

 األولية عليه.   

من القانون    174من المادة    01ويقصد بالممارس الطبي، وفقا لنص الفقرة       

المتعلق بالصحة "مهني الصحة المؤهل للقيام بتشخيصات أو لوصف عالج   18/11رقم  

د اختصاصه"، امه، وفي حدوأو استكشاف أو مواد صيدالنية، وذلك خالل ممارسته لمه

الصحة  مهنيي  من  األخرى  الفئات  على  وكذا  "الطبيب"،  على  المفهوم  هذا  وينطبق 

من   175المرخص لهم بوصف مواد صيدالنية أو ممارسة فحوصات، طبقا لنص المادة  
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. غير أن مفهوم الممارس الطبي ال ينطبق على الصيدلي أو مهنيي 1القانون سالف الذكر 

 لوصفات الطبية. ين بتنفيذ االصحة المكلف

سالفة الذكر أمران: أولهما أن    174من المادة    01ويستخلص من نص الفقرة       

الجريمة ال تقوم إال في حق الممارس الطبي الذي يعاين الحالة المرضية خالل ممارسته 

لمهنته، مما يعني أن الجريمة ال تقوم في جانب هذا األخير إذا كان قد عاين اإلصابة  

ساعات   حق خارج  في  إال  تقوم  ال  الجريمة  أن  وثانيهما  كان.  مكان  أي  في  العمل، 

في  تدخل  طبية  بأعمال  قيامه  خالل  المرضية  الحالة  عاين  الذي  الطبي  الممارس 

اختصاصه، مما يعني أن الجريمة ال تقوم في جانب هذا األخير إذا كان قد عاين الحالة 

نفس المناوبة، متى كانت عملية   ميل له خاللالمرضية مثال خالل تغطيته على غياب ز

 المعاينة التي قام بها ال تدخل في اختصاصه المهني. 

ــريح   ــع للتصــ الفرع الـثاني: مـعايـنة ـحاـلة إصـــــاـبة بمرض متنـقل ـخاضــ

 اإلجباري

عاين، خالل فحص طبي       قد  الطبي  الممارس  كان  إذا  إال  الجريمة  تقوم  ال 

تنقل خاضع للتصريح اإلجباري. صابة بمرض مأجراه بنفسه، حالة مرضية تتضمن إ

 ويقوم هذا الركن على عنصرين: 

يتمثل في قيام الممارس الطبي بإجراء فحص طبي أو معاينة    فالعنصر األول      

ألحد المرضى، مما يعني أن الجريمة ال تقوم إذا كان الطبيب قد اقتصر فقط على تقديم 

بالمرض، دون أن يكون قد عاين المريض أو استشارة طبية أفاد فيها بإصابة المريض  

تقوم إال في   الجريمة ال  فإن  بفحصه فعال. كذلك  الذي عاين  قام  الطبي  الممارس  حق 

المرضية   اختصاصه– الحالة  وفي حدود  مهنته  ممارسة  أن   -خالل  يعني  مما  بنفسه، 

 
رخا لهم بوصؤؤؤؤف  جاء نا هذا الماد) عل  النحو اآلتي: "تحدد الفئات األخرى من مهنيي الصؤؤؤؤحة الم  1

عن طريق    (Méthodes)ومناهد   (Procédés)مواد صؤؤؤيدالنية و/أو ممارسؤؤؤة فحوصؤؤؤات وىجراءات  
 التنظيم".
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اوبة  الجريمة ال تقوم في حق الممارسين الطبيين الذي كانوا يباشرون خالل نفس المن

عمليات معاينة على أشخاص آخرين غير المريض المصاب، ولو كان قد علموا بتلك  

 زميلهم الذي قام بمعاينتها.   اإلصابة من

فهو يتمثل في اكتشاف إصابة المريض موضوع المعاينة    أما العنصر الثاني     

بشكل  أو  مؤكد  بشكل  سواء  اإلجباري،  للتصريح  خاضع  متنقل  بمرض  الفحص  أو 

المتعلق بالصحة، فإن  11/ 18من القانون رقم  38من المادة   02الي. وطبقا للفقرة  احتم

راض المتنقلة الخاضعة للتصريح اإلجباري تحدد عن طريق التنظيم". وال  "قائمة األم

. 1هي من هذا القبيل  )19كوفيد  (شك في أن األمراض الناتجة عن التقاط فيروس كورونا  

اري، فإن الجريمة لن متنقل غير خاضع للتصريح اإلجب  غير أنه إذا تعلق األمر بمرض 

 . 2لة التي يكون الكشف عنها سريا تقوم، وهذا هو شأن بعض األمراض المتنق

 الفرع الثالث: االمتناع عن التصريح الفوري بالحالة المرضية

ال تقوم الجريمة إال إذا قام الممارس الطبي باالمتناع عن التصريح الفوري       

ثالثة للمصالح   الركن على  هذا  ويقوم  عاينها.  التي  المرضية  بالحالة  المعنية  الصحية 

 عناصر: 

يتمثل في االمتناع عن التصريح الفوري بالحالة المرضية، لعنصر األول  فا     

مما يعني أن هذه الجريمة هي جريمة سلبية. ومجرد االمتناع كاف لقيام الجريمة، مما 

س الطبي بعد ذلك بسلوك آخر يغطي فيه على واقعة يعني أنه يستوي أن يقوم الممار

سلوك األخير أن يشكل هو اآلخر جريمة أخرى االمتناع هذه أو ال، كما يستوي في هذا ال

 
 أعالا. 05يراج  ما تم ذكرا في الهامش رقم  1
المتعلق بؤالصؤؤؤؤحؤة عل  أنؤه: "تحؤدد قؤائمؤة األمراض المتنقلؤة التي   18/11رقم    من القؤانون 37تنا المؤاد)   2

 سريا ومجانيا، والسيما منها األمراض المتنقلة جنسيا، عن طريق التنظيم".يكون الكشف عنها 
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. غير أن ثبوت ارتكاب فعل يغطي على واقعة االمتناع عن التصريح قد يشكل 1أو ال 

قوية   إثبات (قرينة  هذه  )دليل  االمتناع  واقعة  إثبات  على  التصريح تساعد  فإن  كذلك   .

 ناعا عن التصريح الفوري، وتقوم به الجريمة. المتأخر يشكل امت 

الثانيأ      العنصر  عن    ما  الطبي  الممارس  امتنع  التي  الجهة  في  يتمثل  فهو 

األخيرة على ضوء  هذه  وتتحدد  المعنية"،  الصحية  "السلطات  وهي  لديها،  التصريح 

وتق  المفعول.  السارية  التنظيمية  التصريح النصوص  االمتناع عن  بمجرد  الجريمة  وم 

ن الممارس الطبي قد صرح بهذه بالحالة المرضية للسلطات الصحية المعنية، ولو كا 

الحالة إلى جهة أخرى أيا كان نوعها، كما لو اقتصر مثال على تقديم التصريح لجهة 

أو ضمن تصوير مسجل   بيان مصور،  تقديم عرض  بمناسبة  أو    (Vidéo)إعالمية، 

 على مواقع التواصل االجتماعي ... إلخ. رج مد 

متناع عن التصريح، إذ يتحدد هذا فهو يتمثل في زمان اال  أما العنصر الثالث     

، مما يعني عدم تصور )المؤكدة أو االحتمالية (األخير بلحظة اكتشاف الحالة المرضية  

 للمريض.إمكانية ارتكاب الجريمة قبل إتمام عملية المعاينة أو الفحص الطبي 

 الفرع الرابع: القصد الجنائي

خاضع        متنقل  مرض  بحالة  الفوري  التصريح  عن  االمتناع  جريمة  إن 

للتصريح اإلجباري هي جريمة عمدية، يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي، وذلك 

طبقا للقاعدة العامة التي مفادها أن األصل في الجريمة أن تكون عمدية. والقصد الجنائي 

ا القصد  هو  الجريمة  هذه  لقيام  الخاص المطلوب  الجنائي  القصد  أما  العام،   لجنائي 

 
من قؤانون العقوبؤات الجزائرط مثال عل  أن: كؤ  طبيؤب أو جراح أو   226من المؤاد)    01تنا الفقر)    1

مالحظ صؤحي أو قابلة، قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حم ، أو أعط   طبيب أسؤنا أو  
كاذبة عن مصؤؤؤؤدر مرض أو عاهة، أو عن سؤؤؤؤبب الوفا)، وذلك أثناء تأدية أعما  وظيفته، وبغرض  بيانات 

 محابا) أحد األشخاا، يعاقب بالحبس لمد) من سنة ىل  ثالث سنوات ... ".
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، فلم يرد له ذكر في نص التجريم، مما يعني أنه ليس مشترطا توفره لقيام  )الغرض (

 الجريمة، حيث تقوم هذه األخيرة أيا كان غرض الجاني من ارتكاب الجريمة.  

ن الجاني إلى سلوك االمتناع ع   إرادةجاه  ويقوم القصد الجنائي العام على ات     

بصفته كممارس طبي، وبأن الحالة المرضية التي تمت معاينتها   علمهالتصريح، مع  

السلطات  لدى  اإلجباري  للتصريح  الخاضعة  المتنقلة  األمراض  قائمة  ضمن  مصنفة 

 الصحية.  

فيين للقصد وتطبق في هذا الصدد القواعد العامة المتعلقة بالجهل والغلط النا     

 بإثباته.  الجنائي العام، وكذا القواعد العامة المتعلقة

 المطلب الثاني: الخطأ المهني المرتب لضرر لألشخاص

المتعلق    11/ 18من القانون رقم    413المادة    )جنحة(نصت على هذه الجريمة       

 288اد  بالصحة، بقولها: "باستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقا ألحكام المو

هني الصحة، عن كل تقصير أو ، كل م1من قانون العقوبات   )02الفقرة  (  442و   289و

خطأ مهني تم إثباته، يرتكبه خالل ممارسته مهامه، أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا 

يعرض  أو  له عجزا مستديما  يحدث  أو  أو بصحته،  األشخاص  البدنية ألحد  بالسالمة 

 وفاته". حياته للخطر أو يتسبب في  

 
نون العقوبات الجزائرط عل  أنه: "ك  من قت  خطأ أو تسؤبب في ذلك برعونته أو من قا  288تنا الماد)   1

و عدم انتبؤاهه أو ىهمؤاله أو عدم مراعاته األنظمؤة يعؤاقب بالحبس من سؤؤؤؤتؤة أشؤؤؤؤهر ىل  ثالث عدم احتيؤاطه أ
من نفس القانون عل    289دينار جزائرط". وتنا الماد)    100.000ىل    20.000سؤؤنوات، وبغرامة من 

لعم   : "ىذا نتد عن الرعونة أو عن عدم االحتيؤاط ىصؤؤؤؤؤابة أو جرح أو مرض أدى ىل  العجز الكلي عن اأنه
ىل    20.000لمؤد) تجؤاوز ثالثؤة أشؤؤؤؤهر، فيعؤاقؤب الجؤاني بؤالحبس من شؤؤؤؤهرين ىل  سؤؤؤؤنتين، وبغرامؤة من  

عل  أنؤه:    من نفس القؤانون  442دينؤار جزائرط"، أو بؤإحؤدى هؤاتين العقوبتين". وتنا المؤاد)    100.000
دينار   16.000ىل     8000"يعاقب بالحبس من عشر) أيام عل  األق  ىل  شهرين عل  األكثر، وبغرامة من 

ك  من تسؤبب بغير قصؤد في ىحداث جروح أو ىصؤابة أو مرض ال يترتب عنه عجز    -2.... .    -1جزائرط:  
م احتياط أو عدم انتباا أو ىهما  كلي عن العم  لمد) تتجاوز ثالثة أشؤؤهر، وكان ذلك ناشؤؤئا عن رعونة أو عد

 ".)األنظمة(أو عدم مراعا) النظم 
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لم يستحدث       أنه  السابق  النص  اكتفى    وما يالحظ على  وإنما  تجريما جديدا، 

بالتأكيد على خضوع األخطاء المهنية المرتكبة من قبل مهنيي الصحة عموما، بما فيهم 

الممارسين الطبيين، لألوصاف أو التكييفات الجرمية المشار إليها فيه، والمتعلقة بجنحة 

دة تزيد عندما ترتب عجزا كليا عن العمل لم(نحة "اإلصابة الخطأ"  "القتل الخطأ" وج

عندما ترتب عجزا كليا عن العمل يساوي  (ومخالفة "اإلصابة الخطأ"   )عن ثالثة أشهر

أشهر ثالثة  عن  يقل  الفقهية )أو  األوساط  في  القائم  الخالف  ينهي  التأكيد  هذا  ومثل   .

القضائية   أ   -المقارنة–واألوساط  مساءلة  الفن حول  أو رجال  المهنيين  مساءلة  و عدم 

. وحسنا فعل المشرع الجزائري، إذ أن أخطاء مهنيي الصحة 1لفنية عموما عن أخطائهم ا

خصوصا،   )األخطاء الطبية(عموما، وأخطاء الممارسين الطبيين    )األخطاء الصحية(

مجال  في  المشرع  طرف  من  المنتهجة  الوقاية  سياسة  إفشال  إلى  منازع  بال  ستؤدي 

 خصوصا.  )19وفيد ك(مكافحة األمراض المتنقلة عموما، ووباء فيروس كورونا 

إن تجريم الخطأ الصحي يقتضي عرض تطبيقات الخطأ الصحي التي قد تقع       

. كذلك )الفرع األول(تحت طائلة التجريم المتعلق بجرائم القتل الخطأ واإلصابة الخطأ  

صحي في هذه المادة ببعض المميزات،  فإن المشرع الجزائري قد خص تجريم الخطأ ال

عامة في جرائم القتل واإلصابة الخطأ، مما يستوجب معه عرض عد الخروجا عن القوا

 . )الفرع الثاني(خصوصيات تجريم الخطأ الصحي في هذا المجال 

 

 
وبؤالتؤالي مسؤؤؤؤؤاواتؤه بؤالخطؤأ المؤادط  (لخالف الفقهي حو  تجريم الخطؤأ الفني  يراج  في عرض موجز ل  1

–أو عدم تجريمه: فوزية عبد السؤؤتار، "شؤؤرح قانون العقوبات القسؤؤم الخاا    )المرتكب من قب  عامة الناس
وما   454، ا  2012، الطبعة الثالثة، سؤنة  )مصؤر("، دار النهضؤة العربية، القاهر)  -التعديالتوفقا ألحدث  

عدها. وينظر في تطبيقات قضؤؤائية، في القضؤؤاء الفرنسؤؤي والقضؤؤاء المصؤؤرط، حو  مراح  ىقرار تجريم ب 
  الخطأ الطبي بشؤؤؤك  خاا: أحمد فتحي سؤؤؤرور، "الوسؤؤؤيط في قانون العقوبات القسؤؤؤم الخاا"، النهضؤؤؤة

 وما بعدها.  746، ا 2013، الطبعة الخامسة، سنة )مصر(العربية، القاهر) 
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الفرع األول: تطبيقات الخطأ الصــــحي المجرم تحت وصــــف جرائم القتل 

 الخطأ واإلصابة الخطأ

ب      الصحييقصد  الصحة".    الخطأ  مهنيي  قبل  من  المرتكب  "الخطأ  عموما 

المتعلق بالصحة في   11/ 18من القانون رقم    165من المادة    02و   01وتنص الفقرتان  

هذا الصدد على أنه: "يقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا القانون القانون، كل شخص 

، أو يساعد ي خدمة صحيةنشاطه المهنممارس وتابع لهيكل أو مؤسسة للصحة، يقدم في  

يعتبر كذلك مهنني الصحة المستخدمون التابعون للمصالح   – فيها أو يساهم في إنجازها. 

الخارجية، الذين يقومون بمهام تقنية وتحقيقات وبائية ومهام المراقبة والتفتيش". وسيتم  

ن خطأ الصحي م االقتصار في هذا المقام على الخطأ الطبي، باعتباره من أهم صور ال

له من ارتباط كبير بالتدابير الوقائية الخاصة باألمراض المتنقلة عموما ووباء   جهة، ولما

 خصوصا من جهة أخرى. )19كوفيد (فيروس كورونا 

بالواجبات        القيام  عن  الطبيب  "إحجام  بأنه  عموما  الطبي  الخطأ  ويعرف 

، بأن أو مجاوزتهاهذا الفن،    الخاصة التي تفرضها علوم الطب وقواعد المهنة وأصول

يأتي الطبيب عمال يتجاوز العمل المعتاد والرسم المتبع والمألوف، الذي يقوم طبيب آخر 

أحد األنواع الثالثة:   غالبا. ويأخذ الخطأ الطبي  1من نفس المستوى وفي ذات الظروف" 

، )وصف العالج(فقد يتمثل في خطأ في تشخيص المرض، أو خطأ في اختيار الدواء  

. وال يخرج الخطأ الطبي 2تنفيذ العالج أو األعمال الجراحية   صورة خطأ فيوقد يأخذ  

الذي تقوم به جرائم القتل الخطأ واإلصابة الخطأ عن المفهوم السابق وكذا األنواع سالفة 

 الذكر. 

 
مسؤؤوولية المدنية لألطباء في ضؤؤوء القانون الجزائرط"، دار هومه، الجزائر، طبعة سؤؤنة رايس محمد، "ال  1

 .152، ا 2010
د األشؤؤخاا  الجرائم ضؤؤ-ينظر: أحسؤؤن بوسؤؤقيعه، "الوجيز في القانون الجزائي الخاا"، الجزء األو ،    2

، ا  2013شؤر، سؤنة  ، دار هومه، الجزائر، الطبعة الخامسؤة ع-الجرائم ضؤد األموا  بعض الجرائم الخاصؤة
88. 
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ويمكن في هذا الصدد عرض بعض األخطاء الطبية التي يشيع ارتكابها بكثرة       

والتي ارتكبت على نطاق واسع في فترة نقلة عموما،  األمراض المت  في زمن انتشار

 : )19كوفيد  (انتشار وباء فيروس كورونا 

فعدم تعرف الطبيب على وباء فيروس كورونا أو على مجرد احتمالية إصابة       

به   التشخيص (المريض  في  المريض )خطأ  على  بادية وواضحة  أعراضه  أن  ، رغم 

ل الخطأ الذي قد تقوم عنه جريمة التسبب في خالل الفحص الطبي األولي، هو من قبي

ن العجز عن التشخيص راجعا مثال خطأ، متى كا قتل خطأ أو جريمة التسبب في إصابة  

إلى الجهل الواضح في جانب الطبيب المعالج بأعراض هذا المرض، أو إلى استخدام 

األكثر أجهزة كشف أو فحص تقليدية ومهجورة، أو إلى اإلحجام عن استشارة الزمالء  

 .1أو األعمق تخصصا ...

وكالة الوطنية كذلك فإن وصف دواء غير مسجل أو مصادق عليه من قبل ال     

المتعلق بالصحة، أو   11/ 18من القانون رقم    230للمواد الصيدالنية طبقا ألحكام المادة  

 233كما تقضي بذلك المادة    )عندما يكون غير مسجل(غير مرخص مؤقتا باستعماله  

، )خطأ في وصف العالج ( )19كوفيد (ورونا س القانون، لمعالجة وباء فيروس كمن نف

أ الذي قد تقوم عنه جريمة التسبب في قتل خطأ أو جريمة التسبب في هو من قبيل الخط

 إصابة خطأ.  

للمرضى محل االستشفاء على        الوضع الصحي  تتبع تطور  كذلك فإن عدم 

هو من قبيل الخطأ الذي   )أ في تنفيذ العالجطخ(مستوى المؤسسات الصحية بشكل جدي  

مة التسبب في إصابة خطأ، كما هو  قد تقوم عنه جريمة التسبب في قتل خطأ أو جري 

 
ينظر عموما في مسؤألة خطأ الطبيب أثناء التشؤخيا: عشؤوش كريم، "العقد الطبي"، دار هومه، الجزائر،   1

 .180 – 179، ا 2007طبعة سنة 
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الشأن بالنسبة للطبيب الذي يتقاعس لمدة زمنية طويلة عن مراجعة درجة الحمى وقياس 

 الضغط ومستوى التنفس ... لهؤالء المرضى إلخ. 

ستشفاء نتيجة لإلصابة بمرض  عمدا للمريض موضوع االكذلك فإن السماح      

قبل الشفاء التام، كونه صاحب نفوذ،    )العالج  خطأ في تنفيذ (كورونا بمغادرة المستشفى  

. وقد يحصل هذا الخطأ بفعل خطأ 1يشكل خطأ قد تقوم عنه إحدى الجرائم سالفة الذكر

ما من الوباء، وكان هذا  اعتقد الطبيب بأن المريض قد شفي تما  وفي التشخيص، كما ل

 لتشخيص. جا عن ذات األسباب المبينة أعاله، بشأن الخطأ في ااالعتقاد نات

كذلك فإن تداول الطبيب على استعمال معدات الفحص المستعملة خالل فحص      

يشكل  الفينة واألخرى،  بين  تعقيمها  دون  كورونا،  فيروس  بوباء  المصابين  المرضى 

لجرائم سالفة الذكر، عندما يترتب على ذلك نقل العدوى إلى خطأ قد تقوم عنه إحدى ا

 لوباء. مرضى آخرين غير مصابين بهذا ا

ــحي في مادة جرائم القتل  ــيات تجريم الخطأ الصـ ــوصـ الفرع الثاني: خصـ

 الخطأ واإلصابة الخطأ

بفعل        القتل واإلصابة الخطأ الحاصلة  المشرع الجزائري "جرائم  لقد خص 

ال ببعض  الخطأ خطأ صحي"  واإلصابة  القتل  "جرائم  عن  تميزها  التي  خصوصيات 

وتظهر   آخر"،  نوع  من  بأخطاء  نص الحاصلة  من  موضعين  في  الخصوصيات  هذه 

األول يتمثل في عبارة المتعلق بالصحة: فالموضع  11/ 18من القانون رقم  413المادة 

كر. أما الموضع الواردة في بداية النص سالف الذ   "باستثناء الضرورة الطبية المبررة"

في اإلحالة الواردة في صلب ذات النص، والتي كانت قاصرة على   الثاني فهو يتمثل

من قانون العقوبات الجزائري،   )02الفقرة  (  442و   289و  288اإلشارة فقط إلى المواد  

 
من قؤانون العقوبؤات الجزائرط. يراج   226من المؤاد)  01ي الفقر) م  مراعؤا) مؤا هو منصؤؤؤؤوا عليؤه ف 1

 أعالا. 34الهامش رقم 
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من نفس القانون، التي تورد بعض الظروف المشددة في جرائم القتل   290لمادة  دون ا

   واإلصابة الخطأ.

فالخصوصية        خصوصيتين:  وجود  السابقين  الموضعين  من  ويستخلص 

المبررة"   الطبية  الضرورة  حالة  بقيام  التجريم  "انتفاء  في  تتمثل  أما )أوال(األولى   ،

 .)ثانيا (إخضاع التجريم لظروف التشديد  الخصوصية الثانية فهي تتمثل "عدم

 المبررةأوال: انتفاء التجريم بقيام حالة الضرورة الطبية 

يقصد بحالة الضرورة في المادة الجزائية عموما "الظروف التي تهدد شخصا      

. والمعروف، 1بالخطر، وتوحي إليه بطريق الخالص منه بارتكاب فعل إجرامي معين" 

مة لقانون العقوبات، أن حالة الضرورة تضيق من حرية االختيار التي طبقا للقواعد العا

لية الجنائية للشخص الطبيعي، وبالتالي فهي من قبيل موانع تعد شرطا من شروط المسؤو 

ذلك أن الجريمة المقترنة بحالة الضرورة تبقى قائمة، المسؤولية الجنائية. ويترتب على  

 ي األمر أن مرتكبها يعفى من المسؤولية الجنائية. نظرا لتوفر جميع أركانها، غاية ما ف

يضع نصا عاما لحالة الضرورة في  ويسجل على المشرع الجزائري أنه لم       

ع المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات، لكنه بالمقابل لذلك يورد نصوصا أو باب موان 

الفرضيات االستثنائية، ومن الخطأ تطبيقات خاصة لحالة الضرورة في بعض  ها حالة 

  413الصحي الذي يترتب عنه التسبب في قتل خطأ أو إصابة خطأ، حيث أشارت المادة  

في  الضرورة  حالة  يميز  وما  المبررة".  الطبية  "الضرورة  إلى  الذكر صراحة  سالفة 

ذات الطابع الطبي" فقط،   )التي تهدد بالخطر(أنها قاصرة على "الظروف  صورتها هذه  

ة بالعمل الطبي"، دون غيرها من الظروف األخرى العادية  أي "الظروف ذات الصل

 ل. التي ليس لها ارتباط وثيق بهذا العم

 
 .629مود نجيب حسني، "شرح قانون العقوبات القسم العام"، المرج  السابق، ا مح 1
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ووجه الخصوصية في هذا المقام يظهر في كون المشرع الجزائري قد جعل       

. 1، حيث يترتب عنها عدم قيام الجريمةظرفا مانعا لقيام الجريمةمن حالة الضرورة  

باعتبارها    -بشكل عام–تشويها للطبيعة الفنية لحالة الضرورة    ومثل هذا االتجاه يتضمن

الجن المسؤولية  موانع  من  المشرع مانعا  كون  في  تبريره  يجد  الوضع  هذا  ولعل  ائية. 

لخطأ الطبي خصوصا، إنما يتحقق الجزائري قد راعى أن الخطأ الصحي عموما، وا

طابع فني، ويشوبه التعقيد    ، ذي)الخدمات الصحية والطبية(بمناسبة تقديم عمل إنساني  

لعمل بإحدى حاالت والصعوبة أحيانا، فقدر أن يقرر انتفاء الجريمة عند اقتران هذا ا

 الضرورة الطبية.  

التي  ويمكن في هذا الصدد عرض بعض حاالت الضرورة الطبية المبررة،        

والتي كان من   ،)19كوفيد  (توفرت بقدر هائل خالل فترة انتشار وباء فيروس كورونا  

هذه  ظل  في  الطبية  األخطاء  مرتكبي  مواجهة  في  الجنائية  المساءلة  باب  سد  نتائجها 

 االت:  الح

المرضية       المراحل  إحدى  إلى  وصلوا  الذين  بالوباء  المصابين  حالة  فمثال 

األخيرة، عندما يتم إخضاعهم للعالج بغير موافقتهم، بغرض إنقاذهم من الوفاة، تشكل 

رة طبية مبررة" ال تقوم معها جريمة التسبب في القتل الخطأ أو اإلصابة  "حالة ضرو

 .  2ديم العالج وفاة أو إصابة من تلقوا العالجالخطأ، إذا ترتب عن فعل تق 

 
بعبار) أخرى، فإن المشؤؤرع الجزائرط قد عام  "حالة الضؤؤرور) الطبية" معاملة "أسؤؤباب انباحة"، والتي   1

 عنها عدم قيام الجريمة أصال. يترتب
  أبانتا المتعلق بؤالصؤؤؤؤحؤة قؤد    18/11رقم  من القؤانون 344من المؤاد)  02تجؤدر انشؤؤؤؤؤار) ىل  أن الفقر)  2
صؤراحة لمهنيي الصؤحة عموما تقديم العالج، فضؤال عن جواز ىجرائه دون موافقة المريض أو    )سؤبب ىباحة(

سااب   ممثله، وذلك في حاالت االسؤؤتعجا ، أو في حالة المرض الخطير أو المعدط. ومث  هذا النا يشؤؤك   
اشؤؤؤر) عن فع   يرف  التجريم مب   )ي  قنصو  العقوبن  الوزائ ي  39ين مأذ  به القنصو ، طبقن للين ة  (إبنتة  

تقؤديم العالج في األحوا  السؤؤؤؤؤابق بيؤانهؤا، دون حؤاجؤة ىل  تكييف حؤالؤة المرض الخطير أو المعؤدط كحؤالؤة  
سؤالفة الذكر يتناسؤق في محتواا م  نا  344من الماد)    02ضؤرور) طبية مبرر). والحقيقة أن نا الفقر) 

جريمة، وىن كان النا األو  يقرر سؤؤبب فة الذكر في المتن، كون كالهما يرتب عدم قيام السؤؤال 413الماد)  
ىباحة، متوافقا بذلك م  القواعد العامة لقانون العقوبات، عل  عكس النا الثاني الذط يقرر ظرفا يشؤؤؤك  في  

، ويخرج بذلك عن القواعد )حالة الضؤرور) الطبية المبرر)(مانعا من موان  المسؤوولية الجنائية   )فنيا(حقيقته  
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كذلك فإن حالة اكتظاظ المؤسسة االستشفائية بعدد كبير من المرضى الحاملين      

للم االستيعابية  الطاقة  يفوق  نحو  على  أطباء للوباء،  قيام  عنها  يترتب  عندما  ؤسسة، 

تحاليل طبية إلى   المؤسسة بعدم استقبال مرضى إضافيين، أو توجيه بعضهم ممن أجروا 

، البقاء في بيوتهم إلى حين ظهور نتائج هذه التحاليل، تشكل حالة ضرورة طبية مبررة 

عن الفعلين ال تقوم معها جريمة التسبب في القتل الخطأ أو اإلصابة الخطأ، إذا ترتب  

 السابقين وفاة أو إصابة من رفض استقبالهم. 

بعض المصابين بالوباء، في وقت قلت  كذلك فإن واقعة تقدم الحالة المرضية ل     

دات الطبية الالزمة، كأجهزة التنفس االصطناعي مثال، عندما يترتب عنها نزع فيه المع

أقل سوء لفائدة المرضى   هذه األجهزة عن بعض المصابين الموجودين في حالة مرضية

تل الخطأ السابقين، تشكل حالة ضرورة طبية مبررة، ال تقوم معها جريمة التسبب في الق

أو اإلصابة الخطأ، إذا ترتب عن الفعلين السابقين وفاة أو إصابة من نزعت عنهم أجهزة 

 فس االصطناعي. التن

 ثانيا: عدم إخضاع التجريم لظروف التشديد

شرع الجزائري أنه، وبعد أن أقر بقيام جرائم التسبب في القتل ما يميز الم     

من القانون   413صحي، بموجب أحكام المادة    الخطأ واإلصابة الخطأ عند ارتكاب خطأ

لمطبقة الجاني على اإلحالة المتعلق بالصحة، قد اقتصر في بيان العقوبات ا  18/11رقم  

 290قانون العقوبات، دون المادة  من    )02الفقرة  (  442و  289و   288فقط إلى المواد  

، 1إلصابة الخطأ من نفس القانون، التي تورد بعض الظروف المشددة في جرائم القتل وا

ومن هذا القبيل "محاولة التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية بأية طريقة كانت". 

 
بترتيبه انتفاء الجريمة في حالة الضؤؤرور) الطبية المبرر)، بدال من انتفاء المسؤؤوولية  (  العامة لقانون العقوبات

 .)الجنائية فقط
جاء نا الماد) المذكور) في المتن عل  النحو اآلتي: "تضؤؤؤاعف العقوبات المنصؤؤؤوا عليها في المادتين   1

  ولمة الوصنئمة أو الي صمةتنول النه   ي  اليسااا كب الجنحة في حالة سؤؤؤكر، أو  ىذا كان مرت   289و  288
 ".بأمة ط مقة أخ ىالتي يمكن أن تق  عليه، وذلك بالفرار أو بتغيير حالة األماكن أو 
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ن المشرع سالفة الذكر على هذا النحو أ  413من صياغة نص المادة    بالمخالفةويفهم  

الجزائري قد أعفى مهنيي الصحة عموما، والممارسين الطبيين خصوصا، من الخضوع  

التشديد  المادة    لظروف  انتظار صدور قرار   290المقررة في نص  الذكر، في  سالفة 

 يؤكد هذا التفسير.  اجتهادي عن المحكمة العليا الجزائرية

زائري إلى تبني مثل هذا  ويثور التساؤل عن المبرر الذي دفع المشرع الج     

المسؤولية   من  التهرب  محاولة  واقعة  وأن  خاصة  على (الوضع،  التغطية  محاولة   أو 

هي واقعة من شأنها أن تسقط كل المبررات التي قد تدعو إلى   )الخطأ الصحي أو الطبي

. وعليه يكون مستوجبا 1إعفاء مهنيي الصحة من الخضوع لظرف التشديد سالف الذكر 

المشرع به   على  تقوم  الذي  الصحي  الخطأ  بإخضاع  الوضع،  هذا  تدارك  الجزائري 

بة الخطأ لظروف التشديد الواردة في نص المادة جريمة التسبب في القتل الخطأ أو اإلصا 

ف  290 االقتراح،  هذا  يبرر  ما  ولعل  العقوبات.  قانون  فيروس من  وباء  تفشي  ي ظل 

خطأ الصحي عموما والخطأ الطبي ، هو أن عملية التغطية على ال)19كوفيد  (كورونا  

سسات ستكون سهلة االرتكاب، في ظل اكتظاظ المؤ  )التهرب من المسؤولية(خصوصا  

 العمل الصحي والعمل الطبي فيها.  االستشفائية بالمرضى، وصعوبة مراقبة

 

  

 
ينظر في اتجاا المشؤرع المصؤرط، عل  العكس من ذلك، ىل  تشؤديد العقوبات عند حصؤو  القت  الخطأ أو   1

 .457 – 456المرج  السابق، ا  فوزية عبد الستار، وسمم: -عيوين–خطأ يهص  بفع   انصابة الخطأ
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 :خاتمـــة

شابتها       قد  الجزائرية  التشريعية  المنظومة  أن  الدراسة  هذه  من خالل  يظهر 

بعض النقائص في مادة التجريم المقرر بشأن األفعال المخلة بالتدابير الوقائية المقررة 

وتتم خصوصا،    )19كوفيد  (تنقلة عموما ووباء فيروس كورونا  لمواجهة األمراض الم

 فيما يلي:  بعضهااإلشارة إلى 

ومستقلة   - ✓ خاصة  تجريم  نصوص  الجزائري  المشرع  يفرد  لم  جهة،  فمن 

والسلوكات المخلة بالتدابير الوقائية، حيث ال زالت هذه األفعال، رغم صعوبة   لألفعال

من قانون العقوبات الجزائري   459ي المادة  حصرها، خاضعة للتجريم العام الوارد ف

والمراسيم المتخذة من قبل السلطة اإلدارية". ومثل هذا  بشأن جريمة "مخالفة القرارات  

النص، وإن كان يستجيب لمتطلبات سياسة ضمان احترام القرارات اإلدارية والنصوص 

لمتطلبا يستجيب  أنه ال  إال  العادية،  الظروف  في  الصادرة  ت سياسة ضمان التنظيمية 

جهة األمراض المتنقلة أو احترام القرارات اإلدارية والنصوص التنظيمية الصادرة لموا

وباء فيروس كورونا. ويظهر ذلك بوضوح في كون العقوبات المقررة في نص المادة 

سالفة الذكر ال تتالءم مع خطورة األفعال المخلة بالتدابير الوقائية وخطورة اآلثار   459

لتي تنجم عنها، وهو ما سيضعف من سياسة الردع في هذا المجال. وعليه الخطيرة ا

جديرا بالمشرع الجزائري حصر هذه األفعال قدر اإلمكان، وتجريمها بنصوص   يكون

 خاصة تتضمن عقوبات متالئمة مع خطورتها.

  أن بعض األفعال المخلة بسياسة الوقاية من األمراض المتنقلة أو وباء فيروس   - ✓

قد  من    كورونا  التجريم  تنفذ  المادة  (دائرة  نص  على  العقوبات   459بناء  قانون  من 

، عندما يكون القرار اإلداري أو النص التنظيمي قد أغفل النص على تدبير )زائريالج

واقعة امتناع   ذلك ومثالوقائي معين كان الزما النص عليه في صلب القرار أو النص. 

يروس كورونا بشكل واضح عن التقدم األشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض وباء ف

الفحوصات  إجراء  إذ   لطلب  عليهم،  جريمة   الطبية  يشكل  ألن  السلوك  هذا  يصلح  ال 
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ترسانة   لكون  نظرا  اإلدارية"،  السلطة  قبل  من  المتخذة  والمراسيم  القرارات  "مخالفة 

لم   فيروس كورونا ومكافحته  الوقاية من وباء  مادة  الصادرة في  التنظيمية  النصوص 

الجزائريتن المشرع  إلى  الدعوة  نجدد  وعليه  االلتزام.  أو  التدبير  هذا  على  عند ص   ،

استجابته لالقتراح السابق أعاله، أن ال يغفل تجريم الواقعة سالفة الذكر، ضمن نصوص 

 التجريم الخاصة الموضوعة في هذا الشأن.

ير  أن المشرع الجزائري لم يتفطن أصال لمسألة التحريض على مخالفة تداب  - ✓

من األمراض   وقاية الوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، أو بشكل عام تدابير ال 

مواقع  على  واسعا  انتشارا  عرفت  قد  هذه  التحريض  عمليات  أن  والسيما  المتنقلة، 

التواصل االجتماعي. ومثل هذا التحريض سيخضع في ظل الوضع الحالي لنصوص 

الجزائر التشريعية  المنظومة  في  المادة  التجريم  نص  إلى  العقوبات   41ية  قانون  من 

فس العقوبة المقررة للفعل المحرض عليه، ولما كان الجزائري، التي تعاقب المحرض بن

من نفس القانون، سالفة الذكر، فإن  459فعل مخالفة تدابير الوقاية خاضعا لنص المادة 

 تتناسب التحريض سيخضع لنفس العقوبات المقررة في هذا النص، وهي عقوبات ال

الجزائري استحداث البتة مع خطورة واقعة التحريض هذه. وعليه يكون جديرا بالمشرع  

نص تجريم خاص، يجرم فيه واقعة التحريض على مخالفة التدابير الوقائية، ويقرر لها 

مواقع  عبر  "التحريض  ظرف  من  جعل  إذا  السيما  خطورتها،  مع  تتناسب  عقوبات 

دا. وتجدر اإلشارة إلى أن العقوبات المقررة في كلتا  التواصل االجتماعي" ظرفا مشد 

تك أن  يجب  المحرض عليها، ال الحالتين  لألفعال  المقررة  العقوبات  أكثر شدة من  ون 

لسبب إال ألن التحريض هو أخطر من هذه األفعال ذاتها، إذ قد يرتب التحريض الواحد  

 ارتكاب عشرات أو مئات األفعال المحرض عليها.

  290حة من الخضوع لظرف التشديد المقرر في المادة  مهنيي الصأن إعفاء    - ✓

قوبات، عندما يترتب عن خطئهم المهني التسبب في قتل خطأ أو إصابة من قانون الع

 413خطأ ليس له أي مبرر، وبالتالي يكون جديرا بالمشرع الجزائري تعديل نص المادة  
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سالفة الذكر في قائمة   290مادة  المتعلق بالصحة، وذلك بذكر ال  18/11من القانون رقم  

 اإلحاالت الواردة فيها. 

 ع والمواقع االلكترونيةالمصادر والمراج

 أوال: المصادر

 الوطنية: قائمة  •

 : )العضوية والعادية(القوانين -1 •

رقم   • العضوي  في    05/ 12القانون  الجريدة 2012/ 01/ 12المؤرخ  في  منشور   ،

  21، ص  02، العدد رقم  01/2012/ 15الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في  

 وما بعدها، المتعلق باإلعالم. 

رقم   • في    06/ 20القانون  الرسمية 2020/ 04/ 28المؤرخ  الجريدة  في  منشور   ،

المؤرخة الجزائرية  رقم  29/04/2020في    للجمهورية  العدد  وما   10، ص  25، 

 ائري. المتضمن قانون العقوبات الجز 156/ 66يليها، المعدل والمتمم لألمر رقم 

 األوامر: -2 •

رقم   • في    155/ 66األمر  الرسمية  1966/ 06/ 08المؤرخ  الجريدة  في  منشور   ،

وما يليها، المتضمن قانون    622، ص  48، العدد رقم  06/1966/ 10المؤرخة في  

 جراءات الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم. اإل

رقم   • في    156/ 66األمر  الرسم1966/ 06/ 08المؤرخ  الجريدة  في  منشور  ية  ، 

ضمن قانون  وما يليها، المت  702، ص  49، العدد رقم  06/1966/ 11المؤرخة في  

 العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم. 

 األجنبية:  •

• Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse (publiée au journal officiel de la 

république française  du 30/07/1881, n° 206, troisième année, p 4201 et suivant). 

• Loi n° 86/1067 du 30/09/1986 relative à la liberté de communication (Loi 

Léotard) (publiée au journal officiel de la république française  du 01/10/1986, 

n° 228, 118° année, p 11755 et suivant).  

 )الكتب(ثانيا: المراجع  •
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في قانون العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية،  ور، "الوسيط  أحمد فتحي سر •

 . 2015القاهرة، الطبعة السادسة، سنة 

الممارسة القضائية"، منشورات بيرتي،  أحسن بوسقيعه، "قانون العقوبات في ضوء   •

 .2010/ 2009الجزائر، طبعة سنة  

الجرائم ضد -ألول،  أحسن بوسقيعه، "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، الجزء ا •

الجرائم بعض  األموال  ضد  الجرائم  الجزائر، -الخاصة  األشخاص  هومه،  دار   ،

 .2013الطبعة الخامسة عشر، سنة  

،  )خ  –أ  (هاد القضائي في المواد الجزائية"، الجزء األول  جياللي بغدادي، "االجت •

 . 2002الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، الطبعة األولى، سنة 

محمد سعيد جعفور، "مدخل إلى العلوم القانونية"، الجزء األول، "الوجيز في نظرية   •

 . 2012القانون"، دار هومه، الجزائر، الطبعة التاسعة عشر، سنة 

العربية،  • النهضة  دار  العام"،  القسم  العقوبات  قانون  نجيب حسني، "شرح  محمود 

 . 2012، الطبعة السابعة، سنة  )مصر(القاهرة 

وفقا ألحدث التعديالت –"شرح قانون العقوبات القسم الخاص    يب حسني،محمود نج  •

 . 2013، طبعة سنة )مصر("، دار النهضة العربية، القاهرة -التشريعية

، الجزائر، الطبعة  )دون ذكر دار النشر("الوجيز في القانون اإلداري"،    ناصر لباد، •

 . 2006األولى، سنة 

عبد هللا • وفتوح  القهوجي  القادر  عبد  القعلي  العقوبات  قانون  "شرح  الشاذلي،  سم   

الجنائي-العام"،   والجزاء  المسؤولية  للجريمة  العامة  األول، -النظرية  الكتاب   ،

النظرية العامة للجريمة"، مطابع السعدني، مصر، طبعة  "أوليات القانون الجنائي  

 . 2003سنة 

- ث التعديالت وفقا ألحد –فوزية عبد الستار، "شرح قانون العقوبات القسم الخاص   •

  .2012، الطبعة الثالثة، سنة )مصر(، دار النهضة العربية، القاهرة "

o  ثالثا: المواقع االلكترونية 

• https://www.alaraby.co.uk (version du 04/05/2020, à 23 :00 h).  

• https://www.elkhabar.com (version du 05/04/2020, à 23 :00 h). 

  

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.elkhabar.com/
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  اآلجال سريان  على( 19 يدڤأثر جائحة  كرونا ) كو

 . المغربية بالمملكة  والتنظيمية لتشريعيةا

 د/ محمد العلمي   

أستاذ باحث بكلية  

 الحقوق

 أكادير-جامعة ابن زهر

 مقدمة:

( 19)كوفيد  جي كورونا المستجد  وباء الفيروس التا  انتشر  2019في نهاية سنة  

بمدينة ووهان الصينية وواصل االنتشار بجميع أرجاء دول العالم. وقد عملت جل الدول، 

بما أتيت من وسائل على مواجهة االنعكاسات السلبية التي قد تنتج علن تفشي هذه الجائحة 

ا المنوال، فمع لمغرب لم يحد عن هذ باتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية العاجلة. وا

البالد  ظهو رأسها عاهل  وعلى  المغربية،  السلطات  بادرت  بوطننا  اإلصابات  أولى  ر 

الملك محمد السادس، إلى اتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات على جميع المستويات 

 لمواجهة هذه الجائحة.

  جموعة من اإلجراءات فكان من الضروري لتفادي تفاقم الوضع الوبائي اتخاذ م 

ذلك تعليق الدراسة الحضورية بمختلف المدارس والمؤسسات الجامعية الوقائية، بما في  

المساجد   إغالق  تم  كما  الحدود،  وإغالق  للخارج  والبحرية  الجوية  الرحالت  وتعليق 

والمقاهي والمطاعم، إلى غير ذلك من اإلجراءات األخرى. وفي إطار الجهود الوطنية 

وباالمبذولة   انتشار  وتنلمكافحة  كورونا  فيروس  تم  ء  السامية،  الملكية  للتعليمات  فيذا 

 1. 19– كوفيد   -إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 

 
الذط تم نشؤؤرا بالجريد) الرسؤؤمية ليوم   2.20.269وقد أحدث هذا الصؤؤندو  بموجب المرسؤؤوم رقم    - 1

(، بعد المصؤؤادقة عليه من لدن مجلس اسؤؤتثنائي للحكومة  2020مارس    17)  1441رجب    22الثالثاء في  
المكلفتين بالمالية بالبرلمان بإحداث هذا الصؤؤؤؤندو ، وهما . كمؤا تم ىخبار اللجنتين 2020مارس    16بتؤاري   
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بإعالن    2020مارس    19ولقد انتهى األمر بإصدار وزارة الداخلية لبالغ يوم   

 20حالة الطوارئ الصحية في كامل تراب المملكة من الساعة السادسة من يوم الجمعة  

 1على الساعة السادسة مساءا. 2020أبريل  20ارس إلى غاية م

ا على  الحفاظ  في  الداخلية  وزارة  اختصاصات  عن  الحديث  العام  ودون  ألمن 

واألمن الصحي للمواطنين، فالسلطة التنظيمية باشرت مجموعة من اإلجراءات اإلدارية 

المتوفرة   باإلمكانيات  للمواطنين  إداريا وقانونيا،  المستعجلة لحماية األمن الصحي  لها 

من الدستور المغربي إلضفاء   81لتهتدي الحكومة إلى ضرورة إعمال أحكام الفصل  

ية على جميع التدابير االحترازية واالستثنائية المتخذة، وهو ما تحقق لها الشرعية القانون 

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة   2.20.292عن طريق  إقرار المرسوم بقانون رقم  

المتعلق بإعالن   2.20.293ئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها والمرسوم رقم:  الطوار

 
لجنؤة المؤاليؤة والتنميؤة االقتصؤؤؤؤؤاديؤة بمجلس النواب، ولجنؤة المؤاليؤة والتخطيط والتنميؤة االقتصؤؤؤؤؤاديؤة بمجلس  

 .المستشارين، طبقا للمقتضيات القانونية
بعشؤؤؤر) ماليير درهم،   ة، سؤؤؤيرصؤؤؤد لهذا الصؤؤؤندو  غالف مالي يقدروطبقا للتعليمات الملكية السؤؤؤامي   

يخصؤا أسؤاسؤا للتكف  بالنفقات المتعلقة بتأهي  اآلليات والوسؤائ  الصؤحية، سؤواء فيما يتعلق بتوفير البنيات 
التحتية المالئمة أو المعدات التي يتعين اقتناوها باسؤتعجا . كما سؤيسؤهم في دعم االقتصؤاد الوطني من خال   

وس كورونا والحفاظ عل  مناصؤؤب الشؤؤغ  والتخفيف من التداعيات م القطاعات األكثر تأثرا بتداعيات فيردع
 .االجتماعية لهذا الجائحة

لقد تضؤمن البالغ الصؤادر عن وزار) الداخلية بشؤأن انعالن عن حالة الطوارئ الصؤحية وتقييد الحركة    - 1
ج  غير عل  السؤؤاعة السؤؤادسؤؤة مسؤؤاء أل 2020مارس    20في البالد أن مفعوله سؤؤيبتدئ من يوم الجمعة  

مسؤم ، واتخاذ تدابير اسؤتثنائية تسؤتوجب الحد من حركة المواطنين من خال  اشؤتراط مغادر) مقرات السؤكن 
 باستصدار وثيقة رسمية لدى رجا  وأعوان السلطة وفق الحاالت التي تم تحديدها كما يلي:

الشؤؤركات والمصؤؤان  واألشؤؤغا  الفالحية،  سؤؤسؤؤات المفتوحة بما فيها . التنق  للعم  بالنسؤؤبة لإلدارات والمو1
المحالت والفضؤؤؤؤؤاءات التجؤاريؤة ذات االرتبؤاط بؤالمعيش اليومي للمواطن، الصؤؤؤؤيؤدليؤات، القطؤاع البنكي 
والمصؤؤؤرفي، محطات التزود بالوقود، المصؤؤؤحات والعيادات الطبية، وكاالت شؤؤؤركات االتصؤؤؤاالت، المهن 

 ت بي  مواد التنظيف.الحر) الضرورية، ومحال
. التأكيد عل  أن التنق  يقتصؤر عل  األشؤخاا الضؤرورط تواجدهم بمقرات العم ، شؤريطة أن يتم تسؤليمهم 2

 شهاد) بذلك موقعة ومختومة من طرف روسائهم في العم .
تلقي . التنق  من أج  اقتناء المشؤتريات الضؤرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سؤكن  المعني باألمر أو  3

 ة أو اقتناء األدوية من الصيدليات.العالجات الضروري 
والالفت أن انجراءات الوارد) في بالغ وزار) الداخلية مشؤابهة في معظمها لما تضؤمنه المرسؤوم بقانون، ىال 
أنها تفتقر ىل  صؤياغة قانونية واضؤحة ولم تكن شؤاملة لعدد من الحاالت. أما صؤياغة المرسؤوم بقانون فأكثر 

 اكن التي يمكن التنق  ىليها عل  سبي  المثا .واكتفت بسرد بعض األم مرونة
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الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا  حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب  

 24بالنسبة للمرسوم بقانون و   2020مارس    23الصادرين بتاريخ    19كوفيد -المستجد  

بالج  2020مارس   والمنشورين  للمرسوم،  عدد  بالنسبة  الرسمية  مكرر،   6867ريدة 

 1. 2020مارس  24بتاريخ  

بسن أحكام    المتعلق  2.20.292ومن بين أهم ما جاء في المرسوم بقانون رقم  

 خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ما يلي: 

يمكن اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك 

يتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة للسلطتين الحكوم

مفعولها، اتخاذه  سريان  الواجب  األشخاص واإلجراءات  حياة  كانت  كلما  وذلك  ا، 

 وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية؛

العمل،   بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  األحكام  جميع  من  الرغم  تقوم  على 

الالزمة التي تقتضيها الحكومة، خالل فترة إعالن حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير  

 اسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبالغات؛ الحالة، وذلك بموجب مر

السلطات  عن  الصادرة  والقرارات  باألوامر  التقيد  عدم  مخالفة  على  يعاقب 

درهم،   1300و   300ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين  العمومية بالحبس من شهر إلى  

األشد .ويعاقب بنفس   عقوبة الجنائيةأو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون اإلخالل بال

 
منه، تم، الحقا، عرض   81والسؤؤتكما  المسؤؤطر) المنصؤؤوا عليها في الدسؤؤتور، وال سؤؤيما الفصؤؤ     - 1

بالمصؤادقة عل    23.20وتم ىقرار القانون رقم    .المرسؤوم بقانون السؤالف الذكر عل  البرلمان للمصؤادقة عليه
المتعلق بسؤؤن أحكام خاصؤؤة بحالة الطوارئ الصؤؤحية وىجراءات انعالن   2.20.292بقانون رقم    المرسؤؤوم

( بتنفيذ القانون رقم    2020ماط   28)    1441شؤؤوا    5صؤؤادر في    1.20.60)  ظهير شؤؤريف رقم  .عنها
)    1441من رجب    28الصؤؤادر في    2.20.292القاضؤؤي بالمصؤؤادقة عل  المرسؤؤوم بقانون رقم    23.20

حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وىجراءات انعالن عنها، ج.ر عدد ( المتعلق بسن أ  2020  مارس  23
 (.2020بتاري  فات  يونيو  6887
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المرسوم   لهذا  تطبيقا  المتخذة  العمومية  السلطات  قرارات  تنفيذ  العقوبة كل من عرقل 

 بقانون؛ 

ا اقتضت  إذا  للحكومة،  بقانون  المرسوم  أن  يخول هذا  ذلك،  القصوى  لضرورة 

أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي تتخذ، بصفة استثنائية،  

االستعجال، والذي من شأنه اإلسهام ، بكيفية مباشرة، في مواجهة اآلثار السلبية  صبغة  

 المترتبة عن إعالن حالة الطوارئ الصحية المذكورة؛

يوقف سريان مفعول    .220.   292ن المرسوم بقانون   أنه بموجب المادة السادسة م 

ي بها العمل جميع اآلجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجار

ليوم   الموالي  اليوم  ابتداء من  احتسابها  ويستأنف  الصحية،  الطوارئ  فترة حالة  خالل 

المتابعين في حالة رفعها، باستثناء آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص  

 1اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي. 

أثارته من إشكاالت على مستوى  وسنعمل على تحليل هذه   السادسة وما  المادة 

يتعلق بتاريخ سريان مقتضياتها على مختلف  تنزيلها في المجال العملي خصوصا ما 

لم يشر إلى تاريخ   293سيما إذا علمنا أن المرسوم رقم  التصرفات والوقائع القانونية، وال

ك بخصوص تاريخ  بدئ حالة الطورئ الصحية في السريان. ويطرح مشكل آخر كذل

نفاذ القانون بالمغرب الذي يشر إلى تاريخ تطبيقه, هل من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية  

 أم من اليوم الموالي لهذا النشر.

م األولى  المادة  نصت  رقم  لقد  مرسوم  حالة  ال  293.20.2ن  بإعالن  متعلق 

أبريل   20ة يوم  الطوارئ الصحية على سريان العمل بأحكام حالة الطوارئ تمتد إلى غاي

 
ىطالقا، وبالتالي   292.20.2هنا نشؤير بأن األجا  التعاقدية ال تشؤملها هذا الماد) السؤادسؤة من مرسؤوم    - 1

حية بالتراب الوطني؛ مادام أنها عالن حالة الطوارئ الصؤؤؤفأنها تبق  مسؤؤؤتمر) وال يطالها التوقف عل  ىثر ى
أجا  تخضؤ  للشؤروط التعاقدية وقاعد) العقد شؤريعة المتعاقدين، الذط يبق  متاحا لطرفي العالقة القانونية هو 

من  . .ع(    268ىعما  بعض موسؤؤسؤؤات القانون المدني: نظرية القو) القاهر) والحادث الفجائي) الفصؤؤ   
  .ع(.من  . 243يسر)) الفص  وكذا نظر) الم
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إال أن الالفت أنه لم يتم تحديد تاريخ بداية سريان   1على الساعة السادسة مساء،  2020

ب لبداية حالة الطوارئ حالة الطوارئ. وهو ما يطرح اإلشكال المتعلق بالتاريخ المحتس

الذي   2020مارس    19تلك, هل من تاريخ صدور بالغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ  

أم من تاريخ نشر المرسوم   2  2020مارس    20ها في السادسة من مساء الجمعة  كان حدد 

( ؟ وسؤال 2020مارس    24مكرر    6867بالجريدة الرسمية )ج رسمية عدد      2933

 دخل المرسومين حيز التطبيق؟  أخر يطرح نفسه متى

السادسة وعليه، ولحصر مختلف جوانب هذا اإلشكاالت التي قد تطرحها المادة  

 أعاله يبدو من المناسب سأقسم هذه الورقة البحثية إلى ثالث مطالب:

الطوارئ الصحية   بحالة  المتعلق  بقانون  المرسوم  المطلب األول: زمان دخول 

 حيز التنفيذ 

 اب إعالن حالة الطوارئ الصحية اريخ انطالق احتسالمطلب الثاني: ت

اآلجال   جميع  سريان  إيقاف  الثالث:  النصوص المطلب  في  عليها  المنصوص 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  

 
 تم تمديد هذا األجا  ثالث مرات، بمقتض  مراسيم: - 1
 6874ج.ر عدد    2020أبري    18صؤؤادر بتاري    2.20.330) مرسؤؤوم    2020ماط    20األول  ىل    -  

 (؛2020أبري   19مكرر بتاري  
 2020مؤاط    19رخ في  الِمو  2.20.371) المرسؤؤؤؤوم رقم   2020يونيو   10ثم مؤددت هؤذا األجؤا  ىل     -

 (؛ 2020ماط  19مكرر بتاري   6883عدد  ج.ر
يونيو  9صؤؤادر بتاري    2.20.406. ) مرسؤؤوم رقم  2020يوليوز    10ثم مددت للمر) الثالثة ىل  تاري     -

 (.    2020يونيو  9مكرر بتاري   6889ج.ر. عدد  2020
 
بصؤدور المرسؤوم بقانون رقم  تم نسؤخه ضؤمنا   وتجدر انشؤار) ىل  أن البالغ الصؤادر عن وزار) الداخلية  -3

واللذان دخال حيز النفاذ ابتداء من تاري  نشؤرهما بالجريد) الرسؤمية ) جريد) رسؤمية   293والمرسؤوم    292
 (.2020مارس  24مكرر بتاري   6867عدد 
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ة الطوارئ   اـل انون المتعلق بـح ــوم بـق ان دخول المرســ ب األول: زـم المطـل

 الصحية حيز التنفيذ

المتعلق    0.2932.2رئ الصحية بالمرسوم رقم:  لقد تم اإلعالن عن حالة الطو

التر الطوارئ الصحية بسائر أرجاء  تفشي فيروس بإعالن حالة  لمواجهة  الوطني  اب 

المستجد   و  19كوفيد -كورونا  بتاريخ  بالجريدة 2020مارس    24الصادر  والمنشور   ،

 1. 2020مارس  24مكرر، بتاريخ   6867الرسمية عدد 

 
و  مر) ىن موسؤسؤة حالة الطوارئ الصؤحية لم تكن منظمة تشؤريعيا، وعليه فإن األسؤاس التشؤريعي نظم أل  - 1

 السالف الذكر. 292.20.2بقانون رقم  بمرسوم
المنظم  لوجوب التصؤؤؤؤري  ببعض األمراض واتخؤاذ تؤدابير وقؤائيؤة    554.65هنؤاك  المرسؤؤؤؤوم ملكي رقم  

للقضؤاء عل  هذا األمراض قد يتشؤابه م  الموسؤسؤة حالة الطوارئ الصؤحية، لكن مجاله يشؤم  فقط انقليم، 
اجراءات محدود) لفرض الحجر الصؤحي.)مرسؤوم ملكي رقم  المحلية اتخاذ  ضؤف ىل  ذلك أنه يمن  للسؤلطات  

( بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصؤؤري  ببعض 1967يونيه    26)  1387ربي  األو     17بتاري     554.65
بتؤاري    2853األمراض واتخؤاذ تؤدابير وقؤائيؤة للقضؤؤؤؤؤاء عل  هؤذا األمراض. )الجريؤد) الرسؤؤؤؤميؤة عؤدد  

 27بتاري   511.65 قرار لوزير الصؤؤؤحة العمومية رقم  (. أنظر كذلك8314  الصؤؤؤفحة  05/07/1967
رقؤم  1967يؤونؤيؤؤه   الؤمؤلؤكؤي  الؤمؤرسؤؤؤؤؤوم  تؤطؤبؤيؤق  كؤيؤفؤيؤؤات  فؤي     554.65 بؤتؤحؤؤديؤؤد  ربؤيؤ    17الصؤؤؤؤؤؤؤادر 
( بمثؤابؤة قؤانون بوجوب التصؤؤؤؤري  ببعض األمراض واتخؤاذ تؤدابير وقؤائيؤة  1967يونيؤه    26)1387 األو 

 للقضاء عل  هذا األمراض(.
جر الصؤحي  جاء في الفصؤ  األو  من المرسؤوم الملكي السؤالف أنه: " ىن حاالت األمراض الجارط عليها الح

راض ذات الصؤبغة االجتماعية واألمراض المعدية أو الوبائية الموضؤوعة قائمتها بقرار لوزير الصؤحة  واألم
العمومية، يجب التصؤؤري  بها عل  الفور من طرف أصؤؤحاب المهن الطبية الذين أثبتوا وجودها ىل  ك  من 

 السلطة اندارية المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو انقليم.
الث من المرسؤؤؤوم الملكي عل  أنه:" يجب عل  السؤؤؤلطة الطبية للعمالة أو انقليم أن تعم  يقرر الفصؤؤؤ  الث و

عل  تطهير األماكن المسؤؤكونة واألثاث المسؤؤتعملة من طرف ك  شؤؤخا مصؤؤاب ببعض األمراض المشؤؤار 
ألماكن ) الحشرات في اىليها في الفص  األو  والموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية أو عل  ىباد

 واألثاث المذكور)".
من نفس المرسؤؤؤوم الملكي أنه:" في حالة وجود خطر جسؤؤؤيم عل  الصؤؤؤحة العمومية    4الفصؤؤؤ    كما ينا

يسؤؤؤؤتوجؤب اتخؤاذ تؤدابير مسؤؤؤؤتعجلؤة فؤإن الطبيؤب الرئيس لإلقليم أو العمؤالؤة الموكولؤة ىليؤه مهمؤة تقؤدير درجؤة  
مسؤؤتشؤؤف  حتما ك  شؤؤخا مصؤؤاب بأحد األمراض  أن يدخ  ىل  الخطور) الحالة واسؤؤتعجالها يوه  لرمر ب 

 المنصوا عليها في الفص  األو  أو ك  شخا قاب  لنشر هذا المرض.
ويتعين أيضؤؤؤا عل  أصؤؤؤحاب المهن الشؤؤؤبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا في مزاولة المهنة كلما ارتابوا في   

سؤؤؤلطة الطبية للعمالة أو انقليم التي ها فورا ىل  الوجود حالة من حاالت األمراض المذكور) أن يصؤؤؤرحوا ب 
 تعم  عل  التأكد من هذا الحالة بواسطة أحد األطباء".

بتحؤديد كيفيؤات تطبيق  1967يونيؤه   27بتؤاري   511.65 ولقؤد حدد وزير الصؤؤؤؤحؤة العموميؤة في قرارا رقم
ربي   17الصؤؤؤادر في     554.65 بأنه وبناء عل  المرسؤؤؤوم الملكي رقم 554.65 المرسؤؤؤوم الملكي رقم

ي  ببعض األمراض واتخؤاذ تدابير وقائية  ( بمثؤابة قانون بوجوب التصؤؤؤؤر  1967يونيؤه   26)   1387األو   
منه؛ بأن قائمة األمراض الواجب التصري  بها عمال   3و  2و  1للقضاء عل  هذا األمراض والسيما الفصو   

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53558.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53558.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53558.htm


137 
 

ودخوله حيز   نفادهخ  من نص تشريعي أو تنظيمي تاريالقاعدة العامة عندما ال يتض

وليس في اليوم الموالي. وهنا ال مجال   1التنفيذ فإنه يدخل حيز التطبيق في يوم النشر ذاته 

من ق. ل.ع.  بأن اليوم   131لتطبيق قانون االلتزامات والعقود الذي يشير في الفصل  

األيام ينقضي بانتهاء در بعدد من  واألجل المق  الذي يبدأ منه العد ال يحسب في األجل.

ومه األخير. ألن قانون االلتزامات والعقود ينظم ويهتم بااللتزامات والعقود في مجال ي

 القانون الخاص. 

عدة القانونية حيز التنفيذ، وعليه فإن مشرع النص القانوني له أن يختار لدخول القا 

 ين: على اعتبارات المالءمة اإلدارية أو السياسية، ب   بناء

دخولها حيز التنفيذ وفقا للقاعدة العامة في نفس يوم نشر النص؛ وهذا االختيار   -

غالبا ال يحقق األمن القانوني نظرا للتأثير البالغ على المعنيين بالنص التشريعي الذين  

 ال يتاح لهم الوقت الالزم لالستعداد لألحكام القانونية المستجدة.  

 
)    1387ربي  األو    17المشؤار ىليه أعالا الصؤادر في     554.65 بالفصؤ  األو  من المرسؤوم الملكي رقم

 ( بمثابة قانون هي :1967يونيه  26
 األمراض الجارط عليها الحجر الصحي :  -1

ط، التيفوس الوبؤائي النؤاتد عن القمؤ  والحم  العؤائؤد) الطؤاعون، الكوليرا، الحم  الصؤؤؤؤفراء ، الجؤدر
 الناتجة عن القم ؛

 الصبغة االجتماعية:األمراض ذات  -2
 الس  الرئوط، الزهرط االبتدائي والثانوط وحم  المستنقعات؛

 األمراض المعدية أو الوبائية: - 3
األبيض، الكزاز )التيتانوس( )م   حم  التيفويد، الحم  القريبة من التيفويد، أمراض السؤؤؤيالن 

المخي واألمراض الوبائية   بيان كزاز أو كزاز الصؤؤؤؤغار(، الذباح ) الدفتريا(، الشؤؤؤؤل ، االلتهاب
 الناتجة عن انصابة بجرثومة "بروسيال".

راج  دلي  صؤؤياغة النصؤؤوا القانونية، األمانة العامة للحكومة ، مديرية المطبعة الرسؤؤمية، الطبعة    - 1
 24، سلسلة الوثائق القانونية المغربية. ا: 2015 األول 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53558.htm
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وهذا االختيار من شأنه   1. ريخ يحدده المشرعإلى تادخولها حيز التنفيذ المؤجل    -

تفادي  بين المؤسسة التشريعية والمتلقي للنص التشريعي، وبذلك سيتم  الثقة  أن يعزز 

 مشكل المباغتة. 

نشر   تاريخ  يبدأ من  السادسة  المادة  إليه  أشارت  الذي  اآلجال  توقف  فإن  وعليه 

الموالي للنشر بالجريدة ليوم  . وليس ا2020مارس    24الذي هو    293.20.2المرسوم  

 . 2020مارس    25كما ذهب إلى ذلك نقيب هيئة المحامين بالبيضاء بكتاب له مؤرخ في  

بالجريدة  النشر  بمجرد  التنفيذ  القانون حيز  دخول  فيها  وقع  كثيرة  أمثلة  وهناك 

 الرسمية: 

المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في    14.07القانون رقم   ✓

( المتعلق بالتحفيظ العقاري، الصادر بتنفيذه 1913أغسطس    12)   1133ن  رمضا   9

(، 2011نوفمبر   22) 1432من ذي الحجة   25في   1.11.177الظهير الشريف رقم  

عدد   الرسمية  بالجريدة  الحجة    27بتاريخ    5998المنشور  نوفمبر   24)  1432ذو 

 يخ النشر.ر تار ؛ أي أنه دخل حيز النفاذ بهذا التاريخ األخي5575(، ص 2011

بتاريخ    1.17.50الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    69.16القانون رقم   ✓

من القانون رقم   4( القاضي بتتميم المادة  2017أغسطس    30)  1438ذي الحجة    8

ي  ذ   23بتاريخ    6604؛ الجريدة الرسمية عدد  2المتعلق بمدونة الحقوق العينية   39.08

 
فيجؤب مبؤدئيؤا أن يطبق النا التشؤؤؤؤريعي عل  الفور،    ىذا تعلق األمر بنا يخفف العقوبؤة أو يلغيهؤا، - 1

عل  الجرائم المرتكبؤة قبؤ  دخو  القؤانون الجؤديؤد حيز التنفيؤذ والرائجؤة أمؤام المحؤاكم؛ تطبيقؤا لقؤاعؤد) " القؤانون 
 األصل  للمتهم" 

فات  جمي  التصؤر  -تحت طائلة البطالن    -يجب أن تحرر  تنا الماد) الرابعة من م.ح.ع. عل  ما يلي: "  - 2
المتعلقة بنق  الملكية أو بإنشؤاء الحقو  العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو ىسؤقاطها وكذا الوكاالت الخاصؤة  
بها بموجب محرر رسؤؤؤؤمي، أو بمحرر ثابت التاري  يتم تحريرا من طرف محام مقبو  للتراف  أمام محكمة  

 ينا قانون خاا عل  خالف ذلك. النقض ما لن
  العقد المحرر من طرف المحامي والتأشؤؤير عل  جمي  صؤؤفحاته من األطراف ومن الجهة  يجب أن يتم توقي 
 التي حررته.
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ولإلشارة فقد ترتب على دخول هذا   ؛5068ص (، 2017سبتمبر   14)  1438الحجة 

واجهت  العملي،  المستوى  على  إشكاالت  عدة  النشر  بمجرد  التنفيذ  حيز  القانون 

العقارية  األمالك  على  والمحافظين  العدول  والسادة  الموثقين  السادة  بالخصوص 

بال تعديلها  تم  كما  العينية  الحقوق  مدونة  من  الرابعة  المادة  تطبيق  قانون  بخصوص 

9.166 .1 

ومن باب اإلشارة إلى التشريعات المقارنة فاألمر يختلف وسأعطي مثالين : فرنسا  

 وألمانيا. 

 في التشريع الفرنسي، يتم التمييز بين ثالث احتماالت:  ❖

 . ز النفاذ دد النص القانوني تاريخ دخوله حيأن يح •

للنشر اليوم الموالي  إذا لم يحدد ذلك التاريخ يدخل القانون حيز التطبيق في    -

 الرسمية  بالجريدة

 
تصؤؤح  ىمضؤؤاءات األطراف من لدن السؤؤلطات المحلية المختصؤؤة ويتم التعريف بإمضؤؤاء المحامي المحرر  

 بالمحكمة االبتدائية التي يمارس بدائرتها".للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط 
 نورد نماذج:وهنا  - 1
شؤؤتنبر  14بخصؤؤوا الوكالة العرفية التي اعتمد عليها الموثقون في ىبرام عقود رسؤؤمية مورخة قب  تاري    

 ، فإن تقييد هذا العقود يتم من قب  الساد) المحافظين بدون أط اشكا  يذكر؛2017
الموثقون في ىبرام  والتي اعتمد عليها  2017شؤؤتنبر  14ة المورخة قب  تاري  أما بخصؤؤوا الوكالة العرفي 

، ألج  تقييدا بالرسؤؤؤم العقارط يلزم ىنجاز ىقرار رسؤؤؤمي للعقد 2017شؤؤؤتنبر   14عقد رسؤؤؤمي بعد تاري   
 المذكور والمبني عل  الوكالة العرفية، وليس ىقرارا للوكالة في حد ذاتها.

، وتم تقييدها 2017شؤتنبر  14مينها بسؤج  التحصؤين بمكتب الموثق بعد تاري  العقود التي تم تأريخها وتضؤ  
من قب  المحافظ العقارط رغم اعتمادها عل  وكالة عرفية، بقي النقاش بشؤؤأنها معلقا، لكن الموثقين تمسؤؤكوا 

لمؤذكور، ولكن بإمكؤانيؤة اندالء بإقرار رسؤؤؤؤمي لهؤا عل  غرار ما ذكر في النقطؤة أعالا، تفؤاديا نلغؤاء التقييؤد ا
المتعلق   1915يونيو   3من القرار الوزيرط المورخ في   29   في اعتقؤادنؤا فيمكن للمحؤافظ أن يعمؤ  الفصؤؤؤؤؤ

بتفاصؤؤي  تطبيق نظام التحفيظ العقارط، ويلغي التقييد ويشؤؤطب عليه في انتظار تصؤؤحي  الوضؤؤعية القانونية 
 للعقد التوثيقي. 

، وتحم   شؤتنبر 14  أحد األطراف بواسؤطة وكالة عرفية قب  تاري  بالنسؤبة للعقود التوثيقية التي تحم  توقي 
، سؤؤؤتطرح مشؤؤؤك  كذلك حو  صؤؤؤحة العقد من 2017شؤؤؤتنبر   14توقي  أطراف أو طرف ثان بعد تاري   

 بطالنه،
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والحالة الثالثة هي دخول القانون حيز التطبيق في يوم النشر إذا كان له طابع   -

 1. مستعجل

 في التشريع األلماني:  ❖

منه يقرر بأنه ينبغي أن يحدد أي قانون تاريخ    82الدستور األلماني في المادة  

التطبيق، دخل حيز النفاذ سريان مفعوله، وإذا لم يحدد يدخل القانون تاريخ دخول حيز  

 بحلول اليوم الرابع عشر بعد اليوم الذي نشر فيه القانون بالجريدة الرسمية.  

 ساب إعالن حالة الطوارئ الصحيةالمطلب الثاني: تاريخ انطالق احت

المتعلق بإعالن   2020مارس    24المؤرخ في    2.20.293مع نشر المرسوم رقم  

التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس الكورونا  حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء  

نالحظ أنه حدد متى ،  2020مارس    24والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ    19كوفيد  

على الساعة السادسة   2020أبريل    20لطوارئ الصحية، وذلك في يوم  تنتهي حالة ا

مال القاعدة لم يحدد تاريخ بداية اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، ليتم إع   2مساءا،

القانو القاعدة  سريان  بداية  أن  على  تنص  التي  الجريدة العامة  في  بنشرها  تتحقق  نية 

 
1 - Si le législateur ou le gouvernement prévoit expressément dans le corps 
du texte une date d'entrée en vigueur, le texte entre en vigueur à la date 
prévue. 
Si rien n'est prévu dans le texte lui-même, la date d'entrée en vigueur est 
déterminée en application de l'ordonnance du 20 février 2004 (et non plus 
en application du décret du 5 novembre 1870). La loi ou le décret entre en 
vigueur le lendemain de sa publication sur tout le territoire français. 
Toutefois, les dispositions dont l'exécution nécessite des mesures 
d'application ne seront applicables qu'au moment de l'entrée en vigueur des 
mesures d'application. 
Texte officiel : Ordonnance du 20.2.04 / JO du 21.2.04 
https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-
jurisprudence/analyses-juridiques/2005/entree-en-vigueur-des-lois-et-
decrets/ 
vu le 15-06-2020 a 19h28. 

 مرات كما قلنا سلفا.وتم تمديدها ثالث  - 2

https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/analyses-juridiques/2005/entree-en-vigueur-des-lois-et-decrets/
https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/analyses-juridiques/2005/entree-en-vigueur-des-lois-et-decrets/
https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/analyses-juridiques/2005/entree-en-vigueur-des-lois-et-decrets/
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والمصادق عليه من المجلس   293لمرسوم  الرسمية. وجدير بالتنبيه إلى أن مشروع ا

هذا كان قد حدد تاريخ بداية حالة الطوارئ في   1، 2020مارس    22الحكومي المنعقد  

ند نشره بالجريدة الرسمية تم حذف الجملة التي كانت تشير ، ولكن ع 2020مارس    20

 حالة الطورئ الصحية بالمغرب.؟ إلى بداية 

، هل تم حذف تلك الجملة من طرف األمانة وهنا من حقنا أن نطرح بعض األسئلة

الة المرسوم على العامة للحكومة، أم سقطت سهوا، أم الحكومة ذاتها قررت ذلك قبل إح

للحكومة للنشر بالجريدة الرسمية؟ أال يتطلب هذا األمر أن يتم التداول   األمانة العامة

 بشأنه في مجلس حكومي آخر؟

وتدبدب كبيرين في طريقة التعاطي مع مضامين  الحظنا اضطراب    وعموما، فقد 

على مستوى تاريخ بداية اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب   293المرسوم  

 لدى عدة جهات رسمية: 

 ة تعاطي الحكومة مع األمر؛يفي & ك

 & كيفية تعاطي المحافظ العام مع األمر؛ 

 & كيفية تعاطي رئيس النيابة العامة مع األمر. 

  

 
 .2020مارس  22بالغ مجلس الحكومة يوم األحد  - 1

 المتعلق بإعالن عن حالة الطوارئ الصحية تنا بأنه: 293.20.2الماد) األول  من المرسوم 
  23الموافق     1441من رجب     28الصؤؤؤادر في    2.20.292كام المرسؤؤؤوم بقانون رقم  " تطبيقا ألح  

، وال سؤيما الماد) الثانية منه، يعلن عن حالة الطوارئ الصؤحية بسؤائر أرجاء التراب الوطني    2020مارس  
  -يروس كورونا في السؤاعة السؤادسؤة مسؤاء، وذلك من أج  مواجهة تفشؤي ف 2020أبري    20ىل  غاية يوم  

 ."19كوفيد  
الصؤادر    2.20.292في مشؤروع المرسؤوم كانت الصؤياغة كما يلي: " تطبيقا ألحكام المرسؤوم بقانون رقم  

، وال سؤؤؤؤيمؤا المؤاد) الثؤانيؤة منؤه، يعلن عن حؤالؤة    2020مؤارس     23الموافق      1441من رجؤب    28في  
في السؤاعة السؤادسؤة مسؤاء   2020مارس   20  الطوارئ الصؤحية بسؤائر أرجاء التراب الوطني ابتداء من يوم

  -في السؤاعة السؤادسؤة مسؤاء، وذلك من أج  مواجهة تفشؤي فيروس كورونا  2020أبري    20ىل  غاية يوم  
 ."19كوفيد  
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 أوال : كيفية تعاطي الحكومة مع األمر

بالغ منسوب لرئاسة    2020مارس    22أعقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم  

مجم  فيه  جاء  الحكومي  المجلس  أشغال  عن  اتخذتها  الحكومة  التي  التدابير  من  وعة 

الطوارئ  حالة  عن  اإلعالن  بينها  ومن  الكورونا،  فيروس  تفشي  لمواجهة  الحكومة 

يوم  بسائر  الصحية   ابتداء من  الوطني  التراب  الساعة    2020مارس    20أرجاء  على 

 على الساعة السادسة مساء.  2020أبريل  20السادسة مساء إلى غاية يوم  

المض تناقض  يالحظ  المحيث  المرسوم  بين  وبين  امين  الرسمية  بالجريدة  نشور 

الصحية. إذ  البالغ الصادر عن رئاسة الحكومة بشأن تاريخ اإلعالن عن حالة الطوارئ  

عملية  في  أساس  جزء  يعد  جوهري،  قانوني  إجراء  هو  الرسمية  بالجريدة  النشر  أن 

عملية   قبل  النفاذ  حيز  القانون  يدخل  ال  القانونية،  النصوص  النصوص إصدار  نشر 

 القانونية.

فغاية النشر بالجريدة الرسمية هي تحقيق فرضية العلم بالقانون كشرط لترتيب  

 1آثاره القانونية.  

 
ولذلك يعد النشؤر بالجريد) الرسؤمية وسؤيلة لعلم الناس به، فإذا شؤرع القانون ونشؤر في الجريد) الرسؤمية    - 1

محؤدد) عل  هؤذا  ىال ىذا كؤان القؤانون ذاتؤه يربط دخولؤه حيز التطبيق بمؤد)  دخؤ  حيز النفؤاذ بمجرد النشؤؤؤؤر اللهم
نونية قاطعة ال يجوز ىثبات عكسؤؤؤها ملزما لجمي  األشؤؤؤخاا، وتقوم قرينة قا القانون يصؤؤؤب بعدها النشؤؤؤر، 

  من تفترض علم الجمي  به، سؤواء أكانوا قد علموا به فعال أم ال، ويسؤرط عليهم دون اسؤتثناء، ومن ثم ال يقب 
أحد االدعاء بجهله بعد النشؤر تحقيقا لمبدأ المسؤاوا) أمام القانون وضؤمانا للسؤالمة القانونية وضؤرور) تطبيق 

 القانون. 
  الؤذهن ألو  مر) أنؤه ليس من العؤد  أن نلزم األفراد بؤالخضؤؤؤؤوع ألحكؤام قواعؤد قؤانونيؤة ال  وقؤد يتبؤادر ىل

ممكن ب  ومن المستحي  أن يكون ك  أفراد المجتم  عالمين يعلمون عنها شيئا، لكن مت  علمنا أنه من غير ال
ن، حت  ال يطبق القانون بالقانون، فإن المصؤؤلحة العامة تقتضؤؤي األخذ بمبدأ عدم جواز االعتذار بجه  القانو

عل  بعض الناس دون البعض اآلخر، ألن التسؤؤؤليم بمث  هذا التمييز معناا التسؤؤؤليم بسؤؤؤياد) الفوضؤؤؤ  وعدم  
ما دام بإمكان الكثير من الناس أن يتهربوا من الخضؤؤوع لمقتضؤؤيات القانون بدعوى جهلهم به، االسؤؤتقرار،  

ن في المحافظة عل  االسؤؤؤؤتقرار في المعامالت بغية حفظ  مما يشؤؤؤؤ  الوظيفة االجتماعية للقانون، والتي تكم
 النظام وتحقيق العدالة.

د) القانونية، أن يجرد هذا القاعد) من خاصؤية  ىضؤافة ىل  ما تقدم، فإن من شؤأن قبو  االعتذار بجه  القاع
بما لها من ىلزام ذاتي انلزام، ىذ يجع  ىلزامها هو توافر العلم بها، بينما القاعد) القانونية تتميز قب  ك  شؤيء  

 ينبعث منها ومن وجودها هي ال من عام  خارجي عنها كالعلم بها.
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  2.20.293وتبعا لذلك فإن البالغ الصادر عن رئاسة الحكومة بشأن المرسوم رقم  

ارس م  20التعلق باإلعالن عن حالة الطوارئ والمحدد لفترة الطوارئ ابتداء من يوم  

على الساعة السادسة   2020أبريل    20على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم    2020

يمكن ان ينتج عنه نتائج قانونية خطيرة قد تعرض   مساء، قد يشكل تضليال للرأي العام،

 1حقوق المواطنين للضياع. 

الذي كان يحدد   293وربما وقع الخلط للحكومة على مستوى مشروع مرسوم  

والمرسوم المصادق عليه الذي لم يشر لها، والسبب في نظرنا   الطوارئة حالة  تاريخ بداي 

 
عؤد) القؤانونيؤة هو العلم االفتراضؤؤؤؤي أو االعتبؤارط وليس  ومن المعلوم أن المراد بعلم المخؤاطبين بحكم القؤا

اا يعفون من تطبيق حكم  العلم اليقيني أو الفعلي،  ىذ لو تعلق األمر بؤالعلم اليقيني أو الفعلي، فؤإن األشؤؤؤؤخؤ
 القانون عليهم في ك  حالة يثبتون فيها أنهم لم يكونوا يعلمون بنشوء القاعد) القانونية أو وجودها.

" مطبعة  محاضؤرات في المدخ  ىل  العلوم القانونيةمحمد العلمي"    -ج : عبد الرحمان حموشللتفاصؤي  را
 وما بعدها 87، ا: 2015 -انزكان أكادير -الورود
ا كؤانؤت العؤديؤد من الؤدو  قؤد جعلؤت من مبؤدأ عؤدم جواز االعتؤذار بجهؤ  القؤانون قؤاعؤد) دسؤؤؤؤتوريؤة، أط  وىذ

ة، فإن المشؤؤرع المغربي لم يكرس هذا المبدأ دسؤؤتوريا منصؤؤوصؤؤا عليها في صؤؤلب الدسؤؤتور بطريقة واضؤؤح
ن يعتذر بجه   حد أوىنما نا عليه صؤراحة في الفصؤ  الثاني من القانون الجنائي الذط جاء فيه " ال يسؤوغ أل

 التشري  الجنائي ".
رونا في اعتقادنا المتواضؤ  كان عل  الحكومة، واسؤتحضؤارا للوضؤعية االسؤتثنائية التي خلفتها جائحة ك  - 1

واعتماد تاري   293عل  جمي  األصؤؤؤعد) وطنيا ودوليا، أن تتحل  بالشؤؤؤجاعة وتتبن  مشؤؤؤروع المرسؤؤؤوم  
الطوارئ الصؤؤؤحية، ولقد كان كذلك. وىن كان من شؤؤؤأنه مخالفة نا العشؤؤؤرين من مارس كأو  يوم لحالة  

تورية لتقو  كلمتها أن الدسؤؤتور عل  مسؤؤتوى عدم رجعية القوانيين. أو عل  األق  يترك األمر للمحكمة الدسؤؤ
 طعن فيه بعدم الدستورية.

ي أو تنظيمي تتحم   وفي غياب ك  ما قلناا، فإن األضؤرار التي قد تلحق المواطنين الذين فاتهم أج  تشؤريع
المسؤوولية عنها الحكومة المغربية، التي قصؤرت في ضؤمان األمن القانوني للمواطنين في فتر) تفشؤي جائحة  

 كورونا.
للتقليؤ  من اآلثؤار السؤؤؤؤلبيؤة النؤاتجؤة عن فوات األجؤ  أن تتعؤامؤ  اندارات العموميؤة بنوع من وهنؤا أقترح  

، وأال تفرض الغرامات التأخيرية عل  المواطنين. وهنا المرونة خصؤؤوصؤؤا في األحوا  الضؤؤريبية الصؤؤرفة
لتسؤؤجي   أعطي مثا : بضؤؤريبة واجب التسؤؤجي  الذط تخضؤؤ  له المحررات واالتفاقات. بحيث مثال تخضؤؤ  ل

 ( يوما:30وألداء الواجبات داخ  أج  ثالثين )
 ابتداء من تاري  ىنشائها:  ▪

  المحررات واالتفاقات الخاضعة ىجباريا؛ 
 المحاضؤؤؤؤر المثبتة لبيوع المنتجات الغابوية والبيوع التي ينجزها مأموروأمالك الدولة أو الجمارك؛  

 تجارية أو المنقوالت األخرى؛محاضر البي  بالمزاد العلني للعقارات أو األصو  ال 
 ابتداء من تاري  تلقي انشهاد فيما يخا المحررات التي ينجزها العدو .  ▪
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تاريخ   على  باإلبقاء  ألنه  ذكيا  كان  الحكومة  تعامل  أن  حالة   20هو  النطالق  مارس 

مفادها عدم  دستورية  لقاعدة  مخالفة  ذلك  وفي  أثر رجعي  للمرسوم  الطوارئ سيكون 

يرة بأنه: ليس للقانون أثر في فقرته األخ  من الدستور ينص   6رجعية القوانيين.) الفصل  

 رجعي". 

 ثانيا: كيفية تعاطي المحافظ العام مع األمر؛

بتاريخ    2020/ 6- هو بدوره وقع في هفوة خطيرة في مذكرة له صادرة بتاريخ ع  

عندم أشار إلى أن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية طبقا للمرسوم    2020مارس    25

 2020/ 8لحظ تدارك هذا الخطأ بمذكرة . لكن ولحسن ا0202مارس  20هو    293رقم 

الحالة هي  2020أبريل    3بتاريخ   هذه  بداية  تاريخ  أن  وأكد  نشر   24.  تاريخ  مارس 

 المرسوم. 

 ثالثا: كيفية تعاطي رئي  النيابة العامة مع األمر.

  بدورها رئاسة النيابة العامة لم توفق في في التاريخ الواجب احتسابه لبداية إعالن 

بأن   2020مارس    24بتاريخ    13الصحية؛ فقد قررت في الدورية رقم  حالة الطوارئ  

وليس   2020مارس    20تاريخ بداية حالة الطوارئ على مستوى احتساب األجال هو  

، وما يثير االستغراب هو أن رئيس النيابة  2020مارس   24  293تاريخ نشر المرسوم  

ر المرسوم بقانون ومرسوم ءا من تاريخ نشالعامة أكد أن المقتضيات الزجرية تطبق بد 

. ولم أفهم لماذا هذا التمييز وعلى أي أساس؟. 2020مارس    24إعالن حالة الطوارئ  

الطوارئ أن حالة  للتأكيد على  استدراكية  تم اإلعالن  ونتمنى إصدار مذكرة  الصحية 

 بالجريدة الرسمية.  2020مارس   24بتاريخ  293.20.2عنها مع نشر المرسوم 

 اطي وزير الداخلية مع األمربعا: كيفية تعار

،  تهم كيفية  2020بتاريخ فاتح يونيو    2175أصدر وزير الداخلية دورية عدد  

القانونية لتسجيل الوالدات والوفيات الواقعة خالل فترة الحجر الصحي،   اآلجالاحتساب  
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بدورها الصواب  جانبت  الدورية  هذه  بأن    !لألسف،  قررت  أنها  اعتبار   جالآلا على 

. وبالتالي فإن الفترة البيضاء التي ال تحتسب في اآلجال 2020مارس    20اريخ  توقفت بت

، حسب نفس الدورية هي: من 292.20.2القانونية، استنادا للمادة السادسة من مرسوم  

 1. 2020يونيو   10مارس إلى  20

  خالصة القول:

اإلعالن عن حالة  ب  في نظرنا، وتأسيسا على المؤيدات أعاله، فإن بداية احتسا

المرسوم   نشر  تاريخ  هو  الصحية   2020مارس    24بتاريخ    293.20.2الطوارئ 

 بالجريدة الرسمية. 

الجاري    المطلب الثالث: إيقاف سريان جميع اآلجال التشريعية والتنظيمية

 بها العمل بالمغرب.

نص المرسوم بقانون أخيراً على إيقاف سريان جميع اآلجال المنصوص عليها  

الطوارئ ا  في حالة  فترة  خالل  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  لنصوص 

الصحية المعلن عنها. ويستأنف احتساب هذه اآلجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة 

بقضايا  الخاصة  باالستئناف  الطعن  آجال  يشمل  ال  التوقيف  هذا  أن  غير  الطوارئ. 

 ية واالعتقال االحتياطي. ظراألشخاص المعتقلين ومدد الحراسة الن

ويعني توقيف اآلجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خاللها على   

  10و   مارس  24حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين  

 . 2020يوليوز  

إذا تعلق األمر بأجل تقييد احتياطي مبني على سند، قيد بالرسم العق  ي ارفمثالً 

مارس   24) أي قبل إعالن حالة الطوارئ، التي أعلن عنها يوم  2020مارس    16يوم  

 
ن االعتبار أن الدورية صؤدرت في فتر) كان مقرر أن تنتهي فيها حالة الطوارئ الصؤحية  م  األخذ بعي   - 1

 يوليوز. 10 ، لكن كما هو معلوم فقد مددت هذا الفتر) ليوم2020يونيو  10بتاري   
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كان يفترض أن   1من ظ.ت.ع   86(، والمتمثل في عشرة أيام كاملة حسب الفصل    2020

يوم   أيام    27تنتهي  احتساب  يتم  يتوقف 23  22  21  20  19و  18و   17مارس؛  ثم   ،

حالة   إعالن  مدة  طيلة  األجل  الصح الطواراحتساب  من  ئ   ( إلى    24ية   10مارس 

يوم   ليُستأنف  المتبقية   11يوليوز(،  أيام  ثالثة  احتساب  يتم  الحالة  هذه  وفي  يوليوز.  

أي   يوم    13و  12و   11كاملة،)  األجل  لينتهي  أن 2020يوليوز    13يوليوز(  يعني   .

 . 2020يوليوز  14المحافظ على األمالك العقارية مطالب بالتشطيب عليه صباح يوم 

وجدير بالتنبيه أن اآلجال التي تحل خالل فترة إعالن حالة الطوارئ الصحية   

 .2020يوليوز    11كاملة، سيبتدئ عدها ابتداء من يوم  

كافة       في  عليها  المنصوص  اآلجال  بجميع  يتعلق  فاألمر  أخرى  جهة  ومن 

آج سوى  منها  يستثنى  وال  السواء،  على  والتنظيمية  القانونية  الطالتشريعات  عن ال 

ستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي ال يسري عليها مفعول التوقيف، باإلضافة إلى اال

يشملها  ال  التي  االحتياطي  االعتقال  مدد  وكذلك  النظرية  بالحراسة  المتعلقة  اآلجال 

 االستثناء، ويتعين التعامل معها بالكيفيات العادية سواء في احترام آجالها، أو تجديدها.   

  

 
من ظ.ت.ع عل  أن :" ىن جمي  اآلجا  المنصؤؤؤوا عليها في هذا القانون هي  107ينا الفصؤؤؤ     - 1

 من قانون المسطر) المدنية." 512وتحسب وفق القواعد المقرر) في الفص  آجا  كاملة، 
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 خاتمة:

 ال بأس من تجميع الخالصات العامة: ا المقال في نهاية هذ 

ننوه بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية للحد من تفشي جائحة   أوال:

 كورونا، وإن كان يطبعها بعض االضطراب في  الجانب القانوني كما وضحنا أعاله؛ 

المر  ثانيا: السادسة من  المادة  إليه  الذي أشارت  بقانون رقم توقف اآلجال  سوم 

ئ الصحية  وإجراءات اإلعالن ة الطوار المتعلق بسن أحكام خاصة بحال  2.20.292

المؤرخ   293.20.2المرسوم المعلن عن حالة الطوارئ رقم    تاريخ نشرعنها يبدأ من  

 .2020مارس  24بالجريدة الرسمية بتاريخ    2020مارس  24في 

ت  ثالثا: نص  يتضمن  ال  عندما  العامة  نفاذه  القاعدة  تاريخ  تنظيمي  أو  شريعي 

حيز التنفيذ فإنه يدخل حيز التطبيق في يوم النشر ذاته وليس في اليوم الموالي ودخوله  

 للنشر.

إطالقا،  292.20.2اآلجال التعاقدية ال تشملها المادة السادسة من مرسوم   رابعا:

تبقى مستمرة وال فأنها  إثر إعالن ح  وبالتالي  توقف اآلجال على  الطوارئ يطالها  الة 

مادام أنها أجال تخضع للشروط التعاقدية وقاعدة العقد شريعة الصحية بالتراب الوطني؛  

المتعاقدين، الذي يبقى متاحا لطرفي العالقة القانونية هو إعمال بعض مؤسسات القانون 

من ق.ل.ع( وكذا نظرة   268ل  المدني: نظرية القوة القاهرة والحادث الفجائي) الفص

أختم هذه الورقة البحثية بمجموعة من التساؤالت . ومن ق.ل.ع(.  243الفصل  الميسرة)  

 الستشراف مستقبل تعميق البحث حول األجل في التشريع المغربي: 

هل تتوقف اآلجال التشريعية المنظمة في القوانين المغربية كالتقادم المنظم في   -

وا االلتزامات  القانون  قانون  في  المنظمة  واآلجال  بكراء   49.16لعقود.؟  المتعلق 

حالت المخصصة الستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، خصوص العقارات أو الم



148 
 

ما يتعلق بمدة السنتين من االنتفاع بالمحل المكترى  الكتساب الحق في اإليجار كعنصر 

 من عناصر األصل التجاري. 

بب  -  المتعلقة  اآلجال  وتخضهل  تتوقف  العالي  التعليم  مؤسسات  للمادة  عض  ع 

 ستة سنوات كحد أقصى لمناقشة أطروحة الدكتوراه.؟ السادسة أم ال؟ مثال أجل ال
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 "  19-كورونا "كوفيد

 بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة

 ابراهيم أحطاب  د/

 باحث  أســتــاذ 

  -جامعة ابن زهر الحقوق

 أكادير

 

  

 مقدمة:

عل    بالبشرية  فتاك  وعدو  داهم  خطر  التاريخالوباء  مر  لوباء   ،ى  كان  وقد 

األنفلونزا الذي ظهر أكثر من مرة ولفترات متباينة، قصب السبق في الخسائر البشرية 

من   أكثر  أوقعت  التي  االسبانية  باألنفلونزا  بدءا  أحدثها  التي  مليون    25واالقتصادية، 

في   الوفيات  فأنفلونزا هونك 1919/ 1918نسمة من  بأنفلونزا األسيوية،  ونغ، ، مرورا 

  H1N1، وفيروس 1 2003ت حوالي مليوني ضحية،  ثم أنفلونزا الطيور في  التي خلف

،  قبل أن يظهر  فيروس كورونا الذي بدأ 2014سنة    EBOLA، ويبوال    2009سنة  

 . 20192في اجتياح العالم مع أواخر  

السارس          وفيروس  المستجد  كورونا  فيروس  من  كل    SARSوينتمي 

ع إل  MERSوالميرس   فير ى  في ائلة  الجينات  تحليل  أظهر  وقد  كورونا".  وسات" 

" تختلف اختالفا كبيرا    Cov-2019 الماضي أن خصائص الجين الخاص بفيروس " 

لتخلص في النهاية إلى وجود شبه     CoV –SARSو  CoV –MERS -عن جيني   

 
 .11دمشق ، ا  95فايز) سيف الدين: الوباء وتعام  قطاع التأمين م  آثارا، مجلة الرائد العربي، عدد  1

 .2020مارس  13أنظر محمد الخضراوط:كورونا وااللتزامات التعاقدية،جريد) الصباح،ليوم  2
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   1تماثل بينها. 

طر  عف  من مخاوتكمن خطورة هذا الفيروس في سهولة انتقاله مما يضا       

اإلصابة بالتهابات  على مستوى الجهاز التنفسي  مند أن ظهر في مدينة ووهان الصينية  

تحت تسمية فيروس كورونا المستجد الذي اعتمدته منظمة الصحة   2019في أواخر  

 ".COVID-19فبراير تحت إسم  كورونا المستجد كوفيد " 11العالمية في 

الوقا       التدابير  إطار   االسوفي  الوضع  لمواجهة  المتخذة  المتعلق  ئية  تثنائي 

من  مجموعة  اتخاذ   تم   ، الوطني  التراب  مستوى  على  الفيروس  هذا  تفشي   بخطر 

اإلجراءات  الصحية واالجتماعية واالقتصادية التي تعزز منظومة اليقظة المعتمدة من 

 . 19يد السلطات منذ ظهور  فيروس كورونا كوف 

األزمات، وبعد توقيف مجموعة من   دبيرلتدرج في توفق منطق او  وهكذا      

العمومية،  األماكن  في  التنقل  حرية  من  والحد  التقييد  تم  والتجارية،  المهنية  األنشطة 

الرامية إلى الحيلولة دون ظهور بؤر للفيروس  ،كمقدمة إلقرار حالة الطوارئ الصحية

والتجمع   التنقل  عن  تطب   2البشريين. ناتجة  الحكومة،  المادة  لتبادر  لمقتضيات   26يقا 

من قانون المالية للسنة المالية   29، والمادة  3لقانون المالية   130.13القانون التنظيمي رقم  

، بإحداث حساب 4من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية   25، والمادة  2020

 
1 www.oms.20à 11h15le19l03/20 alerte,visité 

بمثابة قانون يتعلق   (1967يونيو  26)  1387ربي  األو   17بتاري     65—554المرسؤؤوم  الملكي رقم     2
بوجوب التصؤؤؤؤري  ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضؤؤؤؤاء عل  هذا األمراض. الجريد) الرسؤؤؤؤمية  

 .1967يوليو 5بتاري   2853عدد

من شؤؤعبان   14بتاري     1.15.62يذا الظهير الشؤؤريف رقم  الصؤؤادر بتنف  130.13القانون التنظيمي رقم    3
(،  2015يونيو   18)  1436بتاري  فات  رمضان   6370لرسمية عدد  (؛ الجريد) ا2015يونيو   2)  1436
 .5810ا 

( يتعلق بإعداد وتنفيذ 2015يوليو   15)  1436من رمضؤؤؤان    28صؤؤؤادر في    2.15.426مرسؤؤؤوم رقم    4
(، ا  2015يوليو    16)    1436رمضؤؤؤؤؤان    29بتؤاري     6378عؤدد    الجريؤد) الرسؤؤؤؤميؤةقوانين المؤاليؤة،  

6495. 

http://www.oms.alerte,visité
http://www.oms.alerte,visité
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 ق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونامرصد ألمور خصوصية يحمل اسم "الصندو

  ." 19- "كوفيد 

بعد المصادقة عليه في مجلس    1وقد أحدث هذا الصندوق بموجب مرسوم،       

بتاريخ   للحكومة  بالمالية 2020مارس    16استثنائي  المكلفتين  اللجنتين  إخبار  وبعد   .

النواب، بمجلس  االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة  وهما  المالية   بالبرلمان،  ولجنة 

كما تضمن نفس المرسوم تدابير   .القتصادية بمجلس المستشارينوالتخطيط والتنمية ا

استثنائية تهم نفقات وزارة الصحة ذات الصلة بهذه الجائحة تضمن خروجا عن القواعد 

 2المتعلق بالصفقات العمومية   2013مارس    20العامة المنصوص عليها  في مرسوم  

وضية المباشرة دون إشهار دات الطلب واللجوء إلى الصفقات التفا سقف سن  حذفالسيما  

  قديم شهادات إدارية.مسبق ودون ت 

وال شك أن طبيعة التدابير االحترازية المتخذة  من أجل مواجهة خطر تفشي         

الدراسة، مرورا COVID-19)  19-فيروس كورونا كوفيد  بتوقيف  بدء   المستجد،   )

اءات الرياضية والثقافية بمنع وحظر التجمعات العمومية، وإلغاء جميع التظاهرات واللق

ل تفعيال  الفنية  والعروض  وانتهاء والدينية  الوبائي،  والرصد  لليقظة  الوطنية  لمنظومة 

بالمرافق  المقدمة  الخدمات  البرية، وتخفيض مستوى  الجوي والحدود  المجال  بإغالق 

لتحكم العمومية،  كلها تبين بالملموس أننا أمام جائحة تتجاوز قدرة الفرد على التوقع أو ا

ا لم تتخذ إجراءات مستعجلة وقاسية فيها، وأننا أمام خطر داهم، انعكاساته ستكون أكبر إذ 

 في نفس الوقت سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة التي يعيش فيها كذلك.

 
( 2020مارس    17) 1441رجب    22المنشؤور  بالجريد) الرسؤمية بتاري     92.20.26المرسؤوم رقم    1

 . 1540مكرر ا  6865عدد 

( يتعلق بالصؤؤؤفقات 2013مارس    20) 1434جمادى األول    8صؤؤؤادر في   2.12.349 مرسؤؤؤوم رقم  2
.، كما 3023(، ا2013أبري    4)    1434جمادى    23بتاري     6140جريد) الرسؤؤؤؤمية عدد العمومية، ال

(، الجريد) الرسؤؤمية  2019ماط    24)  1440من رمضؤؤان    18بتاري     2.19.69مم بمرسؤؤوم رقم  عد  وت 
                3434(، ا 2019يونيو  3) 1440رمضان  28بتاري   6783عدد 
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جائحة           بتدبير  الخاص  "للصندوق  المحدث  المرسوم  على  وباالطالع 

أشا19- فيروس كورونا "كوفيد  أنه  يتضح  الطابع "،    " إلى  نزوله  أسباب   ر  ضمن 

الم  والضرورة  بلدان االستعجالي  اجتياح  في  بدأ  الذي  للوباء  المتوقعة"  وغير  لحة 

المعمور، مما يفرض إعادة النظر في بعض أولويات السياسة العمومية تكملة وتصويبا 

وف ، استنادا إلى فكرة تغير الظر20201لألهداف المسطرة في قانون المالية  لسنة   

روع قانون المالية  توضع في الحسبان عند وضع مش  وحدوث مستجدات  مستعجلة لم

 للسنة الحالية. 

فهل يمكن  لاللتزامات العقدية أن تكون بدورها مشمولة بنفس الحكم، والقول        

التوازن  بحثا عن  فيها  النظر  إعادة  إمكان  وبالتالي  الظروف،  تغير  لفكرة  بخضوعها 

ستجماعها ها، أم أن جائحة فيروس كورونا تنزل منزلة القوة القاهرة الالعقدي بين أطراف

 سائر شروطها القانونية؟.

يظهر أنه من الصعب تعميم نفس الحكم بالنسبة لجميع االلتزامات العقدية،        

، وآثارها على 19ومن ثمة فإن التبعات القانونية المترتبة على انتشار كورونا كوفيد  

ال تصنيااللتزامات  النهاية  في  يمكن  والتي  الحاالت،  باختالف  تختلف  في عقدية  فها 

مستويين اثنين: أولهما ال تعتبر فيه سوى مجرد ظرف طارئ )المبحث األول(، فيما أنه  

الجائحة أن  لهذه  إلى شروط معينة، يمكن   في حاالت أخرى كثيرة وغالبة، واستنادا 

ت  تجعل  التي  القاهرةـ  القوة  مصاف  إلى  مستحيال)المبحث ترتقي  العقدي  االلتزام  نفيذ 

 الثاني(. 

 " لي  إال ظرفا طارئا 19كورونا "كوفيد    ول:المبحث األ

يترتب على  التسليم بكون فيروس كورونا المستجد ليس إال ظرفا طارئا،         

 
، صؤؤؤؤادر في    2020للسؤؤؤؤنة المالية    19-70بتنفيذ قانون المالية رقم    1.19.125ظهير شؤؤؤؤريف رقم    1

من ربي     17مكرر بتؤاري     6838( الجريؤد) الرسؤؤؤؤميؤة  2019دجنبر    31)  1441من ربي  اآلخر  16
 .11086( ا  2019دجنبر  14) 1441اآلخر 
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عدم إمكان النيل من القوة الملزمة للعقد الذي نشأ صحيحا،  فتنشأ معه قوته الملزمة التي  

قضه إال بإرادة الطرفين فرض تنفيذه طبقا  لما ورد فيه، بحيث ال يمكن  تعديله أو نت

  1معا، أو لألسباب التي يقررها القانون.  

ينهض    ال  يستتبع ذلك، أن مجرد إرهاق المدين أثناء تنفيذ التزامه التعاقدي،        

لتالي فإن ما قد يستجد من سببا إلهدار قانون العقد الذي يستمد قوته من إرادة طرفيه. وبا

وا مثال،  كاألوبئة  االستثنائية،   شديد الحوادث  العقدي  االلتزام  تنفيذ  معها  يصبح  لتي 

 الصعوبة ليس بمبرر لفسخ العقد، أو التحلل من االلتزامات الناشئة عنه.  

إلقرار بمبدأ القوة الملزمة للعقد بصفة مطلقة، يتنافى في كثير  والواقع أن ا       

ا التعاقديةمن  العالقات  تسود  أن  ينبغي  التي  العدالة  اعتبارات  مع  )المطلب   لحاالت 

األول(، لهذا فإنه الشيء يمنع إعمال نظرية الظروف الطارئة في تطبيقاتها الكلية، إذا  

 توافرت شروطها )المطلب الثاني(. 

 المطلب األول: نسبية مبدأ القوة الملزمة للعقد

كافة العقود، فالعقود الفورية    لملزمة للعقد" ال يطبق علىإن "مبدأ القوة ا         

التنفيذ هي المعنية به أساسا لكون عنصر الزمن ال يلعب دوراً فيها. أما غيرها من العقود 

فإنها تتأثر بتغير الظروف لوجود فاصل   الزمنية والمستمرة،  أو الفورية المؤجلة التنفيذ،

لك أنه بالرغم من إبرامها في ظروف عادية، إال أن زمني بين انعقاد العقد وتنفيذه.  ذ 

تنفيذها إلى ما بع "، من شأنه الزيادة في 19د انتشار فيروس كورونا" كوفيد  تراخي 

اماته على النحو المتفق أعباء المدين وإرهاقه بإلحاق الخسارة  الفادحة به إذا ما نفذ التز

لم يكن بمقدوره توقعها أثناء إبرام عليه في العقد، بسبب ظروف استثنائية طارئة وعامة  

 
 من ظهير االلتزامات والعقود عل  مايلي: 230ينا الفص    1

ات التعاقدية المنشؤؤأ) عل  وجه صؤؤحي  تقوم مقام القانون بالنسؤؤبة ىل  منشؤؤئيها، وال يجوز ىلغاوها " االلتزام  
 برضاهما معا أو في الحاالت المنصوا عليها في القانون".ىال 
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عدالة  تعديل العقد وإعادة النظر فيه  حفاظا العقد، الشيء الذي تفرض  معه مبادئ ال

  1على التوازن العقدي. 

تم تقنينها من طرف المشرع  وإن لم ي  -2إن إعمال نظرية الظروف الطارئة          

يبقى واردا    -3لتشريعات المقارنة المغربي في ظهير االلتزامات والعقود خالفا لبعض ا

 128من خالل تطبيقاتها العملية من قبيل نظرة الميسرة كما هو مشار إليه  في الفصل  

سس ، حفاظا على التوازن واالستقرار العقديين كما تؤ4من ظهير االلتزامات والعقود 

 
أنظر نبيؤ  اسؤؤؤؤمؤاعيؤ  عمر: سؤؤؤؤلطؤة القؤاضؤؤؤؤي التقؤديريؤة في المواد المؤدنيؤة والتجؤاريؤة، دار الجؤامعؤة    1

 .268، ا2011الجديد)،

ر) نشأت نظرية الظروف الطارئة في فرنسا أثناء الحرب العالمية األول ، فقررها القضاء اندارط ألو  م  2
، في قضؤؤية معروفة التزمت فيها شؤؤركة الغاز ببوردو  1916يونيو  30في حكم مجلس الدولة الصؤؤادر في  

لحرب، فقرر مجلس الدولة  الفرنسؤؤية  بتوريد ماد) الغاز بسؤؤعر معين، سؤؤرعان ما ارتف  سؤؤعرها تحت تأثير ا
سؤؤؤؤتنؤادا ىل  أحكؤام   نظرية  بعؤد رف  النزاع أمؤامؤه بتعؤديؤ  العقؤد، بمؤا يتنؤاسؤؤؤؤؤب والثمن الجؤديؤد في السؤؤؤؤو ، ا

 الظروف الطارئة. 

عبد الرزا  السؤنهورط: الوسؤيط في شؤرح القانون المدني الجديد، منشؤورات الحلبي الحقوقية، طبعة    -أنظر:
 .714زء األو ، ا ، المجلد األو  من الج1998

الطبعؤة األول ، يونيو عبؤد الحكم فودا "آثؤار الظروف الطؤارئؤة والقو) القؤاهر) عل  األعمؤا  القؤانونيؤة".   -
 .19، منشأ) المعارف، ا 1999

من القانون المدن ، مبدأ العقد شؤؤريعة    147فالمشؤؤرع المصؤؤرط بعد أن قرر في الفقر) األول  من الماد)    3
الفقر) الثؤانيؤة من نفس المؤاد) عل  ىنؤه: " ىذا طرأت حوادث اسؤؤؤؤتثنؤائيؤة عؤامؤة لم يكن ف    المتعؤاقؤدين، نا في

وترتب عليها أن تنفيذ العقد، وىن لم يصؤب  مسؤتحيال، صؤار مرهقا للمدين بحيث يهددا بخسؤار)   الوسؤ  توقعها،
م المرهق ىل  الحد  فادحة، جاز للقاضؤؤؤي، تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصؤؤؤلحة الطرفين أن يرد االلتزا

 المعقو ، ويق  باطال ك  اتفا  عل  خالف ذلك"

من القانون المدني االيطالي، ونا عليها المشرع البولوني   1467اد) وهي نفس المقتضؤيات التي توكدها الم
من القانون المدني بقوله: " ىذا وجدت حوادث استثنائية، كحرب أو وباء أو هالك المحصو      269في الماد)  

كا كليا، فأصؤؤب  تنفيذ االلتزام محوطا بصؤؤعوبات شؤؤديد) أو صؤؤار يهدد المتعاقدين بخسؤؤار) فادحة لم يكن هال
المتعاقدان يسؤؤتطيعان توقعها وقت ىبرام العقد، جاز للمحكمة، ىذا رأت ضؤؤرور) لذلك، تطبيقا لمبادئ حسؤؤن  

، أو أن تحدد مقدارا، ب  وأن تقضؤي  النية، وبعد الموازنة بين مصؤلحة الطرفين،أن تعين طريقة تنفيذ االلتزام
 بفس  العقد."

 ايلي:من ظهير االلتزامات والعقود م 128جاء في الفص   4

" ال يسؤوغ للقاضؤي أن يمن  أجال أو أن ينظر ىل  ميسؤر)، ما لم يمن  هذا الحق بمقتضؤ  االتفا  أو 
 القانون.
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 نة. ، شريطة استجماع شروط معي1من نفس الظهير  243لهما الفقرة الثانية من الفصل 

 المطلب الثاني: شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة

تعديل           أجل  من  عمليا  حالً  يبقى  أعاله،  القانونية  المقتضيات  تطبيق  إن 

المرتبطة بقطاع النقل، شروط العقد قضائيا بالنسبة لمجموعة من العقود، السيما تلك  

ى عقود بيع خدمات  الفندقة وتوريد السلع والبضائع وعقود المقاولة والصنع، إضافة إل

، نتيجة توقف أنشطة النقل البري 2والتنشيط السياحي، التي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ 

محاربة   ، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى3لألشخاص والمالحة البحرية والجوية 

 وحصر تفشي وانتشار هذا الوباء العالمي. 

توافر   قات نظرية الظروف الطارئة، ضرورةويشترط لتطبيق أحكام تطبي       

 الشروط الثالثة التالية : 

 
للقاضؤي أن يمددا، ما لم يسؤم  له القانون ىذا كان األج  محددا بمقتضؤ  االتفا  أو القانون، لم يسؤغ  

 بذلك".

   أنه:من نفس الظهير عل 243تنا الفقر) الثانية من الفص    1

" وم  ذلك، يسؤؤوغ للقضؤؤا)، مراعا) منهم لمركز المدين، وم  اسؤؤتعما  هذا السؤؤلطة في نطا  ضؤؤيق، أن 
 اء األشياء عل  حالها."يمنحوا آجاال معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا ىجراءات المطالبة، م  ىبق

  30-20رع بسؤؤن قانون  عل  هذا النوع من العقود، قام المشؤؤ  19من أج  الحد من تداعيات جائحة كوفيد    2
( بتنفيذ القانون رقم    2020ماط   28)  1441شؤوا     5صؤادر في    1-20-63بموجب ظهير شؤريف رقم  

احية وعقود النق  الجوط للمسؤافرين، المقرر بسؤن أحكام خاصؤة تتعلق بعقود األسؤفار والمقامات السؤي   20.30
بتاري   6887. الجريد) الرسؤؤمية  2020مبر  سؤؤبت   30تنفيذها خال  الفتر) الممتد) من فات  مارس ىل  غاية 

 . 3338.ا 2020يونيو 1

نطؤا  تطبيقؤه عل  عقود الخؤدمؤات التي تقؤدم في نطؤا  القوانين   30-  20تحؤدد المؤاد) الثؤانيؤة من القؤانون  3
 ية:التال

 المتعلق بالنظام األساسي  لوكاالت األسفار؛ 96.31القانون رقم  -أ

 النظام األساسي  للموسسات السياحية؛ بمثابة  00.61القانون رقم  -ب     

(    1963نوفمبر    12)  1383من جمؤادى اآلخر    24بتؤاري     260.63.1الظهير الشؤؤؤؤريف رقم     -ج    
 نصوا المتخذ) لتطبيقه؛بشأن النق  بواسطة السيارات عبر الطر  وال

 المتعلق  بالطيران المدني. 13.40القانون رقم  -د   
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: أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخيا في التنفيذ، بالنظر  الشرط األول

غالب في العقود المشار إليها أعاله، أنها لكون عنصر الزمن عنصرا جوهريا فيها، فال

. وهو ما 1مقارنة بالظروف العادية التي نشأت فيها   تتأثر أشد التأثر بالزمن أثناء تنفيذها

يفسر كون التدابير المقترحة من طرف لجنة اليقظة االقتصادية التي تم إنشاؤها في ظل 

"كورون فيروس  وباء   لمحاصرة  المتخذة  اإلجراءات  كوفيد  منظومة  تروم  19ا   ،"

الو والنقل  كالسياحة،  المتضررة  االقتصادية  القطاعات  بعض  والدولي مساعدة  طني 

 الخدمات.و  للمسافرين، وقطاع األشغال

الثاني  االحتمالي  الشرط  العقد  من طبيعة  احتماليا، ألن  العقد  يكون  أال  يجب   :

خصوصيات هذه العقود، فيما جسامة الكسب والخسارة، فيكون اإلرهاق في التنفيذ من  

 أن عدم التوقع تعتبر جوهر نظرية الظروف الطارئة. 

نادرة الوقوع، وغير    :الشرط الثالث  يقع بعد إبرام العقد حوادث استثنائية،  أن 

" المستجد يستجيب لهذه الخصائص، من حيث إنه 19مألوفة. وفيروس " كورونا كوفيد  

ن استطاع أن يعزل دوال بأكملها عن بقية بلدان استثنائي بكل المقاييس، وغير مألوف حي

اعات، مما أثر في مستوى التشغيل المعمور، ويفرض حجرا صحيا على األفراد والجم 

لشركات، ينذر بمنازعات واإلنتاج على السواء، وانعكس سلبا على تعاقدات األفراد وا

 عديدة تتصل بتنفيذ االلتزامات المدنية والتجارية واإلدارية. 

: أن يكون الحادث االستثنائي عاما وغير متوقع: فمن حيث كونه  ط الرابعالشر

يخص المتعاقد المدين وحده. وأما كونه غير متوقع، فيعني حصوله عاما، فيفترض أنه ال  

وال شك أن   2الرجل العادي الذي يوجد في نفس ظروف المتعاقد.في ظروف ال يتوقعها  

تجيب لهذا الشرط من حيث أنها تستطيع أن  األوبئة عامة وفيروس كورونا خاصة، تس 

 
 .717السنهورط، م س، ا  1

 . 112، ا2011محمد سعيد عبد الرحمن: الحكم الشرطي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األول ،   2
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 طة المهنية واإلنتاجية. تفرض حجرا صحيا على الجميع، يتعذر معه مزاولة األنش

: أن يصبح تنفيذ العقد بوقوع هذا الحادث مرهقا للمتعاقد المدين، الشرط الخام 

لحال في بحيث يهدده بخسارة فادحة، وال يجعل تنفيذ االلتزام العقدي مستحيال كما هو ا

  1القوة القاهرة التي بتحققها ينقضي االلتزام.

 " قوة قاهرة19 فيروس "كورونا كوفيد  المبحث الثاني:

"  قوة قاهرة،  إلى أكثر من مجرد  19يؤدي اعتبار فيروس "كورونا كوفيد          

إرهاق المدين، حينما يكون هذا األخير في وضعية يستحيل معها تنفيذ التزامه العقدي، 

 2نتيجة تحقق شروط القوة القاهرة التي تؤدي إلى انفساخ العقد من تلقاء نفسه. 

الفصل  وبالرجو         إلى  ينص    269ع  نجده  والعقود،  االلتزامات  ظهير  من 

 على أن: "القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية

)الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، 

 3ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال." 

ت        فيروس  وسنعرض  وباء  يرتقي  حتى  تحققها  ينبغي  التي  الشروط  باعا 

كوفيد   الواقعة 19"كورونا  هذه  إثبات  كيفية  ثم  األول(،  )المطلب  قاهرة  قوة  إلى   "

 )المطلب الثاني(. 

 
لجديد، دار محمود للنشؤؤر، محمد عزمي البكرط: موسؤؤوعة الفقه والقضؤؤاء والتشؤؤري  في القانون المدني ا  1

 .530مصر، المجلد الثاني من الجزء األو ، سنة الطب  غير مذكور)، ا

 من ظهير االلتزامات والعقود عل  مايلي: 335ص  ينا الف  2

"ينقضؤي االلتزام ىذا نشؤأ ثم أصؤب  محله مسؤتحيال اسؤتحالة طبيعية أو قانونية بغير فع  المدين أو خطئه وقب   
 ة مط ".أن يصير في حال

ظهير  تحدث المشؤرع عن القو) القاهر) والحادث الفجائي مجتمعين في العديد من الفصؤؤؤؤؤؤؤو  القانونية من  3
من  . .ع (.   واسؤؤؤؤتعمؤ  القو) القؤاهر) لوحؤدهؤا    448وو    102و95و  90و    88االلتزامؤات والعقود )  

 من     ع .  533مجرد) عن عبار) الحادث الفجائي في الفص  

من  . .ع. نا المشرع عل  أنه :"ىذا كان عدم تنفيذ االلتزام راج  ىل  سبب خارج عن  338الفص   وفي  
 وبدون أن يكون المدين في حالة مط ، برأت ذمة هذا األخير". ىراد) المتعاقدين
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 المطلب األول: شروط القوة القاهرة

يحتاج من    المشار إليه أعاله، أن تحقق القوة القاهرة  269يستفاد من الفصل         

دين المتمسك بها كسبب لإلعفاء من المسؤولية، إثبات توافر ثالثة شروط أساسية:  الم

أولها عدم إمكان توقع تفشي هذا الوباء، واستحالة دفعه عند تحققه ثانيا، ثم عدم صدور 

خطأ من جانبه كان سببا في عدم تنفيذ االلتزام التعاقدي ثالثا، كأن يثبت المطل في حقه، 

ال  فيصير عن  للفصل  مسؤوال  طبقا  الفجائي  والحادث  القاهرة  ظهير   266قوة  من 

 االلتزامات والعقود.

 شرط عدم إمكان التوقع -أوال  

يترك  والمباغثة، بحيث ال  المفاجأة  ينطوي على عنصري  الفعل  أن  به  ويقصد 

 فرصة لمجابهة األمر، أما إذا كان في اإلمكان توقع حصوله فال يعتبر من قبيل القوة 

من   269القاهرة، تطبيقا لما نص عليه المشرع صراحة من خالل مقتضيات الفصل  

 ق.ل.ع. عندما قرر أن: 

"القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه... ويكون من شأنه أن 

 يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال".

ال تشكل    روتطبيقا لهذا الفصل فقد قضى المجلس في أحد القرارات "أن األمطا 

حدث القوة القاهرة التي من شأنها أن تحلل المدين من المسؤولية إال إذا أثبت أنها كانت 

اعتيادية"  األمطار في شهر و   "1بأهمية ولمدة غير  تهاطل  قاهرة  قوة  اعتبار  يمكن  ال 

 2دجنبر مثال، لكون هذا الحدث يقع  مرارا  ويمكن توقعه وأخذ االحتياطات منه". 

  

 
 .235. ا 1961المجلة المغربية للقانون، فات  ماط  1975نونبر  19قرار المجلس األعل   - 1

2 - :376. 17/12/1929  R.A.C  AR  TOME  5  P C.A.R   
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 عدم إمكانية الدفع  شرط -ثانيا

يلزم من أجل اعتبار الحادث قوة قاهرة أن يكون غير ممكن دفعه، بحيث يجعل  

المدين أمام استحالة في التنفيذ. فإذا ثبت أن بعض االحتياطات السابقة أو الالحقة على 

  الحادث كانت كافية لدفع آثاره، فإن المدين ال يكون أمام حالة قوة قاهرة.  فالفقرة الثانية 

بأنه : "ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي   من ق.ل.ع   تقرر  269من الفصل  

 كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه". 

       ، التنفيذ  في  والصعوبة  االستحالة  بين  نفرق  أن  اإلطار،  هذا  في  ويتعين 

مخيرا في تنفيذ التزامه، لمجرد أنه قد أصبح بالنسبة إليه صعبا    فالمدين المتعاقد  ليس

عن الوضع الذي كان يتوقعه، وعلى الخصوص إذا صار أكثر تكلفة بالنسبة إليه، وإنما 

، فطالما أن المدين لديه الوسائل التي تمكنه من تنفيذ التزامه، 1يلزم وجود استحالة مطلقة 

أجل ذلك، فإنه يظل ملتزما بالتنفيذ، ألن العالقة ن  م   وأيا كانت التضحيات التي سيتحملها

السببية ال تنقطع بين عدم تنفيذ االلتزام والضرر الالحق بالدائن، بل يبقى الضرر ناشئا  

 من عدم تنفيذ المدين اللتزامه.

 شرط عدم وجود خطأ من جانب المدين -ثالثا   

المدين، وهذا ما  ب  انيجب أخيرا أال يسبق أو يواكب القوة القاهرة خطأ من ج 

من ق.ل.ع. المغربي:"...ال يعتبر من قبيل   269نصت عليه الفقرة األخيرة من الفصل  

 القوة القاهرة السبب الذي نتج عن خطأ سابق للمدين".

 " كقوة قاهرة19المطلب الثاني: إثبات فيروس "كورونا كوفيد 

من    269الفصل     فيإن الوقائع المشار إليها من طرف المشرع المغربي           

ظهير االلتزامات والعقود، والتي تتمثل بالخصوص في الظواهر الطبيعية من فيضانات 

وفي فعل السلطة،   -أي الحرب   -وجفاف وعواصف وحرائق وجراد، وفي غارات العدو

 
 وما بعدها. 199، ا 1السنهورط، م س، ج - 1
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أو فعل األمير، تشكل، وباعتراف من المشرع نفسه، صورا من حاالت القوة القاهرة 

 وليس على سبيل الحصر.ل ثاواردة  على سبيل الم

يبقى من حق المدين في حاالت أخرى غيرها، أن يثبت وقائع جديدة تمثل  و       

وفي هذه الحالة األخيرة، تعتبر الواقعة أو الوقائع التي يتمسك   1بالنسبة إليه قوة قاهرة، 

اقع التي  بها المدين على أنها قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته العقدية، من مسائل الو

 2يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. 

المستجد  يعتبر واقعة مادية،   19وبالنظر إلى أن فيروس كورونا كوفيد          

فإن المدين المتمسك  بها  ال يحتاج عمليا إلى إثبات وقوعها، أو إثبات تاريخ  تفشي هذا  

تكون هذه األخيرة أن  المفروض  إذ من  الموضوع،  أمام محاكم  تام    الوباء   على علم 

حيث العلم بها، تنزل منزلة النص القانوني الذي ال يعذر   بحقيقة قيامها، لذلك فهي من

القاضي بجهله، على الرغم من أن األمر يتعلق بواقعة مادية فقط. إال أنها تنزل منزلة  

التي أثرت  على سير مرفق القضاء ذاته،    Les faits notoires "3الوقائع المشهورة " 

ث نظام للمداومة  بين موظفي كتابة السبب في تعليق انعقاد الجلسات ، وإحدا  فكانت 

والتجمع، للمخالطة  منعا  القضاة و  الضبط،   بين  الفيروس  هذا  تفشي  دون  للحيلولة 

  4المرتفقين على السواء. و والموظفين، ومساعدي القضاء

 
 ظهير االلتزامات والعقود عل  مايلي: من من  399ينا  الفص   1

 " ىثبات االلتزام عل  مدعيه."

 .317نبي  اسماعي  عمر، م س، ا  -2

 من قانون انجراءات المدنية األلماني عل  ما يلي: 291ينا الفص   3

 " ال يمكن للمحكمة أن تفرض عل  المتقاضين ىثبات الوقائ  المشهور) والمعلومة من طرفها". 

،والبالغ المشؤؤؤترك  بين وزير العد  ورئاسؤؤؤة  2020مارس    17بتلري     4رية وزار) العد  عدد أنظر دو  4
لمجلس األعل  للسؤلطة القضؤائية في نفس الموضؤوع. يضؤاف ىل  ذلك  منشؤور السؤيد وزير  النيابة العامة، وا

ئية من خطر  في شؤؤأن التدابير الوقا 2020مارس   16بتاري    1/2020المالية )قطاع ىصؤؤالح اندار)( رقم  
 انتشار فيروس كورونا باندارات العمومية والجماعات المحلية والموسسات العمومية.
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نازع في وجود  والجدير باإلشارة، أن  من حق الدائن في االلتزام التعاقدي أن ي  

يتمسك بها المدين، أو في وجود شروطها أو في تحقق آثارها، الواقعة أو الوقائع التي  

من   268لكي يقطع الطريق أمام هذا األخير، والحيلولة دون استفادته من أحكام الفصل  

 ظهير االلتزامات والعقود. 

ف للتحلل  "، ال يسع19فقد يستطيع الدائن أن يثبت  أن فيروس "كورونا كوفيد  

، أو إنه ال يجوز اعتباره قوة قاهرة 1ه مع المدين إال جزئيا من االلتزام العقدي الذي أبرم

أن  إلى  بالنظر  فوريا،  فيها  التنفيذ  يعتبر  التي  العقدية   االلتزامات  احترام  دون  تحول 

الظروف التي أبرم فيها العقد كان الداء فيها متفشيا، ومعلوما من المدين  نفسه، مما 

 باء لحظة إبرام وتنفيذ العقد.نتفي معه االدعاء بعدم إمكان توقع الوي

السلطات   من  قرارا  الوباء،  انتشار  في ظروف  العقد  إبرام  أعقب  إذا  أنه  غير 

استحالة  أمكن تصور  مكانيا وزمانيا،  الصحي  الحجر  إجراءات  وتفعيل  التنقل  بحظر 

وليس بفعل وباء فيروس "كورونا  التنفيذ لتحقق القوة القاهرة على أساس فعل السلطة  

 كوفيد". 

ومع ذلك، فإنه في عقود الخدمات بصفة عامة، والسيما تلك التي تنصب على   

المهن القانونية، يصعب االحتماء بتفشي فيروس كورونا كمبرر للتحلل من االلتزامات 

ا وفقا لألصول المهنية المتعارف عليهو   التي تفرض هذه المهن انجازها في ميعادها،

 مسؤولية القانونية.  قانونا، مما يعرض أصحابها لل

 
 من ظهير االلتزامات والعقود مايلي: 336فص  جاء في ال 1

"ىذا كانت االسؤؤتحالة جزئية لم ينقض االلتزام ىال جزئيا، فإذا كان من طبيعة هذا االلتزام أن ال يقب  االنقسؤؤام  
 للدائن، كان له الخيار بين أن يقب  الوفاء الجزئي وبين أن يفس  االلتزام في مجموعه...". ىال م  ضرر
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مثال       على  1فالمحامي  الملقاة  والمهام  بااللتزامات   إخالل  كل  عن  يسأل   ،

المساعدة 2عاتقه  أو  النيابة  مهام  تفرضها  التي  المدنية  بالمسؤولية  يتحمل  حيث   ،

 4،أو االستشارة أو تحرير العقود التي يتوالها. 3القضائية 

 8، والمحاسب  المعتمد 7والمفوض القضائي   6دل والع  5تحمل الموثق المثل يوب     

، كل في نطاق اختصاصه، بمسؤوليات مماثلة في مواجهة زبنائهم، 9والخبير المحاسب 

نتيجة عدم القيام باإلجراءات القانونية داخل أجلها القانوني، خاصة  ممارسة  الطعون 

آجالها   داخل  القضائية  اإلجراءات  واوباقي  للمحامين،  لدى بالنسبة  واألداء  لتصريح 

 
( بتنفيذ القانون رقم  2008أكتوبر   20)  1429من شؤوا     20صؤادر في    1.08.101رقم  ظهير شؤريف    1

ذو القعؤد)   7بتؤاري    5680الجريؤد) الرسؤؤؤؤميؤة عؤدد المتعلق بتعؤديؤ  القؤانون المنظم لمهنؤة المحؤامؤا)،  28.08
 .4044(، ا 2008نوفمبر  6) 1429

 نون المنظم لمهنة المحاما) .المتعلق بتعدي  القا 28.08القانون رقم من  30أنظر الماد)  2

( بمثابة قانون يتعلق 1966)فات  نونبر   1386رجب   17بتاري     514.65انظر المرسؤوم الملكي رقم    -  3
(؛ ا  1966نونبر   16)  1386شؤؤؤعبان   3بتاري     2820الجريد) الرسؤؤؤمية عدد بالمسؤؤؤاعد) القضؤؤؤائية؛ 

 ؛ كما تم تغييرا وتتميمه2379

 .113، ا2001، فبراير 86عبد هللا األحمدط: مسوولية المحامي، مجلة المحاكم المغربية، عدد  4

( بتنفيذ القانون 2011نوفمبر   22)  1432من ذط الحجة    25صؤادر في    .1791.11ظهير شؤريف رقم    5
  24) 1432ذو الحجة    27بتاري     5998يق، الجريد) الرسؤمية عدد المتعلق بتنظيم مهنة التوث   32.09رقم  

 .5611(، ا 2011نوفمبر

رقم   ( بتنفيذ القانون2006فبراير    14) 1427من محرم    15صؤؤؤادر في    1.06.56ظهير شؤؤؤريف رقم    6
(،  2006مارس    2)  1427بتاري  فات  صفر    5400المتعلق بخطة العدالة، الجريد) الرسمية عدد   16.03
 .556ا 

( بتنفيذ القانون رقم  2006فبراير    14) 1427من محرم    15صؤؤؤادر في    1.06.23ظهير شؤؤؤريف رقم    7
 2)    1427ات  صؤؤفر  بتاري  ف  5400بتنظيم مهنة المفوضؤؤين القضؤؤائيين، الجريد) الرسؤؤمية عدد   81.03
 .559(، ا 2006مارس 

تنفيذ القانون (ب  2015أغسؤؤطس    4)   1436من شؤؤوا    18صؤؤادر في    1.15.111ظهير شؤؤريف رقم    8
المتعلق بتنظيم مهنة محاسؤؤب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسؤؤبين المعتمدين، الجريد)   127.12 رقم

 .7144(، ا 2015أغسطس  20) 1436ذو القعد)  4بتاري   6388الرسمية عدد 

المتعلق بتنظيم مهنة الخبر) المحاسؤؤبية وىنشؤؤاء هيئة الخبراء المحاسؤؤبين الصؤؤادر   15.89القانون رقم    -  9
(؛ الجريد) الرسؤمية  1993يناير   8) 1413من رجب    14بتاري     1.92.139بتنفيذا الظهير الشؤريف رقم  

 .157(، ا 1993فبراير  3) 1413شعبان  11بتاري   4188عدد

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/1966/BO_2820_ar.PDF
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المحلفين  للمحاسبين  بالنسبة  االجتماعي  الضمان  وصندوق  الضريبية  ، 1اإلدارات 

الموالية   يوما  ثالثين  أجل  داخل  التسجيل،  إدارة  لدى  واالتفاقات   بالعقود  والتصريح 

للموثق  بالنسبة  تحريرها  العقارية  3والعدل   2لتاريخ  بالمحافظة  وإيداعها  المختصة  ، 

 باقي اإلجراءات. الستكمال  

، إال أنها مع ذلك  4صحيح أن أغلب هذه اإلجراءات أصبح متاحا الكترونيا         

تستدعي التنقل والتواجد بالمكتب المهني من أجل القيام بها، وهو ما قد يتعذر عمليا في 

 ظل ظروف إجراءات الحجر الصحي المطبقة حاليا. 

 

 عل  ما يلي:  المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد 127.12 ون رقمالقان  13تنا الماد)  1

" يتحمؤ  المحؤاسؤؤؤؤبون المعتمؤدون في جمي  الحؤاالت مسؤؤؤؤووليؤة األعمؤا  التي ينجزونهؤا كيفمؤا كؤانؤت طريقؤة  
 مزاولتهم لمهنتهم.

يراعوا مقتضؤؤؤؤيات بمزاولة مهنتهم وأن ويجب عليهم أن يتقيدوا باألحكام التشؤؤؤؤريعية والتنظيمية التي تتعلق  
  النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين".

 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ما يلي: 32.09من القانون رقم  47جاء في الماد)   2

ب " يجب عل  الموثق أن يقدم نسؤؤخا من المحررات والعقود بعد انشؤؤهاد بمطابقتها لألصؤؤ  من طرفه، لمكت 
سؤؤؤؤتيفؤاء ىجراء التسؤؤؤؤجيؤ  وأداء الواجب في األج  المحؤدد قانونا وىنجؤاز انجراءات  التسؤؤؤؤجيؤ  المختا ال

الضؤؤؤؤرورية للتقييد في السؤؤؤؤجالت العقارية وغيرها لضؤؤؤؤمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشؤؤؤؤر والتبليغ عند 
 االقتضاء.

م ، ويشؤار ىل  ذلك ، وذلك تحت مسؤووليتهيمكن لألطراف المعنيين ىعفاء الموثق من ىجراءات النشؤر والتبليغ
    في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاري  يوقعها الطرف المعني". 

المتعلق بخطؤة العؤدالؤة، تعطي الخيؤار للمتعؤاقؤدين  بين أن   16.03من  القؤانون رقم    17يظهر أن المؤاد)      3
الضؤؤرائب والمحافظة العقارية وغيرها، التنبر وىدار)  يقوموا بأنفسؤؤهم بانجراءات المتعلقة بإدار) التسؤؤجي  و

أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بانجراءات المذكور) بمقتضؤؤؤؤ  تصؤؤؤؤري  موق  عليه من الطرفين  
من نفس القانون فتلزم القاضؤي المكلف بالتوثيق بالتأكد من  35بكناش يحدد شؤكله بنا تنظيمي، أما  الماد)  

اء فيها ما يلي: "يخاطب عل  الشؤهادات بعد ىتمام انجراءات الالزمة، والتأكد تسؤجي  ، حيث  جأداء رسؤوم ال
 من خلوها من النقا، وسالمتها من الخل ، وذلك بانعالم بأدائها ومراقبتها.

 يتعين عل  القاضي أال يخاطب عل  الشهادات الخاضعة لواجبات التسجي  ىال بعد تأديتها.

  نت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية."امة ىال ىذا كاال تكون الوثيقة ت 

 من المدونة العامة للضرائب. 169و 155أنظر المادتين  4
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حول سن أحكام خاصة بحالة    1  .202.   292م بقانون  ويبدو أن المرسو          

  293والمتخذ  لتطبيق  أحكام  المرسوم    الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها،  

بسائر أرجاء التراب الوطني،  في   2المتعلق بإعالن  حالة الطوارئ الصحية    2.20.

سيخفف ،   3بها كما وقع تمديد العمل     19كوفيد  –سياق مواجهة تفشي فيروس كورونا  

من حدة هذه المسؤولية، خاصة وأنه نص في مادته السادسة  على إيقاف جميع اآلجال 

فترة  العمل خالل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  المنصوص عليها 

يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم و  لة الطوارئ الصحية المعلن عنها،حا

الطوارئ   حالة  اآلجال رفع  مفعول  سريان  وقف  قاعدة  من  يستثنى  وال  المذكورة. 

، سوى آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص المتابعين في حالة القانونية

 سة النظرية، واالعتقال االحتياطي. اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحرا

رقم         المرسوم  مع صدور  أنه  ت  2.20.4064غير  على  عمل   مديد  والذي 

 
المتعلق بسؤؤن أحكام خاصؤؤة بحالة الطوارئ الصؤؤحية وىجراءات انعالن   2.20.292المرسؤؤوم بقانون      1

د) الرسؤؤؤمية عدد المنشؤؤؤور بالجري ،  2020مارس    23الموافق     1441من  رجب  28عنها ، صؤؤؤادر في  
 . 1782،ا 2020مارس  24الموافق    1441من رجب  29مكرر بتاري   6867

المتعلق بإعالن  حالة الطوارئ الصؤؤحية بسؤؤائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة    2.20.293المرسؤؤوم      2
،  2020مارس    24الموافق      1441من  رجب    29" ، صؤؤؤادر في  19تفشؤؤؤي فيروس  " كورونا كوفيد  

مؤارس    24الموافق      1441من رجؤب    29مكرر بتؤاري     6867المنشؤؤؤؤور بؤالجريؤد) الرسؤؤؤؤميؤة عؤدد  
    .1783،ا 2020

بتمديد مد) سؤريان  (  2020أبري    18)  1441من شؤعبان   24صؤادر في    2-20-330مرسؤوم رقم      -  3
كوفيد  -فشؤي فيروس كورونا  جهة ت مفعو  حالة الطوارئ الصؤحية بسؤائر أرجاء التراب الوطني من أج  موا

 .2020أبري   19مكرر بتاري   6874جريد) رسمية عدد  .19

بتمديد مد) سؤؤريان  (2020ماط   19)  1441من رمضؤؤان   25صؤؤادر في    2-20-371والمرسؤؤوم رقم    -
.  19كوفيد  -مفعو  حالة الطوارئ الصؤؤؤحية بسؤؤؤائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشؤؤؤي فيروس كورونا  

 .2776.ا2020ماط  19مكرر بتاري   6883عدد  رسميةجريد) 

( بتمديد مد)   2020يونيو   9)  1441من شؤؤؤوا    17صؤؤؤادر في    2-20-406رقم    عم   المرسؤؤؤوم  -  4
كوفيد    -سؤريان مفعو  حالة الطوارئ الصؤحية بسؤائر أرجاء التراب الوطني  لواجهة تفشؤي فيروس كورونا  

، فنا عل    تمديد حالة الطوارئ الصؤحية،  يود  المتعلقة  بهاوبسؤن مقتضؤيات خاصؤة بالتخفيف من الق  19
في السؤاعة    2020يوليوز  10في السؤاعة السؤادسؤة مسؤاء ىل  يوم الجمعة    2020يونيو   10وم األربعاء من ي 

 . 9/6/2020مكرر بتاري   6889السادسة مساء، كما هو منشور في الجريد) الرسمية عدد 
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، حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافيسريان مفعول 

المادة   سريان  بقاء  من   6فإن  بمزيد  ويلقي  إشكاال،  األمر  يزيد  أعاله،  إليها  المشار 

زامات وض واالرتباك حول طبيعة ونطاق الحماية القانونية والقضائية لمختلف االلتالغم

     23.20.1من القانون    6حكام المادة مرار العمل بأ، خاصة مع استالعقدية

التنصيص على وقف سريان اآلجال    6ذلك أن المادة            أعاله،  سبق لها 

التشريعية والتنظيمية إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يفيد االستمرار في 

تدابير الحجر الصحي رقم المذكورة في   1  وقف هذه اآلجال حتى في منطقة تخفيف 

، وبالتبعية لذلك 2020/ 6/ 9الصحة المؤرخ في  البالغ المشترك لوزير الداخلية ووزير  

توقف جميع أجال الطعن والتبليغ والتنفيذ بالنسبة للمحاكم، وبالمثل عدم إمكان مطالبة 

اإلدارات  مختلف  مواجهة  في  القانونية  االلتزامات  أجل  باحترام  والشركات  األفراد 

أو    العمومية والجمارك  الصرف  ومكتب  العامة   والخزينة  مواجهة كالضرائب  في 

الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذا مختلف  األبناك وغيرها من شركات 

   التمويل والتأمين.

" على  19وفي ضوء ما سبق، يتضح أن تداعيات   فيروس " كورونا كوفيد   

وتؤ وخيمة  جد  العقدية،  االلتزامات  مختلف مختلف  بين  مسبوقة  غير  أزمة  على  شر 

تد نتائجها حتى إلى بقية المرافق التي يتعين عليها مبدئيا أن تبادر أطراف التعاقد، وتم 

إلى اقتراح إجراءات مرنة بقصد التخفيف من حدتها وانعكاساتها على األمن التعاقدي 

 رابية. لألطراف، السيما مختلف اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الت

جع أدوارها حتى تتجاوز هي  كما يتعين على المحاكم من جهة أخرى، أن تستر  

 
من  28الصؤؤؤادر في    2-20-292لمصؤؤؤادقة عل  المرسؤؤؤوم  بقانون رقم  القاضؤؤؤي با  23-20القانون      1

( المتعلق بسؤؤن أحكام خاصؤؤة بحالة الطوارئ الصؤؤحية وىجراءات انعالن 2020مارس  23)  1441رجب
 . 3336.ا 2020يونيو 1بتاري   6887الجريد) الرسمية عنها، 
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األخرى آثار هذه الجائحة، والتي أربكت السير العادي لمرفق القضاء، وهو ما من شأنه  

التأثير سلبا على طبيعة الحماية التي ينتظرها أصحاب المراكز القانونية التي تغلب عليها 

ستهلك المكتري في عقود الكراء، واألجير غي عقود الشغل، والمالهشاشة والضعف، ك

والتجارية واإلدارية،  المدنية  االلتزامات  االستهالكية، وبصفة عامة جميع  العقود  في 

التي يكون فيها أحد األطراف مدينا بالتزام معين، يتأثر الوفاء به لزوما بظروف هذه 

 الجائحة. 

تعاقدية، "  على مختلف االلتزامات ال19يد  خالصة القول، إن أثر جائحة " كوف 

كم محدد، فتارة يكون عديم األثر على العقد، فيصير واجب التنفيذ وفق ما ال يستقل بح

تم االتفاق عليه من األطراف، خاصة بالنسبة للمهن والخدمات الحيوية التي استمرت 

رة أو الحادث غير في العمل في ظل هذه الجائحة. وتارة أخرى ينزل منزلة القوة القاه

، فيجعل االلتزام  العقدي مستحيال، كما في حالة المتوقع، والذي ال يمكن التغلب عليه

وجود منع صريح من السلطة العمومية، بمزاولة النشاط التجاري أو المهني لكونه ليس 

أكثر صعوبة،  فقط  العقدي  بااللتزام  الوفاء  يكون  وقد  الجائحة،  بالنسبة لظرفية   حيويا 

لقاضي، برد االلتزام ا كما في نظرية  الظروف الطارئة، الشيء الذي يسمح لهق مرو

 المرهق إلى الحد المعقول ليسود التوازن بين طرفي العقد. 
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الحماية القانونية للمستهلك في  ظل انتشار  وباء 

 19كوفيد 

 د.هشام البخفاوي 

 كلية الحقوق ايت ملول 

 جامعة ابن زهر، اكادير

 د.عالي منينو  

 كلية الحقوق ايت ملول 

 جامعة ابن زهر، اكادير

 

 ملخص بالعربية

لقد كان لجائحة كورونا  تداعيات سلبية  خطيرة على حقوق المستهلك حيث يتعين  

حمايته من كل الممارسات الغير المشروعة التي تمس بشكل كبير بمصالحه ، ولعل هذا   

باعت إلى حمايته  المغربي  المشرع   يتجلى في  سعى  العجلة ما  باره طرفا في تحريك 

اإلقتصادية ، ولعل ذلك  ما يتجلى بوضوح من خالل نصوص قانونية عامة كمرحلة 

آولي ، خاصة وان حماية حقوق المستهلك  ظل ت منعدمة في نصوص قانونية خاصة  

 على مدى أكثر من قرن إلى أن أصبحت الحاجة ضرورية تقتضي تدخل المشرع 

 ملخص بالفرنسية 

La pandémie de Corona a eu de graves répercussions négatives sur les 

droits des consommateurs car elle doit être protégée de toutes les pratiques 

illégales qui affectent grandement ses intérêts, et cela est évident dans les 

efforts du législateur marocain pour le protéger en tant que partie prenante 

de la mobilité économique, et peut-être cela est clairement démontré par des 

textes juridiques. Publique à titre préliminaire, d'autant plus que la 

protection des droits des consommateurs fait défaut dans les textes 

juridiques spéciaux depuis plus d'un siècle jusqu'à ce qu'il devienne 

nécessaire d'exiger l'intervention du législateur 
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 المقدمة

الصحي   للنظام  مسبوق  غير  تحديا  المستجد،  كرونا  فيروس  جائحة  تشكل 

المغربية بل للملكة  بالنسبة  ليس فقط  القضائي،  ثم  والقانوني  في مختلف   واالقتصادي 

  2020سره، وذلك منذ آن اعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر فبراير  أدول العالم ب

 ضحي يشكل جائحة عالمية .أان الفيروس 

دواء   إليجاد وفي الوقت التي تتجه فيه االنظار الي المختبرات العلمية كمحاولة  

التي مست   ضرارنالحظ انعكاس هذه الجائحة على االقتصاد وخاصة اال   ،ولقاح فعال

الطب ية   المستهلك الشبه  والمنتوجات  الغذائية  المواد  في  البنكية و  وبالذ ات  المعامالت 

بالشلل التام، كلها عوامل   أصيب النقل الذي  و  والفحص التقني  كالتأمينومختلف الخدمات  

 المنتج . و ساهمت في تدني مستوى الثقة بين المستهلك

خطيرة على حقوق    ر بتداعيات سلبية  حة تنذ الجائ  تأثيروفي ضوء ما سبق، فان 

المستهلك حيث يتعين حمايته من كل الممارسات الغير المشروعة التي تمس بشكل كبير 

بمصالحه ، ولعل هذا  ما يتجلى في  سعى المشرع  المغربي إلى حمايته باعتباره طرفا 

انونية في تحريك العجلة اإلقتصادية، ولعل ذلك يتجلى بوضوح من خالل نصوص ق

، خاصة وان حماية حقوق المستهلك  ظل ت منعدمة في نصوص   وليأعامة كمرحلة  

قانونية خاصة  على مدى أكثر من قرن إلى أن أصبحت الحاجة ضرورية تقتضي تدخل 

  .المشرع

أهمية على   تخلو من  المستهلك ال  القانونية لحقوق  الحماية  إن  دراسة موضوع 

 التي تمر منها الدولة.  ةاالستثنائيفي ظل الظروف الصعيدين النظري والعملي خاصة 

فهل تمكن المشرع المغربي من توفير اليات تكون  فعالة وناجعة تجاه المستهلك 

خصوصا في ظل االزمات مثل آزمة كرونا التي فرضت الحجر الصحي سواء علي 

و  أوالمستهلك   خاصة  ؟  الوباء  أ المنتج  هدا  القانون    أثبت ن  قواعد  كفاية  المدني عدم 
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ق الحماية الالزمة للطرف الضعيف كما ان القواعد القانونية التي نص التقليدي في تحقي

المنافسة و  قانون حرية االسعارو  المحدد لتدابير حماية المستهلك  31.08عليها  قانون  

المستهلك تضل عاجزة امام هدا  و  بغية إقامة نوع من التوازن بين الحرفي  06  -99رقم  

 الوضع . 

  : هل استطاعت المنظومة القانونية الوطنية  التساؤل التالييقودنا لطرح  ماا ذ وه

في العقود التجارية على و  الدولية توفير الحماية الكافية للمستهلك في العقد بصفة عامةو

الضرورية   الحماية  تحقيق  المستهلك  حماية  قانون  استطاع  وهل  الخصوص؟  وجه 

 ؟ للطرف الضعيف في ضل جائحة كرونا 

هذه  ابة  لإلج الحماية  عن  جوانب  بمختلف  اإللمام  صعوبة  وأمام  االشكاليات  

المشروعة ولتشعب أوجه وصور  للمستهلك خاصة من حيث األعمال غير  االقانونية 

 المحور االول،، نخصص  اإلستهالك في حد  ذاته سوف نقسم هذا الموضوع الي مبحثين

القانونية ظلم المنظومة  إطار  في  المستهلك  حماية  ف  اهر  في الدولية،  نتطرق  حين  ي 

 المحور الثاني لمظاهر تدخل المشرع المغربي لحماية المستهلك  .

ــتهـلك في إـطار    المحور األول:   المنظوـمة الـقانونـية مـظاهر حـماـية المســ

 الدولية

الدولية   المنضمات  من  العديد  من طرف  بدلت مجهودات  الدولي  الصعيد  على 

لألمم   العامة  الجمعية  راسها   رقم  لاوعلى  قرار   اصدرت  التى  في   248/ 39متحدة 

بعنوان:  1985أبريل توسيعه وصدر  تم  والذي  المستهلك،  حماية  كيفية  "مبادئ  حول 

 . 1999األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك" سنة 

منها:  األهداف  من  مجموعة  على  المبادئ  هذه  استصدار  الجمعية  بنت    وقد 

تحقيق    -  على  البلدان  بوصفهم   وأ مساعدة  لسكانها  الكافية  الحماية  توفير  مواصلة 
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  مستهلكين.

  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حماية المستهلك. -

  تشجيع االستهالك المستدام. -

ا كانت االمم المتحدة قد عالجت الموضوع في الظروف العادية  عن طريق  ذ وا

تجارة والتنمية "أونكتاد"    للة  فان منظمة األمم المتحد 1مجموعة من المبادئ التوجيهية  

قد عالجت هدا الموضوع في ضل الظروف االستثنائية  التي أحدثها وباء كورونا  وفي 

هدا السياق أصدرت العديد من التوصيات والتوجيهات خاصة  أن وباء فيروس كورونا 

ضرب  ما  والمسيئة،  والمضللة  العادلة  غير  التجارية  الممارسات  من  فيضانا  فتح 

 .ين بشدة وترك أضعف الفئات مرة أخرى أكثر حرمانالكتهالمس

الممارسات   لرصد  الجهود  من  مزيد  بذل  على  الحكومات  "أونكتاد"  وحثت 

 .التجارية غير العادلة واألنشطة اإلجرامية، التي تستغل المخاوف من وباء الفيروس

ق  علوقال تقرير للمنظمة إن حاالت التالعب باألسعار قد ارتفعت، خاصة ما يت

بالمنتجات االستهالكية األساسية في مجال النظافة الصحية مثل األقنعة ومطهر اليدين 

والمنتجات المنزلية األساسية، ما أجبر الحكومات في فرنسا واليونان والهند وإيطاليا  

 .2وكينيا ونيجيريا على فرض حدود قصوى لألسعار

النتشار فيروس كورونا اثر على أسعار اإلمدادات الطبية لالرتفاع في  كما كان  

ومن أجل الحفاظ على إنتاج اإلمدادات     .ة الطلب تلبياج لظل صعوبات يواجهها اإلنت 

الدول من  العديد  المحليين، فرضت  للمستهلكين  من  الضرورية  قيودا على صادراتها 

  .المنتجات الطبية

 
1 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ar.pdf 

2  https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050871 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%B8%D9%84+%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/viral-protectionism-time-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%B8%D9%84+%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/viral-protectionism-time-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%81%D9%8A+%D8%B8%D9%84+%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/viral-protectionism-time-coronavirus/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://www.nytimes.com/2020/03/07/business/eu-exports-medical-equipment.html
https://www.nytimes.com/2020/03/07/business/eu-exports-medical-equipment.html
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ar.pdf
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050871
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ي اآلونة األخيرة إلى أن تلك اإلجراءات ستلحق والخبرة فاالقتصاد  ويفيد علم   

في نهاية المطاف الضرر بجميع الدول، على األخص تلك األكثر هشاشة. فاإلجراءات 

المقيدة من جانب المصدرين تقلص اإلمدادات العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار. 

الصادرات لعز إلى   المحلية،  ل األسواقويثير هذا فرض قيود جديدة على  يؤدي  مما 

 1."تأثير مضاعف" على األسعار العالمية

كارثي على وضعية االقتصاد العالمي وفي هدا االطار   تأثيرلقد كان للفيروس  

وضعت األونكتاد دراسة  يوضح تأثير الوباء على االقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز 

والر في الدول النامية  مليار د   220لعالمي، وتريليون دوالر في الدخل ا  2سيكون بمقدار  

في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو االقتصاد  " :رايت   -)باستثناء الصين(. وقال كوزيل

بنسبة   بمقدار  0.5العالمي  ضربة  عن  العام  هذا  نتحدث  لالقتصاد   %2  تريليون 

 ".العالمي

ا  لنفط وغيره وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصد رة ل

ها، إضافة إلى تلك 1المصد رة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من    من الدول % من نمو 

بالصدمة  تربطها   التي غيرها  قبل  ستتأثر  التي  الدول  مع  قوية  اقتصادية  عالقات 

 .االقتصادية

وستشهد دول مثل كندا والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب 

األو واالتحاد  تباطؤآسيا  النموروبي  في  و 0.7بين    ا  أن%0.9  كما  من  %. 

األقل قدرة على التعافي من تأثير  عالقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون تربطها

 .أزمة كورونا على االقتصاد 

وفي أميركا الالتينية، ستعاني األرجنتين أكثر من غيرها من اآلثار المترتبة على  

تصدير المواد األولية بعيدة عن  تعتمد على  امية التي  هذه األزمة. ولن تكون الدول الن

 
1 https://blogs.worldbank.org/ar/voices/viral-protectionism-time-coronavirus 

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/viral-protectionism-time-coronavirus


172 
 

 -األزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدوالر القوي. وقال كوزيل

رايت: "إن احتمال وجود دوالر أقوى في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى البحث 

صاد باطؤ االقت السلع مع تعن مالذات آمنة ألموالهم، واالرتفاع شبه المؤكد في أسعار  

ضون للخطر بشكل خاص   ".1العالمي، كل ذلك يعني أن مصد ري السلع األساسية معر 

االقتصاد العالمي واالثار    يتكبدها ان هده االرقام  توضح حجم الخسائر التي سوف  

التي ستترتب عن دلك خاصة فيما يتعلق بحجم االستهالك وحماية المستهلك وفي هدا  

القدرة الشرائية   االطار قامت مجموعة من الدول سياق بمجهودات تحمي من خاللها 

تدابير تهم لمواطنيها ومنع االحتكار وفي هدا السياق  ، قامت السلطات المغربية بعدة  

ية المستهلك من ضمنها اطالق  رقم لالتصال عن الممارسات االحتكارية والتضليل حما

صة الستضافة معلومات مستكملة كما اطلقت، بوابات إلكترونية مخص  الكاذبةواالخبار  

تهلكين، ولدعم المستهلكين األكثر تضررا، قامت السلطات المغربية وعلى غرار للمس

دفع فواتير المرافق العامة مثل الطاقة والمياه، بما    بعض الدول كفرنسا واسبانيا بتعليق

إل التي تدعو  المستهلك،  التوجيهية لحماية  المتحدة  ى حصول يتماشى مع مبادئ األمم 

والتعاون  الضعفاء،  المستهلكين  وحماية  األساسية  والخدمات  السلع  على  المستهلكين 

السلع األ فيها  تقدم  التي  الظروف،  المسلتحسين  إلى  إيالء االعتبار ساسية  تهلكين، مع 

سواء حد  على  والجودة  للسعر   .الواجب 

موقف مشترك"   وأصدرت شبكة من هيئات حماية المستهلك في االتحاد األوروبي "بيان

مليات االحتيال والممارسات يطلب من مشغلي المنصات عبر اإلنترنت مراقبة وقمع ع

 .غير العادلة في سياق فيروس كورونا

"أونكتاد  حماية  وأوصت  لتحسين  رئيسة  إجراءات  تسعة  باتخاذ  الحكومات   "

كومية المستهلكين خالل أزمة كورونا، وهي إنشاء آليات تنسيق تتألف من السلطات الح

 
1 https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050871 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050871
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ذات الصلة، بما في ذلك السلطات المعنية بالصحة والجمارك وحماية المستهلك لضمان 

السلع االستهالكية  صد السوق بشأن  وضع إجراءات متسقة، ووضع مبادرات خاصة لر

 .األساسية، كتلك التي تساعد على الحد من العدوى مثل األقنعة ومطهرات اليد 

قنعة قصوى لألسعار لبعض المنتجات كاأل  باإلضافة إلى تقييم جدوى فرض حدود 

اكتناز  أو  المفرطة في األسعار  الزيادات  إنفاذ ضد  اليد، واتخاذ إجراءات  ومطهرات 

ة والكاذبة، وحث المنصات الرئيسة على اإلنترنت للتعاون في السلع، والمزاعم المضلل

 .تحديد هذه الممارسات 

المستهلكين الضعفاء، وال سيما    ومن بين توصيات "أونكتاد"، االهتمام باحتياجات 

بضمان يتعلق  والطاقة   ما  المياه  مثل  األساسية،  والخدمات  السلع  على  حصولهم 

النهائية لسداد الفواتير الشهرية   والخدمات المالية، والنظر في إمكانية تمديد المواعيد 

هلكين  وبطاقات االئتمان، بالتعاون مع المؤسسات المالية، وإطالق حمالت إلعالم المست

باالحتيال والممارسات التجارية المضللة وغير العادلة المتصلة بفيروس كورونا، وعن 

س إجراءات  وتبسيط  الشكاوى،  تقديم  للكيفية  االنتصاف  االحتيال، بل  من  متضررين 

بشأن  المعلومات  تبادل  خالل  من  األخرى  المستهلك  حماية  وكاالت  مع  والتعاون 

 .تصلة بفيروس كورونا في مجال حماية المستهلكالسياسات والتدابير الوطنية الم

 اهر تدخل المشرع المغربي لحماية المستهلكظم المحور الثاني:  

حرية السوق واألسعار والمنافسة وكذلك تحرير  وما رافقها من    إن ظهور العولمة

ا  1الواردات المستهلك من كل    استوجب ، مم  بحماية   االنتهاكات إصدار تشريع خاص 

إيجاد جمعيات تمثل المستهلكين وتدافع عن    كذلكوأستوجب    ن يتعرض لها.التي يمكن أ

دة األمريكية  مصالحهم ، فكان أول ظهور لجمعية الدفاع عن المستهلك بالواليات المتح

 
رسؤالة ختم  1992ديسؤمبر   7المورخ في   1992لسؤنة    117تهلك عدد  محي الدين تقتق:قانون حماية المسؤ1

 .12، ا1994-1993الدروس بالمعهد األعل  للقضاء، السنة القضائية 
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ظاهرة الجمعيات في مختلف دول العالم حيث عرفت   انتشارذلك    أعقب ثم    1936سنة  

ألف   600وهي جمعية قوية وتظ م    1957بريطانيا ظهور جمعية حماية المستهلك سنة  

بحق 1منخرط  الصغرى  للجمعيات  يعترف  ال  الفرنسي  المشرع  آن  نجد  بفرنسا  ا  .أم 

 1988/ 5/ 6المؤرخ في    88-586نتبين من األمر عدد    المستهلكين حيث   باسمالتقاضي  

الذي ينص  على آن "ال يمكن من المصادقة للقيام أمام القضاء في حق المستهلكين إال  

تقل عدد منخرطيها عن  ال لها تمثيلية واسعة والتي ال  التي  منخرط   10000جمعيات 

 .2بالنسبة للجمعيات الوطنية" 

به من دور هام في حماية حقوق المستهلك، فإن   وما تلع الجمعيات إلى جانب هذه  

هذا األخير يتمت ع بحماية قانونية  سواء علي مستوي القواعد العامة آو القواعد الخاصة، 

يعتبر المستهلك كغيره من المتعاقدين يتمتع بالحماية التي توفرها القواعد العامة ث  حي

ها تلك المتعلقة بسالمة ر ضائه من العيوب ، كما يعتبر كمتعاقد  للقانون المدني والتي أهم 

التي   القواعد الخاص ة  يتمتع بحماية  ع إلى وضعها نظرا   ارتأىمن نوع خاص  المشر 

لعقود  الخاصة  أخطار    للصبغة  من  المستهلك  لحماية  وذلك  السوق   اقتصاد اإلستهالك 

 . 3وعلى سالمة رضائه 

هذا   أن  أثبتت  المدني  القانون  في  العملي  التطبيق  من  الطويلة  السنوات  أن  إال  

بدا   وبذلك  المهني،  التعسف  للمستهلك ضد  الال زمة  الحماية  لتوفير  كافي  األخير غير 

إلى الدعوة المدنية التي   االلتجاءذلك أن  ضعيف""ذا مردود إجتماعي القانون المدني 

إثباتها ال  الباهظةا  تت سم بطول مسارها وبتكاليفه الفاعلية   وبصعوبة  تضمن للمستهلك 

 المرجوة.

 
مرج    1992ديسؤؤؤمبر،   7المورخ في    1992لسؤؤؤنة    117محي الدين تقتق: قانون حماية المسؤؤؤتهلك عدد1

 .11ا سابق 
، رسؤؤالة لني  شؤؤهاد) ختم الدروس بالمعهد شؤؤكرط الفوارط: حماية المسؤؤتهلك في النظام ا  2 القتصؤؤادط الحرم

 .69، ا 1997-1996األعل  للقضاء، السنة القضائية 
 11سامية غدير) معتو : الحماية الجزائية للمستهلك، مرج  سابق، ا 3 
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ا حدى بالمشرع المغربي  إلى سن نصوص قانونية ذات صبغة حمائيه تهدف  مم 

الذي غالبا ما يخضع    بالدرجة االولى حماية الطرف الضعيف اثناء تسويق المنتوجات 

خبرة وامكانيات مادية  األمر   وطلباته نظرا لما يتميز به هذا االخير من    المنتجلشروط  

 .1الذي يمكنه من إمالء شروطه على المستهلك 

خص المستهلك بعدد من المقتضيات حماية ومنها و  وقد تدخل المشرع المغربي

ايضا ما تضمنه  و  المنافسةعار وقانون حرية االسو  المستهلكما تضمنه قانون حماية  

  .قوانين اخرىو العقود و  قانون االلتزامات 

نص المشرع المغربي على مجموعة من حقوق المستهلك  ومنها    في هدا االطارو  

 .المنافسةو تحرير االسعارو  االعالمو االلتزام بالتبصر

المغربية المملكة  منه  تمر  الذي  الراهن  الوضع  في ظل  انه  تعرو  غير  ف  التي 

بتاريخ  وما.  19فيروس كورونا كوفيد    انتشار الطوارئ    23  رافقه من  اعالن حالة 

حظر التجول الغير المأذون و  الجوية و  البحريةو  اغالق الحدود البريةو  2020مارس  

هذا الوضع خلق هلعا واسعا في صفوف بعض المواطنين مما دفعهم للتوجه نحو      ،به

التجارية او  االسواق  اجل  من  المنتوجات المحالت  الحجر و  قتناء  طيلة  الكافية  السلع 

 السلع واحتكارها.و د من التجار لرفع تمن المنتوجات لكن في مقابل نجد العدي الصحي،

 على أثمنة العديد من منتوجات   أُثر  19لقد كان  النتشار فيروس كورونا كوفيد   

 2يات المادة  يشكل خرقا  لمقتض  السلع مما ادى الى رفع تمنها من طرف التجار مماو

السلع تحدد  و  المنتوجات منافسة التي تنص على أن اسعار  و  قانون حرية االسعارمن  

 بقرار لرئيس الحكومة او السلطة الحكومية المفوضة من لدنه .

 
العلمية سؤتهلك دراسؤة في القانون المدني والمقارن، الدراسؤة  عامر قاسؤم أحمد القيسؤي: الحماية القانونية للم1

 .7، ا 2002الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزي  عمان 
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العملية   في  الضعيف  الطرف  يمثل  المستهلك  أن  فرض    االستهالكيةوبما  فقد 

المستهلك سواء قبل أو أثناء أو بعد  المشرع على المنتج عد ة التزامات كلما تعاقد مع  

االلتزام و  تزامات الملقاة على البائع :االلتزام باالعالمهذه ااالل  إبرامه العقد. ومن بين

 كما أرسى لصالح المستهلك واجب ضمان واسع النطاق.  ،بالتحذير

أن على كل مورد   من قانون حماية المستهلك تنص    3كما أن مضمون المادة     

ال يمكن  الخدمة وكذ أن  أو  السلعة  أو  للمنتوج  المميزات األساسية  ا  مستهلك من معرفة 

  .الضمان ودرجة ومدى المسؤولية التعاقدية مصدر اإلنتاج وتاريخ الصالحية ومدة

السياق   نفس  المادة   وفي  يكون    12نصت  عقد  كل  أن  على  القانون  نفس  من 

ك إذا تجاوز الثمن أو التعريفة موضوعه بيع منتجات أو سلع أو تقديم خدمات الى المستهل

  .ديد كتابة أجل للتنفيذ سقفا محددا من طرف نص تنظيمي تعين تح

وفي الحالة التي لم يحترم المورد هذا األجل بتجاوزه له سبعة أيام دون أن يعود 

التأخير لقوة قاهرة جاز للمستهلك التحلل من التزامه بمجرد توصل المورد باإلشعار 

أيام بعد    5ر أن المستهلك ملزم بممارسة هذا الحق داخل أجل أقصاه  الموجه إليه، غي

  .يوما من التاريخ المحدد للتنفيذ  12أيام السالفة الذكر أي داخل  7رام أجل انص

وما تجب االشارة اليه هو ان االلتزام بالتبصير من الحقوق الجوهرية للمستهلك 

ك إعالم وتبصير قبل التعاقد إال وكان في ظل التشريعات الحديثة، ذلك أنه كلما كان هنا

  . ليه من التزام تعاقديةالمستهلك على بينة مما سيقبل ع

أو      االستشارة  وتقديم  أو االعالم  بالتبصير  االلتزام  بين  التمييز  وعليه، يجب 

النصيحة، ذلك أن اإللتزام االول هو التزام قانوني مفروض على المهني بواسطته يشعر 

بج  المهني  ومداه،غير  العقد ومكوناته  في   وهر محل  التوازن  انعدام  في  اساسه  ويجد 

التقني أو الكفاءة المهنية الموجودة لدى المهني أو المورد،  الم عرفة بسبب التخصص 
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وهو التزام سابق على ابرام العقد على عكس النصيحة أو االستشارة فهي متعلقة بتنفيذ 

 . أو الفعلية وهذا حال االستشارة القانونية عقد بعوض،

ق في حق كل من أخل  صارمة تطب  1أن المشرع المغربي قد اتى بعقوبات جنائية  

 حيث اعتبر  31.05  من القانون    24خالل المادة    ودلك من    والمنافسة  بحرية األسعار

ان  كل شرط لم يكن خاضعا للمفاوضة وتمت كتابته مسبقا من قبل المهني .وقد أعطى 

رة للمستهلك من الشروط التعسفية وذلك في القسم الثالث من هذا هذا القانون حماية مباش

المواد   في  "لينص  التعسفية  الشروط  من  المستهلكين  "حماية  ب  المعنون  القانون 

, على مجموعة من المقتضيات تهدف إلى هذه الحماية حيث اعتبرت 19,18,17,16,15

من التعويض في حالة إخالل أن إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في االستفادة    18المادة  

د البيع يعتبر تعسفا وقد نص على العديد من مثل هذه المورد بالتزاماته في ما يتعلق بعقو

عن توافر الشروط التعسفية    19الحالة في نفس المادة .وقد رتب المشرع خالل المادة  

    .البطالن

 
درهم عل  مخؤالفؤة    5000ال     2000يعؤاقؤب بغرامؤة من     31.08من القؤانون رقم    -  173طبقؤا للمؤاد)    1

 .حق التبصير
والمنافسؤة ، عل  انه يعاقب بالحبس من شؤهر ال  سؤنة وبغرامة  من قانون حرية االسؤعار    75وتنا الماد)  

درهم او احدى هاتين العقوبتين فقد ،ك  شؤؤخا    500.000ال  خمسؤؤمائة الف    10.000عشؤؤر) أالف  من 
ذاتي شؤارك عل  سؤبي  التدليس او عدم العلم مشؤاركة شؤخصؤية وحاسؤمة في تخطيط لممارسؤات المشؤار اليها 

لقرار في الجرائد يمهؤا او تنفيؤذها او مراقبتهؤا .،و يمكن للمحكمؤة أن تأمر بنشؤؤؤؤر اواو تنظ 7و  6في المؤادتين  
  التي يودط المحكوم عليه نفقتها

تنا عل  انه يعاقب بالحبس من شؤؤهرين ال  سؤؤنتين وبغرامة من عشؤؤر) من عشؤؤر) االلف    76اما الماد)  
فقط ، كؤ  من افتعؤ  أو حؤاو   درهم او بؤإحؤدى هؤاتين العقوبتين   500.000ال  خمسؤؤؤؤمؤائؤة الف    10.000

ت او سؤؤندات عامة أو خاصؤؤة ،باسؤؤتعما  أية وسؤؤيلة كانت لنشؤؤر افتعا  رف  وتخفيض سؤؤعر سؤؤل  او خدما
معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السؤو  قصؤد االخال  بسؤير االسؤعار التي طلبها الباعة أو  

ما يتعلق رف  او تخفيض األسؤؤؤعار المفتع  بالمواد باسؤؤؤتخدام أية وسؤؤؤيلة أخرى من وسؤؤؤائ  التدليس . وعند
لحبوب أو الؤدقيق أو المواد الطحينيؤة أو المشؤؤؤؤروبؤات أو العقؤاقير الطبيؤة أو الوقود أو السؤؤؤؤمؤاد الغؤدائيؤة أو ا

  التجؤارط يعؤاقؤب بؤالحبس من سؤؤؤؤنؤة ال  ثالث سؤؤؤؤنوات وبغرامؤة ال يزيؤد مبلغهؤا عن ثمؤانمؤائؤة ألف درهم
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 الخاتمـة 

مستجد، من المواضيع  حماية المستهلك، خالل جائحة كرونا الموضوع    أصبحلقد  

بشد ة س أالمطروحة  الدولي  المستوى  الوطني بحيث استغل واء على  المستوى  و على 

التجار ما يمر منه العالم من ازمة صحية وعمدوا الي رفع االسعار بعد اعالن الدول 

المستهلكين من  العديد  تهافت  الي  آدي  الذي  االمر  الصحي  الحجر  فرض  على    عن 

خالل يدفع بالتجار الي استغالل هذه االزمة من   ، وهو مامتطلبات االسواق لشراء كل ال

اال علي سوق  سيطرتهم  دائرة  يريدونهتوسيع  الذي  الواقع  وفرض  ما ستهالك  وهو   ،

الحظناه جليا ن خالل الواقع حيث اختفت من السوق بشل جلي الكمامات ومطهرات 

خاض غير  سوداء  سوق  خلق  ومحاولة  اسعارها  ارتفاع  مع  حيث اليدين  للمراقبة  عة 

دون   االساسية  المواد  بعض  اسعار  التالعب عو   ،ررمبارتفعت  ان  القول  يمكن  موما 

الخيانة   الي مستوي  المستهلك خالل االزمات يشكل جريمة قد تصل   العظمى بحقوق 

 نها زعزعة النظام العام .أش للدولة الن من

  بإنزال لك وذلك  لهذا كله، يتعين عدم التساهل مع كل من يتالعب بحقوق المسته

 التشهير بهم بكافة وسائل النشر. و ارةاشد العقوبات وكذا الحرمان من ممارسة التج 

يعرفون وجود مؤسسات مكلفة    خاصة وان الفئات العريضة من المستهلكين ال

ما وهو  لهم  القانونية  الحماية  االقتصاديين   بتوفير  للفاعلين  شاملة  تعبئة   يقتضي 

 .يةتشاركيه وتعاقد االجتماعيين عبر مقاربة  و

ازاء هذه االزمة الصحية   ندعو  اقتصادية  كما  العمل على اعداد خطة طوارئ 

التي ارخت بضاللها  االستثنائية  الظروف  هذه  المستهلك في ظل  معاناة  للتخفيف من 

المستهلك على  لمعنىذ و    الثقيلة  شمولي   تصور  من  انطالقا  التشريع و  لك   دور 

 التصرفات التعاقدية. لقانونية للمستهلك في مختلف المؤسسات في اطفاء الحماية او
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المتعلق  110.14والقانون رقم  19ئحة كوفيدجا

 بإحداث نظام لتغطية  

 عواقب الوقائع الكارثية .. أية عالقة ؟

  
د.ادريــ  

 البـركــاوي

  -جامعة ابن زهر الحقوقأستاذ باحث بكلية 

 أكادير
 
 

 مقدمة:

أمين يعتبر  صو  عل  تعويضات من شركات التبداية يجب انشار) ىل  أن الح

تستثني الجوائ  من التغطية،   - كما هو معلوم    -عقبة أساسية ألن شركات التأمينة  بمثاب

وبالتالي من غير المرجم  أن يغطمي التأمين أضرار هذا  الفيروس وىن كانت عقود  

بفيروس كورونا،  التأمين تغطي بعض األمراض المعدية ولكنها تستثني األوبئة الشبيهة  

عل  اعتبار أن    وهنا يمكننا أن نقو  بأن "الشيطان يكمن في تفاصي  عقود التأمين" 

 هذا األخير) هي من عقود انذعان. 

مدونة   خال   من  للمستهلك  القانونية  الحماية  مظاهر  عن  نتساء   ربما  وهنا 

المجا ، هذا  في  المستهلك  حماية  دور جمعيات  وأيضا  اخت  التأمينات،  هذا لذلك  رت 

كوفيد  لموضوع من أج  البحث حو  ىمكانية تطبيق مقتضيات هذا القانون عل  جائحة  ا

19   . 
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المتعلق بإحداث نظام لتغطية    110.141وبالتالي فإن الغاية من سن القانون رقم  

عواقب الوقائ  الكارثية هو ىيجاد نظام قادر عل  مواجهة مث  هذا الكوارث والحد من  

ن عواقبها، ويعتبر ىصدار هذا القانون تكريسا لمبدأ التضامن الوطني  آثارها والتخفيف م 

 الذط جاء فيه :   2011من الدستور المغربي لسنة  40ب الفص    المقرر بموج

" عل  الجمي  أن يتحم ، بصفة تضامنية، وبشك  يتناسب م  الوسائ  التي     

تلك الناتجة عن األعباء الناجمة    يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد، وكذا

 د". عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البال

عن رئيس الحكومة    785-18-2وفي هذا انطار تم ىصدار مرسوم وزارط رقم  

، يرمي ىل  تفعي  مقتضيات هذا القانون، تالا قرار وزارط  2019أبري     29بتاري    

تم من خالله    2019أبري     30ية بتاري   ، الصادر عن وزير الداخل19-900آخر رقم  

كارثية وكيفية تسجي  الضحايا في هذا تحديد نموذج سج  نحصاء ضحايا الوقائ  ال

 السج .  

وعليه، أصب  هذا النظام ىطارا تشريعيا جديدا يرمي ىل  تغطية ك  العواقب  

كارثية، والعم   واآلثار الناتجة عن الوقائ  الكارثية بسن ىجبارية التأمين ضد األخطار ال

  15ماد) من خال  ذلك عل  تعويض الضحايا من طرف الصندو  المحدث بموجب ال

الكارثية". والذط تم   الوقائ   التضامن ضد  القانون  والمسم  ب " صندو   من هذا 

بقيمة   الدولي  والبنك  المغرب  بين  اتفا   توقي   من خال   مليون    275تمويله جزئيا 

مليون درهم(،    800، ىضافة ىل  مساهمة الدولة ) بمبلغ  2020يناير    16دوالر بتاري   

االستراتيجيات الممكنة لتدبير مخاطر الوقائ  الكارثية ، من أج  دعم ك  السياسات و

 
نفيذ ( بت  2016أغسطس    25هؤؤ )   1437من ذط القعد)    21صادر في    .16.1521ظهير شريف رقم    - 1

المتعلق بؤإحؤداث نظؤام لتغطيؤة عواقؤب الوقؤائ  الكؤارثيؤة وبتغيير وتتميم القؤانون رقم    110.14القؤانون رقم  
سؤبتمبر   22) 1437ذو الحجة    20بتاري     6502المتعلق بمدونة التأمينات، الجريد) الرسؤمية عدد   17.99
 .6830(، صفحة  2016
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بانضافة ىل  فرض رسم ضريبي عل  بعض أنواع عقود التأمين وتحوي  مداخي  هذا  

   التالي: الرسم الضريبي ىل  هذا الصندو  وفي هذا الصدد نطرح انشكا

س  للحد من آثار فيرو  110.14ما مدى ىمكانية ىعما  مقتضيات القانون رقم  

من أج  انجابة عل  هذا السوا  سأتناو  الموضوع من خال     بالمغرب،    19كوفيد  

   أرب  فقرات عل  الشك  التالي: 

 الفقرة األولى: مفهوم الكارثة الطبيعية   -

 110.14م  الفقرة الثانية: نطاق تطبيق القانون رق -

 الفقرة الثالثة: شروط االستفادة من نظام تغطية عواقب الواقعة الكارثية   -

الفقرة الرابعة: حدود االستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية   -

  19بسبب جائحة كوفيد 

  الفقرة األولى : مفهوم الكارثة الطبيعية

ُمفاجئة   أحداث  أنمها  عل   الطبيعيمة  الكوارث  ف  سيتُعرم في  تُعطم   الحيا)  ر 

الُمجتمعات، وغالباً ما تُسبمب خسائر فادحةً، سواء كانت هذا الخسائر بشريمةً، أو ماديمةً،  

أو بيئيمةً، أو اقتصاديمةً، ويمكن أيضا تعريف الكارثة الطبيعية بأنها ك  حدث مفاجئ  

تنتد عنه خ  . للحيا) داخ  ك  مجتم   العادط  السير  ىما تعطي  أو وقف  سائر  يسبب 

ة، أو مادية، أو بيئية، أو اقتصادية؛ بغض النظر عن طبيعتها كانت جيوفيزيائية:  بشري

مناخية : كالحرائق، والجفاف، واألعاصير؛ أو بيولوجية:    كالزالز ، والتسونامي؛ أو

 كاألمراض، واألوبئة. 

 كارثة طبيعية،   19وبالتالي ه  يمكن أن نعتبر فيروس كورونا المستجد كوفيد 

لمنظمة الصحة العالمية أن هذا الوباء يعد جائحة، والجائحة  صري   في ت جاء  

 هي أشد من الكارثة. 
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واألموا    الثمار  تهلك  التي  اآلفة  هي   ": الزمخشرط  عرفها  كما  والجائحة 

 وتستأصلها، وك  مصيبة عظيمة، وفتنة مبير)؛ تعتبر جائحة" 

الفقر في  الكارثية  الواقعة  فقد عرف  المغربي  المشرع  الماد)  )  أما  من  األول  

أدناا، يعتبر واقعة    6بقوله : "م  مراعا) أحكام الماد)    110.14الثالثة من القانون رقم  

كارثية ك  حدث تنجم عنه أضرار مباشر) في المغرب، يرج  السبب الحاسم فيه ىل   

 فع  القو) غير العادية لعام  طبيعي أو ىل  الفع  العنيف لإلنسان " 

 110.14ق تطبيق القانون رقم طاالفقرة الثانية: ن

  17والماد)    15الماد)  و   الفقر) األول    3بالرجوع ىل  مقتضيات ك  من الماد)  

 نستنتد ما يلي :   110.14من القانون رقم 

: أن المشرع وس  من نطا  الكارثة التي يمكن أن تعتبر موضوعا أو محال    أوال

ي تكون لها قو) غير عادية  طبيعية الت الوقائ  اللتطبيق مقتضيات هذا القانون، لتشم  ك   

الواقعة  مواصفات  بنفس  اتصفت  مت   بالخطير)،  األساس  هذا  عل   وصفها  ويمكن 

العنيفة لإلنسان كالعمليات  القانون، كما يدخ  في ىطارا األفعا   الكارثية حسب هذا 

 انرهابية والفتن وغيرها. 

يك ثانيا  الكارثية  الوقائ   عن  التعويض  أن  ىج:  بشك   وأوتوون  ماتيكي،  بارط 

 ؛1بالنسبة  لعقود التأمين التي تغطي األضرار الالحقة باألموا 

وعقود التأمين التي تغطي المسوولية المدنية للسيارات والتي يمكن أن تثار بسبب  

األضرار البدنية أو المادية الالحقة باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، 

 المتعلق بمدونة التأمينات؛ 17.99قانون رقم من ال 120)  ها في الماد المنصوا علي

 
 تعلق بمدونة التأمينات.الم 17.99من القانون رقم 1-64طبقا للماد)  - 1
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وعقود التأمين التي تغطي المسوولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار  

باألماكن المنصوا  باألغيار، غير مأمورط المومن له، الموجودين  البدنية الالحقة 

 عليها في العقود المذكور). 

افية لألقساط المتفق عليها  هذا ستخض  لنسب ىض  أنواع عقود التأمين ، فجمي   ىذا

 عاد) بسبب التأمين انجبارط لتغطية عواقب الوقائ  الكارثية كما هو محدد قانونا. 

: أنه نظام يتصف باالزدواجية من حيث تعويض ضحايا الوقائ  الكارثية،  ثالثا 

ا واالعتباريين  الذاتيين  األشخاا  منه  يستفيد  ت بحيث  عقد  عل   م   لمتوفرين  أمين 

معنية، كما يمكن أن يستفيد من مقتضياته األشخاا الذين ال يتوفرون عل   الشركات ال

 أية تغطية وليست لهم عقود تأمين تغطي األضرار الممكن أن تلحق بهم. 

التراب  رابعا أنه نظام شام  من حيث تمكين جمي  األفراد الموجودين فو    :

اء حدوث الوقائ   الالحقة بهم من جر  التعويض عن األضرارالوطني من حد معين في  

 الكارثية والتي قد تودط ىل  حصو  ىصابات جسدية ،أو مادية قد تلحق بهم. 

: أنه نظام يشم  ىضافة ىل  المغاربة المقيمين بالمغرب، ك  من لحقه    خامسا

التي  األضرار  النظام  هذا  يشم   آخر،  بتعبير  بالمغرب،  تواجدا  أثناء  لحقت   ضرر 

جسدية لألشخاا الذين كانوا في المغرب وقت حصو   ئيسية وانصابات البانقامة الر 

 الحادثة الكارثية. 

الوطني    سادسا يتوالا "الصندو   الكارثية  الوقائ   أن مهمة تعويض ضحايا   :

مالية مستقلة يعم    ذمة  له  باعتبارا شخصا معنويا  الكارثية "  الوقائ   للتضامن ضد 

ت الشروط التي  جهة مت  توفر  ألن يقوم مقامه أية ولة. بحيث ال مجا   تحت وصاية الد 

   .استلزمها القانون 
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 الفقرة الثالثة: شروط االستفادة من نظام تغطية عواقب الواقعة الكارثية

  110.14من القانون رقم    3لقد اشترط المشرع المغربي من خال  نا الماد)  

لي  هذا النظام، وبالتاستفاد) من مقتضيات  ضررو) أن يتعلق األمر بواقعة كارثية لال

للضحية   مباشر  نتد عنه ضرر  بحادث  األمر  تعلق  كلما  كارثية  واقعة  بصدد  نكون 

 ،بسبب فع  قو) غير عادية، طبيعية كانت أو راجعة لعم  عنيف صادر عن اننسان. 

  110.14من قانون    3واعتبار الواقعة كارثية أمر حددته الفقر) الثانية من الماد)  

 التي جاء فيها: 

يشك  عام  القو) غير العادية لعام  طبيعي واقعة كارثية ىذا تبين توفرا عل     "

 المواصفات التالية: 

ؤ أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم ىمكانية التوق .  

من تفادط  وفي حالة ىمكانية توق  الحادث يشترط أن ال تمكن التدابير االعتيادية المتخذ)  

 ا التدابير؛ ث أو تعذر اتخاذ هذ هذا الحاد 

 ؤ أن تشك  أثارا المدمر) خطور) شديد) بالنسبة للعموم..." 

ىذا انطالقا من هذا الماد) اشترط المشرع المغربي لالستفاد) من مقتضيات هذا  

خذا النظام أن يتعلق األمر بواقعة كارثية، والعتبار واقعة ما واقعة كارثية، اشترطت 

 التالية : الماد) توفر الشروط 

وعدم التوق  هنا يقاس    الشرط األو  : أن تكون مفاجئة بحيث ال يمكن توقعها، 

أو   تعاقدية  كانت  المسوولية  نوع  بحسب  الحدث  وقوع  وقت  أو  العقد  ىبرام  بوقت 

 تقصيرية، عل  اعتبار أن التعويض عن هذا الوقائ  يختلف باختالف نوع المسوولية. 
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نمكانيات العادية  ردا باعتماد الوسائ  وا   لثاني: أن تكون مما يصعب الشرط ا

المتاحة لذلك، أو بسبب تعذر اتخاذ هذا التدابير بوجود ما يمن  من ذلك، واالستحالة  

 المقصود) هنا هي االستحالة المادية التي تتحقق بوجود مان  مادط يستحي  تفاديه. 

مة من حيث  ناجمة عن هذا الواقعة عاالشرط الثالث: ضرور) أن تكون اآلثار ال 

مجا  لوصف الواقعة بالكارثية ما لم تشك  آثارها خطور) بالنسبة للك  خطورتها، فال  

وهو أمر منطقي مادام أن عنصر الخطر يعد من عناصر عقد التأمين التي يتوقف عليها  

حيث  من  عامة  غير  أضرار  تحقق  ىل   أدت  واقعة  حصو   أن  هذا  معن   وجودا. 

   كارثة.تها تستثن  من اعتبارها خطور

الفقرة الرابعة: حدود االســــتفادة من صــــندوق التضــــامن ضــــد الوقائع  

 19بسبب جائحة كوفيد    الكارثية

المستجد   كورونا  فيروس  اعتبار  من  صحية    - 19كوفيد   – انطالقا  جائحة 

الصحية   وآثارها  عواقبها  أن  ىل   بانضافة  العالمية  الصحة  منظمة  باعتراف 

ال مجا  لردها أو محاولة    نت بالغة الشد)، كما أنهعية وكذلك االقتصادية كا واالجتما 

 وطئتها. و  مقاومتها نظرا النعدام أية وسيلة يمكنها التخفيف من خطورتها 

ىذن ك  هذا الخصائا والمواصفات هي التي اشترطها المشرع المغربي من  

جمة  الواقعة كارثية، وألن الجائحة الناالعتبار    110.14من القانون رقم    3خال  الماد)  

س المواصفات من حيث أنها لم تكن متوقعة، كما  عن تفشي فيروس كورونا تتصف بنف

واقعة   تشك   بأنها  القو   فيمكن  بها؛  للمتضررين  يمكن ردا، وال عالقة  أمر ال  أنها 

ثية  ، وعل  أساسه تدخ  ضمن الوقائ  الكار110.14كارثية بحسب مفهوم القانون رقم  

صندو     مجا  أمام طلب الحصو  عل  تعويض من واألحداث الخطير) التي تفت  ال

 التضامن بسببها. 
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كوفيد   جائحة  فإن  ذلك  ك   ىل   والصور    19ىضافة  الحاالت  تدخ  ضمن  ال 

المستثنا) من طرف المشرع والتي ال مجا  للتعويض عنها، وهي الحاالت التي حددتها  

 ها : من هذا القانون بقول  5الماد) 

 بة عن: م، األضرار أو الخسائر المترت" تستثن  من نطا  تطبيق النظا

ؤ استعما  المواد أو األسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو انشعاعية  
 أو النووية؛ 

ؤ الحرب األهلية أو الحرب الخارجية أو أعما  العدوان المشابهة وذلك سواء  
 أكانت الحرب معلنة  أم ال؛

  جريمة ىلكترونية". ؤ 

ارا جائحة ، ومن تم واقعة كارثية حسب الماد)  باعتب  19كوفيد  وعليه، ففيروس  

، ال يدخ  ضمن الصور أعالا، وىن تعلق األمر بجرثومة ألن  110.14من القانون    3

المشرع يشترط استعما  هذا الجرثومة ، واالستعما  معناا استخدام الشيء بحق أو  

ية أو األسلحة الجرثومية  اننسان، مثال في ىطار التجارب المختبر بدون حق من طرف  

 . أو البيولوجية

أما بالنسبة لإلعالن عن كارثة طبيعية فهي ليست مسألة متاحة، فالدولة وحدها  

من يملك سلطة انعالن عن ذلك بموجب قرار ىدارط بعد استطالع رأط لجنة تتب   

ار ، ونشر هذا القر110.14من القانون رقم    6الوقائ  الكارثية المحدثة بنا الماد)  

ثالثة أشهر من تاري  وقوع الواقعة الكارثية م     بالجريد) الرسمية داخ  أج  ال يتعدى

 ىمكانية تقليا هذا المد) بموجب نا تنظيمي. 

والمالحظ أن المشرع لم يحدد طبيعة خاصة أو معيارا معينا وشكليا لإلعالن   

اصة بمطالبة  يمكن عل  أساسه الشروع في المسطر) الخ  عن الواقعة الكارثية، بحيث 

المحقق نتيجة هذا الواقعة الكارثية من طرف ذوط    الصندو  بالتعويض عن الضرر

بالجريد)   الحقو . وك  ما اشترطه هو صدور انعالن بموجب قرار ىدارط ونشرا 
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هات رسمية  الرسمية. وعليه، وأخذا بعين االعتبار القرارات المتعدد) الصادر) عن ج 

ضافة ىل  عد) يعتبر جائحة وبالتالي واقعة كارثية، ى  ،والتي أكدت أن فيروس كورونا 

، 19نصوا قانونية وصفت باالستعجالية من أج  مواجهة تداعيات فيروس كوفيد  

 من بينها: 

  16الموافق   1441من رجب   21صادر في  2.20.2691المرسوم رقم  - 

مرصد ألمور خصوصية يحم  اسم )الصندو     المتعلق بإحداث حساب   2020مارس  

 ( . 19  – لخاا بتدبير جائحة فيروس كورونا ؤ كوفيد ا

  16الموافق    1441من رجب  21صادر في  2.20.2702المرسوم رقم  - 

المنجز) من لدن وزار) الصحة، والذط    2020مارس   النفقات  تنفيذ  يتعلق بمساطر 

ار مسبق ودون ىجراء منافسة مسبقة  يمكن بموجبه ىبرام صفقات تفاوضية دون ىشه

م  عدم خضوع تنفيذ النفقات المنجز) تطبيقا لهذا المرسوم    ديم شهاد) ىدارية. ودون تق

 لمراقبة مشروعية االلتزام بالنفقات. 

  21صادر في    20.9863قرار لوزير االقتصاد والمالية وىصالح اندار) رقم    -

دابير موقتة ضد ارتفاع أسعار  باتخاذ ت  2020مارس    16الموافق      1441رجب  

لمنتجات المذكور) في الماد)  حولية، والذط تول  تحديد األسعار القصوى لالمطهرات الك

األول  من هذا المرسوم طبقا لالئحة ملحقة بهذا القرار بسبب اعتمادها في االستعماالت 

 الطبية واليومية تفاديا النتشار الفيروس. 

اعتبر والقرارات  المراسيم  بالجريد)  هذا  ونشرت  جائحة  كورونا  فيروس  ت 

الالرس الموكد)  الحاالت  بمجرد ظهور عدد من  الوباء،مية  بهذا  قب     تي أصيبت  أط 

 
 .1540( الصفحة 2020مارس  17)  1441رجب 22مكرر بتاري   6865الجريد) الرسمية عدد  - 1
 .1541( الصفحة 2020مارس  17)  1441رجب 22مكرر بتاري   6865الجريد) الرسمية عدد  - 2
 .1541فحة ( الص2020مارس  17)  1441رجب 22مكرر بتاري   6865الرسمية عدد الجريد)  - 3
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من القانون    6انصرام أج  الثالثة أشهر عن حدوث الكارثة المنصوا عليها في الماد)  

 . 110.14رقم 

ؤ كوفيد   المستجد  تعتبر    19ما يمكن استنتاجه مما سبق، أن جائحة كورونا  ؤ 

الخصائا التي    الستجمعها  110.14من قانون    3واقعة كارثية بحسب نا الماد)  

تطلبها القانون، وتم انعالن عنها بموجب قرارات ىدارية وتصريحات وزارية، كما تم  

تأكيد األمر من خال  المراسيم القانونية أعالا التي نشرت بالجريد) الرسمية ووصفت  

جعلنا نص  ىل  نتيجة  ية بالجائحة. ك  هذا في نظرنا المتواض ، يبدورها الواقعة الكارث 

  التضامن ضد الوقائ  الكارثية معني بما يعرفه المغرب من  معينة مفادها أن صندو 

 أوضاع وقد يكون ملزما تبعا لذلك بالمساهمة في تعويض ضحايا هذا الوباء. 
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جائحة السياسة العامة لتسيير النفايات الطبية خالل 

ديات: الجزائر  كورنا المستجد وما بعدها بين الواقع والتح

 نموذجا

 

 مداح حاج علي د/ 

كلية الحقوق  ب محاضر  أستاذ

السياسية  جامعة ابن   العلوم

 )الجزائر(   تيارت–خلدون 

 بوحزمة كوثر ذة/  

كلية   باحثة في سلك الدكتوراه

الحقوق والعلوم السياسية   

  -تيارت-جامعة ابن خلدون  

 )الجزائر(

     

 الملخص:

طبية بمختلف أنواعها، الذي  على موضوع النفايات ال  هذه الدراسة تسلط الضوء

يمثل اليوم أحد أهم المشاكل الخطيرة والتحديات الصعبة، التي تواجهها البيئة المعاصرة 

والمؤسسات الصحية  بصفة خاصة، لما يترتب عليها من أضرار بالبيئة  بصفة عامة  

النفاي لهذه  السليم  غير  التسيير  بسبب  خاصة،  اإلنسان  مستوى وصحة  على  سواء  ات 

المؤسسات الصحية أو خارجها،  فسياسة الجزائر في تسيير النفايات الطبية خالل جائحة 

لعصر الذي استحوذ في اآلونة األخيرة دها، تعد من أعقد قضايا اكورونا كوفيد وما بع

على اهتمام المفكرين والمختصين من منظور عدة مقتربات، وبالتالي  حق العيش في 

يمة  مهددة ومعرضا لعدة مخاطر  وآثار، باتت ترهق  كاهل الدولة على مكافحتها بيئة سل

فعلى غرار الدول أصبحت المؤسسات الصحية ترتكز على   والفرد على تحمل مصائبها.

أسلوب سياسة التسيير المستدام بما يتماشى واألطر القانونية والمعايير الدولية لحماية 

اد والمجتمع بالطرق التي تضمن القضاء على فيروس البيئة والحفاظ على صحة األفر

اية البيئة في آن واحد خالل ،  والتقليل من حجم التلوث وحم19كورونا المستجد كوفيد  

 هذه الجائحة وما بعدها.  

 الكلمات المفتاحية:

العامة   الطبية  -السياسة  العالجية(  النفايات  النشاطات  النفايات    -)نفايات  تسيير 

 الجزائر.  -البيئة -ة العمومية الصح -الطبية
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Résumé :Cette étude met en lumière le thème des déchets médicaux de toutes 

sortes, qui représente aujourd'hui l'un des problèmes graves et des défis les plus 

importants auxquels est confronté l'environnement contemporain en général et les 

établissements de santé en particulier, en raison des dommages qui en résultent pour 

l'environnement et la santé humaine en particulier, en raison d'une mauvaise gestion 

de ces déchets, que ce soit sur Le niveau des établissements de santé ou à l'extérieur. 

La politique algérienne de gestion des déchets médicaux pendant la pandémie de 

Corona Covid 19 et au-delà est l'un des problèmes les plus complexes de l'époque 

qui a récemment retenu l'attention des intellectuels et des spécialistes sous l'angle de 

plusieurs approches, et donc le droit de vivre dans un environnement sain menacé et 

exposé à plusieurs risques et impacts, C'est devenu un fardeau pour l'État de le 

combattre et pour l'individu de supporter ses malheurs. Comme les pays, les 

établissements de santé se sont basés sur une méthode de politique de gestion durable 

conforme aux cadres juridiques et aux normes internationales pour protéger 

l'environnement et protéger la santé des individus et de la société de manière à 

garantir l'élimination du nouveau virus Corona en tant qu'avantage 19 et à réduire la 

taille. Pollution et protection de l'environnement à la fois pendant cette pandémie et 

au-delà. 

mots clés: 

Politique publique - déchets médicaux (déchets d'activités curatives) - gestion 

des déchets médicaux - santé publique - environnement - Algérie. 
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 مقدمة:

وتعالى على البشرية نعمة الدين الذي أتمه هللا وأكمله، وجعله من نعم هللا سبحانه  

رحمة للعالمين، إذ هو المناسب لكل عصر، الصالح لكل زمان ومكان ، أصلت أصوله، 

لكل  والدواء  لكل سؤال،  الجواب  فيه  فكان  للناس مقاصده،  قواعده، وظهرت  وقعدت 

 1علة، والمراد لكل باحث.

اقش المسائل البيئية وجدتهم يدونون في مقدمتها النبوءة  لما قرأت كتبا وأبحاثا تن كو

َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر بَِما اإللهية التي جاء بها القرآن الكريم، وهي قوله تعالى"

 2ْرِجعُوَن".َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَ 

 حتل الخطر الناجم عن أي مرض هذا القدر من تفكيرنا  واهتمامنا، فنادرا ما ا

"  أثار حالة من الرعب والفزع حول العالم، بعد  19"كوفيد    فيروس كورونا المستجد و

العالم، وتخطت حاالت اإلصابة به الماليين من األشخاص،  أن اجتاح كثير من دول 

العالم عاجًزا عن التوصل إلى لقاح أو عقار فعال للوقاية أو   وحتى هذه اللحظة ال يزال

العالم  العالج منه،   أسابيع عدة، كل صحف  تنشر أخبارا  وتقارير   فعلى مدار  تقريبا 

على صفحاتها األولى، أما محطات اإلذاعة    19مفصلة  عن وباء فيروس كورونا كوفيد  

مدار الساعة آلخر تطورات  انتشار والتلفزيون فإنها تكرس كل تغطياتها  تقريبا على  

على   وهذا دليل  الوباء وأعداد المصابين والضحايا، خاصة مع تزايد االهتمام بالبيئة،

في  نفسها  فرضت  التي  المواضيع  أهم  من  يعد  الذي  التلوث  من  البيئة  حماية  أهمية 

 
، مركز التميز البحثي في فقه  -دراسؤؤؤؤة فقهية-أم  بنت بن عبد هللا الدباسؤؤؤؤي، التخلا من النفايات الطبية  -1

انسؤالمية، الرياض، القضؤايا مركز التميز البحثي في فقه القضؤايا المعاصؤر)، جامعة انمام محمد بن سؤعود  
 .5، ا1433

مؤايؤة البيئؤة من التلوث في ضؤؤؤؤوء التشؤؤؤؤريعؤات الوطنيؤة  خؤالؤد مصؤؤؤؤطف  فهمي، الجوانؤب القؤانونيؤة لح  - 2
 .1، ا2011، دار الفكر الجامعي، انسكندرية، -دراسة مقارنة-واالتفاقيات الدولية
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ما ينتج عنها من النقاشات المحلية واإلقليمية والعالمية إذ باتت المشاكل البيئية المتعددة و

 تهديدات حقيقية  إلنسان والحيوان والنبات مدعاة للقلق لدى الجميع. 

ا  النفايات التي تعد  لنفايات الطبية من أكثر األخطار التي تضر بالبيئة  ومشاكل 

أهم  المؤسسات الصحية، فهي تمثل أحد  عامة وصحة اإلنسان خاصة، والعاملين في 

الصعب والتحديات  الخطيرة  البيئة  المشاكل  وتواجهها  اليوم  في عصرنا  نعيشها  التي  ة 

مواد خطرة المعاصرة بصفة عامة  والمؤسسات الصحية بصفة خاصة، لما تحويه من  

، تحمل إمكانية 19لها أضرار كبيرة وخطيرة وسريعة النتشار فيروس كورونا كوفيد 

ير السليم  كبيرة للعدوى أو التسبب  باإلصابة أكثر من أي نوع آخر، بسبب التسيير غ

لهذه النفايات سواء على مستوى المؤسسات الصحية أو خارجها، وبالتالي يصبح حق 

ددا ومعرضا  لعدة مخاطر وآثار، باتت ترهق كاهل الدولة العيش في بيئة سليمة  مه

لذا  فإن وضع إستراتجية تسيير والتخلص  على مجابهتها  والفرد على تحمل مصائبها،

في   الطبية  النفايات  صحة من  على  للمحافظة  القضايا  أهم  من  يعتبر  الكورونا،  ظل 

 وسالمة البيئة. اإلنسان 

وعلى الفور بدأت الحكومة الجزائرية في أخذ العديد من اإلجراءات االحترازية  

وهو التخلص   الجزائريلمجابهة هذا الفيروس اللعين، ومن بينها خطر يهدد المجتمع  

 .من النفايات الطبية

النفايا يلعب  و موضوع  الطبية   االهتمام ت  ويزداد  البيئة  تلوث  في  دورا مهما 

يوما التلوث  قطاع    بموضوع  شهد  فقد  الحديثة،  الطبية  النفايات  مع  خاصة  يوم  بعد 

المخلفات الطبية تطورا كبيرا في كمية ونوعية النفايات الطبية بمختلف أنواعها، منذ 

الجز في  المستجد  كورنا  بفيروس  اإلصابة  من ظهور حاالت  الكبير  إقبال  نتيجة  ائر، 

زيادة معدالت استخدام المستلزمات المواطنين على استخدام الكمامات، ، هذا إلى جانب  
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الطبية بمختلف أنواعها في المستشفيات لمجابهة الفيروس، ونظرا لطبيعة  هذا الوباء 

 العالمي، وسهولة سرعة انتقال.

  ة انتباه العديد من المختصين حيث لفتت ظاهرة رمي الكمامات والقفازات الطبي

الخطر ، ويرى المختصون أن رمي مئات المسؤولين في الجزائر الذين دقوا ناقوس  و

اآلالف منها في القمامات واألماكن العامة يتم بطريقة عشوائية ، قد يعرض  هذا السلوك  

حياة العديد من عمال النظافة لخطر اإلصابة بفيروس كرونا خاصة بعد صدور قرار 

 إجبارية ارتداء الكمامات.

تسيير والتعامل  مع هذه النفايات   والجزائر كغيرها من الدول اتخذت  إجراءات ل 

 لحماية صحة المواطنين والبيئة من جهة أخرى. 

تبني   تقتضي  كورونا   انتشار  لمنع  النفايات  تلك  من  السليم  التخلص  فعملية 

ير ومعالجة  النفايات الطبية  بالطرق إستراتجية اإلدارة المستدامة التي تعمل على  تسي

ذا الفيروس الفتاك، والتقليل من حجم التلوث  وحماية التي تضمن القضاء  على جراثيم  ه

البيئة في آن واحد، إضافة إلى تكثيف  المنظومة القانونية  بتسيير نفايات الطبية  وهو 

ة نفايات الطبية الناجمنظرا لخطورة كميات الو   ما يضمن بيئة  سليمة وتنمية مستدامة،

خيرة تحتاج   إلى طرق خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا جد خطرة، فإن هذه األ

إلى  دولة  النفايات من  لتسيير هذه  المستخدمة  الطرق واألساليب  لمعالجتها، وتختلف  

المشرع الجزائري  على غرار باقي التشريعات كان لزاما عليه أن يتدخل و  أخرى،  

 توجيه  لهذه المسألة بهدف ضمان  تجسيد ما يصطلح عليه باإلدارة الرشيدة بالتنظيم وال

 . وبالتالي التسيير المستدام  للنفايات الطبية

هذه الدراسة تسلط الضوء على موضوع النفايات الطبية الذي يعتبر نقطة تالقي  

 العديد من السياسات القطاعية للسياسة العامة: الصحية، البيئية، االقتصادية. 
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قضايا  لذا فسياسة تسيير النفايات الطبية خالل جائحة كورونا وبعدها من أعقد   

العصر الذي استحوذ في اآلونة األخيرة على اهتمام المفكرين والمختصين من منظور 

 عدة مقتربات، باعتباره اكبر مهددة لصحة اإلنسان والبيئة. 

لمواج تجسيده   إلى  الجزائري  المشرع  الذي سعى  األمر  الظاهرة  وهو  هذه  هة 

ديسمبر   12، المؤرخ في  01/19خالل قانون  والتعامل معها بطريقة سليمة بيئيا، من  

التشريعي 2001 اإلطار  حدد  والذي  وإزالتها،  ومراقبتها  النفايات  بتسيير  المتعلق   ،

والمؤسساتي  للتعامل مع النفايات بصفة عامة  بما فيها النفايات الطبية من أجل تسيير 

 دام، وكذا النصوص التطبيقية المنظمة له، وفي مقدمتها المرسوم التنفيذي رشيد ومست

في    478/ 03رقم   نفايات 2003ديسمبر    09المؤرخ   تسيير  كيفيات  يحدد  الذي   ،

، 2002ماي    20، المؤرخ في  175/ 02النشاطات العالجية، والمرسوم التنفيذي رقم  

وع وتنظيمها  للنفايات  الوطنية  وكالة  إنشاء  من  المتضمن  العديد  هناك  أن  إال  ملها، 

في مجال تسيير النفايات الطبية للتصدي   التحديات  التي تواجه تحقيق حوكمة  وطنية

، فأدركت إن إشكالية النفايات وعالقاتها بالتنمية المستدامة  ال 19لفيروس كرونا كوفيد  

ة عملية تنحصر في حماية البيئة بمفهومها اإليكولوجي  فحسب، بل تتعداه إلى مراعا

بالشكل   لمعالجتها  المثلى  الطرق  عن  بالبحث  النفايات  هذه  عدم تسيير  يضمن  الذي 

 اإلضرار بالمجتمع وبالبيئة بصفة عامة .

أن   النفايات  غير  تزايد مخاطر  أنه في ظل  الصدد:  المطروح في هذا  اإلشكال 

التسيير في ضمان  الجزائر  وفقت  مدى  أي  إلى  والمجتمع  الفرد  على صحة   الطبية 

 19نا كوفيد  الفعال للنفايات الطبية قصد التقليل  أو الحد من من مخاطر فيروس كورو

 وفي ضوء المتغيرات ما بعد كورونا؟ 

الصدد هذا  في  المتبع  دراسة   والمنهج  تقتضي  حيث  تحليلي  وصفي  منهج 

المفاهيمي للموضوع بمختلف جوانبه، وواقع تسيير و  الموضوع عرض اإلطار النظري
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إضافة إلى ،  طبية من خالل تحليل المعطيات المرتبطة بدراسة حالة الجزائرالنفايات ال

 المنهج المقارن الذي يساهم في إثراء البحث العلمي.

ولإلجابة عن هذا اإلشكال ارتأينا دراسة هذا الموضوع  من خالل انتهاج خطة 

 يلي:  عمادها تقسيم البحث الى مبحثين سيتم مناقشة ذلك وفق ما

 لمفاهيمي للنفايات الطبية ل: اإلطار االمبحث األو

 نفايات الطبية المطلب األول: تعريف ال

 المطلب الثاني: تصنيف النفايات الطبية 

 المطلب الثالث: مخاطر النفايات الطبية على الصحة العمومية والبيئة 

 واقع  تسيير النفايات الطبية بالجزائر المبحث الثاني:

 يات الطبية  المطلب األول: مراحل تسيير النفا

 يات الطبية بالجزائر المطلب الثاني: تقييم الوضع الراهن لتسيير النفا 

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للنفايات الطبية

ال شك أن النفايات الطبية كنوع خاص من النفايات الذي نتج عن تطور إمكانيات 

لدولي، يحتاج إلى االستشفاء وتنامي حجم الخدمات الطبية على المستويين الوطني وا

تحديد   خالل  من  ماهيته  عند  والطبيةالوقوف  بالنفايات  األول(،   المقصود   )المطلب 

صحة اإلنسان  والتي لها تأثيرات سلبية على  )المطلب الثاني(،  وتصنيفاته التي يتضمنها

 )المطلب الثالث(.والبيئة

 المطلب األول: تعريف النفايات الطبية

والتي النفايات الطبية    العالمية تندرج ضمن مفهوم  توجد العديد من االصطالحات 

النفايات البيوطبية،    نذكر منها: )نفايات النشاطات العالجية، نفايات  العالجات الطبية،
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 (1)  نفايات العالجات الخطيرة، نفايات العالجية الطبية البيولوجية(

 تي: ولقد قدمت  مجموعة من التعاريف  للنفايات الطبية ندرج منها اآل 

العالمية   الصحة  منظمة  النفايات  عرفت  جميع  "تشمل  بأنها:   الطبية  النفايات 

الناتجة عن مؤسسات الرعاة الصحية، ومراكز البحث والمختبرات، باإلضافة إلى ذلك 

تشمل النفايات الناشئة عن المصادر الثانوية أو المتفرقة مثل ما ينتج عن الرعاية الصحية 

 2ن. " لألشخاص في المنزل كالحق 

ا بتدبير  28.00لمغربي بموجب قانون رقم  كما وقد وعرفها المشرع  ، المتعلق 

على أنها:" كل النفايات الناتجة عن األنشطة    5/    3النفايات والتخلص منها في المادة  

المتعلقة بالتشخيص والمتابعة  والمعالجة الوقائية أو المسكنة أو  الشفائية في مجاالت 

عن أنشطة المستشفيات العمومية     ي، وكذا جميع النفايات الناتجةالطب البشري والبيطر 

المجاالت    هذه  في  العاملة  التحاليل  ومختبرات  العلمي  البحث  ومؤسسات  والمصحات 

 3وعن كل المؤسسات المماثلة."

، المتعلق بتسيير  19- 01أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرفها في القانون رقم  

سلفا أن المشرع الجزائري عرف هذا  وإزالتها كما وسبق وأن أشرنا  النفايات  ومراقبتها  

 3"، وقد عرفها في  المادة  نفايات النشاطات العالجية"  النوع من النفايات تحت مسمى

أو   6  / الوقائي  والمتابعة والعالج  الفحص  نشاطات  الناتجة عن  النفايات   بأنها:" كل 

 العالجي  في مجال الطب البشري والبيطري." 

 
ية كوسؤيلة فعالة لتحقيق بيئة سؤليمة، مرابط شؤهرزاد، التخلا األمث  من النفايات الطب سؤعيدان علي، سؤي    - 1

ئية، العدد الثامن، كلية الحقو  والعلوم السؤؤياسؤؤية، جامعة ابن خلدون،  مجلة البحوث العلمية والتشؤؤريعات البي 
 .113، ا2017تيارت، جانفي 

ر   تقرير منظمة الصؤؤحة العالمية، اندار) اآلمنة لنفايات أنشؤؤطة الرعاية الصؤؤحية، المكتب انقليمي للشؤؤ  -2
 .2، ا2006األوسط، المركز انقليمي ألنشطة صحة البيئة، عمان، األردن، 

، المتعلق 28.00، بتنفيذ القانون رقم  2006نونبر  22، صؤؤؤؤادر في  1-06-153ظهير شؤؤؤؤريف رقم    - 3
 .2006دجنبر  7، بتاري  5480بتدبير النفايات والتخلا منها، ج.ر.ع 
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"  النفايات الخاصةالنوع من النفايات ضمن "  وقد أدرج المشرع الجزائري هذا

المادة   في  بفعل طبيعتها ومكونات   4/   3وهذا  التي  النفايات  بأنها:" كل  والتي عرفها 

المواد التي تحتويها ال يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية 

 مدة."وما شابهها والنفايات الها

والتي هي حسب الفقرة  لنفايات الخاصة الخطرة"،  " ا كما ينطبق عليها وصف

( من نفس المادة المذكورة أعاله والتي عرفها بأنها:  كل النفايات الخاصة التي بفعل 5)

مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها  يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/ أو 

 1البيئة." 

ة البيئة والتهيئة واإلقليم بأنها:"... الجية عند وزارالنشاطات الع  ويقصد بنفايات 

كل النفايات الناتجة عن عمليات العالج الطبي أو الحيواني والتي تتطلب وقاية خاصة 

 2النهائي نظرا ألخطار اإلصابة المرتبطة بها".  عند مراحل الجمع والنقل والتخلص 

الطبية   النفايات  أن  ذلك  خالل  من  لفح نستنتج  المستخدمة  المواد  كل  ص  هي 

وتشخيص المرضى والعناية بهم، سواء كان ذلك داخل المرفق الصحي أو خارجه، في 

حالة تلوثها بسوائل ودماء جسم المريض أو لم تتلوث مباشرة، في حالة كان المريض 

مصاب بمرض معدي أو غير مصاب، وتشمل هذه المخلفات واإلبر، الحقن، والقطن، 

وال والمخلفات  والشاش،  الصيدلية  يمكن مخلفات  طبية   نفايات  كلها  وهذه  الكيميائية، 

التي  األطعمة  ذلك  من  ويتضمن  وغيره،  والتعقيم  المحارق  منها عن طريق  التخلص 

 يستعملها المريض. 

 
،  ديوان المطبوعؤات الجؤامعيؤة، بن عكنون، -وانين انداريؤةسؤؤؤؤلسؤؤؤؤلؤة الق-فواد حجرط، البيئؤة واألمن  - 1

 .231-230، ا2006الجزائر،
،  - ىشؤؤؤؤار) ىل  حالة الجزائر-فكيرط أما ، مخاطر النفايات النشؤؤؤؤاطات الطبية عل  الصؤؤؤؤحة في المجتم - 2

جؤؤامعؤؤة محمؤؤد خيضؤؤؤؤر،  الثؤؤالؤؤث عشؤؤؤؤر، كليؤؤة الحقو  والعلوم السؤؤؤؤيؤؤاسؤؤؤؤيؤؤة،  العؤؤدد  مجلؤؤة المفكر، 
 .230، ا13/02/2016بسكر)،
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فهذه النفايات من أخطر أنواع النفايات على البيئة وعلى صحة اإلنسان، الحتمال  

مراض، لذا فهي أكثر ت وفطريات وغيرها مسببات األاحتوائها على بكتيريا وفيروسا

تفتك  والتي  االنتشار  السريعة  واألوبئة  األمراض  ظهور  وراء  تقف  التي  المسببات 

 1بأرواح الناس. 

 المطلب الثاني: تصنيف النفايات الطبية

النشاطات الطبية نظرا لحساسيتها إلى عدة أصناف، منها    ورد تصنيف نفايات 

أصناف وزارتي و  )الفرع األول(  ،القانونيةجزائري في نصوصه  تصنيفات المشرع ال

 )الفرع الثاني(. البيئة وتهيئة اإلقليم والصحة وإصالح المستشفيات 

 الفرع األول: تصنيف المشرع الجزائري للنفايات الطبية

حدد المشرع الجزائري نوعين من التصنيف، إضافة لما ذكر سلفا بموجب المادة  

القانو من  رقم  الثالثة  أنها   19- 01ن  وإزالتها على  ومراقبتها  النفايات  بتسيير  المتعلق 

في  أصنافها  في  فصل  كما  الحاالت،  من  الكثير  في  خطرة  تكون  وقد  خاصة  نفايات 

، المؤرخ 378/ 84نصوص تنظيمية ،األول التصنيف الوارد في المرسوم التنفيذي رقم  

لبة والحضرية  النفايات الص، الذي  يحدد شروط التنظيف وجمع 1984ديسمبر  15في 

، المتعلق 478/ 03ومعالجتها، أما الثاني فهو التصنيف  الوارد في المرسوم التنفيذي  

 . تسيير نفايات النشاطات العالجية  بتحديد كيفية

 : 2  84/783تصنيف النفايات الطبية على ضوء المرسوم التنفيذي    :أوال

 بية: حسب هذا المرسوم تضمن صنفين من النفايات الط

 
ة" خطر يهؤدد المجتم ... وهؤذا طر  التخلا منهؤا، أنظر أخبؤار اليوم، في زمن الكورونؤا  "النفؤايؤات الطبيؤ- 1

  alkhbarlyom.com,17/05/2020,15 :00 متاح عل  الموق :
التنظيف ، المتضؤؤمن تحديد  شؤؤروط  1984ديسؤؤمبر   15، المورخ في  378-84المرسؤؤوم التنفيذط رقم    - 2

 .1984، لسنة 66وجم  النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها، ج.ر.ع



199 
 

، هذا النوع  84/378من المرسوم التنفيذي   12حسب المادة  لنفايات الصلبة:  ا  -أ

من النفايات يشبه النفايات المنزلية  التي تنتجها المؤسسات االستشفائية من بين أصناف 

 1  النفايات الطبية التي تتحمل البلدية مسؤولية رفعها.

وهي الصنف الثاني  الذي  :الجالعالنفايات الناتجة عن  عملية التطبيب أو  -ب 

من   13حسب المادة    تتحمل المؤسسات الصحية  إزالتها  على نفقاتها الخاصة، وتضم

التنفيذي رقم   التشريح وجثث   378/ 84المرسوم  نفايات  يلي:  فيما  النفايات  تتمثل هذه 

يم، راثالجالحيوانات واألزبال المتعفنة، أي شي أو غذاء أو مادة ملوثة  أو وسط نمو فيه  

والجبس  الوحيد   االستعمال  ذات  الطبية   األدوات  مثل  أمراض  في   تسبب  قد  التي 

تشريح  عن  الناتجة  والنفايات  السائلة   المواد  للتعفن،  القابلة  غير  الملوثة  واألنسجة 

 2الجثث.

  3  03/478تصـنيف النفايات الطبية على ضـوء المرسـوم التنفيذي  : ثانيا

: 

التنفيذي ثالثة أصناف من هذا النوع هذا المرسوم  الجزائري في  حدد المشرع   

 :4من النفايات الطبية 

( وهي كل 5حسب المادة الخامسة )  نفايات متكونة من األعضاء الجسدية:  -أ

الخطيرة   العمليات  عن  الناجمة  والنفايات  الجسدية   األعضاء  من  المتكونة  النفايات 

العملي قاعات  عن  الناتجة  الجراحية   البشرية   الوالد ات  المادة وقاعات  وألزمت  ة، 

 
 ، من نفس المرسوم.12ماد) أنظر ال  - 1
 ، من نفس المرسوم.13أنظر الماد)  - 2
،  المتضؤمن تحديد كيفيات تسؤيير نفايات 2003ديسؤمبر   9، المورخ في  478-03المرسؤوم التنفيذط رقم    - 3

 .2003ديسمبر  14، المورخة في 78.ع النشاطات العالجية، ج.ر
 .1أنظر الملحق رقم - 4
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( من هذا المرسوم بضرورة  جمعها مسبقا في أكياس بالستيكية ذات لون 6السادسة)

 1اخضر وتستعمل مرة واحدة فقط. 

( هي نفايات تحتوي على جسيمات  7حسب المادة السابعة)  نفايات معدية:  ب:  

( من نفس المرسوم  8ة )دقيقة  أو على سميات  التي تضر بالصحة البشرية، وحسب الماد 

يجب أن يوضع هذا الصنف من النفايات الطبية  قبل جمعها في أكياس ذات لون أصفر  

أوعية ص يتسفي  ال  إغالق،  بنظام  ومزودة   للخرق  مقاومة  عند  لبة  الكلور  منها  رب 

ترميدها، وتحتوي  على مادة مطهرة مناسبة، كما تجدر اإلشارة  في هذا الصدد حسب 

ن هذا المرسوم يجب أن يجمع هذا الصنف من النفايات مسبقا في أكياس ( م9المادة )

ملم  على األقل ذات لون أصفر، تستعمل مرة واحدة فقط،    0,1بالستيكية  يبلغ سمكها  

 لبة وال يتسرب منها الكلور عند ترميدها.مقاومة وص

السامة:  -ج   )   نفايات  العاشرة  المادة  والبق  (10حسب  النفايات  من  ايا  تتكون 

المخبرية، والنفايات و  صالحياتها من المواد الصيدالنية والكيميائيةوالمواد التي انتهت  

وت المستعملة التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة  واألحماض والزي 

( من هذا المرسوم  على أن يجب أن تكون األكياس  11والمذيبات، وقد ألزمت المادة )

ذه النفايات  من لون أحمر  تستعمل مرة واحدة فقط، وتكون مقاومة  التي تجمع فيها ه

 2ا. وصلبة  وال يتسرب منها  غاز الكلور عند ترميده

المعدية،   الطبية  نفايات  النفايات وتوضع  ضمن  السامة  الكيميائية  والنفايات 

الخطرة، لكن ما يالحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يتضمن  صنف يضم  

أنشطة   أكبر الناتجة عن  المنزلية  النفايات شبه  العالجية  وهي  النشاطات  نفايات  من 

اس  تم  التي  المشعة  النفايات   صنف  وكذا  يحالعالج،  آخر   بمرسوم  كيفية  تثنائها  دد 

 
، المتضؤؤمن تحديد كيفيات تسؤؤيير نفايات النشؤؤاطات العالجية، السؤؤالف  478-03  المرسؤؤوم التنفيذط رقم  - 1

 الذكر. 
، المتضؤؤمن تحديد كيفيات تسؤؤيير نفايات النشؤؤاطات العالجية، السؤؤالف  478-03المرسؤؤوم التنفيذط رقم    - 2

 الذكر.
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، 19/ 01والمادة الرابعة من القانون    03/478من المرسوم    30تسييرها بموجب المادة  

ا وإزالتها، فوحدات األشعة في المؤسسات االستشفائية المتعلق بتسيير النفايات ومراقبته

ال في  باألشعة  التصوير  استخدام  الناتجة عن  العالجية  النفايات  بعض  تشخيص تفرز 

األدوية والمواد المشعة المنتهية الصالحية، والتي تشكل خطرا   والعالج، كزجاجات 

 1كبيرا على صحة اإلنسان والبيئة.

الصـــحة وإصـــالح  و  البيئة وتهيئة اإلقليم  الفرع الثاني: تصـــنيف وزارتي

 المستشفيات للنفايات الطبية:

اختلف التصنيف الذي اعتمدته وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم، عن ذلك الذي جاءت  

به وزارة الصحة وإصالح المستشفيات، لكنها عموما تصنيفات مستمدة من تلك التي 

 اعتمدتها منظمة الصحة العالمية. 

 يئة وتهيئة اإلقليم:  زارة البتصنيف و :أوال 

 : 2جاء تصنيف وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم  للنفايات الطبية في أربعة أصناف 

المعدية:  -أ الن  النفايات  االستشفائية  وهي تضم كل  المصالح  اآلتية من   فايات 

المعزولة والتي بها المرضى الحاملين للعدوى أو المصابين باألمراض المعدية  مثل 

الوحيد 19كوفيد    كورونا االستعمال  أدوات  مثل  المعدية   جد  النفايات  كذلك  وتضم   ،

واألدو والتكاإلبر  الدم،  أو  بشرية  إلفرازات  الحاملة  والحادة  القاطعة  من ات  تأتي  ي 

مخابر  وكذا  للعد،  الحقيقية  للمخاطر  والمتضمنة   المحتوية  الطبية  المصالح  مختلف 

 التحليل الميكروبولوجي. 

 
 .235فكيرط أما ، المرج  السابق، ا - 1
دراسؤة تطبيقية بالمركز االسؤتشؤفائي  –نفايات النشؤاطات العالجية  فياللي محمد األمين، التسؤيير المسؤتدام ل  - 2

، مذكر) مقدمة ضؤؤؤمن متطلبات شؤؤؤهاد) الماجيسؤؤؤتير في علوم التسؤؤؤيير، كلية العلوم  -ابن باديس قسؤؤؤنطينة
 .32، ا 2007-2006امعة منتورط قسنطينة، االقتصادية وعلوم التسيير، ج
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: تضم جميع األجزاء واألعضاء  ونة من األعضاء الجسديةت المتكالنفايا  -ب  

ومعرض  التوليد  وقاعات  الجراحية،  العمليات  قاعات  عن  الناتجة  اإلنسان  جسم  من 

 الجثث وتشريحها، مثل األنسجة العضوية واألعضاء المبتورة. 

قد  نفايات أخرى خاصة  -ج   تقدم خدمات  المراكز الصحية كونها   تتأتى من   :

ة بالتي هي من صنف إلى تقنيات أساسية من شأنها أن تنتج نفايات خاصة شبيه   تحتاج

األد  وتضم  الخطيرة،  النفايات  من  تعد  والتي  الصناعية،  للخاليا  النفايات  السامة  وية 

 واألدوية المانعة النقسام الخاليا واألحماض والزيوت  المستعملة والمذيبات.

 ستشفيات:تصنيف وزارة الصحة وإصالح الم :ثانيا

حسب وزارة الصحة وإصالح المستشفيات  تنقسم النفايات الطبية إلى األصناف  

 : 1التالية 

 وهي أدوات منتهية الصالحية أو تالفة.  النفايات الخطرة أو السامة: ✓

 اإلبر المباضع وشفرة المباضع. نفايات واخزة، جارحة، قاطعة: ✓

عفنة:   ✓ أو  معدية  نتاج  نفايات  الجسدية   األعضاء  قاعات  وهي 

 من اقتطاع  نسيج حي  لفحصه مجهريا.  العمليات الجراحية أو

تتمثل في النفايات الناتجة عن المطابخ وأماكن    نفايات شبه منزلية: ✓

تحضير الطعام، هذه النفايات تنتج عن تحضير وتقديم األطعمة بما فيها تغليف  

والمهدو الزائدة  واألطعمة  ذلك  عن  الناتجة  والفضالت  األطعمة   رة  هذه 

 باإلضافة إلى مواد التنظيف وغيرها. 

   ة.غير صالحو  وهي أدوات مضايقة  نفايات مضايقة: ✓

 المطلب الثالث: مخاطر النفايات الطبية على الصحة العمومية والبيئة 

 
 .234فكيرط أما ، المرج  السابق، ا - 1
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في   يتعرض  الموجودين  ذلك  في  بما  الخطرة،  النفايات  لهذه  األشخاص  كل 

الن لهذه  المنتجة  االستشفائية  والمراكز  والممرضون  المؤسسات  األطباء  وهم  فايات 

، المرضى داخل المراكز والمساعدون في المراكز الصحية، وموظفو صيانة المستشفى

عمال  االستشفائية،  المراكز  زوار  المنزلية،  الرعاية  يتلقون  الذين  أو  االستشفائية 

النفايات  ومناولة  والنظافة  الغسيل  مثل  االستشفائية  بالمؤسسات  المرتبطة   الخدمات 

ل النقل، العاملون في مرافق التخلص من النفايات بما فيهم  المكلفين بعملية الجمع، مثو

عمال المركبات، أو المرامد ومفارغ النفايات، وفي هذا الصدد نبين المخاطر الصحية 

يلي: مخاطر العدوى، مخاطر التسمم ومخاطر  والبيئية  للنفايات الطبية من خالل ما

 البيئية. 

 مخاطر العدوىالفرع األول: 

كمرض   األمراض  من  بمجموعة  العدوى  إمكانية  هي  المخاطر  هذه  أهم  من 

ز، االلتهاب الكبدي الوبائي...الخ، وتنتقل هذه األمراض من خالل الجروح التي اإليد 

العدوى من حوادث  انتقال  المحتمل  الملوثة، ومن  الحادة  بواسطة األدوات  قد تحدث 

" ينتقل عادة 19، وفيروس كرونا "كوفيد  1لنفايات الطبية وخز اإلبر الملوثة الملقاة في ا

، ويمكن انتقاله عن طريق النفايات الطبية فهي خطيرة لدى البشر من إنسان إلى آخر

 2على اإلنسان ويجب إتباع طرق صحيحة للتخلص منها. 

 الفرع الثاني: مخاطر التسمم

والتخلص   معالجتها  وطريقة  العالجية  النشاطات  نفايات  منها مضرات تحدث 

المتناهية الصالحية  غير المرغوب فيها أو    ناتجة عن المعالجة مثال فالنفايات الكيميائية

 
ضؤؤؤؤيلؤة بوطور)، نوفؤ  سؤؤؤؤمؤايلي، أهميؤة تسؤؤؤؤيير النفؤايؤات الطبيؤة لحمؤايؤة البيئؤة في ىطؤار تحقيق التنميؤة ف - 1

، ا  2020، جامعؤة زيان عاشؤؤؤؤور، الجلفؤة،  18، العؤدد  5المسؤؤؤؤتؤدامة بالجزائر،مجلؤة أفا  العلوم، المجلؤد  
396. 

تم ... وهذا طر  التخلا منها، أنظر أخبار اليوم، في زمن الكورونا  "النفايات الطبية" خطر يهدد المج  - 2
 المرج  السابق.
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التي قد تسبب في التسمم من امتصاص المادة من الجلد أو األغشية المخاطية، أو من 

خالل االستنشاق أو االبتالع، حيث يسبب التعرض لألدوية المستعملة للعالج الكيمياوي 

ض السرطانية عند تحضيرها أو إعطائها للمرضى أو عند تصريفها والتخلص لألمرا

ر للعاملين بالصحة، كما يتسبب  الحرق غير المناسب لبعض المواد الطبية منها، أضرا

الطبية  والقفازات  كاإلبر  البالستيك  من  اسمها 1المصنوعة  سامة  مادة  انبعاث   في   ،

را جدا ويسبب أمراض دها  في الجو خطالتي يعتبر وجو  2)مادة مسرطنة(   الديوكسين

ابات كالحروق، أو إصابات العيون أو الجلد  خبيثة، وقد تسبب النفايات الكيميائية بإص

 عن طريق مواد سريعة االلتهاب والتفاعل. 

 الفرع الثالث: المخاطر البيئية

هناك عدة طرق رئيسية تصل بها النفايات الطبية  وتؤثر على البيئة على النحو  

 الي: الت

النفايات الطبية دون معالجة في مقالب سيئة اإلدارة    - والتصميم  التخلص من 

األمطار  الحشرات،  الرياح،  بواسطة  النفايات  داخل  المؤدية  العناصر  تنشر  حيث 

المياه  إلى  طريقها  في  التربة  تتحلل  قد  التي  النفايات  عصارة  أو  المحتملة  والسيول 

 الجوفية. 

اصر الضارة عبر شبكة  بية الخطرة المحملة بالعنصرف سوائل النفايات الط  -

لى البحيرات أو األنهار أو المجاري المائية األخرى، الصرف الصحي أو الصرف إ

 
 .396فضيلة بوطور)، نوف  سمايلي، مرج  السابق، ا  - 1
لديوكسؤؤينات هي مجموعة من المواد أعلنت منظمة الصؤؤحة العالمية أن الديوكسؤؤين هو ماد) سؤؤرطانية، وا  -2

وجد الديوكسؤينات في البيئة وفي جمي  أنحاء المركبة المترابطة كيميائياً كما أنمها من الملوثات البيئية الثابتة، ت 
وهي ملوثات عضؤوية مسؤتديمة تشؤملها اتفاقية اسؤتوكهولم. ويمكنها أن نتق  لمسؤافات بعيد) عن مصؤدر   العالم،

أنظر  منظمة    .، وفي النُسد الحيوانية الذهنية بالدرجة األول يولوجياً في السالس  الغذائيةاالنبعاث، وتتراكم ب 
 ية، الديوكسينات وأثرها عل  صحة اننسان، متاح عل  الموق : الصحة العالم

www.who,int,22/05/2020,22:00  
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فتصل تلك العناصر الضارة لإلنسان والحيوان والنبات عن طريق تناولها بشكل مباشر 

فية، أو عبر بواسطة مياه الشرب التي  يتم ضخها من مصادر المياه السطحية أو الجو

 سلسلة الطعام.

إفساد التربة وتصاعد البخار، وإفساد   ردم النفايات الطبية له آثار سلبية  مثل  -

المائية  الثروة  إلى تعرض  البحر يؤدي  النفايات في  دفن  فإن  الجوفية وتلوثها،  المياه 

 والسمكية للدمار.

حر  - أثناء  بالبيئة  عناصر ضارة  من  تحتويه  بما  األدخنة  ترميد  انبعاث  أو  ق 

يث يتم  حرق النفايات كانية، ح النفايات بشكل سيء التصميم خاصة في المجمعات الس

في بعض المؤسسات بطرق خاطئة، مما يؤدي إلى تلوث الهواء باألدخنة والغازات 

والمياه  األرض  إلى  الملوثات  هذه  معها  حملت   األمطار  سقطت  وإذا  والرماد، 

عالية الضغط، ومعالجة البخار لحرق مثل المعقمات ال، وتوجد اآلن بدائل ل1السطحية. 

 2زج الداخلي والمعالجة الكيميائية. المتكاملة، مع الم

يبقى المشكل األساسي بالنسبة إلنتاج النفايات الطبية بالجزائر  الذي يشكل خطرا 

غالب األوقات يتم التخلص و  على صحة اإلنسان والبيئة، فحسب مصدر طبي مطلع أنه 

ة رف الصحي، نتيجة غياب  وسائل بديل يات الطبية السائلة عبر مجاري الصمن النفا 

كما أن هذه النفايات عبارة عن دم ملوث وقوارير بيكربونات، وحتى مخلفات مرضى 

طق خاصة بالتعقيم، وغيرها من المواد الكيماوية االسرطان بعد العالج الكيميائي ومن 

إن التخلص من هذه النفايات االستشفائية بهذه المستعملة في العمليات الجراحية، وعليه ف

يا يهدد صحة كل الساكنة، وحسب نفس المصدر الطبي فإن الطريقة يشكل خطرا بيئ 

يتحمل  التي  الطبية  والالمباالة  اإلهمال  إلى  باألساس  يرجع  تجاوزات  كذا  تسجيل  

 
 .397-396فضيلة بوطور)، نوف  سمايلي، المرج  السابق، ا  - 1
   22/05/2020,23 00:  .أنظر، منظمة الصحة العالمية، مخلفات الرعاية الصحية، متاح عل  الموق :- 2

www.who.int, 
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كل هذا مسؤوليتها الطبيب والممرض واألعوان المكلفون بالنفايات والفرز، ويحدث   

النفا تصريف  سوء  من  بالخطر  اإلحساس  غياب  إلى  األولى  السائلة بالدرجة  يات 

من تصريف النفايات السائلة   %  40الخطيرة، كما تؤكد بعض الدراسات أن حوالي  

غير المعالجة في نظام الصرف الصحي تتم عبر األحواض والمراحيض، حيث تنشر 

ألف طن من النفايات الناتجة عن   50ن  الكثير  من التقارير المختصة تسجيل أزيد م

سن تصرف  الطبية  النشاطات  وقنوات مختلف  المائية  والمجاري  األحواض   في  ويا 

 1الصرف الصحي.

تواجه   العالم   في  وبسرعة  قريبه  الكورونا  وباء  يشك  بينما  الصدد  نفس  وفي 

الحكومات تحديات من نوع آخر األمر تجاوز الفحص والحجر ومعالجة األشخاص 

فالكثير  صل إلى  مشكالت النفايات الطبية التي يجب التخلص منها بشكل صحيح،  لي

من القفازات والكمامات، فضال عن القارورات الصغيرة للمعقمات اليدوية، تعد حماية  

، لكنها متناثرة في مختلف أماكن الرمي وفي كل مكان 19أساسية من مرض كوفيد  

ويرى المختصون رمي مئات اآلالف منها   حيث تلقى على األرصفة والطرقات العامة،

المشي   ومسارات  القمامات   البحرية في  للحياة  تهديدا  تشكل  والتي  الجزائر،  في 

كورونا   فيروس  أزمة  رحم  من  أخرى  مشكلة  بوالدة  مهددا  بات  وكما  والحيوانية، 

العالمي، وأضحت هذه المخلفات تشكل عبئا كبيرا وصداعا مزمنا آخر  لدى الجهات 

الصحةالمعن السلبية على  وانعكاساته  ذلك  بأخطار  الوعي  دون  احد من البيئة وو  ية، 

 
في مسؤتشؤف  والية سؤطيف تتكدس النفايات وتشؤك  األكياس الصؤفراء  ديكورا مميزا  ويتم التخلا منها ف  - 1

موخرا بالمسؤؤتشؤؤف  الجامعي، فإنه  حسؤؤب  ما علمت المصؤؤادر الطبية وكذا بعض أعضؤؤاء لجنة تحقيق حلت  
ىدار) المستشف  السابقة   ينام عل  كارثة بيئية حقيقية وأن معالجتها تتم تحت الطاولة بالتواط ء  المفضوح م 

وموسؤؤؤسؤؤؤة ايكوسؤؤؤات التي تتحم  عبء نق  هذا القنبلة الموقوتة في صؤؤؤمت ىل  مركز الردم التقني دون  
ك  هذا في ظ  سكوت المسوولين  والمنتخبين وحت  جمعيات حميات   االكتراث بالتداعيات الصحية والبيئية،

ة دون معالجتها يشؤك  خطرا عل  الصؤحة العمومية  البيئة. أنظر صؤوت سؤطيف، رف  ايكوسؤات للنفايات الطبي 
 ,sawtsetif.com .30: 22/05/2020,23والبيئة، متاح عل  الموق :
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ارتداء   إجبارية   قرار   صدور  بعد  خاصة  مكافحتها،  ينبغي  التي  الحزينة  المشاهد 

 الكمامات.

ويرى عدد من ممارسي الصحة أن رمي هذه المخلفات الطبية بشكل عشوائي 

العدوى بفيروس كورونا المستجد ألنها   يشكل خطرا حقيقيا وعامال أساسيا على تفشي

لهذه   حامال  تكون  النظافة قد  وعمال  المواطنين  الجراثيم، وعلى  على   األخير عالوة 

 على البيئة أيضا.  و

وهذا النوع من النفايات يهدد صحة األشخاص العاديين، ويضاعف األعراض 

مما يتسبب لدى المرضى، فهي تؤدي إلى انتشار فيروسات وميكروبات في كل مكان  

ية، واإلدارات والمؤسسات وحتى بعدوى مرضية غير متوقعة سواء في األماكن العموم

 1داخل البيوت. 

ناقوس الخطر على مثل هذه   المدني   المجتمع  وبدورها دقت مختلف فعاليات 

التصرفات التي تزيد حسبها من احتمال انتقال العدوى، مشددة على ضرورة تكاثف 

افة اليد لتجاوز هذه األزمة، وفي نفس السياق طالب عمال النظ الجهود ووضع اليد في

بالستيكية   أكياس  في  األشياء موضوعة  هذه  تكون  أن  بوجوب  مثال   تلمسان  بوالية 

ومغلفة بإحكام، باعتبارهم يواجهون مشاكل عويصة  للتخلص منها، كما وجهوا نداء 

بالفي عدوى  في  تتسبب  ال  كي  التصرف  بحسن  المواطنين،  ألصحاب إلى  روسات 

 2النظافة.

 ايات الطبية بالجزائر.المبحث الثاني: واقع تسيير النف

 
ب  - 1 تؤرمؤ   ومؤعؤقؤمؤؤات  وكؤمؤؤامؤؤات  قؤفؤؤازات  الؤنصؤؤؤؤؤر،  عؤلؤ  أنؤظؤر  مؤتؤؤاح  عشؤؤؤؤؤوائؤي،  شؤؤؤؤؤكؤؤ  

 .www.alnnasronline.com,25/05/2020,21 :50الموق :
 www.el-للوقؤايؤة من فيروس كورونؤا، متؤاح عل  الموق :  أنظر أخبؤار المسؤؤؤؤؤاء، ىجراءات احترازيؤة - 2

massa.com,25/05/2020,22:00. 
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الوقاية   التالية:  المبادئ  على  بالجزائر   الطبية  النفايات  تسيير  سياسة  تقوم 

وجمعها  النفايات  وفرز  تنظيم  المصدر،  من  النفايات  وضرر  إنتاج  من  والتقليص  

أو بكل طريقة  إعادة تدويرها  ادة  استعمالها أو  وتقليصها ومعالجتها، تثمين النفايات بإع

الحصول باستعمال تلك النفايات على مواد قابلة إلعادة االستعمال أو الحصول   تمكن من

تحسيس المواطنين باألخطار و   إعالم  على الطاقة، المعالجة البيئية العقالنية للنفايات،

وكذل والبيئة  الصحة  على  وآثارها  النفايات  عن  هذه الناجمة  من  المتخذة  التدابير  ك 

تعوي أو  منها  والحد  كرونا.األخطار   جائحة  سنتطرق    1ضها خالل  ذلك  ومن خالل 

تقييم الوضع الراهن و  ،)المطلب األول(لمراحل وخطوات تسيير النفايات الطبية في  

 )المطلب الثاني(.لعملية تسيير النفايات الطبية بالجزائر في 

 النفايات الطبيةالمطلب األول:  مراحل تسيير  

ملة من المراحل والخطوات والتي حددت  تتطلب إدارة وتسيير النفايات الطبية ج

الفعال   التسيير  الجزائري لضمان  القانون  األول(،بمقتضى  انتشار   )الفرع  وفي ظل 

وباء كورونا تستخدم دولة الجزائر على غرار الدول كالمغرب مجموعة من األساليب 

للحد من مخاطر وأضرار ه التقنية إلدارة والتسي الطبية  النفايات  ذا  ير والتخلص من 

 )الفرع الثاني(.  الوباء

انون  ــوص الـق ا لنصــ ة وفـق ات الطبـي اـي ــيير النـف الفرع األول: مراـحل تســ

 الجزائري

التالية:   بالمراحل  النفايات الطبية في التشريع الجزائري تمر    إن إدارة وتسيير 

 ة)ثالثا(. )ثانيا( وأخيرا المعالجيب )أوال( الجمع والنقل ض الفرز والتو

 النفايات الطبية أو نفايات النشاطات العالجية:يب  ضتوو  فرز: أوال

 
 .230فواد حجرط، المرج  السابق، ا  - 1
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تعد عملية الفرز بمثابة مفتاح والمرحلة الفعالة لتسيير لنفايات  يب:  ضالتوو  الفرز

منتج،  بمسؤولية  الفرز  عملية  وتتم  سليمة،  بطريقة  كان  إذا  العالجية،  النشاطات 

در في إنشاء ع أشخاص المؤسسة الصحية لها، ويتمثل الفرز عند المص وبممارسة جمي

نظام لفصل النفايات وفقا لتصنيفها، في نفس مكان إنتاجها، وأثناء تنفيذ العالج، يسمح 

النفايات نحو قنوات مناسبة للتخلص منها، وفي  الفرز في توجيه كل نوع من أنواع 

ويتحكم في المخاطر، وفقا لقواعد النظافة العبوة المناسبة، بما يضمن سالمة األشخاص  

يس أنه  العالجية كما  النشاطات  نفايات  التخلص من  تكاليف  تقليص   ولقد  1اعد على   ،

، على وجوب فرز نفايات النشاطات 03/478من المرسوم    14و  13نصت المادتان  

ثلة  وال العالجية عند منبع إنتاجها بحيث ال تمزج مع النفايات المنزلية والنفايات المما 

فرز   12شاطات العالجية، وقد ألزمت المادة  تمزج فيما بينها، كما يمنع رص نفايات الن

 2  النفايات السامة وتغليفها مع وضع بطاقة عليها تبينها.

النشاطات   يعتبر  يبضالتو  أما نفايات  بين أصناف  الفيزيائي   العالجية  الحاجز 

والميكروبا الجراثيم  ومختلف  الطبية(  التو )النفايات  وتتمثل  أكياس     يبات ضت،  في 

توفر النفايات، مع  أحجام مختلف أصناف  الحجم الحتواء  وكبيرة   وحاويات صغيرة 

 .3عنونة وترميز تطبق وفق ما هو متعارف عليه دوليا)منظمة الصحة العالمية( 

الطبية حسب أصنافها النفايات  والمحلية  و   وتفرز  الدولية  المعايير  توظب وفقا 

م فعلى  االممكنة  تفرز  الجزائر  كالتالي: ستوى  وتوظب  أصناف،  ثالثة  إلى  لنفايات 

أو  الواخزة  المعدية  النفايات  أو حاويات حالة  أكياس صفراء  المعدية ضمن  النفايات 

 
 .26، ا2019لنشاطات العالجية، الوكالة الوطنية للنفايات، طبعة الدلي  الوطني، تسيير نفايات ا - 1
 تسيير نفايات النشاطات العالجية، السالف الذكر.، المحدد لكيفيات 478-03المرسوم التنفيذط رقم  - 2
دراسؤة حالة المسؤتشؤف  -خالد بوجعدار، فياللي محمد األمين، التسؤيير المسؤتدام لنفايات النشؤاطات العالجية  - 3
،  كلية العلوم االقتصؤادية  وعلوم التسؤيير، 5لجامعي ابن باديس قسؤنطينة، مجلة االقتصؤاد والمجتم ، العدد  ا

 .172، ا 2008ورط قسنطينة، الجزائر، جامعة منت 
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القاطعة، النفايات الجسدية ضمن أكياس خضراء، النفايات السامة في أكياس حمراء،  

 1كياس سوداء.إضافة إلى النفايات شبه المنزلية التي توضع في أ

  

 
دراسؤؤة مقارنة لحالة  -محمد األمين فياللي، خالد بوجعدار، ىنتاج وتسؤؤيير نفايات الموسؤؤسؤؤات الصؤؤحية  - 1

،المجلد أ، جامعة انخو) منتورط قسؤؤنطينة  46، مجلة العلوم اننسؤؤانية، العدد  -لعربيةالجزائر وبعض الدو  ا
 .525، ا 2016، الجزائر، 1
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 الجمع والنقل النفايات الطبية أو نفايات النشاطات العالجية:: ثانيا

والنقل: إنتاجها    الجمع  مواقع  في  النفايات  وتراكم  تكدس  عدم  الجمع  يضمن 

 وتساعد على تفادي الخطر كالتفاعالت السلبية تجمع يوميا وتنقل في أكياس مرخصة

 وتتضمن عملية الجمع:  1متخصصة و

 ؤولين عن الجمع. شخاص المسباأل جدول -

 جدول الجمع. -

 طريق النقل الداخلية.  -

 لبس األشخاص للمعدات الواقية. -

 طرق غسيل عربات النقل وتطهيرها. -

 2استخدام منطقة التخزين وصيانتها. -

بأنها:" لم النفايات   19/ 01وقد عرف المشرع الجزائري عملية الجمع في القانون

 3المعالجة. إلى مكان  أو تجميعها بغرض نقلها

( المادة  في  اإلجراء  هذا  على  النص  ورد  رقم  4وقد  التنفيذي  المرسوم  من   )

بنصها على وجوب جمع نفايات النشاطات العالجية مسبقا فور إنتاجها في   478/ 03

من هذا    11و   9و   6أكياس مخصصة لهذا الغرض حسب الكيفيات  المحددة في المواد  

هذه المسألة بالتفصيل عندما تطرقنا إلى تصنيفات  نا إلى  المرسوم، وقد سبق وأن تطرق

 النفايات الطبية. 

 
طفيؤاني مخطارية، النفايات الطبية وطر  معالجتها، مجلة البحوث العلمية في التشؤؤؤؤريعات البيئية، العدد   - 1

 .131، ا 2016الساب ، جامعة غبن خلدون تيارت، الجزائر، 
دراسؤة في الوضؤ  القائم، معهد الصؤحة العامة -عصؤام أحمد الخطيب، ىدار) النفايات الطبية في فلسؤطين  - 2

 .13-12امعة برزيت، فلسطين، اوالمجتمعية، ج
،المتعلق بتسؤؤيير النفايات 2001ديسؤؤمبر  12، المورخ في  19-01، من القانون رقم  3/11أنظر الماد)   - 3

 . 2001، لسنة 77الصادر في الجريد) الرسمية العدد الطبية ومراقبتها وىزالتها، 
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 وقد أحاط هذه المرسوم عملية الجمع بعدة ضوابط وهي: 

يجب أن تغلف أكياس الجمع المسبق لهذه النفايات عند امتالئها إلى ثلثين بإحكام    -

 1وتوضع في حاويات صلبة مزودة بغطاء وترسل إلى محالت التجميع. 

أن تكون الحاويات بنفس لون أكياس الجمع المسبق وتحمل إشارة تبين  يجب    -

طبيعة النفايات بشكل تسهل قراءته، وبعد امتالئها يجب أن تحول إلى محل التجميع قصد 

 2رفعها من أجل معالجتها. 

النشاطات   - نفايات  ونقل  جمع  في  استعملت  التي  الحاويات  تخضع  أن  يجب 

 3يف والتطهير بعد كل استعمال.التنظ العالجية إجباريا إلى 

يجب أال توضع  نفايات النشاطات العالجية خارج محالت التجميع بأي حالة    -

 4من األحوال، ولقد حدد هذا المرسوم مواصفات تتعلق بضوابط وشروط التجميع .

بالنسبة   المؤسسات    للنقلأما  من  النفايات  لنقل  مناسبة  عربات  بواسطة  يتم 

وفي هذا الصدد البد من اإلشارة   اطق التخزين المركزية لمعالجتها،الصحية وكذا من

مشترك  وزاري  بقرار  الجسدية  األعضاء  من  المتكونة  النفايات  خص  المشرع  أن 

 
يفيات تسؤيير نفايات النشؤاطات العالجية، ، المحدد لك478-03من المرسؤوم التنفيذط رقم    15أنظر الماد)   - 1

 السالف الذكر.
، ، المحدد لكيفيات تسؤيير نفايات النشؤاطات العالجية478-03من المرسؤوم التنفيذط رقم    16أنظر الماد)   - 2

 السالف الذكر.
جية، ، المحدد لكيفيات تسؤيير نفايات النشؤاطات العال478-03من المرسؤوم التنفيذط رقم    17أنظر الماد)   - 3

 السالف الذكر.
كيفية وضؤؤؤؤ  نفايات النشؤؤؤؤاطات العالجية  عامة في محالت التجمي    20و  19و 18وضؤؤؤؤحت المواد    - 4

واننار) والماء ومنافذ تصؤؤريفه، م  التنظيف الدورط لها والحراسؤؤة  مخصؤؤصؤؤة فقط لها تتوفر عل  التهوية  
مؤد) تخزين نفؤايؤات النشؤؤؤؤؤاطؤات  حؤددت   21المحكمؤة لمن  دخو  أط شؤؤؤؤخا غير مرخا لؤه، أمؤا المؤاد)  

سؤاعة،   24العالجية حسؤب وضؤعية وحالة الموسؤسؤة الصؤحية، ىن كانت لديها مرمد خاا فالمد) ال تتجاوز  
سؤاعة. أنظر المرسؤوم التنفيذط   48ميد خارج الموسؤسؤات الصؤحية فال تزيد المد) عن وفي حالة ىذا كان التر

 طات العالجية، السالف الذكر.، المحدد لكيفيات تسيير نفايات النشا478-03رقم 
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النفايات ذات   ، الذي تضمن طريقة نقل وتفريغ وتخزين تلك2011أفريل    4المؤرخ في  

 1من نفس القرار.  12و 11و 10الطبيعة الخاصة في المواد 

قبل    من  المعتمدة  االستشفائية،  النفايات  ونقل  جمع  مؤسسات  عدد  تجاوز  وقد 

وهنا وجب التنبيه    مؤسسة مختصة،  60وزارة البيئة والطاقات المتجددة فى الجزائر  

بيئة والطاقات المتجددة ال تصدر أي شهادة إلى أن الدائرة الحكومية المتمثلة فى وزارة ال

المؤس لهذه  ترخيص  أو  منشآت اعتماد  مع  متعاقدة  األخيرة  هذه  كانت  إذا  إال  سات، 

لضمان حركة شفافة لهذه النفايات، تنتهي بتسليم تقرير رسمي   المعالجة، وهي طريقة

 .2حول النفايات التي تم نقلها وفق اللوائح والقوانين الجزائرية

 معالجة النفايات الطبية)نفايات النشاطات العالجية(::  ثالثا

البيئية    تحت المسمى  01/19نونالعملية في القاعرف المشرع هذه   "المعالجة 

وإزالتها  وتخزينها  للنفايات  التثمين  أعمال  من  كل  تجمع  والتي  للنفايات"  العقالنية 

الضارة التي قد تسببها هذه البيئة من اآلثار  و  بطريقة تضمن حماية الصحة العمومية

ادة استعمال النفايات أو لرامية إلى إعكل العمليات افهي تثمين النفايات:  . أماالنفايات"

 3أو تسميدها. إعادة تدويرها 

 
تضؤؤمن القرار الوزارط المشؤؤترك طريقة نق  وتفريغ وتخزين النفايات المتكونة من األعضؤؤاء الجسؤؤدية    - 1

ر) ان يكون نق  وتفريغ مغلفات هذا النفايات من طرف أعوان مخصؤؤؤصؤؤؤون لهذا حيث أوجب عل  ضؤؤؤرو
ر العؤدوى المحتملؤة، وأن يتم تخزين هذا الغرض ولديهم وسؤؤؤؤؤائ  الحمؤاية الخؤاصؤؤؤؤؤة، بهؤدف تجنؤب ك  أخطؤا

النفايات، بعد ىضؤافة مواد كيماوية تهدف ىل  ضؤمان عدم ضؤرر هذا النفايات عن طريق التجميد لمد) أقصؤاها 
ابي  في المكان المحدد والمواجه خصؤؤيصؤؤا لذلك، والذط يكون مجهزا بالتهوية وانضؤؤاء) وبمعز  عن أسؤؤ  4

مزودا بالمياا وبقنوات الصؤؤرف الصؤؤحي كي يتم تنظيمه وتطهيرا بعد ك   تقنيات الجو والحرار)، وأن يكون 
جة  النفايات المتكونة ، يحدد كيفيات معال2011أفري     4نزع. أنظر القرار الوزارط المشؤؤترك، المورخ في  

 . 2012جوان  10، المورخة في 35من األعضاء الجسدية، الصادر في الجريد) الرسمية العدد 
مغؤاربؤة، في ظؤ ..كورونؤا تتخلا الجزائر من النفؤايؤات االسؤؤؤؤتشؤؤؤؤفؤائيؤة، متؤاح عل  أنظر صؤؤؤؤوت ال  - 2

 .www.magherbvoices.com,26/05/2020,19 :53الموق :
 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وىزالتها، السالف الذكر.01/19، من القانون 03/13أنظر الماد)  - 3
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لتغيير   تسعى  التي  الطرق   تلك  الطبية  النفايات  معالجة  بتقنيات  يقصد  لذلك 

خطورة، مما يمكن من نقلها أو جمعها مميزاتها وخواصها لجعلها غير خطيرة أو اقل  

، وقد نصت المادة 1خاص والبيئة أو تخزينها أو التخلص منها دون أن تسبب أضرار لألش

النفايات   شروط التنظيف وجمع، الذي يحدد  378/ 84من المرسوم التنفيذي رقم     22

ساليب الصلبة الحضرية ومعالجتها على أنه: "تتم معالجة النفايات الصيدلية حسب األ

التسميد، مفرغة  مراقبة،  مفرغة  محروسة،  مفرغة  مفرغة   التالية:  التفتيت،  مفرغة 

 2ق، التسميد أو الترميد.الحر

حدد كيفيات معالجة مختلف أصناف نفايات    03/478وفي إطار المرسوم رقم  

 منه:   31، و 25، 24، 23، 22النشاطات العالجية في المواد 

ة من األعضاء الجسدية عن طريق مسار إزالة  تكون معالجة النفايات المتكون  -

ان عدم ضرر هذه النفايات، ثم يتم العدوى، وذلك بإضافة مواد كيماوية تهدف إلى ضم

 3كي يتم دفنها بعد ذلك. أسابيع 4بعد ذلك تخزينها عن طريق التجميد لمدة أقصاها 

ات الخاصة من  النفايات السامة تعالج وفقا الشروط نفسها التي تعالج بها النفاي  -

هذه ، تتمثل معظم   4نفس الطبيعة، فهذه النفايات تحتاج إلى طرق خاصة في معالجتها 

 
 .397السابق، افضيلة  بوطور)، نوف  سمايلي، المرج   - 1
، المتضؤؤمن تحديد شؤؤروط التنظيف 2001ديسؤؤمبر   15، المورخ في  84/378المرسؤؤوم التنفيذط رقم    - 2

 .1984، لسنة 66ها، الصادر في الجريد) الرسمية العدد وجم  النفايات الصلبة الحضارية ومعالجت 
معالجة النفايات المتكونة من  ، من القرار الوزارط المشؤؤؤؤترك، الذط يحدد كيفيات13و  8أنظر المادتين    - 3

 األعضاء الجسدية، السالف الذكر.
ت العالجية، السؤالف  ، المحدد لكيفيات تسؤيير نفايات النشؤاطا03/478من المرسؤوم رقم    23أنظر الماد)   - 4

 الذكر.
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 2، والمعالجة الكيميائية والمعالجة بالبخار. 1مليات الحرق والطمر أو الردم الطرق في ع

، إما في مرامد 3النفايات المعدية  تخضع للترميد وهو الحرق اآلمن للنفايات   -

أو داخل   مؤسسات صحية،  عدة  يخدم  مرمد  خارجها ضمن  أو  الصحية  المؤسسات 

الن معالجة  في  متخصصة  ترميد  نفايات بمنشآت  لمعالجة  قانونا  كلها  ومؤهلة  فايات 

الم ألحكام  طبقا  ترخيص  إلى  والخاضعة  العالجية،  القانون    42ادة  النشاطات  من 

نية الناجمة عن النشاطات ، إضافة إلى النفايات المتكونة من األعضاء الحيوا 19/ 01

 4البيطرية التي تخضع بدورها لهذا األسلوب من المعالجة.

 
يعرف كؤؤذلؤؤك بؤؤالؤؤدفن أو الطمر  للنفؤؤايؤؤات الطبيؤؤة والبيولوجيؤؤة المحتويؤؤة عل    : (Landfall)مال    - 1

روبات معدية، لكن حت  تكون الطريقة آمنة بفضؤؤ  وضؤؤ  المخلفات البيولوجية في الطبقة السؤؤفل  لباقي ميك
من سؤؤؤط  الردم، وأن ال تكون هناك طبقة تحت الردم   المخلفات ويكون عمق هذا األخير) ال يق  عن مترين
د، المرج  السؤؤؤابق،  مرابط شؤؤؤهرزاسؤؤؤعيدان علي، سؤؤؤي  نفاذ) لمن  تلوث األرضؤؤؤية والمياا الجوفية. أنظر  

،  01/19بأن الطمر: ك  تخزين للنفايات في باطن األرض. أنظر القانون    3/17. كما عرفته الماد)  121ا
 اقبتها وىزالتها، السالف الذكر.المتعلق بتسيير النفايات ومر

ط، وذلك بصؤؤؤؤفة عامة ال يفضؤؤؤؤ  التعقيم الكيماوط عن الحرار  اليعنلوة الكمينومة أو النعقمم الكمينوي:  - 2
لألضؤؤؤؤرار الكيمؤاويؤة الكبير)  في النظم البيئيؤة الحيويؤة، والختيؤار نوع الكيمؤاويؤات المسؤؤؤؤتخؤدمؤة هنؤاك عؤد) 
اعتبارات منها فعاليتها في القضؤاء عل  الميكروب وخطورتها عل  العاملين والجانب البيئي، ونوع المخلفات  

تعرض المسؤموح به من قب  الشؤركات المصؤنعة،  يجب اسؤتخدام الكيماويات  بنفس التركيز وزمن ال  المعالجة،
كمؤا يجؤب أن تكون طبيعؤة الكيمؤاويؤات متوافقؤة م  المخلفؤات والمواد المراد تعقيمهؤا حت  ال يقؤ  مفعولهؤا أو  

م  المخلفؤات الطبيؤة. أما   احتمؤا  ىنتؤاج  مواد خطر) سؤؤؤؤؤامة عنؤد اختالطهؤا وتفؤاعلهؤا م  الكيمؤاويات الموجود)
البدي  األكثر اسؤؤؤتعماال لمعالجة النفايات. ويتلف   "Autoclave"النعقمم البخن ي  يشؤؤؤكالمعالجة بالبخار  

التعقيم البخارط الجراثيم المعدية عبر اسؤؤتخدام حرار) البخار وضؤؤغطه. وعل  عكس المحار  فإن المواد ال 
تلك العملية. "  أحيانا يتم تقطي  النفايات قب  تعقيمها لتسؤؤؤؤهي  تحتر ، ما يقل  من خطر ىنتاج الديوكسؤؤؤؤين و

فالتعقيم البخارط" أق  كلفة من المحار  الحديثة وأكثر منها سؤؤهولة في الصؤؤيانة والتصؤؤلي . ال ينتد غازات  
غي   سؤؤامة، يعالد معظم أنواع النفايات، ىمكانية تقلي  حجم النفايات بإضؤؤافة فرامة ىليه، وكلفة اننشؤؤاء والتشؤؤ

والصؤؤيانة. كما أنه متوفر بسؤؤعات مختلفة حسؤؤب الحاجة.  منخفضؤؤة وال يحتاج ىل  مهارات خاصؤؤة للتشؤؤغي  
أنظر  الحؤاج عرابة، نور الدين مزهود)، التخلا األمثؤ  من المخلفؤات الطبية الخطر) كأدا) لتحقيق أداء بيئي 

مؤات والحكومؤات،  الطبعؤة الثؤانيؤة: نمو فعؤا ، مؤداخلؤة في الملتق  الؤدولي الثؤاني حو  األداء المتميز للمنظ
واالقتصؤؤؤاديات بين تحقيق األداء المالي، وتحديات االداء البيئي، جامعة ورقلة)الجزائر( يومي الموسؤؤؤسؤؤؤات  

 .703-702، ا 2011نوفمبر  23ر و22
هو عمليؤة احترا  تجرى للتخلا من المواد غير المرغوب فيهؤا، فؤالترميؤد واالحترا  همؤا   الن يما :  - 3

حين لإلشؤار) عل  عملية األكسؤد) الحرارية نقال عن فكيرط  عمليتان كيميائيتان حي يتم اسؤتخدام  كال المصؤطل
 .250أما ، المرج  السابق، ا 

المحدد لكيفيات تسؤؤؤؤيير نفايات النشؤؤؤؤاطات  ،  03/478من المرسؤؤؤؤوم رقم    31و  26و 25أنظر المواد    - 4
 العالجية، السالف الذكر.
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جة النفايات االستشفائية، بقدرة معالجة تصل  منشأة لمعال 13ى تتوفر الجزائر عل

 850ألف طن سنويا، تتم المعالجة عن طريق الترميد بدرجة حرارة تصل إلى  40إلى 

العالية  درجة، ومع درجة الحرارة    100رارة تزيد عن  درجة مئوية أو بالتعقيم بدرجة ح

تستجيب   الدولية   التي  النفاي للمقاييس  المعالجة لمعالجة  في  للخطأ  مجال  يبقى  ال  ات 

 النهائية للنفايات. 

القانونية   للقواعد  عملية خرق  كل  الجزائري حظر  المشرع  الصدد  نفس  وفي 

بمقتضى الطبية  النفايات  تسيير  لعملية  بتسيير 19/ 01القانون رقم    المنظمة  المتعلق   ،

 النفايات ومراقبتها وإزالتها وذلك كاآلتي: 

   .لخطرة مع النفايات األخرىالنفايات الخاصة ا : يحظر خلط17المادة

   يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العالجية لتسيير خاص.   :18المادة  

تكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية و

 بالبيئة اإلزالة بطريقة يتفادى من خاللها المساس بالصحة العمومية و/أو  

الخطرة في غير األماكن   : يحظر إيداع وطمر وغمر النفايات الخاصة20المادة  

 .والمواقع والمنشآت المخصصة لها

( وبغرامة مالية من  3( إلى ثالث سنوات)1: يعاقب بالحبس من سنة )64المادة  

دج( أو بإحدى   900.000دج( إلى تسعمائة ألف دينار )  600.000ستمائة ألف دينار )

ة أو رميها أو طمرها  ين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرهات 

 .1الغرض  أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا

المادة   تحظر  حين  رقم    39في  القانون  النفايات   28.00من  بتدبير  المتعلق 

النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينه ا أو معالجتها أو والتخلص منها المغربي، رمي 

 
 ا، السالف الذكر.، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وىزالته01/19القانون رقم  - 1
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مبينة في المخططات المديرية الجهوية لتدبير التخلص منها أو إحراقها خارج األماكن ال

النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفالحية 

 .من القانون السالف الذكر 10والنفايات الهامدة، المنصوص عليها في المادة 

النفايات الطبية والصيدلية عن  من نفس القانون التخلص من    41نع المادة  تم  كما

 .1طريق طمرها في أماكن إنتاجها

غير أن السؤال المطروح في هذا الصدد هو  كيف تتخلص الجزائر على غرار  

 ؟  19الدول االخرى من النفايات الطبية في ظل جائحة كورونا كوفيد 

ـــ الفرع الـثاني: كيفـية التخلص م اـيات الطبـية في ـظل انتشــ ار وـباء ن النـف

 ناكورو

كوفيد   وباء  لتفشي  الخطيرة  الصحية  األضرار  إلى  ظهر 19إضافة  المستجد، 

تطور كبير في نوعية وكمية النفايات الطبية التي تنتجها المؤسسات الصحية التي تتكفل 

ا تم اتخاذ  وتعتبر هذه النفايات خطيرة كيفما كان نوعها، ولهذ   بمعالجة مرضى كورونا

الب على  للحفاظ  وقائية  الطبية إجراءات  األطقم  وسالمة  المرضى  سالمة  وعلى  يئة 

 ."والعاملين في هذا القطاع

بنحو   الجزائر  في  النفايات  حجم  مختلف    23ويقدر  من  سنويا  طن  مليون 

 مليون طن منها نفايات منزلية، والباقي نفايات صناعية أو استشفائية،  13التصنيفات،  

بر جائومع  بشأن  وز  تساؤالت  تطرح  كورونا،  االستشفائية حة  النفايات  تسيير  آلية 

في  المستشفيات  تشهدها  التي  القصوى،  التأهب  حالة  ظل  في  الجزائرية، 

تداعيات الجائحة، لقد حددت التشريعات الجزائرية بدقة أنواع وطرق  لمواجهة   البالد  

تنقسم إلى ثالثة أصناف أو شعب،  تسيير النفايات االستشفائية كما أوضحنا سلفا، وهي

 
 ىبراهيم كومغار، النفايات الطبية وىشكالية التدبي، منبر هسبريس، متاح عل  الموق :  - 1

www.haspress.com,30/05/2020,20:36. 
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األعضاء مثلم وتعني  الخضراء  الشعبة  فهناك  باأللوان،  لها  الترميز  ويتم  نسميها،  ا 

البشرية، والشعبة الصفراء وتخص النفايات الُمعدية والشعبة الحمراء وتتعلق بالنفايات 

ن كمية  ارتفعت  الخاصة،  النفايات  لتسيير  الوطني  للمخطط  واستنادا  فايات السامة، 

، 2016طن في    30000لتبلغ    2002في سنة    طن  22000النشاطات العالجية من  

 1. 2018في سنة  35000و

النفايات  كميات  في  محسوسا  ارتفاعا  الحظنا  كورونا  جائحة  بداية  ومنذ  لكن 

بين   تراوحت  بزيادة  الجائحة،  30و   20المعدية،  قبل  بما  قياسا  الوكالة   بالمائة  وتقوم 

بالتحقق من مختلف األرقام المسجلة بهدف تطوير المؤشرات الالزمة،   2الوطنية للنفايات 

 .التي ستسمح بتقدير مدى تأثير الجائحة على إنتاج النفايات 

وفي هذا الصدد تخضع عملية تسيير نفايات النشاطات العالجية إلى إطار قانوني  

 .دقيق كما حددناه سلفا

إلزامية، كما يتم توجيه كل شريحة   ةوتعد عملية فرز هذه النفايات من المنبع مرحل

وفق مسار مناسب، فتوضع النفايات االستشفائية حسب الشعبة التي تنتمي إليها في أكياس 

 .ذات ألوان مختلفة أو في حاويات صلبة

مع  وتماشيا  والتخزين.  التجميع  نقاط  إلى  وتوجه  كل شريحة على حدى  تجمع 

مدة تخزين النفايات وزيادة وتيرة    ض الوضع الصحي الراهن، أصدرنا تعليمات لتخفي

 .توجيهها نحو المعالجة

النفايات االستشفائية طلب اعتماد من قبل وزارة   نقل  كما يجب على مؤسسات 

البيئة والطاقات المتجددة، وفي إطار المرافقة والدعم التقني لعملية تسيير النفايات، قامت 

 
 .5، ا2019الدلي  الوطني انرشادط لتسيير نفايات النشاطات العالجية، الطبعة  - 1
الوطنية في مجا  تسؤؤؤؤيير النفايات، ووضؤؤؤ   متها تنفيذ البرامد هيئة حكومية مهالوكالة الوطنية للنفايات    - 2

 .أصنافها ىستراتيجية وتحيين مخطط العم  لمواجهة النفايات بمختلف 
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اص بتسيير النفايات االستشفائية،  خالوكالة الوطنية للنفايات مؤخرا بنشر دليل وطني  

والذي أُعد  بالتنسيق مع مديرية الوقاية لوزارة الصحة، هذا الدليل بمثابة "برتوكول" 

 1دون استثناء.  موحد ُملزم، يخضع له كل الفاعلين في عملية تسيير النفايات 

أصبحت عملية حرق النفايات الطبية الملوثة بالجزائر معضلة كبيرة،  ومع ذلك  

تزايد نشاط المستشفيات المعالجة للمصابين، حيث و  عد تفشي وباء كورونا في البالد،ب

تفرز مواقع العالج كميات ضخمة من البقايا الطبية، التي تأخذ طريقها إلى مواقع الحرق 

 الجزائر العاصمة،و  خاصة بالبؤر ذات اإلصابات المرتفعة كحوض البليدةو  كل يوم،

التي تعنى بشؤون البيئة، بقلق كبير تجاه النفايات الحكومية  المؤسسات  و  يشعر األطباءو

أصبح الجميع ينظر إليها كملوث خطير قد يتسبب في نقل العدوى وسط عمال و  الطبية،

اآلمن، الحرق  بعمليات  المكلفين  كبيرة و  المرامد  أهمية  تولي  بأنها  البيئة  قالت وزارة 

الطبية، التدابيرو  للنفايات  المعرضين لحماية عمالممكنة    اتخذت كل  الحرق  ال مواقع 

حيث بدأت بإرسال اللباس الواقي للمواقع األكثر خطرا،    لمخاطر اإلصابة بالعدوى،

بالبليدة، النفايات  بمركز ردم  الحرق  لمخاطر و   بينها موقع  األكثر عرضة  الموقع  هو 

ك عدوى وكذل فيروس كورونا الذي أصبح ينتقل محليا عن طريق األشخاص الحاملين لل

طريق الملوثة،  عن  الطبية  بمواقع و  النفايات  الناس  إليها  ينتبه  ال  قد  أخرى  أشياء 

يمكن أن و تعد السوائل الطبية الملوثة أيضا من مخاطر اإلصابة بالعدوى،و التجمعات،

الطواقم و  تحدث إصابات بين عمال النظافةو   تتسرب هذه الملوثات إلى الوسط الخارجي،

هو   الطبية، السوائألن  تذه  تتطلب  من ل  بات  فإنه  الحرق،  عن  مختلفة  إتالف  قنيات 

الضروري أيضا اتخاذ كل تدابير الوقاية لحماية الموظفين الذين يتعاملون مع هذا النوع  

 
 أنظر صوت المغاربة، في ظ .كورونا تتخلا الجزائر من النفايات االستشفائية، المرج  السابق. - 1
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كذلك لحماية البيئة من و  من النفايات الطبية القادمة من مراكز عالج مرضى كورونا،

 .1مناطق الوطن عبر مختلفانتشاره   مخاطر التلوث بالفيروس الفتاك الذي يواصل

نفايات  تعالج  الوباء حيث  هذا  انتشار  في ظل  النفايات  من  النوع  هذا  ومعالجة 

عن طريق الحرق  COVID19رعاية المرضى المصابين أو المشتبه في إصابتهم ب 

درجة مئوية أو عن طريق المعالجة المسبقة بالتعقيم بدرجة   850والترميد درجة حرارة  

درجة مئوية، إن هاتين الطريقتين  تمارسان بالفعل في   010و تساوي  أكبر من أ   حرارة

بهذه  النفايات  نمن  النوع  هذا  الصحية  المرافق  تسير جميع  أن  يفترض  كما  الجزائر، 

 2الطريقة. 

أعلنت وزارتا الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الصحة  المغرب  كما هو الحال في  

تدبير حيث يتم     19د  نفايات وباء كوفي تدبير  إجراءات وقائية فيما يخص أنه تم اتخاذ  

طرف  من  الصحية  والمؤسسات  المستشفيات  كل  داخل  والصيدلية  الطبية  النفايات 

شركات متخصصة ومرخص لها لجمعها ونقلها ومعالجتها، طبقا لدفتر تحمالت يحدد  

ا هذه  بتدبير  المتعلقة  والتنظيمية  القانونية  العامةالضوابط  والقواعد  للنظافة   لنفايات 

ات الصحية، ولتفادي أن تتحول النفايات إلى مصدر النتقال العدوى، الخاصة بالمؤسس

فقد تم اعتماد مجموعة من اإلجراءات تخص باألساس تدبير النفايات الطبية في وحدات  

رز العزل بالمستشفيات والمؤسسات االستشفائية، من خالل تحديد الشروط الخاصة بف

تلفيفها، ومسار الجمع الداخلي ونقلها نحو وحدات و  هذه الوحدات،النفايات الناتجة عن  

هذه  داخل  النظافة  إجراءات  وتعزيز  تقوية  الصحية على  المؤسسات  المعالجة، وحث 

المؤسسات، وكذا حث الشركات المتخصصة والمرخص بجمع ونقل ومعالجة النفايات  

على   النظافة العامة والحفاظ  ة والتقيد الصارم بقواعد الطبية على تقوية إجراءات السالم

 
متزايؤد من وبؤاء كورنؤا ومعؤدات آمنؤة لحمؤايؤة ائر: حؤذر أنظر أخبؤار النصؤؤؤؤر، حر  النفؤايؤات الطبيؤة بؤالجز  - 1

 .www.alnnasronline.com,28/05/2020,20:18 العما ، متاح عل  الموق :
 .2أنظر الملحق رقم  - 2
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للتأكد من معالجة  كما تم إيالء عناية خاصة لتقوية مراقبة هذه الشركات وذلك  "البيئة 

بالشكل المطلوب قبل التخلص منها في األماكن المخصصة في ذلك،  النفايات الطبية 

تدبيره نجاعة  من  للتأكد  الصحية  المؤسسات  مراقبة  وفقا  وأيضا  الطبية  للنفايات  لما ا 

ا القوانين  عليه  تدبير تنص  في  المتخصصة  الشركات  تم حث  كما  العمل.  بها  لجاري 

النفايات المنزلية على توعية مستخدميها بمخاطر النفايات وتزويدهم بمعدات ومالبس 

 . 1الوقاية الالزمة، وتقوية إجراءات السالمة والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة

 هن لتسيير النفايات الطبية بالجزائر:وضع الراتقييم ال  المطلب الثاني:

تعتبر الجزائر كغيرها من الدول  وفي إطار السعي للمحافظة على صحة وسالمة  

األفراد في المجتمع وعلى البيئة للحد من التلوث قامت الجزائر  بوضع خطط إستراتجية 

العالجية   النشاطات  نفايات  وتسيير  موفق إلدارة  خطوة  يعتبر   ما  قبل وهو   من  ة 

ه بالرغم من توفر مجموعة من التدابير  كما أوضحنا سلفا لضمان التسيير الجزائر)إال  أن

الفعال لهذا النوع من النفايات،  فهناك العديد من الثغرات التي تعتري نظام عملية تسيير 

اصر القوة والضعف في النفايات الطبية في الجزائر وما يطلق عليها في هذا الصدد عن

)الفرع مما يتعين تقديم اقتراحات في هذا الموضوع)الفرع األول(،  ر النفايات الطبيةتسيي

 الثاني( .

عناـصر القوة والـضعف في عملية تسيير النفايات الطبية في  الفرع األول:

 الجزائر:

 يمكن تحديد هذه العناصر كالتالي: 

 عناصر القوة في تسيير النفايات الطبية في الجزائر: :أوال

المشرع الجزائري هيئتين مستقلتين تهتمان بموضوع النفايات عموما داث  استح  -

 
 أنظر الصؤؤؤؤحؤة والبيئؤة تكشؤؤؤؤفؤان عن كيفيؤة تؤدبير النفؤايؤات الطبيؤة في زمن كورونؤا، متؤاح عل  الموق :  - 1

2m.ma,28/05/2020,20 :07.  
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 وهما: المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والوكالة الوطنية للنفايات. 

 لمعالجة. الحث على ضرورة القيام بالطمر والدفن الصحي للرماد ومتبقيات ا -

المه  - والصحة  بالسالمة  الخاصة  مواصفات  بعض  العاملين  توفير  لألفراد  نية 

 بالمؤسسات الصحية. 

وخاصة   - الطبية  لنفايات  اآلمن  التداول  أنشطة  لتمويل  المالية  الموارد  توفير 

 وسائل المعالجة. 

  توفير الئحة بمواصفات واشتراطات المعالجة السليمة للنفايات الخطرة الناجمة   -

 1يد والفرم والتعقيم. عن األنشطة الطبية المختلفة مع اقتصارها على أسلوبي الترم

 وضع دليل إرشادي وطني خاص بتسيير نفايات النشاطات العالجية. -

المشرع    - فرض  حيث  الجزائر،  في  النفايات  الستغالل  بورصة  أول  إطالق 

النفايات المخلفة من قبلهم، على الصناعيين ضرورة اتخاذ مسؤولية تثمين    الجزائري

استرجاع  وتثمين النفايات  في حاجة إلى   من جهة أخرى المؤسسات الناشطة في مجال

كما هو الحال في  دولة المغرب فقد تم إعداد   مشروع    2طها.هذه النفايات لمباشرة نشا 

ل العام  لالتحاد  التابعة  المستدامة  التنمية  لجنة  بدأته  الذي  النفايات  مقاوالت بورصة 

 
 .400بوطور)، نوف  سمايلي، المرج  السابق، ا  فضيلة - 1
بورصؤة النفايات: هي قاعد) ىلكترونية سؤخرت من أج  ربط االتصا  بين هاتين الجهتين، وذلك من خال  - 2

نشؤؤر ىعالنات، سؤؤواء كانت متعلقة بعرض أو طلب هذا الماد)،  تهدف ىل  تسؤؤهي االتصؤؤا  بين الشؤؤركات  
وقد وجهت   د) االسؤؤؤؤتعما ، تثمين مادط، تثمين بيولوجي، تثمين طاقوط،ث  في ىعاالصؤؤؤؤناعية، ودورها يتم

الوكالة الوطنية للنفايات نداء لك  منتجي وحائزين عل  النفايات  ومسؤؤؤترجعيها القائمين عل  ىعاد)  تدويرها 
ا لخطر  السؤؤؤتخدام منصؤؤؤتها الرقمية "بورصؤؤؤة النفايات الصؤؤؤناعية"لضؤؤؤمان تباد  النفايات بأمان اسؤؤؤتبعاد

عؤدوى.أنظر جريؤد) الفجر، ىطال  أو  بورصؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤتغال  النفؤايؤات الصؤؤؤؤنؤاعيؤة في الجزائر،  يوم  ال
و بورصؤؤؤؤة النفايات www.djazairess.com,4/6/2020,19:45متاح عل  الموق    09/06/2015

 .http://bourse.and.dz,4/06/2020,20:15الصناعية، متاح عل  الموق  
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ت  نترنت  لبيع النفاياالنظيف كمنصة عبر اإل   لإلنتاجأرساه المركز المغربي  و  المغرب 

 1الموارد القابلة إلعادة االستخدام بين المصنعين والمشترين المهتمين. –

صدور مرسوم تنفيذي يتضمن قرار إجبارية  ارتداء الكمامات كوسيلة للوقاية    -

دا حول فرض هذا اإلجراء ومعاقبة مخالفيه وفق ما من وباء كورونا ، تضمن أيضا بنو

 وبات.ينص عليه قانون العق

 عناصر الضعف في تسيير النفايات الطبية في الجزائر:: ثانيا

 وتتمثل في:  

رغم تطرق المشرع الجزائري للنفايات الطبية إال أنه لم يختصها بقانون مستقل    -

، 104- 06توصيفها ضمن المرسوم التنفيذي رقم  ينظم ذلك بالرغم من أهميتها بل اندرج  

ذلك لم يحدد المشرع تعريف دقيق لعملية تسيير نفايات المحدد لقائمة النفايات عموما، ك

بل   العالجية،  القانون  النشاطات  بموجب  النفايات  تسيير  معنى  إلى  ، 01/19أحالنا 

قانون   في  عام  بوجه  النفايات  تسيير  مراحل  إلى  العناصر نج  19/ 01وبالرجوع  د 

ين، واإلزالة( لكن لو المرتبطة  بهذه المرحلة متمثلة في )الجمع، النقل، التخزين، التثم

مراحل تسيير النفايات تتمثل   فقد تم استنتاج أن   478/ 03رجعنا إلى المرسوم التنفيذي  

في  )الفرز، الجمع، التخزين، المعالجة( وهنا يثار التساؤل أين  هي بقية العناصر وعلى 

ستدام ه التحديد النقل والتثمين واإلزالة ومن خالل ذلك هل يمكن تحقيق التسيير الموج

 للنفايات في الجزائر؟ 

وجود كميات معتبرة من النفايات الطبية مثال ضمادات وحقن متنوعة وأكياس    -

دم وأنابيب وبقايا مختبرات لصناعة الجراثيم   في أماكن التخزين وعدم معالجتها مما 

 حة العامة والبيئة. يضر بالص 

 
الؤؤؤنؤؤؤفؤؤؤايؤؤؤات  - 1 تؤؤؤثؤؤؤمؤؤؤيؤؤؤن  يؤؤؤتؤؤؤ  أنؤؤؤظؤؤؤر  عؤؤؤلؤؤؤ  عؤؤؤنؤؤؤدمؤؤؤا  مؤؤؤتؤؤؤاح  مؤؤؤورد،  ىلؤؤؤ   انكؤؤؤراا  حؤؤؤو  

 mapecology.ma,5/6/2020,10 :00الموق :
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لصحية الخاصة التي  عدم احترام حائزي النفايات الطبية ال سيما المؤسسات ا  -

اصة على تطبيق معايير معالجتها كأن يتم سكبها أو تفتقر إلى مراكز لردم نفاياتها الخ

 التخلص منها في المجاري المائية، الوديان، أو حرقها في مناطق آهلة بالسكان.

معايير وطرق معالجة النفايات الطبية حيث يتم مزجها مع باقي  عدم احترام    -

االخرى  أو تركها في أماكن غير مرخصة أو الحرق العشوائي لها بدال أنواع النفايات  

محالت   بالمؤسسات من  سيما  ال  والصحة  بالبيئة  يضر  بما  بها  تتكفل  التي  التجميع 

 1لصحية التي تحتوي على مرمد. ا

أمام غياب    الطبية لحماية البيئة من خطر التلوث بالنفايات   وجود أطر قانونية  -

 المواد الصيدالنية منتهية الصالحية.  أو تعطلها كما هو الشأن فيما اآلليات التنفيذية

الطبية    - النفايات  تسيير  مجال  في  بالتعمق  تتسم  دراسات  الجزائر  في  نجد  ال 

ة وتقارير علمية ومع ذلك يمكن الفتقار الباحثين في هذا الميدان إلى إحصائيات رسمي

 لجملة من األسباب نذكر منها:   2ة إرجاع العراقيل في ترشيد تسيير النفايات الطبي

قلة عدد األفراد المؤهلين لتدريب وتوعية أطقم المستشفيات ومختلف المؤسسات    -

 الصحية. 

بالمؤسسات الصحية    - ضعف التدريب وقلة الوعي لدى أفراد الفريق الصحي 

مة سلوب السليم لتداول النفايات الطبية بطريقة آمنة، مع عدم توفر مستلزمات السالباأل

التعا في  الوظيفية  الثقافة  غياب  فإن  توفرها  حال  وفي  العاملين  لدى  مع والوقاية  مل 

 النفايات الطبية يحول دون ذلك.

 
 :انظر الجزير) نت، النفايات الطبية بالجزائر صارت خطرا عل  الصحة، متاح عل  - 1

www.aljazeera.net,29/05/2020,18 :50. 
مجلة البحوث والدراسؤؤات  ،  -حدياتالواق  والت -منا  سؤؤخرط، حوكمة تسؤؤيير النفايات الطبية في الجزائر  - 2

 .220، ا 27/12/2019، الجزائر، 2القانونية والسياسية، المجلد التاس ، العدد األو ، جامعة البليد) 
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ضعف اهتمام إدارات المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية بتسيير النفايات    -

 طبية. ال

 نقص المعدات واآلالت المطلوبة للتسيير الفعال للنفايات الطبية.  -

خاصة  ال  ضعف  - الصحية  المؤسسات  في  العاملين  لدى  والحماس  حافز 

 والمؤسسات العمومية عموما.

 قلة وسائل النقل للنفايات الطبية الخطرة مما ينجر عنه أضرار بيئية كبيرة.  -

بطريقة سليمة وبدرجات حرارة غير مناسبة مما يسبب عدم تشغيل المحارق    -

 أضرار صحية وبيئية..

وأف- األطباء  والعاتعرض  التمريض  خطر  راد  على  الصحية  بالمؤسسات  ملين 

العدوى نتيجة لتداولهم للنفايات المعدية بأسلوب غير آمن من خالل استخدام وسائل وقاية  

 1غير مناسبة.

لطبية واستخدام نظام الترميز باأللوان في فصلها  عدم الفرز الدقيق للنفايات ا  -

فيات ال تعرف الكمية التي تنتجها بشكل والذي يعتبر أهم الخطوات لكن اغلب المستش 

 2دقيق.

ومعالجة    - ونقل  وتخزين  جمع  عن  المسؤولين  العاملين  لدى  الوعي  محدودية 

 النفايات الطبية الخطرة. 

الالزمة والبحوث لتطوير منظومة تسيير    ضعف التمويل الالزم لتقديم الدراسات   -

 النفايات الطبية  والحد من أخطارها. 

ال  - آليات  المؤسسات    مراجعةضعف  إدارات  مستوى  على  والتقييم  والمتابعة 

 3الصحية. 

 
 .401فضيلة بوطور)، نوف  سمايلي، المرج  السابق، ا   - 1
 .28منظمة الصحة العالمية، المرج  السابق، ا - 2
 .401سابق، ا  المرج  الفضيلة بوطور)، نوف  سمايلي،  - 3
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  ير عدم فعالية التشريعات واألنظمة فالعديد من القوانين التي تنظم مجال  تسي  -

يطرح على مستواها بل إلى غياب التعامل الصارم النفايات الطبية إال أن اإلشكال ال  

البيئي إلى الدعم السياسي القوي  إلى جانب   والدقيق وافتقار المؤسسات المعنية باالمتثال  

 1يئية. النقص في المواد الالزمة  لتنفيذ التشريعات الب

 الفرع الثاني: االقتراحات

لصحية تقتضي إيجاد منظومة  إن التسيير الفعال  للنفايات الناتجة عن المؤسسات ا

جيا من اآلثار السلبية متكاملة من التدابير واإلجراءات الهادفة إلى الحد أو التقليل تدري

على العاملين داخل المستشفيات و   للنفايات الطبية وأخطارها المعدية على المرضى أوال

المقترحة في هذا الصدد ترتبط ثانيا وعلى صحة األفراد والبيئة ثالثا، لذلك فإن التدابير 

  مستوى قانوني، ثم مستوى و  بخمس مستويات كالتالي: مستوى تقني، مستوى تنظيمي،

 تصادي.سياسي، وأخير مستوى اق

 على المستوى التقني:: أوال

اعتماد نظام فعال داخل المستشفيات خاص بجمع النفايات وتخزينها   -

 .المالئمةونقلها ومعالجتها مع نهج مسالك التخلص 

  .التطهيرو مواد التنظيفو  معدات الوقاية توفير -

  .العبوات و  الغلق المحكم لألكياسو تطبيق قواعد الفرز -

  .تكثيف عملية جمع النفايات االستشفائية -

 بعد رفع النفايات. و تعقيم كل أماكن التخزين قبل  -

 
 .28منظمة الصحة العالمية، المرج  السابق، ا - 1
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 العالجيةو أخيرا بعد فرزها حسب فئتها، تجمع نفايات النشاطات  -

 .توجه مباشرة نحو المعالجة و

إذا كانت طريقة الحرق هي الطريقة األكثر استخداما لمعالجة النفايات  -

يتعين   الطبية، بد   فإنه  تكلفة  القيام  األقل  المثلى  الطريقة  الختيار  معمقة  راسة 

 .1واألكثر نجاعة من حيث المعالجة السليمة التي ال تضر بالصحة العامة والبيئة 

 على المستوى التنظيمي:: ثانيا

التدريب المستمر لجميع الموظفين بالمؤسسات الصحية على  و  االهتمام بالتكوين  -

النفايات  التعامل مع  دورات   تقنيات  وتكوينهم من خالل  أنواعها  بمختلف  الطبية 

بمعلومات   وتزويدهم  مصغرة  لتطوير  تدريبية  الطبية،  المخلفات  مخاطر  عن 

ذلك بنشر الملصقات والمعلقات للتذكير بالقانون الذي يؤطرها  قدراتهم وكفاءتهم، و

والحماية،  السالمة   واحتياطات  تجسيده،  على  يعملون  الذي  الداخلي  والنظام 

 والكشف الدوري على العاملين في النظافة.

قيام السلطات المعنية باالهتمام بمتابعة أسلوب تسيير النفايات الطبية التي تنتجها   -

 حية المختلفة وطرق معالجتهم لها. المؤسسات الص

ضرورة التنسيق والتشاور بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالتخلص من   -

على إحداث لجنة مشتركة تشرف على موضوع النفايات   النفايات الطبية مع العمل

 .الطبية

اآلمنة  - اإلدارة  خيارات  وإتباع  الخطرة،  النفايات  بمخاطر  الوعي  مستوى  رفع 

من أجل حماية السكان من المخاطر عند جمع ومعالجة وتخزين    ،والصديقة للبيئة

 .ونقل النفايات أو التخلص منها

 
 ىبراهيم كومغار، المرج  السابق. - 1
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ا - تغيير  بهدف  وذلك  الصحي  على التثقيف  والتركيز  والعادات  ألفكار 

 سلوكيات الصحية. ال

 على المستوى القانوني::  ثالثا

 تخصيص قانون مستقل يختص بتسيير النفايات الطبية.   -

ضعف تفعيل المقتضيات القانونية التي تخص تسيير النفايات الطبية يؤدي إلى عدة   -

النفايات الم الطبية مع  النفايات  إلقاء  أهمها  بدون نتائج سلبية من  البلدية  أو  نزلية 

بال العاملين  آثار خطيرة على  يترتب عنه  مؤسسات الصحية معالجة خاصة، مما 

والبيئة، األفراد  صحة  القانونية    وعلى  األدوات  إرساء  على  العمل  وجب  لذلك 

 .الالزمة للتصدي القانوني لمشكل النفايات الطبية

لمقتضيات القانونية الحرص على تطبيق الجزاءات الصارمة في حق المخالفين ل -

 .والصيدلية  المرتبطة بتدبير النفايات الطبية

اقبة الدورية من لدن السلطات العمومية، طبقا للقانون، فيما يخص  العمل على المر -

 .1جمع النفايات الطبية ونقلها وتخزينها والتخلص منها أو تثمينها

 ن أو االمتثال له. تعيين محاكم للنظر في النزاعات الناجمة عن عدم تنفيذ القانو -

 على المستوى السياسي:: رابعا

النفايات  بصفة عامة والنفايات الطبية بصفة خاصة   ضرورة دمج مجال تسيير  

ضمن برامج السياسة العامة للدول والمخططات الوطنية  وتهيئة اإلقليم وهي التي تقع 

البيئة  ووزارة  الصحة  وزارة  في  ممثلة  المركزية  اإلدارة  مسؤولية  واإلدارات   تحت 

 للبيئة.الالمركزية ممثلة في الجماعات المحلية والمديرية الوالئية 

 
 ىبراهيم كومغار، المرج  السابق. - 1
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بالمؤسسات الصحية ومراكز    - للعاملين والمستخدمين  برامج وسياسات  وضع 

الفعال  التسيير  الطبية لضمان  النفايات  نقل ومعالجة  التقني والعاملين في مجال  الردم 

 والكفء.

ت التي تملك مرمدا نفايات الطبية داخل المستشفياضرورة متابعة مسار معالجة ال-

 وخارجها. 

والتعامل السليم مع النفايات على    النفايات   إعادة التدوير نشر ثقافة  العمل على    -

اختالفها وهو األمر الذي تضطلع به تنظيمات المجتمع المدني المختلفة  واإلعالم بوسائل 

 متعددة.

التعاون الدولي واإلقليمي ف  - النفايات الطبية بهد تطوير  نقل  ي مجال تسيير  ف 

 الخبرات وتطوير المعارف الوطنية.  

إنشاء أو تعديل البينية الهيكلية اللوجيستية لتسيير النفايات الطبية  بما يتماشى    -

 مع التوصيات الدولية. 

لتجهيزات الفنية، للكشف تأهيل األجهزة الرقابية، وتوفير الكوادر البشرية، وا  -

يةات الخطرة وتأثيراتها البيئية والعن النفاي   . صح 

 على المستوى االقتصادي::  خامسا

نظرا للتأثيرات المختلفة على البيئة  وتوجيه االقتصاد الوطني نحو إعادة تدوير    -

النفايات مما يؤدي إلى خلق مؤسسات ومناصب شغل مع ضرورة إخضاعهم لدورات 

وعات طبية، ، كما يتعين إقامة ودعم مشرلتعامل مع جميع اصناف النفايات التكوينية  ل

االقتصاد  في  المشروعات  هذه  وإدماج  لها،  اآلمنة  المعدات  وتوفير  التدوير،  إعادة 

 الرسمي للبلد. 
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تشجيع القطاع الخاص  لولوج ميدان معالجة   النفايات الطبية من خالل تطوير   -

هيل اإلجراءات اإلدارية وص القانونية  وحدها ال تكفي  كتسأرضية ميدانية متينة فالنص

بالرغم    %5للرقابة الدائمة، حيث ال تزال هذه النسبة الضئيلة ال تتعدى  مع خضوعه  

أكثر من ثالثة ماليين طن من    2016من أن نسبة إنتاج النفايات بالجزائر بلغت سنة  

 1النفايات المتراكمة في حين تقدر النفايات الطبية  بثالثين ألف طن سنويا. 

 خاتمة:

مكن قوله أن  سياسة تسيير النفايات الطبية بحاجة إلى المزيد من الدراسات  ي  ما

بل هو موضوع متعدد    تقتصر على الجوانب التقنية والقانونية فحسب،المعمقة فهي ال  

بالرغم من  االقتصادية واالجتماعية والتربوية،  السياسية  العناصر  فيه  تتداخل  األبعاد 

لحائزي  ومنتجي  ومعالجي النفايات الطبية، إال أن   توفر األساس التشريعي  المنظم

فايات  سواء داخل المؤسسات الصحية أو خارج غياب ثقافة التعامل مع هذا النوع من الن

القانوني  النظام  اقره  لما  وفق  والتجسيد  التطابق  بعيد  يزال  ال  الصحية،  المؤسسات 

تكاملة هادفة للتكثيف من والمعايير الدولية، األمر الذي يستوجب وضع خطة وطنية م 

جيد والفعال التنظيمات واإلجراءات من خالل نصوص ومراسيم  تحدد بدقة التسيير ال

االلتزام بتنفيذها على المستويين الوطني والجهوي، مع إشراك و  لمسألة النفايات الطبية

ذا جميع المتدخلين في هذا الميدان السيما المؤسسات الصحية المعنية مباشرة بتسيير ه

النفايات، من  البيئية   النوع  وآثارها  الطبية  النفايات  بخطورة  الوعي  نشر  إغفال  دون 

التوعوي لمنظمات   ة بين مختلف الفئات المجتمعية وذلك باالعتماد على الدوروالصحي

المسموعة والمكتوبة، بما يضمن تحقيق تنمية و  المجتمع المدني ووسائل اإلعالم المرئية

 سليمة وصحية . مستدامة شاملة وبيئة

 قائمة المراجع

 
 .223-222منا  سخرط، المرج  السابق، ا - 1
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 الكتب: -أ

ــي، التخلص من النفايات الطبية - ــة فقهية-أمل بنت بن عبد هللا الدباســ ،  - دراســ

ــعود   ــرة، ـجامـعة اإلـمام محـمد بن ســ مركز التميز البحثي في فـقه القضــــاـيا المـعاصــ

 .1433اإلسالمية، الرياض، 

ــطفى فهمي،  - ة من التلو  مصــ ة البيـئ اـي ة لحـم انونـي ب الـق ــوء  الجواـن ث في ضــ

ا اقـي ة واالتـف ات الوطنـي ــريـع ةالتشــ دولـي ة-ت اـل ارـن   ، دار الفكر الجـامعي،-دراســـــة مـق

 .2011االسكندرية، 

ــلة القوانين اإلدارية-فؤاد حجري، البيئة واألمن - ــلســ ،  ديوان المطبوعات  -ســ

 .2006الجامعية، بن عكنون، الجزائر،

أنـشطة الرعاية الـصحية،  تقرير منظمة الـصحة العالمية، اإلدارة اآلمنة لنفايات   -

ــحة البيئة، عمان،    المكتب اإلقليمي ــطة صـ ــط، المركز اإلقليمي ألنشـ ــرق األوسـ للشـ

 .2006األردن، 

 الرسائل الجامعية: -ب

دراســة –فياللي محمد االمين، التســيير المســتدام لنفايات النشــاطات العالجية  -

ن متطلبات شهادة ، مذكرة مقدمة ضم-تطبيقية بالمركز االستشفائي ابن باديس قسنطينة

تسـيير، كلية العلوم االقتصـادية وعلوم التسـيير، جامعة منتوري  الماجيسـتير في علوم ال

 .2007-2006قسنطينة، 

 األبحاث والمقاالت: -ت

راهيم كومغار، النفايات الطبية وإـشكالية التدبير،  منبر هـسبريس، متاح على  بإ -

 .www.haspress.com,30/05/2020,20:36الموقع: 

الــدين مزهودة،  حــاال  - الطبيــة  ج عرابــة، نور  التخلص األمثــل من المخلفــات 

اني حول األداء  دولي الـث ة في الملتقى اـل داخـل ال، ـم أداة لتحقيق أداء بيئي فـع الخطرة ـك

المتميز للمنظمات والحكومات،  الطبعة الثانية: نمو المؤســـســـات واالقتصـــاديات بين  

  23ر و 22 ئي، ـجامـعة ورقـلة)الجزائر( يوميتحقيق األداء الـمالي، وتـحدـيات االداء البي

 2011نوفمبر 

التســــيير المســــتدام لنفايات النشــــاطات   خالد بوجعدار، فياللي محمد األمين، -

ــاد  -العالجية ــنطينة، مجلة االقتصـ ــفى الجامعي ابن باديس قسـ ــتشـ ــة حالة المسـ دراسـ

نتوري قسنطينة،  ،  كلية العلوم االقتصادية  وعلوم التسيير، جامعة م5والمجتمع، العدد  

 .2008الجزائر، 

ــي      -  ــعيدان علي، سـ ــهرزاد، التخلص األمثل من النفايات الطبية  سـ مرابط شـ

كوســـيلة فعالة لتحقيق بيئة ســـليمة، مجلة البحوث العلمية والتشـــريعات البيئية، العدد  

 .2017جامعة ابن خلدون، تيارت، جانفي  الثامن، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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رق مـعالجتـها، مجـلة البحوث العلمـية في رـية، النـفاـيات الطبـية وطي مخـطاطفـيان -

 .2016التشريعات البيئية، العدد السابع، جامعة غبن خلدون تيارت، الجزائر، 

دراســة في الوضــع  -عصــام أحمد الخطيب، إدارة النفايات الطبية في فلســطين -

 سطين.معهد الصحة العامة والمجتمعية، جامعة برزيت، فل القائم،

نوفل سـمايلي، أهمية تسـيير النفايات الطبية لحماية البيئة في فضـيلة بوطورة،   -

تدامة بالجزائر،مجلة أفاق العلوم، المجلد   ، جامعة  18، العدد  5إطار تحقيق التنمية المـس

 .2020زيان عاشور، الجلفة، 

ــيير النفايات الطبية في الجزائر - ،  - الواقع والتحديات -منال ســخري، حوكمة تس

ســات القانونية والســياســية، المجلد التاســع، العدد األول، جامعة  مجلة البحوث والدرا

 .27/12/2019، الجزائر، 2البليدة 

ــات    - ــســ اـيات المؤســ ــيير نـف محـمد األمين فياللي، ـخاـلد بوجـعدار، إنـتاج وتســ

، مجلة العلوم اإلنسـانية،  -دراسـة مقارنة لحالة الجزائر وبعض الدول العربية-الصـحية

 .2016، الجزائر، 1عة اإلخوة منتوري قسنطينة ،المجلد أ، جام46العدد  

الدليل الوطني، تســـيير نفايات النشـــاطات العالجية، الوكالة الوطنية للنفايات،   -

 .2019طبعة 

 النصوص القانونية: -ث

ــادر في 1- 06-153ظهير شـــريف رقم  - ، بتنفيذ القانون  2006نونبر    22، صـ

دجنبر    7، بـتاريخ  5480ج.ر.ع   ـها،ير النـفاـيات والتخلص من، المتعلق بـتدب28.00رقم  

2006. 

ــمبر    12، المؤرخ في  19-01القــانون رقم    -   ــيير  2001ديســ ،المتعلق بتســ

، لســــنة  77الصــــادر في الجريدة الرســــمية العدد    النفايات الطبية ومراقبتها وإزالتها،

2001 . 

، المتضــمن  1984  ديســمبر  15، المؤرخ في 378-84المرســوم التنفيذي رقم  -

، لـسنة  66ـشروط التنظيف وجمع النفايات الـصلبة الحـضرية ومعالجتها، ج.ر.عتحديد  

1984. 

،  المتضــمن  2003ديســمبر  9، المؤرخ في 478-03المرســوم التنفيذي رقم  -

ديـسمبر    14، المؤرخة في 78تحديد كيفيات تـسيير نفايات النـشاطات العالجية، ج.ر.ع 

2003. 
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ــترك، القرار الوزا - ، يحدد كيفيات معالجة  2011أفريل  4المؤرخ في ري المش

،  35النفايات المتكونة من األعضـــاء الجســـدية، الصـــادر في الجريدة الرســـمية العدد  

 . 2012جوان  10المؤرخة في 
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 المواقع اإللكترونية: -ج 

أخـبار اليوم، في زمن الكوروـنا  "النـفاـيات الطبـية" خطر يـهدد المجتمع...   -

ــر طـ ــذه  ــع:وهـ ــوقـ ــمـ الـ ــى  ــلـ عـ ــاح  ــتـ مـ ــا،  ــهـ ــنـ مـ ــص  ــلـ ــخـ ــتـ الـ  ق 

alkhbarlyom.com,17/05/2020,15 :00. 

 - www.who,int,22/05/2020,22:00 . 

 .العالمية، مخلفات الرعاية الصحية، متاح على الموقع:منظمة الصحة  -

   www.who.int . 22/05/2020,23 :00  

  sawtsetif.com, 22/05/2020,23 :30   

ــوائي، مـتاح على    - ـــكل عشــ ــر، قـفازات وكـماـمات ومعقـمات ترمى بشــ النصــ

 .www.alnnasronline.com,25/05/2020,21 :50الموقع:

صــوت المغاربة، في ظل..كورونا تتخلص الجزائر من النفايات االســتشــفائية،  -

 .www.magherbvoices.com,26/05/2020,19 :53وقع:متاح على الم

ــر، حرق النـفاـيات الطبـية ـبالجزائر: ـحذر متزاـيد من وـباء كورـنا    - أخـبار النصــ

ا ــة  ــايـ ــمـ ــحـ لـ ــة  ــنـ آمـ ــدات  ــعـ ــع:ومـ ــوقـ ــمـ الـ ــى  ــلـ عـ ــاح  ــتـ مـ ــال،  ــمـ ــعـ  لـ

18www.alnnasronline.com,28/05/2020,20: 

الـصحة والبيئة تكـشفان عن كيفية تدبير النفايات الطبية في زمن كورونا، متاح   -

 .2m.ma,28/05/2020,20 :07 على الموقع:

ـــحة، مـتاح  الجزيرة ـنت، النـفاـي - ــارت خطرا على الصــ ات الطبـية ـبالجزائر صــ

 www.aljazeera.net,29/05/2020,18 :50:على

 الل النفايات الصـناعية في الجزائر، جريدة الفجر، إطالق أول بورصـة السـتغ -

الموقع   2015/ 09/06يوم   على  ــاح  .com,4/6/2020,19www.djazairess :مت

45 

الـــمـــوقـــع    - عـــلـــى  مـــتـــاح  ــنـــاعـــيـــة،  الصــــ الـــنـــفـــايـــات  ــة  بـــورصــــ

http://bourse.and.dz,4/06/2020,20:15. 

ــد   - عـن ــات  ــاي الـنـف إلـتـثـمـيـن  اإلكـراه  يـتـحـول  ــا  عـلـى م ــاح  مـت مـورد،  ى 

 mapecology.ma,5/6/2020,10 :00الموقع:

. 

  

http://www.who,int,22/05/2020,22:00
http://www.who.int/
http://www.alnnasronline.com,28/05/2020,20:18
http://www.djazairess.com,4/6/2020,19
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: تأكيد لمركزية دولة 19جائحة كورونا كوفيد 

 -  المغرب نموذجا - االجتماعيةالرعاية 

 

 بدرالدين الطلحاوي  د/

 باحث في القانون العام 

 مقدمة:

ثة مثار جدال واسع بين لقد شكل موضوع الوظائف االجتماعية للدولة الحدي    

فردي الذي يؤمن بمحورية الفرد وبكون المصلحة الخاصة أنصار توجهين، المذهب ال

هي محرك الحياة االقتصادية برمتها، وبأن المصلحة العامة لن تتحقق إال بتحفيز األفراد  

ويطالبون بضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط   والتقاء المصالح الخاصة في مناخ حر،

 قتصادي.  اال

الداخلية       التجارة  حرية  ولمبدأ  للخوصصة  تدعو  الليبرالية،  النظرية  إن 

والخارجية، وتجعل من السوق السلطان الذي بيده قرار الحكم على سلوك الحكومات،  

ائدة قوى السوق، حتى وهذا التحرير االقتصادي يتميز باالنسحاب التدريجي للدولة لف

، ومن ثم تخلي 1)كالشغل، الصحة، التعليم، السكن...الخ( من القطاعات األكثر حساسية

الدولة المستسلمة للسوق على الرعاية االجتماعية، لفائدة القطاع الخاص ولعالم المنافسة 

 واإلحتكار. 

ميع المرافق فالمذهب الفردي يشجع ويدافع عن المبادرة الحرة الفردية في ج      

الدفاع تفيا للدولة باألدوار التقليدية، ومنها: األمن والحيوية االقتصادية واالجتماعية، مك

 
منقسؤم عل  نفسؤهوو،  تم  هورسؤت أفهيلد، وواقتصؤاد يغد  فقرا: التحو  من دولة التكاف  االجتماعي ال  مج  - 1

 .28، ا: 2007ترجمة: د. عدنان عباس علي، مجلة عالم المعرفة، الكويت، 
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حارسة   دولة  منها  جاعال  الخاصة،  الملكية  لحماية  والتدخل   L’étatوالقضاء، 

Gendarme       . 

العالمية المتتالية منذ األزمة االقتصادية      لسنة    غير أن األزمات االقتصادية 

 2008العالمية لسنة    ة االقتصاديةووصوال لألزم ،1973، مرورا بأزمة سنة  1929

التي الزالت آثارها االقتصادية واالجتماعية قائمة لحد اآلن على الدول، جعل أنصار 

المذهب االشتراكي يشككون في قدرة قوى السوق للصمود ومواجهة األزمات. لذلك، 

ة الدولة وتوسيع وظائفها لتشمل الوظائف االجتماعي   ينادي أنصار هذا المذهب بتدخل

و والتعليم،  الصحة،  ضمنها:  من  والتي  أجل األساسية،  من  وذلك  والتشغيل،  السكن، 

 ضمان الحد األدنى من الرفاه االجتماعي.  

عن  وبالتالي،    المالي،  التخلي  المتدخلة  الحياد  الدولة  محله            وإحالل 

Préventif  L’Etat  االقتصادي النمو  بمعدل  المرتبط  الوظيفية،  المالية  الذي عبر   ،

لقيمة المضافة، أي بمدى توفر الوسائل تحققه القطاعات االقتصادية اإلنتاجية من خالل ا

الوسائل  وهي  االجتماعية.  المجاالت  في  الدولة  لتدخل  الضرورية  العمومية  المالية 

زانية التي يتضمنها القانون المالي السنوي، العمومية التي تندرج فيما يعرف عموما بالمي

دولة من مداخيل، في إطاره موارد ونفقات الدولة، حيث أن ما تحصل عليه الالذي يحدد  

وما تعرفه من نفقات يؤثر بالضرورة على خدمات الرعاية االجتماعية، الذي هو ضمان 

ع، أي تحقيق نوع من نمط حياة آمنة لجميع المواطنين، ودعم الفئات الهشة داخل المجتم

 العدالة االجتماعية. 

هي مجموعة من الحقوق التي يضمنه القانون مبدئيا  ق االجتماعية  فالحقو       

لكل أفراد المجتمع بحكم انتمائهم له، والتي يتعين على كل نظام سياسي حمايتها على 
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ق1األقل أي حد  االجتماعية؟ وإلى  الحقوق  لهذه  المرجعي  اإلطار  فما هو  المغرب .  ام 

 ؟ 19 كوفيدئحة فيروس كرونا بإعمال الحقوق االجتماعية للمواطنين في ظل جا 

 لإلجابة على هذه التساؤالت، سوف أقسم موضوعنا هذا على الشكل التالي: 

 المطلب األول: اإلطار المرجعي للحقوق االجتماعية بالمغرب.  ▪

جائ ▪ ظل  في  االجتماعية  للحقوق  المغرب  إعمال  الثاني:  فيروس المطلب  حة 

 . 19كرونا كوفيد 

 للحقوق االجتماعية بالمغرب.  المطلب األول: اإلطار المرجعي

في        سندها  تجد  االجتماعية  الحقوق  هذه  أن  التذكير  يجب  السياق،  هذا  في 

 (. ثانيا) 2011(، وكذا في دستور المملكة لسنة أوالاإلعالنات والمواثيق الدولية )

 أوال: اإلطار المرجعي للحقوق االجتماعية من منظور القانون الدولي 

، فقد جرى العمل من جانب ق اإلنسان وتطورهار مضمون حقووفقا لمعيا      

 الباحثين على الحديث عن ثالثة أجيال متعاقبة من حقوق اإلنسان. 

ويشمل الجيل األول مجموعة الحقوق المدنية والسياسية، ونعني بها مجموعة      

 الحقوق التي تثبت لإلنسان بصفته فردا يعيش في جماعة منظمة، وبصرف النظر عن 

 هجه هذه الجماعة.  شكل النظام السياسي الذي تنت

واالجتماعية           االقتصادية  الحقوق  من  مجموعة  فيشمل  الثاني،  الجيل  أما 

 والثقافية. 

 
، 2010محمد سؤؤبيال: وواألسؤؤس الفكرية لثقافة حقو  اننسؤؤانوو، المركز الثقافي العربي، الطبعة األول ،    - 1

 .33ا: 
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ويتمثل الجيل الثالث في مجموعة من الحقوق الجديدة التي برزت في ضوء          

 .        1التطورات الدولية والبيئية الراهنة 

نا في هذه الورقة، هي تلك الحقوق االجتماعية الواردة في أن ما يهم  على       

العالمي  اإلعالن  في  فيها  والتفصيل  اإلشارة  تم  والتي  اإلنسان،  لحقوق  الثاني  الجيل 

(، وفي العهد الدولي أ) 1948دجنبر   10لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة في 

 1966يناير    16عن األمم المتحدة في  ية الصادر  ية والثقافللحقوق االقتصادية واالجتماع

 (.ب)

 الحقوق االجتماعية في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  -أ 

، أهم وثيقة دولية لحقوق اإلنسان  2يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان         

لمعظم اإلعالنات   األساسية، حيث شكل مرجعا  المتعلقةوالحريات  الدولية   والمواثيق 

 .3بحقوق اإلنسان 

وباستقراء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، نجد أن الفرد المواطن يستفيد         

 من مجموعة من الحقوق االجتماعية، أهمها:  

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعية،    -

يتمتع بالحقوق   نى عنها  االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي ال غ وفي أن 

 من اإلعالن.   22مقتضى المادة لكرامته وللنمو الحر لشخصيته، ذلك ب

 
ليمية المعنية بحقو  اننسؤؤؤؤان"، االقد. محمد شؤؤؤؤريف بسؤؤؤؤيوني، ذ. خالد محي الدين: "الوثائق الدولية و  - 1

 .10، ا: 2011المجلد االو : الوثائق العالمية، دار النهضة العربية، القاهر)، الطبعة الثانية، 
، 1946يونيو  21لقد قامت لجنة حقو  اننسؤان بناء عل  توصؤية المجلس االقتصؤادط واالجتماعي في    - 2

رض عل  الجمعية العامة لألمم المتحد)، وأعتمد بباريس ذط عبإعداد المشؤؤؤروع العالمي لحقو  اننسؤؤؤان، ال
صؤؤوتا، وامتناع  48(، وذلك بأغلبية A III)  217، وتم ىقرارا بموجب القرار رقم  1948ديسؤؤمبر   10في  

 مقدمة وثالثين ماد).ثمانية أعضاء عن التصويت. ويتضمن انعالن: 
اسؤة قانونية وموسؤسؤاتية"، دار اآلفا  المغربية بالمغرب: درد. عكاشؤة بن المصؤطف : "حقو  اننسؤان   - 3

 .42، ا: 2018للنشر والتوزي ، الرباط، الطبعة األول : 
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لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية    -

  23كما أن له حق الحماية من البطالة، حسب منطوق الفقرة األولى من المادة  

 لإلعالن. 

على الصحة    شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة  لكل  -

ك التغذية والمسكن والعناية الطبية وكذلك والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذل

الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة  

نتيجة  والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش  

 من اإلعالن.  25ولى للمادة لظروف خارجة عن إرادته، حسب الفقرة األ

لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى    -

ان   إلزاميا، وينبغي  التعليم االولي  يكون  بالمجان، وأن  واألساسية على األقل 

العالي على قدم المساواة    يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم

من    26لمادة  ى أساس الكفاءة، وذلك بموجب الفقرة األولى لالتامة للجميع وعل

 . 1اإلعالن 

الحقوق االجتماعية في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية   -ب 

 والثقافية. 

العهد    أقر  والثقافية لقد  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  ،  2الدولي 

 ، أهمها: مجموعة من الحقوق االجتماعية للفرد 

 
 أنظر انعالن العالمي لحقو  اننسان، مكتبة حقو  اننسان، جامعة منيسوتا، عل  الموق  انلكتروني: -1

- http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html     
ماط   03، وصؤؤؤؤؤاد  وانضؤؤؤؤم اليهؤا بتؤاري   1979ينؤاير  19لقؤد وق  المغرب عل  هذا االتفؤاقيؤة بتؤاري    - 2

ة في مجا  القانون الدولي لحقو   . أنظر دلي  وضعية انخراط المملكة المغربية في االتفاقيات األساسي 1979
نسؤؤؤاني، المندوبية الوزارية المكلفة بحقو  اننسؤؤؤان، رئيس الحكومة، المملكة  اننسؤؤؤاني والقانون الدولي ان

 .2015المغربية، فبراير 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
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للفرد،  ❖ األساسية  الحقوق  من  الحق  هذا  يعتبر  الشغل:  في  الحق 

خصوصا وأن كرامة االنسان واستقالله عن الغير ال يتحققان بدونه. وهو حسب 

من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، يعني إتاحة فرصة    06المادة  

 الرزق. لكسب 

التأ ❖ ذلك  في  بما  االجتماعي،  الضمان  في  شخص  كل  مينات  حق 

 (. 9االجتماعية )المادة 

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي  ❖

لظروفه   متواصل  تحسين  في  وبحقه  والمأوى،  والكساء  الغذاء  من  بحاجتهم 

ستوى المعيشي حتى  (. أي، على الدولة أن توفر للفرد، الم 11المعيشية )المادة

 بسبب أزمة ما.وإن لم يكن عامال أو متوقفا عن العمل 

الجسمية   ❖ الصحة  من  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الحق  إنسان  لكل 

 من العهد.  12والعقلية، حسب الفقرة األولى للمادة 

الثانية من   ❖ الفقرة  بمقتضى  العهد،  في  الدول األطراف  ويتعين على 

من12المادة   مجموعة  اتخاذ  الحق،    ،  لهذا  الكاملة  الممارسة  لتأمين  التدابير 

 ومنها: 

الوقاية من االمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واالمراض األخرى  -أ

 مكافحتها ووعالجها 

تهيئة ظروف من شأنها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في    -ب  

 حالة المرض.

من العهد،    14و  13لمادة  حق كل فرد في التربية والتعليم بموجب ا ❖

 ى قدم المساواة وبكافة الوسائل المناسبة. وضمان االستفادة من هذا الحق عل
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 ثانيا: اإلطار المرجعي للحقوق االجتماعية من منظور الدستور المغربي.

بالتكريس       اإلنسان،  لحقوق  الدولية  بالمعايير  المغرب  التزام  تعزز  قد 

، من أسس ومبادئ 2011خالل ما تضمنه الدستور الجديد لسنة  الدستوري لحمايتها من  

تشبث  وضمان من  ديباجته  في  ورد  مما  انطالقا  اإلنسان،  حقوق  لحماية  المملكة ات 

المغربية بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامه بما تقتضيه المواثيق 

وق اإلنسان والنهوض بها، الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وبحماية منظومتي حق

بع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، واإلسهام في تطويرها، مع مراعاة الطا

س على  على والتنصيص  المملكة،  طرف  من  عليها  المصادق  الدولية  االتفاقيات  مو 

يعات مع متطلبات التشريعات الوطنية فور نشرها، وعلى ضرورة مالئمة هذه التشر

 قة. تلك المصاد 

لسنة         المغربي  الدستور  تضمن  فقد  الصدد،  هذا  خاصا  2011وفي  بابا   ،

ال. وإذا كانت هذه الحقوق تتعلق باألجيال فص  21للحريات والحقوق األساسية، شمل  

الثالثة لحقوق اإلنسان، فإنه سيتم التركيز والخوض في الحقوق االجتماعية األساسية، 

 ومنها:  

إليه الدستور المغربي في الفصل  : وهو ح الحق في الشغل  - منه،    31ق أشار 

عم السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل حينما نص على د 

 تي.الذا

صراحة وألول    2011: وهو حق تضمنه دستور المغرب لسنة  الحق في السكن  -

منه، حيث نص على أن: " السكن الالئق " يدخل ضمن الحقوق   31مرة في الفصل  

على   الترابية  والجماعات  العمومية  والمؤسسات  الدولة  تعمل  الوسائل التي  كل  تعبئة 

 .لمواطنين على قدم المساواة منهاالمتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات وا
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إذا كانت بعض القوانين تنص على الحق في السكن إما عن طريق التمليك        

واطن الحصول عليه، بل إن السلطات العمومية  او عن طريق الكراء، فإنها ال تضمن للم

امتالك سكن في حالة اقتداره وتوفره على اإلمكانيات والقدرات   تحمي حق المواطن في

 .1المالية لذلك، فهو حق تحفظه عدة شروط 

،  31في فصله    2011: وهو حق أقره الدستور المغربي لسنة  الحق في التعليم  -

بأن: تعمل الدولة   والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل حيث أكد 

ي ة، لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق ف الوسائل المتاح 

 الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. 

، الذي أقر على ان  31في الفصل    2011: نص عليه دستور  الحق في الصحة   -

مؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة تعمل الدولة وال

في العالج   تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقل

 . 2والعناية الصحية 

المطلب الثاني: إعمال المغرب للحقوق االجتماعية في ظل جائحة فيروس  

 .19كرونا كوفيد

فيروس  لقد         جائحة  في ظل  المغربية  للدولة  االجتماعية  الرعاية  تمظهرت 

من خالل تفعيل الحكومة المغربية لمجموعة من الحقوق االجتماعية، ،  19كورونا كوفيد 

 على مستويات عدة، أهمها: 

ومباشرة بعد إعالن حالة الطوارئ الصحية    أوال: على المستوى المعيشي:   

الحك قامت  الصحي،  الحجر  في  وفرض  المغربية  بمبادرة 2020مارس    15ومة   ،

 
 .34محمد سبيال: وواألسس الفكرية لثقافة حقو  اننسانوو، مرج  سابق، ا:  - 1
 ، عل  الموق  انلكتروني:2011أنظر الدستور المغربي لسنة  - 2

- http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf 
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لت  خاص  بإحداث صندوق  ملكية،  ما وتعليمات  له  كورونا، رصدت  فيروس  آثار  تبع 

أجل مواجه  32مجموعه   وذلك من  درهم،  تداعياته  مليار  والتخفيف من  الوباء  هذا  ة 

وفقدان  االقتصادية،  القطاعات  من  كبير  عدد  توقف  جراء  واالجتماعية،  االقتصادية 

شرائية  الف من العاملين لوظائفهم، وتأثير ذلك على المجال االجتماعي وعلى القدرة الاأل

 لألسر.

لذلك، فقد شرعت لجنة اليقظة االقتصادية المكلفة بتتبع أثار جائحة "كوفيد       

"، في صرف الدعم المالي للعاملين في القطاع غير المهيكل، حيث تسلمت األسر 19

درهم لألسر المكونة من فردين أو أقل، وألف   800ة تتراوح ما بين  المستفيدة مبالغ مالي

درهم لألسر التي تتعدى أربعة   1200لمكونة من ثالثة الى أربعة أفراد، ودرهم لألسر ا

، وقد استفاد من 2020يونيو    30مارس إلى غاية    15، وذلك خالل الفترة ما بين  1أفراد

ألف أسرة تعمل في القطاع غير   300ين و دعم هذا الصندوق، ما مجموعه أربعة مالي 

 .2مليار درهم(  4,6المهيكل ) 

مليار درهم    2ة اليقظة االقتصادية عدة إجراءات )تخصيص  قرت لجنكما أ     

ألف مقاولة صرحت بتضررها جراء هذا الوباء( لفائدة األجراء المتوقفين   134لفائدة  

عن العمل والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، حيث استفاد أزيد من 

باإلض  800 المالية،  المساعدة  من  أجير  الىألف  العائلية  االستف   افة  الخدمات  من  ادة 

 وخدمات التأمين الصحي اإلجباري.  

 
عملية الدعم الموقت لألسؤر العاملة في القطاع غير المهيك  المتضؤرر) من فيروس كورونا. أنظر الموق   -1

 انلكتروني:

    n_ATTADAMON.aspxhttp://covid19.interieur.gov.ma/Operatio - 
ماليين أسؤؤؤر) تعم  في القطاع غير المهيك  سؤؤؤتسؤؤؤتفيد من دعم الصؤؤؤندو  الخاا بتدبير   4أزيد من   - 2

 ". أنظر أنظر الموق  انلكتروني:19فيروس كورونا المستجد "كوفيد

- http://www.maroc.ma/ar/     Consulté le: 27/04/2020. 

http://covid19.interieur.gov.ma/Operation_ATTADAMON.aspx
http://www.maroc.ma/ar/
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وبسبب إعالن حالة الطوارئ الصحية وفرض   ثانيا: على المستوى السكني:     

الحجر الصحي، وما صاحب ذلك من توقف لشرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل، 

وغيرها، فإن هذا الوضع جراء التوقف المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية 

ي يمكن االستثنائي حال دون وفاء عدد من المكترين ألداء السومة الكرائية، األمر الذ 

الموجبة لإلفراغ بعد إنذارهم من قبل المالك،   1أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل 

 وبالتالي، فقدانهم لمحالتهم السكنية، والستقرارهم العائلي.

ية المثارة بكثرة داخل المجتمع خالل هذه ت القانونية الواقعأمام هذه اإلشكاال  

ا برلماني  فريق  بادر  الوبائية،  رقم الفترة  القانون  مضامين  لتغيير  تعديل  اقتراح  لى 

المعدة 67.12 للمحالت  والمكتري  المكري  بين  التعاقدية  العالقات  بتنظيم  المتعلق   ،

الحقوق في هذه العالقة التعاقدية. للسكنى أو لالستعمال المهني، من أجل حماية ذوي  

كراء في الباب الرابع حيث يهدف هذا التعديل المقترح، الى إضافة بند جديد في قانون ال

مكرر(، يخص المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة   30منه )المادة  

المبالغ اعتبار هذه  الى  المقترح  إذ دعا  الطوارئ الصحية،  دينا يستوفى   بحالة  العالقة 

 . 2عويض بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطال موجبا لإلفراغ دون ت

وفي انتظار هذا التعديل التشريعي فقد كرس القضاء المغربي فعال هذا التوجه     

الطوارئ  زمن  في  اإلفراغ  بمنع  للمواطنين  العامة  والصحة  المصلحة  يراعي  الذي 

 
يتحقق التمؤاطؤ  بمجرد امتنؤاع المكترط عن األداء خال  الفتر) المحؤدد) في اننؤذار، وال ينف  التمؤاطؤ  ولو   -1

 بادر المكترط باألداء خارج األج  المذكور.
المتعلق بتنظيم العالقؤات التعؤاقؤديؤة بين   67.12الرامي ال  تعؤديؤ  القؤانون رقم  أنظر مقترح القؤانون    - 2

والمكترط للمحالت المعد) للسؤكن  أو لالسؤتعما  المهني، تقدم به السؤاد) النواب: شؤقران أمام وباقي  المكرط  
برلمان، ، مجلس النواب، ال08/04/2020، تاري  التسجي :  189أعضاء الفريق انشتراكي، رقم التسجي :  

 المملكة المغربية، عل  الموق  لإللكتروني لمجلس النواب:

- 
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/prop189_20

20.pdf  
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ورد في إحدى حيثياته:   1حكم صادر عن المحكمة االبتدائية بالخميسات ي  فف  الصحية،

ستثنائية التي تمر بها المملكة المغربية والمتمثلة في إنتشار " وحيث إنه أمام الوضعية اإل

وباء ) كورونا( المستجد وما يمكن أن ينتج عنه من مساس بالوضعية الصحية للمواطنين 

المتم الدولة  أمام قرار  فإن خاصة  بمساكنهم وعدم اإلختالط،  المواطنين  إلتزام  ثل في 

الصغار في الوقت الراهن من شأنه اإلضرار   إفراغ المنفذ عليها من مسكنها هي وأبنائها

والمساس بالصحة العامة، مما يكون معه الطلب وجيها ومبررا ويتعين اإلستجابة إليه 

بمقت  وعمال  الطرفين.  لكال  مناسبا  أجال  بمنحها  الفصل  وذلك  قانون    148ضيات  من 

 من قانون المسطرة المدنية. 440المسطرة المدنية وتطبيقا للفصل 

نمنح الطالبة أجل شهر مهلة إسترحامية، على أن تستأنف عملية التنفيذ "  ألجله    -

 مباشرة بعد انتهاء األجل". 

اعى  والرأي فيما أعتقد، أن ما أكده هذا األمر االستعجالي كان وجيها، إذ ر     

ليها أجال حفاظا الحفاظ على المصلحة العامة للمواطنين، ما دام أنه قد منح المدعى ع

 الصحة العام والنظام العام المغربي.  على

التعليمي       المستوى  على  اتخذها  ثالثا:  التي  االحترازية  التدابير  إطار  في   :

حي، وضمانا  ، وفي ظل الحجر الص19المغرب من أجل الحد من وباء كورونا كوفيد  

لتحصيل لالستمرارية البيداغوجية، وتفاديا لألثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في ا

الدراسي والعلمي، فقد قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

والبحث العلمي مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، والسيما عبر بث الدروس المصورة 

نوات التلفزية، وكذا توفير المضامين الرقمية، وإمكانية تنظيم اقسام افتراضية عبر الق

 
 2020مارس    16، بتاري   318، أمر رقم:  318/1109/20حكم المحكمة االبتدائية بالخميسؤؤؤؤات عدد    -1

 )غير منشور(.
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منصات اإللكترونية دون توقف، بهدف تمكين التالميذ والطلبة والمتدربين عبر مختلف ال

 .1من استعمال الدروس المبرمجة

المستوى الصحي        للدولة مع  رابعا: على  الرعاية الصحية  لقد تمظهرت   :

وزارة الصحة بعالج المصابين بالمغرب، حين تكفلت    19ر فيروس كورونا كوفيد  انتشا

 ية للمخالطين لهم.وبالمتابعة الطب

  1087.20فضال على ذلك، فقد قامت الحكومة المغربية بإصدار قرار رقم       

الكمامات 2020 أبريل  15بتاريخ   أسعار  ارتفاع  مؤقتة ضد  تدابير  اتخاذ  أجل  من   ،

وجهة لالستعمال الطبي، وذلك لمحاربة االحتكار والتالعب في أسعارها من الواقية الم

 المضاربين، نظرا الزدياد الطلب الداخلي والخارجي.رف ط

كما قامت الحكومة بتزويد األسواق عبر التراب الوطني بجميع المواد الغذائية     

اربة مختلف أشكال واالستهالكية ومواد التطهير والتعقيم بصفة منتظمة ومتواصلة، ومح

 االحتكار والزيادة في األسعار.

االه   الى  باإلضافة،  الرعاية  هذا  بمؤسسات  الوبائية  المرحلة  هذه  خالل  تمام 

هشاش في وضعية  لألشخاص  المتخلىاالجتماعية  األطفال  كمؤسسات رعية  عنهم   ة، 

ل هذه والمهملين، ومؤسسات رعاية المسنين، وكذا، إيواء المشردين والتكفل بهم خال

 .2مشردا  6324الفترة العصيبة، حيث تم إيواء 

 
بتاري : ، 2266ينقذ السؤؤنة الدراسؤؤية بإعداد او  تجربة لتعليم عن بعد، جريد) األخبار، العدد:  أمزازط    - 1

 . أنظر المقا  عل  الموق  انلكتروني: 2020أبري   06

  -https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/alakhbar060420.pdf Consulté: 
07/04/2020. 

شؤؤخاا في وضؤؤعية الشؤؤارع وينبغي االسؤؤتعداد للحد من السؤؤيد) المصؤؤلي: تم ىنجاز أكبر عملية ىيواء لأل  -2
 الظاهر) بعد كورونا. أنظر الموق  انلكتروني لوزار) التضامن والتنمية االجتماعية والمساوا) واألسر):

- http://www.social.gov.ma/ar        Consulté le : 08/05/2020. 

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/alakhbar060420.pdf
http://www.social.gov.ma/ar
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انتظا      في  ذلك،  القانون رقم  كل  اخراج  بو 72.18ر  المتعلق  ضع منظومة ، 

االجتماعي،  الدعم  برامج  من  االستفادة  في  الراغبين  واألفراد  األسر  لتسجيل  وطنية 

لسكان وسجل   وبإحداث الوكالة الوطنية لسجالت، الذي بموجبه سيتم احداث سجل وطني

توخيا  1اجتماعي موحد  اإلكرا،  وتجاوز  االختالالت  الناتجة عن تتوخى تصحيح  هات 

تفعيل  إطار  في  االجتماعي،  الدعم  منظومة  تدبير  مجال  في  الحالية  المقاربة  قصور 

من الدستور القاضية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب   31مقتضيات الفصل  

واطنات، على قدم المساواة من الخدمات االجتماعية التي تقدمها استفادة المواطنين والم 

 .2مؤسسات العمومية والجماعات الترابية الدولة وال

يحظى فيه الرأس المال البشري    3وأيضا، في أفق صياغة نموذج تنموي جديد    

 باألولوية، نموذج تنموي جديد كفيل برفع التحديات االجتماعية. 

 
المتعلق بمنظومة اسؤؤؤؤتهداف المسؤؤؤؤتفيدين من برامد الدعم   72.18ير ال  أن مشؤؤؤؤروع قانون رقم  أشؤؤؤؤ  - 1

 االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت:

 ؛2020فبراير  13كومة لدى مكتب مجلس المستشارين بتاري  أودع من لدن رئيس الح -

بناء عل  قرار    2020فبراير   19سؤؤاسؤؤية بتاري  أحي  عل  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األ  -
 ؛2020فبراير  18مكتب المجلس المنعقد بتاري  

جتمؤاع تقؤديم عرض تقني حو   ، وقؤد تم خال  اال2020فبراير    27برمد الجتمؤاع اللجنؤة يوم الخميس  -
 مشروع القانون من لدن السيد الوزير المنتدب في الداخلية، وعرض تمهيدط للمشروع؛

يونيو  11لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األسؤؤؤاسؤؤؤية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس    وافقت  -
، المعارضؤؤون: ال أحد، الممتنعون: 11موافقون:  ، باألغلبية عل  مشؤؤروع القانون، بالنتيجة التالية: ال2020
 ؛45و 37، 30، 25، 16، 6، وذلك بعد تعدي  المواد 02

، 2020يونيو   16شؤؤؤارين عل  مشؤؤؤروع القانون في الجلسؤؤؤة العامة المنعقد) بتاري   وافق مجلس المسؤؤؤت   -
. أنظر الموق  انلكتروني لمجلس  06، المعؤارضؤؤؤؤون: ال أحؤد، الممتنعون:  55بؤالنتيجؤة التؤاليؤة: الموافقون: 

 المستشارين:

http://www.chambredesconseillers.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8
%B5%D9%88%D8%B5-0 

السؤؤيد بوطيب: برامد الدعم االجتماعي "الزا  يكتنفها التداخ  وضؤؤعف التنسؤؤيق والتناسؤؤق فيما بينها"،   - 2
 - http://www.maroc.ma/ar -  : 08/05/2020.  Consulté le أنظر الموق  انلكتروني:

، الذط أعلن فيه جاللته عن 2018أكتوبر  12ب الملكي بتاري  ه في أعقاب الخطاتجدر انشؤؤؤار) ىل  أن   - 3
ىحداث لجنة خاصؤؤؤة عهد ىليها ببلور) مشؤؤؤروع النموذج التنموط الجديد، تم ىحداث لجنة خاصؤؤؤة يعهد ىليها 
بانشؤؤؤؤراف عل  ىعداد هذا النموذج، حيث تشؤؤؤؤم  في تركيبتها مختلف التخصؤؤؤؤصؤؤؤؤات المعرفية، والروافد  

طنيؤة في القطؤاعين العؤام والخؤاا، تتوفر فيهؤا معؤايير الخبر) والتجرد، والقؤدر) عل  ريؤة، من كفؤاءات والفك

http://www.maroc.ma/ar
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تخلى المغرب عن جزء من عقيدته االقتصادية في تدبير    قد ف  وصفوة القول،       

إنتاج وتأمين حاجيات التموين والسوق،  هذه األزمة الوبائية، عبر تدخله المباشر في 

األخير)السوق(   ايقاع هذا  المجتمعوضبط  داخل  التوازن  أجل خلق  وأيضا، عبر  من 

ى أكثر سية للمواطنين علاالجتماعية األساتدخله االجتماعي من خالل تقديم الخدمات  

 من مستوى، بالرغم من تضرره اقتصاديا جراء هذه الجائحة. 

فالدولة المغربية ككيان إجتماعي، ومن خالل مختلف هذه التدابير التي اتخذتها   

لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، اختارت رهان أولوية الرأس المال البشري 

االق  الرهان  لنعلى  ليتأكد  التصادي،  الدور  صراحة  الرعاية ا  في  للدولة  مركزي 

 االجتماعية. 

على أن الواقع الميداني أكد كذلك، أن إنتاج هذه الخدمات االجتماعية، ال يمكن      

أطيافه، من جمعيات  بكل  المدني  المجتمع  إن  بل  الدولة وحدها،  يكون حكرا على  أن 

سير، وتسريع وتيرة ولوج هذه وقطاع خاص، أبان عن فعاليته في المساهمة، وإنتاج، وتي 

ك األساسية،  االجتماعية  التضامن الخدمات  إطار  في  عنه،  االستغناء  يمكن  ال  شريك 

 والتآزر بين مكونات المجتمع. 

 

 

  

 
فهم نبض المجتم  ونتظاراته، وبناء عل  مسؤاهمات مختلف الموسؤسؤات الوطنية المختصؤة في ىطار منظور  

 استراتيجي شام  ومندمد، لمواكبة التطورات التي تعرفها البالد.
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حق الوصول إلى المعلومة الصحية وأثره المالي 

 في ظل انتشار وباء كورونا   والصحي

 باسل حميد شهاب ذ/                

 باحث في سلك الدكتوراه              

جامعة  ق  كلية الحقو                

 تكريت

 جمهورية العراق               

 

 المقدمة

)"كوفيد  كورونا  فيروس  وباء  تفشي  الدول  19- يعد  لجميع  الشاغل  الشغل   )"

والمنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية، فظهور هذا الوباء في الصين في مدينة  

هذه الدول، خاصة مع االرتفاع شاره منها إلى دول العالم، شكل تهديداً  كبيراً لكل  ووهان وانت

المستمر لحاالت اإلصابات والوفيات. ومع فرض اإلجراءات الالزمة لمواجهة هذا الوباء  

فأن تلك اإلجراءات قد أثرت وبصورة مباشرة على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، هذه 

سان وجدت  كل جذري ومباشر بوجود اإلنسان نفسه، فأينما وجد اإلنالحقوق التي ترتبط بش

معه الحقوق التي تستجيب لفطرته وتلبي احتياجاته وتردع منتهك حرياته، وان هذه الحقوق  

انها  كما  الدول،  بين  تعقد  التي  واالتفاقيات  المدونة  التشريعات  فوق  تنتزع وهي  ثابتة ال 

مم المتمدن  المجتمع  يمنحها  ال  نافذ حقوق  أمراً  باعتبارها  بها  يعترف  وإنما  بالدولة  ثال 

 لمفعول، وال يجوز إلغاءها مهما كانت المبررات. ا

ومن الحقوق التي حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء عليها، هو حق الوصول إلى 

المعلومة الصحية، لما لهذه المعلومة من اثرٍّ فاعلٍّ في الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية  

 واألوبئة والكوارث البيئية.  وقهم بشتى أنواعها، خصوصاً في اوقات األزمات الصحية  حق
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 أوال: أهمية البحث:

عن   الالزمة  المعلومات  تقديم  عن  مسؤولة  الحكومات  ان  في  البحث  أهمية  تتبدى 

الحق في  الحقوق  أهم هذه  في األزمات، ولعل  تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، خصوصاً 

والحق   إذ  الحياة،  الصحة،  عدد  في  عشرات    الوفيات ان  بنحو  تقدر  كورونا  وباء  بسبب 

اآلالف من األشخاص في عموم  دول العالم ومازال العدد في تزايد مستمر، مما يهدد حياة  

اإلنسان ويسلب حقه في الحياة والصحة في كل لحظة، لذلك فان مكاشفة هذه الحكومات 

حسار خطر هذا لها من شأنه ان يساهم في ان   لمواطنيها بالحقيقة الصحية التي يتعرضون

االستقرار  هدف  تحقيق  لغرض  المقصود  والتظليل  التعتيم  إلى  لجوءها  وليس  الوباء، 

المالي   االستقرار  تكون وخصوصاً  لطالما  اذ  مواطنيها.  حياة  حساب  على  واالقتصادي 

في التنفيذية  للسلطات  مناسبة  فرصة  منها،  القصوى  الطوارئ، خصوصاً  بعض   حاالت 

واجبا من  للتمل ص  حقوق  الدول  لتجاهل  فرصة  تكون  الغالب،  في  بل  شعوبها،  تجاه  تها 

وااللتهاء عنها في الغالب األعم للتوغل في الفساد المالي. وبالتالي    "اإلنسان وحرياته العامة

فإن إتاحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاكل الصحية الرئيسة في المجتمع، بما 

فحتها، كوباء كورونا المستجد، وعدد اإلصابات وعدد طرق الوقاية من األوبئة ومكافي ذلك  

استجابة   الدول،  عاتق  على  يقع  التزام  هو  الوباء،  هذه  من  الشفاء  حاالت  وعدد  الوفيات 

لتحديات فيروس كورونا وبطريقة تحترم الحقوق والحريات والحيلولة دون انتهاكها، وذلك 

تضمن وصولها للمواطن، وأن  دقيقة وحديثة حول الفيروس، وبأن تضمن وجود معلومات  

 تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة  للجميع. 

 ثانياً: سبب اختيار البحث:

في الحقيقة ان لنا في اختيار البحث في موضوع حق الوصول إلى المعلومة الصحية  

في ظل انتشار وباء كورونا، سبباً شخصياً عاصرناه وتابعنا نتائجه عن كثب، وكان لهذه  

النتائج آثاراً سلبية على الواقع الصحي والمالي في البلد من جهة، وعلى حقوق المواطنين  
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ة أخرى، وسوف يتم تحديدها بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا في عموم العراق من جه

 البحث. 

 البحث:  إشكاليةثانياً: 

ان الحق في الحصول على المعلومة كونه من المقومات األساسية لحق التعبير عن  

الرأي، كفلته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وان القيود المسموح بها على حرية التعبير 

ض جوهر هذا الحق للخطر، بل على العكس   ألسباب  تتعلق بالصحة العامة، يجب أال تعر 

للمواطنين والصحفيين   السماح  بان عدم  تتمثل  بحثها  التي نحن بصدد  البحث  فان مشكلة 

ومنظمات المجتمع المدني، بل وحتى لجهات حكومية على تماس مباشر مع وباء كورونا،  

قية، له أثره الخطير على الصحة العامة التي هي  بالحصول على المعلومة الصحية الحقي

الشماعة التي تعلق عليها بعض الدول أسباب كتمان المعلومة الصحية الحقيقية عن مدار  

هذه الحماية وهو المواطن، فضالً عن آثارِه المالية واالقتصادية. وهذا ما حدث بالفعل من  

 ذا البحث سنثير التساؤالت اآلتية: قبل بعض الحكومات في دولٍّ مختلفة، لذلك فاننا في ه

إلى  .1 الوصول  حق  عالج  وطني(  او  دولي  قانوني)  تنظيم  يوجد  هل 

المعلومة الصحية بشكل خاص، أم جاء ذلك عرضياً عند تنظيم حق الوصول إلى  

 المعلومات بمعناه العام؟. 

 ؟. الحق هذا من والكردستاني العراقي المشرع موقف هو ما .2

الدولي أو الوطني لحقوق اإلنسان عموماً وحق   هل ان التنظيم القانوني .3

الوصول إلى المعلومة بشكل خاص،  قادٌر على مواجهة التحديات التي تعترض 

 طريق هذا الحق في إطار مكافحة وباء كورونا ؟. 

ما اآلثار التي تترتب على إخفاء المعلومة الصحية في ضل انتشار وباء   .4

 االقتصادية العامة والخاصة ؟.كورونا على النواحي الصحية والمالية و
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المعلومة الصحية،  .5 إلى  بالوصول  الحق  تقييد حرية ممارسة  يمكن  هل 

 مثلما قُيدت ممارسة حق الوصول إلى المعلومات بمعناه العام ؟ .

كيف يمكن للحكومات تحقيق التوازن بين ضرورات كورونا، وإلزامية   .6

 الصحية بشكل خاص. احترامها لحقوق اإلنسان وحق الوصول على المعلومة 

كل هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عنها في ثنايا هذا البحث وفقاً للمنهج والخطة التالي 

 ذكرهما. 

 ثالثاً: منهجية البحث:  

والصحي   التشريعي  الواقع  الستقراء  التحليلي  المنهج  على  هذا  بحثنا  في  سنعتمد 

ظل الكفاح ضد وباء كورونا،    واالقتصادي فضال ًعن المالي الذي يمر به العالم اليوم في

الدساتير الوطنية، والتشريعات الداخلية التي و من خالل استقراء نصوص المواثيق الدولية

تحكم حق الوصول إلى المعلومة، في بعض الدول العربية، ودور الحكومات في استغالل 

تس ناجعة  حلول  إلى  للتوصل  وتوظيفها  إليها  الوصول  في  والحق  الصحية  هم  المعلومة 

 . بالخالص من وباء كورونا دون المساس بجوهر الحقوق األساسية لإلنسان

 رابعاً: خطة البحث:

وفقاً للمعطيات التي بيناها أعاله ارتأينا أن نتناول البحث في موضوع )حق الوصول  

للخطة  وفقاً  وباء كورونا(  انتشار  والصحي في ظل  المالي  وأثره  الصحية  المعلومة  إلى 

 تتكون من ثالثة مباحث: اآلتية والتي 

إلى   الوصول  بحق  التعريف   : االول  مكافحة المبحث  إطار  في  الصحية  المعلومة 

 وباء كورونا.

 المطلب االول : تعريف حق الوصول إلى المعلومة الصحية. 
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المعلومة الصحية في إطار مكافحة وباء   إلى  الوصول  أهمية حق  الثاني:  المطلب 

 كورونا. 

 القانوني لحق الوصول إلى المعلومة الصحية.  المبحث الثاني: األساس

 اس القانوني الدولي لحق الوصول إلى المعلومة الصحية. المطلب االول: األس

 المطلب الثاني: األساس القانوني الوطني لحق الوصول إلى المعلومة الصحية. 

المبحث الثالث: األثر المالي والصحي لحق الوصول إلى المعلومة الصحية في ظل  

 شار وباء كورونا. انت

لوصول إلى المعلومة الصحية في المطلب األول: األثر المالي واالقتصادي لحق ا

 ظل انتشار وباء كورونا. 

المطلب الثاني: األثر الصحي لحق الوصول إلى المعلومة الصحية في ظل انتشار  

 وباء كورونا. 

 

ــحية: المبحث االول   ــول إلى المعلومة الصـ طار  في إ  التعريف بحق الوصـ

 مكافحة وباء كورونا

بحق الوصول إلى المعلومة الصحية، كان لزاماً علينا أن نتناول   التعريف من اجل  

 تعريف هذا الحق، ومن ثم بيان أهميته، وذلك في المطلبين اآلتيين: 

 تعريف حق الوصول إلى المعلومة الصحية:  المطلب االول

ينال اهتمام الفقه القانوني، وبات ان الحق بالوصول إلى المعلومة بمعناه العام، بات  

محط اهتمام الناشطين بحقوق اإلنسان، لذلك البد لنا ونحن بصدد تعريف   تحقيقهي إلى  السع

حق الوصول إلى المعلومة الصحية ان نبين ماهية المعلومة الصحية، ومن ثم بيان المقصود 
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مفهوم حق الوصول إلى   بحق الوصول إلى المعلومة بمعناه العام، ليتسنى لنا أخيرا تحديد 

 وذلك في الفروع الثالثة اآلتية:  المعلومة الصحية،

 تعريف المعلومة الصحية: الفرع األول

المعلومة،  مصطلح  نعرف  ان  الصحية،  المعلومة  تعريف  بصدد  ونحن  لنا  بد  ال 

والمعلومة بمعناها العام من أكثر الكلمات تعقيداً من حيث التعريف، فالمعلومات وهي جمع  

التيمع المصطلحات  من  وهي  شيء  كل  أصل  كثره   لومة  من  الداللي  وزنها  تفقد  تكاد 

( إلى  لكلمه معلومة  التعريفات   فمن(  1) ( تعريف مختلف.400االستعمال وقد وصل عدد 

ينتمون   الذين أوساط جميع بين متداولة كلمة ألنها شامل للمعلومات، تعريف إعطاء الصعب 

عل  مختلفة، تخصصات  إلى  مئات  للمعلومات  وضعت  ولقد  عديدة، أشياء ىولداللته 

العلمي، إال ان بعض الفقهاء حاول تعريفها   مجال   حسب  كل قبل المختصين من التعريفات 

 اتخاذ  ألعراض  محدد  الستعمال هدف معين لتحقيق معالجتها تمت  التي بأنها: )البيانات 

 ذي شكل في تجميعها أو رها أو تفسي تحليلها بعد  قيمة لها أصبح  التي  البيانات  أي القرارات 

 رسمية غير أو صورة رسمية في وتوزيعها ونشرها وتسجيلها تداولها يمكن والتي  معنى

ً  وهي .(2) شكل( أي وفي موضوع  تختص  التي الحقائق  من مجموعة: (أيضا  من أي 

 معلومات قد  أي فهي اإلنسان، معرفة وزيادة تنمية الغاية منها تكون التي الموضوعات 

 اكتساب المعلومات  وسائل من ذلك شبه ما الناس أو عن أو األشياء عن أو ألماكنا عن تكون

 .(3)  )عليها والحصول

ومنها    المعلومة،  المعلومات،  إلى  الوصول  بحق  الخاصة  التشريعات  عرفت  وقد 

في   2013( لسنة  11رقم )  العراق كوردستان إقليم في المعلومات  على حق الحصول قانون

 
لموسؤؤسؤؤات انعالمية  الفلسؤؤطينية السؤؤتخدام قانون حق الحصؤؤو  عل  محمد حسؤؤين عركوب: جاهزية ا  -  1

 .14ي ا 2015المعلوماتي ورقة بحثية مقدمة ىل  مركز تطوير انعالم ي جامعة بيروت ي 
 .14ي ا ي2008 العلمية، الثقافة انسكندريةي دار المعلوماتي علم في الهادط: مقدمة فتحي عبد محمد - 2
 المصؤؤؤطلحات، الوظائف، المجالت، النشؤؤؤأ)، والمعلومات، المكتبات علم أسؤؤؤس  علي: هللا أحمد عبد  -  3

 .17ي ا 2005 الحديث، الكتاب دار القاهر)ي
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بأنها: )بيانات المادة األولى/ ثا  وثائق أو إحصائيات  أو سجالت  أو مكتوبة أو شفوية مناً 

أو أو مكتوبة ً  أو مخزونة مسجلة مصورة  كما عرفها )أخرى طريقة بأية أو  إلكترونيا  ،

المتعلق بالحق بالحصول على المعلومات المغربي في   2018( لسنة  31.13القانون رقم  ) 

إلحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو المادة األولى/أ بأنها: )المعطيات وا

رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات 

البيانات وغيرها من وتقارير ودرا سات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد 

أو   المؤسسات  تتوصل بها  أو  تنتجها  التي  العام،  الطابع  ذات  المعنية في الوثائق  الهيئات 

 إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها(. 

 2007لسنة    47المعلومات األردني رقم   على الحصول حق ضمان كما عرفها قانون

 سجالت  وا مكتوبة او شفوية بيانات  في المادة الثانية منه والتي عرفت التعليمات بانها: )أي

 طريقة بأي او الكترونيا او مخزنة مسجلة او مصورة او وثائق مكتوبة او إحصاءات  او

 .(1) واليته( او  المسؤول إدارة تحت  وتقع

 ( التونسي رقم  المعلومة  إلى  النفاذ  قانون حق  لسنة  22وعرف  المعلومة 2016(   ،

لتي تنتجها او تحصل بأنها ) كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها او شكلها او وعاؤها وا

 عليه الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها(.

لصحية، فاننا لم نجد تعريفاً فقهياً او  اما إذا خصصنا الحديث عن تعريف المعلومة ا

تشريعياً محدداً لهذا النوع من المعلومات، علما بان المعلومات الصحية التي نحن بصدد 

ي المعلومات الصحية العامة التي تهم المواطنين بصورة عامة بل والبشرية  بيان مفهومها ه

الطبية الخاصة بمريض   جمعاء في حال وجود وباء قاتل، وليس المقصود بها المعلومات 

تبقى  (2)   معين عند مراجعته لطبيب او مستشفى العامة معين  البيات  ، فهذه المعلومات او 

 
 .17/6/2007في  4831منشور في الجريد) الرسمية بالعدد  - 1
سؤؤنة،  الجامعي، انسؤؤكندرية، بال الفكر طبعة، دار للطبيب، بال الجنائية المسؤؤوولية  :القبالوط محمود.د  -  2

 . 58ا
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بها إال بموافقة المريض نفسه او في حاالت معينة    سرية وغير مصرح بنشرها او التصريح

ي( بالنسبة  أقرتها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين، كونها تبقى ضمن إطار )السر الطب

أكده الدستور  للطبيب، وحقاً من الحقوق الشخصية الخصوصية بالنسبة للمريض، وهذا ما  

( من قانون  437، والمادة ) (1) /أوالً/أ (37 و /أوالً 17في المادتين )   2005العراقي النافذ لسنة  

 . (2)المعدل  1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم )

البحث هي المعلومات التي تستند عليها المؤسسات    إال ان المعلومات الصحية محل

الصحية والمؤسسات األخرى في حالة الكوارث الطبيعية او انتشار األوبئة، لمكافحتها او 

نها، مثلما يمر به العالم اليوم من انتشار لوباء كورونا المستجد، هذه المعلومات الوقاية م

لية والعلمية عن ) الفاشيات( حسب تعبير تشتمل على المعطيات الوبائية والمعلومات العم

( والتي تسعى إلى 2005منظمة الصحة العالمية التي تعمل بموجب اللوائح الصحية لسنة )

ا من  الحاسمة في مجال الصحة  تطويرها حالياً  المعلومات ذات األهمية  جل معالجة هذه 

عدد اإلصابات وعدد   . ومثال هذه المعلومات:(3) العمومية على الصعيدين الدولي والمحلي

الوفيات، وعدد الذين تماثلوا للشفاء والظروف التي تؤثر على انتشار المرض، أو التي تثبط  

المتخذة، الصحية  والتدابير  الالزم   الفيروس،  والدعم  تواجهها،  التي  الصعوبات  وحجم 

ع مانع  لالستجابة لمقتضيات مكافحة هذا الوباء، إذن يمكننا في هذا المقام وضع تعريف جام

للمعلومة الصحية، اذ يمكن تعريفها بأنها: ) ما تملكه الجهات المعنية من معلومات تتعلق  

نتشارها، وطرق الوقاية منها، وبيان  بالتعريف باألمراض والفيروسات وخطورتها، وكيفية ا 

 
عل  انه: ) لكؤ  فرد الحق في  2005اوالً ( من دسؤؤؤؤتور جمهورية العرا  لسؤؤؤؤنؤة  17نصؤؤؤؤؤت المؤاد) )  - 1

/ اوالً/أ( من 37الخصؤؤؤوصؤؤؤية الشؤؤؤخصؤؤؤيةي بما ال يتناف  م  حقو  اآلخريني واآلداب العامة.(. اما الماد) )
 اننسان وكرامته مصونة(.الدستور فقد نصت عل  انه: ) حرية 

 سنتين عل  تزيد ال مد) بالحبس ( من قانون العقوبات العراقي النافذ عل  انه: )يعاقب437الماد) )  صتن  - 2
 او فنه او صؤناعته او وظيفته بحكم علم من ك  هاتين العقوبتين بإحدى او دينار مائتي عل  تزيد ال وبغرامة
 .آخر شؤخا منفعة او لمنفعته لهاسؤتعم او قانونا بها المصؤرح األحوا غير  في فأفشؤاا بسؤر= عمله= طبيعة
عن  األخبار به مقصؤؤودا السؤؤر ىفشؤؤاء كان او فيه الشؤؤأن صؤؤاحب السؤؤر بإفشؤؤاء ىذن اذا فال عقاب ذلك وم 
 (.ارتكابها من  او جنحة او جناية

تاري   -  www.Who.intتقرير صؤؤادر من منظمة الصؤؤحة العالميةي منشؤؤور عل  الموق  االلكتروني:  -  3
 .15/5/2020الزيار): 
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حجم  وتحديد  منها،  للشفاء  المتماثلين  وعدد  بسببها،  الوفيات  وعدد  بها،  المصابين  أعداد 

أو وماه  خطورتها  من  التخفيف  أو  منها  للوقاية  والبشرية  والمادية  المالية  المستلمات  ية 

 مكافحتها، وأية معلومة أخرى تتعلق بصحة اإلنسان ( . 

 تعريف الحق بالوصول إلى المعلومة:  نيالفرع الثا

جوانب الحق  قبل ان نشرع بتعريف الحق بالوصول إلى المعلومة، نود ان نبين بان  

في الوصول او الحصول على المعلومة والتي استند الفقه عليها في تعريف هذا الحق، تتمثل 

 - : (1) في ثالثة     مظاهر

ــلطـات العـامـة بتقـديم المعلومـ  -1 ات إلى األفراد او المنظمـات غير  التزام الســ

 مية بناء على طلبهم. الحكو

ـــية ( ولو بال طـلب من اـحد، مـثل المعلوـمات  -2 ــر ) المعلوـمات الرئيســ واـجب نشــ

المتعلقة بكيفية ســير العمل في الســلطة او الوزارة او الجهة المعنية، وســياســاتها، وما هي 

ــتفادة منها وفرص  ــاطاتها،  الخدمات التي تقدمها وكيفية االسـ ــاركة في أعمالها ونشـ المشـ

ة المعلوـمات التي وإجرا اهـي ا، وـم ــول على المعلوـمات منـه ات الحصــ ات والـي ءات ومتطلـب

 تنتجها او تضع يده عليها.

 واجب نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان . -3

وسكتت اما بشأن تعريف الحق بالوصول إلى المعلومة فقد عرفه الفقه بتعريفات عدة،  

ريف المعلومة فقط كما بينا في الفرع االول، فمن الفقهاء التشريعات عن تعريفه واكتفت بتع

 
 القاضؤؤؤي رحيم حسؤؤؤن العكيلي: حق االطالع عل  المعلوماتي مقا  منشؤؤؤور عل  الموق  االلكتروني:  -  1

www.hjc.iq        -  (12/5/2020تاري  الزيار 
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من عرفه بأنه:)حق الجمهور في الحصول على جميع المعلومات التي تضع السلطات العامة 

 .(1) اليد عليها أو تحتفظ بها بأي طريقة كانت(

المعلومات التي يريدها مما تحتفظ  كما عرفه البعض بأنه: ) حق المواطن في استقاء  

المؤسسات الحكومية حسب رغبته وحول أي موضوع، وان المؤسسات الحكومية ملزمة به  

أو أي وسائط أخرى  المطبوعات  المطلوبة من خالل  المعلومات  بتوفير  القانون  بموجب 

إليها واقتنائها من غير عوائق( بينما عرفه آخر على  (2)يستطيع المواطن الوصول  انه:  . 

ولة السبل المالئمة لتتدفق من خاللها المعلومات واآلراء )حق المواطن في أن توفر له الد 

واألفكار، ليختار من بينها وفقاً إلرادته وعليها أن تحمي نفاذه الميسر إلى تلك المعلومات 

ذه بعيداً عن تدخلها أو تدخل الغير التي من شانها إعاقة أو الحد أو االنتقاص من تمتعه به

حق المواطن في الوصول إلى المعلومة ينصرف إلى:       . ويذهب البعض إلى ان(3) الحرية(

) حقه في السؤال عن أية معلومة وتلقى اإلجابة عنها بصوره او بأخرى سواء بشكل مكتوب  

او مطبوع وفي أي قالب آخر سواء من الحكومة او البرلمان او القضاء شريطه االلتزام  

 . (4) بحدود القانون(

 الوصول إلى المعلومة الصحيةتعريف حق :  الفرع الثالث

بعد أن بينا المقصود بالمعلومة الصحية واتبع ذلك بيان المقصود بحق الوصول إلى  

المعلومة، آن لنا اآلن بيان المقصود بحق الوصول إلى المعلومة الصحية في إطار مكافحة 

 وباء كورونا. 

 
ي دار دجلةي عماني 1يد االبرزنجيي مقومات الدسؤتور الديمقراطي واليات المدافعة عنهي طد. سؤرهنك حم  -  1

 .176ي ا 2009
الطؤاهر: حق المواطن في الوصؤؤؤؤو  ىل  المعلومؤةي رسؤؤؤؤؤالؤة مؤاجسؤؤؤؤتيري كليؤة الحقو  والعلوم   زعبؤاط -  2

 .9ي الجزائري ا2013السياسيةي جامعة قاصدط مرباح ورقلةي 
جيد: انعالم وحقو  اننسؤؤاني قضؤؤايا فكرية ودراسؤؤية تحليلية وميدانيةي دار الجامعة  قدرط علي عبد الم  -  3

 .225ي ا2010الجديد)ي انسكندريةي 
ي دار الثقافة للطباعة والنشؤري  1أشؤرف فتحي الراعيي حق الوصؤو  عل  المعلومات) دراسؤة مقارنة(ي ط  -  4

 .36ي ا2010عماني 
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ت أو  فقهي  تعريف  يوجد  الحقيقة ال  إلى  في  الوصول  لحق  المعلومة شريعي محدد 

الصحية على وجه التحديد، بل ان تعريفات الفقه القانوني، تناولت تعريف حق الوصول  

إلى المعلومة بمعناه العام، بما فيها الحق بالوصول الى المعلومات الصحية. وإننا نرى بان  

ن في الصحة، بل الحق في الوصول إلى المعلومة الصحية هو حق منبثق من حق اإلنسا

ل إلى المعلومة الصحية هو عنصر من عناصر حق اإلنسان  في الصحة، ان حق الوصو

ذلك الحق الذي نادت به وحمته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. عليه فإننا نشير في 

بالصحة حقان متالزمان   الصحية والحق  المعلومة  بالوصول  الحق  ان  إلى  الدراسة  هذه 

لومة الصحية الحقيقية للمواطن، خصوصاً في اآلخر، فمتى ما تحققت المع  يكمل احدهما

تقوم   بان  والبيئية، وذلك  الطبيعية  والكوارث  االنتقالية األخرى  واألمراض  األوبئة  زمن 

الحكومة بنشر جميع البيانات والمعلومات عن هذا الوباء أو المرض دون تكتيم أو تعتيم  

ا ذلك  الغاية من  النظر عن  العوبغض  تتحقق ويتحقق معها لتعتيم، فان غاية الصحة  امة 

 ويعزز الحق في الصحة.  

في   والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 

المجلس واالقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، فسرت الحق في الصحة، وفقاً للتعريف 

ة واالجتماعية والثقافية  لي الخاص بالحقوق االقتصادي ( من العهد الدو12الوارد في المادة )

، على أنه حق شامل ال يقتصر على تقـديم الـرعاية الصـحية المناسبة في حينها  1966لسنة  

الشرب  مياه  على  الحصول  مثل  للصحة  األساسية  المقومات  أيضاً  يشمل  بل  فحسب، 

 من والتغذية والمسكن، وظروف بالغذاء اآل المأمونة واإلصحاح المناسب، واإلمداد الكافي

صحية للعمل والبيـئة، والحصـول عـلى الـتوعية والمعـلومات فـيما يتصـل بالصـحة، بمـا 

في  آخـر  هـام  جـانب  ويتمـثل  واإلنجابيـة.  الجنسـية  بالصـحة  مـنها  يتصـل  مـا  ذلـك  في 
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عل بالصحة  المرتبطة  القرارات  اتخـاذ  عمـلية  كـامل  في  السـكان  األصعدة مشـاركة  ى 

 .(1)ية والدولية المجتمعية والوطن

ومن جانبنا نرى بان الحق في الصحة هو) حق اإلنسان بالتمتع بالصحة الجسدية  

والعقلية والنفسية الجيدة، وتوفير الوسائل الالزمة للحصول عليه، وحمايته من كل ما يمنع  

مراض واألوبئة حال إصابة  تمتعه بهذا الحق، فضالً عن توفير سبل الوقاية والعالج من األ

، باستقاء  (2) إلنسان بها(. وان الحق بالوصول إلى المعلومة الصحية هو: )حق األشخاص ا

المعلومات التي بحوزة السلطات المختصة والالزمة للوقاية والعالج من األمراض عموماً  

انتشار  أوقات  في  أو  االعتيادية  الظروف  في  الخصوص  وجه  على  الوبائية  واألمراض 

سواء، وتتمثل هذه المعلومات بكل ما يتعلق باألمراض واألوبئة، بما فيها:  األوبئة على حد  

أعداد  وبيان  منه  الوقاية  وطرق  انتشاره  وكيفية  وخطورته  الوباء  او  بالمرض  التعريف 

وماهية   حجم  وتحديد  منه،  للشفاء  المتماثلين  وعدد  بسببه،  الوفيات  وعدد  به  المصابين 

رية للوقاية منه أو التخفيف من خطورته، والمخاطر التي والمادية والبش  اإلمكانات المالية

تشكلها على الصحة العامة، وعدم قيام الحكومة بالتعتيم على هذه المعلومات ومنع الوصول  

في  بحقه  اإلنسان  تمتع  نحو  األولى  الخطوة  هي  الحقيقية  الصحية  المعلومة  ان  إذ  إليها، 

 الصحة العامة(.

ان ــحـيةأهمـية حق الو:  يالمطـلب الـث ــول إلى المعلوـمة الصــ في إـطار    صــ

 مكافحة وباء كورونا

المعلومات حاجة للمواطن فحسب، بل هو أيضاً   ال يمثل الحق في الحصول على 

حاجة أساسية ألية حكومة ترغب في إثبات صالحها، فإصالح مؤسسات الدولة وجعلها 

يكون هذا إال من خالل كم الراشد، وال  أكثر كفاءة وشفافية يعد ركناً أساسياً من أركان الح

 
  الصؤؤؤؤحية الدولية وأثرها في تعزيز حق اننسؤؤؤؤان في الصؤؤؤؤحةي مقالة زياد عبد الوهاب النعيمي: اللوائ   -1

 https://elaph.com منشور) عل  الموق  االلكتروني:  
 نقصد بالشخا هنا الشخا القانونيي طبيعياً كان أو معنوياً خاصاً أو عاماً. - 2
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توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها. فالحق في الوصول إلى المعلومات يتم االعتراف 

به اآلن بشكل واسع النطاق على أنه حق إنساني أساسي. كما أن هناك توجه عالمي كبير  

أرج  مختلف  في  تتوق  التي  فالدول  الحق،  بهذا  القانوني  االعتراف  إلى  نحو  العالم  اء 

لديمقراطية إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي بصدد اإلعداد لذلك. وهناك عدد ا

فالجهات  اإلنسان،  حقوق  من  كحق  المعلومات  حرية  قبول  لتزايد  الوجيهة  األسباب  من 

العام،  تقوم بدور المشرف على الصالح  العامة ال تحتفظ بالمعلومات لنفسها فحسب، بل 

ي أن تكون هذه المعلومات متاحة ألفراد الجمهور في ظل عدم  هذه الحالة ينبغ وفي مثل  

 . (1) وجود مصلحة عامة هامة سرية.

ومن هنا فان اكبر عائق يواجه المواطن في تمتعه بحقه في الوصول إلى المعلومات  

وبذلك  المعلومات،  تلك  بسرية  الحكومات  تحجج  كورونا،  وباء  انتشار  في ظل  الصحية 

حديد نطاق تلك السرية، وجدواها من عدمها، ففي هذه الدول، لم حاجة الملحة لتتظهر ال

المواطنين   ضد  مجحفة  تدابيراً  واتخذت  التعبير،  حرية  في  الحق  الحكومات  تحترم 

والصحفيين بل وحتى العاملين في الرعاية الصحية، مما قلل فاعلية التواصل بين المواطن 

ض الثقة في عمل الحكومةداية تفشي المروالواقفين على رأس األزمة، عند ب ض، وقو 
(2) ،

وإذا خصصنا حديثنا عن حق تداول المعلومــــــــات الصحية الحقيقية في زمن انتشار وباء  

كورونا وعدم تقييد الحق فــــــي الحصول عليها، فان لهذا الحق أهمية بالغة كونه يحقق  

 ازها في النقاط اآلتية:  ــة، يمكن إيجأغراضاً سياسية وصحية واقتصاديــة ومالية هام

يؤمن حق الوصول إلى المعلومة الصحية مشاركة المواطن في صنع واتخاذ    -1

 القرارات على المستوى الصحي في ظل انتشار األوبئة، كوباء كورونا. 

 
 .2زعباط الطاهر: مصدر سابقي ا  - 1
  منشور عل  الموق  اآلتي:  watchhuman rightsتقرير صادر من منظمة  - 2

www.hrw.org/ar/tag/coronavirus                                                               

https://www.hrw.org/ar/tag/coronavirus


262 
 

يعطي هذا الحق للجمهور القدرة على مراقبة أداء المسؤولين المعينين على رأس   -2

 م . صحية ومحاسبته خلية األزمة ال

 يساهم حق الوصول إلى المعلومة الصحية في بناء مجتمعٍّ حرٍّ واعٍّ مثقفٍّ صحياً.   -3

يؤمن هذا الحق قدراً كبيراً من الشفافية تمنع تورط المسؤولين واألحزاب بالفساد    -4

وسرقة األموال العامة المخصصة لالزمات الصحية مستغلين عدم دراية المواطن بأبسط  

الصحية عن الوباء ومدى انتشاره وكيفية الخالص منه، بالتالي عدم معرفتهم  ات  المعلوم

 لحجم األموال الالزمة لمكافحة الوباء أو الوقاية منه. 

يعزز حرية اإلعالم ويقوي سلطاته ويوسع أدواته وقدرته على الضغط والتأثير   -5

كورونا وإعالنها  اء  وكشف الحقائق التي ما خلف كواليس األزمة الصحية التي سببها وب

 للشعب. 

يعطي فرصة حقيقة لبناء الثقة بين الحكومة والشعب من خالل إعالن كل شئ   -6

 للجمهور.

الذين يسعون إلى    -7 يمنع اإلشاعات واألقاويل من قبل المتصيدين بالماء العكر، 

مفاقمة األزمة الصحية واالقتصادية بسبب هذه اإلشاعات التي تسبب زيادة الطلب على 

األدوية والسلع الغذائية والوقائية مقابل انقطاع المواطنين عن العمل بسبب الحجر الصحي  

 وقلة النقد الموجود بين أيديهم.

بأعمال    -8 يتعلق  مستنيرٍّ  مفتوحٍّ  حوارٍّ  في  الناس  لمشاركة  واسعة  أبواب  يفتح 

في ضوء    الحكومة وسياساتها الصحية مما يؤدي إلى تفعيل دور الحكومة وحثها على العمل

مطالب الناس وحاجاتهم وأولياتهم وهم بين أمرين أحالهما مراً )جائحة كورونا والحجر 

 الصحي(.
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يكشف األخطاء لتكون محالً للنقد والجدل العام مما يساعد في تالفيها واجتثاثها،    -9

ومساءلة مرتكبيها، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، إذا استجدت ظروف صحية مماثلة  

 مح هللا.ال سا

أهمية حق  بحث  بصدد  ونحن  األهمية  غاية  في  مسألة  بيان  نود  اإلطار  هذا  وفي 

الوصول الى المعلومة الصحية، وهي ان الكثير من الباحثين والمختصين بالشأن القانوني  

عندما يتناولون هذا الحق فانه وعلى غرار المواثيق والعهود الدولية والدساتير والقوانين  

التي   استثناءات  الداخلية  المعلومات، يضعون  الحصول على  او  بالوصول  الحق  تناولت 

وقيود على ممارسته، اما ونحن بصدد البحث في حق الوصول إلى المعلومة الصحية في 

ظل انتشار وباء كورونا، فال يمكن باعتقادنا تقييد هذا الحق بأية قيود، وال الخروج عنه  

بصحة المواطن وحمايته من خطر األوبئة القاتلة  بأية استثناءات، طالما تعلقت المعلومة  

حياه   على  الحفاظ  في  تساهم  التي  الصحية  المعلومات  توفرت  ما  فمتى  كورونا،  كوباء 

المواطن وحقه في الصحة، فان على الحكومة نشرها دون قيد أو شرط، أو على األقل عدم  

 منع من يطلب هذه المعلومة من الوصول إليها. 

القومي او فال يمكن مع ذلك    الوصف تقييد هذا الحق بحجة امن الدولة او األمن 

النظام العام او سر المهنة، واال فان عدم إتاحة المعلومة يؤدي بالكثير من األشخاص إلى 

السعي للحصول عليها من مصادر أخرى موجودة في المؤسسة ذاتها التي تتوفر فيها هذه 

المعلومات بصورة   وبالتالي تسرب  أو ظهور المعلومة،  أو مشوهة  او مغلوطة،  خاطئة 

أشخاص على قنوات إعالمية او مواقع التواصل االجتماعي وبأسماء وهمية لينشروا وثائق  

يتم  الحقيقية  المعلومة  ان  لو  حين  في  الحقيقي،  غير  ومنها  الحقيقي  منها  معلومات  أو 

القرارا اتخاذ  في  سيساعد  ذلك  فان  الحقيقية،  مصادرها  من  إليها  المشتركة  الحصول  ت 
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في  (1) المناسبة أهميتها  القرارات  لهذه  الحاجة  فيها  تكون  التي  األوقات  في  خصوصاً   ،

 مواجهة أزمة صحية مثل أزمة وباء كورونا. 

يعد من أهم أدوات من كل ما تقدم نستنتج  ان حق الوصول إلى المعلومة الصحية،  

من الدول اتجهت نحو االعتراف   د االنفتاح والشفافية والمساءلة لإلدارة، لذا نجد أن العدي

الحياة   في  دورهم  يمكن من خاللها ممارسة  الحق، كوسيلة  بهذا  التمتع  في  األفراد  بحق 

وحماية   تعزيز  في  كبيراً  دوراً  يلعب  انه  اذ  جماعية،  او  فردية  بصورة  سواء  العامة 

كو  لوباء  بالتصدي  المختصة  الجهات  بأن  ذلك  وتكريسها،  البلدان  في  ونا  رالديمقراطية 

ستكون في عملها محاطة بجانب كبير من الوضوح والشفافية، وتبعد عنها شبهات الفساد، 

والصحة  الحياة  في  حقه  وأهمها  وحرياته  اإلنسان  بحقوق  االعتراف  إلى  اقرب  وتكون 

وتضمن تنفيذها، وتكون عارفة بان كل فرد مطلع على ما تنجزه وما تحققه من واجبات، 

 كون شريكا في صنع القرار. يوبالتالي فان المواطن س 

  

 
مجلة كلية  منشؤؤور   اننسؤؤاني بحث حقو  من كحق المعلومات عل  الحصؤؤو  طالب: حق جبار محمد.م  -  1

 .259ا ي2014السنة   ي16 المجلد  يرينالحقو /جامعة النه

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=ar
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 األساس القانوني لحق الوصول إلى المعلومة الصحية:  المبحث الثاني

بينا في المطلب االول من هذا المبحث بان حق الوصول إلى المعلومة   سبق وان 

الصحية لم يرد تعريفه منفرداً، سواء من قبل الفقه القانوني أم في ثنايا المواثيق الدولية أو  

والتشريعات الوطنية، بل ان هذا الحق جاء ذكره ضمنا بين طيات هذه التعريفات    رالدساتي

تناولت حق  التي  أو  المعلومات بشكل عام،  إلى  الوصول  تناولت حق  التي  والتشريعات 

 التعبير عن الرأي، كذلك تلك التي تناولت الحق في الصحة. 

مة الصحية الحقيقية في ووإننا إذ نؤكد على أهمية حق اإلنسان بالوصول إلى المعل

ظل انتشار وباء كورونا المستجد، كما نؤكد حتمية قيام الحكومة بنشر أي معلومة تتعلق 

بهذا الوباء، وانطالقاً من هذه الحقيقة، وانطالقاً من كون الحق في الوصول إلى المعلومة  

وخاصة    الصحية، من الحقوق اللصيقة باإلنسان، وهو جزء ال يتجزأ من الحقوق األخرى

في  اإلنسان  حق  عناصر  من  مهماً  عنصراً  يمثل  انه  كما  الرأي،  عن  التعبير  في  الحق 

من  باعتبارنا  علينا  لزاماً  صار  فقد  الحقوق؛  تجزئة  عدم  مبدأ  من  وانطالقاً  الصحة، 

المختصين بعلم القانون، ان نبين األساس القانوني لحق الوصول إلى المعلومة الصحية، 

قوق ال بد له من أساس ومصدر قانوني، يوفر له الضمانة الحقيقية حكون ان أي حق من ال

لحمايته، وبموجبه تترتب المسؤولية القانونية على من يعتدي عليه. ونجد أساس الحق في 

والتشريعات  الوطنية  والدساتير  الدولية  والعهود  المواثيق  في  المعلومة  إلى  الوصول 

ولكن هل للحق في الوصول إلى المعلومة    ،الخاصة التي تناولت هذا الحق بتنظيم خاص 

األساس  تحت  ينضوي  الحق  هذا  أساس  ان  أم  ومنفرد،  قانوني صريح  أساس  الصحية 

في  عنه  اإلجابة  سنحاول  ما  هذا  ؟  العام  بمعناه  المعلومة  إلى  بالوصول  للحق  القانوني 

 الفرعين اآلتيين: 
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ــول إلى  األســــاس الـقانوني اـلدولي لحق  :  المطـلب االول المعلوـمة  الوصــ

 الصحية

العام   في  الدولي  المستوى  على  المعلومات  على  الحصول  في  الحق    1946ظهر 

( الذي نص 59عندما تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها األولى القرار رقم ) 

لجميع   الزاوية  وحجر  لإلنسان  أساسي  حق  المعلومات  إلى  الوصول  )حرية  أن:  على 

 .  (1) األمم المتحدة ( ي تنادي بهاالحريات الت

إال ان هذا الحق لم يفرد دائماً كحق مستقل في اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، بل  

( من اإلعالن العالمي لحقوق  19عد جزء من الحق في حرية التعبير، اذ نصت المادة ) 

يع  ) يتمتع الجم  -على:  1948/ 12/ 10اإلنسان المتبنى من الجمعية العامة لألمم المتحدة في  

بحق حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق على حرية االحتفاظ باآلراء دون أي تدخل، 

وبحث وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من خالل أية وسيلة إعالم وبغض النظر عن الحدود 

). 

المصادق   ۱۹۹۹وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام  

. لكل إنسان حق في حرية التعبير، 2ما يلي ) (  ۱۹المتحدة نجد في مادته )ن قبل األمم  عليه م 

ويشمل هذا الحق حريته في ألتماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها  

اآلخرين دون اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو    إلى

يختارها(. ل(2)بأي وسيلة أخرى  فقد عالجت معاهدة وبالنسبة  الدولية األخرى،  لمعاهدات 

 
القاضؤؤي سؤؤالم روضؤؤان الموسؤؤوط : حق الحصؤؤو  عل  المعلومة ، بحث منشؤؤور عل  االنترنت سؤؤنة    -  1

 Iraq - lg - law. org  .wwwعل  الموق  األتي : .  ۲۰۰۹
اتير الدو   كذلك أشؤؤار لها احمد النويهي : حق الحصؤؤو  عل  المعلومات في المواثيق الدولية وبعض دسؤؤ  -

 www.online.comعل  الشبكة الدولية عل  الموق  اآلتي:  ۲۰۱۰الديمقراطية ، مقا  منشور سنة 
 5/2020/ 5تاري  الزيار):  -
 
ات الدولية، مقا  منشؤؤور عل  الشؤؤبكة الدولية عل  . رأفت رضؤؤوان، حرية المعلومات، المعايير والتوجه-  2

 .5/5/2020تاري  الزيار)  www. alarabiclub. Org -موق  النادط العربي للمعلومات: 
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المادة) في  الفساد،  لمناهضة  المتحدة  في 13األمم  المعلومات  إلى  الوصول  أهمية  منها   )

الدول  اتخاذ  أهمية  على  المعاهدة  هذه  وتنص  الفساد.  ومحاربة  العامة  المشاركة  تعزيز 

المعلومات. ب. احترام،    ال للعامة إلىاألعضاء اإلجراءات من قبيل: ) أ. ضمان وصول فع

وتعزيز، وحماية حرية البحث، وتلقي، ونشر، وتعميم كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة  

 (1) بالفساد(.

بأن هذا الميثاق    2004( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة  32وقد بينت المادة )

قاء األنبياء واألفكار لك الحق في است يضمن الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير، وكذ 

وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية، على أن تمارس 

هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع، وال تخضع إال للقيود التي 

الوطن األمن  أو حماية  أو سمعتهم  اآلخرين  احترام حقوق  اليفرضها  النظام  أو  أو ي  عام 

 . (2)الصحة العامة أو اآلداب العامة. 

الدول المنظمة لالتفاقية    ۲۰۰3كما ألزمت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  

باتخاذ خطوات جدية، في حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، لغرض 

والجماعات   األفراد  القتشجيع  إلى  ينتمون  ال  األهلي  الذين  المجتمع  مثل  العام،  طاع 

منع  في  النشطة  المشاركة  على  المحلي،  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات 

الفساد ومحاربته، وتعزيز وعي الناس فيما يتعلق بالفساد المالي واإلداري وأسبابه وجسامته  

ا هذه  تعزيز  االتفاقية  هذه  أوجبت  كما  متعددة  وخطورته.  بتدابير  التدابير لمشاركة  مثل 

( منها والتي جاء فيها )أ. تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار 13الواردة في المادة )

ج. القيام    وتشجيع إسهام الناس فيها. ب. ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات.

 
من قب  قرار    2003أكتوبر   31في   الجمعية العامة لألمم المتحد) عتمدت اتفاقية مكافحة الفسؤاد من قب ا  -  1

ي    2003ديسؤؤمبر   11ىل     9في الفتر) من  بالمكسؤؤيك بيوكاتان ميريدا . تم فت  باب التوقي  عليها في58/4
 .2005ودخلت حيز التنفيذ في 

 4/5/2020تاري  الزيار)  - https://ar.wikipedia.org/wikilka منشور عل  لموق  االلكتروني:   
ي منشؤور عل  الموق  الرسؤمي لجامعة  2004سؤنة  ( من الميثا  العربي لحقو  اننسؤان ل32تنظر الماد) )  -  2

 .22/5/2020تاري  الزيار)  - www.lasportal.orgالدو  العربية: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
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ناهج  امج توعية عامة تشمل المبأنشطة إعالمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك بر

المدرسية والجامعية. د. احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد 

 .(1) وتلقيها ونشرها وتعميمها(

بالوصول إلى   التي ذكرناها وكما قلنا سابقاً، لم تذكر الحق  المواثيق والعهود  هذه 

تعبير عن الرأي، ضمن اإلطار العام لحق ال   المعلومة الصحية بصورة صريحة، وإنما ورد 

 وحق الوصول إلى المعلومات بإطاره العام. 

إال أننا من جانب آخر نجد بان حق الوصول إلى المعلومة الصحية قد ورد ذكره في  

مواطن أخرى بصورة صريحة، اذ ان اللجنة األفريقية المتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب 

تتعلق  تبنت إعالن مبادئ  أفريقي   قد  التعبير في  التي  بحرية  الثانية والثالثين  ا في جلستها 

، اذ يصادق اإلعالن بوضوح على حق الحصول  2002( تشرين األول عام  15عقدت في )

ان الجهات العامة ال   -1: )(2) على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة، اذ نص على

لى هذه تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل تعمل كقيمة للصالح العام ويحق للجميع الحصول ع

 -2المعلومات ، حيث تكون خاضعة لقواعد محددة بشكل واضح يضعها القانون فحسب.  

........  -المبادئ التالية :سيتم ضمان حق الحصول على المعلومات من قبل القانون بموجب  

لن يكون اي شخص عرضة ألي عقوبات لنشره معلومات عن حسن نية حول تجاوز    -ـه

او السالمة العامة او سالمة البيئة اال إذا   للصحةن تهديد خطير  ما او ما من شأنه الكشف ع

كان فرض عقوبات يخدم مصلحة مشروعة ويعتبر أمراً ضروريا في أي مجتمع ديمقراطي 

الحصول  -3.   بحق  الجميع  ما   يتمتع  وبطريقة  وتحديثها،  الشخصية  معلوماتهم  على 

 أكانت تحتفظ بها جهات عامة أم خاصة(. تصحيحها، سواء

 
. منشؤؤؤور) عل  الموق  االلكتروني: 2003حد) لمكافحة الفسؤؤؤادي  ( من اتفاقية األمم المت 13تنظر الماد) )  -  1

www.acta.gov.qaمنشؤؤور في  2007( لسؤؤنة  35م )ي والتي صؤؤاد  عليها العرا  بموجب القانون رق .
 .30/08/2007بتاري : 4047جريد) الوقائ  العراقيةي العدد:

تشؤرين  23-17بحقو  اننسؤان والشؤعوبي في    الجلسؤة العادية الثانية والثالثون للجنة انفريقيةي المتعلقة  -  2
 www.article19.org( : 19ي بانغو ي غامبيا. منشور عل  موق  منظمة الماد) )2002االو  
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من خالل نص هذا اإلعالن نجد بأنه نص صراحة على حق الوصول إلى المعلومة  

/ه(، إذ بين بأنه في حالة التهديد الخطير للصحة أو السالمة العامة 2الصحية في المادة )

 يكون عرضة للعقوبات إذا نشر معلومات تتعلق بالكشف عن هذا التهديد فان الشخص ال

مة العامة، وهو ما ينطبق جملة وتفصيالً على المعلومة  الخطير الذي يمس الصحة والسال

الصحية في ظل انتشار وباء كورونا، باستثناء ما إذا كان فرض العقوبات يخدم مصلحة 

تحق الحماية عدا حماية حياة اإلنسان وصحته  مشروعة، وال نجد أية مصلحة مشروعة تس 

 من خطر هذا المرض.

االجتماعية والثقافية في المجلس واالقتصادي كذلك جعلت لجنة الحقوق االقتصادية و

واالجتماعي لألمم المتحدة من وجوب التزام الحكومات بتوفير التوعية والتثقيف المتكامل 

( المادة  في  الوارد  للتعريف  من  12وفقاً  االقتصادية  (  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

 عن ضرورة تسهيل الحصول  ، التزاماً أساسياً، فضالً 1966واالجتماعية والثقافية لسنة  

على المعلومات المتعلقة بالمشاكل الصحية الرئيسية في المجتمعات المحلية، بما في ذلك  

 . (1) أساليب الوقاية من األمراض ومكافحتها

القانو األسس  المعلومة  ومن  إلى  الوصول  لحق  الصريحة  األخرى  الدولية  نية 

(، أن تفش ي مرض 2020/ آذار  1في )  منظمة الصحة العالمية "أعلنت" عنه الصحية، ما

في  19-)كوفيد  األولى  للمرة  ظهر  الذي  المستجد  "كورونا"  فيروس  عن  الناتج   )

الجائحة، أو الوباء    في مدينة ووهان الصينية، قد بلغ مستوى  2019ديسمبر/كانون األول  

ر العالمي، دعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشا

الفيروس كحظر التجوال أو إعالن الطوارئ ومنع السفر والتنقل وتقييد حريات األفراد بما 

  يتناسب وحجم الخطر المحدق بهم، معللة ذلك بمخاوف بشأن المستويات المقلقة لالنتشار

 
د. كريم الماجرط: التوازن بين ضؤؤرورات كورونا وااللتزامات الحقوقية لمصؤؤلحة الجمي ي مقالة منشؤؤور)    -1

 .12/5/2020تاري  الزيار):  - https://m.annabaa.org عل  الموق  االلكتروني:
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الدول  مع  وبالتعاون  تعمل  ان  العالمية  الصحة  لمنظمة  كان  المنطلق  هذا  ومن  وشد ته. 

إجراءات احترازية أو عالجية وتبادل المعلومات والبيانات وتحديثها  األعضاء من خالل  

تعمل بموجب  وأنها  الفيروس، خصوصاً  القضاء على  الغاية األساسية في  إلى  للوصول 

بوصفها إطاراً قانونياً لإلبالغ عن األمراض الوبائية    2005نة  اللوائح الصحية الدولية لس 

 طوارئ الدولية. والتي تم اعتمادها بعد إعالن حالة ال

وقد جاء في الباب الثاني من هذه اللوائح والمعنون )المعلومات واستجابة الصحة  

  ( المواد  وفي  المعلومة  14-8العمومية(  على  بالحصول  الحق  إلى  صريحة  إشارة   )

الخبرات  ال وتبادل  بالتعاون  العالمية  الصحة  ومنظمة  الدول  تقوم  بان  وذلك  صحية، 

فية كاملة في كل ما يتعلق بمجال الصحة العمومية في حالة وجود  والمعلومات الصحية بشفا

وباء قاتل مثل وباء كورونا، ومن هذه المعلومات على سبيل المثال ال الحصر: عدد الحاالت 

والظرو الوفيات،  المتخذة، وعدد  الصحية  والتدابير  المرض،  انتشار  على  تؤثر  التي  ف 

الصدد،  بهذا  تواجهها  التي  الصعوبات  حالة   وحجم  لمقتضيات  لالستجابة  الالزم  والدعم 

 . (1) الطوارئ الصحية التي تمر بها الدول التي انتشر فيها الوباء

ينتشر فيها الوباء بتقديمها  مع تأكيدنا بان المعلومات أعاله والتي تلتزم الدول التي  

ة التي إلى منظمة الصحة العالمية بناًء على اللوائح الصحية، هي ذاتها المعلومات الصحي

بنينا عليها بحثنا هذا، وقلنا بضرورة مكاشفة مواطني تلك الدول بها دون تكتيم أو تعتيم، 

 من اجل كسب دعمهم في معركتها ضد وباء كورونا . 

حة العالمية سبع محددات حديثة لغرض محاربة الوباء ومنع  كما وضعت منظمة الص

شائعات واألنباء المغلوطة، في إشارة انتشاره، والذي يهمنا من هذه التدابير هي التصدي لل

ضمنية لوجوب ان تقوم الحكومات باإلعالن عن أية مستجدات تتعلق بهذا الوباء، وبالتالي  

التي لها عالقة بموضوع بحثنا هي وجوب تبادل منع تلك الشائعات، ومن التدابير األخرى  

 
 .17-12ي ا2(ي ط2005منظمة الصحة العالمية: اللوائ  الصحية الدولية ) - 1
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أيضاً إلى وجوب تزويد  البيانات والتجارب بين الدول ومنظمة الصحة العالمية، في إشارة 

فان  وبالتالي  الوباء،  مع  الصراع  في خضم  تحققت  التي  والبيانات  بالمعلومات  المنظمة 

ومة الصحية في ظل انتشار المنظمة بذلك قد وضعت أساساً دولياً لحق الوصول إلى المعل

 .(1) األوبئة وخصوصاً األوبئة الخطيرة مثل وباء  كورونا

انوني الوطني لحق الوصــــول إلى المعلومة  األســــاس الق:  المطلب الثاني

 الصحية

تباينت درجات اهتمام الدول بسن قوانين متعلقة بحق الوصول إلى المعلومة، فمن  

في دساتيرها، بينما ذهبت العديد من الدول إلى    هذه الدول ما عمدت إلى تضمين هذا الحق

شريعات متعلقة  أبعد من ذلك، ووضعت نصوص دساتيرها موضع التطبيق من خالل سن ت

في  أو  دساتيرها  في  سواء  الحق  هذا  عن  الطرف  أخرى  دول  بينما غضت  الحق،  بهذا 

لهذه الدول بين  تشريعاتها األخرى. ويأتي هذا التفاوت نتيجةً الختالف األنظمة السياسية  

 نظام منفتح وآخر منغلق. 

ة، بناًء  ان الحديث عن الحريات والحقوق ال يمكن ان ينفصل عن النظم الديمقراطي

يتمكن   طريقهـــا  وعن  للبالد  العامة  الشؤون  وإدارة  للحكم  صيغة  الديمقراطية  ان  على 

لسلطة الحكم، المواطنون من ممارســـة حقوقهم وحرياتهم وتأكيد اإلرادة الشعبية مناط  اً 

كما ان النص على حقوق اإلنسان وحرياتـــه في صلب الدستور ال يكفي، إال بقدر مراعاة  

قوق والحريات وكفالتها وحمايتها، وإال فــان مثل هذه النصوص تصبح مسألــة هذه الح

 شكلية. 

وبناًء على ذلك فقد تضمنت معظم الدساتير النص على حق الوصول إلى المعلومة  

قة مباشرة او غير مباشرة ضمن النص على حرية التعبير او حرية الرأي، تأكيداً منها  بطري

 
د الوهاب النعيمي: اللوائ  الصؤؤؤحية الدولية وأثرها في تعزيز حق اننسؤؤؤان في الصؤؤؤحةي مقالة زياد عب   -  1

            https://elaph.comمنشور) عل  الموق  االلكتروني:  

https://elaph.com/
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ة الدساتير، وبالتالي فان من حقه الحصول على المعلومة  على ان الشعب هو مصدر شرعي

ومشاركة الدولة في رسم السياسات التي تتعلق بحياته ووضع الخطط ومناقشتها لتنفيذ تلك 

لسؤال الذي يثور هنا، هل هناك من الدساتير ما تناولت حق الوصول . ولكن ا(1) السياسات 

رف على ذلك من خالل االطالع على إلى المعلومة الصحية على سبيل التخصيص؟. سنتع

 بعض من تلك الدساتير. 

لم يتضمن النص على حق اإلنسان في الوصول إلى   2005فالدستور العراقي لسنة  

حق الوصول إلى المعلومات بمعناها عام، وإنما اكتفى  المعلومة الصحية وال حتى على  

عن الحق في الحياة في   ( منه على حرية التعبير عن الرأي، فضالً 38بالنص في المادة )

( )15المادة  المادة  في  الصحة  في  والحق  المشرع 31(  على  كبير  مأخذ  وهذا  منه،   )

 ً  .(2) الدستوري العراقي نأمل إصالحه قريبا

وبعو المغرب  المغاربة في  والشفافية  اإلعالم  مجال  في  الناشطين  مطالبة  د 

عربي يستحدث نصاً دستورياً  بإصالحات قانونية من أجل الشفافية، أصبح المغرب أول بلد  

، إذ يكفل الدستور الجديد 2011يكفل الحق في الحصول على المعلومات وذلك في العام  

الحصول على المعلومات. وقد   ، الحق في2011في المغرب الذي صدر في يوليو/تموز  

( منه على إن:") للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات 27نصت المادة )

ودة في حوزة اإلدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق الموج

القانون، بهدف حماية كل المعلومة إال بمقتضى  الحق في  تقييد  يتعلق   العام. ال يمكن  ما 

 
 الحصؤؤو  في للحق والقانوني الدسؤؤتورط البياتي: التنظيم منذر كشؤؤكو ي د. وائ  حسؤؤن محمد د. يمامة  -  1

 . 2-1المعلومات ي بحث متوفر عل  شبكة االنترنتي ا عل 
( من الؤدسؤؤؤؤتور انؤه: ) تكفؤ  الؤدولؤة بمؤا ال يخؤ  بؤالنظؤام العؤام واآلداب: أوالً: حرية  38ىذ جؤاء في المؤاد) )  - 2

يا) واألمن لحق في الح( منه عل  انه: )لك  فرد ا15التعبير عن الرأط بك  الوسؤؤؤؤائ ......(. وتنا الماد) )
والحريؤةي وال يجوز الحرمؤان من هؤذا الحقو  أو تقييؤدهؤا ىال وفقؤاً للقؤانون وبنؤاًء عل  قرار صؤؤؤؤؤادر من جهؤة  

/أوالً( فقد نصؤت عل  انه: ) لك  عراقي الحق في الرعاية الصؤحيةي وتعن    31قضؤائية مختصؤة(.اما الماد) )
نشؤؤؤاء مختلف أنواع المسؤؤؤتشؤؤؤفيات والموسؤؤؤسؤؤؤات  والعالج بإالدولة بالصؤؤؤحة العامةي وتكف  وسؤؤؤائ  الوقاية  

 الصحية(.
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بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا  

بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية  الوقاية من المس  

 .(1)مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة( 

( منه، الذي 32فانه بموجب الفصل )  2014التونسية لسنة  وفي دستور الجمهورية  

لحق في النفاذ نص عل حق الوصول إلى المعلومة بقوله )تضمن الدولة الحق في اإلعالم وا

إلى المعلومة(. نجد أيضاً ان المشرع الدستوري لم يتناول الحق في المعلومة الصحية وإنما 

واكتفى كغيره من المشرعين بتناول الحق   اخذ بعمومية النص أعاله في تحديد المعلومة،

 ( منه.38في الصحة في الفصل )

( منه على:  51ي المادة )، الذي نص ف(2) 2016وفي الدستور الجزائري المعدل لسنة  

) الحصول على المعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها، مضمونان للمواطن(، وذلك 

الجزائري المتضمن الحقوق والحريات. والمالحظ في ضمن الفصل الرابع من الدستور  

حق  إلى  تشر صراحة  لم  وبالتالي  المعلومة  نوع  تحديد  دون  عامة  أتت  انها  المادة  هذه 

 إلى المعلومة الصحية. الوصول 

 ً  ( منه68في المادة ) نص  الذي  2014 لسنة الجديد  المصري الدستور في وأيضا

 واإلفصاح للشعب، ملك الرسمية والوثائق صاءات والبيانات واإلح المعلومات  ) انه: على

مواطن، الدولة تكفله حق المختلفة، مصادرها من عنها  بتوفيرها الدولة وتلتزم لكل 

 وإتاحتها وسريتها، عليها الحصول ضوابط القانون وينظم بشفافية،  مواطنينلل وإتاحتها

 المعلومات  حجب  عقوبة يحدد  كما إعطائها، رفض  من والتظلم وحفظها، إيداعها وقواعد 

 بعد  الرسمية الوثائق  بإيداع  الدولة مؤسسات  وتلتزم .عمدا مغلوطة  إعطاء معلومات  أو

 
 يوليو  30بتاري    الصؤؤادر) مكرر 5964 عدد الرسؤؤمية الجريد) في نشؤؤر المغربية، المملكة دسؤؤتور  -1

 الدستور. نا بتنفيذ ، 2011يوليو  29بتاري   الصادر  91ي 1ي11  :عدد الظهير الشريف ، 2011
المتضؤؤؤمن  2016مارس   6المورخ في    16/01موجب القانون رقم  ينظر الدسؤؤؤتور الجزائرط المعد  ب   -  2

 التعدي  الدستورط.
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 التلف، أو الضياع من وتأمينها وحمايتها القومية، وثائقال بها بدار العمل فترة من االنتهاء

 للقانون(.  وفقا واألدوات الحديثة، الوسائل بجميع رقمنتها،و وترميمها

، الذي تناول حق الوصول إلى المعلومات في  2015كذلك الدستور اليمني لسنة     

( المادة  في  األول  )حرية84موضعين:  على  نصت  التي   وحرية الرأي، عن التعبير ( 

وحرية والفني األدبي اإلبداع وحرية األفكار، أو المعلومات  على الحصول  والثقافي، 

وفي مادة خاصة .شخص( لكل مكفولة الدولة، مؤسسات  أداء  انتقاد  وحرية العلمي، البحث 

 الحق شخص  ( والتي نصت على انه: )لكل88بحق الوصول إلى المعلومة وهي المادة )

في  الحق وله الدولة، هيئات  من هيئة أي لدى تخصه مات معلو  أية على الحصول في

 قضائي أمر بموجب  شخص  لكل يحق  كما .به متعلقة صحيحة غير معلومات  أي تصحيح

 حقوقه لضمان ضرورية تكون آخر شخص  لدى وثائق  أو أي معلومات  على يحصل أن

 .وحمايتها(

الدساتير   معظم  على  االطالع  خالل  من  لنا  تبينت  التي  حق الحقيقة  تناولت  التي 

وخاصة العربية منها، انها لم تتناول في ثناياها إشارة صريحة    الوصول إلى المعلومات،

إلى المعلومات الصحية، وهذا باعتقادنا نقص بي ن، الن هذه المعلومات واإلفصاح عنها، 

خصوصاً في زمن األوبئة كوباء كورونا المستجد، تتعلق بصورة مباشرة بحق اإلنسان في  

ن عناصر هذين الحقين، وهذان الحقان  ياة والحق في الصحة، بل هو عنصر أساس م الح

هما مناط جميع الحقوق؛ إذ ما الفائدة من وجود الحقوق األخرى إذا لم يكن اإلنسان على  

قيد الحياة، وإذا كان على قيد الحياة ولكنه يعيش معلوالً أو معاقاً أو يعاني من مرض نفسي، 

جتماعياً، ال مجرد انعدام المرض اكتمال السالمة بدنيـاً وعقلياً وااده  فالحق في الصحة مف

أو العجز، حسب ما جاء في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية الذي اشرنا إليه سابقاً.  

ولعلنا في ظل أزمة كورونا قد عانينا وسنعاني من هذا النقص التشريعي في هذه الدساتير  

ى االجتماعية، لعدم األحداث الصحية والمالية والسياسية وحت وما سيسببه من عدم مواكبة 
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وجود غطاء قانوني دستوري لحق الوصول إلى المعلومة الصحية الحقيقية، يقوي دعائم 

 جسور الثقة والشفافية بين الحكومة والمواطن والعبور عليها إلى بر األمان.

حية في التشريعات  اما بخصوص األساس القانوني لحق الوصول إلى المعلومة الص

سنستعر فإننا  المعلومة، الخاصة،  إلى  الوصول  بحق  الخاصة  التشريعات  من  بعضاً  ض 

لنستكشف ما إذا تناولت المعلومة الصحية من ضمن المعلومات الواردة فيها ام أنها أخذت  

 بالمعلومات في إطارها العام دون تحديد مجال تلك المعلومات .

لى المعلومات  نه لم يشرع قانوناً خاصاً بحق الوصول إفبالنسبة للمشرع العراقي، فأ

والذي   2012في األساس، ما خال مشروع قانون حق الحصول على المعلومات في عام  

لم يَر النور إلى اآلن، وبالتالي فهو لم ينظم حق الوصول إلى المعلومة الصحية بطبيعة  

قانون الصحة  ة الصحية في  الحال. كذلك لم يتطرق المشرع إلى حق الوصول إلى المعلوم

، الذي من المفترض أن يتضمن المبادئ (1)المعدل    1981( لسنة 89ي رقم )العامة العراق

، ومنها الحق في الوصول  2005العامة التي نصت عليها اللوائح الصحية العالمية لسنة  

 .(2) إلى المعلومات التي تتعلق بصحة اإلنسان 

 على تناول بالتنظيم حق الحصولتان العراق في حين ان المشرع في إقليم كردس  

القانون المعلومات  ) في  لسنة  11رقم  منه    2013(  ثامناً  األولى/  المادة  عرفت  والذي 

 أو مكتوبة وثائق أو إحصائيات  أو  سجالت  أو مكتوبة أو شفوية المعلومة بأنها: )بيانات 

ً  مخزونة أو مسجلة مصورة أو  لمتمعن في هذا النص أخرى(، وا طريقة بأية أو إلكترونيا

تحتويها السجالت واإلحصاءات والوثائق،  يجد بان المشرع لم يتناول نوع المعلومة التي  

 وإنما أتى بالكيفية التي يتم فيها تدوين المعلومات وأماكن حفظها. 

 
 .17/8/1981بتاري :  2845منشور في جريد) الوقائ  العراقية: العدد:  - 1
 .2005( من اللوائ  الصحية الدولية لسنة 14 -8تنظر المواد )  - 2
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فان   إليها،  الوصول  وحق  كورونا  وباء  في ظل  الصحية  بالمعلومة  يتعلق   وفيما 

تولى مهمة نشر المعلومات والقرارات المتعلقة بوباء كورونا عبر  رئاسة الوزراء العراقية ت

عن  تش البرلمان  يغيب  فيما  أنفسهم  الوزراء  عبر  أو  األزمة  لمواجهة  المستحدثة  كيالتها 

الصورة، ويتسبب إيقاف العمل في المؤسسات الحكومية نتيجة حضر التجوال، في حجب 

الكوادر وقلة اإلمكانات المادية والفنية    البيانات والمعلومات بشكل عام تحت ذريعة غياب 

، (1)انات بشكل عام، وتقوم خلية األزمة لمواجهة كورونا في العراقلتامين المعلومات والبي

الوفيات، األماكن،   يومية عن )اإلصابات،  تكون  أن  المفترض  بيانات محددة من  بتوفير 

األ(2) التعافي(   هذه  كتابة  أالن وخالل  يحصل  الذي  ان  إال  تزايد حاالت .  ولكثرة  سطر، 

ئج ال تعلن يومياً وإنما أسبوعياً، وتبقى هذه اإلجراءات  اإلصابة بالوباء في العراق بدأت النتا

في طور السرية، فال يمكننا الوصول إلى الجهة المسؤولة عنها لصعب الوصل إلى مركز 

 القرار.

التي   2007ة  لسن   74المعلومات األردني رقم   على الحصول حق ضمان وفي قانون

( بأنها:  المعلومات  الثانية من  المادة   أو سجالت  أو مكتوبة أو شفوية ات بيان  أيعرفت 

 وتقع طريقة بأي او الكترونيا أو مخزنة مسجلة او مصورة أو مكتوبة وثائق أو إحصاءات 

وإنما عرف  المسؤول  إدارة تحت  الصحية،  المعلومات  المشرع  يتناول  لم  واليته(.  أو 

 بصفة عامة. التعليمات 

  2012( لسنة  13اليمني المرقم )وفيما يخص قانون حق الوصول إلى المعلومات  

 فانه في معرض تعريفه للمعلومة لم يتطرق إلى المعلومة الصحية. 

لسنة   22 المرقم األساسي القانون اما بالنسبة للجمهورية التونسية، فان المشرع في

ديدن المعلو إلى النفاذ  في بالحق المتع لق 2016 على  سار  منه،  الثالث  الفصل  في  مة، 

 
 .2020نة ( لس55تم تشكي  هذا الخلية بموجب األمر الديواني رقم) - 1
 .25/5/2020ي تاري  الزيار): https://gds.gov.iqالموق  اللكتروني الرسمي للحكومة العراقيةي  - 2
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خرى في أخذه بالمعنى العام للمعلومات دون النص على المعلومة الصحية  التشريعات األ

 على سبيل التحديد. 

وقد ذكرنا فيما سبق بان الدستوري المغربي كان من أوائل الدساتير العربية التي  

دستور   في  المعلومات،  إلى  الوصول  على حق  المغربي    ،2011نصت  المشرع  ان  إال 

ستجابة للدستور في هذه المسألة، فلم يتم تشريع  قانون خاص باعتقادنا تأخر كثيراً في اال 

(. ومن خالل 31.13بموجب القانون رقم )   2018بحق الوصول إلى المعلومات إال في سنة  

ا جاء تصفح طيات هذا القانون، لم نجد هناك إشارة صريحة إلى المعلومة الصحية، وإنم

بتعريف عام للمعلومات التي يكون للمواطن إليه، والواجب على    المشرع  حق الوصول 

 /أ( من القانون. 2الدولة نشرها أو على األقل السماح بالوصول إليها، وذلك في المادة )

في نهاية استعراضنا للقوانين الخاصة بحق الوصول إلى المعلومات فإننا ألفينا بأنها  

يمات( المعلومات الصحية وإنما تركت ذلك لعموم مصطلح )التعل   لم تنص صراحة على

الوارد ذكره في ثناياها، والتي وردت في معرض التعريف بها على سبيل التعداد والمثال  

للحق  قانونياً  ال على سبيل الحصر، وبالتالي فان هذه التشريعات تصلح ان تكون أساساً 

تعد جزئاً منها. إال اننا كما ذكرنا في أكثر   بالوصول إلى المعلومة الصحية كون األخيرة

، لسنا مع التعميم في هذا اإلطار، وإنما مع التخصيص، كون المعلومة الصحية  من موضع

كما قلنا مراراً تحتل األهمية القصوى بين المعلومات األخرى، ألنها تتعلق بصحة وحياة  

شرية جمعاء عانينا ونعاني  من هو مناط جميع الحقوق وهو اإلنسان، وخصوصاً ونحن والب

 نا وحياتنا. من خطر وباء كورونا على صحت

ث اـل ة :  المبحـث الـث ــول إلى المعلوـم ــحي لحق الوصــ الي والصــ األثر الـم

 في ظل انتشار وباء كورونا    الصحية

ال يخفى عن احد اآلثار السلبية التي تسبب بها فيروس كورونا على جميع األصعدة، 

قلنا بان ذلك أو تقييد حقوق اإلنسان وحرياته، وال نبالغ ان    والتي تتركز بمجملها بإهدار
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األثر شمل جميع حقوق اإلنسان وحرياته، والتعداد يطول كثيراً إذا حاولنا حصرها في هذا 

المقام. تلك الحقوق والحريات التي حرصت على ضمانها جميع المواثيق الدولية والدساتير  

 تكون األنظمة الحاكمة فيها دكتاتورية.  الوطنية، بما فيها دساتير الدول التي

وبالمقابل فان هذه الحقوق ليست تتأثر بالظرف الصحي الراهن فقط، وانما تؤثر به 

أيضاً، بمعنى ان تفعيل العمل بالحقوق والحريات وتوفير الوسائل الالزمة لتعزيزها، وعدم  

إال في الحدود التي تؤثر  اهدار السلطات الحاكمة لها في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل،  

على حياة اآلخرين وما يستلزم من السلطات القيام به لتحقيق هذه الغاية،    بها هذه الحقوق

نقول: بان تفعيل هذا الحقوق والحريات يجعلنا نتخطى األزمة التي سببها الفيروس بأقل  

البشرية  خسائر ممكنة، ونحن عندما نتحدث عن الخسائر فنحن نركز على خسائر األرواح  

 والحريات عند خسارتها.التي ال يمكن الحديث عن الحقوق  

الصحية   المعلومة  إلى  بالوصول  اإلنسان  وهو حق  بحثنا،  إلى موضوع  وبالعودة 

ايجابياً على   )الحقيقية(، فان هذا الحق إذا ما تم تعزيزه وضمنا تحقيقه، فسيكون له أثراً 

ر  ناص المالية والصحية، لكونه عنصراً من ع   الدولة والمواطن على حدٍّ سواء، من الناحيتين

الحق في الصحة، وبالتالي يتحقق ويعزز الحق في الحياة، فضالً عن الحقوق والحريات 

كورونا. وباء  أزمة  انتهت  إذا  لجميع    األخرى  متوفرة  المعلومات  هذه  تكن  لم  إذا  اما 

ستجابة الفعالة األشخاص، فان ذلك سيزيد من الخطر الصحي لفيروس كورونا، ويؤخر اال

 مالية وما يترتب عليها من آثار اقتصادية. له، وتتفاقم المشكالت ال

وفي حديثنا عن األثر الذي يحققه تفعيل حق الوصول إلى المعلومة الصحية، فإننا  

سنركز دراستنا في هذا المبحث على األثر المالي واالقتصادي لهذا الحق في ظل انتشار 

الثاني األوباء كورونا وذلك في المطل ثر الصحي لحق  ب االول، وسنتناول في المطلب 

 الوصول إلى المعلومة الصحية في ظل انتشار هذا الوباء.
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ــول إلى المعلوـمة  :  المطـلب االول األثر الـمالي واالقتصــــادي لحق الوصــ

 الصحية في ظل انتشار وباء كورونا

أو جدال   يد ال مراء  تكون تحت  التي  المعلومات الصحية  السلطات   في ان بعض 

ها صلة وثيقة بالجوانب المالية واالقتصادية للدولة واألفراد  المختصة بإدارة أزمة كورونا، ل

على حد سواء، لذلك ال بد من قيام هذه السلطات باإلفصاح عن هذه المعلومات لغرض قيام 

ا الالزمة  واإلجراءات  بالتدابير  األفراد  وقيام  الدولة،  مالية  بإدارة  المختصة  لتي الجهات 

وا المالية  األزمات  تجاوز  من  مما  تمكنهم  الوباء،  هذه  بسبب  حدوثها  المتوقع  القتصادية 

 يساهم في معرفة طبيعة االقتصاد وحجم المديونية للدولة بشكل شفافية. 

 والقطاعات  العربية والعالمية بصورة عامة في الجوانب  وقد تأثرت االقتصاديات 

والتي   األزمات االقتصادية السابقة خالف وعلى كورونا، فيروس تفشي االقتصادية جراء

 االقتصاد  أحد جانبي على تؤثر كانت  والتي التاريخ مر تأثرت بها هذه االقتصاديات على

جانبي   على مباشرة بصورة أثر قد  كورونا فيروس أن نجد  ، )الطلب  أو العرض ( الكلي

 وباقي العربية الدول بين متينةال التجارية العالقات  ، وذلك بحكم(1) معاً   والعرض  الطلب 

ً  العالم دول  االقتصاد  على العربية الدول وانكشافن  والصي  األوروبي اإلتحاد  وخصوصا

 . (2) بتصدير واستيراد النفط  من الدول، خصوصاً فيما يتعلق غيرها من أكثر العالمي

ونتيجة تأثر الدول بفيروس كورونا، فقد لجأت إلى إجراءات وقائية تمثلت متعددة 

ها حظر جميع أوجه التعامالت التجارية بين الدول وخاصة الموبوءة منها )عدا ما يتعلق من

بالشؤون الصحية(، مما اثر بصورة جسيمة على الدول المصدرة للنفط، وخصوصاً الدول 

اً مبالغاً فيه على هذه الصادرات النفطية في تمويل موازنتها العامة التي تعتمد اعتماداً كبير

، مما أدى إلى 2019% من العائدات في موازنة  89التي بلغت نسبتها نسبتها    مثل العراق،

 
الدو  العربيةي صؤندو  النقد  الُمسؤتجد عل  كورونا لفيروس تصؤاديةاالق طلحة: التداعيات أحمد الوليد .د  -  1

 .35ي ا2020العربيي 
 .22ي اطلحة: المصدر نفسه أحمد د. الوليد - 2
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 فرضيات  على بُنيت  قد  2019 موازنة تقديرات  العامة باعتبار أن الموازنة عجز في حدوث 

الحالية، اما الطامة الكبرى فهي عدم إقرار موازنة  عاربنسبة كبيرة عن األس مرتفعة أسعار

ي سيفاقم األزمة المالية واالقتصادية في العراق في ظل أزمة لحد اآلن، األمر الذ   2020

كورونا. وكانت الحكومة قد أنشأت صندوقاً لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وطلبت من 

ميسورة مالياً التبرع لدعمه في المؤسسات الحكومية والشخصيات والتجار والمنظمات ال

 . (1) ظل تراجع أسعار النفط عالمياً 

توق  ان  دولة  فبعد  اكبر  ثاني  الصين  مثل  للنفط  المستوردة  الدول  في  المصانع  فت 

وبالتالي   النفط،  على  الطلب  انخفاض  إلى  ذلك  أدى  الهند،  بعد  العراقي  للنفط  مستوردة 

ناهيك عن إغالق المنافذ الحدودية أمام الحركة  انخفاض قيمته إلى حدود غير مسبوقة، 

من الرسوم الكمركية كذلك انخفاض واردات    ولة وارداتها التجارية، ما يعني خسارة الد 

الضرائب بصورة عامة بسبب توقف األنشطة التجارية والصناعية نتيجة حظر التجوال، 

وبالنتيجة إلى زيادة أعداد البطالة وعدم قدرة الدول الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مواطنيها  

عن عدم إمكانيتها تمويل نفقاتها  ظفين، ناهيك  والمتمثل بعدم قدرتها على دفع رواتب المو

على القطاعات الخدمية الالزمة لتلبية متطلبات الصحة العامة وحقوق اإلنسان األساسية  

 .2األخرى 

هذه األزمات المالية واالقتصادية الخطيرة وغيرها من اآلتي الكثير، والناتجة عن  

ومة الصحية لجميع  الشفافية في إيصال المعلوباء كورونا تتطلب من السلطات المختصة  

لتخطي  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  لهم  يتسنى  لكي  أيضاً،  وللمواطنين  الدولة،  مؤسسات 

األزمة، كما ان هذه الشفافية ترتبط بعالقة عكسية مع ظاهرة الفساد المالي التي عادة ما 

جديدة للفساد المالي،   تتزايد في ظل هكذا ظروف متسارعة، وما نتج عنها من فتح آفاق

 
   http://mof.gov.iqالموق  الرسمي لوزار) المالية العراقية : - 1
 .13/5/2020تاري  الزيار):  -
مقارنةي بحث   دسؤؤتورية الوبائية دراسؤؤة الكارثة مواجهة في ليةالما الدولة عبود : فلسؤؤفة وهاب د. حيدر  -  2

 .2ي ا2020موعود بالنشر في مجلة الحقو ي الجامعة المستنصريةي بغدادي
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التي تكون الرقابة على اإلنفاق في ظلها وهنة ضعيفة. اذ ان الرقابة على النفقة من أهم  و

مقومات نجاح اإلنفاق العام وتساهم بشكل كبير في االقتصاد بالنفقة العامة، وبالتالي يتحقق  

 ً توظيفاُ صحيحا توظيفها  النفقات عن طريق  هذه  من  المنفعة  من  قدر  من   اكبر  للخروج 

الصحي كورونااألزمة  وباء  سببها  التي  الوباء (1) ة  الصحية عن  المعلومات  كانت  فكلما   .

متاحة وكلما ساهمت الحكومة بنشرها بشفافية دون تكتيم او تظليل، كلما قلت سبل الفساد 

التي هي  القطاع الصحية والخدمية  نحو  العامة  المالي وجفت منابعه، وتوجهت األموال 

 هذه األموال. حاجة لتعزيز ميزانيتها منبأمس ال

فإذا أخذنا األثر االقتصادي والمالي لحق الوصول إلى المعلومات الصحية في ظل  

المعلومات  على  العامة  السلطات  حصول  فان  الدولة،  زاوية  من  كورونا،  وباء  انتشار 

مهما كورونا  وباء  عن  المعلومات  هذه  بحوزتها  التي  الجهة  من  الكاملة  كانت   الصحية 

م فيها:  بما  حجم  بسيطة،  عن  فضالً  النتهائه،  المتوقع  والزمن  الوباء،  هذا  خطورة  دى 

من  الوباء،  هذا  من  للخالص  تكافح   التي  الصحية  القطاعات  لتمويل  الالزمة  األموال 

تجهيزات وقائية للعاملين في هذا القطاع، والعالجات الالزمة، واألجهزة الخاصة بالكشف 

لمرضى المصابين، وحتى ابسط المعلومات التي  زة التنفس التي يحتاجها اهذا الوباء، وأجه

تتعلق بهذا المرض. فان الحصول عليها قد يشكل فارقاً في مكافحة الوباء، ويكون أساساً 

تبني عليه السلطات المختصة خططها المالية واالقتصادية للخروج من هذه األزمة دون  

 المساس بأي حق من حقوق اإلنسان 

باقي للمعلومات المتعلقة بالجائحة أمر حاسم في جهة أخرى فان الكشف االستمن  

أن للحكومات  وينبغي  الوقت،  كشف   هذا  في  ممارساتها  لتحسين  متزايدة  جهوداً  تبذل 

عن   تحدثنا  ما  وإذا  الصحي.  بالقطاع  المتعلقة  المالية  األمور  حول  المهمة  المعلومات 

 
-29ي ا  2013د. أحمد خلف حسؤين الدخي : المالية العامة من منظور قانونيي مطبعة جامعة تكريتي   - 1

30. 
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ات حول كمية اإلمدادات  أنها ال تستطيع نشر معلوماالستثناءات، فان ادعاءات الحكومات ب

الطبية المتوفرة لديها وما شابه، هو أمر غير مبرر، سيما وأنها تفصح عن حجم المبالغ  

التي تحتاجها لتغطية تلك المتطلبات فما المانع من اإلفصاح عن حجم األموال التي استلمتها 

 ً  .  (1) وحجم األموال التي أنفقتها فعليا

نومن   لعدم  أيضاً  الخطيرة  كورونا، اآلثار  بوباء  المتعلقة  الصحية  المعلومات  شر 

ألزمت  التي  المالية  االلتزامات  لتمويل  الالزمة  األموال  بحجم  تتعلق  التي  تلك  وبالتحديد 

الحكومة العراقية نفسها بها تجاه العاملين بالقطاع الصحي الذين هم على تماس مباشر مع 

، إضافة (2)تها خمسمائة إلف دينارروس بمنحهم مكافأة شهرية قيم المرضى المصابين بالفي

المكافئة   على  الحصول  لغرض  الصحية  والكوادر  الموظفين  قوائم  على  وهمية  أسماء 

الشهرية المخصصة لهم، إذ أن الذي ساهم بانتشار هذه الظاهرة عدم إعالن القوائم الخاصة  

 لعامة .لمعلومات المتعلقة بالصحة   ابأسماء المشمولين بالمكافئة وهي بال شك من ا

ليس هناك ما يبرر ضعف الشفافية في نشر تلك المعلومات، بل تستطيع الحكومات  و

ببنود اإلنفاق في  المتعلقة  المعلومات  بشأن كيفية نشر  الثقة من خالل إرساء قواعد  بناء 

ن تفصح الحكومات حاالت الطوارئ وتحديد أماكن النشر، وااللتزام بتلك القواعد، وال بد أ

م عن كافة المنح أو المشتريات أو عن المساعدات المالية المقدمة في حاالت للجمهور العا

لذلك فان هناك حاجة ملحة ،  الطوارئ في غضون أيام محددة بعد صرفها أو استخدامها

إلى قواعد واضحة بشأن أهلية االستفادة من تلك المساعدات للحد من خطر الفساد الذي  

لموجه لمساعدة موظفي القطاعات الصحية والمواطن سلبا في توزيع الدعم المالي ايؤثر  

 
ي مقالة منشور) COVID-19ضياء ثابت السراط: حق الحصو  عل  معلومات في زمن جائحة كورونا    -  1

 . 25/5/2020: تاري  الزيار)   www.ahewar.orgعل  الموق  االلكتروني:
 2020نيسان  19رارات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية في العرا ، الصادر) بتاري  تنظر ق - 2
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 .(1)من الخروج من هذه األزمة  

( رقم  االتحادية  المالية  اإلدارة  قانون  في  المشرع  فان  للعراق،  لسنه 6وبالعودة   )

، أن يطرح على (3) مجلس الوزراء عند إعالن حالة الطوارئ    منح،   (2)المعدل    2019

لزيادة   قانون  مشروع  النواب  العاممجلس  استخدام (4) اإلنفاق  أيضاً  الوزراء  ولمجلس   ،

 ( بشقيه الموازنة في المقدرة  النفقات  إجمالي %( من5) والبالغةتخصيصات الطوارئ  

لتغطية النفقات المستعجلة وغير المتوقعة، إذا حدثت ازمة معينة     )5()الجارية واالستثماري

أيضاً في هذه الظروف الطارئة تقديم    بعد إصدار قانون الموازنة وإقرارها، كما ان للمجلس

ال قانون  لتعديل  قانون  حالة  مشروع  فيها  نشأت  التي  المالية  السنة  خالل  العامة  موازنة 

/ثانياً( بأنه وعند تجاوز اإليرادات  19، كذلك جاء في هذا القانون في المادة )(6)   الطوارئ

للس االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  في  التقديرات  العجز الفعلية  تغطية  وبعد  المالية،  نة 

ال الفائض  توفير  يتم  وجد  ان  في صندوق الفعلي  التالية  السنوات  موازنات  في  ستخدامه 

، إال ان الموازنات العراقية أصبح فيها العجز قاعدة عامة والتوازن استثناء، فمن (7) سيادي

 
ىد أولوو أوكيرط )مدير ممارسؤات الحوكمة العالمية، مجموعة البنك الدولي(: ه  يمكن الحد من مخاطر    -  1

ت البنك الدولي عل  فحة مدوناالفساد دون ىعاقة استجابة الحكومات لجائحة كورونا ي مدونة منشور) عل  ص
 .26/5/2020. تاري  الزيار): https://blogs.Worldbank.org الموق  االلكتروني: 

 (.61ي السنة )5/8/2019( في 4550منشور في جريد) الوقائ  العراقيةي العدد) - 2
سؤعة من الماد) فقر) التافي البند )ج( من ال  2005ومما تجدر انشؤار) ىليه هنا: ان الدسؤتور العراقي لسؤنة    -  3
( لرئيس مجلس الوزراء خال  مؤد) ىعالن حؤالؤة  61( منؤهي قرن من  الصؤؤؤؤالحيؤات الوارد) في المؤاد) )61)

الطوارئي بصؤدور قانون ينظم هذا الصؤالحياتي ىال ان هذا القانون لم يَر النور ىل  اآلني والمطبق فعليا أمر 
دار) الدولة العراقية للفتر) االنتقالية الذط صؤؤؤدر  ء قانون ىرغم ىلغا 2004( لسؤؤؤنة  1السؤؤؤالمة الوطنية رقم )

 األمر المشار ىليه في ظله.
 المعد . 2019( لسنة 6قانون اندار) المالية االتحادية العراقي رقم )ثالثاً ( من  19تنظر الماد) ) - 4
ً   /د  (الفقر) :تنظر - 5  المعد . 2019لسنة  حاديةاالت  المالية اندار) قانون من( 9(الماد)  من  )ثانيا
 
 المعد . 2019( لسنة 6قانون اندار) المالية االتحادية العراقي رقم )/ الفقر) ثالثاً ( من 20تنظر الماد) ) - 6
يعرف الصؤؤندو  السؤؤيادط بأنه: ) آلية أو ىدار) ينشؤؤاها بلد لديه فائض مالي محقق نتيجة فائض الميزان   -  7

ادات العامة للدولة بهدف ادخار أو اسؤؤؤتثمار هذا الفائض داخليا وخارجيا في  نيرالتجارط أو بسؤؤؤبب ارتفاع ا
: نبي  بو فلي  : دور صؤؤؤناديق  األسؤؤؤوا  المالية العالمية أو البنوك أو الموسؤؤؤسؤؤؤات المالية الدولية ( ي ينظر  

وث االقتصؤادية  البحالثرو) السؤيادية في معالجة األزمة المالية واالقتصؤادية العالمية ي بحث منشؤور في مجلة  
 .99ي ا  2010ي القاهر)  49-48العربية ي العدد 
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قعت بالعراق أين نأتي بأموال لتمويل هذا الصندوق ؟. ولعل من اخطر األزمات التي و

ية جمة، أثرت على االقتصاد تأثيراً  والعالم، أزمة كورونا وما ترتب عليها من أعباء مال 

 كبيراً.  

من جهة أخرى فقد منح قانون اإلدارة المالية االتحادية العراقي النافذ لوزير المالية 

مصادق عليها االتحادي صالحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة االتحادية ال

مستوى األبواب بناًء على طلب وحدات اإلنفاق،  في الموازنة العامة االتحادية السنوية على  

او رئيس   المحافظ  او  بوزارة  المرتبطة  الجهة غير  او رئيس  المختص  للوزير  منح  كما 

في  عليها  المصادق  السنوية  موازنتهم  المناقلة ضمن  إجراء  المحافظة، صالحية  مجلس 

تابعة له حتى   لعامة االتحادية السنوية من وحدة صرف إلى وحدة صرف أخرىالموازنة ا

العامة 10نسبة)  الموازنة  قانون  ضمن  المرصودة  اإلنفاق  وحدة  تخصيصات  من   )%

، وهذه المناقالت يمكن اللجوء إليها لتغطية العجز في موازنات وحدات اإلنفاق  (1) االتحادية

نا. هذه اإلجراءات وغيرها ال يمكن تنفيذها ما لم  التي يقع على عاتقها إدارة أزمة كورو

ا لسلطات المختصة بإدارة مالية الدولة على دراية بالمعلومة الصحية الدقيقة لتكون  تكن 

 لديها قاعدة بيانات تؤسس عليها بنيانها المالي واالقتصادي.

الموبوءة   المناطق  عن  المختصة  للسلطات  الصحية  المعلومات  توفير  ان  كما 

لهذه الجهات المعلومات الالزمة ضررة من الوباء والتي يتحتم عزلها عزالً نهائياً يوفر  والمت

لتقديم اإلعانات المالية والمادية إلغاثة مواطني هذه المناطق خصوصاً األدوية والغذاء،  

والتي تحتاج بدورها إلى تمويل خاص واستثنائي وإدارة مالية سليمة وفقاً للقوانين المالية  

ً   ة،السائد  سابقا قلنا  كما  الصحية  المعلومات  هذه  فان  مالية  وبالنتيجة  إلدارة  أساساً  تكون   

 
 2019( لسؤؤؤؤنة6قانون اندار) المؤاليؤة االتحادية العراقي رقم )/ الفقر) أوالً وثانيؤاً ( من 25تنظر : المؤاد) )  - 1

 المعد .
لمناقالت بين ية افقد تناولت صؤؤؤؤالح  2019كذلك الحا  بالنسؤؤؤؤبة لتعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية لسؤؤؤؤنة  -

 ( منها في ست فقرات .    8اعتمادات الموازنة العامة االتحادية السنوية في القسم الثاني منها في الماد) )
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 الدولة والتحكم بعجلة االقتصاد الوطني. 

اما إذا تناولنا اثر حق الوصول إلى المعلومة الصحية من جانب المواطن، فقد أكد  

ت بالتنمية، اذ أكد  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ارتباط حرية الحصول على المعلوما

ن وضمان مشاركتهم في كافة القرارات والعمليات البرنامج على ضرورة تمكين المواطني 

على   أيضاً  وأكدت  الصحية،  الحياة  باعتقادي  أهمها  ولعل  اليومية  الحياة  تؤثر على  التي 

على  الحصول  حرية  مبدأ  باعتماد  المعلومات  تلك  بشأن  المكاشفة  سياسة  تبني  ضرورة 

ية المستدامة، وإنها ضرورية  مة، على اعتبار انها من األمور األساسية للتنمية البشرالمعلو

 .(1)لمصداقية المنظمة 

فإذا كنا بصدد وضع إستراتيجية لمحاربة وباء كورونا، فيجب أال يقتصر تركيزنا  

وتعزيز  الخطة،  تلك  تنفيذ  بكيفية  أيضاً  االهتمام  يجب  بل  تنفيذها،  الواجب  الخطة  على 

الالم فئات  جميع  قبل  من  اإلستراتيجية  تلك  تنفيذ  في  اتخاذ شاركة  وضمان  مجتمع، 

اإلجراءات الكفيلة بخضوع األجهزة الحكومية للمساءلة والمحاسبة، وبالتالي منع حاالت 

، خصوصاً في وقت األزمات نتيجة ضعف الرقابة  (2) الفساد المالي التي تكبد الدولة الماليين

وتعز الشفافية،  بيئة سوانعدام  الصحافة، وضمان  المعلومات وحرية  تدفق  ليمة  يز حرية 

المتعلقة   السياسات والقوانين  بدور مؤثر فاعل عند وضع  المدني وقيامه  المجتمع  لنشاط 

مشاركة  يضمن  الصحية  المعلومة  من  فالتمكين  الصحية.  األزمات  وقت  في  بالصحة 

 
  .لألمم المتحد)  ، هو شؤؤؤؤبكة تنموية عالمية تابعة(UNDP) برنامد األمم المتحد) اننمائي واختصؤؤؤؤارا    -  1

ويعد مدير البرنامد ثالث   .الجمعية العامة لألمم المتحد) يعم  كمجلس تنفيذط تحت مظلة 1965تأسؤس سؤنة  
، وقد تأسؤس  مدينة نيويورك يق  مقر البرنامد في .ب األمينأعل  منصؤب بعد األمين العام لألمم المتحد) ونائ 

ث تعمؤ  م  الحكومؤات  ( بلؤد، حيؤ166بتمويالت مقؤدمؤة من الؤدو  األعضؤؤؤؤؤاء. ويوجؤد للمنظمؤة مكؤاتؤب في ) 
القؤدرات المحليؤة. فضؤؤؤؤالً عن ذلؤك، يعمؤ  برنؤامد األمم المتحؤد)   المحليؤة عل  تحقق التغيرات التنمويؤة يوبنؤاء

وموقعهؤا االلكتروني الرسؤؤؤؤمي عل  .اننمؤائي عل  مسؤؤؤؤؤاعؤد) البلؤدان عل  تحقيق األهؤداف اننمؤائيؤة األلفيؤة
 .www.undp.org االنترنت :

 www.marefa.orgريد االلكتروني: مقالة منشور) عل  صفحة ) المعرفة( عل  الب  -
ي رسؤؤالة  )مقارنة دراسؤؤة (والتقييد انتاحة بين المعلومات التأرج  ىل  الوصؤؤو  في عبود: الحق قاسؤؤم  -  2

 .102ي ا2017وانداريةي  السياسية والعلوم الحقو  اللبنانية كلية ماجستيري الجامعة

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://www.undp.org/
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ذي يجب أن يتالءم مع األزمة  المواطن العادي في صناعة القرار المؤثر على معيشته وال

 ل انتشار وباء كورونا. الصحية التي يعيشها في ظ

األثر الـصحي لحق الوـصول إلى المعلومة الـصحية في ظل  :  المطلب الثاني

 انتشار وباء كورونا

متشابكة وال تقبل التجزئة،  و   ذكرنا في أكثر من موضع بان حقوق اإلنسان مترابطة

ال  انتهاك  بان  أيضاً  حق في الصحة يقوض حقوق اإلنسان األخرى، في حين ان  وذكرنا 

في  الحق  وتعزز  تحمي  التي  والظروف  العوامل  أي  للصحة،  األساسية  المقومات  ايالء 

الخدمات  من  أبعد  هو  فيما  األهمية  و  الصحة  ايالءه  نقول  الصحية،  والتسهيالت  السلع 

ر من حقوق اإلنسان  الالزمة، يؤكد ويبين أن الحق في الصحة يتوقف على إعمال الكثي

منهما مرتبطاً باآلخر ويكمله. وتشمل هذه الحقوق الحق األخرى ويساهم في إعمالها، فكل  

في الحرية من و  المستوى المالئم من المعيشة وفي اإلسكان المالئمو  في الغذاء وفي المياه

ته، فضالً التمييز وفي الخصوصية والمشاركة والحق في االستفادة من التقدم العلمي وتطبيقا 

 ر بحثنا في ظل انتشار وباء كورونا. ، وهو محو(1)عن حق الوصول إلى المعلومة

إال ان المؤسف في الحقيقة، هو ان الحكومات في بعض الدول لم تحترم الحق في  

الصحة،  والحق في  التعبير  الحق في حرية  المنبثق من  الصحية  المعلومة  إلى  الوصول 

و الصحفيين  ضد  تدابيراً  فاعلية  واتخذت  قوض  مما  الصحية،  القطاعات  في  العاملين 

واصل في المعلومات الصحية عند بداية تفشي المرض، وهدم جسور الثقة التي تربط  الت

 عمل الحكومة بالمواطن .

بداية تقويض الحق في الوصول إلى المعلومة الصحية بدأ من الصين التي   ولعل 

في مدينة ووهان، والذي   2019األول    ظهر فيها فيروس كورونا للمرة األولى في كانون

 
( الصؤؤؤادر) من األمم المتحد) ي 31وقائ  رقم)منظمة الصؤؤؤحة العالميةي الحق في الصؤؤؤحةي صؤؤؤحيفة ال  -  1

 .6ي ا2008نيويوركي جنيف ي
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تشاره مستوى الجائحة، أو الوباء العالمي، ومنها انتشر إلى بقية دول العالم بلغت خطورة ان

فقد  الصين.  حكومة  قبل  من  الصحية  المعلومة  على  والتعتيم  التكتيم  ثمن  دفعت  التي 

عن الجمهور وعن العالم معلومات أساسية عن فيروس كورونا،   صينيةالحكومة ال أخفت 

وتجاهلت احتمال انتقاله بين البشر، مع علمها بوجوده ومدى خطورته وقابليته لالنتشار  

كورونا، فيروسات  من  أشخاصاً   احتجزت كما   كسابقاته  أيضاً  الصينية  السلطات 

االجتماعي، ومستخدمي االنترنت   على وسائل التواصل نشرهم تقاريراً عن الوباء بسبب 

بحجة "ترويج اإلشاعات"، وفرضت رقابة على النقاشات المتعلقة بالوباء على االنترنت، 

وكبحت تغطية وسائل اإلعالم. وأصبحت "تخاطر بحجب المعلومات التي يمكن أن تساعد 

التصد ي الطبي على  أنفسهم    المجتمع  الناس على حماية  من لفيروس كورونا، ومساعدة 

له انتشار (1)التعرض  للعيون في مدينة ووهان، مركز  وينليانغ( يعمل طبيباً  . وكان )لي 

بمرض  الخاص ة  لتلك  مشابهة  أعراض  عليهم  تظهر  مرضى  الحظ  عندما  الفيروس، 

. وبعث 2003و   2002عامي  المتالزمة التنف سي ة الحاد ة الشديدة )سارس( الذي انتشر بين  

( ديسمبر، قبل أن 30( عاماً رسالة حول ذلك إلى زمالئه في )34الطبيب البالغ من العمر )

يكون من بين ثمانية مبل غين آخرين عن الفيروس استدعتهم الشرطة للتحقيق بتهمة "نشر 

 .(2) شائعات". توفي هذا الطبيب في مطلع فبراير/شباط بسبب الفيروس

ل التكتم عن الحقائق والمعلومات الصحية،  نقول بأنه  ومحاربة من يحاول  وال هذا 

إظهارها من قبل الحكومة الصينية الستطاعت الحكومة نفسها السيطرة على الوباء ومنعت 

 انتشاره إلى الحد الذي أصبح فيه هذا الوباء جائحة عالمية.

تي انتشر بها في الصين، بعد ذلك انتقل الوباء إلى إيران وبالوتيرة المتسارعة ذاتها ال

 
نيكوالس بيكيلين، المؤدير انقليمي في منظمؤة العفو الؤدوليؤة: سؤؤؤؤب  طر  يوثر بهؤا فيروس كورونؤا عل   -  1

تؤفسؤؤؤؤؤ مؤقؤؤا   اننسؤؤؤؤؤؤؤاني  الؤؤدولؤيؤؤة:  حؤقؤو   الؤعؤفؤو  لؤمؤنؤظؤمؤؤة  االلؤكؤتؤرونؤي  الؤمؤوقؤ   عؤلؤ   مؤنشؤؤؤؤؤور)   يؤريؤؤة 
www.amnesty.org  

(  human rights watch"كورونا" المسؤتجدي تقرير نشؤرته ) االسؤتجابة لفيروس في األبعاد الحقوقية  -  2
     www.hrw.org/ar/tag/coronavirusعل  الموق  االلكتروني:    

https://www.hrw.org/news/2020/01/30/china-respect-rights-coronavirus-response
https://www.hrw.org/news/2020/01/30/china-respect-rights-coronavirus-response
https://www.hrw.org/news/2020/01/30/china-respect-rights-coronavirus-response
https://www.vice.com/en_uk/article/qjdejp/a-chinese-citizen-journalist-covering-coronavirus-live-streamed-his-own-arrest
https://www.nytimes.com/2020/02/14/business/wuhan-coronavirus-journalists.html
https://www.hrw.org/ar/tag/coronavirus
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حتى ذكرت التقارير الصحية بانها ثاني اكبر دولة بعد الصين في عدد اإلصابات والوفيات، 

وفي الوقت الذي تمادت السلطات اإليرانية كثيراً  في نفي الحقائق والتستر على المعلومات 

ع االصحية  السلطات  الن  االنتشار،  في  طريقه  الوباء  يأخذ  الواقع،  ارض  إليرانية  لى 

انتشار المرض وخطورته، بدال من نشر  التمويه والتكتيم عن  في  استغرقت وقتاً طويالً 

انتقاله عبر الحجر الصحي  الوعي بين السكان فيما يخص الوقاية من الوباء وتحجيم سبل  

ال بؤرة  الحركة والبحث عن  أن    .مرض وتقليص  إلى  الناشطين اإليرانيين  وقد أشار احد 

في التعامل مع فيروس كورونا قد أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين  سياسة السلطات  

والحكومة. فالسلطات، وحسب رأي هذا الناشط، لم تتعامل مع ظهور المرض بشكل صريح  

تي جرت ابان فترة انتشار المرض خوفاً من أن يؤثر ذلك على سير االنتخابات البرلمانية ال

مشاركة في تاريخ البالد. وكانت السلطات تخشى أن   في إيران والتي شهدت أدنى نسبة

( بالمائة  40يساهم اإلعالن عن المرض قبل االنتخابات إلى تدني نسبة المشاركة دون )

قية لمرض مما كان يساهم في فشلها سياسياً ومعنويًا لو تم اإلعالن عن المعلومات الحقي

 .(1) كورونا في إيران

قات الصداقة المتينة التي تربط البلدين والحجم  وبسبب قرب إيران من العراق وعال 

الكبير للتجارة المتبادلة بينهما، فضالً عن السياحة الدينية والطبية المتبادلة بين الدولتين؛ 

الت الكارثة  العراق خطر  أدرك  ان  العراق، وبعد  إلى  الوباء  قام انتقل  لها،  يتعرض  قد  ي 

الحكومة  لصالح  تحسب  سريعة  وقائية  أدهم    بإجراءات  الدكتور  أعرب  وقد  العراقية، 

ارتياحه عن  العراق،  في  العالمية  الصحة  منظمة  ممثل  التي  إسماعيل،  القرارات  إزاء 

وصفها "بالحكيمة والشجاعة" المتخذة للتقليل من حدة انتشار جائحة فيروس كورونا في 

ال عظالدولة  دول  تتخذها  لم  الصحية،  أنظمتها  في  من ضعف  األصل  في  تعاني  مى تي 

 
( الدولية في DWر عل  المرض: تقرير نشؤؤؤرته محطة )وباء كوروناي النظام انيراني وتداعيات التسؤؤؤت   -  1

 .11/5/2020تاري  الزيار):  - www.dw.comألمانياي عل  الموق  االلكتروني : 
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 . (1) كأميركا وألمانيا

ونحن اذ نشيد بإجراءات الحكومة العراقية، لكننا لنا عليها مآخذ فيما يتعلق بتداول 

المعلومة الصحية في ظل انتشار هذا الوباء وحق الوصول إليها، اذ اننا ومن خالل متابعة  

بالوباء    ي في المناطق المصابة، حرصنا على متابعة الوضع القانوني المتعلقالوضع الصح

حقوق   تأثر  مدى  هو  متابعته،  على  ودأبنا  ركزنا  ما  أهم  ولعل  األصعدة،  مختلف  على 

العراق، ولعل  قبل خلية األزمة في  المتبعة من  الوقائية والعالجية  باإلجراءات  المواطن 

ا وقدر تعلق األمر بحق الوصول إلى المعلومة الصحية،  الحديث يطول في هذا اإلطار، لكنن

بان هذا الحق لم يصان من قبل بعض الجهات المسؤولة عن إدارة األزمة   نود ان نشير

الصحية، مما تسبب بآثار سلبية على حق المواطن في الحياة وحقه في الصحة بل وحتى  

خر بإظهار المعلومة الصحية  بكرامته اإلنسانية، وكان أهم سبب لحدوث تلك اآلثار، التأ

المستعمل في تشخيص حاالت اإلصابة بفيروس    ( PCRوالمتعلقة بنتائج الفحص المسمى )

، إال ان  (2) ( ساعة فقط24كورونا، والتي من المفترض علمياً ان يستغرق ظهور نتائجه)

ثالثة  الذي يحدث في واقع الحال هو ان النتائج في بعض الحاالت ال يتم إعالنها إال بعد  

أ مهم من ضمانات ومبادئ  أيام أو أكثر في بعض األحيان، وهذا يخالف ضمانة رئيسة ومبد 

حق الوصول إلى المعلومة، وهو ما يخالف المبادئ التي وضعها اإلعالن العالمي لحقوق  

( وبالتحديد 19( والمبادئ المنبثقة منها والتي وضعتها منظمة المادة )19اإلنسان في المادة ) 

 
انقليمي لشؤر  المتوسؤطي منشؤور تقرير منشؤور عل  الصؤفحة الرسؤمية لمنظمة الصؤحة العالمية/ المكتب    -  1

 .15/5/2020تاري  الزيار):  - www.emro.who.int عل  الموق  االلكتروني:   
2  -  ((PCR   ي وهو تحلي  بتقنية حيوية تسؤؤتخدم لصؤؤن  نسؤؤ) وترجمته للعربية )تفاع  البلمر) المتسؤؤلسؤؤلة

أهم انجراءات الطبية للكشؤؤف    متعدد) من شؤؤريحة معينة من الحمض النووط بسؤؤرعة وبدقةي ويعد واحد من
لها نتائد سؤؤؤريعة ودقيقة للغاية، لذا ال غن  عنه في    عن مسؤؤؤببات األمراض، حيث يتميز بأنه تقنية بسؤؤؤيطة

: االلؤكؤتؤرونؤي  الؤمؤوقؤ   عؤلؤ   مؤنشؤؤؤؤؤور)  دراسؤؤؤؤؤؤؤة  الؤحؤيؤويؤؤة.  والؤكؤيؤمؤيؤؤاء  الؤطؤبؤيؤؤة  الؤبؤحؤوث   مؤخؤتؤبؤرات 
www.popsci.ae.com -  :(2/5/2020تاري  الزيار. 
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 .(1)تسهيل الحصول على المعلومات( مبدأ )

، تبين ان  (2) من األشخاص الذين استطعنا مقابلتهم  وعند بحثنا عن سبب ذلك التأخير

النتائج يجب ان ترسل إلى المؤسسة التي فيها مركز القرار في المنطقة، ومن ثم يتم توحيدها  

التحليل،   عينة  نموذج  أرسلت  التي  الجهة  إلى  بمركزية صدور وإرسالها  تتعلق  ألسباب 

بأعداد   والمتمثلة:  الصحية  بالمعلومة  الخاص  الفرصة القرار  ترك  وعدم  اإلصابات، 

للمغرضين بإشاعة األخبار الكاذبة، مما يؤدي إلى ترويع المواطن إذا كانت األعداد كبيرة  

وتكون  والتهاون بخطورة المرض إذا كانت األعداد قليلة. ولكن قد يكون األوان قد فات  

إعالن النتائج  الحقوق قد انتهكت في الفترة بين حجر المريض واخذ العينة)المسحة( منه، و

 المختبرية، ولنا على هذا اإلجراء المالحظات اآلتية: 

ان الكوادر الطبية التي أحالت عينة المريض إلى الفحص المختبري، تكون  .1

ءات الالزمة للمصاب، وإعطاء بانتظار النتائج بأسرع وقت ممكن لإلسراع باتخاذ اإلجرا

هاب إلى محل سكن المريض وحجر  الجهات المختصة األخرى في خلية األزمة األمر بالذ 

تلك  في  الوباء  انتشار  لمنع  موبوءة،  منطقة  فيها  يسكن  التي  المنطقة  وإعالن  مالمسيه 

لتعليمات  لتوصيات  ، وتنفيذاً ل2020( لسنة  55لجنة األمر الديواني رقم ) المنطقة، تنفيذاً 

 والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد. 

سية التي يتعرض لها المشتبه بإصابته بوباء كورونا نتيجة تأخر  اآلثار النف .2

إعالن النتائج المختبرية وهو في الحجر الصحي، بين الخوف على صحته من خطر الوباء  

به، علما بان منظمة الصحة العالمية / والقلق على مالمسيه من أهله وأقربائه والمحيطين  

االهتمام بالجانب النفسي في ظل انتشار وباء    المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، أكدت على

 
 لدوليةا المواثيق في المعلومات عل  الحصؤو  بهارط: حق برط عزت خمو ي د.كاروان حسؤن محمد .د  -  1

العرا ي بحث منشؤؤور في المجلة األكاديمية ي   كردسؤؤتان ىقليم ىل  خاصؤؤة ىشؤؤار) م  الوطنية والتشؤؤريعات
 . 287يا2109لسنة  1العدد  8جامعة نوروزي كردستان العرا ي المجلد 

لم يتسؤن لنا اسؤتحصؤا  الموافقة الشؤخصؤية للتصؤري  بأسؤماء وأماكن عم  األشؤخاا الذين زودونا بهذا   -  2
 لمعلوماتي بسبب خشيتهم من المسائلة االنضباطية من قب  الموسسات الصحية العاملين فيها.ا
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 .(1) كورونا 

في   .3 حجزها  يتم  كورونا،  بمرض  بإصابتها  المشتبه  الوفيات  من  عدداً  ان 

ا التحاليل  نتائج  إعالن  بانتظار  طويلة  أليام  فيه المستشفيات)الثالجات(  وهذا  لمختبرية، 

اإلسالمية التي توصي بإكرام   امتهان للكرامة اإلنسانية للمتوفى، ومساساً بأحكام الشريعة

المتوفى ودفنه بأسرع وقت ممكن، فضالً عن المعاناة النفسية لذوي المتوفى التي يتسبب 

مصابة  غير  بأنها  يتبين  الحاالت  هذه  من  كبير  عدد  وان  خصوصاً  الدفن،  تأخير    بها 

 بالفيروس. 

فيروس ان التأخر عن إعالن النتائج المختبرية يعني بقاء المشتبه بإصابته ب .4

كورونا داخل الحجر الصحي، وبالتالي قد يكون المشتبه به غير مصاباً، وهو في الحال 

هذه قد حجز سريراً يكون غيره  من المصابين أو المشتبه بهم الجدد أولى منه به، وشغل 

الطبية من ان تتفرغ للحاالت األخرى ممن هم بحاجة إلى الرعاية الصحي الفعلية، الكوادر  

لنفقات المالية التي تصرف عليه خالل فترة الحجر، والتي تكون الحكومة بأمس  فضالً عن ا

 الحاجة لها في ظل هذه الظروف.

 الخاتمة

الما وأثره  الصحية  المعلومة  إلى  الوصول  حق  موضوع  في  بحثنا  نهاية  لي في 

والصحي في ظل انتشار وباء كورونا توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات، وتمخض 

في هذا الموضوع مجموعة من المقترحات، نرجو أن تجد تطبيقاً على ارض عن البحث  

 الواقع. 

 أوال: االستنتاجات:

من .1  إلى الوصول في  الحق تفعيل نبأ البحث  هذه خالل توصلنا 

 
 النفسؤؤي الدعمو النفسؤؤية الصؤؤحة منظمة الصؤؤحة العالمية)المكتب انقليمي لشؤؤر  المتوسؤؤط(: اعتبارات  -  1

 .18/3/2020ي وثيقة منشور) عل  االنترنت بتاري  19فاشية كوفيد  أثناء واالجتماعي



292 
 

ايجابية على كافة كبيرةفوائد   له المعلومات   كونه  إلى فباإلضافة األصعدة، ونتائج 

 من يحد  بالدولة ومؤسساتها، فإنه ثقته عزيزوت المواطن لدى الوعي رفع  في يساهم

 فيها.  الموجود  الفساد 

أولت المواثيق والعهود الدولية فضالً عن المنظمات العالمية واإلقليمية  .2

إلى المعلومات، منفرداً او باعتباره جزًء من المعنية بحقوق اإلنسان الحق بالوصول  

المدنية والسياسية التي يجب   حق التعبير عن الرأي، أهمية بالغة وعدته من الحقوق

 على الدول احترامها. 

إلى  .3 الوصول  حق  الوطنية  والتشريعات  الدساتير  بعض  تناولت 

من   المغربي  الدستوري  المشرع  وكان  خاص،  بتنظيم  هذا المعلومات  في  السباقين 

أول دولة عربية تضمن دستورها   على هذا الحق ليكون2011المجال، إذ نص دستور  

الوصول إلى المعلومات، في حين ان معظم الدساتير لم تتناول هذا بصريح النص حق  

الحق بمعناه الصريح واكتفت بالنص على حق التعبير عن الرأي، بحجة ان األخير 

الحق الحال  بطبيعة  التشريعات   يتضمن  معظم  واكتفت  المعلومات.  إلى  بالوصول 

المعلومات  إلى  الوصول  حق  مالمح  لبعض  جانبي  بتنظيم  او   الوطنية  قوانين  في 

 قرارات متفرقة، والبعض اآلخر لم يؤمن المشرع فيها بهذا الحق من األساس.

لم نجد سوى النزر اليسير من المواثيق والمنظمات الدولية التي ركزت   .4

المع اللجنة على  مثل  صراحة،  عليها  والنص  إليها  الوصول  وحق  الصحية  لومة 

حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األفريقية المتعلقة بحقوق اإلنسان، ولجنة ال

  2005المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، واللوائح الصحية الدولية لسنة  

 التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

بحق  لم   .5 الخاصة  التشريعات  وال  عليها  اطلعنا  التي  الدساتير  تتناول 

بنص   الصحية  المعلومة  المعلومات،  إلى  بتعريف  الوصول  اكتفت  وإنما  صريح 
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 المعلومة بمعناها العام.

فيما يخص المشرع العراقي، فانه لم يتناول بتنظيم خاص في الدستور  .6

لتالي حق الوصول إلى المعلومة حق الوصول إلى المعلومات وبا  2005العراقي لسنة  

الصحية، كذلك الحال بالنسبة للمشرع العادي، اذ طرح مشروع قانون حق الحصول 

ولم ير النور إلى اليوم، وهذا نقص تشريعي بي ن، كون   2012لى المعلومات في العام  إ

وقت  إليها، خصوصاً  الوصول  يجب  التي  المعلومات  جميع  أهم  الصحية  المعلومة 

ا إلى حق األزمات  المشرع  يتطرق  لم  كذلك  اإلنسان.  بحياة  مباشرة  لتعلقها  لصحية 

في   الصحية  المعلومة  إلى  االوصول  )قانون  رقم  العراقي  العامة  لسنة 89لصحة   )

 المعدل، متجاهالً اللوائح الصحية الدولية.  1981

ان حق الوصول إلى المعلومة الصحية له بالغ األهمية في ظل انتشار  .7

كورونا، وتبدو هذه األهمية من جوانب عدة أهمها: انه يؤمن مشاركة المواطن وباء  

باء كورونا، كما انه يوفر القدرة للمواطن  في اتخاذ القرارات الصحية في ظل انتشار و

في مراقبة المسؤولين الواقفين على رأس القرارات الصحية، ويوفر قدراً كبيراً من 

ن والفساد المالي واإلداري في ظل هذه األزمة وغياب الشفافية التي تحول بين المسؤولي

لة ويمنع اإلشاعات الجهات المختصة بالرقابة، فضالً عن انه يعزز ثقة المواطن بالدو

 التي تفاقم األزمة الصحية وتسبب األزمات االقتصادية والمالية. 

لوباء كوفيد ) .8 المسبب  يترك فيروس كورونا  من 19لم  او حريةً  ( حقاً 

ريات اإلنسان دون أن يمسها او يقيدها بل وحرمان اإلنسان منها بصورة حقوق وح

صحة، إلى ابسط حق من حقوق اإلنسان  نهائية، ابتداًء من الحق في الحياة وحقه في ال

 وحرياته. 

ان حقوق اإلنسان وحرياته ال تتأثر بالظرف الصحي الراهن الذي سببه   .9

لظرف الصحي أيضاً، فاحترام الحقوق وباء كورونا وحسب، بل ان هذه الحقوق تؤثر با
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إلى  الوصول  في  الحق  وخصوصاً  لتعزيزها،  الالزمة  الوسائل  وتوفير  والحريات 

العامة، وعدم المساس بها المعلوم ة الصحية، باعتباره عنصراً من عناصر الصحة 

حياة  على  الحقوق  هذه  بها  تؤثر  التي  الحدود  في  إال  الحاكمة،  السلطات  قبل  من 

كون بمثابة الحصن الحصين لحق اإلنسان في الصحة، أمام خطورة هذا  ياآلخرين،  

 الوباء. 

ي الوصول إلى المعلومة  ان الحكومات في بعض الدول لم تحترم الحق ف .10

الصحية المنبثق من الحق في حرية التعبير والحق في الصحة، واتخذت تدابيراً ضد 

لومات الصحية عند بداية  الصحفيين والمواطنين، مما قوض فاعلية التواصل في المع

تفشي المرض، نقول بأنه لوال هذا التكتم عن الحقائق والمعلومات الصحية، ومحاربة 

إ يحاول  السيطرة  من  نفسها  الحكومة  الصينية الستطاعت  الحكومة  قبل  ظهارها من 

 على الوباء ومنعت انتشاره إلى الحد الذي أصبح فيه هذا الوباء جائحة عالمية. 

ءات الحكومية المتعلقة بإدارة أزمة كورونا في العراق، رغم ان اإلجرا .11

الفيروس حتى اآلن، كان لها الفضل الكبير في تقليل عدد اإلصابات، وتحجيم خطورة  

تعد   والتي  الصحية،  بالقرارات  العالقة  ذات  المؤسسات  يؤخذ على بعض  ما  أن  إال 

ات المعنية والمواطن مركز المعلومات الصحية في العراق، انها تتأخر في تزويد الجه

( تحليل  بنتائج  المتعلقة  الصحية  حاالت (  PCRبالمعلومة  تشخيص  في  المستعمل 

ا، مما كان له أثره الخطير على حق المواطن في الصحة، اإلصابة بفيروس كورون

فضالً عن ما يسببه تأخر إعالن النتائج المختبرية من تأثيرات نفسية على المريض أو 

با بإصابته  يتمثل المشتبه  مالي  اثر  للتأخير  ان  كما  به،  والمحيطين  لفيروس 

ان الحجر الصحي، بالمصروفات التي تنفق على المشتبه بإصابتهم بالفيروس داخل مك

 وانشغال الكادر الطبي به عن الحاالت التي تحتاج فعليا للرعاية الطبية. 

الكبيرة .12 الزيادة  المالية    ان  المبالغ  الصحي في  القطاع  على    المصروفة 
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المعوقات التي تتدخل بآليات الرقابة، قد وعوامل التشتيت  فضالً عن  وسرعة اإلنفاق،  

ا باستغالل  القوية  لألطراف  من  تسمح  المرحلة  هذه  في  الخاصة.  لمصلحتها  ألزمة 

الفساد    مما يقود الىالجائحة   بقدرة ي  يالذ استنزاف الموارد العامة بسبب  ضر دائما 

 .  صحية المناسبةالحكومات على توفير الرعاية ال

واالقتصادية    .13 المالية  بالجوانب  وثيقاً  ارتباطاً  الصحية  المعلومة  ترتبط 

اء، فالمعلومة الصحية في ظل األزمات الصحية تساعد  للدولة واألفراد على حد سو 

خطط   تأسيس  على  واألفراد  اإلدارة الحكومة  عليها  تبنى  رصينة  واقتصادية  مالية 

شأ من  التي  السليمة،  أو المالية  المحتملة  واالقتصادية  المالية  األزمات  تجاوز  نها 

اإلنفاق الحكومي، اءلة في  جعل من الشفافية والمسوت  التخفيف منها على اقل تقدير،

 ديدن اإلدارة المالية في ظل أزمة كورونا. 

رقم) .14 االتحادية  المالية  اإلدارة  قانون  في  العراقي  المشرع  لسنة  6ان   )

الية الدولة في وقت األزمات والطوارئ، كالتي نعيشها المعدل، عالج إدارة م  2019

إعالن حالة الطوارئ مجلس الوزراء عند    منحاليوم في ظل انتشار وباء كورونا، منها:  

أن يطرح على مجلس النواب مشروع قانون لزيادة اإلنفاق العام، كما منح المشرع 

النفقات  لتغطية  الطوارئ  القانون مجلس الوزراء استخدام تخصيصات  بموجب هذا 

تقديم  الطارئة  الظروف  هذه  في  أيضاً  للمجلس  ان  كما  المتوقعة،  وغير  المستعجلة 

نون الموازنة العامة خالل السنة المالية التي نشأت فيها حالة وع قانون لتعديل قامشر

فضالً عن إمكانية اللجوء إلى المناقالت بين اعتمادات الموازنة االتحادية    الطوارئ.

 لتمويل القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا والتي وقع عبء الجائحة عليها. 

 ثانياً: التوصيات: 

 خاصة دولية اتفاقية  يسعى إلى اعتماد أن   الدولي المشرع نقترح على .1

 منظمة حددتها التي المعايير تتضمن أن على  المعلومات وتداولها، الى الوصول بحق
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مبدأ  بحرية الخاصة  ( 19 (المادة يعزز  اتفاقيات  هكذا  عقد  ان  إذ  والتعبير،  الرأي 

ا الدول في الجهود التي تبذله  الشفافية والحكم الرشيد على النطاق الدولي، ويلملم شتات 

الحد من االنتهاكات التي يتعرض لها حق الوصول إلى المعلومة، بسبب تشتت وتعدد 

احترامه  ويضعف  سطوته  من  يقلل  مما  الحق،  لهذا  تصدت  التي  الدولية  المواثيق 

 وااللتزام به.   

حق  .2 على  صراحة  النص  العراقي  الدستوري  المشرع  على  نقترح 

لمدنية والسياسية بمعزل عن حق التعبير عن المعلومات ضمن الحقوق االوصول إلى 

المغربي  كالدستور  الخطوة  هذه  خطت  التي  العربية  الدساتير  غرار  على  الرأي، 

والتونسي والجزائري والمغربي واليمني، على ان يتضمن هذا النص إشارة صريحة 

لوصول الى المعلومة  إلى المعلومات الصحية من اجل إضفاء أهمية دستورية لحق ا

 حية خصوصاً في وقت األزمات الصحية. الص

إلى  .3 الوصول  بحق  خاص  قانون  بتشريع  العراقي  المشرع  نوصي 

المعلومات، على ان يشتمل تعريف المعلومة الوارد فيه على المعلومة الصحية، وتقليل 

 ية،االستثناءات والقيود المفروضة على ممارسة الحق بالوصول الى المعلومة الصح

اءات أوسع من الحق ذاته وذلك بوضع عبارات دقيقة  وواضحة كي ال تكون االستثن

من اجل تعزيز الحق بالصحة العامة، والتأكيد فيه على تحديد   ويقينية ال لبس فيها،

الضمانات  وتوفير  ومحاسبته،  القانون  في  الواردة  المعلومات  يخفي  من  مسؤولية 

 ول الى المعلومة. القانونية الكافية لتفعيل حق الوص

ان يقوم المشرع العراقي بتشريع قانون ينظم حالة الطوارئ،   ضرورة .4

/تاسعاً(، على ان يتضمن هذا    61جاء به الدستور العراقي النافذ في المادة )تنفيذاً لما  

وأحكاماً القانون   عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكاماً 

إلى المعلومات التي تتعلق بحق الحرمان من حق الوصول    تمنع االعتداء أوأخرى  
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الحقوق  عن  الطارئة فضالً  الظروف  الصحة، في ظل  في  الحياة وحقه  في  اإلنسان 

 األساسية األخرى. 

على حق    1981( لسنة  89النص في قانون الصحة العامة العراقي رقم ) .5

إضافة فقرة جديدة إلى ( منه، ب4الوصول الى المعلومة الصحية، وتحديداً في المادة ) 

ذه المادة تتضمن منح مجلس الوزارة ) وزارة الصحة( اختصاص نشر المعلومات ه

الصحية التي تتعلق بالوضع الصحي للدولة في الظروف الطبيعة واالستثنائية. وذلك 

، ولكونه القانون الذي يترجم الحق في 2005انسجاماً مع اللوائح الصحية الدولية لسنة  

 ضعه موضع التنفيذ.وي 2005نص عليه دستور  الصحة الذي

هيئة  .6 مع  والتشاور  بالتعاون  العراقي  الوزراء  مجلس  قيام  ضرورة 

المجلس بشأن  يتضمنها قرار يصدر من  آلية مشتركة  اإلعالم واالتصاالت، بوضع 

شركات االتصاالت العاملة في العراق وشركات االنترنت، يوجب عليها تقديم خدمة 

زية في ظل أزمة وباء كورونا لما لهذه الخدمة  لمواطنين، أو بأسعار رمانترنت مجانية ل

من أهمية في ولوج المواطن إلى مصدر المعلومات الصحية التي بحوزة الجهات ذات 

العالقة، ومحاسبة الشركات التي تخالف هذا القرار بجزاءات صارمة، خصوصاً وان 

تأخر رواتب خفاض قدرتهم الشرائية والمواطنين يعانون في هذه الفترة من البطالة وان

سببها  التي  والمالية  االقتصادية  األزمة  بسبب  منها  االستقطاع  واحتمالية  الموظفين 

 الوباء. 

عن  .7 اخرى  معلومات  اية  او  الصحية  المعلومات  حجب  تم  حال  في 

اليها،  ان تصل  تريد  التي  العامة  او  الخاصة  المؤسسات  او  او االعالميين  المواطن 

نرى أن يفسح المجال للطعن بقرار المنع واعها،  اوقات االزمات بشتى ان   خصوصاً في

المعلومات   أو الحجب أمام القضاء اإلداري بشأن عدم إفصاح الجهات المسؤولة عن

التي بحوزتها، كون أن قرار المنع أو الحجب أو عدم اإلفصاح، قرار إداري يكون 
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و اإلداري،  القضاء  محكمة  اختصاص  من  عليه  سلطة الطعن  المحكمة  لهذه   يكون 

تقديرية في تحديد أحقية المؤسسة التي لم تفصح عن المعلومة باتخاذ هذا القرار من 

 عدمه.

نقترح استحداث وحدات أو شعب إدارية فنية مختصة ضمن القطاعات  .8

بإصابتهم   المشتبه  من  المأخوذة  العينات  لفحص  المخصصة  والمختبرات  الطبية 

ج الفحوصات للرأي العام عبر متها تنحصر بإعالن نتائ (، مه  PCRبفيروس كورونا )

التوزيع الجغرافي لها، وترتبط ارتباطاً  موقع رسمي خاص بهذه الوحدات، وحسب 

مباشراً بخلية األزمة لتقوم األخيرة بتوحيدها وإعالنها في نهاية كل يوم عبر موقعها 

تر نفسه  الوقت  وفي  الصحة،  وزارة  مجلس  مع  وبالتنسيق  هذه الرسمي،  نتائج  سل 

انتظار  الفحوصات   دون  العينة،  أرسلت  التي  الجهة  إلى  بمجرد ظهورها  بأول  أول 

توحيدها مع النتائج المتعلقة بفحوصات الجهات األخرى، كل تلك اإلجراءات يجب أن 

 ( المستشفيات on lineتتم عبر شبكة االنترنت  بين  المواقع االلكترونية  تبادل  بعد   )

لتجنب التأخير الذي  (PCR)بتحليلت المختصة  بين المختبراوالقطاعات المعنية، و 

المتعلقة  الصحية  المعلومة  إلى  السريع  الوصول  وضمان  الورقي،  البريد  يسببه 

باإلصابات، ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بالسرعة المطلوبة. ويأتي كل ذلك 

قرارانسجاماً   لسنة378 ) المرقم العراقيالوزراء   مجلس مع   المتضمن  2018 ( 

 لكترونية.اال الحكومة مشروع

التي   .9 التوعوية  التدريبية  والدورات  والمؤتمرات  الندوات  إقامة  نقترح 

المواطنين  قبل  من  المعلومات  إلى  الوصول  في  الحق  ممارسة  إلى  اللجوء  تشجع 

بحياتهم،  والمتعلقة  العامة  السلطات  من  تصدر  التي  القرارات  معرفة  من  لتمكينهم 

ة التي يخلقها حق الوصول إلى المعلومة عبر الشفافي  ومحاولة االشتراك في اتخاذها

ثقافة  لتعزيز  المؤتمرات  هذه  في  محاور  تخصيص  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

الموظفين والمسؤولين القائمين على رأس السلطة بأهمية نشر المعلومات التي تتعلق 
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ى أن يتم بمصلحة المواطن لكي تستمد السلطة قوتها منه إذا تعاملت معه بشفافية، عل 

وسع في إقامة هذه الندوات والمؤتمرات في أوقات األزمات وخصوصاً األزمات الت

الصحية، وان كانت الكترونية عبر االنترنت مثلما يحصل اليوم بكثرة في ظل أزمة 

 وباء كورونا. 
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المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة وضعية 

 والمتوسطة في ظل جائحة كورونا 

 اآلثار والحلول الممكنة

 

 ذ. لحسن العيوض            

باحث بسلك الدكتوراه بكلية             

 أكادير  -الحقوق

إطار بالوكالة الوطنية          

 للمحافظة العقارية  

 

 ة: ـمقدم     

ليوم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا هي أزمة يعرفها العالم اإن األزمة التي  

غير مسبوقة ستكون لها آثار وخيمة على المستويين االقتصادي واالجتماعي، إذ أكد  

تقرير صادر عن صندوق النقد العربي حول "آفاق االقتصاد العربي" أن امتداد األثر 

مستويا  تأثر  عنه  يترتب  كورونا  لفيروس  والطلب،االقتصادي  العرض  وتراجع   ت 

مستويات التجارة الدولية السلعية والخدماتية، وتراجع المتحصالت من النقد األجنبي في 

ظل انخفاض تحويالت العاملين في الخارج فضال عن انخفاض متوقع في اإليرادات 

ودعم  1النفطية  األزمة  حدة  من  للتخفيف  التمويل  من  المزيد  من  ذلك  يفرضه  وما   ،

 ضررة.االقتصادية المت  القطاعات 

 
تقرير صؤؤادر عن صؤؤندو  النقد العربي حو  "آفا  االقتصؤؤاد العربي" انصؤؤدار الحادط عشؤؤر، أبري    -1

 .14ا  2020
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والمغرب كغيره من الدول، تأثر بتداعيات الجائحة على عدة مستويات، نذكر من 

والناتج الداخلي الخام، وتأثر المالية العمومية من   1بينها تراجع معدل النمو االقتصادي 

وانخفاض  الصعبة،  العملة  احتياطي  وتراجع  النفقات،  وارتفاع  اإليرادات  نقص  جهة 

األجنمستويا االستثمار  ارتفاع ت  وكذا  المالية،  األسواق  أداء  وتباطؤ  المباشر،  بي 

 . 2حاجيات البنوك المغربية للسيولة النقدية 

العالمي  الركود  أن  المتحدة مؤخرا من  األمم  ذاته، حذرت منظمة  السياق  وفي 

ية، أصبح شبه مؤكدا، وأن االستجابات الوطنية الفردية الحالية للفيروس لن تكون مجد 

الموقف هذا  االقتصادات   وأن  من  ومبتكرة  وحاسمة  منسقة  سياسية  إجراءات  يتطلب 

الرائدة في العالم لمواجهة وضع غير مسبوق سوف يكلف االقتصاد العالمي ما ال يقل 

في ظل تراجع محتمل لنمو االقتصاد العالمي إلى   2020عن تريليون دوالر في عام  

 .3بالمائة هذا العام  2أقل من 

ير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة أن يكلف شهران  تيجة لذلك، يتوقع وزون 

نقاط من نمو الناتج الداخلي اإلجمالي برسم   6من الحجر الصحي، االقتصاد المغربي  

 
االقتصؤادط ألدن  مسؤتوى منذ عشؤرين سؤنة ىذ يتوق  حسؤب المندوبية السؤامية للتخطيط أن ينخفض النمو   -1

 تقريبا، أط بانخفاض بنسبة الثلث.
بالمائة،   5.2، وذلك بنسبة  1996اد الوطني أقوى تراج  له منذ سنة  يتوق  بنك المغرب أن يسج  االقتص  -2

األنشؤؤؤطة غير بالمائة، وأن تنخفض في    4.6ويرتقب أن تتراج  القيمة المضؤؤؤافة في القطاع الفالحي بواق   
بالمائة. أما عل  مسؤؤؤتوى الحسؤؤؤابات الخارجية، تظهر البيانات الموقتة لشؤؤؤهر أبري ،   5.3الفالحية بنسؤؤؤبة  

بالمائة، ومداخي  األسؤؤفار بنسؤؤبة   12.6بالمائة والواردات بنسؤؤبة   19.7ك  من الصؤؤادرات بنسؤؤبة   تراج 
بالمائة، أما بالنسؤبة لتدفقات االسؤتثمارات    10.1بالمائة، وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بنسؤبة    12.8

 د الداخلي انجمالي هذا السنة.بالمائة من النات  1.5األجنبية المباشر) فيرتقب أن تتراج  ىل  ما يعاد  

 16لمجلس بنك المغرب المنعقد يوم الثالثاء   2020أنظر: بالغ حو  االجتماع الفصؤلي الثاني برسؤم سؤنة    -
يونيو  20اطل  عليه بتاري    www.bkam.maالموق  االلكتروني لبنك المغرب:  منشؤؤور ب ،  2020يونيو 
2020 .  

 .5تقرير صادر عن صندو  النقد العربي حو  "آفا  االقتصاد العربي"، مرج  سابق، ا   -3

http://www.bkam.ma/
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، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر، وكانت الخسارة 2020سنة  

 . 1جائحة كورونا  من طرف صندوق تدبير ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي

ومن هذا المنطلق، وحرصا من جاللة الملك على تأهيل المنظومة الصحية، ودعم  

التداعيات االجتماعية  االقتصاد الوطني، والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من 

للجائحة، أعطى جاللته تعليماته السامية بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل 

بتدب   اسم " بمقتضى المرسوم  19-ير جائحة فيروس كورونا كوفيد "الصندوق الخاص 

ماليير درهم من   10الذي خصصت له    20202مارس    16الصادر في    2.20.269رقم  

الميزانية العامة للدولة، كما أقرت لجنة اليقظة االقتصادية المحدثة مجموعة من التدابير 

غيرة جدا والصغيرة ، وخاصة المقاوالت الصلفائدة المقاوالت المتضررة من الجائحة

 والمتوسطة والمهن الحرة.

وقطاع المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بدوره تأثر كثيرا بتداعيات 

جائحة كورونا، من عدة جوانب تتمثل في التوقف الجزئي أو الكلي لنشاط المقاوالت، 

خفيض اليد نسبة اإلنتاج، وكذا ت  وتراجع كبير للصادرات وعائدات السياحة، وتقليص 

هذا  على  األزمة  تأثير  شدة  بجالء  تعكس  االقتصادية  المؤشرات  هذه  وكل  العاملة، 

 القطاع، مما جعل الجميع اليوم متخوف من إفالس عدد كبير من المقاوالت الوطنية. 

غير أنه يجب أن نشير إلى أن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع المقاوالت الصغيرة  

ل  جدا والمتوسطة  قبل ظهور والصغيرة  ما  إلى  أغلبها  يعزى  بل  اللحظة،  وليدة  يست 

الجائحة، حيث أكدنا في دراسة سابقة لنا على أن: "المقاولة الصغرى والمتوسطة تعاني  

اليوم من عدة مشاكل إما داخلية أو خارجية تتمثل أساسا في ضعف التنافسية والقدرة 

 
الت المفترضؤؤة للفر  والمجموعات  تعقيب السؤؤيد وزير االقتصؤؤاد والمالية وىصؤؤالح اندار) عل  التسؤؤاو  -1

اتجة عن جائحة  البرلمانية بمجلس المسؤؤتشؤؤارين بخصؤؤوا "التدابير المالية واالقتصؤؤادية لمجابهة األزمة الن 
  .5، ا 2020ماط  19ببالدنا"، بتاري   19 -كورونا كوفيد

 .1540. ا 2020مارس  17مكرر بتاري   6865المنشور بالجريد) الرسمية عدد  -2
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ى التمويل البنكي بسبب تية، وصعوبة الحصول عل على اإلنتاج، وضعف مواردها الذا

المستحقات  سداد  في  والتأخر  اإلجراءات،  وتعقد  المقدمة  الضمانات  مستوى  ضعف 

المالية لهذه المقاوالت من قبل المؤسسات والمقاوالت العمومية، فضال على االنعكاسات 

.. نافسية هذه المقاوالت.السلبية التفاقيات التبادل الحر المبرمة مع العديد من الدول على ت

كل هذا أدى إلى تأزم وضعية هذه المقاوالت ماليا واقتصاديا وبالتالي تعرضها لإلفالس، 

 .      1وهذا ما اصطلحنا عليه اليوم بمفهوم أزمة المقاوالت الصغرى والمتوسطة" 

واختيار عنوان هذه الدراسة جاء نتيجة ألهمية المقاوالت الصغيرة والمتوسطة  

نية، وفي إنتاج الثروة والقيمة المضافة؛ حيث تمثل حوالي منظومة االقتصادية الوطفي ال

بنسبة    95 وتساهم  بالمغرب،  المقاوالتي  النسيج  من  االستثمار   40بالمائة  من  بالمائة 

بالمائة من اليد العاملة   50بالمائة من الصادرات، كما تشغل حوالي    30الوطني، وبنحو  

ملة على مستوى القطاع الصناعي، إال بالمائة من اليد العا 66على المستوى الوطني، و 

بالمائة من   20أنها هذه رغم كل ذلك تظل مساهمتها دون المستوى، إذ ال تحقق سوى  

، والسبب في ذلك كونها تعاني من عدة مشاكل. وهذا ما يجعلنا 2الناتج الداخلي الخام 

بأن المقاوالت الصغيرة والمتوسطة ال   عية  تعاني من أزمة نصوص تشري اليوم نقول 

 وإنما من أزمة مواكبة ودعم من طرف الدولة والمؤسسات الحكومية المعنية. 

اإلشكاالت  من  العديد  تثير  التي  المواضيع  أحد  يشكل  الدراسة  فموضوع  إذن، 

قطاع  على  كورونا  جائحة  آثار  هي  ما  اآلتي:  في  اختزالها  يمكن  التي  والتساؤالت 

الصغيرة جد  والمقاوالت  والمتوسطة؟  والصغيرة  المتخذة من طرف ا  التدابير  ما هي 

 
ن العيوض، دور البنوك التشؤؤاركية في ح  أزمة المقاوالت الصؤؤغرى والمتوسؤؤطة، مجلة القضؤؤاء لحسؤؤ -1

 .129، ا 2019ربي   -مكرر، شتاء 11التجارط، العدد 
لحسؤن العيوض، المقاولة الصؤغير) جدا والصؤغرى والمتوسؤطة بالمغرب: رصؤد واق  الحا  وتصؤورات    -2

دوليؤة المنظمؤة من طرف مختبر األبحؤاث في ريؤاد) األعمؤا  حو  رهؤانؤات انصؤؤؤؤالح، مؤداخلؤة في النؤدو) الؤ
شؤراكة م  موسؤسؤة هانس سؤايد  حو   والتموي  والتدقيق والمركز المغربي للدراسؤات وتحلي  السؤياسؤات ب 

بالمدرسؤؤؤؤة    2018نونبر  3و  2موضؤؤؤؤوع: "رياد) األعما : الحقائق والممارسؤؤؤؤات الريادية"، وذلك يومي  
   .  2أكادير، غير منشور)، ا الوطنية للتجار) والتسيير ب 
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حلول  وأي  القطاع؟  هذا  على  األزمة  حدة  من  للتخفيف  المعنية  الحكومية  السلطات 

 وتصورات ممكنة للرفع من تنافسية هذا القطاع وإنعاشه في عالم ما بعد أزمة كورونا؟ 

وتحليلها في هذه الدراسة، معتمدين  هذه التساؤالت وغيرها، سنحاول مقاربتها  

 لتقسيم التالي: على ا

 المطلب األول: واقع قطاع المقاوالت الصغيرة والمتوسطة في ظل الجائحة   -

 كورونا على   المطلب الثاني: الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات أزمة  -    

 قطاع المقاوالت الصغيرة والمتوسطة 

او ب األول: واقع قطـاع المـق ل  المطـل ــطـة في ـظ ــغيرة والمتوســ الت الصــ

 الجائحة

شك أن قطاع المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة اليوم غير قادر   ال

على مواجهة التداعيات الي خلفتها األزمة الصحية على المستوى االقتصادي والمالي، 

اتخذتها   التي  التدابير  بالرغم من  المستويات  كثيرا على جميع  تأثر  اليقظة حيث  لجنة 

المقاوالت المتضررة وتفادي وقوعها في دوامة االقتصادية وبنك المغرب لدعم صمود 

 وشبح اإلفالس. 

وسنحاول في هذا المطلب الوقوف على آثار جائحة كورونا على قطاع المقاوالت  

الصغيرة والمتوسطة، فضال عن إبراز أهم التدابير المتخذة للتخفيف من حدة هذه اآلثار 

 اآلتي: مة على خزينة هذه المقاوالت؛ وذلك وفق المنوال الوخي
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ــغيرة  المقــاوالت الصــ الفقرة األولى: آثــار جــائحــة كورونــا على قطــاع 

 والمتوسطة

كوفيد   كورونا  جائحة  أزمة  آثار  وتقييم  رصد  إطار  المقاوالت    19في  على 

السامية  كشفت دراسة نوعية أنجزتها المندوبية   الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة،

 : 1، عن النتائج اآلتية 2020أبريل  3 إلى 1للتخطيط، خالل الفترة الممتدة من 

 توقف نشاط المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة   أوال:

%  57أي ما يعادل    -مقاولة    142000صرح، في بداية شهر أبريل، ما يقرب  

أنها أوقفت نشاطها بشكل   -والمتوسطةمن مجموع المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة  

مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا،  135000د من مؤقت أو دائم؛ حيث إن أزي

مقاولة بصفة نهائية، وتبعا لذلك، فإن نسبة المقاوالت التي أوقفت   6300في حين أقفلت  

بالمائة    26و   بالمائة من المقاوالت الصغيرة جدا،  72نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل  

 المقاوالت الكبرى.  بالمائة من  2من المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، و

كما أفادت الدراسة أن من بين القطاعات األكثر تضررا من هذه األزمة )في حالة  

بالمائة، وصناعات النسيج والجلد بنسبة   89توقف( نجد قطاع اإليواء والمطاعم بنسبة  

بالمائة، ثم قطاع البناء بنسبة   73ية والميكانيكية بنسبة  بالمائة، والصناعات المعدن  76

 بالمائة.   60رب تقا

 ثانيا: تخفيض اليد العاملة

بالمائة من المقاوالت   27أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على التشغيل، إذ أن  

اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم، وارتباطا بذلك، قد تم تخفيض 

 
ة والبناء مقاولة منظمة تعم  في قطاعات الصناعة التحويلي   4000أجريت هذا الدراسؤة عل  عينة ضؤمت    -1

 والطاقة والمعادن والصيد البحرط والتجار) والخدمات التجارية غير المالية.
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المقاوالت بالمائة من اليد العاملة في    20أي ما يعادل    1منصب شغل  260007ما يقارب  

بالمائة لدى   22بالمائة لدى المقاوالت الصغيرة جدا و  21المنظمة. وقد بلغت هذه النسبة  

بالمائة بالنسبة للمقاوالت الكبرى، زد على ذلك   19المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، و 

العاملين ا  57أن   المقاوالت الصغيرة جدا  بالمائة من  ينتمون إلى  لمتوقفين عن العمل 

 والمتوسطة.   والصغيرة

منصب شغل في    133000وأضافت الدراسة أنه قد يكون تم تخفيض أزيد من  

بالمائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في   18قطاع التصدير، أي نسبة  

ذه القطاعات؛ صناعة النسيج جميع قطاعات األنشطة االقتصادية، ويأتي في مقدمة ه 

 بالمائة(.   60م واالتصال ) بالمائة(، وقطاع اإلعال  62والجلد )

 ثالثا: تقليص نسبة اإلنتاج

بالمائة من إجمالي   43أي  -ذلك أن نصف المقاوالت التي استمرت في أنشطتها 

 81اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع هذه الظرفية االستثنائية، بينما   -المقاوالت 

بالمائة أو أكثر. ويأتي   50بالمائة من هذه المقاوالت اضطرت إلى تخفيض إنتاجها بنسبة  

بالمائة، وقطاع اإليواء والمطاعم بنسبة  62في مقدمة هذه القطاعات قطاع البناء بنسبة  

بالمائة، والنقل والتخزين   52بالمائة، والصناعات الكيمائية وشبة الكيماوية بنسبة    60

 بالمائة.  44المائة، ثم صناعة النسيج والجلد بنسبة ب  57بنسبة 

 جع حجم الصادراترابعا: ترا

يقرب   ما  أن  على  النوعية  الدراسة  المصدرة   67أكدت  المقاوالت  من  بالمائة 

تضررت من جراء األزمة، حيث إن كل مقاولة واحدة من بين تسع مقاوالت قد تكون  

اوالت من بين تسعة قد تكون علقت أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مق

 
 دون األخذ بعين االعتبار القطاع المالي والفالحي. -1
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تزال ثلث المقاوالت المصدرة تزاول نشاطها االقتصادي أنشطتها بشكل مؤقت، بينما ال  

 لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها. 

األربعة   باألشهر  المتعلقة  والمالية  االقتصاد  وزارة  إحصائيات  على  واعتمادا 

بالمائة مقابل   61.5ير للصادرات بـنسبة  ، تم تسجيل تراجع كب 2020األولى من سنة  

القطاعات التصديرية األكثر تضررا في األنشطة الصناعية    للواردات، وتتمثل  37.6

)ناقص   السيارات  قطاع  مثل  العالمية  القيمة  بسالسل  وصناعات 96المرتبطة   ،)%

%(، كما تراجعت عائدات السياحة 93%(، واإللكترونيك )ناقص  81الطيران )ناقص  

 .20201بالمائة برسم شهر أبريل  60بة بنس 

ع جديدة صادرة  دراسة  جدا  وفي  الصغيرة  للمقاوالت  المغربية  الكونفدرالية  ن 

والصغيرة والمتوسطة حول تأثر المقاوالت الصغرى باألزمة الحالية المرتبطة بانتشار 

 تم رصد النتائج التالية:   2فيروس كورونا المستجد 

بالمائة من المقاوالت الصغيرة    8المقاوالت الصغيرة جدا وبالمائة من    90أن    -  

 تأثرت كثيرا باألزمة؛والمتوسطة 

  20أن مقاوالت التجارة والخدمات هي األكثر تضررا بنسب تجاوزت    -

بالمائة، ومقاوالت البناء بنسبة    13.5بالمائة، تليها المقاوالت السياحية بنسبة  

بنسبة    12.7 الرقمي  التواصل  ميدان  في  العاملة  المقاوالت  ثم    10.5بالمائة 

 بالمائة؛  

 لمتوسطة أقفلت بشكل تام؛ المقاوالت الصغيرة وا بالمائة من 83أن  -

 
تعقيب السؤؤيد وزير االقتصؤؤاد والمالية وىصؤؤالح اندار) عل  التسؤؤاوالت المفترضؤؤة للفر  والمجموعات    -1

وا "التدابير المالية واالقتصؤؤادية لمجابهة األزمة الناتجة عن جائحة  البرلمانية بمجلس المسؤؤتشؤؤارين بخصؤؤ
 .4ببالدنا"، مرج  سابق، ا  19 -كورونا كوفيد

من المقاوالت الصؤغير) جدا والصؤغير) والمتوسؤطة والتعاونيات،  1080  همت هذا الدراسؤة عينة ضؤمت  -2
  أنشطتهم جراء جائحة كورونا. سواال ىل  مسيرط هذا الموسسات بشأن مدى تأثر  18ىذ تم توجيه 
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بالمائة من المقاوالت التجارية أوقفت نشاطها بشكل تام في حين   81أن    -

 بالمائة؛   89.4يرتفع الرقم في قطاع الخدمات إلى 

 بالمائة من المقاوالت الصغيرة والمتوسطة أوقفت نشاطها جزئيا؛  17أن  -

صارت اليوم في   مقاولة صغيرة ومتوسطة  ماليين  5بالمائة من أصل    90أن    -

 حالة جمود؛ 

 مليون شخص وجودوا أنفسهم في حالة عطالة.  15أن -

وإلى جانب هذه اآلثار الوخيمة، البد من التأكيد على أن قطاع المقاوالت الصغيرة 

في  أهمها  إبراز  يمكن  وإكراهات،  مشاكل  عدة  من  يعاني  يزال  وال  كان  والمتوسطة 

 اآلتي:  

 آجال األداءمشكل استمرارية تمديد أوال: 

القانون رقم   الرغم من صدور  للقانون رقم    32.10على  بمثابة    15.95المتمم 

قصد تقنين وتقليص آجال أداء الديون التجارية والحد من آفة التأخر في  1مدونة التجارة 

وتطورها   أداء هذه الديون والتي تؤثر على الموازنة المالية للمقاولة الصغيرة والمتوسطة

تها التنافسية؛ إال أن حساب آجال األداء ال زال يعرف تزايدا، فحسب دراسة ونموها وقدر

( حول المغرب، فقد  Cofaceأنجزتها الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية ) 

سنة   سنتي    2016عرفت  بين  ما  الفترة  فخالل  األداء،  آجال  تمديد  في   2015تزايدا 

يوما،   90التي عرفت آجال تسديد تتجاوز   المقاوالت من العينة  ، شهدت حصة2016و

بالمائة، في حين تراجعت حصص المقاوالت التي حققت  33بالمائة إلى  25تزايدا من 

 
المتمم  32.10بتنفيذ القانون رقم    2011غشؤؤؤؤت   17الصؤؤؤؤادر في    1.11.147الظهير الشؤؤؤؤريف رقم    -1

المتعلق بمدونة التجار). المنشؤؤؤور بالجريد)   15.95الكتاب األو  من القانون رقم   ألحكام القسؤؤؤم الراب  من
 .4930. ا 2011أكتوبر  6بتاري   5984الرسمية عدد 
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يوما( ومن   30- 60بالمائة بالنسبة لآلجال )  24بالمائة إلى    30آجال تسديد أقصر من  

 .1يوما   30بالمائة بالنسبة آلجال تقل عن   6بالمائة إلى   10

  

 
لحسؤن العيوض، دور البنوك التشؤاركية في ح  أزمة المقاوالت الصؤغرى والمتوسؤطة، مرج  سؤابق، ا   -1

 .130و 129
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 ثانيا: مشكل  المنافسة غير الشريفة من طرف االقتصاد غير المنظم

من المعلوم أنه ال يمكن تحسين مناخ األعمال عموما والتخفيف من مشاكل قطاع  

المقاوالت الصغيرة والمتوسطة خاصة، دون مضاعفة الجهود من أجل إدماج أفضل 

لمندوبية السامية للتخطيط الصادرة عن اللقطاع غير المنظم؛ واستنادا إلى اإلحصائيات  

، فإن وضعية هذا 2013المتعلقة بخصائص القطاع غير المنظم في سنة    2016سنة  

 القطاع تحدد كاآلتي: 

 أكثر من مليون وحدة إنتاج غير منظمة؛  -

 بالمائة منها في قطاع التجارة؛  70حوالي  -

 ية؛ بالمائة من اليد العاملة ال تتوفر على تغطية صح  98 -

 بالمائة من اليد العاملة ال تتوفر على عقد شغل مكتوب؛  97 -

 من الشغل غير الفالحي بالمغرب؛  36.3يمثل ما يقرب  -

 بالمائة من مجموع كتلة األجور؛   4يمثل  -

 قطاع تهيمن عليه المقاوالت الصغيرة جدا؛  -

حوالي نصف وحداته اإلنتاجية يحقق رقم معامالت سنوي يقل عن   -

 ف درهم؛ أل 100

 .1بالمائة  12.6ضعف القيمة المضافة وطنيا حوالي  -

وتؤكد هذه المؤشرات كلها على استمرارية األنشطة غير المهيكلة ببالدنا وتعقد 

وضعيتها، وهو األمر الذي ينبغي أن يحمل على التفكير أكثر في األسباب الكامنة وراء 

سة غير الشريفة التي يمارسها ن المناف عدم نجاعة التدابير المتخذة إلى حدود اليوم للحد م

 القطاع غير المنظم إضرارا بمصالح المقاوالت الصغيرة والمتوسطة. 

  

 
. منشؤؤؤؤور بالموق  االلكتروني 54، ا  2016عي والبيئي لسؤؤؤؤنة  تقرير المجلس االقتصؤؤؤؤادط واالجتما  -1

  . 2020ماط  16تاري  اطل  عليه ب    www.cese.ma للمجلس:

http://www.cese.ma/
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 ثالثا: مشكل الولوج إلى التمويل البنكي

حسب تقديرات بنك المغرب التي ارتكزت على بيانات حصيلة المكتب المغربي  

نية موارد المقاوالت من على بللملكية الصناعية والتجارية، فإن الرساميل الخاصة تهي

بلغت هذه الرساميل   2016و   2012الصغيرة والمتوسطة، ففي الفترة الممتدة بين سنتي  

البنكية و  20بالمائة مقابل    37ما متوسطه   للقروض  بين   19بالمائة  للقروض  بالمائة 

 .1المقاوالت 

لتجارية  وبناء على البيانات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وا

وحسابات بنك المغرب، فإن بنية التزامات المقاوالت الصغيرة والمتوسطة بين سنتي 

بنسبة    2016و   2012 الذاتية  األموال  عليها  تشكل   37تهيمن  ال  بينما  بالمائة، 

 المائة. ب  7االقتراضات البنكية قصيرة األجل إال 

والبيئي لسنة  وفي ذات السياق، أوضح تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي  

مقارنة مع بالمائة    3.2أن تطور القروض البنكية اتسم بوتيرة بطيئة، حيث سجل    2018

، وتشكل هذه الوتيرة استمرارا 2016في سنة  بالمائة    4.2و  2017بالمائة في سنة    3.1

في سياق اقتصادي اتسم   2012بع القروض البنكية منذ سنة  لمنحى النمو البطيء الذي ط

 . 2بالتباطؤ 

 االنعكاسات السلبية التفاقيات التبادل الحرمشكل  ابعا: ر

أبان الواقع العملي على أن جل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها المملكة المغربية 

اف )اتفاقية التبادل الحر مع العديد من الدول سواء على المستوى الثنائي أو متعدد األطر

ر مع الواليات المتحدة األمريكية، اتفاقية التبادل مع االتحاد األوروبي، اتفاقية التبادل الح

 
مكرر بتاري   6738، منشؤور بالجريد) الرسؤمية عدد 124، ا  2017تقرير بنك المغرب للسؤنة المالية   -1

 .9838. ا 2018دجنبر  27
. منشؤؤؤؤور بالموق  االلكتروني 63، ا  2018تقرير المجلس االقتصؤؤؤؤادط واالجتماعي والبيئي لسؤؤؤؤنة    -2

 .2020ماط  18اطل  عليه بتاري     www.cese.ma للمجلس:

http://www.cese.ma/
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الحر مع تركيا(، قد فاقم من وضعية المقاوالت الصغيرة والمتوسطة المتأزمة أصال، 

 فغالبا ما تسببت في: 

 ألف مقاولة متوسطة وصغيرة؛  28إفالس  -

 فقدان أكثر من مليون منصب شغل؛  -

 الوطني؛  فقدان المستثمر األجنبي الثقة في االقتصاد  -

بالمائة من المقاولين المغاربة يرون أن األمور    16أن حوالي    -

 .1تسير في اتجاه األسوأ

 خامسا: مشكل ضعف االبتكار

لعوامل اإلنتاج، هذه يعد هذا المشكل عائقا يحد من وتيرة زيادة اإلنتاجية الكلية  

دينامية، فالمغرب األخيرة التي تعد أحد المحركات الرئيسية لنمو االقتصاديات األكثر  

الرتبة   في  بالدنا  إذ صنفت  الميدان،  هذا  في  متدنية  في "مؤشر   72يصنف في رتب 

 . 20182- 2017في "مؤشر التنافسية العالمي" برسم سنة    94االبتكار العالمي" والرتبة  

على الفقر ــة  األزم ــأثيرات  ت من  للتخفيف  ــذة  المتخ ــدابير  الت ــة:  ــاني الث ة 

 ةالمقاوالت الصغيرة والمتوسط

من أجل التخفيف من حدة أزمة كورونا وآثارها   3عمدت لجنة اليقظة االقتصادية 

السلبية على المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلى اتخاذ جملة من التدابير 

 
مدونة التجار):  القاضؤي بنسؤ  وتعويض الكتاب الخامس من   73.17لحسؤن العيوض، القانون الجديد رقم    -1

 . 14، ا 2019، مارس 6السيا  ومواطن انصالح، مجلة انرشاد القانوني، العدد 
. منشؤور بالموق  االلكتروني 45، ا  2017البيئي برسؤم سؤنة تقرير المجلس االقتصؤادط واالجتماعي و  -2

 .2020ماط  23اطل  عليه بتاري     www.cese.ma للمجلس:
أقدمت الحكومة المغربية عل  ىنشؤؤؤؤاء لجنة تعن  بتتب  وتقييم الوضؤؤؤؤعية االقتصؤؤؤؤادية الوطنية ومواكبة    -3

كثر تضؤؤررا في ظ  هذا الظروف الصؤؤعبة التي تعيشؤؤها بالدنا تحت مسؤؤم  "لجنة  القطاعات االقتصؤؤادية األ
المالية وىصؤؤالح اندار)،  وتضؤؤم في  اليقظة االقتصؤؤادية"، والتي يتول  تنسؤؤيق أشؤؤغالها وزير االقتصؤؤاد و

لخارج،  تشؤكيلتها ك  من وزار) الداخلية، ووزار) الشؤوون الخارجية والتعاون انفريقي والمغاربة المقيمين با
ووزار) الفالحة والصؤؤؤؤيد البحرط والتنمية القروية والمياا والغابات، ووزار) الصؤؤؤؤحة، ووزار) الصؤؤؤؤناعة  

قمي، ووزار) السؤؤؤياحة والصؤؤؤناعة التقليدية والنق  الجوط واالقتصؤؤؤاد  والتجار) واالقتصؤؤؤاد األخضؤؤؤر والر
عؤة المهنيؤة لبنوك المغرب،  االجتمؤاعي، ووزار) الشؤؤؤؤغؤ  واندمؤاج االجتمؤاعي، وبنؤك المغرب، والمجمو

http://www.cese.ma/
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لتوازن االقتصادي الوطني، والتي تبقى مجرد حلول مؤقتة إلى غاية  تروم الحفاظ على ا

 مكن إجمال هذه التدابير فيما يلي: انفراج األزمة الصحية، وي

إلى غاية    -1 اإليجار  بقروض  المتعلقة  البنكية وتلك  القروض    30تأجيل سداد 

 بدون أداء أي رسوم أو غرامات؛        2020يونيو 

ائتماني إضا  -2 في للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي  تفعيل خط 

معامالتها   رقم  يتعدى  ال  التي  المقاوالت  تدهورت   500لفائدة  والتي  درهم،  مليون 

خزينتها بسبب تراجع نشاطها بما في ذلك المقاوالت العاملة في قطاع العقار، وأكد وزير 

اإلط هذا  في  الممنوحة  القروض  أن  اإلدارة  وإصالح  والمالية  ما االقتصاد  تناهز  ار 

المقاوالت 85قرض، حوالي    15.589مجموعه   منها  استفادت  القروض  هذه  من   %

 ؛1مليون درهم  10جدا التي ال يتجاوز رقم معامالتها  الصغيرة

 ؛2020يونيو   30إيقاف دفع التكاليف والمساهمات االجتماعية حتى   -3

يونيو    30ية حتى إيقاف إصدار اإلشعار لغير الحائز وتعليق المراقبة الضريب  -4

 ؛2020

مليون   20ن  ع  2019استفادة المقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة المالية    -5

متى رغبت   2020يونيو    30درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية إلى غاية  

 في ذلك؛ 

تجنيب المقاوالت الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في اإلنجاز   -6

 مل مسؤوليته؛ الذي ال تتح

 
واالتحؤاد العؤام لمقؤاوالت المغرب، وجؤامعؤة الغرف المغربيؤة للتجؤار) والصؤؤؤؤنؤاعؤة والخؤدمؤات ثم جؤامعؤة غرف  

 ليدية. الصناعة التق
عرض السؤؤيد وزير االقتصؤؤاد والمالية وىصؤؤالح اندار) أمام مجلس المسؤؤتشؤؤارين جوابا عل  تسؤؤاوالت    -1

بخصؤؤؤوا "التدابير المالية واالقتصؤؤؤادية لمجابهة األزمة الناتجة عن جائحة  الفر  والمجموعات البرلمانية 
 .8، ا 2020ماط  19ببالدنا"، بتاري   19 -كورونا كوفيد
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أطلق    -7 المركزي  الضمان  للضمان على مستوى صندوق  جديدة  آلية  إحداث 

من مبلغ القرض، كما تغطي بالمائة   95ن أكسجين"، ويغطي هذا الضمان عليها "ضما 

بأجور  خاصة  والمتعلقة  الجارية  المصاريف  من  أشهر  ثالثة  البنكية  التمويالت  هذه 

وواجبات الكراء وتسديد أثمان المشتريات الضرورية، وقد تصل األجراء والمستخدمين  

لما أنه بلغت نسبة االستفادة من هذا  مليون درهم. ع  20هذه التمويالت إلى ما مبلغه  

 ؛1مليار درهم  9.5مقاولة بغالف مالي قدره  17600القرض المضمون لحد اآلن  

والت العاملة في قطاع توسيع االستفادة من آلية ضمان أوكسجين لفائدة المقا  -8

 العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها؛ 

ا أكثر مرونة، وتجويد شروط الحصول  مراجعة آلية ضمان أوكسجين وجعله  -9

على التمويل الستئناف النشاط لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، 

 ي ضمانات؛ دون حاجة أل  2020دجنبر   31وكذا تمديدها إلى غاية  

المقاوالت   -10 إقالع  مرحلة  لتمويل  الدولة  طرف  من  للضمان  آلية  اعتماد 

وا والصغيرة  جدا  سنة  الصغيرة  من  الثاني  النصف  تم 2020لمتوسطة خالل  حيث   ،

 إطالق منتجين جديدين للضمان، هما: 

 95يتمثل في ضمان الدولة    :Relance TPEإقالع المقاوالت الصغيرة جدا     -

بالمائة من قروض إقالع النشاط االقتصادي الممنوحة للمقاوالت الصغيرة جدا والتجار 

ماليين درهم، ويمكن أن تمثل هذه القروض   10هم عن  والحرفيين الذين يقل رقم معامالت

 بالمائة من رقم المعامالت السنوية؛   10

 
 للتوس  أكثر حو  التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة االقتصادية منذ ىعالن حالة الطوارئ الصحية، أنظر:  -1

قتصؤؤؤادية في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المسؤؤؤتجد، مقا   لحسؤؤؤن العيوض، دور لجنة اليقظة اال  -
 .2020بتاري  فات  أبري   www.maroclaw.comمنشور بموق  مغرب القانون 

http://www.maroclaw.com/
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إقالع   - ضم   وهي:  Damane Relanceضمان  الدولة  آلية  طرف  من  ان 

بالمائة حسب حجم المقاولة، ويغطي هذا الضمان القروض   90بالمائة و  80يتراوح بين  

الستئناف   يزيالممنوحة  التي  المقاوالت  معامالتها عن  نشاط  رقم  درهم   10د  ماليين 

 وخاصة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة. 

الت مع تطبيق معدل  وستمكن آلية الضمان هذه من تمويل متطلبات اشتغال المقاو 

نقطة   200بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب زائد  4فائدة أقصى قدره 

 . 1سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين  7ى  أساس، كما يمكن سداد هذه القروض على مد 

الرؤساء   -11 إلى  منشورا  اإلدارة  وإصالح  والمالية  االقتصاد  وزير  إصدار 

 2020مارس    26العامين ومديري المؤسسات والمقاوالت العمومية بتاريخ  المديرين  

في شأن تسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاوالت في ظل التداعيات واآلثار السلبية التي 

خلفتها جائحة فيروس كورونا على جل القطاعات االقتصادية ببالدنا، وخاصة خزينة  

طة، وذلك بهدف وفائها بالتزاماتها المالية  المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوس

لهذه  االجتماعية  التداعيات  حدة  من  التخفيف  وبالتالي  الشغل،  مناصب  على  والحفاظ 

 .  2األزمة 

 
 .2020ماط  21حصيلة االجتماع الثامن للجنة اليقظة االقتصادية المنعقد بتاري   -1
في هذا المنشؤؤور ما يلي: "...وفي هذا انطار، وتفعيال للتوجيهات الملكية السؤؤامية الوارد)    من أهم ما جاء  -2

عل  النسؤيد   19وللحد من التداعيات السؤلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيد  في نا الخطاب السؤالف الذكر،  
لحرا عل  الوفاء  االقتصؤؤادط الوطني، أهيب بكم ىعطاء تعليماتكم للمصؤؤال  المختصؤؤة التابعة لكم قصؤؤد ا

بؤالتزامؤاتهؤا المؤاليؤة اتجؤاا جمي  الشؤؤؤؤركؤاء والموردين للطلبيؤات العموميؤة من مقؤاوالت ومكؤاتؤب للؤدراسؤؤؤؤؤات  
مراقبة ومكاتب المهندسؤؤين... وبذ  ك  الجهود حت  يتم تسؤؤري  أداء ديونهم المسؤؤتحقة اتجاا ك  اندارات  وال

 والموسسات والمقاوالت العمومية.

كد عل  أهمية تظافر جمي  الجهود للتصؤؤدط لرثار السؤؤلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيد  وفي األخير، ىذ أو
بكم الحزم في تفعي  مضؤامين هذا المنشؤور حت  ال تتطور المخاطر  عل  اقتصؤادنا الوطني، فإني أهيب   19

عن ذلك من فقدان    االقتصؤؤادية المترتبة عنها ىل  مخاطر مالية تهدد النسؤؤيد المقاوالتي ببالدنا، م  ما يترتب
  لمناصب الشغ  وتداعيات اجتماعية وخيمة". 
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مد بنك المغرب مجموعة من التدابير الجديدة، سواء على  وإلى جانب ذلك، اعت

نها دعم االقتصاد مستوى السياسة النقدية أو على مستوى السياسة االحترازية، من شأ

 وإعادة تمويل النظام البنكي، وذلك من خالل: 

بالمائة، ومن    2  نقطة أساس إلى  25تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع    -

 لمائة؛ با 1.5بالمائة إلى  2

السماح لألبناك باللجوء إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم    -

 والعمالت األجنبية؛ 

لسندات التي يمكن للبنوك تقديمها لبنك المغرب كضمان توسيع نطاق ا  -

 لعمليات إعادة التمويل، ليشمل مجموعة أوسع من السندات لمدة أطول؛  

مويل المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة  تعزيز البرنامج الخاص بإعادة ت  -

والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب قروض االستثمار  

 وتيرة إعادة تمويلها؛ والرفع من

تعليق كافة عمليات توزيع الربيحات من طرف مؤسسات االئتمان برسم    -

في هذه   إلى موعد الحق، من أجل الحفاظ على قدرتها على التمويل  2019سنة  

 الظرفية االستثنائية؛

  3السحب من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي لمبلغ يعادل    -

قابلة دوالر  ثالث    مليار  لمدة  سماح  فترة  مع  سنوات  خمس  مدى  على  للسداد 

سنوات، وتم إيداع هذا المبلغ لدى بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل  

 يؤثر على الدين العام؛  ميزان األداءات، وبالتالي لن 
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إجراءات   - واتخاذ  البنوك  لفائدة  تام  بشكل  االحتياطي  الحساب  تحرير 

روض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات  خاصة لدعم إعادة تمويل الق

 القروض الصغرى. 

وعالوة على ذلك، اتخذ بنك المغرب مجموعة من اإلجراءات لمواكبة مؤسسات  

الصع على  الذاتية االئتمان  واألموال  السيولة  من  المتطلبات  تشمل  االحترازي،  يد 

لقروض البنكية في ومخصصات الديون، بهدف تسهيل ولوج المقاوالت واألسر إلى ا

 .1ظل هذه الظروف االستثنائية 

 كوروـنا على  المطـلب الـثاني: الحلول الممكـنة للتخفيف من ـتداعـيات أزـمة

  قطاع المقاوالت الصغيرة والمتوسطة

ن أجل تطوير قطاع المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والرفع من  م

تنافسيته واستشراف اآلفاق المستقبلية لهذا القطاع الحيوي ببالدنا، نقترح وضع خطة 

جميع   مع  تشاركية  مقاربة  وفق  األزمة  بعد  ما  مرحلة  في  الوطني  االقتصاد  إنعاش 

المغرب، صندوق الضمان المركزي، االتحاد   المتدخلين المعنيين )سلطات حكومية، بنك

الصغرى والمتوسطة،  بالمقاوالت  للنهوض  الوطنية  الوكالة  المغرب،  لمقاوالت  العام 

الفاعلين االقتصاديين، لجنة النموذج التنموي...( تجعل هذا القطاع من القطاعات ذات 

 األولوية، وتأخذ بعين االعتبار مقترحات الحلول اآلتية:  

ر في نظام تمويل المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، ظإعادة الن -1

الربحي،   غير  أو  الربحي  التمويل  مرتكزات  سواء  ست  خالل  من  وذلك 

 أساسية: 

 
، منشؤؤؤؤور بؤالموق  االلكتروني لبنؤك 19 -موجز التؤدابير التي اتخؤذهؤا بنؤك المغرب لمواجهؤة جؤائحؤة كوفيؤد -1

 . 2020يونيو  18اطل  عليه بتاري   www.bkam.maالمغرب: 

 

http://www.bkam.ma/
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إلى غاية    -  المقاوالت الصغيرة والمتوسطة  أداء قروض  تأجيل  تمديد 

ودراسة    2020دجنبر    31 معالجة  في  بمرونة  التعامل  إلى  البنوك  دعوة  مع 

 القروض؛ لملفات طلبات تأجي

امتياز  - )برنامج  الموجودة  التمويل  برامج  برنامج مساندة، -تقييم  نمو، 

 برنامج مقاولتي...( وإطالق منتوجات جديدة للضمان والتمويل؛ 

االستمرار في تفعيل محاور البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت   -

ا للجان  التقديرية  السلطة  تقييد  مراعاة  مع  انطالقة(  المشاريع ن )برنامج  تقاء 

التقدم  لقياس  معلوماتي  نظام  وضع  وكذا  وشفافة،  موضوعية  معايير  بوضع 

 المنجز في البرنامج؛ 

آليات التمويل التشاركي خاصة شهادات صكوك   - االستفادة من مزايا 

المقاوالت  الحتياجات  مالءمة  األكثر  التمويلية  الصيغة  تعد  التي  المشاركة 

 الصغيرة والمتوسطة؛ 

العامل صتطوير    - المخاطر ورأسمال  مثل رأسمال  البديل  التمويل  يغ 

 ورأسمال التمويل األولي خاصة على المستوى الجهوي والمحلي؛

الصغيرة    - المقاوالت  وتمويل  دعم  في  المدني  القطاع  انخراط  تشجيع 

أشكال  من  كشكل  والزكاة  للوقف  جهوية  صناديق  إحداث  عبر  والمتوسطة 

 التمويل غير الربحي. 

د من تأثيرات المنافسة غير الشريفة لالقتصاد غير المنظم على  حال  -2

والمتوسطة الصغيرة  المقاوالت  هذه   قطاع  ويضبط  يحكم  قانون  تشريع  عبر 

الممارسات، والبحث عن الحلول المالئمة الستفحال هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا 

موما، وذلك ععلى مستقبل العديد من المقاوالت الناشئة واالستقرار االقتصادي  
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عبر تقييم نظام المقاول الذاتي وتطوير سبل االدماج، وإقرارات تحفيزات جديدة  

 خاصة في ميدان الحماية االجتماعية، وتبسيط النظام الجبائي.

الصغيرة    -3 للمقاوالت  المستحقة  العمومية  الديون  متأخرات  تسوية 

المالية  والمتوسطة المستحقات  تمويل  "صندوق  إحداث  خالل  للمقاوالت    من 

غرار   على  سنوات،  خمس  أو  أربع  مثال  محدودة  لمدة  والمتوسطة"  الصغيرة 

التجربة االسبانية المتطورة في مجال مكافحة تراكم متأخرات األداء المستحقة  

المتأخرات   تمويل  "صندوق  مسمى  تحت  صندوق  أحدثت  حيث  للمقاوالت، 

،  2014و  2012ا بين  م المستحقة للموردين" والذي مكن، خالل الفترة الممتدة  

مورد، وتقليص متوسط أجل األداء    230.000ماليين فاتورة لفائدة    8من أداء  

 يوما.   35إلى 

بمثابة ميثاق المقاوالت الصغرى   53.00توسيع نطاق القانون رقم    -4

أعمالها والمتوسطة   رقم  يتعدى  ال  التي  جدا  الصغيرة  المقاوالت  كذلك  ليشمل 

وهذا من شأنه أن يعجل باستفادة هذه المقاوالت من    ،السنوي ثالثة ماليين درهم

 المزايا واالمتيازات التي يتضمنها القانون المذكور.

بما من    المتعلق بالضمانات المنقولة  21.18تنزيل أحكام القانون رقم    -5

شأنه أن يمكن المقاوالت الصغيرة والمتوسطة من تقديم األصول المنقولة المادية  

ن لتعزيز فرصها في الحصول على التمويالت الالزمة لبدء ا وغير المادية كضم

وتوسيعها،   تطويرها  أو  مشاريعها  أنجزتها  وانطالق  دراسة،  توصلت  حيث 
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دولة بهدف قياس اآلثار اإليجابية لهذا النوع من    73مؤسسة التمويل الدولية على  

 :1اإلصالحات على المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، إلى النتائج اآلتية 

 نقاط مئوية؛  8ارتفاع فرص حصول المقاوالت على التمويل بـ   -

 نقاط مئوية؛  7ارتفاع فرص الحصول على القرض البنكية بـ  -

 نقاط مئوية؛  10ارتفاع مستوى الرأسمال العامل بـ  -

نقاط    20ارتفاع مستوى األصول الثابتة الممولة من طرف البنوك بـ    -

 مئوية؛ 

 %؛3ي والانخفاض نسبة الفائدة بح  -

أشهر بالنسبة للمقاوالت    6ارتفاع فترة استحقاق القروض بأكثر من    -

 التي تمتلك قروضا. 

التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني    -6

Crowdfunding  ل محكمة  المقاوالت كآلية  لفائدة  جديدة  تمويل  تعبئة مصادر 

والمتوسطة والصغيرة  الصغر  المبتكرة، وا  المتناهية  المشاريع  حاملي  لشباب 

التعاوني   التمويل  يصل حجم سوق  أن  المتوقع  فمن  الخبراء،  تقديرات  وحسب 

، مع العلم أن المغرب يعتبر  2022مليار دوالر قبل متم سنة    140العالمي إلى  

من بين الدول األوائل على صعيد القارة اإلفريقية والشرق األوسط الذي بادر إلى 

ق إطار  التقليدية  انو وضع  للتمويالت  البديلة  التمويلية  اآللية  هذه  يؤطر  ني 

 الكالسيكية وخاصة البنوك وجمعيات السلفات الصغيرة. 

الصغيرة   -7 المقاوالت  صادرات  وتأمين  تمويل  نظام  هيكلة  إعادة 

 ، وذلك من خالل: والمتوسطة

 
بالضؤؤؤمانات المنقولة،  يتعلق  21.18المالية والتنمية االقتصؤؤؤادية حو  مشؤؤؤروع قانون رقم  تقرير لجنة    -1

، ا  2019، دور) اسؤؤتثنائية أبري   2019-2018، السؤؤنة التشؤؤريعية:  2021-2016الوالية التشؤؤريعية:  
27. 
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المنت  - واستهالك  اإلنتاج  تشجيع  عبر  المحلي  الطلب  لتحفيز  آليات  وج  وضع 

 الوطني؛ 

تشجيع المقاوالت الصغيرة والمتوسطة على التصدير نحو إفريقيا من    -    

الدعم   تقديم  باألسواق  خالل  تحقيق معرفة أفضل  تمكينها من  المالي والتقني قصد 

 المحتملة في البلدان اإلفريقية؛

خالل  مراجعة اتفاقيات التبادل الحر، ثنائية كانت أو متعددة األطراف، من    -  

فتاح على أسواق جديدة تدعم الصادرات وتنعش بعض القطاعات الواعدة بما يضمن االن

 دعم التنافسية الوطنية؛ 

الصغرى   -   المقاوالت  لفائدة  التسويقي  بالدعم  خاص  صندوق  إحداث 

 والمتوسطة. 

التفعيل الحقيقي المتياز استفادة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة من   -8

والعمل ا لها المرسوم المنظم للصفقات العمومية  لتي يخولهبالمائة ا  20حصة  

كرافعة أساسية إلنعاش  على تشجيع العروض التي تدمج القيمة المضافة المحلية 

 المقاوالت الصغيرة والمتوسطة.

تسهيل ولوج المقاوالت الصغيرة والمتوسطة إلى ميدان التكنولوجيا   -9

ناعي، وتقنية البلوك تشين أو  عبر تقنيات البيانات الضخمة، والذكاء الص  الحديثة

 ما يسمى بقواعد البيانات التسلسلية. 

لالستثمار  - 10 الجديد  الميثاق  بإصدار  نموذج    التعجيل  تشييد  أجل  من 

اقتصادي تنافسي ناجع وتهيئة ظروف تنمية اقتصادية مستدامة تستجيب لمتطلبات  

والدولي لبلوغ    ا بمتغيراتها وتحدياتها على الصعيد الوطنيمرحلة ما بعد كورون

الهدف المتمثل في اكتساب صفة "البلد الصاعد"، وهذا الميثاق هو المدخل األساسي  

 إلنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، واألنشطة المدرة للدخل.



326 
 

يتوخى    وضع ميثاق خاص بحكامة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة  -11

بكحماية   استثماراتها  وإدارة  وممتلكاتها،  المقاولة  أداءها  أصول  ودعم  فاءة، 

االقتصادي وزيادة إنتاجيتها، وتحسين عملية اتخاذ قرارتها، وتطبيق قواعد الشفافية  

 واإلفصاح، والحد من حاالت تضارب المصالح المحتملة.

  وتوسيع دائرة   تطوير أساليب الشراكات بين القطاعين العام والخاص  - 12

 التنمية االقتصادية. أهدافها بما يوسع مجال االستثمارات ويدفع بعجلة 

إعادة النظر في مسار تقويم نظام صعوبات المقاولة بشكل يستجيب   - 13

 وذلك من خالل: النتظارات قطاع المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، 

إحداث صندوق استثماري خاص بدعم المقاوالت الصغيرة والمتوسطة    -

 أو اقتصادية؛  بالقطاعات اإلنتاجية والتي تعاني من صعوبات ماليةالعاملة 

بجميع    - القيام  لكيفيات  المحدد  التنظيمي  النص  بإخراج  اإلسراع 

اإلجراءات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة بطريقة الكترونية سعيا  

 إلى تسريع إجراءات الرقمنة المقاوالتية في ظل الجائحة؛ 

تنز   -  لممارتسريع  المطلوبة  للمؤهالت  المحدد  التنظيمي  النص  سة يل 

 مهام السنديك واألتعاب المستحقة عن ممارسة هذه المهام؛

إحداث لجان أو هيئات جهوية، ذات تركيبة متنوعة، حسب القطاعات   -

وتقديم   صعبة  وضعية  في  الموجودة  المقاوالت  وتتبع  برصد  تعنى  المعنية، 

الالزمة واالستشارات الضرورية لهيكلة المقاولة    المساعدات اإلدارية والمالية 

ضمان استمرارية نشاطها، وذلك على غرار النظام الفرنسي الذي يتوفر على و

العديد من هذه اللجان مثل اللجنة المحلية لبحث المشاكل المالية للمقاولة واللجنة 

 الوزارية إلعادة البناء االقتصادي؛
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أو    -   جهوية  برامج  المستمر وضع  والتأطير  والتأهيل  للتكوين  محلية 

ومسيري   بقدراتها  لرؤساء  االرتقاء  أجل  من  والمتوسطة  الصغيرة  المقاوالت 

وجعلها في مستوى التنافسية المطلوبة، خاصة وأن اإلحصائيات الرسمية أسفرت 

بالمائة من مصدر الصعوبات التي تعاني منها هذه المقاوالت   45على أن حوالي  

 سوء التسيير والتدبير؛تكمن في 

األ  -14 أشغال  بسير  خاصة  أحكام  ذات  وضع  للشركات  التداولية  جهزة 

 المسؤولية المحدودة وكيفية انعقادها خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، 

ذات مسؤولية  تتخذ شكل شركة  الصغيرة والمتوسطة  المقاوالت  أغلب  إن  حيث 

تواجه   الشركات  هذه  فإن  ثم  ومن  هيئاتها  محدودة،  انعقاد  يخص  فيما  صعوبات 

الجمعية وخاصة  والقوائم    التداولية  والجرد  التسيير  تقرير  في  تبت  التي  العامة 

من القانون    1التركيبية وتقرير مراقب الحسابات، وما دام المشرع لم يحل في المادة  

المادتين    05.96رقم   مقتضيات  رقم    50و   50على  القانون  من    17.95مكررة 

  72و   71دتين  شركات المساهمة، فإنه نقترح أن يتدخل المشرع لتعديل الماالمتعلق ب

أو سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات انعقاد الجمعيات العامة   05.96من القانون رقم  

للشركات ذات المسؤولية المحدودة خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية على 

تتعلق بسير أشغال أجهزة  القاضي بسن أحكام خاصة    27.20غرار القانون رقم  

ان وكيفيات  المساهمة  مدة سريان حالة إدارة شركات  العامة خالل  عقاد جمعياتها 

 . 1الطوارئ الصحية 

 خاتمة:

 
 بسؤؤؤن أحكام  27.20بتنفيذ القانون رقم   2020ماط    28الصؤؤؤادر في    1.20.62الظهير الشؤؤؤريف رقم    -1

نعقاد جمعياتها العامة خال  مد) سؤريان  خاصؤة تتعلق بسؤير أشؤغا  أجهز) ىدار) شؤركات المسؤاهمة وكيفيات ا
 .3336. ا 2020بتاري  فات  يونيو  6887حالة الطوارئ الصحية. المنشور بالجريد) الرسمية عدد 
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إجماال، يمكن القول إن غايتنا من هذه الدراسة هو جعل المقاولة الصغيرة جدا 

دالة االجتماعية، والصغيرة والمتوسطة قادرة على رفع التحديات المستقبلية، وتحقيق الع

ذا لن يتأتى إال بجعلها في مركز أو صلب وتعزيز مساهمتها في النمو االقتصادي؛ وه

إعدادها  إلى  المعنية  الحكومية  السلطات  تسعى  التي  الوطني  االقتصاد  إنعاش  خطة 

وتنزيلها لتحقيق إقالع اقتصادي مدمج، وفق آليات أفقية تأخذ بعين االعتبار خصوصيات 

ما بعد أزمة   حدة، مما سيفتح للمغرب آفاقا واعدة ستقوي تموقعه في عالم  كل قطاع على

 كورونا.     

ريادة   جعل  إطار  وفي  أعاله،  المسطرة  والحلول  المقترحات  هذه  جانب  وإلى 

األعمال بجميع أشكالها إحدى أولويات بناء وصناعة نموذج تنموي مدمج وجديد لبالدنا 

دراسة رصينة إلى لجنة النموذج التنموي تتضمن أكثر   بعد أزمة كورونا، فإننا قد وجهنا

خمس المقاوالت من  بقطاع  للنهوض  وواقعيا  وعمليا  موضوعيا  مقترحا  وأربعين  ة 

ف  الحقيقي  انخراطه  ي مسار الصعود االقتصادي الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في 

 المدمج.
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على العقد  -19كوفيد–تأثير فيروس كورونا 

 السياحي 

 

  
 الكـــــيـــحـل عــــبد الغـــنــي

باحث بسلك الدكتوراه، كلية 

 الحقوق

 - أكــاديــر-جامعة ابن زهر
 

               

 مقدمة

الصغيرة، وهي  و  للسياحة أهمية كبيرة اليوم في تمويل اقتصاديات الدول الكبيرة

التنموية   المخططات  في  االهتمام  من  الكثير  المظاهر تلقى  أكثر  فهي  واالستثمارية، 

مغرب اهتماما متزايدا في إطار المعبرة عن تقدم الدول ورفاهيتها، وتشكل السياحة في ال 

البحث عن مصادر جديدة بديلة للتمويل فهو يزخر بطاقة سياحية ال يستهان بها بمختلف 

 أنماطها، إذ أن الكثير من الدول استثمرت كبير في هذا القطاع. 

لسياحة ظاهرة اجتماعية وإنسانية، تطورت وازدهرت على نحو أصبحت وتعد ا 

الحديث، وتتجلى أدوات ممارسة النشاط السياحي بكل من اليوم تمثل خاصية العصر  

من المعلوم أن اقتصاديات األمم و وكالة السياحة والسفر والسائح طرفي العقد السياحي.

روثها الثقافي وإرثها وية والطبيعية وم ترتبط وثيق االرتباط بخصائص مقوماتها الجغراف

الواقع الممارسة  عنه  أسفرت  وما  هدا  وعلى  استراتيجيات الحضاري  تبلورت  ية 

وسياسات الدول في بناء اقتصادياتها الوطنية ومن ذلك المنطلق أضحى للسياحة وما 

توفره من دخل خام دور ريادي في اقتصاديات بعض الدول لذلك سعى صناع القرار 

البلدان إلى إيالء الجانب السياحي أهمية قصوى وقد ازداد االهتمام السيا سي في تلك 
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ل السياحة بالسياحة  عليها صناعة  يطلق  وأصبح  أنها صناعة  على  البلدان  عديد  ، 1دى 

العربية وغيرها مما ولد شعور الدول  لدى عديد من  تنمية  السياحة تحقق   ا وأصبحت 

محكم للقطاع السياحي لما له من دور في النهوض التنظيم الو  متناميا بضرورة االهتمام

السياحة من الوجهة االقتصادية لدى بعض   باقتصادات الدول، ويكتفي التدليل على قيمة

، وال تقتصر هاته األهمية 2أحد أعمدتها االقتصاديةو  الدول إلى كونها تكاد تمثل أهم دخل

إنما و  ء األجانب أو أبناء البلد فقط على مستوى التسويق واالشهار الستقطاب السياح سوا

تشريعي مناخ  توفير  النشاطو   في  نماء  على  يشجع  قانوني  وصون   إطار  السياحي 

المؤسسات العاملة في القطاع السياحي بكل أنواعها وكذا توفير األمن القانوني والصحي 

 ضافةباإلللسائح في كل ما يتعلق بالحماية القانونية له مع المؤسسات التي تعاقد معها،  

ما تشهده  البلد عموما، وفي ظل  و  إلى كل ما يتعلق بالخدمات الصحية للمناطق السياحية

الدول  جل  جعل  والذي  المستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  جراء  من  العالمية  الظرفية 

 تنطوي على نفسها لإلحاطة باألضرار التي قد يخلفها الوباء على الوضع االقتصادي

هذه   بها، والمغرب مثله مثل باقي الدول تأثر بشكل كبير بما خلفه انتشار  االجتماعيو

مجم تعطلت  حيث  العالمية،  االستحقاقات الجائحة  من  االقتصادية  و  وعة  المعامالت 

ودوليا  و   التجوال وطنياو  الوطنية، كما أنه أثر بشكل مباشر على حرية التنقلو  الدولية

التي س الصحية  الطوارئ  بها بسبب فرض حالة  انتشر  التي  العالم  دول  لكتها مختلف 

مة الصحة الحد من سرعة انتشاره بعد إعالن منظو  الفيروس من أجل تطويق المرض 

التدابير   اتخاذ  الدول  مختلف  بذلك  داعية  عالمي،  وباء  بات  كورونا  وباء  أن  العالمية 

وباو  اإلحترازية برمته،  والمجتمع  لألفراد  حماية  تفاقمه  من  للحد  هذه الوقائية  لطبع 

 
من السؤؤياحي، حلقة علمية الشؤؤادلي بن عمير) رحماني، دور القوانين والتشؤؤريعات العربية في تحقيق األ  - 1

 .1، ا2012، تونس، 11/2012-10-9حو  األمن السياحي بتاري  
علي بن فايز الجحني واخرون، األمن السؤؤؤياحي ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسؤؤؤات    - 2

 79، ا 2004والبحوث، الرياض، 
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العقود التي كانت و  العقود الجاريةو  االجراءات كان لها تأثير مباشر على العقود المبرمة

 من بينها العقد السياحي. و ر تنفيذها أثناء فترة الحجر الصحيمن المقر

بجائحة     السياحي  القطاع  تأثر  مدى  إبراز  الدراسة  هذه  خالل  من  سنحاول 

 أساسين:   من خالل محورين -19كوفيد -كورونا

 المحور األول: األحكام العامة للعقد السياحي

رونا في ضوء التشريع  العقد السياحي في ظل جائحة كو   مآل  المحور الثاني:

 المغربي 

 المحور األول: األحكام العامة للعقد السياحي

 أوال: مفهوم السياحة

مكان        خارج  المؤقتة  واإلقامة  السفر  األول  معناها  في  السياحة  كلمة  تعني 

العالم   على  التعرف  منها  مختلفة  ألهداف  الماضي  في  الناس  سافر  األصلي،  السكن 

. أما السياحة بالمفهوم الحديث فيعود لأللماني" جوبيير فولر" 1ة ودراسة اللغات األجنبي 

الحاجة بأنها: "ظاهرة طب  1905بتاريخ    من  تنبثق  الحديث  العصر  من ظواهر  يعية 

الطبيعة بجمال  الراحة وتغيير األجواء، وإلى مولد اإلحساس  إلى  نمو هذا  و   المتزايدة 

مناطق لها طبيعتها الخاصة وأيضا   اإلحساس، والشعور بالبهجة والمتعة، واإلقامة في

إلنسانية، وهي نمو االتصاالت وخاصة بين الشعوب وأوساط مختلفة من الجماعات ا

. وقد ركز هذا التعريف على 2ثمرة اتساع نطاق التجارة والصناعة وثمرة وسائل النقل" 

 الجانب االجتماعي وأهمل الجانب االقتصادي. 

 
ا 1999لنشؤر والتوزي ، عمان، األردن، ،روان السؤكر، مختارات من االقتصؤاد السؤياحي، مجدالوط ل  - 1
13 
التخ  - 2 الجالد،  ط  حمؤؤد  الكتؤؤاب،  عؤؤالم  النظريؤؤة والتطبيق،  بين  والبيني  السؤؤؤؤيؤؤاحي  ،القؤؤاهر)، 1طيط 
 . 18ا1988،
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 ثانيا: تعريف العقد السياحي

ما  م    وكل  احكامها  وبيان  تنظيمها  القانون  تولى  عقود  هناك  أن  المعروف  ن 

بالعقود  عليها  يصطلح  والتي  وغيرها  والوديعة  والمقاولة  وااليجار  كالبيع  بها  يتعلق 

المسماة، وتوجد الى جانب تلك العقود عقود اخرى لم يرد بشأنها نص قانوني ولم تنظمها 

 المسماة. غير التشريعات والتي تسمى بالعقود 

فالعقود غير المسماة هي تلك العقود التي لم يخصها المشرع باسم معين ولم يضع  

وتختلف     .، ولو كان لها اسم معروف ومعنى في الحياة العملية1لها احكاما خاصة تنظمها 

تلك العقود غير المسماة من بلد آلخر بحسب اهميتها ودرجة تدخل المشرع في تنظمها 

ال حص لهاوالتي  االقتصادي   ر  التطور  اتسع  كلما  عددها  ويزداد  العلمية  الناحية  من 

والمدني في المجتمع واحتاج معه الى ايجاد صيغ جديدة للتعاقد والتي قد يطلق عليها  

 اسما معينا بحسب مضمونها وما تحويه من التزامات رئيسية أو ما ترد عليه من أشياء.      

العق اهم  من  السياحي  العقد  الويعد  وهو  ود  اال  حياتنا  في  مهم  نشاط  تنظم  تي 

السياحة، ويثير هذا العقد العديد من المشاكل بسبب عدم وجود التنظيم القانوني السليم له 

في القانون المغربي وتكمن صعوبة تنظيم هذا العقد في االشكال الذي يواجهه القاضي 

 .3كب ، فهو في الغالب عقد مر2في فض النزاعات التي تنشأ بسببها 

 
ابراهيم الدسؤوقي ابو اللي  ، العقد غير الالزم، دراسؤة معمقة في الشؤريعة االسؤالمية والقوانين الوضؤعية    - 1

 .42، ا 1994كويت،،منشورات جامعة ال
االراد) المنفرد) في تعؤديؤ  أو انهؤاء العقؤد السؤؤؤؤيؤاحي، مجلؤة القؤانون عقيؤ  فؤاضؤؤؤؤؤ  حمؤد الؤدهؤان، دور    - 2

 .6، ا 2015، 11للدراسات والبحوث القانونية، العدد 
يعرف بعض الفقؤه العقؤد المركب أو ما يسؤؤؤؤم  بالعقؤد المختلط عل  أنه  ما كان مزيجا من عقود متعدد)   - 3
نما تطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشؤؤؤؤتم  ختلطؤت جميعؤا فأصؤؤؤؤبحؤت عقؤدا واحدا... فإن هذا العقؤد ىا

عليهؤا. عل  أنؤه قؤد يكون من المفيؤد في بعض األحيؤان أن يوخؤذ العقؤد المختلط كوحؤد) قؤائمؤة بؤذاتهؤا. وذلؤك ىذا 
ففي هؤذا الحؤالؤة يجؤب تغليؤب أحؤد هؤذا  تنؤافرت األحكؤام التي تطبق عل  كؤ  عقؤد من العقود التي يتكون منهؤا  

عبد الرزا  السؤنهورط، الوسؤيط في شؤرح القانون المدني الجزء األو   .العنصؤر األسؤاسؤيد. د  العقود باعتبارا
احؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء - دار  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروت:  االلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزام،   مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر 

 157.،ا1952التراث العربي، 
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المفيــد    مــن  فإنــه  لذلــك  الســياحية  العقــود  يعرف  لم  المغربي  فالقانــون 

االسـتفادة مـن القوانيـن األخـرى التـي عرفـت هـذه العقـود وذلـك للبحـث في التكييـف 

القانونـي لها، ففي فرنسا قام المشرع الفرنسي بإصدار مجموعة من التشريعات السياحية 

حكام العقد السياحي  إال في أخر هذه التشريعات والذي كان قد أصدر أغير أنه لم ينظم 

الذي اهتم بتنظيم عقد السياحة من حيث انعقاده وتنفيذه كما شدد من مسؤولية   1994سنة  

 لكنه لم يرد تعريف واضح بهذا القانون.  1وكاالت السياحة في مواجهة زبنائها 

أي مقتضى   1984لسنة  30جارة رقم  لتأما القانون العراقي فلم يرد في قانون ا  

المادة   في  فقط  اشار  لكنه  السياحي  العقد  مكاتب   5يخص  أعمال  تجارية  إلى  منه 

لعقد  2السياحية  تنظيم  أي  اخر  قانون  أي  أو  العراقي  المدني  القانون  في  يرد  لم  كما   .

 السياحي، لكن تدارك المشرع العراقي األمر ونظم عمل وكاالت ومكاتب السياحة في 

بموجب قانون هيأة السياحة والتي تشرف على النشاط السياحي في   19963عراق سنة  ال

 .4البالد 

منـه علـى  14أما في الجزائـر فقد عرفه قانون السـياحة واالسـفار فـي المـادة      

الخدمـات  لطبيعـة  والمتضمـن وصفـا  والزبـون  الوكيـل  بيـن  مبـرم  اتفـاق  »كل  أنـه: 

لتزامـات الطرفيـن خاصـة فيمـا يتعلـق بالسـعر وإجـراءات التسـديد وق واالمقدمـة وحقـ

 ".5ومراجعـة األسـعار المحتملـة والجـدول الزمنـي وشـروط بطـالن وفسـخ العقـد 

العقود  أكثر من  المسماة  العقود  بتنظيم  اهتم  فقد  المغربي  التشريع  إلى  وبالعودة 

ا يؤثر بشكل مباشر على النزاعات التي لك وهذ الغير المسماة كما سبقت االشارة إلى ذ 

 
 .32،ا 2000جما  عبد الرحمن محمد، العقد السياحي، بدون ناشر، ط  - 1
" خدمات مكاتب السؤؤؤياحة 1984من قانون التجار) العراقي لسؤؤؤنة    5جاء في الفقر) السؤؤؤابعة من الماد)  - 2

 والفناد  والمطاعم ودور السينما والمالعب ودور العرض المختلفة األخرى".
 .1996لسنة  14قانون هيأ) السياحة رقم  - 3
دار الكتب للطباعة والنشؤؤر، الموصؤؤ ، بدون ة  جعفر الفضؤؤيلي ،الوجيز في شؤؤرح العقود المدنية، مديري   - 4

 .16سنة نشر، ا 
 حدد القواعد التي تحكم نشاط وكاالت السياحة واألسفار1999لعام  06- 99القانون الجزائرط رقم  - 5
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وعقد   1تطرأ بخصوص هذه العقود واكتفى بذكر بعض المقتضيات الخاصة بعقد الفندقة 

الوكالة الذي نظمه بشكل محتشم. وتعود صعوبة تنظيم  هذا العقد بشكل مضبوط إلى 

قل وهناك يعتبره عقد ن هناك من  و   كونه يقبل تكييفات متعددة فهناك من يعتبره عقد وكالة

من يعتبر عقد فندقة وهناك من يعتبره عقد ايجار وهناك من يقول أنه يجمع كل هاته  

العقود. فمن يعتبره عقد وكالة يقول بأن الوكاالت السياحية أو المكاتب السياحية تقوم  

الذين   بالتعاقد نيابة عن السائح مع الناقل الجوي أو البحري أو البري وغيرهم من الناقلين

نقل السائح من وإلى وضمن الوجهة السياحية التي يقصدها، سيتول القيام بعمليات  ون 

الفندقة  ابرام عقد  في  السائح  بالنيابة عن  السياحية  الوكالة  تولي  إلى ،  2وكذا  باإلضافة 

وبما أنه لم يرد في القانون المغربي   ،عقود الترفيه واالستكشاف وغيرها من الخدمات 

للعقد   فال  تعريف  السياحي السياحي،  العقد  ماهية  لبيان  الفقه  إلى  اللجوء  من  مناص 

وتعريفه فقد عرفه بعض الفقه على أنه " العقد الذي يبرم بين طرفين أحدهما محترف 

  )وكالة سياحية ( واآلخر غير محترف ) الزبون ( يلتزم بمقتضاه الطرف االول بتقديم 

على تنظيم مسبق من وكالة ي، سواء بناء  السياحة لقاء مقابل من الطرف الثان  خدمات 

وُعرف كذلك بأنه هو" العقد الذي يلتزم بمقتضاه .  .3السياحة او على اقتراح من الزبون 

أجر  لقاء  يقدمه من خدمات سياحية  بما  االستفادة  السائح من  بتمكين  السياحي  الوكيل 

إل   .4معلوم"  أنها لم يشيران  احي ى أن للعقد السينالحظ من خالل التعريفين السابقين 

 
 من قانون االلتزامات والعقود المغربي. 744و 743الفص   - 1
مسؤائ  الهامة جدا بالنسؤبة للسؤائ  )المسؤتهلك( غير الىن تقييم درجة الخدمات التي يقدمها الفند  وهو من   - 2

واضؤ  من الناحية القانونية مما يخلق الكثير من المشؤاك  بالنسؤبة للمسؤتهلك ولذلك يجب عل  وكاالت السؤياحة  
مسؤؤؤوولية عقدية. لمزيد من  أن تكون دقيقة وحريصؤؤؤة جدا لدى وصؤؤؤفها لدرجة الفند  لكي تكون مسؤؤؤوولة

 :ي لتوصيف الخدمات الفندقية راج القانون دراسة التوجه 
 
Josep Maria Bech Serrat ”Quality of Hotel Service and Consumer Protection: 
A European Contract Law Approach“, Tourism Management Journal, 23 
)2011( 227 - 287, pp: 285 - 286. 

 .47،ا 2001  ,ية، القاهر)النهضة العرب اشرف جابر سعيد، عقد السياحة، دار  - 3
حسؤؤؤن عبد هللا محمد العنسؤؤؤي، دور االراد) المنفرد) في نقض العقد، رسؤؤؤالة ماجسؤؤؤتير مقدمة ال  كلية   - 4

 .65، ا 2000القانون / جامعة باب ، 
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التعريفات  هذه  ضوء  وفي  وااللتزامات،  االطراف  إلى  أشارا  وإنما  خاصة  طبيعة 

 التشريعية والفقهية نستخلص بعض من خصائص العقد السياحي التي سيأتي بيانها. 

السائح مع  نيابة عن  الوكاالت  تعاقد  التي سبق ذكرها )أي  الحاالت   وفي مثل 

رها من العقود( فإن مكتب الوكالة السياحية  والبحري والفنادق وغيالناقل الجوي والبري  

في  الوكالة  عقد  المغربي  المشرع  السائح وعرف  عن  وكيال  العقود  هاته  بإبرام  يقوم 

من قانون االلتزامات والعقود المغربي على أن" الَوكالة عقد بمقتضاه يكلف   879الفصل  

يضا لمصلحة سوغ إعطاء الَوكالة أشخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، وي

يرى جانب و الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده".

من الفقه والقضاء أنه مادام أن وكالة السياحة والسفر تقوم بعملها بمقابـل، علـى اعتبار 

ه، فإن ما يمكـن أنها تمتهن هذا العمل، وإن كانت ال تتقاضى أجرها من العميل الذي تمثل

ربطها بعمالئها هو عقد الوكالة ، حيث يعد دور الوكيل الدور التقليدي الذي كانـت أن ي

تقوم بدور الوسيط في حجز األماكن في مختلف وسائل  الزالـت تؤديـه الوكالة. فهي 

الفنادقو  النقل باقتراح أو بيع رحالت منظمة من قبل وكاالت و  في  تقوم  الحفالت أو 

خاضعة في تصرفاتها ألحكام عقد و  مارس دور الوكيلتظل الوكالة تو .1خرى سياحية أ

الوكالة حتى عنـدما تتولى تنظيم رحالت شاملة بخدمات مقدمة من الغير بناءا على طلب 

 بعدة حجوز على وسائل النقل   زبناءها حيث تصبح مسـؤوليته أكثر تعقيدا كونها تقوم  

يحدد برنامجها الزبون أو يكل ف   للـرحالت الفردية التيالفنادق ، وكذلك الشـأن بالنسـبة  و

 .2حجرة اإلقامة في الفندق و  الوكالة بإعداد برنامج الرحلة بما في ذلك حجـز تـذاكر السفر

اعتبر أن عقد الوكالة هو الذي يحكم و وقد جنح القضاء الفرنسي من جانبه إلى التكييف

 
1  -Pierre Py, Agences de voyage, Rep. Com. Dalloz, 1997, p 19. 

 11مجلة دفاتر السؤؤياسؤؤة والقانون، العدد  في ضؤؤوء عقد السؤؤياحة،  الحماية القانونية للسؤؤائ دال  يزيد،   - 2
 .127، ا2014يونيو 
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تتوسط و  اب هؤالءلحس و م أنها تتصرف باسمعمالئها ماداو  العالقة بـين وكالة السياحة

 .1بـين مقـدمي الخدمات السياحية و  بيـنهم

ـــياـحة عـقد نـقل:  عرـفت الـمادة   ــوص اعتـبار عـقد الســ من ـمدونة    443أـما بخصــ

بمقتضــــاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل   يتعهد  التجارة المغربية عقد النقل على أنه" اتفاق

خاصــة في مادة النصــوص ال مقتضــيات  مراعاةشــخصــا أو شــيئا إلى مكان معين، مع 

طرـفا فيـها". نالحظ من خالل ـهذا  المغربـية النـقل واالتـفاقـيات اـلدولـية التي تـعد المملـكة

التعريف أن المـشرع  لم يـشترط ان تكون واـسطة النقل مملوكة للناقل كما وبالتالي  فإن  

ــطة النقل لكن يبقى محتفظا بصــفة   ــتأجرا لواس الناقل فالنص ينطبق  الناقل قد يكون مس

ـــتأجريـها ـبل وـكل من يقوم ـبأعـمال النـقلعلى ـم ــاـئل النـقل أو مســ . وهو عـقد  2الكي وســ

وقد اتجه القضـاء الفرنـسي، إلى جانب اعتباره عقد وكالة، في   معاوضـة ملزم للجانبين.

الكثير من الحاالت الى تكييف عقد السـياحة بأنه عقد نقل وأن الوكالة السـياحية ال تعدو  

راء ذلك الرغبة بتشــديد مســؤولية وكاالت الســياحة في تكون ناقال، وكان الباعث وأن 

 .3مواجهة زبنائها

عقد السياحة عقد بيع: تولى المشرع المغربي تنظيم عقد البيع في القسم األول من  

من   الفصول  بمقتضى  الثاني  االلتزامات   618إلى    478الكتاب  قانون  العقود، و  من 

ه ” عقد البيع عقد بمقتضاه ينقل من نفس القانون على أن  478  وعرفه بمقتضى الفصل

 
طبؤؤؤق القضؤؤؤاء الفرنسؤؤؤي عقؤؤؤد الوكالؤؤؤة علؤؤؤ  العقؤؤؤد القؤؤؤائم بؤؤؤين وكالؤؤؤة سؤؤؤياحية وعمالئهؤؤؤا بعؤؤؤد  - 1

 رفعهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم دعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوى تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويض عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن األضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتهم بفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
لؤؤؤؤنقض الفرنسؤؤؤؤية فؤؤؤؤي لحؤؤؤؤادث ، حيؤؤؤؤث قضؤؤؤؤت محكمؤؤؤؤة ا تعؤؤؤؤرض الحافلؤؤؤؤة التؤؤؤؤي كانؤؤؤؤت تقلهؤؤؤؤم

 باعتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الوكالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد وكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرغم11/1935/14/
مؤؤؤن تنظيمهؤؤؤا لرحلؤؤؤة شؤؤؤاملة ، كونهؤؤؤا لؤؤؤم تتؤؤؤو  الرقابؤؤؤة وانشؤؤؤراف علؤؤؤ  وسؤؤؤيلة النقؤؤؤ ، ومؤؤؤن ثؤؤؤم 
 فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوز صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفة الناقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ  عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياح

 : Pierre Py, Rep. précité, p15من أضرار. أنظر 
نكبي ، قؤانون النقؤ  العراقي ، المبؤادىء  واالحكؤام ،منشؤؤؤؤورات مركز البحوث القؤانونيؤة، مجيؤد حميؤد الع - 2.

  15.2، ا1984
عقي  فاض  حمد الدهان، دور االراد) المنفرد) في تعدي  أو انهاء العقد السياحي، مجلة القانون للدراسات    - 3

 .14،ا 2015، 11والبحوث القانونية، العدد 
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أحد المتعاقدين لألخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا األخير بدفعه له". 

ويستنتج من خالل التعريف أعاله أن عقد البيع عقد ناقل للملكية بمجرد تراضي الطرفين 

التسليم كإجراء أو  إلى األداء  الحاجة  أن تعريف   كما نالحظ  .مترتب عن العقد   دونما 

المشرع المغربي واسع من حيث أنه ال يكتفي بنقل ملكية األشياء فحسب وإنما يشمل 

نقل الحقوق المالية األخرى سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية ناشئة في المجال األدبي 

 أو الفني. وعرف التشريع المصري عقد البيع بأنه" عقد يلتزم به البائع بنقل ملكية شيء

 . 1ي اخر في مقابل ثمن نقدي أو حق مال

ويرى جانب من الفقه أن تقديم رحالت سياحية منظمة سلفا أقرب ما تكون للبيع  

والوكيل أقرب ما يكون للمنتج منه إلى المقاول، فالمقاول شخص يلتزم   منها إلى المقاولة

 هذا األخير القيام بعمل لمصلحة أخر دون أن يكون ممثال ل  بشكل مستقل وبمقابل أجـر

يطلب منها تنظيم رحلة من قبل الزبائن. أما   هو ما ينطبق على الوكالة حينما عنـدماو

لتعرضها على الجمهور في   عندما تقوم هذه الوكالة بجمع جملة من الخدمات السياحية

دليل   للبيع،   catalogueشكل  منتوجه  لعرض  يسعى  الذي  المنتج  يحوز وصف  فإنه 

شعور أنه يشتري رحلة منظمة أكثر من أنه يتعاقد    لحال ينتابهوالزبون نفسه في هذه ا

 .2ولمع مقا 

  

 
الفقه المصؤرط عل  أنه يعرف عقد البي  باثارا، أط بااللتزامات الناشؤئة عنه دون أن وقد أخد جانب من   - 1

 يشير ىل  العناصر المكونة له، وال ينبئ عن أهم أثر من اثار عقد البي  وهو نق  الملكية.
2 - Pierre Py, Rep. précité, p18 
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 ثالثا: خصائص عقد السياحة

ذكرنا سابقا أن العقد السياحي هو عقد غير  أ: عقد السياحة عقد غير مسمى:  

في أغلب التشريعات، فالمشرع نظم عقودا   مسمى أي لم يخصه المشرع بتنظيم خاص 

كالبيع   والنشر والمقاولة    وااليجارمسماة  كالفندقة  أخرى  عقودا  هناك  لكين  وغيرها 

والسياحة لم تنظم تشريعا وذكرنا أن الصعوبة تكمن بالنسبة للقضاء الذي يصعب عليه  

الفصل في النزاع المعروض عليه في العقد السياحي دون وجود نصوص خاصة تنظمه، 

ت والعقود فإن لم يجد دة بقانون االلتزاماوهنا يلتجئ القاضي إلى القواعد العامة المتواج

 .1فيفصل في النزاع عن طريق القياس على أقرب العقود المسماة للعقد موضوع النزاع 

القاعدة العامة في العقود هي الرضائية ، فالتعبير عن االرادة   : ب: عقد رضائي

والعقد الرضائي هو   2ال يخضع لشكل معين اال اذا اشترط القانون شكال معنيا لالنعقاد 

الذي يتم بتوافر إرادتي الطرفين دون حاجة الى افراغه في قالب شكلي معين. وبما العقد  

 فإنه اليحتاج النعقاده ألي شكل فيكفي مجرد  ان المشرع لم ينظم العقد السياحي أصال

المشافهة بين السائح  والشركة السياحية او المكتب السياحي على ان يرد هذا التطابق 

المطلوبة للسفر   العقد الجوهرية مثل برنامج الرحلة واالماكنبين االرادتين على عناصر  

من 18فرنسي اشترط في المادة  وان كان القانون ال  . اليها والمقابل الذي يدفعه السائح

الكتابة فان تليك الكتابة انما اشترطت لإلثبات وليس لالنعقاد وال يحول 1994قانون عام  

اتخاذ صورة العقد النموذجي المطبوع المعد  ذلك دون األخذ بما جرى  عليه العمل من  

 دور السائح على القبول والتوقيع دون تعديل.  من الوكيل السياحي ليقتصر

   contrat de confiance bilatéral ملزم لجانبين :و  عقد  ثقةج: 

 
المصؤؤؤؤرط والفرنسؤؤؤؤيسؤؤؤؤيؤؤد أشؤؤؤؤرف جؤؤابر، دراسؤؤؤؤؤؤة مقؤؤارنؤؤة في ا   - 1 ، مجلؤؤة البحوث  لقؤؤانونين 

 .60، ا 3،2020االدارية،العدد
مصؤادر االلتزام (، دار النهضؤة العربية 1عبد الرزا  السؤنهورط، الوسؤيط في شؤرح القانون المدني ، ج)  - 2

 .90، ا 1981
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يستلزم عقد السياحة توافر قد من الثقة بين الوكالة السياحية والسائح، حيث يركن  

بقدر كبير إلى دقة البيانات التي تقدم له من قبل الوكالة السياحية، بوصفها هذا األخير،  

أسيسا على أن اعتبارات الثقة تتولد في تمارس نشاطها على سبيل االحتراف. وذلك ت

عدم  االعتبارات  هذه  أبرز  ومن  المتعاقدين،  أحد  اعتبار  أو  صفة  من  العقود  بعض 

أحد  يكون  كأن  العقد،  طرفي  بين  بشكل   المساواة  النشاط  ويمارس  محترف  الطرفين 

أهمية وهو ما يعطي لعنصر الثقة في العقد السياحي    1االخر مجرد مستهلكو  احترافي

 قصوى. 

إلى جانب كون عقد السياحة عقد ثقة فهو كذلك عقد ملزم لجانبين فالوكيل السياحي  

لتزام بعدم تغيير  أو الشركة السياحة تلتزم بمجموعة من االلتزامات ابتداء باإلعالم واال

وجهة الرحلة أو االقامة وااللتزام بحسن تنظيم الرحلة أو االقامة فضال عن حسن اختيار 

ي الخدمات والتزامها بتنفيذ الرحلة، وال يخفى ما يقع على الوكيل السياحي من متعهد 

التزام مهم وهو ضمان سالمة السائح بوصيفها متعاقد مهني فال بد ان يكون قادرا على 

اثاره تو وقوع  أو  وقوعه  وتجنب  حادث ضار  اي  األمنية   2قع  السالمة  على  والحفاظ 

ف اآلخر وهو السائح الكثير من االلتزامات أهما دفع كذلك يقع على عاتق الطر    3للسياح 

االجرة المتفق عليها كمقابل لتنفيذ الوكيل السياحي اللتزاماته فضال عن االلتزام بتعليمات 

 مختصة في النشاط السياحي. الوكالة السياحية  ال

 

 
دار النهضؤة العربية مصؤادر االلتزام (،  1عبد الرزا  السؤنهورط، الوسؤيط في شؤرح القانون المدني ، ج)  - 1

 وما بعدها. 195، ا 1981
عايد فايد عبد الفتاح فايد، االلتزام بضؤؤمان السؤؤالمة في عقود السؤؤياحة، دار النهضؤؤة العربية، القاهر)،   - 2

 .20.21، ا 2006
 تعد السؤالمة األمنية ومسؤتوى األمن للوجهة السؤياحية من االعتبارات المشؤجعة والتي يأخذها السؤياح بعين  - 3

دور القوانيؤؤؤن  ياحية. راج  بهذا الخصوا: الشؤؤؤاذلي بن عميؤؤؤرا رحمؤؤؤاني،االعتبار في تحديد وجهنهم الس
- 10-9حلقة علمية حو  األمن السؤؤؤؤياحي بتاري  والتشؤؤؤؤريعات العربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في تحقيق األمن السؤؤؤؤياحي،  

 .2012، تونس، 11/2012
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 contrat commercialد : عقد تجاري    

سبق وأن أشرنا إلى أن أعمال وكاالت السياحة تعد عمال تجاريا وذلك وفقا        

يعتبر تاجرا كل من    1الثامنة من مدونة التجارة المغربية و  السابعةو  لنص المادة السادسة

 
تعلق بالشؤؤؤؤهر في ثاني من القسؤؤؤؤم الراب  بعدا المال الباب مراعا) أحكام م من مدونة التجار):  6الماد)   - 1

 بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية: تاجر السج  التجارط، تكتسب صفة

أو المعنويؤة بنيؤة بيعهؤا بؤذاتهؤا أو بعؤد تهيئتهؤا بهيئؤة أخرى أو بقصؤؤؤؤؤد  المؤاديؤة شؤؤؤؤراء المنقوالت1- 
 تأجيرها؛

 لباطن؛أو المعنوية من أج  ىكرائها من ا المادية ىكتراء المنقوالت2 - 

 بيعها عل  حالها أو بعد تغييرها؛ بنية شراء العقارات3- 

 والمقال  واستغاللها؛ المناجم التنقيب عن4- 

 الحرفي؛ أو النشاط الصناعي5- 

 النق ؛6- 

 المالية؛ والمعامالت البنك والقرض7- 

 الثابتة؛ باألقساط عملية التأمين8- 

 ما  الوساطة؛وغيرهما من أع بالعمولة السمسر) والوكالة9- 

 والمخازن العمومية؛ المستودعات استغال 10- 

 أشكالها ودعائمها؛ بجمي  الطباعة والنشر11- 

 العمومية؛ البناء واألشغا 12- 

 واألسفار وانعالم وانشهار؛ األعما  مكاتب ووكاالت13- 

 خدمات؛وال التزويد بالمواد14- 

 العمومية؛ تنظيم المالهي15- 

 العلني؛ ادالبي  بالمز16 - 

 والغاز؛ والكهرباء توزي  الماء17- 

 .والمواصالت البريد-18          

 االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية: بالممارسة صفة تاجر أيضا تكتسبمن مدونة التجار):  7الماد) -*

 والطائرات وتوابعها؛ بالسفن ك  عملية تتعلق1- 

 والطائرات وبالتجار) البحرية والجوية.السفن  باستغال  ك  عملية ترتبط2- 

االعتيادية أو االحترافية لك  نشؤاط يمكن   بالممارسؤة صؤفة تاجر كذلك من مدونة التجار): تكتسؤب 8الماد)    -*
 .7و 6 المادتين أن يماث  األنشطة الوارد) في
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يتبين من ذلك أن تعريف بحسب و   معتادة لهيتخذها حرفة  و   يشتغل باألعمال التجارية

تمارس هذا النشاط و   وكاالت السياحية هي الطرف المحترفنص المادة السابقة أن ال

 التجاري على وجه االعتياد.

  contrat complexeهـ: عقد مركب 

إن التصرف القانوني المركب أو المختلط هو التصرف الذي وإن ظهر من حيث  

 أنه يتضمن في الواقع اكثر من تصرف فهو يشتمل على عدة الشكل تصرفا واحدا إال

عمليات قانونية والذي يكون غير قابل للتجزئة فينظر اليه كعقد واحد يشتمل على عدة 

 .1عقود وكل ما يلحق اي عملية من العمليات الواردة فيه يشمل العقد بأكمله

صيل عقودا متصلة  وينطوي عقد السياحة على الكثير من العمليات التي هي في اال

البي  المقاولة،  النقل،   الوكالة،  بالوكالة وهي  تكون  االقامة  واماكن  التذاكر  فحجز   ، ع 

لمصلحة السائح والوكيل السياحي ينقل السائح بوسائله الخاصة او يبرم عقد النقل مع 

السياحية   الرحلة  تصميم  في  تطورا  اكثر  اصبحت  السياحية  والوكالة  اخرين  ناقلين 

 قاء أجر. برنامجها فتعد بمثابة المقاول الذي ينجز عمال للغير ل واقتراح

 و : عقد مساومة أو عقد إذعان 

ال يمكن القول بأن عقد السياحة هو عقد إذعان او عقد مساومة وانما يتوقف األمر 

على طريقة إبرام العقد، فإن كان دور السائح هو مجرد القبول والتوقيع على عقد معد  

يحدث عادة في الرحالت الوكالة السياحية كان العقد عقد اذعان  وذلك ما  مسبقا من قبل  

السياحية الجماعية المعدة مسبقا ببرنامج ال يمكن مناقشته من قبل السائح  فإن أعجبه  

قبل  التفاوض من  يتم عن طريق  األمر  كان  إن  أما  يوقع ويقبل،  أن  له  كان  البرنامج 

 
 .56، ا 1981شنب، شرح أحكام البي  ، دار النهضة العربية، القاهر)، محمد لبيب  - 1
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ا وخدمات  عن شروط  الوكالة  مع  الخاصة الزبون  السياحية  الرحالت  في  كما  لرحلة 

 م مساومة وليس عقد اذعان. فنكون اما

العقد السياحي في ظل جائحة كورونا في ضوء التشريع    مآلالمحور الثاني:  

 المغربي 

من المعلوم أن للحوادث الطارئة والظروف القاهرة أثرا مباشرا على تنفيذ       

ا ينعقد فإنه ينعقد من حيث المبدأ بطريقة تتعادل االلتزامات العقدية، ذلك أن العقد عندم

فيها االلتزامات، وليس بالضرورة أن يكون تعاداًل مطلقًا، فيتحقق بذلك التوازن العقدي. 

شريع ذات بعد حمائي تروم إلى تكريس مجموعة من المبادئ من بينها كما أن فلسفة الت

ع  التعاقدية،  العالقة  طرفي  بين  العقدي  التوازن  من مبدأ  مجموعة  إقرار  طريق  ن 

وبالتالي   ،1المقتضيات القانونية تحد من سيطرة الطرف القوي على الطرف الضعيف

أحد األطراف اللتزاماته مرهقًا، فإنه عندما يحدث أمر طارئ غير متوقع يجعل من تنفيذ  

 أو تحل بالملتزم قوة قاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحياًل، فإن التشريعات تتدخل وتضع 

اآلليات القانونية لرد االلتزامات إلى حالتها المتعادلة؛ ذلك أن الظروف الطارئة تؤثر 

 .2في التوازن العقدي 

عشـرين سنة األخيرة العـديـد من فقـد أثارت مخاطر األوبئة واألمراض خالل ال

اإلشكاالت ذات األبعاد القانونية واالقتصادية واالجتماعية في ارتباطها باألمن الصحي 

العالمي وبالعوائق واإلكراهات الناجمة عنها في مجال تبادل السـلع والخدمات، وذلك 

بوباء   2014سنة    EBOLAو  2009  ـنةس  H1N1)و)   2003سـنة  SRAS مرورا 

كورونا    ليتجدد  فيروس  آثار  بخصوص  الدولي  المسـتوى  على  اليوم  النقاش 

 
عبد الغني الكيح ، مبدأ التوازن العقدط في عالقات الشؤؤغ  الفردية في ضؤؤوء أحكام التشؤؤري  المغربي،   - 1

ماعية،  رسؤؤالة لني  دبلوم الماسؤؤتر في المنازعات والمهن القانونية، كلية العلوم القانونية واالقتصؤؤادية واالجت 
 13، ا 2017/2018جامعة ابن زهر،أكادير، 

 من قانون االلتزامات والعقود المغربي. 269و 268الفص   - 2
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((CORONAغلية وااللتزامات تجد على بعض المعامالت التجارية والعقود الشسالم

وال خاصة ضالمالية  العالمية  والشـركات  المؤسـسـات  من  عدد  دفعت  حيث  ريبية، 

مثل   المتخصـصة في مجاالت مختلفة  منها  السـيارات الصينية واألمريكية  صـناعات 

والنقل الجوي والمعلوميات والمواد البترولية والغازية، بوجود حـالـة  القوة القـاهرة من 

ل من التزاماتهـا التعـاقـديـة تجـاه زبنائهـا وعـدم أداء غرامات التأخير أو أجـل التحلـ

 . 1التعويض عن التأخير في التنفيذ أو عن استحالته 

مة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية عابرة وعندما أعلنت منظ    

الناحية القانونية   للحدود، ثم أخذت الدول تباًعا تفرض حالة الطوارئ، فإن ذلك يدخلنا من

تنفيذ  على  المباشر  السلبي  التأثير  ذات  الطارئة  والظروف  القاهرة  القوة  بند  تحت 

القانوني تعتبر أمًرا خارًجا االلتزامات العقدية؛ ذلك أن جائحة كورونا وفق الم  نظور 

 .2عن إرادة المتعاقدين، بحيث ال يمكن توقعه وال دفعه 

بال المغربي  المشرع  اهتمام  السياحي:  أوال:  المشرع عقد  إلى  االشارة  سبقت 

من  السياحي  بالعقد  اهتمام  يول  لم  العربية،  التشريعات  معظم  غرار  على  المغربي، 

لى الجانب االقتصادي واألمني لهذا العقد. هو ما سارعت الناحية القانونية وإنما ركز ع

 
محمد الخضؤؤراوط، اآلثار القانونية لفيروس كورونا المسؤؤتجد عل  االلتزامات التعاقدية ، مقا  منشؤؤور   - 1

، ا  2020ىحياء علوم القانون، عدد ماط  بمولف جماعي الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، سؤؤلسؤؤلة  
268. 

  المسؤؤؤؤوولية العقدية في القانون المدني القطرط،، مقا  منشؤؤؤؤور عل  الموق  ما أثر فيروس كورونا عل  - 2
 االلكتروني:

https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%
-A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
-D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%

D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%  
-%D8%B9%D9%84%D9%89
-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0  

D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%  (مؤاط  27، تؤاري  الزيؤار
 . 21.30، ساعة الزيار) 2020

https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://alsharq.com/article/08/04/2020/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
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إي السياحي،  العقد  تنظيم  أي  به،  القيام  إلى  الحديثة  التشريعات  قدرة عديد  بعدم  مانا 

المنظومة التشريعية التقليدية على توفير الحماية الكافية لهذه الفئات)السياح( لعدم مسايرة 

ومواكبتها   التقليدية  القانونية  والتي القاعدة  السياحي  القطاع  يعرفها  التي  للمستجدات 

يتعدد    . كما1تتداخل صلبه عديد العقود والمجاالت وله عديد االمتدادات الخاصة بنشاطه 

منتوج القطاع السياحي من سياحة دينية وسياحة بيئية وسياحة مؤتمرات وسياحة ترفيهية 

تواكب   تشريعية  منظومة  إرساء  يتطلب ضرورة  ما  وهو  لهذا  إلخ...  المطرد  التطور 

المشرع  اهتمام  السائح. ويمكن إرجاء  نفسية  الراحة والسكينة في  توفير  لغاية  القطاع 

السيا بالعقد  تجنيها  المغربي  التي  الضريبية  العائدات  إلى  االقتصادية  الناحية  من  حي 

يسعى  الذي  األمني  الهاجس  إلى  باإلضافة  العقود،  تلك  ابرام  من  الضريبية  االدارة 

 .2االستقرار و ب إلى تحقيقه والحفاظ على األمنالمغر

وما يزيد من صعوبة األمر كذلك هي كون العقد السياحي من العقود المختلطة أو 

الحترافية أو المركبة مما يزيد من صعوبة ضبط قالب قانوني يجمع كل العقود التي ا

أ العقود حيث  هاته  كذلك  الذي عرفته  والتطور  السياحي  العقد  تبرم يتضمنها  صبحت 

ما يثيره هذا النوع من التعاقد من إشكاالت قانونية وواقعية أبرزها و  بشكل إلكتروني

 . النصب الذي قد يتعرض له السياح

واألكيد أن عددا من المقاوالت المغربية في عالقاتها االقتصـادية ومبادالتها         

في  الخوض  يتعـذر  التي  المطبات  هـذه  من  بكثير  سـتصـطـدم  والدولية  التجارية 

وإنتاجياتها  التزاماتها  من  عدد  على  سلبا  سـتؤثر  والتي  والمالية،  التقنيـة  تفـاصـيلهـا 

بر عدد من الجرائد والمواقع االلكترونية ووسـائل التواصل ع   وخدماتها، حيث طالعنا

إلغاء عن  إخبارا  السـياحية و  االجتماعي  واألسـفار  الجوية  الرحالت  من  عددا    تأجيل 

 
الشؤؤادلي بن عمير) رحماني، دور القوانين والتشؤؤريعات العربية  في تحقيق األمن السؤؤياحي، حلقة علمية   - 1

 .4، ا2012، تونس، 11/2012-10-9ي  حو  األمن السياحي بتار
 بتنظيم المساكن المفروشة لإليجاروالمتعلق 1932يناير الصادر سنة 11ظهير  - 2
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والشـركاء  الزبناء  معه  تضـرر  مما  والتظاهرات  واللقاءات  واألنشـطة  )العمرة( 

تب أنشــطتها التجارية بشـكل تروالمؤســسـات المعنية بها، فضــال عن المقاوالت التي  

كبير بالسياحة، مما سـيثير النقاش مجددا حول نظريتي القوة القاهرة  والظروف الطارئة 

أو  وتعديلها  العقدية  التزاماتها  من  للتحلل  منها  المقاوالت  هذه  اسـتفادة  إمكانية  ومدى 

 .1التخفيف منها 

ديا يجب أن يكون قد أخل  قوفي إطار العالقات التعاقدات لكي يســأل المدين ع 

بالتزامه العقدي، ومن صــور ذلك اإلخالل، عدم التنفيذ في الوقت المتفق عليه وهو ما 

بالتماطل وصفه  ما   .يتم  إذا  عن صـاحبها  ترتفع  قد  العقدية  المســؤولية  هذه  أن  غير 

قـائع  واألجنبيـة عنـه والتي تمثـل في جوهرهـا كـل الظروف وال   تمســـك بأحد األســباب 

المـاديـة أو القـانونيـة التي يمكن للمدعى عليه في دعوى المسـؤولية المدنية أن يسـتند 

إليها لكي يثبت أن الضـرر ال ينسـب إليه وال دخل له فيه وإنما هو نتيجة حتمية لذلك 

 السبب، وتمثل القوة القاهرة أهم صور هذا السبب األجنبي.

 هرة اأ:مدى اعتبار فيروس كورونا قوة ق

من ظهير االلتزامات  269عرف المشـرع المغربي القوة القاهرة في الفصـل      

يتوقعه، كالظواهر   ل  القاهرة هي كل أمر  القوة".:والعقود كالتي  ايستطيع اإلنسان أن 

وفعل  العدو  وغارات  والجراد،(  والحرائق  والعواصـف  والجفاف  الفيضان  الطبيعية، 

 ".ل تنفيذ االلتزام مستحياليجعالسـلطة، ويكون من شـأنه أن 

 : أما شروطها التشريعية الرئيسية فهي ثالث 

عدم صدور خطأ من  ثالثا:  -،  الدفع  ثانيا: استحالة  -،  عدم التوقعأوال :   -

              ......................................................المدين المتمسك بالقوة القاهرة.

 
 269محمد الخضراوط، م.س ، ا  - 1
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مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة أو ال؟ خصوصا    اإلشكال المطروح في

أن نظرية القوة القاهرة تتوقف على ثالث شروط من بينها شرط عدم التوقع وهذا يدفعنا  

ر فيروس كورونا هل المتعاقدين لطرح تساؤل أخر يخص العقود التي أبرمت بعد ظهو

أو ال؟ لإلجا للمغرب  الفيروس  التساؤل كانا على علم وتوقع بوصول هذا  بة عن هذا 

القرارات أحد  بتاريخ    1نستحضر  الصادر  الفرنسية  النقض  محكمة  عن  الصادرة 

الذي اعتبر أن شرط عدم التوقع لم يتحقق كي يتم فسخ العقد على اعتبار   12/2009/ 19

القاهرة في هاته   2chikungunya أن العقد أبرم بعد ظهور وباء   القوة  وبالتالي فإن 

 الحالة لم تتحقق. 

المعتمد العتماد نظرية القوة القاهرة هل  باإلضافة إلى تساؤل أخر ما هو التاريخ  

منذ ظهور أول حالة في الصين؟ أو منذ خروج الفيروس لدول أخرى أو ظهوره في 

بالد أحد المتعاقدين على اعتبار أن العقد السياحي يضم أطراف من بلدان مختلفة؟ أو 

المغرب؟ هنا  العالمية وباءا عالميا؟ أو منذ ظهوره بالتاريخ الذي أعلنته منظمة الصحة  

من وجهة نظرنا يمكن القول أنه يمكن اعتماد هذا المبدأ، أي القوة القاهرة ، منذ ظهوره 

 بالمغرب.

 ب: مدى اعتبار فيروس كورونا ضمن الظروف الطارئة 

  إن األصل في العقد الذي انعقد بين طرفيه واستوفي أركانه وشروط صحته       

طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين غير أن مبدأ  أنه ملزم لطرفيه وال يجوز التحلل منه 

فهو يطبق على العقود الفورية التي ال     القوة الملزمة للعقد ال يطبق على كافة العقود 

يلعب فيها عنصر الزمن دور مهم أما غيرها من العقود التي يكون فيها حيز زمني بين 

 
 .272محمد الخضراوط، م.س ، ا - 1

2  - Le chikungunya (en abrégé, le chik), est une maladie 
infectieuse tropicale provoquée par le virus du chikungunya (CHIKV), 
un arbovirus du genre Alphavirus, famille des Togaviridae. Elle est 
transmise par des moustiques du genre Aedes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_infectieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_infectieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_tropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_du_chikungunya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbovirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphavirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Togaviridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moustique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aedes
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للعقمدة اإلبرام و بالنسبة  الشأن  التنفيذ كما هو  المستمرة…فإنها قد  مدة  أو  الزمنية  ود 

مما يتعين إسعافه وعدم إرهاقه ألنه   التي قد ترهق كاهل المدين  تتغير بتغير الظروف

ال يد له فيها وكذلك إعماال لمبدأ العدالة، ويذكر أن نظرية الطروف الطارئة يتم تقنينهـا 

ال  المشــــــرع  طرف  خالمن  والعقود  االلتزامـات  ظهير  في  لبعض مغربي  فـا 

الميسرة  نظرة  خالل  من  واردة  تبقى  تطبيقاتها  أن  إال  المقـارنـة   التشــــــريعـات 

الفصل   في  عليها  إعمال   128المنصوص  يتم  وحتى  والعقود،  االلتزامات  قانون  من 

 : نظرية الظروف الطارئة البد من توفر الشروط اآلتية

 عقد متراخي التنفيذ أن يكون ال-

الظروف       لكافة    نظرية  المرتب  الصحيح  بالعقد  ترتبط  نظرية  الطارئة هي 

أثاره القانونية، كما يجب أن يكون العقد الذي اختل فيه التوازن االقتصادي عقدا متراخي 

التنفيذ، ومن أبرز هذه العقود عقود الكراء المتميزة بطول مدتها ألنها تنعقد لمدة مستمرة 

بين األطراف، فيصادف أن تتبدل الظروف مع تتجدد من خاللها االلتزامات المتقابلة  

مثال ذلك عقد   1استمرار عقد الكراء فيصبح أحد الملتزمين في هذا العقد مرهقا بالتنفيذ 

الكراء الذي أبرم في ظروف عادية إال أن تراخي مدة تنفيذها إلى ما بعد انتشار فيروس 

التدابير المقترحة من طرف هل المدين وأرهقه، وهو ما يفسر كون  كورونا الذي أثقل كا 

لجنة اليقظة االقتصادية التي تم إنشاؤها في ظل منظومة اإلجراءات المتخذة لمحاصرة 

وباء كورونا تروم مساعدة بعض القطاعات االقتصادية المتضررة كالسياحة، والنقل 

 . 2ات الوطني والدولي للمسافرين وقطاع األشغال والخدم

 
الؤدكتوراا في القؤانون نؤاديؤة أيوب، تنفيؤذ االلتزام بين القواعؤد الموضؤؤؤؤوعيؤة والمسؤؤؤؤطريؤة، أطروحؤة لنيؤ   - 1

العلوم القانونية واالقتصؤؤؤؤادية واالجتماعية مراكش السؤؤؤؤنة الجامعية  الخاا، جامعة القاضؤؤؤؤي عياض كلية  
2016-2017 

بين القو) القاهر) ونظرية الظروف الطارئة، مقا  منشؤؤؤؤور   19-ابراهيم أحطاب، فيروس كورونا كوفيد  - 2
االلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي:   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B
-3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
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 توقع وقوع ظرف استثنائي عام غير م-

بمجرد إبرام العقد وقبل التنفيذ يمكن أن تطرأ متغيرات ال تخص المدين بذاته      

وإنما تكون عامة، وليس المقصود بالعمومية أن تتعلق بالبلد بأكمله بل يكفي أن تتعلق 

وحده فال تطبق عليه  بجهة أو إقليم معين، أما اذا كان الحادث االستثنائي خاص بالمدين  

يتذرع بمرض النظرية، وعلى   أن  للمدين  له كان   ذلك ال يجوز  أو بموت ولد  أصابه 

، وال بد أن يكون الحادث 1يساعده في تنفيذ التزامه أو بحريق أمواله أو باضطراب أحواله 

 . االستثنائي غير متوقع

 لمدينأن يصـــبح تنفيذ العقد بعد وقوع هذا الحادث مرهقا للمتعاقد ا-

بحيث يهـدده بخســــــارة فادحة، وال يجعـل تنفيـذ االلتزام العقـدي  

 .2القاهرة التي بتحققها ينقضي االلتزام  مســــــتحيال كمـا هو الحـال في القوة

وكخالصة بتأثير فيروس كورونا سواء باعتباره قوة قاهرة أو ظرفا طارئا، فإن  

استحالة التنفيذ وانفساخ العقد بشكل تلقائي   دث عنتم اعتباره ضمن القوة القاهرة هنا نتح

وبالمقابل على الطرف المدين اتباث توفر الشروط الثالثة للقوة القاهرة. أما اذا تم اعتباره 

ظرفا طارئا فهنا نتحدث عن صعوبة التنفيذ أو أن التنفيذ أصبح مرهقا ومكلفا للطرف 

 
-19-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF

8%D8%AD8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8%
D9%9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%

8%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D88
%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D

8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html 
 .12.30، عل  الساعة 2020يونيو  1تاري  الزيار): 

ا  م،  1988العملية في تنفيذ العقد، دار المطبوعات الجامعية، ط    عبد الحميد الشؤؤؤورابي ،المشؤؤؤكالت  - 1
121. 

محمد االيوبي، المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس "كورونا كوفيد"، مقا  منشؤؤور بمولف جماعي   - 2
 .289، ا 2020الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، سلسلة ىحياء علوم القانون، عدد ماط 

https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
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العقد تعديل  إلى  اللجوء  يمكن  وبالتالي  يمكن وفق    المدين،  لكن ال  المستجدة  الظروف 

 اللجوء إلى تعديل العقد بشكل منفرد وإنما بعد توافق وتراضي الطرفين. 

، وما تال ذلك من إجراءات احترازية 19"ر فيروس "كورونا كوفيـد  اإن انتش

 طارئـة 

االلتزام  يغير  أن  شــأنه  من  اســتثنائيا،  حدثا  باعتباره  شــك  بال  يصـنف  ومشـددة، 

ألنه وإن لم يصـبح العقد مسـتحيل التنفيذ، فإنه صـار مرهقا للمدين، ويهدده   اقدي،التع

بخسـارة فادحة، وأجاز القـانون للقـاضي في هـذه الحـالـة تقـدير الظروف، والموازنـة 

بين مصـلحـة الطرفين بـأن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وهذا ينطبق على 

وأمام هذا الوضـع وبسبب تفشـي هذا الوباء   .عقود التجاريةمن العقود الديون وغيرها  

دوليا، فإننا نرى أنه يمكن للمتعاقدين، الوصـول إلى تفاهم يرضي الطرفين بشـــكل ودي 

بعيداً عن القضـــاء وإجراءات التقاضـــي، بشـــــكل يراعي الظروف االقتصـــــادية 

يمكنهما   بما  العالمية،  إنوالصـــــحية  الضـرر من  من  يقلل  بشـكل  عالقتهما  هاء 

والمصـاريف، أو تجزئة أعمالهما على مراحل لتنفيذها في المسـتقبل، بما يحقق مصلحة 

 الطرفين. 

 30.20ثانيا: قراءة في قانون 

 أ:مالحظات عامة 

قانون رقم        القانون تحت مسمى  تتعلق    30.20جاء هذا  بسن أحكام خاصة 

األسفار   تاريخ والمقبعقود  ب  صادر  للمسافرين  الجوي  النقل  وعقود  السياحية  امات 

ثالثة عشر مادة يبتدأ بأحكام عامة في الباب و ، ويتكون من أربعة أبواب 2020يونيو 1

األول، ثم الباب الثاني المعنون بأحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خالل الفترة الممتدة 

لة الطوارئ، ثم الباب الثالث تحت مسمى غاية رفع حاإلى    2020من فاتح مارس إلى  

أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خالل الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع 
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، وأخيرا الباب الرابع يضم أحكام  2020سبتمبر    30حالة الطوارئ الصحية إلى غاية  

ى قراءة عامة لهذا  إذا عدنا إلستة مواد. وو  تضم هاته األبواب ما بين مادتينو   مشتركة

القانون سنجد أنه يهدف في ظاهره إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط االقتصادي 

وتأثيره على مناصب الشغل، وتجنب خطر إفالس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية 

ف مصالح الدائنين، ال سيما الزبناء، وأنه سعى إلى الحفاظ على التوازن العقدي بين أطرا

لتعاقدية لكنه في حقيقة األمر ليس كذلك. سنحاول من خالل قراءتنا لهذا القانون العالقة ا

   الموضوعية.و إبداء مجموعة من المالحظات الشكلية

 من الناحية الشكلية  -ب

بالعودة الى طريقة وظروف المصادقة على هذا القانون ، فإن أعضاء مجلس    -

نائب ، بالرغم  395نائب من أصل  11عددهم الى    النواب اللذين صادقوا عليه ال يصل

من األهمية التي يكتسيها هذا القانون؛ ونظرا لهاته الطريقة التي تم التصويت بها عليه 

بمراعاة مصالح  قاموا  النواب  هل هؤالء  بينها  من  التساؤالت  من  المثير  تطرح  فهي 

ن ليس له تأثير  هذا القانو  الطرفين؟ هل هذا القانون ليست له األهمية كباقي القوانين؟ هل

إن كانت و  كما نود أن نثير مسألة أخرى غاية في األهمية،  1على الحياة االقتصادية؟ 

الصحي الحجر  دون  و   ظروف  حالت  القصوى  للضرورة  إال  المواصالت  توقف 

بشكل حضوري بمجلس البرلمان    30.20التصويت الحضوري على مشروع القانون  

استعمال وسائل التواصل عن بعد وهي التقنية اعتماد التصويت عن طريق  فلماذا لم يتم  

 .19التي تعتمدها معظم االدارات في ظل الظروف الحالية أي انتشار وباء كوفيد 

 
السياحي نموذجا، محاضر) منشور)   حمان الشرقاوط، حدود تأثر العقود بفيروس كورونا العقد عبد الر -  1

بالموق   
https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.bااللكتروني:

e&fbclid=IwAR1U8R1o0-
zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc   تاري .

 . 12.35عل  الساعة  2020ماط 30الزيار) 

https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U8R1o0-zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U8R1o0-zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U8R1o0-zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc
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القانون    - من المالحظات المسجلة كذلك أن األصل في تطبيق القوانين هو أن 

في كل ريدة الرسمية، والمألوف  يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالج

مكان وزمان إن القواعد القانونية ال تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات 

يتدخل  أن  يجب  ولهذا  وغيره.  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف  بتغير 

دة المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجدي

و  الجديد  الوضع  القوانين  تالءم  تنازع  يثير مشكل  الموضوع  نفس  القوانين في  تعاقب 

يتضح بشكل جلي التعارض   30.20بشدة من حيث الزمان، وبالعودة مشروع القانون  

الذي ينص في فقرته األخيرة على  2011من الدستور المغربي لسنة 6بين نص الفصل  

أنه يسري على ويطبق وهذا القانون يمكن القول  ،  1" ليس للقانون أثر رجعي " :ما يلي

على عقود أبرمت قبل دخول وباء كورونا الى المغرب أي قبل فرض حالة الطوارئ 

 الصحية. 

يحيل   - القانون  وال    2هذا مشروع  المنسوخة أصال  القوانين  من  على مجموعة 

والمنسوخ بمقتضى القانون،  31.96 وجود لها في الواقع العملي ومن بينها القانون رقم

 80.14والمنسوخ بدوره بمقتضى القانون    00-61ه يحيل على القانون  كما أن  11.16

ويمكن القول أن هاته القوانين لم تدخل حيز التنفيذ أصال لكن هاته القوانين نفسها أشارت 

 

:"القانون هو أسؤؤؤم  تعبير عن ىراد) األمة. والجمي ، 2011من الدسؤؤؤتور المغربي لسؤؤؤنة    6الفصؤؤؤ     - 1
خاصؤؤا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السؤؤلطات العمومية، متسؤؤاوون أمامه، وملزمون باالمتثا  له. تعم  أشؤؤ

العموميؤة عل  توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطؤاب  الفعلي لحرية المواطنؤات والمواطنين، السؤؤؤؤلطؤات  
تعتبر دسؤؤتورية  .افية واالجتماعيةوالمسؤؤاوا) بينهم، ومن مشؤؤاركتهم في الحيا) السؤؤياسؤؤية واالقتصؤؤادية والثق

 .رجعي" القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر

: يسؤؤؤرط هذا القانون عل  عقود األسؤؤؤفار والمقامات السؤؤؤياحية وعقود النق  30.20من قانون    2الماد)   - 2
 2020سؤؤبتمبر   30لممتد) من فات  مارس ىل  غاية الجوط للمسؤؤافرين التي من المقرر تنفيذها خال  المد) ا

 ليها في: والتي يتعلق موضوعها بالخدمات المقدمة في ىطار ممارسة األنشطة المنصوا ع
 المتعلق بالنظام األساسي لوكاالت األسفار 31.96القانون -
 بمثابة القانون األساسي للموسسات السياحية....." 61.00القانون رقم -
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قوانين ولم في مضامينها على أنه يجب تعديل االحاالت التي يمكن أن تحيل على هاته ال

 .1لتنفيذ يتم االشارة إلى شرط دخولها حيز ا

المشرع المغربي في ثنايا هذا القانون يشير في كثير من األحيان عن تاريخ رفع    -

 الحجر الصحي فما المقصود برفع الحجر الصحي؟ 

البلدان األجنبية قامت برفع الحجر الصحي وأغلبيتها قامت  نعلم أن الكثير من 

و اإلجراء  المفهوبهذا  نفس  فهل هو  وتدريجية،  إجراءات مشددة  إليه  فق  أشار  الذي  م 

المشرع المغربي؟ إذا اعتمدنا منطق رفع الحجر الصحي بشكل جزئي فمن المنطقي أن 

الوكاالت السياحية لن تطبق هاته المقتضيات إال بعد الرفع الكلي للحجر الصحي وذلك 

يفصل بين الحالتين )الرفع الجزئي   لما لها في ذلك من مصلحة، والمشرع المغربي لم

 أو الكلي(.

 من الناحية الموضوعية  -ج

يرمي هذا القانون إلى المساهمة في الحد من اآلثار السلبية لجائحة فيروس        

كورونا على قطاعي السياحة والنقل الجوي في الظروف الحالية، لكن يمكننا أن نتساءل 

بالعودة  السياحي؟  العقد  في  التعاقدية  العالقة  طرفي  لحماية  سعى  المشروع  هذا  هل 

ا كلها تصب بشكل واضح وال يضع مجاال للشك في مصلحة قرائنا لهاته المواد نجدهالست

المشرع  أعطاها  التي  السياحية  الوكاالت  الغالب  في  وهم  السياحية  الخدمات  مقدمة 

 
مان الشرقاوط، حدود تأثر العقود بفيروس كورونا العقد السياحي نموذجا، محاضر) منشور)  عبد الرح - 1

بالموق   
https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.bااللكتروني:

e&fbclid=IwAR1U8R1o0-
zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc   تاري .

 . 12.35عل  الساعة  2020ماط 30الزيار) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U8R1o0-zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U8R1o0-zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=5acR5EcxNeg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U8R1o0-zwgBRBH_X74XDG_o4PQRABotHfJ_Zv9qKrTeRVNVvQHk4s_Qc
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مجموعة من الصالحيات في تعديل أو إلغاء تلك العقود المبرمة في الفترات المنصوص 

 عليها. 

  30.20قانون رقم    ب"  ع القانون نجده أنه معنون إذا عدنا لعنوان هذا مشرو  -

الجوي  النقل  وعقود  السياحية  والمقامات  األسفار  بعقود  تتعلق  خاصة  أحكام  بسن 

يسري هذا القانون على عقود األسفار أنه "    منه تنص على  2للمسافرين" وكذا المادة 

تنفيذها خالل المدة   والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين التي من المقرر

والتي يتعلق موضوعها بالخدمات   2020سبتمبر    30تدة من فاتح مارس إلى غاية  المم

 المقدمة في إطار ممارسة األنشطة المنصوص عليها في: 

 المتعلق بالنظام األساسي لوكاالت األسفار 31.96القانون  -

 ية....."بمثابة القانون األساسي للمؤسسات السياح 61.00القانون رقم  -

ارس لماذا تم استثناء النقل البحري من هذا مشروع القانون رقم  وهنا يتساءل الد 

يتضرر  ، هل ألن النقل البحري ال يقوم بنقل المسافرين؟ أو أن النقل البحري لم30.20

من هاته الجائحة؟ أو أن النقل البحري ال أهمية له مقارنة مع أنواع النقل األخرى؟ أو 

 سباب أخرى؟ تم استثناءه أل

وكتعقيب عن هاته المالحظة فإن النقل البحري وجب إدخاله في هذا المشروع  

 على اعتبار أنه هو االخر يقوم بخدمة النقل لصالح السياح.

باإلضافة إلى مالحظة أخرى وهي توسيع مجال تطبيق هذا القانون؛ حيث يشمل  

للمسافرين، ذلك النقل الجوي  عقود وكاالت األسفار، عقود المقامات السياحية، ثم عقود  

أن جل هذه العقود كانت متفرقة في نصوص قانونية أخرى.. وهذا ما يمكن أن نستنتجه 

 من خالل هذا القانون في مادته الثانية، كما سبقت االشارة إلى ذلك. 
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ـــياحـية   - ــرع المغربي خول لمـقدمي الـخدـمات الســ ــواء تعلق األمر   –المشــ ســ

مكانية اقتراح وصـــل الدين يســـتعمل وفق الشـــروط اجوي، أو أســـفار   بشـــركات نقل

دون إرجاع المبالغ  20 .30من المشـــروع القانون ، 10في المادة  المنصـــوص عليها

ومن تم فإن هذا االقتراح الذي جاء به المشرع يتنافى مع   المفسوخ. المؤداة  برسم العقد 

ــى ـقانون االلتزاـمات والعقود المغر القواـعد الـعاـمة المنظـمة ي، ـمالم يكن هـناك  ببمقتضــ

ــائح الزبون والمهني   اتفاق بين الطرفين ، ذك أنه في حالة ما إذا اتفق الطرفين أي السـ

رع المغربي قد  ة  فإن المـش وسـع من وسـائل التبليغ التي تثبت التوصـل داخل أجل خمـس

 التنفيذ. دخول هذا القانون حيز عشر يوما ابتداء من تاريخ

ي هو السماح لمقدمي الخدمات السياحية بنوع بالهاجس األساسي للمشرع المغر  -

المرونة من أجل استرداد ما تم خسارته خالل فترة الحجر الصحي بالنظر إلى آثار  من

بوجه السياحي  بالقطاع  المساس  عن  ترتب  التي  عام.       السبلية 

 ............................................ 

والم   - الدين  مبلغ  فإن  أخرى  جهة  المادتين  نمن  في  عليه  القانون 7و  5صوص  من 

 المفسوخ.   جعلهما ال يتعدى مجموع المبالغ التي قدمها الزبون برسم العقد  ،30.20

من جهة أخرى، فإن أحقية السائح الزبون في المطالبة بالتعويض، فإن المالحظ    -

من   السائحالمشرع المغربي قد ضيق من نطاق هذه المطالبة ، مما يعني حرمان   أن

االقتراح  إرجاع صالحية  انقضاء  بعد  إال  المفسوخ،  العقد  برسم  المؤداة  المبالغ 

  .من هذا القانون12المنصوص عليها في المادة 

االقتراح    -  لتقديم  اشهر  ثالثة  أجل  من  السياحية  الخدمات  مقدمي  تمكين  إن 

من تاريخ   ابتداء  –اقتراح الخدمة الجديدة    –من القانون10عيله في المادة   المنصوص 

الجوي  النقل  عقود  باستثناء  ؛  العقد  تبليغ  تاريخ  من  أو  الصحية  الطوارئ  حالة  رفع 

 يوما ، وبالتالي فهو بمثابة تمديد لصالح مقدم الخدمة السياحية. 15للمسافرين في 
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وال تفوتني الفرصة بالتذكير بأن القطاع السياحي بالمغرب تضرر بشكل كبير  

ديث عن نجاعة االجراءات المتخذة إلنقاذ قطاع السياحة من نه الحألنه من السابق ألوا

تتفاقم خسائره يوم بعد يوم. ومن و   االفالس على اعتبار أن القطاع الزال في أزمة حقيقية

جهة اخرى كمالحظة أخيرة عن هذا القانون فهو جاء إلنقاذ قطاع السياحة وبشكل أدق 

 مقدمي الخدمات السياحية. 

 

 :خاتمة

المشـرع المغربي على غرار القوانين األخرى ضمـن القوانيـن التـي   يعالـجلـم    

أصدرهـا، العقـد السـياحي بالرغـم مـن االنتشـار الكبيـر لهـذا النـوع مـن العقـود فـي 

المنصـوص  العامـة  تظـل حاليـا خاضعـة لألحـكام  العقـود  هـذه  فـإن  وبذلـك  المغرب 

مات والعقود وبعض القوانين االخرى كقانون حماية اللتزاعليهـا فـي كل مـن قانـون ا 

كونـه  السـياحي  للعقـد  المكونـة  العقـود  تحكـم  التـي  القوانيـن  مـن  وغيرهـا  المستهلك 

عقـدا مركبـا مـن عـدة عقـود كعقـد النقـل وعقـد والوكالـة وغيرهـا مـن العقـود، ومـن 

لسـياحي سـتكون خاضعـة لقاعـدة العقـد عقد  اجهـة أخـرى فـإن البنـود الـواردة فـي ال

الطـرف  كونهـا  السـياحة،  وكاالت  أمـام  المجـال  يفسـح  قـد  ممـا  المتعاقديـن  شـريعة 

األقـوى فـي العقـد فـي أغلـب الحـاالت، إليـراد البنوـد التي تراها مناسبة لها فـي العقـد 

الوضـع يخلـق نوعـا مـن الغمـوض هـذا    طالمـا أنـها ال يتعـارض مـع النظـام العـام. إن

المفتــرض  القانونيــة  الحمايــة  يعــرض  ممــا  للســائح  القانونــي  للوضــع  بالنســبة 

حمايــة  قانــون  إن  إذ  االســتقرار  وعــدم  للتذبــذب  كمســتهلك  بهــا  اســتمتاعه 

لمطلوبـة للسـائح فـي ايـة االمســتهلك المغربي الحالــي غيــر قــادر علــى توفيـر الحم

هـذه العقـود. وفي ظل جائحة كورونا تتضح لنا هاته العالقة الغير المتوازنة التي يعرفها 

وحالة   -19كوفيد  -العقد السياحي الذي لم يتم تنفيذه بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد 



357 
 

ضاع ه األو الطوارئ التي تعتبر قوة قاهرة خارجة عن إرادة المتعاقدين. في ظل هات 

قانوني  إطار  وضع  إلى  المغربي  المشرع  عالقتهم   1سعى  ضبط  للمتعاقدين  يسمح 

التعاقدية وفق ضوابط قانونية، لكن كما أسلفنا الذكر فهذا المشروع جاء في حقيقة األمر 

الخدمات  لمقدمي  امتيازات  إعطاء  خالل  من  السياحية  الوكاالت  إعطاءهم و  النقاد 

اخ في  الحلامتيازات  وكذاتيار  للطرف ال  جالاآل  ول  أهمية  إعطاء  دون  لهم  مناسبة 

 الضعيف وهو السائح. 

لذلـك كلـه فقـد انتهـى البحـث إلـى التوصيـات التاليـة مـن أجـل توفيـر الحمايـة 

 :القانونيـة الكاملـة للسـائح 

السـياحية    -1 الباقـات  لعقـد  المركبـة  الطبيعـة  إلـى  االنتبـاه  واحتمالية  أهميـة 

ارب بيـن األحـكام الناظمـة لـكل عقـد مـن العقـود المكونـة لـه باإلضافـة حصـول تض

أو  الرئيـس  العقـد  وجعلـه  غيرهـا  علـى  العقـود  هـذه  مـن  عقـد  تغليـب  إلـى صعوبـة 

 المميـز بينهـا.

مـع  ضــرورة العمــل علــى إصــدار قانــون خــاص بالســياحة بمــا ينســجم    -2

الكبيـ بيـن مصلحـة التطـور  التـوازن  تحقيـق  فيـه  يراعـى  بحيـث  المجـال  هـذا  فـي  ر 

السـائح باعتبـاره شـخصاً يسـعى للحصـول علـى االسـتجمام والترفيـه ومصلحـة وكالـة 

 السـفر والسـياحة باعتبارهـا متخصصـاً.  

ـياحة  ل مــن وكاالت السـأن يتضمــن قانــون الســياحي تحديــدا اللتزامــات ك  -3

لمــدى  تحديــدا  وباألخــص  الخدمــات  وبائعــي  الســياحية  الخدمــات  ومـقدمي 

مــزودي  أو  الســياحة  وكاالت  مســؤولية  تكــون  أن  علــى  منهــم  كل  مســؤولية 

ــن الخدمـات، كونهــا الطــرف الــذي تعاقــد مــع الســائح، عــن اإلخــالل بتنفيــذ أي م

 
صؤادر بتاري    30.20قانون    - -

 1يونيو  1.2020 
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ونــة للعقد الســياحي، مســؤولية مطلقــة مــع الحفــاظ علــى حــق هــذه الخدمــات المك

 الــوكاالت بالرجــوع علــى المتسـبب بالضــرر. 
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مواجهة جائحة كورونا بين التدخل التشريعي  

 والمعاجلة القضائية 

 

 ذ/ حسن الصالحي         

 باكاديرمستشار بمحكمة االستئناف 

كلية الحقوق  باحث بسلك الدكتوراه ب

 اكادير

 

 تقديم:

يعيش المغرب في اآلونة األخيرة ظروفا غير عادية، كغيره من دول العالم بفعل  

والذي أصبح وباء عالميا قال   19تفشي جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد  

موران  إدغار  الفرنسي  االجتماع  الفيلسوف وعالم  جعلنا    Edgar Morin  1عنه  انه 

. هذا الوباء الذي ظهر أول األمر بمدينة يوهان 2ل مغامرة مذهلة للبشرية ندرك أننا ندخ

الصينية أواخر السنة الماضية، قبل أن يتحول إلى وباء عالمي وتعلن منظمة الصحة 

ف بفعل انتشاره السريع بين البشر في مختل  3العالمية انه أصبح يكتسي طابع الجائحة 

ات ضرورة  من  ذلك  يستلزمه  ما  مع  االحترازية الدول،  لإلجراءات  الدول  كافة  خاذ 

الضرورية للحد من تفشي هذا الوباء، في أفق محاصرته وانتظار إيجاد لقاح مناسب 

 يمنع العدوى. 

 
كان عضؤؤؤوا في الحزب    1921من مواليد   ىدغار موران فيلسؤؤؤوف وعالم اجتماعي فرنسؤؤؤي معاصؤؤؤر  - 1  

الشؤؤؤيوعي الفرنسؤؤؤي قب  ان ينسؤؤؤحب منه، ينتمي ال  تيار الفلسؤؤؤفة القارية ومذهب البنائية، عضؤؤؤو المركز 
                        www.ar.wikipedia.orgالوطني الفرنسي للبحث العلمي انظر موق : 

عل  قناتها في اليوتوب المسؤؤما) ique Bedos Frédérورد ذلك في حوارا م  الصؤؤحفية الفرنسؤؤية    -  2
le projet Imagine    ضمن الحلقات التي تحم  ىسمDe l’interieur   

 19مارس أعلنت منظمة الصؤؤؤحة العالمية أن انتشؤؤؤار فيروس كورونا المسؤؤؤبب لمرض كوفيد   11مند   - 3
   www.who.intالجائحة، أو وباء عالمي. انظر موق  المنظمة:أصب  يكتسي وصف 
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وبفعل األجواء المفتوحة وحرية تنقل األشخاص والبضائع الذي كان يعرفه العالم،  

المغرب ظهور أول   تسلم منه إال قلة قليلة من الدول. وعرف  فان انتشار الفيروس لم

يوم   الفيروس  لهذا  إيجابية  بكل 20201مارس    2حالة  الدولة  على  فرض  ما  وهو   .

العمومية   المستشفيات  تهيئ  ذلك  في  بما  الداهم،  الخطر  هذا  لمواجه  التهيؤ  مكوناتها 

لوباء، إضافة إلى تعبئة مختلف واألطقم الطبية، باعتبارها الجبهة األولى لمواجهة هذا ا

عمومية كل في مجال اختصاصه للمشاركة في هذه المعركة مع تعبئة الموارد  السلطات ال

 المالية الضرورية لذلك. 

كل ذلك فرض على المشرع المغربي التدخل الفوري والمستعجل، لتدارك النقص  

مؤقت  قانونية  قواعد  بوضع  وثانيا  أوال،  المجال  هذا  في  الظرفية التشريعي  تناسب  ة 

هذا الوباء، مع اإليقاف النسبي للزمن القضائي، وإيقاف سريان االستثنائية التي فرضها  

 اآلجال القانونية. 

هذا   أمام  نفسها  القضائية وجدت  السلطة  فان  التشريعي،  التدخل  مع  وبالموازاة 

ائي، الوضع الصحي الخطير ملزمة بتحقيق التوازن بين ضمان استمرارية المرفق القض

مة ال تقبل التوقف الكلي، وبين ضرورة الحفاظ باعتباره مرفقا جوهريا يقدم خدمة عا

 على األمن الصحي للمرتفقين ولكل المتدخلين في العملية القضائية. 

أولهما مظاهر   في  نعالج  الموضوع في محورين،  األساس سنتناول  هذا  وعلى 

في  نتناول  كورونا،  جائحة  لمواجهة  التشريعي  صور   التدخل  بعض  الثاني  المحور 

 ة المرتبطة بمحاربة الجائحة.المعالجة القضائي

  

 
والصؤادر عن وزار) الصؤحة والمنشؤور بموق    2020مارس    2بتاري     10انظر البالغ الصؤحفي رقم    -  1
 www.covidmaroc.ma 

http://www.covidmaroc.ma/
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 المطلب األول: مظاهر التدخل التشريعي لمواجهة جائحة كورونا

كورونا ضرورة   جائحة  تفشي  التي صاحبت  االستثنائية  الظروف  فرضت  لقد 

عنها لمحاصرة التدخل المستعجل للسلطات العمومية بإجراءات استباقية كان ال محيد  

السلط توجيهات  وفق  الفيروس  باتخاذ  تفشي  أوصت  التي  المختصة،  الصحية  ات 

المواطنين، وتجنب االختالط االجتماعي،  تنقالت  الحد من  أهمها  إجراءات احترازية 

وهو ما لن يتأتى إال باللجوء إلى إعالن حالة الطوارئ الصحية، التي لم يسبق للمشرع 

ويبقى نظمها.  أن  المرس  المغربي  هو  حينها  القائم  الوحيد  التشريعي  الملكي النص  وم 

،والذي يكتفي بالتنصيص على وجوب 19671يونيو    26بمثابة قانون الصادر بتاريخ  

التصريح ببعض األمراض ذات الصبغة االجتماعية، واألمراض المعدية أو الوبائية، 

طة التنفيذية بعد إقفال الدورة واتخاذ تدابير الوقاية للقضاء عليها. وهو ما أوجب على السل

األو إلى 3للبرلمان   2لى التشريعية  اللجوء  الثانية،  التشريعية  الدورة  افتتاح  وقبل    ،

 23، عن طريق إصدار مرسوم بقانون مؤرخ في  4من الدستور   81مقتضيات الفصل  

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن   2020مارس   بحالة  يتعلق بسن أحكام خاصة 

المرسوم المؤرخ في وهو ما خول للحكومة بعد ذلك في شخص رئيسها إصدار    .5عنها 

 
المتعلق بوجوب التصري  ببعض   1967يونيو    62بتاري    554-65المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم    -   1

 .1967يوليو  5بتاري   2853تخاذ تدابير الوقاية للقضاء عليها. الجريد) الرسمية عدد األمراض وا
 من الدستور: 65ينا الفص   -  2

جمعة  " يعقد البرلمان جلسؤؤؤاته أثناء دورتين في السؤؤؤنة، ويرأس الملك افتتاح الدور) األول  التي تبتدئ يوم ال
 يوم الجمعة الثانية من شهر ابري ...."الثانية من شهر أكتوبر، وتفتت  الدور) الثانية 

 من الدستور: 60ينا الفص   -  3
" يتكون البرلمان من مجلسؤين مجلس النواب ومجلس المسؤتشؤارين، ويستمد أعضائه نيابتهم من األمة، وحقهم 

 في التصويت حق شخصي ال يمكن تفويضه..."
 من الدستور: 81نا الفص  ي  -  4

  الفتر) الفاصؤؤلة بين الدورات، وباتفا  م  اللجان التي يعنيها االمر في كال " يمكن للحكومة ان تصؤؤدر خال
المجلسؤؤين، مراسؤؤيم قوانين يجب عرضؤؤها بقصؤؤد المصؤؤادقة عليها من طرف البرلمان خال  دورته العادية 

 الموالية..."
لصؤحية  بسؤن أحكام خاصؤة بحالة الطوارئ ا  2020مارس    23بتاري     292.20.2مرسؤوم بقانون رقم    -  5

. والطي صؤؤؤاد   2020مارس   24مكرر بتاري    6867وىجراءات انعالن عنها. الجريد) الرسؤؤؤمية عدد  
ن كمؤا صؤؤؤؤؤاد  عليؤه 20.23بموجؤب القؤانون رقم    2020ابريؤ   30عليؤه بعؤد ذلؤك مجلس النواب بجلسؤؤؤؤؤة  
انون المذكور  ن وصدر الظهير الشريف بتنفيذ الق2020ماط    12بتاري    مجلس المستشارين بجلسته المنعقد)
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. رغم أن 1بإعالن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني   2020مارس    24

 19اإلعالن الفعلي لحالة الطوارئ الصحية تم بموجب بالغ لوزارة الداخلية صدر يوم  

على   2020مارس  20تداء من يوم أقر إعالن حالة الطوارئ الصحية اب 2020مارس 

ألجل غير مسمى، قبل أن يحدد المرسوم بإعالن حالة الطوارئ الساعة السادسة مساء  

، والتي عرفت التمديد لعدة مرات آخرها  2020ابريل    20الصحية سريانها إلى غاية  

 .2020يوليوز   10ينتهي يوم  

ة الطوارئ الصحية، هل  وبقي اإلشكال القانوني حول التاريخ المعتبر لبداية حال

؟ أم هو تاريخ  2020مارس    20ارة الداخلية، وهو يوم  هو التاريخ الوارد في بالغ وز

؟ والذي لم يشر ضمن 2020مارس    24صدور مرسوم إعالن حالة الطوارئ، وهو  

مقتضياته إلى تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية. مع العلم أن تحديد تاريخ بداية سريان 

الطوار  احالة  المراكز  من  مجموعة  في  يؤثر  الصحية  وفيئ  وقف   لقانونية،  سريان 

المؤرخ في    اآلجال بقانون  السادسة من مرسوم  المادة   23المنصوص عليها بموجب 

والذي يقضي بوقف سريان مفعول جميع اآلجال المنصوص عليها في   2020مارس  

ن عنها، ويستأنف نصوص تشريعية، وتنظيمية خالل فترة حالة الطوارئ الصحية المعل

لرفع حالة الطوارئ المذكورة، مع استثناء آجال الطعن احتسابها ابتداء من اليوم الموالي  

باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت 

 الحراسة النظرية، واالعتقال االحتياطي. 

ومن مظاهر التدخل التشريعي لمواجهة جائحة كورونا، أن المادة الثالثة من     

خول للحكومة، بالرغم من جميع األحكام    2020مارس    23ؤرخ في  المرسوم بقانون الم

 
بتاري  فات  يونيو  6882والمنشؤؤؤور بالجريد) الرسؤؤؤمية عدد    2020ماط    28بتاري     60.20.1تحت رقم  
2020. 

بإعالن حالة الطوارئ الصؤؤؤؤحية بسؤؤؤؤائر الترب  2020مارس   24بتاري    293.20.2مرسؤؤؤؤوم رقم    -  1
مكرر بتاري   6867ية عدد  والمنشؤؤور بالجريد) الرسؤؤم 19كوفيد    -فشؤؤي فيروس كوروناالوطني لمواجهة ت 

 .2020مارس  24
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الطوارئ  حالة  إعالن  فترة  خالل  تقوم  أن  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 

ة، والتي تقتضيها هذه الحالة. وذلك بموجب مراسيم الصحية باتخاذ جميع التدابير الالزم

مناشير   بواسطة  أو  وإدارية،  تنظيمية،  الفوري ومقررات  التدخل  أجل  وبالغات، من 

والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية. وهو ما يفيد أن المشرع منح صفة القانون 

 في الظروف العادية.  حتى للمناشير والبالغات اإلدارية، وهو ما لم تكن تتصف به

مخالفي   على  زجرية  عقوبات  فرض  في  كذلك  التشريعي  التدخل  يتجلى  كما 

والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، األوامر  

تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة  بأية وسيلة  كما أقر عقوبات لكل من يعرقل 

 ثابة قانون، أو يحرض على مخالفتها بأية وسيلة. تطبيقا لهذا المرسوم بم

الحقوق األساسية للمواطن، إذا كان إعالن حالة الطوارئ الصحية يحد من بعض  

ومنها الحق في التنقل داخل الوطن، أو الخروج منه والعودة إليه، هذا الحق الذي كفله 

باعتباره أسمى   ، فإن واجب الحفاظ على األمن الصحي1منه   24الدستور بموجب الفصل  

من الحق في التنقل، يفرض وجوب التقييد من هذا األخير. وهو ما تم بالمغرب بموجب 

بحظر التنقل الليلي، والذي سبقه  2020ابريل  23بالغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ  

 15بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يوم  

، والقاضي بتعليق جميع الرحالت الدولية من وإلى المغرب إلى إشعار 2020مارس  

 المواطنين من حق العودة إلى وطنهم أو الخروج منه.  آخر. وهو ما حرم العديد من 

ومن مظاهر التدخل التشريعي لمحاربة تفشي جائحة كورونا صدور بالغ مشترك  

والمالية  واالقتصاد  والصحة  الداخلية  وزارات  من  والصناعة    لكل  اإلدارة،  وإصالح 

الكمامات   وضع  بوجوب  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الواقية  واالستثمار 

 
 من الدستور: 24تنا الفقر) األخير) من الفص   -  1

" حريؤة التنقؤ  عبر التراب الوطني واالسؤؤؤؤتمرار فيؤه والخروج منهن والعود) ىليؤه، مضؤؤؤؤمونؤة للجمي  وفق  
 القانون."
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يوم   بالتنقل خارج مقرات   2020ابريل    7ابتداء من  لهم  المسموح  لجميع األشخاص 

السكن، في الحاالت االستثنائية المقررة بموجب المادة الثانية من مرسوم إعالن حالة 

ئ الصحية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الطوار

 ام خاصة بحالة الطوارئ الصحية. المرسوم بقانون بسن أحك

دستوريا   المكفولة  الحقوق  من  الصحية  والعناية  العالج  في  الحق  كان  وإذا 

ق1للمواطن  المصاب بمرض وبائي من  العالج والتطبيب يصبح واجبا على  فان  بيل ، 

حتى ال يتم نقل العدوى إلى الغير، حيث يخول المرسوم الملكي بمثابة   19مرض كوفيد  

للطبيب الرئيس لإلقليم أو العمالة الموكولة إليه تقدير   1967يونيو    26خ في  قانون المؤر

درجة خطورة الحالة واستعجالها، أن يُدخل إلى المستشفى حتما كل شخص مصاب بأحد  

 يها بالفصل األول، أو كل شخص قابل لنشر هذا المرض. األمراض المنصوص عل 

صريح بها بموجب قرار وزير  غير أن االطالع على الئحة األمراض الواجب الت

الذي لم   19، ال تشمل مرض كوفيد  1967يونيو    27الصحة العمومية الصادر بتاريخ  

الطبي الحاصل يكن قد ظهر بعد، كما لم يتم العمل على تنقيح تلك الالئحة رغم التطور 

أننا نرى أن تعداد األمراض بالالئحة المذكورة وارد على  مند تاريخ صدورها. غير 

المثال، وليس على سبيل الحصر، لفتح المجال إلمكانية تطبيق مقتضيات المرسوم    سبيل

 . 19الملكي المذكور على مرض كوفيد 

تي تسببت  تلك بعض مظاهر التدخل التشريعي لمحاربة تفشي جائحة كورونا ال

كيفية   على  منصبة  الجهود  كل  وجعلت  واالجتماعية،  االقتصادية  الحياة  تعطيل  في 

 ا في ذلك جهود السلطة القضائية. محاصرتها بم

 
 من الدستور: 31ينا الفص   -  1

اعات الترابية عل  تعبئة ك  الوسؤؤائ  المتاحة، لتيسؤؤير أسؤؤباب  " تعم  الدولة والموسؤؤسؤؤات العمومية والجم
 استفاد) المواطنات والمواطنين عل  قدم المواسا) من الحق في:

 العالج والعناية الصحية....." -
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 المطلب الثاني: المعالجة القضائية المرتبطة بجائحة كورونا

فرض  19ان التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، والمسبب لمرض كوفيد 

لسلطات العمومية سرعة التدخل للحد من انتشار الجائحة، دون التعطيل على مختلف ا

ة. وبالنظر ألهمية دور السلطة القضائية في تعزيز األمن الكلي لخدمات المرافق العمومي

القضائي والمجتمعي ال سيما في ظروف األزمات، التي تكثر فيها الحاجة الى اإلحساس 

ات على تنزيل مخطط محاربة الجائحة والحد من باألمن والطمأنينة، مما يساعد السلط

 انتشارها. 

 الفعال في هذه المعركة، سواء   وهو ما فرض على السلطات القضائية االنخراط

 على مستوى العمل القضائي.  على مستوى اإلدارة القضائية، أو

فعلى مستوى اإلدارة القضائية وجبت اإلشارة الى كون السلطة القضائية كانت  

الطوارئ  الرسمي عن حالة  قبل اإلعالن  واحترازية  استباقية  تدابير  اتخاد  الى  سب اقة 

الغ المشترك لكل من المجلس األعلى للسلطة القضائية، الصحية، من ذلك صدور الب

ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف المحاكم ابتداء من 

االثنين   المعتقلين،   2020مارس    16يوم  بالبت في قضايا  المتعلقة  الجلسات  باستثناء 

يفهم منه أن القضاء يوجد في حالة   والقضايا االستعجالية، وقضاء التحقيق. وهو ما ال

توقف، ألن اإلجراء هم  فقط إيقاف بعض الجلسات مع استمرار الخدمة القضائية، التي 

ة، من قبيل إمكانية تقديم الشكايات ال تستلزم الحضور الجسماني للُمرتفق الى المحكم

ايا عن طريق الى النيابات العامة عن بعد، وإمكانية االطالع على إجراءات مختلف القض

بصفة  الوثائق  بعض  على  والحصول  لذلك،  المخصص  اإللكتروني  الموقع  استطالع 

للشركا  التركيبية  القوائم  وايداع  التجاري،  والسجل  العدلي،  السجل  مثل  ت الكترونية 

التجارية، وهي الخدمات التي كانت تتم بالطرق اإللكترونية مند عدة سنوات في إطار 
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الذي كان من توصيات المناظرة الوطنية إلصالح منظومة  مشروع المحكمة الرقمية  

 العدالة. 

من خطر  المحاكم  مختلف  على  ملفاتهم  المعروضة  السجناء  حماية  إطار  وفي 

وجه السيد الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة   انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم،

عدد   تحت  كتابا  ا  2020مارس    23بتاريخ    133/3القضائية  المسؤولين  إلى  لسادة 

عند   إال  لسجنية  المؤسسات  من  السجناء  إحضار  تفادي  على  فيه  يحثهم  القضائيين 

تهاء الضرورة القصوى، من خالل البَت في تأخير ملفاتهم دون حضورهم الى حين ان 

حالة الطوارئ الصحية، مع منع اتصالهم بالغير داخل فضاء المحاكم. وهو ما يجسد 

 ي للسلطة القضائية اتجاه كافة المتعاملين مع مرفق القضاء.الدور الوقائي، والحمائ

وبفعل ظهور بُؤر وبائية للفيروس ببعض المؤسسات السجنية، واتخاد المندوبية  

االدماج، قرار المنع المؤقت إلخراج المعتقلين الى مختلف العامة إلدارة السجون وإعادة  

 بخصوص عقد الجلسات عن بعد. المحاكم، تَم التنسيق مع السلطة القضائية المختصة

وفي هذا اإلطار فإذا كان الوباء يشكل خطرا على الصحة الخاصة والعامة على  

بالتغيير. وأمام ضرورة   السواء، فإنه يشكل كذلك فرصة غير متوقعة للتغيير، او للتعجيل

تصريف قضايا المعتقلين في احترام لمبادئ المحاكمة العادلة، التي من أهم مقوماتها 

، تم اتخاذ قرار إجراء المحاكمات 1من الدستور   120البت في آجال معقولة طبقا للفصل  

المح في  القضائية  الهيئة  بين  المرئية  المناظرة  تقنية  باستعمال  بعد،  كمة، الجنائية عن 

وبين المعتقلين احتياطيا بمقر المؤسسة السجنية، تفاديا لنقل السجناء وحماية لهم وللهيئة 

 ال األمن المرافقين للسجناء.القضائية ورج 

 
 من الدستور: 120ينا الفص   - 1

 ي محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخ  اج  معقو . " لك  شخا الحق ف
 مام جمي  المحاكم."حقو  الدفاع مضمونة ا
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وقد تم اتخاذ هذا اإلجراء في إطار مقاربة تشاركية، وبعد تهيئة مختلف الوسائل 

قواعد األمن المعلوماتي، عن  اللوجستيكية، والتقنية إلنجاح هذه التجربة، مع مراعاة  

خوادمها  على  المثَبَّت  العدل  لوزارة  الداخلي  البصري  السمعي  النظام  اعتماد   طريق 

عن   الصادرة  التوجيهات  كافة  واحترام  الوزارة،  بيانات  بمركز  الموجودة  المركزية 

مديرية أمن نُظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، لضمان حماية وأمن النظام السمعي 

 .1البصري المستعمل 

ورغم الجدل القانوني الذي أثارته هذه المحاكمات عن بعد، لغياب إطار قانوني  

ومدى المرفق   ينظمها،  استمرار  ضمان  فإن  العادلة،  المحاكمة  لمبادئ  احترامها 

القضائي، وعدم توقف الجلسات خاصة منها المرتبطة بحرية األفراد طبقا للفصل السابع 

، فرض 2يقي للظهير بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة من المرسوم التطب

ن المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤرخ ضرورة اللجوء الى هاته التقنية فضال عن كو 

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يمكن ان يشكل أساسا   2020مارس    23في  

انتظار إصدار النص التشريعي المنظم لهذا   قانونيا مؤقتا إلجراء هذه المحاكمات، في

فقة الصريحة للمتهم النوع من المحاكمات، التي ال يتم اللجوء إليها حاليا إال بعد الموا

 المعتقل وموافقة دفاعه. 

من   أكثر  أن  بعد  عن  المحاكمات  هذه  نجاعة  يعزز  المتهمين   %95وما  من 

د، وهو ما سمح خالل شهرين من المعتقلين يعبرون عن قبولهم إجراء المحاكمة عن بع

عقد   التقنية  بهذه  ما مجموعه    1469العمل  أُدرجت خاللها  بُعد،    22.268جلسة عن 

 
يونيو  2عرض السؤيد وزير العد  امام لجنة العد  والتشؤري  وحقو  االنسؤان بمجلس النواب المقدم يوم    - 1

2020. 
 متعلق بالتنظيم القضائي:ال  1974يوليوز    16بتاري    498.74.2ينا الفص  الساب  من المرسوم رقم    - 2

دجنبر حيث تعقد المحاكم جلسؤاتها دون انقطاع، وتنظم    31ي في  " تبتدئ السؤنة القضؤائية في فات  يناير وتنته
 عط  الموظفين من قضا) وكتاب ضبط بكيفية ال يترتب عنها توقف الجلسات او تأجيلها."
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قضية، واستفاد منها   9035ة، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة بموجب هذه التقنية  قضي

    1معتقل.  24.926ما يناهز 

يشكل فقط محطة    2020ابريل    27إن انطالق المحاكمة عن بعد الذي كان يوم  

أولى في المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي تُعده وزارة العدل 

خطط المغرب الرقمي، أو ما يسمى باالستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات في إطار م

 واالقتصاد الرقمي.

ترونية في وفي هذا اإلطار تم اعداد مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط اإللك

 الذي يروم تحقيق بعض الغايات منها:  2اإلجراءات القضائية 

 ؛ إمكانية رفع الدعاوى بالوسائل اإللكترونية -

 إجراء التبليغ القضائي بالوسائل االلكترونية؛  -

 إجراء المحاكمة الجنائية عن بعد؛ -

 تنفيذ اإلنابة القضائية عبر تقنية االتصال عن بعد؛ -

 الشهود عبر الوسائط اإللكترونية؛ االستماع الى  -

 التوقيع االلكتروني لألحكام والقرارات. -

كل الفاعلين والمتدخلين    نجاح تجربة المحكمة الرقمية يستوجب انخراط  أنإال  

في الحقل القضائي، بما في ذلك السلطة القضائية، واإلدارة القضائية، وأسرة الدفاع، 

قضائ  مفوضين  من  القضاء،  مساعدي  مع ومختلف  وموثقين.  وعدول،  وخبراء،  يين، 

اإلدارة  بين  للتواصل  الكترونية  منصة  أنشأت  أن  سبق  العدل  وزارة  أن  إلى  اإلشارة 

والمهن القضائية، وتقديم مقاالت ومذكرات المحامين وتبادلها الكترونيا مند القضائية،  

 
 www.cspj.ma     احصائيات المجلس األعل  للسلطة القضائية انظر الموق : - 1
 www.justice.gov.ma     ع عل  المشروع بموق  وزار) العد : يمكن االطال - 2

http://www.cspj.ma/
http://www.justice.gov.ma/
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را على ، غير أن االستعمال الفعلي لهذه المنصة بقي محدودا ومحصو2016نهاية سنة  

 .1مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء

سبي  أما على مستوى العمل القضائي فإن المالحظ أنه وبالرغم من حالة التوقف الن

في ظل  عنه  الصادرة  األحكام  أبان من خالل  المغربي  القضاء  فإن  القضائي،  للزمن 

هام روح القانون في الجائحة، ليس فقط عن التطبيق السليم للقانون، بل تعداه الى استل

من   110إطار نظرة مقاصدية للتشريع تسعى الى التطبيق العادل للقانون طبقا للفصل  

لذي يستلزم مراعاة مجموعة من القواعد منها األمن الصحي ، هذا التطبيق ا2الدستور

 للمجتمع. 

وقد شملت االحكام القضائية الصادرة في هذا اإلطار مجال القضاء االستعجالي،  

ء في المحاكم العادية، أو المحاكم اإلدارية، وقضاء الموضوع في جانبه الزجري، سوا

 جارية ذات الطبيعة االستعجالية.     وقضاء التحقيق وقضاء األحداث، وبعض القضايا الت

ففي إطار القضاء االستعجالي نُسجل صدور أمر استعجالي عن رئاسة المحكمة  

قضى بمنح المدعية أجل استرحامي قبل   2020س  مار  16االبتدائية بالخميسات بتاريخ  

إفراغها من المنزل، تنفيذا لحكم قضائي سابق، مراعاة للظروف الحالية التي تفرض 

 الجميع البقاء في المنازل كإجراء حمائي ضد انتشار فيروس كورونا. على

كما نسجل صدور أمر استعجالي عن رئاسة المحكمة االبتدائية بطانطان بتاريخ  

الطوارئ   2020/ 4/ 8 إفراغ مسكن وظيفي في ظل سريان حالة  قضى برفض طلب 

 العامة.  الصحية، وما تفرضه من وجوب المكوث في المنازل حفاظا على الصحة

 
 2ورد في عرض السؤؤؤيد وزير العد  امام لجنة العد  والتشؤؤؤري  وحقو  االنسؤؤؤان بمجلس النواب يوم   - 1

محاميا   220لكتروني لم يتعدى ان عدد المحامين الذيم انشؤأوا حسؤابات عل  منصؤة التواصؤ  ان 2020يونيو
فيما بلغ عدد المقاالت المقدمة عبر هذا المنصؤة خال  الفتر) من بداية حالة الطوارئ الصؤحية ال  غاية فات  

 كترونيا.مقا  يتم أداء الرسوم القضائية عنها ال 310ما مجموعه  2020يونيو 
 من الدستور: 110تنا الفقر) األول  من الفص   - 2

 قضا) االحكام اال بتطبيق القانون، وال تصدر احكام القضاء اال عل  أساس التطبيق العاد  للقانون." " ال يلزم  
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وانسجاما مع نفس التوجه أصدر السيد رئيس المحكمة االبتدائية بالناظور أمرا 

ب في وجه المدعية، استعجاليا قضى على المدعى عليه بفتح باب المنزل موضوع الطل

لتتمكن من ولوجه إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه، إلى حين البت في دعوى القسمة، 

لمدعى عليه لواقعة احتياج المدعية للمسكن، خاصة في ظروف معلال أمره بعدم منازعة ا

حالة الطوارئ الصحية، وما تستلزمه من وجوب البقاء في المنازل، كإجراء وقائي من 

 .1ي فيروس كورونا المستجد خطر تفش

أما في مجال حماية الحقوق والحريات المكفول بصفة أساسية للقضاء اإلداري، 

ع استعجالي  أمر  صدور  بتاريخ نسجل  بالرباط  اإلدارية  المحكمة  رئيس  السيد  ن 

به    2020/ 3/ 31 تقدم  استعجالي  على طلب  مغربيانبناء  عبر   زوجان  سفر  في  كانا 

ولة اسبانيا، وعند رغبتهما في العودة إلى المغرب عِلقا بمنطقة سيارتهما الخاصة الى د 

ق كافة الحدود من الجزيرة الخضراء إثر صدور القرار السيادي للدولة المغربية بإغال 

التراب  إلى  بالدخول  لهما  االذن  والتمسا  منه.  الخروج  أو  المغرب  إلى  الدخول  أجل 

داهما للخضوع الى جميع اإلجراءات الوطني على اعتبار كونهما مغربيين، مع استعدا

أقر  أن  وبعد  االستعجالي،  األمر  أن  غير  العامة.  السلطات  بها  تأمر  التي  االحترازية 

الجنسية المغربية، وما تخوله لهما من حق الدخول والخروج، من وإلى التراب للطالبين ب

إال أنه اعتبر   من الدستور،  24الوطني المكفول دستوريا طبقا للفقرة الرابعة من الفصل  

بالظروف العادية، خالف األمر في النازلة التي اقتضت ظروفها ان يكون   ذلك رهين 

لجزيرة الخضراء، في رحلة عودتهما من اسبانيا نحو  تواجد الطالبين بمنطقة العبور با

المغرب، أملته التدابير االحترازية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المغربية، 

ظر الدخول والخروج من وإلى التراب الوطني، استنادا إلى السلطة التقديرية ومنها ح

موقف خط لمجابهة  المجال  هذا  في  لها  الممنوحة  للصحة الواسعة  وحماية  ير، صونا 

 
 غير منشور. 279/1101/2020في الملف االستعجالي رقم  31/3/2020بتاري   257امر عدد  - 1
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العامة، بهدف منع انتشار وباء كورونا المستجد، سيما بعد صدور مرسوم بإعالن حالة 

يل آثاره القانونية، أو الخروج على مقتضياته  الطوارئ الصحية. وهو تدبير ال يمكن تعط 

لطة إال في الحاالت التي يقررها تدبير الحظر نفسه، أو قرارات الحقة متخذة من نفس الس

 في إطار قاعدة توازي الشكليات.

وأضاف األمر القضائي أن حظر الدخول إلى التراب الوطني الساري في حق 

بمبدأ حرية الدخول والخروج من وإلى التراب الطالبين مجرد تدبير تنظيمي، غير ُمخل  

يعيشها  التي  الصحية  االستثنائية  الظروف  نتائج  من  أن  ذلك  عام.  كأصل  الوطني 

ضرورة فرض قيود خاصة على هذه الحرية حماية للصحة العامة. وأن طلب المغرب،  

ية، اإلذن للطالبين بالدخول إلى التراب الوطني يشكل طلبا لخرق حالة الطوارئ الصح

خاصة وأن ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية اآلنية في ظل الوضع السائد،  

مشروعية في كل األحوال، مما يتعين معه وأن القاضي اإلداري االستعجالي يحمي ال

 رفض الطلب. 

قرارها  في  بالرباط  اإلدارية  االستئناف  محكمة  أكدته  الذي  التوجه  نفس  وهو 

في   سيادي 2020مارس    26المؤرخ  قرار  الجوي  الحظر  قرار  فيه  اعتبرت  الذي   ،

جنبي عالق بامتياز ال يبرر االستجابة لطلب اإلذن بالدخول إلى التراب الوطني لمواطن أ

 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. 

المحكمة  عن  صادرا  اجتهادا  نسجل  فإننا  الموضوع،  قضاء  مستوى  على  أما 

قضى باعتبار السرقة المرتكبة في ظل حالة   20201ابريل    9االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  

لكارثة  الطوارئ الصحية تشكل جناية، معتبرا أن الطوارئ الصحية تدخل في مفهوم ا

من القانون الجنائي، بالنظر لما أحدثه انتشار هذا الفيروس في نفوس   510طبقا للفصل  

اية ممتلكاتهم الخاصة، مع المواطنين من هلع واضطراب يجعلهم في حالة عجز عن حم

 
 غير منشور. 2020ابري   9بتاري   495/2103/2020في الملف رقم حكم صدر  - 1
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التزامهم واجب البقاء في المنازل، طبقا للمادة الثانية من مرسوم إعالن حالة الطوارئ 

 الصحية. 

مستوى قضاء التحقيق فإن المالحظ اللجوء إلى التفعيل الكبير لتدابير    أما على

االكتظاظ بالمؤسسات المراقبة القضائية، كبديل عن تدبير االعتقال االحتياطي تخفيفا من  

السجنية، وحماية للمتهمين من خطر التقاط العدوى. كما تَم تفعيل تدبير اجراء االستنطاق 

تفاديا إلعادة االبتدائي والتفصيلي في جل  المتهم ودفاعه  بعد موافقة  تحقيق واحدة،  سة 

 إحظار المتهم من السجن الى مكتب التحقيق. 

ضاء التحقيق نسجل صدور أمر عن قاضي  وانسجاما مع نفس التوجه الِحمائي لق

الحدود   مغادرة  عدم  تدبير  الغاء  برفض  بطانطان، قضى  االبتدائية  بالمحكمة  التحقيق 

انطان، المقدم من طرف المتهمة لما يمكن أن يشكله االستجابة لهذا  الترابية لمدينة ط

الطوارئ الطلب من مساس باألمن الصحي للمواطنين، مع ما تخضع له البالد من حالة  

 1الصحية 

وعلى مستوى قضاء األحداث تَم العمل على تغيير تدبير اإليداع بمراكز حماية  

ى منزل عائلي، وذلك بتغيير تدبير اإليداع الطفولة لفائدة األحداث اللذين يتوفرون عل

 بتدبير التسليم للوالدين حفاظا على صحة األحداث.

االقتصادية غير الخاضعة للتوقف اإلجباري،  أما على مستوى حماية األنشطة  

قبيل  من  للمواطنين،  اليومية  باالحتياجات  مرتبطة  أنشطة  تزاول  التي  تلك  سيما  وال 

حكم قضى   5/5/2020المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ    النشاط الفالحي فقد صدر عن

المقاولة خالل   باإلذن لسنديك التصفية القضائية لمقاولة فالحية، باالستمرار في نشاط

فترة الطوارئ الصحية، اعتبارا لكون نشاطها يدخل ضمن األنشطة المعلن على أنها 

حية المفروضة جراء انتشار ستبقى رهن إشارة المواطنين طيلة فترة حالة الطوارئ الص
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واالستثمار  والتجارة  الصناعة  وزارة  قبل  من  المعدة  الالئحة  وفق  كورونا  فيروس 

     1واالقتصاد الرقمي.

تدبير االزمة الصحة   إن اآلثار االقتصادية واالجتماعية للظروف التي فرضها 

اللها لفيروس كورونا، ستخلق وال شك نزاعات متعددة ومتشعبة، وسيكون القضاء خ

التطبيق  إطار  في  القضائي  األمن  تحقيق  وهو  به،  المنوط  الدور  استلهام  على  مجبرا 

 العادل للقانون.  

تفق على أن عالم ما قبل أزمة كورونا، لن يكون شبيها بعالم ما إذا كان الجميع م

بعد كورونا وعلى جميع المستويات واألصعدة. فإن الثابت أن التاريخ ال يصنعه اإلنسان 

تاريخنا  فقط من  جديدة  صفحة  نشهد  جميعا  أننا  شك  وال  كذلك.  األوبئة  تصنعه  فقد   ،

 المعاصر.

 Edgar م االجتماع الفرنسي إدغار مورانوكما بدأنا بما قاله الفيلسوف وعال  

Morin  عن جائحة كورونا، نختم أيضا بما قاله نفس الفيلسوف عن األزمة التي سببها

الة إلى تحوالت كبيرة، ألن كل أزمة في المجتمع يترتب هذا الوباء، وأنها ستؤدي ال مح

ال عن  للبحث  واإلبداع  الخيال  تحفيز  عملية  متناقضتان،  عمليتان  الجديدة عنها  حلول 

. وأعتقد أن 2لإلشكاالت الجديدة، وعملية مناقضة ترمي البحث عن استقرار األوضاع 

الحلول في جميع المجاالت،    الخيار المحسوم حاليا هو تحفيز الخيال واإلبداع للبحث عن

القانونية،  النصوص  تحيين بعض  قبيل وجوب  من  والقضائي  القانوني  المجال  ومنها 

لتزامات والعقود، بإدخال نظرية الظروف الطارئة ضمن مقتضياته، لما ومنها قانون اال

تشكله من حل قانوني لبعض األوضاع غير العادية كما هو عليه الحال اليوم. إضافة الى 

التقاضي و مجال  في  االلكترونية  الوسائط  الستعمال  القانوني  بالتنظيم  التعجيل  جوب 
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في التشريع الجنائي، مع التفكير في تنظيم تأمين بجميع مراحله، وإدخال العقوبات البديلة  

االضرار الناتجة عن األوبئة، لما فيه من تقليص لآلثار السلبية التي من شأنها عرقة 

وما توفره هذه المكنة من قوة إضافية لالقتصاد الوطني، وإكسابه   الحركة االقتصادية،

 المناعة ضد الهزات التي يمكن ان يتعرض لها.  


