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صره هللا وأيده،  نلة الملك محمد السادس  السامي الموجه لألمة من طرف صاحب الجالي  مقتطف من الخطاب الملك
 . 2020غشت    20  ،مناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب ب

 

 

 

  

 

" ... 
ي العزيز،   شعب 

قصد   الوقائية،  التدابير  من  مجموعة  اتخاذ  تم   ، الصحي الحجر  تخفيف  مع  بموازاة 
ال انتشار  من  والحد   ، ن المواطنير سالمة  عىل  عدد  الحفاظ  ايد  ن بي  تفاجأنا  أننا  إال  وباء. 

 اإلصابات. 
، الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف،   يبعث عىل التفاؤل. ومن    وال فتدهور الوضع الصحي

ي العزي  ز، غير هذه الحقيقة، فهو كاذب. يقول لك، شعب 
ي االرتفاع، فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد    وإذا ...  

،  19استمرت هذه األعداد فن
، بل وزيادة تشديدهقد تو   . صي بإعادة الحجر الصحي
ورة التخاذ هذا القرار الصعب، القدر هللا، فإن انعكاساته ستكون قاسية   وإذا  دعت الضن

، وعىل األوضاع االقتصادية واالجتماعية.  ن  عىل حياة المواطنير
ام الصارم   ن ن    والمسؤولوبدون االلي  تفع عدد المصابير   ،والوفياتبالتدابير الصحية، سير

مل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات  المستشفيات غير قادرة عىل تح  وستصبح
 العمومية، وقطاع الصحة. 

وبموازاة مع اإلجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، أدعو كل القوى الوطنية، 
ي مجال التوعية  ، و واليقظةللتعبئة  

، فن ي
ي المجهود الوطبن

وتأطير   والتحسيساالنخراط فن
 تمع، للتصدي لهذا الوباء. المج
ي مثاىلي  ،  وهنا 

، من طرف الجميع، ال يمكن  ومسؤولأود التنبيه إىل أنه بدون سلوك وطبن

 .." رفع تحدي محاربة هذا الوباء.  وال الخروج من هذا الوضع، 
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 مقدمة: 

 19 منذ  أي -ن قانو  بمرسوم  إقرارها قبل  -الصحية الطوارئ  لحالة األولى  األيام  فت كش لقد
 البالد  في العادية    الحركة وتقييد الصحية الطوارئ  حالة عن  عالناإلالذي تم إبانه  ،  2020  مارس
 على   2020 مارس  20 الجمعة يوم  من  ابتداء  حة الصوزير  و  الداخلية لوزير مشترك ارب قر بموج 

 كبير قصور عن أبانت بحيث ،الجنائية  المنظومة في كبيرة زمةأ عن،  ة مساءاادسالس  الساعة
 ، وذلك19-كوفيدالمستجد هذه الجائحة الوبائية لفيروس كورونا  ازمة مواكبة في للقانون الجنائي

 والحجر الصحية الطوارئ  خرق حالة في إطار التي تم ارتكابها  المستجدة الجرائم مختلفمن حيث  
 بتنظيم خاص بقانون  مرسوم سن الحكومة من مما استدعى   الكاذبة، االشاعات رونش الصحي

 .والعقاب  للتجريم  الزجري  الجانب من  المثارة والقضائية اإلشكاليات القانونية  لمجابهة  الطوارئ  حالة
 أساسا الصحية الطوارئ  حالة اإلعالن عن   من مرسوم بقانون  الرابعة المادة كلتش  وقد

 عن الصادرة والقرارات باألوامر التقيد وجوب على من خالل هذه المادة  مشرعال  أكد حيث للتجريم،
 الحكومة  اتخاذ  إلى  تشير والتي  القانون،  نفس  من الثالثة المادة في المشار إليها العمومية  السلطات

 بموجب الحالة هذه تقتضيها التي  المالئمة لتدابيرمجموعة من ال الطوارئ  حالة  نإعال فترة خالل
 إلزام منه الثانية المادة تضمنت، و وبالغات  مناشير بواسطة  أو تنظيمية وإدارية ومقررات يماسمر 

 أية من يجعل الذي الشيء القصوى، الضرورة حالة في إال سكناهم محل مغادرة بعدم األشخاص
 مسن أحكا  قانون المرسوم ب  من الرابعة للمادة طبقا األركان   قائمة  جريمة  المقتضيات لهذه مخالفة

 التي الزجرية المقتضيات  مختلف زابر إ أيضا  يستدعي منا األمر وهذا  .الصحية الطوارئ  حالة
 المرسوم بموجب المقررة جوانب التجريم عن  الحديث خالل من وذلك ، المذكور النصوص  في وردت
 الواردة في القانون الجنائي الحالي،المشابهة  ريم  ومقارنتها بنصوص التج  2.20.292 رقم بقانون 
المقررة لكل فعل من هذه    جرائم جديدة إحداث عن  المترتبة اآلثار على  نقف  أن على والعقوبة 

 العملية  التأثيرات بعض على للوقوف فرصة لتكون  ،  حبسا  تتعدى مددها السنتيناألفعال التي ال  
خالل  اآلثار  لهذه ث إحصائية مقاربة من  إ ،  االعتقال  م  بدائل  لتفعيل  الملحة  الحاجة  مدى  براز 

النوع من القضايا الزجرية التي تساهم   هذا  في مثل   باألحداثوالعقوبات البديلة والتدابير الخاصة  
في اكتظاظ السجون وترفع من حدة أزمة السياسة الجنائية والعقابية دون إغفال ما لذلك من آثار 

  تمس بحقوق وحريات األفراد. 
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العامة   أن النيابات   ،العامة  نيابةلا رئاسة عن  ةصادر ال البالغات من خالل  كما أن المالحظ  
   2020مارس 24 بتاريخ التنفيذ حيز  المذكور بقانون  المرسوم دخول  منذ  قد قامت  المملكة  بمحاكم 

  4835 مجموعه  ما زواال، بمتابعة  الرابعة الساعة على 2020 أبريل 02 الخميس  يوم  غاية إلى
حالة    في المحكمة  على يلواحأ   334 بينهم من الصحية،  الطوارئ  حالة بخرق  قاموا شخصا
  اعتقال حالة في شخصا 43 منهم شخصا 263 تابعت ة أيضا أنالعام نياباتلل سبق كما .اعتقال 

الحجر   لحالة العمومية  السلطات إعالن منذ الجنائي، القانون  مقتضيات بعض مخالفة أجل من
 المتابعين  ع مجمو  بذلك ليصل  ،2020  مارس 23 غاية وإلى 2020  مارس 20 اريخ ت ب  الصحي

 .شخصا 5098 اإلطار إلى هذا في
   4835مجموعه ما تقديم تم عشرة أيام مدة خالل أنه يتبين الرسمية اإلحصائيات لهذه وبقراءة

 في عيننسبة المتاب وبلغت يوميا،  483,5 بمعدل الصحية الطوارئ  قانون  خرق  أجل من اشخص
 1625,5 بما معدله 2018 سنة  ل خال شخصا 593.315 تقديم  تم  بينما .% 6,91 اعتقال  حالة

 المسجل المعدل  للتقديم خالل حالة الطوارئ أقل من اليومي المعدل  هذا كان وإن  .يوميا شخصا
 الصحية الطوارئ  حالة لفرض نتيجة أنه  االعتبار بعين  األخذ  ينبغي  أنه إال  ، 2018خالل سنة

 .الطوارئ  حالة بقانون  المتعلقة الغير القضايا في المقدمين  عدد كبير بشكل د انخفض قف
كما أن هناك مجموعة من الجرائم المرتكبة التي تسبب الحجر الصحي في عدم إبالغها  

سبيل المثال ال الحصر    للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ومتابعة مرتكبيها، ومن بينها على
الفترة المذكورة ما    سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خالل حيث  ف ضد النساء،  جرائم العن 
تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء )الجسدي والجنسي واالقتصادي   فقط  شكاية  892مجموعه  

النوع، في انتظار   قضية فقط من هذا  148والنفسي…(، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في  
العنف ضد النساء   ويستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من أجل   .في باقي الشكايات  انتهاء األبحاث

  148المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا )قد انخفض خالل الفترة  
أشارت دورية رئيس النيابة العامة   ، إذ(متابعة شهريا في األحوال العادية  1500متابعة بدال من  

  892المتوصل بها )  كافة الشكايات  حتى على افتراض ثبوت األفعال المشتكى منها فيإلى أنه، و 
في المائة من المعدل المسجل في األحوال العادية    60شكاية(، فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي  

العنف ضد النساء ال يترجم واقعيا لذلك فإن تقليل نسب حاالت    .من قضايا العنف ضد النساء
اإلعالن   العمومية خالل  فرضتها السلطاتالمرتكبة في هذا اإلطار بسبب التدابير التي    عدد الجرائم
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عن حالة الطوارئ الصحية وخصوصا فترة الحجر الصحي.  حيث أنه وتفاعال مع نداء المجتمع  
نصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات  دعا رئيس النيابة العامة إلى العمل على تطوير م المدني  

نف ضد النساء وإعطائها إلى االهتمام بالشكايات والتبليغات بشأن قضايا العو النساء،  العنف ضد  
المعا في  واألولوية  النساء األهمية  لفائدة  القانون  بمقتضى  المقررة  الحماية  إجراءات  واتخاذ  لجة، 

رة على ضرو ، باإلضافة إلى التشديد  تتطلب الحماية واألزواج عموما بما يتالءم مع الوضعيات التي  
سر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ ص على المصالح الفضلى لألطفال، واستهداف استقرار األالحر 

 . لمجتمعي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج األسري واالحقوقية التي تولي 
خرق تدابير الحجر الصحي أو التدابير  المتابعين بتهم    محاكمة األشخاصما يخص  في أما  

ئفة عن  زا  بارطة العمومية خالل حالة الطوارئ الصحية أو القيام بنشر أخالمقررة من طرف السل
الكمامة  ارتداء  أو عدم  الوبائية  بموجب   ،الجائحة  المجرمة  األفعال  ذلك من  المرسوم    وغير  هذا 
ال نتساءل عن ضمانات  تجعلنا  أن  بقانون،  ذلك  المكفولة دستوريا.  العادلة  تقنية  محاكمة  اعتماد 

خال بعد  عن  أضحى    ل االتصال  المحاكمة  ذات   اليوماجراءات  المواضيع  أهم  من  الصلة واحد 
يستحق بسطها للنقاش وطرحها للتشاور لبحث اإلشكاليات القانونية والعملية بحقوق اإلنسان التي  

األهمية التي أضحت تحققها  والتي يجب أيضا إبراز  ومي،  التي تفرضها الممارسة القضائية بشكل ي 
للمحاكمة    منظور الجديد لعدالة من الج اإليجابية الهادفة إلى تطوير خدمات الولوج لهذه التقنية والنتائ 

االلكترونية، بدءا من سرعة البت في االجراءات، وتقليص مدة ومواعيد جلسات المحاكمة، ووصوال 
معقول. باإلضافة إلى أن اعتماد تقنيات االتصال   أجل  ي الدعاوى داخل إلى تحقيق مبدأ البت ف 

  تساعدأطراف الدعوى، كما  ألعباء المادية على  والمسموع سيساهم بشكل واضح في تقليل ا   المرئي
هذه العملية في الوقت الراهن على مواكبة التغييرات الفجائية التي طرأت خالل فترة الحجر الصحي  

مارس   23بتاريخ:    2.20.292واطنين تطبيقا لمقتضيات مرسوم بقانون رقم  الذي فرض على الم
لمرسوم  ن عنها وكذا ايتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعال  2020

بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني    2020مارس    24بتاريخ    2.20.293رقم  
ازدادت أهمية هذه التقنية عندما تم اتخاذ مجموعة  قد  . و 19-يد لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوف

عتماد محاكم المملكة وا   منية القاضية بالمنع المؤقت إلخراج المعتقلين إلى مختلفمن التدابير األ 
تقنية التقاضي عن بعد، وذلك في إطار يضمن حقوق هذه الفئة في المحاكمة العادلة، وانسجاما 

والهيئات    وإعادة اإلدماج  ا من قبل المندوبية العامة إلدارة السجون مع المجهودات المبذولة أيض
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حامين مع المعتقلين عبر وسيلة لها بلورة صيغة بديلة لضمان تخابر المية التي تم من خالالقضائ 
 الهاتفي قبل انعقاد جلسات المحاكمة.  االتصال 

المح ولتحقيق   من ضمانات  المبتغى  العادلةاهذا  ال   كمة  من  أضحى  إدخال    ضروري فقد 
دام تقنية وسائل االتصال الرقمي  تعديالت على قانون المسطرة الجنائية ينظم بموجبها كيفية استخ 

ال يجوز إلجراءات   حيث،  العادلة  ن تحقيق المحاكمةبعد بشكل يضم   في اجراءات التقاضي عن
من فاعليتها    التقاضي عن بعد أن تحيد عن مضمون الحقوق والحريات التي حددها الدستور أو تقلل 

ف ممارستها،  وتنظم  تكفلها  أن  عليها  يجب  بل  حركيتها،  تعيق  جميع  أو  وتوفر  حدودها  تضع 
 الضمانات الحترامها. 

 خاصة أحكام بسن المتعلق  بقانون  المرسوم بموجب المتخذة اإلجراءات دتعد ظل  وفي
 أرجاء بسائر بإعالنهاالمتعلق  كذا المرسوم  و   ،عنها اإلعالن الصحية وإجراءات الطوارئ  بحالة
العديد  الوطني التراب فإن هناك  إل،  تحتاج  التي  األسئلة  إجابةمن   اإلشكاليات  لمالمسة كل  ى 

بقانون  بدءا من  ،  الموضوع هذا  ب   المرتبطة تأصيل اإلطار القانوني للمقتضيات القانونية للمرسوم 
جنائية  اإلعالن عن حالة الطوارئ في مجال التجريم والعقاب مع إبراز اآلليات الكفيلة بسن سياسة  

التدابير االحترازية المتخذة من طرف السلطة   عقابية ناجعة، ثم طرح إشكالية الموازنة بين أهميةو 
بين حدود و   الطوارئ الصحية بهدف التصدي للجائحة والحد من انتشار الوباء  خالل حالة  وميةالعم

، المترتبة عن ذلك  واالجتماعية إبراز اآلثار القانونية  مع  سلطة الدولة في تقييد الحقوق والحريات،  
ي ظل المدني الممكنة فات المعنية بعالقة مع أدوار المجتمع  دون إغفال األدوار المنوطة بالمؤسس

 . والحقوق األساسيةلجائحة وبحث مدى مراعاتها لضمانات الحريات هذه ا
ي   إن التي  اإلشكاليات  كل  على  اطرحها  الوقوف  حالة  موضوع  في ظل  الجنائية  لسياسة 

،  19-كوفيد  ا تفشي جائحة كورونا المستجدالطوارئ الصحية الناجمة عن الظروف التي يفرضه
وذلك    التي تعالج اإلشكاالت التي تطرحها،  جوانبال  ام بكلاإللم  الدراسةيستدعي منا ضمن هذه  

 :  محورين أساسيينوفق 
 المحور األول: سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية  

 جرية وضمانات الحقوق والحريات  المحور الثاني: إشكالية الموازنة بين المقاربة الز 
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الجنائيةت  السياسة  سالمة  إلى  أساسا     روم  وضمان  العامين  والنظام  األمن  على  الحفاظ 
يل فوكو( أن  في هذا السياق، يورد الفيلسوف الفرنسي )ميشحقوقه، و و   المواطن وتحصين حريته 

سلوكي  قيادة  طريقة  هي  األ“السياسة  ساكنة  ات  يشكلون  الذين  و شخاص  ما”،  هذا دولة  بتحويل 
التعريف إلى المجال التشريعي تكون “السياسة الجنائية” هي العلم الذي يستخدمه التشريع الجنائي  

ياسية الجنائية  فينصرف بذلك الفهم إلى تالقح الس كأداة لضبط و تنظيم سلوك وتصرفات األفراد،
العمومية األخرى  بات األمنية” بما تحمله من إجا، والتي تتصدرها “السياسة  مع باقي السياسات 

تقدمها األجهزة المكلفة باألمن عن مختلف االنشغاالت التي تحس بها وتعلن عنها جميع مكونات  
 .أو تتنبأ بها أو تتوجس منها بشكل استباقيالمجتمع 
الجنائية إلى جانب سياسة الوقاية قاب جزءا ال يتجزأ من السياسة  التجريم والعتعتبر سياسة  و 
األزمنة بحركية واضحة تعكس خاصية    سياسة التجريم والعقاب على مر   تتميز كما   رام.ج من اإل 

للنظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية  تبعا  باستمرار  الذي تشھده  لكل دولة    االنتقال والتطور 
ببالدنا في ظل حالة تجريم والعقاب  وضع سياسة الوهذا الطرح، يجعلنا نتساءل عن   ة. على حد

 عنها بسبب جائحة كورونا المستجد؟. ئ الصحية التي تم اإلعالن الطوار 
مواجهة  لفي ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها المغرب    ،كان من الضروري لقد  

ينظم هذه الوضعية، خصوصا في سياق مخالفة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، سن قانون  
بالتقييد المؤقت لحركية السير والجوالن في   ةي قاضال  ، رات السلطة العموميةلقراطنين  اض المو بع 

 أوقات محددة. 
التشريعية إلى المصادقةالصدد،    وفي هذا بقانون    لجأت المؤسسة  على مشروع المرسوم 

وإجراءات اإلعالن عنها من أجل الحد من  المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  
المصادق عليه، اإلعالن عن حالة   منه المرسوموأهم ما تض   ،″ 19تفشي جائحة فيروس “كوفيد  
في مجال    أكثر   أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو من جهات المملكة  الطوارئ الصحية بأي جهة  

كلما كانت حياة األشخاص  وذلك  ، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند االقتضاء،  ترابي معين 
ئية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير  وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبا

ر التي يمكن أن  تفاديا لألخطاوذلك  ، والحد من انتشارها،  استعجالية لحمايتهم من هذه األمراض
 .تنتج عنها
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عن حالة الطوارئ الصحية عندما    االعالنعلى أن  المشرع المغربي في هذا اإلطار    أكدقد  و 
لسلطتين الحكوميتين المكلفتين  باقتراح مشترك ل  بموجب مرسوم يتخذيتم  تقتضي الضرورة ذلك،  

مفعوله  سريان  ومدة  لتطبيقها،  الترابي  النطاق  يحدد  والصحة،  الواجب بالداخلية  واإلجراءات  ا، 
 .اتخاذها
فقد    بها العمل،لتشريعية والتنظيمية الجاري  على الرغم من جميع األحكام االمالحظ أنه  و 

بصفة استثنائية، أي إجراء و  ضرورة القصوى ذلك، أن تتخذأجاز المرسوم للحكومة، إذا اقتضت ال
يكتسي صبغة   بيئي  أو  أو اجتماعي  أو مالي  اقتصادي  االستعجال، والذي من شأنه  ذي طابع 

المت  السلبية  اآلثار  في مواجهة  مباشرة،  بكيفية  الصحية  اإلسهام،  الطوارئ  حالة  إعالن  رتبة عن 
 .المذكورة

فترة إعالن حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير الالزمة    ل خالتقوم    بأن  لحكومة، ل  كما سمح 
ظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبالغات،  التي تقتضيها الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تن

دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل   من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة
ال تحول التدابير المتخذة المذكورة دون  بحيث  خاص وضمان سالمتهم.  ة األشالمتاحة لحماية حيا

 .ة، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقينضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوي 
في منطقة من المناطق  ب على كل شخص يوجد  المرسوم على أنه يج المشرع في هذا  شدد  و 

 .يةة، التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العموم التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحي 
عد ارتكاب الشخص ألفعال تدخل  الصحية بالجزاء عن مخالفة حالة الطوارئ وفيما يخص 

المالية منها، ثم السالبة للحرية، وذلك    التجريم، فقد سن المرسوم صنفين من العقوبات،في خانة  
 .شد اإلخالل بالعقوبة الجنائية األ دون 

  شخص كل    الجزاء الجنائي في حق   إقرار  إلى  المرسوم   ضمن هذاالمغربي  عمد المشرع    وقد
عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو  

اسطة إلكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بو التهديد أو التدليس أو ا
بها في   المفوه  التهديدات  أو  الصياح  أو  العمومية،  الخطب  أو االجتماعات  أو بواسطة األماكن 

أو  للبيع  المعروضة  أو  الموزعة  أو  المبيعة  األشرطة  أو  الصور  أو  المطبوعات  أو  المكتوبات 
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نية،  العموم أو بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو اإللكترو المعروضة على أنظار  
 .رونية وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكت 

المتخذة  كل  إن   لمواجهة  التدابير  تم اإلعالن عنها  التي  الطوارئ الصحية  في ظل حالة 
التساؤل   يدفعنا إلى  التج في مجا القانوني    األساس  عنتفشي وباء كورونا،  ؟ وعن  ريم والعقابل 

بية  ضمانات، باإلضافة إلى مدى نجاعة السياسة العقامدى فعالية المحاكمة عن بعد في تكريس ال
 :ي ما يلورونا. وهذا ما سنعمد إلى استجالء إشكالياته بالدرس والتحليل من خالل  في ظل جائحة ك

 يةوارئ الصح حالة الط  في مجال التجريم والعقاب خاللالقانوني  األساس: أوال

 ناجعة في ظل جائحة كورونا التقاضي عن بعد وسن سياسة عقابية فعاليةثانيا: مدى 

 
 

  



د.حسن  الرحيـيـة -------- ---- السياسة الجنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية حول دراسة  

 .ضاءالبي   الدار السبع، عين ،48 رقم المقاطعة قرب  السمارة حي يعتة، علي شارع  مجتمع،- سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 
11 

 

 

 حالة الطوارئ الصحية  خالل العقابو التجريمفي مجال  القانوني  األساس: أوال

  انعدام   وفي  الطوارئ،  حالة  ينظم   صريح  تشريعي   نص   أو  دستوري   ضىفي غياب أي مقت إنه  
ة  ور جائح قبل ظه  دنا الوضوع بب لمالعادي في هذا اأو  القضاء الدستوري    لي اجتهاد صادر عنإم  تا

 لوضع  -في بداية هذه األزمة الصحية -لألمانة العامة للحكومة بأن تتدخل    مناطكان  فقد  ،  كورونا
، تمكن من التوفيق بين فعالية مالئمةالتأسيس القانوني لحالة الطوارئ الصحية، في صيغة قانونية  

 . 1ى من جهة أخر  اإلجراءاتومشروعية تلك من جهة،  المتخذة ءاتاإلجراونجاعة 
  - كغيره من بلدان العالم-  فيروس كورونالاالنتشار  بداية  المغرب أمام    لجأ،  نطلقلممن هذا او 

،  أصدرته وزارة الداخلية بالغ  د، بموجب وتقييد الحركة في البال حالة الطوارئ الصحية إلى إعالن
جاء بشكل مفاجئ   قرار الذي. وهذا ال2020مارس    20يوم الجمعة    مساءوالذي دخل حيز التنفيذ 

مند عقود، بالنظر إلى حالة االستقرار الذي   االستثنائية في بلد لم يعهد تطبيق مثل هذه اإلجراءات  
قانونية،  نقاشات  عدة  طرح  في  يعرفه،  باألساس  الطوارئ  تمحورت  حالة    عنها  المعلن طبيعة 

 لتدخل السلطة القضائية لزجر مخالفيها.  والسند القانوني  ، ةالدستوري  مرجعيتهاو 

  29ية لظهير  دستور ة الالوثيقهي أن  في هذا الصدد،  اإلشارة إليها  أول مالحظة ينبغي   إن
حالتين غير    لىع  فقط   نص تضمن أي إشارة مباشرة لحالة الطوارئ، فالدستور ي تلم    2011يوليوز

"حالة الحصار"،  الذي يتيح إمكانية اإلعالن عن    74ص عليها الفصل  ن  الحالة األولى  مألوفتين: 
السلطات العسكرية محل  السلطة  إلى حلول  التي المدنية في مهام    التي تؤدي  الضبط اإلداري، 

تصبح إجراءاتها واسعة وغير مألوفة في الظروف العادية؛ ويتم إعالن هذه الحالة بمقتضى ظهير  
الحكومة.  بالعطف رئيس  الثانيةو   يوقعه  الفصل   الحالة  ا  59نص عليها  يتيح  إلعالن عن  الذي 

اث ما يعرقل السير العادي  تراب الوطني مهددة، أو وقع من األحد"حالة اإلستثناء" إذا كانت "حوزة ال
هذه الحالة من طرف الملك بموجب ظهير، بعد استشارة عن  عالن  االللمؤسسات الدستورية"، ويتم  

 
الميزانية بمجلس النواب بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع    اإلنسانحقوق  العام للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع و   األمينمداخلة    - 1

، للمزيد من التفصيل، أنظر الرابط النص 2020دجنبر    16، بتاريخ:  2021العامة للحكومة برسم السنة المالية    لألمانة  عيةالفر 
الرابط:  على  للحكومة  العامة  لألمانة  الرسمي  بالموقع  المنشور  للمداخلة  الكامل 

737-131931-16-12-rtals/1/Interv_SGG_Parl_Ar.pdf?ver=2020http://www.sgg.gov.ma/Po 
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https://www.2m.ma/ar/news/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-20200320/
https://www.hespress.com/societe/464455.html
https://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_a8433.html
https://al3omk.com/512365.html
https://al3omk.com/512365.html
https://al3omk.com/512365.html
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/Interv_SGG_Parl_Ar.pdf?ver=2020-12-16-131931-737
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ور  الحكومة،  رئيس  من  المحككل  ورئيس  المستشارين،  مجلس  ورئيس  النواب،  مجلس  مة  ئيس 
 .الدستورية، وتوجيه خطاب إلى األمة 

ى حالة "الطوارئ الصحية"، التي تم االعالن  وال شك أن هذه المقتضيات ال تنطبق تماما عل
خل عن وزارة الداخلية، مما يجعلنا أمام قرار إداري يدفي بداية الجائحة  عنها بموجب بالغ صادر  

 ام الدستور. ضمن المجال التنظيمي المكفول للحكومة طبقا ألحك
"بموجب  ف  تحركات  قرار  وأصبحت  البالد،  داخل  الحركة  تقييد  تم  الصحية"،  الطوارئ 

لمواطنات ممنوعة إال في حالة وجود تصريح كتابي تسّلمه السلطات اإلدارية لضرورات  المواطنين وا
المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط المقّر السكني،   محددة، تتمثل في العمل، أو القتناء 

  كما تم   أو اقتناء األدوية، أو التنقل من أجل غاية ملحة بعد موافقة العون المراقب.أو العالج،  
إغالق المقاهي والمطاعم وكافة أماكن الترفيه وحظر جميع التجمعات العمومية، وإغالق المساجد  

ع التنقل بين المدن سواء عبر وسائل النقل العمومي أو الوسائل الخاصة.  وكافة دور العبادة، ومن 
عامة قيود، وتدخلت السلطات الالما تم إغالق المجال الجوي والبري والبحري إلى غير ذلك من  ك

 بصرامة لتطبيق هذا القرار.  
وأعدت مرسوما   2من الدستور  81تدخلت الحكومة في إطار ما يسمح به الفصل   وبعد ذلك

يجب على  "أنه:    ىلعالمادة الرابعة منه    نصت  حيث   ،3يتعلق بحالة الطوارئ الصحيةبمثابة قانون  
كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيھا حالة الطوارئ الصحية، التقيد باألوامر 

فة لى مخاليعاقب عو والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليھا في المادة الثالثة أعاله؛  
درھم أو   1300و    300ح بين  او أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى ثالثة أشھر وبغرامة تتر 

، وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد؛ يعاقب بنفس العقوبة كل من العقوبتينبإحدى ھاتين 

 
ة بين الدورات، وباتفاق مع  على أنه: يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصل  2011من دستور    81ينص الفصل    - 2

ف البرلمان، خالل دورته  مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طر كال المجلسين،  اللجان التي يعنيها األمر في  
بغية  العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كال المجلسين،  

عنية  م يحصل هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المي شأنه. وإذا لالتوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما ف
 .في مجلس النواب

، نشر بالجريدة  2.20.292مرسوم بقانون يتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها"، عدد    -  3
 . 2020مارس  24مكرر، وتاريخ  6867عدد  ة،الرسمي
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ن، عن طريق العنف أو  عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لھذا المرسوم بقانو 
ر على مخالفة القرارات المذكورة في ھذه غي التھديد أو التدليس أو اإلكراه، وكل من قام بتحريض ال

الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التھديدات المفوه بھا في األماكن أو االجتماعات العمومية،  
مبيعة أو الموزعة أو المعروضة  أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو األشرطة ال

لعمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على ا للبيع أو المعروضة في األماكن أو االجتماعات
أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية أو البصرية أو اإللكترونية، وأي وسيلة  

 ". أخرى ستعمل لھذا الغرض دعامة إلكترونية

كانت هاته المقتضيات المشار إليها بمثابة أرضية تشريعية مسعفة لفرض    ذافإ،  وبناء عليه
العملي في بعض طبيقها  الة الطوارئ الصحية على كل المخالفين لها، فإن تح   االمتثال لضوابط 

األحيان استلزم فرض قراءة دقيقة بعيدة عن منطق التسرع أو اإلسهاب الذي قد يؤدي إلى اإلضرار 
 ه وما توخاه المشرع من إقراره.ية للنص أعاله وتأويله في غير ما أعد لبالمرجعية الحقيق

وجدت لنفسها موطئ قدم    "حالة الطوارئ الصحيةخرق  " يسمى جريمة  ذلك أن إشاعة ما  
القائلة  الذي يرتكز أساسا على القاعدة   "الجنائيةالشرعية  "متسق أثرت على المفهوم الحقيقي لمبدأ  

أي أن مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص   ؛"عقوبة إال بنصال جريمة وال  ه "بكون أن 
  الجنائي نظر القانون    من زاوية، وهو  "ريم أو صك التجريمأساس التج "فقها    إذ يقال له  ،قانون ال

 :يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له، ذلك أن من شأن إعمال هذا المبدأ أن يرتب ما يلي 
ريعية )ومنه ال يمكن اعتبار المقررات  لعقاب في النصوص التشحصر مصادر التجريم وا-

 نائيا…(؛ و اإلدارية نصا ج التنظيمية أ
االلتزام بالتفسير الكاشف للنص الجنائي، أي أن هناك حدودا يرتبط مسعاها برسم معالم  -

 وحدود لخلق الجريمة والعقاب واستبعادها من دائرة التشبيه؛ 
القانوني من قبل القاضي الذي  اط وظيفي عند إعمال النص  ر القياس، ومعناه له ارتب ظح -

ما يمكن معه االجتهاد في التفسير أو  خلق نص جنائي، ك  تطبيق النص ال في تنحصر مهمته في  
 .ظروف التخفيف مع مراعاة القاعدة الضيقة بالمجال الجنائي 

جب مرسوم  يمكن أن نتساءل هل هناك جريمة منصوص عليها بمو   انطالقا من هذا الطرح،و 
؟ وهل  "خرق حالة الطوارئ الصحية"   تكييف قانوني إسمه تهمةقانون حالة الطوارئ الصحية تحت 
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لهاتههناك   قانوني سليم  يعد مبدًأ   بإعمال  -أصال–التسمية    أساس  الذي  الجنائية  الشرعية  مبدأ 
المرجعية   قبل ذلك عن   نتساءل كما يصح لنا أن    .دستوريًا ال يقبل التجزيء أو حتى االستثناء؟ 

لدستورية إلصدار قانون بمرسوم اإلعالن عن حالة الطوارئ حتى يصح حسم الجدل القائم بشأن  ا
ل السلطة القضائية لزجر  عن األساساؤل  يته؟ باإلضافة إلى التسمشروع  المخالفين  القانونّي لتدخُّ

بالرجوع لمرسوم   خصوصا وأننا  الطوارئ الصحية؟  السلطة العمومية بشأن  في حالة عدم احترام قرار 
خرق حالة الطوارئ "على أي جريمة اسمها    -قطعاً -هذا القانون مع األسف الشديد ال نجده ينص  

وامر والقرارات الصادرة عن ى تجريم عدم التقيد باألقين. وإنما نص صراحة علبالجزم والي "  الصحية
ح ما جاء في المادة الرابعة السلطات العمومية المشار إليها بالمادة الثالثة من نفس القانون بصري 

تشريعا   المجرم  الفعل  يجعل  مما  القان -منه،  النص  حرفية  إلى  التقيد    -ونيباالحتكام  عدم  هو 
  من نفس المرسومالرابعة  و   الثالثة  للمادةلسلطات العمومية، طبقا  والقرارات الصادرة عن اباألوامر  
 بقانون. 

عية الدستورية والجنائية، ال بد من الوقوف  ولمالمسة هذه اإلشكاالت القانونية من حيث المرج
ذلك في الوثيقة الدستورية،  الطوارئ الصحية لبحث أساستقييد الحرية خالل حالة   نطاقعند  أوال 

اإلعالن عن  لمقتضيات الجنائية المقيدة للحرية بموجب مرسوم بقانون البيان  بعد ذلك  ثم التعرض
 . الطوارئ الصحيةحالة 

 الصحية  خالل حالة الطوارئ الحريةفي مجال تقييد  المرجعية الدستورية .1

 لسلطة العامة في ظل الظروف غير علق باختصاصات االدول قواعد تت  دساتيرتضمنت    لقد
والحالة    مسمياتتحت    العادية الطوارئ  وحالة  الضرورة  الفقه االستثنائيةحالة  لها  تعرض  وقد   ،

ومؤكدا على    ، مشددا على خطورتها  والتحليل  سةبالدرا  التحديد عموما والدستوري على وجه    القانوني
أن أهم ما يالحظ   ري غ األفراد،    حرباتقوق و ى ح عل  السلبيةتقلل من أثارها    ضرورة تقييدها بشروط 

الظروف هو عدم  هذه  مسألة  أسسهاأو حصر    طبيعتها تحديد    بشأن  يجعل  الحجر    فرض  مما 
 بحث عنالقانوني وال  بالتكييف  جديرةية  حالة الطوارئ الصح   والتدابير المتخذة خالل فترة  الصحي
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باإلضافة االستثناء أو الضرورة ،    التحا  لمقتضياتفي مدى احترامهـا    للنظر   أساسها الدستوري 
 .4هذا االستثناء  تحديد هذه الضرورة أو  صالحية عمن له  إلى البحث

بة عن  سنحاول معالجة اإلشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع من خالل اإلجابناء عليه،  و 
من حيث  التكييف القانوني    يستوجب طرحها في هذا الصدد، من قبيل التساؤل عناألسئلة التي  

هل تندرج جائحة كورونا  و ؟  دستوريااإلجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا    توافق معمدى ال
  المؤقت  التقييدتتوافق إجراءات   ، وهل؟االستثنائية ضمن أحد حاالت الضرورة أو الحاالت    دستوريا

المواطنين  الظروفم  لحركية  العامة في مثل هذه  للسلطة  استثناءا  الممنوحة  السلطات    ؟ ع حجم 
هو األساس الدستوري إلصدار مرسوم بقانون يجعل من األفعال التي تدخل في    ر آخر، ماعبي وبت

التجريم    ا الهوالقرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات العمومية أفعاال يط  ر باألوامخانة عدم التقيد  
 ؟ في حق األشخاص المخالفين  وتستوجب إقرار جزاءات جنائية

بهفم  المسلم  جائح   ،ن  ظل  في  المستجد  أنه  كورونا  القصور    حاولتة  تجاوز  الحكومة 
االجتماعية  األمنية و   التشريعي في مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية ومواجهة تداعياتها من الناحية

بإصدة،  االقتصادي و  نصفتدخلت  في ار  تتمثل  قانونية  رقمالمر   :وص  بقانون   2-20-292  سـوم 
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن    بسن أحكام خاصة بحالة  المتعلق  2020/03/23  :بتاريخ 
المرسوم5عنها  ثم  ا  2020/03/24:  بتاريخ   293-20-2رقم   ،  الطوارئ  حالة  لصحية بإعالن 

  .6المستجد  19-كورونا كوفيد أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس بسائر
اللجوء إلى إعالن حـالـة الطوارئ مرســـوم بقانون مبررات  ضمن ال  المغربي   المشرع   حدد وقد  

تتخذها  وتمـديدها، كمـا أنه حدد صــــــالحيـات    الصــــــحيـة واإلجراءات المتبعـة من أجـل اإلعالن عنهـا
الوبـاء، فضــــــال عن تجريمـه للمخـالفـات المتعلقـة اجهـة تفشــــــي  في ســــــبيـل مو   الســــــلطـات العموميـة 

جال المنصـــوص ســـريان اآل   تضــمن مقتضــى بوقفو   ،المقررة لها  الجزاءاتطوارئ وتحديد  ال  بحـالـة
  ئنافالصـحية على أسـاس اسـت   فترة الطوارئ عليها في المقتضـــيات التشـــريعية والتنظيمية خالل  

الخاصـة بقضـايا   باالستئنافالطعن    ـابها من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ، مع مراعاة أجالتساح 

 
القانوني لإلجراءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا و أثره على الحقوق    مناع: التكييفلجة  بد المالك، العنادية أيت ع  - 4

 . 122، ص: 19  عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد-34د:المجل، 1حوليات جامعة الجزائرمجلة األساسية لألفراد، 
 . 1782، ص: 2020مارس   24: بتاريخ الصادرة مكرر 6867ج.ر عدد:  اجع:ر  - 5
 . 1783، ص:  2020مارس  24بتاريخ  الصادرة مكرر 6867راجع: ج.ر عدد:  - 6
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اعتقال و  المتابعين في حالة  ب مدد  الاألشـخاص  النظرية واالعتقال  الوضـع تحتالمتعلقة    الحراسة 
وما    ســوم بقانون حول القيمة الدســتورية لهذا المر   ل أن نتساءيصح بنا    . وفي هذا السياقاالحتياطي 

 . ؟ ال أم 7بنفس قيمة التشريع العادي أي القانون  إذا كان
والباحثين  والقضاء  القانون  الفقه ورجال  بين  الجدل  أثار  الذي  اإلشكال  هذا    لإلجابة عن 

على    التي تنص  من الدســــتور  81  الفصــــل، البد من التمعن في مقتضيات  المهتمينوالدارسين و 
خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها ة أن تصدر، يمكن للحكوم" أنه:

كال المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان،  األمر في  
، وتناقشه  يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النوابو   .خالل دورته العادية الموالية

سين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك  لمجللجان المعنية في كال ابالتتابع ال
ف في مجلس  بينهما  المعنية  اللجنة  إلى  يرجع  القرار  فإن  االتفاق،  هذا  يحصل  لم  وإذا  شأنه.  ي 
  ."النواب

ة الفاصــــــلة  تر لفع البرلمان خالل االتشــــــريعية م الحكومة تتقاســــــم الســــــلطة أن  ،ومعنى ذلـك 
األولى تبتدئ يوم الجمعة الثانية  الســـــنة،   والبرلمان يعقد جلســـــاته أثناء دورتين في  بين الدورات،

الثـانيـة من شــــــهر أبريـل، ومـدة كـل واحـدة   أكتوبر، وتفتتح الـدورة الثـانيـة يوم الجمعيـة  من شـــــهر 
  . من الدستور 65الفصل  يقتضيه نص  ، وذلك طبقا لماأشهر أربعة  منهمـا

مـارس    24وفي نازلة الحال فإن المرسـوم بقانون صـدر وتم نشـره بالجريدة الرسـمية بتاريخ  
ومجلس  2020 النواب  مجلس  في  المعنيتين  اللجنتين  مع  بشــــــأنـه  االتفـاق  ســــــبق    بعـدمـا 

بمعنى    دورة الربيعية،ن الدورة الخريفية والفاصــــلة بي ــدر خالل الفترة الالمســــتشــــارين، كما أنه صــ 
يعتبر   الفرنســي  القضــائي  لم يكن منعقدا خاللها. وإذا كان االجتهاد  البرلمان  المراســــيم   هذه"أن 

  تنادا إلى أمامه اسـ  بقانون قبل المصــــادقة عليها من طرح البرلمان بمثابة قرارات إدارية قابلة للطعن
الدســـتوري الفرنســـي ال يعتبرها تشـــريعا يخضـــع   سالمجل حيث أن  ـلطة إدارية،  ادرة عن سكونها صـ 

 
،  "حميد ولد البالد، طبيعة المرسوم بقانون: "تأمالت في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  -  7

ضمن مؤلف جماعي: "الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا"، مكتبة دار السالم للنشر والطباعة والتوزيع، الرباط،    مقال منشور
 وما بعدها.   4، ص: 2020الطبعة األولى: 
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الفقه اختلف حول نظرته إلى   ، 8" لرقابته القانونية وما إذا كانت أعماال تشريعية أم    فإن  طبيعتها 
 .  9إدارية 

في نطاق    وانينم القتصـدر مراسـي الحكومة وهي  إال أن الرأي الراجح ذهب إلى القول بأن "
 الدسـتور تكون بصـدد ممارسـة السـلطة التشـريعية المخولة لها بحكم الدسـتور خالل من    81  الفصـل

 اإلداري  الفترة الفاصـلة بين الدورات. وإذا كانت المراسـم بقوانين التي تصـدرها تقع بين منزلة القرار
التشـــريع والعمل  العضـــوي  الماديبالمعيار  بالمعيار  اي  ممارســـة  فإن  خ ،  إياها   وله ختصـــاص 

طائفة  من  العمل  هذا  اســــتبعاد  يقتضــــي  البرلمان  مع  فيه  تشــــترك  مجال  وفي   الدســــتور، 
الشــــــرعيـة  لفحص  وبـالتبعيـة  بـاإللغـاء  للطعن  القـابلـة  اإلداريـة  التوجهـات   ؛ القرارات  وأن   خـاصــــــة 

لمحكمـ الحـديثـ  تة  النقض  المة  ت عتمـد  في  المـادي  اإلداريـةعيـار  األعمـال  تحـديـد   ، حـديـد   وبـالتـالي 
 أن هذا النوع من األعمال قابل لتصنيفه   ،اختصاص القضاء اإلداري. ويمكن القول دون مجازفة

 في   أنها مندرجة  تضـمن أعمال الحكومة غير القابلة للطعن باإللغاء أمام القضـاء اإلداري مادام
با و عالقتها  للبرلمان.  تخضـع  التي  وسـياسـيةالرقابة  قانونية  رقابة  هي  بقوانين  المراسـيم  هذه   ها 

الدســتوري  القضــاء  بها  يقوم  قضــائية  وأخرى  للمصــادقة  عليه  عرضــها  عند  البرلمان  طرح   من 
د  تحد  دة العامة التياســتثناء من القاعومن ثم، فإنه    .10"بعد المصادقة أو الرفض من طرح البرلمان

  2011.  من دســـتور71حصـــريا على البرلمان طبقا للفصـــل    اختصــاصــا مجال التشــريع، وتجعله  
يأتي في ظرو  إذن  الحكومة   خاصـــة   ففهو  يخول  للبرلمان، مما  الربيعية  العطلة  حق   صـادفت 

قوانين مراسـيم  بموجب  دورت   التشـريع  بين  الفاصــلة  الفترات  والربيعخالل  الخريف  مع  ي  باتفاق   ،
التي تبقى منعقدة، في انتظار عرض هذه المراســيم على البرلمان قصــد المصــادقة    ية،جان البرلمان الل

 . 11الدورة المقبلة عليها في
من حيث طبيعتها  فهي تختلف  أما من حيث تكييف حالة الطوارئ من الناحية الدستورية،  

الدســـتور  74و  49الفصـــلين  كما هي مقننة في    عن حالة الحصـــار،القانونية   والتي يمكن   من 
 

8 - Décision N°72-73 DC, du 29 février 1972, Recueil const, p 31 
  حكامة؟ مقاربة نقدية للقانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب"، مطبعة  للبرلمان، أية الحبيب الدقاق: "العمل التشريعي    - 9

 وما بعدها. 294ص 2009منية، الرباط ،األ
 . 296نفس المرجع، ص:   - 10
 أنظر بتفصيل: حميد ولد البالد، نفس المرجع السابق.  
 . 452ص:   ،2016ق، طبعة رجاء ناجي مكاوي: "أصول القانون"، مطبعة دار أبي رقرا - 11
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غير قابلة للتمديد    اإلعالن عنهـا بظهير يوقعـه رئيس الحكومـة بـالعطف، وفي حـدود ثالثين يومـا
االضــطرابات الناتجة   إال بقانون، بعد التداول في شــــــأنها في مجلس وزاري بســــــبب حدوث بعض

أما    .12إلى حالة االستثناء   ون كافية لتبرير اللجوءيان، والتي ال تكالتمرد أو العصــ عن الحرب أو  
الصـحية   الطوارئ  ب فحالة  "- ها  يقصـد  لذلك  اإلشارة  سبقت  يجوز  كما  التي  اإلجراءات،  مجموع 

معدية التداول فيها في مجلس حكومي، بســــبب وجود مخاطر تفشــــي أمراض    للحكومة اتخاذها، بعد
ـل مســــــتعجـل للحكومـة، التخـاذ مـا يلزم من التـدابير الكفيلـة بـالتصــــــدي  تـدخإلى    اجوباء، يحت أو  

 ". يئ المخاطر المحدقة بصحة وسالمة األشخاص، أو بالنظام العام الصحي أو البي وحصــــــر
االســتثناء   حالة  عن  الصــحية  الطوارئ  حالة  تختلف  اكما  في  عليها   لفصــل المنصــوص 

  حالة االســـتثناء بظهير، بعد اســـتشـــارة كل من عن ر، والتي تعطي للملك أن ُيعلن ســـتو من الد 59
الدسـتورية،   رئيس الحكومـة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المســــــتشـــــــارين، ورئيس المحكمـة 

فإذا كانت حال األمة.  إلى  يفوتوجيه خطاب  الصـحية  الطوارئ  أمر طارئ ة    دد ســالمة هي  رضـها 
الوطني، أو إن    وصــحة األشــخاص، فإن حالة االســتثناء يفرضــها التهديد المحدق بحوزة التراب
الملك صـالحية    بعض األحداث من شأنها عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية، مما ُيخول

في أقرب الجال، إلى    وع،، ويقتضـيها الرج ع عن الوحدة الترابيةاتخاذ اإلجراءات التي يفرضـها الدفا
أن حالة الطوارئ الصــــــحية غير مقننة  مما يصح مع القول، ب   .السير العادي للمؤسسات الدستورية

 .وهي أقل من حالة الحصــار في الدســــــتور المغربي، 
جميعهـا  تلتقي  هـذه التـدابير  فإن    في التأصيل القانوني لهذه الحاالت،   هذا التمييزرغم    ولكن

اإلجر   في نطـاقهـا من طر كون  في  المتخـذة  المسـاس   الســــــلطـات ف  اءات  شـأنها  من    المختصـة، 
صــالحيات بعض الســلطات األمنية أو   بالحريات والحقوق المدنية والسـياسـية لألفراد، نتيجة توسـيع

في  لك  سـتدعى ذم، ولو اظام العاوحفظ الن إرجاع األوضــاع إلى حالها الطبيعي،  ف العســكرية، بهد
لألفراد، من قبيـل تقييـد حق   المسـاس ببعض الحقوق والحريات المقررة في الدسـتوربعض األحيان 

التعبير حريـة  على  الرقـابـة  وممـارســـــــة  واإلقـامـة،  والتجمع  الح   التنقـل،  من  ذلك   مع،  قوق وغير 
والحقوق، بالشــــكل الذي يســــمح    الحرياتأ التضـــييق من  مالحظة أســـاســـية تتجلى في نســـبية مبد

نطاق وحجم التضـــــييق من الحريات في   باحترام منطق التدرج في المســــاس بهذه الحريات، ذلك أن
 

عالل   - 12 الطبعة  :  فالي  الرباط،  الجديدة،  المعارف  مطبعة  والصياغة،  االختصاص  إشكاالت  القانونية،  النصــوص  صناعة 
 .  67، ص: 2018األولى
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، أو حالة االستثناء كدرجة  بحالة الحصار  نطاق الطوارئ الصـــــحية، ليس بنفس األهمية مقارنة
 . ق قصوى في هذا التضيي

  الطوارئ الصــــــحيـة وإجراءات  المتعلق بسـن أحكام خاصـة بحالة  بقانون   لمرسـوم، فإن اومن ثم
الســــــلطـات لتـدخـل  قـانونيـا  غطـاء  يوفر  أصــــــبح  عنهـا،  يكفل   اإلعالن  بما  المختصــة    الحكومية 

ال التدابير  للتنفيذ، في مشــروعية  المتعلقالمرسإطار    تي تراها ضــرورية والقابلة  ة  بإعالن حال  ـوم 
 المستجد، بغرض   لمواجهـة تفشــــــي فيروس كورونـا  الطوارئ الصـحية بسـائر أرجاء التراب الوطني

 .13للمواطنين وحمايتها من تداعيات هذا الوباء العالمي الحفـاظ على الصــــــحـة العـامـة
  رية دة للح المقي   التدابير  نمجموعة م   فرض  التي تقتضي  أنه في ظل هذه المشروعية غير  

قانون حالة الطوارئ الصحية قد من  المادة الرابعة  ، نجد أن  المتخذة من طرف السلطات العمومية 
 أكدتاألفعال المخالفة للتدابير التي تقررها هذه السلطات العمومية، حيث    تجريمل  اشكلت أساس

ال الصادالمادة  والقرارات  باألوامر  التقيد  وجوب  على  المذكورة  السلطات  عن  المشاررة   عمومية 
 اتخاذ الحكومة خالل فترة إعالنكذلك إلى  إليها في المادة الثالثة من نفس القانون، والتي تشير إلى  

تنظيمية  ومقررات  مراسيم  بموجب  الحالة  هذه  تقتضيها  التي  المالئمة  للتدابير  الطوارئ   حالة 
   .إدارية أو بواسطة مناشير وبالغات و 

  يستوجب باألساس حماية الحقوق والحريات عند   القانون ى مبدأ سـمو  ص علالحر وإذا كان  
  األسـمى المعبر عن إرادة األمة حسـبالقانون    الدستور هو  ، باعتبارفرض تدابير مقيدة للحرية

، فإن 2011 يوليوز   29الوثيقة الدستورية لظهير  الفقرة األولى من الفصل السادس من مقتضيات 
س القانوني للمقتضيات الزجرية المقيدة للحرية ح األسافي توضي التفصيل    يتطلب مناهذا األمر  

بموجب مرسوم بقانون اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية، إن من حيث تجريم األفعال التي تدخل  
 . لنطاق أو من حيث الجزاء الذي قرره المشرع المغربي في حق مرتكبيهافي هذا ا

 

 
، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي: "الدولة  إبراهيم أحطاب، "حالة الطوارئ الصحية: ثالث مراسيم وثالث مالحظات"  -  - 13
 . يليهاوما    99، ص:  2020جائحة كورونا"، مكتبة دار السالم للنشر والطباعة والتوزيع، الرباط، الطبعة األولى:    لقانون في زمن وا
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 الطوارئ الصحية  بقانونبموجب مرسوم ة لمقتضيات الجنائية المقيدة للحريا .2

القول بكون المشرع قد جرم وعاقب عن خرق حالة الطوارئ الصحية يوحي بمخالفة إ ن 
مرسوم   أحكام  و عن    اإلعالنقانون  بجميع  مواده،  بجميع  الطوارئ  أنحالة  كان    المشرع   الحال 

وقرر    وميةعمالعدم التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات  فعال  صريحا في تجريمه فقط أل
على اعتبار أن هناك من األفعال األخرى التي ترد نصوصها تجريما وجزاء بشكل    بشأنها عقوبات، 

 وتدخل في هذا اإلطار.  مسبق ضمن مدونة القانون الجنائي المغربي

تنصرف لمعاقبة كل من خالف أحكام مرسوم  كانت  إرادة المشرع    افترضنا أن  لو   ذلك أنه
من الخوض    ى الفقه والقضاءراحة وأعفقد نص على ذلك ص  المشرع  نكال  قانون حالة الطوارئ،

القائم على أنه: "ال جريمة وال    حول مدى إعمال مبدأ الشرعية الجنائيةوالجدل الدائر  في النقاش  
حالة الطوارئ الصحية فرض على الجميع   اإلعالن عن   قانون ب مرسوم  ال  غير أن،  عقوبة إال بنص"

أي قياس    حيث حظرالتجريم والعقاب،    ة عدم التوسع في قواعدرور بضم  االلتزاضمن مقتضياته  
جدها في غاية ن يمكن تصريفه بهذا الشأن، مما يجعلنا ملزمين بضرورة التنبيه لهاته النقطة التي  

األهمية، انتصارا لشرعية النص ال غير، ومن باب تصويب بعض التوجهات التي تظل محمودة  
لعدم االنسياق وراء بعض التسميات فه العلمي أو غيره، وكذا  ظي تو في باب إعمال هذا النص أو  

التي تبتعد عن القانون أو سيادة شرعيته إذا ما استحضرنا أن التسميات التشريعية جزء ال يتجزأ  
الفقه أنه شرع لصالح   الجنائية، الذي يرى فيه جانب كبير من  العام لمبدأ الشرعية  المفهوم  من 

 .14واءس حد المجتمع والمتهم على 

مختلف   الوقو ولحصر  المناسب  من  يبدو  اإلشكال  هذا  مالمح  فجوانب  أبرز    على 
المذكورة النصوص  في  وردت  التي  الزجرية  جوانب ،  المقتضيات  عن  الحديث  خالل  من   وذلك 

 والعقاب.  التجريم

بحالة  ل  فبالنسبة خاصة  أحكام  بسن  المتعلق  بقانون  المرسوم  خالل  من  التجريم  مظاهر 
تجريم، وقد  لل  اقانون حالة الطوارئ الصحية أساس  من  المادة الرابعةقد شكلت  ف  ،صحيةالطوارئ ال

 
القانونية:   - 14 العلوم  بموقع  منشور  مقال  الصحية،  الطوارئ  حالة  خرق  إسمها  لجريمة  وجود  ال  الغيام:  شريف 

marocdroit.com.https://www :دقيقة(  35على الساعة: الثانية بعد الزوال و   2021-03- 26، )تاريخ االطالع 

https://www.marocdroit.com/
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 المادة المذكورة على وجوب التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار  أكدت
  لةحا  إليها في المادة الثالثة من نفس القانون، والتي تشير إلى اتخاذ الحكومة خالل فترة إعالن 

وإدارية أو    ر المالئمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية رئ للتدابي الطوا
   المرسوم رقم من  تضمنت المادة الثانية  فقد  وتطبيقا لهذه المقتضيات    .بواسطة مناشير وبالغات

ادرة مغ  إلزام األشخاص بعدم،  التراب الوطني  بإعالن حالة الطوارئ بسائرالقاضي    2.20.293
حالة الضرورة القصوى، الشيء الذي يجعل من أية مخالفة لهذه المقتضيات    سكناهم إال فيمحل  

األركان طبقا للمادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ الصحية. وهو األمر الذي يدعونا    جريمة قائمة
 :15ما يلي في  رصد صور التجريم التي أقرها القانون المذكور حسب ما سنحاول التفصيل فيه إلى

ال -أ عدم  الحكومية    قيدت جريمة  السلطات  عن  الصادرة  والقرارات   الطوارئ خالل  باألوامر 
 :  الصحية

استقراء مختلف التدابير المنصوص عليها في مرسوم إعالن حالة يتبين من خالل  
أن المرسوم حاول الحد من جميع صور األنشطة  بسائر التراب الوطني    الطوارئ الصحية

وبالتالي الزيادة في نسبة   ،الزيادة في احتمال المساهمة في انتشار الوباء  هاشأنمن  التي  
ويمكن رصد أهم التدابير المنصوص عليها في المرسوم المذكور    احتمال تحقق المخاطر، 

 ما يلي:   وفق
مغادر   - ات  نى كالس  لمح  ةعدم  ط   ائيةقالو الحتياطات  ا  اذخ وعدم  ت  اهوجي تل  قاب الالزمة 

 : ةي لح مال لطاتالس
بين االلتزامين معا، غير  م بالمقارنة  اأن المشرع ق  ،يسترعي االنتباه في هذا المقام  

عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة  ب بين االلتزام بعدم مغادرة محل السكنى وااللتزام    طأن الرب 
وذلك بالمكوث في المنزل طيلة المدة المحددة في    ،يفيدان االلتزام بالحجر الصحي   وإن كانا
  . الجملتين يحدث لبسا في فهم سياقها العام  ط فإن رب   ، إعالن حالة الطوارئ الصحية  مرسوم

كالحرص  العدوى  التقاط  لتفادي  بأعمال  القيام  في  تتمثل  الالزمة  االحتياطات   فاتخاذ 
لص منه في مكان مخصص  على غسل اليدين واستعمال منديل ورقي أثناء العطس والتخ 

 
، "سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية دراسة مقارنة بين القانون المغربي ونظيره  رهونييوسف سلموني ز   -   - 15

في زمن جائحة كورونا"، مكتبة دار السالم للنشر والطباعة والتوزيع،    دولة والقانون ، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي: "الالفرنسي"
 .يليهاوما  174، ص: 2020الرباط، الطبعة األولى:  
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األول الواضح في مقصده مع االلتزام الثاني الذي هو سلوك  تزام  االل  ط وبذلك يتعذر رب   .لذلك
يصح  وبالتالي جعله تحت طائلة المسائلة القانونية. وعليه    ،وقائي يصعب رصده  شخصي

ما  مو     .هذا المقتضى يبقى محل انتقاد لما قد يشكله من تداخل في المعنى  أن صياغةالقول  
الضرورة القصوى    لم تتوفر حاالت م ما  سكناهيترتب عن تجريم فعل مغادرة األشخاص لمحل  

من ال يتوفر على    أن يكون الملتزم بهذا اإلجراء مستقرا في سكن. وهكذا يتم استبعاد كل
مأوى سكن   بدون  أو  الشارع  في وضعية  أحد   -كاألشخاص  في  إيوائهم  تم  من    باستثناء 

حالة م في  سكنه  واألشخاص الذين يتم طردهم من  –للسكن    كن الصالحةاألما  المراكز أو 
لم يعد بإمكانهم اإلقامة في الفنادق لقلة مواردهم    ن واألشخاص الذي   ، انتزاع عقارهم بالقوة

 .المالية
بمقتضيات    االستئناسولتحديد طبيعة السكن المقصود من هذا االلتزام فإنه باإلمكان  

أو  بيت    و أ  انون الجنائي والتي تجعل السكن شامال لكل مبنى من الق  581و   580الفصلين  
كانت هذه    سفينة أو متجر أو ورش إذا  كن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو مس

التعريف لتحديد    المحالت مسكونة أو معدة للسكنى، ولذلك فإننا نرى إمكانية األخذ بهذا
   .السكن بالمعنى المتداول مفهوم السكن باعتباره شامال لمفهوم 
 ة في ميناء مغربي أو فينة سياحية راسي رة سفي م مغادوهكذا يقع تحت طائلة التجري

  المياه اإلقليمية المغربية خارج حاالت الضرورة القصوى، وكذا تحرك سيارات السكن المتنقل
Caravanes    بخيامهم خارجخارج المرائب التي كانت تتواجد فيها، وانتقال البدو الرحل 

ا الطوارئ  بعد فرض حالة  المؤقت  يتواجدون بالمكالصحية  مكان استقرارهم  الذي كانوا   ن 
 .به

ف ثم،  السكنى،  ومن  محل  مغادرة  عدم  هو  األشخاص  عاتق  على  الملقى  االلتزام 
الخروج إلى الفضاء المشترك مخالفة للتدابير الواردة في المرسوم، ومن ذلك    وبالتالي يعد
 ففالهدارات.  ح العموغيرها من المرافق المتواجدة باإلقامات المغلقة وأسط  لمسابحالحدائق وا

 . بعض لمنع تفشي الوباء الختالط ببعضهم ال هو منع األشخاص من ا من هذه التدابير
 خالل فترة الطوارئ الصحية:  الواقية ضرورة ارتداء الكمامات -

مارس    23الصادر بتاريخ    2.20.292أن المرسوم بقانون رقم  لقد سبقت اإلشارة،  
حية وإجراءات اإلعالن عنها. قد  رئ الصالطوا  ، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة2020
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مكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ اإلجراءات المناسبة منح السلطات الحكومية ال
خاذها خالل  لحماية صحة وأمن المواطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب ات 

نظيمية وإدارية،  ررات ت أو مق  فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم
وفي هذا اإلطار، أعلنت وزارة الداخلية، والصحة، واالقتصاد    أو بواسطة مناشير وبالغات.

ترك،  والمالية وإصالح اإلدارة، والصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي في بالغ مش
األشخاص    لجميع  النسبةعلى إلزامية وضع "الكمامات الواقية" ب   2020  أبريل  6صدر بتاريخ  

وبالنظر إلى  نقل خارج مقرات السكن في الحاالت االستثنائية المقررة سلفا.  المسموح لهم بالت 
رقم   بقانون  المرسوم  مخالفة   2.20.292أن  كل  يجرم  الصحية  الطوارئ  بحالة  المتعلق 

، فإن  والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحيلألوامر  
درة مساكنهم ألسباب  " الكمامات الواقية" من طرف األشخاص المسموح لهم بمغادم حمل  ع

 خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة  وبطبيعة الحال، فإن عدم وضع  

مالزمة مكان اإلقامة، أو خرق غيرها من التدابير    قة بعدمالمتعل  خرق تدابير الحجر الصحي 
المجال.األخ  هذا  في  المختصة  العمومية  السلطات  قررتها  التي  تنفيذ    رى  أن عرقلة  كما 

ر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو  قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتب 
ذلك، فإن تحريض الغير على عدم وضع  لى  ة إضافوباإل  التهديد أو التدليس أو اإلكراه.

 .16كذلك   الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعاله، يعتبر جنحة
  في غير حاالت الضرورة القصوى: نىكالس ل مح  التنقل خارج عدم -

وباء  ن  إ لمواجهة  الوطني  التراب  بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  الغاية من 
  ء وقائي لتفادي نقل العدوى بين األشخاص،ي كإجرانزلي مهو فرض عزل صح   19كوفيد  

في بعض الحاالت    حعلى عدم مغادرة األشخاص لمنازلهم. إال أنه تم السما  ولذلك تم النص
المنزل  الثانية من مرسوم  والتنقل خارجه،    بالخروج من  المادة  وهي الحاالت المحددة في 
 :الصحية كما يلي  إعالن حالة الطوارئ 

 
مخالفة "حمل الكمامات" خالل فترة الحجر حول    2020أبريل    07المؤرخة في:    16دورية رئيس النيابة العامة رقم    ينظر:  - 16

 http://www.pmp.maئاسة النيابة العامة: ر موقع الرسمي ل، والمنشورة بالالصحي
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 ات العمل وخاصة المرافق العمومية الحيوية، والمقاوالت الخاصة، ر مق  إلىالتنقل  .1
الحكومية للسلطات  بقرارات  المحددة  األساسية  والمؤسسات  القطاعات  في  الحرة   والمهن 

التي تحددها السلطات اإلدارية المعنية من أجل ذلك. إال أنه    طمراعاة الضواب المعنية، مع  
 ة المرافق والمقاوالت والمؤسسات الشيء د الئحيحدمي  أي قرار حكو   اآلنلحد    يصدر  لم

 ة. يجعل من جميعها مشمولة بهذه اإلباح  الذي
لك اقتناء  من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذالتنقل    2.
 .الصيدليات األدوية من
 ليلتحاالتنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات ال.3

التشخيص  ألغراض  الصحية  المؤسسات  من  وغيرها  باألشعة  الفحص  ومراكز   الطبية 
 . واالستشفاء والعالج

الموجودين في وضعية  التنقل ألسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة األشخاص  .  4
 .أو في حاجة إلى اإلغاثة صعبة

الطوارئ الصحية. ف.  5 أو اجتماع خالل حالة  تجمع  المشاركة في   اءتثن باسعدم 
 االجتماعات التي تنعقد ألغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات

 .الصحية، أصبح كل تجمع أو تجمهر يخضع لهذا القانون 
حالة .  6 فترة  الجمهور خالل  تستقبل  التي  المؤسسات  أو  التجارية  المحالت  فتح 
 .الصحية الطوارئ 
 م.ة الجهات وعمال العماالت واألقالي متخذة من قبل والال  راتمخالفة التدابير والقرا.  7

 . مخالفة القرارات الصادرة عن السلطات الصحية 8.
مخالفة التدابير والقرارات المتخذة    فعل   أنه لتجريم  وقد يسلم القول في هذا السياق،

من  أض  يثبت تبليغها إلى المواطنين، وليس هناك من وسيلة   من السلطات العمومية يتعين أن
الجريدة الرسمية، إال أنه يكتفى حاليا بنشر بعض القرارات   لتحقيق هذه الغاية من نشرها في

الولوج إليه من قبل    حعتبار انفتاوتوجيهها إلى اإلعالم على ا   في مواقع إلكترونية رسمية
  اح" كمابالبر "إبالغها إلى العموم عن طريق ما يسمى تقليديا    أغلبية المواطنين كما يمكن

 .أن بالنسبة لبعض المداشر والقرى النائيةشال هو 
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معنون ب:   مطبوع  توزيع  المنازل عن طريق  من  الخروج  تدابير  لتفعيل  وكإجراء 
هذه الشهادة تتضمن خانات تهم  فإن  .  "ين األشخاص من التنقلتنقل استثنائية لتمك  شهادة"

حي السكن، والتنقل من  في  العمل، واقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي    التنقل إلى 
واقتناء األدوية، وأخيرا من أجل غاية ملحة والتي أضيفت إليها العبارة التالية   أجل العالج،

توضيح المقصود به، وإن كان عمليا يسند توقيعها إلى    دون   "المراقب  بعد موافقة العون "
تثنائية  االسنقل  المصطلحات المضمنة بشهادة الت كما أن    .والقرويين   المقدمين الحضريين 

،  2020مارس    19بالغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ    لحات الواردة فيهي نفس المصط
الحاالت الواردة في مرسوم بقانون حالة الطوارئ    وبالتالي يالحظ أنها أغفلت اإلشارة إلى

أنها أكثر مرونة وتوسعا في حاالت الضرورة   الصحية، وهي الواجبة التطبيق قانونا، كما
بالتنقل من أجل اقتناء    حبقانون السما  على سبيل المثال تضمن هذا المرسومى. و لقصو ا

حي السكن،  ضرورة أن تكون في  ب   المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة دون أن يتم تقييدها 
الشخص المعني يرغب في التوجه إلى سوق    فقد يكون محل للبقالة هو األقرب للسكنى لكن

يرغب في اقتناءها والتي لم يعثر عليها في    لبضائع التيبه ا توجد   ممتاز أو مكان آخر به
 . المحل المتواجد بمحي سكنه 

 حظ أنه لم يتضمن اإلشارة إلى هذه وباالطالع على مرسوم إعالن حالة الطوارئ، يال 
الوثيقة أو طبيعتها أو ضرورة موافقة العون المراقب باستثناء ما تضمنته المادة الثالثة من  

ت وعمال العماالت واألقاليم لجميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ  لجهاة االو   اتخاذ
ووزع من قبل السلطات المحلية    العام الصحي. وهذه الشهادة رغم أن نموذجها أعد  النظام

ال يمكن اعتبارها شهادة صادرة عن اإلدارة، وتبقى مجرد تصريح لمن يرغب    اإلدارية فإنه
المعلومات التي يدلي بها والمطابقة لحاالت الضرورة القصوى    حةبصاه  سكن   في الخروج من

فيه المعني    ير المرسوم. ويمكن تضمين هذا التصريح ولو على ورق عادي يش  الواردة في
أسباب في   باألمر  الواردة  االستثناءات  تطابق  أن  ينبغي  والتي  سكناه  مغادرة  في  رغبته 

 .المرسوم
 دارات والمؤسسات والمقاوالت رين العاملين باإللمأجو ان واأما بالنسبة للموظفين واألعو 

 استثنائية للعملسائهم من رخص  ؤ العمومية أو المؤسسات الخاصة فيتم تمكينهم من قبل ر 
بتنقلهم   يقصدون  بها  المعنيون  كان  إذا  به  المعمول  التصريح  وتعوض  أسماءهم،  تحمل 
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تد به في حالة التوجه  ال يع أنه    من محل سكناهم إلى محل عملهم أو العكس، إال   التوجه
 . شخصية لقضاء مآرب

   : العمومية وتحريض الغير على مخالفتهاقرارات السلطات عرقلة تنفيذ جريمة  -ب
  ، من قبيليندرج تحت هذه الجريمة مجموعة من الصور يمكن إيرادها على النحو التالي

المرسفعل   لتطبيق  المتخذة  العمومية  السلطات  قرارات  تنفيذ  بقعرقلة  فعل  انون وم  وكذا   ،
 . المتخذة لتطبيق المرسوم بقانون  التحريض على مخالفة القرارات

فبخصوص عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة لتطبيق المرسوم بقانون،  
 تم النص على تجريم كل عرقلة لقرارات السلطات العمومية عن طريق العنف أو التهديد 

باستعمال العنف أو التهديد يجعل  هذه القرارات عن  نفيذ  قلة ت أو التدليس أو اإلكراه. وعر 
ه  وما يلي   300الجرمي المرتكب يشكل جريمة العصيان الواقعة تحت طائلة الفصل    الفعل

والتي   .17ق.ج   من المستجدة  الوحيدة  الصورة  فهو  التدليس  الستعمال  بالنسبة   أما 
  ، صحتها  ثم يتبين عدمقصوى  رة اليمكن ارتكابها في التصريح بوجود حالة من حاالت الضرو 

بينما يثبت أنه توجه لمكان آخر بأنه سيتوجه إلى    حكالشخص الذي يصر  غير    صيدلية 
وفيما يتعلق باإلكراه فيمكن تصوره من خالل إجبار شخص على    .ضروري بالنسبة إليه

  بلكناه المعتاد كطرد صاحب الفندق لنزيل في إقامته بعد أن تقطعت به السس  مغادرة مكان
وإن    ؛من بيت الزوجية  رخ لآلاألداء، أو طرد أب البنه، وطرد أحد الزوجين    عذر عليهت و 

ق.ج الذي ينص على أنه:  من    1-480مجرم بمقتضى الفصل    كان هذا الفعل األخير 
درهم،    5.000إلى    2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثالثة أشهر وغرامة من  "

 إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقاعن    تناع عن الطرد من بيت الزوجية أو االم 

 

اإليذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو "  ينص هذا الفصل على أن: - 17
القوانين أو النظم أو أحك راراته أو األوامر  قام القضاء أو  بتنفيذ األوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ 

 القضائية يعتبر عصيانا.
 ."والتهديد بالعنف يعتبر مماثال للعنف نفسه
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المادة   في  عليه  منصوص  هو  وتضاعف  53لما  األسرة،  مدونة  حالة   من  في  العقوبة 
 .18"العود

يتم  فقد  ،  المتخذة لتطبيق المرسوم بقانون   فة القراراتالتحريض على مخالبخصوص  و 
 :بإحدى الوسائل التالية هارتكاب 

 .حيابواسطة الخطب أو الص  1.

 .بواسطة التهديدات المفوه بها في األماكن أو االجتماعات العمومية   2.
 أو  بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو األشرطة المبيعة أو الموزعة.3

أو بواسطة   العمومية  أو االجتماعات  المعروضة في األماكن  أو  للبيع  المعروضة 
ة  لف وسائل اإلعالم السمعي مخت   اسطةالمعروضة على أنظار العموم أو بو   الملصقات
  .اإللكترونية أو بأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية  البصرية أو 

ال الواردة في  نفسها  الوسائل هي  المادة  وهذه  القانون رقم    72فقرة األولى من  من 
  يمكن متابعة من يقومون بالتحريض على هكذا  و   .المتعلق بالصحافة والنشر  88.13

 .19التهديد من أجل المشاركة في جريمة العصيان  العنف أو عمالاست 

  المختصة   الجزاء المترتب عن مخالفة األوامر والقرارات الصادرة عن السلطاتمن حيث  أما  
فقبل صدور المرسوم  ،  خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنهاالحكام  األ نطاق    في

ل بين رجال  تقريرها في حق المخالفين محط نقاش وجدواجب  بة البقانون كانت طبيعة ونوع العقو 
يمكن التمييز بين ثالثة توجهات    في هذا اإلطار  التي قدمت اآلراء باستجماع القانون والباحثين. و 

 أساسية:

ذهب أصحاب حيث    ،1967إلى مرسوم ملكي يتعلق باألوبئة لسنة    يستند  التوجه األول: -
ويتمثل   موجود،  الصحية"،  الطوارئ  "حالة  قرار  لخرق  المجرم  النص  أن  إلى  االتجاه 

تصريح ببعض األمراض واتخاذ تدابير وقائية  يتعلق بوجوب ال  بمثابة قانون  مرسوم ملكي في

 
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر بتنفيذه    103.13المادة الخامسة من القانون رقم  هذا الفصل بموجب    تتميملقد تم     18

جمادى    23بتاريخ    6655(، ج ر عدد  2018فبراير    22)  1439اآلخرة  جمادى    5صادر في    1.18.19الظهير الشريف رقم  
 . 1449( ص  2018مارس  12)  1439اآلخرة 

 . 180، ص: ، مرجع سابقني زرهونييوسف سلمو  - 19

https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/1646259468847460/
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
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األمراض هذه  على  الصحة  20للقضاء  وزير  إلى  األوبئة  تدبير  في  االختصاص  ويسند   ،
قوبات زجرية للمخالفين،  بمساعدة السلطات العمومية. وقد نص في مادته السادسة على ع

يتراوح قدرهاتقضي   أيام وشهرين، وبغرامة  تتراوح بين ستة  درهما    40بين    بالسجن لمدة 
 .درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 2.400و 

على مضمون هذا المرسوم، يتبين أنه يخاطب أساسا األطّباء واألطر    باالطالعلكن  
يكتشفون بحكم ممارست  الذين  لهم  المعدية، ويلزمهم  الشبيهة  لمهامهم حاالت األمراض  هم 

لة أو اإلقليم بواجب تطهير  بواجب إخبار السلطات بها، كما أنه يلزم السلطة الطبية للعما
المستعم واألثاث  المسكونة  األمراض  األماكن  ببعض  مصاب  شخص  كل  طرف  من  لة 

، كل ذلك تحت طائلة العقوبة الزجرية المنصوص عليها  قرار لوزير الصحة المحددة بموجب 
 .من القانون المذكور  السادسفي الفصل 

محاول أي  فإن  قرار وبالتالي  خرق  حالة  على  موسع  بشكل  النص  هذا  لتطبيق  ة 
التوسع في تفسير النص  الطوارئ الصحية من طرف المواطن العادي، سيعتبر من قبيل  

 الجنائي، وهو ما ال يتالءم مع احترام مبدأ الشرعية الجنائية. 
ع  يرى أن خرق قرار الطوارئ الصحية يعتبر بمثابة جريمة العصيان، ويق التوجه الثاني:  -

الفصل   تنفيذ   308تحت طائلة  قاوم  الذي ينص على أن: "كل من  الجنائي  القانون  من 
لعامة أو صّرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر،  أشغال أمرت بها السلطة ا

 .مبلغ التعويضات  وبغرامة ال تقّل عن مائتي درهم وال تتجاوز ربع
ألشغال بواسطة التجمهر أو التهديد  أما األشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه ا

لمشار إليها في  أو العنف، فإنهم يعاقبون بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة ا
 ".الفقرة السالفة

ويؤسس أصحاب هذا االتجاه رأيهم على خطورة فيروس كورونا والتي تقتضي إلتزام 
وهو ما يستوجب تشديد العقاب،  الجميع بقرار الحجر الصحي، والزجر الصارم لكل مخالفيه،  

 بما في ذلك تطبيق العقوبات السالبة للحرية.

 
 . 1967يوليوز  05وتاريخ   2853نشر بالجريدة الرسمية عدد  - 20

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/99016.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/99016.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/99016.htm
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العصيان، والتي    ي أعطاه المشرع الجنائي لجريمة ويصطدم هذا الرأي بالتفسير الذ
ممثلي   أو  موظفي  اإليذاء ضد  أو  العنف  بواسطة  مقاومة،  أو  "هجوم  استعمال  تقتضي 

و القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ  السلطة العامة القائمين بتنفيذ األوامر أ
األوامر القضائية"، كما يصطدم بصعوبة    القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو 

السلطة العامة،   تكييف األمر المتعلق بالحجر الصحي على أنه بمثابة أشغال أمرت بها
سة في حاالت كثيرة ال ينجم عن خرق  مما يعني عدم إمكانية تطبيق هذا المقتضى بسال

 القانون.  قرار الطوارئ الصحي استعمال عنف أو هجوم ضد األشخاص المكلفين بإنفاذ
من القانون الجنائي الذي ينص    609من الفصل    11يميل الى تطبيق البند   :التوجه الثالث 

إحدى المخالفات على أنه: "يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب  
من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة اإلدارية بصورة قانونية، إذا    -11اآلتية…

 ".  سوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامهكان هذا المر 
استند أصحاب هذا الرأي إلى أن قرار "حالة الطوارئ الصحية" يعتبر من الناحية  وقد  

اريا صادرا عن سلطة إدارية ممثلة في كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة. القانونية قرارا إد
حي في  ينص  لم  المذكور  القرار  أن  الجرائم  كما  تحديد  شأنه  من  مقتضى  أي  على  ثياته 

يعد مجرد مخالفة،  والعقوبات المرتبطة بخرقه، مما يعني أن خرق قرار الطوارئ الصحية،  
ا يتالءم مع ما ذهبت اليه عدة دول مقارنة تعاقب على  يعاقب عليها بغرامة مالية، وهو م

 خرق قرار الحجر الصحي بغرامات مالية. 
دأ الشرعية الجنائية، قد يشجع على عدم احترام  جاه ورغم تقيده بمب لكن إعمال هذا االت 

القرارات التي تتخذها السلطات للحفاظ على الصحة العامة، في ظرف دقيق، خاصة وأن 
 . 21وص عليها في النص المذكور تبقى مخففة الغرامات المنص

 
، مقال منشور الطوارئ الصحية احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن    -ب يعلن حال الطوارئ الصحية المغر :  أنس سعدون   -  21

   agenda.com-https://legalعلى الرابط:   2020مارس  24بموقع المفكرة القانونية بتاريخ: 

https://legal-agenda.com/author/author141/
https://legal-agenda.com/
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الجدل،  و  لهذا  الفصل  فقد  حسما  به  يسمح  ما  إطار  في  الحكومة    من   81تدخلت 
مارس    23)  1441من رجب    28صادر في    2.20.292مرسوم بقانون رقم  الوأعدت   22ستورالد

 على أنه:  همن المادة الرابعةنصت صراحة  حيث،  23(  2020
منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية،  يجب على كل شخص يوجد في  "

    .لمشار إليها في المادة الثالثة أعالهية االتقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العموم 
تتراوح بين   الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة  يعاقب على مخالفة أحكام 

 بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد. درهم أو  1300و  300
ات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم لسلطيعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات ا

عن طريق العنف أو التهديدات أو التدليس أو اإلكراه، وكل من قام بتحريض الغير على  بقانون،  
لمذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في  مخالفة القرارات ا 

ة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو األشرطة  واسطاألماكن أو االجتماعات العمومية، أو ب 
واالجتما األماكن  في  المعروضة  أو  للبيع  المعروضة  أو  الموزعة  أو  أو  المبيعة  العمومية،  عات 

الملصق السمعية  بواسطة  اإلعالم  وسائل  مختلف  بواسطة  أو  العموم  أنظار  على  المعروضة  ات 
 ."هذا الغرض دعامة أو إلكترونيةمل لالبصرية أو اإللكترونية، وأي وسيلة أخرى ستع 

بمجرد مخـالفـة الجـاني للنظم  إن منطوق هذه المادة ينصرف على ما يفيد في معناه، أنه  
قانونا وعدم احترامها، فإن فعله هذا يعد جريمة    بحـالـة الطوارئ الصــــــحيـة المقررةوالقوانين المتعلقـة  

هر وبغرامة تتراوح بين بالحبس من شهر إلى ثالثة أش  ةقعلى مخالفة أحكام الفقرة الساب ويعاقب  
األشد  1300و   300 الجنائية  بالعقوبة  اإلخالل  دون  وذلك  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  ،  درهم 

هذا  قبل صدور  الجنائي  بالقانون  المنصوص عليها سابقا  الجرائم  النظر عن عقوبات  وبصرف 
  فإن الجاني،  كورونا المســتجد   فيروس  نتيجـة نقـل عـدوى   أـ إذا ثبـت القتـل الخطالمرسوم بقانون؛ فمثال  

 
 على أنه: يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع   2011من دستور    18ينص الفصل    - 22

اللجان التي يعنيها األمر في كال المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خالل دورته  
تب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كال المجلسين، بغية  كبقانون لدى م  العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم

أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية  التوصل داخل أجل ستة  
 .في مجلس النواب

، نشر بالجريدة  2.20.292الصحية وإجراءات اإلعالن عنها"، عدد    ئ بحالة الطوار   مرسوم بقانون يتعلق بـسن أحكام خاصة  - 23
 . 2020مارس  24وتاريخ مكرر،  6867الرسمية، عدد 
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بالحبس من ثالثة أشـــهر  ، والتي تقضي  ج .ق  من  432  ســيعاقب طبقا للعقوبة المقررة في الفصــل
 ألف درهم.   ســـنوات وغرامة من مائتين وخمســـين إلى إلى خمس

حالة الطوارئ الصـحية فرضـت  أزمة القانون الجنائي في ظل    يجب اإلشارة إلى أن  ا،عمومو 
مســـــــايرة   أجل من    في حاجة ماسة للتحيينالنصــــــوص  بعض  ن  بأكـل المتعـاملين  تبين لنفسـها بعدما  

الجنائي في   عن قصــــور كبير للقانون   الذي فرضته الجائحة، حيث أنه تم الكشف  المستجد  الواقع
عن  والجواب  كورونا  ازمة  الجرائم  مواكبة  ال  مختلف  خرق المسـتجدة  عن  الطوارئ   مترتبة  حالة 

استدعى من الحكومة    مما  ،وغيرها من األفعال  الصــحية والحجر الصــحي ونشــر االشــاعات الكاذبة
القانونية والقضائية المثارة من    سن مرسوم بقانون خاص بتنظيم حالة الطوارئ لمجابهة اإلشكاليات

الزجري  ي الجانب  الذي  األمر  بابا.  لم   فتح  المحاكمة أوسع  بضمانات  المرتبطة  اإلشكاالت  ناقشة 
با بعد من جهة،  التقاضي عن  لسن سياسة عقابية العادلة في ظل  الكفيلة  اآلليات  إلى  إلضافة 

 ناجعة. 

 في ظل جائحة كوروناسن سياسة عقابية ناجعة و عن بعد نجاعة التقاضيمدى ثانيا: 

الطوارئ    ــريـان حـالـةللحكومـة خالل مـدة ســــ أتـاحـت    ،ذكور ــوم المـ المـادة الثـالثـة من المرســــ   إن
  تنظيمية وإدارية  التدابير الالزمة التي تقتضـيها الحالة بموجب مراسـيم ومقرراتالصـحية اتخاذ جميع  

ة  تفـاقم الحـالـة الوبـائيـ   أو بواســــطة مناشــــير وبالغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون 
 ــخاص وضــــمان ســــالمتهم. األشــ   ـة جميع الوســـــــائـل المتـاحـة لحمـايـة حيـاةئللمرض كمـا يمكنهـا تعب 

 تحول دون ضمان استمرار المرافق   غير أن هذه التدابير المتخذة ال يمكن بحال من األحوال أن
 .العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين

ان  ن تمكين الحكومة من اتخاذ هذه اإلجراءات االســــتثنائية خالل مدة ســــري ، أسلم به من المو 
ســــــلبية على العديد    إيجابية، كانت له أيضا تداعيات  له آثار  بقدر ما كانالطوارئ الصــــــحية   حالة

د مقاربة تشاركية عتماتم ا   وتفاعال مع هذا الوضع الجديد  ،، شملت أيضا مرفق العدالةمن األصــــــعدة
والمندوبية  العامة    ورئاسة النيابةالمجلس األعلى للسلطة القضائية  و   العدل   وزارة   بتنسيق مشترك بين 

عملية    واللوجستيكية لتأمينفي اإلجراءات التقنية  ، وتم الشروع  وإعادة اإلدماجإلدارة السجون    العامة
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الرامية إلى    واالحترازية  التدابير الوقائيةطار  في إوذلك    ،24الزجريةالتقاضي عن بعد بشأن القضايا  
. لكن عملية التقاضي عن بعد طرحت إلى جانبها جدال من  من تفشي وباء كورونا المستجد   الحد

حيث مدى توفير ضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها المواثيق الدولية ويكفلها الدستور وتكرسها 
ا صدار األحكام والقرارات القضائية في القضاي إلى أن إ  باإلضافة  القوانين الوطنية ذات الصلة.

 الزجرية يطرح سؤال النجاعة بشأن السياسة العقابية المنتهجة في ظل حالة الطوارئ الصحية. 

ولدراسة اإلشكاالت المرتبطة بهذا الموضوع، سنحاول التعرض لها وإبراز تجلياتها من خالل  
 ما يلي:  

 محاكمة العادلةات الوضمانعن بعد  اجراءات التقاضي .1

بحيث  ،  ل تفشي جائحة كورونا خيارا استراتيجيا ال محيد عنه ظ في  التقاضي عن بعد  عتبر  ي 
ضمان و   العامة  السالمةا على  ظالمحاكم المغربية الى العمل بالمحكمة االفتراضية حفا عمدت جل

 والقضائي على مستوى المحاكم.  االمن الصحي 

الرقمية شكلت طفرة نو  أنه    .ة ومكسبا وطنياي عفالمحكمة  السلطة  في إطارذلك  مساهمة 
القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا، وسعيا إلى  

اعتماد المحاكمة عن بعد في الملفات  تم  ضمان شروط الصحة والسالمة لكافة مكونات العدالة،  
التواصل المرئي عن  تقنيةفي حالة اعتقال باستعمال    ن الجنحية المتعلقة باألشخاص الذين يوجدو 

اعتماد  ، ذلك أن  ، وهي أول محاكمة تتم بهذا الشكل على المستوى الوطني وفي هذا الصددبعد 
تصور   هو  المغربية  المملكة  تعيشها  التي  االستثنائية  الظروف  هذه  في ظل  بعد  المحاكمة عن 

والسالمة األمن  ويضمن  الجهد  يوفر  منظومة   إستراتيجي  في  الفاعلين  ، عموما   العدالة  لمختلف 
في ظل تصاعد األرقام المسجلة يوميا    ، السيماعلى وجه الخصوص  ولنزالء المؤسسة السجنية

وفي ظل تزايد عدد المعتقلين بسبب ارتكابهم ألفعال تدخل في    بشأن اإلصابة بفيروس كورونا، 
في إطار ، و ابات العامة بمحاكم المملكةي ن الخانة التجريم في ارتباط مع ظروف الجائحة، ذلك أن  

المتعلق بسن أحكام    2.  20.  292تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم  

 

بشأن التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا   2020أبريل    23  الصادر عن وزارة العدل بتاريخ:  بالغأنظر ال  - 24
 . (19المستجد )كوفيد 
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منذ دخول  فقط خالل الفترة  تابعت  ، قد  ة وإجراءات اإلعالن عنهاخاصة بحالة الطوارئ الصحي 
ما   2020أبريل   02 إلى غاية يوم 2020 سر ما 24المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ  

أحيلوا على المحكمة   334شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم    4835مجموعه  
شخصا في حالة   43شخصا منهم    263ات العامة قد تابعت  كما كانت النياب   في حالة اعتقال.

ن السلطات العمومية لحالة الاعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إع 
مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا    23مارس وإلى غاية    20الحجر الصحي بتاريخ  

 81في إطار التصدي لألخبار الزائفة، بفتح   قامت النيابات العامة،و  شخصا. 5098اإلطار إلى 
  ال تزال الوقت الذي يشخصا، ف 58بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 

أصدرت محاكم  في عدد من الجرائم المرتكبة في هذا اإلطار. وفي مقابل ذلك    متواصلةاألبحاث  
كاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب  المملكة في حق مجموعة من األشخاص المتابعين، أح 

خالل  حصيلتها    محاكمات عن بعد وصلتمختلف محاكم المملكة  ب  انعقدتكما  .  25الغرامات المالية 
أدرجت    جلسة 14161ما مجموعه   2021  يناير   29الى غاية    2020  أبريل  27من  الممتدة  الفترة  

  .26ة قضي  266159خاللها 

خر في تحقيق النجاعة  آالمحكمة الرقمية ساهمت بشكل أو ب فوبناء على هذه المعطيات،  
في   ،ن العام والصحة العامةموالفعالية القضائية وأحدثت تأثيرا إيجابيا ساهم في الحفاظ على األ

لكن بالرغم   .وقت عمت فيه جائحة كورونا البالد والعالم بأكمله وحصدت معها العديد من األرواح
نتساءل   الكافية  قد   كمة الرقميةاالمح   ما إذا كانتع من ذلك يصح أن   حافظت على الضمانات 

العادلة   الوطنيةللمحاكمة  والقوانين  الدستور  يكفلها  الدو   هاوتضمن   التي  لحقوق االتفاقيات    لية 
 ؟. االنسان

واحد من أهم الموضوعات التي تستحق   ضمانات المحاكمة العادلة موضوع ضوابط أوإن  
ق اإلنسان، تلك الحقوق التي دأبت  الصلة بحقو يع ذات  المواض  من  ، بسبب كونهلنقاشطرحها ل

جمعا االتفاقيات    ءالبشرية  وعقدت  االنظمة  ووضعت  االهتمام  من  المزيد  وأولتها  على صيانتها 
 

 .  http://www.pmp.ma، المنشور على الرابط: 2020أبريل   3بتاريخ الغ الصادر عن رئاسة النيابة العامة بأنظر ال - 25
عن    - 26 الصادر  البالغ  القضائيةأنظر  للسلطة  األعلى  الرابط:  2021فبراير  3بتاريخ    المجلس  على  المنشور   ،

https://www.cspj.ma  . 
 

http://elearning.fsjes.usmba.ac.ma/mod/resource/view.php?id=2761
http://www.pmp.ma/
https://www.cspj.ma/
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فمن المؤكد أن وضع ضوابط لمحاكمة المتهم بارتكاب جريمة    .الدولية التي تؤكد على احترامها
سميا وأن وضعية المتهم قد تشجع  ال   ،تجاوزوعدم الالحقوق معينة يسهم وبشكل فعال في صيانة 

ينضاف لذلك أن أهمية الموضوع تنبع من أهمية  و   ، باسم حماية المجتمع على العديد من التجاوزات
ة،  إذ ترتبط بمرحلة تطبعها تحوالت وإصالحات دستورية وتشريعية ومؤسساتي  المرحلة التي نعيشها

الجديد   الوضع  اناهيك عما طرحه  من  لطوارئ  لحالة  معهاالصحية  التعاطي  تطلب    مستجدات 
الجنائية  المقتضيات  تفعيل  في  آخر  وأن    .بمنظور  تمخصوصا  العادلة    تغيير المحاكمة 

تعتمد على مرجعياتها السابق  فبدل أن كانت في  الحمائية،  قانونية  القانونية  منصوص   نصوص 
قانوني من  في كل  الجنائية  عليها  فقد أصبحت   المسطرة  المدنية،  المسطرة   2011منذ سنة  أو 

فألول مرة في تطور القانون   ر.  األسمى للبالد أال وهو الدستو   نون من القاجعيتها  تستمد أساسها ومر 
المغربي نجد مجرد مبادئ تشريعية وقع رفعها إلى مصاف المبادئ الدستورية مع ما يترتب عن  

الفصل   مستوى الباب الثاني تحت عنوان الحريات والحقوق األساسية نص   ذلك أنه ؛  ذلك من نتائج
ا و  فالثالث  الفقرةلعشرون  عادلة    ي  محاكمة  في  والحق  البراءة  "قرينة  أن  على  الرابعة صراحة 
وبذلك يكون الدستور الجديد قد جمع عن حق بين المفهومين مثلما سبق أن قامت به   مضمونان"،

، هذا التكريس يفضي إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي أنه  المسطرة الجنائية المادة األولى من قانون 
فقد أصبح    ،إذا كان الحق في المحاكمة العادلة في السابق يفرض على السلطة التنظيمية والقضائية 

ع أجهزة على جمي   اكمة العادلة يفرضاآلن ومن خالل التكريس الدستوري لمختلف ضوابط المح 
كل هؤالء أصبحوا ملزمين باحترام متطلبات    السلطة القضائية، الحكومة والبرلمان،  بما فيها  لدولةا

 .المحاكمة العادلة عند وضع النصوص وتفسيرها وتطبيقها
عند تكريس أو تقرير مبادئ تهدف لحماية  في الدستور  لم يقف    المشرع المغربي كما أن   

نه أحاطه أيضا بجزاءات عن عدم احترامها، إنه الدور المنوط  إ  بل ادلة،ق في المحاكمة العالح 
، والتي من شأنها النظر بالدفع بعدم دستورية  بالمحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري 

 القوانين في أي طعن يعرض عليها للبت فيه. 
ال  ل،  مثاعلى سبيل ال  لتعرضفي ارتباط بموضوعنا اأيضا  هذا من جهة، وسوف نحاول  

أجل  لصر،  الح  المتخذة من  اإلجراءات  حالة    تكريسبعض  العادلة في ظل  المحاكمة  ضمانات 
 ، ومنها على وجه الخصوص: الطوارئ الصحية المعلنة بسبب جائحة كورونا

http://elearning.fsjes.usmba.ac.ma/mod/folder/view.php?id=613
http://elearning.fsjes.usmba.ac.ma/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1311
http://elearning.fsjes.usmba.ac.ma/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1311
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 :تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خالل فترة الحجر الصحي -أ
بالنظر للظروف االستثنائية    ،ة عن بعد كمة العادلدعم المحااإلجراء لهمية هذا  فاعتبارا أل

، وبالنظر إلكراهات الحجر الصحي من جهة  من جهة كورونا    ائحةج والقاهرة التي تشكلها  
، فإنه من أجل ضمان  أخرى والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين األشخاص

، فقد  دفاعهأجل إعداد  لجلسة من  ميه قبل احق المتهم في التخابر مع محاحقوق الدفاع و 
  - "عبر تقنيات المحاكمة عن بعد"  –تمكين السجناء الذين تعرض قضاياهم على المحاكم    تم

على    تحيلالنيابات العامة المختصة  ، حيث أن  من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة
ه ثالثة أيام مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكل

ال األستاذ  قبل  مع  االتصال  ربط  السجنية  المصالح  وتتولى  الجلسة.  لعقد  المقرر  تاريخ 
 . 27ة المحامي لهذه الغاي 

نصـت  :  ائيآثار حالة الطوارئ على اآلجال القانونية الجاري بها العمل في الميدان الجن-ب
رقم مرسـوم  من  السـادسـة  أ  2020مارس  23:  بتاريخ 292-20-2   المادة  يوقف  " نه:على 

الجاري   جال المنصـــوص عليها في النصـــوص التشـــريعية والتنظيميةيع اآل ان مفعول جم ســـري 
من اليوم    احتســـابها ابتداءبها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصـــحية المعلن عنها ويســـتأنف  

اله آجـال الطعن  أع  كـام الفقرة األولىتســــــتثنى من أح و   .الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة
مدد الوضـــع تحت    األشـــخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا  الخـاصــــــة بقضــــــايـا  باالستئناف

 ". اطياالحتي  الحراســـة النظرية واالعتقال

مدد  خضــوع  مدى  في  خاصــة  قانونيا  نقاشــا  المذكورة  الســادســة  المادة  أثارت   وقد 
 أن كلمـة "جميع " التي اســــــتعملهـااعتبار  إلى    28بعض المن عـدمـه. فـذهـب  ـادم لهـذه المـادة  تقال

  جال متنوعة ع اآل جال المنصـوص عليها في جميع القوانين، وأنوا المشـرع يراد بها جميع أنواع اآل

 
 . 2020أبريل  29بتاريخ:   19 العامة رقمرئيس النيابة دورية للمزيد من التفصيل، أنظر  - 27
المادة    - 28 األجــــل في ضــوء  "مــفــهــــوم  بــمــــج  6امبارك جانوي:  منــشــور  مــقــــــال  الــصحــيــــة"،  الطوارئ  الــعمن مرسوم   ــلومــــلــة 

 .   https://www.marocdroit.com، منشور على الرابط:  30/03/2020: يخالقانونية اإللكترونية بتار 
 تاريخب  اإللكترونية  اج: "وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الــطــــوارئ الصحية"، مقال منشور بمجلة هسبريسجيــوســــف ق 

 https://www.hespress.com:التاليط على الراب 29/03/2020

https://www.marocdroit.com/
https://www.hespress.com/
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الـدفـاع وتقـديم    ســــــقوطالمنها آجال  و ومتعددة   إعـداد  الهم  لمتامثال وآجـال  النيـابـة    ،عـامـةأمـام 
 .وآجال الطعون في األحكام، ومنها أيضا آجال التقادم وآجـال مبـاشــــــرة بعض الحقوق،

  خاصـــة بآجال الســـقوط وال تشـــمل المادة    أن هذه  في رأيه بالقول   29بعض ال  بينما ذهب 
اء من  ة إجر ا لممـارســـــــ المحـددة قـانونـ   جالآجال التقادم وحصـــرت نطاق تطبيقها على اآل 

وبالتالي ال    ، التشـريعية والتنظيمية  في مختلف النصــــــوصاإلجراءات المنصــــــوص عليهـا  
األحكام ومدد العقوبات. ومن ثم   جنائية وتنفيذمدد تقادم الدعاوى المدنية وال فيشـمل اإليقا

  خالل فترة  اآلثارهســارية منتجة   فإن كل أنواع التقادم المنصــوص عليها في القانون ســتظل
الســادس  ، حالة الطوارئ الصــحية المادة  المذكورة لم تدرجها ضـمن    ةوال تتوقف طالما أن 

 .جال وحده دون التقادمعلى اآل  فاإليقانطاق سـريان الوقف واقتصـرت على شـمول 
 وى العملييثير العديد من اإلشـكاليات على المسـت   فوال شـك أن هذا المقتضـى سـو 

 و السـبيل لحفظ حقوق المتقاضـين حسـني النية وإعمال قواعد العدالة د القضـاء هويبقى اجتها
 .30فواإلنصا

اللجوء  إجراءات التقاضي ب  لىع   الجنائيةالطرف السلبي في الخصومة    موافقةمدى  -ج
 :االتصال عن بعد إلى تقنية

جوء إلى تقنية االتصال عن  التشريعات المقارنة إلى جعل الل  عمدت العديد من لقد  
التونسي بمقتضى    المشرع  مشروط بموافقة المتهم المعتقل، وهو نفس المنحى الذي تبناه  د عب 

  لك الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي وكذ ،  2020  أبريل  27:  المرسوم الصادر بتاريخ
  ائية، الجن   االجراءات  من قانون   71-706على اعتماد هذه التقنية من خالل المادة    نص 

موافقة وكيل الجمهورية    االتصال عن بعد شريطة   استعمال وسائل  التي نصت على أنه يمكن
المغربي لم  فالمشرع    التشريعي، وبخالف هذا المنحى    الجنائية.  األطراف في الدعوى   وجميع 

 
مقال منشور بمجلة هسبريس  مــدد الــتــقــادم"،  ئ على  وار طبحالــة الــ  لقالمتعمرســــوم القانون  ى انطباق  مــد :"عبد الرزاق الجباري   - 29

 .https://www.hespress.com:التاليط على الراب 29/03/0202: بتاريخ يةاإللكترون
اإلستراتيجية  -المختار العيادي: "الحجر الصحي للمصابين بأمراض معدية في سياق مكافحة جائحة كورونا: اإلطار القانوني  - 30

اإلنسان"، مقال منشور ضمن مؤلف جماعي: "الدولة والقانون  نظومة حقوق  بير المتخذة بمعالقة التدا-الوطنية لمكافحة الجائحة
   . 57، ص:  2020في زمن جائحة كورونا"، مكتبة دار السالم للنشر والطباعة والتوزيع، الرباط، الطبعة األولى: 

https://www.hespress.com/
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"  ينظم بعدإجراءات  الجنائية   "المحاكمة عن  المسطرة  قانون  إحضار  الحالي  ضمن    دون 
 . ن دونهاواء بموافقتهم أم م المحاكم الزجرية، س لين أمامالمتهمين المعتق

أعدت التشريعي،  النقص  هذا  العدل مشروع  ولتجاوز    برقمنة يتعلق    31قانون   وزارة 
والذي نص في القسم الخامس المتعلق باستعمال تقنيات االتصال  ،  32القضائية  اإلجـراءات

ابة العامة أو قاضي التحقيق  منه على أنه يمكن للني   595-11عن بعد، وخاصة في المادة  
إذا وجدت أسباب    ،طرافأو هيئة المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد األ

المراد  جدية  الشخص  أو  المتهم  موافقة  بعد  تلجأ  ان  ذلك،  إلى  الحاجة  اقتضت  وكلما   ،
 إالستماع إليه، إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد. 

ئدة كل من المشتبه  إجراءات التقاضي عن بعد لفا  كما جعل المشرع االستفادة من
المس أو  المتهم  أو  أو  فيه  الشاهد  او  المدني  بالحق  المطالب  أو  أو الضحية  المدني  ؤول 

 الترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة في االسماع إليه. 
عن بعد    الشخص المراد االستماع إليه كما أن المشرع قيد إجراء موافقة المتهم أو  

عليها أمام الهيئة التي  بمحضر االستماع، بعدم إمكانية تراجعه عن موافقته أو االعتراض  
 أقرت اللجوء على هذه المسطرة أثناء بتها في القضية. 

هذا  مشروع  من  أعاله  إليها  المشار  المادة  ضمن  المشرع،  متع  ذلك  مقابل  وفي 
المس األطراف  التقني القانون،  هذه  بواسطة  إليهم  قانونا،  تمع  لهم  الممنوحة  بالضمانات  ات 

 ظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عليها نفس اآلثار. بحيث تسري عليهم نفس القواعد المن 

إطار التفاعل مع المرجعيات الدولية لحقوق اإلنسان، وفي   وفي  وعموما، يصح القول أنه 
فقد  والحريات،    ياق تخصيص مكانة هامة للحقوق ظل التطور الذي شهده الدستور المغربي في س

المحاكمة  أضحى لقواعد  جديد  تصور  الضروري وضع  الفلسفة يةالرقم  من  من  روحها  تستمد   ،
ومن خالل  الدستورية، بشكل يكفل حماية الحقوق والحريات ويحفظ كيانها في هيئة كتلة دستورية،

 
بموجبه إدخال تعديالت ذي سيتم ة الجنائية، الأنظر الباب الثالث منه المنظم لرقمنة اإلجراءات القضائيللمزيد من التفصيل:   - 31

 (. 595- 20إلى   595-11بالقسم الخامس من الكتاب الخامس )المواد من   22.01على أحكام القانون 
وقبل  في اإلجـراءات القضائيةباستعمال الوسائط اإللكترونية  قانون المتعلق الع بداية تسميته بمشرو  فيهذا المشروع  لقد لقي - 32

أن نتقادات  مجموعة من اال  تعديله، بعد  القضاء  القانون ورجال  الهيئات وفقهاء  الثاني منه   من طرف بعض  الباب  في  تضمن 
  أي اعتبار لموقف المتهم المعتقل من إجراء المحاكمة ونه لم يكن يراعي  مقتضيات تنظم اللجوء إلى تقنية االتصال عن بعد، لك

 .باعتماد تقنية االتصال عن بعد
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  بقانون المتعلق   ، ومنها المرسومفروع القانون هذه األخيرة يمارس الدستور تأثيره الفعال على سائر  
يمكن للنصوص القانونية  فال   تعديله وتغييره وتتميمه. باإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية كما تم  

أن تحيد عن مضمون الحقوق والحريات التي   والتنظيمية الصادرة خالل فترة حالة الطوارئ الصحية 
  أن تكفلها وتنظم ممارستها، تعيق حركيتها، بل يجب عليها  حددها الدستور أو تقلل من فاعليتها أو  

 ات الحترامها. فتضع حدودها وتوفر جميع الضمان 

تعميق أزمة السياسة الجنائية بفعل السياسة العقابية خالل الطوارئ الصحية وآليات   .2

 تجاوزها

مارس    24حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني ابتداء من يوم   عن   اإلعالن  تم  لقد
الجريدة الرسمية  ب ُنشر  مباشرة بعد أن    ،في الساعة السادسة مساء  2020أبريل    20إلى يوم    2020

لمواجهة    2.20.293المرسوم رقم   الوطني  التراب  الطوارئ الصحية بسائر أرجاء  بإعالن حالة 
  على التدابير التي تتخذها ضمن مقتضياته أيضا   الذي تضمنو  ،19تفشي فيروس كورونا، كوفيد 
كما فيها بذلك.    ادرة مساكنهم والحاالت االستثنائية التي ُيسَمح لهممغ  الحكومة لمنع األشخاص من

وعلى    ،نص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من األشخاص ألغراض غير مهنية
ل  خو ،  إغالق المحالت التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم  وعمالللوالة  كذلك  المرسوم  هذا  وِّ

اذ التدابير التنفيذية التي  ، بموجب الصالحيات الممنوحة لهم قانونًا، اتخلمملكةالعماالت واألقاليم با
 يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة. 

التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون،  شرعت النيابة العامة في  وبالموازاة مع كل ذلك،  
وذلك بناء على التعليمات الكتابية لرئيس النيابة    ، اتهاصالمقتضيات الراجعة إلى اختصافيما يخص  

عدم التردد في إجراء األبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي  "وال سيما    ،33العامة
الة  بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار ح   النيابة العامة  تصل إلى علم

 

  لمحامي العام األول والمحامين ، والموجهة ل2020مارس    24بتاريخ:  الصادرة عن رئيس النيابة العامة    13رقم  لدورية  ينظر: ا  - 33
النقض التجارية ونوابهم  العامين بمحكمة  االستئناف  االستئناف ومحاكم  لدى محاكم  للملك  العامين  لدى و   الوكالء  الملك  وكالء 

 http://www.pmp.maنشورة بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة على الرابط:  ، والمونوابهم  المحاكم االبتدائية والمحاكم التجارية

http://www.pmp.ma/
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وذلك    . 34"ذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بالغاتاتخا  الطوارئ الصحية. سواء تم 
نص على إلزام كل   المذكور قد  المرسوم بقانون تأسيسا من رئاسة النيابة العامة على اعتبار أن  

صادرة عن شخص يوجد في منطقة أُعلِّنْت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد باألوامر والقرارات ال
 ومن جهة أخرى فقد جرَّم المرسوم بقانون األفعال التالية: ة،  جهن  م  السلطات العمومية

مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير   -أ
 حالة الطوارئ الصحية؛ 

الصحي  -ب الطوارئ  حالة  بمقتضى  المتخذة  العمومية  السلطات  قرارات  تنفيذ  ة،  عرقلة 
 يس أو اإلكراه؛أو التدلالتهديد بواسطة العنف أو 

تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ  -ت
الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها  

الم أو  المكتوبات  بواسطة  أو  العمومية،  االجتماعات  أو  األماكن  أو  في  طبوعات 
أو   في  المبيعة  األشرطة  الصور  المعروضة  أو  للبيع  المعروضة  أو  الموزعة  أو 

األماكن أو االجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار  
العموم بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو اإللكترونية، وأي وسيلة  

ُل لهذا الغرضِّ دعا  مًة إلكترونية. أخرى َتسَتعمِّ
، بالحبس  ية جنح ذات طبيعة  بصفتها    عليها  المشرع عاَقُب  األفعال  ريم تلك  مقابل تج وفي  

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.    1300و   300من شهر واحد إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين  
   وذلك دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد.

األزمة الصحية،    ي ظل هذهالزجري فإلى أن نهج الطابع    وفي هذا السياق ال بد من اإلشارة
وبالرغم من أهميته في تحقيق الردع من جهة، فإنه قد ساهم بدوره أيضا في تعميق أزمة السياسة 

بمرتكبي مخالفات تدخل في نطق خرق  أن الزج  هل    أن نتساءل،حقيقة  الجنائية.  مما يدفعنا في ال
جابية في اتجاه الحد  إشارة إي ل يعتبر  رهن االعتقا  موضعهو   في السجون   تدابير الطوارئ الصحية
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، وهل بمقدور أسلوب سلب الحرية أو االعتقال في ظل الوضع الحالي  ؟من تفاقم الجريمة البسيطة
، ؟وبما يحمله من اكراهات متضاربة، أن يصلح في الجاني ما أفسدته بيئته ومحيطه االجتماعي 

في الوسط االجتماعي وتسهيل    جديدعتقل من  الم  إدماج  إلعادةلة  وأن يمهد األرضية إليجاد سبل كفي 
التي ترفع شعار -السياسة العقابية    يصح القول أن  وهلبي؟،  عملية تأقلمه مع محيطه بشكل إيجا

في  استطاعت أن تقدم أجوبة مالئمة وحلوال مقنعة للحد من ظاهرة اإلجرام البسيط    -االعتقال أوال 
وإذا كان األمر كذلك لماذا  .  لعودة إليه؟تكرار حاالت اوالحيلولة دون  ظل حالة الطوارئ الصحية  

السيطرة على ظاهرة الجنوح   إلىلم يستطع التوجه الجنائي بشأن مكافحة الجريمة البسيطة بالمغرب  
 ؟. والتصديلجوئه المبالغ فيه أحيانا لالعتقال كآلية أساسية للمواجهة  بدلالبسيط  
أضحت في تزايد  طوارئ  حالة الفي ظل    ألرقاماأن حصيلة    اق،تجد اإلشارة في هذا السي و 

عدد المعتقلين بسبب ارتكابهم ألفعال تدخل في خانة التجريم في ارتباط مع ظروف الجائحة، ذلك 
في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم  ، و النيابات العامة بمحاكم المملكةأن  

ة وإجراءات اإلعالن الطوارئ الصحي م خاصة بحالة  متعلق بسن أحكاال  2.  20.  292بقانون رقم  
مارس    24منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ  فقط خالل الفترة  تابعت  ، قد  عنها

شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ    4835ما مجموعه    2020أبريل    02  إلى غاية يوم   2020
بينهم   في حا  أحيلوا على  334الصحية، من  اعتقال.المحكمة  قد ا  كم  لة  العامة  النيابات  كانت 

شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون    43شخصا منهم    263تابعت 
 23مارس وإلى غاية    20الجنائي، منذ إعالن السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ  

عامة،  يابات القامت الن و   صا.شخ   5098ار إلى  مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا اإلط 
بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية    81في إطار التصدي لألخبار الزائفة، بفتح  

في عدد من الجرائم المرتكبة في    األبحاث متواصلة  ال تزال  الوقت الذيشخصا، في    58في حق  
المتابعين،  ة من األشخاص  كة في حق مجموعأصدرت محاكم المملهذا اإلطار. وفي مقابل ذلك  

الماليةأح  الغرامات  جانب  إلى  الحبسية  بالعقوبات  قضت  انعقدت.  35كاما  محاكم  ب  كما  مختلف 
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الى غاية   2020  أبريل   27من  الممتدة  خالل الفترة  محاكمات عن بعد وصلت حصيلتها  المملكة  
   .36ةضي ق  266159أدرجت خاللها  جلسة 14161ما مجموعه  2021 يناير 29

اللجوء المفرط لالعتقال االحتياطي في    أمر  ء أنصائية تكشف بجاله المعطيات اإلحهذإن  
من شأنه أن يؤدي   ،هذا النوع من األفعال التي يدخل جزاؤها الجنائي ضمن العقوبات القصيرة المدة

اكتظاظ   من أزمة   -مسبقا-تعاني    ةهذه األخير   لكون   ، إلى تفاقم أزمة السياسة الجنائية بالمغرب
اع السجون داخل   على  أن،  في   تبار  الجنائية  السياسة  تعميق  شأنها  من  العقابية  السياسة  أزمة 

وذلك بنسبة تطور   ،عدد السجناء عرف منذ سنوات ارتفاعا مضطرداحيث أن "  منظورها الشمولي؛ 
إذ شكلت    االحتياطي، فقد اتسم بنفس وتيرة التطور، أما فيما يتعلق باالعتقال    .37" % سنويا4تعادل  

، لتنخفض  2019من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر     %39حتياطيين  نسبة المعتقلين اال 
 أكتوبر  27بتاريخ     % 45,27، وتعاود االرتفاع إلى حوالي2020في متم مارس     % 37,11 إلى

 . 201138 من نفس السنة وهي أعلى نسبة تسجل منذ سنة 2020

العدإلى    في مقابل ذلك  كما تجدر اإلشارة،   ومحكومين( ء )احتياطيين  العام للسجنا  دي أن 
سجينا في متم دجنبر   86.384عرف انخفاضا استثنائيا عقب تفشي الجائحة. حيث انخفض من 

وهو رقم لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة    2020في متم أبريل    78.256إلى    2019
ا في  ساهمت مؤقت ب الموضوعية التي  مجموعة من األسبا  إلىيعزى  هذا االنخفاض  لكن    .  2016

 جر الصحي، ومنها: ذلك خالل فترة الح 

بتاريخ - الصادر  السامي  الملكي  بموجبه عن    2020أبريل   04 العفو  أفرج    5654والذي 
 ؛ معتقال

 
عن    ينظر:  -  36 الصادر  القضائية البالغ  للسلطة  األعلى  الرابط:  2021فبراير  3بتاريخ    المجلس  على  المنشور   ،

https://www.cspj.ma  . 
ة أمام لجنة العدل والتشريع الفرعي   خالل تقديم مشروع الميزانية  إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  كلمة المندوب العامينظر:    -  37
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 ؛ تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء االستعجالي   -
 فرض الحجر الصحي.  االنخفاض النسبي لمعدالت الجريمة كنتيجة مباشرة ل  -

الرتفاع تدريجيا بعد رفع هذا اإلجراء واستئناف المحاكم ألنشطتها  السجنية إلى االساكنة    ليعود عدد
 .202039أكتوبر  27معتقال بتاريخ  84.393ويبلغ 

طبيعة العقوبات التي تم تبنيها في توجه السياسة الجنائية  وإلى جانب مشكل االكتظاظ، فإن  
أشهر، األمر    ثالثة بقصر مدتها من شهر الى  حالة الطوارئ التي تتميز    رق مخالفات خ لمكافحة  

سجل مسبقا ارتفاع نسبة العود    ثحي   ، الذي سيؤدي بدوره الى تفاقم أزمة السياسة الجنائية بالمغرب
مر سيؤدي إلى  هذا األو أشهر.    ستةبالنسبة للجنوح البسيطة التي تمتاز بقصر مدتها من شهر الى  

اكتساب سلوكات    ، ومن ثم إمكانيةء األكثر اجراماسجنابال  ين من أجل جرائم بسيطة قل المعت احتكاك  
سيصبح  إجراما    أكثر المجرمين،  لردع  أداة  السجن  يكون  أن  فعوض  وبالتالي    فضاءوعدوانية، 

 الى العود إلى الجريمة مرة أخرى.  -بالسبب والنتيجة-  الكتساب سلوكات عدوانية، ستؤدي بهم

مرتكبة في إطار خرق تدابير  النوع من الجرائم ال  العقوبة المقررة لهذاى أن  إلباإلضافة  هذا،  
ال تكفي   ، يجوز القول أنهاشهر إلى ثالثة أشهر   حالة الطوارئ الصحية، والتي حددت مدتها من

. وتعتبر هذه الفترة االجتماعيإجتماعيا وإعادة إدماجه داجل محيطه    المحكوم عليهإلعادة تنشئة  
الزج به في السجن، بصدد خرق حاالت الطوارئ و   مما مضى، فضبط الفاعل وهو  ية أكثر حساس

من بين هؤالء المعتقلين،    أيضا   إدانة مصاب  خاصة وأنربما ذلك لن يكون أفيدا للساكنة السجنية،  
من    متكاليف عالجه  ارتفاع باإلضافة إلى  من جهة،والموظفين يهدد سالمة السجناء   من شأنه أن

 .  ال قدر هللا ت انتشار الوباء داخل السجن تي ستتكبدها الدولة في حااللاجهة أخرى، و 

مارس    23ما يمكن مالحظته جليا من خالل مرسوم إعالن حالة الطوارئ الصادر بتاريخ  و 
أو بدائل للعقوبات السالبة للحرية   عن االعتقالالبديلة    للتدابيرلم يتضمن أي تطبيق  أنه  ،  2019
في   تبني توجه حديث في مقابل ذلك    ربي على المشرع المغ  من األجدر ن  كاكما  .  رة المدةالقصي 
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في ظل هذه الظرفية بشكل يتالءم مع المعايير الدولية من جهة، ويخفف    تفريد الجزاء، خصوصا
المتابعات وعقد الجلسات  القضاء  على  ءالعب االكتظاظ نسبة  من  أيضا    قليصوالت   ،من تحريك 

بشكل خاص   40ة السياسة العقابية د حلول ألزمالتي تعترض إيجا المشاكل الحقيقة الذي يعتبر من
 . والسياسة الجنائية عموما 

المقتضيات    إلى محاولة تنزيل بعض  القضاء  عمد  ، فقدكل هذه اإلكراهات  وبالرغم من   
والتخفيف من    االعتقاللضمان ترشيد  القانونية المنصوص عليها ضمن قانون المسطرة الجنائية  

الطوارئ الصحية، وذلك كآليات لمحاولة تجاوز فترة  ل  خال  تعرفه المؤسسات العقابيةاالكتظاظ الذي  
من بين ذلك على  . و بعض مظاهر أزمة السياسة الجنائية التي أفرزتها هذه الظرفية االستثنائية

 سبيل المثال ال الحصر، نذكر ما يلي: 
 الصحية:  ئ الطوار  حالة إطارالتصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في -أ

غشت    07  : الصادر في  2.20.503المرسوم بقانون رقم    ى بمقتضغربي  لقد عمد المشرع الم
خاصة بحالة الطوارئ   أحكام المتعلق بسن    2.20.292المرسوم بقانون رقم    إلى تعديل  2020
 مادة رابعة مكررة، تتيح امكانية اجراء مصالحة   بإضافةوذلك    ، عنها  ناإلعالواجراءات    الصحية

أخرى، مقابل    ا من جهة لجنحة من جهة، والشخص الذي ارتكبه بط أو العون الذي يعاين االضابين  
قدرها    األداء جزافية  تصالحية  لغرامة  ي درهم  ة ثالثمائ الفوري  حيث  في   األداءالى  اإلشارة  تم  ؛ 

بمثابة وصل النسخة  تلك  نص كما    .باألداء  المحضر، الذي تسلم نسخة منه للمخالف، وتعتبر 
المحضر على النيابة  يحال لتصالحيةالفوري للغرامة ا اءداألأنه في حالة عدم  على كذلك التعديل 

   .ة داخل أجل أربع وعشرين ساعةالعام

إلى   جهة  من  يهدف  المشرع  أن  التعديل  هذا  خالل  من  المخالفويتبين   لقانون   ينردع 
  محاولة تحقيق   على  ،غرامة التصالحيةلل  ه، من خالل إقرار الحرص  الصحية، وكذاحالة الطوارئ  

 
،  https://al3omk.com/563120.html، أنظر الرابط:  المقاربة الجنائية لتفعيل حالة الطوارئ الصحية:  امحمد المنصوري   - 40
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ابراز   الشرعية الجنائية، وفيهميتها في احترام  أل زن بين الحقوق والواجبات بالنظر  تواال  نوع من 
 ثم الحرصجهة ثانية.  من    شخاصاأل  الصورة الحمائية التي تقوم بها النيابة العامة لحقوق وحريات

 وتفسيره من جهة ثالثة.  بتأويلهيختص القضاء وحده   على التطبيق السليم للقانون، الذي

  2.20.503رقم  بقانون    من المرسوم  المادة الرابعة المكررةجليا من خالل    ا يتضحوهذا م
بقانون   2020غشت    07  :الصادر في المرســــوم  الى  المتعلق بسن    2.20.292رقم    المضافة 

 :يلي ما  على صراحة تنص  عنها ناإلعالواجراءات  خاصة بحالة الطوارئ الصحية أحكام

تتم بأداء   ه موضوع مصالحةمن المادة الرابعة أعال  األولىام الفقرة  كحأليمكن أن تكون المخالفات  "
قدرها   بناء300)  ةثالثمائ غرامة تصالحية جزافية  فورًا  المخالف  يؤديها  اقتراح من    ( درهم  على 

   .باألداءالعون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل  أو الضابط 
 .مقام الوصللمحضر ء مبلغ الغرامة. يقوم ايشار في المحضر الى أدا

ح  عدم  وفي  المحضر  األداءالة  يحال  الجزافية،  التصالحية  للغرامة  العامة    الى  الفوري  النيابة 
  .ساعة من تاريخ معاينة المخالفة 24المختصة داخل 

 ". ةلعمومي الغرامة التصالحية الجزائية عدم تحريك الدعوى ا أداءيترتب على 
بقانون، هو   لمكررة من المرسومادة الرابعة افي منظور الم األصلأن   ،ن ذلك يستفاد مكما  

ومعاينتها  لجنحة  ا  اثبات  . حيث يتملجنائية اتباع االجراءات العادية المقررة بمقتضى قانون المسطرة ا
لضابط    ةالمالئمالتعليمات القانونية    بواسطة محضر، ويشعر بها وكيل الملك المختص الذي يعطي

اقتضى الحال   إذاالحراسة النظرية وتقديمه    وضع المخالف رهنا فيها امكانية  القضائية، بم  الشرطة
وبمقتضى التعديل الجديد فقد قرر المشرع   .مةالعا  ذلك. أو االكتفاء بتوجيه المحضر الى النيابة 

غير انه   .ينة المخالفةربع والعشرين ساعة الموالية لمعاألا احالة المحضر على النيابة العامة خلل
خير مصالحة، وأدى هذه األ  الجنحة على المخالف اجراء  العون الذي عاين  اقترح الضابط أو   إذا

بذلك، وتنتهي االجراءات دون امكانية    نه ُيكتفى بتحرير محضرإفورا، ف  فيةالغرامة التصالحية الجزا
 .تحريك الدعوى العمومية لسقوطها بالصلح
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بالجريدة الرسمية  صدر  فقد  كور أعاله،  التعديل المذ  أنه بعد صدور  وتجدر اإلشارة أيضا،
تطبيق أحكام المادة الرابعة بشأن    2.20.572المرسوم رقم    2020  غشت  13بتاريخ    6908عدد  

بقانون  من    األولىه. ويتضح من المادة  المشار اليه أعال  2.20.292رقم    المكررة من المرسوم 
 :يلي  يمااءات مسطرية جديدة تتمثل فالمذكور، أنها قد وضعت اجر  المرسوم التطبيقي

الفوري المقرر   األداء  ل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، بدل خال   ألداءا -
 في المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون؛ 

الى المخالف،    ي يعاين المخالفةتسليم نسخة من المحضر من طرف الضابط أو العون الذ -
معاينة المخالفة   دائرته   لملكي الذي تم فيأو مركز الدرك ا  األمنيةصلحة  يحدد له فيها الم

القانون من اعتبار    فا لما قررهحســـب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به. وذلك خال
  .أداء ـل، لكي تكون بمثابة وصاألداءتسـلم فقط في حالة  نسـخة المحضر 

حالة   درة في غير مغادي الى السماح للمخالف بالأن تطبيق هذا االجراء، سيؤ على اعتبار  
الدعوى العمومية   ع بواجبها القانوني في ممارسةودون اشعار النيابة العامة من أجل االضطال  األداء

   .ل االجراءاتآم بشأنوتمكينها من التقرير 

اثبات  ر  نصت المادة الثانية من المرسوم على وضع نماذج من محض  وباإلضافة إلى ذلك،
الم ال اجنحة  المادة  بمقتضى  يؤ جرمة  بقانون.  المرسوم  المكررة من  اثنان من لرابعة  بينها هذا   كد 

 .خير أل االتجاه ا

المتعلقان    وإذا النموذجان  اشكاال،  بإنجازكان  يثيران  ال  الحال،  بطبيعة  فان   المصالحة 
نية المنظمة  انو الق  تلمقتضياذين يتعلقان برفض الصلح يجب النظر اليهما على ضوء االنموذجين ال

الى    70والفصول من    من قانون المسطرة الجنائية  24ومضمونها، والسيما المادة  لشكل المحاضر  
الملكي 76 الدرك  قانون  ينجزها ضباط ؛  من  التي  للمحاضر  المنتمين    بالنسبة  القضائية  الشرطة 

 لمقرر في القانون بالشكل المسطري ااإلجراءات  . ذلك أنه في حالة عدم التصالح، تتم  للدرك الملكي
المكررة من المرسوم بقانون المعني بالتطبيق،   ن المادتين الرابعة والرابعةأل ل، وذلك  بطبيعة الحا

ي  تنص على أي استثناء يتيح مخالفة القواعد العامة ف  أو غيرها من مواد القانون ذات الصلة، لم
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انجاز يتعين  حيث  المجال.  القضا  هذا  للشرطة  من طرف ضابط  الى  المحضر  واالستماع  ئية، 
اإلجراءات واشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون، وغير ذلك من    وتضمين أجوبته،المخالف،  

 .قانون المسطرة الجنائية وقانون الدرك الملكي عند االقتضاء المنصوص عليها في

  2.20.572  قمر جله، وبغض النظر عن كون االجراءات المستحدثة بمقتضى المرسوم  ألو 
  71القانون، وفقا للفصل    تصالحياائية التي تندرج ضمن  صميم اجراءات المسطرة الجن من  هي  

الرابعة المكررة من المرسوم بقانون،    من الدستور. فان بعض مقتضياته تتناقض مع مقتضيات المادة
 .بممارسة الدعوى العمومية ات قانون المسطرة الجنائية المتعلقةوكذلك مع مقتضي 

التفسير الذي ذهبت إليه رئاسة النيابة العامة في   فانبية القوانين، التزاًما بترات ونظًرا لذلك، و 
اإلشكالية  هذه  بأن  41معالجة  واجبةمقت   يقتضي  تكون  القانون  على    باألولويةالتطبيق    ضيات 

 بيق األمر كذلك تط   عييستد   بناء عليه، والحالة هاتهلة تعارضهما. و مقتضيات المرسوم في حا
الج  لماالمقتضيات  وفقا  ب  ديدة  المرسوم  رقمحدده  بالمرسوم2.20.292   قانون  تتميمه  وقع   كما 

. 2.20.572المرسوم رقم .  بدل المقتضيات المتناقضة معها الواردة في  2.20.503بقانون رقم  
وسيرا على هذا التوجه، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها للوكالء العامين ووكالء الملك بمحاكم  

القانون   همخولها ليالتي    ت الصالحيا  إطارفي    ت، وذلكاتخاذ مجموعة من اإلجراءا  الىالمملكة  
راءات الجنائية  العمومية، وحرصا على التطبيق السليم للقانون، الذي تعتبر االج  في مجال الدعوى 

 :يلي وتتمثل هذه اإلجراءات فيما  ،هصالحيات صميم  من

من    األولىرة  المنصوص عليها في الفق  للجنح  معاينتهاعند    توجيه مصالح الشرطة القضائية -
الى المبادرة بعرض امكانية التصالح   2.20.292المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم  

م  ي درهم، وتسل  ةثالثمائ  لمبلغ  على الفور  أدائه مقابل  وذلك  على الشخص المخالف،    بشأنها
الفوري يعني    ألداءا  أن  إلى  اإلشارة. مع  األداءيشار فيها الى هذا    من المحضر له  نسخة  

بعد ذلك بوقت قصير   في الحال بين يدي الضابط أو العون الذي عاين الجنحة، أو ألداءا
المعني   فيه  يكون  القضائية  باألمر جدً ا،  الشرطة  يدي مصالح  يسمحبين  الذي  األمر    ؛ 
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في حالة    يةلعمومتدبير الدعوى ا  بشأناالعتيادية    هاصالحيات بممارسة    للنيابة العامةيسمح  
  يعني، وفقا للمادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار اليه،  الذي  الفوري   األداء  عدم

التي    عدم وقوع الصلح. وهو ما يؤدي الى العمل بالقواعد العامة لقانون المسطرة الجنائية، 
عليمات  لتمده بالت  بالنيابة العامة المختصةيتصل    تستدعي من ضابط الشرطة القضائية أن

 ة على حدة؛ ل حالالمناسبة لك نونيةالقا
المكررة  دعوة - الرابعة  المادة  بمقتضيات  التقيد  الى  القضائية  الشرطة  المرسوم   ضباط  من 

الفوري لمبلغ  ألداء  تسليم نسخة من المحضر فقط في حالة ا  بشأنبقانون سالف الذكر،  
  ماسي يقررها القانون.    ت أخرى لم، وليست لغاياألداء با، باعتبارها وصالً لتصالحيةالغرامة ا

اتخاذ قرار بشأنه من  لى حينإمشموال بسرية البحث  -في هذه الحالة-وأن المحضر يظل 
 طرف الجهة القضائية المختصة؛ 

الفوري   األداءفي حالة عدم    المخولة لممثلي النيابة العامة  القانونية  بالصالحيات   عاالضطال -
الغرامة عن    لمبلغ  وذلك    ة والمالئمزمة  اللا  ية ون القان   همتعليماتتوجيه  طريق  التصالحية. 

ى  المحضر عل  الكيفية التي يتعين أن يحال بها  بشأنالشرطة القضائية المختص،    لضابط
الحراسة النظرية وفقا   تحت المخالف  وضع    مر يتطلبألكان ا   إذاما    ، والسيماالنيابة العامة 

  أو   صالحية،الفوري للغرامة الجزافية الت   األداءالتلبس بالجنحة، بمجرد عدم    لمقتضيات حالة
على شكل "معلومات قضائية". وذلك رعيا للمصلحة العامة وتوخيا للردع    احالة المحضر
من جهة. والتزاما بمقتضيات القانون من جهة ثانية. وكذلك استحضاًرا لروح    الخاص والعام

ماية المواطنين من مخاطر  الجنائية الهادفة الى اسهام االجراءات الجنائية في ح   السياسة
جهة ثالثة. وفي كل االحوال،    وعام من   المستجد بما تحققه من ردع خاص  19-ة كوفيدجائح 
المحضر على النيابة العامة، يجب أن تتم داخل أجل أربع وعشرين ساعة من  إحالة  فان  

 الجنحة؛  تاريخ معاينة
المصالحة   - حالة  في  المنجز  المحضر  نموذج  وردالف  باألداءاعتبار  كما   وري، 

 ؛باألداءواستعمال نسخته بمثابة وصل  2.20.572 رقم بيقي التط في المرسوم
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وموضوع   - لشكل  المنظمة  القانون  بمقتضيات  التقيد  الى  القضائية  الشرطة  ضباط  دعوة 
من    24والسيما المادة  ،  التصالحية الجزافية  الفوري للغرامة  ألداءحالة عدم ا  في المحاضر،  

 الملكي؛  قانون الدرك نم  76الى  70نائية والمواد من قانون المسطرة الج 
الجنائي، مما يسمح    الفورية وفقا للعمل القضائي واعماال لقاعدة التفسير الضيق للنص   تأويل  -

  ألداء وهو ما يسمح با  قا من معاينة المخالفة،باعتبارها قائمة لفترة قصيرة من الوقت انطال
القض الشرطة  المعنيبمقر  نقل  بعد  انجاز   باألمر   ائية  لضرورات  التلبس  ح م   اليه،  ضر 

 بالجنحة، بوقت قصير؛ 
 ، الى تطبيق مقتضيات الصلح النيابة العامة  أمامالسعي كذلك، في حالة تقديم المخالف   -

 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح بالتصالح  41الجنائي المنصوص عليه في المادة  
وهو    سين درهما،م خغرامة ال تتجاوز ستمائة و   اءدأمع المخالف، مقابل    في مثل هذه الحالة

  من المرسوم بقانون. مع التذكير أن الرابعة  نصف الحد االقصى للغرامة المقررة في المادة  
  هذا االجراء يتطلب موافقة المخالف. وأن من شأنه كذلك ايقاف سير الدعوى العمومية،

 .لي للشخص المدانأن يقيد بالسجل العد قضائي من الممكن  وتجنب صدور حكم 

 إيداع األطفال في تماس مع القانون داخل مراكز اإلصالح والسجون:  ير بديلة عناتخاذ تداب-ب
العديد من المنظمات الدولية المهتمة  بعد تفشي جائحة كورونا بمختلف بلدان العالم، عمدت  

عتبار هشاشة األخذ بعين اال  المناداة بضرورة  بحقوق االنسان عموما وحقوق الطفل خاصة إلى
هذه الفئة، وتغليب مصلحتها ل  حتياجات الخاصةالامراعاة  و   نون، تماس مع القااألطفال في    يةوضع

الفضلى على باقي االعتبارات، داعية إلى تالفي التدابير االحتجازية، سيما بعد ظهور هذا الوباء 
االعتقال  ومراكز  السجون  حاتح ذلك  و   ؛ببعض  فرض  عن  يترتب  أن  يمكن  لما  الطوارئ سبا  لة 

أو   من انعكاسات سلبية قد تلحق على وجه الخصوص باألطفال المحتجزين  الصحية عبر العالم، 
. والمغرب بدوره لم يكن بمنآى عن هذا التوجه، الذين يتابعون من أجل خرق تدابير الحجر الصحي

 23خ  بتاري   2.20.292مرسوم بقانون رقم  بادر إلى إصدار    بعد أنأيضا    بل سلك نفس المنحى 
، وما كام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنهاالمتعلق بسن أح   2020مارس  

وفي سياق ذلك أصدرت رئاسة   تنظيمية.  وقرارات ومناشير ومذكرات ودوريات  تاله من مراسيم 
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لفئة من األطفال تطالب فيهما تخص وضعية هذه ا  42النيابة خالل فترة الطوارئ الصحية دوريتين 
م النيابة  كل  األحداث وجهاز  باتخاذ مجموعة من ن قضاة  المملكة  محاكم  على مستوى  العامة 

تدابير التي تهدف إلى تفعيل بدائل اإليداع المؤسساتي لألطفال في السجون أو في  اإلجراءات وال
   مراكز حماية الطفولة، وذلك من خالل:

ودة بدائرة نفوذ محكمتهم من  ودعين بمراكز حماية الطفولة الموج دراسة وضعية األحداث الم -
ا لمقتضيات المادتين  ل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقأج 

من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة   516و   501
انونية ومصلحتهم  داث ألسرهم كلما كانت وضعيتهم القمن نفس القانون وتسليم األح   471

 لك؛ الفضلى تسمح ذ
هذه تفادي االحتفاظ باألحداث عند خرقهم لتدابير حالة الطوارئ الصحية، واالقتصار في   -

 المرحلة الحالية على التسليم للولي القانوني، حفاظا على صحتهم وسالمتهم؛ 
حول دون  ودقيقة تروم الحكم بتدابير بديلة لإليداع، وتالحرص على تقديم ملتمسات واضحة   -

 الديه؛ فصل الطفل عن أسرته وو 
المبادرة إلى تقديم ملتمسات بتغيير تدابير اإليداع في سائر أطوار المحاكمة وبعد صدور   -

األحكام، للتخفيف مما تعاني منه مراكز استقبال األطفال من اكتظاظ، وما قد يترتب عن  
 سلبية في هذه الظروف االستثنائية؛  ذلك من انعكاسات

 
 راجع بهذا الخصوص:  - 42
يخ:  امة بتار عن رئيس النيابة الع  تتعلق بوضعية األحداث نزالء مراكز حماية الطفولة، الصادرةع  .ن .س/ر   12الدورية رقم: عدد    -

، والموجهة إلى كل من الوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف وكالء الملك لدى المحاكم االبتدائية وقضاة  2020مارس    18
المملكة محاكم  بجميع  باألحداث  المكلفين  العامة  ال  ،النيابة  على  العامة  النيابة  لرئاسة  الرسمي  بالموقع  رابط: والمنشورة  

http://www.pmp.ma 
، الصادرة عن األطفال في تماس مع القانون خالل حالة الطوارئ الصحيةع تتعلق بوضعية  .ن. س/ر   21دورية رقم: عدد  ال  -

، والموجهة إلى كل من الوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف وكالء الملك 2020  ماي  18رئيس النيابة العامة بتاريخ:  
، والمنشورة  بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة عامة المكلفين باألحداث بجميع محاكم المملكةنيابة الاالبتدائية وقضاة ال  لدى المحاكم

 http://www.pmp.maالعامة على الرابط: 
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اكز المذكورة إال في  فادي التماس اإليداع بالمر وطيلة هذه المرحلة، على ت   قبال مستالعمل   -
 حاالت الضرورة القصوى. 

اتخاذها    تمإلجراءات االحترازية التي  ا  تعزيزإن كل هذه التدابير المتخذة تدخل في نطاق  
حرص  المدى  من جهة، وتؤكد من جهة أخرى على    للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد

ضعيات، تنفيذا لمضامين السياسة ية حقوق األطفال في مختلف الو رئاسة النيابة العامة على حمال
منذ تفعيل    ،هذا الجهاز   الجنائية الوطنية، وانسجاما مع االلتزامات الدولية لبالدنا، وهو ما عبر عنه 

التنفيذية،   السلطة  القضائية عن  السلطة  استقالل  والورش  المناشير  العديد من  ذات  في  دوريات 
   .، مؤكدة في جلها على محورية المصلحة الفضلى للطفل في جميع األحوال 43لةلطفو الصلة بقضايا ا 

 

 

  

 

حول تقصي المصلحة الفضلى لألطفال    2019نونبر    19/ر ن ع/د بتاريخ  49على الخصوص الدورية عدد  نذكر منها    -  43
ى تكريس الطابع االستثنائي للتدابير السالبة للحرية، وتؤكد على ضرورة إعطاء األولوية للتدابير  تسعى إل  ماس مع القانون، التي في ت

 .  ري التربوية، والحرص على بقاء الطفل داخل وسطه األس
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الوثيقة  الم  44الدستورية  لقد نص المشرع المغربي ضمن تصدير  "المملكة  غربية،  على أن 
ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم   ا الذي ال رجعة فيه، في بناء دولةوفاء الختياره

دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء  مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات
متضامن،  دعائم ب  مجتمع  الجميع  فيه  والحر يتمتع  والمساوا األمن  والكرامة  وتكافؤ ية  الفرص،  ة، 

حقوق وواجبات المواطنة...   والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم بين
وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية،  

من مبادئ وحقوق    مواثيقها  ما تقتضيه هد بالتزاملدولية، تتعالعضو العامل النشيط في المنظمات ا
   وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا...".

إن هاته المقتضيات القانونية الواردة ضن تصدير الدستور الذي يعد جزءا ال يتجزأ من باقي  
حقـوق ب  لية المعنية ها للمواثيق الدو بيـق نـد تطع   دولالـفصوله، ينسجم إلى حد ما مع التوجه القائل بأن  

والحريات  الحقوق  مجال  في  بذلك  ،اإلنسان  بالتزامـات   فإنها  "التزامات  تلتـزم  بين  القيام"   تتأرجح 
 في ذات اآلن. و"التزامات االمتناع" 

ينبغـي    فتنصرف إلى ما يفيد معناه أنه ،  أو "التزامات القيام"  اإليجابية   لاللتزامات  بالنسـبة ف
اتخـاذ تدابيــر ضــد مــن  عليها    الحقـوق ويجـب  لضمـان حمايـةالالزمة    رابيـالتد  علـى الـدول اتخـاذ

باتخــاذ  و   .اآلخرينينتهــك حقــوق   الــدول  تلتــزم  بحقــوق معينــة، وهــو    اإلجراءاتقــد    األمر للوفــاء 
 ق. ث المفهـوم عـن حمايـة الحقـو الـذي يختلـف مـن حيـ 

عـن القيـام بعمـل    باالمتناع   االلتزامفـي    ذلك   تتمثـلو   االمتناع"  ـاتالتزامـ"كمـا تلتـزم الـدول ب
علـى سـبيل المثـال، يحظـر علـى الدولـة وأي مـن موظفيهـا تعذيـب أي مواطـن. ومـع ذلـك، ف  ؛معيـن 

 
(  2011يوليو  92)  1432من شعبان  27صادر في   1.11.91شريف رقم  الظهير الالفقرة األولى من ديباجة ينظر  - 44

 . 3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964عدد  تور، المنشور بالجريدة الرسمية نص الدس بتنفيذ



د.حسن  الرحيـيـة -------- ---- السياسة الجنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية حول دراسة  

 .ضاءالبي   الدار السبع، عين ،48 رقم المقاطعة قرب  السمارة حي يعتة، علي شارع  مجتمع،- سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 
53 

 

أن   ، مما يفرض وجوبااإليجابية االلتزاماتولـة أيضـًا بعـض إذا تـم تعذيـب مواطـن، يكـون علـى الد
القانونيـة، علـى سـبيل المثـال، لمنـع أعمـال التعذيـب والمعاقبـة عليهـا، والتحقيـق    اآلليات دولـة  ـون لليك 

الشـخص. ومـن   االنتصافمرتكبيهـا وتوفيـر سـبل    ومالحقة فيهـا   ارتكبـه  الـذي  الضـرر    بين   عـن 
وغيرهـا    إلداريةواريعية والقضائيـة  اعتمـاد التدابيـر التشـ أيضا،  ة  للدولـ   األخرى   اإليجابية  االلتزامات

 .الدوليةمـن أجـل الوفـاء بالتزاماتهـا 

  من خاللها   يمكـن ، والتي  45"التحفظـاتلكن في مقابل هذا النوعين من االلتزامات، فهناك "
تقديـ   االعتراضللـدول أن تختـار   المعاهـدات عـن طريـق  أحـكام  فـي علـى بعـض  م تحفـظ رسـمي 

،  االستثناءاتكما أن هناك    بتلـك المعاهـدات.  االلتزامتعـرب فيـه عـن موافقتهـا علـى  الوقـت الـذي  
 الرابعة بوجـود اسـتثناء يتعلـق بالحـق علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي المـادة    االحتجاج  عنـد   وذلك
بموجـب    لالستثناء  يوجـد حـق شـاملال  حيث    سياسـية.العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة وال  مـن

الدولـي،   أن  القانـون  أساس  للغايـة  االستثناءاتتكـون  على  في مثل اإلعالن عن حالة   محـدودة 
 اآلتي: علـى النحـو  الطوارئ 

مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق  ابعة  الر بوجـود اسـتثناء، تشـترط المـادة    االحتجاجعنـد   -
أساسـيين: يجـب أن تصـل الحالـة إلـى حالـة الطـوارئ    نيـة والسياسـية اسـتيفاء شـرطين المد

  ، ويجــب علــى الدولــة الطــرف أن تكــون قــد أعلنــت رســمياً األمةهـدد حيـاة  التـي ت  االستثنائية
الطــوارئ.   حالــة  علــ  أيضاالمــادة  هذه  تفــرض  كما  عــن  إضافيــة    ي فــ "االستثناء  ى  قيــودًا 

  األخرى   لاللتزاماتــا الوضــع، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر  د التــي يتطلبه أضيــق الحــدو 
علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيـد  المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا  

  ي".االجتماع األصللغـة أو الديـن أو هـو العـرق أو اللـون أو الجنـس أو ال
 

هـو ”بيـان مـن جانـب واحـد، أيـًا كانـت صيغتـه أو تسـميته، تصـدره الدولـة، عنـد التوقيـع أو التصديـق أو  والمقصود بالتحفظ    - 45
تطبيقها  حـكام معينـة مـن المعاهـدة عنـد  ألالقانونـي    األثرتهـدف بـه إلـى اسـتبعاد أو تعديـل    معاهـدة،إلـى    االنضمامار أو  قبـول أو إقـر 

علـى    يلـزمال    توافـق هـذا التحفـظ مـع الهـدف والغـرض منهـا،  المعاهدة معبالتحفـظ علـى    حالة السماحفـي    و   ،تلـك الدولـة“  على
مـا لـم يكـن هـذا الجـزء هـو جـزء مـن القانـون الدولـي العرفـي وبالتالـي يتـم تطبيقـه   المعاهـدة  ليـه مـنـق الجـزء المتحفـظ عالدولـة تطبي

 ال. ـا إذا كانـت هنـاك معاهـدة أمبغـض النظـر عم
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مبـادئ   - الخـاص    46" سـيراكوزا"تنـص  الدولـي  العهـد  فـي  التقييـد  وعـدم  التقييـد  أحـكام  حـول 
اســتثنائي فعلــي أو    هــي” خطــر عامــة  بالحقـوق المدنيـة والسياســية علــى أن حالــة الطــوارئ ال

  حاالت تشـكل حالـة مـن    ي، ليـس كل اضطـراب أو كارثـةتالـ وبال “. األمة وشــيك يهــدد حيــاة  
ال  يســمح بالتدابيـر التــي  أال  ويشـترط هـذا العهـد     .األمة الطـوارئ العامـة التـي تهـدد حيـاة  

 األمة. ذا وصـل الوضـع إلـى حـد تهديـد حيـاة إال إتتقيـد بالعهـد حتـى أثنـاء النـزاع المسـلح 

أنـه إذا كان الفعـل المرتكـب تحـت سـلطة   اإلنسان ذكـرت لجنـة حقـوق فقد  ،سياقفي هذا الو 
أشـخاص  ارتكبهـا  جريمـة  عـن  الفرديـة  الجنائيـة  للمسـؤولية  أساسـًا  يشـكل  هـذا    الدولـة  فـي  تورطـوا 

مـن مسـؤوليتها    "ـةالدولـة المعني"ن تعفـي حالـة الطـوارئ  أل  يمكـن عندئـذ اسـتخدامه كتبريـر  الالفعـل، فـ 
  األساسيةأن بعــض حقــوق المحاكمــة العادلــة    أيضا هذه اللجنة  ذكــرت  كما  .ذاتـه   المتصلـة بالتصـرف
علـى الرغـم مـن عـدم    لالستثناءمــن العهــد الدولــي غيــر قابلــة    14فــي المــادة  المنصوص عليها  

ة بموجــب القانــون  العادلـة هـذه تكـون مكفولــ   كمـةلمحان بعـض حقـوق األ  ، ذكـر العهـد ذلـك صراحـة
بموجــب القانـون الدولـي، بمـا    ـرى ُيســمح للدولــة بعــدم التقيــد بــأي التزامــات أخـ وال    اإلنسانيالدولــي  

 .47اإلنساني فـي ذلـك القانـون الدولـي  
أنه و  المالحظ  للتحكم في  لكن  ، قامت  19-كوفيدوس  فير   وباءانتشار    تفشيفي محاولة 

تقييد حرية المواطنين تحت مبرر  باإلعالن عن حالة الطوارئ و حاء العالم  لب أنفي أغ  الحكومات
  االستثنائية بعض الدول إدراج تلك التدابير    وقد تم في  .واألمن العام والصحة العامة  السالمة العامة

بحيث   الصحية؛  الطوارئ  حالة  التعامل معضمن  الظروف  تم  من   ةنائي ستث اال   هذه  بنوع  أحيانا 
  حالة الطوارئ.   حماية األمة فيلبالمرونة الالزمة للوفاء بمهمتها الرئيسية  وأحيانا أخرى  الصرامة  

أنحاء    ، أثار تفشي الجائحة مخاوف كبيرة بشأن حماية حقوق اإلنسان في أغلبمقابل ذلكي  وف
 

46 -United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and 
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. 
E/CN.4/1985/4, Annex 1985. 

القانون   :مكايليان    - 47 العدالة واألمن"  ، سيادة  أمام تطبيق  القائمة  للتحديات  الفعالة  االستجابات  استكشاف  ،  "دليل حول 
 . 124و  123، ص: 2015العاصمة، الطبعة األولى:  واشنطن   يات المتحدة للسالم،منشورات معهد الوال
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اإلنسان   الصحة كحق من حقوق  الحق في  أن  ففي حين  فإنكأو   يأتيالعالم؛    العديد من   لوية، 
استجابة الحكومات محليا للوباء عن طريق عزل  عد  ب  تأثرت تدريجًيا أيًضا  قد  لحرياتاو الحقوق  

الم والتنقل، وحجر  السفر  منع  التجول،  حظر  المدارسحرية  تقييد    واطنين،  وٕاغالق  ،  التجمعات 
الكمامات للتدابير    لردعجري  مقتضيات ذات طابع ز   إقراركذا  و   ...وغير ذلك،وارتداء  المخالفين 

 رها السلطات المختصة.  التي تقر 
التوجه  والمغرب هذا  بمنأى عن  يكم  لم  كون  بدوره  من  فبالرغم  لسنة  ،  المغربي  الدستور 

أحكام  سن  إن المشرع لجأ إلى، ف48" حالة الطوارئ ـ"أي عبارة ل ضمن مقتضياتهيتضمن  مل 2011
طوارئ  لة العن حاث تم أتاح إمكانية اإلعالن يح، 49بموجب مرسوم بقانون  الطوارئ خاصة بحالة 

الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند 
االقتضاء، كلما كانت حياة األشخاص وسالمتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية،  

ا، تفاديا  تشارهمن ان  من هذه األمراض، والحد  يتهملحماورة اتخاذ تدابير استعجالية  واقتضت الضر 
تنتج عنها أن  يمكن  التي  اإلعالن    .لألخطار  إلى  الصحية عندما  باإلضافة  الطوارئ  حالة  عن 

 بموجب مرسوم   وذلك  ،من هذا المرسوم بقانون تقتضي الضرورة ذلك، طبقا ألحكام المادة األولى  
الحكوميتين للسلطتين  مشترك  باقتراح  الكلفت الم   يتخذ  يحدد  والصحة،  بالداخلية  الترابي ين  نطاق 

تمديد مدة سريان   مع السماح بإمكانية   .عولها، واإلجراءات الواجب اتخاذهالتطبيقها، ومدة سريان مف 
من نفس المرسوم مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة األولى 

 . بقانون المشار إليه أعاله
 

(. فالحالة األولى  74(، وحالة الحصار )الفصل59االستثناء )الفصل  لكنه نظم نوعين من الحاالت االستثنائية، وهي حالة     - 48
ل السير العادي  ما يعرق  الوطني مهددة، أو وقعال يمكن إعالنها إال من طرف الملك بظهير في حال ما إذا كانت حوزة التراب  

ستشارين وتوجيه خطاب لألمة. أما  للمؤسسات، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيسي مجلس النواب والم
الثانية فتحدد في   الحصار، بمقتضى ظهير، وال يمكنه تمديده إال بقانون، وبالتالي ن  30الحالة  جد أن الدستور  يوما عن حالة 

 .رق إلى حالة الطوارئ سواء العادية أو الصحيةي ال يتطالمغرب
القاضي    23.20( بتنفيذ القانون رقم  2020ماي    28)   4114شوال    5صادر في    1.20.60شريف رقم  الظهير  ينظر: ال  -  49

المتعلق بسن أحكام (  2020مارس    23)   1441من رجب    28الصادر في    2.20.292بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  
 .الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها صة بحالةخا
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اتخاذ جميع التدابير    صالحية   50حالة الطوارئ   حكومة خالل فترة إعالن مشرع للح الأتا  وقد
، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة  51الالزمة التي تقتضيها هذه الحالة 

الوبائية للمرض،   الحالة  تفاقم  للحيلولة دون  الفوري والعاجل  التدخل  مناشير وبالغات، من أجل 
  هاته   تحول  دون أنوذلك    .متهالماألشخاص وضمان سالوسائل المتاحة لحماية حياة  ميع  ئة جوتعب 

تقدمها  التي  الخدمات  وتأمين  الحيوية  العمومية  المرافق  استمرارية  دون ضمان  المتخذة  التدابير 
 .للمرتفقين

على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة  كما أوجب المشرع  
المشار إليها   52السلطات العمومية عن  القرارات الصادرة  التقيد باألوامر و ضرورة  حية،  الص  وارئ الط

الثالثة   المادة  بقانون. وفي مقابل ذلكفي  فإنه أقر جزاءا جنائيا في حق كل    من نفس المرسوم 
تتراوح بين  مخ   شخص درهم أو    1300و   300الف بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة 

في حق  العقوبة    وأفرد نفس  الجنائية األشد.عقوبة  قوبتين، وذلك دون اإلخالل بالالع  اتينبإحدى ه
بقانون، عن طريق   المرسوم  لهذا  المتخذة تطبيقا  العمومية  السلطات  تنفيذ قرارات  كل من عرقل 
القرارات   الغير على مخالفة  بتحريض  قام  اإلكراه، وكل من  أو  التدليس  أو  التهديدات  أو  العنف 

فيذكور الم أو  ة  الخطب  بواسطة  الفقرة،  أو  الصيا  هذه  األماكن  في  بها  المفوه  التهديدات  أو  ح 
االجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو األشرطة المبيعة أو  
بواسطة   أو  العمومية،  واالجتماعات  األماكن  في  المعروضة  أو  للبيع  المعروضة  أو  الموزعة 

وسائل اإلعالم السمعية البصرية أو   مختلف  ة على أنظار العموم أو بواسطةعروضالم  الملصقات
 .اإللكترونية، وأي وسيلة أخرى ستعمل لهذا الغرض دعامة أو إلكترونية 

 
ملكي رقم  المرسوم  البالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومنها على سبيل المثال ال الحصر،    - 50

اد تدابير  راض واتخوب التصريح ببعض األم ( بمثابة قانون يتعلق بوج1967يونيو  26)  1387ربيع األول  17بتاريخ  554.65
 . 1484، ص 2853عدد  وقائية للقضاء على هذه األمراض، ج ر

( بإعالن  2020مارس    24)  1441من رجب    29صادر في    2.20.293من مرسوم رقم    4و    3و    2و  1ينظر المواد    -  51
 . 19كوفيد  –نا حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورو 

( يتعلق بسن 2020مارس    23)  1441من رجب    28صادر في    2.20.292رقم  رابعة من نفس المرسوم بقانون  لمادة الا  - 52
 أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
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كانت  المتعددة  من منظور السياسة الجنائية في أبعادها    وعموما فإن التعاطي مع الجائحة
ات الحقوق وضمان   لموازنة بين المقاربة الزجريةية اشكالإله مجموعة من التداعيات التي طرحت  
أمرا ال محيد عنه. وهذا ما يدفعنا إلى التعرض في هذا    والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية

المتخذة من طرف السلطة العمومية ونطاق فرضها على المواطنين   إلى طبيعة اإلطار     التدابير 
  طوارئ الصحية لاوق والحريات في ظل فرض حالة  للحقئية  الضمانات الحما)أوال(، ثم إبراز أهم  

 )ثانيا(. 
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 على المواطنين   ونطاق فرضها أوال: التدابير المتخذة من طرف السلطة العمومية
عن وزارة الداخلية   ألول مرة  حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بالبالغ الصادر  عن  عالنإن اإل

 الصحيةالطوارئ  بسن أحكام خاصة بحالة    علقلمت ا  2.20.292صدور مرسوم بقانون رقم    وتاريخ
الوطني من  2.20.293والمرسوم رقم    عنها،وإجراءات اإلعالن   التراب  أرجاء  بسائر   بإعالنها 

 جهة أخرى، مناسبة لحدوث عدة تغيرات على الصعيد الوطني والدولي لمواجهة هذا الوباء وعلى 
 .ةلمي عا رأسها تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية جائحة 

اإلجراءات اتخذت  تم  وقد  بعض تبنيها    التي  تعليق  من  بدءا  تصاعديا  منحى   وطنيا 
تنقل  أمام  والبرية  والبحرية  الجوية  المملكة  منافذ  لجميع  التام  اإلغالق  إلى  الجوية   الرحالت 
ولوج من  الحد  ثم  أصنافها،  بمختلف  التعليمية  بالمؤسسات  الدراسة  بتوقيف  مرورا   األشخاص، 

العلى مختلف اإلدارات والمؤ إ  ينقالمرتف انتشار الجائحة بشكلمومية. إسسات   ال أن بروز شبح 
الحقوق  من  تحد  إجراءات  اتخاذ  الحكومية  السلطات  على  فرض  عليه،  السيطرة  يمكن   ال 
حاالت في  إال  سكناهم  لمحل  األشخاص  مغادرة  عدم  فرض  وأبرزها  األساسية   والحريات 

  .الضرورة القصوى 
تعدد ظل  يبقى  جر اإل   وفي  المتخذة  الذيؤ التسااءات  بقانون   يطرحه  ل  المرسوم  من   كال 

الحقوق   2.20.293ومرسوم    2.20.292 حماية  واجب  بين  موازنتهما  مدى  في   يتمثل 
المعدية    والحريات األساسية للمواطنين، وبين حماية حياتهم وسالمتهم من تهديد انتشار األمراض

ما ينتج  يد للحريات و لضبط عند تقي حدود إعمال آليات اط ب رتب، دون إغفال الجانب المأو الوبائية 
 عنها من آثار بشأن حقوق وحريات المواطنين. 

 الصحة العامةاألمن العام وحفظ النظام العام وخالل الجائحة ل. أهمية التدابير المتخذة 1

 صادر ال  2.20.292مرسوٌم بقانون يحمل رقم  لقد خول المشرع المغربي للحكومة بموجب  
الزمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم  التدابير ال  أن تتخذ جميعب ،  202053مارس    23خ  اري بت 

 
 الرسمية   ةالجريدب  ، والمنشورابسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنه  هذا المرسوم بقانون   علقيت  - 53

مرسوم بقانون، فإن حالة الطوارئ الصحية ُيعَلن عنها بمقتضى هذا ال ، ووفقًا ل2020مارس    24  المؤرخة في: مكرر    6867عدد  
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يمكن أن تكون هذه التدابير مخالِّفًة  بحيث    ؛ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبالغات
مرافق ال  ريةا العمل. ولكنها ال تحول دون ضمان استمرالألحكام التشريعية والتنظيمية الجاري به

 الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.  العمومية الحيوية، وتأمين
التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل  هذه  وترمي  

يع الوسائل المتاحة  الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جم
بقانون كذلك على    رسومالم  كما نص المشرع ضمن  سالمتهم.ان  وضملحماية حياة األشخاص  

اإلمكانية االستثنائية المتاحة للحكومة، التخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي  
اإلسهام، بكيفية أو بيئي يكتسي صبغة االستعجال، وتفتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه  

اللسلر امباشرة، في مواجهة اآلثا المترتبة على إعالن حالة  ونص المرسوم   طوارئ الصحية.بية 
بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِّنْت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد  

 .  54باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية

 

لتطبيقها،   مرسوٍم ُيتَّخذ باقتراح من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة.  وُيحدد هذا المرسوم النطاق الزماني والمكاني
 اتخاذها خاللها.  ت الواجباواإلجراء

 األفعال التالية: مجموعة من    -كما سبق شرح ذلك سابقا  -   المرسوم بقانون المشرع المغربي في نفس  ومن جهة أخرى فقد جرَّم    -  54
 حية؛ مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الص-أ

ات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس ات السلطتنفيذ قرار عرقلة  -ب
 أو اإلكراه؛ 

تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض  -ج
الته أو  الصياح  أو  الخطب  بهبواسطة  المفوه  األماديدات  في  االا  أو  أو كن  المكتوبات  بواسطة  أو  العمومية،  جتماعات 

المعروضة في األماكن أو االجتماعات  للبيع أو  المعروضة  الموزعة أو  المبيعة أو  المطبوعات أو الصور أو األشرطة 
اإل وسائل  مختلف  بواسطة  العموم  أنظار  على  المعروضة  الملصقات  بواسطة  أو  الالعمومية،  السمعية  أو  عالم  بصرية 

ُل لهذا الغرضِّ دعامًة إلكترونية.إللكترونا  ية، وأي وسيلة أخرى َتسَتعمِّ
  300على هذه األفعال بصفتها جنحًا، بالحبس من شهر واحد إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بين  المشرع المغربي عقوبة    كما أفرد

  ة األشد.بالعقوبات الجنائياإلخالل درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون  1300و
على إيقاف سريان جميع اآلجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها   أيضاونص المرسوم بقانون  

وارئ.  العمل، خالل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها. ويستأنف احتساب هذه اآلجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الط
آجال الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية واالعتقال  ال يشمل  ر أن هذا التوقيف  غي

االحتياطي. ويعني توقيف اآلجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلنِّ خالَلها عن حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة  
ثاًل إذا تعلق األمر بأجل استئناف حكٍم في قضية زجرية، صدر يوم  . فم2020أبريل  20مارس و 24حة بين الراهنة الفترة المتراو 

(، وهو عشرة أيام كاملة كان يفترض أن تنتهي 2020مارس  24مارس )أي قبل إعالن حالة الطوارئ، التي أعلن عنها يوم    20



د.حسن  الرحيـيـة -------- ---- السياسة الجنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية حول دراسة  

 .ضاءالبي   الدار السبع، عين ،48 رقم المقاطعة قرب  السمارة حي يعتة، علي شارع  مجتمع،- سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 
60 

 

المغربي   المشرع  نص  ذلك،  إلى  المتعلق    2.20.293رقم  المرسوم    بموجب وباإلضافة 
كوفيد  -ب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوروناصحية بسائر أرجاء الترابإعالن حالة الطوارئ ال 

التي تتخذها الحكومة لمنع األشخاص من مغادرة مساكنهم  األخرى  التدابير  مجموعة من  على  ،  19
منع التجمهر  لىع مأيضا بنفس المرسو  تثنائية التي ُيسَمح لهم فيها بذلك. كما نصوالحاالت االس

ة. وعلى إغالق المحالت التجارية  ع مجموعة من األشخاص ألغراض غير مهني أو التجمع أو اجتما
 والمؤسسات التي تستقبل العموم. 

لوالة والعمال  لالمرسوم    وحرصا من المشرع على تفعيل هذه التدابير، فقد خول بموجب هذا
،  ئ المعلنةالعام الصحي في ظل حالة الطوار   ظامالن اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ  

 . الصالحيات الممنوحة لهم قانوناً  وذلك في إطار
 

 االختالالت الناتجة عن تقييد الحريات حدود آليات الضبط ورصد . 2

بين الحريات    يمكننه رغم ذلك  اال أحصرها،  إن اتساع نطاق الحريات يصعب   التمييز 
أن الحريات الفردية هي تلك الحريات المتعلقة بشؤون حياة الفرد   حيث اعية،  الفردية والحريات الجم

الخاصة واللصيقة بشخصه وذاته. أما الحريات الجماعية فهي الحريات الخاصة بالفرد في حياته 
 . 55معين اجتماعي   المدنية وعالقته مع األفراد اآلخرين داخل محيط

المتعددة والمنظمة    القانونية  في ظل النصوص  امة تطورا ملحوظاعرفت الحريات العقد  و 
على الزامية احترام حقوق    معظمهاواكدت    المحلي، و  أ  واإلقليمي لها سواء على المستوى الدولي  

ية وحتى جازت اغلب المعاهدات والصكوك الدولية واالقليم أوحريات االشخاص، لكن في المقابل  

 

  20مارس إلى    24ن  الصحي )مة طيلة مدة الحجر  ساب المد، ثم يتوقف احت23و  22و  21مارس. فيتم احتساب أيام    31يوم  
أبريل.  وبطبيعة   28أبريل.  وفي هذه الحالة يتم احتساب سبعة أيام المتبقية كاملة، لينتهي األجل يوم    21أبريل(، لُيستأنف يوم  

  ومن جهة أخرى  .2020أبريل  21الحال فإن اآلجال التي تحل خالل فترة الطوارئ الصحية كاملة، سيبتدئ عدها ابتداء من يوم 
يتعلق بجميع اآلجال المنصوص عليها في كافة التشريعات القانونية والتنظيمية على السواء، وال يستثنى منها سوى آجال  فاألمر  

لنظرية الطعن االستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي ال يسري عليها مفعول التوقيف، باإلضافة إلى اآلجال المتعلقة بالحراسة ا 
أو  االحتيا  كذلك مدد االعتقالو  ها  ُمَددِّ العادية، سواء في احترام  بالكيفيات  التعامل معها  التي ال يشملها االستثناء، ويتعين  طي 

 تمديدها.  
ثار الظروف االستثنائية على الحقوق والحريات االساسية، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص القانون العام  آ  :نوال رحوي   - 55

 .30ص:  ،2016-2015سنة  لجزائر،تلمسان اة ابي بكر بلقايد جامع مق،المع
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التي قد   تثنائيةلة حدوث ظروف اسااللزامية في حاالنحالل من هذه  التشريعات الوطنية، امكانية ا
 .وعدم التقيد بااللتزامات التشريعية المتعلقة بحقوق وحريات االفراد، تهدد حياة األمة

أهميتها    بالرغم من  التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية اثناء حالة الطوارئ الصحيةف
أيضا ثار  تداعيات وآ   فقد كانت لهالسكينة العامة،  واألمن العام وافي الحفاظ على الصحة العامة  

مس بحقوق وحريات االفراد ي   ، بل يمكن اعتبار بعض هذه التدابيرالحقوق والحرياتمستوى  على  
  طارئة الوف  لظر الكن  .  التي دائما ما يحرص عليها الفرد ويدافع عنها في كل األحوال والظروف 

الطوار  لحالة  المعلن عنها بسبب  واالستثنائية  السلطة    ،19فيد  ة كو جائح ئ الصحية  فرض على 
معرفة الى اي حد    عنالتساؤل  . وهذا ما يدفعنا إلى  تقييد ممارسة بعض هذه الحريات والحقوق 

الطوارئ   اثناء حالة  والحريات  الحقوق  تقييد  للمشرع  أننا في معرض  الصحية؟،  يمكن  هذا  على 
حالة الطوارئ أو كانت  ت إعالن  تي لها عالقة مباشرة بمبرراإلى عرض أهم تلك الحريات النتطرق  

 .التنقل وحرية   واالجتماع: حرية التجمع وهي ، هدفا مباشرا بعد إعالنها
،  الحقوق والحريات اثناء الظروف االستثنائية  ممارسة  ل  فمن حيث الحدود التي رسمها القانون 

تناولت قد  ئ  ار لدولية الخاصة بحالة الطو اغلب المعاهدات والصكوك ان  ى الدولي أنجد على المستو 
المدنية والسياسية لسنة  هذا األمر،   بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  التي نصت   1966ومنها   ،

”في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياة األمة  على أنه:    المادة الرابعة منهضمن مقتضيات  
أضيق الحدود التي ف في هذا العهد أن تتخذ في  رسميًا ، يجوز للدول األطراعن قيامها  والمعلن  

يتطلبها الوضع ، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة 
ى تمييز هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها عل

أما  .  56" أو الدين أو األصل االجتماعيو اللون أو الجنس أو اللغة  ون مبرره الوحيد هو العرق أيك
حيز التنفيذ في  إلى  خلت  التي دو   1969اكتوبر    03االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المبرمة في  

كن للدولة الطرف من فقرتها االولى على انه “يم   27نصت في المادة  ، نجدها قد  1973يناير    18
ئة التي تهدد استقالل الدولة أو االت الطار خطر العام أو سواهما في الح في أوقات الحرب أو ال

أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب االتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخالل المدة 
اءات مع التزاماتها األخرى  رورات الوضع الطارئ شريطة أال تتعارض تلك اإلجر التي تقتضيهما ض

 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار    الذي  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،ينظر: ا  - 56
 .1976آذار/مارس    23النفاذ:    تاريخ بدء  1966كانون/ديسمبر  16( المؤرخ في  21-ألف )د   2200الجمعية العامة لألمم المتحدة  
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العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين  تميز بسبب  انون الدولي وال تنطوي على  بمقتضى الق
ونصت كذلك الفقرة االولى من المادة العاشرة من االتفاقية األوربية لحقوق    ”.أو األصل االجتماعي 

طر العام الذي يهدد حياة األمة يجوز في حالة الحرب أو الخ "على ما يلي:    1950ن لعام  اإلنسا
لف االلتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في  تدابير تخاكل طرف سام متعاقد أن يتخذ  ل

تتناقض هذه التدابير مع بقية االلتزامات المنبثقة    أالأضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط  
 .57"القانون الدولي عن

، والعهد الدولي  1950لعام    ث )االتفاقية األوربية لحقوق االنسانالتفاقيات الثالهاته  وطبقا ل
حالة    ن ، فإ1968، واالتفاقية االمريكية لحقوق االنسان لعام  1966دنية والسياسية لعام  حقوق الملل

الطوارئ التي تجيز للدول تقييد تطبيق قواعد حماية حقوق االنسان هي التي تشترط ان يكون سبب 
 . 58سرها ة بأوخطورتها، وتؤثر في االم  وتكون غير عادية في شدتها  ظروف جدية،   النها يقوم علىاع

تكمن في تحديد الحقوق االساسية التي ال يمكن ان تتملص منها    اإلشكالية المطروحةغير ان  
 أربع ذلك يمكن القول ان هناك    يحددها. ومعالدول اثناء تطبيق حالة الطوارئ وانعدام وجود معيار  

من الظروف وز تحت اي ظرف  تمثل الحد االدنى الذي ال يج  الثالث، بين االتفاقيات  حقوق مشتركة  
الحق من    التعذيب،الحق في التحرر من    الحياة،وهي الحق في    طوارئ،ال تقييدها حتى في حالة  

 . 59الحق في التحرر من مخاطر تطبيق قوانين العقوبات بأثر رجعي  والعبودية، الرق 

النظر عن األفعال التي تدخل    ، وبغض ئ الصحية بالمغربوبخصوص اعالن حالة الطوار 
م ويستوجب توقيع العقوبة على مرتكبيها بسبب ما تشكله من اضراب اجتماعي في خانة التجري 

بل مقيدة بالتزام    مطلقة،السلطة التقديرية للدولة في اعالنها ليست  إن  فومساس بالمصالح المحمية،  
وثيقة  الطوارئ. باإلضافة الى ان ال  حتى في حالة  ذكرها،سبق  احترام بعض الحقوق االساسية التي  

المشرع  ، قد2011يوليوز    29ة لظهير  الدستوري  فيها  واضح ورد في مجموعة من   لمبدأ  أسس 
نجد  إذ    بقانون، فصوله مفاده ان الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا ال يمكن تقييدها اال  

في التنقل حق مضمون للجميع، على ان الحق    أكدالذي    من الدستور،  24ذلك بوضوح في الفصل  

 

 .1950نوفمبر  4روما في  أوروبا،تفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس ا - 57
  ة ، جامع 1.ع31عدد مج    استمرارها؟،مجلة الحقوق،  مبرراتهل مازالت    الجزائر:حالة الطوارئ في    لحرش،بد الرحمان    - 58

 . 255، ص:2007الكويت،
 266ص: نفس المرجع، - 59
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من الدستور الذي جعل من حريات    29ق يجب ان يتم وفق القانون، أو الفصل  بيدا ان هذا الح 
االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، واالنتماء النقابي والسياسي، واالضراب 

وعليه فإن    القانون،الحريات وفق  ممارسة هذه    غربي اشترطإال أن المشرع الم .  حقا مضمونا للجميع 
إجراء حك دون سند  اي  الحريات  تلك  قيودا على ممارسة  يفرض  إجراء  قانوني،ومي  غير   ايعد 

وانتهاكا لحقوق وحريات األفراد المنصوص عليها في المعاهدات والصكوك الدولية واالقليمية    شرعيا،
 .وفي الدستور المغربي
رجات  تتأثر بعد إعالن حالة الطوارئ لكن بد  لحرياتوالب الحقوق  ان أغال، فوفي وقع الح 

ما تتأثر بصفة غير مباشرة. لذلك سنقتصر على    ومنها ،  ولذاتهامتفاوتة، ومنها ما تتأثر مباشرة  
عرض أهم تلك الحريات التي لها عالقة مباشرة بمبررات إعالن حالة الطوارئ أو كانت هدفا مباشرا 

 .التنقل  وحرية الجتماعواية التجمع : حر وهيا. بعد إعالنه
التي تتدخل الدولة في   والحرياتمن الحقوق    اكغيرهتعتبر    الطوارئ  حالة في  التنقلفحرية  

بل يجوز للدولة أن تنظم ممارسة   مطلقة،فكذلك حرية التنقل ليست    بها،تنظيم ممارستها أو التمتع  
ابة ألهداف صحية أو سياسية،  ومن ذلك رق  ضرورة لذلك.األفراد لهذه الحرية بوضع قيود إذا دعت ال

فإنه من الممكن للدولة أن تتخذ    وغيرها،ففي هذه األحوال    الخارجي.الداخلي أو  أو ألمن الدولة  
 .أو المدن، أو اشتراط تصريح خاصإجراءات تحد بها على المواطنين دخول بعض المناطق 

عالن حالة الطوارئ  المتعلق بإ  2.20.293قم  وبالرجوع إلى المادة الثانية من المرسوم ر 
تنص    ، بالمغرب اتخاذ االحتياطات    ”علىنجدها  لمحل سكناهم مع  … عدم مغادرة األشخاص 

لكل شخص  تنقل  أي  منع  الصحية،…  السلطات  لتوجيهات  طبقا  الالزمة،  خارج محل    الوقائية 
ا هذه  خالل  من  يتبين  القصوى….”.مما  الضرورة  حاالت  في  إال  المباشر  سكناه،  األثر  لمادة 

على حرية التنقل. ويمكن القول أنها جاءت متوافقة  جراءات المتخذة أثناء حالة الطوارئ الصحية  لإل
بوضع    إلى حد ما مع ما نصت عليه نصوص اللوائح الصحية الدولية، التي سمحت هي األخرى 

موقف    وبشأن. دوليقيود على هذه الحرية متى كانت ضرورية لحماية االمن الصحي الوطني وال
للمحكمة   في هذا اإلطار  ، يوجد حكم مهم   ء من الحق في التنقل في حالة الطوارئ الصحية القضا

، تتلخص وقائع القضية فيه بأن المحكمة    2020مارس    31الصادر يوم    955االدارية بالرباط رقم  
سبانيا إلى ارض االدارية بالرباط اصدرت قرار برفض طلب مواطن مغربي و زوجته للولوج من ا

اء بعد  عدما ظل عالقين بالجزيرة الخضر بر ميناء طنجة المتوسطي بواسطته سيارتهما، بالوطن ع
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اعالن حالة الطوارئ .بحيث جاء في تعليل حكم المحكمة ما يلي : ” .. طلب خرق حالة الطوارئ 
خاصة   أساس،الصحية عن طريق اإلذن للطالبين بالدخول للتراب الوطني يبقى غير مرتكز على 

ي في ظل الوضع السائد وأن القاض  به السلطات المغربية يمثل المشروعية األنية   ما قامت   وأن
المشروعية في كل األحوا يحمي  الصادر عن و .  60ل" االداري االستعجالي  القرار  يتبن من خالل 

ي ظل حالة  تقييد حرية التنقل ف  اتجاهان السلطة القضائية، ذهبت في    ،المحكمة االدارية بالرباط 
رقم   سوممر الل حسب المادة الثانية من  قرارها هذا بكون تقييد حرية التنق  ية، وعللتالصح الطوارئ  

المشروعية    2.20.293 والمتمثل    نية،اآل يمثل  البالد  تعرفها  التي  االستثنائية  الظروف  في ظل 
 .جائحة وباء كورونا المغرب والعالم بأسره  باجتياح

تسلم بدورها من تأثير الظروف االستثنائية    فلم  في حالة الطوارئ   معوالتجحرية االجتماع    أما
لى ممارستها، فقد اشارت عدة نصوص داخلية ودولية إلى إمكانية فرض القيود على ممارستها ع

وهو إستثناء    الدولة،بشكل يجعلها ال تمس بالنظام العام أو الصحة العامة، أو تعرقل سير مؤسسات  
سلطة الضبط االداري    اتساع أن  ب   ، تيجة لذلكن  في القول  أن نسلم صح  ي   وبناء عليه   .األصل  من

ذلك حرية االجتماع التي   الحرية، ومنثناء فرض حالة الطوارئ الصحية تحد بشكل كبير من  أ
اصبحت تعطى لها اهمية قصوى في التشريعات المتعلقة بالظروف االستثنائية، ألن التساهل أو  

ذلك    .61د النظام العام والصحة العامةدذه الحرية ال شك انه يهعدم القدرة على ضبط ممارسة ه
بشأن التجمعات العمومية   1.58.377الفصل االول من الظهير الشريف رقم    بقا لمقتضياتأنه وط 

يقصد بهذه االخيرة: “كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خالله مسائل مدرجة في جدول  
اع العمومي هو عبارة عن اجتماع  الفصل يتبين أن االجتم  من خالل هذاو   .62" أعمال محدد من قبل

لزمن، مدبر في إطار قانوني مشروع موجه لكافة األشخاص دون أي  محددة من ا  مؤقت أي لمدة
تدارس مسائل محددة مسبقا من طرف مدبريه لكن ذلك مشروط ببعض  فيه  اعتبار، بحيث يتم  

وم والساعة ومكان انعقاد صريح سابق يبين فيه الي أساسا في تقديم ت  المتمثلةالمقتضيات القانونية  
توضيح  مع  االج   االجتماع،  في موضوع  يقطنون  أشخاص  ثالثة  بتوقيع  التصريح  ويذيل  تماع، 

 

 .2020مارس   31لي يوم االستعجا  بالرباط، القضاءاالدارية  ة، المحكم2020\ 7101\667رقم : ، ملف955قرار رقم  - 60
الجزائري،  مولودي،جلول    - 61 الدستوري  النظام  في  الطوارئ  حالة  اثناء  والحريات  الحقوق  درجة    حماية  لنيل  مكملة  مذكرة 

 86ص :  2010-2009السنة الجامعية  الحقوق،الماجيستير في 
،  1958/ 27/11بتاريخ    2404بالجريدة الرسمية عدد  بشأن التجمعات العمومية المنشور    1.58.377ظهير شريف رقم    - 62

 كما وقع تتميمه وتغييره.  2853ص 
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العمالة أو اإلقليم الذي ينعقد فيه االجتماع، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخا  
اإلدارية المحلية المختصة  لم هذا التصريح للسلطة  مصادقا عليها من بطائق تعريفهم الوطنية. ويس

غالبا في منع التجمعات    والتجمع تضييق حرية االجتماع    ويتمثل   .63ع قاد االجتماالتابعة لمكان انع
التي تمس بالنظام العام أو الصحة العامة، أو تعرقل سير مؤسسات الدولة الذي على الدولة أن  

القي  هذا  مدى  النظر عن  وبصرف  واتضمنه.  االجتماع  حرية  فإن  حالة  د  أثناء  تلقى  لن  لتجمع 
طرح تساؤال  ما يجعلنا نا  وهذ  . 64في الظروف العادية من جانب السلطة التنفيذية الطوارئ ما تلقاه  

 . ؟ مفاده: هل كل التجمعات ممنوعة في حالة الطوارئ 

إطار    في  أنه نجدها تنص على    2.20.293بالرجوع إلى المادة الثانية من المرسوم رقم  ف
السلطات العمومية المعنية التدابير    حية المعلنة طبقا للمادة األولى أعاله، تتخذ حالة الطوارئ الص
أجل  من  كانت  ...الالزمة  مهما  األشخاص  من  لمجموعة  اجتماع  أو  تجمهر  أو  تجمع  أي  منع 

مع مراعاة األسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع االجتماعات التي تعقد ألغراض مهنية  
او  ما منع كل تجمع  ن ن المشرع المغربي حييتبين من خالل هذه المادة او   .قائية المقررةالتدابير الو 

حيث استثنى من ذلك التجمعات المهنية    مطلقا،تجمهر اثناء حالة الطوارئ الصحية لم يكن منعا  
 وإنما كلي، تصادية بشكل وكان هدفه في ذلك عدم إيقاف العجلة االق  الوقائية، التي تحترم التدابير 

 .انتشارهارئة والحيلولة دون ضبط التجمعات بما يسمح في حصر الجائحة الطا

 الضمانات الحمائية للحقوق والحريات في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية ثانيا: 

الدولة  والقانون والمؤسسات    الحق   ترتكز دولة الذي يعني خضوع  المشروعية،  على مبدأ 
تجاه   فاتهاأن تلتزم بقواعد القانون في كل تصر موجب ذلك  بما يفرض على اإلدارة    .ألحكام القانون 

 . والحريات في الظروف العادية يعتبر ضمانة أساسية للحقوق ، والذي المواطنين 

تنعم من خاللها البلدان بالسالم  و بالثبات والدوام،  دائما  لكن هذه الظروف ال يمكن أن تتميز  
يتعرض أمن البالد إلى ظروف استثنائية تضطر   ثيرة واحدة مضطردة، فقد واألمن واالستقرار على و 

 

األول    -  63 رقم  الفصل  عدد    1.58.377ظهير شريف  الرسمية  بالجريدة  المنشور  العمومية  التجمعات  بتاريخ   2404بشأن 
 يره. كما وقع تتميمه وتغي 2853  ، ص27/11/1958
 . 87ص : مرجع سابق، مولودي،جلول  - 64



د.حسن  الرحيـيـة -------- ---- السياسة الجنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية حول دراسة  

 .ضاءالبي   الدار السبع، عين ،48 رقم المقاطعة قرب  السمارة حي يعتة، علي شارع  مجتمع،- سجن وصل حلقة جمعية

contact.association.relais@gmail.com                  Tel /0522623665 /0522673600 
66 

 

ولمعالجة الوضع بطريقة حاسمة وسريعة، تضطر      ،65الة الطوارئ اإلعالن عن ح   معها الدولة إلى
العادي إلى   القانون  الدولة إلى الخروج عن مبدأ المشروعية عن طريق تحللها من بعض قواعد 

ن  الالزمة للسيطرة على زمام األمور. لكن من شأموجبها اتخاذ التدابير  قوانين استثنائية تستطيع ب 
ببعض ضمانات حقوق اإلنسان، حيث ينتج عن تطبيق نظرية المساس  هذه التدابير االستثنائية  

الظروف على حساب   هذه  في مواجهة  التنفيذية  السلطة  اتساع صالحيات  االستثنائية  الظروف 
ة على النظام العام وضمان السير المنتظم ضييق منها بهدف المحافظالحقوق والحريات التي يتم الت 

 .الحفاظ على األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة كيانها و افق الدولة والحفاظ على لمر 
صيانة حقوق األفراد، كان البد من توزيع هذه السهر على  و تحقيق ذلك من جهة    وفي سبيل

، وهو ما  اختصاصاتها بموجب القانون   ونطاق  م كل هيئة حدودهاالسلط بين هيئات متعددة وإلزا
انطالقا منه كان البد من فرض رقابة مجدية على نشاط اإلدارة دأ الفصل بين السلطات، و يعرف بمب 

القضاء بمهمة مراقبة أعمال اإلدارة و   بعض المؤسسات  المشرعإللزامها باحترام القانون، وعليه خص  
افة  باإلض  المشروعية والدفاع عن حقوق والحريات،   القادرة على حماية مبدأباعتباره أكثر األجهزة  

بالمجتمع المدني للترافع من أجل ضمان الحقوق والحريات للمواطنين في مثل    إلى األدوار المنوطة
- هذه الظروف االستثنائية، ومنها حالة اإلعالن عن الطوارئ الصحية بسبب جائحة فيروس كوفيد

 المستجد.  19

  تكريس الضمانات الحمائية لألفرادفي  مؤسساتالرقابي للدور ال. 1

  أن يكون   ال ينبغي فقط  االستثنائية، ان احترام الحقوق والحريات في ظل الظروف  ضمإن  
تعدها إلى وضع  يبل    العادية، تضمينها في القوانين    و أ   ،66دستورياالتنصيص عليها    حبيس مطالب

 
وفقا  ستثناء وحالة الحصار  االكحالة    ئيةاالستثنااألخرى في الظروف  كما يمكنها أن تلجأ إلى تطبيق حالة من الحاالت    - 65

 المغربي. الدستور من 74و 59الفصلين  في االمنصوص عليهللشروط واألحكام 
للحكومة آليات قانونية يمكن من خاللها التشريع  ارئ الصحية، يمنح المشرع  الة الطو ب نصوص دستورية تنظم لنا حفي غياف  -  66

الحاالت  ف  .عوض عن البرلمان، من أجل المحافظة على السير العادي لمرافق الدولة التي ال تقبل التوقف مهما كانت الظروف
 :عن ون ناتجةارسة الوظيفة التشريعية تكالتي تتعلق بحلول الحكومة محل البرلمان في مم

من    70ى القانون أثناء دورات انعقاد البرلمان، وهو ما يعرف بالمراسيم التفويضية ) الفصل  تفويض التشريع بمقتض •
 .(2011الدستور 

 .الدستور(من    81التشريع في الفترة الفاصلة بين انعقاد الدورات البرلمانية، وهو ما يعرف بمراسيم الضرورية )الفصل   •
من الدستور، هو أن األول تفويض   81الدستور، والتفويض في إطار الفصل  من    70إطار الفصل    تفويض فيإن الفرق بين ال

إرادي بحيث يمكن للبرلمان أن يأذن للحكومة بالتشريع في مجال من مجاالت القانون، كما يمكن له أن يمتنع عن ذلك. في حين  
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 السيما في ظل الظروف االستثنائية  ، والحرياتتلك الحقوق    ليات رقابية لكفالة التمتع بممارسةآ
خر، ولهذا فإن األساليب آمن نظام سياسي إلى    تختلف  فالرقابةلطوارئ الصحية. وعموما  ة امثل حال

 . وإلى رقابة قضائية  المتبعة في الرقابة يمكن أن تنقسم إلى رقابة برلمانية
الطواف حالة  اجراءات  على  البرلمانية  الصحيةالرقابة  ج   رئ  كوفيدالناجمة عن    19-ائحة 

دون مخالفة تشريع معين ألحكام الدستور. وبشكل عام يمكن    حوللل  يمارسرقابة  لل  تعتبر كنشاط 
البرلمانية بكونها رقابة الرأي العام على أعمال اإلدارة من خالل المجالس النيابية    الرقابة"تعريف  

يتبين أنه    من هذا الطرح،قا  وإنطال  . 67صل بين السلطات )البرلمانات( في الدول التي تأخذ بمبدأ الف
ممثلة    باعتبارهالطات والصالحيات المعطاة للسلطة التنفيذية للرقابة البرلمانية  يمكن إخضاع الس

الرقابة   و أ   هذه الرقابة من خالل الرقابة البرلمانية على األوامر التفويضيةإعمال  تم  حيث ي  مة؛لأل
مراسيم   على  يخص    .قوانينلاالبرلمانية  القوانينالر ففيما  المراسيم  على  البرلمانية    اتخذفقد    قابة 

المشرع المغربي نفس التوجه الذي أخذت به معظم الدساتير في العالم من خالل منحه للحكومة 
على أنه يحق   2011من دستور    81حق المساهمة في عملية التشريع .، حيث جاء في الفصل  

  ات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر فيفترة الفاصلة بين الدور للحكومة” أن تصدر، خالل ال
المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خالل   كال

دورته العادية الموالية ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع  

 

من    81تندت الحكومة على الفصل  لذلك اس  .البرلمان  ناء عطلة هو تفويض بحكم الدستور أث  81أن التفويض في إطار الفصل  
الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ   2020مارس    23الصادر في    2.20.292الدستور إلصدار مرسوم بقانون رقم  

ر مثل هذه  وط إلصداإذ البد من توافر أربعة شر   .الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الذي تزامن مع الفترة الفاصلة بين الدورات
 :المراسيم
 وجود ضرورة ملحة تفرض إصدارها؛ •
 أن يكون ذلك خالل الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان، أي بين دورة أكتوبر ودورة أبريل؛ •
 أن يقع باالتفاق مع اللجنة التي يعينها األمر؛  •
 مان في أقرب دورة عادية؛أن يتم عرض المراسيم المتخذة على مصادقة البرل •

استمر سريان مفعولها، أما إذا رفض المصادقة عليها، فانه يزول ما كان لها من قوة القانون، ويتوقف   هذه المراسيمالبرلمان  إذا أقر  ف
 .سريان مفعولها، إال أن هذا الرفض ال يسري بأثر رجعي احتراما للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة

قليل ومحدود    فيها  ن أثر هذه الرقابة إ سود مبدأ الفصل الجامد بين السلطات فسي حيث ياول التي تتبع النظام الرئأما في الد - 67
فادي نعيم  "، للمزيد من التفصيل راجع:  حيث تكون مسؤولية الوزراء أمام رئيس الدولة صاحب السلطة الفعلية وليس أمام البرلمانات

الدراسات العليا في جامعة    العام، كليةطروحة في القانون  ، ا"قيقهلقانون اإلداري وضمانات تحمبدأ المشروعية في ا"جميل عالونة،  
 .109 ص:  ،2011سنة  فلسطين، نابلس،اح الوطنية في النج
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في  داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما   المجلسين، بغية التوصل  اللجان المعنية في كال
إذ    . 68" أنه، وإذا لم يحصل هذا االتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النوابش

يذهب إلى تخويل البرلمان سلطة التشريع   المغربي، يتبين من خالل هذا النص أن المشرع الدستوري  
وذلك خالل الفترة    ية، استثنائقابل اناطتها للسلطة التنفيذية بصفة  لطبيعية والعادية وبالمفي األوقات ا

في ظل    التأجيل، تدابير ال تحتمل    اتخاذالفاصلة بين الدورات وحدوث ظروف استثنائية تستوجب  
  تحل بذلك السلطة التنفيذية محل   الطارئة، حيثعدم قدرة التشريعات النافذة من مواجهة الظروف  

سلطة التشريعية من ال  ريق إصدار المراسيم بقوانين شريطة عرضها علىالسلطة التشريعية عن ط 
البرلمانية   رقابتها  بسط  قانون رقم    .عليهااجل  أحكام    2.20.292ويندرج مرسوم  بسن  المتعلق 

ضمن المجال الخاضع للرقابة البرلمانية   عنها،خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن  
 .ستورلملزمة بمقتضى فصول الدا

يفترض في التفويض التشريعي  فإنه    ،التفويضيةمر  األوا الرقابة البرلمانية على   وبخصوص 
يفوض السلطة التنفيذية استعمال بعض صالحياته،   التشريع،وجود برلمان يختص دستوريا بمهمة 

ض التشريعي ال يتصور فإن التفوي  دستوريا،فإذا لم يكن هناك مؤسسة تشريعية منصوص عليها  
التفويضية عن غيرها من األوامر، ذلك ألنه  وهو العنصر األساسي المميز لألوامر أصال.وده وج 

التفويض ال يمكن إصدارها إال استنادا إلى إذن خاص من   تم    . 69البرلمان في إطار قانون  ومن 
التشريعية   الوظيفة  التنفيذية جزء من  السلطة  التشريعي هو منح  الفترة  فالتفويض   التي يكون في 

طة التنفيذية سلطة التشريع ووضع القوانين في  والحاجة إلى منح السل   ومنعقدا.برلمان موجودا  ال
الى وجود  مدة محددة،مجال معين وخالل   او معالجة هذا   يعود  الحد  قد يستحيل  ظرف طارئ 

قد  فذلك  ول. داخل البرلمان  لتعقد وبطء مسترة اعداد القوانين   االظرف بالطريقة التشريعية العادية نظر 
لتنفيذية حق المساهمة في عملية التشريع، في الفصل  أقر المشرع المغربي إمكانية منح السلطة ا

للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من  ”  :أنه الذي نص على    2011من دستور    70
باتخاذها، ويجري العمل  الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة  

ا على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضه

 
 .2011يوليوز  29من دستور  81الفصل   - 68
دارة ير في االلتيل شهادة الماجست  مذكرة  تلمسان،سعاد ميمونة، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، جامعة ابو بكر بلقايد،    -  69

 . 45ص   ،2011-2010السنة الجامعية  المحلية،
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ل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو  األجل الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها، ويبط 
 ". أحدهما

انية  أن تخول إمك  الدستور، ل  ويفهم من هذا الفصل أن السلطة التشريعية يمكنها وفق فصو 
شريطة إقناع البرلمان    حصري.خول إليها التشريع فيه بشكل  التشريع للسلطة التنفيذية في المجال الم

فيه   اإلذن  منح  المراد  المجال  عن  يده  التفويضية.    للحكومة،برفع  االوامر  استصدار  أجل  من 
يض التشريعي  ذا كان التفو وإ .اإلذن  وعرضها على المصادقة البرلمانية بعد انتهاء صالحية قانون 

القانوني الصادر عن السلطة   تدابير(راسيم  م  بقانون،  العام )المراسيمبشكله   يرتبط بوجود اإلذن 
البرلمان خالل الفترة الفاصلة بين الدورات بسبب طارئة    انعقادأو صدوره أثناء غياب    التشريعية،

تكتسب    متوقعة،غير   التفويضية  النصوص  هذه  القفإن  بمجردالصبغة  البرلمان    انونية  مصادقة 
يبقى اإلشكال المطروح فيما  ومن ثم،    .العاديةالقوانين التشريعية    وتصبح بذلك مثلها مثل  عنها،

التشريع ، البرلمانية على االعمال الحكومية في مجال  الرقابة  الفقهاء حول    يخص  في اختالف 
بالمعيار الشكلي في تحديد بين من يأخذ  لتفويضية،  الطبيعة القانونية للمراسيم بقانون واالوامر ا

نون واألوامر التفويضية ويضفي عليها الصبغة االدارية ويمنح األحقية للقضاء طبيعة المراسيم بقا
خر من الفقهاء يأخذ بالمعيار الموضوعي،  آ االداري للنظر في شرعيتها ، وفي المقابل هناك جانب  

ل القوانين التشريعية العادية الصادرة عن نية مثلها مثطبيعة قانو و يؤكد على أن هذه القرارات ذات  
لطة التشريعية ،وتتخذ هذه المشروعية منذ إصدارها من قبل السلطة الحكومية وبالتالي إلغاء الس

 .70الرقابة اإلدارية عنها

ن  ومن بينها اإلعالن ع  ، أن األوامر الصادرة أثناء الحالة االستثنائيةوعموما يمكن القول 
ال الصحية حالة  لغلبة    طوارئ  المعياروفقا  إدارية   ي، والموضوعالشكلي    ازدواجية  قرارات  تعتبر 

تخضع للنظام القانوني للقرارات اإلدارية من حيث القابلية لإللغاء والتعويض أمام القضاء اإلداري 

 
وبالرجوع إلى الفقهاء الدستوريين نجد أن الرأي الغالب حول تحديد الطبيعة القانونية للمراسيم بقانون ، واألوامر التفويضية   - 70

ها إدارية لكن بقوة القانون، أي ون طبيعت لى المصادقة البرلمانية تكيتحدد عبر مرحلتين : المرحلة األولى هي مرحلة قبل عرضها ع
أما  . م االخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي في تحديد الطبيعة القانونية للمراسيم بقانون واالوامر التفويضيةأن في هذه المرحلة يت

  ذات طبيعة تشريعية فيذية ،  ال الصادرة عن السلطة التنالمرحلة الثانية وهي المرحلة ما بعد المصادقة البرلمانية تصبح هذه االعم
. راجع  ونية ، التي تخضع لها النصوص التشريعية الصادرة وفق المسطرة التشريعية العاديةصرفة تخضع في مجملها لألحكام القان

القانون  مقدمة لنيل شهادة    العربي، مذكرةالضرورة في دساتير دول المغرب    رزاق، تشريعحسين  بهذا الخصوص:   الماستر في 
 .81، ص2016-2015امحمد بوقرة بومرداس الجزائر،  عام، جامعةالقانون تخص ال
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لجائحة  وف االستثنائية  الظر هذه  فإن الرقابة البرلمانية في ظل    وعليه؛  71وكذا القابلية للرقابة السياسية
الزمة،   19-كوفيد ح   وال   تعتبر  لحماية  منها  وحريات  قمفر  المشروعية    المواطنين،وق  وتحقيق 

 .الدستورية والتي ال تكتمل إال بجانب رقابة قضائية فعالة

الضوء على   الصحية ولتسليط  الطوارئ  حالة  اجراءات  القضائية على  فالبد من  الرقابة   ،
البداية ع ات  ساسي الحترام الحقوق والحري الضامن األتعتبر    الرقابة القضائيةلى أن  اإلشارة في 

  يجب لذلك  القانون، فاالدارة لمبدأ سيادة    الحتراملكون النصوص الدستورية والقانونية غير كافية  
 في ذلك ضمان وتتولى    والقانونية، دائما أن تكون هناك سلطة تتابع تطبيق النصوص الدستوري  

ونها  من خالل تسميتها ك  بشكل جلي تظهر هذه الرقابة  و   .للمواطنين وحمايتها  والحريات   الحقوق 
  باعتماد   وذلكبه   والعملوهي تعد رقابة الحقة على صدور القانون   قضائية،تمارس من قبل هيئة 

الطريقة االولى هي رقابة قضائية على القوانين تتم عن طريق رقابة اإللغاء أو رقابة    طريقتين:
الدفع الثانية  ثم    ،بواسطة  إدارية   هي رقابةو الطريقة  عن السلطة على االعمال الصادرة    قضائية 

 . الحكومية
ي  ن الدستور المغرب ، فإالرقابة القضائية على القوانين   ففيما يخص الطريقة األولى، وهي

  133تعرض لموضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفصل  نجده قد    2011لسنة  
ة قانون،  ة تختص في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستوري لى أن المحكمة الدستوري الذي نص ع

النزاع، يمس  أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون الذي سيطبق في  
ويعتبر هذا الفصل كمستجد تشريعي خلت منه الدساتير    . بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور 

الرقالسابق تنظيم موضوع  سواء عن  ة حول  القوانين،  دستورية  على  القضائية  الدعوى ابة  طريق 
  .ر مباشركطعن غي  االمتناع(  )دعوى كطعن مباشر أو عن طريق الدفع    لغاء( اإلاالصلية )دعوى  

ويمكن تعريف الرقابة عن طريق دعوى اإللغاء بكونها تلك الرقابة التي تكون بموجب دعوى يرفعها 
أنه يخالف   بهدف إلغاء القانون بحكم   المختصة،ام المحكمة  فيه المصلحة والصفة أم  من تتوفر 
لقانون كأنه  وإذا تقرر إلغاء القانون فعليا من طرف المحكمة الدستورية، صار ا  الدستور،فصول  

الدستور عنها ولم   إذا سكت  العامة، أماأي أثر له في مواجهة    وانعداملم يكن موجودا في السابق،  
علت أن  يحق ألي محكمة مهما    فصوله فالريح في فصل من  على هذه الرقابة بنص ص  ينص
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من الدستور يتبين أنه بالرغم من تقرير دستورية   133وبالرجوع للفصل  . 72الحقتدعي لنفسها هذا 
فيه يعود للمحكمة    ت أن أمر الب   والمختصة، إال حق الفرد بالطعن بإلغاء قانون أمام المحاكم العادية  

الفقرة  تورية دون سواها. وهو مالدس التأكيد عليه صراحة في  تم  الفص  2ا  قانون    25ل  من  من 
.  73" الذي ينص على أنه “وال يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانينالمسطرة المدنية  

الذي أكد فيه بنسخ    اإلدارية،المحدث للمحاكم    41.90من القانون رقم    50وذلك بمقتضى المادة  
جديد المشار إليها  وإحالل محله المقتضيات ال  المدنية،ن المسطرة  من قانو   25تضيات الفصل  مق

ليه فإن الجهات القضائية ينحصر دورها في إحالة الدفوع بعدم دستورية قانون ما بمناسبة  وع  . 74سابقا
على المحكمة الدستورية للبث في مدى   المتقاضي،النظر في قضية معروضة عليها من طرف  

وض عليها النزاع أمر ي مشروعيته. وبعد اإلحالة توقف المحكمة المعر ورية القانون المشكوك فدست 
إلى حين صدور قرار من طرف المحكمة الدستورية في شأن القانون التشريعي   القضية،   النظر في 

اص  إلغاء القانون المطعون بعدم دستوريته يعود في النهاية لالختص  وأمر  الدستور،المخالف ألحكام  
 .توريةالحصري للمحكمة الدس

يعتبر وسيلة فعالة   الرقابة،ة في مثل هذا النوع من  وهكذا فإن مساهمة المواطنين بكل فعالي 
الطوارئ   حالة  فرض  اثناء  القوانين  دستورية  على  االفراد  رقابة    هدفها ضمان   الصحية،لتكريس 

 . احترام السلطات المعنية 
الطريقة   يخص  فيما  وهيالثانية أما  ا ،  على  القضائية  اإلداريةالرقابة  فيجب  ألعمال   ،

السلطة القضائية لألعمال االدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية اثناء قيامها    مراقبةاإلشارة على أن  
المنوطة   المشروعية وضمان حقوق وحريات  تعد  ف  بها، بالمهام  نفوذ مبدأ  أقوى    االفراد، ألنمن 

ابة االعمال الصادرة عن السلطة ذا كانت أنجح وسيلة لرقالقضاء هو حصن الحريات وحاميها ل
هي رقابة القاضي االداري على جميع االجراءات والتدابير المتخذة من   الطوارئ،حالة  ية في  التنفيذ
حالة    .قبلها اثناء  المتخذة  والتدابير  االجراءات  خضوع  على  اتفقوا  التشريعات  أغلب  فإن  وعليه 

صري كل من القضاء االداري الفرنسي والم  تقراسحيت    االداري،القضاء  الظروف االستثنائية لرقابة  
 

الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام،   سحنين،احمد    - 72
 . 133  :ص ، 2004- 2005 معية:الجاقوق ببن عكنون، السنة جامعة الجزائر كلية الح

( المصادقة  1974شتنبر    28)  1394رمضان    11بتاريخ  1.74.447من الظهير شريف بمثابة قانون رقم    25الفصل    -  73
 .على نص قانون المسطرة المدنية

 . المحدث بموجبه محاكم إدارية 11.02من القانون رقم   50المادة    - 74
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على أن ما تمارسه السلطة التنفيذية من اعمال في ظل حالة الطوارئ  75  ا،مجموعة من قرارتهم  في
.  76تعد من قبيل االعمال االدارية تنبسط عليها رقابة القضاء االداري إلغاءا وتعويضا  عنها، المعلن  

ية اثناء السلطة التنفيذ داري على االعمال الصادرة عن  لبسط الرقابي للقاضي االومن خالل هذا ا
 .عن طريق دعوى االلغاء ثم عن طريق دعوى التعويض  بطريقتين: حالة الطوارئ نجد انها تتم

القضاء ف مطالبة  اجل  من  للمتقاضي  الحق  تعطي  التي  الدعوى  تلك  هي  االلغاء  دعوى 
قرار  من  قرار  بإلغاء  لكو االداري  االدارية  السلطة  في  ات  قرار مشكوك  لقد نص  و .مشروعيته نه 

لسنة  الدستور   لهذه    2011المغربي  إمكانية مباشرة االفراد  الفصل    الدعوى حيثعلى  نص في 
فيه   يمكن الطعن سواء كان تنظيميا أو فرديا    اإلداري،اتخذ في المجال    على أن “كل قرار  118

بأحقية االفراد الطعن    المغربي،المشرع  وهذا اعتراف من    ”.ختصةأمام الهيأة القضائية اإلدارية الم
عن طريق دعوى االلغاء التي تعتبر من اهم الدعاوى القضائية التي يملكها   االداري،رار  في الق

من جراء االعمال االدارية الغير مشروعة في ظل الظروف االستثنائية    حرياتهم،االفراد لحماية  
وعليه فإن القاضي االداري في  .  77العام ظام  من اجل صيانة الن   ارية،االدالتي تتخذها السلطة  

راقب نشاط االدارة ال سيما من حيث السبب القانوني والواقعي التخاذ القرار االداري ة الطوارئ ي حال
والغاية التي ترمي اليها االدارة في اتخاذه ويستبعد قواعد االختصاص والشكل والمحل من رقابة 

 . 78االلغاء

ير والتصرفات إن لجوء االدارة إلى اتخاذ مجموعة من التداب ف،  دعوى التعويض   من حيث   أما
أثناء حالة الطوارئ، قد يترتب عليها إلحاق أضرار باألفراد وهذا ما يؤدي إلى إثارة مسؤولية االدارة 

على    المسؤولية كقاعد عامة تأسس على أساس الخطأ و إستثناءاً   بها. وهذهعن االعمال التي تقوم  
المسؤولية عن االدارة  أساس  اعمال  الناتجة عن  المؤدي ال  وتقوم  .المخاطر  الخطأ  مسؤولية عن 

للتعويض اإلداري، حينما تخل اإلدارة بالتزامها بأداء خدمة كلفها القانون بها. إذا ما نجم عنه ضرر  
الخطأ   بين  ا  اما  والضرر،للغير وكانت هناك عالقة سببية  المخاطر  لناتجة عن المسؤولية عن 

 

الماستر في    مذكرة  االنسان،غدود، حالة الطوارئ وحقوق  جغلول ز  - 75 بومرداس الجزائر، السنة    الحقوق، جامعةلنيل شهادة 
 .149ص  ،2005- 2004الجامعية 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون تخص القانون    العربي،تشريع الضرورة في دساتير دول المغرب    حسين،رزاق     - 76
 .99ص   ،2016- 2015بوقرة بومرداس الجزائر، امحمد العام، جامعة

الجامعية   الجزائر، السنةاالغواط    جامعةدكتوراه،  اطروحة    الجزائري، مذكرةالحاالت االستثنائية في القانون    علي،سديرة محمد    - 77
 71ص:  2013-2014
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 الخطأ، ضي االداري بسبب صعوبة اثبات  هي مسؤولية احتياطية والتي يلجأ اليها القا  ةاعمال االدار 
وعدم تركها تئن تحت وطأة االضرار    الضحية،او في ميادين تفرض فيها مبادئ العدل تعويض  

 .79ذلكبشأن الناتجة عن مخاطر ادارية مع استحالة اثبات خطاء الدولة واقامة المسؤولية 

الصادرة في ظل الظروف  ذلك فيما يتعلق بمسؤولية االدارة عن اعمالها  وإذا كان االمر ك
العادية فإن السؤال الذي يطرح هل يمكن مساءلة السلطة االدارية عن االعمال الصادرة عنها اثناء  

 حالة الطورائ ؟
القول في هذا اإلطار،  و  الرقابة القضائية على  إيمكن  اأ ن  الدارية في ظل  عمال السلطة 

الناجعة    الستثنائية،االظروف   الوسيلة  تكون    وحرياتق  ضمان حقو لتعتبر  قد  التي    أكثر االفراد 
تدابير عدة  ظهور  جراء  من  للمساس  صاحبة    عرضة  السلطة  عن  صادرة  ادارية  وتصرفات 

االستعجال  السرعةعامل  بحكم    وهذا  االختصاص، تمليه  ذال  وطابع  الضرور ي  في  حالة  هذه ة 
حالة   في االعالن عنحداث والوقائع التي قد تكون العامل االساسي  بسبب االاالستثنائية  وف  الظر 

   .والمواطنين الطوارئ وتمديدها نتيجة الخوف من تفشي الوباء بين صفوف المواطنات 
وفي هذا اإلطار ال بد لنا من التفكير أيضا في الدور الذي قام به بالمجلس الوطني لحقوق  

تعددية ومستقلة،دستورية    لكونه مؤسسةاعتبارا  هذه الجائحة،    اإلنسان في ظل بها  أ   وطنية  ناط 
  جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات وحمايتها، وبضمان  النظر في  المشرع

المواطنات وحريات  وحقوق  كرامة  وبصيانة  بها  والنهوض  الكاملة،  أفرادا   ممارستها  والمواطنين، 
 . 80هذا المجال   المرجعيات الوطنية والكونية في  ام على احتراموذلك في نطاق الحرص الت وجماعات،  

المترتبة عن    اآلثارو   19-جائحة كوفيدبسبب    إن الحدث غير المسبوق الذي نعيشه اليوم
إذا و   ، قد غّير بالفعل نهج العمل في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق اإلنسان.ءهذا الوبا
فيها تلك والواثقة  ، بما  كل الفاعلين في مجال حقوق اإلنسانل  ئ سا( ت 19رعة انتشار )كوفيدكانت س

فإن الثابتة،  نماذجها  اللحظة من  الجائحة  حتى  قبل كل شيء  هذه  لقيم   تذكر  الحقيقي  بالمعنى 
لذلك  الفيروس.  هذا  لمواجهة  الفردانية،  الروح  على  الجماعية  الروح  وتغليب  والمواساة  التضامن 

بشرية، التي وجدت  وم في خضم لحظة حاسمة ومنعطف هام في تاريخ النعيش الي  إننا   القول كن  يم 
 

الجامعية   الجزائر، السنةاالغواط    جامعة  دكتوراه،اطروحة    الجزائري، مذكرةن  الحاالت االستثنائية في القانو   علي، سديرة محمد     - 79
 . 83ص:  2013-2014
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نسبة للمغرب، فإن إحدى أولى  بالف  .نفسها ملزمة بإعادة النظر في سلوكها ومراجعة فلسفتها لألمور
ساة المعاينات، التي يتم استخالصها من األحداث الدرامية التي نمر بها، هي تكاثر رسائل الموا

رات، وتكثيف الجهود، والدفع من خاللها من تجاوز الخالفات، وتجاوز االنتظاوالدعم، التي تمكن 
لمغربي، بما في ذلك اإليثار والتضامن  نحو إعادة انبثاق القيم األساسية المتجذرة في المجتمع ا

الوطني  الجماعي  ف  .والتعاون  آخر،  فيوبتعبير  الناشئة  الفردانية،  النزعة  فسحت  المجتمع   قد 
)وباء كورنا    ا العدو غير المرئيال النبثاق إرادة جماعية مصممة على مواجهة هذالمغربي، المج 

تمثل  ف.  المستجد(  الجائحة ال  أن هذه  أيًضا ليس هناك شك في  تشكل  بل  فقط،  مشكلة صحية 
. بهاة  الحقوق األساسية واإلشكاليات المرتبط الحريات تحديات واسعة النطاق في سبل التعامل مع

ر األخبار الزائفة، والتي، باإلضافة ئحة برهنت، مرة أخرى، على اآلثار الوخيمة لنشكما أن هذه الجا
وا والريبة  بالقلق  الشعور  تفاقم  أخرى،  أمور  من  إلى  للحد  الدول  جهود  وتعرقل  أضرار  الرتباك، 

موعة من التدابير منذ اندالع هذه األزمة، اتخذ المجلس الوطني لحقوق اإلنسان مج ف   .( 19كوفيد )
موظفيه،الوقا لحماية  الالزمة  مهامه  ئية  ومعالجة   التحسيس  مجال   في  واستمرت  الوعي  ورفع 

تم العمل على تقاسم العديد  كما  الشكايات والرصد وحماية الحقوق، وال سيما حقوق الفئات الهشة.  
المؤسسات   والدولي ال سيما وشبكات  الوطني  المستويين  التدابير على  هذه  لحقوق من  الوطنية 

اإلطار  اإلنسان   نفس  وفي  اإللكترونية.  منصاتها  ) تم  عبر  تسعة  للتوعية  09نشر  فيديوهات   )
 .81لكن هذا كاف؟   .( بالغات صحفية أو مذكرات على هذه المنصات09والتحسيس وتسع )

فألول مرة يجد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب نفسه مدعوا للعمل في سياق   
نة، تواجه هذه المح في خضم  و   .لى الحياة في إطار الطوارئ ة للمساعدة في الحفاظ عأزمة صحي 

حماية حقوق اإلنسان تحدي تطبيق القانون على أرض الواقع، حيث يصعب اختزال التدبير اليومي 
فقط  قانونية  مسألة  كونه  في  هو    .للوضعية  نواجهها  التي  باألزمة  المرتبطة  التحديات  بين  ومن 

المجلس    ليه، فإنعبناء  . و في بداية الجائحة  حجر الصحيذي أثرت عليه تدابير الالتواصل، ال
الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب، على غرار باقي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، مدعو  

ن السياق االستثنائي الذي يعمل فيه المجلس  أل .للتفكير والعمل من أجل ضمان حقوق المواطنين 
  على أرض  يدة بالموازاة مستلهمة من تطور الوضع، إلى تطوير ممارسات جد سيدفعه، دون شك

 
من حيث حصيلة األنشطة   2020في انتظار ما سيسفر عنه إصدار التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق االنسان لعام    - 81

 صحي وطيلة فترة حالة الطوارئ الصحية. الحجز الوق والنهوض بها خالل فترة في مجال حماية الحريات والحق
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الواقع؛ وهي الممارسات التي سيساهم تقاسمها في تطوير المبادئ التوجيهية العامة إلدارة حاالت 
 . 82الطوارئ الصحية

إلى    حالة الطوارئ طيلة فترة  الحجر الصحي و   أما من حيث حصيلة تدخل المجلس خالل
واللجن الجهوية   أنشطة وعمل اللجان الدائمة واآلليات الوطنية  باإلضافة إلىفنجد أنه    يومنا هذا،

 :بمجموعة اإلجراءات نذكر منها ما يليالفترة  واجتماعات مكتب المجلس، قام المجلس خالل هذه  
الحجر   • فترة  خالل  الهشاشة  تعاني  التي  الفئات  لدعم  الحكومة  لدى  ترافعية  بمهام  القيام 

بم الن الصحي،  فيها  الا  ضحايا  والمهاجرين  ساء  إعاقة  وضعية  في  واألشخاص  عنف 
 جئين؛ والال

نشر نداء خاص بالمقاوالت وحقوق اإلنسان خالل تدبيرها لإلجراءات االقتصادية في فترة   •
 الجائحة؛ 

قانون رقم   • مذكرة حول مشروع  المستفيدين من    72-18تقديم  استهداف  بمنظومة  يتعلق 
 ية للسجالت؛ لوكالة الوطنوبإحداث ا  برامج الدعم االجتماعي

 والقضائية والمنتخبة على مستوى الجهات؛  عقد لقاءات مع السلطات التنفيذية •
التفاعل مع التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والهيئات األممية التابعة   •

للقاءات لألمم المتحدة من خالل مشاركة رئيسة المجلس وأعضاءه وأطره في النقاشات وا 
عاتية ومرحلية بخصوص تدبير  تم تنظيمها، باإلضافة إلى تقديم تقارير موضو   تفاعلية التيال

 ؛ 19السلطات العمومية لجائحة كوفيد 
 إطالق حملة في سياق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛  •
وا • الوطنية  للمؤسسات  الدولي  للتحالف  العمومية  الجمعية  لتفاعل بخصوص  المشاركة في 

التغ   الممارسات وبشأن  جائحة كورونا  للمجلس خالل  المصادقة  الفضلى  المناخية؛  ييرات 
للتحالف، الذي أبرز في عدة مجاالت مساهمة المجلس الوطني    2019على التقرير السنوي  

 
إلى نظرائها بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية    رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسانرسالة تضامن ودعم من طرف    - 82

حية، ان في ظل حالة الطوارئ الصفي إطار تقاسم الممارسات الفضلى في مجال حماية حقوق اإلنس،  (GANHRI)لحقوق اإلنسان  
الرابط:  منش على  lettre_pdte_va2-19_-_cov-fault/files/cndh_https://cndh.ma/sites/de_-ورة 

.pdf?fbclid=IwAR2S8nYFhsBg9Zw08S5gkZdq7z6ZYgTvbsplhkiNuKgMtzVvp1n0HH24QNo 
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اإلقليمي والعالمي؛ تفعيل توصية المجلس بخصوص إحداث    لحقوق اإلنسان على المستوى 
 .83نوع االجتماعي حقوق المرأة وإدماج ال  فريق عمل حول

 . والحقوقاعاتها لضمانات الحريات مكنة ومدى مر. أدوار المجتمع المدني الم2

مكون يعتبر   المدني  المجتم  ارئيسي   االمجتمع  تحتاج  للتعامل مع  ععندما  التعاضد  الى  ات 
لمدني على تسهيل هذه الظروف عادة ما يعمل المجتمع ا، وفي مثل  كأزمة وباء كورونا  األزمة، 
األ  فهم   نشطة فهم  المواطنين  على  يسهل  السلطة   الحكومية، مما  وإنفاذ  السياسات  قرارات  وتقييم 

عمل  وال  بالمهارات للتعبير عن مخاوفهم   هم تزويدو المواطنين    توعية وتحسيس   إلى   الحكومية باإلضافة
تزداد84بشكل جماعي  حيث  باإل  .  المتعلقة  المعلومات  على  للحصول  الحكومية  الحاجة  جراءات 

 . كبير خالل األزمةبدون مضايقة أو تدخل من الحكومة بشكل   التصرفوحرية 
تتمثل في التأثير ثنائي االتجاه على البنى المجتمعية    مهمةأفضلية  متلُك  ي  المجتمع المدنيف

قلم والتأ  واألزماتوالمرونة تجاه األوضاع  ،  ومعرفة األحوال المحلية وفهمها  ،والمؤسسات الحكومية 
إّن قدر 85معها المدني  . كما  المجتمع  المنظمات والهيئات وجمعيات  العمل  ة  عن قرب من  على 

عن حالة الطوارئ   اإلعالنمنذ    19-للتصدي لجائحة كوفيد  فرصة فريدة  بال شك  وفر  المواطنين
أن    الصحية. تتحمل  ذلك  المدني  المجتمع  ضرر في    العبءمنظمات  أي  في  التسبب   عدم 
ًا في  والسكان األكثر ضعف  من يعملون معهم  شمل حماية، والتي ت حالة الطوارئ   خالل  86للمواطنين 

 
إضافية    توصية  أنبش  2020دجنبر    04بتاريخ:    خالل اجتماعها  لجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانبالغ ا  - 83

 الجديد، منشور على الموقع الرسمي للمجلس على الرابط: بالنموذج التنموي للجنة الخاصة ا لمذكرة
https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/ljmy-lm-llmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-twsy-dfy-llmdhkr-lljn-lkhs-
blnmwdhj-ltnmwy 

بحيث ال   مثل حاالت األزمات والكوارث، معقدة للغايةالكبيرة جدا أو الالعديد من المشاكل  يكون ناجعا لحل العمل الجماعي - 84
الفاعلة المختلفة توحيد قواها ، يجب على الجهات  الحاالت  في هذهي. و الجتها بشكل فردفرد مع  يمكن ألي مؤسسة أو منظمة أو 

 . مما يمكنهم من معالجتها بشكل متزامن من خالل جهد جماعي ،التعامل معها تسهيل المشكلة إلى أجزاء يمكن وتقسيم
85 - The future of financing for WHO: reforms for a healthy future. Report by the Director-
General. Provisional agenda item 11. In: Sixty-fourth World Health Assembly, Geneva, 16–24 
May 2011. Geneva: World Health Organization; 2011 (A64/INF.DOC./5). 

ان  اإلنس  وق لمجتمع في تعزيز وحماية حقاإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات ااألولى من  المادة  تنص    -  86
مــن حــق كل شــخص، بمفــرده وباالشــتراك مــع غيــره، أن يدعــو ويســعى إلــى "  على أنه:  والحريات األساسية المعترف بها عالميا

  الذي 53/144()قرار الجمعية العامة ،  ".وإعمــال حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي  حمايــة
 ."في كثير من األحيان باسم "اإلعالن بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان ار إليهيش

https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/ljmy-lm-llmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-twsy-dfy-llmdhkr-lljn-lkhs-blnmwdhj-ltnmwy
https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/ljmy-lm-llmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-twsy-dfy-llmdhkr-lljn-lkhs-blnmwdhj-ltnmwy
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تنفيذها استجابة  التي أقرتها السلطة و يمكن للتدابير    بحيث  ،ة الصحيةاألزممثل هذه  أوقات   يتم 
، فمثاًل قد تؤدي أوامر البقاء  لتقييد حرياتهم والمساس بحقوقهماألشخاص    أن تعرض بعض  ،لذلك
العنف  و داء  زيادة االستغالل واالعت   حتياجات األساسية إلىطويلة أو نقص اال   فتراتل  المنزلفي  

األزمات الصحية فعلى الرغم من اختالف السياقات،  و   .نوع االجتماعي المنزلي والعنف القائم على ال
ما تكون لها تداعيات  غالبا  خالل اإلعالن عن حالة الطوارئ  واالقتصادية المزدوجة التي تحدث  

يمكن أن   كما  ،اتبالحقوق والحري   الجائحة تضر بشكل غير متناسب  ا إلى جنب مع األزمة أو ب جنً 
وزيادة المراقبة وتحويل موارد المساعدة   لألزمات، مثل تقييد حرية التنقل  االستجابةتؤدي تدابير  

 .87والتمييز ضد األشخاص الذين يعانون من التهميش  اإلنسان إلى زيادة انتهاكات حقوق  العامة،
عن حس وطني    حيةخالل فترة الطوارئ الص  تقد أبان   مجتمع المدنيال  جمعيات  وعموما فإن

ُمجابهة  ولم   في  المساهمة  في  جهد  األدوار تدخر  من  بمجموعة  القيام  من خالل  الجائحة  هذه 
ال منها، توعوي الرئيسية؛  المبادراتي رقاب ال  ة،تحسيسي ال  ة  في  المشاركة  ثم  جانب    ة ي ميدان ال  ة،  إلى 

 طات العمومية. السل
  يسـتغرق   فاألمـر   الهين  باألمـر  ليسـت  تمعوالمج  الدولـة  بيـن  الثقـة  مـن   عاقـة  بنـاء  ةعمليـ   إن

  لتقليـص   اآلليـات  تلـك   أحـد   هـو   المدنـي   والمجتمـع   ،الطرفيـن   ال ك  مـن   ودعمـاً     إرادةً   ويتطلـب  وقتاً 
  تواصـل  آليـات   لوضـع  الدولـة  ودعـم  والثقـة   الحـوار  بنـاء  علـى   والتشـجيع     ومواطنيهـا  الدولـة  بيـن  الفجـوة
  وعمليـات  السياسـات  صناعـة  فـي  )المدنـي(  المجتمـع  وإشـراك   أنفسـهم  المواطنيـن  مـع  مباشـرة  أخـرى 

  هـذه   فيهـا  تكـون   التـي  السـياقات  ففـي   مباشـرة    تكـون   مـا  نـادراً   عمليـة  ولكنهـا  مهـم  أمـر  التغييـر
  قـد   جـودة،مو   غيـر  أو   مـا  لغـرض    مخصصـة   أو   رةنـاد  طنـيو   أو  محلـي  مسـتوى   علـى  المشـاركة

  الحكومييـن،   المسـؤولين  مـع   دوريـة  اجتماعـات  لعقـد  قائمـة  جماعـة  تحديـد  فعالـة  آليـات  تأسـيس  يتطلـب
  للعمليــة،   ياســيالس  القبـول  مـن  للتأكـد  وذلـك  فيـه   والمؤثريـن  التغييـر  برامـج   مسـؤولي  مـن   وتحديـد 

  وكيفيـة   اجتماعــات  عقــد   كيفيــة  بشــأن  المهتمــة  رافاألطــ   جميــع  لــدى  الكفــاءات  وبنــاء  يــبوتدر 
  تلـك  نتائـج  ترجمـة  أجـل  مـن   التقنـي  الدعـم  وتوفيـر  فعـال،   بشـكل  وتسـهيلها  الحـوارات  فـي  المشـاركة
 ألفراد المجتمع. لالحتياجات األساسية  ةومسـتجيب  عمليـة  مبـادرات إلـى الحـوارات

 
)للمزيد من التفصيل،   9، منشورات المعهد الديمقراطي الوطني، ص: األزمات المدني خالل  المجتمع دليل عملي لمنظمات  - 87

 (.https://www.ndi.orgينظر الرابط: 
 

https://www.ndi.org/sites/default/files/A%20PRACTICAL%20GUIDE%20FOR%20CIVIL%20SOCIETY%20ORGANIZATIONS%20DURING%20A%20CRISIS%20Arabic%20%281%29.pdf
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  المبـادئ  مجـرد  مـن   أكثـر   هـو   مـا  إلـى  يحتـاج  بقـوة  القانـون   سـيادة  افـةثق  فيـه  تتجسـد  مجتمـع   أيإن  
  العـدل   تحقيـق  ولضمـان   وتطبيقهـا  وتنفيذهـا  لوضعهـا   االزمـة   القانونيـة  والمؤسسـات  واألنظمـة   القانونيـة 
  واألفـراد   مؤسسـاتوال  واألنظمـة   القوانيـن  هـذه  تحظـى  أن  يجـب   المجتمـع،  أفـراد  جميـعل  الفعلـي   واألمـن 
  واألنظمـة   القوانيـن  بهـذه  األمـة   أفـراد  يؤمـن  أن  ويجـب   بالشـرعية  المؤسسـات  هـذه  داخـل  يعملـون   الذيـن

 بـدأم  مـن  الشـرعية  وتنبـع     بهـا  االلتـزام  علـى  يحرصـوا  وأن  ويحترموهـا    بهـا  يثقـوا  وأن  والمؤسسـات
  أمـام  ومسـؤولون   متسـاوون   المجتمـع   داخـل   األفـراد  جميـع    أن   فكـرة  فـي  تتمثـل   والتـي   الشـمولية، 
ـنها  يتـم  القوانيـن  وأن   القانـون؛   الحقــوق   وتحمــي   تحتــرم   وبطريقــة  وشــفافية   بنزاهـة  وإدارتهـا  سـّ  

  ي االجتماعـ  أو   المالـي  وضعهـم    عــن  النظــر  ضبغــ  األفــراد  جميــع  وأن  األفــراد،  لجميــع  األساســية
 بصـورة  القانـون   سـيادة  مبـدأ  ويـدور   صراعاتهـم   حـل   فـي   والفعاليـة   بالكفـاءة  تتسـم   بآليـات   يحظـون 
  الحــكام  ــهفي   يقــوم  نظــام  إنشــاء  حـول   تـدور   فهـي   المجتمـع   وأفـراد  الحكومـة  بيـن   العاقـة  حـول  أساسـية

  مبـدأ  ويقـوم   القوانيـن  هـذه    أمــام  فيــه   مســؤولين  نــواويكو   المجتمــع  قوانيــن  بتحديــد  معــاً   ـون والمحكومـ
 أفـراد   سـلوكيات  بتقييـد    لهـم   ويسـمح  الحكومييـن  المسـؤولين   سـلطات  وتعريـف  بتقييـد  القانـون   سـيادة

  بيــن   ادل المتبــ     اإلقـرار  وهـذا   معينـة   قوانيـن  ـاع اتب   علـى  نوافـق  معـًا، مجت   باعتبارنـا  أننـا،   أي  المجتمـع؛
 أفـراد     بجميــع  الخاصــة  المشــتركة  والمســؤوليات  بالحقــوق   الحكومييــن  والمســؤولين  المجتمــع  أفــراد

  بيـن  العاقـة  أن  الإ    القانـون   سـيادة  مبـدأ  علـى   مبنـي  مجتمـع  ألي  ـاساألس  ُيشـكل  مـا  هـو  المجتمـع
 ســيادة   علــى  مبنـي   مجتمـع   وإلنشـاء   الثقـة  علـى  مبنيـة  نتكـ   لـم  إن   تنجـح  لـن  المجتمـع  وأفـراد  كومـةالح 

  ويحتـاج      مصالحهـم   تحقيـق  أجــل  مــن  تعمــل  التــي  الحكومــة   فـي  الوثـوق   األفـراد  علـى   يتعيــن  القانــون،
   العدالـة   مـن   أساسـياً   جـزءاً   ُتشـكل   عليهـا  المتفـق   قواعـدال  أو  القوانيـن   بـأن   نيؤمـ   أن   إلـى  العـادي  الفـرد

  نوعيـة  مـن  تحسـن القوانيـن   هـذه  وتؤيـد  تضـع  التـي األنظمـة   وأن  العدالـة،   لتحقيـق  اسـتخدامها  ويمكـن 
نـي تأديـة دور أساسـي ويمكـن للمجتمـع المد   المجتمـع فـي السـام ترسـيخ  علـى وتعمـل األفـراد  حيـاة

  عامــل  بمثابــة  المدنــي  المجتمــع  اعتبــار  مكــن  افظـة عليهـاودعـم هـذه العاقـة الهامـة والمح   فـي تطويـر
  وممارسـة  المراقبـة  طريـق  عـن  الدولـة  بمســاءلة  المطالبــة   خــال  مــن  وذلــك  الدولــة،  لســلطة  مــوازن 

  الرقيــب   بــةبمثا  تكــون   أن  خــال    ومـن  شـعبها  تجـاه  هـابالتزامات   الدولـة  يـامق  لضمـان  والمناصـرة  الضغـط
  المجتمـع   يعتبـر  ثـم   ومــن   الســلطة  اســتخدام  إســاءة  أو  الفعالــة  غيــر   الحكوميــة  السياســات  علــى 

 المدنـي    المجتمـع  أن   إال  الدولـة؛   مواجهـة  فـي   معـاد ُ   لـدور   العبـاً   األحيـان   مـن   كثيـر  فـي  المدنـي 
  المنظمـة  المجموعـات  مثـل   المدنـي  المجتمـع  منظمـات  بعـض  تتفاعـل  وقـد   بطبيعتـه  معاديـاً   ليـس
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 السـكنية   األحيـاء  لجـان  المثـال،   سـبيل  )علـى  المجتمـع  علـى  والمبنيـة  الشـعبية   والقاعـدة  محليـاً 
 محـددة  بطـرق   الدولـة  أجهـزة  مـع  النسـائية(  لذاتيـةا  المسـاعدة  ومجموعـات  االئتمانيـة  واالتحـادات

 االجتماعـي   الوضـع  تعزيـز   إلـى  تهـدف   التـي  الصغيـرة  القـروض  مشـاريع  خـال  مـن   )أي  ةللغايـ   ومحليـة 
  ذلـك  يؤثـر   وربمـا  السياسـة  مجـال  أبـداً   يدخلـون   ال  قـد  ولكنهـم   المشـروع،(  مـن  للمسـتفيدين   واالقتصـادي

  مثــل   األخــرى   المدنــي   ع المجتمــ   منظمــات  تتفاعــل   قــد   بينمــا  شـي هام  بشـكل  القـوة  ادلـة مع  علـى
 األحـزاب  مـع  الجماعـي،  العمـل   وعـاتمجم  مـن  غيرهمــا  أو   التجاريــة  االتحــادات  أو   الجمعيــات
  االقتصاديـة   لحقـوق ا  قضايـا  مجـال   فـي   )أي  وطنيـة  سياسـية   تاللحمـ   األسـاس  ُتكـون   أو  السياسـية

  مهمـة   الحكوميـة(  غيـر  المنظمـات   )والسـيما  هـمغير   لـدى  تكـون   قـد  بينمـا  الدسـتوري،(  صالحواإل
  تقنيـة   مسـاعدة  وتقديـم  الضغـط  ممارسـة  )أي  العامـة  السياسـة  نتائـج   أو   التشـريع  علـى  بالتأثيـر  محـددة
 .88البيئيـة  القضايـا  أو االنسـان حقـوق   بشـأن

  لقيــام   الطــرق   مــن  العديــد  فهنــاك  ،خالل حالة الطوارئ الصحية  العمــل  نطــاق  التســاع  نظــراو 
  وأفـراد  الدولـة  بيـن  الموجـودة  الفجـوة  حجـم  تقليـل   فـي   والسـيما  الحكومــة،   دور   وإتمامــه   المدنــي  المجتمــع
  مـن   أخـرى   مباشـرة  اتآليـ   وضـع  فـي   الدولـة   ودعـم  الثقـة   وبنـاء  الحـوار   ولتشـجيع  أحيانا،  المجتمـع 
التي يمر منها المغرب كغيره من   ةفي ظل هذه الظروف االستثنائي   تمـعالمج  مـع  التواصـلخالل  

العالم بسب جائحة كورنا كوفيد   المجتمع  يكون   أن  يمكنفي هذا اإلطار،  و المستجد.    19-دول 
 :منها  عديدة، رق بط التحويل  عملية  في  استراتيجياً  شريكاً  المدني

العام    مساعدة - الوعي  تعزيز ورفع مستوى  في  أجل للمالدولة  مع  ا  واطنين من  لتفاعل 
مستجدات نمط الحياة للتعايش مع الجائحة سواء في ظل الحجر الصحي أو طيلة فترة  

 اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية؛ 
ير  وعدم خرق التداب  في احترام قرارات السلطة العمومية   تعزيز وتسهيل مشاركة المجتمع  -

 ؛ حترازيةاال
 ؛ الدولة والمجتمعالثقة بين  وتعزيز تسهيل عملية بناء -

 
88 - Richard C. rook, ”Strengthening Democratic Governance in. Conflict Torn. Societies: Civic 
Organisations, Democratic. Effectiveness and Political Conflict,“Working Paper no.129) Brighton 
UK:Institute of Development Studies February 2001. (https://www.ids.ac.uk/files/Wp129.pdf). 
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الحـوار والنقـاش المفتـوح بيـن مؤسسـات الدولـة والمجتمـع حـول    المساهمة في ترسيخ ثقافة -
ال التي تقيد حركة  احتياجـات ومخـاوف  التدابير  الوباء ومن فرض  مواطنين من تفشي 

ال  ن بالقاعدة القانون التي تجرم وتعاقب على أفعتوعية المخاطبي افة إلى  التنقل، باإلض
كانت مباحة قبل تجريمها بموجب المرسوم بقانون اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية  

 .كما وقع تتميمه وتعييره
ـى  غالبــًا مــا تحتــاج السياســات الحكوميــة إلـ بناء على هذا الطرح، فالبد من اإلشارة أنه  و 

لــك المسـاعدة، والتـي تكـون علـى سـبيل  بــل ويمكنهــا االســتفادة مــن ت   المدنــي،عدة المجتمــع  مســا
،  19- تفعيل التدابير الوقائية واالحترازية للتصدي لجائحة كوفيدفـي    المشاركة  الل خـ   المثـال مـن
ـال فـي  ـدودة؛ علـى سـبيل المث مح مصـادر    تكـون فيهـا لـدى الحكومـة  فـي المناطـق التـي   خصوصا

الق والدعـم  التثقيـف  وتقديـم  الخدمــات    انونـي توفيـر  تقديــم  فــي  أو  الضعيفــة،  الســكانية  للتجمعــات 
  تكــون أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي مكملــة   الجانــب، مــن المفتــرض أن   االجتماعيــة  وفــي هــذا

فـي    لتـي تسـاعدمـا مـن شـك فـي أن اآلليـات الرسـمية ا. فـادولــة ال بديلــة عنهـالألنشــطة مؤسســات  
وصنـاع  المدنـي  المجتمـع  بيـن  الصـدع  الع  رأب  لتقويــة  ضروريــة  الدولــة    قــةالالسياســات  بيــن 

  ومن ثم  .شــكل فعــالب  المجتمــع  احتياجــات وللتأكيــد علــى أن السياســات العامــة تعكــس ،والمجتمــع
ناطـق عـن احتياجـات المجتمع    كلســان  تمــع المدنــي بالعمــل هــذه اآلليــات مــن شــأنها أن تســمح للمجف

تنفـر مـن االسـتماع إلـى   الخاصـة بهـا إلـى المجتمعـات التـي   وعـن الحكومـات لتوصيـل المعلومـات
الحكومييـن فعايت وقـد    أحيانا.  المسـؤولين  آليـات  تأسـيس  وبنـاء،  لـةطلـب  لـدى   وتدريـب  الكفـاءات 

المشــاركة فــي الحــوارات وتســهيلها   طــراف المهتمــة بشــأن كيفيــة عقــد اجتماعــات وكيفيــةاأل   جميـع
ـات استرجمـة نتائـج تلـك الحـوارات إلـى مبـادرات سي   وتوفيـر الدعـم التقنـي مـن أجـل  بشــكل فعــال،

المدنـي إلـى الحمايـة مـن    اج المجتمـعقـة الثنائيـة االتجـاه يحتـ الوفـي هـذه الع  .89عمليـة ومسـتجيبة 
 تصـرف أفـراد المجتمـع المدنـي، كسـن القوانيـن الداعمـة لمبـادئ  استقاللية وحريـة الدولـة للتأكيـد علـى  

قطـاع غيـر الحكومـي  ميـة واضحـة وعمليـة للحريـة التعبيـر وتكويـن االتحـادات وتأسـيس أطـر تنظي 
ت الجماعـا  التسـجيل التـي تتسـم بالشـفافية، ومنـح حوافـز ضريبيـة مقابـل تمويـل إجـراءات    بمـا فـي ذلـك 
 . منظمـات المجتمـع المدنـي  رسـمية وغيـر رسـمية مـع  والتشـجيع علـى تأسـيس شـراكات  ،غيـر الربحيـة

 
القانون "  :ليان مكاي  -  89 الفعال"  ،سيادة  أمام تة  دليل حول استكشاف االستجابات  القائمة  العللتحديات  ،  "دالة واألمنطبيق 

 وما بعدها  191، ص: 2015منشورات معهد الواليات المتحدة للسالم، واشنطن العاصمة، الطبعة األولى:  
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وارئ  قد ساهم خالل فترة اإلعالن عن حالة الط  مدنـيـا إلـى أن المجتمـع الوتجـدر اإلشـارة هن
، لولها الواسعذات الصلة بموضوع السياسة الجنائية من حيث مد الصحية بمجموعة من المبادرات

في سياق إثارة   ندرجالترافع من أجل قضايا تهم حقوق اإلنسان، ومنها ما ي  إطار  ما يدخل في   هامن ف
مثل العنف الجرائم الناتجة عن الحجر الصحي  يرتبط ب ما    اهل بعض االنتهاكات، ومناالنتباه حو 
  رئ الصحية، وغيرها.، وباقي الجرائم األخرى التي تدخل في إطار خرق تدابير الطواضد النساء

 وسنحاول في هذا السياق الوقوق عند بعض منها على سبيل المثال، ال الحصر، وفق ما يلي: 
 :  جريمة خالل فترة الطوارئ الصجيةفي الوقاية من اللمدني المجتمع ادور  -أ

التنظيمات التطوعية التي تنشأ باإلرادة الحرة   من  تمع المدني باعتباره مجموعةيهدف المج 
وتتمثل غايته في تحقيق األمن والسالم والتوازن   .والدولةوالمجتمع  األسرة    لتمأل المجال العام بين

بين سلطة دستور الدولة وحقوق    ما  المكتسبة  وقانونيا األفراد  المجتمع    ،90يا  غياب  ألنه في ظل 
الدولةالمد أن  نجد  القادرينغالبا ما    ني  األفراد غير  تنظيم  العمل على  إلى  تنظيم   تحتاج  على 

منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ  النزعة الفردية المفرطة التي أصبحت تسود    أنفسهم في مواجهة تلك 
ا  ولكنه  ،إلى التمتع بالحرية على اإلطالق   يتؤدال  من التدابير، والتي  الصحية وإقرار مجموعة  

سلوكيات تمس بالمصالح المحمية وتنتج أفعاال مخالفة للقانون تدخل   رتؤدي بدال من ذلك إلى ظهو 
 . في خانة الجريمة 

جعل هذا  إن   آلي   جمعياتمن    ما  المدني  التنمية    سهاملإلحقيقية    ةالمجتمع  عملية  في 
من جهة    ستباقيااواالجتماعية من جهة، وفي مكافحة الجريمة  ةمن الناحية االقتصادي المجتمعية، 

بأدوارحت  أخرى، فهي أصب تقوم  تنامي  تحول  ةمحوري   بذلك  يراها   دون  التي  الظاهرة اإلجرامية 
تصدره الجماعة    اجتماعية وأن التجريم بحد ذاته هو الحكم الذي  بعض علماء االجتماع أنها ظاهرة

ريمة الذي . إنه شق الوقاية من الج 91لنظر عن نص القانون ض أنواع السلوك بصرف اعلى بع 
 محاور السياسة الجنائية. يعتبر إحدى  

 
  مستوى القومي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركزالمصطفى كامل السيد، مؤسسات المجتمع المدني على    - 90

ا العربية،دراسات  في  ال  المجتمع  لوحدة  ،مدني  الديمقراطية، ط  في تحقيق  العربي ودوره  العربية، 2الوطن  الوحدة  مركز دراسات 
 6: ص،  2002طبعة:  بيروت،

: "المجتمع المدني ومواجهة الجريمة: التجربة المغربية نموذجا"، مقال منشور على الموقع الرسمي لمركز   المختار اعمارة  - 91
 . https://www.rolacc.qa/wp-content/uploads/2019/06/6.pdf بط: ومكافحة الفساد، على الرا القانون  حكم
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داخل المنازل خالل فترة جرائم العنف    ضحاياالنساء  عن  الدفاع    فيالمجتمع المدني  دور    -ب
  :الحجر الصحي
قاء في  اطنات والمواطنين بالب المو   البةتمت مطعالن حالة الحجر الصحي بالمغرب  منذ اإل

على أي تعويضات، و مع توقف  عن العمل دون الحصول  العديد من النساء    تمنازلهم، و توقف
التعرض    الخوف من  هاجس  باإلضافة إلىبتتبع دراسة أبنائهم عن بعد،  الدراسة و مطالبة األسر  

ني  تفاقم العنف الذي تعا  كلها عوامل ساهمت في  ،في حالة مغادرة المنزلاإلصابة بالوباء  لخطر  
المنزل   النساء من داخل  الع للخدمات و غياب كلي    في منه  للنساء ضحايا  المقدم  نف من الدعم 

العمومية السلطات  واجهتهن    ،طرف  كبيرةحيث  بداية  تحديات  الصحي  في  للوصول    الحجر 
و للخدمات الجمعيات  و   قامت   التي،  الحجرب استمرت  هذ  تقديمها رغم شروط  الظر في ظل  وف  ه 
العصيب االستثن  إنتاج    ة.ائية  في  ساهم  المستجد  الوضع  من    وتعبيراتأشكال    وبروزهذا  جديدة 

خالل  حيث  العنف،   من  اليوميتبين  المدنيل  التواصل  المجتمع  الهاتف    جمعيات  عبر  معهن 
خوفهن على  عن قلقهن و   ن للعنف تعرضت النساء اللواتي يعبر فقد  ،  والصوتيةوالرسائل النصية  

لصحي من  األزواج الحجر ابعض  دة حاالت استغل فيها  ع  تمت معاينةسالمتهن، كما  أمنهن و 
  وهناكأجل ممارسة الضغط النفسي واإلكراه الجسدي إلجبار زوجاتهم على التخلي عن حقوقهن.  

خالل الحجر  حاالت ألزواج سبق لهم أن هجروا بيت الزوجية و/ أو توبعوا بعدم أداء النفقة، عادوا  
الحاالت.  أبنائهم في بعض  ومنتقام من زوجاتهم، االن  الصحي إلى المنزل مستغلين الوضع قصد

أيضا النساء اللواتي لديهن دعوى الطالق في مراحلها األخيرة أو نساء تنتظر تنفيذ أحكام    وهناك
الق  أنفسهن أمام تمديد واستمرار   وجدن النفقة،   بسبب    معاناتهنضايا، مما زاد من  البت في هذه 

 .92في بداية الحجر  لتنفيذ آلجال غير محددةلجلسات وإجراءات اتوقيف وتعليق ا

 
والمنشور    ،هيئات المجتمع المدنيو   الحكومية  المؤسسات طرفالمنجزة في هذا السياق من  تقارير  الينظر  ،  يلد من التفصللمزي  - 92

 بعضها على الروابط: 
-des-l_egard-a-violence-la-de-l_elimination-sur-http://www.cese.ma/media/2020/12/Avis

VA.pdf-femmes 

-https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf
cuments/9474_7.13mrapromotingstateresponsibilityar.pdfdo 

-content/uploads/doc/COVID-rawomen.ma/wphttps://m
19%20et%20violences%20faite%20aux%20femmes%20Rapport%20Arabe.pdf 

http://www.cese.ma/media/2020/12/Avis-sur-l_elimination-de-la-violence-a-l_egard-des-femmes-VA.pdf
http://www.cese.ma/media/2020/12/Avis-sur-l_elimination-de-la-violence-a-l_egard-des-femmes-VA.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/9474_7.13mrapromotingstateresponsibilityar.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/9474_7.13mrapromotingstateresponsibilityar.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/COVID-19%20et%20violences%20faite%20aux%20femmes%20Rapport%20Arabe.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/COVID-19%20et%20violences%20faite%20aux%20femmes%20Rapport%20Arabe.pdf
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تزايدإ الحجر الصحي    ن  تدابير  بمناسبة  النساء  استمراالعنف ضد  بعد  ذلك  توالى  ر وما 
المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى  ، وهو ما دعا بعض  اإلعالن عن حالة الطوارئ 

المنازل خالل فترة الحجر الصحي المتخذ  إثارة االنتباه إلى ظاهرة استعمال العنف ضد النساء داخل  
اعتبرت  التي    تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة   وهو ما،  "19كوفيد  رات الوقاية من فيروس " لضرو 

ات  النياب ذلك  ودعت بعد  ،  93يات السياسة الجنائية من أهم أولو   عدي   مكافحة العنف ضد النساء  أن

 

-https://www2.unwomen.org/
0analyse%20genre%20a2%publications/2021/hcp/documents20morocco/%media/field%20office/

fr&vs=2746=20final%202402%20publi.pdf?la%r 
إلى   المختصة بمحاكم المملكة النيابات العامةمنذ تأسيسها  قد وجهت النيابة العامة أن رئاسةتجدر اإلشارة في هذا السياق،  - 93

 لتالية: المناشير والدوريات ا  من خاللذلك العنف ضد النساء واألطفال. و  الحزم والصرامة في التعامل مع قضايا اتباع
، الذي طلب منكم فيه عدم التردد في فتح األبحاث وتحريك المتابعات واستعمال السلطات 2017أكتوبر    7بتاريخ    1المنشور رقم    -

ا مكافحة العنف  لتكفل بهم واستقبالهم من طرف خاليباإلضافة إلى السهر على ا  .التي يخولها لكم القانون لحماية النساء واألطفال
 يابات العامة، استقباال إنسانيا، يساهم في تخفيف أثر االعتداءات؛المتوفرة بالن

 حول االهتمام اإليجابي بقضايا األسرة؛  2018مارس  14بتاريخ  17الدورية رقم  -
ص على عدة مقتضيات  والتي تن  .اد الوطني لنساء المغربحول عقد شراكة مع االتح  2018مارس    27بتاريخ    18الدورية رقم    -

 ون مع فعاليات المجتمع المدني في مجال قضايا حماية المرأة؛ تؤطر التعا
 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ 103- 13حول القانون  2018يونيو  28بتاريخ  31المنشور رقم   -
 حايا االتجار بالبشر؛حول حماية ض 2018يوليوز  3بتاريخ  32الدورية رقم  -
 المتعلق بالعامالت والعمال المنزليين؛  19.12بشأن القانون  2018دجنبر  6بتاريخ  49قم الدورية ر  -
 المتعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب؛ 47.14بشأن صدور القانون رقم  2019شتنبر  9بتاريخ  28الدورية رقم  -
 ساء ضحايا العنف؛والجهوية للتكفل بالن  أن مالءمة الخاليا واللجن المحليةبش 2019نونبر  4بتاريخ  46الدورية رقم  -
بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية    62.17بشأن صدور القانون رقم    2019دجنبر    5بتاريخ    52الدورية رقم    -

لية للذكور  من توزيع االنتفاع باألراضي السالوتدبير أمالكها، والذي تولى تنظيم كيفية استغالل أمالك الجماعات الساللية بما يض
 ريسًا لمبدأ المساواة بين الجنسين طبقا ألحكام دستور المملكة؛واإلناث تك

 حول تفعيل دور النيابة العامة في مسطرة زواج القاصر؛  2020يناير  21بتاريخ  2الدورية رقم  -
إلبالغ ك" وذلك من أجل تلقي استماع والدعم والتوجيه   "كلنا معحول إحداث منصة اال 2020يناير  23بتاريخ  3الدورية رقم  -

وتبليغها فورا إلى النيابات العامة، ومصالح    8350عن أي اعتداء أو عنف تتعرض له النساء والفتيات عبر الرقم الهاتفي المجاني  
 الشرطة القضائية؛ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.unwomen.org%2F-%2Fmedia%2Ffield%2520office%2520morocco%2Fdocuments%2Fpublications%2F2021%2Fhcp%2520analyse%2520genre%2520ar%2520final%25202402%2520publi.pdf%3Fla%3Dfr%26vs%3D2746&data=04%7C01%7Chsine%40unhcr.org%7C184b1fec42514c49481708d8d9860115%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637498516914145231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gHqn8XklDLWVoGxohNZYrI4T4yyKlDLcLNjWkpAdNcI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.unwomen.org%2F-%2Fmedia%2Ffield%2520office%2520morocco%2Fdocuments%2Fpublications%2F2021%2Fhcp%2520analyse%2520genre%2520ar%2520final%25202402%2520publi.pdf%3Fla%3Dfr%26vs%3D2746&data=04%7C01%7Chsine%40unhcr.org%7C184b1fec42514c49481708d8d9860115%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637498516914145231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gHqn8XklDLWVoGxohNZYrI4T4yyKlDLcLNjWkpAdNcI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.unwomen.org%2F-%2Fmedia%2Ffield%2520office%2520morocco%2Fdocuments%2Fpublications%2F2021%2Fhcp%2520analyse%2520genre%2520ar%2520final%25202402%2520publi.pdf%3Fla%3Dfr%26vs%3D2746&data=04%7C01%7Chsine%40unhcr.org%7C184b1fec42514c49481708d8d9860115%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637498516914145231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gHqn8XklDLWVoGxohNZYrI4T4yyKlDLcLNjWkpAdNcI%3D&reserved=0
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باستمرار بواسطة أن    ىإلالزجرية ومحاكم القضاء األسري    بالمحاكمالعامة   تتابع هذا الموضوع 
بها.   المختصة  القضائية  أن  األقطاب  العامة حيث  النيابات  منصة   بالمحاكم   بعض  قد وضعت 

خاصة باللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تلقي شكايات النساء. وهي مبادرة 
ك مة حينما طلبت من الوكالء العامين للملالعاا أكدته رئاسة النيابة  وهو م  وتشجيعها.  ن تثمينهايتعي 

 الحرص على القيام بما يلي:   ووكالء الملك
النساء، في   - العنف ضد  لتلقي شكايات  أو هاتفية  العمل على تطوير منصات رقمية 

ر في تفعيل المنصات الرقمية  واالستمرا  المتاحة،حدود اإلمكانيات المادية واللوجستيكية  
 ؛ والهاتفية المتوفرة

بشأن قضايا العنف ضد النساء    علمهمى  إل  االهتمام بالشكايات والتبليغات التي تصل -
 وإعطائها األهمية واألولوية في المعالجة؛ 

بما   - عمومًا.  واألزواج  النساء  لفائدة  القانون  بمقتضى  المقررة  الحماية  إجراءات  اتخاذ 
 لوضعيات التي تتطلب الحماية؛ يتالءم مع ا

ش أفرادها وفقا ضلى لألطفال، واستهداف استقرار األسر وتعايالحرص على المصالح الف -
 للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج األسري والمجتمعي؛ 

العمومية   - الدعاوى  ذلك    –إقامة  يقتضي األمر  وبا  –حين  المناسب،  الوقت    لحزمفي 
 الالزم؛

مناسبة لمعالجة الحاالت الخاصة، ومن    دو اتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى التي تب  -
العامة. وكذلك تسخير  بين  بالنيابات  الموجودة  بالنساء،  التكفل  ها توفير خدمات خاليا 

 اإلمكانيات المتاحة للخاليا الجهوية للتكفل بالنساء عند االقتضاء؛ 
 صد اإلحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء. االستمرار في ر  -

نيابة العامة خالل سنوات  ئاسة الالصادرة عن ر السنوية  التقارير  خالل  من  أنه  لكن المالحظ  
العامة أمام محاكم أن    2019و   2018و   2017 النيابات  أقامتها  التي  العمومية  الدعاوى  معدل 

متابعة كل   18000متابعة كل شهر )أي في حدود  1500المملكة خالل السنوات األخيرة يناهز 
 

المغربي دي األسري  هون بضمان الحفاظ على النظام العاحول الزواج المختلط المر   2020أبريل    13بتاريخ    17الدورية رقم    -
 الذي تساهم النيابة العامة في حمايته باعتبارها طرفًا أصليا في جميع القضايا المتصلة بتفعيل مقتضيات مدونة األسرة. 
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تقرير رئا  لسنة  سنة(. وحسب  العامة  النيابة  نسبة اال2018سة  فإن  المرأة  ،  المنزلي على  عتداء 
من المتابعين كانوا   %56لمرتكب ضد النساء خالل تلك السنة. من قضايا العنف ا %62ناهزت 

التي حركت خاللها النيابات العامة    2019من األزواج. وهو نفس المعدل المسجل خالل سنة  
االعتداءات    لغت نسبةحيث بية من أجل العنف ضد النساء، ب قض  19019الدعوى العمومية في  
في حق أقارب   4%ضد األزواج. وحواليسجلت    %57منها حوالي    %60المنزلية فيها حوالي  

 آخرين )أباء وأبناء وأخوة المعتدى عليها(. 
سجلت النيابات  فقد  ،  قضايا العنف ضد النساء خالل فترة الحجر الصحي فيما يخص    أما
 892ما مجموعه    2020أبريل    20ى  لمارس إ  20حاكم المملكة خالل الفترة ما بين  العامة بم 

. 94شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّّساء )الجسدي والجنسي واالقتصادي والنفسي ...( 
قضية فقط من هذا الّنوع، في انتظار انتهاء األبحاث    148بينما تم تحريك الدعوى العمومية في  

 ايات. في باقي الشك
ل العنف ضد النساء قد انخفض خالل الفترة أجويستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من  

 1500متابعة بداًل من    148المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا )
كافة  منها في  المشتكى  األفعال  ثبوت  افتراض  العادية(. وحتى على  متابعة شهريا في األحوال 

 
94 -   

صادر في  ال  1.18.19 شريف رقمالظهير المن   المادة األولى ضمن مقتضيات أة وأنواعه بي العنف ضد المر عرف المشرع المغر 
الجريدة الرسمية ) ضد النساءالمتعلق بمحاربة العنف   103.13( بتنفيذ القانون رقم  2018فبراير  22)  1439ة جمادى اآلخر  5

 يلي:  كما (1449(، ص 2018مارس  12)  1439جمادى اآلخرة  23بتاريخ  6655عدد  
جسدي أو نفسي أو رر  التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ض: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه  العنف ضد المرأة-

 جنسي أو اقتصادي للمرأة؛
: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسالمة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان العنف الجسدي-

 ارتكابه؛
أيا كانت الوسيلة   ارية،مة جسد المرأة ألغراض جنسية أو تج: كل قول أو فعل أو استغالل من شأنه المساس بحر العنف الجنسي-

 المستعملة في ذلك. 
،  : كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتهاالعنف النفسي-

 أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. 
و من شأنه أن يضر، بالحقوق االجتماعية يضر، أ  ن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية : كل فعل أو امتناع عالعنف االقتصادي-

 أو االقتصادية للمرأة. 
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من المعدل المسجل   %60مثل فقط حوالي  ت  شكاية(، فإن هذه النسبة  892ت المتوصل بها ) الشكايا
 في األحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء. 

 20في الدورية رقم    ئاسة النيابة العامةقد ذهبت ر ف  ، خفاضفي محاولة لتفسير هذا االنو 
الوقت ما زال مبكرًا للخروج بخالصات   رْغم أن" ه إلى القول بأن  2020أبريل  30رة بتاريخ: الصاد 

اإلحصائيات  حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خالل فترة الحجر الصحي، إالَّ أن    واضحة
يبشر باستقرار األسرة المغربية،    –ة للقضاء  والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوع  –المتوفرة  

الطبيعي   والتساكن  للتعايش  واستعدادها  الظروف، كظروف  وانسجامها  في أصعب  ولو  الهادئ، 
  ه في . غير أن 95"19لصحي الذي تعيشه بالدنا حاليًا لضرورات مكافحة فيروس كوفيد  الحجر ا

  ات نفالمعإلى تسليط الضوء على حقيقة ما تعيشه النساء  دي  ت يه   م أن هذا التفسير لواقع الحال  
نخفاض يرجع باألساس إلى صعوبة هذا االحيث أن  داخل المنازل خالل هذه الظروف االستثنائية،  

قدرتهن  والتي حالت دون    ، خالل الحجر الصحي إلى العدالة بسبب التدابير المفروضة    ولوج النساء
الجمعيات  أو بواسطة    مباشرة  عاوى العموميةإلقامة الد  لوضع شكايات أو   من المنازل  خروجعلى ال

 .هذا النوع من القضايا مثل  في طرف مدنيالتي تنصب ك 
لك والوكالء العامين  على وكالء الم  ةالعام  تأكيد رئاسة النيابة ، هو  د هذا الطرحما يؤكإن  

من    ،2020أبريل    30المؤرخة في:    20رقم  لما ورد بنفس الدورية  ، طبقا  لكة المم  بمحاكم  للملك
، وكذلك لضمان  همإلي   هااتخذت عدة تدابير استعجالية لتبليغ و   على تتبع هذه القضايا،  همحرصأجل  

خالل    باجتهاد  اوتطويره  هافي تفعيل  واوالتي ساهمهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء،  س
 : -ال الحصر-  الذكر سبيلعلى  . وأخص منهاالجائحة

 . plaintes@pmp.ma :التبليغ عن طريق الشكاية اإللكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها-
لمذكورة عناوينها ية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة االتبليغ عن طريق الحسابات اإللكترون -

 بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة؛ 
محاكم  - مختلف  لدى  العامة  بالنيابات  للشكايات  المخصصة  الهاتفية  األرقام  التبليغ عن طريق 

، والمتوفرة  ر الصحي من طرفكم في بالغات للرأي العامالمملكة، والمعلن عنها بمناسبة فرض الحج
 ؛على موقع رئاسة النيابة العامة

 
موقع ، والمنشورة بالقضايا العنف ضد المرأة حول    2020أبريل    30المؤرخة في:    20دورية رئيس النيابة العامة رقم    ينظر:  - 95

 http://www.pmp.maالرسمي لرئاسة النيابة العامة: 
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التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية "كلنا معك" لالتحاد الوطني لنساء المغرب على الرقم الهاتفي -
عة ، والتي تتلقى شكايات النساء طيلة أيام األسبوع وعلى مدار األربع وعشرين سا8350المجاني  

 صالح الشرطة القضائية المختصة؛ وتنقلها فورًا إلى النيابات العامة وم
 . لى التبليغ بالوسائل الكتابية التقليدية باإلضافة إ-
 

خالل    االساسية   الحقوق الحريات و المساس ب   بشأن  إثارة االنتباه  فيمع المدني  المجتدور  -ج
 فترة اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية:

  ،حقوق المدنية والسياسيةفي العهد الدولي الخاص بال  اطرفيعد  أن المغرب    من المعلوم، 
على أنه في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد   دة الرابعة منه المافي  وخصوصا  ص  ين ي  ذال

حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود 
عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم    التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة

ة هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على  افامن 
 تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي. 

ا لحقوق اإلنسان إلى إصدار توجيهات للدول بادرت المفوضية العلي   وفي نفس السياق فقد
إجراءات خاصة لمواجهة الوباء المستجد حتى ال تستعمل في غير محلها، من ضمنها التي اتخذت  

إلسكات  " يلي:  ما   وليس  المشروعة،  العامة  الصحة  الطوارئ ألغراض  سلطات  استخدام  ينبغي 
فيين" مذكرة أن الحقوق غير قابلة  المعارضة أو إسكات عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان والصح 

وحظر التعذيب  ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وحظر عمليات الطرد الجماعي،"بما في    للتأجيل،
 وسوء المعاملة واستخدام االعتقال التعسفي". 

لواردة على حقوق األفراد  ن القيود الدستورية اوبناء على هذا المعطى، فمما ال شك فيه أ
القي  نفسها  العام تطبيًقا   ودهي  الشخص  والمالءمة والمصلحة   المساواة  لمبادئالواردة على نشاط 

 يقةالسادسة من الوث المادة  ضمن مقتضيات    بصراحةنص  قد    المشرع المغربي  نجد   لذلك العامة.
وهذا هو   لفلسفة المصلحة العامة، دولة القانون و القانون المؤطر لمفهوم    على قيمة سيادة  يةالدستور 
وعدم تجاوز مقتضياته والحرص على استفادة   هوبتطبيق لسلطات العمومية بالدستور ض تقيد اما يفر 

السلطات العمومية مقيدة دستورًيا بضمان  ومن ثم، فإن   المخولة لهم فيه.  الحقوق المواطنين من  
رية احيانا  حقوق اإلنسان ومسؤولة إداريا عن كل إخالل أو مساس بها، بل تتحول المسؤولية اإلدا
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الشخص العام أعمااًل    تو ممارسا أرة والمسؤولين بها  لتصبح مسؤولية جنائية إن اكتسى نشاط اإلدا
لتصبح أفعاال معاقبا عليها بمقتضى القانون الجنائي، مثل المس بسالمة    ،تتجاوز تطبيق القانون 

أية كان ومن  منه في أي ظرف    22الدستور ممارستها طبقا للمادة    منع األشخاص البدنية التي  
  جهة كانت.

إجراءات إدارية اتخذت  قد   وعن صواب، في إطار مسؤولياتها  السلطة الحكومية  وإذا كانت
لمحاولة تطويق انتشاره وللمحافظة   19كوفيد   واحترازية عديدة، وذلك أمام المخاطر المهولة لوباء

لتزامات البديهية  طبعا من الواجبات الضرورية ومن اال  ي على الصحة العامة وحياة المواطن)ة(، وه
ا اتجاه  وللحكومة  بتلقائية للدولة  تجاوب معها  الذي  االنفالتات    أن إال  .وبانضباط  لمواطن  بعض 

الحال المرفوضة   أن  بطبيعة  شأنها  المس  من  تحت  مرتكبيها  و تضع  على  ؤولية  أصحابها  تحيل 
 . القضاء

فترة اإلعالن  ل  خال   عمدت قد    بالمغرب  الهيئات الحقوقيةبعض  سبق، فإن    على كل ماوبناء  
الحرص على الصحة العامة من أجل  ولة  ات الدمؤسسإثارة انتباه    ىإل  عن حالة الطوارئ الصحية

سيادة القانون   أإعماال لمبد حقوق اإلنسانمشروط باحترام    ، وذلك بشكلنينالعامة للمواطسالمة  الو 
لسلطات األمنية، و» بعض الممارسات التي قامت بها ا ان إذ أشرت على  ،ومساواة الجميع أمامه 

الذيالتأويل لت  «  التوجيهاتأعطي  أجل   طبيق  »بالحزم  من  المرسومين  مضمون  تفعيل 
التعليمات الصادرة والصرامة«، الداخلية سواء  العامة، قد خرجت   أو  عن وزارة  النيابة  عن رئاسة 

تط  الحرص على  نطاق  القانون عن  االعتداء على  وبلغت مرحلة  القانون  خالل  من   أحيانا، بيق 
ضرب بعض المواطنين والمساس بسالمتهم وبصحتهم، بعض الممارسات المعزولة المتمثلة في  

ال عالقة  ألنه  التي لم تعلق العمل بالدستور وبأحكامه، مرفوض في دولة القانون  أمر وهذا بالطبع 
ل  القانون نفسه التي تخو بين هذه الممارسات وبين فرض طاعة القانون ومنع عصيانه بمقتضيات 

   . 96وتقيًدا به دون غيره لقواعده ن طبقاومعاقبة الجانحي  مكافحة الجريمة ومتابعة 
الهيئات هاته  أكدت  االنتباه-  كما  إثارة  فيأنه  على    -في  المشروعية  من    شيء  ليس 

لنفسها تسمح أن سلطة  أن أية  من أو  لغيرها  تعليمات  ذريعة أعوانها تعطي  أية    وتحت 
بداًل  أن كانت العنف،  العام من  تمارس  النظام  عن  القانو بو  الدفاع  غيرهاسطة  دون  من   ن 

 
وزير الدولة المكلف بحقوق االنسان الموجهة إلى    ت حقوق اإلنسانئااالئتالف المغربي لهي سالة رئيس  ر :  بتفصيل  ينظر  - 96

 . 2020ابريل  04بتاريخ:  والعالقات مع البرلمان
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، أو  البرلمان بما فيها عنها السلطة إداريا، سواء مساءلة سياسية ل ئ التي تسا غير القانونية الوسائل
ويفرض عليها تعويض ضحايا ممارساتها وكل ذلك تطبيًقا  مساءلة قضائية من القضاء اإلداري.

وفي نفس السياق   لمحاسبة.بالمسؤولية واالدستور   في قاب المعبر عنهالقاعدة عدم اإلفالت من الع
 أجل:  من  ،الحكومة وعلى وجه الخصوص رئيس بذلك   ةئات كل الجهات المعني دعت هذه الهي 

  ،على تقييد جميع السلطات والمؤسسات والقوات العمومية في ممارسة مهامها  الحرص -
  العامة، ألن  موليتها في ظرف األزمة الصحيةش ب  حقوق اإلنسانل باحترام    أدوارهاب والقيام  

المؤسسات الدستورية بكل مرافقها عليها ان تمارس صالحياتها العادية في ظل أحكام 
درج  يرفع  ان  شانه  من  وهذا  قبل  الدستور،  من  بالمسؤولية  اإلحساس  المواطنات  ة 

 تجاه المجتمع. والمواطنين تجاه أنفسهم و 
وكلبليغ  ت  - العام    اإلعالم  وسائل وبواسطة  رسمًيا  المواطنينت  المواطنا  الرأي 

أمني مهما كان حجمه قد يؤدي إلى االعتداء على   في منع كل انفالت تشددالو  لرفضبا
مواطن سالمة المتعلقة  شكل   بأي  )ة(أي  التدابير  تطبيق  مع  عالقة  في  كان، 

بها  الصحي   الحجر بضمان جاء  كما  الوباء  بمحاربة  المتعلقة  األزمة    وتدبير 
 ؛المذكوران سابقا سومانالمر 

ا  توجيه - للمسؤولينالتعليمات  الداخلية وللمؤسسات  وخصوصا لواضحة والسريعة  لوزارة 
العام،  باألمن  الحكومة  الدستورية  اتلصالحي ل طبقا المكلفة  بين    لرئيس  التنسيق  في 

ومعاملته معاملة تحمي كرامته مع   احترام المواطن  من أجل ضرورة،  الحكومية وزارات  ال
ساليب فرض احترام الضوابط القانونية  البدنية، وعدم الغلو في أ دي المس بسالمتهتفا

اللجوء وبضرورة  العنف  االقتضاء باستعمال  ضد   للمساطر عند  المتاحة  القانونية 
 ؛ لفين والجانحين المخا

المجهودات التي تقوم   استغالل ، وعدمبين المواطنين  التعليمات لنشر االطمئنانوجيه  ت  -
فيروس  محاربة    تنقلب مجهوداتلكيال  والتنبيه ات من أجل شرعنة التجاوزات،بها السلط

ع ما يسمح  إلجراءات وممارسات تمس الحريات بشكل غير متناسب م  ،نا المستجدكورو 
      ·؛به القانون والمصلحة العامة

طرف   من  االنتباه  إثارة  من  الشكل  هذا  فإن  الوعموما  حقوق االئتالف  لهيئات    مغربي 
استشعار   ان،اإلنس إطار  في  ايأتي  المجتمع  بمسؤوليهيئات  في  ت لمدني  حماية  ها  الحرص على 
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للمواطنين األساسية  والحقوق  قاهر  الحريات  ظرف  الجائحة  في  وأمامبسبب  حل   ،  فتاك  خطر 
النوايا والجهود للتصدي للوباء في جو من  بضرورة تظافر ا أيضامنه ووعيا وبالمواطنين،  بالوطن

ا ومن  والتضحيات،التعبئة  والحماس  استقط  لثقة  على  المواطنوالحرص  للمبادرات    يناب عطف 
يتعين  والخالقة  اإلنسانية التي  والمعيشية  واالجتماعية  الصحية  المجاالت  ة  أولوي  تكون  أن في 
 .97األساسية  األولويات

 

  إلعالن افي ظل  بشأن اإلفراط في اللجوء إلى االعتقال إثارة االنتباه فيمع المدني  المجتدور -د
 عن حالة الطوارئ الصحية: 

الا  إن حرص والتدابير  لسلطات  اإلجراءات  ونجاعة  فعالية  استمرار ضمان  على  عمومية 
  اإلعالن المرسوم بقانون    المغربي  سن المشرعمنذ أن  ،  19المتخذة للتصدي النتشار جائحة كوفيد  

حالة الطوارئ الصحية بسائر  تمديد مدة سريان مفعول  ب  المتعلقةالمراسيم    كل  و  98عن حالة الطوارئ 
لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب اإلجراءات والتدابير   ااعتبار   ،أرجاء التراب

 من خاللها  أجازقد    المشرعفإن   ،المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة
المناسبة على الصعيد الوطني بما يتالءم  للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير  

 .المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدةو 
تخويل والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم صالحية اتخاذ  فقد تم    ،باإلضافة إلى ذلكو 

  جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو
 . جماعة أو أكثر

  نبهو   ،هذه التدابير  في تنزيل  وليةبكل مسؤ تمع المدني قد انخرط  وفي هذا السياق فإن المج 
الحرص  نساني بمخاطر الجائحة، و إمن نضج وإحساس    المواطنين والمواطنات بكل يقظة وبما له
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  1441جب  من ر   28الصادر في    2.20.292ن رقم  القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانو   23.20القانون رقم   ✓

 بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.( المتعلق بسن أحكام خاصة 2020مارس  23)
  بحالة   خاصة  أحكام  بسن  يتعلق(  2020  مارس  23)  1441  رجب  من  28  في  صادر  2.20.292  رقم  بقانون   مرسوم ✓

 .عنها اإلعالن وإجراءات الصحية الطوارئ 
 بسائر  الصحية  الطوارئ   حالة  بإعالن(  2020  مارس  24)  1441  رجب  من  29  في  صادر  2.20.293  رقم  مرسوم ✓

 .19 كوفيد – كورونا فيروس تفشي لمواجهة الوطني التراب أرجاء
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حمالت على المشاركة المواطنة في    حثبل و   ،االلتزام بالحجر الصحي وتفادي االختالط على  
والتعاون مع السلطات العمومية التي تقوم في إطار واجبها وحمالت التضامن،    والتحسيس  التوعية
 ر. في السهر على احترام التدابي بمجهودات مهمة أيضا 

من    محاربة الجريمة  بعض الهيئات الحقوقية قد أثارت االنتباه في ذات اآلن إلى أن  لكن
للحرية فرض  خالل   المقيدة  خطورتهام   التدابير  كانت  أنهما  فيجب  ب   ،  التقيد  منطق تفرض 

الموضوعية والحذر، وباحترام كامل للمقاربة اإلنسانية والحقوقية، بعيدا عن النظرة األمنية المتشددة 
أنه  بالتجربة  تبث  عنها  ي   والتي  ولحقوق ترتب  اإلنسان  لحقوق  األوصاف  المتعددة  االنتهاكات 

 . 99الحتياطي إلى االعتقال ا المفرط واللجوءة النظرية المعتقلين من خالل الوضع تحت الحراس
 العامة بمحاكم  أن النيابات  ،العامة النيابة رئاسة عن  ةصادر ال البالغاتمن خالل  المالحظ  ف
 إلى   2020مارس 24 بتاريخ التنفيذ حيز المذكور بقانون  المرسوم دخول منذ قد قامت المملكة

 شخصا   4835 مجموعه  ما  زواال، بمتابعة  الرابعة الساعة على 2020 أبريل  02 الخميس يوم غاية
 كما .حالة  اعتقال في المحكمة على أحيلوا  334 بينهم من الصحية، الطوارئ  حالة بخرق  قاموا
 أجل  من  اعتقال حالة في شخصا 43 منهم شخصا 263 تابعت ة أيضا أنالعام نياباتلل سبق

 الحجر الصحي لحالة العمومية  السلطات إعالن منذ الجنائي، القانون  مقتضيات  بعض مخالفة
 هذا في المتابعين مجموع بذلك ليصل ،2020  مارس  23 غاية وإلى 2020  مارس 20 ريخات ب 

 .شخصا 5098 اإلطار إلى
قبض على العديد  القاء ال  ترتب عنه   شديدةالتدابير بشكل مفرط وبصرامة    فرض هذهكما أن  

تطور، إذ فقد اتسم بنفس وتيرة الأنه    يتعلق باالعتقال االحتياطي،   فيماإذ لوحظ  من المواطنين،  
، 2019وع الساكنة السجنية في متم دجنبر  مجم  من %39شكلت نسبة المعتقلين االحتياطيين  

متم   % 37,11 إلى  لتنخفض االرتفاعثم  ،  2020مارس    شهر  في  أخرى   عاود  إلى   مرة 
 .100  1120 وهي أعلى نسبة تسجل منذ سنة، 2020أكتوبر  27بتاريخ  745,2 % يحوال

 
 نظر:ي، للمزيد من التفصيل - 99
، وغيرها للمحامينعية المغربية  ، وبالغات الجملحقوق اإلنسانالمنظمة المغربية    اتالمرصد المغربي للسجون، وبالغ  اتبالغ  -

 خصوص هذا الموضوع. ب من البالغات األخرى الصادرة عن هيئات المجتمع المدني
العامينظر:  -100 المندوب  اإلدماج  كلمة  السجون وإعادة  الميزانية  إلدارة  تقديم مشروع  العدل والتشريع   خالل  أمام لجنة  الفرعية 

 https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=574الرابط:  ، أنظر2020 نونبر 03: بتاريخ النواببمجلس 
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القيام بأفعال    بسبب  ارتفاع نسبة المعتقلين االحتياطيينتفادي    تم أن ي   نجع كان من األ   وقد 
تدابير حالة الطوارئ الصحية،  تدخل ضمن خانةمجرمة   ب   خرق  ال  عويضهتوذلك  بة  قار مبتدابير 

التي   قليل.  ملالقضائية  بشكل  إال  كان    تفعل  الوإن  االعتقال  أن  إلى  والمراقبةلجوء    االحتياطي 
اللجوء    واألنجع أن يتم  . ه في أو المتهمران استثنائيان في مواجهة المشتب هما إال تدبي  القضائية ما

إلى  في   الحاالت  هذه  العقوبة مثل  بدائل  تفعيل  إلى  اللجوء  أو  مالية  حاالت    إقرار غرامات  في 
 المواطنين.  لهؤالء فعال المنسوبة من أجل األالمتابعة  

عة بالظروف  و طب ة الممفي ظل األز   دني لهيئات المجتمع الم  إدراًكا لتلك األهميةوعموما فإنه  
الجمعيات حشد جهود ضرورة إلى ضحت ملحة أفإن الحاجة ، الطوارئ الصحيةة حالو  االستثنائية 

تحقيق ذلك يقتضي االلتفات إلى  ، إال إن  19-في مواجهة فيروس كوفيد  الحكومية   ئات غير والهي 
ها بجدية، خاصة فيما يتعلق  لتعامل مع ، واالدولةمؤسسات  من طرف    ع المدنيتوصيات المجتم 

تكريس ضمانات  ، و بتوفير الحماية الالزمة للمجموعات األكثر عرضة لخطر اإلصابة بالفيروس
   الحرص على صيانة الحريات والحقوق األساسية.من حيث مواطنين  للحماية ال
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 ة:ــــخاتم

بما في  –لية واإلقليمية  الصكوك الدو أن طائفة واسعة من    من   رغمخالصة القول، فإنه بال
ام الحقوق اإلنسان تؤكد على أهمية احتر   -المدنية والسياسية  ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق 

في حاالت   ةمقيد  تقر بأن هذه الحقوق يمكن أن تكون  والحريات الفردية، إال أنها وفي الوقت نفسه
كما   الاستثنائية  بالنسبة هو  عندمال  شأن  الصحية  الطوارئ  العامة تكو   حالة  الصحة  شروط    ن 

جهة    منالعامة  ة ن والسكي  األمن العامو  النظام العام وبغية الحفاظ على ،من جهة  مهددة للمواطنين 
   ثانية.

  بينتهاالقواعد التي  من    ذلك هو ما يبرر إعالن حالة الطوارئ الصحية وفق مجموعة  إن
رسمًيا    تعلن  يجب على الدولة أن  أنه   أي  ،من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالمادة الرابعة  
  ضرورية ومتناسبة ومتوافقة مع التزامات القانون   التقييد أن تكون تدابير عدم    ويجب  ،حالة الطوارئ 

كما يجب على الدولة إبالغ المجتمع الدولي رسميًا بعزمها على فرض مثل هذه   .الدولي األخرى 
   .اءاتاإلجر 

حترام مبادئ حقوق اإلنسان بين حماية الصحة وا  ة توازن وبالرغم من ذلك، تظل مسألة إقام
الموازنة  مهمة الدول  السياسات تحتاج من  الفردية والس  صعبة لصانعي  الحقوق  بين    المة بحذر 

الحقوق  الدولي الخاص ب   بشأن أحكام التقييد وعدم التقيد في العهد   "سيراكوزا" مبادئ    العامة. رغم أن 
التي تفرضها   والظروف المناسبة ألي القيودمقيدة بشأن المستوى  وضعت شروطا    المدنية والسياسية
  وجوبفي  أوال،   ةمثلالصحية، والمت اإلنسان في حالة الطوارئ بما فيها الطوارئ    الدولة على حقوق 

اإلعالن    على الدولة الطرفعامة تهدد حياة األمة، كما يجب    الوضع إلى حالة طوارئ   وصول
دابير رفع القيود مبدأ الضرورة بأن يتم تقييمها  أن تحترم ت   يا، يجب ثان و .  حالة الطوارئ   رسميا عن

السالمة العامة  و القيم المحمية  تحقيق التوازن بين    ثالثا، يجب و  . الظروف القائمة  بعناية شديدة وفق 
التناسب. ورابعا ت   ، يجب أنوأخيرا  وحقوق اإلنسان وفق مبدأ  التقيد لاللتزامات تمتثل  دابير عدم 

 .ن الدوليلدول بموجب القانو اإلضافية ل

يطرحها موضوع السياسة إن الوقوف على كل اإلشكاليات التي  ، فومن خالل كل ما سبق
الصحية الطوارئ  حالة  ظل  في  قد  ب ها  تناول و ،  الجنائية  بالتحليل،  الخروج  ساعدالدراسة  على  نا 
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ثم  بمجموعة من   والنتائج، ومن  التو الخالصات  من  الوثيقة اقتراح مجموعة  الصلة  ذات  صيات 
 الموضوع. هذا بمستجدات 

 : النتائجالخالصات و

بين  تفي ظل حالة الطوارئ الصـحية فرضـت نفسـها بعدما    السياسة الجنائيةأزمة  إن   -
في الوثيقة الدستورية    النصــــــوص بعض  ن  أ  ائية ن المخاطبين بالقاعدة القانونية الج كـل  ل

 ع مســـــــايرة الواق   من أجل  في حاجة ماسة للتحيين  جنائية والقوانين ذات الصلةمدونة الوال
  عن قصــــور كبير للقانون   ، حيث أنه تم الكشف19-كوفيد  الذي فرضته جائحة   المستجد

مختلف الجرائم المسـتجدة المترتبة عن    ائي في مواكبة ازمة كورونا والجواب عن الجن 
الطوارئ    خرق  الكاذبةاحالة  الصــحي ونشــر االشــاعات  وغيرها من    لصــحية والحجر 

استدعى من    مما  ، جرائمالت في قائمة  تدحرجت من خانة االباحة ووقعالتي    األفعال
بقانون خاص بتنظيم حالة الطوارئ لمجابهة  ل  التدخل باستعجال  الحكومة سن مرسوم 

الجانب  اإلشكاليات من  المثارة  والقضائية  للتجريم  والطابع    الوقائي  القانونية  الزجري 
 السياسة الجنائية.  محورب الرحى و ط، باعتبارهم قوالعقاب

تميمه وتغييره قد أورد مجموعة  كما تم تحالة الطوارئ    عن  عالناإل  بقانون   مرسومن الإ -
في نطاق خرق هذه التدابير من التدابير االحترازية للتصدي للوباء وجرم أفعاال تدخل  

و  جنائيا،  لها جزاء  يتضمنوأفرد  تطبيق    ضمن مقتضياته  لم  عن  بديلة  لا  للتدابيرأي 
  ى المقتضيات ال  من طرف القضاءكان من الممكن اللجوء  االعتقال. وبالرغم من ذلك  

الجنائية   المسطرة  قانون  ضمن  عليها  المنصوص  ترشيد  القانونية  االعتقال  لضمان 
في    على المشرع المغربي  كان من األجدر كما هذه الفترة االستثنائية.  خالل  االحتياطي 
في ظل هذه الظرفية بشكل    في تفريد الجزاء، خصوصا  يثتبني توجه حدمقابل ذلك  

من تحريك المتابعات    القضاء  على  ء، ويخفف العبيتالءم مع المعايير الدولية من جهة
الذي يعتبر من المشاكل  االكتظاظ    والتخفيف أيضا من  من جهة ثانية،  وعقد الجلسات

 . والعقابية  السياسة الجنائيةالحقيقة التي تعترض إيجاد حلول ألزمة السياسة 
تعتبر    االستثنائية،عمال السلطة االدارية في ظل الظروف  أ لقضائية على  ن الرقابة اإ -

عرضة للمساس من   أكثراالفراد التي قد تكون  وحرياتق ضمان حقو لاجعة الوسيلة الن 
تدابير  السلطة صاحبة  إوتصرفات    جراء ظهور عدة    االختصاص،دارية صادرة عن 
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هذه الظروف حالة الضرورة في  ه  ي تملي ذال  وطابع االستعجال   السرعةعامل  بحكم    وهذا
التي قد تكون ااالستثنائية     ن عن في االعالساسي  لعامل األبسبب االحداث والوقائع 

المواطنات  صفوف  بين  الوباء  تفشي  من  الخوف  نتيجة  وتمديدها  الطوارئ    حالة 
 والمواطنين. 

التي ال يوجد لها عالج - أو  المقاومة لألدوية  المعدية  فعال في    إن سالالت األمراض 
سبب  من المحتمل أن تكون قادرة على الت ،  19-كوفيد    وباء كورونا  الوقت الراهن مثل
حكومات    ما يدفعم،  كما عاينا ذلك منذ بداية الجائحة   لية من الوفياتفي معدالت عا

االعتماد بشكل أكبر على تدابير صارمة مثل العزل والحجر  إلى    ا المغربومنه  الدول
العدوى   الصحي وحتى الطوق  انتشار  تدابير  باإلضافة إلى اتخاذ    ،الصحي للحد من 
لب  وهو ما يتط  ؛الحرياتوكذا المساس ب   ،بحرية األفراد وتقييدهازجرية تطال المساس  

اإلنسان   لحقوق  الدولي  القانون  حاالت    يدةجدالعتبارات  اال  مراعاةمن  تفرضها  التي 
تدابير  المبررات األخالقية والشرعية لمثل هذه التدابير التقييدية و للنظر في ال  الطوارئ 

 . بعض أو أكثر من حقوق اإلنسان  تحد منالتي خرى األ
  فقط  لمرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً مال التدابير الزجرية المنصوص عليها في ااستع  إن -

المخالفين متكرر  لردع  عود  حالة  المواطنين    ؛للجريمة   في  بحياة  يستهينون  الذين 
وُيعرضونهم  والغيرأن   وبسالمتهم،  الالزم    فسهم  بالحزم  تطبيقها  يتعين  ولذلك  للخطر. 

 دون غيرها، تحقيقا للردع العام والخاص. في حق هذه الفئة حصرا  جبةوالصرامة الوا
والتدابير المتخذة في ظل   اإلجراءاتأهمية وإرادية  ، رغم19-أزمة كوفيد  ظل تداعياتت  -

د من تفشي الجائحة، تداعيات  عنها للح   اإلعالنحالة الطوارئ الصحية أو التي جرى  
طنين وكذا جودة  وظروف عيش الموا  االقتصادية وتطال الدينامية    األبعاد عميقة ومتعددة  

العمومية، الخدمات  الجانب    ونجاعة  آثارها  تشمل  واالجتماعيكما  وتطال    ، النفسي 
 .الحقوق والحريات

لقد وضعت هذه الجائحة، التي تفشت في مختلف أنحاء المعمور، صناع القرار على   -
بين فرض حجر    االختيارعادلة صعبة، حيث كان عليهم إزاءها  مي أمام مالمستوى العال
  ةاألولوي ع إجراءات صحية أقل صرامة وإعطاء  ، أو اتبااألفرادحياة    إلنقاذصحي شامل  

الذي ذهب إليه هذا البلد أو    االختيار. لكن، ومهما كان  االقتصاديلمواصلة النشاط  
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فإن كل   آنية،  جات متفاو تعرضت، وإن بدر   االقتصادياتذاك،  إلى صدمة سلبية  تة، 
ى مستوى  ، أو علالمقاوالتالحاد في نشاط    االنخفاضسواء على مستوى العرض، بسبب  

، وهاته  غلوفقدان الش،  األسر ية لعدد كبير من  القدرة الشرائ   عفوض  الطلب، جراء تراجع
 ت على ارتفاع معدل الجريمة. من العوامل التي ساعد

  بشأنه   ، غالبًا ما يتم التعبيرالدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في الصحة  إن -
تت الجهود  ومن المهم تفادي تشيتها ومسؤوليتها وتمثيلها،  لق بمشروععن مخاوف تتع

بين  وللتغلب  ،  وازدواجيتها  للتعاون  حاجة  هناك  بفعالية  والعمل  المشاكل  هذه  على 
 . غير الحكومية   المنظماتو  الهيئات وهذه المؤسسات الحكومية 

 

 : التوصيات 

  ا، ومتى يجب الشرعة الدولية، متى يتم إعالنه  جراء مراجعة لقانون حالة الطوارئ فيإ -
  يجدر بالهيئات الدولية ا،إذ، وتحت أي ظروف يتم رفعهإعالم الهيئات ذات الصلة بها

العالمية،   الصحة  مع منظمة  وبالتعاون  اإلنسان  بحقوق  التعريف مع  المعنية   مراجعة 
  ص بحالة الطوارئ الصحية في ظل انتشار األمراض الوبائية التي ال تملك عالجاتالخا

  يفسر بشكل كاف مبدأي ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم الد صيدلية، فالعهد 
وهذا ما يتطلب في الحقيقة االجتهاد القانوني    .الضرورة والتناسب في مثل هذه الحاالت

بسبب وباء مثل جائحة    أي حالة طوارئ صحية عن  عالن  إلعند اوط استباقية  لوضع شر 
 كورونا. 

فعال على سائر  تأثيره اليمارس  ل  ةالدستوري الوثيقة    ياتمقتض  بعض   عديل ت   السهر على -
يتعين ت   القانون فروع   الجنائي،   ، ومنهااوتغييره  وتتميمهاحيينها وتعديلها  التي    القانون 

 المرسوم بقانون المتعلق باإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية كما تم تعديله وتغييرهو 
وال القانونية  للنصوص  يمكن  فال  الطوارئ وتتميمه.  حالة  فترة  الصادرة خالل  تنظيمية 

م تقلل  أو  الدستور  حددها  التي  والحريات  الحقوق  تحيد عن مضمون  أن  ن  الصحية 
حركيتها، بل يجب عليها أن تكفلها وتنظم ممارستها، فتضع حدودها  فاعليتها أو تعيق  

 وتوفر جميع الضمانات الحترامها. 
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  تستمد روحها من الفلسفة الدستورية، بشكل  وضع تصور جديد لقواعد المحاكمة الرقمية، -
،  قانون المسطرة الجنائية  مقتضيات ضمنيكفل حماية الحقوق والحريات ويحفظ كيانها 

الر مع   المحاكمة  بتبادل  تبنى  الشكاية ومرورا  أو  المقال  قمية بشكل كامل من تسجيل 
 ؛ ن والتنفيذالمذكرات إلى الحكم وممارسة طرق الطع

  إعطاءو ة سواء القانونية، األمنية أو القضائية،  الحصول على الحماية األساسي ضمان   -
تعليمات للشرطة لالنتقال الفوري إلى المنازل في حالة العنف المنزلي، حتى في حالة  

إصدار أوامر الحماية الفورية كإجراء وقائي، حتى  ، و دم وجود أمر من النيابة العامةع
 إصدارو   . في المتابعة أو غيابهاأحكام جنائية نهائية أو حتى قبل الشروع    في حالة غياب
بكون  األمنية    توضيح  المصالح  إلى  الجلسات،  لحضور  الخدمات    وغيرهاالتنقل  من 

 .  ضد النساء واألطفال المتعلقة بالعنف
دم أو تواريخ انتهاء  جميع آجاالت التقا  ضبطأكد من  الت ح المختصة على  سهر المصال -

المدرجة   والجلسات  واالستماعجميع المواعيد النهائية لإليداع    اذوك  أوامر الحماية السارية
 تجاوز هده األزمة؛  حاليا، إلى أن يتم  

إلىتيسير   - المساعدة على العدالة    الولوج  الطوارئ الصحية، من خالل  في ظل حالة 
ال  التمكين من  أنظمة    مجموعة متنوعةبر  ع   والقضائية، قانونية  الخدمات األمنية،  من 

الها ذلك  في  بما  بعد،  النصية  االتصال عن  الرسائل  تطبيقات  البريد  والصوتية تف،   ،
 إيداع الشكايات؛اإللكتروني، والمنصات اإللكترونية من أجل 

الحثيث - األحكام  إل   السعي  لكافة  القضاة  ولوج  يضمن  شامل  معلوماتي  نظام    –يجاد 
اإلستئنافية   الدوائر  صعيد  على  قصد  ب   –وخاصة  النقض،  محكمة  قرارات  فيها  ما 

 اإلستئناس بها في اجتهاداتهم واإلعتماد عليها في عملهم؛ 
اإلجراءات  رقم - مساطرنة  واألمنية   وتبسيط  القضائية  تأمين  اإلدارة  مع  كافة ،  وضع 

في نظام مؤمن يمكن القضاة والموظفين المختصين قانونا الولوج اإلجراءات اإللكترونية  
لمحاكم والقضاة والموظفين  عدة التقنية بشكل دائم رهن إشارة رؤساء ا إليه مع وضع المسا

ن قانونا داخل كل محكمة قصد التغلب على كل إشكال تقني فردي أو جماعي  المختصي 
 في حينه؛ 
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التسهيل   - والمصاريف  الرسوم  للنج أداء  تكريسا  إلكتروني  بشكل  وتوخيا  قضائية  اعة 
 ؛للشفافية

نظام   - إعمال  تواجه  تقنية  إلى أي صعوبة  الجلسات اإلشارة  ضرورة تضمين محاضر 
 محاكمات عن بعد في الميدان الزجري؛ ال

 إلى بدل اللجوء المفرط    اعمال بدائل االعتقالوالغرامة التصالحية و تفعيل مسطرة الصلح   -
 عيل بدائل العقوبات القصيرة المدة؛تف و  االعتقال االحتياطي، 

النظري  - الحراسة  تحت  الموقوفين  وضع  مكان  إلى  العامة  النيابة  قاضي   ة انتقال 
انتقالهم   بداخله وذلك لمنع  بينهم  مباشرة إلى المحاكم وتفادي أواستنطاقهم  ي اختالط 

 ؛ المعتقلين االحتياطيين الذين يتم إحضارهم من السجن وبين 
و  - القضائية  الشرطة  أعوان  لتحرير تخويل  الضبطية  الصفة  المساعدة  القوات   ضباط 

باط  تمهيدي الذي يعهد به إلى ضوالمعاينة دون باقي إجراءات البحث ال  فمحاضر اإليقا
 ؛ ائيةالقض  للشرطة

المقررات  على    السهر - إلى جانب  نشر جميع  الرسمية  الجريدة  التنظيمية واإلدارية في 
بقانون اإلعالن عن حالة الطوارئ   لمرسومالمشار إليها في المادة الثالثة من ا  الوسائل

 ؛ لصحيةا
العالمية   -   ،سيناريوهات خطيرة  وتفاديتظافر الجهود وتوحيد القوى لتجاوز هذه األزمة 

المجتمع    وعلىد من تداعياته على صحة المواطن  آثار هذا الوباء والح   باستباق  وذلك
 ؛ مدنيخاصة منظمات المجتمع الو كل األطراف  إشراكككل عبر 

  ،وات العمومية في ممارسة مهامهاعلى تقييد جميع السلطات والمؤسسات والق  صحر ال -
العامة، ألن   شموليتها في ظرف األزمة الصحيةب  حقوق اإلنسانل باحترام    أدوارهاب والقيام  

المؤسسات الدستورية بكل مرافقها عليها ان تمارس صالحياتها العادية في ظل أحكام  
يرف ان  شانه  من  وهذا  درج الدستور،  قبل  ع  من  بالمسؤولية  اإلحساس  نات  المواطة 

 ؛ تجاه المجتمع والمواطنين تجاه أنفسهم و 
لتعامل معها ، وا من طرف المؤسسات الحكومية   االلتفات إلى توصيات المجتمع المدني -

للمجموعات األكثر عرضة لخطر   الالزمة  الحماية  بتوفير  يتعلق  فيما  بجدية، خاصة 
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الحرص على صيانة  من حيث  مواطنين  للحماية  تكريس ضمانات ال، و اإلصابة بالفيروس 
 ؛ الحريات والحقوق األساسية

 . حة الجريمةالتصدي لمكاف آليات في إشراك وسائل اإلعالم -

 2020 أبريل 19انتهى بعون هللا وتوفيقه. الرباط، في: 
 ة ـيـالرحي   د.حسن     

 أستاذ جامعي بكلية الحقوق بفاس      


