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 ديم:تق
  مع   متالئمة  ت�ون   أن   يجب  وال�ي   القوان�ن  با��  عنھ  تتفرع  الذي   األس�ى  القانون   املبدأ،   حيث  من   الدستور،  �عت��     

  أم  �سيطة  الدولة،  لش�ل  األساسية  القواعد  ع��  ينص  أن  يلزمھ  اهتمامھ،  مجاالت  الدستور   هذا  وليستو��   فصولھ.  مقتضيات 

 الت�و�ُن   حيث  من  ف��ا  العامة  السلطات  و�نظم  برملانية،  أم  رئاسية  ا�ح�ومة،  وش�ل  جمهوري،  أم  مل�ي  ا�حكم،  ونظام  مركبة،

 الضمانات  و�ضع  وا�جماعات  لألفراد   األساسية  وا�حقوق   والواجبات  سلطة،  �ل  وحدود   السلطات  ب�ن   ال�ي  والعالقاُت   واالختصاُص 

   ملمارس��ا.

  دستوُرها،   :1عوام�حال  ثالثة  ع��  �عتمد   أمة  �ل   مص��   أن  ع��  )BIDAULT Georges(  بيدو   جورج   الدستوري  الفقيھ   يؤكد 

 
ُ
 النفوس.  �� يبعثھ الذي االح��ام ومدى ��ا، ينفذ  ال�ي والطر�قة

  مقدم��ا   و��  الديمقراطية،  املبادئ  مع  تطابقھ  ومدى  ا�حتوى   هو  األهم  ولكن  فقط،  الشك��  ا�جانب  الدستور   ��  ��م  وال

  حيث   ا�حديث،  العصر  ��   اإل�سان  حقوق   وثائق  أو��  صر�ح،  �ش�ل  عليھ،  نصت  ما  وهذا   وا�حر�ات.  ا�حقوق   واح��ام  السلط  فصل

  ضمانات   فيھ  تتوفر  ال  مجتمع   "�ل  أن  1791-1789  لسنة  واملواطن  اإل�سان  �حقوق   الفر���ي  اإلعالن   من  16  املادة  تضمنت

  غ��  والدولة   الدستور�ة  الدولة  ب�ن  التفر�ق   يتم  األساس  هذا  وع��   .2دستور"  بدون   مجتمع  فإنھ  السلطات،  ب�ن  الفصل  وال  ل�حقوق 

  وهو   املضمون،  يحدده  ما  بقدر  دستور   ع��  الدولة  توفر  ��  املتمثل  الش�ل  يحدده  ال  الدستور�ة  الدولة  معيار  أن  أي  الدستور�ة.

 ا�حقوق.  وضمانات  السلط فصل ع�� الدستور  هذا تنصيص

ب   الدستور،  وتقييم  فحص  عند  كب��ة  بأهمية  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  باب  يحظى  سبق،  ما  ل�ل   باب   ��  دائما  و�رتَّ

 تناقض  تفكيك  إ��  ا�حاجة  عند  حاسمة  وت�ون   الكث��  ال��يء  �ع�ي  ال��اتبية  حيث  من  األولو�ة  وهذه  السلطات،  باب  ع��  سابق

  ��  القواعد   ��ذه   ُ�عمل  .3الدستوري  امل�ن   ��  وال��تيب  الوجود  ��   األسبق  للفصل   دستور�ة  قيمة  �عطي   حيث  فصل�ن  ب�ن   حاصل

  استثنائية. تداب�� تتطلب استثنائية ظروف أو استثنائيا �عامال �ستلزم استثناءات تحدث  ولكن العادية، األحوال

  هذه   ضبط   يلزم  والقانون"   ا�حق  "دولة  األك��  الشعار/الهدف   مع  التام   اال��جام  ولضمان  الدستور   خرق   يتم   ال  وح�ى 

 فوق   الشعب  "سالمة  الشه��ة  الرومانية  القاعدة  ��  سنده  يجد  األمر  وهذا  االستثنائية.  التداب��  هذه   وضبط  ا�حاالت/الظروف

  إ��   باالستناد   ولكن  الدستور،  سمو  االستثنائية  الظروف  هذه  حالة  ��  تفوق   استثنائية  مشروعية  أمام  الباب  يفتح   ما  وهو  القانون".

  طبيعة   ذات  وسائل  ع��  التعب��  هذا  و�دل   األزمات.  تدب��  أو  الضرورة  حالة   بنظر�ة  عليھ  يصط�ح  ما  وهذا   عل��ا.  ينص  الذي  الدستور 

  إ��  طو�لة  ملدة  بتجنب،  أو  بتلي�ن  جميعا  ت��جم  ولك��ا  مح��  أو   وط�ي  طا�ع  ذات  استثنائية،  أوضاع  ملواجهة  معدة   مختلف�ن   ومدى 

 . 4العامة ا�حر�ات شأن �� عادية ألزمنة ما، حد

  املصنفة   القانونية  األح�ام   تحليل  و�ب�ن   االستثنائية،  السلطات  مفهوم  أوسع،  عام  مفهوم   ��  األزمة  سلطات  إدخال  و�مكن

  واالنقالب  (ا�حرب  سياسية  طبيعة  ذات  استثنائية  أوضاع  ملواجهة  معدة  أح�ام  ع��  عموما،  تدل،  األزمة  سلطات  أن  التسميت�ن   ��

  سيا��ي  عامل  أي  عن مستقلة أوضاع  مع   التجاوب إ�� ��دف  أح�اما تتضمن االستثنائية السلطات طبيعة أن ح�ن �� مثال) والتدم��

 .5طبيعية) �وارث  (أي

 
 . 1ص.، 1976، دار ال��ضة العر�ية، القاهرة، 3فؤاد العطار، "القانون اإلداري"، ط  -1

2 https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen (2020 شوهد بتار�خ 30 أبر�ل) 

 والنص األص�� بالفر�سية هو: 

"Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". 

من    -  3 (الفصول  الثا�ي  الباب   �� وا�حر�ات  ا�حقوق  ع��  التنصيص  تم  املغر�ي  الدستور  واألح�ام  40ح�ى    19��  التصدير  �عد  مباشرة  السلطة )  ثم  امللكية،  أبواب  وقبل  العامة، 

 التشريعية، ثم السلطة التنفيذية، وهناك �� الفقھ الدستوري اتجاه بأن الفصل الذي �سبق �� ال��تيب يحظى بأهمية أك�� عن التعارض.

   .705، ص.1996، 1لدراسات والنشر والتوزيع، ب��وت، ط أوليفيھ دوهاميل وأيف مي�ي، امل�جم الدستوري، ترجمة منصور القا��ي وزه�� شكر، املؤسسة ا�جامعية ل - 4

 . 705املرجع السابق، ص.  - 5

https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
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  هذه   �شريع  ع��  وتركز   املغرب،   ��   وا�حر�ات  ا�حقوق   مجال  ع��  �ورونا  جائحة  تداعيات   برصد  البحثية  الورقة  هذه   ��تم 

  استد��   ما  وهو   ا�حقوقية.  للمقار�ة  تمثلها  ومدى   ال�حية  الطوارئ   حالة  تن�يل  وطر�قة  الدولية  للمعاي��  مالءمتھ  ومدى  ا�حالة

    والتنظي�ي. والقانو�ي الدستوري  وأساسھ التشريع هذا  سياق دراسة

 االستثنائية   ا�حاالت ��  وا�حر�ات ا�حقوق  تدب��  أوال:

  املشرع  و�عامل  ا�حاالت  لهذه   رصد   خالل   من   االستثنائية  ا�حاالت  هذه   ��   وا�حر�ات  ا�حقوق   لتدب��  الشق   هذا   ��   سنتطرق 

 ا�حاالت   هذه  رصد  ��   الفر�سية   التجر�ة  تفوق   �سبب   والفر���ي  املغر�ي  التشريع�ن   ب�ن   مقارنة  لدراسة  نتطرق   ثم  معها،  الدو�� 

   الفر�سية. املدرسة من أساسا �ستقي الذي  املغر�ي التشريع من�ج و�سبب 

I –  معها الدو�� والتعامل  االستثنائية ا�حاالت  رصد 

  االستثنائية   والسلطات  Les pouvoirs de criseاألزمة"  "سلطات  مصطل��  األو��   ��  نتناول   فقرت�ن   إ��   الرصد   هذا  سنقسم 

exceptionnels les pouvoirs الدو��. التشريع �� االستثنائية ل�حاالت القانو�ي للنظام الثانية  ونخصص    

 االستثنائية  والسلطات األزمة سلطات ب�ن  -1

  االستثنائية  السلطات  ب�ن  يصنف  أنھ  ح�ن  ��  واملرسوم،  والقانون   الدستور   بموجب  مسبقا  األزمة  سلطات  تنظم  ما  "غالبا

  للنظر�ة  تبعا  ل�ح�ومة،  النيا�ي  ا�جلس  يمنحها  خاصة  سلطات  (أي:  الوضع  �سبب  ضرور�ا  �غدو  للشرعية  منتظم  تلي�ن  أيضا

  من   تولد  نتائج   فهناك  العلمية.  الدقة  االستثنائية  والسلطات  األزمة  سلطات  ب�ن  للتمي��  وليس   االستثنائية...).  للظروف   االج��ادية

  أو  سيا��ي  مصدر  ذات  استثنائية  أوضاع  مواجهة  تتيح   مثال،  فر�سا  ��  الطوارئ   حول   القانون   القانونية،  األح�ام  �عض  أن  ��  الواقع

 معا.  آن  �� طبيعية �وارث عن ناجمة

  الشرعية   �عليق   إ��  الظروف،   �عض   ��   ضرورة،  هناك  ت�ون   قد   أنھ  ��  القديمة  الفكرة  األزمة   سلطات  أساس  ��   توجد

 لوقت  قوس�ن   ب�ن  بوضعها  تق��ي   ا�حر�ات  هذه  حماية  وأن   الفردية،  ا�حر�ات  ع��  الدولة  أمن  وتقديم  العادية،  األزمنة  ��  القائمة

 باسم الدكتاتور�ة ومخاطر  ومتحرك،  دقيق ا�حر�ة  ومتطلبات  النظام متطلبات   ب�ن بھ القيام يجب  الذي  والتوفيق  ما.  حد  إ�� طو�ل

  ��  التفك��  جرى   وقد  لذلك.  كنتيجة  األزمة  وسلطات  األزمات،  مضاعفة  رأى  العشر�ن  القرن   أن  وا�حال  أكيدة.   األمن  أو  الضرورة

   .6مسبقا" لها باإلعداد  السلطات هذه   استخدام يولده أن يمكن  الذي اإلفراط من ا�حماية

 إضفاء  إن  مع  العامة  ا�حر�ات  فكرة  تقهقر  إ��  و�قود   معيار�ة  يجعلها  األزمة  سلطات  ع��  املؤسسية  الصفة  إضفاء  إن

 يمكن   ال  واألزمات  األزمة.  لسلطات  املواطن�ن  تيقظ  تناقض  وقد  أفضل.  �ش�ل  ع��ا  يدافع  أن  فيھ  مفروض   هذا  املؤسسية  الصفة

  �جموعة   املسبق   والتوقع  املتوقع،  لغ��  دائما  م�ان  وهناك   ومباشر...)   خط��   ��ديد   داهم،  (خطر   م��مة   بطر�قة  إال   تحديدها

  هذه   األزمة  وسلطات  األزمة.  خالل  جديدة  استثنائية  سلطات  تصور   وجوب  جديدة،  أزمة  حدوث   عند  يمنع،  ال  أزمة  سلطات

    .7لها  اإلعداد أو مسبقا  املتوقعة األزمة سلطات لتوسيع استخدامها يمكن  مع�ن بموضوع ا�ختصة

 الدو��  التشريع �� االستثنائية ل�حاالت القانو�ي النظام -2

  ال�ي   وا�حر�ات،  ا�حقوق   ع��   التضييق  ��   والتوسع  ��يء   �ش�ل  السلطات   طرف  من   الضيق   الهامش  هذا   الستغالل  وتفاديا

 عليھ  نصت  ما  ذلك  ومن  االستثنائية،  الف��ات/ا�حاالت  هذه  ��  الدول   حركة  لتقييد  كب��ا  مجهودا  الدو��  املنتظم  بذل   األصل،  ��

  أبر�ل/ماي  ��  إيطاليا  ��  (ا�عقد  10س��ا�وزا  مؤتمر  مبادئ  كذلك  وهناك  .9والسياسية  8املدنية  ل�حقوق   الدو��  العهد  من  4  املادة

 
 . 706املرجع السابق، ص.  -6

  .707 -706املرجع السابق، ص.   -7

، وفقا ألح�ام  1976مارس   23، و�دأ نفاذه �� 1966د�سم��  16) املؤرخ ��  21-ألف (د  2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة  -8

) ( ظه�� شر�ف رقم 1980ماي    21موافق ل   1400رجب    6(  3525سمية عدد  و�شر �� ا�جر�دة الر   1979ماي    3وصادق عليھ ��    1979يناير    19. أما املغرب فقد وقع عليھ ��  49املادة  

 . 34، ص. 1998، 1). ينظر: الوزارة امل�لفة بحقوق اإل�سان، املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإل�سان، الكتاب األول، ط1979نون��   8املوافق ل  1399ذي ا�حجة  17بتار�خ   1.79.186
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  وقد   اسـتثناءات،  أو  قيـود  فرض  تج��  ال�ي  والسياسية  املدنية   با�حقوق   ا�خـاص  الـدو��  العهـد  ��  الـواردة  باألحكـام  املتعلقـة  )1984

  التفس��ات   من  موحدة  مجموعة  العتمـاد   سـ��ا�وزا  ��  اجتمعـوا  دوليـا  خـب��ا  31  من  م�ونة  �جنة  طرف  من  املبادئ  تلك  وضعت

  وموثوقـة   هامـة  إرشـادات  تـوفر  فإ��ـا  القـانون،   قـوة  املبـادئ  لهـذه  ليـست  أنـھ  من  الرغم  وع��  العهد.  هذا  ��  الواردة  التقييدية  للشروط

  كما  اإل�ـسان.  حقـوق   �جنـة  مـن  عـام  �عليـق  �غط��ا  ال  ال�ي  ا�حاالت  ��  وخاصة  العهد،  ��  الواردة  املصط�حات   بمعـ�ى  يتعلـق  فيمـا

 لفهم  اإلرهاب م�افحة سياق  �� األساسية وا�حر�ــات اإل�ــسان حقــوق   وحمايــة  بتعز�ــز املعــ�ي ا�خــاص  ــرر املق  تقر�ــر ع�� االطالع يمكن

 .11التقييد ضوابط

 ��:  الشروط  من بمجموعة ومشروط  استثناء التقييد أن ا�جال هذا  �� الدو�� التشريع من  �ستنتج 

 رسميا؛ ع��ا ومع�� ضرورة  وجود من بد فال  :الضرورة حالة -أ

  ل�جنة   الطوارئ   حاالت  أثناء  العهد  بأح�ام  التقيد  �عدم  ا�خاصة  4  املادة  ع��   29  التعليق  تضمن  حيث  :الرس�ي  اإلعالن -ب

  حماية   لنظام  بالنسبة  قصوى   بأهمية  العهد   من   4  املادة   "تتسم  ي��  ما  ) 2001(   والسبعون   الثانية  الدورة  اإل�سان  بحقوق   املعنية

  (...)   الضمانات  من  محدد  لنظام  املادية  وتبعاتھ  ذاتھ  هذا   التقيد  عدم  تدب��  من  كال  تخضع  (...)  العهد  بمقت��ى   اإل�سان  حقوق 

 .12إل��ما" ا�حاجة تمس ال�ي األوقات �� القانون  وسيادة   املشروعية مبدأي ع��  ل�حفاظ أسا��ي األخ�� والشرط

 عامة؛ مص�حة ا�حالة هذه   إقرار وراء ي�ون   أن بد ال :الغاية -ت

 دائمة؛  وليست مؤقتة ملدة ا�حالة هذه إقرار ي�ون  أن  بد ال :املدة -ث

   الضرورة؛ تتطلبھ ما مع  متناسب و�ش�ل إفراط و�دون   ا�حدود، أضيق �� االستثناءات  هذه  تطبيق من  بد ال :التناسب -ج

  ل�حقوق   خرقا  أو   ان��ا�ا  أو   تضييقا  وليس  تقييد   املطلوب  أن  استيعاب  من   بد   ال  :خرق   أو   تضييق  بدون   التقييد -ح

 وا�حر�ات؛

  أو   اللغة  أو  ا�جنس  أو   اللون   أو  العرق   �سبب  تمي��ي   طا�ع  ع��  االستثنائية  التداب��  هذه  تنطوي   ال  أن  يجب   : املساواة -خ

 االجتما��؛   األصل أو الدين

 رسميا؛ و�عال��ا األسباب  بيان من بد ال :التعليل -د 

  ويستحسن  القانون.  ��  االستثنائية  التداب��  هذه  ع��   التنصيص  ضرورة  ��  الشروط  أهم  وتبقى   : القانو�ي  التنصيص -ذ 

  يصدر   أنھ  بحكم  القانون   ��  األقل  ع��   أو  مباشرة)  (ديمقراطية  باالستفتاء  عادة  إقراره  يتم  أنھ  بحكم  الدستور   ��  عل��ا  التنصيص

 األزمات. لتدب�� الدستوري  بالنظام عليھ يصط�ح ما وهذا   للشعب. نواب/ممثل�ن عن

 
حدود ال�ي يتطل��ا �� حاالت الطوارئ االستثنائية ال�ي ت��دد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف �� هذا العهد أن تتخذ، �� أضيق ا�   -1نصت هذه املادة ع��: "  -9

رى امل��تبة عل��ا بمقت��ى القانون الدو�� وعدم انطوا��ا ع��  الوضع، تداب�� ال تتقيد باالل��امات امل��تبة عل��ا بمقت��ى هذا العهد، شر�طة عدم منافاة هذه التداب�� لالل��امات األخ

 تمي�� ي�ون م��ره الوحيد هو العرق أو اللون أو ا�جنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتما��.

 .18و 16و  15و  11) و2و 1(الفقرت�ن  8و  7و 6ال يج�� هذا النص أي مخالفة ألح�ام املواد -2

�ا و�األسباب ال�ي ا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن �علم الدول األطراف األخرى فورا، عن طر�ق األم�ن العام لألمم املتحدة، باألح�ام ال�ي لم تتقيد �ع�� أية دولة طرف �� هذ  -3

 دفع��ا إ�� ذلك. وعل��ا، �� التار�خ الذي تن�ى فيھ عدم التقيد، أن �علمها بذلك مرة أخرى و�الطر�ق ذاتھ". 

 29، ص.مركز الكتاب اال�ادي�ي، م�جم مصط�حات حقوق اال�سان العاملي، جون جيبسون  - 10

 https://bit.ly/2NeVzAx): 2020يونيو   1نشور كذلك ع�� الرابط التا�� (شوهد �� م
 ):2020ماي  3قر�ر، ير�� مراجعة الرابط التا�� (شوهد �� لالطالع ع�� الت - 11

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/61/267 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html): 2020ماي  3�امال، وهو مفيد جدا، ينظر الرابط التا�� (شوهد ��  29لالطالع ع�� التعليق   -12

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/61/267
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%88%D9%86+%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86%22
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%22
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/61/267
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
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  ��   ا�حق  مثل   التقييد،  من  ��ائيا  وا�حر�ات  ا�حقوق   �عض  �ستث�ى  فإنھ  ا�حالة  هذه   إقرار  ورغم  : ا�حقوق   �عض  استثناء -ر

 أية   إجراء  يجوز   ال  ا�خصوص،   وجھ  وع��  بالكرامة.  ا�حاطة  أو  الالإ�سانية  أو  القاسية  العقو�ة  أو  واملعاملة  التعذيب  )،6(م   ا�حياة

  بال��ام  الوفاء  عن  �جزه  �جرد   إ�سان  أي  �جن  يجوز   ال  )،8(م  االس��قاق  )،7(م   ا�حر  رضاه  دون   أحد   ع��  علمية  أو  طبية  تجر�ة

 ). 18(م  والدين  والوجدان الفكر  حر�ة )، 11(م �عاقدي

 Michelle  باشليھ  ميشيل  اإل�سان  �حقوق   السامية  املفوضة  تصر�حات  ��   الضوابط  هذه  حضور   الحظنا  سبق،  ما  ل�ل
13Bachelet،  ال�ي  والطارئة  االستثنائية  التداب��  بحجة  اإل�سان  حقوق   ان��اك  عدم  إ��  ا�ح�ومات  دعت  ح�ن  19�وفيد  جائحة  �عد 

 حالة  تمنحها   ال�ي  "الصالحيات  أن   من  وحذرت  ، 19�وفيد   من   األ�خاص  بحماية  املتمثل  الهائل  التحدي  مواجهة  ��   �عتمدها

  ��   وجودها  و�دامة  الس�ان،  ع��  والسيطرة  املعارضة،  �حق  ��دف  �ستخدمھ  سالحا  �ش�ل  أن  يجب  ال  ل�ح�ومات  الطوارئ 

  تفيد   العالم  من   مختلفة  مناطق   من   عديدة   تقار�ر  "وردتنا  أنھ  وأشارت  أقل."   وال  أك��  ال  بفعالية،  للو�اء  التصدي  ��دف  بل  السلطة،

  وحظر   الص��  با�حجر  االل��ام  ع��  الناس  إلجبار  األحيان،  �عض  ��  والقاتلة  املفرطة،  القوة  �ستخدم  األمن  وقوات  الشرطة  بأن

  "من   أنھ  وأكدت  ضعفا".  وأك��ها  الس�ان   شرائح   أفقر   إ��   ينتمون   أ�خاص  ضد  االن��ا�ات  هذه   مثل  ترتكب  ما  وغالبا  التجول.

  غ��   هو  طعام،  عن  يأس  ب�ل  بحثا  التجول   حظر  لكسره  معاملتھ  إساءة  أو  احتجازه  أو  �خص  ع��  النار  إطالق  أن  جدا  الوا�ح

  �عض   و��   خط��ا.   أو  صعبا  أمرا  للوالدة،  املستشفى  إ��  املرأة  وصول   جعل  إ��   بالنسبة  ا�حال  ��  كما  تماما  قانو�ي،  وغ��  مقبول 

  "��  أن  وتا�عت  املوت"   من   إلنقاذهم  اعُتِمَدت  أ��ا  املف��ض  من   لتداب��  املناسب   غ��  التطبيق   �سبب   حتفهم  الناس  يلقى  ا�حاالت،

  اآلمنة.  وغ��  الضرور�ة  غ��  املمارسات  من  وهذا  التجول،   حظر  ان��اك  �سبب  األ�خاص   من  اآلالف   ُ�عَتقل  البلدان،   �عض

  بصورة  سراحھ  إطالق  يمكن  من   سراح  إطالق   إ��   �س��   أن  الدول   وع��  شديدة،  بمخاطر  محفوفة  بيئات   وا�حبوس  فال�جون 

 14األ�خاص." من  املز�د احتجاز وعدم  آمنة،

II- مقارنة  دراسة االستثنائية: ل�حاالت القانو�ي  النظام 

  الفقرة   ونخصص  املغر�ي  التشريع  ��  االستثنائية  ل�حاالت  القانو�ي   النظام  األو��  ��  نتناول   فقرت�ن  إ��  الشق  هذا  سنقسم

 واملغر�ي.   الفر���ي التشريع �� االستثنائية ل�حاالت القانو�ي للنظام الثانية

 املغر�ي   التشريع �� االستثنائية ل�حاالت القانو�ي  النظام -1

  و�شري��  دستوري  فراغ  وجود   املغر�ية  الدولة  اكتشفت  استثنائية  تداب��  اتخاذ   إ��  واالضطرار  �ورونا  جائحة  ظهور   بمجرد 

  جعل   ما  وهو  أخرى،   دون   األزمة  وحاالت  االستثنائية  الظروف  �عض  ع��  فقط   التنصيص   يتضمن  فالدستور   الطوارئ.  حالة  �شأن

    .15ال�حية الطوارئ  حالة  إقرار لت��ير وتأو�لهما  24و   21  ف  مقتضيات إ�� ت�جأ ا�ح�ومة

  العادي  الس��  �عرقل  ما  األحداث  من  وقع  أو   مهددة،  الوط�ي  ال��اب  حوزة  �انت  "إذا  : 59  ـف  ينظمها  ال�ي  :االستثناء   حالة

 النواب،   مجلس  ورئيس  ا�ح�ومة،  رئيس  من  �ل  استشارة  �عد  بظه��،  االستثناء  حالة  ُ�علن  أن  للملك  أمكن  الدستور�ة،  للمؤسسات

 ال�ي  اإلجراءات  اتخاذ   صالحية  بذلك  امللك  وُ�خول   األمة.  إ��  خطاب  وتوجيھ  الدستور�ة،  ا�حكمة  ورئيس  املستشار�ن،  مجلس  ورئيس

  ال��ملان   يحل   ال  .الدستور�ة  للمؤسسات  العادي   الس��  إ��   اآلجال،  أقرب   ��   الرجوع،  و�قتض��ا  ال��ابية،  الوحدة  عن  الدفاع  يفرضها

 
انتخبت   .، و�� ال�خصية السا�عة ال�ي �شغل منصب املفوضة السامية2018سبتم��    1�حقوق اإل�سان ��    تولت السيدة ميشيل باشليھ منصب مفوضة األمم املتحدة السامية  -  13

البلد، وكذلك أول امرأة تتقلد منصب وز�ر الدفاع �� شي�� و�� أمر��ا الالتينية (2018-2014و  2010-2006رئيسة للشي�� مرت�ن ( ).  2002-2000). و�� أول امرأة تتو�� رئاسة هذا 

 منصب وز�رة ال�حة (وشغ
ً
. ملز�د من املعطيات ينظر الرابط التا�� (شوهد 1993). أما املفوضية السامية �حقوق اإل�سان �� األمم املتحدة فقد تأسست �� عام  2004-2002لت أيضا

 https://bit.ly/2UYY1PW):  2020ماي  5�� 

14- https://bit.ly/2UYY1PW   �� أبر�ل 27والتصر�ح �ان يوم  2020أبر�ل  30شوهد  

اح��ام ا�حر�ات   ع��: "ل�ل فرد ا�حق �� سالمة �خصھ وأقر�ائھ، وحماية ممتل�اتھ. تضمن السلطات العمومية سالمة الس�ان، وسالمة ال��اب الوط�ي، �� إطار  21ينص الفصل    -15

  ع��: "ل�ل �خص ا�حق �� حماية حياتھ ا�خاصة".  24". وتنص الفقرة األو�� من ف وا�حقوق األساسية املكفولة ل�جميع

https://bit.ly/2UYY1PW
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رفع  مضمونة.  الدستور   هذا  ��  عل��ا   املنصوص  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  تبقى  االستثنائية.  السلطات  ممارسة  أثناء
ُ
  حالة   ت

 ". .إلعال��ا املقررة الش�لية اإلجراءات و�اتخاذ   إل��ا، دعت  ال�ي  األسباب انتفاء بمجرد االستثناء

  رئيس   بالعطف  يوقعھ  ظه��  بمقت��ى   ا�حصار،  حالة  عن  يوما  ثالث�ن   ملدة   اإلعالن   "يمكن  : 74  فـ  بمقت��ى   ا�حصار  حالة -1

 بالقانون".  إال األجل هذا تمديد  يمكن وال ا�ح�ومة،

  �شأن   للتشاور   هيئة  بصفتھ  لألمن،  أع��  مجلس  "ُيحدث  ع��:  ينص  الذي  54ف  و�نظمھ  :منلأل   األع��   ا�جلس -2

  .ا�جيدة   األمنية  ا�ح�امة  ضوابط  مأسسة  ع��  أيضا  والسهر  األزمات،  حاالت  وتدب��  للبالد،   وا�خار��  الداخ��  األمن  اس��اتيجيات

  محدد.   أعمال  جدول   أساس  ع��   ا�جلس،  لهذا   اجتماع  رئاسة  صالحية  ا�ح�ومة  لرئيس  يفوض   أن  ولھ  ا�جلس،  هذا   امللك  يرأس

  والرئيس   املستشار�ن،  مجلس  ورئيس  النواب،  مجلس  ورئيس  ا�ح�ومة،  رئيس  ع��  عالوة  تركيبتھ،  ��  لألمن   األع��  ا�جلس  يضم

  وكذا  الوط�ي،  الدفاع  و�دارة   والعدل،   ا�خارجية،  والشؤون   بالداخلية،  امل�لف�ن  الوزراء  القضائية،  للسلطة  األع��   للمجلس  املنتدب 

 ألشغال   مفيدا  حضورها  ُ�عت��  أخرى   �خصية  و�ل  امللكية،  املس�حة  بالقوات  سام�ن  وضباط  األمنية،  اإلدارات  عن   املسؤول�ن 

 ا�جلس.   لهذا  الداخ��   النظام  الورقة  هذه  كتابة  �حد  يصدر  ولم  و�سي��ه".  تنظيمھ  قواعد  للمجلس  داخ��  نظام  و�حدد  .ا�جلس

  بالضبط؟ ال�حية الطوارئ  وحالة الطوارئ؟ حالة ع��  التنصيص  يتم لم فلماذا

 أن  رغم  التوق��  البعد  وغياب  صياغتھ  وسرعة  الدستور   وسياق  مال�سات  م��ا  متعددة  لعوامل  ذلك   سبب  إرجاع  يمكن

 ال  وهنا  أمكن.  ما  الثغرات  وتجنب  القانون   عمر  إلطالة  توق��  بحس  لظاهرة  �شرع  ألننا  التشريع  جودة  سمات  من  هذا  استحضار

  ا�خاطر   تدب��  عن  تتحدث  �افية  نصوص  بدون   الدستور   صدر  ولذلك  تجاهل،  عن  ر�ما  بل  فقط  �غرات  أو  نقائص  عن  نتحدث

 لم   ال�ي   ا�حصار  حالة  ع��   األمر  هذا  و�نطبق   املتوقعة.  األزمات  ل�ل  �غطي��ا  وعدم  النصوص   هذه  بنقص   القول   يمكن  أو  واألزمات

 اآلن.  �حد ينظمها قانون  يصدر

 17مل�ي  مرسوم  وهو  ،16قديم  مل�ي  مرسوم  وهو  مقامھ،  يقوم  ما  هناك  ولكن  قانون،  أي  هناك  ليس  التشري��،  املستوى   ع��

 وم�ون   554.65  رقم  يحمل  األمراض  هذه  ع��  للقضاء  وقائية  تداب��  واتخاذ   األمراض  ببعض   التصر�ح   بوجوب  يتعلق  قانون   بمثابة

 والداخلية   ال�حة  لوز�ر  الص��   ا�حجر  ��  مقتضياتھ  تنفيذ   �عطي  أنھ  قانون   بمثابة  املل�ي   املرسوم  هذا  ��   واألهم  .18فصول   8  من

  بإعالن   2.20.293  ملرسوم  كمرجع   ذكره  تم  املرسوم   هذا  أن   العلم  مع  �عليل.   وال  م��ر  بدون   ��ائيا  استعمالھ  عدم   لوحظ  لكن   معا.

 .�ورونا ف��وس تف��ي ملواجهة الوط�ي ال��اب أرجاء �سائر ال�حية الطوارئ  حالة

  عل��ما   املنصوص  ا�حصار  حالة  أو  االستثناء  حالة  مواصفات  عل��ا  ينطبق  ال  �ورونا  جائحة  حالة  أن  استخالص  يمكن

 املقارنة. التجارب أنتج��ا كما  االستثنائية الظروف عن  لنتحدث القوس  نفتح  وهنا دستور�ا.

 واملغر�ي   الفر���ي  التشريع �� االستثنائية ل�حاالت القانو�ي  النظام -2

 l'état  االستثناء  وحالة  ،état d’urgenceالطوارئ   وحالة  ،état de guerre  الدفاع  ا�حرب/  حالة  ��:  حاالت  أر�ع   ب�ن  نم��

d'exception،  ا�حصار  وحالةétat de siège.  ��  فوارق   وهناك  متباينة،  ��  بينما  واحد  مفهوم  ع��  خطأ  أحيانا  تطلق  حاالت  أر�ع  

 دس��ة  كب��  �ش�ل  طورت  أل��ا  الباب  هذا   ��  مفيدة   الفر�سية  والتجر�ة  ومد��ا.  إل��ا  يدعو   ومن  موضوُعها  حيث   من  سواء  بي��ا  كث��ة

  وتقني��ا.  األزمات

 
ر�يع األول   17بتار�خ    554.65املتعلق بإعالن حالة االستثناء. و�تعلق األمر باملرسوم املل�ي رقم    136.65اتخذ �� ظل حالة االستثناء وهو ما ينص عليھ استناده إ�� املرسوم املل�ي    -16

 . 1483ص.   1967/ 05/07، بتار�خ 2853) منشور �� ا�جر�دة الرسمية، عدد 1967 ويوني 26( 1387

 وما �عدها. 74، ص. 2020، 1للتوسع أك�� �� مصط�ح مرسوم مل�ي ينظر: عمر احرشان، األساس �� دراسة املصط�ح القانو�ي، مطبعة النجاح ا�جديدة، الدار البيضاء، ط -17

 .1483، ص. 1967يوليوز  5، بتار�خ 2853ا�جر�دة الرسمية، عدد  -18
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  ��   �انت  ا�حالة  هذه  فر�سا  استعملت   مرة   وآخر  35  املادة   ��  ا�خامسة  ل�جمهور�ة  الفر���ي  الدستور   ينظمها  :ا�حرب   حالة  -

 القوات   تقوم  أن  بقرارها  ال��ملان  بإبالغ  ا�ح�ومة  تقوم  ال��ملان.  من  بإذن  ا�حرب  إعالن  "ي�ون   ع��  وتنص   ال��ملان.  و�تخذها  ،1939

  املذ�ور.   التدخل  أهداف  وتدقيق  �عرض  وتقوم  املذ�ور.  التدخل  بداية  �عد  أيام  ثالثة  خالل  األك��  ع��  ا�خارج،  ��  بالتدخل  املس�حة

  التمديد   طلب  ا�ح�ومة  تقدم   أشهر،  أر�عة  املذ�ور   التدخل   يتجاوز   وح�ن   تصو�ت.  يتبعھ  ال  نقاش  إ��  املعلومات  هذه  تقود  قد

   ال��ملان يكن لم و�ذا   ال��ائي. القرار اتخاذ الوطنية ا�جمعية من  تطلب  وقد إذن.   تفو�ض/  ع�� ل�حصول  لل��ملان
ً
 انقضاء  عند  منعقدا

  "يتداول   ع��  49  الفصل  ��   الدستور   فينص  املغرب،   ��   أما  التالية".  دورتھ  افتتاح  عند  الطلب   هذا  ��  يفصل   فإنھ  أشهر  األر�عة  مدة 

 إشهارا�حرب..."  ا�حصار؛ حالة إعالن ... التالية: والنصوص القضايا ��  الوزاري  ا�جلس

régime (  ل�حر�ات   تقييدا   و�ستلزم   للدولة  ا�خار��   أو   الداخ��  األمن   ��دد  وشيك   خطر   حالة  ��   ت�ون   :ا�حصار  حالة-

restrictif des libertés publiques(  ا�حصار  حالة  ت�ون   العادة  و��  فقط.  م��ا  جزء  ع��  أو  األرا��ي  جميع   ع��  إعال��ا  و�مكن  

  مجلس  من  بأمر  ا�حصار  حالة  فرض  "ي�ون   ع��  تنص   ال�ي  36  م  19الفر���ي  الدستور   ��  و�نظمها  الطوارئ.  حالة  من   درجة  أخطر

  1849  غشت   9  بقانون   منظمة  العملية  وتفاصيل  منفردا".  ال��ملان  من   بإذن  إال  يوما  عشر  اث�ي   من  ألك��   تمديدها  يجوز   وال   الوزراء.

 مادة.  13  و�تضمن ، 1949  غشت 9و   1916 أبر�ل م��ا  أخرى، مناسبات �� عدل  كما

  ظه��   بمقت��ى   ا�حصار،  حالة  عن  يوما  ثالث�ن  ملدة  اإلعالن   "يمكن  : 74  ف   ��   الدستور   ينظمها  ا�حصار  حالة  املغرب،   ��

  هو   كما  ا�حالة  هذه  ينظم  قانون   هناك   ليس  ولكن  بالقانون".  إال  األجل  ھذا   تمديد  يمكن  وال  ا�ح�ومة،  رئيس  بالعطف  يوقعھ

 فر�سا. ��  موجود 

  3  بتار�خ  385.55  رقم  بقانون   منظمة  الطوارئ   وحالة  .20أوورجينس  urgens  �ع�ي   التي�ي   املصط�ح  أصل   :الطوارئ   حالة-

  1984  عام   ا�جديدة  �اليدونيا  و��  ا�جزائر،  حرب  ��  استعمالها  وتم  .22دستور�ا  عل��ا  منصوص  وغ��  21فر�سا  ��   1955  أبر�ل

  الطوارئ   قانون   عدل  وقد  .2005  عام  les banlieues  الضوا��  احتجاجات  و��  )،1984  شتن��  16  بتار�خ   821.84  رقم  (القانون 

 الدستور.  ��  إل��ا �شر  ولم بقانون  الطوارئ  حالة ينظم لم املغرب بينما )1960  أبر�ل 15(  372.60 رقم  االش��ا�� باألمر

  أو   ا�جمهور�ة  مؤسسات  �عرضت  "إذا  ع��   تنص   ال�ي   16  املادة   بموجب  الفر���ي   الدستور   ينظمها  :االستثناء  حالة-

 العامة  الدستور�ة  السلطة  توقفت  حال  و��  وجسيم،  داهم  �خطر  الدولية  الل��اما��ا  تنفيذها  أو  أراض��ا  وحدة  أو  الدولة   استقالل

  الوزراء   رئيس  الرسمية  استشارتھ  �عد  الظروف  هذه  تقتض��ا  ال�ي  التداب��  ا�جمهور�ة  رئيس  يتخذ  املنتظم،  عملها  س��  حسن   عن

  تزود  بحيث  التداب��  تحدد   سوف   اإلجراءات.  هذه   حول   ويعلمها  لألمة  خطابا  و�وجھ  الدستوري.   وا�جلس  ال��ملان   مجل��ي   ورئي��ي

  هذه   بمثل   يتعلق   فيما  الدستوري   ا�جلس   ويستشار  بواجبا��ا.  للقيام  بوسائل  ممكن،  وقت  بأسرع  الدستور�ة،  العامة  السلطات

 م��ي   �عد  الطارئة.  الصالحيات  هذه  ممارسة  أثناء  الوطنية  ا�جمعية  حل  يجوز   ال  سلطتھ.  بموجب  جلستھ  ال��ملان  �عقد   التداب��.

  أو  الوطنية  ا�جمعية  رئيس  قبل   من  الدستوري  ا�جلس  إ��   املسألة  تحال  أن  يمكن  الطارئة،  السلطات  هذه   ممارسة  من   يوما  ثالث�ن

  الشروط   �انت  إذا   ما  لتقرر   وذلك   الشيوخ،  مجلس  أعضاء  من   ست�ن  أو  الوطنية  ا�جمعية  من   عضوا  ست�ن  أو   الشيوخ   مجلس   رئيس

 
  .1958أكتو�ر  4دستور   -19

20 - urgent, pressant, participe présent de urgere, presser, faire dépêcher. 
21 - l’état d’urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent خطر وشيك/داهم résultant 

d’atteintes graves à l’ordre public soit en cas de calamité publiqueمصيبة عامة  (catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les 

pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité 

publique. 

 وتوسع �� �ل ال��اب الفر���ي.  1960ابر�ل  15محدودة وع�� األرض ا�جزائر�ة ملواجهة نزاع ولكنھ أصبح دائما باألمر االش��ا�� بتار�خ أقر هذا القانون �� البداية ملدة  -22
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  حقھ  بموجب  ا�جلس  يجري   ممكن.  وقت   أقرب  ��  املأل  ع��  قراره  ا�جلس  و�صدر   سار�ة.  تزال  ال  األو��   الفقرة  ��  عل��ا  املنصوص

 ذلك".  �عد �ان  وقت أي  �� أو الطارئة  الصالحيات ممارسة من  يوما ست�ن �عد ذا��ا بالطر�قة قراره و�تخذ اختبار هكذا

  لدفع   الظروف   تقتض��ا  ال�ي  التداب��  �افة  اتخاذ   االستثناء  حالة  إعالنھ  �عد   ا�جمهور�ة  لرئيس  املادة   هذه  حسب  إذن  يحق

  فإنھ  ولذلك  منتظم،  �ش�ل  بمهامها  القيام  من  العامة  السلطات  لتمك�ن  الشروط  بتوف��  ولإلسراع  ومؤسسا��ا،  البالد   عن  ا�خطر

  ا�جلس   استشارة  �عد  بمفرده،  يوقعها  ال�ي  واألعمال  القرارات  مختلف  اتخاذ   ��  والتنفيذية  التشريعية  السلطت�ن  محل  يحل

  �ستمران   فإ��ما  وا�ح�ومة  ال��ملان   أما  .�انت  جهة   أي  من   سياسية   أو  قضائية  مراقبة  ألية  خاضعة  ت�ون   ال  وال�ي   فقط،  الدستوري 

 مختلف   ��  وقراراتھ  الرئيس   سلطات  مع  ذلك  يتعارض  أن  دون   العادية  ووظائفهما  مهامهما   بممارسة  االستثناء  حالة  سر�ان  أثناء

  حق  ذلك   وتقدير   العامة،  للسلطات  املنتظم  الس��  وعودة   البالد  عن  ا�خطر  زوال  �عد   االستثناء  حالة  تطبيق  و�توقف  .ا�جاالت

  املس�ح   العصيان  إثر  1961  أبر�ل  23  ��  االستثناء  حالة  أعلن  الذي  د�غول   ا�جن�ال  عهد   ��  التجر�ة  هذه   فر�سا  عاشت  وقد  للرئيس.

  ح�ى   قائمة  االستثناء  حالة  ظلت  أيام  أر�عة  إال  �ستمر  لم  العصيان   هذا  أن  ورغم  ا�جزائر.  ��  الفر�سي�ن   الضباط  �عض  بھ  قام  الذي

 .رسمية  بصفة إلغا��ا عن الرئيس أعلن ح�ن  سبتم�� 30

 مل�ي   خطاب  خالل  من  ع��ا  اإلعالن  تم  وقد  البحث.  هذا  ��  ذكره  السابق  59  ف  بموجب  املغرب،  ��  االستثناء،  حالة  تنظم

 رقابة  ملتمس   املعارضة  قدمت   �عدما   وسنة   برملان،  أول   �عد  وسنت�ن   الدستور   إقرار  �عد   سنوات  3  أي  ، 1965  يونيو   7  بتار�خ 

  إذا��  مل�ي  بخطاب  رفعها   تم  حيث   1970  ح�ى   واستمرت  .1963  ماي   17  انتخابات  أعقبت   ال�ي   حني�ي  ابا  أحمد  ح�ومة   إلسقاط

 االستثناء. حالة ��اية  عن امللك فيھ أعلن  1970  يوليوز  8 يوم

 التالية: املعاي�� ع�� بناء املغر�ي التشريع �� واالستثناء ا�حصار حالة ب�ن التمي�� يمكننا سبق، ما  ع�� و�ناء

  ال��ملان   استشارة  (بدون   ا�ح�ومة  رئيس  بالعطف  يوقعھ  بظه��  ا�حصار  حالة  قرار  يتخذ   :�شأ��ا  القرار   تتخذ  ال�ي  ا�جهة -

  امللك  يتخذ   بينما  ا�حرب.  و�شهار  ��  الوزاري   ا�جلس  ��  �شأ��ا  التداول   ضرورة  ع��  ينص  49  الفصل  ولكن  التمديد)  حالة  ��  إال

 ورئيس   املستشار�ن،  مجلس  ورئيس  النواب،  مجلس  ورئيس  ا�ح�ومة،  رئيس  من  �ل   استشارة  �عد  االستثناء،  حالة  قرار  بظه��

 األمة  إ�� خطاب وتوجيھ الدستور�ة، ا�حكمة

  إعالن   أسباب  بانتفاء  تنتفي   ولكن  محددة   غ��   فاملدة  االستثناء،  حالة  و��   يوم،   30  ��  محصورة  ا�حصار  حالة  ��  :مد��ا-

 ا�حالة. 

    معا. االستثناء وحالة ا�حصار حالة �� تطبيقها يفصل قانون  غياب هناك :تن�يلها تفاصيل-

 السلطة  إ��  املدنية  السلطات  من  العام  النظام  ع��  ا�حفاظ  تداب��  انتقال  يتم   ا�حصار  حالة  ��  :وا�حقوق   ا�حر�ات   وضع-

 ا�حر�ات   وتقييد  العادية  بالقوان�ن  العمل   �عليق  و�تم  استثنائية؛  تداب��  اتخاذ   صالحية  التنفيذية  السلطة  وتخو�ل  العسكر�ة؛

 مضمونة. الدستور  �� عليها املنصوص  األساسية وا�حقوق  ا�حر�ات تبقى االستثناء حالة ��  بينما .الفردية

   والتن�يل التشريع ب�ن املغرب �� ال�حية  الطوارئ  حالة ثانيا:

 واإلش�االت   ال�حية   الطوارئ   �حالة  ذلك  و�عد  والرقا�ي،  التشري��  االختصاص  وسؤال  ال�حية  الطوارئ   �حالة  سنتطرق 

 والتن�يل.   التطبيق أثارها ال�ي

I – والرقا�ي التشري�� االختصاص  وسؤال ال�حية الطوارئ  حالة 



 الطوارئ  حالة  ظل في والحریات   الحقوق
 والتنزیل  والمالءمة التشریع أعطاب

 

 

9 

  االختصاص،  إش�االت من ذلك  أثاره وما  ال�حية الطوارئ  حالة إقرار األو��  الفقرة  ��  نتناول   فقرت�ن إ��  الشق هذا سنقسم 

  للدور   الثانية  الفقرة  ونخصص  التنظي�ي  أم  التشري��  ا�جال  هو  هل  فيھ،  تندرج  الذي  ا�جال  أو  الدستوري  بأساسها   �علق  ما  سواء

 ا�حالة. هذه   وتن�يل إقرار ملواكبة لل��ملان والتشري�� الرقا�ي

 والتنظي�ي  التشري�� واالختصاص  الدستوري األساس ب�ن  ال�حية: الطوارئ  حالة -1

  تم   ولذلك  �شري��،  اختصاص  الطوارئ   حالة  و�قرار  برملانية.  عطلة  ف��ة  وهو  مارس،  شهر  مع  19�وفيد  جائحة  تزامنت  لقد

  كث��ا   �سرعت   ا�ح�ومة  ولكن   23القوان�ن  بمراسيم  العمل  ل�ح�ومة  يتيح   الذي  الدستور   من   81  ف  مقتضيات   تفعيل  إ��   ال�جوء

 مارس.  20  من   ابتداء  وطبق  مارس  19  ��   صدر  إداري   قرار  مجرد   وهو  ببالغ  ��ا  العمل  و�دأت  �حية  طوارئ   حالة  مصط�ح  فاختارت

  22  ��  بقانون   املرسوم  مشروم  وناقشت  فأعدت  االستدراك،  ��  ا�ح�ومة  بدأت  ثم  التسرع.   أو  االرتباك  نتيجة  خطأ  أول   ارتكب  وهنا

  24و  21  ف   إ��   ف�جأت  مباشرا،  دستور�ا  سندا  ا�ح�ومة  تجد  .لم24مارس  24  ��  الرسمية  با�جر�دة  و�شر  ا�ح�ومي  با�جلس  مارس

 .26العاملية ال�حة منظمة عن الصادرة التنظيمية اللوائح  و��� 25الدستور  من

 حالة   بداية  ذكر  يتم  لم  حيث  رج��   بأثر  وطبق  مارس  24  يوم  2.20.292  رقم  بقانون   املرسوم  صدر  التسرع،  يطبعھ  و�تدب��

 ). 1(م أبر�ل 20  �� ان��ا��ا ع��  االقتصار وتم الطوارئ 

  الطوارئ   حالة  مدة   تحديد   جعل  الذي  2.20.293  مرسوم  كذلك  صدر  ولكن  بقانون،  املرسوم  هذا   ع��  األمر  يقتصر   ولم

  التمديد   تجعل   ال�ي  املقارنة  التجارب  أغلب  عليھ  سارت  ما  عكس  وهو  ع��ا،  اإلعالن  تكرر   ولو  خالص،  تنظي�ي   اختصاص  ال�حية

 ثم   ،27أبر�ل  19  من  بداية  2.20.330  باملرسوم  برملا�ي  تدخل  دون   ال�حية  الطوارئ   حالة  تمديد  تم  ولهذا  للمشرع.  اختصاص

  .29يونيو 9  من ابتداء 2.20.406 املرسوم ثم ،28ماي) 19  من  ابتداء 2.20.371  مرسوم

 امل��ان   �� لل��ملان والتشري�� الرقا�ي الدور  -2

  منھ   فقرات  طال  الذي  والتشدد   ا�خروقات  رغم  �عديل  دون   املشروع  ع��  صادق  حيث  الرقا�ي،  بدوره  ال��ملان  يقم  لم

   االعتقال. حد  تصل  ال�ي ف��ا املبالغ العقو�ات مثل ج��،  �ش�ل التطبيق  �عد ات�حت

  وهو  فر�دة.   كمادة   �عرض   ألنھ  التعديل   حقھ  من  يكن  لم   ولكن  أنظاره   ع��  بقانون   املرسوم   عرض  ال��ملانية   الدورة  فتحت   وملا

  بحالة   خاصة  أح�ام  �سن  املتعلق  2.20.292  رقم  بقانون   املرسوم  ع��  باملصادقة  يق��ي  23.20  رقم  قانون   مشروع  خالل  من  تم  ما

 
رضها بقصد املصادقة عل��ا من طرف ب عيمكن ل�ح�ومة أن تصدر، خالل الف��ة الفاصلة ب�ن الدورات، و�اتفاق مع ال�جان ال�ي �عن��ا األمر �� كال ا�جلس�ن، مراسيم قوان�ن، يج  -23

م، يودع مشروع املرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشھ بالتتا�ع ال�جان املعنية �� كال ا�جلس�ن، �غية التوصل داخل أجل ستة أيا  .ال��ملان، خالل دورتھ العادية املوالية

 .فإن القرار يرجع إ�� ال�جنة املعنية �� مجلس النوابإ�� قرار مش��ك بي��ما �� شأنھ. و�ذا لم يحصل هذا االتفاق، 

    1782)، ص. 2020مارس   24( 1441رجب  29،  6867ا�جر�دة الرسمية، عدد  -24

ممتل�اتھ21ف     -25 وحماية  وأقر�ائھ،  �خصھ  �� سالمة  ا�حق  فرد  "ل�ل  اح��ام  .:  إطار   �� الوط�ي،  ال��اب  وسالمة  الس�ان،  سالمة  العمومية  السلطات  وا�حقوق    تضمن  ا�حر�ات 

ل�جميع" املكفولة  ا�خاصة24ف    .األساسية  حياتھ  حماية   �� ا�حق  "ل�ل �خص  عل��ا    .:  ينص  ال�ي  واإلجراءات  الشروط  وفق  إال  تفتيش  بأي  القيام  يمكن  وال  املن�ل.  حرمة  تن��ك  ال 

ضد أي �ان، إال بأمر قضائي،  ال تن��ك سر�ة االتصاالت ال�خصية، كيفما �ان ش�لها. وال يمكن ال��خيص باالطالع ع�� مضمو��ا أو �شرها، كال أو �عضا، أو باستعمالها    .القانون 

 ، والعودة إليھ، مضمونة ل�جميع وفق القانون".حر�ة التنقل ع�� ال��اب الوط�ي واالستقرار فيھ، وا�خروج منھ .ووفق الشروط والكيفيات ال�ي ينص عل��ا القانون 

م    -26 ملزمة،  دولية  اتفاقية  إ��  تر��  ال  لوائح   �� العاملية  ال�حة  ملنظمة  التنظيمية  لكرامة   3اللوائح  ال�امل  االح��ام  إطار   ��" عبارة  ع��  تنص  املنظمة  لهذه  ال�حية  اللوائح  من 

 /https://www.who.int/ihr/ar): 2020يونيو  2الناس". ينظر الرابط التا�� (شوهد ��  
 .  2218)، ص. 2020أبر�ل  19( 1441شعبان   25،  6874ا�جر�دة الرسمية، عدد  - 27
 . 2776)، ص.2020ماي  19( 1441رمضان   25، 6883ا�جر�دة الرسمية، عدد -28
 . 3394)، ص. 2020يونيو  9( 1144شوال  17، 6889ا�جر�دة الرسمية عدد -29

https://www.who.int/ihr/ar/
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  12  بتار�خ   عليھ  املصادقة  مسطرة  واكتملت  فر�دة  كمادة  للمصادقة  ال��ملان  ع��  وأحيل  ع��ا  اإلعالن  و�جراءات  ال�حية  الطوارئ 

 . 30انتقائيا �ان االست�جال أن أثبتت  التجر�ة هذه فإن ولذلك  كث��ا،   تأخر الرسمية ا�جر�دة  �� النشر أن املالحظ  ولكن  ،2020 ماي

  ��   و�تمثل   املشاريع،  من  النوع  هذا   يث��ه  فق�ي  إش�ال  إثارة  دون   23.20  قانون   ع��   املصادقة  طر�قة  ع��  املرور   يمكن  ال

  صالحية   لھ  أن  أم  القانون؟  مرسوم  مواد   �عديل  دون   الفر�دة  املادة  ع��  املصادقة  ع��  تقتصر  سلطتھ  هل  ال��ملان.  سلطة  حدود 

 التنظي�ي؟  أم التشري�� ا�جال ضمن القانون  مرسوم   يندرج وهل  �عديلها؟

  ع��  بناء  االج��اد   باب  يفتح   ما   وهو  وقانو�ي،  دستوري  غموض  أو  فراغ  وجود   إ��  املوضوع  هذا  ��  املتعمق  البحث  يف��ي

 واحد.  رأي   إ�� تقود  أن يمك��ا وال التضارب يطبعها كذلك �� أ��ا وسيالحظ   الدستوري. للقضاء سابقة قرارات

  يخص  والذي  2014  سبتم��  18  ��  الصادر  14/1403  عدد:  ملف  ��  الدستوري  للمجلس  م.د   944  /14  رقم  قرار  هناك

  ا�جلس   من  ف��ا  ملتمسا  والديمقراطية  للوحدة  الفيدرا��   الفر�ق  باسم  دعيدعة  محمد  السيد  قدمها  ال�ي  الطعن   عر�ضة

 مشروع   ع��  للموافقة  ا�خصص  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط   املالية  �جنة  اجتماع  دستور�ة  �عدم  التصر�ح   الدستوري 

 ال�ي   السن التوا�� ع�� بموج��ما ا�حددة  05.89 رقم  والقانون   012.71 رقم القانون  بتتميم القا��ي 2.14.596 رقم  بقانون  املرسوم

 املدنية،   املعاشات  نظام   ��   املنخرطون   العامة   واملؤسسات  والبلديات  الدولة  وأعوان  موظفو  بلوغها  عند  التقاعد  إ��   يحال

  بتنفيذ   األمر   إصدار   أجل  سر�ان  وقف  من  ذلك   ع��  ي��تب  ما  مع  التقاعد،  رواتب   ملنح   ا�جما��  النظام  ��   املنخرطون   واملستخدمون 

  "وحيث   ي��:  ما  القرار  هذا  تضمن  وقد  املستشار�ن.  �جلس  الداخ��  النظام  من  66  املادة   مقتضيات  مخالفة  �علة  القانون،  مرسوم

  و�اتفاق  الدورات،  ب�ن  الفاصلة  الف��ة  خالل  تصدر،  أن   ل�ح�ومة  "يمكن  أنھ  ع��  81  فصلھ  من  األو��  الفقرة  ��  ينص  الدستور   إن

  دورتھ   خالل  ال��ملان،  طرف  من   عل��ا  املصادقة  بقصد   عرضها  يجب  قوان�ن،  مراسيم  ا�جلس�ن،   كال  ��   األمر   �عن��ا   ال�ي   ال�جان  مع

 مجل��ي   ك��  ��  باألمر  املعنية  ال��ملانية  ال�جان   مع  باتفاق  ا�ح�ومة  تتخذها  القوان�ن  مراسيم   �انت  ل�ن  إنھ،  وحيث  املوالية"؛  العادية

  مسطرة   ل�امل  اعتمادها  يخضع  ال  القوان�ن  مراسيم  فإن  املذ�ور،  81الفصل  ��  لذلك  ا�حددة  ا�خاصة  للمسطرة  وفقا  ال��ملان،

 كما  بتنفيذها   أمر  صدور   ع��  يتوقف  وال  الرسمية  ا�جر�دة  ��  �شرها  فور   يتم  سر�ا��ا  يجعل  مما  الدستور،  ��  املقررة   التشريع

 مراسيم  فإن  ذلك،  ع��  بناء  إنھ،  وحيث  سواها؛  دون   القوان�ن  ع��  ينطبق  الذي  الدستور،  من   50  الفصل  أح�ام  ذلك  تقت��ي

  وفقا   لصدورها،  املوالية  العادية  الدورة   ��   بمجلسيھ  ال��ملان   قبل   من  عل��ا  املصادقة  �عد   إال  قانون   صبغة  تكتسب  ال  القوان�ن

  من   132  الفصل  بموجب  ا�حدد   الدستور�ة  ا�حكمة  اختصاص  ضمن  مندرجة  غ��  يجعلها  مما  الدستور،  من  81الفصل   ألح�ام

 ؛ 31الدستور"

  القانون   صبغة   تكتسب   ال  القوان�ن  مراسيم  بأن  يقول   الذي   للرأي  انتصر  الدستوري   ا�جلس  أن   القرار   هذا   من   إذن   يت�ح

  بتنفيذها   األمر  �ستوجب  وال  للمجلس�ن،  العامة  ا�جلسة  ع��  �عرض  ولم  املعنية  ال�جان  مع  و�تنسيق   ا�ح�ومة،  عن  صادرة  ل�و��ا

  ف   ملقتضيات  خضوعها  عدم  طبعا  و�قصد  الدستور،  ��  املقررة  التشريع  مسطرة  ل�امل  اعتمادها  يخضع  لم  أنھ  أي  .التنفيذ  بظه��

  �عد   إال  القانون   صبغة   تكتسب  ال  ف�ي  ولذلك  التنفيذ.  ظه��  دون   الرسمية  ا�جر�دة  ��  صدروها  ي��ر  مما  32الدستور   من  50

 ال��ملانية. الدورة  ا�عقاد  أثناء للمجلس�ن العامة ا�جلسة ع�� وعرضها  التشريعية املسطرة استكمال

 
 28الصادر ��    292.20.2القا��ي باملصادقة ع�� املرسوم بقانون رقم    20.23) بتنفيذ القانون رقم  2020ماي    28(   1441شوال    5صادر ��    60.20.1يتعلق األمر بظه�� شر�ف رقم    -30

 9،  6887ة و�جراءات اإلعالن ع��ا الذي لم ينشر ح�ى بداية يونيو. ينظر ا�جر�دة الرسمية، عدد) املتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حي2020مارس    23(  1441من رجب  

 .  3336)، ص.2020يونيو  1( 1441شوال 

31 - https://bit.ly/2AQZ4dX ( 2020يونيو  21شوهد ��  ) 

األمر    -32 امللك  "يصدر  ع��:  الفصل  هذا  عليھينص  املوافقة  تمام  �عد  ا�ح�ومة  إ��  إلحالتھ  التالية  يوما  الثالث�ن  خالل  القانون  بتنفيذه،   .بتنفيذ  األمر  صدر  الذي  القانون  ينشر 

 با�جر�دة الرسمية للمملكة، خالل أجل أقصاه شهر ابتداء من تار�خ ظه�� إصداره".

https://bit.ly/2AQZ4dX
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 بقانون،  املرسوم  دستور�ة  ��  النظر   ��  بأحقيتھ  فيھ  ق��ى  الدستوري  للمجلس  سابق  قرار  استحضار  إ��  يدفعنا  سبق  ما  إن

   33.93  رقم  القانون   بخصوص  1994  أغسطس  16  بتار�خ  صادر  03/ 94  رقم:  ملف  حول   م.د   37/ 94  رقم:  القرار  هنا  ونقصد

  اللتقاط  املعدة  ا�خاصة  األرضية   ا�حطات  إقامة  ع��  رسم   بإحداث   2.91.338  رقم   بقانون   املرسوم  ع��   باملصادقة  القا��ي

  مرسوم   ع��  باملصادقة  يق��ي  قانون   "إحالة  بأن  ا�جلس  فيھ  ق��ى  صناعية،  أقمار  عن  الصادرة  التلفز�ة  اإلذاعية  اإلشارات

 33يتجزأ"  ال  كال  ي�ونان  أل��ما  معا  بقانون   واملرسوم  القانون   ��  النظر  �ستوجب  دستور�تھ  لفحص  الدستوري  ا�جلس  إ��  بقانون 

  رقم  القانون   بأن   يق��ي  (...)   اإلحالة،  رسالة  ��  املثارة  األسباب  تمحيص   إ��   حاجة  ما  "ودون   أنھ   إ��  الدستوري   ا�جلس  خلص   ولذلك 

  بإحداث   ) 1992  أكتو�ر  13(   1413  اآلخر  ر�يع  من   15  ��  الصادر  2.91.388  رقم  بقانون   املرسوم  ع��   باملصادقة  القا��ي   33.93

  مطابق   غ��   صناعية  أقمار   عن   الصادرة  التلفز�ة  اإلذاعية   اإلشارات  اللتقاط  املعدة  ا�خاصة  األرضية  ا�حطات  إقامة   ع��  رسم

  ملضمون   فحص  �عد   تأكيدا  تم  ولكنھ  فر�دة  مادة  ع��  بناء  يتم  أن  يمكن   ال  للدستور   املطابقة   �عدم   ا�حكم  أن   ومعلوم  للدستور". 

 بھ.  املرفق  القانون  مرسوم

  عليھ،   باملصادقة  القا��ي   القانون   مشروع  مناقشة   أثناء  بقانون   املرسوم   ع��  �عديل   أي   إلدخال  آخر   ما�ع  هناك   أن   كما

  أو   مق��ح  �ل  قبول   �عدم  تدفع  أن  "ل�ح�ومة  أن   ع��  ينص  الذي  الدستور   من   79  الفصل  بأح�ام  الدفع  ��  ا�ح�ومة  حق  ��  و�تمثل

  رئي��ي  أحد  من  بطلب  أيام،  ثمانية  أجل  ��  الدستور�ة،  ا�حكمة  فيھ  تبت  الشأن  هذا  ��  خالف  �ل  القانون.  مجال  ��  يدخل  ال  �عديل

  ما   �ل  أن   ع��   ينص  الذي   الدستوري  ا�جلس   عن   الصادر  القرار   كمرجع،  دائما،  ا�ح�ومة  وعند  ا�ح�ومة".  رئيس   من  أو   ا�جلس�ن،

 .بالقانون  وصفھ يمكن ال الدستور�ة للمراقبة إخضاعھ يمكن ال

  بالنظر   املتعلق    2019يوليوز    9��  صادر  044/19  عدد:   ملف  ��   الدستور�ة  للمحكمة  م.د  19/ 93  رقم:  قـرار  ع��  يحيلنا  وهذا

  ي��:   ما  ع��   األخ��ة)   (الفقرة   254  املادة  فحص  أثناء  نص  والذي  للدستور،  املستشار�ن  �جلس  الداخ��  النظام  مطابقة  مدى  ��

  مباشرة   القوان�ن،  مراسيم  ع��  باملوافقة  املتعلقة  القوان�ن  مشاريع  "تحال  أنھ  ع��  املذ�ورة،  فقر��ا  ��  تنص  املادة  هذه  إن  "حيث

  ��   نص  الدستور   إن  وحيث   الدورت�ن"؛  ب�ن  الفاصلة  الف��ة   خالل   عل��ا  صادقت  ال�ي  ال�جنة  بتقار�ر  وترفق   العامة،  ا�جلسة  ع��

حال   أنھ  ع��   منھ،  80  الفصل 
ُ
 الفاصلة  الف��ات   خالل  عملها  �ستمر  ال�ي   ال�جان   ع��  ف��ا  النظر  ألجل  القوان�ن  ومق��حات  مشاريع   "ت

  ذلك  ��  بما  القوان�ن،  ومق��حات  مشاريع  �ل  ع��   و�سري   عامة،  املذ�ور،  الفصل   ��   الواردة  القاعدة  إن   وحيث  الدورات"؛  ب�ن

  نظرها   خالل  موضوعها  ع��  املعنيت�ن  ال�جنت�ن  اطالع  أسبقية  من  بالرغم  القوان�ن،  مراسيم  ع��  باملوافقة  املتعلقة  القوان�ن  مشاريع

  ال�جن  ع��   القوان�ن،  مراسيم  ع��  باملوافقة   املتعلقة  القوان�ن  مشاريع  إحالة  استثناء  معھ  ي�ون   مما  القوان�ن،  مراسيم  مشاريع  ��

  حيث   الفقرة   هذه  مراجعة  املستشار�ن  مجلس  من  استد��   ما  وهو  للدستور".  مطابق  غ��  العامة،  �جلسةا  ع��  عرضها  قبل

 مراسيم   �عرض  أن  "يجب  أنھ  ع��  تنص  واحدة  لفقرة  متضمنة  املستشار�ن  �جلس  الداخ��  النظام  من   254  املادة  أصبحت

 املوالية".  العادية دورتھ أثناء عل��ا املصادقة بقصد   ال��ملان، ع�� الدورت�ن ب�ن تصدر  ال�ي القوان�ن

  �سن   املتعلق   2.20.292  رقم  بقانون   املرسوم   ع��   باملصادقة  يق��ي   الذي   23.20  القانون   مشروع  بخصوص  فعال  تم  ما   وهو 

  من   إحالتھ   تمت  حيث  العادية،  التشريعية  املسطرة   من  مر  والذي  ع��ا،   اإلعالن   و�جراءات  ال�حية  الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام

 ال��ابية   وا�جماعات  الداخلية  �جنة  ع��   نفسھ،  اليوم  ��  إحالتھ،  وتمت  ،2020  أبر�ل  20  بتار�خ   النواب  مجلس   ع��  ا�ح�ومة  طرف

 وتم  ساعة،  نصف  مدتھ  تتجاوز   لم  واحد  اجتماع  ��  أبر�ل   29  يوم  باإلجماع  عليھ  وصوتت  تدارستھ  ال�ي  املدينة  وسياسة  والسك�ى

  من   املستشار�ن  مجلس  ع��  إحالتھ  تمت  ذلك  و�عد   باإلجماع.  عليھ  التصو�ت  ليتم  2020  أبر�ل  30  يوم  العامة  ا�جلسة  ع��   عرضھ

  و�رمج  نفسھ،  اليوم  ��  األساسية  والبنيات  ال��ابية  وا�جماعات  الداخلية  �جنة  ع��  وأحيل   .2020  أبر�ل  30  بتار�خ   النواب   مجلس

  ��  .01  املمتنعون:  أحد،  ال  املعارضون:  ،6  املوافقون:  التالية:  بالنتيجة  عليھ  ووافقت  ،2020  ماي  6  األر�عاء  يوم  ال�جنة   الجتماع

 
33 -https://bit.ly/3fPl6MN  �� 2020يونيو  22(شوهد (  
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 مجلس   عليھ  ووافق  ،2020  ماي  12  بتار�خ   العامة  ا�جلسة  ع��  املشروع  عرض  ذلك  و�عد  دقيقة.  45و  ساعة  دام  واحد  اجتماع

 .أحد ال املمتنعون: أحد،  ال املعارضون: ،54  املوافقون: التالية بالنتيجة املستشاران

  يمكنھ  �ان  كث��ة  أدوار   عن  تخليھ  إ��  ذلك   تجاوز   بل   ال�حية،  الطوارئ   حالة  إقرار   ��  أدائھ  ع��   ال��ملان  ضعف  يقتصر  لم

 التنفيذية  السلطة   انفراد   هو   الطوارئ   حالة  ��   دولة  تواجهھ  أن   يمكن  ��يء  أصعب   ألن  البالد   ��   سيا��ي  توازن   إحالل  خاللها  من

  من  بالتنفيذ   لها  سياسية  مسؤولية  ال  ال�ي   ال��ابية   اإلدارة  استئثار   سبق  مما  واألخطر   األخرى،   السلط  وغياب   بالتدب��  واستئثارها 

 ليس   حز�ھ  وأن  الوضع  حقيقة  �عرفون   املغار�ة  أن  بدعوى   مسؤوليتھ  من  ا�ح�ومة  رئيس   تنصل  السهل  ومن  والوالة،  العمال  خالل

 االنتخابات. نتائج  إعالن تلت ال�ي  البلقنة �سبب  ائتالف  من مش�لة ا�ح�ومة ألن مسؤوال

  والتعاون   "الفصل   ��   السلط  ب�ن   العالقة  فيھ  ت�ون   وضع   وأحسن  مضادة،   سلطة  إال   يحدها  ال   السلطة  أن  القاعدة  تقول 

  النص   متجاوزا  أعضائھ،  �امل  بدون   �شتغل  برملان  أمام  الورقة،  هذه  كتابة  حد  و���  الطوارئ،  حالة  طيلة  كنا  ولكننا  والتوازن"،

  ينص   ال  الداخ��  نظامھ  أن  كما  تفو�ضھ،  يمكن  ال  �خ��ي  حق   التصو�ت  أن  ع��  األو��  فقرتھ  ��  60  فصلھ  ينص   الذي  الدستوري 

  األداة   �عت��  الذي   النس�ي  التمثيل  مبدا  اعتماد  دون   األعضاء  من  قليل  حضور   إقرار  وتم  الظروف،   هذه   ��   االشتغال  طرق   ع��

 الغائبة  األصوات احتساب إ�� قانون،  مشروع   ع�� التصو�ت أثناء املطاف، بھ وانت�ى   االنتخابية.  العملية مخرجات  الح��ام  الوحيدة 

  تتطلب  ال  قانون   مشروع  ع��  املصادقة  أن   بحكم   لذلك  داع  هناك  ليس  أنھ  رغم  النواب  مجلس   ��  بالو�الة،  التصو�ت  خالل   من

 محددا.  عدديا نصابا
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II-التن�يل و�ش�االت ال�حية الطوارئ  حالة 

 . 22.20 قانون  ملشروع بالتحليل  نتناول  ثم ال�حية، الطوارئ   حالة لتطبيق لتقييم سنتطرق 

 امل��ان   �� ال�حية الطوارئ  حالة تطبيق  -1

  عرف   الدولية،  ولالتفاقيات  للدستور   مالءمتھ  ومدى  ال�حية،  الطوارئ   �حالة  املنظم  النص   جودة  عن  النظر  �غض

  أن   �ستنتج   املتا�ع  تجعل  بالكرامة  حاطة  ممارسات  إ��  وصلت  ا�حلية  السلطة  أعوان  من  العديد  طرف  من  كث��ة  تجاوزات  التطبيق

 والكرامة. وا�حر�ة ال�حة ب�ن املقايضة من  نوعا هناك

  ا�جرائد   إصدار  بإعادة  السماح  الفطر   عيد   �عد  تم  حيث   منطقي،  ت��ير  وغياب  ارتجال  طبعھ  الطوارئ   حالة  تمديد   أن   كما

 يونيو.  10  قبل واملقاوالت ا�حالت �عض وفتح الورقية

  إذا   ل�ح�ومة،  "يجوز   أنھ  ع��  نصت   ال�ي  ا�خامسة  املادة  ��  وخاصة  التنفيذية،  السلطة  يد  بقانون   املرسوم  أطلق  لقد

  يكت��ي   بيئي  أو   اجتما��  أو  ما��  أو  اقتصادي   طا�ع  ذي  إجراء  أي  استثنائية،  بصفة  تتخذ،  أن  ذلك،  القصوى   الضرورة  اقتضت

  ال�حية   الطوارئ   حالة  إعالن  ع��   امل��تبة  السلبية  اآلثار  مواجهة  ��  مباشرة،  بكيفية  اإلسهام،  شأنھ  من   والذي  االست�جال،  صبغة 

 الثانية   املادة  بأح�ام  "عمال  2.20.293  مرسوم   من  3  املادة   ��  مب�ن  هو  كما  الداخلية،  لوزارة   واسعة   اختصاصات  منح  وتم  املذ�ورة". 

  والتنظيمية،   التشريعية  للنصوص  طبقا  لهم  ا�خولة  الصالحيات  بموجب  واألقاليم،  العماالت  وعمال  ا�جهات  والة  يتخذ   أعاله،

  ذات   التداب��  هذه  �انت  سواء  املعلنة،  الطوارئ   حالة  ظل  ��  الص��  العام  النظام  حفظ  �ستلزمها  ال�ي  التنفيذية  التداب��  جميع

 إقامة   ع��   مؤقتة  قيود   فرض   أو  إجباري،  أو   اختياري   ص��  بحجر   أمر   فرض  ا��   ترمي   �انت  أو  حمائي،  أو  وقائي  أو  توق��  طا�ع

  من   آخر  تدب��  أي  إقرار   أو  للعموم،  املفتوحة  ا�حالت  إغالق  أو  تجمعهم،  منع  أو  تنقال��م،  من  ا�حد   أو  بمساك��م،  األ�خاص

  الطوارئ   حالة  �ستلزمھ  أمر  أي  إصدار  أو   قرار  أي  اتخاذ  حق  املعنية  ال�حية  وللسلطات  لهم  يخول   كما  اإلدار�ة.  الشرطة  تداب��

 اختصاصاتھ".  حدود  �� �ل املعلنة، ال�حية

  النيابات  أن  ماي  22  ��  الصادر  العامة  النيابة  رئاسة  بالغ  نص  حيث   واالعتقال،  املتا�عات  ��   التوسع  التطبيق  أبرز   وقد

 الساعة  ع��   2020  ماي   22  ا�جمعة  غاية  إ��   التنفيذ   ح��   املذ�ور   بقانون   املرسوم   دخول   منذ  قامت  اململكة  محاكم  لدى  العامة

 جانب  إ��  ال�حية  الطوارئ   حالة  بخرق   قاموا  �خصا  91623  مجموعھ  ما  مواجهة  ��  القضائية  املتا�عة  بتحر�ك  زواال،  الرا�عة

  معتقال،  4362  مجموعھ  ما  أي   %،76.4  تتجاوز   لم  املتا�ع�ن  األ�خاص  ب�ن   من   احتياطيا  املعتقل�ن   و�سبة  أخرى،  �جرائم  ارت�ا��م

 خرقهم   اق��ن   فقد   ، 3804  وعددهم  الباقون   وأما  وحدها،   الص��  ا�حجر  تداب��  بخرق   ال��امهم  اعتقلوا   �خصا  558  بي��م  من

 .34"...والعنف والسرقة  ا�خدرات �� �االتجار العام ا�حق جرائم من  أخرى  أفعاال بارت�ا��م الص�� ا�حجر  لتداب��

  ا�خصوصية  ��  ا�حق  وان��اك  والتجسس   والتنصت   التحكم  من   التخوف  برز   �لھ،  العالم  ��  األساسية  التخوفات  ومن 

  les applications  الهاتفية  التطبيقات  بواسطة  ال�خصية  املعطيات  خرق   ��  والتشدد   التقييد   هذا  ��  التوسع  من  والتخوف

 السلطو�ة.  النظم حالة  ��  التخوف هذا  العمومية...و�زداد  وال�ام��ات

  وقد   واالجتماعية.  االقتصادية  ا�حقوق   و�تناسون   الطوارئ   ف��ة  خالل  السياسية  املدنية  ا�حقوق   ��  عادة  الباحثون   يتوسع

 بالغات  حسب  عددها  بلغ  ال�ي   املعوزة  لألسر  املفجعة  األرقام  تؤكده   ما  وهو  املغرب،   ��   ا�حقوق   هذه   هشاشة  �ورونا  جائحة  كشفت 

 قبول   ماي   27  غاية  إ��  تم  ش�اية،  بمليو�ي  ال�جنة  توصلت  الش�ايات  باب  فتح   وملا  أسرة،  4.300.000  االقتصادية  اليقظة  �جنة

 
 ) ع�� الرابط التا��:  2020ماي  24ملوقع الرس�ي لرئاسة النيابة العامة (شوهد �� ينظر ا-34

https://bit.ly/35HYiL9 
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  الذي  �عد  عن   التعليم  ��  ا�حق   عن  ناهيك  .35الدراسة  قيد  طلب  ألف  800  مازال   ح�ن  ��  طلب  ألف  400  رفض   وتم  طلب،   ألف  800

 لذلك.  الالزمة التجه��ات ع��  التوفر عدم  �سبب املالي�ن  منھ  حرم

  صعو�ة   وضعية  ��   بأ��ا  صرحت  ال�ي  املقاوالت  عدد   بلغ  حيث  املقاوال�ي،  النسيج   هشاشة  كذلك  ا�جائحة  هذه   وكشفت

  الطوارئ   حالة  إعالن   �عد   فقط  أسبوعا  أي   ،36أبر�ل  شهر   ��  مؤقتا  العمل   عن  أج��  950.000  توقف  معلنة   مقاولة  134.000

 ال�حية.

  يصنفونھ   الكث��ين  جعل   والذي  ، 2011  سنة  الدستور   صياغة  رافق   الذي  بالنقاش  التذك��  مع  املالحظات  هذه   ع��   نؤكد 

  حيث   الدستور،  ملراجعة  االستشار�ة  ل�جنة   قدمت  ال�ي  املذكرات  من  الكث��  تضمنتھ  بما  ولنذر  ا�حقوق،  صك  دسات��  جيل  ضمن

  الدقيق   والتحديد  بقانون.  إال  وا�حر�ات  ا�حقوق   ممارسة  من   ا�حد  جواز  �عدم   مق��حات  ا�حقوقية  ا�جمعيات  مذكرات  تضمنت

  تكن   مهما  �غي��  موضوع  اإل�سانية  بالكرامة  املرتبطة  ا�حقوق   ت�ون   وأال  االستثناء.  حالة  ��   ا�حقوق   �عض  تمس  ال�ي   للقيود

   37لل��ملان" حل  أو  حرب  أو حصار حالة أم استثناء حالة أ�انت األوضاع،

 ومضمونا وسياقا توقيتا ا�خاطئ املشروع  : 22.20  قانون  مشروع  -2

  استغالل  ع��  ا�ح�ومة  إقدام  ��  تمثلت   كب��ة،  ومجتمعية  إعالمية   �جة  أثارت  �سابقة  ال�حية  الطوارئ   مرحلة  تم��ت

  املفتوح البث وشب�ات  االجتما�� التواصل شب�ات باستعمال املتعلق  22.20 قانون   مشروع تمر�ر  �� ورغب��ا  ال�حية الطوارئ  حالة

 االجتما��.  التواصل مواقع طالت  ال�ي الواسعة االستن�ار وموجة  للضغط استجابة جمدتھ ما سرعان ولك��ا ،38املماثلة  والشب�ات

  من  مز�د  أجل  من  ا�جائحة  لهذه  ��يء  استغالل  من  املتخوفة األصوات  ل�ل  مشروعية  منحت  مناسبة  املشروع  هذا  ش�ل  لقد

  عرضھ  مسطرة   تجميد   ��ا  تم  ال�ي  والطر�قة  ومضامينھ   املشروع  هذا  سياق  خالل   من   هذا   و�ت�ح  وا�حر�ات.  ا�حقوق   ع��  اإلجهاز

 النواب. مجلس ع��

   م��ا:  كث��ة، أمورا  نذكر أن  يمكن السياق، بخصوص

  املواطن�ن   لنفسية  ومراعاة  ووحدة  �عاضد  من  يقتضيھ  وما  للطوارئ   الزم�ي  السياق  خارج  مشروع  أنھ  ات�ح  :التوقيت-

  حالة   مع  متالئم�ن   غ��  عليھ  وصودق  فيھ  ونوقش  عرض  الذي   الوقت   أن  وات�ح  حقوقهم.  من   تبقى  ما  ع��   اإلجهاز  وليس  وشعورهم 

  األولو�ات،   يراع  لم  التوقيت  أن  كما  يقظتھ.  درجة  قياس  ��  ورغبة  للمجتمع   استفزازا  �عت��ه  واسعة  فئات  جعل  مما  استثنائية،

  منھ   يطلب   الذي  ال��ملان  مثل  استثنائي  �ش�ل  �شتغل   مؤسسات  ع��   عرضھ  منطقيا  وليس  مست�جل،  غ��  مشروع  أنھ  وخاصة

 االست�جال. طا�ع  ذات  النصوص ��  فقط النظر

 
35- https://bit.ly/3hK1Lyn ( 2020يونيو  3شوهد ��   ) 

 . 2020ماي  21خميس يوم ا� (CVE)بالغ صادر عن االجتماع الثامن ل�جنة اليقظة االقتصادية - 36

، قراءة �� تجارب املغرب وتو�س ومصر، منشورات املركز العر�ي لألبحاث ودراسة 2011مذكرة منتدى ا�حقيقة واإلنصاف. ضمن كتاب حسن طارق، دستورانية ما �عد انفجارات    -37

 .   176، ب��وت، ص.  2016، يونيو 1السياسات، ط

االقتصاد الرق�ي، مشروعا يخص ولإلشارة، فهذا هاجس قديم ومتجدد، فقد �حبت وزارة الصناعة والتجارة، �� عهد موالي حفيظ العل�ي وز�ر الصناعة والتجارة واالستثمار و   -  38

لنقاش العمومي، حيث ات�ح أن الوز�ر السابق عبد القادر اعمارة هو ، �عد �شر مسودتھ للعموم �� موقع األمانة العامة ضمن املشاريع املعروضة ل2013دجن��    16الفضاء الرق�ي ��  

. وتم حي��ا ا�حديث عن إعداد ��خة مغايرة للفلسفة السابقة ألن املتا�عات ا�جنائية موجودة أصال �� قوان�ن أخرى تنظم 2013من قام بإيداع املشروع لدى األمانة العامة شهر يونيو  

ا�حبسية، بل إن    ية، �� إشارة إ�� قانون النشر وال�حافة والقانون ا�جنائي، ومن ثم فإنھ لم تكن هناك حاجة م�حة إ�� إغراق املدونة الرقمية بالعقو�اتاملعامالت بالوسائط اإللك��ون

ل غمار هذا ا�جال �عزى إ�� غياب إطار قانو�ي ا�حاجة انصرفت إ�� وضع قانون ��جع التعامل الرق�ي االقتصادي، خصوصا االستثمار الرق�ي، إذ أن تردد �عض املستثمر�ن �� دخو 

 .منظم لھ

https://bit.ly/3hK1Lyn
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  ومحاولة   وش��ة  �س��ا  �عت��  ما  وهو  للعموم،  املشروع   مسودة   عرض   عدم   خالل  من  سواء  مر�ب،  الش�ل  أن  تب�ن  :الش�ل-

  ��  31.13  قانون   أن  رغم  ل�ح�ومة  العامة  األمانة  موقع  ع��  قبليا  املشروع  ينشر  لم  وا�حقوق.  ا�حر�ات  ��م  أنھ  رغم  القانون   ل��ر�ب

  حدود  ��   واحدة   �ل  املعنية،  الهيئات  ع��  "يجب  أنھ  ع��  االستبا��  النشر   لتداب��  ا�خصص   الثالث  الباب  من  10  املادة

 االستثناءات   ضمن  تندرج  ال  وال�ي  بحوز��ا  ال�ي  املعلومات  من  األق��ى  ا�حد  بنشر  اإلم�ان،  حدود   ��  تقوم،  أن  اختصاصا��ا،

 العمومية،   للبيانات  الوطنية  البوابات  ف��ا  بما  م��ا  اإللك��ونية  خاصة  املتاحة  النشر  وسائل  جميع  بواسطة   القانون،  هذا  ��  الواردة

  التشريعية   النصوص   عل��ا؛  املصادقة  أو  إل��ا  االنضمام  مسطرة   ��  الشروع  تم  ال�ي  االتفاقيات  :  ي��  بما  املتعلقة  املعلومات  سيما  وال

 القوان�ن؛....".  مشاريع والتنظيمية؛

 العليا   والهيأة  90.13  قانون   39من  2م   تنص  كما  لل�حافة  الوط�ي  ا�جلس  هناك  املعني�ن  ب�ن  ومن  :املعني�ن  إشراك  عدم-

  اإل�سان.  �حقوق  الوزار�ة  واملندو�ية اإل�سان �حقوق  الوط�ي وا�جلس "الها�ا"  البصري  السم�� لالتصال

  ��   أي  ذلك  قبل  يوما  إدراجھ  وتم  ا�ح�ومة  مجلس  أعمال  جدول   ��  م��مجا  املشروع  يكن  لم  : الر�بة  تث��   برمجتھ  مال�سات  -

  مع  40اإلضافية   الساعة  املتعلق   2.18.855  مرسوم  فيھ  مرر   2018أكتو�ر   26  يوم  مماثل  ح�ومي  بمجلس  يذكرنا  وهذا   مارس.  18

 املرسوم   مشروع  قدم  الذي  هو  الوز�ر  نفس  أن  واملث��  للموضوع.  فيھ  التطرق   يتم  ولم  ذلك  قبل  يوما  ا�عقد  ح�وميا  مجلسا  أن  العلم

   العمومية. والوظيفة  اإلدارة بإصالح م�لفا ا�ح�ومة لرئيس منتدبا وز�را  حي��ا و�ان القادر  بنعبد أي

 ألنھ  حقيقة  االست�جال  طا�ع  و�كت��ي  العمل  جدول   ��  م��مجا  �ان  والذي  بأولو�ة  يحظى  الذي  النص  إرجاء  تم  و�املقابل،

 ومحار���ا.   الرشوة  من  والوقاية  للن�اهة  الوطنية  بالهيئة  يتعلق  46.19  رقم  القانون   مشروع  ونقصد  راهنية،  ذو  موضوعا  ينظم

 .!!أشهر ثالثة �عد  أي ،2020 يونيو 11  اجتماع �� إال 41ا�ح�ومة مجلس عليھ يصادق لم املشروع هذا  أن واملالحظ 

 التالية:   باملالحظة  املصادقة  تذييل  مع   ا�ح�ومي  ا�جلس  ��  املشروع  ع��  املصادقة  تمت  :عليھ  املصادقة  طر�قة -

  لهذا   املش�لت�ن  الوزار�ة  ال�جنة  ثم  التقنية  ال�جنة  قبل  من  دراس��ا  سيتم  ال�ي  شأنھ  ��  املثارة  املالحظات  االعتبار  �ع�ن  األخذ  "مع

  ا�جلس  ع��  عرضھ  إعادة  منطقيا  �ستد��   عميق  خالف  ولكنھ  فقط  تقنيا  يكن  لم  �شأنھ  ا�خالف  أن  يؤكد   ما  وهو  الغرض". 

  ا�حقوق   و��م  جدا   حساس  موضوعھ  ألن  مصغر  ح�ومي  مجلس   ع��  إحالتھ  وليس  املالحظات  إدخال  �عد  ا�ح�ومي

 .42وا�حر�ات

  يواكبھ   لم  املشروع   هذا   جدولة  فرض  الذي  االست�جال  أن  ذلك  �عد   ات�ح  لقد   : واإلحالة  املصادقة  ��  تباطؤ  -

 امللتبسة  واملصادقة  برمجتھ  سرعة  حول   سؤال  من   أك��  يطرح  ما  وهو  ال��ملان،  ع��  و�حالتھ  عليھ  �عديالت  إلدخال  است�جال

   برمجتھ. و�عادة للمشروع ا�ح�ومة رئيس إرجاع وعدم عليھ

  ح�ومي  مجلس  من   أك��  ا�عقاد   ورغم  تلفزي،   حوار   ��  ا�ح�ومة  رئيس  ظهور   رغم  :العام  الرأي  أسئلة   مع  التفاعل  طر�قة  -

  بھ.   املع�ي  الوز�ر  طرف  من  وصمت  موضوعھ،  إثارة  من  و��رب  املشروع  هذا  ملوضوع  تجاهل  لوحظ  اإلعالم،  مع  تواصل  يتبعھ  الذي

  من   القادر   بنعبد  طلب  حيث  ماي  3  تار�خ   إ��  املشروع  ع��  واإلصرار  والعناد   املسؤولية  عدم  من  نوع  لوحظ  سبق،  مما  األك��  بل

 
.. إبداء الرأي �� شأن مشاريع  ع��: "من أجل ممارسة املهام املنوطة بھ، يتو�� ا�جلس القيام بما ي��، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا لالتصال السم�� البصري: .  2تنص م    -39

 ممارس��ا، وكذا �� جميع القضايا املعروضة عليھ من لدن اإلدارة".القوان�ن واملراسيم املتعلقة باملهنة و�

 https://bit.ly/2NbIaZV): 2020يونيو  11ينظر جدول عمل ا�جلس الذي تضمن هذه النقطة الفر�دة �� جدول العمل (شوهد ��  -40

41 - https://bit.ly/2YKD4cw   �� 2020يونيو  12(شوهد(  

املتعلق بال�حافة  88.13يق��ي بتغي�� وتتميم القانون رقم  71.17وهذا هو األمر املعمول بھ �� أك�� من مشروع شهد خالفا ��ذا الش�ل، ومن ذلك ما حدث مع مشروع قانون رقم  -42

 وما �عدها. 62، ص.2020افر�قيا الشرق،  ،-دراسة تحليلية وتوثيقية  -والنشر. ينظر: عمر احرشان، قانون ال�حافة واالتصال باملغرب

https://bit.ly/2YKD4cw
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  حالة  ظل   ��  البالد   تجتازها  ال�ي  ا�خاصة  "الظروف   �سبب  القانون"،  مشروع   �شأن  الوزار�ة  ال�جنة  أشغال  "تأجيل  ا�ح�ومة  رئيس

 ال��ائية   الصياغة  ت�ون   ح�ى  املعنية،  الهيئات  �افة  مع  مشاورات  "إجراء  إ��  داعيا  الف��ة"،  هذه  ان��اء  ح�ن  إ��  ال�حية،  الطوارئ 

  7  ليوم  مجلسها  ��   ا�ح�ومة  لھ  استجابت  ما  وهو   ."بالبالد   ا�حقوقية  للم�اسب  ومعززة   الدستور�ة  للمبادئ  مستوفية   املشروع  لهذا

 .43املشروع هذا ع�� االع��اض موجة  مع �سبيا ا�ح�ومة لتتجاوب الشهر�ن قرابة استغرق  األمر أن يت�ح وهكذا  ماي.

  : اآل�ي �� اختصارها يمكن املالحظات، من بمجموعة مطبوع أنھ  فيالحظ املشروع، هذا   مضمون  بخصوص أما

  ب�ل   مكفولة  والتعب��  والرأي  الفكر   "حر�ة  أن   ع��  ينص   الذي  ) 25و  6  (ف   الدستور   مع   املشروع  هذا   يتعارض  :التعارض-

 االتفاقيات   مع  و�تعارض  مضمونة".  والتق�ي   العل�ي  والبحث   والفن  األدب  مجاالت  ��   والعرض  والنشر   اإلبداع  حر�ة  أش�الها.

  التعليق   ومع  والسياسية،  املدنية   ل�حقوق   الدو��   العهد  ومن  العاملي  اإلعالن   من   19م  وخاصة  املغرب،  عل��ا  صادق  ال�ي   الدولية

  .44التعب�� وحر�ة  الرأي حر�ة حول  19  املادة حول  34 رقم العام

  �ان  ال�ي  مواده   ع��   ينعكس  لم  هذا   ولكن   وا�حر�ات،  ا�حقوق   ��م   ألنھ  خط��ا  موضوعا  املشروع  هذا   ينظم   :التناسب  عدم  -

 العقو�ات   ��  هذا  و�تج��  ممارس��ا.  ضمانات  وتأم�ن  ا�حقوق   ممارسة  تنظيم  وليس  العقو�ة  ��  واملبالغة  التجر�م  هو  هاجسها

 بالرأي. مرتبطة قضايا تطال ال�ي ل�حر�ة السالبة

 . 45الك��ى  الشر�ات حقوق  عن بالدفاع مقارنة  املس��لك حقوق  عن الدفاع �� :التوازن  عدم-

  أل��م   املشروع  هذا  من  ال�حافي�ن  ��م  ال�ي  اإللك��ونية  اإلصدارات   املشروع  هذا  من  4  م  استثنت  حيث  التناقض:-

 أحدهما   سيخضع  �خصان،   يأتيھ  الذي   ا�جرم  الفعل  نفس   أمام  يضعنا  ما  وهو  ،88.13  والنشر   ال�حافة  لقانون   يخضعون 

  الذي   اآلخر  ال�خص  خالف   ع��   ل�حر�ة  سالبة  لعقو�ة  مقتضياتھ  تضمن   عدم   أهمها  ضمانات  من  يتيحھ   بما  ال�حافة  لقانون 

  هذا   ��  مشددة   وعقو�ات  ال�حافة،  قانون   ��   مخففة  عقو�ات  ب�ن  العقو�ات،  مستوى   ع��  هذا  وسينعكس  القانون،  لهذا   سيخضع

 أ�خاصا   وا�جميع،  األمة.  إرادة  عن  �عب��   أس�ى  هو  القانون   "  6ف  ��  الدستور   عليھ  نص  ملا  طبقا  �ستساغ  ال  ما  وهو  املشروع،

  متساوون   ا�جميع  أن  ع��  ينص   الذي   .لھ"  باالمتثال  وملزمون   أمامھ،  متساوون  العمومية،  السلطات  ف��م  بما  اعتبار��ن،  أو   ذاتي�ن 

 إذن؟؟ التشريع جودة أين القانون. أمام

  األمر   ولكن  املفتوحة،  البت   وشب�ات  االجتما��   التواصل  مواقع  ��   تجاوزات  بوجود  االع��اف  رغم   :التشري��  الفراغ   دعوى -

  46النساء   ضد  العنف  بمحار�ة  املتعلق  103.13  القانون   مثل  تجرمها  متفرقة  قانونية  نصوص  هناك  ألن  خاصا  �شريعا  �ستد��  ال

  ال�حافة   قانون   وكذا  مشددة،  جد  عقو�ات  و�تضمن  47ا�جنائي  القانون   أكمل   والذي  ،2018  شتن��  ��   التنفيذ   ح��  دخل  الذي 

 
 ماي.  7مارس وتقرر تأجيل النظر فيھ ��  19صودق عليھ ��  -43

ال�امل للفرد، وهما عنصران 2011بجنيف يوليو    102ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان (الدورة    -44 النمو  التعب�� شرطان ال غ�ى ع��ما لتحقيق  ) نصت ع�� أن "حر�ة الرأي وحر�ة 

الرأي ارتباطا وثيقا باعتبار  أساس الزاو�ة ل�ل مجتمع �سوده ا�حر�ة والديمقراطية. وترتبط حر�ة  (...) ويشكالن حجر  التعب�� تتيح األداة لتبادل  يان من عناصر أي مجتمع  أن حر�ة 

 أساسيا لتعز�ز حقوق اإل�سان وحمايتھ". اآلراء وتطو�رها.. وحر�ة التعب�� شرط ضروري إلرساء مبادئ الشفافية واملساءلة ال�ي تمثل بدورها عامال

ال�ي تدين من قام   15ادة  ال�ي تدين من قام "بنشر محتوى إلك��و�ي بالدعوة إ�� مقاطعة �عض املنتوجات أو البضائع أو ا�خدمات أو القيام بالتحر�ض ع�� ذلك". وامل  14املادة    -  45

األ  أو تحر�ضهم ع�� �حب  العموم  إلك��و�ي يحمل  واملادة  "بنشر محتوى  �� حكمها".  املعت��ة  الهيئات  أو  التواصل    18موال من مؤسسات االئتمان  "ع�� شب�ات  قام  تدين من  ال�ي 

البضائع جودة وسالمة �عض املنتوجات و   االجتما�� أو ع�� شب�ات البث املفتوح أو ع�� الشب�ات املماثلة، بنشر أو ترو�ج محتوى إلك��و�ي يتضمن خ��ا زائفا من شأنھ التشكيك ��

 وتقديمها ع�� أ��ا �ش�ل ��ديدا وخطرا ع�� ال�حة واألمن البيئي". 

 .1449، ص. 2018مارس  12، بتار�خ 6655ا�جر�دة الرسمية عدد  - 46

درهم، �ل من قام عمدا، و�أي وسيلة بما �� ذلك األنظمة املعلوماتية،   20.000إ��    2.000: "�عاقب با�حبس من ستة أشهر إ�� ثالث سنوات وغرامة من  447-1وخاصة الفصول:    -  47

نفس العقو�ة، من قام عمدا و�أي وسيلة، بتثبيت أو ��جيل أو بث بالتقاط أو ��جيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة �ش�ل خاص أو سري، دون موافقة أ�حا��ا. �عاقب ب

درهم، �ل من    20.000إ��    2.000: "�عاقب با�حبس من سنة واحدة إ�� ثالث سنوات وغرامة من  447-2أو توزيع صورة �خص أثناء تواجده �� م�ان خاص، دون موافقتھ". والفصل  

، ببث أو توزيع تركيبة م�ونة من أقوال �خص أو صورتھ، دون موافقتھ، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع �اذبة، بقصد املس قام بأي وسيلة بما �� ذلك األنظمة املعلوماتية

األفعال املنصوص   درهم، إذا ارتكبت  50.000إ��    5.000: "�عاقب با�حبس من سنة واحدة إ�� خمس سنوات وغرامة من  447-3با�حياة ا�خاصة لأل�خاص أو التشه�� ��م". والفصل  



 الطوارئ  حالة  ظل في والحریات   الحقوق
 والتنزیل  والمالءمة التشریع أعطاب

 

 

17 

 قانونا  �ستوجب  ال  وا�جال  فقط؛  ادعاء  التشري��  فالفراغ  ولذلك  .48الثا�ي  الفصل  ��  والسب  بالقذف  يتعلق  ما  وخاصة  والنشر،

  التمي��   ع��   بالتحر�ض   املرتبطة  النشر   جرائم  هو   مناقشتھ   يمكن  الذي  الوحيد   واالستثناء  النشر.   جنح   ضمن  يدخل  ألنھ  خاصا

 واإلرهاب. والعنصر�ة والكراهية

  مواقع   تتيحھ  ضيق   هامش  ع��  الدور   جاء  ،88.13  قانون   ��   اإللك��ونية  املواقع   ع��   التضييق  �عد   :الضبط  عقلية-

 رخصها   ��  تتحكم  الطلب  وتحت  املشروط  الولوج  ذات  البت  شب�ات  من  غ��ها  ألن  املفتوحة  البت  شب�ات  ومعها  االجتما��  التواصل

  ير�د   ملن   التحكم  هذا   من  لل��رب  متاحة  كث��ة  إم�انيات  وهناك   معوملا،  أصبح  ا�جال  هذا   أن   �ستوعب   ال  قديمة  عقلية  وهذه   الها�ا.

  طرف  من   املقدمة   ا�خدمات  ضبط   ع��   باإلشراف  امل�لفة   املعينة   الهيئة   أو   اإلدارة   صيغة  فاعتماد   ولذلك   ا�خضوع.  عدم   فعال

 الهيأة.  هذه   حول  والغموض والبياضات العموميات �سيان دون  مجدية غ�� االجتما�� التواصل شب�ات

  

 
أو سلطة �� حالة العود و�� حالة ارت�اب ا�جر�مة من طرف الزوج أو الطليق أو ا�خاطب أو أحد الفروع أو أحد األصول أو ال�افل أو �خص لھ والية    447-2و   447-1عل��ا �� الفصل�ن  

 ع�� ال�حية أو م�لف برعاي��ا أو ضد امرأة �سبب جنسها أو ضد قاصر". 

 .92إ��  83ن املواد م - 48
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 خاتمة

  تحت   ووضعت  ،2011  دستور   عل��ا  نص  ال�ي  الدستور�ة  الضمانات  ومحدودية  املكتسبات  هشاشة  �ورونا  جائحة  كشفت

 األمنية".  و"ا�ح�امة للسلطة" ا�جديد  "املفهوم  ا�جهر

  ا�جلس  مقدم��ا  و��  ا�حقوق،  بحماية  امل�لفة  ا�جتمعية  الوسائط  بھ  تقوم  الذي   الدور   محدودية  ا�جائحة  هذه  كشفت

  ��   تقدمت  األخ��ة  هذه  أن  رغم  اإل�سان  بحقوق   امل�لفة  الدولة  ووزارة  اإل�سان  �حقوق   الوزار�ة  واملندو�ية  اإل�سان،  �حقوق   الوط�ي

 تم   كما  كذلك   ��  �سر���ا  وتم  ،2020  أبر�ل  2بـ  مؤرخة  واملذكرة  املشروع.  مضام�ن  من  الكث��   ع��  اع��اضية  بمذكرة  وز�رها  �خص

  املشروع.  �سر�ب

  يؤكد  ما  وهو  ا�ح�ومي،  التضامن  بمنطق   �عمل  من�جمة  ح�ومة  غياب  ��  املتمثل   السيا��ي  العطب  ا�جائحة  هذه  كشفت

 جهات  رحمة  تحت  يجعلها  ما  وهو  ومن�جمة،  قو�ة  ح�ومة  إ��  تف��ي  مر�حة  أغلبية  تفرز   ال  ال�ي  االنتخابية  للعملية  البنيوي   العطب

 منتخبة.  غ��

  املرة   ��   وهذه   االجتما��.   التواصل  مواقع  ��  تمثلت  قو�ة  وتأط��  تواصل   ووسائط  مجتمعية  يقظة  ا�جائحة  هذه   كشفت 

  ، 2013  سنة  �الفان  اإلسبا�ي  املغتصب  ع��   العفو  ضد  ال�خط  موجة  �عد  االجتما��   التواصل   مواقع  قوة  ف��ا   تظهر  ال�ي  الثانية

  "اعتبارا   �الفان  دانييل  للمس�ى  منحھ  سبق  الذي  العفو  �حب  قرر   غشت،  4  ��  املل�ي،   للديوان  بالغ   صدور   األمر  استد��  حيث

  تحقيق  فتح  و"تم ال�حايا". �حقوق   اح��اما وكذا باألمر، املع�ي اق��فها ال�ي ا�جرائم �خطورة  ونظرا املسطرة، طبعت   ال�ي  لالختالالت

  تحديد   مع  األسف،  ع��   يبعث   الذي  السراح  إلطالق  أفضت   ت�ون   قد   ال�ي  ا�خلل  ونقط  املسؤوليات  تحديد  أجل   من   معمق 

  اإلهمال". هذا عن  املسؤول�ن أو  املسؤول  وتحديد  األسف ع�� يبعث  الذي هذا، السراح إطالق  إ�� أدت ال�ي واالختالالت  املسؤوليات 

   .اإلدماج و�عادة  ال�جون  إلدارة  العام  املندوب إقالة إ�� التحقيق  هذا   أف��ى وقد
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 واملراجع  املصادر  الئحة

 الكتب

  للدراسات  ا�جامعية  املؤسسة  شكر،   وزه��  القا��ي   منصور   ترجمة   الدستوري،  امل�جم  مي�ي،   وأيف  دوهاميل   أوليفيھ   -

 . 1996  ،1  ط ب��وت، والتوزيع، والنشر 

  لألبحاث   العر�ي  املركز   منشورات  ومصر،   وتو�س  املغرب   تجارب  ��   قراءة  ، 2011  انفجارات   �عد  ما   دستورانية  حسن،   طارق   -

 ب��وت  ،2016 يونيو  ،1ط السياسات، ودراسة

 . 1998 ،1ط  األول، الكتاب اإل�سان، بحقوق  املتعلقة الدولية املواثيق اإل�سان، بحقوق   امل�لفة الوزارة -

 . 1976  القاهرة، العر�ية، ال��ضة دار  ،3 ط  اإلداري"، "القانون   فؤاد، العطار -

 اال�ادي�ي  الكتاب مركز  ،العاملي اال�سان حقوق  مصط�حات  م�جم ،جيبسون  جون -

 . 2020 ،1ط البيضاء، الدار ا�جديدة، النجاح  مطبعة القانو�ي، صط�حامل دراسة �� األساس عمر،  احرشان -

 . 2020  ،1ط ،الشرق  افر�قيا ،- وتوثيقية  تحليلية دراسة  -باملغرب واالتصال ال�حافة قانون  -

اقع  اإللك��ونية: املو

 ل�ح�ومة:  العامة األمانة-

 http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx 

 الدستور�ة: للمحكمة  الرس�ي املوقع -

 https://cour-constitutionnelle.ma/ar 

  العامة: النيابة لرئاسة  الرس�ي املوقع -

http://www.presidenceministerepublic.ma/ 

   املغر�ي: لل��ملان  الرس�ي املوقع -

https://www.chambredesrepresentants.ma/ 

 اإلدارة:  و�صالح  واملالية قتصاداال وزارة  -

  https://www.finances.gov.ma/Ar 

 الفر�سية: ا�جمهور�ة رئاسة موقع -

 https://www.elysee.fr/ 

 

 اإل�سان:  �حقوق  السامية املفوضية موقع-

 https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx 

 املتحدة:  األمم موقع -

 https://undocs.org/pdf 

 اإل�سان): حقوق   (مكتبة منيسوتا  جامعة موقع -

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic 

 العاملية:  ال�حة  منظمة موقع - 

 https://www.who.int/ihr/ar/ 

https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%88%D9%86+%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86%22
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%22
http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx
https://cour-constitutionnelle.ma/ar
http://www.presidenceministerepublic.ma/
https://www.chambredesrepresentants.ma/
https://www.finances.gov.ma/Ar/Pages/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A9.aspx?fiche=5053
https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/61/267
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
https://www.who.int/ihr/ar/

