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أشغال المؤتمر العممي الدولي حول

جائحة كورونا تحد جديد لمقانون
_ الجزء األول_

المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين _ ألمانيا_
بالتعاون مع

جامعة فمسطين األهمية_ بيت لحم _ فمسطين.

فريق البحث حسن األداء في القانون الدولي والمقارن_كمية العموم القانونية االقتصادية واالجتماعية
السويسي_ جامعة مـحـمـد الـخـامـس_ الـربـاط_ المـمـمـكـة الـمـغـربـيـة
الهيئة المشرفة عمى المؤتمر

رئاسة المؤتمر :د .أوشن حنان
الرئاسة الشرفية

 األستاذ الدكتور عوني الخطيب رئيس جامعة فمسطين األهمية_ بيت لحم_فمسطين.
 د .جميمة أوحيدة رئيسة فريق البحث حسن األداء في القانون الدولي والمقارن_ كمية العموم القانونية
االقتصادية واالجتماعية _ الرباط _ المغرب.

 األستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية
_ برلين_ ألمانيا.

رئيس المجنة االستشارية :أ .د .عبد الصمد عبو _ جامعة محمد األول_ المغرب.
رئيس المجنة العممية :د .محمد نظمي صعابنه_ جامعة فمسطين األهمية_ فمسطين.
نائب رئيس المجنة العممية :د .ساسي محمد فيصل_ جامعة سعيدة_ الجزائر.

المشرف العام لممؤتمر :د .يعيش تمام شوقي ،جامعة بسكرة_ الجزائر.

رئيس المجنة التنظيمية :د .عماد داوود الزير ،جامعة فمسطين األهمية_ فمسطين.
أيام  18و 19سبتمبر  2020بواسطة تقنية التحاضر المرئي عبر تطبيق zoom
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مخرجات المؤتمر

توطئة
من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات القانونية المختمفة وتشكيل مجتمع
فقيي قانوني يضم باحثين من مختمف المدارس القانونية  ،إضافة إلى معالجة
اإلشكاالت القانونية المعاصرة وفق رؤى مستقبمية ذات أبعاد إستراتيجية.

ضمن ىذا التوجو جاءت فكرة االستفادة من مساىمات الباحثين واألكاديميين من
خالل تمكنيم من عرض أبحاثيم في ىذا المؤتمر الدولي عمى شكل كتاب يحمل
أسماء المؤلفين ،في ألمانيا وبرقم دولي معتمد ،من قبل المركز الديمقراطي العربي
بالتعاون مع المركز األلماني وسيتم تقديم شيادات دولية معتمده من المركز تفيد

بتقديم ونشر المعرفة العممية.

د.أوشن حنان
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مقدمة
مً بديهُاث الحفاػ على حُاة ؤلاوظان اإلاحفىفت باإلاخاظس كان كسد فعل
ظبُعي الظعي الحثِث إلًجاد الحلىل ،وجلدًم ألابحار ،وزطكىت آلالُاث
واللىاعد التي جكفل الحماًت ،بما ًضمً الاطخلساز.
وإلاا كاهذ اللاعدة اللاهىهُت أهم وطُلت إلاجابهت مخاظس هرا الىباء العاإلاي
حظب ما أعلىخه مىظمت الصحت العاإلاُت ،وذلك بخكسَع الظُاطت الىكائُت التي
جخبىاها الدولت ،خاؿت وأن الىكاًت مً اإلاخاظس هي أكبر جحد جىاحهه الدولت
اإلاعاؿسة مما جفسضه مً أعباء وجكالُف ،وزغم ذلك عليها كـاحبت كساز جىفير
حماًت كائمت على إطتراجُجُت مخماػُت وزهاهاث الخحدي الكىفُدي.
ً
اهعالكا مً ملازبت العالج السد فعلي حين اطخلصم وحىد الىكاًت الاطدباكُت
كان covid_19باإلاسؿادًدفع للظاحت إػكاالث ال حعد وال جحـس أهمها ؤلاػكالُت
اإلاحىزٍت آلاجُت:

ما مدي هجاعت الظُاطت الدؼسَعُت الخللُدًت اإلاظعسة في
اللىاعد اللاهىهُت بالدول في مىاحهت خعس covid_19؟ وهل
هي كافُت لضمان الحد اإلاعلىب مً الحماًت؟
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مخرجات المؤتمر

محاور الكتاب

المحور األول :الطبيعة القانونية ل.covid_19

المحور الثاني :آثار  covid_19عمى قواعد العالقات القانونية.
المحور الثالث :الحقوق والحريات الدستورية .covid_19

المحور الرابع:

السياسة العقابية و.covid_19

المحور الخامس :تطويع القاعدة القانونية لمذكاء الصناعي لمواجية
.covid_19

د.أوشن حنان
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هيئات المؤتمر
زرٌع اإلاؤجمس :الدكتىرة أوشً حىان _ أستاذة محاضرة _أ_ جامعت خيشلت _
الجزائر
السئاطت الؼسفُت
ألاستاذ الدكتىر عىوي الخطيب رئيس جامعت فلسطين ألاهليت_ بيت
لحم_فلسطين.
د .جميلت أوحيدة رئيست فريق البحث حسً ألاداء في القاهىن الدولي
وااقارن_ جامعت محمد الخامس _ الرباط _ ااغرب.
ألاستاذ عمار شرعان رئيس ااركز الديمقراطي العربي للدراساث إلاستراجيجيت
والسياسيت والاقتصاديت _ برلين_ أااهيا.
زئِع اللجىت الاطدؼازٍت:أ .د .عبد الصمد عبى _ جامعت محمد ألاوو_ ااغرب.
زئِع اللجىت العلمُت :د .محمد هظمي صعابىه_ جامعت فلسطين ألاهليت_
فلسطين.
هائب زئِع اللجىت العلمُت :د .ساس ي محمد فيصل_ جامعت سعيدة_ الجزائر.
اإلاؼسف العام للمؤجمس :د .يعيش جمام شىقي ،جامعت بسكرة_ الجزائر.
زئِع اللجىت الخىظُمُت :د .عماد داوود الزير ،جامعت فلسطين ألاهليت_
فلسطين.
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ً
الاطم أبجدًا

الدولت

أ .د .أحمد أطامت حظيُت

ُعمان

أ.د مؼسي عبد الحلُم

الجصائس

أ .د .باخىٍا إدزَع

الجصائس

أ.د .بىكماغ محمد

الجصائس

أ .د .بً طعُد عمس

الجصائس

أ .د .شواكسي العاهس

الجصائس

أ .د .ش يعاوي وفاء

الجصائس

أ .د .عالم طاجي

الجصائس

أ .د .أحمد عبد الظاهس مىس ى

مـس

أ .د .هافع الحظً

فلظعين
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الاطم الكامل
د.أحمد ظالب

مخرجات المؤتمر

الـفت
عمُد كلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ حامعت الخلُل.

الدولت
فلظعين

طىٍعي
د.أحمد عبد الـبىز

زئِع جحسٍس اإلاجلت اإلاـسٍت للدزاطاث اللاهىهُت والاكخـادًت

مـس

الدلج اوي
د.أمىت محمدي بىشٍىت

زئِع مؼسوع بحث :مدي فعالُت مكافحت حسٍمت اخخعاف ألاظفال بين

الجصائس

الاجفاكُاث الدولُت واللاهىن الجصائسي_ حظِبت بً بىعلي الؼلف.
د .بً طالم خيرة

أطخاذة مؼازكت بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ حامعت خمِع

الجصائس

ملُاهت.
د .بً هاجي مدًحت

أطخاذة مؼازك بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ _ حامعت خمِع

الجصائس

ملُاهت.
د .جسَعت هىازة

أطخاذة مؼازكت بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ _ حامعت بىمسداض.

الجصائس

د.طعد الحاج بً

أطخاذ علم الىفع حامعت جُازث

الجصائس

حغدل
د .حغام محمد

أطخاذ مؼازك بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ _ حامعت بظكسة.

الجصائس

د .حمىدي محمد

زئِع جحسٍس مجلت معالم للدزاطاث اللاهىهُت والظُاطُت_ اإلاسكص

الجصائس

الجامعي جىدوف.
د .زابحي لخضس

زئِع جحسٍس مجلت الدزاطاث اللاهىهُت والظُاطُت_ حامعت عماز زلُجي

الجصائس

ألاغىاط.
د .شهُت عِس ى

أطخاذ مؼازك بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ _ حامعت بىمسداض.
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د .طاطُمحمد فُـل

زئِع جحسٍس مجلت الدزاطاث الحلىكُت_ حامعت طعُدة.

الجصائس

د .طامُت هىٍسي

أطخاذة مؼازكت بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ _ حامعت كاإلات.

الجصائس

د .طهُل محمد ألاحمد عمُد كلُت الحلىق -حامعت فلظعين ألاهلُت.

فلظعين

د.ػبري عصٍصة

أطخاذة مؼازكت بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ _ حامعت بظكسة.

الجصائس

د.ػعُب ضُف

أطخاذ مؼازك بكلُت الحلىق_اإلاسكص الجامعي هىز البؼير البُض.

الجصائس

د .ػهيرة بىلحُت

مدًسة معهد الحلىق والعلىم الاكخـادًت _ اإلاسكص الجامعي _ بسٍكت.

الجصائس

د.عباس ي طهام

هائبت مدًس معهد الحلىق والعلىم الاكخـادًت_ مكلف بالبحث العلمي

الجصائس

_ اإلاسكص الجامعي_ بسٍكت.
د.عبد السحُم حظني

أطخاذ مظاعد بكلُت اللاهىن – الكلُت العـسٍت الجامعُت

فلظعين

ظه
د .العسبي وهُبت

زئِع فسكت حماًت البِئت وحلىق ؤلاوظان_ حامعت الجصائس ()1

د.علي محمىد أبى

أطخاذ مؼازك بكلُت الحلىق وعمُد الدزاطاث العلُا والبحث العلمي

مازٍه

– حامعت فلظعين ألاهلُت.

د.لجلغ فىاش

زئِع جحسٍس مجلت ألاطخاذ الباحث للدزاطاث اللاهىهُت والظُاطُت_

الجصائس
فلظعين

الجصائس

حامعت اإلاظُلت.
د.محمد عبد السحمً

عمُد كلُت اللاهىن_ حامعت الاطخلالل.

فلظعين

بدوس ي
د.محمد كمال ألامين

زئِع جحسٍس مجلت الخعمير والبىاء_حامعت ابً خلدون_ جُازث_

د .محمد مىس ى خلف

عمُد كلُت الحلىق_ حامعت اللدض أبىدٌع.

فلظعين

د.محمىد عبد اإلاحظً

زئِع كظم اللاهىن الخاؾ_ الجامعت العسبُت ألامسٍكُت.

فلظعين

طالمت
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د.مـعفى الفىزكي

مدًس مجلت اللاهىن وألاعمال الدولُت_ حامعت الحظً ألاول.

د.وعُم حمُل طالمت

عمُد كلُت اللاهىن_ حامعت الىجاح الىظىُت.

فلظعين

د.هالت عصث الؼعُبي

زئِع دائسة اللاهىن_ حامعت بيرشٍذ.

فلظعين

دً .اك ــس العـ ــاهس

أطخاذ مؼازك بكلُت الحلىق والعلىم الظُاطُت_ حامعت خمِع

اإلاغسب

الجصائس

ملُاهت.
دٌ.عِؽ جمام ػىقي

زئِع جحسٍس مجلت الحلىق والحسٍاث_ حامعت بظكسة.

الجصائس

د .جافسوهذ عبد

اطخاذ مؼازك حامعت عباض لغسوز _خيؼلت _

الجصائس

الكسٍم
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فهرس الكتاب
عنوان المقال

الرقم
01
02
03

الطبيعية القانونية لمجائحة كوفيد  19من منظور قواعد القانون

الصفحة
39_13

العام د .ظريفي نادية ط.د .ضياف ياسمينة
التكييف القانوني لمرض كوفيد،19تحد جديد لنص المادة 776من

69_40

القانون المدني الجزائري د .حمادي عبدالنور
الكوفيد 19ومركز الفرد والدولة في القانون في ضوء أحكام القانون

92_70

الدولي ،أ.آمنة سالم الدوادي
04
05
06
07

حالة الطوارئ الصحية وأثرها عمى االلتزامات التعاقدية في ظل

129 _93

جائحة كورونا أ.د .عبد الصمد عبو
تأثير جائحة كورونا عمى التوازن المالي لمعقد اإلداري

156_130

د.أوشن حنان +د يعيش شوقي تمام
تكييف جائحة كوفيد  19في إطار العقود التجارية الدولية

184 _157

ط.د صبية بوزمو
التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة

215 _185

في إطار عقود العمل (دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي
والجزائري) ط.د .صهيب ياسر محمد شاهين +ط.د .معنصري
مريم

08
09

استم اررية التقاضي بين الفكرة العصرية وجائحة كوفيد19 -

232 _216

أ.عبد الناصر دراغمة +ط .د .ميرفت حبايبه
جائحة كورونا كقوة قاهره وأثرها عمى المواعيد اإلجرائية الواردة في

258 _233

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني "
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الطبيعية القانونية لمجائحة كوفيد  19من منظور قواعد القانون
العام "

الطبيعية القانونية لمجائحة كوفيد  19من منظور قواعد
القانون العام
Electronic games and children:
Analytical reflections on impact dimensions

ُّ
الدكتور ة ظريفي نادية
ط.د .ضياف ياسمينة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة املسيلة  ،الجزائر

ملخص:
ًحمحور موضوع املداخلة حول الطبيعة القانونية لجااحة
الكوفيد  19في قواعد القانون العام السيما القانون الدسحوري على اعحبار
أن الجااحة ظزف اسحثنابي قد جشكل حالة طوارئ أو حالة حصار أو حالة
اسحثنااية أو حالة حزب وبالححليل النصوص القانونية سواء من الناحية
املوضوعية أو الشكلية لهذه الحاالت فان الجااحة وان جشابهت مع إحدى
املعاًير املوضوعية أو الشكلية إلحدى الحاالت فإنها ثخحلف معها في معاًير
أخزى وبهذا ًمكن اعحبار الجااحة ثطبيقا جدًدا للظزوف الاسحثنااية.
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 من منظور قواعد القانون العام19 الطبيعية القانونية لمجائحة كوفيد

"

د ضياف. ظريفي نادية ط.د
ياسمينة
 ضياف ياسمينة.د.ط

Résumé
Le thème du sujet tourne autour de la nature juridique de la
pandémie de Covid-19 dans les règles de droit général, notamment le
droit constitutionnel, considérant que la pandémie est une circonstance
exceptionnelle pouvant constituer une urgence, un état de siège, un cas
exceptionnel ou un état de guerre, et en analysant les textes juridiques,
que ce soit sous l'aspect objectif ou formel de ces cas, la pandémie,
même s'ils sont similaires Avec l'un des critères objectifs ou formels
d'un cas, il diffère avec lui dans d'autres critères, et ainsi la pandémie
peut être considérée comme une nouvelle application pour des
circonstances exceptionnelles.

.مقدمة

نظرية الظروف االستثنائية أو حالة الضرورة تمخصيا العبارة الرومانية القديمة
 حيث،" والتي تعني سالمة الشعب فوق القانونsa lus poplisupramalex"
يمكن مع ىذه الظروف االستثنائية أن تقوم السمطات العامة في الدولة باتخاذ

مجموعة من التدابير واإلجراءات من أجل الحفاظ عمى ال نظام العام ما كانت

 و إن، بالحقوق و الحريات

لتتخذىا في ظل الظروف العادية لما ليا مساس

اختمفت كل دولة في الكيفية التي يتم فرض النظم المعدة لمواجيتيا والوسيمة

.1التي تتبعيا اإلدارة في ىذا المنحى
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الطبيعية القانونية لمجائحة كوفيد  19من منظور قواعد القانون
العام "

ىذه النظرية التي صاغ ليا

القضاء اإلداري الفرنسي مجموعة من

الضوابط التي تدلل عمى قياميا وىي:

تيديد النظام العام و سير المرافق العامة ،عجز اإلدارة عن مواجية ىذه

الظروف بالوسائل العادية لدرء الخطر ،اتخاذ ىذه اإلجراءات في الظرف

،2

االستثنائي من شأنو تحقيق المصمحة العامة بشرط تناسبو مع ىذا الظرف االستثنائي

وبإسقاط مضمون نظرية الظروف االستثنائية عمى جائحة  3كوفيد  19نظ ار لما سببو من
4

شمل في الحياة العامة وتقييد في ممارسة الحقوق و الحريات كحرية التنقل و االجتماع وحرية
العمل ،وحرية التجارة والصناعة ،الحق في الحياة العائمية ،فإن جائحة الكوفيد  19يعد ظرفا

استثنائيا بامتياز.
غير أن التطبيقات التي تتفق معظم دساتير الدول عمى اعتبارىا حالة من الحاالت

االستثنائية وفقا لمجموعة من الضوابط الموضوعية والشكمية السيما المشرع
الجزائري والمتمثمة في حالة الحصار والطوارئ والحالة االستثنائية وحالة

الحرب ،وىذا ما يدفعنا لطرح التساؤل عن مدى تطابق أو استقالل حالة جائحة

الكوفيد  19مع ىذه الحاالت ،لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمدنا عمى المنيج التحميمي
لمختمف النصوص القانونية المتعمقة بتطبيقات الظرف االستثنائي والمنيج االستقرائي

لمطابقة نتائج تحميل ىذه الحاالت مع جائحة كوفيد

 19لتأكيد تطابق الجائحة مع إحدى

ىذه التطبيقات من عدمو ،وذلك وفقا لمخطة التالية:
 المحور األول :الشروط الموضوعية لمحاالت االستثنائية وجائحة الكوفيد 19
 المحور الثاني :الشروط الشكمية لمحاالت االستثنائية وجائحة الكوفيد 19
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ط.د .ضياف ياسمينة

المحور األول :الشروط الموضوعية لمحاالت
االستثنائية وجائحة الكوفيد 19

سنتناول في ىذا المحور تحميل الشروط الموضوعية لكل حالة من
الحاالت االستثنائية ومقارنتيا مع األسباب الموضوعية لجائحة كوفيد 19

عمى النحو التالي:

أوال :حالة الطوارئ والحصار
في الجزائر وعمى مستوى النص الدستوري لم يميز المشرع الجزائري

في نص المادة  105من التعديل الدستوري لسنة  52016بين حالة

الحصار والطوارئ وجعل الضرورة الممحة ىي سبب كمييما ،أما عمى
مستوى النصوص التنظيمية فقد تم اإلعالن عن حالة الحصار ثم

الطوارئ عقب أحداث أكتوبر 1988واالستقالة المفاجئة لمرئيس الشاذلي بن
جديد بموجب المرسوم الرئاسي  196-91المؤرخ في  4يوليو المتضمن

حالة الحصار 6ابتداء من  5يونيو عمى الساعة الصفر لمدة أربعة أشير
عبر كامل التراب الوطني والذي تبعتو المراسيم التنفيذية رقم 201-91

 7 203-202،91-91،لذلك فانو وحسب المادة  02من المرسوم -91
 196فان حالة الحصار تكون في حال خطر داىم ناتج عن أوضاع داخمية
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كما تم إسناد حفظ النظام العام لمسمطات العسكرية بدل عن السمطات
المدنية بنص المادة  02من نفس المرسوم.

أما حالة الطوارئ فتم تنظيميا بموجب المرسوم الرئاسي 44-92

المؤرخ في  09فبراير  81992والذي تم تمديده بموجب المرسوم

التشريعي  02-93المؤرخ في  06جانفي  1993المتضمن تمديد حالة

الطوارئ

.9

وما يميز حالة الحصار عن حالة الطوارئ أن حالة الحصار ىي
األعمال التخريبية أو المسمحة كالعصيان والتمرد أو حدوث بعض الكوارث

الطبيعية

من حالة

10

بينما حالة الطوارئ أقل خطورة وصرامة عمى الحريات العامة

الحصار11

نظ ار لتولي السمطات المدنية لتسير حالة الطوارئ

وتعتبر مدتيا أطول ألنيا األشد تضييقا عمى الحقوق والحريات .
أما في فرنسا فقد نصت المادة  16و 36من الدستور الفرنسي لسنة

 1958عمى أن حالتي الطوارئ والحصار ال تفرضيما إال في حالة خطر

داىم ناتج عن حرب أجنبية ،ثورة مسمحة وقد تم تنظيميا بموجب قانون 9

أوت  1949وقانون  3أفريل  1878وتختمف حالة الطوارئ عن حالة

الحصار كون األخير يتم اإلعالن عنيا من قبل مجمس الوزراء لمدة 12
يوما فإذا زادت انتقمت إلى السمطات العسكرية عمى عكس حالة الطوارئ

التي تتوالىا السمطات المدنية.
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أما في مصر فنص عمى حالة الطوارئ في دستور  2014في المادة

 154منو والتي ينظميا لقانون رقم 162لسنة  1958دون ذكر لسبب
إعالن حالة الطوارئ في النص.
ثانيا :الحالة االستثنائية
عمى مستوى النص الدستوري فإن رئيس الجميورية حسب المادة 107

يعمن الحالة االستثنائية إذا كان ىناك خطر داىم يوشك أن يصيب المؤسسات
الدستورية أو استقالليا أو سالمة التراب الوطني ،ما يمكن مالحظتو عن
سبب الحالة االستثنائية غير محدد داخميا أو خارجيا ولرئيس الجميورية

سمطة تقديرية وسمطات واسعة في ذلك ،فالظرف االستثنائي محقق الوجود،
فيجوز لو إعالن حالتي الحصار والطوارئ معا وتكون التدابير أكثر تقييدا

عمى الحريات العامة وبمنأى عن رقابة القضاء اإلداري  12أما عمى مستوى
النص التنظيمي فال وجود لنص تنظيمي لمحالة االستثنائية يمكن من خاللو

التعرف عمى نوع ومعيار الخطر المحقق الوجود الذي يشكل ظرفا استثنائيا

وفي ىذا الصدد ذىب الدكتور أحمد محيو بقولو :انو في ظل غياب نص

تطبيقي فال يوجد فرق بين الحالة االستثنائية وحالة الحصار والطوارئ طالما
.13

أن ىاتين األخيرتين تودي ليدف واحد ىو تقييد الحريات العامة

وىذا ما أخذ بو المشرع الفرنسي والمصري فمم ينص الدستور المصري

عمى الحالة االستثنائية مع اإلشارة في المادة  205من الدستور عمى أن
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الطبيعية القانونية لمجائحة كوفيد  19من منظور قواعد القانون
العام "

المجمس القومي يقوم عمى تسيير حالة األزمات والكوارث التي تمس امن
البالد.

ثالثا :حالة الحرب
قبل اإلعالن عن حالة الحرب يتم اإلعالن عن التعبئة العامة حسب

المادة  108من التعديل الدستوري لسنة  2016والتي تعني جعل المرافق
العامة والخاصة المجيود الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت طمب

الحكومة وبالتالي تأميم ومصادرة العديد من المنقوالت والعقارات تحت

شعار المشاركة في المجيود

الحربي14

وقد عرفت الجزائر أول إعالن عن

التعبئة العامة بموجب االمر 124-67المؤرخ في  8جويمية 1967 15

بسبب االنتكاسة العربية وىزيمة أمام العدوان الصييوني وقد تم اإلعالن

عن استدعاء قدماء المجاىدين والعسكريين وفرض التدريب اإلجباري لطمبة

الثانويات و معاىد التكوين استعدادا لمحرب فحالة التعبئة العامة ىي
المرحمة السابقة عن إعالن حالة الحرب.

يتم إعالن حالة الحرب وفقا لنص المادة  109من التعديل الدستور

لسنة  2016من قبل رئيس الجميورية في حال وقوع عدوان فعمي أو

يوشك أن يقع  ،فإعالن حالة الحرب يكون وفق منطق دفاعي ليذا الخطر

وىذا ما تؤكده المادة  29من تعديل دستور  2016بامتناع الجزائر عن

المجوء إلى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة لمشعوب األخرى

وسيادتيا.

أما في فرنسا وبحسب المادة  35من الدستور الفرنسي لسنة 1958

فاعالن حالة الحرب يكون بتفويض من البرلمان بعد إبالغ الحكومة لو
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لتقوم القوات المسمحة لمتدخل في الخارج ولم يفصح الدستور الفرنسي عن

سبب إعالن حالة الحرب بل أفصحت عن وجوب الحصول عمى رخصة
من البرلمان لمقيام بحرب.
وكذلك ىو األمر في مصر فحسب المادة  152من دستور 2014
فيتم أخذ رأي مجمس الدفاع الوطني وموافقة ثمثي أعضاء البرلمان دون

ذكر لسبب ذكر حالة الحرب.

من خالل ما سبق نستنتج أن بعض الدول تعمن حالة الحرب بسبب

وقوع عدوان فعمي كما ىو الحال في الجزائر وىو الجانب الذي تشترك فيو

جائحة الكوفيد 19بوقوعيا كعدوان يمتمك جنود غير مرئية وغير الجنود

البشرية المعتادة بل ىي جنود مجيرية فيروسية أو بعض الدول التي تعمن
حالة الحرب ألسباب استعمارية أو تضامنية وىو ما يختمف تماما مع

جائحة الكوفيد .19

رابعا  :حالة جائحة كوفيد 19
تتشابو حالة الجائحة مع الحاالت السابقة عمى فالنسبة لسبب

الضرورة الممحة لحالتي الحصار والطوارئ فقد أعمنت بعض الدول حالة
الطوارئ في فرنسا أعمنت حالة الطوارئ بموجب المرسوم 2020-260

المؤرخ في  16مار16 2020وأقرت الحجر المنزلي لموقاية من فيروس

كورونا رغم أن حالة الطوارئ حسب القوانين الفرنسية تتوليا السمطات
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المدنية لتتحول في مرحمة الحقة إلى السمطات العسكرية وانزال الجيش إلى
الشارع فيل تحولت حالة الطوارئ إلى حالة حصار أم حالة حرب ؟ وىذا
.17

ماما صرح بو الرئيس ايمانويل ماكرون عمى أن فرنسا في حالة حرب

بالنسبة لمصر فق تم تعديل قانون الطوارئ رقم  1958-168في

المادة الرابعة الفقرة األولى والمادة السابعة فقرة  4وذلك لتمكين النيابة

العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم بتعديل

تشكيل المحكمة لتضم في تشكيمتيا بعض القضاة من القضاء العسكري

كما تضمن التعديل التدابير لمواجية الحالة الطارئة والمتعمقة بالرعاية

الصحية واالجتماعية واالقتصادية 18من المالحظ أن البرلمان المصري قد
عدل قانون الطوارئ لكي يتناسب مع التدابير المتخذة بشان الكوفيد .19

و في الجزائر أعمن الرئيس عبد المجيد تبون في أول خطاب لو حول
وباء كورنا المستجد بتاريخ  17مارس  2020أننا في حالة شبو طوارئ

ابتداء من  19فيفري  2020واعترف بأنيا مسالة امن وطني وامن صحي
19

لذا فإن سبب عدم إعالن حالة الطوارئ لعائق دستوري يشترط صدور

قانون عضوي حسب ىذا اإلعالن.

ولكن بتصاعد وتيرة الخطر جائحة الكوفيد  19الذي أصبح

محقق الوجود بالوقوع الفعمي لو ،تدخل السمطات العسكرية في بعض

الدول لتسييره ما جعمو يقترب من الحالة االستثنائية وحالة الحرب.
غير أن ما يمكن أن يميز جائحة الكوفيد  19أن جميع الحاالت

السابقة تتعمق بعنصر األمن العام كأحد عناصر النظام العام بينما الجائحة
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أو الوباء مرتبط بعنصر الصحة العمومية ىذا من جية ومن جية أخرى

أن عنصر الخطر أو الظرف االستثنائي في الجائحة مرتبط بدرجة انتشاره
واآلثار الصحية الناجمة عنو من حيث عدد اإلصابات والوفيات.

من ىنا نستنتج أن الجائحة وباقي الحاالت االستثنائية وان

تشاركت في عنصر الظرف االستثنائي المتمثل في الخطر غير أن
ىذا العنصر يختمف عن باقي العناصر من ناحيتين:

* الناحية األولى :طبيعة الخطر في الجائحة مرتبط بالصحة العامة بينما
التنظيمي أو
ة
باقي الحاالت مرتبط باألمن العام من خالل النصوص

القانونية ليا .

* الناحية الثانية :درجة الخطر في الجائحة مرتبط بسرعة االنتشار

والعدوى المرضية وعدد اإلصابات والوفيات كما أنيا تتميز بالوتيرة

التصاعدية من حيث درجة الخطورة فيمكن أن تتناسب بحسب درجة

خطورتيا مع جميع الحاالت االستثنائية حسب تصاعد درجة الخطر من
حالة طوارئ إلى حصار إلى حالة االستثنائية إلى حرب من ىنا يمكن
القول باالختالف سبب الجائحة عن باقي الحاالت االستثنائية.
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المحور الثاني :الشروط الشكمية لمحاالت االستثنائية
وجائحة الكوفيد

تختمف الشروط الشكمية لكل حالة من الحاالت االستثنائية إال أنيا تتفق في

مجموعة الضوابط المحددة ليذه الشروط المتمثمة في المدة الزمنية ،الجيات
المعنية باالستشارة إلعالن الحالة ،اإلجراء المتخذ لمواجية الحالة والتي

سنفصل فييا عمى النحو التالي:

أوال :المدة الزمنية

بالنسبة لحالة الحصار وحالة الطوارئ فإنو وفقا لما جاء في نص المادة

 105من التعديل الدستوري لسنة

 2016أن تكون بمدة معينة وال يمكن

تمديدىا إال بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيو معا ،أما عمى المستوى التنظيمي

جاء في المرسوم  44-92المتعمق بحالة الطوارئ ىي اثني عشر شي ار عمى
امتداد التراب الوطني والتي لم تنتيي إال بموجب األمر

 02-11المؤرخ في

 29فبراير  ،2011أما حالة الحصار المعمن عنيا بموجب المرسوم الرئاسي

 136-91أنييت بموجب المرسوم الرئاسي  366-91فيي أربعة أشير ،أما
في فرنسا فحالة الحصار ال تزيد عن اثنا عشر يوم واال انتقمت إلى السمطات

العسكرية وما يمكن مالحظتو ىنا أن حالة الحصار ىي أقل زمنا وأكثر خطورة

عمى تقييد الحريات.

أما الحالة االستثنائية وحالة الحرب وفقا لممادتين

 107و  109عمى

التوالي من التعديل الدستوري لسنة  2016لم تحدد المدة الزمنية لكمييما بل
حتى أن حالة الحرب تمدد فييا العيدة الرئاسية إذا كانت منتيية أو استخالفو
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في حال استقالتو أو وفاتو أو حدوث مانع آخر لتعويض الشغور فال يمكن

التنبؤ بموعد نياية الحالتين وىذا من اجل المحافظة عمى المؤسسات الدستورية

وسالمة التراب الوطني.

أما في فرنسا فقد تم تحديد مدة حالة الطوارئ ب  30يوما لتحال المسالة

إلى المجمس الدستوري حول سريان الحالة الطارئة وتمديدىا
21

الحصار فمدتيا  12يوما ال تمدد إال بإذن من البرلمان.

20

اما حالة

أما في مصر تستمر مدة حالة الطوارئ  3أشير ال تمدد إال لمدة أخرى

مماثمة بعد موافقة أعضاء المجمس.

22

أما حالة الجائحة التي ال يمكن تحديد المدة الزمنية لبقائيا خاصة مع عدم

وجود لقاح يعتمد عميو لتحديد نياية الجائحة فقد تم في البداية بموجب المادة

 2من المرسوم التنفيذي  69-20الصادر في 21مارس  2020اإلعالن عن
ظرف االستثنائي مدة  14يوما والتي تم تمديدىا إلى  06أشير إلى حد اآلن.
ثانيا :اإلجراء أو التدبير المتخذة
بالنسبة لحالة الحصار وحالة الطوارئ فإن تنظيميما يكون بموجب قانون

عضوي حسب نص المادة  106من الدستور وىذا الذي لم يتم إصداره بعد،
فالنصوص التنظيمية المتمثمة في المراسيم الرئاسية المتعمقة بحالتي الحصار

والطوارئ جاءت في شكل تنظيم مستقل ال تستند ألي نص قانون عضوي كما
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ىو محدد في الدستور ،أما بشأن اإلجراءات المتخذة في حالة الحصار وفقا
لممرسوم  196-91فيي االعتقال اإلداري أو اإلخضاع لإلقامة الجبرية كل
شخص راشد يتبين أن نشاطو خطير عمى النظام العام ،كما منح المحاكم

العسكرية سمطة الردع بدل محاكم القانون العام ،القيام بتفتيشات ليمية أو نيرية

في المحال العمومية والمساكن ،منع إصدار المنشورات أو االجتماعات

والنداءات العمومية ،تسميم األسمحة والذخائر ،التضييق والمنع مرور األشخاص

أو تجمعيم في األماكن العامة ،إنشاء مناطق إقامة مقننة لغير المقيمين وتمنع

إقامة أي شخص راشد يتبين أن لو نشاط مضر بالنظام العام ،تنظيم مرور

المواد الغذائية وبعض المعدات و توزيعيا ،أن تأمر عن طريق التسخير كل

مرفق عام أو مؤسسة عمومية بأداء مياميا ،توقيف نشاط الجمعيات المخالفة
لمقوانين بمراسيم تنفيذية،في حال إفشال عمل السمطات العمومية القانوني من

مجالس محمية أو تنفيذية تتخذ الحكومة تدابير بوقفيا أو حميا وانشاء مندوبيات
تنفيذية.

أما اإلجراءات المتخذة في حالة الطوارئ وفقا لممرسوم الرئاسي

44-92

فان اإلجراءات والتدابير التي جاء بيا ىي نفس التدابير المنصوص عمييا في

حالة الحصار مع اختالف في المختص بتسييرىا وىي السمطات المدنية بدل
العسكرية.

بالنسبة لمحالة االستثنائية أشارت المادة

 107من الدستور أن الحالة

االستثنائية تخول لرئيس الجميورية أن يتخذ اإلجراءات التي تستوجب المحافظة

عمى استقالل المؤسسات الدستورية وىذا ما يحيمنا إلى أن إعالن ىذه الحالة

يكون عن طريق األوامر الرئاسية حسب نص المادة  142من الدستور التي
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تنص عمى  :يمكن لرئيس الجميورية أن يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية

المذكورة في المادة  107وتنتيي الحالة االستثنائية بنفس األشكال واإلجراءات
التي أوجبت إعالنيا حسب نص المادة  ،107أما عن طبيعة اإلجراء المتخذ
في مثل ىذه الحالة فال يمكن تحديده نظ ار لغياب نصوص تنظيمية تتعمق

بالحالة االستثنائية.

أما حال الحرب فإنو يوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجميورية جميع

السمطات ولرئيس الجميورية أن يتخذ كل تدبير أو إجراء من اجل امن البالد
وسالمة المؤسسات الدستورية حتى وان كان يتعارض مع الدستور.

أما بالنسبة لمجائحة فاتخذت الجزائر مجموعة من التدابير التي أعمن

عنيا الرئيس تبون في أول خطاب لو حول وباء كورونا بغمق الحدود البرية

والبحرية والجوية ،تعقيم وسائل النقل العمومي منع التجمعات والمسيرات ميما

كان شكميا ،غمق أي مكان يشكل بؤرة لموباء ،منع تصدير أي منتوج استراتجي
طبي أو غذائي ،محاربة المضاربين الذين يقومون بخمق الندرة في المواد

الغذائية لرفع األسعار ،تعميق صالة الجمعة والجماعة وغمق المساجد واالكتفاء
برفع األذان بعد موافقة لجنة اإلفتاء والمشايخ والعمماء محاربة مروجي األخبار

الكاذبة والمغموطة بشان الوباء 23ليصدر بعدىا المرسومين التنفيذيين 69 -20

المؤرخ في 21مارس  2020المتعمق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا

(كوفيد )19ومكافحتو 24و المرسوم  70-20المؤرخ في  24مارس 2020
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المتضمن لتدابير تكميمية لمحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد25 )19والمذان
طرحا إشكاال قانونيا بخصوص اختصاص الوزير األول في إصدار تنظيم

26

مستقل الذي قضى مجمس الدولة بمشروعيتو عند عدم وجود نص تشريعي

وىو مجسد قانونا من خالل نص المادة  143فقرة 1من دستور 2016

المعدل الذي تعود السمطة التنظيمية فيو لرئيس الجيورية فقط وبالتالي ومن ىذا

التفسير فيو ليس من اختصاص الوزير األول أما إذا كان المرسومين يدخالن

في تنظيم قانون الصحة  11-18المؤرخ في  2يوليو يتعمق بالصحة 27حيث
نصت المادة  29منو عمى أن الحماية الصحية ىي كل التدابير الصحية

واالقتصادية والتربوية لمحد من األخطار الصحية والقضاء عمييا والحقيقية إن

وزير الصحة ىو األولى بالتنظيم إذا كان ما يمس الصحة الوصول إلى الحل

ممكننا ولكن في ظل عدم وجود لقاح والعدوى المرضية وسرعة االنتشار وتسببو

في وفاة أعداد كبيرة من المصابين بو جعمو ظرفا استثنائيا يستمزم وجود حالة

قانون عضوي إذا تم تكييفو عمى أساس حالة طوارئ أو حصار كما نص عميو
الدستور وفي ظل عدم وجود قانون عضوي حاليا كان يجب أن ينظم عن

طريق التنظيم المستقل لرئيس الجيورية بمراسيم رئاسية ل أما ذا تم تكييفو عمى

انو حالة استثنائية فيجب أن يستند إلى أوامر رئاسية حسب نص الدستور أما
بشان اإلجراءات التي تم اتخاذىا بموجب المرسوم التنفيذي  69-20ىي

التباعد االجتماعي في الفضاءات العمومية وأماكن العمل فتم تعميق نشاط النقل
الجوي والبري غمق المحالت و فضاءات الترفيو والتسمية والعرض،وضع

مستخدمي كل مؤسسة وادارة عمومية في عطمة استثنائية بنسبة  %50باستثناء
بعض القطاعات المتعمقة خاصة باألمن والصحة أما المرسوم 70-20
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المتعمق بالتدابير التكميمية لموقاية من فيروس كورونا فقد نص عمى وضع

أنظمة الحجر المنزلي الكمي أو الجزئي والذي يمزم األشخاص بعدم مغادرتيم
منازليم أو مكان إقامتيم إلى خالل الفترات المحددة من قبل السمطات العمومية

مع تمديد إلجراءات الغمق تعديل فترات الحجر المنزلي بالمراسيم
التنفيذية168-20 ،159-20:

28

وتعديل وتتميم المرسوم  70-20المتعمق

بالتدابير التكميمية ال لموقاية من فيروس كورونا بالمرسوم التنفيذي127-20

29

بإضافة بإجبارية ارتداء الواقي لجميع األشخاص في الطرق واألماكن العمومية
وأماكن العمل و الفضاءات المغمقة أو المفتوحة الستقبال الجميور تحت طائمة

العقوبات المنصوص عمييا في قانون العقوبات .

ما يمكن مالحظتو عن اإلجراءات المتخذة في حالة الجائحة أنيا األكثر

تقييدا عمى الحريات عمى اإلطالق وصمت إلى التضييق في الحقوق الطبيعية

لإلنسان بالتباعد االجتماعي والعائمي فيي تقترب من إلى حالة الحرب منيا إلى
الحاالت األخرى.
ثالثا :الجهات المعنية باالستشارة
في الجزائر حالة الحصار والطوارئ ال يتم اإلعالن عنيما من قبل رئيس

الجميورية إال بعد اجتماع المجمس األعمى لألمن واستشارة رئيس مجمس األمة
ورئيس المجمس الشعبي الوطني والوزير األول ورئيس المجمس الدستوري ،ما

يمكن مالحظتو حول نوعية االستشارة من خالل نص المادة  105من التعديل
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الدستوري لسنة  2016أنيا غير ممزمة ،كما أن حالة التمديد ال تصح إال بعد
موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيو.

أما في الحالة االستثنائية فإن االستشارة تكون واجبة قبل اإلعالن عمى

الحالة من قبل رئيس الجميورية وفقا لنص المادة

 107من الدستور وذلك

الستشارة كل من رئيس مجمس األمة ورئيس المجمس الشعبي الوطني ورئيس

المجمس الدستوري واالستماع لممجمس األعمى لألمن ومجمس الوزراء ،كما
يجتمع البرلمان وجوبا.

أما في حالة الحرب يقرر رئيس الجميورية حالة الحرب وفقا لمترتيبات

المالئمة لميثاق األمم المتحدة واستشارة مجمس الوزراء واالستماع إلى المجمس

األعمى لألمن واستشارة رئيس مجمس األمة ورئيس المجمس الشعبي الوطني

ورئيس المجمس الدستوري واجتماع البرلمان وجوبا وتقديم خطاب لألمة يعمميم

بذلك.

16

أما في فرنسا فإن اإلعالن عن حالة الطوارئ يكون بحسب المادة

من الدستور بعد االستشارة الرسمية لرئيس الوزراء ورئيسي مجمس البرلمان
والمجمس الدستوري ويوجو رئيس الجميورية خطابا لألمة أما حالة الحصار

بحسب المادة  36من الدستور الفرنسي تكون بأمر من مجمس الوزراء أما حالة
الحرب حسب المادة  35تكون بتفويض من البرلمان بعد تقديم طمب من

الحكومة.

أما في مصر فيتم اإلعالن حالة الطوارئ من قبل رئيس الجميورية

حسب المادة  154بعد اخذ رأي مجمس الوزراء ويعرض اإلعالن عمى مجمس
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:
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النواب خالل األيام السبعة الموالية لمموافقة عميو بأغمبية األعضاء أما في حالة

الحرب يعمن رئيس الجميورية حالة الحرب بعد أخذ رأي مجمس الدفاع الوطني

وموافقة مجمس النواب بأغمبية ثمثي األعضاء بحسب المادة  152من الدستور

المصري لسنة  2014ما يمكن مالحظتو حول إجراء االستشارة:

*المالحظة األولى :في مصر والجزائر تكون بإعالن من رئيس الجميورية

بينما في فرنسا يكون اإلعالن إما لرئيس الجميورية أو رئيس مجمس الوزراء

حسب الحالة

* المالحظة الثانية :غياب استشارة مجمس األمن بالنسبة لفرنسا في كل

الحاالت أما الجزائر فتكون استشارة مجمس األمن في كل الحاالت أما مصر

فتكون استشارة مجمس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
* المالحظة الثالثة :في فرنسا ومصر تشترط دائما موافقة البرلمان بحسب
الحالة بأغمبية بسيطة أو مطمقة بثمثي األعضاء بل وان فرنسا في حال الحرب

تطمب تفويضا من البرلمان.

أما في حالة الجائحة فإن االستشار ة لم تعد قاصرة عمى المؤسسات

الدستورية والرسمية في الدولة بل أن إعالن جميع الحاالت كان سببو األول ىو
إعالن منظمة الصحة العالمية عمى أن الكوفيد  19وباء عالمي باإلضافة إلى
أن معظم الدول اتخذت كل التدابير واإلجراءات الوقائية بناء عمى رأي الييئات

العممية المتخصصة في مجال األوبئة فقد قامت الجزائر بإحداث لجنة وطنية
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:
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لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا عمى مستوى و ازرة الصحة واصالح
المستشفيات وىي لجنة موسعة لممثمي عدة قطاعات الصحة والسكان ،

الصناعة الصيدالنية ،واإلعالم وتضم خبراء في الصحة وكبار األخصائيين

باإلضافة إلى إنشاء خمية عممياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية 30كما تم

إحداث وكالة وطنية لألمن الصحي يترأسيا البرفسور كمال صنياجي بموجب

المرسوم الرئاسي  158-20المؤرخ في  13يونيو 31 2020وىي مؤسسة
عمومية لمرصد والتشاور واليقظة في مجال األمن الصحي وتقوم بعد التشاور

مع اليياكل المعنية بإعدا د اإلستراتجية الوطنية لألمن الصحي ،كما تتولى

الوكالة ميمة المستشار العممي لرئيس الجميورية في مجال األمن الصحي و

إصالح المنظومة الوطنية لمصحة العمومية

32

ما يالحظ عن االستشارة بالنسبة لمجائحة الكوفيد 19نقطتين أساسيتين:

* النقطة األولى :أن االستشارة تعني بدرجة األولى أصحاب االختصاص في
المجال العممي.
* النقطة الثانية :أن االستشارة متالزمة مع الحالة بشكل يومي وليست لفترات
محددة وذلك لمعاينة درجة انتشار الوباء التخاذ التدبير أو اإلجراء المناسب.
من خالل ما سبق نستخمص أن الجائحة قد تتشابو في المعايير الشكمية
إلحدى الحاالت وتختمف عنيا في معيار شكمي آخر وبيذا فيمكن القول أن
لمجائحة معايير شكمية تميز الجائحة عن سواىا من الحاالت االستثنائية .
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الخاتمة
من خالل ما سبق نستخمص أن الشروط الموضوعية لمحاالت االستثنائية
قد تتوافق الجائحة في مرحمة أولى مع أخف الحاالت وىي حالة الطوارئ ولكن
بتصاعد وتيرة الخطر المرتبطة بسرعة انتشار العدوى المرضية لمفيروس تؤدي

إلى وفاة نسبة من المصابين فان درجة الخطورة تزيد ليتحول معيا الظرف
االستثنائي تصاعديا إلى أشد الحاالت ىذا من جية باإلضافة إلى تعمق

جميع الحاالت السابقة من خالل النصوص التنظيمية ليا بعنصر األمن أما

حالة الكوفيد 19فيي مرتبطة بالصحة العامة.
أما عن الشروط الشكمية قد يتوافق معيار من معاير الجائحة مع معيار
إحدى الحاالت ولكن ليس مع باقي المعايير كان تتفق باإلضافة إلى أن

االستشارة في حالة جائحة الكوفيد  19تعني بالدرجة األولى التخصص العممي
الطبي والصيدالني في مجال الصحة.
فبالنتيجة فالجائحة تعتبر حالة مستقمة عن باقي الحاالت االستثنائية سواء من الناحية
الموضوعية أو الشكمية من خالل ما سبق يمكن اقتراح التوصيات التالية:
* تكييف الجائحة بصفة عامة والكوفيد  19في قواعد القانون العام عمى أنيا حالة أو ظرف
استثنائي مستقل ىو الجائحة ضمن النص الدستوري وضبط األسباب الموضوعية
واإلجراءات الشكمية.
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* إصدار المشرع الجزائري لقانون العضوي الذي ينظم حالة الحصار والطوارئ.

قائمة المصادر والمراجع
الدساتير
تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016
الدستور المصري لسنة 2014
الدستور الفرنسي لسنة 1958

القوانين

 قانون  124-67المؤرخ في  8جويمية ،1967المتضمن إعالن التعبئة
العامة،ج،ر عدد،60ص.85

 قانون رقم  11-18مؤرخ في  2يوليو  ،2018يتعمق بالصحة ،ج،ر
عدد  46الصادرة بتاريخ  29يوليو.2018
المراسيم
المراسيم الرئاسية
 المرسوم الرئاسي  196-91المؤرخ في  4يونيو ،يتضمن تقرير حالة
الحصار،ج،ر ،عدد  ،29مؤرخة في  12يونيو ،1991ص . 1087

 المرسوم الرئاسي  44-92مؤرخ في  9فبراير ، 1992يتضمن إعالن
حالة الطوارئ ،ج،ر،عدد 10مؤرخة في  9فبراير ،1992ص. 285
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 المرسوم التشريعي  ،02-93المؤرخ في

 6فبراير ،1993يتضمن

تمديد حالة الطوارئ ،ج،ر ،عدد 8مؤرخة في  7فبراير،1993ص. 5

 المرسوم الرئاسي رقم ،158-20المؤرخ في  13يونيو ،2020يتضمن
إحداث وكالة وطنية ألمن الصحي ،ج،ر عدد  35الصادرة بتاريخ 14

يونيو.2020
المراسيم التنفيذية:
 المرسوم التنفيذي  ،202-91المؤرخ في  25يونيو  ،1991يضبط
حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطيا تطبيقا لممادة

 4من

المرسوم الرئاسي  196-91المتضمن حالة الحصار ،ج،ر عدد 31
مؤرخة في  26يونيو ،ص. 1122

 المرسوم التنفيذي  ، 203-91المؤرخ في  25يونيو ، 1991يضبط
كيفيات تطبيق تدابير المنع من اإلقامة المتخذة تطبيقا لممادة

 4من

المرسوم الرئاسي  196-91المتضمن تقرير حالة الحصار ،ج،ر،عدد

 31مؤرخة في  26يونيو ،1991ص. 1124

 المرسوم التنفيذي  ،69-20المؤرخ في  21مارس سنة  ، 2020يتعمق
بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19ومكافحتو ،ج،ر

عدد 15الصادرة في  21مارس 2020،ص .6
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 المرسوم التنفيذي  ،70-20المؤرخ في  24مارس،2020يتضمن
تدابير تكميمية لموقاية من وباء كورونا (كوفيد)19

ومكافحتو،ج،رعدد 16مؤرخة في 24مارس ،2020ص. 9
 المرسوم التنفيذي رقم

 ،159-20المؤرخ في

 13يونيو ،2020

المتضمن تعديل الحجر المنزلي وتدابير المتخذة في إطار الوقاية من

انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19 -ومكافحتو ،ج،ر عدد ،35

المؤرخ في  14يونيو  ،220ص.20 ،
 المرسوم التنفيذي رقم

 ،168-20المؤرخ في

 29يونيو ،2020

المتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من

انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19 -ومكافحتو ،ج،ر عدد ،38
المؤرخ في  20يونيو  ،220ص.10 ،

 المرسوم التنفيذي رقم  ،127-20يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي -20
 70الذي يحدد التدابير التكميمية لموقاية من انتشار وباء كورونا
(كوفيد)19

الكتب

الكتب بالمغة العربية
 المنجد في المغة واألعالم ،دار المشرق ،بيروت.1972 ،

 إيياب طارق عبد العظيم ،عالقة الفرد بالسمطة في ظل الظروف

االستثنائية ،دراسة تحميمية مقارنة بين النظامين الفرنسي والمصري،

مؤسسة الطوبجي لمتجارة والطباعة والنشر ،القاىرة .2005
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 أحمد سالمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام

البرلماني ،دراسة مقارنة مصر-فرنسا-إنجمترا ،دار النيضة العربية،

القاىرة.2003 ،

 أحمد محيو،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،ترجمة محمد عرب
صاصيال ،الطبعة الثانية  ،ديوان المطبوعات

الجامعية،الجزائر.1992،

 فوزي أوصديق الوافي في شرح القانون الدستوري  ،الطبعة الثالثة
،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر،د،س،ن.

 مولود ديدان ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار
بمقيس لمنشر ،الجزائر2010،


زكريا المصري ،أسس اإلدارة العامة ،التنظيم اإلداري،دراسة

مقارنة،المحمة الكبرى،دار الكتب القانونية.2007،
الكتب بالمغة األجنبية

Jean-marie Auby et Robert Ducos Ader,Droit Public,Edition
* Sirey,5éme édition,Paris,1974
المقاالت


يسري العصار ،نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في فترات

الحياة النيابية دراسة مقارنة ،مجمة المحامي.1969،

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:
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غضبان مبروك ،غربي نجاح ،قراءة تحميمية لمنصوص القانونية لحالتي الحصار
والطوارئ ومدى تأثيرىما عمى الحقوق والحريات في الجزائر ،مجمة المفكر،عدد
.10

الهوامش
1

إيياب طارق عبد العظيم ،عالقة الفرد بالسمطة في ظل الظروف االستثنائية ،دراسة

تحميمية مقارنة بين النظامين الفرنسي والمصري ،مؤسسة الطوبجي لمتجارة والطباعة والنشر،
القاىرة ،2005ص47-46
2

أحمد سالمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني،دراسة مقارنة

مصر-فرنسا-إنجمترا،دار النيضة العربية ،القاىرة،2003،ص.214-213أنظر

أيضا Jean-marie Auby et Robert Ducos Ader,Droit Public,Edition
Sirey,5éme édition,Paris,1974
3

الجائحة لغة :جمع جوائح من جاح يجوح جوحا وىي اإلىالك واالستئصال انظر المنجد

في المغة واألعالم ،دار

المشرق،بيروت،1972،ص .108أما اصطالحا

فيي المصيبة التي تحل بالرجل في مالو وتتمفو إتالفا ظاى ار كالسيل أو الحريق بمعنى يفيد

االنتشار انظرhttps :www.afiflaw.com :

واذا ما اقترنت الجائحة بالوباء وانتقالو إلى المستوى األخير أي من مرحمة تفشي المرض
عمى مستوى منطقة محددة إلى مرحمة الوباء في منطقة جغرافية اكبر إلى مرحمة الجائحة
( ) Epidimicفيي تعني مرحمة متقدمة من انتشاره في عديد الدول انظر الييئة العامة
لمغذاء والدواء عمى الموقع االلكتروني  www.sfda .govبتاريخ .2020-05-20
4

مصطمح الكوفيد مقسم إلى  coوىي اختصار لكممة  coronaالتي تعني التاج وىو

الشكل الذي يأخذه الفيروس عند معاينتو بالمجير و viاختصار لكممة  virusو  Dىو

اختصار لكممة  Diseeaseبمعنى مرض فيما يرمز  19ىو العام الذي ظير فيو ألول مرة
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:
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سنة  ،2019أنظر صحيفة البيان عمى الموقع اإللكتروني -25 WWW.Ealbayan.ae
 ، 3812764 Covid19/ 2020-03بتاريخ .2020/05/20
5

المادة  5من القانون  01-16المؤرخ في  6مارس سنة  ،2016المتضمن التعديل

الدستوري ،ج،ر،عدد، 14الصادرة بتاريخ 7مارس سنة .2016
6

المرسوم الرئاسي  196-91المؤرخ في  4يونيو ،يتضمن تقرير حالة الحصار،ج،ر

،عدد  ،29مؤرخة في  12يونيو ،1991ص . 1087
7

 201-91مرسوم تنفيذي مؤرخ في  25يونيو  ،1991يضبط حدود الوضع في مركز

األمن وشروطو ،تطبيقا لممادة  4من المرسوم  91المتضمن تقرير حالة الحصار ،ج،ر،عدد
،31مؤرخة في  26يونيو ،1991ص .1121
 202-91مرسوم تنفيذي مؤرخ في  25يونيو، 1991يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة
الجبرية وشروطيا تطبيقا لممادة  4من المرسوم الرئاسي  196-91المتضمن حالة الحصار

،ج،ر عدد  31مؤرخة في  26يونيو ،ص. 1122

 203-91مرسوم تنفيذي ،مؤرخ في  25يونيو ، 1991يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع
من اإلقامة المتخذة تطبيقا لممادة  4من المرسوم الرئاسي  196-91المتضمن تقرير حالة
الحصار ،ج،ر،عدد  31مؤرخة في  26يونيو ،1991ص. 1124
8

 44-92مرسوم رئاسي مؤرخ في  9فبراير  ،1992يتضمن إعالن حالة الطوارئ ،ج،

ر،عدد 10مؤرخة في  9فبراير ،1992ص. 285
9
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القانون المدني الجزائري

التكييف القانوني لمرض كوفيد،19تحد جديد لنص
المادة 776من القانون المدني الجزائري
ُّد
ال كتور حمادر علر التورر
ملر ز لجممعيربلحمجربتشعيب -ينرتحتشنترر
لجز ئرر

ملخصر
أحاول في بحثي إلاجابت على فزطيت قانىنيت جخمحىر حىل هل ًمكن للشخص
املزيع بمزض كىفيد 19أن نطبق على جصزفاجه املاليت القىاعد القانىنيت الخاصت
بمزض املىث.
ويهدف هذا البحث إلى بيان مدي كفاًت قىاعد القانىن املدني الجشائزي
بإعخباره الشزيعت العامت للقىانين،باإلًظافت كذلك إلى قانىن ألاسزة ،في مىاجهت
املسخجد من النىاسل ،وخاصت ما نعيشه في وقخنا الحاطز من جفش ي جائحت كىرونا التي
حسبب مزض كىفيد،19والتي أثزث على كل مناحي الحياة إقخصادًا وإجخماعيا وسياسيا
وحتى قانىنيا
. Abstract
In my research, I try to answer a legal hypothesis that revolves
around the question of whether a COFED 19 patient can apply the
legal rules of the disease of death to his financial actions.
There are two axes:
A legal approach between the provisions of Death's disease and
Covid's disease19
Judgment of patient behavior for Covid's disease 19:
Key words : civil law-Donation contract-The contract of sale-The
nullity of a legal action-Supreme cour
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ر

مقدمة.

كل إنسان يسعى إلكتساب احلقوق مهما كانت ،شخصية أم عينية،وكل إنسان
يسعى إلى الربح واإلغتناء سواء بالبيع أو الشراء .

واذا كان األصل أن لإلنسان حرية التصرف في أموالو  ،كميا أو

بعضيا  ،سواء كانت تصرفات عوضية أو تبرعية  ،بدون اعتراض من أحد ،
حتى من الورثة المحتممين  ،فطالما أن التصرف صدر حال الحياة

فيو تصرف صحيح و نافد في حق الورثة  ،و ليس ألي منيم

اإلعتراض عميو بدعوى أنو وارث محتمل

إذ أن ىذا الحق ال يعود لو إال بعد الوفاة  ،و بالتالي فالشخص لو

كامل الحرية في استغالل أموالو .

إال أن ىذه الحرية غير مطمقة حيث قيدتيا القوانين الوضعية و من

قبميا الشريعة اإلسالمية  ،بما يتقرر لمغير من حقوق عمى الشيء  ،إذ أن

ىناك قيود إرادية و قيود قانونية و من ىذه القيود القانونية ،التصرفات التي

يبرميا الشخص و ىو في مرض الموت .

من ىنا راودتني إشكالية قانونية وددت بحثيا ،ونحن نعيش تطورات ىذا

مرض كوفيد 19نسأل اهلل لنا جميعا العافية والسالمة إن شاء اهلل،ىل ُيعد

مرض كوفيد 19مرض الموت؟ ،خاصة مع ما نشاىده ونسمعو من أخبار
رىيبة كل يوم وفي العالم أجمع! .
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أهمية البحث
تتجمى األىمية البالغة لموضوع مصير الحقوق المكتسبة عن طريق
التصرفات المـُبرمة مع الشخص المريض بمرض كوفيد 19لعدة أسباب منيا
السبب األول:السبب الصحي:فالجزئية مدار البحث تتعمق بموضوع ذات

طبيعة خاصة فيو يتعمق بصحة وسالمة اإلنسان،يتعمق بجائحة فيروس كورونا

المسببة لمرض كوفيد 19الذي أضحى ذا أثر وخيم عمى جميع مجاالت الحياة

،عمى اإلنسان وصحتو وتعميمو واقتصاده وحتى تصرفاتو القانونية والمالية.

السبب الثاني:السبب التشريعي:عدم معالجة المشرع بشكل دقيق وواضح

يسمح باإلحاطة بكل الجوانب القانونية لتصرفات المريض مرض الموت،من

خالل إعطاء تعريف واضح ودقيق لمرض الموت.

وما ىي الحاالت المخيفة المنصوص عمييا في المادة 204من

قانون األسرة عمى ضوء مستجدات األمراض المستحدثة ،وبالتالي إعطاء

تكييف قانوني لمرض كوفيد 19الذي يؤدي إلى الموت ،بما يضمن تحقيق

األمن القانوني لـ ُـمــكتسب الحقوق من الشخص المريض بمرض
كوفيد،19ويضمن الشرعية القانونية لمقضاة من أجل منح التكييف القانوني
الصحيح لمرض كوفيد.19

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

42

التكييف القانوني لمرض كوفيد،19تحد جديد لنص المادة 776من
د .حمادي عبد النور

القانون المدني الجزائري

إشكالية البحث
إن مرض كوفيدُ 19يثير عدة إشكاالت قانونية سواء في مجاالت القانون
العام أو القانون الخاص ومنيا قواعد القانون المدني وباألخص مسألة

التصرفات القانونية ،ومصير الحقوق التي ُينشئيا الشخص المريض بمرض
كوفيد،19األمر الذي يدفعنا لتناول إشكاليتين ىامتين:األولى تتمثل في تحديد

التكييف القانوني الصحيح لمرض كوفيد 19بناءا عمى تقارير الخبراء الطبيين
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ؟وىل نستطيع الحكم عمى مرض

كوفيد 19بأنو مرض الموت (من خالل مقاربة قانونية مع توجو القضاء

الجزائري في مسألة التصرفات القانونية الصادرة في مرض الموت) ؟،اإلشكالية
الثانية تتمثل فيما ىو حكم التصرفات المالية لمشخص المريض بمرض

كوفيد(19من خالل أحكام القانون المدني وقانون األسرة الجزائري)؟.
أىداف البحث

ييدف ىذا البحث إلى بيان القيمة العممية لتصرفات المريض بمرض

كوفيد،19فضال عن إبراز مدى كفاية قواعد القانون المدني الجزائري وكذلك
األسري في مواجية المستجد من األمراض الحديثة والتي يمكن أن تؤدي إلى

الوفاة،كما ييدف البحث إلى الكشف عن الدور الكبير الذي يؤديو التعاون بين

العموم الطبية والعموم القانونية في مساعدة المشرع عمى تحديد ىدفو وتوجيو

القانوني وبالتالي سن قواعد قانونية تحقق اإلستقرار القانوني،وكذلك مساعدة

القضاء في إحقاق العدالة وحماية الحقوق.
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المبحث األول:التكييف القضائي لمرض كوفيد19

المطمب األول :المقاربة القضائية لدى المحاكم الجزائرية بين مرض
كوفيد 19ومرض الموت

إنطالقا من أحكام المحاكم الجزائرية عمى مختمف دراجاتيا نجد ما يدل

عمى تعرضيا في الكثير من األحيان إلى مسألة مرض الموت في جميع جوانبو

 ،و فيما يتعمق بموقف القضاء الجزائري  ،من تعريف مرض الموت نجد القرار
الصادر عن المجمس األعمى 'المحكمة العميا حاليا'بتاريخ 1984/07/09
يعرف في حيثياتو مرض الموت كما يمي

" يتضح من الدعوى  ،أن القضية تدور حول إبطال تصرف في حالة مرض
صاحبو مرض الموت  ،وفي ىذا الصدد  ،فإن المعروف فقيا و اجتيادا أن

المرض الذي يبطل التصرف ىو المرض األخير إذا كان خطي ار يجر إلى

الموت  ،و بو يفقد المتصرف وعيو و تميزه  ،و بحسب ذلك فعمى الطاعنين أن
يثبتوا بأن البائع لم يممك تمييزه و ال صحة عقمو  ،و أن المرض الذي انتابو
.1

أدى إلى تصرف باطل "...

كما نجد ق ار ار آخر  ،صادر عن المحكمة العميا بتاريخ ُ 1996/09/24يعرف

مرض الموت كما يمي "حيث بالرجوع إلى أوراق الدعوى  ،يتبين أن الواىب

مات بمرض السرطان بعد خمسة أشير من اليبة التي صدرت منو  .حيث أن

المرض الذي يبطل التصرف  ،ىو المرض األخير إذا كان خطي ار  ،و يجر
إلى الموت  ،و بو يفقد المتصرف وعيو و تمييزه " .
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و نجد ق ار ار أخر صاد ار عن المحكمة العميا بتاريخ  2000/02/22جاء في
حيثياتو

" .....عندما تصرف والدىم المرحوم بإجراء عقد اليبة لصالح المطعون ضدىا
 ،كان في حالة مرض الموت  ،و دلك بصحة شيادة الشيود  ،كما أن

النصوص الفقيية نصت عمى أن مرض الموت ىو المرض الذي يغمب فيو

خوف موت المريض  ،و يعجز ىذا األخير عمى رؤية مصالحو في إجراء أي
.2

تصرف "

كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العميا بتاريخ  2001/04/18ينص في

حيثياتو

" بينما عقد اليبة المحرر لفائدة المدعى عمييم في الطعن  ،تم يوم

 1996/09/12قبل وفاة الواىبة بشير واحد و ثالثة و عشرون يوما عن عمر
يناىز  90عاما  ،و ىي حالة مرض أنيك قواىا و أقعدىا و أثر عمى مداركيا
العقمية  ،و أدى إلى وفاتيا و تحققت بذلك عالقة السببية بين المرض
.3

و الموت "

كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العميا بتاريخ  2004/07/21ينص في

حيثياتو

" حيث أنو من المتفق عميو فقيا و قضاءا أن مرض الموت ىو الذي يغمب فيو
اليالك و يتصل بو الموت فعال  ،و أنو لذلك يشترط القول أن يكون الشخص

قد أبرم التصرف و ىو يعاني من مرض يؤدي في الغالب إلى الموت  ،و أن
يتصل الموت بالمرض بحيث ال تفصل بين المرض و الوفاة فترة شفاء وحده"
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و نجد قرار أخر صادر عن المحكمة العميا بتاريخ  2005/02/02نص في
حيثياتو

" لكن حيث أنو ال يشترط العتبار المرض مرض الموت  ،أن يؤثر المرض
عمى سالمة إدراك المريض

أو ينقص من أىميتو لمتصرف  ،إذ من المعموم بالضرورة أن مرض الموت

الذي يقيد تصرفات المريض  ،حدد لو الفقو و القضاء شروط ثالثة و ىي  :أن
يقعد المرض صاحبو عمى قضاء مصالحو  ،و أن يغمب فيو الموت  ،و ينتيي

بالموت فعال  ،و ىذه العالمات مجتمعة  ،و ىي أمور موضوعية من شأنيا أن
تقيم في نفس المريض حالة الشعور بأنو مشرف عمى الموت  ،و أنو يكفي

بيذه العالمات المادية ليستخمص منيا القضاة أن المريض و ىو يتصرف ،

كانت تقوم بو حالة نفسية ىي أن أجمو قد دنى  ،فيفسر تصرفو عمى ضوء ىذه

الحالة  ،و ال حاجة بعد ذلك إلى البحث في خفايا نفس المريض  ،لمعرفة ما
إذا كان ممي از  ،أو غير مميز  ،ألن البحث عسي ار إذ لم يكن متعد ار" .

4

كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العميا بتاريخ 2005/11/23

ينص في حيثياتو

"  ....أن ما يعيبو الطاعن عمى القرار المطعون فيو  ،ليس في محمو  ،ذلك
أن قضاة الموضوع قد بينوا و بأسباب كافية  ،أن الواىب تصرف في مرض

الموت  ،و أثبتوا بتوافر ثالثة شروط فيو و ىي  :أن يقعد المرض صاحبو عن
قضاء مصالحو  ،و أن يغمب فيو الموت  ،و أن ينتيي بالموت  ،و قد تأكدوا

من توافر الشروط الثالثة " . 5
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كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العميا بتاريخ  2008/06/18ينص في
حيثياتو

" حيث أن مرض الموت ىو المرض الذي يغمب فيو ىالك المريض  ،بحيث
يشعر بدنو أجمو  ،و ينتيي بوفاتو  ،و تقدير ذلك ىي مسألة واقع تخضع

لتقدير قاضي الموضوع  ،عمى القضاة بيان نوع المرض  ،و ىل كان اليالك

فيو غالبا وقت التصرف  .و قد ذكر قضاة المجمس أن اليالك كان قبل وفاتو
يعاني من مرض السرطان و مرض الزىايمر  ،و أنو توفي بعد أن بقي مدة

تحت اإلنعاش  ،كما أثبتتو لدييم الشيادات الطبية المرفقة بالممف  ،و أنو توفي

بعد أربعة أشير من إبرامو عقد اليبة  ،مما استنتجوا منو أنو كان وقت

التصرف في مرض الموت.6 " .

إذن يمكن اإلستنتاج بأنو استقر الفقو و القضاء  ،عمى أن مرض الموت الذي

يقيد تصرفات المريض يقتضي توافر شروط ثالثة و ىي  :أن يقعد المرض

المريض عن قضاء مصالحو  ،و أن يغمب فيو خوف الموت  ،و أن ينتيي
المرض بالموت فعال  ،و ىو ما أكدتو المحكمة العميا في ق ارراتيا ذات الصمة
بموضوع مرض الموت و من ذلك قرارىا لسنة 2005/11/23

" لكن ما يعيبو الطاعن عمى القرار المطعون فيو ليس في محمو  ،ذلك أن
قضاة الموضوع قد بينوا و بأسباب كافية  ،أن الواىب تصرف في مرض

الموت  ،و أثبتوه بتوافر ثالثة شروط و ىي أن يقعد المرض صاحبو عن
قضاء مصالحو  ،و أن يغمب فيو الموت  ،و أن ينتيي بالموت  ،و قد تأكدوا

من توافر ىذه الشروط الثالث  ،و من خالل التقارير الطبية و ذلك بدخولو

المستشفى إثر إصابتو بمرض السرطان الرئوي و اضطرابات نفسية و عصبية
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 ،و كان يحتاج إلى مساعدة الغير لقضاء حاجاتو العادية  ،بسبب العجز الكمي
الذي أصابو"

ومن ىنا وبعد أن عرفنا الشروط القانونية الحاكمة والفاصمة في مسألة تكييف

مرض الموت وجوده من عدمو ،اآلن نذىب إلى مطمب ثاني نبين فيو ىل

فرضيتنا التي طرحناىا والمتعمقة بمدى اعتبار مرض كوفيد  19وانطالقا من

الشروط القانونية والقضائية السابقة يمكن الحكم عميو وعمى تصرفات الشخص

الذي أصابو مرض كوفيد  19بأنيا وقعت وصدرت منو وىو مريض مرض

الموت ،وبالتالي نطبق عميو الجزاءات التي تطبق عمى المعامالت التي تط أر

أثناء إثبات مرض الموت.

المطمب الثاني:مقاربة قانونية بين شروط مرض الموت ومرض كوفيد19
أوال ننطمق في تحميمنا من مفيوم مرض كوفيد، 19بحكم أنو فيو فرق بين

فيروس كورونا،ومرض كوفيد 19ومعموماتنا مستقاة من موقع منظمة الصحة

العالمية.7

المكتشف
إذ ُيعرف مرض كوفيد 19بأنو مرض معد يسببو فيروس كورونا ُ
مؤخ اًر .ولم يكن ىناك أي عمم بوجود ىذا الفيروس وىذا المرض المستجدين

قبل اندالع الفاشية في مدينة يوىان الصينية في كانون األول /ديسمبر .2019

أما فيروس كورونا فيو فصيمة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض

لمحيوان واإلنسان .ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى

البشر حاالت عدوى الجياز التنفسي التي تتراوح حدتيا من نزالت البرد الشائعة

إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة
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المكتشف مؤخ اًر
التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)ُ .
ويسبب فيروس كورونا ُ
مرض كوفيد19-

أيضا باسم المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد
ويعرف ً
ُ
،2019

وتعد فيروسات كورونا فصيمة كبيرة من الفيروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع

بين الزكام وأمراض أكثر وخامة ،مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية

) ،(MERS-CoVومتالزمة االلتياب الرئوي الحاد الوخيم (سارس )
ويمثِّل فيروس كورونا المستجد ) (nCoVساللة جديدة لم
ُ (SARS-CoV).
يسبق تحديدىا لدى البشر من قبل.

اضا تنفسية والحمى والسعال وضيق
وتشمل األعراض الشائعة لمعدوى أعر ً
النفس وصعوبات في التنفس .وفي الحاالت األكثر وخامة ،قد تسبب العدوى
وي ،وحتى
االلتياب الرئوي ،ومتالزمة االلتياب الرئوي الحاد الوخيم ،والفَ َشل ال ُكمَ ّ
الوفاة.8
إذن وأمام خطورة ىذا الداء الذي أصبح ُيطمق عميو مصطمح"جائحة" واجيتو
دولة الجزائر من خالل إصدار مرسومين تنفيذيين األول رقم  69/20المؤرخ

في  26رجب  1441الموافق ل 21مارس  2020المتعمق بتدابير الوقاية من
إنتشار وباء فيروس كورونا ومكافحتو،9الذي اتخذ عدة تدابير منيا توقيف

المؤسسات العمومية عن تقديم خدماتيا وكذلك غمق كمي لممدارس والجامعات
،والتوجو نحو التعميم عن بعد،ثم تاله إصدار مرسوم تنفيذي آخر رقم 70/20

المؤرخ في  29رجب عام 1441الموافق ل 24مارس  2020المحدد لتدابير
تكميمية لموقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحتو.10الذي جاء بفرض
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حالة الحجر الصحي وتوسيعيا عمى باقي أرجاء وواليات دولة الجزائر منيا
ماكان حجر صحي كمي ومنيا ما كان حجر صحي جزئي .

لكن لماذا بالضبط مرض كوفيد 19يمكن أن ُيكيف أنو مرض الموت ؟بحكم أن
جميع األشخاص يتصرفون ويقومون بمعامالت تدخل في دائرة القانون المدني
،ونحن ال نعرف ىل ىذا الشخص أو ذاك مصابا بمرض كوفيد،19خاصة أنو
تبين أنو مرض يؤدي إلى الموت ال محالة ،نظ ار إلرتفاع نسبة الوفيات فمثال

بعد إطالعنا عمى جريدة النيار الجزائرية صدر بيا بيان صحفي بتاريخ

 2020/04/04يبين نسبة الوفيات عبر العالم ،تفيد آخر األرقام بأن فيروس
كورونا أصاب  1.1مميون حول العالم ،وأدى إلى وفاة ستين ألفا و 35شخصا،
وىو ما يعادل  %5.4من مجموع اإلصابات.

وفي كل أرجاء العالم ،تتوالى البيانات الحكومية حول اإلصابات والوفيات

الجديدة ،وتواصل الدول فرض اإلجراءات الصحية واألمنية الصارمة ،في

محاولة الحتواء الفيروس القاتل ،الذي ظير ألول مرة في مدينة ووىان الصينية

في ديسمبر/كانون األول الماضي .

وتمثل أوروبا المنطقة األكثر تضر ار من الفيروس ،إذ قتل من القارة ما يزيد

عمى  44ألف شخص ،وىو ما يمثل أكثر من ثمثي الوفيات الناتجة عن
الفيروس عمى مستوى العالم.

وما تزال إيطاليا الدولة األكثر تأث ار بالفيروس من حيث عدد الوفيات ،حيث

سجمت أكبر عدد وفيات في العالم ( 14ألفا و )681تمييا إسبانيا ( 11ألفا
و)744
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وفي المرتبة الثالثة جاءت الواليات المتحدة من حيث عدد الوفيات ،حيث
سجمت 7826وفاة ،لكنيا تتقدم دول العالم من حيث عدد اإلصابات؛ إذ
تجاوزت  290ألفا.11

أما بالجزائر وبتاريخ  2020/04/15بمغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 499
واإلصابات بفيروس كورونا بمغ  2810إصابة.

وبالتالي ما مصير المعامالت المالية والحقوق المكتسبة والتي قام بيا شخص

مصابا أو كان ال يدري أنو مصابا بمرض كوفيد، 19خاصة وأن األطباء أثبتو

استحالة تفطن المصاب ليذا الداء؟وأن أعراضو ال تظير إال بعد مرور 14

يوما من تاريخ اإلصابة؟فما مصير المعامالت القانونية المالية ؟ىل يستطيع

السيد القاضي تطبيق عمييا أحكام تصرفات المريض مرض الموت؟.

فبالرجوع إلى الشروط القانونية لمرض الموت والتي تبنتيا المحكمة العميا
الجزائرية بإعتبارىا محكمة قانون أي ترى مدى التطبيق الصحيح لمقانون وىي

أعمى جية قضائية بالجزائر وعمى أعمى ىرم التنظيم القضائي الجزائري

فبالنسبة لمشرط األول والمتعمق بأن ُيقعد المرض المريض عن قضاء مصالحو
لكي يعتبر المرض مرض موت  ،يجب أن يعجز صاحبو عن قضاء حوائجو ،
غير أن الفقو اختمف في تحديد اإلمارات و األوصاف التي تدل عمى ىذا

الشرط  ،فمنيم من يقول أن يكون الشخص صاحب فراش  ،و ىو الذي ال
يقوم بقضاء حوائجو في البيت كما يعتاده األصحاء  ،و منيم من يقول أن

عالمتو أن ال يخطو الشخص ثالث خطواة دون أن يستعين بغيره  ،و منيم من
يقول أن إمارتو أن ال يقدر عمى الصالة قائما  ،و آخر يقول أن يعجز
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الشخص عن اإلشراف عمى مصالحو خارج الدار إذا كان من الذكور  ،و إن
كان من اإلناث أن تعجز عن رؤية مصالحيا داخل الدار. 12

و ليس الزما أن يمزم المرض المريض الفراش  ،فقد ال يمزمو  ،و يبقى مع

ذلك عاج از عن قضاء مصالحو فال ينال من توفر و تحقق ىذا الشرط ،إذا ما
خرج المريض مثال من منزل مرة أو مرتين اختيا ار لمتصديق عل عقد أو جب ار
لمدفاع عن حقوقو أمام القضاء  ،و عمى العكس من ذلك قد يكون اإلنسان

عاج از عن قضاء مصالحو ال بسبب المرض و إنما لسبب آخر كالشيخوخة،

فيذا ال يكون مريضا مرض الموت و يكون لتصرفاتو حكم تصرفات األصحاء
ألن الشيخوخة مرحمة طبيعية من مراحل حياة اإلنسان.

فأليس مرض كوفيد 19الناجم عن فيروس كورونا يحجب الشخص عن قضاء

حوائجو،فال شك أنو مرض خطير بل جائحة تُقعد الشخص طريح الفراش فمن
أعراضو حسب موقع و ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات الجزائري



الح ّمى
ُ

السعال

النفَس أو صعوبة في التنفس
 ضيق َ
يمكن أن تشمل األعراض األخرى:





التعب

األوجاع

سيالن األنف
َ
التياب الحمق
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الصداع



اإلسيال



القانون المدني الجزائري

القيء

كما شعر بعض المرضى بفقدان حاستي الشم والذوق.

جدا إلى
يمكن أن تتراوح شدة أعراض مرض فيروس كورونا  2019بين خفيفة ً
حادة .قد ال تَظيَر األعراض عمى بعض األشخاص مطمقًا .وقد يكون
أصال ،مثل السكري وأمراض
األشخاص األكبر سناً أو من لدييم حاالت طبية ً

القمب والرئة أو ضعف الجياز المناعي ،أكثر عرضة لإلصابة بدرجة حادة من

المرض .وىذا مشابو لما يحدث عند اإلصابة بأمراض الجياز التنفسي األخرى،
مثل اإلنفمون از.

وأعتقد أن كل ىذه األسباب يمكن ،بل تعتبر مانعا يصد الشخص عن قضاء
حوائجو وحتى البسيطة منيا عفانا اهلل جميعا كالنيوض لموضوء لمصالة.

وحكمنا بخصوص الشرط األول و من خالل ما تقدم يمكن القول أن مرض

كوفيد ،19في شرطو أن يقعد المريض عن قضاء مصالحو ىو حقا يجعل
الشخص غير قادر عمى قضاء المألوف من المصالح عند الناس.

وبخصوص الشرط الثاني من شروط الحكم عمى الشخص أن تصرفو صادر

في مرض الموت أن يغمب في المرض خوف الموت

ىنا ال يكفي أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحو بل يجب أيضا أن
يغمب فيو خوف الموت بأن يكون المرض خطي ار مما ينتيي عادة بالموت ،أو

أن يكون قد بدأ بسيطا ثم أخد يتطور حتى بات يخشى عمى صاحبو الموت ،

أما إذا لم يصل المرض إلى ىذا الحد من الخطورة فال يعتبر مرض موت و لو
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أعجز المريض عن قضاء مصالحو كأن يصاب الشخص برمد العيون فيعجز
عن الرؤية أو مرض في قدميو فيعجز عن المشي وال يستطيع قضاء مصالحو

فينا ال يعتبر المرض مرض موت و تأخذ تصرفاتو حكم تصرفات
األصحاء

.13

و ىناك من الفقياء 14يرى بكفاية أن يغمب في المرض خوف الموت دون
حاجة إلى قعود المريض عن قضاء مصالحو  ،و ىناك رأيا آخر يستبقي

الشرطين معا  ،و يجعل األصل فييما معا أن يغمب في المرض خوف الموت

 ،أما قعود المريض عن قضاء مصالحو فيي العالمة المادية التي تشعر
المريض بأنو ميدد بالموت.

وفعال حسب كل من موقع منظمة الصحة العالمية وموقع و ازرة الصحة والسكان

واصالح المستشفيات الجزائري،فنجد غالبية األطباء والمختصين في العموم

الطبية ُيقرون بأن جائحة كورونا ُيخشى عمى صاحبيا الوفاة ،وخاصة النسب
واإلحصائيات السابق بيانيا ،ثم السبب في الخشية من الوفاة نجد التعجيل في
المادة  3 :تعمق
إصدار نص المرسوم التنفيذي  69/20السابق بيانو في المادة ّ
نشاطا ت نقل األشخاص اآلتي ذكرىا

خالل الفترة المذكورة في المادة  2أعاله:

–الخدمات الجوية لمنقل العمومي لممسافرين عمى الشبكةالداخمية،

–النقل البري في كل االتجاىات  :الحضري وشبو الحضري وبين البمديات
وبين الواليات،

–نقل المسافرين بالسكك الحديدية،
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–النقل الموجو  :المترو ،والترامواي ،والنقل بالمصاعداليوائية،
–النقل الجماعي بسيارات األجرة.

وكذلك ما صدر عن السمطات الجزائرية من إجراءات إدارية تتمثل في التباعد
اإلجتماعي ،واستعمال الكمامات والقفازات ،وكحول التعقيم الطبية ،فكل ىذه

الوسائل غايتيا درء وتجنيب النفس البشرية اليالك وانقاص عدد الوفيات

المحتممة من مرض كوفيد.19

وىذا شرط آخر يمكننا من أن نبني عميو فرضيتنا بأن مرض كوفيد  19قانونا

يعتبر مرض الموت وبالتالي تنطبق عميو أحكام تصرفات المريض مرض
الموت.

وأخي ار وفيما يخص الشرط الثالث إلعتبار التصرف المدني صادر في مرض

الموت والخاص بأن ينتيي المرض بالموت فعال:

ال يكفي أن يصيب المرض شخص يقعده عن قضاء مصالحو و يصيبو بخوف

الموت فحسب ،بل البد أن ينتيي المرض بالموت فعال  ،فإذا أصيب شخص

بمرض أقعده و خاف الموت و لكنو شفي ال يعتبر مرض موت و يقع تصرفو

صحيحا .15

و قد يكون المرض من األمراض التي قد تطول عدة سنوات في اإلنسان

ثم تنتيي بالموت ،و ىو ما يحصل في األمراض المزمنة كالشمل و السل ،و

القاعدة أن ىذه األمراض المزمنة ال تعتبر لموىمة األولى مرض موت إذا طال
دون أن يشتد المرض ،بحيث يطمئن المريض بأن المرض قد وقف سيره و لم
يعد منو خطر و لو كان قد أقعده المرض ،ما دام ال يغمب فيو خطر الموت

الحال .16
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لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك و ساءت حالة المريض حتى أصبحت تندر بدنو
األجل و استمر المرض باالشتداد حتى انتيى بالموت فعال فإنو يعتبر مرض

موت من الوقت الذي اشتد فيو  .و ىو ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا

الصادر بتاريخ  2004/07/21تحت رقم  283 817جاء فيو  " :حيث أنو
بالرجوع إلى الشيادة الطبية التي قدميا المستأنفان يتبين أن ما ورد فييا ال

يكفي العتبار المرحوم (ف ع) كان مريضا مرض الموت إذ أنو يظير منيا أن
المرحوم كان مصابا بمرض القمب و ىو مرض درج الفقو و القضاء عمى عدم

اعتباره من كان مصابا بو  ،شأنو شأن جميع األمراض المزمنة مريض مرض
الموت  ،ألن ىذا المرض قابل لمشفاء و ىو غير مانع لممريض من مباشرة

أعمالو في الفترات التي تتخمل النوبات و ىو ال يطمب فيو اليالك فقد يعيش

صاحبو مدة طويمة دون أن تدركو الوفاة "

حيث المريض بمرض يقعده عن قضاء مصالحو و يغمب فيو خوف الموت إذا
تصرف في مالو أثناء ىذا المرض كان تصرفو معتدا بو حال حياتو  ،و ال

يجوز لمورثة االعتراض عميو مادام المريض حيا  ،فإذا انتيى المرض بالموت
تبين عندئذ أن التصرف وقع في مرض الموت  ،و جاز الطعن فيو عمى ىذا

األساس  ،و إذا شفي المريض و تبين أن التصرف الذي صدر منو لم يقع في
مرض الموت  ،فال يجوز الطعن فيو بذلك من الورثة  ،و لكن يجوز لمن

صدر منو التصرف نفسو أن يطعن في تصرفاتو بالغمط في الباعث و ىو أحد
عيوب الرضا بأن يثبت أنو إنما تصرف و ىو معتقد أنو في مرض الموت و
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لو اعتقد أنو سيشفى ما كان ليتصرف  ،ففي ىذه الحالة يكون التصرف قابال

لإلبطال لمغمط و يجوز لممتصرف أن يبطمو ليذا العيب.17

وفي قرار آخر "  ...و بينوا (قضاة الموضوع) أن تمك التقارير تفيد عدم

إستقرار الحالة الصحية لممريض بل أخدت سي ار مستم ار بغير تحسن محسوس
بل استمرت حالتو الصحية في التدىور إلى أن أوصمت المريض إلى النتيجة

الحتمية و ىي الموت  ،و أثبتوا أن ىذا التصرف قد وقع من الواىب في ىذه
الحالة المرضية (مرض السرطان الرئوي)  ،و نتيجة لذلك قد انتيوا إلى إعتبار
.18

التصرف الذي وقع من الواىب وقع منو و ىو في مرض الموت "

وعميو أليس مرض كوفيد 19من األمراض التي بمغت نسبة وفياتيا في العالم

نسبة كبيرة وىي في إزدياد مخيف ،وأنا أخط ىذه األسطر صدر من موقع و ازرة

الصحة والسكان واصالح المستشفيات أن نسبة الوفيات من مرض كوفيد19
تجاوزت 175ألف شخص في العالم جراء جائحة كورونا.

زد عمى ذلك مسألة الحاالت المخيفة التي جاءت بيا المادة  204من قانون

األسرة الجزائري دليل آخر عمى إمكانية اعتبار مرض كوفيد 19مرض الموت:

حيث تنص المادة  204من قانون األسرة الجزائري"اليبة في مرض
الموت،واألمراض والحاالت المخيفة تعتبر وصية"

وعميو أليس فيروس كورونا يعتبر من الحاالت المخيفة ،بل وفيو دراسات

إعتبرتو قوة قاىرة تتميز بشرط الخارجية، 19بمعنى ال يمكن توقعو،حيث أن حدة
نذرة وسائل الوقاية منو من كمامات ووسائل وألبسة خاصة باألطقم الطبية

،كانت نتيجة أن جميع الدول لم تتوقع مثل ىذه الجائحة التي تفشت وفي وقت

قياسي جدا.
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بل وأبعد من ىذا فيو نداءات من رجال الطب في الجزائر دعت إلى إعتبار
مرض كوفيد 19الناجم عن فيروس كورونا من األمراض المينية ،ونحن نعرف
قانونا أن ىذا ال يمكن طبقا لقاعدة شرعية النص ،أي أن األمراض المينية

جاءات محصورة .

لقد عرف المشرع الجزائري إصابة العمل في المادة السادسة ( )06من القانون

رقم  13/83والمتعمق بحوادث العمل و األمراض المينية بأنو" :كل حادث
انجرت عنو إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ ط أر في إطار عالقة

العمل".20

فالمرض الميني ىو الذي ينشأ عن مباشرة العمل ،وىو عبارة عن إصابة

جسمانية تقع بسبب العمل ،ولكنيا ال تنشأ من حادث فجائي بل يترتب عمى

طبيعة العمل خالل فترة من الزمن.

فيتضح مما سبق أن تحديد األمراض المينية يتمركز بصفة أساسية حول عمة
ثبوت عالقة المرض الذي أصاب العامل بالمينة التي يمارسيا ،حيث أنو لوال

ممارسة ىذه المينة لما أصيب بيذا المرض ،إذ أنو لكي يستفيد العامل من

ضمان اإلصابة أن يكون المرض ُمبنيا في الجدول الممحق في القانون ،وأن
يكون العمل الذي يزاولو العامل من شأنو أن يؤدي إلى ىذا المرض من ىذا
الجدول.
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لكن اإلشكال القانوني ىو أن مرض كوفيد 19ال يندرج ضمن ىذا الجدول الذي
يحصر األمراض المينية ثم أنو صندوق التعويض عن الحوادث

المينية 21يطمب إثبات عن وجود ىذا أي مرض كوفيد 19أثناء فترة العمل أي

أثناء عالقة العمل ،وىذا لن يكون إال بالكشف ،وعميو في الجزائر وفي عز

جائحة فيروس كورونا لم تقم الجزائر بإجراء الكشف الكمي عمى األشخاص إال

من ظيرت عمييم أعراض مرض كوفيد،19وبالتالي دليل اإلثبات غائب عند
األطباء ،وعميو ىذا إشكال قانوني يمنع من إعتبار مرض كوفيد 19مرض

ميني .ىذا من جية .

ومن جية أخرى نقول أن مرض كوفيد 19يعتبر واقعة مادية يثبت بكافة طرق
اإلثبات و أن عبء اإلثبات يقع عمى من يدعي أن المريض كان في حالة

مرض كوفيد 19مرض موت قبل موتو

وىذا ما جاءت بو المحكمة العميا الجزائرية في إحدى ق ارراتيا "حيث أن

المادة  204من قانون األسرة قد نصت عمى أن اليبة في مرض الموت و
الحاالت المخيفة تعتبر وصية  ،إضافة إلى أن مرض الواىب حالة مادية

ظاىرة ال يمكن إخفائيا و يجوز إثباتيا بشيادة الشيود  ،زيادة عمى الشيادات

الطبية المحتج بيا و عميو فالوجو مؤسس  ،األمر الذي يتعين معو نقض القرار
.22

المطعون فيو و إحالتو لنفس المجمس "

وفي قرار آخر "حيث أن الطاعنين أكدوا عمى أن الواىب تصرف باليبة و

ىو في مرض الموت  ،و أنو ال يعتبر مرض الموت إال إذا اتصل بو الموت

فعال  ،و أكدوا عمى ذلك بجميع الوسائل التي تناقش من طرف القضاة -

شيادة الشيود ،شيادة اإلقامة بالمستشفى -ذلك أن الدخول إلى المستشفى و
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

59

التكييف القانوني لمرض كوفيد،19تحد جديد لنص المادة 776من
د .حمادي عبد النور

القانون المدني الجزائري

الخروج منو بعد مدة شير و الرجوع إليو و بقائو مدة يومين و توفي و نتيجة
لذلك و بكبر سنو فإن دعوى المدعيين قريبة من الحقيقة"

وفي قرار آخر صادر عن المحكمة العميا بتاريخ  2007/11/14جاء فيو :
" حيث من المقرر شرعا و قانونا طبقا لممادة  204من قانون األسرة أن إثبات

مرض الموت يكون بالشيادات الطبية و شيادة الشيود و بكل طرق اإلثبات ".
و لما تبين من دعوى الحال  ،أن قضاة الموضوع في قرارىم المنتقد و من

قبميم قاضي الدرجة األولى ،لم يثبت لدييم أي حالة من الحاالت المذكورة التي

تجعل الواىب كان وقت إبرام عقد اليبة في مرض الموت أو في حالة من

الحاالت المخيفة األخرى يجعمو غير أىل إلبرام العقد المتنازع عميو  .يكونون

بقضائيم قد أعطوه األساس القانوني فضال عن أنو جاء مسببا بما فيو الكفاية ،
.23

األمر الذي يتعين معو رد الوجيين المثارين معا لعدم التأسيس"

فبناءا عمى ما سبق من ق اررات قضائية صادرة عن أعمى جية قضائية بالجزائر
وىي المحكمة العميا التي اعتبرت أن حتى مرض السرطان الرئوي مرض

الموت وال يخفى أن منظمة الصحة العالمية تعرف فيروس كورونا اآلن باسم

فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا ( 2سارز كوف  .)2ويسمى

المرض الناتج عنو مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد  )19في مارس/آذار
 ،2020أعمنت منظمة الصحة العالمية أنيا صنفت مرض فيروس كورونا
(2019كوفيد  )19كجائحة.
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فيذه المبررات السابقة وما يتصف بو مرض كوفيد 19نجده آن األوان إلعتباره
إنطالقا من الميكانزمات القانونية لمرض الموت،يمكن جعل التصرفات الصادرة

من أي شخص يصاب أو يثبت بعد مدة من التصرف القانوني أنو مصاب
بمرض كوفيد، 19أن تصرفو صدر أثناء مرض الموت وبالتالي نطبق عميو
األحكام القانونية التي تتصل بمرض الموت

المبحث الثاني :األثر القانوني لتصرفـات المريـض بمرض
كوفيد:19
فينا أتساءل كم من مصاب أو حتى من بو أعراض فيروس كورونا يود بيع

حق ما سواء كان شخصيا أو عينيا،فيل ىذا التصرف نافذا ؟

المطمب األول :المقاربة القانونية لمرض كوفيد19

أورد المشرع الجزائري الحكم العام الذي يحكم تصرفات المريض مرض الموت
في المادة  776من القانون المدني  ،التي تنص عمى أن :

" كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع ،
يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت  ،و تسري عميو أحكام الوصية أيا كانت

التسمية التي تعطى إلى ىذا التصرف.

و عمى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثيم و

ىو في مرض الموت  ،و ليم إثبات ذلك بجميع الطرق  ،و ال يحتج عمى

الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن ىذا التاريخ ثابتا  .فإذا أثـبت الورثة أن التصرف
صدر عن مورثيم وىو يعاني من مرض الموت-من أعراض فيروس كورونا

أي مريض بمرض كوفيد ، -19اعتبر التصرف صاد ار عمى سبيل التبرع ،
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مالم يثبت من صدر لو التصرف خالف ذلك  ،كل ىذا ما لم توجد أحكام
خاصة مخالفة.

يستنتج منيا أن التصرف الصادر من المورث في مرض الموت بيعا كان أم
غيره مقصودا بو التبرع  ،فإن القانون يعتبره وصية مستترة و تسري عميو أحكام

الوصية و بذلك يحمي الورثة  .و بناءا عمى ذلك  ،فإن ىذا التبرع ال ينفد في
حقيم إال في حدود الثمث المتبقي من التركة،بعد إخراج الديون إذا كانت لغير

وارث  ،أما إدا كانت لوارث فإنيا تتوقف كميا عمى اقره الورثة و ىذا ىو حكم

الوصية .

وىذا ىو الحكم العام في تصرفات الشخص المريض مرض الموت سواء كان

بيعا أو غيره

24

و قد نص المشرع فضال عن ذلك  ،عمى أحكام بيع المريض مرض الموت في

المادتين  408من القانون المدني التي تنص"إذا باع المريض مرض الموت
لوارث ،فإن البيع ال يكون ناج از إال إذا أقره باقي الورثة

أما إذا تم البيع لمغير في نفس الظروف فإنو يعتبر غير مصادق عميو ومن

أجل ذلك يكون قابال لإلبطال".

كما خص قانون األسرة تصرفا آخر من التصرفات القانونية التبرعية  ،و ىي

اليبة بنصو في المادة  204عمى أن اليبة في مرض الموت و األمراض و
الحاالت المخيفة تعتبر وصية "كما سبق بيانو
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وىنا أود مناقشة مسألة قانونية تتعارض فييا أحكام المادة بموجب الحكم الذي
جاءت بو المادة  408قانون مدني  ،يتوقف التصرف لموارث عمى إجازة باقي
الورثة و عمى قابمية التصرف لمغير لإلبطال  ،و ىو حكم غير صحيح عمى

إطالقو  ،و ىذا إلختالف الجانب الموضوعي لممادة  2/408قانون مدني عما
ىو مكرس بالمادة  185قانون األسرة  ،التي تنص عمى أنو " تكون الوصية
في حدود الثمث  ،و مازاد عمى الثمث توقفت عمى إجازة الورثة " .

ففي الوصية لغير وارث تتفق القوانين الوضعية مؤيدة بإجماع الفقو اإلسالمي

عمى أنيا تنفد الوصية في حدود الثمث دون إجازة الورثة  ،و عمى ذلك فإن

نص المادة  " 2/408أما إذا تم البيع لمغير في نفس الظروف فإنو يعتبر غير
مصادق عميو ومن أجل ذلك يكون قابال لإلبطال "،نجده خاطئ موضوعا و

متعارض مع نص المادة  185قانون األسرة  ،و مخالف إلجماع الفقو

اإلسالمي  ،و من تم وجب تعديمو ألنو ليس صحيحا أن الوصية لمغير في

حدود الثمث قابمة لإلبطال.

حيث إن الحق في اإلبطال ال ينتقل إلى ورثة المريض  ،ألنيم ليسوا خمف

عاما في ىذه التصرفات الصادرة عن مورثيم في مرض الموت ،و إذا رجعنا

إلى مذىب اإلمام مالك الذي يعمل بو رسميا في الجزائر ، 25وجدنا أن

الوصية الزمة بعد وفاة المريض  ،و ال يجوز إبطاليا أو تعديميا أو الرجوع

فييا إال حال الحياة  ،و عمى ذلك فميس لمورثة الحق في طمب إبطال تصرف
ما .
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و تبعا ليذه األسس السابقة ،فإنو ال مجال لمقول بقابمية اإلبطال و أنما مدار
الحديث حول نفاد الوصية أم ال  ،و من تم وجب تطبيق أحكام المادتين 185

و  189من قانون األسرة التي تنص"ال وصية لوارث إال إذا أجازىا الورثة بعد
وفاة الموصي" ،وذلك فيما يخص جواز نفاد الوصية لموارث أو لمغير في ثمث

مال التركة.

وباعتبار المشرع أقر أن التصرفات الصادرة عن المريض "بمرض كوفيد"19

مرض الموت عمى سبيل التبرع تسري عمييا أحكام الوصية  ،كان من

الضروري التطرق لموصية و معرفة أحكاميا بصفة موجزة

المطمب الثاني :حكم الوصية الصادرة من شخص مريض مرض كوفيد19

الوصية ىي تصرف مضاف الى ما بعد الموت  ،بمقتضاه ينقل أو يرتب
26

الموصي عمى سبيل التبرع حقا ماليا في تركتو الى الموصى لو

و قد أدرجيا المشرع الجزائري في قانون األسرة  ،المادة  184و نصيا "

الوصية تمميك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع"

في حين جاء في نص المادة  189قانون األسرة " ال وصية لوارث إال إذا
أجازىا الورثة بعد وفاة الموصي".

فإذا أوصى المالك قبل وفاتو ألجنبي  ،و كان نصابيا ال يتجاوز ثمث التركة

ُنفذت ىذه الوصية في حق الورثة دون الحاجة إلى إجازتيم  ،في حين إذا
أوصى لوارث فإنيا ال تنفد في حق الورثة و إن لم تتجاوز الثمث و يتوقف
نفادىا بإجازتيم ليا بعد وفاة الموصي .
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وقد جاءت المادة  776قانون مدني  ،بمبدأ عام يحكم بصفة عامة تصرفات
المريض مرض الموت  ،و قد نص المشرع عمى حاالت أخرى اعتبر

التصرفات فييا تأخد حكم الوصية  ،مثل ما فعل في اليبة في المادة 204
قانون األسرة  ،و في الوقف في المادة  215قانون األسرة التي تنص"يشترط

في الوقف والموقوف ما يشترط في الواىب والموىوب طبقا لممادتين204و205

من ىذا القانون"

و فيما يخص ىبة المريض بمرض كوفيد،19أي مرض الموت  ،نص المشرع

في المادة  204قانون أسرة عمى أن " اليبة في مرض الموت و األمراض و
الحاالت المخيفة تعتبر وصية " .

و منيا يتبين أنو من تصرف في أموالو و وىب نصيب منيا أو مجمميا و ىو

مريض بمرض كوفيد ، 19أو قام بذلك و ىو في حالة من الحاالت المخيفة
،وال شك في ذلك من أن مرض كوفيد 19الناجم عن فيروس كورونا يعتبر
مرض مخيف جدا ،فيذا التصرف تسري عميو أحكام الوصية .

و ىذا ما أكده المشرع الجزائري في المبدأ العام الذي كرسو في المادة 776

قانون مدني التي نصت " كل تصرف قانوني يصدر عن الشخص في مرض
الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت  ،و تسري عميو

أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى ليذا التصرف "
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الخاتمة

كثي ار ما يوجو النقد لألنظمة القانونية عمى أساس عدة عوامل تتعمق

باألخص بتضخم النصوص القانونية أو عدم استقرار األنظمة القانونية نتيجة
تغيرىا المتكرر بعمة مقتضيات النظام العام اإلقتصادي أو زعزعة إستقرار

المعامالت بفعل توسيع مجال المراقبة القضائية وخاصة في مجال التعاقد  ،أو
التراجع عن اجتياد قضائي مستقر وتبني اجتياد جديد بأثر رجعي في الزمان ،

إلى غير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى خمخمة التوقعات الفردية لممعنيين

بالقانون ومنيم ذوي الحقوق المكتسبة.

و األمن القانوني يتجمى وقبل كل شيء في حماية الثقة أي ىناك عالقة قوية

بين فكرتي -الثقة العامة واألمن القانوني.

ونحن نعيش في ىذا الزمن وىذه الظروف الخاصة بجائحة كورونا وما تسببو

من أزمة صحية كبيرة في العالم أجمع،وكذلك أزمة قانونية مست جميع مجالت
القانون ومنيا القانون المدني بحكم أنو منظم لمعالقات المالية بين األفراد،فرأيت

أن أساىم في تحفيز القانون عمى األخذ من أىم خاصياتو وىو أنو إجتماعي
ومرن ومتطور حسب تطور الحياة اإلجتماعية،فياىو فيروس كورونا يفرض
نفسو أمام المعامالت المالية فيل حان األوان لتطويع قواعد القانون المدني

وخاصة فيما يتعمق بتصرفات المريض مرض الموت ومحاولة تكييفيا مع

خصائص وعوارض الشخص المصاب بمرض كوفيد،19وىذا كمو إحقاقا
إلستقرار المعامالت.
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الهوامش
 -1المجمة القضائية الجزائرية -قرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية تحت رقم 33719
بتاريخ  - 1984/07/09سنة  -1989العدد - 3ص 51
 - -2المجمة القضائية الجزائرية -غرفة األحوال الشخصية و المواريث ممف 237858
بتاريخ -2003-2000/02/22العدد األول –ص200
 -3المجمة القضائية  -غرفة األحوال الشخصية ممف رقم  133196بتاريخ
-2003-1996/09/24العدد األول –ص226

 -4نشرة القضاة -الغرفة المدنية ممف رقم  284738فيرس رقم  1بتاريخ

-2005/02/02العدد-63سنة -2008-ص114

 -5مجمة المحكمة العميا -غرفة األحوال الشخصية تحت رقم  312593بتاريخ

- 2005/11/23العدد-02سنة -2008ص240

-6مجمة المحكمة العميا -الغرفة المدنية ممف رقم  418962بتاريخ - 2008/06/18

العدد-10سنة -2010ص294

 -7موقع منظمة الصحة العالمية:فيما يخص مرض كوفيد 19تاريخ الزيارة 2020/04/01
-8موقع منظمة الصحة العالمية

-9الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية-العدد-15سنة 2020

-10الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية-العدد-العدد-16سنة 2020
- Au total dans le monde :2 273 382 cas et 156 064 décès
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Afrique : 20 013 cas et 1031 décès
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Amérique : 826 282 cas et 42 751 décès

–

Europe: 988 295 cas et 95 247décès

–

Océanie: 7 874 cas et 85 décès

–

Asie : 354 549 cas et 13 984 décès

–

اإلحصائيات مستقات من موقع و ازرة الصحة والسكان واصالح المستشفيات ليوم
covid19.sante.gov.dz2020/04/15
-12أسامة أبو الحسن مجاىد:الوجيز في عقد البيع-دار النيضة العربية –القاىرة-مصر-
سنة 2018ص187

 -13زىدور محمد  :الوصية في القانون المدني و الشريعة االسالمية – المؤسسة الوطنية

لمكتاب -الجزائر-1991 -ص40

 -14محمد مصطفى شمبي  :أحكام الوصايا و األوقاف  -الدار الجامعية لمطباعة و

النشر-بيروت-لبنان -طبعة - 1982ص . 350

 -15عمي عمي سميمان :النظرية العامة لإللتزام – مصادر اإللتزام في القانون المدني

الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثالثة-سنة —1993ص120

 -16اكتم امين الخولي:العقود المدنية(الصمح و اليبة و الوكالة)-مطبعة النيضة –القاىرة-

مصر2014-ص111

 -17خميل حمد حسن قدادة،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،عقد البيع،ج 4ط-.3.

الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية ،2003 ،ص 112
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 -18المجمة القضائية -عدد خاص -غرفة األحوال الشخصية قرار رقم  197335بتاريخ
- 1998/06/16سنة - 2001ص 282

-19سمير أيت أرجدال:دور القانون والقضاء في الحد من تأثير كورونا عمى العالقات

التعاقدية-مجمة الباحث لمدراسات واألبحاث القانونية والقضائية-العدد-17أفريل-سنة
-2020المغرب-ص 40

-20القانون رقم 11-83المؤرخ في 02جويمية 1983المتعمق بحوادث العمل واألمراض

المينية-الجريدة الرسمية الجزائرية-العدد-28المؤرخة في  1983/07/05المعدل والمتمم
باألمر رقم  19/96المؤرخ في 06جويمية1996

-21القانون رقم  08/08المؤرخ في  23فبراير  2008المتعمق بالمنازعات في مجال

الضمان اإلجتماعي –الجريدة الرسمية الجزائرية-العدد-11المؤرخة في 2008/03/02
-22مجمة المحاماة-تصدر عن منظمة محامي الجزائر-العدد رقم -06سنة -2016

ص232

-23مجمة المحكمة العميا الجزائرية-العدد-01سنة -2010ص231

 -24زىية سي يوسف :عقد البيع -.الطبعة الثالثة -دار األمل لمطباعة و النشر و

التوزيع -الجزائر-سنة  -2000ص 86

 -25محمد بن أحمد تقية  :دراسة عن اليبة في قانون األسرة الجزائري مقارنة بأحكام

الشريعة االسالمية و القانون المقارن – الطبعة األولى – الديوان الوطني لألشغال التربوية-
الجزائر-2003 -ص247

-26زىدور محمد :المرجع السابق-ص131
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في ضوء أحكام القاهون الدولي

الكوفيد 19ومركز الفرد والدولة في القاهون
في ضوء أحكام القاهون الدولي
Covid19 and status of individual and state
In international law
ألاستاذة أمنة سالم الدوادي
جامعة طرابلس _ليبيا _

ملخص
ثناقش هذه الدراسة أثز الكوفيد  19على مزكز الفزد والدولة في
القانون الدولي وقد خلصت الدراسة الى :
 :1التدابير التي اثخذتها الدولة ملواجهة الكوفيدً 19جب ان ثكون
متسقة مع القوانين الوطنية والدولية .
ً :2ضمن القانون الدولي حزية الزأي والتعبير والوصول للمعلومة
ويحمي الافزاد في مناطق النزاعات املسلحة اثناء الجائحة .
 3ثقع على الدولة مسؤولية التعاون مع الدول واملنظمات الدولية
ملجابهة الكوفيد19
. Abstract

This sudy discussing the effect of covid19 on the ststus of
individual and the state in international law .
The stud concluded:
1: the measures that taken by countries should be in
accordace with national law and international law .
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2: international law guarantees freedom of opinion
expression and access to information and protects invidiuals
in conflict areas during a pandemic .
3: the state has a responsibility for international cooperation
to confront covid19.

مقدمة

سبب فيروس الكوفيد 19الذي أطؿ برأسو مع مطمع العاـ 2020
لقد ّ
حالة مف الفزع والخوؼ نتيجة لئلجراءات غير المسبوقة التي اتخذتيا الدوؿ في
محاولة لمجابية الوباء ،فشيد العالـ حالة نادرة مف االغبلؽ وحظر الحركة
ومني االقتصاد العالمي
شمت كافة مناحي الحياة حيث توقفت حركة االنتاج ُ
بخسائر فادحة وفقد الكثيروف وظائفيـ وأفمست عديد المشاريع والمؤسسات

وأقفمت ابوابيا ،ومنذ البداية لـ تتوقؼ التحميبلت والدراسات حوؿ الفيروس الذي

المس كافة جوانب الحياة ،وبيف مف اعتبره أزمة عالمية ستغير مجرى األحداث
الدولية وستفرض واقعا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا جديدا ،وبيف مف قمؿ مف
أثره معتب ار إياه مجرد حدث عابر ليس بوسعو تغيير التاريخ  ،بيف ىذا وذاؾ،

ممحة ليس أقميا التحدي
ُيمقي (الكوفيد )19بظبللو الثقيمة ،ويطرح تحديات ّ
القانوني في التعامؿ مع الجائحة وايجاد األطر القانونية عمى المستوييف الوطني
والدولي ومف بيف ىذه التحديات بياف تأثير (الكوفيد) 19عمى مركز الفرد

والدولة في القانوف ،وىو موضوع دراستنا والذي رأينا أف نطرحو مف وجية نظر
القانوف الدولي ،حيث ستركز ىذه الورقة البحثية عمى تأثير (الكوفيد )19عمى
مركز الفرد في القانوف الدولي وكيؼ يمكف ضماف حقوقو في ظؿ التدابير
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الصارمة التي اتخذتيا الدوؿ ومدى امكانية وضعيا في إطارىا القانوني مف
خبلؿ بياف الشروط الواجب توافرىا في ىذه التدابير حتى تبدو منسجمة مع
القانوف وتضمف الكرامة االنسانية  ،كما ويطرح فكرة حرية الرأي والتعبير

والوصوؿ لممعمومة زمف الجائحة زد عمى ذلؾ القاء الضوء عمى حقوؽ االفراد
في مناطؽ النزاعات المسمحة وكيؼ يمكف مجابية الفيروس اثناء النزاع ؟
كما تطرح ىذه الورقة أثر( الكوفيد ) 19عمى مركز الدولة ،ببياف جانب
مسؤولية الدولة القانونية تجاه االفراد انطبلقا مف أف الصحة حؽ مكفوؿ في
القانوف الدولي ،وبياف سبؿ التعاوف الدولي بيف الدوؿ والمنظمات الدولية

،اضافة الى دور الدوؿ في إطار منظمة االمـ المتحدة والسيما مجمس األمف

ببياف كيفية تفاعؿ الدوؿ مع الجائحة ومدى استجابتيا لمتحديات التي فرضتيا

وستتـ دراسة ىذا الموضوع وفقا لمخطة التالية :
المبحث األوؿ الكوفيد 19ومركز الفرد في القانوف الدولي
المبحث الثاني  :الكوفيد 19ومركز الدولة في القانوف الدولي

المبحث األول  :الكوفيد 19ومركز الفرد في القانون الدولي
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يطرح ىذا المبحث تأثير (الكوفيد

)19عمى بعض حقوؽ الفرد حيث يضيؽ

المجاؿ لتناوؿ اثره عمى مجمؿ الحقوؽ  ،حيث يتناوؿ التدابير التي اتخذتيا

الدوؿ لمجابية الفيروس ومدى مبلئمتيا لحقوؽ االنساف ثـ يطرح حرية الراي
والتعبير والوصوؿ لممعمومة في ظؿ الجائحة ثـ يمقي الضوء أخي ار عمى حقوؽ

األفراد في مناطؽ النزاعات المسمحة .

المطمب االو ل  :ضمان مالئمة تدابير الحجر الصحي لحقوق االنسان
في  2020/1/30وضعت منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد 19في
أعمى مستويات الخطر وأصبح بحسب وصفيا ( حالة طوارئ صحية تثير قمقا
دوليا ) 1ثـ ما لبثت أف أعمنت في فبراير  2020بأنو يشكؿ خط ار ٍ
عاؿ جدا

،إلى اف انتيى الحاؿ في  11مارس  2020برفعو لدرجة الجائحة ( وىي مجرد
وصؼ تقني تعبي اًر عف انتقاؿ المرض في العديد مف دوؿ العالـ وىناؾ

استم اررية في االنتقاؿ في اكثر مف  100دولة وىو ما كاف مبر ار لتغيير

الوصؼ ) 2وبالتزامف مع بداية تفشي الفيروس واعبلنو كجائحة عالمية سارعت
الدوؿ إلى اتخاذ عدة تدابير الحتوائو والحد مف انتشاره ،ففي الصيف حيث

مركز الوباء وبؤرتو في مدينة ووىاف (عزلت السمطات ما يقرب مف  60مميوف
شخص في محاولة لمحد مف انتقاؿ المرض مف مدينة ووىاف في مقاطعة ىوبي

) 3ثـ اتجيت الى إجراءات الحجر الصحي الصارمة وفرض الغرامات المالية
تصؿ الى  284دوالر ،وفي إيطاليا أيضا حيث فرضت الحكومة إجراءات

العزؿ واالغبلؽ ( وضعت السمطات عشر بمدات في لومباردي تحت الحجر

الصحي الصارـ مما منع السكاف مف مغادرة المناطؽ ) 4ثـ ما لبثت دوؿ العالـ
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بالسير حذوىا واتخاذ اجراءات مماثمة وربما أشد ،حيث فرضت دوال حظر

التجواؿ وأخرى نشرت عربات الجيش في الشوارع (فرض الجيش التونسي حظ ار
لمتجواؿ لفرض الحجر الصحي واعتقمت السمطات أكثر مف  400شخص

النتياؾ حظر التجواؿ  5)..وأعمنت حالة الطوارئ بؿ اف دوال اعتبرت أف
مكافحة الوباء مسألة أمف قومي وقد تعرض مسئولوف لممساءلة العمنية عف

حقيقة االصابات بالفيروس وكيفية مجابية الوباء ،ولكف التساؤؿ الذي يطرح

ىنا ،ما مدى مبلئمة ىذه االجراءات والتدابير لحقوؽ االنساف ؟

إف النظر في ىذه التدابير يتطمب قياسيا بميزاف القانوف ومدى احتراميا لحقوؽ
االنساف مف عدمو ،فمكي ٌنجيب عمى التساؤؿ ولكي تكوف ىذه التدابير مبلئمة
لحقوؽ االنساف يشترط فييا اآلتي :
أوال  :أن تجد هذه التدابير سندا في القانون
فمكي تكوف ىذه التدابير مبلئمة لحقوؽ االنساف البد أف تجد أساسيا في

القوانيف الوطنية والدولية ،ففي ليبيا عمى سبيؿ المثاؿ استندت إجراءات الحجر
الصحي إلى القانوف رقـ 106لسنة ، 1973ىذا القانوف الذي نظـ ضوابط
مجابية االوبئة حيث حدد الجيات التي تممؾ سمطة االشراؼ عمى عممية

مجابية االوبئة ممثمة في و ازرة الصحة ،وقد أعطى ىذا القانوف صبلحيات

محددة وأوكؿ مسؤوليات عمى عاتؽ الدولة ،حيث حدد االمراض المعدية وفسر

كنييا ،وذكر بعضيا وتطرؽ أيضا لمسئولية االفراد الممقاة عمى عاتقيـ بواجب

اببلغ السمطات عف حاالت االشتباه ،ومجرما نقؿ العدوى ،ثـ حدد الصبلحيات
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التي منحيا لمسمطات مف إجراءات التفتيش والعزؿ والتعقيـ لبلماكف المشتبو بيا
،وبذلؾ وضع المشرع األساس القانوني لمتدابير التي تتخذ زمف انتشار االوبئة

* وبناء عمى ذلؾ يجب اف تستند أي إجراءات أو تدابير لمتشريعات والقوانيف

النافذة التي تنظـ ضوابط التعامؿ مع االوبئة وكذلؾ االمر عمى صعيد القانوف

الدولي فقد نصت (مبادئ سيراكو از) لعاـ  1984التي اعتمدىا المجمس

االقتصادي واالجتماعي وكذلؾ لجنة حقوؽ االنساف في االمـ المتحدة عمى أف
تكوف التدابير تتخذىا الدوؿ في مثؿ ىذه الحاالت وفقا لما نص عميو القانوف

،وأف تكوف ضرورية ومتناسبة.

ثانيا :يجب أن تكون التدابير مؤقتة ومحددة
إف إجراءات الحجر والعزؿ بقدر ضرورتيا لمجابية الفيروس اال انيا يجب أف
تكوف محددة المدة فوفقا لمبادئ سيراكو از السابؽ اإلشارة إلييا (يجب أف تكوف
ىذه االجراءات لفترة محدودة وتحترـ الكرامة االنسانية وتخضع لممراجعة )

ففرض تدابير الحظر والعزؿ وغيرىا مف تدابير الحجر لفترة طويمة ودوف مدى
محدد سيشكؿ حتما تحديا اقتصاديا كبي ار لؤلفراد وىو ما يمقي عبئا عمى

الحكومات بضرورة اجراء معالجات لما نتج عف الحجر مف اغبلؽ النشاطات

عرض الكثيريف لفقداف أعماليـ سيما وأف دوال
االقتصادية والحد منيا ،وىو ما ّ
قد ال تسمح قوانينيا باإلجازات المرضية مدفوعة األجر (في الواليات المتحدة قد
تتحدد االجور المخفضة مع عدـ الحصوؿ عمى اجازة مرضية وتغطية الرعاية

الصحية) 6وىو ما سيؤدي إلى فقداف العماؿ ألجورىـ وبحثيـ عف بدائؿ،
والبحث عف البدائؿ قد يتطمب مخالفة اجراءات الحجر الصحي ،وىو ما

سيؤدي بالنتيجة الى عدـ الحد مف انتشار الفايروس ،وقد اتجيت بعض الدوؿ
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(ايطاليا وفرنسا واسبانيا ) لمحد مف ىذه المظاىر باتباع تدابير مالية خاصة

لدعـ األسر محدودة الدخؿ والمشروعات الصغرى ،كما يمكف االتجاه لمتخفيؼ

مف العبء الضريبي الممقى عمى كاىؿ ىذه الفئات .
وكنتيجة ليذه االجراءات ( توقعت منظمة العمؿ الدولية أف يزداد عدد العاطميف
عف العمؿ بنحو  25مميوف شخص ودعت المنظمة في ىذا اإلطار إلى حماية

العماؿ وتحفيز االقتصاد ودعـ الوظائؼ والدخؿ )7وىو ما سيؤدي إلى تقميؿ
ّ
الخسائر لدى ىذه الفئات .
ثالثا  :أن تراعي القيود عمى التنقل وحظر السفر حقوق االنسان
الشؾ في أف مبدأ السيادة يقضي باختصاص الدولة وحدىا بتنظيـ مسائؿ

الدخوؿ والخروج واالقامة ،عمى اعتبار أنيا مف صميـ االختصاص الوطني،
غير أف ذلؾ ال يجعؿ الدولة طميقة اليديف في ىذا االطار ،فالقيود المفروضة

عمى التنقؿ وحظر السفر يجب تراعي القانوف الدولي لحقوؽ االنساف فقد نص

االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف عمى ( لكؿ فرد حرية التنقؿ واختيار محؿ

اقامتو داخؿ حدود كؿ دولة ،........يحؽ لكؿ فرد أف يغادر أية ببلد بما في
ذلؾ بمده كما يحؽ لو العودة اليو .....لكؿ فرد الحؽ في اف يمجأ الى ببلد
8

اخرى أو يحاوؿ االلتجاء الييا ىربا مف االضطياد )

وقد أشار العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية إلى حرية التنقؿ في
المادة 12مع اإلشارة إلى أف القيود عمى التنقؿ التي تتخذىا الدوؿ في حاالت
الضرورة ( أف ينص عمييا القانوف وتكوف ضرورية لحماية االمف القومي أو
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

76

أ .أمنة سالم الدوادي

الكوفيد 19ومركز الفرد والدولة في القاهون في ضوء أحكام القاهون الدولي "

الصحة العامة وتكوف متمشية مع الحقوؽ االخرى المعترؼ 9بيا في ىذا العيد
مع عدـ التعسؼ في استعماؿ ىذه القيود ) ووفقا لذلؾ تعتبر ىذه القيود بمثابة

استثناء عمى األصؿ العاـ تفرضو حالة الضرورة .

وبناء عميو يجب أف تكوف قيود الحظر عمى التنفؿ والسفر مناسبة لحالة

الضرورة التي فرضتيا مجابية الوباء وأف تجد سندىا في القانوف وأف تراعي

حقوؽ االنساف كما أف ىذه القيود يجب اال تكوف تمييزية ( إف اجراءات حظر

السفر ومنع التنقؿ منعت الكثير مف االفراد في الصيف ممف يعانوف مف

االمراض مف الوصوؿ إلى مراكز االستشفاء وفقدوا حياتيـ جراء ذلؾ  )..وىو
ما يعتبر تعسفا في تطبيؽ اجراءات حظر التنقؿ وال يتناسب مع حالة الضرورة
وفي ايطاليا وضعت العديد مف االجراءات التقييدية عمى تنقؿ االفراد وصمت
ىذه التدابير حد السجف لمدة ثبلثة اشير اضافة الى الغرامات المالية .
وبالرغـ مف كؿ ىذه االجراءات التقييدية لحركة التنقؿ لـ يتوقؼ انتشار

الفيروس فيذه االجراءات إضافة الشتراط عدـ مخالفتيا لحقوؽ اإلنساف وحرياتو
،وأنيا يجب اف تكوف ضرورية ،و استثنائية ،ومحددة المدة ،يجب إضافة إلى

ذلؾ أف تكوف متزامنة مع الفحص الشامؿ وسيولة الوصوؿ إلى الخدمات

الصحية وضماف الكرامة اإلنسانية بإيصاؿ الغذاء والماء وتمبيو احتياجات

االفراد االساسية .
ولكف وفي المجمؿ تبقى ىذه االجراءات استثنائية فرضتيا حالة الضرورة وقد
بدأت الدوؿ فعميا في إجراءات فؾ الحظر عمى التنقؿ جزئيا وكميا وعمى مراحؿ

ووفؽ تدابير صحية معينة لمجابية الفيروس .

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

77

أ .أمنة سالم الدوادي

الكوفيد 19ومركز الفرد والدولة في القاهون
في ضوء أحكام القاهون الدولي

المطمب الثاني  :ضمان حرية الرأي والتعبير والوصول لممعمومة
نصت المادة  19مف االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف عمى أف ( لكؿ
شخص حرية التمتع بحرية الرأي والتعبير ....وفي التماس االنباء واالفكار
وتمقييا ونقميا لآلخريف بأية وسيمة )..

فحالة الضرورة التي بررت بيا الدوؿ اجراءاتيا وقيودىا ال يمكف أف تكوف

ذريعة لمحد مف الحريات والحكومات مسؤولة عف ضماف حرية الرأي والوصوؿ
لممعمومة وتداوليا طالما انيا (تحترـ حقوؽ االخريف وسمعتيـ وال تضر بالصحة

العامة )

فتقع عمى الحكومة مسؤولية مزدوجة فيي مف جية مطالبة بتوفير المعمومة

البلزمة لحماية الحؽ في الصحة سواء تعمقت المعمومة بحقيقة مرض (الكوفيد
)19وطرؽ الوقاية منو ،وكيفية مكافحتو ،أو بالحؽ في معرفة البيانات الدقيقة
المتعمقة بو ،وىو ببل شؾ ما يعزز الحؽ في الصحة ،ومف جية اخرى يقع

عمى عاتقيا حماية الصحفييف وعدـ التعرض ألفراد االطقـ الطبية جراء تداوليـ

لمعمومات أو بيانات تخص (الكوفيد  )19فقد شككت تقارير صادرة عف

منظمات غير حكومية في البيانات التي أصدرتيا الحكومة الصينية (لقد حجبت

الحكومة الصينية المعمومات االساسية حوؿ الفيروس وحاالت االصابة

واحتجزت أشخاصا بسبب االببلغ عف الوباء وكبحت تغطية وسائؿ األعبلـ
10

)
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كما وتعرض افراد مف االطقـ الطبية لممساءلة جراء ذلؾ (السمطات الصينية
تخاطر بحجب المعمومات وتستيدؼ االشخاص الذيف يحاولوف تبادؿ
11

المعمومات )..

فقد بدت االجراءات الصينية في بداية انتشار الفيروس مقيدة لمحؽ في المعمومة
ومارست ضغوطا ورقابة عمى مستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي عبر

االنترنيت بسبب تداوليـ لممعمومات حوؿ مرض (الكوفيد) 19وقد احتجزت
السمطات اشخاصا بسبب ذلؾ كما تعرض العامموف في المجاؿ الصحي

لمضغوط ايضا (استدعت الشرطة الصينية الطبيب لي ووف ليانغ وىو طبيب
في مستشفى ووىاف بعد أف ح ّذر مف الفيروس عبر االنترنيت ووجيت لو تيمة
نشر الشائعات في االوؿ مف فبراير . ) 2020

ىذه السياسة التقييدية إزاء وسائؿ االعبلـ والعامميف في الحقؿ الصحي ممف

تعامموا مع فيروس (الكوفيد )19ساىمت في التقميؿ مف أىمية الفايروس

وبالتالي عدـ المعرفة الحقيقية لخطورتو وىو ببل شؾ قد زاد مف عدد االصابات

وساىـ في انتشاره

وبالمقابؿ سعت دوؿ اخرى الى اعطاء االولوية لمتواصؿ مع االفراد وتوفير

المعمومات والبيانات وحرية التعبير حياؿ الجائحة وحماية العامميف في االطقـ

الطبية
المطمب الثالث  :ضمان حماية االفراد في مناطق النزاعات المسمحة
اذا كاف انتشار( الكوفيد )19قد شكؿ تحدياً كبي اًر لدوؿ مستقرة أمنيا

وسياسيا فأربكيا وش ّؿ أنظمتيا الصحية ،وأزىؽ االؼ االرواح ،وكمفيا مميارات
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الدوالرات ،فبل أبالؾ بالدوؿ التي تعيش عمى وقع النزاعات المسمحة وعدـ

االستقرار السياسي واالقتصادي (ليبيا واليمف وسوريا ) ففي ليبيا عمى سبيؿ
المثاؿ والتي عاشت حربا طاحنة عمى تخوـ العاصمة لمدة عاـ كامؿ تعرضت

فييا البنية التحتية والسيما الصحية لمضرر ( تعرضت المرافؽ الصحية لما ال
يقؿ عف  15ىجوـ اسفر عنو تدمير مرافؽ صحية واصابة عامميف في مجاؿ
12

الرعاية الصحية )

كما ونتج عف ىذا النزاع نزوح  200ألؼ ليبي ،ليرتفع عدد النازحيف داخميا الى

 400ألؼ

وفي ظؿ تفشي الفايروس الشؾ باف ىذا النزاع بتبعاتو الثقيمة قد أربؾ وأعاؽ

النظاـ الصحي والجيود الحكومية المرىقة أصبل جراء النزاعات وعدـ االستقرار
السياسي واالقتصادي
وقد كفؿ القانوف الدولي االنساني مف خبلؿ اتفاقيات جنيؼ االربع لعاـ1949
وممحقييا االضافييف لعاـ  1977الحماية لمف ىـ في أتوف النزاعات المسمحة
زمف انتشار األوبئة فألقى التزاما عمى عاتؽ االطراؼ المتنازعة (بتوفير

العبلج والرعاية الطبية وعدـ خمؽ ظروؼ تعرضيـ لمخاطر العدوى باألمراض

13)...والشؾ بأف استمرار النزاع المسمح مع ما يخمفو مف آثار ال تخفى عمى

أحد سيكوف دافعا النتشار العدوى في ظؿ عدـ قدرة المنظومة الصحية لمعمؿ

في بسب النزاع المسمح .
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كما أولى القانوف الدولي االنساني الحماية ايضا لمف ىـ في مراكز االحتجاز
كأسرى الحرب لدى االطراؼ المتحاربة وألقى عمييا مسؤولية (التزاـ كافة

التدابير الصحية لتاميف نظافة المعسكرات ومبلءمتيا لمصحة والوقاية مف

االوبئة ) 14كما ويقع عمى عاتؽ اطراؼ النزاع (توفير عنابر لعزؿ المصابيف
15

بأمراض معدية )

مع ضرورة االلتزاـ بإجراء الفحوص الطبية الدورية ومراقبة

الصحة العامة لؤلسرى وفقا لممادة  12مف اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة
أسرى الحرب ،كما ونص الممحؽ االوؿ المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات

المسمحة الدولية في المادة  16ؼ  3عمى (ضرورة االببلغ عف االمراض
المعدية مف قبؿ االطقـ الطبية )

ويمزـ القانوف الدولي االنساني أطراؼ النزاع بمنح التسييبلت لمصميب االحمر
والمنظمات االنسانية األخرى بممارسة نشاطيا االنساني وتمكينيا مف النفاذ

لممناطؽ المتضررة جراء النزاع وتقديـ المساعدة البلزمة السيما زمف الجائحة
،كما أولى القانوف الدولي االنساني اىتماما باألطقـ الطبية وكفؿ ليا الحماية
سواء تعمؽ باألفراد العامميف في ىذا المجاؿ أو بوسائط النقؿ الطبي أو
بالمنشئات الطبية التي تقدـ خدمات طبية زمف النزاعات المسمحة .

المبحث الثاني  :كوفيد 19ومركز الدولة في القانون
الدولي
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يؤثر (كوفيد) 19عمى مركز الدولة بتحميميا مزيدا مف المسؤوليات ،سواء

عمى الصعيد الوطني بتوفير الخدمات الصحية لمواطنييا باعتبار الصحة حؽ
دولي ،أو مف خبلؿ إيجاد سبؿ أكثر فاعمية بالتعاوف الدولي لتعزيز الحؽ في

الصحة ،ووضعو كأولوية ،أو مف خبلؿ دور الدوؿ في إطار منظمة االمـ

المتحدة ،والبحث عف معالجات تمنع نشوء النزاعات بيف الدوؿ بسبب (الكوفيد

 )19وما خمفو مف آثار سمبية عمى االقتصاد العالمي .
المطمب االول  :الصحة حق دولي

عرؼ الميثاؽ المنشئ لمنظمة الصحة العالمية الصحة بأنيا( حالة اكتماؿ
ّ
السبلمة بدنيا وعقميا واجتماعيا ،ال مجرد انعداـ المرض أو العجر ...وىي أحد
الحقوؽ األساسية لكؿ إنساف ....فصحة جميع الشعوب أمر أساسي لبموغ
السمـ واألمف ،وىي تعتمد عمى التعاوف األكمؿ لؤلفراد والدوؿ ) .

فيقع عمى عاتؽ الدولة توفير الرعاية الصحية وىذا الحؽ مكفوؿ بموجب

القوانيف الوطنية والدولية غير أف ثقؿ الجائحة وما خمفتو مف آثار أبرز ىذه

الحؽ ووضعو في دائرة البحث ففي القوانيف الوطنية يعتبر الحؽ في الصحة

حقا دستوريا (فالصحة حؽ لكؿ انساف وواجب عمى الدولة  ....وتضمف لجميع
المواطنيف رعاية صحية شاممة وتوفر ليـ الخدمات الوقائية  16)...اما عمى

الصعيد الدولي فالحؽ في الرعاية الصحية متضمف في االعبلف العالمي لحقوؽ

االنساف بموجب المادة التي نصت عمى (الحؽ في الوصوؿ الى الرعاية
الصحية )
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كما وتـ النص عميو ايضا في العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية
والثقافية (يحؽ لكؿ انساف التمتع بأعمى مستوى مف الصحة البدنية والعقمية

يمكف بموغو )وىو ما يرتب عمى عاتؽ الدوؿ مسؤولية توفير أعمى مستوى
لمخدمات الصحية واتخاذ التدابير الفعالة لموقاية مف االمراض والسيما في

اوقات انتشار االوبئة ويثير المسئولية الدولية حاؿ تقصيرىا لدرء تفشي الوباء

فاإلخبلؿ بقواعد القانوف الدولي التي اعتبرت أف الصحة حؽ دولي زمني السمـ
والحرب  ،والواجب الممقى عمى عاتقيا بضرورة نشر المعمومات الصحيحة

والبيانات الدقيقة وحقيقة الوباء ،وطرؽ الوقاية منو ،والوقوؼ عمى خطورتو،

واببلغ منظمة الصحة العالمية ووضعيا في صورة التفاصيؿ بما يساعد في
منع تفشي الوباء ،يثير مسئوليتيا اذا أخمت بالتزاماتيا فإعطاء البيانات المضممة

أو التي تفتقر الى المصداقية بشكؿ قد يخمؽ شعو ار لدى الكافة بأف ىذا الوباء
ليس عمى درجة عالية مف الخطورة ،وفي ىذا االطار وجيت انتقادات دولية

واسعة مف قبؿ الدوؿ إلى الصيف بحجة أنيا قدمت بيانات مضممة وغير شفافة

ونالت منظمة الصحة العالمية شيء مف ىذه االنتقادات بسبب تأخرىا في

اعطاء وصؼ الوباء العالمي ومف ثـ الجائحة (لمكوفيد،) 19وىذا االمر ساىـ
في انتشار الفيروس عمى نطاؽ واسع وفقا ليذه االنتقادات ،ووفقا لقواعد

المسئولية الدولية تُثار مسؤولية الدولة ،والمنظمة الدولية أيضاً ،اذا ثبتت صحة
ىذه االدعاءات ،وىذا يتطمب إصبلح ما ترتب عف الضرر الذي نشأ جراء
انتشار الوباء وفقا لقواعد المسؤولية الدولية .

المطمب الثاني  :التعاون الدولي لجعل الصحة اولوية
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لـ تكف الصحة يوما أولوية عمى الصعيد الدولي كاالقتصاد والسياسة

والشؤوف العسكرية بؿ وحتى البيئية ،ولـ يكف يدور في خمد الدوؿ التي تسعى
دائما لتوثيؽ عراىا بأواصر التحالفات العسكرية واالقتصادية والسياسية أف ىذه

التحالفات ستنيار أو توشؾ بسبب أزمة صحية تحولت إلى وباء ومف ثـ جائحة
(األزمة الصحية التي نمر بيا تشكؿ خط ار كبي ار عمى سيرورة العبلقات الدولية
وىي قادرة عمى زعزعتيا في حاؿ لـ يتـ وضع إطار عاـ يراعي المصالح

السياسية واالقتصادية المتناقضة لمشعوب )17وقد شيدت إيطاليا الدولة االكثر
تضر ار مف (الكوفيد  )19بأوروبا موجة مف المواقؼ والتصريحات الغاضبة
لبرلمانييف ومسئوليف سابقيف ينتقدوف فييا الموقؼ االوروبي الذي بدا غير

متضامف مع إيطاليا ،فقد صرح رئيس الوزراء االيطالي االسبؽ انريكو ليتا

بالقوؿ (إف الروح الجماعية ألوروبا أضعؼ اليوـ مما كانت عميو قبؿ عشرة
18

سنوات )

وقد ذىبت بعض االصوات بعيدا حينما دعت لمخروج مف االتحاد

االوروبي فيما سمي ب ػ (ايطاليكست ) في اشارة لضرورة اف تحذو ايطاليا حذو

بريطانيا مف خبلؿ (البريكست )  ،فمـ تكف الصحة يوما اال سياسة وطنية وىو
ما يفسر حالة االغبلؽ وعدـ التضامف الدولي التي عاشتيا اوروبا وغيرىا

(عمينا اف نفكر في سياسة جديدة تركز اساسا عمى التعاوف الصحي الذي بدا

يظير بيف فرنسا والمانيا وفرنسا و لوكسومبورغ مف اجؿ تخفيؼ العبء عمى
19

المستشفيات الفرنسية )

اضافة الى التعاوف بيف الدوؿ يتطمب االمر التعاوف عمى صعيد المنظمات

الدولية والسيما منظمة الصحة العالمية بحكـ اختصاصيا بالصحة العالمية

سيما وأف جيود مكافحة الفيروس عمى الصعيد الوطني او حتى بالتعاوف فيما
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بيف الدوؿ ستظؿ قاصرة وغير مثمرة دوف التعاوف مع منظمة الصحة العالمية
حيث تمتزـ االخيرة وفقا لما ورد في الميثاؽ المنشئ ليا (بتقديـ المعمومات

والمشورة والمساعدة في حقؿ الصحة ) اضافة الى وضع المعايير الدولية

لممنتجات الدوائية ونشرىا كما يقع عمى كاىميا اقرار االشتراطات الصحية
واجراءات الحجر الصحي وغيرىا مف االجراءات التي تيدؼ الى منع انتشار

االمراض عمى الصعيد الدولي ويقع عمى عاتؽ الدوؿ االلتزاـ بيذه االشتراطات

والمعايير .

اضافة الى المسئوليات التي يفرضيا دستور المنظمة عمى الدوؿ االعضاء
قامت منظمة الصحة العالمية بوضع الموائح الصحية الدولية عاـ 2005

(وتيدؼ ىذه الموائح لمحيمولة دوف انتشار المرض عمى الصعيد الدولي والحماية
منو ومكافحتو )...

كما يمكف تفعيؿ دوؿ المنظمات غير الحكومية في مجاؿ التعاوف الصحي
لخبرتيا العممية والمرونة التي تتمتع بيا في التعامؿ مع مثؿ ىذه االزمات
خاصة في الدوؿ التي تعاني مف النزاعات المسمحة واالزمات االقتصادية
والسياسية وىذا ببل شؾ سيساعد الجيود الحكومية في مكافحة الجائحة .

إف ىذه الجائحة ستفرض نمطا جديدا مف التعاوف الدولي قد يكوف أساسو االمف
الصحي بعد اف كانت الدوؿ ترفع شعار الرفاىية ،لقد ابانت ىذه الجائحة عف

ضعؼ االنظمة االقتصادية الكبرى ،وىشاشة االنظمة الصحية وبطئ استجابتيا

لبلنتشار السريع الفيروس وذلؾ بسبب كوف أف الصحة لـ تكف يوما شأنا دوليا
كما ىو االقتصاد والسياسة بؿ ظمت دائما شأنا حكوميا
المطمب الثالث  :مسؤولية الدول في اطار االمم المتحدة
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إف (الكوفيد )19ليس فقط مجرد وباء وجبت مكافحتو انما يرقى إلى مستوى

االزمة العالمية (جائحة كوفي 19ىي أسوأ أزمة عالمية منذ نياية الحرب
20

العالمية الثانية قبؿ  75عاما )

وىو ما يفرض ضغوطا ومسؤوليات جديدة عمى كاىؿ المنظمة الدولية وعمى

مجمس األمف بوجو خاص عمى اعتبار انو معنيا بحفظ السمـ واالمف الدولييف
بموجب نص ميثاؽ االمـ المتحدة ،فالتحدي العالمي االف ىو االمف الصحي

السيما واف المؤشرات االقتصادية تنبئ باندالع ازمات قد تيدد السمـ العالمي

بعد اف شعرت الدوؿ بالخطر الذي ييددىا فانكفأت عمى نفسيا مف جديد

وعادت لفكرة السيادة الوطنية والحدود الوطنية عمى حساب المبادئ المشتركة

وااللتزامات الدولية في كافة المجاالت والسيما االقتصادية ،اف طرح التحدي

الصحي ليس بجديد عمى طاولة مجمس االمف فقد سبؽ واف اعتبر مجمس
االمف في ق ارره رقـ 2177لسنة  2014تفشي وباء ايبوال في غرب افريقيا

تيديدا لؤلمف والسمـ الدولييف وأنو يؤدي الى تقويض االستقرار في البمداف االشد

تضر ار مف الفيروس في حالة عدـ احتواءه الى مزيد مف القبلقؿ المدنية
والتوترات االجتماعية والى تدىور االحواؿ السياسية واالمنية

وىي المرة االولى التي يصؼ فييا مجمس االمف حالة طوارئ صحية بانيا

تشكؿ تيديدا لمسمـ واالمف الدولييف

وقد شكؿ المجمس ىيئة طوارئ اممية تتعاوف مع منظمة الصحة العالمية في
ىذا االطار الجدير بالذكر أف وباء ايبوال اعتبر تيديدا لمسمـ الدولي رغـ انو

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

86

أ .أمنة سالم الدوادي

الكوفيد 19ومركز الفرد والدولة في القاهون في ضوء أحكام القاهون الدولي "

يشكؿ خط ار في منطقة غرب افريقيا فقط ولـ يكف في درجة الجائحة  ،في حيف
اف الكوفيد 19والذي اصبح جائحة عالمية لـ يتحرؾ مجمس االمف بشكؿ جدي
الحتوائو رغـ الخسائر البشرية واالقتصادية والتوترات السياسية التي سادت

العبلقات بيف الدوؿ بسبب التعامؿ مع الفيروس ولقد قدمت تونس العضو غير
الدائـ في مجمس االمف وفرنسا الدولة دائمة العضوية بمشروع قرار دولي دعت

فيو لتحرؾ دولي عاجؿ لمحد مف تداعيات الكوفيد وقد تضمف ىذا المقترح

التعبير عف القمؽ ازاء التداعيات االمف الغذائي واالقتصادات في كؿ انحاء

العالـ بسبب القيود المفروضة عمى العمؿ والتنقؿ واالنشطة التجارية واجراءات

العزؿ ووقؼ االنشطة الصناعية

كما دعا مشروع القرار الى تعزيز التنسيؽ الدولي لمواجية الكوفيد 19ووقؼ
االعماؿ العدائية في البمداف التي تشيد نزاعات مسمحة والى ىدنة انسانية .

غير اف التوافؽ لـ يحدث في مجمس االمف بسبب اختبلؼ الرؤى حوؿ مسألة
وقؼ اطبلؽ النار ووقؼ االعماؿ العدائية ،ومطالبة االعضاء بالشفافية

والقابمية لممحاسبة .

وفي االوؿ مف يوليو  2020وبعد مفاوضات شاقة منذ شير مارس شابيا

الخبلفات السابؽ االشارة الييا اعبله نجح مجمس االمف في اصدار قرار دولي
يدعو فيو الى ىدنة انسانية لمدة  90يوما لمتمكيف إليصاؿ المساعدات

االنسانية وقد اشار القرار الى اف العنؼ وعدـ االستقرار سيؤدياف حتما الى
تفاقـ الجائحة  ،ولـ يشر القرار الى اىمية الشفافية وتبادؿ المعمومة بشأف

الكوفيد19
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أما في اطار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ففي  2020/4/2حيث بادرت

مجموعة مف الدوؿ بالتوافؽ عمى قرار يدعو الى التعاوف الدولي لمكافحة

الكوفيد 19ويندد بكؿ اشكاؿ التمييز والعنصرية وكره االجانب في االستجابة
لمجائحة .

وبالنظر ليذه الجيود التي تبذليا الدوؿ في اطار االمـ المتحدة وبوجو

خاص في مجمس االمف يبدو جميا اختبلؼ الدوؿ دائمة العضوية في المجمس
حوؿ (الكوفيد ) 19بيف مف يطالب بالشفافية وااللتزاـ بالمسؤولية ،وبيف مف
يغمب فكرة وقؼ النزاعات المسمحة والسماح باليدنة ال يصاؿ المساعدات

االنسانية ،بدا الموقؼ الدولي ضعيفا وسيطرت عميو االعتبارات والمصالح

السياسية ،وال يرقى لمستوى الخطورة التي تشكميا سرعة انتشار الفيروس في

ظؿ ترقب العالـ لموجة جديدة مف (الكوفيد )19مع بداية اكتوبر القادـ.

الخاتمة
قد تكوف ىذه المرة األولى التي تحدث فييا أزمة صحية عالمية بسبب
فيروس تثير قمقا دوليا وتخمؽ واقعا جديدا عمى كؿ المستويات والصعد ،فأربؾ

جميع الدوؿ واستنزؼ حموليا وأنيؾ قواىا فوقفت كافة الدوؿ بمقدراتيا

وامكانياتيا عاجزة ومرتبكة ليس فقط فيما يتعمؽ بإيجاد المقاحات (وىو ليس

مجاؿ بحثنا عمى اية حاؿ) وانما عمى مستوى المعالجات القانونية التي تزامنت
مع نشاط الفيروس فأظيرت تأثر حقوؽ الفرد حيث اتفقت كافة الدوؿ حوؿ

مسالة الحجر الصحي والحظر وتقييد الحركة فجعمت االنساف في ىذا العالـ

رىيف الجدراف فثار التساؤؿ حوؿ قانونية ىذه التدابير الصارمة وىو ما ناقشتو
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ىذه الدراسة التي أبانت اكثر الحقوؽ تضر ار (حرية التنقؿ ،حرية الراي والتعبير
،ضماف الحماية لؤلفراد في مناطؽ النزاعات المسمحة )فكانت المعالجات

استثنائية ،ومؤقتة ،وفرضتيا حالة الضرورة في أغمب الدوؿ مع االشارة الى

دوؿ اخرى قد تجاوزت الضرورة وبدت اجراءاتيا اكثر صرامة فأثرت عمى مركز
حقوؽ الفرد فييا وىو ما شكؿ مخالفة لقواعد القانوف الدولي .
اما عمى مستوى مركز الدولة فقد ألقى( الكوفيد) 19بمزيد مف المسؤولية عمى
ّ
عاتقيا واضعا الصحة في أولوياتيا في اطار التعاوف الدولي وأف الصحة اكثر
مف سياسة وطنية بؿ تحتاج إلى جيد دولي لوضع أزمة( الكوفيد )19في

اطارىا الصحي كأزمة تيدد السمـ واالمف الدولييف وضرورة ايجاد معالجة ترقى

لمستوى االزمة .

قائمة المراجع
اوال المقاالت
:1سموى الدغيمي ،فيروس كورونا والقانوف الميبي  ،صحيفة المرصد ،
،2جيؿ غرساني ،أزمة فيروس كورونا فرصة إلعادة النظر في العبلقات الدولية
وجعميا أكثر توازنا www.france24.com،

:3محمد سعيد السقاؼ ،كورونا والقانوف الدولي ،الشرؽ األوسط
2020/4/14،

:ثانيا التقارير :
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:1أبعاد حقوؽ االنساف في استجابة الكوفيد، 19ىيومنرايتسووتش ،مارس

www.hrw.org ، 2020

 :2سبع طرؽ يؤثر بيا فيروس كورونا عمى حقوؽ االنساف  ،منظمة العفو
الدولية www.amnesty.org،
ثالثا القوانين واالتفاقيات الدولية :
 :1القانوف رقـ  106لسنة1973بشأف اصدار القانوف الصحي  ،ليبيا .
 :2مشروع الدستور الميبي ،الييئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
،البيضاء ،ليبيا . 2017،
 :3اتفاقيات جنيؼ االربع لعاـ  1949وبروتكولييا االضافييف لعاـ . 1977
 :4االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف . 1948
 :5العيديف الدولييف لمحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية .1966

:6دستور منظمة الصحة العالمية . 1948
الهوامش
 1غواديف غاليا  ،ممثؿ منظمة الصحة العالمية في الصيف ،أخبار األمـ المتحدة  16،مارس
news.un.org، 2020،
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2المرجع نفسو .

33أبعاد حقوؽ االنساف في استجابة كوفيد، 19تقرير صادر عف منظمة ىيومنرايتسووتش
19،ـwww.hrw.org ،2020/3

4المرجع نفسو .

5اليوـ السابع ،صحيفة الكترونية  2020/8/27 ،القاىرة ،مصر .
6أبعاد حقوؽ االنساف في استجابة كوفيد، 19مرجع سبؽ ذكره .

*لممزيد أنظر سموى الدغيمي ،عميد كمية القانوف ،بنغازي ليبيا ،فيروس كورونا والقانوف
الميبي ،المرصد 20201/4 almarsad.co،

7منظمة العمؿ الدولية ،بياف صحفي ilo.org,2020 /3/18،

8ـ 13ؼ،1,2ـ 14ؼ 1مف االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف لعاـ 1948
9أبعاد حقوؽ االنساف في استجابة كوفيد ، 19سبؽ ذكره .

10أبعاد حقوؽ االنساف في استجابة كوفيد ، 19سبؽ ذكره

11نيكوالس بيكميف ،المدير االقميمي في منظمة العفو الدولية ،سبع طرؽ يؤثر بيا فايروس
كورونا عمى حقوؽ االنساف .

12بياف مشترؾ بشأف ليبيا ،مكتب تنسيؽ الشؤوف االنسانية ،منظمة االمـ المتحدة لمطفولة ،
المنظمة الدولية لميجرة  ،مفوضية االمـ المتحدة لشؤوف االجئيف  ،برنامج االغذية العالمي ،
منظمةالصحة العالمية  ،صندوؽ االمـ المتحدة لمسكاف who.int ،2020/5/13،

13ـ  12اتفاقية جنيؼ االولى لتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى بالقوات المسمحةفي الميداف
،لعاـ 1949

14ـ 29اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة اسرى الحرب لعاـ 1949
15ـ 30المرجع نفسو .

16ـ 48مف مشروع الدستور الميبي ،الييئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ،البيضاء
 ، 2017/7/29،ليبيا .
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 17جيؿ غرساني ،أزمة فايروس كورونا فرصة العادة النظر في العبلقات الدولية وحعيميا
اكثر توازنا www.france24.com ،

18شماليوف اغنياء وجنوبيوف مسرفوف ،كورونا كشؼ انقساما اوروبيا عمره  1000عاـ
،عربي بوست arabi.post/ 2020/4/6

19جيؿ غرساني  ،المرجع السابؽ .

20د.محمد عمي السقاؼ ،كورونا والقانوف الدولي ،الشرؽ االوسط . 2020/4/20،
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

حالة الطوارئ الصحية وأثرها عمى االلتزامات التعاقدية في ظل
جائحة كورونا

ُّ
الدكتور عبد الصمد عبو
جامعة محمد ألاول وجدة
المغرب

ملخص
عسف العالم نهاية العام املىصسم وباء مً أخطس ألاوبئة التي عسفتها البشسية
وكان له أثس على جميع املستىيات ،مما دفع جميع الدول إلى إعالن مجمىعة مً التدابير
الاحتراشية مً أجل الحد مً ثفش ي هره الجائحة ،وما صاحب ذلك مً إجساءات
وقسازات مىاكبة ال سيما إعالن حالة الطىازئ الخاصة بمىاجهة فيروس كىزوها.
هرا الىضع الاستثىائي أدي إلى ثىقف مجمىعة مً ألاوشطة التجازية واملهىية
أثست بشكل سلبي على ثىفير الالتزامات التعاقدية ،حيث ساهم ثفش ي وباء كىزوها في
اضطساب الالتزامات التعاقدية ،فأصبح ثىفير بعض العقىد املبرمة في إطاز هره
الالتزامات مسألة صعبة باليسبة لكال طسفي العالقة التعاقدية ،ومً بين الالتزامات
التعاقدية التي ثأثست بجائحة كىزوها هجد عقد الكساء وعقد القسض وعقد التمدزس
وغيرهم.
Résumé
À la fin de l’année dernière, le monde a connu l’une
des épidémies les plus graves qu'ait connue l’humanité, qui
a eu des répercussions à tous les niveaux, incitant tous les
États à déclarer une série de mesures préventives pour
endiguer la propagation de cette pandémie, ainsi que des
actions et décisions qui l’accompagnent, notamment la
déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour la riposte au
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virus Coronavirus.
Cette situation exceptionnelle a conduit à la suspension
d’une série d’activités commerciales et professionnelles qui
ont eu un impact négatif sur la mise en œuvre des
obligations contractuelles, car la propagation de l’épidémie
de Coronavirus a contribué à la perturbation des obligations
contractuelles, rendant la mise en œuvre de certains contrats
en vertu de ces obligations difficile pour la relation
contractuelle des deux parties, parmi les obligations
contractuelles touchées par la pandémie du Coronavirus
sont les contrats de location, les contrat de prêt, les contrats
scolaires, etc.

مقدمة.

عرؼ العالـ منذ القدـ أوبئة وأمراض فتاكة مما كاف يطرح معو العديد

مف التساؤالت واإلشكاالت ،خاصة أف ىذه األوبئة تميزت بسرعة االنتشار

مما كاف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات ،ومف أمثمة ىذه األوبئة نجد وباء

األنفمون از االسبانية ،وفيروسي االيدز والسارس.

وقد شيد العالـ نياية العاـ المنصرـ وباء مف أخطر األوبئة التي عرفتيا

البشرية وكاف لو أثر عمى جميع المستويات ،الصحية واالجتماعية االقتصادية

والسياسية ،والقانونية ،نتيجة ظيور ما يعرؼ بػ"فيروس كورونا المستجد "-
كوفيد "-19والذي صنفتو منظمة الصحة العالمية ضمف قائمة األمراض
المعدية الفتاكة والخطيرة ،حيث ارتقت بيا إلى مصاؼ "الجائحة" 1التي
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تستوجب اتخاذ الحيطة والحذر الواجبيف وتضافر جيود جميع الدوؿ لمواجيتيا
والحد مف نتائجيا.

وقد كانت أولى البؤر التي شيدت انتشار ىذه الجائحة مدينة ووىاف

الصينية في دجنبر  ،2019لتعرؼ بعد ذلؾ انتشا ار غير مسبوؽ أدى إلى
اعتباره وباء عالميا ،2حيث بمغ عدد المصابيف وفقا لئلحصائيات الرسمية

الصادرة عف منظمة الصحة العالمية إلى حدود النصؼ األوؿ مف شير شتنبر

 2020حوالي  30مميوف حالة إصابة ،وقدرت الوفيات ب  3،965178مما
دفع بالعديد مف الدوؿ إلى اإلعبلف عف مجموعة مف التدابير االحت ارزية و
الوقائية لمواجيتو و الحد مف انتشاره.

وعمى غرار باقي بمداف العالـ ،فقد أعمنت الحكومة المغربية منذ تسجيؿ

أوؿ حالة إصابة بتاريخ  02مارس  2020عمى مجموعة مف التدابير

االحت ارزية مف أجؿ الحد مف تفشي ىذه الجائحة ،وما صاحب ذلؾ مف

إجراءات وق اررات مواكبة ال سيما إعبلف حالة الطوارئ الخاصة بمواجية فيروس

كورونا ،بإصدار مرسوـ بقانوف رقـ  42.20.292والذي يتعمؽ بسف أحكاـ

خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات اإلعبلف عنيا ،وذلؾ في إطار

التدابير الوقائية االستعجالية البلزمة التي تفرض عمى السمطات العمومية وفقا

لمفصؿ  21مف الدستور 5ضماف سبلمة السكاف وسبلمة التراب الوطني في

إطار احتراـ الحقوؽ والحريات المكفولة لممواطنيف ،وكذلؾ مف أجؿ محاصرة
ىذا الفيروس والحد مف آثاره الوخيمة.
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كما قامت و ازرة الداخمية بإصدار مجموعة مف الدوريات والببلغات
تماشيا مع التدابير االحت ارزية المتخذة لمواجية الوضع االستثنائي المتعمؽ

بخطر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عمى مستوى التراب الوطني تحت
طائمة العقوبات المقررة في المادة  4مف مرسـ بقانوف رقـ2.20.292 :

المتعمؽ بسف أحكاـ خاصة بحالة الطوارئ.

ىذا الوضع االستثنائي أدى إلى توقؼ مجموعة مف األنشطة التجارية

والمينية أثرت بشكؿ سمبي عمى تنفيذ االلتزامات التعاقدية ،حيث ساىـ تفشي

وباء كورونا في اضطراب االلتزامات التعاقدية ،فأصبح تنفيذ بعض العقود
المبرمة في إطار ىذه االلتزامات مسألة صعبة بالنسبة لكبل طرفي العبلقة

التعاقدية.

إف الحديث عف تأثير جائحة كورونا عمى االلتزامات التعاقدية مف

الصعب اإللماـ بو مف كؿ جوانبو ،خاصة وأف األمر يتعمؽ بالتزامات تعاقدية

متعددة واشكاالت متفرعة ،ليذا سأحاوؿ االقتصار عمى نماذج معينة مف قبيؿ
عقد الكراء ،عقد القرض وعقد التمدرس ،لما تثيره مف صعوبات واشكاالت

واقعية وعممية.

إف دراسة ىذا الموضوع يتطمب منا تقسيمو وفؽ التصميـ التالي:
الـحور األوؿ : :التكييؼ القانوني لجائحة كورونا (كوفيد)19-

الـ حور الثاني :مظاىر تأثير جائحة كورونا عمى بعض

االلتزامات التعاقدية
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

الـ حور األوؿ : :التكييؼ القانوني لجائحة كورونا
(كوفيد)19-
يعتبر تحميؿ الوقائع والتصرفات القانونية مف العمميات األولية تمييدا
إلعطائيا وصفا قانونيا معينا ،وتحديد طبيعتيا واخضاعيا لمنص القانوني

الواجب التطبيؽ ،ىذه العممية الفنية تسمى"التكييؼ القانوني" ،6والتي تسمح

لمقاضي بالتأكد مف مطابقة واقعة محددة مع مفترض نص قانوني معيف ،ومف
ىنا تظير لنا ضرورة التكييؼ القانوني لجائحة كورونا باعتبارىا واقعة طبيعية

ومنو استجبلء ما مدى إمكانية اعتبارىا ضمف حاالت القوة القاىرة (الفقرة

األولى) ،أو الظروؼ الطارئة (الفقرة الثانية).؟

الفقرة األولى :مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة
لقد عرؼ أحد الفقو القوة القاىرة بأنيا" :الواقعة التي تنشأ باستقبلؿ عف

إرادة المديف وال يكوف باستطاعتو توقعيا أو منع حدوثيا ،ويترتب عمييا أف

يستحيؿ عميو مطمقا الوفاء بالتزاماتو".7

كما عرفيا الفقيو الروماني  Ulpienبأنيا" :كؿ ما لـ يكف في وسع
8

اإلدراؾ اآلدمي أف يتوقعو ،واذا أمكف توقعو فإنو ال يمكف مقاومتو".

كما عرفيا المشرع المغربي في الفصؿ  269مف قانوف االلتزامات

والعقود بأنيا " :القوة القاىرة ىي كؿ أمر ال يستطيع اإلنساف أف يتوقعو،
كالظواىر الطبيعية (الفيضانات والجفاؼ ،والعواصؼ والحرائؽ والجراد) وغارات
العدو وفعؿ السمطة ،ويكوف مف شأنو أف يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل.

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

97

حالة الطوارئ الصحية وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة
د .عبد الصمد عبو

كورونا

وال يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة األمر الذي كاف مف الممكف دفعو ،ما لـ
يقـ المديف الدليؿ عمى أنو بذؿ كؿ العناية لدرئو عف نفسو.

وكذلؾ ال يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة السبب الذي ينتج عف خطأ سابؽ

لممديف".9

مف خبلؿ ىذا النص يتضح أنو لبلعتداد بالقوة القاىرة كسبب أجنبي

يعفي مف المسؤولية العقدية فإنو ينبغي توافر ثبلثة شروط ،تتمثؿ في:

 -استحالة الدفع تطبيقا لمقاعدة الفقيية التي تقضي بأنو ال تكميؼ

بمستحيؿ؛

 -عدـ إمكانية توقع ىذا الفعؿ أثناء إبراـ العقد؛

 -أف يكوف الفعؿ حدث بسبب خارجي وأجنبي عف المديف بحيث ال يكوف

لممديف دخؿ في إثارة القوة القاىرة.10.

وعميو ،فإذا توفرت الشروط أعبله ،11وأثبت المديف أف عدـ تنفيذ التزامو

يرجع السبب فيو إلى القوة القاىرة فإنو يعفى مف المسؤولية؛ 12ألف مف شأف
القوة القاىرة أف تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل ،وكما نعمـ أنو ال التزاـ مع

االستحالة.

ومف خبلؿ ىذا التحديد يمكف التساؤؿ عف مدى اعتبار جائحة كورونا

قوة قاىرة؟

لقد انقسـ الفقو في اإلجابة عف ىذا التساؤؿ إلى اتجاىيف:
اتجاه أوؿ يمثمو مجموعة مف الباحثيف اعتبروا أف فيروس كورونا

المستجد قوة القاىرة استنادا عمى عدة مبررات ،مف بينيا أف الفيروس شكؿ
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

حادثا عاما وشمؿ العديد مف دوؿ العالـ وال يمكف توقعو أو درء نتائجو ،13و
أنو بالرغـ مف إمكانية توقعو إال أف آثاره و سرعة انتشاره كانت غير متوقعة و
ال يمكف الحد منيا زمكانيا ،رغـ جميع اإلجراءات االحت ارزية والوقائية المتخذة

مف طرؼ الحكومة المغربية ،14كما أف الشروط المنصوص عمييا في القانوف

المغربي (الفصؿ  269مف قانوف االلتزامات والعقود) العتبار الواقعة قوة قاىرة
متوافرة في ىذا الفيروس المستجد بشكؿ مبدئي ،فيو مف جية ظير بشكؿ
فجائي ولـ يكف ألي واحد في العالـ إمكانية توقعو ،ومف جية ثانية ونظ ار

لتفشيو الواسع في العالـ فقد تحقؽ شرط استحالة دفعو نظ ار لما خمفو مف

الوفيات وتزايد عدد المرضى ،ومف جية أخيرة فإف الشرط المتمثؿ في خطا
المديف يصبح عنص ار غير مطموب منطقيا في ىذه الحالة.15

أما االتجاه الثاني 16فيرى أف وباء كورونا ال يشكؿ قوة قاىرة استثنائية

موجبة إلعفاء الدولة مف مسؤوليتيا اإلدارية ،بمقدار ما ىو قرينة عمى ترتيب

المسؤولية ،لكوف وقوعو في فترة تزامف انتشاره في كثير مف دوؿ المعمور
وداخؿ الببلد يجعؿ تفشيو وانتشاره مف األمور المتوقعة وليس قوة قاىرة.

واذا رجعنا إلى العمؿ القضائي في تحديده لطبيعة جائحة كورونا فقد

اعتبرت الغرفة السادسة بمحكمة االستئناؼ بكولمار بفرنسا في قرار ليا بتاريخ
 2020/03/12أف فيروس كورونا المستجد قوة قاىرة حاء فيو" :وحيث إف
المستأنؼ السيد فيكتور لـ يتـ إحضاره لمجمسة المنعقدة بمحكمة االستئناؼ
بسبب الظروؼ االستثنائية والتي ال يمكف تجاوزىا أو التغمب عمييا وىي

تكتسي طابع القوة القاىرة مرتبطة "بوباء كوفيد .17"..."19
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أما بالنسبة لموقؼ القضاء المغربي فمـ يصدر أي قرار في ىذا األمر

ماعدا الحكـ الصادر عف المحكمة االبتدائية بالقنيطرة ،18الذي اعتبر أف

فيروس كورونا يعد "كارثة" بمفيوـ الفصؿ  510مف القانوف الجنائي 19و ذلؾ
بالنظر لما أحدثو انتشاره مف ىمع واضطراب في نفوس المواطنيف أصبحوا معو

عاجزيف عمى حماية ممتمكاتيـ.

وعموما يمكف القوؿ أنو قبؿ اإلقرار باعتبار جائحة كورونا قوة قاىرة

التأكد مف أف ىناؾ استحالة وقعت جراء ىذا األمر ،لـ يتمكف معو أحد

المتعاقدوف تنفيذ ما تـ التعاقد عميو وبالتالي تعتبر االتفاقات والعقود مفسوخة

مف تمقاء نفسيا أو يمكف تمديدىا لو كاف ىناؾ إمكانية لذلؾ ،أما إذا كاف

التعاقد لـ يقع تحت استحالة التنفيذ فبل يمكف اعتبار كورونا قوة قاىرة بالنسبة

ليا .وفي جميع األحواؿ يعود األمر لممحكمة لمفصؿ فيو .

كما أف الخوض في اعتبار جائحة "كوفيد  "19قوة قاىرة بنوع مف التعميـ

مف شأنو أف يؤدي إلى آثار سمبية منيا إيجاد ذريعة لكؿ مف يود التيرب مف

التزاماتو ،و بالتالي المساس بمبدأ استقرار المعامبلت و قواعد تنفيذ االلتزاـ.20
الفقرة الثانية  :مدى اعتبار جائحة كورونا ظرف طارئ

عرؼ السنيوري الظرؼ الطارئ بكونو ذلؾ الحادث االستثنائي العاـ

الذي لـ يكف في الوسع توقعو ،والطارئ بعد إبراـ العقد وقبؿ تنفيذه  ،ويترتب
عميو أف يصبح تنفيذ االلتزاـ التعاقدي مرىقاً لممديف  ،بحيث ييدده بخسارة
21

فادحة  ،واف لـ يصبح مستحيبل.
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

كما عرفيا األستاذ أوسامة عبد الرحماف 22بأنيا" :تعديؿ العقد بإرادة
غير اإلرادة المنشئة لو وذلؾ بفرض األولى عمى الثانية التزامات غير عقدية

محؿ االلتزامات العقدية بسبب اختبلؿ التكافؤ االقتصادي البيف الناتج عف

ظروؼ غير متوقعة عند التنفيذ" ،وعرفيا األستاذ عبد الحؽ صافي 23بكونيا:

"تتمثؿ في حدوث ظروؼ اقتصادية غير متوقعة تكوف في الغالب جد صعبة

تجعؿ المتعاقد المديف ال يستطيع تنفيذ التزامو التعاقدي إال مع تعرضو لخسارة

فادحة يمكف تجنبيا فقط بتعديؿ ىذا االلتزاـ المرىؽ بمعرفة السمطة القضائية

المختصة".

المشرع المغربي لـ يأخذ بنظرية الظروؼ الطارئة ،بحيث ال يخوؿ

لمقضاء صبلحية التدخؿ لمراجعة العقد عند تغيير الظروؼ االقتصادية ،ويبقى

المديف حسب الفقو والقضاء المغربييف مجب ار عمى تنفيذ التزامو حتى ولو طرأت
حوادث استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعا وأصبح معيا تنفيذ االلتزاـ
24

مرىقا.

و يرجع السبب في عدـ النص عمى نظرية الظروؼ الطارئة في التشريع

المغربي إلى الحذر الذي يمتزمو المشرع إزاء إطبلؽ الحبؿ عمى الغارب بواسطة
تخصيص النظرية بنص عاـ ،فاألخذ بيا دوف قيود مف شأنو إطبلؽ يد

القاضي في تكويف ومسار العقد ،ألف القاضي إذا خولت لو سمطة تعديؿ العقد

دوف شروط موضوعية قد يترتب عف ذلؾ تدخمو بصورة تحكمية بصنع العقد
بإرادتو ،وفي ىذا تجريد مف المصمحة التي مف أجميا شرعت النظرية وىي

تأميف المصمحة العامة مع الحفاظ عمى كياف العقد واحتراـ إرادة المتعاقديف.25
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أما عمى مستوى التشريعات المقارنة فقد كاف القانوف المصري سباقا إلى
األخذ بنظرية الظروؼ الطارئة و ذلؾ مف خبلؿ المادة  147مف القانوف

المدني لسنة 1948

26

والتي جاء فييا" :العقد شريعة المتعاقديف فبل يجوز

نقضو وال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أو لؤلسباب التي يقررىا القانوف.

ومع ذلؾ إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا

وترتب عمى حدوثيا أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي واف لـ يصبح مستحيبل صار
مرىقا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة ،جاز لمقاضي تبعا لمظروؼ وبعد

الموازنة بيف مصمحة الطرفيف أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقوؿ ،ويقع

باطبل كؿ اتفاؽ يقع عمى خبلؼ ذلؾ".

المشرع الفرنسي أيضا اعتمد ىذه النظرية في تعديؿ  2016مف خبلؿ

المادة  1195التي جاء فييا"" :إذا حدث تغير في الظروؼ غير ممكف التوقع
عند إبراـ العقد ترتب عميو أف صار التنفيذ باىظ الكمفة بالنسبة ألحد األطراؼ

الذي لـ يقبؿ تحمؿ تبعة ىذا التغير ،يمكف ليذا األخير أف يطمب مف المتعاقد
معو إعادة التفاوض عمى العقد عمى أف يستمر في تنفيذ التزاماتو أثناء إعادة

التفاوض ،في حالة رفض أو فشؿ إعادة التفاوض يجوز ألطراؼ االتفاؽ عمى

فسخ العقد اعتبا ار مف التاريخ ووفؽ الشروط التي يحددونيا ،أو الطمب مف

القاضي باتفاقيـ المشترؾ أف يقوـ بتطويع العقد ،في حالة عدـ االتفاؽ خبلؿ

مدة معقولة يمكف لمقاضي بناء عمى طمب أحد األطراؼ تعديؿ العقد أو إنيائو
اعتبا ار مف التاريخ ووفؽ الشروط التي يحددىا".
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

وما يبلحظ عمى ىذه المادة أنيا قررت كنص مكمؿ يقدـ حموال ألطراؼ
العقد إذا طرأت ظروؼ عامة غير متوقعة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقا ألحدىما

فمـ يجعميا مف النظاـ العاـ ،وعميو يمكف القوؿ أف المشرع الفرنسي تبنى نظرية

الظروؼ الطارئة بشكؿ متحفظ لمجاراة بقية التشريعات.27

ويشترط لؤلخذ بيذه النظرية في القوانيف التي اعتمدىا أربعة شروط،

تتمثؿ في :

 -أف يكوف العقد متراخي التنفيذ ،أي أف ىناؾ فاصؿ ما بيف صدور

العقد وبيف تنفيذه ،ويتعمؽ األمر بالعقود ذات التنفيذ المؤجؿ ،والعقود ذات
التنفيذ المستمر أو ذات التنفيذ الدوري؛

 -أف تقع بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة ،كالزالزؿ والفيضانات

بحيث تشمؿ طائفة مف الناس وليس حادثا استثنائيا خاصا بالمديف ،كإفبلسو
وموتو وحريؽ محصولو..؛

 أف تكوف ىذه الحوادث االستثنائية ليس في الوسع توقعيا؛ -أف تجعؿ ىذه الحوادث تنفيذ االلتزاـ مرىقا ال مستحيبل؛ وىذا الشرط

ىو ما يميز بيف الظرؼ الطارئ عف القوة القاىرة ،فيما واف كانا يشتركاف في
أف كؿ منيما ال يمكف توقعو وال يستطاع دفعو ،إال أنيما يختمفاف في أف القوة

القاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل  ،أما الحادث الطارئ فيجعؿ تنفيذ االلتزاـ

مرىقا فحسب ،ويترتب عمى ىذا الفرؽ فرؽ في األثر إذ القوة القاىرة تجعؿ

االلتزاـ ينقضي فبل يتحمؿ المديف تبعة عدـ تنفيذه ،أما الحادث الطارئ فبل

يقضي االلتزاـ بؿ يرده إلى الحد المعقوؿ فتتوزع الخسارة بيف المديف والدائف
28

ويتحمؿ المديف شيئا مف تبعة الحادث.
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كورونا

وعمى مستوى القضاء المغربي فإف مختمؼ المحاكـ المغربية في

عموميتيا تستبعد نظرية الظروؼ الطارئة .29وفي ىذا الصدد جاء في قرار

صادر عف الغرفة المدنية بمحكمة النقض (المجمس األعمى سابؽ)

مايمي"…بمقتضى الفصؿ  230مف قانوف االلتزامات والعقود ،فإنو ال يمكف

بأي حاؿ مف األحواؿ خرؽ القوة الممزمة لمعقد بدعوى أف االلتزامات الناتجة قد

أصبحت مرىقة ألحد األطراؼ" ،30وجاء في ق ارر أخر لمحكمة االستئناؼ

بالرباط عمى أنو" :ال يجوز عدـ العمؿ بالقوة الممزمة التي لمعقود بدعوى أف

االلتزامات المتفؽ عمييا أصبحت باىضة التكاليؼ نتيجة ظروؼ استثنائية ،وأف

محكمة النقض ما فتئت ترفض حسب اجتياد مستمر مراجعة أو بطبلف العقد

بسبب عدـ التوقع".31

مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أنو في حالة توفر الشروط المذكورة

لمظروؼ الطارئة ،وأصبح مف الصعب تنفيذ االلتزاـ دوف خسارة فادحة ودوف
أف تصؿ إلى درجة االستحالة يمكف الدفع بالظروؼ الطارئة إلعادة التوازف

المفقود لمعبلقة التعاقدية.

عموما يمكف القوؿ مف خبلؿ دراسة نظرية القوة القاىرة ونظرية الظروؼ

الطارئة ،واستعراض خصائص كؿ منيما وأثرىما عمى العقود ،واستحضار

النتائج االقتصادية لموباء الذي يعيشو العالـ ،يتضح أف فيروس كورونا ال

يستقؿ بحكـ محدد ،فتارة يكوف عديـ األثر عمى العقد فيبقى واجب التنفيذ وفؽ

ما تـ عميو االتفاؽ مف األطراؼ ،وتارة أخرى ينزؿ منزلة القوة القاىرة أو الحدث
غير المتوقع والذي ال يمكف التغمب عميو فيجعؿ االلتزاـ العقدي مستحيبل،
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

وليس فقط أكثر صعوبة ومرىقا كما في نظرية الظروؼ الطارئة حيث يتعيف
عمى القاضي رد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقوؿ ليسود التوازف بيف طرفي

العقد.

32

الم حور الثاني :مظاهر تأثير جائحة كورونا عمى بعض
االلتزامات التعاقدية

المبدأ في إنشاء االلتزامات ىو سمطاف اإلرادة ،ولكف القانوف لـ يطمؽ
ىذا المبدأ ،وكاف ال بد مف مراعاة أوضاع تقتضي بالضرورة الحفاظ عمى

التوازف في عممية التعاقد بأف يتدخؿ أحيانا بقواعد تنشد ىذا التوازف وتحافظ
عميو.

واذا كانت مقاربات القانوف لمعالجة أوضاع مف شأنيا اإلخبلؿ بتوازف

العقود عند تكوينيا فإف ىذه األوضاع التي اقتضت تمؾ المقاربات ال تقتصر
عمى مرحمة تكويف العقود ولكنو قد يوجد مف األوضاع المقتضية لتدبير اختبلؿ

توازف العقود كذلؾ عند تنفيذ االلتزامات المترتبة عنيا .فقد يثقؿ عمى الممتزـ

تنفيذ التزامو إلى حد إرىاقو نتيجة حدوث أحداث طارئة أو قوة قاىرة وقد يكوف

مف شأف ىذه األحداث أف يستحيؿ التنفيذ أو يرىؽ التنفيذ.

إف الحديث عف تأثير جائحة كورونا عمى االلتزامات التعاقدية مف

الصعب اإللماـ بو مف كؿ جوانبو ،خاصة وأف األمر يتعمؽ بالتزامات تعاقدية

متعددة واشكاالت متفرعة ،ليذا سأحاوؿ االقتصار عمى نماذج معينة مف قبيؿ
عقد الكراء(الفقرة األولى) ،عقد القرض (الفقرة الثانية) وعقد التمدرس (الفقرة

الثالثة).
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كورونا

الفقرة األولى :جائحة كورونا وأثرها عمى عقد الكراء
لقد فرضت جائحة كورونا عمى السمطات العمومية اتخاذ مجموعة مف
اإلجراءات والتدابير االحت ارزية مما أدى إلى إيقاؼ وتوقؼ عدة قطاعات عف

العمؿ و ما نتج عنو مف عطالة مجموعة مف المواطنيف والمينييف الذيف توقفوا

عف مزاولة أنشطتيـ ،التي تمثؿ لغالبيتيـ مصدر الدخؿ األساسي والوحيد

إلعالة أسرىـ و ذوييـ ،مما حاؿ دوف تنفيذىـ لبعض االلتزامات التعاقدية

الممقاة عمى عاتقيـ و مف أىميا أداء السومة الكرائية لممحبلت التي ينتفعوف
بيا سواء أكانت محبلت سكنية أو مينية أو تجارية.

ىذا الوضع دفع الفريؽ االشتراكي بمجمس النواب إلى بتقديـ مقترح

قانوف رامي إلى تعديؿ القانوف رقـ  67.12المتعمؽ بتنظيـ العبلقات التعاقدية
بيف المكري والمكتري لممحبلت المعدة لمسكنى أو لبلستعماؿ الميني ،وذلؾ

بإضافة مادة جديدة لمباب الرابع منو – المادة  30مكرر 33-بالشكؿ الذي تعد
معو المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عف الفترة المتعمقة بحالة الطوارئ

الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعموؿ بيا دوف اعتبار ذلؾ

تماطبل موجبا لئلفراغ دوف تعويض ،وذلؾ بالنظر إلى الظروؼ االستثنائية التي

تعيشيا الببلد ،وفي إطار مبدأ التضامف وتحمؿ األعباء الناتجة عف حالة

الطوارئ الصحية ،وحماية لحقوؽ جميع المواطنات والمواطنيف.

وفي نفس اإلطار فقد تفضؿ جبلؿ الممؾ باعتباره الناظر األوؿ لؤلوقاؼ

بإعطاء تعميماتو إلى وزير األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية باإلعفاء المؤقت مف

أداء الوجيبة الكرائية لفائدة مكتري المحبلت الحبسية الذيف تضرروا مف آثار
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جائحة كورونا خبلؿ فترة الطوارئ الصحية تعبي ار مف جبللتو عمى تضامنو مع
34

مختمؼ فئات المجتمع.

لقد كاف لجائحة كورونا أثر سمبي عمى التجار والحرفييف وأصحاب

الميف الحرة في تنفيذ عقودىـ بسبب اإلغبلؽ الكمي أو الجزئي لمحبلتيـ،

واضطرت بعض الشركات إلى منح عطمة استثنائية لمستخدمييا ،أو تعجيؿ

عطمتيـ السنوية أو تخفيض أجورىـ ،أو إلغاء بعض العقود محددة المدة ،مما
اضطر ىذه الشركات إلى عدـ الوفاء بالتزاماتيا ،خاصة ما يتعمؽ بأداء واجبات
كراء المحبلت الممارس فييا النشاط التجاري المتوقؼ بسبب تداعيات الوباء،

وىو موقؼ لـ يسمـ منو العماؿ وأصحاب الميف الحرة الذيف أصبحوا عاطميف

عف العمؿ بسبب إجراءات الحجر الصحي اإلجبارية أو بسبب ق اررات السمطات

العمومية التي ألزمتىـ بإغبلؽ محبلتيـ إلى أجؿ غير مسمى.

انطبلقا مف ىذه اإلجراءات التي أثرت إما سمبا أو إيجابا عمى طائفة

المكتريف لممحبلت السكنية أو المينية أو حتى التجارية يتعيف التمييز بيف
مجموعة مف الفرضيات ،فإذا أصبح التنفيذ العيني لبللتزاـ مستحيبل عمى

المديف ،فاألصؿ فيو أف ينسب خطأ يفترض وقوعو منو فيمزـ بتعويض الدائف

عف عدـ الوفاء أو عف التأخر فيو حسب األحواؿ ما لـ يسقط قرينة الخطأ عف

نفسو بإقامة الدليؿ عمى أف االستحالة ترجع إلى سبب أجنبي ال يد لو فيو

كالقوة القاىرة أو الحادث الفجائي أو مطؿ الدائف ،بمعنى أنو إذا كاف بإمكاف
المكتري تنفيذ التزامو في ظؿ ىذه الظروؼ كما ىو الشأف بالنسبة لمموظؼ

العمومي أو العامؿ الذي لـ يتأثر أجره و ال ذمتو المالية بالجائحة فإنو ال
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كورونا

مناص مف أداء السومة الكرائية التي في ذمتو ،و ال يمكف لو الدفع بالقوة
القاىرة أو الظرؼ الطارئ لمتممص مف التزامو.
أما في حالة ما استحاؿ عميو التنفيذ بسبب األوضاع التي فرضتيا
الجائحة  ،فيمكنو الدفع بالقوة القاىرة و مف ثـ يعفى المكتري مف الوفاء بالتزامو
بأداء السومة الكرائية إلى حيف زواؿ االستحالة التي فرضتيا الظروؼ

االستثنائية ،بؿ إف المكتري يمكف لو حتى بعد انقضاء الجائحة إذا استعصى
عميو أداء الديف الذي في ذمتو بعد توصمو بإنذار باألداء مف طرؼ المكري

الدفع بمقتضيات الفقرة الثانية مف الفصؿ  243مف قانوف االلتزامات والعقود
المغربي التي منحت لمقاضي السمطة التقديرية في منح نظرة المسيرة وىو أمر
مف النظاـ العاـ ال يمكف االتفاؽ عمى مخالفتو ،وقد جاء في ىذه الفقرة" :ومع

ذلؾ ،يسوغ لمقضاة ،مراعاة منيـ لمركز المديف ،ومع استعماؿ ىذه السمطة في
نطاؽ ضيؽ ،أف يمنحوه آجاال معتدلة لموفاء ،وأف يوقفوا إجراءات المطالبة ،مع

إبقاء األشياء عمى حاليا" ،خاصة وأف آثار الجائحة االقتصادية واالجتماعية
ستبقى سارية ال محالة ردحا مف الزمف شريطة تبرير عسره وحسف نيتو ،مع

األخذ بعيف االعتبار ظروؼ المكري والذي قد يكوف ىو اآلخر في حاجة ماسة

ألجرة ىذا الكراء الذي قد يشكؿ مورد عيشو الوحيد.

فالقاضي ىنا يتدخؿ لتحديد األجؿ في العقد بناء عمى السمطة التي

منحيا لو المشرع وذلؾ بغرض الحفاظ عمى استم ارريتو ،كما أف سمطتو ىاتو
تعتبر استثنائية حيث تجيز لو التدخؿ في تنفيذ العقد بتعديؿ ميعاد استحقاؽ
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

االلتزاـ ،وىو ما يعد استثناء عف المبدأ العاـ الوارد في قانوف االلتزامات والعقود

المغربي وخرقا لمقوة الممزمة لمعقد ولقاعدة عدـ تجزئة الوفاء عمى الدائف.35

كما أف القضاء يتعيف عميو تكييؼ النازلة وفؽ خصوصية ىذه الظرفية

وما أحدثتو جائحة كورونا ،وأيضا اعتبار استحالة التنفيذ الناتجة عف ىذا الوباء

بالنسبة لممكتريف العاجزيف عف أداء أقساط الكراء المترتبة في ذمتيـ ،استحالة

مؤقتة فقط يترتب عمييا تعميؽ الوفاء بأقساط الكراء وليس اإلعفاء منيا بشكؿ
نيائي ،وبالتالي يبقى الطرؼ المديف ممزما بأداء ىذه األقساط المستحقة في

تاريخ الحؽ بعد زواؿ فيروس كورونا المستجد ،وال يمكف أف نعتبر عدـ األداء

خبلؿ ىذه المرحمة بمثابة تماطؿ يبرر إنياء العبلقة الكرائية ،خصوصا وأف

المادة السادسة مف المرسوـ المتعمؽ بإعبلف حالة الطوارئ الصحية واجراءات

اإلعبلف عنيا تنص عمى أنو" :يوقؼ سرياف مفعوؿ جميع اآلجاؿ المنصوص
عمييا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بيا العمؿ خبلؿ فترة حالة

الطوارئ الصحية المعمف عنيا ،ويستأنؼ احتسابيا ابتداء مف اليوـ الموالي ليوـ

لرفع حالة الطوارئ المذكورة."...

الفقرة الثانية  :جائحة كورونا وأثرها عمى عقد القرض
تعتبر المؤسسات البنكية الركيزة األساسية لتمويؿ التجارة الداخمية

والخارجية ،والمناخ الذي تدور فيو عمميات االئتماف التجاري ،بحيث تعمؿ ىذه

المؤسسات عمى إقراض األمواؿ بالفوائد 36وتضارب عمى الفرؽ بيف أسعار

الفوائد الدائنة والمدينة باعتبارىا تاج ار يمارس تجارة مف نوع خاص وىي بيع

النقود بثمف أعمى مف شرائيا مع تحصيف نفسيا بكؿ الضمانات الممكنة ،ألنيا
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كورونا

توفر بعمميا ىذا السيولة النقدية لفئة عريضة مف التجار والمقاوالت والدعـ
المالي ،زيادة عمى دورىا الريادي في تمويؿ المشاريع االقتصادية الكبرى.37
ويشكؿ اإلقراض البنكي مف صور االئتمانات المتعددة التي يقوـ بيا

البنؾ إذ يمثؿ الوظيفة المقابمة لوظيفة قبوؿ الودائع ،وبتقديمو ليذه القروض

لمزبناء ،يكوف قد وضع أرصدة سبقت و أف أودعت لديو موضع التشغيؿ ويكوف

قد بعث فييا الحياة وحوليا مف ماؿ جامد إلى ماؿ منتج.

وال شؾ أف التوقؼ عف أداء األقساط البنكية المستحقة سيؤدي حتما إلى

إخبلؿ المقترض بالتزاماتو التعاقدية المتمثمة في عقد القرض ،وتفاديا لشبح
التوقؼ عف الدفع تقوـ المؤسسة البنكية بتحصيف ذمتيا بكؿ الضمانات

الممكنة.

لذلؾ وتفاديا لمصعوبات التي يمكف أف تنتج عف تطبيؽ ىذه اإلجراءات

لجأت الحكومة المغربية وبتنسيؽ مع بنؾ المغرب إلى إلزاـ المؤسسات البنكية

بتأخير سداد القروض خبلؿ فترة حالة الطوارئ الصحية ،مع إمياؿ المقاوالت
المتضررة مف أداء الضرائب المستحقة خبلؿ ىذه الفترة ،وتمكينيا أيضا مف

االستفادة مف اآلجاؿ التي وضعتيا الجيات المعنية.

ولبلستفادة مف ىذه اإلجراءات ،عممت لجنة اليقظة االقتصادية عمى

تمكيف األبناؾ المقترضيف مف الميمة عبر التسوية الودية دوف الحاجة إلى

سموؾ المسار القضائي وما يتطمب ذلؾ مف تكاليؼ واجراءات مسطرية كتعبير
عنيا عف منطؽ التضامف الذي يفرضو الواجب الوطني لمواجية وباء كورونا،
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

مع التزاميا بعدـ تجديد الشروط المتفؽ عمييا في عقد القرض وعدـ إلزاـ
المقترضيف والمقاوالت بأداء أي مصاريؼ أو غرامات عف التأخير.

غير أف تدبير تأجيؿ سداد القروض بناء عمى الظروؼ الطارئة التي

تعرفيا الببلد ينبغي أف تتجو نحو تحقيؽ المصمحة الفضمى لممقترضيف وأف

تؤخذ بعيف االعتبار مصمحة المديف حسف النية الذي يمر بوضعية صعبة وذلؾ
بمنحو ميمة زمنية معقولة حتى يتمكف مف مواجية الظروؼ الحاصمة عند

التنفيذ ،وبالتالي تغميب الرأفة 38بالمديف كمبدأ أخبلقي يسمو عمى المبادئ

العامة لمقانوف التي تقضي بضرورة تنفيذ التعيدات وااللتزامات عمى أساس

"العقد شريعة المتعاقديف".

وعمى ىذا األساس خوؿ المشرع لمقاضي سمطة يمنح بموجبيا لممستيمؾ

المديف آجؿ معتدؿ لموفاء وايقاؼ كؿ إجراءات المطالبة طبقا لمقتضيات الفقرة

الثانية مف الفصؿ  243مف قانوف االلتزامات والعقود ،التي تنص عمى ما يمي:

"ومع ذلؾ ،يسوغ لمقضاة ،مراعاة منيـ لمركز المديف ،ومع استعماؿ ىذه

السمطة في نطاؽ ضيؽ ،أف يمنحوه آجاال معتدلة لموفاء ،وأف يوقفوا إجراءات

المطالبة ،مع إبقاء األشياء عمى حاليا".

والمبلحظ مف خبلؿ مقتضيات ىذه المادة ،أنو يتعيف عمى القاضي أف ال

يستعمؿ سمطتو التقديرية في ىذا المضمار إال في نطاؽ ضيؽ ،وأف ال يمنح

ىذا األجؿ إال إذا كاف ما يبرره مف حيث مركز المستيمؾ المديف ،أي مف حيث
حسف نيتو ومف حيث وجوده في وضع يجعمو أىبل لممساعدة والرعاية ،39ولما

كاف ىذا المقتضى ال يسعؼ المستيمؾ المديف إال في حدود ضيقة جدا ،تدارؾ

المشرع األمر بموجب المادة  149مف قانوف حماية المستيمؾ التي تنص عمى
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كورونا

أنو ":بالرغـ مف أحكاـ الفقرة  2مف الفصؿ  243مف الظيير الشريؼ الصادر
في  9رمضاف  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانوف االلتزامات والعقود،
يمكف والسيما في حالة الفصؿ عف العمؿ أو حالة اجتماعية غير متوقعة أف

يوقؼ تنفيذ التزامات المديف بأمر مف رئيس المحكمة المختصة .ويمكف أف

يقرر في األمر عمى أف المبالغ المستحقة ال تترتب عمييا فائدة طيمة مدة الميمة

القضائية".

إال أف ما يجب تأكيده أف منح ميمة زمنية ألداء ما بذمة المقترض

يختمؼ حسب األحواؿ ،وىو خاضع لمسمطة التقديرية لمقضاء ومدى حقيقة تأثر
ذمتو المالية مف جائحة كورونا

وفي ىذا الصدد صدر أمر استعجالي عف رئيس المحكمة االبتدائية

بالقنيطرة

40

اعتبر فيو جائحة "كوفيد " "19ظرفا اجتماعيا غير متوقع" و أمر

بإيقاؼ تنفيذ التزامات المديف موضوع عقد القرض مدة ستة أشير استنادا عمى
41

مقتضيات المادة  149مف قانوف حماية المستيمؾ

حيث جاء في ىذا

األمر":وحيث أسس المدعي طمبو عمى كونو ظؿ يؤدي أقساط القرض الممنوح

لو مف المدعى عمييا وأنو يمارس مينة حرة ،وأف دخمو تأثر بالظروؼ الصحية

التي تمر منيا الببلد مف جراء وباء كورونا ،وأنو ميدد بالتوقؼ عف األداء ،وأف
الظروؼ الصحية المشار إلييا ما زالت مستمرة وغير معروؼ مداىا ،وأنيا

تعتبر قوة قاىرة و ظرؼ اجتماعي غير متوقع......وحيث إنو يستشؼ مف
ظاىر الوثائؽ أف المدعي تأثر دخمو بشكؿ كبير مف جراء الظروؼ الصحية

التي تعرفيا الببلد والمتمثمة في جائحة كورونا ،وأنو بسبب ذلؾ سيتعذر عميو
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

الوفاء بالتزاماتو تجاه الجية المقرضة سيما وأف ظروؼ الجائحة ما زالت قائمة
وغير معروفة المدى ،وحيث إف تطبيؽ مقتضيات الفصؿ  149مف ظيير

 2011/02/18تجد ليا سندا مبر ار في نازلة الحاؿ ،عمى اعتبار أف المدعي
ظؿ يؤدي األقساط الشيرية إلى أف وقع ىذا الظرؼ االجتماعي غير المتوقع

المتمثؿ في جائحة كورونا ،و أف ىذا األمر سيجعؿ مف المتعذر عميو الوفاء

بالتزاماتو تجاه الجية المقرضة  ،كما أف استئناؼ النشاط العادي لممدعي غير

معروؼ المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليو و يتعيف بالتالي
االستجابة إليو و بإميالو قضائيا مدة ستة أشير مف تاريخ التوقؼ عف أداء

األقساط الشيرية."....

وفي المقابؿ وبخبلؼ الحكـ الصادر عف المحكمة االبتدائية بمدينة

القنيطرة ،رفضت المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء 42طمب مواطف بإيقاؼ
االلتزامات المترتّبة عف قرض لمسكف في حدود سنتيف ،المدعي يشتغؿ مضيؼ
طيراف لدى شركة الخطوط الممكية المغربية ،وجاء في حيثيات المقاؿ
االستعجالي الذي تقدـ بو إلى المحكمة المدنية بالدار البيضاء أف األزمة المالية

التي تعاني منيا الشركة المشغمة لو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا،

والتي أدت إلى إيقاؼ الرحبلت الجوية خارج المغرب ،جعمت أجرتو تنخفض

في بعض الحاالت إلى أقؿ مف  2600درىـ ،أي أق ّؿ بتسع مرات عف أجرتو
العادية.
ويقؿ األجر ،الذي يحصؿ عميو المدعي في بعض الحاالت بسبب

الخسائر المالية التي تكبدتيا شركة الخطوط الممكية المغربية ،عف القسط

الشيري الذي يؤديو إلى البنؾ الذي أخذ منو قرضا لشراء مسكف ،والذي يزيد
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كورونا

عمى  3500درىـ ،مشي ار في المقاؿ الذي تقدـ بو إلى المحكمة إلى أف الحالة
االجتماعية غير المتوقعة التي يمر منيا نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا

جعمتو عاج از عف تسديد األقساط المترتبة عف القرض البنكي الذي استفاد منو.
والتمس المدعي ،بناء عمى الفصؿ  149مف قانوف حماية المستيمؾ،

إيقاؼ التزاماتو المترتبة عف عقد القرض مؤقتا ،ابتداء مف توقفو عف األداء إلى
غاية زواؿ الجائحة ،ورفع حالة الطوارئ الصحية بالببلد في حدود سنتيف مع

وقؼ احتساب الفوائد ،واعادة جدولة الديف بتخفيض أقساط الدفوعات إلى الحد

الذي يتبلءـ مع األجر المستحؽ بعد انتياء فترة اإلمياؿ القضائي.

المحكمة المدنية بالدار البيضاء ،وبعد نظرىا في ممؼ القضية ،قدمت
تأويبل لمفصؿ  149مف قانوف حماية المستيمؾ مختمِفا عف التأويؿ الذي أولتو
بو المحكمة االبتدائية بمدينة القنيطرة؛ اعتبرت محكمة الدار البيضاء أف

وضعية مضيؼ الطيراف التي ُعرضت عمييا قضيتو "ال تشكؿ حالة اجتماعية
غير متوقعة ،المنصوص عمييا في المادة  149مف قانوف حماية المستيمؾ".
وينص قانوف حماية المستيمؾ في المادة المذكورة عمى أنو "يمكف ،وال

سيما في حالة الفصؿ عف العمؿ أو حالة اجتماعية غير متوقعة ،أف يوقؼ

تنفيذ التزامات المديف بأمر مف رئيس المحكمة المختصة ،ويمكف أف يقرر في

األمر عمى أف المبالغ المستحقة ال تترتب عمييا فائدة طيمة مدة الميمة

القضائية".
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

المحكمة المدنية بالدار البيضاء رفضت طمب المدعي إميالو ميمة
قضائية لمدة سنتيف يتوقؼ خبلليا تسديده لؤلقساط المترتبة عف القرض البنكي

دخمو الشيري ،وأف أساس تطبيؽ
الذي استفاد منو ،معممة قرارىا بكونو لـ يفقد ْ
المقتضيات الواردة في المادة  149مف قانوف حماية المستيمؾ "ىو فقداف
األجر ،مما تبقى مقتضياتو غير متوفرة ،مما يتعيف معو رفض الطمب".

وموازاة مع اإلجراءات السالفة الذكر ،أعمف بنؾ المغرب عف بعض

اإلجراءات الموازية اليدؼ منيا الحفاظ عمى االستقرار المالي لممؤسسات

البنكية ،بحيث قرر الرفع مف القدرة عمى إعادة تمويؿ البنوؾ لديو بثبلثة
أضعاؼ مف خبلؿ إمكانية لجوءىا إلى كافة وسائؿ التمويؿ الممكنة.

ىذه اإلجراءات تشمؿ أيضا تعزيز برنامجو الخاص بإعادة تمويؿ

المقاوالت الصغيرة جدا والمتوسطة عف طريؽ إدماج القروض التشغيمية إلى
جانب قروض االستثمار والرفع مف وثيرة تمويميا.

ىذه التدابير التي اتخذتيا الدولة لفائدة المقاوالت اليدؼ منيا تغطية

المصاريؼ المتعمقة باألجور وواجبات الكراء وأداء أثمنة المشتريات الضرورية،

واألكثر مف ذلؾ حماية الطبقة الشغيمة مف اإلعفاء الجماعي الذي يمس العديد

مف المقاوالت ودعـ ىذه األخيرة حتى تكوف قادرة عمى مواجية اآلثار السمبية
لجائحة كوفيد  ،19غير أف ىذه اإلجراءات عرفت نوع مف الصعوبات في
عبلقة المؤسسات البنكية مع الزبناء.

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

115

حالة الطوارئ الصحية وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة
د .عبد الصمد عبو

كورونا

الفقرة الثانية :جائحة كورونا وأثرها عمى عقد التمدرس
يعتبر عقد التمدرس مف العقود التبادلية الممزمة لمطرفيف ،فيو ينشئ
التزامات متبادلة في ذمة كؿ مف المتعاقديف ،بحيث يصير كؿ طرؼ دائنا في
جانب ومديف في جانب آخر؛ وااللتزاـ األساسي الواجب عمى مؤسسة التعميـ

الخاص ىو تقديـ خدمة التعميـ لمتبلميذ المسجميف بالمؤسسة ،وفي مقابؿ ذلؾ
يؤدي آباء وأولياء التبلميذ واجبا شيريا عبارة عف مبمغ مالي متفؽ عميو ،بمعنى

أف مؤسسة التعميـ الخاص مدينة بتقديـ خدمة التعميـ ودائنة بالحصوؿ عمى
واجبات التمدرس ،في حيف أف آباء التبلميذ مدينيف بأداء واجبات التمدرس

ودائنيف بحصوؿ أبناءىـ عمى خدمة التعميـ.

ولما تسبب ظيور وتفشي جائحة كورونا بالمغرب إعبلف حالة الطوارئ

الصحية في سائر إرجاء التراب الوطني ،وما استتبع ذلؾ مف إجراءات احت ارزية
لمحد مف انتشار ىذا الوباء ،وخاصة قرار و ازرة التربية الوطنية بتعميؽ الدراسة

الحضورية بمختمؼ مدارس المممكة ابتداء مف  16مارس .2020

وىكذا ،توقفت خدمة الدراسة الحضورية بمؤسسات التعميـ الخصوصية

بأمر مف السمطات العمومية المختصة ،وعوضت بالدراسة عف بعد والتي

ستسمح لمتبلميذ بالمكوث بمنازليـ ومتابعة دراستيـ عف بعد .فبالنسبة ألرباب

المؤسسات التعميمية الخصوصية ،يعتبر التعميـ عف بعد في الظروؼ

االستثنائية استمرار بيداغوجي لخدمة التدريس في الظروؼ العادية ،وىو واقع

فرضتو الظرفية الصحية االستثنائية التي يمر بيا المغرب ،وبالتالي فاستمرار
خدمة التعميـ عف بعد ىو استمرار في تنفيذ االلتزامات التربوية التعاقدية
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

لممؤسسة الخصوصية المتمثمة في إتماـ المقررات الدراسية في اآلجاؿ المحددة
لذلؾ.

وىكذا ،يعتبر تعويض الدراسة الحضورية بالدراسة عف بعد ،تغيي ار مف

جانب واحد لمحؿ الرابطة العقدية التي تجمع طرفي العقد (رب المؤسسة

الخصوصية وولي التمميذ) ،وىد ار لسمطاف اإلرادة التي تحكـ العقود ،واخبلال

بقاعدة "العقد شريعة المتعاقديف" ،وىو ما ينتج عنو آثار قانونية متبادلة تسمح

لمدائف (ولي التمميذ) بوقؼ تنفيذ التزاماتو المرتبطة بأداء مصاريؼ الدراسة إلى
حيف وفاء المديف (رب المؤسسة الخصوصية) اللتزاماتو المتعمقة بالتدريس

الحضوري لمتبلميذ والذي تـ تعميقو لحالة الطوارئ الصحية المعمف عنيا؛ أو

وقؼ تنفيذ التزاـ الدائف (رب المؤسسة الخصوصية) بالتدريس إلى حيف وفاء

المديف (ولي التمميذ) بأداء مصاريؼ الدراسة التي توقؼ عف أداءىا بسبب
توقؼ دخمو.

ويستند أرباب المدارس الخصوصية في مطالبتيـ ألولياء التبلميذ بتنفيذ

التزاماتيـ المالية المرتبطة بأداء مصاريؼ الدراسة عف بعد إباف فترة الحجر

الصحي ،عمى واقع يتأسس في استمرار الطاقـ البيداغوجي لممؤسسة في العمؿ

ولو عف بعد وما يستتبع ذلؾ مف ضرورة الوفاء بالتزاماتيـ التعاقدية مع األجراء

المتمثمة في أداء أجورىـ الشيرية .كما أف خيار اعتماد التدريس عف بعد تـ
فرضو مف قبؿ الو ازرة الوصية ،وليس بمبادرة مف المدارس الخصوصية.

فإذا كانت خدمة التدريس قد تأثرت بسبب جائحة كورونا مف خبلؿ

تعويض الدراسة الحضورية بالدراسة عف بعد ،وىو ما أثار إشكاليات قانونية

عمى مستوى تنفيذ التزامات رب المؤسسة الخصوصية ،فإف باقي الخدمات
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كورونا

الممتزـ بيا مع أولياء أمور التبلميذ ال تثير أية إشكاليات في الواقع أو القانوف،
حيث فرضت حالة الطوارئ الصحية واقع يستحيؿ معيا تنفيذ التزامات أصحاب

المؤسسات الخصوصية ،ومنيا عمى سبيؿ الحصر خدمة النقؿ المدرسي،
خدمة اإلطعاـ المدرسي وخدمة اإليواء.

فيذه الخدمات لـ يتـ تأمينيا خبلؿ فترة الحجر الصحي بسبب خارجي ال

يقع عمى عاتؽ أرباب المؤسسات الخصوصية ،وىو ما يجعؿ أولياء التبلميذ
وأرباب المؤسسات الخصوصية عمى السواء في حؿ مف أي التزاـ تعاقدي

بينيما ،وبالتالي عدـ مشروعية مطالبة بعض أرباب المدارس الخصوصية

بتسوية الوضعية المالية المرتبطة بيذه الخدمات الثبلث تطبيقا لمبدأ "األجر

مقابؿ العمؿ".

ويستند أولياء التبلميذ في مطالبتيـ بوقؼ تنفيذ التزاماتيـ المالية

المرتبطة بأداء مصاريؼ الدراسة في فترة الطوارئ الصحية ،إلى تخمؼ

المدارس الخصوصية في الوفاء بدورىا في تأميف خدمة الدراسة الحضورية،

واالكتفاء بالدراسة عف ُبعد ،عمما أف ىذه األخيرة تُعتبر مكمبل لمتعميـ الحضوري
وليس بديبل عنو ،وىذا ما يؤكده البند الثالث مف المادة  33مف القانوف اإلطار

المتعمؽ بمنظومة التربية والتكويف والبحث العممي 43حيث نص عمى أنو:
"يتعيف عمى الحكومة أف تتخذ جميع التدابير البلزمة والمناسبة لتمكيف

مؤسسات التربية والتعميـ والبحث العممي في القطاعيف العاـ والخاص مف
تطوير موارد ووسائط التدريس والتعمـ والبحث في منظومة التربية والتكويف
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

والبحث العممي ،والسيما مف خبلؿ اآلليات التالية – ... - :تنمية وتطوير
التعمـ عف بعد ،باعتباره مكمبل لمتعميـ الحضوري".

وىكذا فإف خدمة التعميـ عف بعد يعد نوعا مستقبل مف أنواع التعميـ

والتكويف ،إذ خصص ليا المشرع أحكاما خاصة في صمب القانوف 06-06

بمثابة النظاـ األساسي لمتعميـ المدرسي الخصوصي (الباب الخامس منو) ،وكذا
بنصوص تنظيمية خاصة صادرة عف الو ازرة الوصية ،وخاصة قرار لوزير

التربية الوطنية والشباب رقـ  03-1539بتحديد كيفيات تسميـ رخصة فتح

مؤسسة لمتعميـ عف بعد وبالمراسمة ،44حيث تضمف القرار الوزاري مجموعة مف

األحكاـ المنظمة ليذا النوع مف التعميـ (ترخيص الفتح ،ممؼ الحصوؿ عمى

الترخيص ،لجنة المعاينة.)...

ومف جية أخرى ،فإف الخدمة الممتزـ بيا مع المؤسسات التربوية لمتعميـ

الخصوصي ال تتعمؽ فقط بتمقيف الدروس النظرية في مختمؼ المواد التعميمية،

وىو ما يمكف استخبلصو مف المادة  4منو والتي تنص عمى ما يمي " :تمتزـ
مؤسسات التعميـ المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجييز والتأطير

والبرامج والمناىج المقررة في التعميـ العمومي" ،وكذلؾ الفقرة  2مف المادة 8

مف نفس القانوف التي جاء فييا  .. " :يجب عمى ىذه المؤسسات تيييئ

تبلميذىا وترشيحيـ الجتياز نفس االمتحانات المنظمة لفائدة تبلميذ التعميـ

العمومي عد نياية كؿ سمؾ تعميمي".

مف تـ ،يتبيف أف تمقيف الدروس النظرية ما ىو إال التزاـ واحد مف بيف

مجموعة مف االلتزامات التي يفرضيا القانوف عمى مؤسسات التعميـ الخاص
والتي يتعيف عمييا كذلؾ ضماف الوفاء بالتزامات أخرى تدخؿ ضمف ِ
الخدمة
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المعبر عنيا مف طرؼ المشرع
المتعاقد بشأنيا مع آباء وأولياء التبلميذ و ُ
ُ
"بالتأطير" ،مف قبيؿ االلتزامات التربوية التالية:
 -مراقبة التبلميذ لمدة تصؿ إلى  8أو  9ساعات مف االثنيف إلى

الجمعة عمى األقؿ ،سيما بالنسبة لتبلميذ االبتدائي و الحضانات.

 -تماريف العموـ التجريبية التي تتطمب حدا أدنى مف التجييزات و المواد

( مواد الفيزياء والكيمياء والعموـ الطبيعية مثبل).

 -التماريف الرياضية واستغبلؿ البنية التحتية والتجييزات الرياضية

لمؤسسات التعميـ الخاص.

 -األنشطة البيداغوجية المختمفة كالرسـ و المسرح إلى غير ذلؾ.

وبطبيعة الحاؿ فإف مؤسسات التعميـ الخاص لف تتمكف عف طريؽ

التعميـ عف بعد مف الوفاء بكؿ ىذه االلتزامات الممقاة عمى عاتقيا و التي
تتحصؿ كمقابؿ ليا عمى مبالغ مالية شيرية.

45

وبالتالي فإف مطالبة بعض المؤسسات الخاصة لآلباء وأولياء األمور

باالستيفاء الكامؿ لمواجبات والمصاريؼ المتفؽ عمييا ،فيو نوع مف اإلجحاؼ

ليؤالء اآلباء وأبناءىـ التبلميذ عمى اعتبار أف ىذه المؤسسات الخاصة لـ تعد
تقدـ نفس ِ
الخدمة منذ تعميؽ الدراسة الحضورية ،مع العمـ أف تقديـ الدروس عف
بعد ال يعوض بأي حاؿ مف األحواؿ التعميـ الحضوري ،وانما ىو فقط تعميـ

مكمؿ ووسيمة لضماف عدـ انقطاع التبلميذ عف الدروس النظرية بشكؿ كامؿ
خبلؿ فترة الطوارئ الصحية ،أما باقي األنشطة البيداغوجية والرياضية
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

والدروس التجريبية فإف مؤسسات التعميـ الخاص لـ تعد تأمنيا في ظؿ ىذه
الظروؼ وىذا أمر طبيعي.

وبناء عمى ما سبؽ ،فإف االلتزامات الواجبة عمى مؤسسات التعميـ

الخاص ال يتـ الوفاء بيا جميعيا وبشكؿ طبيعي وعادي ،وبالتالي فإف حؽ ىذه

المؤسسات في استيفاء مصاريؼ الدراسة (والتي تشكؿ االلتزاـ المقابؿ الممقى
عمى عاتؽ آباء وأولياء التبلميذ) لـ يبقى لو موجب نظ ار لتعذر الوفاء الكامؿ

بااللتزامات الواجبة عمى مؤسسات التعميـ الخاص والمشار إلييا أعبله ،وذلؾ

تطبيقا لمفصؿ  235مف قانوف االلتزامات والعقود الذي ينص عمى أنو" :في
العقود الممزمة لمطرفيف ،يجوز لكؿ متعاقد منيما أف يمتنع عف أداء التزامو،

إلى أف يؤدي المتعاقد اآلخر التزامو المقابؿ ،وذلؾ ما لـ يكف احدىما ممتزما،
حسب االتفاؽ أو العرؼ ،بأف ينفذ نصيبو مف االلتزاـ أوال

عندما يكوف التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص ،يجوز لممديف أف يمتنع

عف أداء ما يجب ألي واحد منيـ إلى أف يقع األداء الكامؿ لما يستحقو مف
التزاـ مقابؿ".

وىكذا فإف مقتضيات الفقرة الثانية مف الفصؿ المذكور أعبله ،تمنح

لممديف إمكانية الدفع بعدـ التنفيذ الكامؿ لبللتزاـ المقابؿ ،وىو ما يتحقؽ حاليا
في العبلقة الرابطة بيف مؤسسة التعميـ الخاص وآباء وأولياء األمور في ظؿ
تفشي جائحة كورونا ،وليـ بالتالي إمكانية الدفع بعدـ الوفاء بأداء الواجبات

الشيرية كاممة.
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باإلضافة إلى ذلؾ ،يستند تخمؼ أباء وأولياء أمور التبلميذ عف الوفاء
بالتزاماتيـ التعاقدية تجاه أرباب المدارس الخصوصي بتحمميـ تكاليؼ مالية

إضافية القتناء المستمزمات الدراسية الرقمية البلزمة لمدراسة عف بعد ،مف عتاد
معموماتي وخدمة االشتراؾ في األنترنيت ،دوف إغفاؿ المشاكؿ المتعمقة بالتعامؿ

البيداغوجي الرقمي ،ذلؾ أف إنجاز الدروس والممارسة التدريسية مف وجية نظر
تكنولوجيا التعميـ تفرض بيداغوجيا خاصة عمى مستوى التخطيط والنقؿ

الديداكتيكي والتقويـ والدعـ التربوي ،مف دوف أف ننسى أف العبلقات البينية تفقد

خواصيا التفاعمية والوجدانية بحكـ وساطة اآللة الشيء الذي يضيع معو البعد
46

التربوي في العممية.

وىكذا وفي نظري وكحؿ وسط ليذا اإلشكاؿ ىو االتفاؽ بيف المؤسسات

وآباء وأولياء األمور حوؿ أداء ىؤالء لجزء يسير مف الواجبات المالية كمقابؿ
ليذه ِ
الخدمة المقدمة مف طرؼ مؤسسات التعميـ الخاص والتي ال تشكؿ سوى
جزءا مف االلتزاـ الممقى عمى عاتؽ ىذه المؤسسات بمقتضى القانوف.
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

الخاتمة
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف الظروؼ التي يعرفيا العالـ اليوـ في ظؿ
جائحة كورونا التحوالت قد أرخت بظبلليا عمى النظرية العامة لبللتزامات ،ومف
ثـ فإف التطور الحالي لقانوف العقود يفرض التقاطع مع فرضية الحرية و

المساواة التعاقدية ذات التصور المجرد ،و مف جية أخرى فإف فرض التوازف
يقود إلى المساس بمبدأ القوة الممزمة لمعقد عبر فكرة التوقعات واالستقرار

القانوني.

فعنصر عدـ التوقع في األحداث والظروؼ يجعؿ منيا المجاؿ

الخصب لبلجتياد القضائي ووضع أسس ومعالـ لتصورات جديدة تسعؼ في
معالجة االختبلالت االحتمالية والغير متوقعة في المجاؿ التعاقدي ترمي إلى

المحافظة عمى العقود واستمرارىا بدؿ إنيائيا.
الهوامش

 - 1بررت منظمة الصحة العالمية استخداميا لمصطمح "الجائحة" لسببيف رئيسييف :أوليما
يرجو لسرعة تفشي ىذا الوباء ،وثانييما القمؽ الشديد إزاء القصور الذي تنيجو بعض الدوؿ
عمى مستوى اإلرادة السياسية لمسيطرة عمى ىذا الفيروس.

أنظر موقع  :منظمة الصحة العالميةhttps://www.who.int/ar :
 -2حسب منظمة الصحة العالمية ،يراد بالوباء العالمي كؿ مرض جديد في حالة انتشار
تشمؿ جميع بقاع العالـ"
 -3إحصائيات صادرة عف منظمة الصحة العالمية ،منشورة بالموقع االلكتروني لممنظمة
 https://www.who.int/ar:تاريخ االطبلع .2020/09/14
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 -4مرسوـ قانوف  2.20.292صادر في  28رجب  23 ( 1441مارس  )2020المنشور
بالجريدة الرسمية عدد  6867مكرر بتاريخ  29رجب  24 ( 1441مارس  )2020ص
.1782
 - 5ظيير شريؼ رقـ  1.11.91صادر في  27مف شعباف  29 ( 1432يوليو )2011

بتنفيذ نص الدستور ،الجريدة الرسمية عدد  5964مكرر بتاريخ  28شعباف 30 ( 1432
يوليو  ،)2011ص .3600

 -3يعتبر التكييؼ "عممية ذىنية في نشاط القاضي يرتكز أساسا عمى مطابقة الوقائع التي
استخمصيا قاضي الموضوع مع القواعد القانونية ،ويتـ ىذا التطابؽ مف خبلؿ فيـ الواقع
المطروح بناء عمى فحص تمييدي لو ،ثـ تحميؿ المفترض الوارد في القاعدة القانونية عف

طريؽ إسناد ذلؾ الواقع المطروح إلى ىذا المفترض ،أي إجراء مقارنة بيف العناصر الواقعية
المنظمة في القاعدة القانونية والعناصر الواقعية التي تثيرىا الحياة االجتماعية"
عبد الرزاؽ أيوب ،التكييؼ القانوني –األسس النظرية والجوانب العممية ،-أطروحة لنيؿ
الدكتوراه في القانوف الخاص ،وحدة البحث والتكويف في القانوف المدني ،كمية العموـ القانونية

واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة الحسف الثاني –عيف الشؽ -الدار البيضاء ،السنة
الجامعية  ،2004-2003ص .22

 -7محمد الكشبور ،نظاـ التعاقد ونظريتا القوة القاىرة والظروؼ الطارئة ،دراسة مقارنة مف
وحي حرب الخميج ،الطبعة األولى

.25

8

 ،1991مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ص

 -أشار إليو :حسيف عامر وعبد الرحيـ عامر ،المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية،

الطبعة الثانية ،دار المعارؼ ،القاىرة ،1979 ،ص .391

9

 -لقد عرؼ اؿـ شرع الفرنسي القوة القاىرة في الفصؿ  1218بأنيا:

" Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement
être

pouvait

ne

qui

débiteur,

du

contrôle
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وأثرىا عمى االلتزامات التعاقدية في ظؿ جائحة كورونا

raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les
effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche
l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est
temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le
retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si
l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les

parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues
."aux articles 1351 et 1351-1
10

 -عبد الرحماف الشرقاوي ،القانوف المدني ،دراسة حديثة لمنظرية العامة لبللتزاـ عمى

ضوء تأثرىا بالمفاىيـ الجديدة لمقانوف االقتصادي ،الطبعة الثالثة  ،2015مطبعة المعارؼ
الجديدة الرباط ،ص .323-231

11

 -أعمف وزير االقتصاد والمالية الفرنسي أف فيروس كورونا بمثابة قوة قاىرة بالنسبة

لممقاوالت وأف الحكومة الفرنسية ال تطبؽ غرامات التأخير في التنفيذ عمى الشركات سواء
المحمية أو الدولية المرتبطة بعقود مع الدولة .وحيث أف مفيوـ وشروط القوة القاىرة عمى
المستوى الدولي استمزـ في جميع األحواؿ توفر أمراف أساسياف وىما:
 -1عدـ التوقع
 -2استحالة الدفع
وىما ما يعنياف أف يصبح االلتزاـ التعاقدي تكميؼ بما يتجاوز الطاقة العادية لئلنساف .ولكي

يسأؿ المديف يجب أف يكوف قد أخؿ بالتزامو العقدي غير أف ىذه المسؤولية العقدية ترتفع
عف صاحبيا إذا ما تمسؾ بأحد األسباب األجنبية مثؿ ما حدث بسبب جائحة كرونا.

 -12محمد الكشبور ،مرجع سابؽ ،ص .24
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كورونا

 -13محمد األيوبي ،المركز القانوني لممديف في واقعة فيروس "كورونا كوفيد
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تأثير جائحة كورونا عمى التوازن المالي لمعقد اإلداري
The effect of covid_19 on the financial balance of
the administrative contract
ُّ
د .يعيش ثمام شوقي
الدكتور ة أوشن حنان
جامعة بسكرة
جامعة خنشلة

ملخص
جخضع مافت العقىد لقاعدة عامت جتمثل في التزام ألاطساف بتىفير ما وزد بها من
التزاماث ،ولنن هره القاعدة جصطدم بقاعدة أسيى وهي ن ًهىنى هىاك جىاشنى بين
التزاماث ألاطساف من الىاحيت الاقتصادًت في مسحلت جهىين العقد وجىفيره ،ويتم مىاجهت
ي اأتالى ًصيب هرا التىاش ىن في مسحلت التعاقد عبر هظسيت إلاذعان ،ما في مسحلت التىفير
فيتم مىاجهته عبر هظسيت الظسوف الطازئت ،وما يهمىا في هرا املجاى هى الاستثىاء الثاوي
املتعلق بالظسوف الطازئت ثىاء التىفير وعلى اعتباز  covid 19ظسف طازئت  ،دزسىا
الالتزاماث التعاقدًت إلادازيت وفق هرا الطسح .ى
ويحدوها في ذلو هدف إًجاد مازيصمت قاهىهيت متطىزة  ،جىالب ما ًحيط
بحداثت العمليت إلادازيت التي جخضع ملبد التطىز والاستمساز بما ًنفل جحقيق املصلحت
العامت  ،جحت لىاء املىفعت العامت
الكلمات املفتاحية:ىالتىاشن املالي ،العقد إلادازي  ،الظسوف الطازئت  ،مىزوها ،املصلحت
العامت ىى
ىىىىى
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اوشن حنان.د
تأثير جائحة كورونا عمى التوازن المالي لمعقد اإلداري

 يعيش تمام شوقي.د

Abstract:
All contracts are subjected to the general rule which is the
commitment of the parties to the implementation of the
contract, but this rule is dissenting with other rule, that it
should be a balance between the obligations of the parties in
the economic terms at
the stage of formation of the contract and its
implementation, and any disruption facing the imbalance
will affects this balance in the contracting phase through the
theory of compliance, either at the implementation phase
that will face it through the theory of emergency
circumstances, and what we need is the second exception of
emergency conditions during implementation
key words: Financial Balance , Administrative contract,
Emergency condition, Public benefit

.مقدمة

 حين تمارس اإلدارة، العقود اإلدارية من أىم مظاىر النشاط اإلداري

 وتصرف من، أعمال تعاقدية وتظير فييا بصفتيا صاحبة السمطة والسيادة
. خالليا مصالحيا وتحقق مبدأ استم اررية المرفق ودوام الخدمة

وىذا النوع من العقود يحوي طرفين يكون نصيب المتعامل مع اإلدارة

.دوما في كفة ضعيفة يثقل كاىمو في أغمب األحيان
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وقد يشوب استقرار العقد بعض الظروف الطارئة البعيدة عن حسبان

المتعامل مما يتطمب فيو إما تدخل اإلدارة لتحقيق التوازن أو بقائيا عمى الحياد

مع تمسكيا بتحقيق التزامات المتعامل معيا .

إن التوازن المالي يعني ضرورة وجود تناسب بين التزامات المتعاقد وحقوقو
حتى يمكنو تنفيذ

العقد عمى النحو المتفق عميو ،حيث انو ال يمكن تركو لوحده يعاني من ىذه

الضائقة المالية وقد يؤدي بو األمر إلى اإلفالس وغمق المشروع والتوقف عن

كل نشاط وىو ما سيؤثر عمى المرفق العام وخدمة الجميور ومدة انجاز

المشروع ،بما يفرض في النياية االعتراف لممتعامل المتعاقد بحقو في التوازن

المالي.

تعتبر نظرية التوازن المالي نظرية قضائية محضة ،يعود لمقضاء الفرنسي

الفضل في إظيارىا إلى حيز الوجود من خالل القضايا المعروضة عميو.
ِة
ألنو
التوازن العقدي من المواضيع الدائم ِةة
البحث فييا من جوانب متعددة ّ
موضوع القانون

تتكرر
واألخالق واالقتصاد في العقد فيو أكثر المسائل التي سوف ّ

ويعاد البحث فييا ،بل من الصعب إيجاد ح ّل ليا،
ويستمر النظر فيياُ ،
أن مسألة التوازن تثور في كل التصرفات القانونية وتمتد
والصعوبة تكمن في ّ

إلى كل ميادين القانون ولن يكون من السيل استخالص قواعد ،قانونية من
معايير مختمطة ،وأحيانا متناقضة اقتصادية أخالقية اجتماعية بل وسياسية
حيث أصبح العقد وسيمة تحقيق سياسة وايديولوجية الدولة
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االعتراف لممتعامل المتعاقد بحقو في التوازن المالي يدخل إما تحت

نظرية فعل األمير أو نظرية الظروف الطارئة ،واليوم في ظل جانحة كورونا
والتي اعتبرت من قبل الظرف الطارئ الخارج عن اإلرادة الخاصة والعامة عمى

حد السواء  ،ومع ما خمفتو من أثار عمى مختمف األصعدة التعاقدية ارتأينا

دراسة التوازن المالي لمعقد اإلداري باعتباره أكبر مشكل يتعرض لو المتعامل مع
اإلدارة حين يصعب عميو تحقيق االلتزامات المنوطة بو خاصة وأن السبب خارج

عن إرادة الطرفين وال قبل ليما بدفعو .

فخصصنا ىذه الورقة لمتصدي ليذا اإلشكال من خالل التطرق لممعضمة

وما يتناسب معيا من حمول قانونية ،واخترنا بعض التشريعات العربية كبيئة

قانونية لمدراسة .

إلى أي مدى كرست النصوص التشريعية كفالة التوازن المالي لمعقد اإلداري ؟

وما مدى تالئم آليات التكريس والمفيوم الجديد الذي طرحتو ظاىرة كورونا في

ظل االتجاىات العالمية لممواجية ؟
وسيتم اإلجابة عن ىذا اإلشكال وفق المنيج الوصفي التحميمي المتوافق مع
الموضوع  ،وكذلك االعتماد عمى بعض من خصائص القياس من خالل تقسيم

العمل إلى محورين أساسيين :

المحور األول  :نبين فيو كل ما تعمق بضبط مفاىيم ومعايير فكرة الظرف
الطارئ ومدى تناسقيا وظاىرة كورونا،أما المحور الثاني فنعتمد فيو عمى
تطبيق أحكام كورونا عمى التوازن المالي لمعقد اإلداري جممة وتفصيال.
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المحور األول :اإلطار العام نظرية الظروف الطارئة وظاهرة
covid_19

بتطور حياة اإلنسان ومقتنياتو برزت أنواع متعددة من الكوارث حيث

أصبحت تشكل الخطر األكبر الذي ييدد البشرية ويأتي عمى نشاطات اإلنسان

المختمفة  ،وبالمقابل تطور العمم حيث يتم كل يوم إدراج الموروث العممي
المتناسب مع التعامل ومختمف الكوارث الطبيعية .

أعمنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية عابرة لمحدود،

تباعا تفرض حالة الطوارئ ،فأصبحت من الناحية القانونية
ثم أخذت الدول ً
تحت بند القوة القاىرة والظروف الطارئة ذات التأثير السمبي المباشر عمى تنفيذ

أمر
االلتزامات العقدية؛ ذلك أن جائحة كورونا وفق المنظور القانوني تعتبر ًا
خارجا عن إرادة المتعاقدين ،بحيث ال يمكن توقعو وال دفعو.
ً

أوال .نظرية الظروف الطارئة و القانون

األصل في االلتزامات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين ،فال يعفى تحت
أي ظرف المتعاقد من التزاماتو،إال في حالة القوة القاىرة بمعناىا االصطالحي

والقانوني الصحيح،1لكن ىناك استثناء في الحالة التي ال تصل بمداىا الى حد
القوة القاىرة ،وذلك إذا كان الحادث غير متوقع ال يترتب عميو استحالة تنفيذ

االلتزام تنفيذا كميا ،وانما يترتب عميو تعذر أو إرىاق المتعاقد بدرجة كبيرة ،
وىذا ىو محور فكرة الظروف الطارئة .
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 .1مدلول النظرية
الظروف الطارئة كمصطمح لم تجد مكانتيا إال في أحكام القانون اإلداري

وذلك لخاصيتو القضائية ،2ىذا األخير اعتنق النظرية ودافع عنيا وطبقيا،
باإلضافة إلى اإلشارة ليا في بعض نصوص القانون الخاص عمى النحو

التالي":

.1أ .في القضاء اإلداري
سنبين أىم األحكام القضائية المختمفة التي كرست مفيوم الظروف الطارئة
وذلك عمى سبيل المثال ال الحصر.

القضاء الفرنسي

ارتبط ظيور نظرية الظروف الطارئة بالحكم الشيير لمجمس الدولة الفرنسي

الصادر ب30مارس 1916في قضية غازبوردو ،Bordeaux3والتي خرج فييا
عن القواعد التقميدية محاوال التوفيق بينيا وبين المصمحة العامة ،وبالقدر الذي
تقتضيو تماشيا مع تغير المفاىيم االقتصادية والسياسية واالجتماعية عقب

ح.ع.الثانية.4

القضاء المصري
استقرت أحكام القضاء العادي واإلداري عمى األخذ بتطبيق نظرية الظروف

الطارئة  ،ومن بين ذلك ما عرفتيا بو المحكمة اإلدارية العميا في مصر ب ـ ـ ـ

_ الطعن رقم  1562لسنة  10قضائية  ":إن تطبيق نظرية الحوادث الطارئة

في الفقو والقضاء اإلداري رىين بأن تط أر خالل تنفيذ العقد اإلداري حوادث أو

ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جية إدارية غير الجية االدارية

المتعاقدة أو من عمل إنسان أخر ،لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ،
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وال يممك دفعا ليا ،ومن شأنيا أن تنزل بو خسائر فادحة تختل معيا اقتصاديات

العقد اختالال جسيما ،ومؤدى تطبيق ىذه النظرية بعد توافر شروطيا إلزام جية

اإلدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معيا في احتمال نصيب من الخسارة التي
أحاقت بو طوال فترة الظروف الطارئة وذلك ضمانا لتنفيذ العقد اإلداري

واستدامة لسير المرفق العام الذي يخدمو ،ويقتصر دور القاضي اإلداري عمى

الحكم بالتعويض المناسب دون أن يكون لو تعديل االلتزامات العقدية".5

أما االجتيادات القضائية الحديثة فقد قضت بـ ـ ـ:

_ الطعن رقم  5955لسنة  43القضائية":نظرية الظروف الطارئة مقتضاىا أن
يط أر خالل مدة تنفيذ العقد اإلداري حوادث وظروف طبيعية كانت أو اقتصادية

لم تكن في الحسبان عند التعاقد وال يممك معيا المتعاقد دفعاً ومن شأنيا أن

تنزل خسائر فادحة باقتصاديات العقد إخالالً جسيماً شريطة أن يتم تنفيذ العقد

اإلداري تنفيذاً كامالً  -تقدير ذلك باالستعانة بأىل الخبرة تحت تقدير
.6

المحكمة"

_ الطعنان رقما  1223و1224لسنة  27القضائية ":مجال إعمال نظرية

الظروف الطارئة أن تط أر خالل تنفيذ العقد اإلداري حوادث أو ظروف طبيعية
أو اقتصادية سواء من عمل الجية اإلدارية المتعاقدة أو من غيرىا ولم تكن في

حسبان المتعاقد عند إبرام العقد وال يممك ليا دفعاً وأن يترتب عمييا أن تنزل

بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معيا اقتصاديات العقد اختالالً جسيماً  -مؤدى
ىذه النظرية بعد توافر شروطيا إلزام جية اإلدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد
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معيا في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت بو طوال فترة قيام الظرف
7

الطارئ"

القضاء السعودي ( ديوان المظالم):

يرجع أول تاريخ لظيور نظرية الظروف الطارئة في القضاء السعودي لسنة

1381ه،حيث صدر قرار مجمس الوزراء رقم 580في 1981/8/2ه،8ثم

واكبت ق اررات مجمس الدولة عمى تطبيق نظرية الظروف الطارئة عمى عموم

العقود اإلدارية ،ثم أخذ بيا القضاء اإلداري عقب قرار مجمس الوزراء رقم 303

بتاريخ1398/2/19ه حيث كمف ديوان المظالم بوالية الفصل في تطبيق

نظرية الظروف الطارئة.9

وىناك بعد ذلك العديد من األحكام والق اررات منيا:

_ قرار رقم /3ت لعام 1401ىـ " :نظرية الظروف الطارئة  -تعريفيا وآثارىا -
مفاد النظرية أنو إذا حدثت أثناء تنفيذ العقد اإلداري أن طرأت ظروف أو

أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقمبت اقتصادياتو وألحقت بالمتعاقد

خسارة جسيمة تجاوز الخسارة العادية المألوفة فإن من حق المتعاقد المضار أن
يطمب من جية اإلدارة المتعاقدة معو مشاركتو في ىذه الخسارة التي يتحمميا
.10

فتعوضو عنيا تعويضاً جزئياً"

_ قرار رقم  /1ت لعام  1400ىـ  :مفاد نظرية الطوارئ غير المتوقعة أو

الظروف الطارئة حسبما وضع أصوليا وقواعدىا فقو القضاء اإلداري أنو إذا

حدثت أثناء تنفيذ العقد اإلداري أو طرأت ظروف أو إحداث لم تكن متوقعة عند

إبرام العقد فقمبت اقتصادياتو  ,وكان من شأن ىذه الظروف أو األحداث أنيا لم
تجعل تنفيذ العقد مستحيالً بل أثقل عبئاً وأكثر كمفة مما قدره المتعاقد عن
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التقدير المعقول فنشأت عنيا خسارة جسيمة تجاوز في فداحتيا الخسارة المألوفة
العادية التي يتحمميا أي متعاقد فإن من حق المتعاقد المضار أن يطمب من

الطرف اآلخر مشاركتو في الخسارة التي تحمميا فيعوضو عنيا تعويضاً جزئيا

.11

محكمة التمييز الكويتية:
الطعن رقم  25لسنة  ":93إذ طرأت ،بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف
استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا عند إبرامو ،وترتب عمى حدوثيا أن

تنفيذ االلتزام الناشئ عنو ،وان لم يصبح مستحيالً ،صار مرىقًا لممدين ،بحيث
ييدده بخسارة فادحة ،جاز لمقاضي بعد الموازنة بين مصمحة الطرفين ،أن يرد
االلتزام المرىق إلى الحد المعقول ،بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابمو،.....

عميما ىو مقرر في قضاء ىذه المحكمة  -إن نظرية
ولئن كان مفاده ً -
الظروف االستثنائية الطارئة ال يقتصر أعماليا عمى عقود المدة فقط ،بل تطبق

أيضا عمى أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الظرف الطارئ - ،إال
ً
أنو يشترط ألعمال ىذه النظرية حدوث خسارة فادحة لممتعاقد تخرج عن الحد
المألوف في التعامل ،ويكون من شأنيا اإلخالل باقتصاديات العقد إخالالً
جسيما ،وتقدير جسامتيا ىو من قبيل فيم الواقع الذي تستقل بو محكمة
ً
12
الموضوع متى أقامت قضاءىا عمى أسباب سائغة" .
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اإلمارات العربية المتحدة
الطعن رقم ( )24لسنة  15القضائية " :العقد شريعة المتعاقدين  -ال يجوز

ألحد طرفيو أن يستقل بنقضو أو تعديمو وال لمقاضي أن يتولى إنشاء العقود عن

عاقدييا إنما يقتصر عممو عمى تفسير مضمونيا – االستثناء  -لمقاضي أن

يتدخل لرد االلتزام إلى الحد المعقول إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن

.13

في الوسع توقعيا أصبح معيا االلتزام مرىقًا لممدين  -استحالة تنفيذ االلتزام"
من خالل دراسة وتحميل ىذه األحكام القضائية يمكن لنا القول بأن نظرية
الظروف الطارئة ىي  ":وقوع خالل فترة تنفيذ العقد ظروف استثنائية خارجية

لم يكن في الوسع توقعيا وقت إبرام العقد ،وترتب عمى حدوثيا اختالل التوازن

المالي لمعقد اختالال خطيرا ،بحيث يصبح تنفيذ االلتزام أشد إرىاقا وأكثر في

التكاليف عمى وجو يتجاوز القدر الذي توقعو المتعاقدان ،فجاز ىنا لممتعاقد أن
يطمب من اإلدارة المتعاقد معيا المساىمة في تحمل جزء من األعباء الجديدة ،

بتعويضو جزئيا ومؤقتا مقابل الخسارة التي لحقت بو".
.1ب .في القانون المقارن

ىناك عديد من التشريعات الخاصة في القانون المقارن نصت عمى نظرية
الظروف الطارئة منيا تمثيال نذكر :
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التشريعات األجنبية
تبنت العديد من التشريعات األجنبية المدنية نظرية الظروف الطارئة في

: نصوصيا بشكل عام منيا

_ القانون المدني الفرنسي
Article 1195 1/:" Si un changement de circonstances
imprévisible lors de la conclusion du contrat rend

l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui
n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat à son

cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations
durant la renégociation".14.

_ القانون المدني اإلسباني

Articlo 1105:" Fuera de los casos expresamente

mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la
obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no
hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran
inevitables.15"

 وتمك، " خارج الحاالت المذكورة صراحة في القانون:وترجمة ىذه المادة ىي

 لن يكون أحد مسئوال عن تمك األحداث، التي ينص فييا االلتزام عمى ذلك
." ال مفر منيا،  أو التي كانت متوقعة، التي لم يكن من الممكن توقعيا
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التشريعات العربية  :نختار جممة من القوانين العربية المتقاربة منيا:

_ القانون المدني المصري :نصت المادة  2/147منو عمى .. ":ومع ذلك إذا
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا  ،وترتب عمى حدوثيا
أن تنفيذ االلتزام التعاقدي،وغن لم يصبح مستحيال ،صار مرىقا لممدين بحيث

ييدده بخسارة فادحة ،جاز لمقاضي تبعا لمظروف وسد الموازنة بين مصمحة

الطرفين أن يرد االلتزام المرىق إلى الحد المعقول  ،ويقع باطال كل اتفاق عمى

خالف ذلك".16

_ قانون المعامالت المدنية اإلماراتي :نصت المادة  249عمى  ":إذا طرأت
حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ

االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال صار مرىقا لممدين ،بحيث ييدده

بخسارة فادحة جاز لمقاضي تبعا لمظروف وبعد الموازنة بين مصمحة الطرفين

أن يرد االلتزام المرىق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطال

كل اتفاق عمى خالف ذلك.17

التشريعات المغاربية

_ القانون المدني الجزائري  :نصت المادة  2/ 107من القانون المدني
الجزائري عمى  ... ":غير أنو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في
الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،وان لم يصبح

مستحيال ،صار مرىقا لممدين بحيث ييدده بخسارة فادحة جاز لمقاضي تبعا

لمظروف وبعد مراعاة لمصمحة الطرفين أن يرد االلتزام المرىق إلى الحد

المعقول ،ويقع باطال كل اتفاق عمى خالف ذلك". 18
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_ مجمة االلتزامات والعقود التونسية :نص الفصل 283عمى  ":القوة القاىرة
التي ال يتيسر معيا الوفاء بالعقود ىي كل ما ال يستطيع اإلنسان دفعو

كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقمة أمطار وزوابع وحريق وجراد أو كغزو

أجنبي أو فعل األمير ،وال يعتبر السبب الممكن اجتنابو قوة قاىرة إال إذا أثبت

المدين انو استعمل كل الحزم في جرئو ،وكذلك السبب الحادث من خطأ متقدم
من المدين فإنو ال يعتبر قوة قاىرة".19

_ قانون االلتزامات والعقود المغربي  :نصت الماد  269عمى":القوة القاىرة ىي
كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعو  ،كالظواىر الطبيعية ( الفياضانات

والجفاف،والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السمطة  ،ويكون
من شأنو أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال.

وال يعتبر من قبيل القوة القاىرة األمر الذي كان من الممكن دفعو ،مالم يقم

المدين الدليل عمى أنو بذل كل العناية لدرئو عن نفسو.

وكذلك ال يعتبر من قبيل القوة القاىرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق
20

لممدين"

 .2نطاق تطبيقها
الظروف الطارئة عبارة عن أحداث غير متوقعة وغير عادية ،ال دخل
إلرادة المتعاقدين فييا ،من شأنيا جعل تنفيذ العقد مستحيال  ،مع زيادة أعباء

المتعاقد وقمب اقتصاديات العقد بشكل كبير،عن طريق زيادة تكمفة التنفيذ بما
.21

يخرج عن المألوف  ،مسببتا بذلك خسارة غير عادية لممتعاقد

نبين ىنا نطاق ومجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة من خالل :

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

142

د.اوشن حنان
د .يعيش تمام شوقي

تأثير جائحة كورونا عمى التوازن المالي لمعقد اإلداري

.2أ .طبيعة العقود التي تنطبق عمييا .

نطاقيا ىنا ىو االلتزام التعاقدي،ومن دراسة التشريعات المختمفة نجد أنيا لم

تحدد نوعا معين من العقود لتتالئم مع نظرية الظروف الطارئة ،وما يشترط

فقط أن تكون ىناك التزامات 22وبناء عمى ىذا نصنف العقود بالنظر إلى

االلتزامات التعاقدية إلى :
_ عقود المدة

_العقود الممزمة لجانبين والممزمة لجانب واحد.23

.2ب .مجال تطبيق النظرية.

يتحدد مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقد سواء كان إداريا أو

مدنيا من حيث التالي :
من حيث أطراف العقد

أثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة جدالً واسعاً عند نشأتيا فيما يتعمق

بأشخاص العقد الذين تنطبق عمييم النظرية  ،فقد قصرت بعض التشريعات

تطبيق نظرية الظروف الطارئة عمى العقود اإلدارية دون العقود المدنية مثل

القانون الفرنسي اإل أن أغمب القوانين لم تقصر تطبيق النظرية عمى نوع معين

من العقود فمتى توفرت ،شروط تطبيق النظرية فميس مايمنع من تطبيقيا من

حيث محل العقد

مضمون العقد ىو المصمحة القانونية التي يراد تحقيقيا جراء ابرام العقد،

وىو يختمف باختالف نوع العقد ،وىناك بعض العقود التي ال يصمح محميا ألن

تكون مجاال لنظرية الظروف الطارئة ،كالتالي يكون محميا نقودا ،كعقد القرض

أو قرض االستيالك وعقد البيع.24
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ثانيا  :شروط نظرية الظروف الطارئة ومدى تكيفيا مع covid_19

حتى يكتمل التطبيق الصحيح لنظرية الظروف الطارئة البد من وجود شروط

تحكميا،25لذلك سندرس ىذه الشروط ونحدد مدى توائم جائحة كورونا معيا.

 .1الشروط

يتوجب لتطبيق نظرية الظروف الطارئة اجتماع جممة من الشروط نوجزىا في :

.1أ .الشروط المتعمقة بالظرف

يشترط في الظرف الذي يحل بالعالقة التعاقدية جممة من الخصائص البد منيا
جممة وتفصيال ىي :

يمزم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة
_ أن يقترن مع وقت تنفيذ العقد اإلداري ،ف
أن تط أر خالل مدة تنفيذ العقد اإلداري حوادث أو ظروف غير عادية تحول

دون تنفيذ االلتزام؟

_أن يقع عمى العقد المتراخي في التنفيذ ،أي أن يط أر بعد انعقاد العقد وقبل
تنفيذه.26

_ أن يكون الظرف استثنائيا،أي غير متوقع خارجا عن المألوف. 27

_ أن يكون عاما شامال لكل أجزاء الدولة ،أو طائفة معينة أو مكان معين،أي
أن يخرج عن ارتباطو بالممتزم.

_ أن ال يكون اقتصاديا بحتا ،واال نكون أمام تطبيق نظرية فعل األمير.
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.1ب .الشروط المتعمقة بالمتعاقد
_ أال يكون إلرادتو أي عالقة في حدوث الظرف المكون لمظرف الطارئ.
.28

_ استحالة الدفع،أي أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال،استحالة مطمقة

_ أن يصيب اقتصادية العقد بخمل ،يتسبب في زيادة المصاريف واألعباء عمى
المتعاقد مع اإلدارة ،فييدده بالخسارة.

ثانيا :مدى تكيف  covid_19مع النظرية.
نبين ىنا الوضع القانوني لكورونا  ،في ظل تطبيق قواعد وشروط نظرية
الظروف الطارئة في القانون اإلداري  ،عمى العقود اإلدارية حين الحديث عن

التوازن المالي لمعقد اإلداري.

 .1الطبيعة القانونية لـــــ covid_19
من خالل ما تقدم في دراسة شروط توافر نظرية الظروف الطارئة ،وبالقياس
عمييا نجد أنو :

.1أ.بالنسبة لـــ ovid_19كظرف
يشترط في الظرف الذي يحل بالعالقة التعاقدية جممة من الخصائص وحين
تطبيقيا عمى ـ covid_19نجد أنو :

_ سيمس وقت تنفيذ العقد اإلداري المبرم قبل ظيوره وكان سببا حائال دون
تنفيذ االلتزام

_ ظرف استثنائي بعيد عن المتعارف عميو في الحياة الطبيعية ،غير متوقع
خارجا عن المألوف وىو األمن الصحي واالستقرار .

_ امتاز بالعمومية ،بل تجاوزىا لمعالمية أغمب دول العالم لم تسمم منو .
_ ليس اقتصاديا بل ىو بشري ،امتدت أثاره لمنشاط االقتصادي.
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.1ب .الشروط المتعمقة بالمتعاقد
_ ال دخل إلرادة المتعاقد مع اإلدارة وال حتى إرادة اإلدارة في حدوث الفيروس
_ استحالة الدفع،أي أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال،استحالة مطمقة

_ يصيب اقتصادية العقد بخمل ،يتسبب في زيادة المصاريف واألعباء عمى
المتعاقد مع اإلدارة ،ميددا إياه بالخسارة.

 . 2اإلجراءات والتدابير القانونية لمواجهة  covid_19كظرف طارئ.
نبين ىنا أىم ما تم العمل عميو ،وطرحو في السياسات التشريعية لمدول.

.2أ .من الناحية التشريعية

أعمنت منظمة الصحة العالمية ( )WHOفي ديسمبر ، 2019عن

فيروس""COVID- 19وأنو حالة طوارئ صحية عمومية تثير قمقاً دولياً ،ثم
قامت في  11مارس  2020باإلعالن أن فيروس "كورونا" المستجد "وباء

عالميا"  ،وترتيبا عمى ذلك قامت العديد من الدول باتخاذ إجراءات وقائية قوية،
بما في ذلك إغالق الحدود ،وتنفيذ مجموعة من إجراءات الحظر والغمق،

فاتضح من خالل ىذا اإلعالن توجو السياسة التشريعية لمدول حين تعامميا مع

ىذا الظرف ،ونحدد ذلك في بعض األمثمة منيا:

الصين

أكدت ىيئة تنمية التجارة الدولية الصينية بأنيا ستقوم بمنح شيادات(القوة

القاىرة) للشركات الدولية التي تأثر ت عممياتيا وتنفيذ عقودىا بعدوى

فيروس"كورونا"،بعد تقديميا الُمستندات الموثقة إلثبات التأخير أو تعطل وسائل
المواصالت وعقود التصدير.
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فرنسا
أعمن وزير االقتصاد والمالية الفرنسي فى  28فبراير 2020م بعد اجتماع

التي تنفذ مشاريع لمحكومة الفرنسية أن فيروس"كورونا"يعد"قوة
مع الشركات ُ
قاىرة" بالنسبة لمعقود القائمة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص مؤكدا أنيم
لن يطبقوا غرامات التأخير في التنفيذ عمى الشركات الُمرتبطة بعقود مع الدولة،
وطرح إعادة ىيكمة تنفيذ االلتزامات من خالل التنفيذ ا ُلجزئي واعطاء فترات

سماح لألداء الضريبي بالنسبة إلى المقاوالت التي يثبت تضررىا من آثار وباء

كورونا.

الجزائر

تبنت الدولة سياسة الوقاية من خطر ىذا الفيروس المستجد من خالل :
_ المرسوم التنفيذي رقم  ،69/20المؤرخ في 21مارس ، 2020المتعمق
بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد_)19ومكافحتو

.29

_ مرسوم تنفيذي رقم  ،70/20المؤرخ في  24مارس  ،2020المتضمن تدابير
30

تكميمية لموقاية من من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد_)19ومكافحتو

_ المرسوم الرئاسي رقم  ،79/20المؤرخ في 31مارس ،2020المتضمن
تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة. 31

_ مرسوم تنفيذي رقم  ،104/20المؤرخ في  26افريل  ،2020يتضمن تأسيس
عالوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات اإلقميمية والمؤسسات

العمومية التابعة ليا  ،المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس

كورونا ( كوفيد_ )19ومكافحتو.32
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_ مرسوم تنفيذي رقم  ،108/20المؤرخ في 30أفريل  ،2020المتعمق بالتدابير
االستثنائية الموجية لتسييل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدالنية

والمستمزمات الطبية وتجييزات الكشف لمجابية وباء فيروس كورونا(كوفيد

_.33 )19

.2ب .من الناحية القضائية
كقاعدة عامة  :القضاء في حال رأى أن وباء كورونا واإلجراءات التي
تمت بيدف السيطرة عميو ىي من الظروف الطارئة  ،فإنو سيتجو إلى الحكم

بإعفاء المتعاقد من المسؤولية عن التأخير ،والغرامات الناشئة عنو ،وذلك في
حدود مدة التضرر بالوباء وبمقدار تسبب تمك اإلجراءات في التأخير وفق

العرف والعادة.

ونجد محكمة االستئناف الفرنسية كولمار ،قد نصت عميو كقوة قاىرة في قرارىا

رقم  ، 01098/20الصادر بتاريخ 12مارس .342020

حيث تتمخص حيثياتو في تبرير المحكمة لغياب السيد فيكتور عن مجريات

الجمسة المقررة لو  ،بسبب فيروس كورونا من باب القوة القاىرة الخارجة عن

إرادتو ( المكوث في الحجر الصحي لمتأكد من عدم اإلصابة لمعدوى  ،عقب
مقابمتو لموظف مصاب)ىذا من جية  ،ومن جية أخرى انعدام اإلمكانيات

االلكترونية في المحكمة الستئناف نشاطيا.
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المحور الثاني  :أحكام  covid_19والتوازن المالي لمعقد
اإلداري

من المعموم أن لمحوادث الطارئة والظروف القاىرة أث ار مباش ار عمى

االلتزامات العقدية ،ذلك أن العقد عندما ينعقد فإنو ينعقد من حيث المبدأ بطريقة

تعادال مطمقًا ،فيتحقق بذلك
تتعادل فييا األداء ،وليس بالضرورة أن يكون
ً
التوازن االقتصادي لمعقد .وبالتالي فإنو عندما يحدث أمر طارئ غير متوقع

يجعل من تنفيذ أحد األطراف اللتزاماتو مرىقًا ،أو تحل بالممتزم قوة قاىرة تجعل
مستحيال ،فإن التشريعات تتدخل وتضع اآلليات القانونية لرد
تنفيذ االلتزام
ً
االلتزامات إلى حالتيا المتعادلة؛ ذلك أن الظروف الطارئة تؤثر في التوازن

االقتصادي لمعقد.

وبما أن كورونا اليوم من الناحية القانونية اعتبر قوة قاىرة تستمزم تطبيق

نظرية الظروف الطارئة  ،سنبين ىنا كل ما تعمق بأحكام ىذا التطبيق تشريعا
وقضاء.

أوال :آليات تحقيق التوازن المالي لمعقد اإلداري في ظل الجانحة.
من أجل تحقيق التوازن المالي لمعقد في أي ظرف طارئ ميما كانت

طبيعتو  ،تم تقرير آليات لتجسيد ىذا التقرير ،كقواعد تنظيرية تسبق مرحمة
التطبيق الميداني نحددىا في:
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 .1التعاون بين طرفي العقد.
من أىم ما يميز العقد اإلداري ىو ارتباطو بمرفق عام  ،وبالتالي تأثره بأىدافو

ومبادئو ،وعمى ىذا االعتبار يستند التعاون في ىذا العقد بين طرفيو حول فكرة

المنفعة العامة أي تحقيق الموازنة بين المصمحة العامة والمصمحة الخاصة ،

فيسعى الطرفين إليجاد أرضية توائميما 35بما يكفل خروجيما من أثار الظرف

الطارئ بأقل الخسائر وأكبر المكاسب.

وتنعكس أثار ىذه اآللية في النقاط التالية:

_ ضرورة التأكيد عمى حرية التعاقد .

_ ضرورة النظر إلى مساىمة المتعاقد مع اإلدارة في تنفيذ االلتزامات  ،كونيا
اختيارية تحت مسمى مساىمة القطاع الخاص في تسيير المرفق العام ،بغية

تحقيق المصمحة العامة.

_ ضرورة تطوير آليات وأشكال اختيار اإلدارة لممتعامل معيا  ،وتفعيل بنود
اتفاقيات العقد بما يكفل التوازن بين المصمحة العامة والمصمحة الخاصة.

 .2تطبيق مبدأ حسن النية.

من المبادئ العامة التي تتسع لكافة العقود دون استثناء ،وبمختمف مراحميا

ابتداء ونياية،وىو مبدأ قانوني ذو طبيعة أخالقية .36

من خاللو يمكن مواجية التجاوزات التي تحدثيا الحرية التعاقدية ،وكذلك لتقييد

دور اإلدارة كأساس لمقوة الممزمة لمعقد تم النص عميو موازيا لمبدأ العقد شريعة

المتعاقدين في عقود القانون الخاص.37
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ثانيا  :أثار  covid_19عمى االلتزامات التعاقدية.
بما أن األصل في العقود اإلدارية أنيا عقود خارجة عن المألوف  ،تكون

فييا اإلرادة التعاقدي و مختمفة بين إدارة صاحبة سمطة  ،ومتعامل أقل مركز

وقوة  ،ومن ثم سندرس أثار ،covid_19انطالقا من ىذا الطرح

 .1االلتزام بتنفيذ العقد

العقد اإلداري  ،من العقود التي تيدف لتحقيق المصمحة العامة ،لذلك

تظير فيو سمطات اإلدارة واسعة وكثيرة  ،لكن إذا ما ط أر covid_19عميو
ترتب عميو  ،تطبيق التوازن.

فيجب عمى المتعاقد ورغم وقوع االختالل في التوازن المالي أن يستمر في

تنفيذ العقد تحت طائمة مبدأ االنتظام وصيرورة المرفق،ألن الظرف ال يجعل

تنفيذ االلتزام مستحيال ،بل مرىقا وىذا ما أكده القضاء اإلداري ،38وعدم

استم ارره في التنفيذ ،يعد خطأ عقديا  ،يترتب عميو جزاءات ،إال إذا تدخمت
اإلدارة وأوقفت بق اررات استثنائية االلتزام التعاقدي  ،نتيجة ضرورة الحفاظ عمى

النظام العام في إطار الوظيفة السمبية لإلدارة  39كما ىو الحال مع ظرف

.covid_19

 .2الحق في الحصول عمى تعويض
يترتب عن اإلرىاق الكبير في اقتصاديات العقد  ،نتيجة زيادة التكاليف عن

الحد المعقول نشوء حق تعويض الطوارئ 40الذي يخضع لجممة من
الخصائص أىميا:

_ تعويض جزئي ،ال تتحمل فيو اإلدارة وحدىا نتائج الظرف ،وانما تشارك فيو

المتعاقد معيا.
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_وقتي يكون متناسب مع  ،covid_19وجودا وعدما ،فإذا استمر لمدة طويمة
تمجأ اإلدارة في اغمب األحيان إلى إجراءات إنياء العقد والغائو تبعا لحالة

الضرورة المصمحية.

_ يرتبط في تقديره بحجم الخسائر التي يسببيا ،covid_19فيبدأ تقديرىا من
تاريخ الظرف  ،والذي يختمف ىنا من دولة إلى أخرى.

_ يكون إما وديا أو عن طريق القضاء في حالة تعسف اإلدارة .
الخاتمة

 Covid_19كظرف طارئ  ،فرض نفسو عمى الحياة التشريعة واإلدارية وحتى
القضائية عمى حد السواء ،فترتب عن ذلك وتحت لواء المنفعة العامة تطبيق

أحكام الظرف الطارئ حين اإلخالل بالتوازن المالي لمعقد اإلداري  ،وأىم نتائج

ىذه الدراسة نحصر في:

 .1نظرية الظروف الطارئة من النظريات الرائدة في القانون اإلداري ،

والقضاء اإلداري غني بأحكاميا  ،تيدف لحماية التوازن المالي في

اقتصاديات العقد اإلداري حين تعرضيا لالختالل .

 Covid_19 .2كفيروس وبائي ىدد استقرار صحة األفراد  ،وىزت أثاره
استقرار الدولة  ،قياسا عمى شروط الظرف الطارئة ىو ظرف طارئ
غير معتاد ،ذو طبيعة عالمية.

 .3تطبيق covid_19كظرف طارئ في العقود اإلدارية ال يعني بالضرورة
إرىاق اإلدارة في تحمل تبعات العقد لوحدىا  ،ولكن البد من إيجاد

حمول وموازنات قانونية ترضي الطرفين.
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 .4تطبيق  covid_19كنظرية ظرف طارئ يصبغو بأىم صبغة مميزة ليا
،أال أنيا من النظام العام وال يجوز بأي حال من األحوال االتفاق عمى

مخالفتيا .

الهوامش

.1الحادث الذي ال يمكن توقعو وقت التعاقد وال يمكن دفعو أو تداركو وال يكون راجحا لفعل
أي من المتعاقدين ،وكذلك يترتب عميو أن تنفيذ االلتزام يصبح مستحيال استحالة مطمقة

نتيجة الحادث المكون لمقوة القاىرة.

 .2عدم تقيد القضاء اإلداري بالنصوص التشريعية الجامدة ،تحت ىدف ضمان سير المرافق
العامة بانتظام واطراد ،وسرعة انجاز األعمال تحقيقا لممنفعة العامة.
 .3أنظر نص القضية طعمية الجرف ،القانون اإلداري  ،دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط
اإلدارة العامة ،مكتبة القاىرة الحديثة ،القاىرة  ،1970ص.455 :

 .سمير عثمان اليوسف ،نظرية الظروف الطارئة وأثرىا في التوازن المالي لمعقد ،منشورات
الحمبي الحقوقية ،بيروت  ،لبنان ،2005 ،ص4 38:
.5محمد أبو بكر عبد المقصود ،إعادة التوازن المالي لمعقد اإلداري في ظل األزمة المالية
العالمية (نظرية الظروف الطارئة)،المؤتمر العممي السنوي الثالث عشر  ،الجوانب القانونية
واالقتصادية لألزمة المالية  ،من 1إلى 2أفريل 2009كمية الحقوق ،جامعة المنصورة،

ص.17:
.6الطعن رقم  5955لسنة  43القضائية ،جمسة 8ماي  ،2001مجمس الدولة  ،المكتب
الفني لرئيس مجمس الدولة  ،مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا ،

السنة السادسة واألربعون  ،الجزء الثاني ( من 1مارس 2001إلى 30جوان  ، )2001ص:
.1727
 .7الطعنان رقما  1223و1224لسنة  27القضائية ،جمسة  18ديسمبر  ،1984مجمس
الدولة  ،المكتب الفني لرئيس مجمس الدولة  ،مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا
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المحكمة اإلدارية العميا ،السنة  ،30العدد األول )من1أكتوبر  1984إلى نياية فبراير

 ،)1985ص.25 :

 .8إبراىيم بن عبد الحميم العبد المطيف ،الظروف الطارئة وأثرىا عمى العقود الزمنية في
الفقو والنظام ،ماجستير  ،المعيد العالي لمقضاء  ،قسم السياسة الشرعية ،شعبة األنظمة ،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المممكة العربية السعودية 1418،ىـ ،ص21 :
 .9مرجع نفسو ،ص.21 :

 .10قرار رقم /3ت لعام 1401ىـ ،جمسة 1401/1/4ىـ ،القضية رقم /2/291ق لعام
 1395ىـ ،ديوان المظالم  ،مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتيا لجنة تدقيق
القضايا خالل عام 1400ىـ
 .11قرار رقم  /1ت لعام  1400ىـ ،جمسة  1400/2/18ىـ ،القضية رقم  /129ق لعام

 1398ىـ يوان المظالم  ،مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتيا لجنة تدقيق
القضايا خالل عام 1400ىـ ،ص.3:

 .12طعن بالتمييز رقم  25/93مدني إداري ،جمسة  ،1994/2/21محكمة التمييز ،
كتاب رقم  ،22ص . 433

 .13الطعن رقم ( )24لسنة  15القضائية،جمسة  5أكتوبر  ،1993المحكمة االتحادية

العميا،مكتب فني رقم ،15ص.1224:
14 . Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art.
2

LEI 10.406/2002 (LEI ORDINÁRIA) 10/01/2002Real Decreto .15

 de 24 de julio de 1889 por el que se publica el código Civil..Boletín Oficial del Estado de 25-07-1889
 .16القانون المدني المصري رقم  131لسنة 1948
 .17قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( ، )5سنة .1985
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 .18األمر رقم  58/75المؤرخ في 26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني ،المعدل
والمتمم

 .19قانون رقم  87لسنة  ،2005المؤرخ في  15أوت  ،2005المتعمق بالمصادقة عمى

أحكام مجمة االلتزامات والعقود التونسية.
.20ظيير رقم  9رمضان 1331الموافق ل 12أوت  ،1913المتضمن قانون االلتزامات
والعقود  ،صيغة محينة بتاريخ 18فيفري 2016

.21جورجي شفيق ساري ،المبادئ العامة لمقانون اإلداري ،الكتاب الثاني( القواعد القانونية
لمنشاط اإلداري لمدولة  :المظاىر_ الوسائل_ الرقابة) ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ،
الطبعة ،2004 ،4ص.1047:
.22خميس صالح ناصر عبد المة المنصوري،نظرية الظروف الطارئة وأثرىا في التوازن

االقتصادي لمعقد( دراسة تحميمية في ضوء قانون المعامالت المدنية اإلماراتي) ،ماجيستير
قانون خاص،كمية القانون ،قسم القانون الخاص ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
2017ص45:
 .23أحمد شمبيك الصويعي ،نظرية الظروف الطارئة،أركانيا وشروطيا ،مجمة الجامعة
األردنية في الدراسات اإلسالمية ،المجمد  ،3العدد ،2عمادة البحث العممي ،الجامعة األردنية

 ،األردن،2007،ص179:

.24عبد الوىاب محمد عبد الوىاب العطا،الظروف الطارئة وأثرىا عمى تنفيذ االلتزام
التعاقدي،دراسة تحميمية ،ماجيستير في القانون  ،كمية القانون  ،جامعة الخرطوم،2005،
ص 83:بتصرف.

 .25فتوى رقم  3455بتاريخ  16من نوفمبر سنة  ،1957مجمس الدولة  -المكتب الفني

  ،مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتيا فتاوى القسم االستشاري لمفتوى والتشريع السنةالثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة  1957إلى آخر سبتمبر سنة  ،)1958ص138 :
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.26محمد أبو بكر عبد المقصود ،المرجع السابق،ص26:

.27القرار الصادر بتاريخ  ،1993/10/10ممف رقم  ،99694المجمة القضائية الجزائرية
،العدد االول،1994ص217:
 .28القرار الصادر بتاريخ ،2000/01/12:ممف رقم  ،212782المجمة القضائية ،العدد
األول ،2007ص.114:

 .29الجريدة الرسمية عدد15ن المؤرخة في 21مارس.2020
 .30الجريدة الرسمية رقم  ،16المؤرخة في  24مارس .2020
 .31الجريدة الرسمية رقم  ،18المؤرخة في 31مارس .2020
 .32جريدة رسمية رقم  ،26المؤرخة في 3ماي.2020
 .33الجريدة الرسمية رقم  ،27المؤرخة في 6ماي.2020

RG.n 20/01098.12mars 2020 ;cour d’appel .34
colmar ;chambre06 (etrangers).
 .35نور ليث ميدي ،التوازن العقدي في العقد اإلداري  ،مجمة الدراسات والبحوث
القانونية  ،كمية الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة محمد بوضياف  ،المسيمة ،ص.123 :

 .عبد المنعم موسى إبراىيم ،حسن النية في العقود( دراسة مقارنة) ،منشورات زين الحقوقية،
بيروت ،لبنان 2006،ص36 .95 :
 .37عرعار عسالي  ،التوازن العقدي عند نشأة العقد ،دكتوراه عموم القانون ،كمية الحقوق ،
جامعة الجزائر  ،1،2015ص207:

.38الحكم رقم  2541لسنة  29القضائية  ،جمسة ، 1958/11/30المحكمة اإلدارية

العميا .
 .39لوائح الضبط اإلداري في مجال الصحة .
 .40جورجي شفيق ساري  ،المرجع السابق،ص.1056:
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تأثير جائحة كوفيد  19عمى تنفيذ العقود الدولية
ط.د صبية بوزمبو
باحثة في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط
املغرب.

ملخص
لقد أزسث جائحت مىفيد  19على العقىد الدوليت وعسقلذ جنفيرها
عبر الحدود ،بحيث عمدث مجمىعت من الشسماث عبر العالم إلى الدفع بعدم
قدزتها على جنفير التزاماتها العقديت ،ملخمست في الىقذ ذاجه إعماا هنسرحي
ر قصد جحللها من هره الالتزاماث  .إال
القىة القاهسة أو هنسيت النسو اللاز ة
أن مسألت جنييف هره الجائحت وفقا لهاجين الننسيخين يبقى بيد القاض ي
الناظس في النزاع .ويعخمد في ذلك على بنىد العقد ،أو قاهىن إلازادة ،وإال فاهه
يلجأ إلى قاعدة إلاسناد في قاهىن القاض ي لخحديد القاهىن الرر سيخضع له
الخنييف ،بحيث يخم إعفاء املدين واهتهاء العقد أو حعليقه إلى حين القدزة
على اسخئنا الخنفير إذا ليف العقد لقىة قاهسة ،أو يخم إعادة الخفاوض
على بنىد العقد في حالت جنييفه لنس ازر .مع العلم اهه هناك بعض
الدشسيعاث الى نيت ججهل لال الننسيخين وحعىضها بننسياث أخسي ،مما يعني
أن آلازاز سخخخلف حسب اخخال القاهىن الرر سيخضع له جنييف
الجائحت.
املصطلحات ألاساسية :
العقد الدولي -جائحت مىفيد  -19جنفير العقد الدولي -جنييف
جائحت مىفيد - 19القاهىن واجب الخلبيق -القىة القاهسة -الحدر الفجائي-
أزاز جائحت مىفيد  -19الخحنيم الدولي.
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د صبية بوزمبو.ط

. Résumé :
La pandémie du Covid-19 a affecté les contrats internationaux et a
perturbé leur exécution transfrontalière, sorte de conduire des
entreprises à travers le monde à demander leurs exemptions de ces
obligations contractuelles internationales par biais de l’application de
la théorie de la force majeure ou de la théorie de
l’imprévision. Cependant, La qualifier de telle ou telle est une
question qui relève de la compétence du juge saisi, et pour ce faire,
le juge s’appuie sur les clauses du contrat ou de l’autonomie de la
volonté, ou autrement il utilise la règle de conflits du for pour
déterminer à quelle loi sera soumise la qualification, de sorte que le
débiteur soit exempté et que le contrat soit résilié ou suspendu
jusqu’à ce que l’exécution puisse reprendre si la pandémie est
qualifiée de force majeure ou, de renégocier les termes du contrat si
elle est qualifiée de l’imprévision. Sachant que certaines législations
nationales ignorent les deux théories et adoptent d’autres, ce qui
signifie que les effets varieront en fonction de la qualification.

Mots clés :
Contrat international- la pandémie Covide-19 – l’exécution du contrat
international - la qualification de Covid-19 -la loi applicable- la force majeurel’imprévision - les effets de Covid 19- l’arbitrage international.
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مقدمة.

العقود الدولية مف المجاالت التي تحكميا قواعد القانوف الدولي

الخاص ،لكوف ىذه القواعد تيتـ بتنظيـ تنقؿ األشخاص واألمواؿ عبر الحدود.1
وىي الوضعية الطبيعية لصيرورة الحياة االجتماعية والمعامالت التجارية

واالقتصادية عبر العالـ  ،إال أنو بعد إعالف معظـ الدوؿ حالة الطوارئ

الصحية 2بما في ذلؾ األمـ المتحدة ،واعتبار منظمة الصحة العالمية كوفيد

 19جائحة بعد أف اجتاح دوؿ العالـ ،3أصبحنا أماـ حالة طوارئ صحية

عالمية خمقت العديد مف اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية والقانونية عبر

الحدود ،حيث انعكست سمبا عمى االلتزامات التعاقدية الدولية في المجاؿ،4
وصعبت تنفيذىا إف لـ نقؿ جعمتو مستحيال في بعض األحياف.

وأماـ ىذه الوضعية االستثنائية الميددة الستقرار العقد التجاري الدولي ليس

عمى األطراؼ إال المجوء إلى قواعد القانوف الدولي الخاص إلعادة التوازف إلى

العقد .وعميو فقد دفعت العديد مف الشركات العالمية المتخصصة في مجاالت
مختمفة مثؿ الطاقة والغاز والنقؿ الجوي والشحف وصناعات السيارات وقطع

الغيار والمواد البترولية والتكنولوجيا و صناعة النسيج ،بوجود حالة القوة القاىرة

أو الظروؼ االستثنائية الطارئة أو حالة اإلخفاؽ ومعوقات تنفيذ العقد ،مف أجؿ
إعفائيا مف التزاماتيا التعاقدية أو وقؼ تنفيذىا مؤقتا واعادة ترتيب التزاماتيا

وفقا لمظروؼ المستجدة دوف فرض غرامات التأخير أو التعويض عف التأخير

في تنفيذ ىذه العقود.5

بناء عمى ما سبؽ نتساءؿ ،إلى أي حد أثرت جائحة كوفيد  19عمى العقود

الدولية؟
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إف اإلجابة عف ىذه اإلشكالية يقتضي منا بسط وابراز معظـ الجوانب

المتعمقة بالموضوع سواء مف حيث التأثير المترتب عف تكييؼ جائحة كوفيد
 19في إطار العقد الدولي كقوة قاىرة ( المطمب األوؿ) أو أثار تكييفيا
كظرؼ طارئ (المطمب الثاني).

الم حور األول :جائحة كوفيد  19قوة قاهرة

تظؿ القوة القاىرة مف أبرز النظريات التي يتـ المجوء إلييا لضماف أمف

وفعالية العقد الدولي ،وكذا حماية المصمحة االقتصادية ألطرافو ،عند تعرضو
لعراقيؿ في مرحمة التنفيذ .ويتـ تكييفيا في العقود الدولية وفقا آلليات معينة يعتد
بيا عند حؿ النزاع(الفقرة األولى) .واستنادا إليو يتحدد مصير العقد الدولي

الذي يعتبر الشغؿ الشاغؿ لألطراؼ (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :آليات تكييف كوفيد  19بمثابة قوة قاهرة في إطار العقد

الدولي

العقود تخضع لقاعدة أساسية متمثمة في أف" العقد شريعة المتعاقديف" ،و
ىذا ما نص عميو المشرع المغربي في الفصؿ  230مف قانوف االلتزامات و

العقود ،زد عمى ذلؾ أف أغمب العقود الدولية ىي عبارة عف عقود نموذجية

تتضمف بنود تنظـ كؿ الجوانب المتعمقة بيا ،وال تترؾ مجاال لمقضاء إلعماؿ

سمطتو التقديرية ،وال المجوء إلى قاعدة اإلسناد في قانونو الوطني .وعميو عند

عرض النزاع عمى القضاء بشأف دفع المديف بعدـ القدرة عمى تنفيذ عقد تجاري

دولي ،فإف القاضي قبؿ أف يبحث عف القانوف واجب التطبيؽ في إطار قواعد

اإلسناد الوطنية أو االتفاقية ،ينظر إف كانت بنود العقد قد أقرت حال تنازعيا

لموضوع النزاع أـ أنو جاء خاليا مف ىذا البند.
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ويعتبر شرط القوة القاىرة مف أىـ البنود التي يحرص أطراؼ العقود الدولية
عمى التنصيص عمييا ،بؿ قد تأتي ىذه العقود متضمنة لتعريؼ واضح

وصريح لمقوة القاىرة ،الذي قد يكوف مطابقا لتعريؼ أحد القوانيف الوطنية ،أو

بنود االتفاقيات الدولية ذات الصمة ،أو تعريفا مغاي ار حدده األطراؼ وفقا

إلرادتيـ المشتركة.6

غير أنو قد ال تتضمف بعض العقود ىذا المقتضى ،أو يتـ االكتفاء

بالتنصيص عمى القوة القاىرة دوف وضع تعريؼ واضح ليا ،عندىا يتعيف

البحث عف القانوف واجب التطبيؽ وىو إما أف يكوف مضمف في العقد ،أو يمجأ

القاضي إلى قواعد اإلسناد في قانونو الوطني التي تنظـ العقد الدولي.

في القانوف المغربي تنظـ العقود الدولية المادة  13مف ظيير الوضعية

المدنية لمفرنسييف واألجانب بالمغرب لسنة  ،1912أو يتـ تطبيؽ قاعدة إسناد
اتفاقية في حالة وجودىا .إال أف اإلشكاؿ الذي يطرح أحيانا ىو جيؿ القانوف
واجب التطبيؽ لمبدأ القوة القاىرة .كالقانوف االنجميزي الذي يعرؼ نظرية
7

8

 Frustrationبدال منيا ،وقوانيف الواليات األمريكية التي تعرؼ نظرية

 .risk of lossففي حالة ما إذا كاف القانوف المختص يجيؿ ىذا المبدأ

والعقد ال يتضمف مبدأ القوة القاىرة أو ال يضع تعريفا ليا يكوف مف الصعب

تكييؼ ىذه الوقائع بأنيا قوة قاىرة .

أضؼ إلى ما سبؽ ،أنو عمى المديف إثبات الوقائع التي يستند إلييا لممطالبة

باالستفادة مف مبدأ القوة القاىرة ،مع العمـ أف بعض الدوؿ اعتبرت الجائحة في

حد ذاتيا قوة قاىرة ،مثؿ فرنسا ،9كما منحت بعض الدوؿ مثؿ روسيا والصيف
شيادة القوة القاىرة لمشركات المتعسرة ،حيث توظؼ ىذه الشيادات كوسيمة

إثبات موضوعية لوقائع مادية معينة أثرت عمى استمرار تنفيذ العقود ،إال أف
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مسألة تكييفيا كقوة قاىرة حسب مفيوـ ىذه األخيرة ضمف العقد أو القانوف

واجب التطبيؽ يبقى بيد القضاء.10

وعميو إذا كاف القانوف واجب التطبيؽ الذي أرشدت إليو قاعدة اإلسناد ىو

القانوف المغربي فاف ىذا األخير يعرؼ القوة القاىرة في الفصؿ  269مف قانوف
االلتزامات والعقود بأنيا" :كؿ أمر ال يستطيع اإلنساف أف يتوقعو ،كالظواىر

الطبيعية الفيضانات والجفاؼ ،والعواصؼ والحرائؽ والجراد وغارات العدو وفعؿ

السمطة ،ويكوف مف شأنو أف يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال  .وال يعتبر مف قبيؿ

القوة القاىرة األمر الذي كاف مف الممكف دفعو ،ما لـ يقـ المديف الدليؿ عمى أنو
بذؿ كؿ العناية لدرئو عف نفسو .وكذلؾ ال يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة السبب

الذي ينتج عف خطأ سابؽ لممديف".

ومف خالؿ ىذا الفصؿ يظير أف شروط القوة القاىرة 11تتمثؿ في ما يمي:

 - 1شرط عدـ التوقع :وال شؾ أف فيروس كورونا المستجد لـ يكف

باإلمكاف توقعو نظ ار ألنو يظير ألوؿ مرة بصورة مفاجئة وانتشر بشكؿ سريع

عجزت مختمؼ دوؿ العالـ عف التصدي لو واحتوائو ،لذلؾ نوافؽ الرأي القائؿ
بتوفر شرط عدـ التوقع في ىذه الجائحة.12

 -2شرط عدـ إمكانية الدفع :وىنا يجب النظر في ما إذا كانت تدابير

الطوارئ المتخذة تجعؿ تنفيذ االلتزامات التجارية صعبة أـ مستحيمة بحيث ال
تكيؼ بأنيا قوة قاىرة إال في حالة االستحالة ( كعدـ القدرة عمى التنفيذ بسبب

إغالؽ الحدود) بالنسبة لاللتزامات التي ال يمكف تنفيذىا عف بعد.

 -3شرط عدـ وجود خطأ مف طرؼ المديف :ويبقى مف الصعب تصور

خطأ مف طرؼ المديف في حالة الجائحة والكوارث الطبيعية.
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أما بالنسبة لمقانوف المقارف فيحكميا في القانوف الفرنسي الفصميف 1218
و  1231مف القانوف المدني ،وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية القوة القاىرة
بأنيا كؿ حادث ال شأف إلرادة المديف فيو ،ولـ يمكف توقعو وال منعو ويصبح

تنفيذ االلتزاـ معو مستحيال .13وتجدر اإلشارة إلى أف القضاء الفرنسي ذىب إلى
تكييؼ جائحة كوفيد  19كقوة قاىرة في ثالث أحكاـ صادرة عف محكمة
14

 Colmarبتاريخ  16مارس  2020في مجاؿ وضعية األجانب.

فضال عف القوانيف الوطنية ،قد يقع اختيار األطراؼ عمى تطبيؽ القانوف

االتفاقي ،أو أف القاضي بعد تحديده القانوف واجب التطبيؽ يجد أنو يتشكؿ مف

قواعد اتفاقية ليا األولية في التطبيؽ عف القانوف الداخمي نظ ار لسموىا .15كذلؾ
تطبؽ االتفاقيات ذات الصمة في حالة المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي فيو

غالبا ما يفضؿ تطبيؽ االتفاقيات الدولية بدال مف القوانيف الوطنية ،إلى جانب

أعراؼ التجارة الدولية أو ما أصبح يطمؽ عميو ب .Soft law16

ومف أبرز االتفاقيات الدولية ذات الصمة التي نظمت نظرية القوة القاىرة

نذكر اتفاقية الجات الدولية لسنة  1994التي نصت في المادة  7عمى األثر
المعفى مف المسؤولية ومنيا وقوع كوارث طبيعية أو توقؼ النقؿ أو قوة قاىرة

أخرى تؤثر بصورة كبيرة عمى المنتجات المتاحة لمتصدير . ...كما عالجت
مبادئ العيد الدولي لتوحيد قواعد القانوف الدولي الخاص 17حالة وقوع القوة

القاىرة في المادة  7.1.7حيث نصت عمى أنو يعفى المديف مف المسؤولية عف
عدـ التنفيذ إذا أثبت أف عدـ التنفيذ يرجع إلى حادث ال سيطرة لو عميو أو كاف

مف غير المعقوؿ أف يدخمو في حساباتو عند إبراـ العقد أو كاف ال يستطيع
تجنب وقوعو أو تفاديو أو تجاوز نتائجو.
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أما اتفاقية فيينا لمبضائع لسنة  18 1980فقد وظفت تعبير اإلعفاءات بدال
أي مف
أحد الطَّرفيف عف عدـ تنفيذ ٍّي
مف القوة القاىرة ،واعتبرت أنو" :ال ُيسأَؿ ُ
التزاماتو إذا أثبت َّ
عدـ التنفيذ كاف بسبب عائؽ يعود إلى ظروؼ خارجة عف
أف َ

العائؽ في االعتبار وقت
أخذ
َ
إرادتو وأنو لـ يكف مف المتوقَّع بصورة معقولة أف َي ُ
تجنبو أو ُّ
انعقاد العقد أو أف يكوف بإمكانو ُّ
تجنب عواقبو أو التغمُّب عميو أو
عمى عواقبو".

إجماال فإنو ؿلتوصؿ إلى التكييؼ الصحيح لجائحة كوفيد  19ينبغي البحث

في خصائص الجائحة في حد ذاتيا التي تتميز بكونيا استثنائية مف حيث

طبيعتيا ،وانتشارىا ،وخطورتيا ،ومدى تأثر العقد بتدابير الطوارئ الصحية .كما

يتعيف أف يؤخذ بعيف االعتبار تاريخ إبراـ العقد بالمقارنة مع التواريخ الميمة

المتعمقة بالجائحة( تاريخ إعالف المنظمة الصحة العالمية كوفيد  19كجائحة،
تاريخ تطور الوضع في الصيف واعالف حالة الطوارئ الصحية) .ضؼ إلى

ذلؾ البحث في نوع العقد ىؿ ىو متراخي في الزمف أـ مف العقود ذات التنفيذ

الفوري .كما أف ىذه المسألة تتحدد في ضوء مجموعة مف المؤشرات
االقتصادية clause d’indexation

الدولية ،مثؿ مؤشر الثمف.

19

التي تكوف غالبا واردة في العقود

ىذا يعني أنو ال يمكف تكييؼ كوفيد  19أو تدابير الطوارئ الصحية المتخذة

لمواجيتو ،بكونيا قوة قاىرة بشكؿ مطمؽ بؿ سيتـ التعامؿ مع كؿ عقد حسب

ظروفو .إال إذا تـ االتفاؽ في العقد عمى اعتبار األوبئة أو الجائحة كقوة قاىرة
بصريح العبارة.20
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وبعد أف بينا اآلليات المعتمدة لمتوصؿ إلى تكييؼ ىذه الجائحة كقوة قاىرة،
فإننا نتساءؿ عف اآلثار القانونية المترتبة عف ىذا التكييؼ؟

الفقرة الثانية :آثار تكييف جائحة كوفيد  19كقوة قاهرة عمى االلتزامات

التعاقدية الدولية

إف لمقوة القاىرة حسب مفيوميا التقميدي أثر مزدوج ،فيي تؤثر عمى

مسؤولية المديف باستبعادىا .وىذا ما عبر عنو المشرع المغربي في الفصؿ
268مف قانوف االلتزامات و العقود الذي جاء فيو " :ال محؿ ألي تعويض،

إذا أثبت المديف أف عدـ الوفاء بااللتزاـ أو التأخير فيو ناشئ عف سبب ال

يمكف أف يعزى إليو ،كالقوة القاىرة ،أو الحادث الفجائي ،أو مطؿ المديف"كما
أف النظرية الكالسيكية لمقوة القاىرة تؤكد تأثيرىا عمى العقد ذاتو بانفساخو،

وليذا فإف القوة القاىرة تعد سببا لفسخ العقد وانتيائو ال لمحفاظ عميو وبقائو.
بيد أنو وفؽ المفيوـ الحديث لمقوة القاىرة الذي تأثر بظروؼ التجارة

واالستثمار الدولييف ،والخصائص المميزة لمعقود الدولية الطويمة األجؿ ،ونظ ار

ألىميتيا االقتصادية ،يتـ تأييد تعميؽ العقد بدال مف فسخو.21

تعميؽ العقد أو إنيائو :إف التفاوض عمى عقد دولي طويؿ األجؿ يتطمب

عمال كبي ار وينطوي عمى التغمب عمى عقبات كثيرة ،فاالستمرار مع شريؾ

مناسب موثوؽ فيو أفضؿ مف البحث عف شريؾ جديد خصوصا أف األمر

سيتطمب موارد بشرية ومالية إضافية.

فضال عف ذلؾ ،فإف اليدؼ األساسي لمطرفيف مف العقد ىو ضماف تنفيذه

مف خالؿ تجاوز الصعوبات التي تعيقو .مف ثـ ،فتعميؽ العقد أنسب بكثير مف
إنيائو ،ويعكس استعداد األطراؼ لمحفاظ عمى الصمة التعاقدية رغـ العقبات
التي تعترض سبيؿ تنفيذه عندما يكوف العجز عف التنفيذ مؤقت.22
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لذلؾ ،إذا تـ تكييؼ جائحة كوفيد  19كقوة قاىرة لف يتـ في الغالب إنياء

العقد الدولي ،بؿ سيتـ تعميؽ االلتزامات التي يكوف تنفيذىا مرحميا مستحيال مع
االستمرار في تنفيذ االلتزامات األخرى .أو تعميؽ جميع االلتزامات إلى حيف

القدرة عمى استئناؼ التنفيذ .ولف يتـ المجوء إلى فسخ العقد خصوصا في

العقود الطويمة األمد ،إال إذا كانت استحالة تنفيذه المترتبة عف الجائحة استحالة

دائمة .و يترتب عف التعميؽ إعفاء المديف مؤقتا مف المسؤولية عف التزامات

معينة واردة في العقد .و يستتبع ذلؾ إعفاء الدائف مف أداء التزاماتو المترتبة
عميو بالمقابؿ.

بعد أف تطرقنا ألىـ الجوانب المتعمقة بفرضية تكييؼ جائحة كوفيد 19

بمثابة قوة قاىرة .سننتقؿ لبحث اإلشكاليات التي تطرح في حالة تكييؼ ىذه

الجائحة كظرؼ طارئ.

الم حورالثاني :جائحة كوفيد  19ظرف طارئ
إلى جانب نظرية القوة القاىرة ،يمكف أيضا أف يتـ تكييؼ جائحة كوفيد19
كظرؼ طارئ ،ولمتوصؿ إلى ىذا التكييؼ يعتمد القضاء عمى آليات معينة

(الفقرة األولى) ،وتنتج عف ىذه النظرية آثار تنعكس عمى مصير العقود
الدولية( .الفقرة الثانية)

الفقرة األولى:آليات تكييف كوفيد  19بمثابة ظرف طارئ

قد يبدو ألوؿ وىمة أف ظيور ظروؼ جديدة بسبب جائحة كورونا ،جعمت

تنفيذ العقد أكثر إرىاقا ألحد المتعاقديف ،أننا بصدد نظرية الظروؼ الطارئة La
 ،théorie de l’imprévisionوىي النظرية التي تمثؿ نقطة خالؼ عميؽ
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بيف القوانيف الوطنية ،سواء مف ناحية األخذ بيا ،أو مف حيث طريقة تنظيميا
واالثار المترتبة عف إعماليا.23

ويعرؼ الظرؼ الطارئ بأنو" :كؿ حادث عاـ ،الحؽ عمى تكويف العقد،

وغير متوقع الحصوؿ عند التعاقد ،ينجـ عنو اختالؿ ّبيف في المنافع المتولدة
عف عقد يتراخى تنفيذه إلى أجؿ أو آجاؿ ،ويصبح تنفيذ المديف اللتزامو كما

ؼ
شديدا ،يتيدده بخسارة فادحة تخرج عف الحد المألوؼ
أوجبو العقد يرىقو إرىاقا
ً
في الخسائر ،وذلؾ كخروج سمعة تعيد المديف بتوريدىا مف التسعيرة وارتفاع

سعرىا ارتفاع فاحشا غير مألوؼ وال متوقع"،24

ت المادة  2.2.6مف مبادئ اليويندروا  25Unidroitالظروؼ
وقد عرؼ

الطارئة أو كما سمتيا ىي الظروؼ الشاقة ،حيث نصت عمى أنو "تتوافر

الظروؼ الشاقة إذا وقعػت أحػداث تخػؿ بصػورة جوىريػة بتػوازف العقػد إمػا بػدفع
تكػاليؼ التنفيذ عمى أحد األطراؼ ،أو يتمقاه أحد األطراؼ"...،

26

ولتحقؽ الظروؼ الطارئة يتعيف توفر بعض الشروط األساسية

التي

اتفقت عمييا القوانيف المقارنة واآلراء الفقيية وىي إما تمقائية أو مشترطة في
العقد.

أوال-الشروط التمقائية:
الشرط األوؿ :أف يكوف الظرؼ عاما ،بمعنى أف يكوف المديف قد شارؾ غيره

مف جميور الناس في كونو ضحية الحادث الذي وقع ،وىذا الشرط متوفر في
جائحة كوفيد 19واجراءات الطوارئ المتخذة بفعميا.

الشرط الثاني :أف يكوف الظرؼ استثنائي ،وال يمكف توقعو .ويمكف اعتبار

كوفيد 19المستجد يستجيب ليذه الخصائص ،بحيث أنو خمؽ ظرؼ استثنائي
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صحيا ،وقانونيا ،واقتصاديا ،وبيئيا .ومف دوف شؾ أف ىذه الجائحة والتدابير

المتخذة بسببيا لـ تكف متوقعة قبؿ وقوعيا.

الشرط الثالث :أف يصبح تنفيذ العقد بعد وقوع ىذا الحادث مرىقا لممتعاقد

المديف ،بحيث يتـ تقدير تكمفة التنفيذ .وىذا وارد جدا خصوصا أف الجائحة
أثرت عمى استقرار مختمؼ المجاالت وعمى رأسيا المجاؿ االقتصادي.
ثانيا -الشروط غير التمقائية

إضافة إلى الشروط التمقائية ،ىناؾ شروط ميمة ترد في العقود الدولية

مرتبطة بنظرية الظروؼ الطارئة .وىي شروط مراجعة العقد وال يتـ اعتماد ىذا
النوع مف الشروط إال إذا تـ التنصيص عميو في العقد ،وليس بصورة تمقائية

مثؿ باقي الشروط المساقة أعاله ،وتتميز شروط المراجعة بكونيا ال تعطي حال

لتعسر العقد بؿ تفتح مجاال لمراجعتو وتعديمو.27

ومف بيف أبرز ىذه الشروط مبدأ إعادة التفاوض  Hardshipحيث يتحدد

ىذا الشرط بالنطاؽ وباآلثار التي اتفؽ عمييا األطراؼ في العقد .بمعنى أنو
يمكف تفعيؿ ىذا الشرط ومراجعة تعسر تنفيذ العقد بسبب جائحة كورونا أو

بسبب إجراءات الطوارئ الصحية إذا كاف نطاؽ إعادة التفاوض يشمؿ الجائحة
أو ظروؼ الطوارئ الصحية المتخذة بسببيا ،وذلؾ وفقا لمضموف كؿ عقد عمى

حدة.28

وفي حالة ما إذا تـ المجوء إلى القضاء لممطالبة بتطبيؽ نظرية الحالة

الطارئة عمى تعسر العقد بسبب جائحة كوفيد ،19فإف القاضي بغية التوصؿ

إلى التكييؼ الصحيح استنادا عمى وسائؿ اإلثبات التي يقدميا المديف ،يبحث

أوال عف بند الظروؼ الطارئة الوارد في العقد ،الذي ينظـ ظروؼ تفعيؿ ىذا
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الشرط ،ليحدد إف كانت ىذه الظروؼ تشمؿ التأثير الذي أحدثتو جائحة كوفيد
 19وما رافقيا مف إجراءات الطوارئ الصحية عمى العقد .ثـ يتـ البحث عف
القانوف واجب التطبيؽ الذي يكوف محددا في العقد.29

أما في حالة خمو العقد مف ىذا البند أو مف بند القانوف واجب التطبيؽ،

فإف القاضي يمجأ إلى قاعدة اإلسناد في قانونو الوطني .وىي المادة  13مف

ظ.و.أ بالمغرب والتي تتضمف باقة مف ضوابط اإلسناد يمتزـ القاضي بإعماليا
تباعا حسب ما أوردىا المشرع نظ ار لكونيا قاعدة إسناد بالتناوب .بحيث قد

يكوف القانوف واجب التطبيؽ ىو قانوف القاضي أو القانوف األجنبي .واذا كاف

القانوف األجنبي ىو القانوف واجب التطبيؽ فإف القاضي المغربي ال يأخذ بػآلية
اإلحالة بؿ يبحث عف مفيوـ ىذه النظرية في القواعد الداخمية لمقانوف المختص

مباشرة.30

لكف قد يثور اإلشكاؿ بعد تحديد القانوف واجب التطبيؽ ،نظ ار لغياب

اإلجماع حوؿ تنظيـ وتعريؼ ىذه النظرية في القوانيف الوطنية ،التي تنقسـ إلى

ثالث فئات:

الفئة األولى ،تجيؿ نظرية الظروؼ الطارئة مثؿ النظاـ المغربي ،إال أف

ىذه النظرية تبقى واردة مف خالؿ تطبيقاتيا العممية ،مف قبيؿ نظرة الميسرة
المنظمة في الفصؿ  128مف قانوف االلتزامات والعقود.

وكما سمؼ الذكر فإف قوانيف  coman lawال تعرؼ ىذه النظرية،

وتتبنى نظريات شبيية بيا مثؿ نظرية  frustration31في القانوف االنجميزي
والتي يشترط لقياميا وقوع حدث غير متوقع دوف تدخؿ األطراؼ .بحيث أف

ىذه النظرية ال تطبؽ فقط في حالة استحالة التنفيذ ولكف حتى عندما يكوف

التنفيذ مرىؽ لممديف.32
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ويمكف إخضاع جائحة كوفيد 19أو إجراءات الطوارئ المترتبة عنيا في

مادة العقود الدولية لنظرية  frustrationإذا كاف القانوف واجب التطبيؽ ىو
القانوف االنجميزي ،مثالو أف يشؽ عمى المديف تسميـ البضاعة في التاريخ

المحدد في العقد بسبب التضييؽ عمى تنقؿ البضائع عبر الحدود كتدبير مف
تدابير حالة الطوارئ الصحية ،أو بسبب تغير الظروؼ االقتصادية كارتفاع

ثمف المواد األولية ،خصوصا إذا كاف العقد مف العقود ذات التطبيؽ الفوري.
والفئة الثانية ،تعترؼ بالنظرية عمى أساس قضائي رغـ أف نصوصيا

التشريعية تجيؿ ىذه النظرية .ومف أبرزىا القانوف االسباني ،حيث لـ ينظـ

نظرية الظروؼ الطارئة إلى حدود اآلف بنص تشريعي ،لكف المشرع لـ يمنع

القضاء مف تطبيؽ ىذه النظرية ،ويالحظ أف القضاء االسباني لطالما أخذ بيذا

المبدأ.

وقد صدر فعال عنو حكميف طبؽ فييما نظرية الظروؼ الطارئة عمى أثار

كوفيد  .19حيث وافؽ عمى طمب شركتيف ،بمنع الطرؼ المتعاقد معيما مف
تطبيؽ بنود معينة في العقد كإجراء احترازي ،مستندة في ذلؾ إلى نظرية

الظرؼ الطارئة المترتبة عف جائحة كوفيد .3319

إذ صدر عف المحكمة االبتدائية لسرقسطة بتاريخ  29ابريؿ  2020حكـ

بشأف عقد الفرنشايز 34بيف شركة  Adidasكمموف وأحد الموزعيف

المتعاقديف معيا ،حيث طمب ىذا األخير منع المموف مف تفعيؿ بند ضمانات

الدفع الممنوحة لو في العقد .ورأت المحكمة بأنو مف المرجح أف يكوف الوضع
االقتصادي الناجـ عف تدابير إغالؽ المؤسسات المفتوحة أماـ العموـ تأثير

بالغ عمى العالقة التعاقدية التي تعتبر عالقة تبادلية .وأف تفعيؿ بند الضمانات
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مف طرؼ المموف قد ييدد استمرار عمؿ الموزع .وأف جائحة كوفيد 19مف
شأنيا أف تكوف في مصمحة األطراؼ عمى مستوى اإلثبات ويمكنيـ أف يستندوا

إلييا لممطالبة بتطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة وكذا إعماؿ مبدأ حسف النية بيف

المتعاقديف.

في نفس السياؽ ،وافقت المحكمة االبتدائية لمدريد بتاريخ  30ابريؿ ،2020

عمى طمب تقدمت بو أكبر شركة إلنتاج الحديد والصمب في اسبانيا بشأف منع
مجموعة مف البنوؾ المشتركة مف تفعيؿ بند ينص عمى التسديد الفوري لقرض

قيمتو  900مميوف يورو في حالة التخمؼ عف تسديد أحد المدفوعات المستحقة
أو عدـ االلتزاـ بالنسب المالية .واعتبرت المحكمة أنو مف الضروري أف

تتكيؼ المؤسسات مع الوضعية االجتماعية الراىنة ،وأنو عمى الفقو أف يدفع

باتجاه تأييد تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة في ضوء األزمة االقتصادية الحالية

التي سوؼ تخمؼ أث ار بالغا ،وركودا اقتصاديا ،بؿ قد تصبح ظاىرة اقتصادية

تؤدي إلى اضطراب خطير في ظروؼ العقد.35

أما الفئة الثالثة ،فيي القوانيف التي تتبنى نظرية الظروؼ الطارئة بنص

صريح مثؿ التشريع المدني البولوني ،36والتشريع المدني االيطالي ،37كذلؾ

القانوف الفرنسي بعد تعديمو سنة 2016

38

والقانوف المصري حيث تنص المادة

 147مف القانوف المدني عمى أنو " ...ومع ذلؾ إذا طرأت حوادث استثنائية

عامة لـ يكف في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي،

واف لـ يصبح مستحيال ،صار مرىقا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة ،جاز
لمقاضي تبعا لمظروؼ وبعد الموازنة بيف مصمحة الطرفيف أف يرد االلتزاـ

المرىؽ إلى الحد المعقوؿ ،ويقع باطال كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ".
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وازاء ىذه المواقؼ المتباينة لمقوانيف الوطنية اتجاه نظرية الظروؼ الطارئة،

فإنو مف األفضؿ إيجاد شرط ينظـ بمقتضاه األطراؼ مراجعة العقد تبعا لما

يستجد مف ظروؼ ،حيث يعتبر شرط إعادة التفاوض  Hardshipىو أفضؿ

ما توصمت إليو تقنيات التعاقد لتنظيـ مراجعة العقد.39

كما يستحسف المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي مع التفويض بالصمح ،بدال

مف القضاء الوطني لتجاوز ىذه اإلشكاالت التي تطرحيا القوانيف الوطنية

والتوصؿ إلى التكييؼ المناسب لجائحة كوفيد  ، 19نظ ار لكوف التحكيـ الدولي
ال يخضع لسمطة قواعد اإلسناد الوطنية .ويمكنو األخذ بالمقتضيات التي يراىا
مناسبة في القوانيف الوطنية أو االتفاقيات الدولية أو أعراؼ التجارة الدولية.

لمتوصؿ إلى الحؿ المناسب لألطراؼ العقد.40

ىذه إذا كانت معظـ الجوانب المرتبطة بتكييؼ الجائحة بمثابة ظرؼ طارئ،

لكف يبقى السؤاؿ المطروح ىؿ تترتب عنيا نفس اآلثار التي تنتجيا القوة القاىرة
أـ أنيا تنفرد بآثار مغايرة؟

الفقرة الثانية :آثار تكييف الجائحة بمثابة ظرف طارئ
مف أبرز اآلثار المترتبة عف تكييؼ جائحة كوفيد 19باعتبارىا ظرؼ طارئ،

ىو العودة إلى المفاوضات حوؿ بنود العقد ،41وذلؾ إما باتفاؽ الطرفيف ،أو

بقرار قضائي أو تحكيمي .42وىذه المفاوضات قد تفضي إلى تعديؿ العقد

واعادة التوازف إليو ،كما قد يتفؽ الطرفيف عمى فسخ العقد في حالة عدـ
توصميما إلى حؿ مناسب.

43

وتتمثؿ أىمية شرط إعادة التفاوض في كونو يعالج اختالؿ توازف العقد

بتعديؿ بنوده عف طريؽ التفاوض .حيث يتـ التنصيص في العقد عمى أسموب
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

172

ط.د صبية بوزمبو

تأثير جائحة كوفيد  19عمى تنفيذ العقود الدولية

حؿ النزاع وذلؾ إما عف طريؽ المجوء إلى القضاء أو الوسائؿ البديمة
لممنازعات أو تفضيؿ المناقشة البسيطة بينيـ في ضوء مبدأ حسف النية ،مع
االقتصار عمى المجوء إلى المختصيف في حالة لـ تفضي المناقشة الودية إلى

حؿ مناسب لمطرفيف.44

وقد ذىبت بعض النصوص التشريعية إلى إلزاـ الطرفيف بإعادة التفاوض في

حالة الظروؼ الطارئة ،مثؿ المادة  111:6مف القانوف األوروبي لمعقود .45ولـ
تكتفي ىذه المادة بإلزاـ الطرفيف باعداه التفاوض ،بؿ نصت عمى إمكانية

مطالبة الطرؼ الرافض إلعادة التفاوض بالتعويض عف الضرر الذي قد ينتج

عف ذلؾ.

ونتسأؿ في حالة االتفاؽ عمى مراجعة العقد ،ىؿ سيتـ إبراـ عقد جديد؟ أـ

يستمر نفس العقد وفؽ شروط جديدة؟

حسب المشرع الفرنسي فإف العقد يظؿ قائما أثناء إجراء التفاوض ما لـ يتـ

االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ .46أما بعد إعادة التفاوض ،فإف العقد يعتبر قائما في
ظؿ غياب تعبير صريح ألطرافو بإبراـ عقد جديد .ولمقاضي أو المحكـ في

إطار سمطتو التقديرية أف يحدد إف كاف العقد ال يزاؿ قائما أـ تـ إنشاء عقد

جديد وذلؾ مف خالؿ تقييمو لمتعديالت التي تـ إدخاليا عمى بنود العقد .فإذا

رأى أف التعديالت ميمة يتـ اعتباره بمثابة عقد جديد .وبخالؼ ذلؾ يبقى العقد

قائما ومستم ار إذا كانت التعديالت بسيطة .فضال عف أنو قد يترتب عف إعادة
مراجعة العقد إلغاؤه إذا اختفت عناصره األساسية ومف أىميا سعره ،إذ يمكف

إلغاء العقد إذا أصبح تنفيذه باىض التكمفة.47
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الخاتمة

نخمص إلى أف تكييؼ جائحة كوفيد 19في إطار العقد الدولي مفتوح عمى

أكثر مف احتماؿ .فيي قابمة ألف تكيؼ بمثابة قوة قاىرة ،كما يكمف اعتبارىا
ظرؼ طارئ أو إحدى النظريات األخرى المشابية ليما في القوانيف المقارنة .إذ
يتوقؼ تحديد ىذه المسألة أوال ،عمى بنود العقد التي تترجـ إرادة األطراؼ.

ثانيا ،عمى القانوف واجب التطبيؽ الذي ييتدي إليو القاضي ،حسب إف كاف

يعرؼ ىاتيف النظريتيف أـ يجيميما .ثـ كذلؾ عمى الجية الناظرة في النزاع،

حيث أف القضاء قد يمنح تكييفا مغاي ار عف التكييؼ الذي يتوصؿ إليو المحكـ

التجاري الدولي .أضؼ إلى ذلؾ ،محددا أساسي وىو ظروؼ العقد المتنازع
بشأنو.

ومف ابرز التوصيات التي يمكف بناؤىا عمى النتائج المساقة أعاله:
 تضميف العقود الدولية بنود خاصة بالقوة القاىرة والظروؼ الطارئة معأخذ الجوائح بعيف االعتبار.

-

تنظيـ التشريعات الوطنية لمظروؼ الطارئة ،وتبني المفيوـ الحديث

لمقوة القاىرة.

 اخذ االتفاقيات الدولية ذات الصمة بعيف االعتبار ،الجوائح واألوبئة. المجوء إلى التحكيـ الدولي بدال مف القضاء الوطني لحؿ النزاعاتالمترتبة عف الجائحة في العقود الدولية.

 تعامؿ القضاء الوطني بمرونة مع العقود التي تعرقؿ تنفيذىا بسببالجائحة .ومحاولة تعميقيا إلى حيف القدرة عمى استئناؼ التنفيذ.
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الهوامش

1

جميمة أوحيدة :نظاـ األحواؿ الشخصية لمجالية المغربية بيولندا واقع وآفاؽ ،دار أبي

رقراؽ ،الرباط ،الطبعة األولى ،2012 ،ص.5
2

تـ اإلعالف عف حالة الطوارئ الصحية في المغرب بتاريخ  20مارس  .2020ثـ صدر

المرسوـ رقـ  2.20.293بتاريخ  24مارس  2020القاضي بإعالف حالة الطوارئ الصحية

بسائر أرجاء البالد لمواجية تفشي فيروس كرونا المستجد.

 -حالة الطوارئ الصحية :حالة الطوارئ بصفة عامة ىي ظرؼ استثنائي غير

عادي ،ناجـ عف خطر محدؽ وداىـ جراء عوامؿ داخمية أو خارجية ) حرب -

كوارث (- ...بشكؿ يجعؿ نظاـ ا لدولة ميددا مما يفرض عمي ىا مواجية ىذا
الخطر بقوانيف واجراءات ذات طبيعة استثنائية .وتختمؼ حالة الطوارئ الصحية
عف ذلؾ وعف حالة االستثناء والحصار كما وردتا في الفصميف  19و  74مف
الدستور المغربي لسنة  ، 2011عمى اعتبار أنيا ال ترقي إلى تيديد نظاـ الحكـ

واستقرار البالد والسير العادي لممؤسسات عمى نحو يجعؿ الحقوؽ وحريات األفراد
مقيدة بشكؿ شامؿ ،بؿ ترتبط فقط بخطر ييدد الصحة العامة لممواطنيف نتيجة
تفشي الوباء .خميؿ المواح :حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بيف الشرعية
والمشروعية ،مجمة عدالة لمدراسات القانونية والقضائية ،آثار جائحة كوفيد 19

3

عمى المنظومة القانونية ،العدد  ،4يونيو  ،2020ص .110

أعمف المدير العاـ لمنظمة الصحة العالمية  11مارس  2020أف المنظمة التابعة لألمـ

المسبب لمرض "كوفيد "19-والذي يتف ّشى في
المستجد
المتحدة باتت تعتبر فيروس كورونا
ّ
ّ
مختمؼ أرجاء المعمورة "وباء عالميا.

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

175

ط.د صبية بوزمبو

تأثير جائحة كوفيد  19عمى تنفيذ العقود الدولية

V. Note de la Délégation de l’Union européenne au Maroc -

4

Section commerciale sur les impacts économiques du Covid-19 au
26/03/2020.

5أمينة رضواف و مصطفى الفوركي :تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية ،في

الدولة والقانوف في جائحة كرونا ،مجمة العموـ القانونية ،عدد خاص ،ماي  ،2020ص
 / .279صدر عف الييئة السعودية لممقاوليف ،قطاع المقاوالت في ظؿ جائحة كرونا،
دراسة قانونية ،ابريؿ  ،2020ص .4

تجاوز عدد شيادات القوة القاىرة المسممة في الصيف لمشركات المتضررة  5637إلىحدود  11مارس ttps://www.reuters.com/article/health-.2020
coronavirus-china-forcemajeure/china-force-majeure-certificateissuance-pass-5600-amid-virus-outbreak-trade-body idUSL4N2B43CKتاريخ الولوج 2020-06- 20
6

شريؼ غناـ :اثر تغير الظروؼ في عقود التجارة الدولية ،مطبعة الفجيرة الوطنية،

الطبعة األولى ،2010 ،ص .26
7

ىذه النظرية تبرئ المديف مف المسؤولية ليس عمى أساس استحالت التنفيذ الذي تواجيو ،

وانما عمى أساس تيدـ العقد ذاتو .زد عمى ذلؾ أف ىذه النظرية تعوض كؿ مف نظرية القوة

القاىرة وكذا نظرية الظروؼ الطارئة .لمزيد مف التفصيؿ حوؿ نظرية  frustrationراجع
:
Pierre Moisan,. (1994). Technique contractuelle et gestion des
risques dans les contrats internationaux : les cas de force majeure et

VAN /de droit, 35 (2), p 293. d'imprévision. Les Cahiers

OMMESLAGHE, « Les clauses de force majeure et d'imprévision

les contrats internationaux», Revue de droit (Hardship) dans
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د صبية بوزمبو.ط

international et de droit comparé, 1980, 1, note 3,16./Ewan

Force Majeure and Frustration of Contract, by :MCHENDRICK
Informa Law from Routledge, 1995.
. مف قانوف المدني لوالية نيويورؾ1311-5 مثؿ الفصؿ

، اآلثار القانونية لفيروس كورونا المستجد عمى االلتزامات التعاقدية:محمد الخضراوي

8
9

.268  ص، مرجع سابؽ، مجمة العموـ القانونية،في الدولة والقانوف في زمف جائحة كرونا
Coronavirus, force majeure certificate :10Sophia TANG - 1
and private international law.

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeurecertificate-and-private-international-law/

Force majeure certificates’ :Ekaterina PANNEBAKKER -- 2
issued by the Russian Chamber of Commerce and

https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-.Industry
certificates-by-the-russian-chamber-of-commerce-andConsultée le 20/06/2020.industry/
.274  ص، مرجع سابؽ:أمينة رضواف ومصطفى الفوركي
CA Colmar, ch. /

14

12

CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n° 20/01142,

CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, /6, 16 mars 2020, n° 20/01143,
n° 20/01206.
 عمى سمو االتفاقيات الدولية عف2011 مثؿ القانوف المغربي حيث ينص دستور

15
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16
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تشمؿ القوانيف المرنة المبادئ العامة لقانوف العقود الدولية ،واألعراؼ والممارسات

التجارية ،واالتفاقيات الدولية ،والقوانيف النموذجية ،والقواعد الموحدة ،وأشكاؿ العقود القياسية،
ومدونات قواعد السموؾ ،وق اررات التحكيـ .راجع بيذا الشأف:

The Advantages of Soft Law in International :Henry Deeb Gabriel

Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the
Hague Conference, Brooklyn Journal of International Law, Volume
34, Issue 3, 2009.

17

مبادئ اليونيدروا لمعقود التجارية الدولية لعاـ  2010عمى الرابط التالي:

https://www.unidroit.org/overview-principles-2010-otherlanguages/arabic-black-letter
18

الفرع الرابع المادة  79مف االتفاقية.

-وضعت اتفاقية البيع مف قبؿ لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي وتـ التوقيع عمييا

في فيينا في عاـ  .1980يشار إلى اتفاقية البيع أحيانا باسـ اتفاقية فيينا (ولكف ال ينبغي
الخمط بينيا وبيف غيرىا مف المعاىدات الموقعة في فيينا) .دخمت حيز التنفيذ كمعاىدة
متعددة األطراؼ في  1يناير  1988بعد أف صادقت عمييا  11دولة  .عدد الدوؿ التي

صادقت عمييا إلى حدود سنة  2014ىو  83دولة .مع العمـ أف المغرب لـ يصادؽ عمييا.

االتفاقية عمى الرابط التالي:

https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/
cisg

19

V. Malignac Georges. L'indexation des contrats et des pensions

alimentaires. In: Economie et statistique, n°33, Avril 1972. pp. 45-

47/MJ. MESTRE et J-C RODA, Les principales clauses des contrats

d’affaires, Lextenso éditions, 2011.
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20

Ludovic Landivaux : Contrats et coronavirus : un cas de force

majeure ? Ça dépend…https://www.dalloz-

actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeureca-depend#.XwCdlShKjIU consultée le 25/06/2020.
21

عمي كحموف :النظرية العامة لاللتزامات ،مجموعة األطرش لمكتاب المختص ،تونس،

الطبعة األولى  ،2014 ،ص .401

Med Yazid Mazouzi : L’ADAPTATION DU CONTRAT

22

INTERNATIONAL À L’ÉPREUVE DE LA COVID 19.

https://www.village-justice.com/articles/adaptation-contrat-

international-epreuve-covid,35307.htmlacceder consultée le
26/05/2020.
23

سعيد اشتاتو و سامي عينيبة :فيروس كورونا :أزمة صحية أـ قوة قاىرة! ،الدولة

والقانوف في زمف جائحة كورونا ،مرجع سابؽ ،ص .309
24

عبد الرزاؽ أحمد السنيوري :الوسيط في القانوف المدني الجديد ،الجزء  ،1نظرية

االلتزاـ بوجو عامة - ،مصادر االلتزاـ ،-منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت-بيناف ،الطبعة
الثالثة  ،2011ص .705
25

اشترطت نفس المادة لتحقؽ الظروؼ الشاقة أف تتوفر الشروط التالية :أف تقع ىذه

األحداث ،أو يعمـ بيا الطرؼ الذي تعرض ليا ،بعد إبراـ العقد .ب) أف ال يمكف أخذ ىػذه
األحػداث فػي الحسػباف بصػورة معقولػة مػف قبػؿ الطػرؼ الػذي تعػرض ليا ،عند إبراـ العقد .
ج) أف تكوف ىذه األحداث خارجة عف سيطرة الطرؼ الذي تعرض ليا .د) أف ال يكوف
الطرؼ الذي تعرض ليذه األحداث قد تحمؿ بخطر وقوع ىذه الظروؼ.
26

لمتوسع حوؿ ىذه الشروط راجع  :كامؿ خير اهلل طراد :نظرية الظروؼ الطارئة في

القانوف العراقي والقانوف المقارف وأثرىا عمى عقود التجارة الدولية ،مجمة كمية التراث الجامعة،
العدد السابع عشر ،ص .280
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V. Régis Fabre, « Les clauses d’adaptation dans les contrats »,

27

RTDCiv., 1983.
28

29

محمد شريؼ غناـ  :مرجع سابؽ  ،ص .38

يتضمف بند الظروؼ الطارئة مسألتيف ىامتيف :أوال ظروؼ تفعيؿ ىذه النظرية  ،ثـ

القانوف الواجب التطبيؽ في حالة تحققياPierre Moisan : Technique .
contractuelle et gestion des risques dans les contrats internationaux :
les cas de force majeure et d'imprévision : Les Cahiers de droit, vol.

35, n° 2, 1994, p. 322
30

حوؿ آلية اإلحالة في القانوف الدولي الخاص المغربي راجع جميمة أوحيدة :آليات تنازع

القوانيف في القانوف الدولي الخاص المغربي ،مطبعة المعاريؼ الجديدة ،الرباط ،الطبعة
األولى  ،2007ص  139وما بعدىا.
 ذىب بعض الفقو إلى عدـ جواز األخذ باإلحالة مطمقا في مجاؿ العقود الدولية ألفؼرة اإلحالػة تتعػارض مػع حكمة قاعدة التنازع التي خولت المتعاقديف حرية اختيار
ك
قانوف العقػد الػدولي؛ ألنػو عنػدما تػشير قاعدة اإلسناد الوطنية إلى تطبيؽ قانوف
أجنبي عمى العقد ،فإنيا تقػصد بػذلؾ القواعػد الموضػوعية الواردة فيو دوف قواعػده
المتعمقػة بالقػانوف الػدولي الخػاص ،يػضاؼ إلى ذلػؾ أف استػشارة قواعػد التنازع في

قانوف اإلرادة وقبوؿ اإلحالة منيا إلى قانوف أجنبي آخر يطبؽ عمى العقد ،ىػو أمػر
يخػؿ بمصالح المتعاقديف وتوقعاتيـ ومف الحكمة وراء قانوف اإلرادة .محمود محمد
ياقوت :لروابط العقدية الدولية بين النظرية الشخصية و النظرية الموضوعية
31

دراسة تحميمية و مقارنه:،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ، 2004،ص 1225

يمكف القوؿ أف ىذه النظرية في القانوف االنجميزي تعوض نظرية القوة القاىرة La

 d’impossibility doctrine de frustration dans un casونظرية الظروؼ

الطارئة .La doctrine de frustration dans un cas d’impracticability
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 وجو االختالؼ بيف نظرية الظروؼ الطارئة ونظرية frustrationأنو في حالة اختالؿتوازف العقد وفقدانو لعنصره األساسي فإف ىذه األخيرة تؤدي إلى انحالؿ العقد وال تمنح
إمكانية مراجعتو كما ىو األمر في نظرية الظروؼ الطارئة .أما اختالفيا عف نظرية القوة
القاىرة فيظير عمى مستوى شروط إعماؿ ىذه النظرية حيث ال يشترط لتحققيا شرط استحالة

التنفيذ .راجع :

Alain Parent : L’imprévision en droit comparé : une analyse
normative économique, thèse en droit privé, Université McGill,
.Montréal, Faculté de droit, 2014, p 79ss

.32 Pierre Moisan : op.cit., p 295

JPI de Zaragoza Auto num. 124/2020 de 29 abril,

34

JUR\2020\146241.

وجدير بالذكر أف نظرية الظروؼ الطارئة تعرؼ في القانوف االسباني باسميا الالتيني

» .clause « rebus sic stantibus
35الحكـ أوردتو :
Virginie Molinier : La théorie de l’imprévision déjà appliquée deux

fois aux effets de la crise, Covid-19 par les tribunaux espagnols.

https://mbavocats.eu/la-theorie-de-limprevision-deja-appliqueedeux-fois-aux-effets-de-la-crise-covid-19-par-les-tribunauxespagnols/ consultée le 25/06/2020
36
37

الفصميف  3571و  3581مف القانوف المدني البولوني لسنة .1990
الفصميف  1467و  1469مف القانوف المدني االيطالي لسنة .1945
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38وضع المشرع الفرنسي إطار قانوني ليذه النظرية بموجب الفصؿ مف 1195األمر رقـ
 131 -2016الصادر بتاريخ  10فبراير 2016الذي جاء فيو أنو " :إذا كاف ىناؾ تغيير
في الظروؼ بشكؿ غير متوقع ،يجعؿ التنفيذ مرىؽ لمغاية ألحد األطراؼ الذي لـ يوافؽ
عمى تحمؿ المخاطر ،يجوز لو أف يطمب إعادة التفاوض بشأف العقد مع متعاقدة ،مع

مواصمة أداء التزاماتو أثناء التفاوض ،وفي حالة الرفض أو عدـ إعادة التفاوض ،يجوز
لمطرفيف االتفاؽ عمى فسخ العقد في التاريخ وفقا لمشروط التي يحددونيا ،أو أف يطمب مف
القاضي الموافقة عمى إعادة تعديؿ العقد ،وفي حالة عدـ وجود اتفاؽ في غضوف فترة زمنية

حدا لو في
معقولة ،يجوز لمقاضي بناء عمى طمب أحد الطرفيف أف يعدؿ العقد أو يضع ً
التاريخ وبالشروط التي يحددىا".
ولالطالع عمى األمر الصادر بتاريخ  10فبراير  ، 2016أنظر

-Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

publié sur le site suivant : www.legifrance.gouv.fr
40

راجع :عبد الرسوؿ السعدي و حيدر عبد الحسيف حسف :سمطة المحكـ في تحرير العقود

الدولية مف الخضوع لمقوانيف الوطنية -دراسة مقارنة ،-مجمة الحقوؽ الحمي لمعموـ القانونية

و السياسية  ،العدد الثاني.2018 ،

لمتوسع حوؿ مؤسسة التحكيـ الدولي وأنواعو ،راجع ،فؤاد محمد أبو طالب :التحكيـ الدولي
في منازعات االستثمار األجنبية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،سنة
 /.2010عبد الحميد األحدب :موسوعة التحكيـ -التحكيـ في البالد العربية ،الجزء األوؿ،
مؤسسة نوفؿ ،سنة  /.1998محسف جميؿ جريح ،التحكيـ التجاري الدولي والتحكيـ الداخمي
دراسة مقارنة ،-الطبعة األولى ،منشورات زيف الحقوقية بالقاىرة /.2016 ،نجيب احمدعبد اهلل ثابت الجبمي :النظرية العامة لمتحكيـ" دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي واألنظمة
الوضعية" الطبعة األولى ،مكتبة الوفاء القانونية باإلسكندرية/.2016 ،ميند احمد الصانوري:
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تأثير جائحة كوفيد  19عمى تنفيذ العقود الدولية

دور المحكـ في خصومة التحكيـ الدولي الخاص ،د ار الثقافة لمنشر والتوزيع باألردف،
.2005
41تقبؿ معظـ التشريعات الحديثة مبدأ مراجعة العقد بسبب الظروؼ الطارئة .وذلؾ إما

عمى أساس فقيي (ألمانيا ،إسبانيا ،سويس ار) أو نتيجة لتدخؿ مف جانب المشرع (إيطاليا،
الجزائر ،اليوناف ،ىولندا) .ومف بيف الدوؿ التي ال تقبؿ ىذا المبدأ نجد (بمجيكا ولكسمبرغ).
أما في ما يتعمؽ بالقانوف االنكميزي ،فإنو جد متشدد في مراجعة العقد بسبب الظروؼ
الطارئة .بحيث أف تطبيؽ نظرية

 frustrationينتج عنو انتياء العقد وليس مراجعتو.

Marine Verger : L’introduction en droit privé français du principe de
révision des contrats pour imprévision (« On liait les bœufs par les
cornes et les hommes par les paroles »), la revue.
https://larevue.squirepattonboggs.com/l-introduction-en-droit-privefrancais-du-principe-de-revision-des-contrats-pour-imprevision-

br-br-on-liait-les-boeufs_a2938.html. consultée le 28/6/2020.

Adam Ramses AKONO: Réflexions sur la théorie de l’imprévision

42

en droit OHADA des contrats, les horizons des droits, bulletin n° 8, p

5. https://www.afdd.fr/publications/horizons-du-droit.html consultée
le 28/06/2020.
43

فالتوازف العقدي يتحقؽ في العقود بشكؿ عاـ عندما تكوف التزامات أحد األطراؼ متعادلة

تعادال ينتفي معو االختالؿ الفادح بيف التزامات الطرفيف .ميثاؽ
مع التزامات الطرؼ اآلخر،
ً

طالب عبد حمادي و نيى خالد عيسى :سمطة المحكـ بالصمح في إعادة التوازف االقتصادي
لمعقد دراسة في عقود التجارة الدولية ،مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية /
جامعة بابؿ ،العدد  ،2018 ،41ص .1113
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44

تأثير جائحة كوفيد  19عمى تنفيذ العقود الدولية

ىند الحدوتي :جائحة كرونا بيف القوة القاىرة والظروؼ الطارئة في عقود التجارة الدولية،

في الدولة والقانوف في زمف جائحة كورونا ،مرجع سابؽ ،ص .394
45

Principes de droit européen des contrats, in

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/PECL2fr.html

consultée le 28/6/2020.
L’article 6 :111 dispose que : « … (2) Cependant, les parties ont
d’engager des négociations en vue …. » l’obligation

46

عبر عف ىذا التوجو بصريح العبارة الفصؿ  1195مف القانوف المدني الفرنسي حيث

نص عمى أف "...العقد يبقى قائما أثناء إجراء إعادة التفاوض".
Guillaume Lacroix. L’adaptation du contrat aux changements de

47

circonstances. Droit. 2015, p 28.
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التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة
في إطار عقود العمل
(دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري)
Legal adaptation of the Corona pandemic between force majeure and
emergency conditions under employment contracts
)(Comparative study between French and Algerian legislation
معنصري مريم
صهيب ياسر محمد شاهين
طالب دكتوراه سنت ثالثت

طالبت دكتوراه سنت خامست

تخصص قاهون إداري وإدارة عامت

تخصص قاهون أعمال

جامعت عباس لغرور خنشلت

جامعت قاصدي مرباح ورقلت

ممخص:
أثرت جائحة كورونا بشكل كبير عمى االلتزامات العقدية بما فييا عقود
العمل مما جعميا تحول دون تنفيذىا خاصة في ظل التنظيمات التي أصدرتيا
الحكومة ،والتي ألزمت المؤسسات االقتصادية العمومية اعطاء عطل استثائية

لعماليا بنسبة  50بالمئة مدفوعة االجر مع االلتزام بشروط الحجر الصحي
الجزئي او الكمي ،األمر الذي انعكس سمبا عمى الوضعية المالية لممؤسسات
االقتصادية ودفعيا لعدم تجديد عقود العمل او انياء عالقات العمل بصفة

انفرادية باعتبار ىذا الوباء ظرفا طارئا يسمح ليا بتعديل جوىري لعقود العمل

التي التزال سارية المفعول او تسريح بعض العمال بالنسبة لعقود العمل

المفسوخة باعتباره قوة قاىرة ،كل ىذه الظروف خمفت أزمات قانونية التزال
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التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
) فرنسا الجزائر:في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة

 صهيب ياسر شاهين:د.ط
 معنصري مريم:د.ط

المنظومة القانونية الجزائرية عاجزة عمى ايجاد حمول لمعالجة مثل الظروف

الوبائية وتكبد الخسائر االقتصادية التي رتبيا خاصة عمى عالقات العمل في

.ظل االزمة الصحية التي خمفيا الوباء

، القوة القاىرة، تعديل عقود العمل،جائحة كورونا

:الكممات المفتاحية

.الظروف الطارئة
Abstract:
Corona Pandemic effected greatly on the contract commitments,
including the work contracts which made it impossoble to be done,
especially with the legislations that the government issued, which
forced the public economical institions to give an exceptional
vacations to it's employees with half rate payment with the
commitment to apply the instruction of partial or full medical
quarantine, which effected negatively on the financial sotuation on the
economical institutions and made them renew the work contracts or
even to end the working parties indivdually considering that this
pandemic is an URGENT circumstance which allows the institutions
to make a full adjustment to the valid work contracts or even fire some
of the workers, because they pose a force majeure, all of these
circumstances resulted a lagal crisis which the Alderian Lagal system
unable to find a solution for the pandemic conditions and had a huge
economical losses because of the arrangements done by work relations
during the time of the health crisis caused by the pandemic.
Keywords :Corona Pandemic, Work Contracts adjustment, Force
majeure, Urgent Circumstances.

2020: الإيداع القانوينVR.3383.6420.B ،  جاحئة كوروان حتد جديد للقانون: كتاب املؤمتر ادلويل

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

مقدمة.
يسعى تشريع العمل الى تنظيم العالقات الفردية والجماعية في العمل ،بغية
تحقيق العدالة اإلجتماعية في محيط العمل من خالل تحقيق مطالب العمل

المشروعة من جية ،وتمبية الحاجيات اإلقتصادية لممؤسسة وأرباب العمل من
جية اخرى ،تاركا مجاالت تنظيم شروط العمل وكيفياتو لعقد العمل والقانون

الداخمي لممؤسسة او لالتفاقيات الجماعية طبقا لما نصت عميو احكام القانون

 11/90المتعمق بعالقات العمل.

لكن الظرف الصحي الراىن والناتج عن جائحة كورونا وتبعاتو أثرت عمى

عالقات العمل في الجزائر ،خاصة التنظيمات المتخذة في شكل مراسيم تنظيمو
في إطار التخفيف من ىذه االزمة لتنظيم الجوانب االجتماعية واالقتصادية

ومحاولة الحد من انتشار الجائحة كإجراء وقائي بيدف الحد ومكافحة انتشار

الجائحة داخل المؤسسات االقتصادية ،العمومية والخاصة والتي تضررت كثير

جراء تمديد تطبيق ىذه النصوص عمييا 1،اثرت عمى تنفيذ عقود العمل واحدثت
اضطرابات في عالقات العمل ودفع المؤسسات االقتصادية الى توقيف عماليا
عن العمل سواء بالتسريح او بعدم تجديد عقود العمل محددة المدة أو فسخيا،

وذلك نتيجة عدم قدرة ىذه المؤسسات تحمل عبئ دفع اجور عماليا في ظل

تراجع او توقف نشاطيا االنتاجي الراجع لغياب العمال بسسب اجراءات الحجر
الصحي كل ىذه الظروف حالت دون امكانية تنفيذ عقود العمل ،وتجدر اإلشارة
ان تصرف المؤسسات عمى ىذا النحو ييز بمصداقية عقد العمل الذي يعد من

العقود الممزمة لطرفين ويخضع اطرافيا لمبدأ القوة الممزمة لمعقد فال يجوز
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تعديل بنود ماتم االتفاق عميو اال برضى االطرافو طبقا لنص المادة

القانون  11/90المتعمق بالعمل.

09من

وبالتالي اثرت الجائحة عمى عقود العمل وأخمت بأركانيا وأفقدتيا

مصداقيتيا ،إذ نتج عنيا منح عطل إستثنائية مدفوعة األجر دون القيام بالعمل

أو غير مدفوعة األجر أو تسريح دون توفر شروطو القانونية بإرادة منفردة،

فمست بذلك ىذه الجائحة بالجوانب القانونية لعقد(التعديل ،الفسخ ،التسريح)

العمل فزادت نسبة البطالة وعدد العمال والمؤسسات المتضررة من ىذه
الجائحة.

تتجمى أهمية الدراسة في ان قانون العمل في الجزائر لم يسبق لو وان تطرق

الى القوة اقاىرة وآثارىا عمى عقود العمل ،خالفا لنظيره الفرنسي الذي وضح

ذلك بالتفصيل.

أما بخصوص الظروف الطارئة فمم يتطرق ال المشرع الجزائري وال نظيره

الفرنسي إلى أثرىا عمى عقود العمل مع تطرقيما الى ذات النظرية في القانون
المدني وان كان تطرق المشرع الفرنسي لنظرية الظروف الطارئة أمر

حديث،حيث لم يعترف المشرع الفرنسي بنظرية الظروف الطارئة اال مؤخ ار

وبالضبظ سنة 2016بعد تعديل القانون المدني الفرنسي.

وعميو ترتكز دراستنا أساسا عمى تحديد التكييف القانوني لمجائحة من خالل

أحكام قانون العمل والقواعد العامة في القانون المدني وتأثير ذلك عمى عقد
العمل.

األمر الذي يدفعنا لمتساؤل عن الطبيعة القانونية لمجائحة كورونا وتأثير ىذا

التكييف عمى تعديل العقود العمل أو فسخيا ؟
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ولإلجابة عمى ىذه االشكالية والتساؤالت المطروحة اعتمدنا المنيج الوصفي
التحميمي من خالل وصف وتحميل النصوص ةالتشريعات المتعمقة بقانون العمل
باالضافة الى القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لمقوانين ،كما تم االعتماد

باضطراد ومع تقدم الدراسة شيئا فشيئا عمى المنيج المقارن من اجل محاولة

تسميط الضوء عمى الفروقات الموجودة بين قانوني العمل الجزائري والفرنسي

بخصوص القوة القاىرة.

وذلك من خالل المحاور اآلتية:

المحور األول :مدى إعتبار جائحة كورونا من تطبيقات
نظرية القوة القاهرة في اطار عقود العمل:

نص المشرع الجزائري عمى القوة القاىرة في المادتين 127و 307من القانون

المدني والمتعمقتين بالمسؤولية التقصيرية والعقدية وكذا إستحالة الوفاء لسبب
أجنبي ،وقد تعددت التعاريف بشأن القوة القاىرة.

حيث عرفت بانيا" كل فعل الشأن إلرادة المدين فيو ،واليمكن توقعو ومنعو،

يجعل تنفيذ اإللتزام مستحيال استحالة تعفي المدين من المسؤولية العقدية
2

والتقصيرية".

وكما عرفت بأنيا كل قوة اليتسنى مقارمتيا وال يمكن الحديث عن القوة

القاىرة اال اذا كان ام ار اليمكن توقعو والدفعو بحيث يجعل اإللتزام مستحيال
إضافة إلى كون ىذا االمر اليكون منسوبا لممدين واليد لو فيو

3وتوفرت عمى

عناصر يمكن حصرىا فيما يمي:

 -حادث من غير المستطاع توقعو عقال،وتعتبر جائحة كورونا مثاال.
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 -اليمكن مقاومة حدوثو او تحمل نتائجو،كما في بعض عقود العمل التي

لم تستطع المؤسسات تحمل تداعيات جائحة كورونا وتوقفت عن النشاط كميا
االمر الذي تبعو تسريح العمال.

 -ان يجعل ىذا الحادث تنفيذ االلتزام تنفيذا مستحيال استحالة مطمقة،

بمعنى فسخ عقد العمل الستحالة ممارسة العمال مزاولة عممو نظ ار لمتدابير
(غمق ابواب المؤسسات ،عدم توفر

المختمفة المفروضة من طرف الدولة
4

الوسائل الالزمة ,انعدام النقل).

وبذلك يمكن القول بان نظرية القوة القاىرة من اقرب النظم القانونية الى

نظرية الظروف الطارئة فيناك عدة مواطن تتداخل فييا النظريتين فكمييما حدث

مفاجئ وغير متوقع واليمكن دفعو وكذا عدم تحمل نتائجو 5 ،باعتبار ان كمييما
يكون بسبب خارج عن ارادة المدين،

6

فضال عن كون الحادث المسبب لألخذ

بنظرية الظروف الطارئة (جائحة كورونا) قد يكون نفسو الدافع لالخذ بنظرية
القوة القاىرة فقط يختمف االمر فيما مدى النظر الى استحالة التنفيذ وبالتالي

انفساخ العقد او تعديمو.

وىذا وقد اعتبر وزير االقتصاد الفرنسي ان جائحة كورونا قوة قاىرة عند

تبريره عدم تطبيق غرامات التأخير ضد الشركات في تصريح لو

بتاريخ 2020/02/29 7،وىو مااكدتو محكمة كولمار بأن جائحةكورونا تشكل
قوة قاىرة في حكم ليا في
8

لكولمار.

 12مارس  2020من قبل محكمة االستئنافية

حيث اعتبرت المحكمة ان عدم حضور المحتجز شخصيا اثناء الجمسة

بسبب كون ىذا األخير عمى اتصال بأشخاص من المحتمل جدا حمميم
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

لمفيروس كورونا اعتبرت ذلك من قبيل القوة القاىرة،طالما كان ذلك بسبب
حادث خارجي غير متوقع وغير ممكن الدفع،خاصة وانو اليمكن تأجيل الجمسة

بسبب اآلجال المفروضة لمفصل في الققضية مع عدم امكانية توفير وسائل

خالل الفترة القصيرة تضمن نقل المحتجز الى الجمسة دون وجود خطر العدوى،

ضف الى ذلك تأكيد المؤسسة المحتجز لدييا المعني عمى عدم توافرىا عمى
اي معدات تمكن من االستماع الى المعني عن طريق الفيديو مما يستبعد
9

امكانية اجراء الجمسة عن بعد.

وسنحاول من خالل ىذا المحور تحديد األثر القانوني لتكييف جائحة كورونا

كقوة قاىرة عمى عقود العمل طبقا لمقانون
األحكام العامة في القانون المدني(ثانيا).

(11/90أوال) ،وكذا بالرجوع الى

أوال :أثر القوة القاهرة عمى عقود العمل وفق القانون العمل:11/90
لم يتطرق المشرع الجزائري في القانون المتعمق بعالقات العمل إلى القوة

القاىرة كسبب من اسباب انياء عالقة العمل واعفاء صاحب العمل من

مسؤوليتو في حالة انيائو لعقد العمل بصفة منفردة حيث ورد في المادة  66من

القانون  11/90المتعمق بالعمل حاالت انياء عقد العمل من بينيا:العجز

الكامل عن العمل ،التسريح لمتقميص من عدد العمال ،انياء النشاط القانوني

لمييئة المستخدمة.

لتضيف المادة  69من ذات القانون عمى انو " :يجوز لممستخدم تقميص

عدد المستخدمين السباب اقتصادية".
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واكثر من ذلك الزمت المادة  22من المرسوم  10،09-94المتضمن الحفاظ

عمى الشغل وحماية االجراء الذين يفقدون عمميم بصفة الارادية،الزمت رب
العمل عمى ضرورة تعويض يساوي ثالثة اشير يتحمل دفعيا المستخدم.

واستنادا الى ذلك أي تسريح السباب غير تمك الواردة في قانون العمل يمكن
11

ان يعتبر تعسفا من المستخدم.

وباستقرئنا لممادة اعاله يتضح ان حاالت انياء العمل وردت عمى سبيل

الحصر اال ان االشكال يتمثل في ظيور حاالت اخرى تجبر المستخدم عمى
انياء عالقة العمل او توقيفيا مؤقتا السباب راجعة لقوة قاىرة ىنا يستوجب

الرجوع الى القواعد العامة القانون المدني لمفصل فيياباعتباره الشريعة العامة.

وعمى عكس المشرع الجزائري فان المشرع الفرنسي نص صراحة عمى القوة

القاىرة في القانون العمل واتخذ منيا سببا من اسباب فسخ عقود العمل

المؤقتة( )CCDوحتى سببا من اسباب انياء عقود العمل الغير محددة
12

المدة( )CDIحتى دون اشعار مسبق او دفع تعويضات بذلك.

حيث نصت المادة  L 1243-1من قانون العمل انو في حالة العقود

المحددة المدة وبإستثناء اتفاق األطراف ،اليمكن انياء عالقة العمل قبل نياية
13

المدة المحددة لو ،إال في حالة الخطأ الجسيم أو العجز ،أو القوة القاىرة.

ويمكن لألطراف االتفاق عمى تحمل الصعوبات الناتجة عن القوة القاىرة

كأن يتحمل رب العمل تبعات القوة القاىرة دون تسريح أو فسخ لعقد العمل،

"."sauf accord des parties

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

طبقا لمتشريع الفرنسي إذا كان العقد محدد المدة (  )CDDاليمكن فسخ العقد
من طرف رب العمل بمجرد نياية الفترة التجريبية ،إال في حاالت معينة من
بينيا القوة القاىرة ،أما إذا كان العقد العمل غير محدد المدة ففي ىذه الحالة

يستطيع رب العمل أن يقوم بتسريح العامل دون التزامو باإلجراءات المفروض

اإللتزام بيا في الظروف العادية).( L1234-12

ففي ىذه الحالة يمكن لرب العمل التحمل من اي التزام بخصوص اي اشعار

مسبق او تعويضات متعمقة بانياء عقد العمل.

ثانيا :أثر إعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة عمى عقود العمل في القانون

المدني:

نص المشرع الجزائري عن الحالة التي يعفى فييا الشخص المتضرر من
تحمل اي مسؤولية إذا أثبت ان ذلك كان بسبب قوة قاىرة (  )127،121حيث

جاء في المادة 127ق.م" ،إذاأثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اليد
لو فيو كحادث مفاجئ أو قوة قاىرة ،أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من

الغير ،كان غير ممزم بالتعويض ىذا الضرر ،مالم يوجد نص قانوني او اتفاق
14

يخالف ذلك".

فقد يصرح المستخدم ان تسريحو لمعامل جاء نتيجة قوة قاىرة وال يد لو في

ذلك حتى يدفع المسؤولية عنو ،وحتى يعفى ممن تحمل االلتزامات الناتجة عن

التسريح (ضرورة االشعار المسبق ،ميمة العطمة التي تسبق التسريح ،تعوض

الثالثة اشير التي يدفعيا المستخدم لمعامل الذي قبل تسريحو السباب اقتصادية
وتعويض شير من كل سنة خدمة في حدود خمسة عشر شي ار) اضافة الى

انكار ودفع تيمة التسريح التعسفي عنو.
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ويستند في ذلك عمى اثبات وجود قوة قاىرة مرجعيا جائحة كورونا دفعتو

الى تسريح العامل نتيجة انفساخ العقد بسبب االستحالة المطمقة لتنفيذ العقد

ومن ثم اليتحمل اي مسؤولية مادام ليس لديو يد في الحادث الذي تسبب في

القوة القاىرة طالما لم يكن يتوقعو.

فعدم نص قانون العمل عمى القوة القاىرة كسبب من اسباب انياء عالقة

العمل اليمنع القاضي من االخذ بالقوة القاىرة النياء عقد العمل طبقا لمقانون

المدني بعد ان يتاكد من استحالة تنفيذ بنود عقد العمل استحالة مطمقة وىنا

عمى القاضي التمييز بين تعميق التنفيذ حيث يمنح لمقاضي السمطة التقديرية

الكافية لمتمييز بين االستحالة المطمقة المؤقتة في تنفيذ بنود عقد العمل التي
تتطمب تعميق عالقة العمل فقط وبين انفساخو بقوة القانون عند القوة القاىرة

المطمقة النيائية.

وتجدر االشارة ان االنفساخ في ىذه الحالة يقتصر عمى العقود المبرمة قبل

الجائحة بمفيوم المخالفة اليمكن فسخ العقود المبرمة بعد التحقق من وجود

الجائحة لسيولة توقعيا مخاطرىا وىو ماجاء ف الحكم الخاص بوباء

( )chukungunyskmسنة .2009

15

ويبقى اسقاط احكام القوة القاىرة عمى عقود العمل المتأثرة بجائحة كورونا

قاصرة نظ ار لخصوصية جائحة كورونا مما تتطمب تدقيق اكبر في النصوص
القانونية وقراءة مركزة لفحواىا ومضامينيا ،فقد يكون الحكم بافسخ او التعمق

مالىما اعدل ومالئم لطبيعة عقد العمل ،وقد يكون االنقساخ بقوة القانون وفقا

لمقواعد العامة الحل االمثل.

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

ومن ىنا نستنتج ان العبرة ليست باختيار أحد الوصفين (قوة قاىرة او ظرف
طارئ) في تكييق جائحة كورونا وانما العبرة بمدى تأثيرىا عمى عقود العمل

وعميو تكيف الجائحة ظرف طارئ اذا توفرت شروط الظرف الطارئ وادت الى
ارىاق التنفيذ دون استحالتو ،وقد تكيف جائحة كورونا قوة قاىرة عند تؤدي الى

استحالة مطمقة نيائية في تنفيذ عقد العمل ،باإلضافة إلى تعميق عالقة العمل

عند استحالة المطمقة المؤقتة.

ويبقى السبب اختالف التكييف راجعا الى اختالف طبيعة عقود العمل في

حد ذاتيا ،وبعد تحميمنا المذكور االعاله واعتبار جائحة كورونا قوة قاىرة اال
انيا قد تكيف في بعض الحاالت بأنيا ظرفا طارئا.

أما المشرع الفرنسي فزيادة عمى اخذه بالقوه القاىرة كسبب من اسباب انياء

العقد العمل ،فأن القاضي المدني يمكنو تقدير القوة القاىرة سبب يؤدي الى
تسريح العامل وفسخ عقد العمل في حالة توافر شروط معينة:
 حادث خارجي. -غير متوقع.

 -غير ممكن الدفع.

وتجدر اإلشارة انو احيانا ي القضاء الفرنسي يرفض إعتبار حوادث مماثمة

لجائحة كورونا كقوة قاىرة تعفي صاحبيا من المسؤولية ،كوباء الحمى الضنك

في جزيرو المارتينيك في سبتمبر  ،2007الذي لم يعتبر قوة قاىرة ،حسب

الغرقة االولى لمحكمة اإلستئناف لنانسي الذي اعتبر ان الطابع الوبائي ليذه

المنطقة ومعرفتيا المسبقة لحاالت مماثمة سابقا ينفى عن الحادث امر عدم
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التوقع اضافة الى انو ممكن الدفع خاصة مع وجود وسائل حماية ووقاية
16

فعالة.

وفي حالة مماثمة رفضت محكمة اإلستئناف

 basse-terreاعتبار

فيروس الشيكونغونيا قوة قاىرة النو متوقع في المنطقة رغما مايسببو من آالم

وحمى وصداع وتعب اضافة الى انو ممكن الدفع اذ يكفي في جميع الحاالت
17

أخذ ادوية ومسكنات لمحد وبشكل فعال من الفيروس دون آثار جانبية.

والعديد من اإلجتيادات القضائية رفضت اعتبار حوادث مماثمة وامراض

كقوة قاىرة منيا توقف ورشة البناء لمدة طويمة لسبب الجفاف في حالة لم يكن
18

االمر غير متوقع ،الغمق الغداري لممؤسسة ،توقف نيائي لنشاط معين.

وتجدر االشارة انو رغم تصريح كال من وزير االقتصاد الفرنسي برينو

لومار ووزير العمل بينيكو مريالب بأن جائحة كورونا كقوة قاىرة بالنسبة
لمموؤسسات وارباب العمل،

19

اال مبدأالفصل بين السمطات اليمزم القضاء عمى

اعتبار جائحة كورونا قوة قاىرة ،بل يجب النظر فييا بناءا عمى االجتيادات

القضائية واالحكام الفاصمة في ذلك وتبقى السمطة التقديرية لمقاضي في اعتبار

الجائحة كورونا كقوة قاىرة من عدمو.

وبناءا عمى ذلك يمكن تكييفيا أمر مؤقت من خالل اجراء تعديالت عمى

عقود العمل لتخفيف االلتزام المرىق عمى رب العمل ،او اعتبار الجائحة ليست

قوة قاىرة بل ظرفا طائا.

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

المحور الثاني :مدى إعتبار جائحة كورونا من تطبيقات
نظرية الظروف الطارئة في اطار عقود العمل

اعطى المشرع الجزائري القاضي بموجب القانون المدني امكانية التدخل
لتعديل العقود بما فييا عقود العمل وذلك بإعمال نظرية الظروف الطارئة،

فيسمح لمقاضي إستنادا الى السمطة التقديرية الممنوحة لو بتعديل العقد خالفا
لمقتضى القوة الممزمة لمعقد إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة
20

توتب عمييا اإلخالل بالتوازن بين أطرافو.

ومفاد ىذه النظرية وجود عقود يتراخى فييا التنفيذ الى آجال غير آجاليا

كعقد العمل مثال ويحدث ان تكون الظروف االقتصادية قد تغيرت بسبب حادث

لم يكن متوقعا(كجائحة كورونا) ،فيصبح معو التزام المدين مرىق ومثقيل الى
حد يجيمو ميدد بخسارة فادحة كجائحة كورونا مثال،

21

باعتبارىا ظرف طارئ

بيئي.

وتستند نظرية الظروف الطارئة عمى أساس العدالة الذي يقتضي تدخل

المشرع لحماية مصمحة المدين وذلك بإعطاءالقاضي سمطة تعديل العقد برد
22

اإللتزام المرىق إلى حد معقول.

ويمكن اعمال نظرية الظروف الطارئة حالة توافير شروط رتبتيا

المادة 3/107مدني جزائري:

 -ان يكون الظرف الطارئ استثنائيا ،فجائيا :ويقصد باالستثنائية ندرة

الوقوع او الخروج عن مألوف الحياة23 ،وىومايتحقق في جائحة كورونا التي
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اصابت العالم الول مرة (غير معروف ولم يقع سابقا) بحيث تضررت منيا

العديد من المؤسسات في العالم وفي الجزائر مما أثر سمبا عمى عقد العمل.
 -ان يكون الظرف الطارئ عاما :ويقصد بالعمومية اال يكون الحادث

االستثنائي خاصا بالمدين اي عاما من حيث االشخاص ومن حيث المكان،

ولعمى جائحة كورونا عامة ليس في الجزائر فحسب بل في العالم ولم يصب
مؤسسة واحدة بل اغمب المؤسسات ان لم نقل كميا ولم يصب عامال واحدا بل
24

كل العمال.

 -أن يكون غير متوقع أي اليكون في الوسع توقع الحادث وقت الحادث

ولتحقق ىذا الشرط يجب تولفر عنصرين اساسين ىما ان اليتسبب طرفي العقد

في إحداث الظرف الطارئ،
الظرف،

26

25

وأن اليستطيع المتعاقد المتضرر دفع آثار ىذا

وىو مايتحقق في جائحة كورونا إذ ال أحد توقعو ولم يستطع ال

الطب وال الجيش القضاء عميو (دفعو) فيو وباء مجيول فتاك ومميت.

وسنحاول من خالل مطالب ىذا المبحث تحديد األثر القانوني لتكييف

جائحة كورونا كظرف طارئا عمى عقود العمل طبقا لمقانون (11/90أوال) ،وكذا
بالرجوع الى األحكام العامة في القانون المدني (ثانيا).

أوال :اثر نظرية الظروف الطارئة عمى عقود العمل وفق القانون

العمل.11/90

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى نظرية الظروف الطارئة في قانون العمل

مثمو مثل عدم تطرقو لمقوة القاىرة.

ويعد اعتبار جائحة كورونا من الظروف الطارئة في عقود العمل ىو

السماح لمقاضي بالتدخل في عقد العمل وتعديمو إذا ما إعتبر ان جائحة كورونا
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

قد سببت إرىاقا ألحد االطراف تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة فيقوم مثال
بتعديل عقد العمل بإنقاص راتب العامل جزئيا أو أن يقوم بتكييف عقد العمل

وفق الظروف الجديدة من أجل رفع اإلرىاق ،ويعد ىذا التعديل خروجا عن
القاعدة العامة فاالصل اليمكن تعديل عقد العمل إال بإتفاق الطرفين طبقا

لممادة  09من القانون العمل التي تنص عمى أنو" يتم عقج العمل حسب

األشكال التي تتفق عمييا االطراف المتعاقدة" تطبيقا لمقوة الممزمة لمعقد فمطالما
كان العقد شريعة المتعاقدين م106من القانون المدني.

واستنادا عمى ماذكر اعاله يترتب تطبيق نظرية الظروف الطارئة تعديل

الفسخو ألن عقد العمل مازال باإلمكان تنفيذه ولو بشكل مرىق لألطراف،اذ

يستند القاضي في تعديمو لمعقدعمى الحاق وصف الفداحة بالخسارةالتي يكبدىا

المدين عند تنفيذه التزامو العقدي عند مراجعة العقد ورد اإللتزام التعاقدي إلى
27

الحد المعقول.

حيث نصت المادة  69من القانون رقم  11/9028المعدل والمتمم عمى حق

المستخدم في التقميص من عدد العمال ألسباب إقتصادية كجائحة كورونا مثال،
ىذا ويعتبر رب العمل المرسوم التنفيذي رقم  69-20المتعمق بالتدابير الوقاية
من انتشار جائحة كورونا ،والمرسوم التنفيذي رقم  70-20الذي يحدد تدبير

تكميمية لموقاية من انتشار جائحة كورونا من الظروف االستثنائية والطارئة التي

تستوجب تعديل عقد العمل،فيمكن لمقاضي إتخاذ تدابير من شأنيا رفع اإلرىاق
عن رب العمل ،كجائحة كورونا التي تسببت في ركود اإلقتصاد االمر الذي

انعكس سمبا عمى المؤسسات االقتصادية وغير االقتصادية ،فقد سمح القانون

لرب العمل تعديل عقد العمل وتكميف العامل بعمل غير متفق عميو عمى ان
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عن المركز الديمقراطي العربي

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

يكون التعديل وفقا لضوابط موضوعية أوليا التأقيت بحيت تكون اإلجراءات

المتخذة مؤقتة تزول بزوال الجائحة ،وثانيا عدم التعسف في استعمال حق
29

تعديل عقد العمل.

وبالرجوع الى المادة  31المعدلة باألمر رقم  96-21تشير إلى إمكانية

المجوء إلى ساعات إضافية مع وجوب إستشارة ممثل العمال واعالم مفتشية
العمل لكن الوضع الراىن بجائحة يعكس تماما ىذا االجراء اذ لجأت معظم

المؤسسات الى تقميص ساعات العمل ال اضافتيا.

ىذا ويستمد رب العمل صالحية تعديل عقد العمل من المواد  62و 63من

القانون رقم  11/90فقد يكون التعديل جوىري في تخفيض الجور ومدة العمل
وفق لضوابط واجراءات صارمو

30

الدرجة الوظيفية ،الغاء بعض المناصب

العميا بأخرى دنيا ،او يكون التعديل غير جوىري كمكان العمل وفي حال رفض
31

العامل ذلك جاز لرب العمل انياء عالقة العمل دون ان يكون متعسفا.

ىذا وقد تستطيع بعض المؤسسات مزاولة العمل جزئيا بحيث يمكن أن ينتقل

العمال الى مقرات العمل وفقا لتدابير الوقاية المعمول بيا غسل اليدين بالمطير

الكحولي ،ارتداء الكمامة ،احترام مسافة التباعد ،المراقبة اليومية لدرجات الح اررة
في ىذه الحالة اليمكن التذرع بالظرف الطارئ لتعديل عقد العمل تعديال جوىريا
يمس بالمصالح اإلقتصادية لمعامل ،كما لجأت العديد من المؤسسات إلى آلية

العمل عن بعد فال مجال ىنا أيضا إلعمال نظريو الظروف الطارئة.

ويبقى حق العامل في قبول التعديل ورفضو محفوظا ،فإذا رفض ىذا

التعديل بأتي دور القاضي في النظر في القضايا المتعمقة بتعديل عقد العمل

بسبب جائحة كورونا باعتبارىا ظرفا طارئا فكيف يتعامل مع مثل ىذه القضايا؟

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

في ىذه الحالة يتحقق القاضي أوال من توفر شروط إعمال نظرية الظروف
الطارئة التي سبق عرضيا وتعد متوفرة في جائحة كورونا عمى عقود العمل
التي ماتزال مستمرة لكنيا مرىقة ثم عميو التحقق من ان التنفيذ مرىق وييدد
بخسارة فادحة من خالل مراعاة الظروف المحيطة بالقضية وكذا مراعاة

مصمحة المتعاقدين.

ثانيا :أثر إعتبار جائحة كورونا ظرفا طارئا عمى عقود العمل في القانون

المدني:

فإذا توافرت ىذه الشروط يقوم القاضي بتعديل عقد العمل حيث يرد اإللتزام
المرىق إلى الحد المعقول والمقصود برد اإللتزام إلى الحد المعقول اليعني

بالضرورة إعادة التناسب الذي كان موجودا حين التعاقد بين االدائين المتقابمين

وال إزالة اإلرىاق كمو ،بل المقصود بو ىو إزالة اإلرىاق في الجزء غير العادي
32

منو.

ويستند القاضي في رد االلتزام المرىق الى الحد المعقول عمى اربعة قواعد

وىي :أن الخسارة المألوفة فيتحمميا المدين وحده وىو رب العمل ،يشرك

الطرفان في رد االلتزام المرىق الى حد معقول كتخفيض ساعات العمل مقابل
تخفيض األجر ،وجدير بالذكر ان الدائن غير ممزم بقبول تعديل اإللتزام ،كما

ان ىذا التعديل يقتصر عمى الحاضر واليمتد الى المستقبل العقد النو غير
33

معروف.

كما يممك القاضي السمطة التقديرية الواسعة في انتقاء الوسائل الكفيمة لموفاء

بيذا الغرض

34

ليختار اكثرىا اتفاقا مع القانون من بين وسائل االنقاص من

اإللتزام (تخفيض الراتب ،تخفيض ساعات العمل) أو وقف تنفيذه (تعميق عالقة
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ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

العمل الى حين زوال الجائحة مع توفير ضمانات لمعامل بإعتباره طرف

ضعيف) أو الزيادة في اإللتزام المقابل (توفير وسائل الوقاية من الجائحة،
توفير وسائل العمل عن بعد).

اما عن التشريع الفرنسي فإنو الى وقت قريب كان من الرافضين إلعمال

نظرية الظروف الطارئة ليس في قانون العمل فقط بل حتى في القانون المدني.
حيث يرى في ىذا الصدد أن تدخل القاضي لتعديل عقد مبرم بين طرفين

طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فيو مساسا لمبدأ القوة الممزمة لمعقد ،إلى
غاية سنة  2016لم يكن يتصور امكانية تعديل العقود كعقد العمل بسبب

الظروف الطائة فاما انياء العقد كمو بسبب قوة قاىرة او تركو قائما وفق ماتم
االتفاق عميو بين أطرافو ،بإستثناء القانون اإلداري الذي كان سباقا في األخذ

بالنظرية.

وبعد صدور األمر  131-2016المعدل والمتمم لمقانون المدني الفرنسي

اصبح ممكنا حسب المشرع الفرنسي قيام القاضي بتعديل عقد العمل مثال في

حالة ماتغيرت الظروف بصفة مفاجئة وغير متوقعة لدى ابرام العقد تجعل من

تنفيذ العقد أم ار مرىقا ،مع عدم قبول الطرف المتضرر من تغير الظروف
35

تحمل المخاطر.

ورافق ىذا التعديل اجراء جديد في نظرية الظروف الطارئة وىو إعادة

التفاوض بسبب الظروف الطارئة.

حيث يمكن لممستخدم المتضرر بسبب جائحة كورونا إذا تم تكييفيا كظرف

طارئ من العامل إعادة التفاوض من جديد حول عقد العمل،من أجل تخفيف

األضرار الناتجة عن الظرف الطارئ،حيث نصت المادة

1194من القانون

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

المدني عمى انو "celle-ci peut demander une renégociation du
"contrat à son cocontractant

وبالتالي يتم تعديل عقد العمل بين المستخدم والعامل بسبب الظروف

الطارئة مصحوبا باتفاق الطرفين وىو مايسمح بو القانون المدني الجزائري

وحتى القانون  11/90الذي يشير في المادة التاسعة منو الى ان عقد العمل يتم

حسب األشكال التي تتفق عمييا االطراف.

اال ان ىناك فرقا بين نظرية الظروف الطارئة بين التشريعين الجزائري

والفرنسي في ان التشريع الجزائري يمنو اتفاق االطراف عمى استبعاد تطبيق
النظرية في المادة  107عمى انو ":ويقع باطال كل اتفاق عمى خالف ذلك"،
بينما ربط المشرع الفرنسي في المادة

 1195تفعيل نظرية الظروف الطارئة

بعدم تحمل أحد الطرفين لممخاطر الناتجة عن الظروف الطارئة بقولو.

" pour une partie qui' n'avait pas accepté d'en assumer le

" ""risqueيفيم من خالليا انو يجوز في عقد العمل أو اإلتفاقيات الجماعية

وفق نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الفرنسي ،أن يتم اإلتفاق عمى

تحمل المستخدم لممخاطر الممكن ان تنتج عن الظرف الطارئ.

الخاتمة:

رغم الترسانة التشريعية التي اىتمت بمختمف تشريعات العمل إال ان جائحة
كورونا ابانت عن عجز النظم القانونية في التصدي لمثل ىذه األزمات

فالتشريع الجزائري وعمى غرار القوانين المقارنة جاءت نصوصو قاصرة عن
معالجة ماقد يط أر عمى عالقات العمل من تغير في الظروف ،حيث يفرض

القصور التشريعي الرجوع الى القواعد العامة وفي ىذع الحالة تمعب السمطة
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في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

التقديرية لمقاضي دو ار كبي ار عمى مصير العقد االمر الذي قد يتعارض ورغبة

المستخدم او العامل فضال عن كون تكييف الجائحة بأنيا قوة قاىرة يختمف عن
نظيرتيا في حالة تكييفيا بأنيا مجرد ظرف طارئ ،فيصبح عقد العمل ىش
اليستطيع مواجية االزمات مما يؤثر عمى استقرار عقود العمل بعد زمن

الجائحة.

وامام عدم كفاية النصوص القانونية الحالية عمى االستجابة لمخمفات جائحة

كورونا عمى عقد العمل نقدم.

بعض النتائج

 -لم ينص المشرع الجزائري عمى القوة القاىرة كسبب من أسباب إنياء عالقة

العمل في القانون  11/90خالفا لممشرع الفرنسي الذي نص عمى إمكانية فسخ
عقد العمل المؤقت (  )CDDقبل نياية االجل المتفق عميو في حالة القوة
القاىرة ،بل وحتى امكانية انياء العقد الغير محدد المدة

القاىرة دون إشعار مسبق أو تعويض.

) (CDIبسبب القوة

 -لم يتطرق قانون العمل الجزائري إلى القوة القاىرة وال الظروف الطارئة إذ

يرجع لمقواعد العامة لمقانون المدني اذا ماقرر القاضي تكييف جائحة كورونا

كقوة قاىرة بحيث يجوز لو انياء عقد العمل وتسريح العامل دون اي اشعار

مسبق وحتى دون تعويض المادة 127ق.م.ج .اما اذا تم تكييفيا كظرف طارئ
ففي ىذه الحالة يمكنو تعميق العقد أو تعديمو بمايتماشى مع رفع االرىاق عمى

الطرف المتضرر المادة 107ق المدني.

 أىم الفوارق الموجودة في نظرية الظروف الطارئة بين المشرعين الجزائريوالفرنسي ،يعتبر المشرع الجزائري نظرية الظروف الطارئة من النظام العام

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

وبالتالي اليجوز لممستخدم أو العامل االتفاق عمى استبعادىا في عقد العمل
كأن يتم االتفاق عمى تحمل المستخدم تبعات ظيور طارئ كجائحة كورونا

محاولين بذلك ابعاد تدخل القاضي لتعديل العقد مثال،فالمادة  107ق المدني
منعت ذلك صراحة ،بينما يسمح القانون الفرنسي باتفاق االطراف عمى تحمل

تبعات الظرف الطارئ وىو مانص عميو المادة 1195ق المدني الفرنسي.
وبعد عرضنا لمنتائج المتوصل إلييا نختم ىذه الورقة البحثية ببعض

التوصيات والمقترحات التي نأمل ان تؤخذ بعين االعتبار لمخروج من األزمة
االجتماعية التي تعيشيا المؤسسات االقتصادية في مجابية جائحة كورونا

وحتي يبقى تشريع العمل في إستعداد لمواجية أي أزمة مستقبمية،وبذلك خمصنا

إلى التوصيات التالية:

 في إطار أخمقة القاعدة القانونية ضرورة وضع نصوص قانونية أكثر مالئمةلالزمات لمحفاظ عمى السير الحسن االمثل لعالقات لتجنب المنازعات
االجتماعية وضمان حقوق العامل ومصالح المستخدم.

 وضع نصوص أكثر مرونة تتماشى واالوضاع االقتصادية الصعبة ومعخصوصية عقد العمل ،تسمح لممستخدم من تعديل عقد العمل وفق مجموعة
من القيود التي تحد من تعسف ىذا األخير وذلك تحت رقابة القضاء ورغم

خطورة مثل ىذا التعديل اال ان مصمحة العامل تبرره فيقائو افضل من تسريحو.
 -في حالة اتخاذ القوة القاىرة كسبب لتسريح العامل يجب التفطن لعدم اتخاذ

ىذا االجراء كذريعة لمتخمص من بعض العمال (خالفات شخصية ،نقابات) لذا
وجب عمى المشرع الجزائري تقييد التسريح بسبب القوة القاىرة باجراءات دقيقو،

مع اعطاء األولوية في إعادة التعاقد مع العامل المسرح بسبب القوة القاىرة
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ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

بمجرد زواليا ،إضافة إلى تحديد مدة معينة يمتنع فييا التعاقد مع شخص آخر

لشغل المنصب المسرح منو العامل بسبب القوة القاىرة،حتى بعد زوالياولمدة
معتبرة يتم تحديدىا حسب طبيعة المنصب ومدة الظرف.

 -تشجيع الدولة المتضررة في حالة األزمات عمى حفظ حقوق عماليا من

خالل اإلعفاء من الضرائب لفترة محددة ( كتخفيض  50%لمسنتين التالييتين
بعد مرور االزمة).

 ضرورة تدخل الدولة بوضع اجراءات استثنائية لمعالجة اشكاالت تنفيذعالقات العمل في ظل جائحة كورونا السيما دعم المؤسسات االقتصادية

لمواجية عبئ دفع أجور العمال وتشجيعيا عمى المحافظة عمى العمل.

 تبقى اإلتفاقات الجماعيةالسبيل الوحيد لمخروج من األزمات الناشئة عنالطرد التعسفي واحالة العمال عمى البطالة في ظل فترة األزمة الصحية،

وموازنة بين الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي يجب عمى مدراء المؤسسات

اإلقتصادية العمومية والخاصة االجتماع مع النقابات ووضع اتفاقات لمحفاظ

عمى الشغل كاالتفاق عمى مراجعة الرواتب وطريقة العمل أو ساعات العمل أو
حتى المجوء لمعمل عن بعد كحل بديل عن التسريح االقتصادي.

المصادر والمراجع:

القوانين

 القانون رقم 11/90المؤرخ في 1990/04/21المتعمق بعالقات العمل ،جر ،عدد ،17الصادرة في.1990/04/25

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

 القانون  29-91المؤرخ في14جمادى الثانية1412الموافقلـ21ديسمبر1991الذي يعدل القانون11/90المتعمق بعالقات العمل ،ج ر 68
الصادرة 25ديسمبر.،1991

 مرسوم التنفيذي رقم 69-20مؤرخ في21مارس2020يتعمق بتدابير الوقايةمن انتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو ،جريدة الرسمية عدد15

لسنة2020

 مرسوم التنفيذي رقم 70-20مؤرخ في24مارس2020يتعمق بتدابير تكميميةلموقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو ،جريدة الرسمية

عدد 16لسنة2020

 مرسوم التنفيذي رقم 72-20مؤرخ في28مارس 2020يتضمن تمديد اجراءالحجر الجزئي المنزلي لبعض الواليات ،جريدة الرسمية عدد 17لسنة2020

 مرسوم التنفيذي رقم 86-20مؤرخ في 02افريل 2020يتضمن تمديداالحكام المتعمقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد) 19-

ومكافحتو ،جريدة الرسمية عدد 19لسنة2020

 -مرسوم التنفيذي رقم 92-20مؤرخ في 05افريل  2020يعدل ويتمم المرسوم

التفيذي رقم 72 -20المؤرخ في28مارس 2020يتضمن تمديد اجراء الحجر
الجزئي المنزلي الى بعض الواليات ،جريدة الرسمية عدد 20لسنة2020

 مرسوم التنفيذي رقم 100-20مؤرخ في19افريل 2020يتضمن تجديد العملبنظام الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو ،جريدة الرسمية

عدد 23لسنة.2020 ،
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ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

 -مرسوم التنفيذي رقم 102-20مؤرخ في23افريل 2020يتضمن تمديد

اجراءات الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في اطار الوقاية من انتشار وباء

كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو ،جريدة الرسمية عدد 25لسنة.2020

 المرسوم 09-94المتضمن الحفاظ عمى الشغل وحماية االجراء الذين قديفقدون عمميم بصفة الإرادية ،مؤرخ في15ذي الحجة1414الموافق لـ26

ماي  ،1994ج ،ر 34المؤرخة في01يونيو1994

الكتب:

 الترمانيني ،نظرية الظروف الطارئة ،دار الفكر ،دمشق.1981، -بمقاضي نبيمة،تأثير التعديل غير اإلداري لعقد العمل عمى عنصر االجرle ،

 ،revue regard sur le droit socialمجمد ،6عدد.1

بن عزوز صابر ،العقود المحددة المدة بين النصوص التشريعية والممارساتالقضائية ،مجمة قانون العمل والتشغيل المجمد 04العدد02لسنة.2019

 جالل عمي العدوي ،مصادر اإللتزام ،الدار الجامعية ،مصر.1994، -جعفور ليندة ،حاالت تعديل عقد العمل ،المجمة النقدية في الحقوق العموم

السياسية ،المجمد ،13العدد.1

 زىدى يكن ،شرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنتو بالقوانين الحديثةوالشريعة االسالمية ،دار صادر ،لبنان.

 محمد محي الدين ابراىيم ،نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقواالسالمي،دار المطبوعات الجامعية االسكندرية.2008 ،

 -محمد عبر الرحيم،الوجيز في نظرية الظروف الطارئة ،مطبعة وىران،

القاىرة.1987،

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

 مصطفى احمد الزرقاء ،شرح القانون المدني السوري نظرية االلتزام العام،مطبعة جامعة دمشق  ،1960ط.2

 مصطفى محمد الجمال وعبد الحميد محمد الجمال ،القانون والمعامالت،الدار الجامعية ،مصر.1987،

 سمطان أنور ،مصادر اإللتزام في القانون المدني اإلداري ،دراسة مقارنةبالفقو اإلسالمي ،منشورات الجامعة األردنية ،عمان ،ط.1987

 سعيد السيد عمي ،نظرية الظروف الطارئة في العقود اإلدارية والشريعةاالسالمية،دراسة مقارنة ،دار الكتاب الحديث مصر.2007

 -عبد الحي حجازي ،النظرية العامة لإللتزام ،ج ،1مجمد ،2مطبوعات جامعة

الكويت.1982،

 عبد الحكم فودة ،آثار الظروف الطارئة والقوة القاىرة عمى االعمال القانونية،منشأة المعارف ،ط ،1االسكندرية.1999،

 عبد الحميد الشواربي ،فسخ العقد في ضوء القضاء والفقو،منشأة المعارف،مصر.1997،

 سمير عبد السيد تناغمو ومحمد حسين منصور ،القانون واإللتزام ،دارالمطبوعات الجامعية ،مصر.1997،

 قرواز فرحات ،تعديل عقد العمل بين الضوابط والمبررات ،المجمة الجزائريةلمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية ،المجمد ،50العدد.2

بالمغة األجنبية:

les ouvrages:
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التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
) فرنسا الجزائر:في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة

 صهيب ياسر شاهين:د.ط
 معنصري مريم:د.ط

-Marrie-Héléne Monsérié-Bon,jerome Julien,Droit des
obligations,op,cit,2002,.
Cour de cassation

-CAColmar,chambre6,(étranger),12mars2020,n20/01098.
-Cour d'appel de colmar,chambre n06 date
du12mars2020,n20/0198.

-CA Saint-Denis de la Réunion,chambre
social,29/12/2009,n08/02114.
Les cites

- Agathe David,Avocat au Barreau de paris,CDD: le
coronavirus est-il considéré comme cas de force majeure
en droit du travail;http//www.villagejustice.com:/article/34165

-Bruno Le Maire,ministre le d'Economie,et Muriel

Pénicaud,ministre du travail,ont annoncé des mesures
d'exceprise, salariés et employeurs" htpp//www.bfmtv.com/
economie/bruno-le-maire-considre-le-coronavirus-

comme-un-cas -de-force-majore-pour-les-entreprises1866047hmt

- Cour d'appel de basse-terre, 17décembre2018, RG
17/00739 https://www.legifrance.gouv.fr

2020: الإيداع القانوينVR.3383.6420.B ،  جاحئة كوروان حتد جديد للقانون: كتاب املؤمتر ادلويل

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

-www.dalloz.actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-uncas-de-force-majeure-ca-depend,19/05/2020a70,40

-Cour d'appel de Nancy,1er chambre,22novembre2010,
n09/00003 https://www.doctrin.fr /d/CA/Nncy/2010

-code du travaille,modifié par la LOI n 2014-1545 du 20
décembre2014 relative à la simplification de la vie des

الهوامش:

entreprises http://www.legifrance.gouv.fr

 -1صدرت ىذه المراسيم التنظيمية متتالية كاأتي :مرسوم التنفيذي رقم 69-20مؤرخ
في21مارس2020يتعمق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو،
جريدة الرسمية عدد 15لسنة2020
 مرسوم التنفيذي رقم 70-20مؤرخ في24مارس2020يتعمق بتدابير تكميمية لموقاية منانتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو ،جريدة الرسمية عدد 16لسنة2020

 مرسوم التنفيذي رقم 72-20مؤرخ في28مارس 2020يتضمن تمديد اجراء الحجرالجزئي المنزلي لبعض الواليات  ،جريدة الرسمية عدد 17لسنة2020
 مرسوم التنفيذي رقم 86-20مؤرخ في 02افريل 2020يتضمن تمديد االحكام المتعمقةبتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو ،جريدة الرسمية عدد19

لسنة2020
 مرسوم التنفيذي رقم 92-20مؤرخ في05افريل2020يعدل ويتمم المرسوم التفيذيرقم 72 -20المؤرخ في28مارس 2020يتضمن تمديد اجراء الحجر الجزئي المنزلي الى
بعض الواليات  ،جريدة الرسمية عدد 20لسنة2020

مجلة المؤتمرات العلمية الدولية  ،العدد األول يوليو  ،2020المجلد ،1تصدر 211

عن المركز الديمقراطي العربي

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

 مرسوم التنفيذي رقم 100-20مؤرخ في19افريل 2020يتضمن تجديد العمل بنظامالوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو ،جريدة الرسمية عدد23

لسنة2020.

 مرسوم التنفيذي رقم 102-20مؤرخ في23افريل 2020يتضمن تمديد اجراءات الحجرالجزئي المنزلي المتخذ في اطار الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد ) 19-ومكافحتو،
جريدة الرسمية عدد 25لسنة.2020

2

 -سمطان أنور ،مصادر اإللتزام في القانون المدني اإلداري ،دراسة مقارنة بالفقو

اإلسالمي ،منشورات الجامعة األردنية ،عمان ،ط،1987ص.536
- Marrie-Héléne Monsérié-Bon, jerome Julien, Droit des

3

obligations, op, cit, 2002, p126.

 -4محمد محي الدين ابراىيم ،نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقو االسالمي،
دار المطبوعات الجامعية االسكندرية ،2008 ،ص.529--530

5

 -محمد عبر الرحيم ،الوجيز في نظرية الظروف الطارئة ،مطبعة وىران ،القاىرة،1987 ،

ص.145-144

 -6زىدى يكن ،شرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنتو بالقوانين الحديثة والشريعة
االسالمية ،دار صادر ،لبنان ،ص.70

-www.dalloz.actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-

7

force-majeure-ca-depend,19/05/2020a70,40.
-CAColmar,chambre6,(étranger),12mars2020,n20/01098.
-Cour d'appel de colmar,chambre n06 date

8
9

du12mars2020,n20/0198.

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

10

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة في
إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

 -المرسوم 09-94المتضمن الحفاظ عمى الشغل وحماية االجراء الذين قد يفقدون عمميم

بصفة الإرادية ،مؤرخ في15ذي الحجة1414الموافق لـ26ماي ،1994ج،ر 34المؤرخة
في01يونيو،1994ص.03

-11القانون  29-91المؤرخ في14جمادى الثانية1412الموافق لـ21ديسمبر1991الذي يعدل
القانون 11/90المتعمق بعالقات العمل ،ج ر  68الصادرة 25ديسمبر ،1991ص.2654

-12بن عزوز صابر ،العقود المحددة المدة بين النصوص التشريعية والممارسات القضائية،
مجمة قانون العمل والتشغيل ،المجمد  ،04العدد ،02لسنة  ،2019ص.11
-code du travaille,modifié par la LOI n 2014-1545 du 20

13

décembre2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
)http://www.legifrance.gouv.fr/(consulté le 18/05/2020 a09h10

Article L1243-1:Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée
déterminée ne peut étre rompu avant l'échéance du terme qu'en cas
de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le
"médcine du travail

 -14نالحظ من خالل المادة اعاله ان المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا محددا لمقوة

القاىرة ،بل اكتفى بذكر خصائصيا ككون الحادث خارجي غير متوقع وغير ممكن الدفع
اليد الحد االطراف فيو.
-CA Saint-Denis de la Réunion,chambre

15

social,29/12/2009,n08/02114.
-Cour d'appel de Nancy,1er chambre,22novembre2010,

16

n09/00003https://www.doctrin.fr/d/CA/Nncy/2010(consulté le
17/05/2020 à 16:13).
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ط.د :صهيب ياسر شاهين
ط.د :معنصري مريم

التكييف القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاىرة والظروف الطارئة
في إطار عقود العمم( دراسة مقارنة :فرنسا الجزائر)

-Cour d'appel de basse- terre,17décembre2018,RG17/00739

17

)https://www.legifrance.gouv.fr.( consulté le13/05/2020à17h00
18

- Agathe David,Avocat au Barreau de paris,CDD: le coronavirus

est-il considéré comme cas de force majeure en droit du
travail;http//www.village- justice.com:/article/34165(consulté
)le17/06/2020 à11h00
19

- Bruno Le Maire,ministre le d'Economie,et Muriel

Pénicaud,ministre du travail,ont annoncé des mesures d'exceprise,
salariés et employeurs" htpp//www.bfmtv.com/ economie/bruno-lemaire-considre-le-coronavirus-comme-un-cas -de-force-majore)pour-les-entreprises-1866047hmt(consulté le18/05/2020à12h00

 -20عبد الحكم فودة ،آثار الظروف الطارئة والقوة القاىرة عمى االعمال القانونية ،منشأة
المعارف ،ط ،1االسكندرية ،1999 ،ص.26
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استم اررية التقاضي بين الفكرة العصرية وجائحة كوفيد-
19

Litigation Continuity between the Modern Idea and the -Covid
19 Pandemic
أ.عبد الناصر دراغمة -الىكيل املساعد في وزاره العدل الفلسطينية
ط .د .ميرفت حبايبه -باحث قانىني  -وزاره العدل الفلسطينية

ملخص:
سىف جدىاوى هره الدزاست الحدًث عن ،اسخمسازٍت الخقاض ي بين الفنسة العصسٍت
وجائحت مىفُد ،19-مىضحين بمىجبها مفهىم الخقاض ي عن بعد ،من الىاحُخين الىظسٍت
والخطبُقُت ،ولما سىف هخحدر عن خصائص الخقاض ي الالنترووي التي جميزه عن
الخقاض ي العادي الخقلُدي والتي أهمها ،حلىى الىزائق إلالنتروهُت محل الىزائق الُدوٍت
واسخخدام الىسُط الالنترووي جهاش الحاسىب ،وفُما ًخعلق بمسخلصماث الخقاض ي عن
بعد ،هىاك مسخلصماث فىُت واملسخلصماث الخأهُلُت.
ولما سىف جخحدر هره الدزاست عن مفهىم املحنمت إلالنتروهُت والتي حعخبر اهم
وسائل الخقاض ي الالنترووي ،وحُث ٌعخبر اهم عىاصسها ،قضاة املعلىماث ولخبت املىاقع
الالنتروهُت واملحامين او املخقاضين وباإلضافت الي الخبلُغ الالنترووي الري ٌعخبر اهم
اجساء سابق للدعىي وخاصه في ألامالن التي ال ٌسخطُع الىصىى اليها ،وخاصه في
فلسطين وذلو هظسا لىجىد مىاطق خاضعت لسُطسة الاحخالى ،ولما ان له دوزه في
حسسَع إجساءاث وما جىفسه من وقذ بدال من إجساءاث الخبلُغ العادًت ،ولقد اصبح ًلىح
باالفق هظام الخقاض ي الالنترووي ،ماهظام جقاض ي جدًد في غالبُت دوى العالم وخاصه
بعد اهدشاز مىفُد 19 -ومما جسجب علُه من اغالق مافه املسافق واملؤسساث بما فيها
املحالم ،وعلُه فاهىا هسي ان هظام الخقاض ي الالنترووي هى هظام جدًدً ،فخقس الي
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"19-"استمرارية التقاضي بين الفكرة العصرية وجائحة كوفيد

-عبد الناصر دراغمة.أ
 ميرفت حبايبه.ط د

.الدشسَعاث التي جىظمه وعلُت البد من اصداز هظام حشسَعي جدًد بعمل على جىظُمت
، الخبلُغ الالنترووي، املحنمه الالنتروهُه، الخقاض ي الالنترووي:الهلماث املفخاحُت
.قضاه املعلىماث

Abstract:
This study will discuss the continuity of suing between
the modern concept and pandemic of covid-19, through
which we will explain the meaning of remote suing,
theoretically and practically also the aspects of electronic
suing will be discussed which makes it distinct from normal
suing, the main different is that electronic documents are
replacing paper documents using computers.
Concerning electronic suing there are some needs for
that, some are technic needs and some are rehabilitating
needs, also we have the electronic court to talk about, which
is the most mean of electronic suing consisting of data
judges, websites experts, lawyers, and those who sue each
others.besides electronic informing prior to to case this is
crucial since there are unreachable places, as long as some
are in Palestine are under occupation, informing parts of suit
is important because it affects the procedures of suing,
either delays or accelerates. In the case of electronic
informing parts of suit decreases the time rather the normal
one, now the electronic courts are well known as a style of
suing in many countries in the world, specially after the
216
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breaking of covid- 19 that lead to lock down and closure of
most of institutions, among them are courts.
Upon what we mentioned above the electronic suing is a
new form of suing that lacks regulations that manages it so
it is necessary to put regulation to do this.
Keywords: Electronic suing- electronic court- electronic
informing- data judges

مقدمة

تشيد العديد من الدول في العالم عمى اختالف اشكاليا تطو ار كبي ار في

تقنيات الحاسبات والبرمجيات واالتصاالت ،العتبارىا فضاء واسع من خالل

الدول عبر وسائل تكنولوجية حديثة ،بعد ظيور الشبكات بمختمف أنواعيا
وافاقيا الواسعة ،واصبح االستخدام التكنولوجي ال يقتصر عمى االقتصاد

والتجارة بل تجاوز ذلك الي محاولة حل النزاع القضائي بالطرق التقنية.
الثابت ان عامل الوقت يمعب دو ار ىاما في مجال تنفيذ البرنامج التنموي

لمدولة ،ليذا بات من الحتمي البحث عن اليات عمل سريعة إلنياء أي نزاع

قضائي من شانو ان يعيق تنفيذ الخطط التنموية ،فرأت بعض الدول المتطورة

تكنولوجيا ضرورة طرح النزاع القضائي الكترونيا عن طريق خمق محاكم

الكترونية واتباع إجراءات التقاضي عن بعد.

وبسبب الظروف التي يمر بيا العالم اليوم بسبب فايروس كورونا كوفيد-

 ،19أصبحت الحاجة اليوم لتبني أي نظام اجرائي جديد لمتقاضي بواسطة
الوسائل االلكترونية أممتيا الضرورة حفاظا عمى الصحة العامة ألطراف
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الخصومة القضائية والييئات العاممة بيذا المجال بغاية ضمان استمرار المرفق
القضائي في تأديتو لميامو ،وتجسيدا لمفيوم المصمحة الفضمى لممصمحة

العامة لمسجناء والييئات المكمفة بالبث في قضاياىم ،أصبحت الحاجو لمتقاضي
عن بعد كأحد صور التباعد االجتماعي ،ولكي ال يتحول الحق في ممارسة

التقاضي مدخال من مداخل المخاطرة بالحق في السالمة الصحية لمسجناء وكل
اسرة القضاء ،وعميو فان الترجيح بين الحقوق يستمزم تبني نظام التقاضي عن

بعد كآلية احت ارزية بزمن الجائحة ال غير مع مواكبو ىذا االجراء بتدابير أخرى

موازية تنطوي عمى ضمان كافة حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن ىنا تطير الحاجة لنظام التقاضي عن بعد ،كأحد التدابير االحت ارزية

لتطبيق إجراءات السالمة العامة في التباعد االجتماعي بسبب جائحة كوفيد-
 19التي تجتاح العالم االن ،وباإلضافة اال انو اصبح الحاجو الي اعتماد نظام
جديد لمتقاضي ،يسمح بضرورة استعمال وسائل الكترونية لمتقاضي و رقمنو

القضاء.

وعميو ما ىو المقصود بالتقاضي عن بعد ولعل ىذه إشكالية الدراسة
الرئيسية ،ىذا يدفعنا لمتساؤالت التالية:
وماىي االجراءات والوسائل التي تمزم لتنفيذ التقاضي االلكتروني ؟
ماىي التحديات والصعوبات التي تواجو التقاضي عن بعد في ظل انتشار

جائحة كورونا والحاجة الي تطبيق نظام التقاضي عن بعد؟

ولعل ىذه االشكالية ,التي دفعتنا لمقيام بيذه الدراسة وخاصة في ظل

غياب النصوص التشريعية التي تتحدث عن التقاضي االلكتروني وباإلضافة
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الى عدم تطبيقو في غالبية دول العالم ،وفي ظل انتشار جائحة كوفيد-

19

التي وفق شروط السالمة العامة تقضي بالتباعد االجتماعي أصبحت يموح
باألفق بضرورة اجاد نظام جديد لمتقاضي عن بعد.

وعميو قمنا بتقسيم ىذه الدراسة الي محورين عمى النحو التالي:
المحور األول :الجانب النظري أللية التقاضي عن بعد.
المحور الثاني :التجسيد االجرائي لمتقاضي عن بعد لسد الفجوات الناتجة عن
كوفيد.19-

المحور األول :الجانب النظري أللية التقاضي عن بعد
ان مصطمح التقاضي عن بعد قد يبدو غريبا في بداية االمر ألنو مصطمح
قانوني حديث النشأة بحيث انو لم يتم استخدامو من قبل الفقياء ،عمى

المستويين العربي والدولي ،باستثناء عدد محدد من الدول ،وعميو سوف نتناول

في ىذا المحور الحديث عن مفيوم التقاضي عن بعد وخصائصو ،مستمزمات
التقاضي عن بعد عمى النحو التالي:
أوال :-مفهوم التقاضي عن بعد وخصائصه
وىو عبارة عن نظام قضائي معموماتي جديد يتم بموجبة تطبيق كافة

إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة االلكترونية بواسطة اجيزه الحاسوب
المرتبطة بشبكو االنترنت وعبر البريد االلكتروني ،لغرض سرعو الفصل في
الدعاوى وتسييل إجراءاتيا عمى المتقاضيين وتنفيذ االحكام الكترونيا.
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وعمية فان المتقاضي او المحامي عندما يقوم ،بإقامة دعوى بطريقة
الكترونية ،فانو يقوم بإرسال عريضة الدعوى عبر البريد االلكتروني ،من خالل

موقع الكتروني مخصص ليذا الغرض ،وبعد ذلك يتم استالم ىذه المستندات

من قبل المسؤولين عن الموقع االلكتروني،وىذا الموظف يقوم بدوره بارسالة الى

المحكمة المختصة بحيث يتسممة الموظف المختص بقمم المحكمة وىذا بدوره

يقوم بفحص المستندات والتأكد من ىوية المستخدم ثم يقرر قيول المستندات،

او عدم قبوليا ويرسل لمشخص المتقاضي رسالة الكترونية يعممو باستالم

المستندات .

()2

ويتقابل مصطمح التقاضي االلكتروني مع التقاضي التقميدي ،في الموضوع

وكذلك اطراف الدعوى فكالىما ييدف الي تمكين الشخص من رفع دعواه امام
المحكمة المختصة قضائيا التي تنظر في النزاع وتصدر حكما بشأنو ،ولكنيما

يختمفان في طريقو التنفيذ ،حيث انو عن طريق التقاضي االلكتروني يتم التنفيذ

عن طريق الوسيط االلكتروني ،االمر الذي يجعمو يتميز في العديد من
الخصائص وىي عمى النحو التالي:

 حمول الوثائق اإللكترونية محل الوثائق اليدوية :حيث انو ال يوجد أي وثائق
ورقيو بل ان كافو المراسالت الكترونيو ،وتصبح الرسالة اإللكترونية ىي

السند الوحيد المتاح لألطراف حال نشوء نزاع بينيم ،مما يترتب عمية
التخفيض من تداول الورق بالمحاكم وارتفاع مستوى امن السجالت

بالمحكمة.

()3
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 ارسال المستندات والوثائق الكترونيا عبر شبكة االنترنت :حيث يعرف
بالتسميم المعنوي او التسميم عن بعد عبر شبكة االنترنت ،بحيث يتم نقل

الوثائق والمستندات الكترونيا.

()4

 استخدام الوسيط االلكتروني :يعتبر الحاسوب المرتبط المتصل بشبكة
االنترنت ىو الوسيط االلكتروني.

()5

 سرعة تنفيذ وتطبيق إجراءات التقاضي :تعتبر عممية تطبيق إجراءات
التقاضي عبر شبكة االنترنت إنجا از سريعا في تطبيقيا بين الطرفي

التقاضي ،حيث يتم ارسال واستالم المستندات والوثائق دون الحاجة
النتقاليما مرات عديدة لمقر المحكمة وىذا يقمل االزدحام واكتظاظ المحاكم

والجمسات.

()6

 تحل وسائل الدفع االلكتروني محل الدفع العادي النقدي في سداد
المصاريف القضائية.

()7

 اثبات إجراءات التقاضي ،تعد الكتابة دليال لإلثبات اذا كانت موقعة يدويا
وفق المعامالت التقميدية ،اما في التقاضي االلكتروني ،عن طريق المستند

االلكتروني والتوقيع االلكتروني.

()7

 تنفيذ عممية التقاضي االلكترونية من خالل خمق محاكم الكترونية :التقاضي
االلكتروني ىو المرحمة الالحقة بعد انشاء محكمة الكترونيو ،حيث انو ال
نستطيع ان رفع دعوى الكترونية بدون ان يكون لممحكمة موقع عمى

االنترنت.

()8
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ثانيا :مستمزمات التقاضي عن بعد
ليتسنى لنا تطبيق إجراءات التقاضي عن بعد ،فان ىذا يتطمب وجود
مستمزمات فنية وتأىيمية تقتضي ان يستند عمييا النظام القضائي الحديث،

لتحقيق اىداف العدالة المرجوة ،وىذه المستمزمان نوعان المستمزمات الفنية
والمستمزمات التأىيمية وىذا ما سنبينو عمى النحو التالي:

_1المستمزمات الفنية

ويقصد بذلك ىو ان االشخاص المعنيين الذين سيقع عمييم مسؤولية تطبيق

إجراءات التقاضي االلكتروني ،بدءا من تسجيل الدعاوى ومراحل النظر فييا

ومعيم المحاميين الذين سيترافعون لدى ىذا النظام ينبغي أن يكونوا من ذوي

الخبرة في مجال عمم الحاسوب والبرامجيات وتصميم المواقع االلكترونية

وادارتيا.

()9

 _2المستمزمات التأهيمية
لكي نكون امام نظام قضائي معموماتي ،فان ىذا يتطمب تأىيل وتدريب

قضاة معموماتيين وكتبة الكترونيين( كتاب ضبط) وكوادر متخصصة بإدارة
المواقع االلكترونية وتصميم البرامج ومراقبة األنظمة والممفات االلكترونية
وحمايتيا باإلضافة الى المحامين متدربين عمى طرق تقديم الدعاوى،

والمستندات الكترونيا.

()10
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المحور الثاني -التجسيد التطبيقي لمتقاضي عن بعد لسد
الفجوات الناتجة عن كوفيد_:19

يتمثل التجسيد التطبيقي لمتقاضي االلكتروني ،من خالل المحكمة
االلكترونية ،وىي التي تعتبر اىم وسائل التقاضي االلكتروني ،ولعل ىذا ما

سوف نتناول الحديث عنو في ىذا المحور باإلضافة الي التجربة لبعض الدول

العربية لممحاكم االلكترونية.

أوال  :وسائل التقاضي عن بعد
لغرض تطبيق إجراءات التقاضي عن بعد ،البد من وجود محكمة تعمل
بوسائل الكترونية يباشر من خالليا مجموعو من القضاه نظر الدعاوى والفصل
بيا بموجب تشريعات تخوليم مباشره اإلجراءات القضائية بتمك الوسائل باعتماد

تقنيات فائقة في الحداثة لممفات الدعاوى والتي سيتم تدوين اإلجراءات القضائية

من خالليا أي بمعنى برمجة الدعوى االلكترونية او حوسبة الدعوى ،لتكتمل

منظومة ىذا النظام.

()11

وىذا االمر دفع العديد من الفقياء الي تعريف المحكمة االلكترونية ،حيث
انيا عبارة عن حيز تقني معموماتي ثنائي الوجود أي بين شبكة الربط الدولية

االنترنت وبين مبنى المحكمة ،والمحكمة االلكترونية تعكس الظيور المكاني

لممحاكم والمجالس القضائية ومن خالليا يعمل كتاب الضبط عمى تسجيل

القضايا ومتابعة اإلجراءات القضائية ،كما يباشر القضاة نظر الدعاوي والفصل

فييا بموجب تشريعات تخوليم مباشرة اإلجراءات القضائية الكترونيا.
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ويقوم تنظيم المحكمة اإللكترونية عمى توافر العناصر التالية:
 .1المعدات واألجيزة الحاسوبية :حيث انو يجب ان يكون في قاعة المحكمة

جياز حاسوب رئيسي يتم بموجبو اظيار ممف الدعوى ،وكافة اإلجراءات
المراد اتخاذاىا بشأن الممف ،ويرتيط الحاسوب الرئيسي مع حاسوب القاضي

الذي ينظر الدعوى ،ليتمكن من االطالع عمى ممف الدعوى ،وكما يظير
ممف الدعوى ببرنامجة امام كل الحاضرين عمى الجياز الرئيسي وكذلك

لمحاضرين الكترونيا خارج مبنى المحكمة.

()13

 .2انشاء موقع لممحكمة عمى شبكة االنترنت :حيث يتم تصميم موقع عمى
شبكة االنترنت يعتبر عنوانا الكترونيا لمدائرة او المحكمة يستطيع من خاللو

كل صاحب عالقة تنفيذ نوعين من الخدمات

 .3السجالت االلكترونية :وعبارة عن قاعدة بيانات عمى الشبكة الداخمية لكل
محكمة بتم من خالليا قيد بيانات الدعوى او إعطائيا رقما معموماتيا

متسمسال ،بحيث يمكن ان يستخرج من ىذا السجل ممف الدعوى االلكتروني

الذي ىو عبارة عن برنامج حاسوبي.

()15

اما في ما يتعمق بعناصر المحكمة االلكترونية :فيي تتكون من العناصر التالية
 .1قضاة المعمومات :وىم مجموعو من القضاة النظاميين ،يباشرون المحاكمات
من خالل موقع كل منيم لدى المحكمة االلكترونية والتي بيا موقع الكتروني

عمى اإلنترنت.

()16
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االلكترونية :وىم مجموعو من الموظفين الحقوقيين

والمتخصصين أيضا بتقنيات الحاسوب والبرمجيات وتصميم وادارة المواقع

االلكترونية ومؤىمين لمعمل في ىذا المجال.

 .3إدارة المواقع والمبرمجين :وىم مجموعو من االداريين والفنيين المتواجدين
خارج قاعة المحكمة وفي أقسام مجاورة ليا ،ويكون اىم واجباتيا متابعة

سير إجراءات المحاكمة ومعالجة األعطال التي تحدث في األجيزة اثناء
()17

المرافعة وكذلك معالجو األخطاء الفنية قبل وقوعيا.

 .4المحاميين المعموماتيين :وىذا المصطمح يطمق عمى المحامي الذي بحق لة
تسجيل الدعوى والترافع في المحكمة االلكترونية.

()18

وبناء عمى ما تقدم يرى الباحث انو أصبحت الحاجة ممحة ،إلنشاء نظام
التقاضي االلكتروني ،وخاصة في ظل انتشار فاير كورونا الذي من اىم

إجراءات السالمة العامة ،ىو التباعد االجتماعي.

وكما انو في ظل انتشار الفايروس أدى ذلك الي اغالق كافو مرافق

والمؤسسات في غالبيو دول العالم ،ومن ضمنيا المحاكم ،وىذا أدى بدوره الي
تأخير النظر في العديد من القضايا ،وخاصة التجارية منيا والمطالبات المالية،

االمر الذي أدى الي ظيور حالة من الكساد االقتصادي في غالبية دول العالم

وباإلضافة الي تراكم المئات من الدعوى الغير منظور فييا ،وعميو ونظ ار لمتقدم

العممي والتكنولوجي بكافة مرافق الحياه أصبحت الحاجة ضرورية إلنشاء نظام

التقاضي االلكتروني ،الذي بموجبو يسرع النظر في العديد من القضايا والفصل
بيا.
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ثانيا :الحماية التقنية والجنائية لبيانات المحكمة االلكترونية
في ما يتعمق بالحماية التقنية فان المقصود بيا مجموعو من الوسائل

واألدوات واإلجراءات الالزم توفيرىا لضمان حماية المعمومات من االخطار

الداخمية والخارجية ،التي تعطل ،عممية التعدي عمى بيانات المحكمة

االلكترونية ومعموماتيا ومقوماتيا ،فضال عن إمكانية الوصول الي تحديد

مرتكب ىذه األفعال باعتبار ان األنظمة التي تتحكم في تمك المجاالت تعمل
في اطار شبكات تربطيا معا ،ومن مظاىر الحماية التقنية:

()19

 .1تشفير بيانات المحكمة االلكترونية ومعموماتيا المتداولة عبر الشبكة.
 .2استخدام الجدار النارية :وىي احدى وسائل االمن المعموماتية ،وىو عبارة
عن برنامج يستعمل كبواب لمتحكم بنقاط الدخول ما بين الشبكة

والمستخدمين.

 .3تامين خصوصية المعمومات :بحيث ال تستعمل المعمومة من غير الغرض
المرخص بة من صاحب المعمومة ،وىذا يتعين وثيقو خصوصية بموجبيا

تحدد الخطوات الواجب اتباعيا لمحصول عمى مستوى عالي من

الخصوصية.

 .4تامين سريو المعمومات :وىو تحقيق الحماية لمحتوى البيانات ضد محاوالت
التغير او التعديل او المحو.

 .5مكافحة فايروس الحاسب االلي وحفظ نسخ احتياطية من برامج الحاسب
االلي.

في ضوء ما اكتشف من الخطر الداىم
اما في ما يتعمق بالحماية الجنائية ف

لمجرائم المرتكبة عبر الوسائط االلكترونية ،فان ىناك تشريعات تعرف بقانون
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

226

أ.عبد الناصر دراغمة-
ط د .ميرفت حبايبه

"استم اررية التقاضي بين الفكرة العصرية وجائحة كوفيد"19-

الجرائم اإللكترونية ،متوفر في غالبية الدول وبموجب نصوص ىذا القانون،
فانو في حال ارتكاب أي صوره من صوره الجرائم المرتكبة عبر الوسائط

االلكترونية ،يتم المجوء الي نصوصو.

ولدى الحديث عن الصعوبات والتحديات التي تواجو نظام التقاضي عن بعد

يرى الباحث ان اىم الصعوبات تكمن في غياب النصوص التشريعة التي تنظم

إجراءات التقاضي عن بعد في غالبيو دول العالم وخاصة الدول العربية،

باإلضافة الى عدم توفر كافو اإلمكانيات التقنية الحديثة في بعض الدول

النامية ،لمقيام بإجراءات التقاضي عن بعد من أجيز حاسوب وبرامج وكادر من
الموظفين المدربين ،وبالتالي فانو البد من قيام الجيات المختصة في كل الدول
من اجل إيجاد نصوص تشريعيو تعالج إجراءات التقاضي عن بعد ،لما ليا من

اثار ايجابيو في تسريع إجراءات التقاضي والسير في ممفات الدعوى لدا من
تراكميا في المحاكم.
نتائج الدراسة:

في ضوء ما تقدم تناولنا الحديث عن التقاضي عن بعد عبر تقسيم ىذه
الدراسة الي محورين بحيث تناول المحور األول ،الحديث عن الجانب النظري

أللية التقاضي عن بعد.

 .1وتم تعريف التقاضي عن بعد انة عبارة عن نظام قضائي معموماتي جديد

يتم بموجبة تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة االلكترونية

بوساطة اجيزه الحاسوب المرتبطة بشبكو االنترنت وعبر البريد االلكتروني،

لغرض سرعو الفصل في الدعاوى وتسييل إجراءاتيا عمى المتقاضيين وتنفيذ

االحكام الكترونيا.
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 .2وكما تم تميز التقاضي االلكتروني في عدد من الخصائص ،وىي ،حمول
الوثائق اإللكترونية محل الوثائق اليدوية ،ارسال المستندات والوثائق

الكترونيا عبر شبكة االنترنت ،استخدام الوسيط االلكتروني ،سرعة تنفيذ

وتطبيق إجراءات التقاضي ،تحل وسائل الدفع االلكتروني محل الدفع العادي

النقدي في سداد المصاريف القضائية

 .3في ما يتعمق بإثبات إجراءات التقاضي ،تعد الكتابة دليال لإلثبات اذا كانت
موقعة يدويا وفق المعامالت التقميدية ،اما في التقاضي االلكتروني ،عن

طريق المستند االلكتروني والتوقيع االلكتروني.

 .4وفي ما يتعمق في تنفيذ عممية التقاضي االلكترونية يكون من خالل خمق
محاكم الكترونية :حيث ان التقاضي االلكتروني ىو المرحمة الالحقة بعد

انشاء محكمة الكترونيو ،حيث انو ال نستطيع ان رفع دعوى الكترونية بدون

ان يكون لممحكمة موقع عمى االنترنت.

 .5ما في يتعمق في مستمزمات التقاضي عن بعد فكان ىناك نوعين من
المستمزمات وىي المستمزمات الفنية ،والتأىيمية.

 .6في ما يتعمق في التجربة العربية لممحاكم اإللكترونية في ظل جائحة كوفيد
_ 19كان ىناك عدة تجارب عربية كما في المغرب واالمارات العربية

المتحدة ومصر اال اننا تناولنا الحديث عن التجربة اإلماراتية كونيا التجربة

العربية الناجحة.
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توصيات الدراسة:
 .1نوصي لممشرع الفمسطيني عمى ضرورة اصدار تشريع خاصة بإجراءات

واليات التقاضي عن بعد ،من خالل الجيات المختصة بالدولة  ،والتي تبدأ

من التبميغ االلكتروني ،من خالل الجيات المختصة بالدولة ،وتبدأ بتعديل
تعديل نص الماده ( /7ج) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

رقم (  )2لسنو  2001بحيث تصبح "أي طريقو اخرى تقررىا المحكمة بما
يتفق وأحكام ىذا القانون باالضافو الي التبميغ االلكتروني "

 .2نوصي بالعمل عمى تطوير عممية التعاون ما بين مجمس القضاء األعمى
الفمسطيني ووزراة العدل الفمسطينية ،مع نظيراتيم من الدول التي سبقتنا

بتطوير نظاميا القضائي باعتماد تكنولوجيا المعمومات ،وتطبيق إجراءات

التقاضي عن بعد ،واالخذ بالخبرات المطبقة بما يتفق مع القوانين الفمسطينية
 .3نوصي لمجمس القضاء األعمى بضرورة تدريب القضاة ومعاونييم عمى
استخدام الوسائل االلكترونية في العمل القضائي.

 .4نوصي بالبدء بتجييز البنية التحتية لشبكات االنترنت ،واعداد البرامج
الالزمة لذلك.

 .5نوصي بنشر الوعي من قبل الجيات المختصة ،لدى لكافة شرائح المجتمع
وتييئتيم لقبولو والتعامل معو.

 .6نوصي بإصدار تشريع يحدد عمر القضية في المحكمة ،بمعنى ان تكون

مدة قانونية محددة لتداول الدعوى داخل المحكمة في محاكم الدرجة األولى

اوغيرىا ،لمتخمص من ظاىرة البطء في تطبيق إجراءات التقاضي االلكتروني

لتحقيق عدالة اسرع.
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قائمة المصادر والمراجع
 .1الموقع االلكتروني  www.ahewar.orgتاريخ الزياره  2020-8-5الساعو 8
مساءا.

 .2ىادي عبداهلل الكعابي ،نظام التقاضي عن بعد ،مقال منشور في مجمة المحقق
الحمي لمعموم القانونية والسياسية ،العدد األول –السنو الثامنة.2016-

 .3حازم محمد الشرعة ،التقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية ،دار الثقافة
لمنشر.2010 ،

 .4ليمي عصماني ،نظام التقاضي االلكتروني الية ال نجاح الخطط التنموية ،مقال
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"جائحة كورونا كقوة قاهره واثرها على املواعيد الاجرائية الواردة في
قانون اصول املحاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني "
"Corona as a force majeure and its impact on the procedural deadlines
"contained in the Palestinian Commercial and Civil Procedures Law
الوليد احمد حسين درابيع
ماجستير قانون عام
جامعة القدس
ممخص:
تتناولت الدراسة جائحة كورونا كقوة قاىره واثرىا عمى المواعيد االجرائية

الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني  ،واتبعت في

ذلك المنيج الوصفي التحميمي من اجل تحقيق أىداف البحث ،وقد انتيت

الدراسة الى وجود بعض القصور في النصوص التشريعية في قانون أصول

المحاكمات المدنية الخاصة بسقوط الخصومة ومن ذلك المعالجة التشريعية

لموضوع القوة القاىره واثرىا عمى المواعيد االجرائية ،في ظل الحاجة لحماية

الحق االجرائي لممتقاضين تتسبب جائحة كورونا باثار سمبية عمى المتقاضيين

من حيث تاخير تمتع المدعي بحقوقو واطالة امد التقاضي كما تسببت جائحة
كورونا ،والى وضع المقترحات والتوصيات حال لتمك اإلشكاالت.
الكممات االفتتاحية :المواعيد االجرائية ،القوة القاىره ،جائحة كورونا ،قانون
اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني.
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Abstract:
The study deals with Corona as a force majeure and its impact on
the procedural dates mentioned in the Palestinian Civil and
Commercial Procedures Law, and in that it followed a descriptive and
analytical approach in order to achieve the objectives of the research.
Cairo and its impact on procedural dates, in light of the need to protect
the procedural right of litigants, the Corona pandemic causes negative
effects on litigants in terms of delaying the plaintiff’s enjoyment of his
rights and prolonging litigation as caused by the Corona pandemic,
and the study has concluded that there are some deficiencies in the
texts
Key words: new deadlines, new law, new general atmosphere law.

مقدمة

ان لفكرة القوة القاىرة وجود حقيقي في ظل القوانين والتشريعات المدنية

في معظم دول العالم حيث نجد ان بعض ىذ الدول عالجت ىذه المسالة في

تشريعاتيا الوطنية ،فمن المتصور ان جميع دول العالم قد تتعرض لقوة قاىره

تؤثر عمى مناحي الحياة اليومية من اقتصاد وصحة ويتطمب اجراءات قانونية

لمواجيتيا واحد انواع القوة القاىرة التي غزت كوكب االرض ىو وباء كورونا
1

(كوفيد .)19

حيث انو بعد انتشار فايروس كورونا ووصولو لكافة دول العالم ،كان

يجب وجود تدخل قانوني من قبل السمطة التشريعية وبسبب الظروف السياسية

وعدم انعقاد المجمس التشريعي منذ عام

 ،2007اصدر الرئيس الفمسطيني

محمود عباس بموجب الصالحيات الممنوحة لو بموجب القانون االساسي

الفمسطيني 2،حيث اعمن الرئيس حالة الطوارئ الصحية العامة لمواجية وباء
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كورونا بموجب مرسوم رقم 1لسنة 2020م بشان اعالن حالة الطوارئ لمدة

شير بتاريخ  3،2020/3/5ونتيجة الستمرار في انتشار الوباء وبعد انتياء

المدة صدر مرسوم رقم ( )3لسنة 2020م بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة شير
ايضا منذ تاريخ  4،2020/4/4وبعد ذلك اصدر الرئيس الفمسطيني مرسوم رقم

 4لسنة  2020بشان تمديد حالة الطوارئ لمدة شير وذلك بتاريخ

 5،2020/5/5وبعد ذلك اصدر الرئيس ايضا مرسوم رقم  5لسنة  2020بشان
تمديد حالة الطوارئ لمدة شير بتاريخ  6،2020/6/2وصدر قرار بقانون رقم

 23لسنة  2020بشان المصادقة عمى تمديد حالة الطوارئ في االراضي
الفمسطينية وعمى المرسوم رقم

 5لسنة  2020وذلك بتاريخ 2020/6/2

7

باالضافة الى مرسوم رقم  6بشان تمديد حالة الطوارئ لمدة شير ايضا بتاريخ
8

.2020/7/5

وعمى اثر قرار الرئيس بإعالن حالة الطوارئ ترتب عمى ذلك عدة ق اررات

من ضمنيا القرار بقانون رقم (  )10لسنة 2020م بشأن وقف سريان مدد
التقادم والمواعيد واآلجال القانونية خالل حالة الطوارئ الذي صدر بتاريخ

 ،2020/4/7والذي الغي بموجب القرار بقانون رقم  16لسنة  2020م بشأن
استمرار نفاذ الق اررات بقانون والق اررات والتدابير المتعمقة بحالة الطوارئ.

ولقد نصت المادة رقم  1من القرار بقانون رقم  10لسنة  2020عمى انو

تعتبر مدة اعالن حالة الطوارئ لمواجية القوة القاىره سببا قانونيا لوقف سريان
مدد التقادم والمواعيد واالجال والمدد القانونية كافة" معتب ار الكورونا قوة قاىره.

تكمن أىمية البحث من خالل األمور اآلتية:

• أىمية الموضوع الذي تناولو ومالمستو لمواقع الذي نعيشو حيث ان الحق في
التقاضي حق دستوري وارد في القانون االساسي الفمسطيني وان القوة القاىرة
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تحول دون ممارسة المواطن الفمسطيني ليذا الحق ومطالبتو بحقوقو المدنية،
لفترة سريان القرار ووقف تطبيق وسريان المواعيد االجرائية بموجب قرار بقانون

صادر عن الرئيس الفمسطيني.

• حداثة الموضوع ،وعدم وجود بحث عممي متخصص تناولو عمى حد إطالعي
مع وجود الحاجة لمثل ىذه األبحاث لكل من يعمل في القانون والقضاء.

،

ويطرح ىذا البحث عدة إشكاليات تحتاج إلى الدراسة واإلجابة عنيا

وتتمثل في بيان "مدى تطابق القوة القاىرة عمى جائحة فيروس كورونا؟ وما أثر
تطبيق قرار الرئيس الفمسطيني بوقف مدد التقادم وسريانيا عمى النظام القانوني

في فمسطين؟ والى أي مدى كان ىنالك نقص او قصور تشريعي في معالجة
مسالة القوة القاىرة ووقف سريان المواعيد االجرائية والتقادم في القانون

الفمسطيني بشكل يراعي حق المواطن الفمسطيني في التقاضي ويحافظ عمى

االمن والنظام العام؟
تقسيم البحث

اآلتي:

ارتأينا تقسيم ىذا البحث إلى مطمبين ومقدمة وخاتمو ،وذلك عمى النحو
الم بحث االول :القوة القاىرة والمواعيد االجرائية في الدعوى

المدنية(مدخل مفاىيمي).

الم بحث الثاني :االثار المترتبة عمى وقف المواعيد االجرائية عمى قانون

اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني.

الم بحث االول :القوة القاىرة والمواعيد االجرائية في
الدعوى المدنية
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تعد القوة القاىره احد صور السبب االجنبي

9

التي تناوليا التشريعات

المقارنة بالذكر وضعت شروط ليا ،أن ليا تاثير كافة وجو الحياة اليومية

واالطار القانوني مثل المسؤولية المدنية والتعاقد والمدد القانونية ،سنحاول من

خالل ىذا المبحث تناول مفيوم القوة القاىره وشروط تطبيقيا (في مطمب أول)،
وسنعرج لممقصود بالمواعيد االجرائية واىميتيا في (مطمب ثان).
المطمب االول :مفيوم القوة القاىرة وشروط تطبيقيا .

يعرف قوة قاىرة في الفقو بانو  ":تمك الواقعة التي يتعذر عمى االنسان

دفعيا والتي ال يمكن توقع حصوليا عادة ويمكن اسناد الضرر الحادث

لممضرور الييا فيي قد تتمثل بزلزال او فيضان او حرب او اي احداث مادية

او ازمات اقتصادية ما دامت مستحيمة الدفع والتوقع"،

10

وعرف ايضا" حادث

غير متوقع ال يد لمشخص فيو وال يستطاع دفعو ويترتب عميو ان يصبح االلتزام
11

مستحيال".

اما بخصوص التشريعات فمم تشر اغمب التشريعات بما فييم التشريعات

الفمسطيني الى تعريف لمقوة القاىرة بينما اكتفت بذكر االثار المترتبة عميو حيث
نص في قانون عمى اثر عمى العقود فنجد ان المادة

 261من قانون المدني

االردني":اذا ثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي ال يد لو فيو
كافة سماوية أو حادث فجائي او قوة قاىرة" ،ولقد نصت المادة

 165من

القانون المدني المصري عمى :اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب

اجنبي ال يد لو فيو ،كحادث مفاجئ او قوة قاىرة او خطا من المضرور أوخطا

من الغير" ولقد نصت المادة  181من مشروع القانون المدني الفمسطيني انو"

اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي ال يد لو فيو ،كقوة قاىره،

او خطا من المضرور ،اوخطا من الغير ،كان غير ممزم بتعويض ىذا الضرر
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ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك " ويالحظ ىنا بان اغمب التشريعات
لم تتناول تعريف مباشر لمقوة القاىره حيث كان التركيز في ذكر االثار المترتبة

عمى القوة القاىره دون غيرىا.

اما االجتيادات القضائية فاشارات الى القوة القاىره

حيث ان المحكمة

العميا بغزة بصفتيا محكمة نقض كان ليا موقف من القوة القاىرة يتمثل في

الموسفة
"وحيث ٔان المحكمة بعد ٔان دققت في األوارق ترى ٔان األحداث الدموية ٔ
التي شيدتيا مدينة غزة قد حالت دون تقديم الطعن ىذا في اليوم األربعين من

تاريخ صدور الحكم ،وىذه األحداث تعتبر قوة قاىرة ال دخل لمطاعن فييا لذلك

يكون دفع المطعون ضدىما في غير محمو واجب الرفض وبذلك يكون الطعن
12

مقبوال شكال"

وعمى العموم يشترط لقيام القوة القاىره توافر شروط معينة تمثل في:
الشرط االول :االستحالة في التنفيذ
يقصد باالستحالة كشرط من شروط القوة القاىره ىي االستحالة المطمقة
13

لوجود قوة قاىرة ال يستطيع الممتزم دفعو.

الشرط الثاني :عدم امكانية توقعو
احد الشروط اليامة ايضا لمقوة لقاىره يتمثل في عدم امكانية توقع القوة

القاىره ،بحيث يجب ان يكون حادث مفاجئ غير متوقع لمكافو وال يكن في

الوسع توقعو ،فاذا امكن توقعو يعد حادث مالوف وال يعد قوة قاىره
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في ىذا الشرط معيار موضوعي ال ذاتي حيث انو ال يكتفي بالشخص العادي
15

بل يجب ان يكون عدم االمكان مطمقا ال نسبيا يمس جميع المواطنين.

وىذا ما بينو االجتيادات القضائية محكمة النقص المصرية عمى ٔانو "من

المقرر في قضاء ىذه المحكمة ٔانو يشترط العتبار الحادث قوة قاىرة ،عدم

وقايع الدعوى التي
ٕامكانية توقعو واستحالة دفعو ،وىذان شرطان يستمدان من ٔ

تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فيميما من ٔاوراقيا وىنا نالحظ ٔتاكيدا لما تم
ذكره بخصوص ِ
سمطة محكمة الموضوع في ٔ
مسالة تحققيا من الطعن
16

المدني".

لذا يجب عمى االطراف المتعاقدة في ظل الظروف الصحية التي يمر

بيا العالم العمل والسعي عمى التخفيف من االضرار والتعاون المشترك واعتبار

عدم التنفيذ االطراف لاللتزامات ىو الحل النيائي والتي يجب السعي عمى
17

تجنبو.

وباالطالع عمى ىذه الشروط نجد ان جائحة كورونا تعد قوة قاىرة حيث

لم يكن في مقدور أي شخص توقعيا ولم يستطع العالم باسره من دفعيا

باالضافة الى عدم وجود قدرة اليجاد مصل يعالج ىذا الفيروس ،كما ان عدم

قدرة المتقاضين عمى المجوء الى المحاكم تتاتي لوجود ق اررات صادرة من
18

السمطة العميا في الدولة بذلك وليس لتقصير من جانب المتقاضين.

بعد ان تناولنا في ىذا المطمب المقصود بالقوة القاىره وشروط تطبيقيا،

سنبين في مطمب ثان مفيوم المواعيد االجرائية واىميتيا.
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المطمب الثاني  :مفيوم المواعيد اإلجرائية واىميتيا في الدعوى

المدنية.

لم يتناول قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة 2001
أي تعريف لممواعيد االجرائية اال ان المغة واالصطالح الفقو والتطبيقات

القضائية تناولتو بالتعريف.

الميعاد في المغة" جمعيا مواعيد ،من المواعدة  ،وىو موضوع القواعد

ووقتو ،والقواعد ال يكون اال وقتا او موعدا"،

19

بينما تعرف المواعيد اصطالحا

بانيا" االجل الذي يحدده القانون ،إلجراء عمل من اعمال المرافعات خاللو ،او
قبل حمولو ،او ىو االجل الذي يحرم القانون اجراء العمل حتى ينقضي"

20

في القران الكريم فنجد ان مصطمح مواعيد قد ورد في قولو تعالى" قالو ما
اخمفنا موعدكم بممكنا ولكنا حممنا او از ار من زينة القوم"،

21

اما

وقال تعالى "بل

زعمتم الن نجعل لكم موعدا" 22وقال تعالى "قال موعدكم يوم الزينة وان يحضر
23

الناس ضحى".

يعرف المواعيد االجرائية في الفقو بأنو :المواعيد ىي مدد وأوقات زمنية
محددة بنص القانون ،تتم اجراءات التقاضي خالليا او بعد انتيائيا او قبل
24

بدايتيا ،وأال سقط الحق في القيام بيا".

وتكمن ضرورة وجود مواعيد اجرائية في سعي المشرع الى التحقيق توزان

بين امرين االول عدم تشكيل االجراءات عائقا امام الفصل في المنازعات كون

العدالة الطويمة ظمم لذا يجب ان يكون ىنالك قيد زمني إلجراءات الدعوى لعدم
اثقال كاىل القضاء والتخاذ االجراءات الالزمة ،اما االمر الثاني فيكمن في ان
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التقاضي يتطمب وقت كافي لمخصوم حتى يستطيعوا اعداد دفوعيم القانونية
25

وتقديميا حتى يتحقق الغرض من حق الدفاع لممواطنين.

فجيب ان تكون المواعيد االجرائية متو اززنة ،فال تكون بالغت القصر مما

يؤدي الى تفويت فرصة االستعداد لممتقاضين وتؤثر عمى حسن اداء العدالة،

وفي الوقت نفسو ان ال تكون طويمة بشكل يؤدي الى تابد المنازعات مما يجعل
26

المطالبات سيفا مسمطا عمى االفراد المتقاضين.

حيث ان المشرع الفمسطيني في قانون اصول المحاكمات المدنية

والتجارية رقم  2لسنة  2001قد ربط االجراءات القضائية بمواعيد ثابتو يجب
مراعاتيا عند مباشرة ىذا االجراء ولكن بسبب القوة القاىرة يتوقف تطبيق ىذه

المواعيد وىو ما يعد خروجا عن االصل العام لحين االنتياء من ىذا السبب

ومن ضمنيا.

والسؤال الذي يثار ىنا ما ىو القانون الذي ينظم الدعوى المدنية امام

القضاء الفمسطيني؟

ينظم المواعيد االجرائية امام القضاء الفمسطيني قانون اصول المحاكمات

المدنية والتجارية رقم  3لسنة  2001حيث اشار القانون بخصوص الالئحة
الجوابية في المادة (  )62عمى المدعى عميو أن يقدم إلى قمم المحكمة الئحة
جوابية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبميغو الئحة الدعوى ،من أصل

وصور بعدد المدعين مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعو ،فإن لم تكن بحوزتو

فعميو أن يقدم بياناً بالمستندات التي بوسعو الحصول عمييا دون اإلخالل بحقو
في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.

27

ولقد بين ذات القانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حاالت شطب

الدعوى المدنية حيث نص عمى عدة حاالت لشطبيا من ضمنيا عدم حضور
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

241

كورونا كقوة قاىره واثرىا عمى المواعيد االجرائية الواردة في قانون

الوليد درابيع

اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني

28

المدعي والمدعي عميو لمجمسة ،

وبينت القانون ذاتو اثر شطب الدعوى وعدم

تقديم طمب تجديدىا خالل ستين يوما من تاريخ الشطب مبينا انو يترتب عمى

ذلك اعتبار الدعوى كان لم تكن ،وكذلك االمر في حال تجديد الدعوى وعدم

حضور المدعي في الجمسة االولى يترتب عمى ذلك تأجيل الدعوى أو اعتبارىا
29

كأن لم تكن.

اما بخصوص الطعون في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية :

اشار القانون الى مواعيد ومدد قانون لمتقدم بطعون حيث

يستطيع المتقا ضين

الطعن بالق اررات واالحكام الصادر عن المحكمة المختصة بمختمف درجات

التقاضي التي ينضميا القانون الفمسطيني ومن ضمنيا االستئناف الذي حدده

القانون بمدة ثالثين يوما في حين يكون في المواد المستعجمة مدتو خمسة عشر

يوما 30كما نجد ان القانون قد حدد ميعاد الطعن بالنقض بمدة اربعين يوما

لممتقاضين 31،في حين اوجب القانون ان تكون ميعاد الطعن بطريقة الطعن
باعادة المحاكمة ثالثين يوما من يوم ظيور الغش او الحيمة او ثبوت اقرار
32

تزوير فاعمو او الحكم بثبوت ذلك او حكم فيو عمى شاىد الزور.

ونجد ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني لم يشر

الى قطع الخصومة بسبب القوة القاىره مما دفع جانب من الفقو الى القول ان
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني لديو قصور في معالجة

موضوع السبب االجنبي بشكل عام والقوة القاىره بشكل خاص– وىو ما نتفق

معو الباحث -واشار الى انو يجب تعديل نص المادة

 21من قانون اصل

المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001باضافة (يترتب عمى حدوث
سبب اجنبي وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطالن
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االتفاقات التي تخالف ذلك  ،ال يجوز باي حال ان تيد مدة الوقف عن المدد
33

المحددة في المادة  1/137من القانون.

ان تناولنا في ىذا المطمب المقصود بالمواعيد االجرائية واىميتيا،

وسنعرج في اثر القيوة القاىرة عمى المواعيد اإلجرائية في القانون األصول

المحاكمات المدنية الفمسطيني.

المبحث الثاني :اثر تطبيق القيوة القاىرة عمى المواعيد

اإلجرائية في قانون األصول المحاكمات المدنية الفمسطيني.
سنتناول في اآلثار المترتبة عمى وقف السير بالمواعيد االجرائية عمى

المتقاضين في مطمب اول ،وسنعرج سنبين االثار القانونية عمى وقف السير

بالمواعيد االجرائية عمى السمطة القضائية.

المطمب االول :اآلثار المترتبة عمى وقف السير بالمواعيد االجرائية

عمى المتقاضين.

استمر القرار بقانون رقم  10لسنة  2020بشان وقف المواعيد االجرائية

صدر بتاريخ  2020/4/7واتم نفاذه لغاية صدور قرار بقانون رقم

 16لسنة

 2020المنشور حتى عام  2020/5/5ىذه الفترة التي تراوحت نحو شير
كامل ساىمت في الحفاظ عمى المواعيد االجرائية وترتب عمييا اثار كبيره

مست المتقاضين.

ومن الجدير بالذكر أن حدوث أحد حاالت القوة القاىرة يترتب عميو إما

إيقاف الميعاد أو انقطاعو ،فينتج عنو أن يطول الميعاد والمقصود بانقطاع

الميعاد أن يتم إغفال ما مضي من ميعاد حتى ولو قرب عمي االكتمال وبداية
34

ميعاد جديد بعد انقضاء الحالة القاىرة".
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وتفاديا من سقوط االجال والتي تمحق اشد الضرر بالمتقاضين امام
المحاكم الفمسطيني اتجو المشرع الفمسطيني الى اصدار قرار بقانون بوقف

المواعيد االجرائية والذي ساىم في حماية الحق االجرائي لممتقاضين اال انو

تسبب باضرار كبيرة الطراف الخصومة.

واعتبر البعض بان االثر الذي يرتبو القوة القاىره عمى المواعيد االجرائية

ذو طابع سمبي ،حيث يؤدي الى وقف المواعيد االجرائية ويستمر ذلك الى زوال
الحادث القيري ومن بعد ذلك يستانف الميعاد ويتم ضم ما فات من الميعاد الى
35

ما يستجد من مدة بعد زوال العارض الذي تسبب بالوقف.

فتتسبب القوة القاىرة في عدم قدرتو عمى مباشرة االجراءات القانونية

الالزمة لمتقاضي لسبب خارج عن ارادتو ويؤدي الى توقف المواعيد االجرائية

الى حين زوال العارض الذي اثر عمى نظر الدعوى ،وىو ما يستدعي منح

المتقاضيين فرصة اخرى يستطيع خالليا ممارسة حقو بالتقاضي في ظروف
36

طبيعية.

وعميو ،يتضح جميا ان تاثر المواعيد االجرائية تؤثر عمى حق المواطن

الفمسطيني في التمتع بالحقوق الدستورية التي اوجبيا القانون الفمسطيني ومن

ضمنيا الحق في التقاضي المنصوص عميو في القانون االساسي الفمسطيني
في المادة  30مما يتطمب يستوجب ايجاد سبل من قبل جيات االختصاص
لمواجية االثار المترتبة عمى القوة القاىره والتي تمس المواطنين الفمسطيني.

ونجد ان المتاثر االكبر من وقف المواعيد االجرائية ىو المدعي خاصة

بعد صدر القرار بقانون رقم  11لسنة 2020م بشأن تأجيل الحبس بقضايا

التنفيذ في حالة الطوارئ حيث نص عمى تاجيل حكم المحبوس المحكوم عميو
في دين مدني اذا لم يتجاوز مجموع الدين مائة الف دينار او ما يعادليا
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بالعممة 37،و ىذا االمر الذي من شانو ان عطل عجمة االقتصاد خاصة
لمشخص المقتدر الذي لم يتاثر من القوة القاىره الذي رتبيا فايروس كورونا،
واعتبره بعص المدعى عمييم وسيمة لمتيرب من االيفاء بالتزاماتيم المتوجبو

عمييم بموجب القانون.

وبعد ان تناولنا في ىذا المطمب االثار القانونية المترتبة عمى وقف

المواعيد االجرائية عمى المتقاضين ،سنعرج في مطمب ثان الى االثار القانونية
عمى وقف السير بالمواعيد االجرائية عمى السمطة القضائية.

المطمب الثاني :االثار القانونية عمى وقف السير بالمواعيد االجرائية

عمى السمطة القضائية.

ترتب عمى وقف المواعيد االجرائية عى كافة مناحي الحياة االقتصادية

واالجتماعية واحد ىذه النواحي ىي السمطة القضائية حيث تسببت بارتفاع عدد

القضايا غير المفصولة وىو ما يساىم في اطالة امد التقاضي باالضافة الى

ارتفاع بحجم القضايا التي تستوجب التبميغ وىو ما من شانو زيادة العبئ عمى

القضاة.

ولقد بين المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجمس القضاء االعمى

االنتقالي بخصوص وقف المواعيد االجرائية بان السمطة القضائية كانت تعاني
اعباء كبيرة قبل جائحة الكورونا وبعد الجائجة اضيفت ليا اعباء جديدة تمثمت

في يادة عدد القضايا المتراكمة واعاقة العمل امام المحاكم فضال عن اعاقة

عمل المجمس االنتقالي والمحاكم في تنفيذ الخطط الصالح السمطة القضائية

والتي تقوم عمى تاىيل وتدريب القضاة وتعيين قضاة جدد ،خاصة انو في ظل

انتشار الجائحة ساىم في اعاقة التنقل والحركة بسبب عدم وجود وسائل نقل
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وىو ما دفع المحاكم الى تخصيص وسائل نقل متواضعة التي تتوافر لدى
المجمس لحاجة المحاكم الى المساعدين االداريين النجاز العمل ،وىو ما دفع

مجمس القضاء االعمى االنتقالي الى تشكيل لجنة طوارئ النجاز تصور وخطة
38

استراتيجية لمتعامل ما بعد كورونا بما يشمل التعامل مع ممفات المتراكمة.

والتساؤل الذي يثار ىنا كيف تستطيع السمطة القضائية تجاوز االثار

الكبيرة عمى المحاكم والذي تسبتت بو جائحة كورونا كقوة قاىره في ظل تراكم
الممفات وتدويرىا في الوضع الطبيعي فكيف يجب ان تتعامل في الوضع

االستثنائي؟
تعطل عمل المحاكم وتتراكم القضايا المدوره والقضايا الجديدة يظير

الحاجة إليجاد بدائل واستراتيجيات تعزي از الىم مبادئ القانون االداري والمتمثل

في دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد من خالل عمل الحكومة عمى

النيوض بعمل المحاكم واعدادىا لمواجية أي قوة قاىره او ظرف طارئ وذلك

من خالل.

اوال :التقاضي االلكتروني :والذي يعرف بانو "سمطو لمجموعة

متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى والمباشره االجراءات القضائية

ووسائل الكترونية مستحدثة ضمن نظام او انظمو قضائية معموماتية متكاممة

االطراف والوسائل تعتمد منيج تقنية شبكة الربط الدولية" االنترنت" وبرامج

الممفات الحاسوبية االلكترونية لمنظر في الدعاوي والفصل فييا بغية الوصول

لفصل سريع بالدعاوي والتسييل عمى المتقاضين"39،حيث تساىم نظام المحاكم
االكترونية عن بعد في ظل ظروف الوباء العالمي كورونا في حماية الحقوق
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والحريات لالفراد والمتقاضين بشكل عام وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة بشكل
خاص تجنبا لشقوط المواعيد االجرائية الناتج عن ىذا الوباء.

40

ثانيا :التبميغ االلكتروني :التمبيغ باستخدام الوسائل االلكترونية امر في

غاية االىمية ،اكدت عميو العديد من التشريعات المقارنة ومن ضمنيا المشرع
االردني حيث نص في المادة  7من نظام استعمال الوسائل االلكترونية في
االجراءات القضائية المدنية االردني رقم ( )95لسنة ( )2018عمى " :
أ .تعتمد الوسائل اإللكترونية التالية إلجراء التبميغات القضائية :
 .1البريد اإللكتروني.

 .2الرسائل النصية عن طريق الياتف الخموي.
 .3الحساب اإللكتروني المنشأ لممحامي.
 .4أي وسيمة أخرى يعتمدىا الوزير.

ب .عند إجراء التبميغات بالوسائل اإللكترونية تراعى الشروط والبيانات التي
يجب توافرىا في التبميغات القضائية المنصوص عمييا في القانون.

اما في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطينية فمقد نص

عمى عمى طرق التبميغ حيث نصت عمى انو يجري تبميغ باحد الطرق

التالية ":41بواسطة مأمور التبميغ ،بالبريد المسجل مع عمم الوصول بواسطة قمم

كتاب المحكمة ،أية طريقة أخرى تقررىا المحكمة بما يتفق وأحكام ىذا القانون،
إذا كان عنوان المراد تبميغو يقع في دائرة محكمة أخرى ترسل الورقة القضائية

إلى قمم تمك المحكمة ليتولى تبميغيا ٕواعادتيا إلى المحكمة التي أصدرتيا مرفقة
بمحضر يفيد ما اتخذ بشأنيا من إجراءات ،يتولى قمم المحكمة تنظيم آلية
42

التبميغ.
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ويجب ان نشير ان عبارة ( اية طريقة اخرى تقررىا المحكمة ) عبارة
فضفاضة يمكن االستناد ليا لمقيام بنصوص قانونية تدعم التمبيغ االلكتروني
ولكنيا بحاجة لتعديل لمتشريعيات الوطنية الفمسطينية لكل تنظم ىذا التبميغ

لحماية حقوق المواطنين ولعدم استخداميا بشكل سيء من قبل البعض الىدار

حقوق المتقاضيين الن الغرض منيا سير العدالة وتسريع االجراءات القانونية و

التعامل مع الظروف القاىره التي تؤثر عمى التقاضي.

وتاتي اىمية ىذه التدابير لمواجية االثار الناتجة عن القوة القاىره حيث

يعد القضاء الوسيمة الحضارية لمدولة لضمان تمكن جميع االشخاص من

العيش بامان في ظل سيادة القانون بالتقاضي يعد الساىر عمى حماية حقوق
االشخاص والجماعات وحرياتيم وافيم القضائي ووسيمة لتحقيق ما ذكر ىو

التطبيق العادل لمقانون ،لذلك فيو جياز ال يمكن ان تشتغنى عنو المجتمعات

الحديثة 43،كما ان التمبيغ االلكتروني ييدف الى تسريع االجراءات القضائية
مما يؤدي الى اختصار الوقت والجيد ،وتخفيف عبء وجيد كبير امام
44

المحضرين في اجراء التبميغ القضائية.
الخاتمة:

بعد دراستنا لموضوع جائحة كورونا واثرىا عمى المواعيد االجرائية في

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني ،خمصنا بمجموعة من
النتائج والتوصيات ،نذكرىا عمى النحو التالي:

النتائج:

- 1وجود قصور تشريعي في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفمسطيني في معالجة موضوع القوة القاىره واثرىا عمى المواعيد االجرائية

باضافة فقرة  (-4يترتب عمى حدوث سبب اجنبي وقف جميع المواعيد
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التي كانت جارية في حق الخصوم وبطالن االتفاقات التي تخالف ذلك
ال يجوز باي حال ان تيد مدة الوقف عن المدد المحددة في المادة 1/137

من القانون).

- 2تفاديا لالثار السمبية لجائجة كورونا اصدر الرئيس الفمسطيني بموجب

الصالحيات االستثنائية الممنوحة لمسمطة التنفيذية بالتشريع بموجب القانون

االساسي باصدار قرار بقانون بوقف المواعيد االجرائية وىو ما ساىم في
حماية الحق االجرائي لممتقاضين.

- 3تتسبب جائحة كورونا باثار سمبية عمى المتقاضيين من حيث تاخير تمتع
المدعي بحقوقو واطالة امد التقاضي.

- 4تسببت جائحة كورونا باثار سمبية عمى السمطة القضائية حالت دون

استمرار المرفق العام بانتظام واضطراد وتسببت بتكدس الممفات القانونية

المحالة والتباليغ وارىاق القضاة.

- 5قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني لم ينص بشكل
واضح وصريح عمى التقاضي االلكتروني والتباليغ االلكترونية كاحد تدابير

لمواجية القوة القاىره التي تؤثر عمى المواعيد االجرائية.

التوصيات:

- 1ضرورة اجراء تعديل لنصوص قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفمسطيني لتصبح.

- 2عقد ندوات ومؤتمرات لوضع اليات لمواجية اثار السمبية عمى المواعيد
االجرائية في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بشكل مشترك بين
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وزراة العدل ونقابة المحامين ومجمس القضاء االعمى ومؤسسات المجتمع
المدني.

- 3التوجو نجو اعداد خطة استراتيجية تقوم عمى استخدام االساليب االلكترونية
في التقاضي لمواجية القوة القاىره واثارىا عمى الدعوى المدنية ومن ضمنيا

التقاضي االلكتروني (التقاضي عن بعد) ،والتباليغ االلكترونية.

- 4اعداد تدريب لمقضاة واعوان العدالة والمحامين عمى استخدام االساليب
االلكترونية في الدعوى المدنية.

- 5المباشرة في اعداد قانون يتنظم اجراءات التقاضي االلكتروني والتبميغ
االلكتروني بشكل يضمن سير الدعاوى المدنية بشكل مرن دون مماطمة

وتعسف في الحق االجرائي لممتقاضين.

- 6نوصي بعقد ورشات عمل لمتابعة اإلشكاليات المترتبة عن اثر القوة القاىره
عمى المواعيد االجرائية في الدعوى المدنية من قبل مجمس القضاء األعمى

والنيابة العامة ووزراه العدل وديوان الفتوى والتشريع ونقابة المحامين
الفمسطينيين.

- 7نوصي بأعداد برنامج تدريبي يعزز ويطور اليات التعامل مع كل من قضاة
والمحامين واعوان العدالة يعالج موضوع جائحة كورونا كقوة القاىره

ويشرف عمييا خبراء قانونين مختصين في ىذا الشأن.
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المصادر والمراجع :
اوال :المصادر:

 القران الكريم.
 .1سورة طو االية . 87
 .2سورة الكيف االية 48
 .3سورة طو ،االية . 59

ثانيا :المراجع:

 القوانين :
 .1القانون االساسي الفمسطيني المعدل لسنة 2003
 .2قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقم  2لسنة
2001

 .3مرسوم رقم 1لسنة 2020م بشان اعالن حالة الطوارئ لمدة شير
 .4مرسوم رقم  4لسنة 2020بشان تمديد حالة الطوارئ لمدة شير

 .5مرسوم رقم  5لسنة  2020بشان تمديد حالة الطوارئ لمدة شير
 .6قرار بقانون رقم  23لسنة  2020بشان المصادقة عمى تمديد حالة
الطوارئ في االراضي الفمسطينية وعمى المرسوم رقم  5لسنة 2020

 .7القرار بقانون رقم  11لسنة  2020بشان تاجيل الحبس بقضايا التنفيذ.
 .8مرسوم رقم  6بشان تمديد حالة الطوارئ لمدة شير

 الكتب:

 .1فيروس كورنا المستجد (  ، ) covid-19دليل توعوي صحي شامل،
االونروا ،النسخة االولى2020 ،
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 .2عمروعيسى الفقي (  )2002الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية،
دعوى التعويض ،د ط ،مصر دار الكتب القانونية.

 .3عمر عبد اهلل السيد (  )1990مسؤولية الشخص عن فعمو في قانون
المعامالت المدنية االماراتي ،القاىره ،دار النيضة العربية

 .4بكر ابو طالب ،ازمة تنفيذ العقود في ضوء جائحة فيروس كورونا
المستجد ( .covid-19 ) 2020

 .5سماح خمان ،حماية الموعد االجرائية في ظل التعديالت التشريعية

لمواجية االزمة الصحية لجائحة كوفيد  19-دراسة تحميمية مقارنة بين
القانون الفرنسي والكويتي ،مجمة كمية القانون الكويتية العالمية ،السنة

الثامنة – ممحق خاص – العدد  6شوال  1441ه يونيو، 2020 ،

ص 115

 .6ابن منظور  :لسان العرب  ،دار حياء التراث العربي ،بيروت الطبعة
الثانية ،السنة  1998جزء  15ص  ، 342مشار اليو في الفيروز

ابادي :القاموس المحيط  ،مؤسسة رسالة ،بيروت 1998 ،ص 326
مشار اليو مقني بن عمار ،سقوط الحق االجرائي لمخالفة الشكميات
المتعمقة بالمواعيد وتطبيقاتو في القضاء الجزائري  ،مجمة المنبر

القانوني ،ع ،2016 ،11

 .7محمد العشماوي ،عبد الوىاب العشماوي (  )2006قواعد المرافعات في
التشريع المصري

 .8مصطفى عياد (  )2004الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات
المدنية والتجارية ،ج  ،2ط ،مكتبة القدس ،ص .52
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المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني

 .9احمد صاوي (  ) 2009الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية
والتجارية ،ص .617

.10

نبيل اسماعيل )1986 ( :اصول المرافعات المدنية والتجارية

ط 1ن منشاة المعارف ،االسكندرية.

.11

حازم محمد الشرعة ،التقاضي االلكتروني والمحاكمة

االلكترونية كنظام قضائي معموماتي عالي التقنية وكفرع من فروع

القانون بين النظرية والتطبيق دار الثقافة لمنشر والتوزيع الطبعة

األولى/االردن2010/

 احكام المحاكم:

الطعن المدني رقم ( )929لسنو  1912الصادر عن محكمة النقض المصرية
 المنشورات والمجالت:

 مقني بن عمار ،سقوط الحق االجرائي لمخالفة الشكميات المتعمقة بالمواعيدوتطبيقاتو في القضاء الجزائري ،مجمة المنبر القانوني ،ع 2016 ،11

 فارس عمي عمر (  )2005عوارض المواعيد االجرائية في قانون المرافعاتالمدنية ،مجمة الرافدين لمحقوق جامعة الموصل ،عدد 27

-مجمة عدالة لمدراسات القانونية والقضائية – اثار جائحة كوفيد  19عمى

المنظومة القانونية.

 عبد اهلل خميل الفرا ،السبب االجنبي واثره عمى المواعيد في قانون اصولالمحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني ،مجمة جامعة االزىر بغزة ،سمسمة

العموم االنسانية  ،2012المجاد  ،14العدد ،2
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 زيدان محمد ( ) 2020تاثير جائحة كورونا COVID-19عمى المواعيداالجرائية في التشريع الجزائري  ،حوليات جامعة الجزائر  ، 1المجمد  34عدد
خاص القانون وجائحة كوفيد 19

المراجع االلكترونية:

-مقابمة مع وزير العدل بسام التميوني

http://www.ammonnews.net/article/478150

-

https://sites.google.com/site/alkhlasa/2/almsywlyte-n-

alamal-alshkhsyte-fy-atar-almsywlyte-altqsyryte/laqte-

alsbbyte-byn-alkhta-waldrr
https://www.youm7.com

https://www.al-

ayyam.ps/ar_page.php?id=13d91bafy332995503Y13d91b
af

احكام المحاكم الفمسطينية:
الطعن الحقـوقي رقـم  2007/9الصـادر بتـاريخ  22/2/2007عـن المحكمـةالعميـا بصـفتيا محكمة نقض في غزة.
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الهوامش:

1

يعرف فيروس كورونا بانو "ىي فصيمة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض

لمحيوان واالنسان ومن المعروف ان عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت
عدوى الجياز التنفسي التي تتراوح حدتيا من نزالت البرد الشائعة الى االمراض االشد وخامة
مثل متالزمة الشرق االوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ( السارس) ويسبب
فيروس كورونا المكتشف مؤخ ار مرض فيروس كورونا كوفيد  19 -مشار اليو في فيروس
كورنا المستجد (  ، ) covid-19دليل توعوي صحي شامل ،االونروا ،النسخة االولى،

 ،2020ص .4
2
3

انظر المادة  43من القانون االساسي الفمسطيني لسنة . 2003
تم نشره في العدد  165من مجمة الوقائع الرسمية المنشورة بتاريخ  2020/3/19ص.13

4

منشور في العدد  166من مجمة الوقائع الرسمية المنشور بتاريخ  2020/4/20ص.18

6

منشور في العدد  168من مجمة الوقائع الرسمية بتاريخ  2020/6/25ص.12

5

منشور في العدد  167من مجمة الوقائع الفمسطينية العدد  2020/5/13ص.12

7

منشور في العدد  168من مجمة الوقائع الفمسطينية بتاريخ  2020/6/25ص.9

8

منشور في العدد  169من مجمة الوقائع الرسمية بتاريخ  2020/7/22ص .4

9

يعرف السبب االجنبي بانو " كل امر غير منسوب الى المدين ادى الى استحالة تنفيذ

االلتزام ،او الى حدوث الضرر بالدائن وىو ال يكون االخوة قاىره او حادثا مفاجئا او نقل

الدائن المضرور او فعل الغير" مشار اليو في شريف احمد الطباخ :المسؤولية المدنية

التقصيرية والعقدية التطبيق العممي لدعاوى التعويض ،ط  ،1المنصورة ،دار الفكر والقانون،
 ،2009ص . 524
10

عمروعيسى الفقي (  )2002الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية ،دعوى التعويض،

د ط ،مصر دار الكتب القانونية ،ص.49
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االماراتي ،القاىره ،دار النيضة العربية ،ص 87
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الطعن الحقـوقي رقـم

 2007/9الصـادر بتـاريخ  22/2/2007عـن المحكمـة العميـا

بصـفتيا محكمة نقض في غزة.
14

13

-https://www.youm7.com

بكر ابو طالب ،ازمة تنفيذ العقود في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد ( covid-

 ،19 ) 2020ص.18
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الطعن المدني رقم (  )929لسنو  1912الصادر عن محكمة النقض المصرية والمشار

اليو فـي  ،امير فـرج .
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بكر ابو طالب ،ازمة تنفيذ العقود في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد ( covid-
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سماح خمان ،حماية الموعد االجرائية في ظل التعديالت التشريعية لمواجية االزمة

 ، 19 ) 2020ص .22

الصحية لجائحة كوفيد  19-دراسة تحميمية مقارنة بين القانون الفرنسي والكويتي ،مجمة كمية
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. 2020
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جائحة كوفيد19وحقوق االنسان ( قراءة في مشروعية
استخدام قوة الدولة)
The Covid 19 Pandemic and Human Rights

( a reading in the legality of the state’s force .
د .أحمد بودشيشة

ملخص:
أمام صدمت الخوف من فيروص موفيد  19-القاجل  ،اججهت الاهظار هحو الدولت التي
جمخلو الطلطت والقدراث لحمايت الىاص من الوباء وجقديم الزعايت الصحيت الالسمت
للمصابين  ،حيث باشزث الخدخل عن طزيق حشمت من الخدابير الوقائيت في البدايت  ،ثم
اجزاءاث قاهوهيت ردعيت واهشاى القواث الامىيت والدرك وحتى الجيش ( في أوروبا)  ،في
ضاحت الحزب الصحيت .ان الخوف من الفيروص جبدد بوجود الدولت وهشولها الى امليدان ،
غير ان اطالت عمز الفيروص بين ظهزاهيىا والخأثير الطلبي للحجز الصحي قد شنال هاجطا
للحزياث الفزديت وخاصت العمل وضبل العيش  ،وبطبب عدم الاضخجابت للخدابير الوقائيت
وحفاظا على الصحت العامت  ،لجأث الحهوماث الى اضخخدام القوة لفزض جطبيق قواهين
الحجز الصحي  ،مما جزك اهطباعا اخز محليا وعامليا حوى شزعيت اضخخدام هذه القوة
وامهاهيت الاضزار بثقافت ومبادئ حقوق الاوطان – الهشت اصال والبعيدة عن املمارضت
اليوميت  -ان الىخائج العامت املطخخلصت  ،جؤلد الخضارب والاضخقطاب حياى هذا
الخدخل الدوالحي ،ثم ان اسمت موروها منىت الدولت من اضخعادة مهاهتها بين املواطىين من
خالى الخدابير الاضخعجاليت  ،وان جدخالتها حطخجيب للشزعيت وحقوق الاوطان حفاظا
على الصحت العامت .

تهدف هذه الورقت البحثيت الى جقديم قزاءة ضوضيو-قاهوهيت حوى مدى مشزوعيت
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) كحقكؽ االنساف (قرااءة في مشركعية استخداـ قكة الدكلة19 جائحة ككفيد

أحمد

اضخخدام القوة من طزف الدولت للحفاظ على الصحت والطالمت للمواطىين وعالقتها

. باحترام حقوق الاوطان

Abstract:
Faced with the shock of fear of the deadly Covid-19,
attention turned to the state that has the authority and
capabilities to protect people from the epidemic and to
provide the necessary health care for the injured, The fear of
the virus dissipated with the existence of the state, but the
negative impact of quarantine has been a concern for
individual freedoms,.Because of the lack of response to
preventive measures and to preserve public health,
governments resorted to the use of force to enforce
quarantine laws, which left another impression about the
legitimacy of the use of this force and the possibility of
harming the principles of human rights. The general results
of the research confirm that the Corona crisis enabled the
state toregain its position among citizens through urgent
measures, and that its interventions respond to legality and
human rights in order to preserve public health.
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مقدمة.

المتالحؽ كازمات النظاـ الرأسمالي بينت أىمية
ة
االزمات كاالكبئة كالمشكالت
كجكد الدكلة كحامي اك ممجأ لجميع شرائح المجتمع كخاصة اليشة  ،أكثر مف

ذلؾ اف تككف الدكلة قكية كتممؾ مف القدرات ما يمكنيا مف ادارة كتسيير

االزمات ،فالتيار المناكئ لييمنة الدكلة عمى مجاالت الحريات يستخدـ مسألة
حقكؽ االنساف كالحريات الفردية كيبدم في كثير مف المرات مخاكؼ بشأف سكء

استخداـ القكة زمف االزمات بغية احجاميا عف المساىمة في تقديـ الرعاية
الصحية كالتعميـ لجميع الفئات االجتماعية  ،مستغميف الذاكرة الجماعية

لتصرفات كممارسات الدكلة (الشمكلية  ،االستبدادية كالعسكرية ) لزيادة

العدائية تجاىيا .في مقابؿ ذلؾ يبرز تيار يرل اف حقكؽ االنساف كالحريات
الفردية ىي سبب مكاجع الجماعية كانيا ىي مف تغذم كتديـ بقاء النظاـ

الرأسمالي المتأزـ كتـ كف البعض مف اف ييدد سالمة الجميع  ،كلذا ينبغي
استخداـ قكة الدكلة لمتقميؿ مف جبركت الفردانية لصالح الجماعية كالمصمحة

العامة .لقد كشفت الدكلة الشمكلية في الصيف قدرة عمى تسيير أزمة ككفيد19-
في ظرؼ كجيز (رغـ االتيامات المكجية ليا بككنوا قد تككف ضميعة في

انفالت الفيركس مف احد مخابرىا البحثية في "كىاف") .في مقابؿ ذلؾ عر

الفيركس الديمقراطيات الغربية كبيف المكاطف االكركبي مدل ىشاشة الدكلة
صحيا كاستخباراتيا كمف حيث االستباقية في التنبأ بخطر الفيركس  .فاعإلف

حالة الطكارئ الصحية كالحرب الصحية ضد فيركس مجيرم ثـ االجراءات
كالتدابير المتخذة تعد إحدل السياسات األكثر ضر ار بالحريات في الدكؿ
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جائحة ككفيد  19كحقكؽ االنساف (قرااءة في مشركعية استخداـ قكة الدكلة)

االكركبية المتفاخرة بالديمكقراطية مثمما يذكر ( ": )M. Fabre issalyاف
فرنسا لـ تشيد عمى أراضييا منذ الحرب العالمية األخيرة مثؿ ىذه االجراءات ،

لكف ذلؾ ال يخؿ بأم شكؿ مف األشكاؿ بشرعيتيا  ،ألف الحريات ليست مطمقة

غالبا ما تيدؼ السياسات العامة إلى الحد منيا باسـ المصمحة العامة أك
؛ ن
مفتكحا حكؿ التناسب بيف اإلنجاز كاليدؼ
دائما
ن
النظاـ العاـ  ،مع ترؾ النقاش ن

المنشكد" .اف الديمقراطيات المعاصرة  ،كما تـ تشكيميا عمى مدار القرف

العشريف مف االفتراضات الفمسفية الميبرالية المسبقة لثكرات القرف الثامف عشر ،
تستند إلى حد كبير عمى القانكف  ،كبشكؿ أدؽ مفيكـ معيف لمقانكف الذم

يكصؼ بأنو الكضعي.حيث تككف القكاعد الممزمة لألفراد ،كالتي يمكف لمقكة

العمكمية تنفيذىا ،ىي تمؾ التي تككف صالحة في النظاـ القانكني .ىناؾ شيء

محدد لمكباء كمف خاللو يمكف يتـ تفسير قكة االستجابة كغمكضيا :إنو يخمؽ

مخاكؼ كاسعة النطاؽ ..لكف ىذا العدك غير مرئي ،كقبؿ كؿ شيء ىك يحممو

أم شخص .المجيكؿ كلكف أيضا الصديؽ الحميـ القريب منا .اف غريزة البقاء
تيديدا لمكائف االخر  ،اف االنساف يكره
عمى قيد الحياة  ،تجعؿ كؿ كائف حي
ن
المكت كيحاربيا كىك ما يضفي الشرعية عمى قكة القانكنية لمسمطة .
(.)M.Fabre-Issaly.2020

ىذه التدخالت لمدكلة الضركرية بيذه القكة ،طرحت كثير مف عالمات

االستفياـ حكؿ بعدىا القانكني كصالحيتيا كمدل مالءمتيا مع فكرة المكاطنة
كالديمكقراطية التشاركية كحقكؽ االنساف .في كقت تعيش فيو مؤسسة الدكلة

حالة مف فقداف السيطرة كقكة صمبة حسب تعبير( ، )Z .Baumannبفعؿ قكة
التيار االقتصادم النيكليبرالية كالفردانية المييمف ككذا المغط الجماىيرم
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المؤسس عمى ذاكرة جماعية سمبية كمخزكف تاريخي تعسفي تجاه مفيكـ الدكلة
في البالد العربية التي شيدت تحكالت ديمكقراطية كحراؾ شعبي .اعتبا ار اكال
مف تعارض استخداـ القكة مع القانكف الدكلي كثانيا اعتبا ار مف ككف العالقة

التاريخية التنافرية بيف السمطة كالمكاطف( في الجزائر فاف المكاطف منذ بداية

تطبيؽ اجراءات الحجر الحظنا حالة مف تمرد كرفض االجراءات كالتعميمات

ض االنصياع لمسمطة) كفي العالـ مؤخ ار  ،حيث شابيا شيء مف عدـ
ككانو مرؼ
الثقة في كثير مف البمداف منيا البمداف الصناعية( كالكاليات المتحدة كفرنسا

عمى االقؿ) ،ففي الكاليات المتحدة االمريكية ظيرت احتجاجات كعمميات

تكسير ضد سياسة االغالؽ مف طرؼ الرئيس ترامب كفي فرنسا حالة مف

الرفض نتيجة تراكمات الغضب الشعبي مف سياسات الرئيس ماكركف

االصالحية بشاف التقاعد كالسترات الصفراء . .ففي ظؿ تعارض استخداـ القكة
مع التشريعات الدكلية ( حقكؽ االنساف) كمسألة الثقة المفقكدة بيف السمطة

كالمكاطف (عالقة التمرد المتشكمة عبر تراكـ تاريخي في كثير مف المجتمعات)
يمكف طرح تساؤؿ رئيس ليذه االشكالية كىك :

ما مدى مشروعية استخدام قوة الدولة في ظروف الحرب الصحية والحفاظ

عمى الحياة ؟ ،كينبثؽ عنو اسئمة فرعية كىي  :ماىي مببرات المطالبيف

باستخداـ القكة الجؿ الصحة العامة ؟ كفي مقابؿ ذلؾ ماىي مبررات الرافضيف

؟ ىؿ ازمة ككفيد  19نعمة اـ نقمة عمى الدكلة؟.
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 -1.دور الدولة ووظائفها في ظل االزمات واالوبئة

اف كظائؼ الدكلة االساسية اليكـ  ،فترتبط بتكفير الخدمات بمختمؼ أشكاليا

كتكفير العمؿ لطالبيو كالسمع كالبضائع الضركرية كالضبط االجتماعي .ىذا في

أكقات السمـ أما في أكقات االزماتكالمشكالت فتقكـ السمطة التنفيذية بتسخير

كؿ االمكانات المادية كالبشرية كالمالية لتسيير االزمة ككضع استراتجية لمتقميؿ
مف االثار كاالنعكاسات السمبية عف المكاطنيف كاالمالؾ العمكمية كالبالد

كالدكلة .فمنذ بداية أزمة ككفيد 19-كتكالي صدمات الجائحة بـ تقتضيو مف
استراتجية كيقظة كمتابعة ،ركزت مؤسسة الدكلة في كؿ بمداف العالـ ،جيكدىا

عمى منع انتشار الكباء .ففي الجزائر ،اىتمت الدكلة تكفير الخدمات الصحية
كالرعاية الطبية لممرضى كالمصابيف  ،تزكيد المكاطنيف بالسمع كالبضائع

كالمستمزمات الضركرية لمحياة كاستمرارىا  ،كما عممت عمى التنسيؽ بيف

قطاعات االقتصادية كالتجارية كالخدماتية كالزراعية ثـ تطبيؽ التعميمات الطبية

كالصحية بخصكص العماؿ في اماكنيـ كاليدؼ التدفؽ السمس ألداءاتيا كمنع

كقكع ندرة في السمع كالبضائع كمنع تكقؼ أم كظيفة قد تؤدم الى زيادة

االحتقاف كالتذمر الشعبي ما يزيد مف كطأة أزمة الكباء ككفيد  .19منع خطر
االصابات كظيكر بؤر لمكباء كما اف االمف ك االماف ضركرياف باعتبار اف في

زمف االزمات تزداد االباثكلكجيا االجتماعية مف سرقة كسطك كلصكصية .

 - 2.القوة احد مكونات الدولة (خاصية الردع) لالمتثال لمقانون :مف ازمات

السمطة السياسية منذ بناء الدكلة الحديثة في الغرب  ،كيؼ تستطيع اف تككف

اداة رقابة كضبط ؟ مف اجؿ استمرار الدكلة كاالستقرار االجتماعي كلذلؾ
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تأخذ طابع العنؼ ( استعماؿ القكة) كاستعماؿ القكة لـ يكف السبيؿ االكحد في
تطكر نمط الدكلة المعاصرة اذ اصبحت العدالة ىي المنظمة كالمراقبة لمقكة

.

فقدعرفت القكة بأنيا مرادؼ لمقدرة .اف القكانيف الكضعية عمى اختالفيا تجيز

استخداـ القكة مف قبؿ االفراد كالجماعات كالدكؿ  ،ما داـ ذلؾ االستخداـ في
الحدكد التي خكليا القانكف كاف ىذا الضرب مف استخداـ القكة ال يدخؿ في

دائرة العنؼ اساسا  .أما اذا تجاكز استخداـ الفرد أك الجماعة أك الدكلة

الحدكد التي خكليا القانكف الداخمي أك الدكلي  ،فاف ىذا التجاكز سكؼ يخرج

ىذا االستخداـ لمقكة الذم تقدمت شرعيتو كمدخمو في اطار العنؼ( حيدر

البصرم ،) 2002.يعرؼ ماكس فيبر السمطة بانيا  ":ىي كؿ امكانية تتيح
الحد  ،في عالقة اجتماعية ما  ،اف بفرض ارادتو عمى الغير  ،بالرغـ مف

كجكد مقاكمة" اما تالككت بارسكنز فيعرفيا بانيا ":تمؾ السمطة المرتبطة

بالبنية االجتماعية  ،لذلؾ يصبح مفيكـ السمطة  ،ىي القدرة عمى ممارسة

بعض الكظائؼ لفائدة نظاـ اجتماعي مأخكذ بكميتو  .كما اسيب ميشاؿ فككك
في تفسير سمطكية الدكلة (الرحالي كبمكح)2020.135.

لقد اربؾ فيركس مجيرم الدكلة في كثير مف بقاع العالـ المتقدـ

كالمتخمؼ  ،فأكقع الكثير منيا ارضا ،فبالرغـ مف اعتبار دكلة مثؿ الصيف

ذات االقتصاد المتنامي فاف الفيركس فتؾ بيا قبؿ غيرىا مما جعميا تطمب
المساعدة في البداية مف دكؿ صديقة .اما ايطاليا المنتميةلؿثمانية الكبار،

االقكياء اقتصاديا،غير انيا انيارت أما منحى عدد المكتى المتصاعد كلجأت
الى االستغاثة الدكلية طمب المساعدة مف الصيف في مجاؿ خبراء الكقاية
كمحاصرة الكباء كالمعدات الطبية .كعمى الرغـ مف فتؾ الكباء بأالؼ
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االيطالييف غير اف قكة الدكلة يتمثؿ في االصرار عمى مكاصمة تطبيؽ
االجراءات الكقائية كالعزؿ كالحجر الصحي .اف الدكلة يتطمب منيا اف تتكفر

عمى القكة لمديمكمة،كالتدخؿ بحزـ بما يتكافؽ مع القكانيف الداخمية كالخارجية

لفرض النظاـ كحماية الممتمكات كالصحة العامة ككبح جماح الفردانية كذلؾ

جزء مف الحؿ لألزمة لمنع الفكضى كتكزيع المكارد .

-3مبررات استخدام القوة لفرض المصمحة العامة (الصحة العمومية

ومنع انتشار االوباء)

 -1.3خاصية الضبط

:

الحظ ـ .فككك اف قكة السمطة في القرنيف السادس

كالسابع عشر استمدتيا مف الرقابة كالضبط مف خالؿ قكانيف جديدة كمؤسسات

ضبطية كالسجكف كمستشفيات عزؿ المجنكف  ،كغيرىا ما عرؼ عنده (

الحراسة كالعقاب)  ،كقد كانت جكائح اكركبا عامؿ تغيير في المعرفة الطبية

كالدينية كالتصكرات السياسية ،كيرل حرزاهلل محمد لخضر( ،)1أف األزمات ذات

الطابع الشمكلي كالكمي ىي اختبار لمدل كفاءة الدكؿ في إدارتيا كالتحكـ في
تداعياتيا كمخرجاتيا ،كمف المؤكد أف فيركس ككركنا دفع الدكؿ إلى االنكفاء

عمى نفسيا كأعاد االعتبار لمفيكـ "الدكلة القكمية" مف خالؿ بعث األدكار

المحكرية لمدكلة في رسـ السياسات العامة ،كممارسة اإلكراه المشركع لمحد مف
الحريات العامة في التنقؿ كالنشاط االقتصادم ،كما أبرز دكرىا المؤسساتي

كضابط لمنظاـ العاـ كمتدخؿ مركزم في إدارة األزمة بكافة تعقيداتيا كذلؾ عمى

المستكل الصحي كاالقتصادم كاالجتماعي كالتعميمي"،أف الفيركس جدد

الخطاب القديـ حكؿ صالحية كفعالية النمكذج المركزم لإلدارة كالحكـ عمى

مستكل التسيير كالتنبؤ كاتخاذ القرار كىك ما تأكد بمقارنة النمكذج الصيني القائـ
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عمى االنضباط كعقؿ الدكلة كالذم نجح في احتكاء الككركنا بعد المحنة( حسف
ادارة االزمة) ،بالنمكذج الفيدرالي الحر المبني عمى منطؽ السكؽ كالذم بمغ

حدكده التاريخية كالبنيكية مع فكرة ما بعد العكلمة (إمرم زلماف كاريؾ كازديف)

في اطار تحكؿ أك انتقاؿ حضارم جديد كىك ما سرعت كتيرتو أزمة الجائحة

التي ستعيد بناء قيـ كأنساؽ مختمفة عف كؿ بنى كمفاىيـ الحداثة كالديمكقراطية،

ك يسجؿ الباحث ىنا عممية ىندسة سياسية جديدة إف صح التعبير أنتجيا

الفيركس داخؿ المجتمع السياسي الجزائرم (مؤسسات الدكلة) عمى مستكل
مركزم في دكر الكزير األكؿ كالذم أصبح يحكز ىامشا أكبر لمقرار كعمى

مستكل ال مركزم في دكر الكالة في تدبير الشأف العاـ خالؿ األزمة بسمطة
تقديرية أىـ كىي متغيرات في تكزيع السمطة ستؤثر في الترتيبات الدستكرية

القادمة ألف دركس الككركنا كثيرة كمؤثرة في طبيعة المرحمة المقبمة سياسيا
كأمنيا كاقتصاديا.

-2 .3االستهتار الصحي  :اف الذاكرة المجتمعية ميمة أيضا ،إذ تجعؿ
السكاف اكثر كعيا بالعكاقب كأشد استعدادا لمتعاكف مع الحككمات كالتضحية
بحرياتيـ الفردية مف أجؿ النجاة .ىذا ،طبعا ،أحد أبرز أكجو االختالؼ بيف

الحالة السمطكية الصينية كالحاالت الميبرالية االخرل في باقي بمداف أسيا أك

اكركبا اك في الجزائر إنو "إذعاف" مكاطني النظـ السمطكية إلجراءات الطكارئ
الصحية أك االمنية بمجرد أف تطمب السمطة منيـ ذلؾ؛ بينما "يتعاكف" مكاطنك

النظـ غير السمطكية مع حككماتيـ طكعا مف أجؿ البقاء الجـ اعي .يضاؼ الى
ذلؾ ،رسكخ التقاليد المجتمعية في الثقافات االسيكية  ،لناحية رفع قيمة الجماعة
كالكالء ليا كالتزاـ الفرد بما يعد صالح الجماعة .كىك ما يسيؿ عمى السمطة

فرض إجراءاتيا باستثمار االمتثاؿ االجتماعي كاالنضباط العفكم ،في زمف
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تفشي االكبئة ،دكف المجكء الى الممارسات السمطكية المفرطة( .المركز العربي
كاالبحاث . )8 :2020.اما في االتحاد االكركبي فاف النظـ الصحية كانت

غير مصممة لمكاجية أزمات طارئة ذات تداعيات سياسية كاقتصادية .كلذلؾ

كضعت مكاجية فيركس ككفيد 19-الدكلة في إيطاليا كاسبانيا كفرنسا( استيتار
كقمة تقدير العكاقب) ،في تحديات كبيرة بشأف عممية التكامؿ كالتضامف

االكركبي كمدل االلتزاـ بتمؾ التشريعات كالقكانيف االتحاد ،ك كشفت عف نقاط
ضعؼ نظـ الرعاية الصحية في تمؾ الدكؿ ،كحجـ التناقض  ،كتأسيس جياز

تدخؿ جـ اعي
إنذار داخؿ المجمكعة االكركبية كاستجابتيا لالزمات التي تحتاج
ن
مبكر لمكاجية ىذا النكع مف التيديدات الصحية( المركز العربي

لألبحاث. )9 :2020.

أما في الجزائر فاف االستيتار الصحي( الشعبي) ،بدأ منذ نياية مارس 2020
حيث بينت المالحظات كالشكاىد المجمعة مف المقابمة المعمقة اختالؼ تمثالت

االشخاص في المجتمع المحمي الجزائرم( العنابي) في تحديد مدلكؿ ككركنا

كانحصرت في ( ىك مكت  ،عقاب مف عند اهلل  ،قضاء كقدر  ،حرب بيكلكجية

 ،مؤامرة  ،امر طبيعي  ،مرض)  .كىذا في رأينا يظير درجة االستيتار

الصحي في المجتمع المحمي مف خالؿ مؤشرات :عدـ استخداـ المطيرات
الكحكلية فرديا كجماعيا بشكؿ يكمي في األماكف العمكمية .عدـ التقيد بمبس

القفازات فرديا كجماعية كلمس البضائع كالسمع بكؿ تيكر ،عدـ احتراـ التباعد

الفيزيائي بيف االجساد فيالحظ تالصؽ كازدحاـ لألجساـ كاالجساد البشرية

خاصة في أماكف التسكؽ .
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اف االنساف الجزائرم عمى خالؼ الشعكب لو خصكصية في التعامؿ مع
االخطار كالمشكالت ،فالبرغـ مف تأقمـ ق مع كثير مف الحركب كالثكرات كما
يذكر المؤرخكف كمع االزمات كاالخطار كاألكبئة  ،فالجزائرم تعرضؾبقية

شعكب العالممألمراض ك انتشار أكبئة مما جعمو يمتمؾ خاصية السخرية مف

االخطار كاالالـ كالمكاجع .فقدـ المكاطف اجابات مختمفة عف سبب ىذا الكباء

كما ىك مذككر اعاله ،ثـ االستيتار بالصحة النفسية كالعمكمية اعتبا ار لككف
صحتو كاؿصحة العامة لـ تكف عمى احسف ما يراـ قبؿ االزمة مما يجعمو ال

يكلي االحتياطات الصحية اىمية .اف اليابيتكس الصحي لمجزائرم يتداخؿ فيو

التقميدم مع العصرم كالصحة النفسية كالتطبيب كالعالج تتداخؿ فيو العادات

كالتقاليد المكركثة مع الطب كالدكاء الحديث الصناعي ،كلذا فاف أخذ النصائح
كالحجر الصحي بأمر مف السمطة (الدكلة) ليس مف عادة الفرد المتمرد عمى

السمطة منذ االستعمار  ،كزادت الفجكة بينيما منذ حراؾ  22فيفرم .2019

-3.3معاناة الجهاز الطبي وعدم قدرة المستشفيات وجاهزيتها أمام تزايد
المصابين  :شكمت معاناة االطباء كالممرضيف كتقنيك الصحة كالعامميف

كاالعكاف طكاؿ ىذه الفترة منذ االعالف عف ظيكر الكباء الى اليكـ  ،كمكت
البعض منيـ كاصابة االخريف بالفيركس تيديد لمطاقـ الطبي  ،فرغـ التشجيعات

مف ىرـ السمطة لمجياز الطبي ككذا الشعب كابراز فضميـ كمعاناتيـ اليكمية .

اال اف االطار الطبي احتجكا عمى الممارسات كالسمككات الالمسؤكلة لممكاطنيف
الذيف ال يحترمكف التعميمات كالنصائح بالحجر الصحي  .لقد شكؿ ضغط

الكادر الطبي عمى كزير الصحة كالسمطة( بعد تسجيؿ اعتداءات جسدية كعنؼ
مادم ضد االطباء كالممرضيف) عامؿ متزايد لمتدخؿ لردع المخالفيف لمحجر

الصحي .اف عدـ قدرة الجياز الصحي العمكمي كالمستشفيات عمى استيعاب
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أعداد متزايدة مف المصابيف الى اتخاذ خطكات كقائية شديدة لتجنب إغراؽ
المستشفيات بالمرضى .فيي ليست مؤىمة لمتصدم لميمة العناية الفردية بكؿ
مف يصاب بالفيركس ،كحتى قدراتيا عمى مستكل شبكة الصحة العمكمية

محدكدة لمغاية.

-4.3تهديد لمصحة العمومية:
كفؿ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف لكؿ شخص الحؽ في أعمى مستكل مف

الصحة يمكف بمكغو ،كيمزـ الدكؿ باتخاذ تدابير لمنع تيديد الصحة العامة

قانكف حقكؽ االنساف يقر ايضا باف القيكد
كتقديـ الرعاية الطبية لمف يحتاجيا.ؼ

التي تفرض عمى بعض الحقكؽ  ،في سياؽ التيديدات الخطيرة لمصحة العامة
كحاالت الطكارئ العامة التي تيدد حياة االمة  ،يمكف تبريرىا عندما يككف ليا

اساس قانكني  ،كتككف ضركرية لمغاية بناء عمى ادلة عممية  ،كال يككف

تطبيقيا تعسفيا كال تمييزيا  ،لفترة زمنية محددة  ،كتحترـ كرامة االنساف .كتككف

كبء
قابمة لممراجعة كمتناسبة مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشكد .فمف الكاضح اف ا

ككفيد 19-بمدل اتساعو كخطكرتو يرقى الى مستكل تيديد لمصحة العامة
كيمكف اف يبرر فرض قيكد عمى بعض الحقكؽ  ،مثؿ تمؾ التي تنجـ عف

فرض الحجر الصحي أك العزؿ الذم يحد مف حرية التنقؿ ( . )HRW.2020

-4مبررات الرافضين الستخدام القوة من طرف الدولة لالمتثال لمتعميمات
والتدابير الخاصة بالحجر :

-1.4مواثيق احترام حقوق االنسان :

يتككف قانكف حقكؽ االنساف مف مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد التي بمكجبيا

يمكف لألفراد كالجماعات تكقع مستكل معيف مف الحماية كالسمكؾ اك المزايا مف
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قبؿ السمطات استنادا ببساطة الى ككنيـ بشر  .كتشمؿ المكاثيؽ العالمية
االساسية لمقانكف الدكلي لحقكؽ  :االعالف العالمي لحقكؽ االنساف الذم اقرتو

الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  ، 1948ثـ العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية
كالسياسية لعاـ  ، 1966كالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية

كالثقافية لعاـ  .1966العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية المكاد 19فقرة

3ك21ك 22فقرة ، )ICRC.2020(.2بمكجب العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ
االقتصاديةكاالجتماعيةكالثقافية  ،الذم صادقت عميو أغمب الدكؿ ،يحؽ لكؿ

إنساف "التمتع بأعمى مستكل مف الصحة البدنية كالعقمية يمكف بمكغيا".

الحككمات ممزمة باتخاذ التدابير الفعالة "لمكقاية مف األمراض الكبائية كالمتكطّنة
()4

كالمينية كاألمراض األخرل كعالجو كمكافحتيا".يرتبط الحؽ في الصحة

ارتباطا كثيقا بإعماؿ حقكؽ اإلنساف األخرل كيعتمد عمى ذلؾ ،مثمما يرد في
الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،بما فييا الحؽ في المأكؿ ،كالمسكف ،كالعمؿ،

كالتعميـ ،كالكرامة اإلنسانة ،كالحياة ،كعدـ التمييز ،كالمساكاة ،كحظر التعذيب،
كالخصكصية ،كالكصكؿ إلى المعمكمات ،كحرية تككيف الجمعيات ،كالتجمع،

كالتنقؿ .فيذه الحقكؽ كالحربات كغيرىا تتصدل لمككنات ال تتج أز مف الحؽ في

الصحة .فالمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصاديةكاالجتماعيةكالثقافية ،التي ترصد
التزاـ الدكؿ بالعيد قالت الحؽ في الصحة يقتضي أف تككف المرافؽ ،كالسمع،
كالخدمات الصحبةمتكفرة بالكمياتالكافية ،متاحة لمجميع دكف تمييز ،كبأسعار

معقكلة لمجميع ،حتى الفئات الميمشة،أيأنيا تحترـ أخالقيات مينةالطب

كمتناسبة ثقافيا،مناسبةعممياكطبيا،كعاليةالجكدة.في  16مارس/آذار 2020

،قالت مجمكعة مف خبراء حقكؽ اإلنساف األممييف إف "إعالف حاالت الطكارئ

القائمة عمى تفشي فدركس ككركنا ينبغي أال تُستخدـ كأساس الستيداؼ
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مجمكعات أك أقميات أك أفراد معينيف .ال ينبغي أف تككف بمثابة غطاء لعمؿ
قمعي تحت ستار حماية الصحة أك أف تُستخدـ ببساطة لقمع المعارضة .عمى
كمطبقة بما يتماشى مع القانكف؛ مكجية نحك
أف تككف القيكد عمى األقؿ محددة
ّ

ىدؼ مشركع لممصمحة العامة؛ ضركريةلمغاية في مجتمع ديمقراطيمتحقيؽ ىدؼ
ما؛ األقؿ تدخال كتقييدا لبمكغ ىدؼ ما؛ مستندة إلى أدلة عممية ،كلبستتعسفية

أك تمييزية عند التطبيؽ؛ ك محددة زمنيا ،كتحترـ كرامة اإلنساف ،كخاضعة

لممراجعة.فالحقكؽ التي ينبغي حمايتيا أثناء تطبيؽ تدابير الكقاية مف انتشار

كباء ككفيد 19-كالحجر الصحي ىي :الحؽ في الصحة  ،الحؽ في الصحة
دكف تمييز  ،الحؽ في التنقؿ  ،الحؽ في العمؿ  ،الحؽ في حرية الرأم

كالتعبير .اما الحقكؽ المستثناة مف التقييد اثناء اعالف حالة الطكارئ الصحية

فيي  :الحؽ في الحياة  ،عدـ جكاز اخضاع أحد لمتعذيب كال لممعاممة أك

العقكبة القاسية  ،معايير المحاكمة العادلة  ،حظر االسترقاؽ بكافة اشكالو بما

في ذلؾ عدـ جكاز إكراه أحد عمى السػخرة أك العمؿ اإللزامي.عدـ جكاز سجف
أم إنساف لمجرد عجزه عف الكفاء بالتزاـ تعاقدم ،عدـ رجعية القكانيف عف

األفعاؿ التي لـ تكف مجرمة كقت ارتكابيا ،حؽ كؿ إنساف في االعتراؼ

بالشخصية القانكنية ،الحؽ في حرية الفكر كالكجداف كالديف ،بحيث ال يجكز

إخضاع ىذا الحؽ اال لقيكد ضركرية كقانكنية لحماية السالمة العامة أك النظاـ

العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة أك حقكؽ االخريف كحرياتيـ االساسية،
كقد أضاؼ انتشار كباء ككرنا( ، Covid (19حق ػػكقا أخ ػػرل يمكف كضعػ ػي ػػا

تحت طػػائ ػمػػة الت ػق ػي ػيػػد بغرض تحقيؽ السالمة العامة كالصحة العامة ،منيا الحؽ

في التنقؿ كالحؽ في العمؿ( العيادم .)65.2020
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 -2.4نوعية العالقة بين الفردوالدولة وازمة كوفيد :19
مف خالؿ قراءة جممة التدابير االحت ارزية كانماط فعؿ السمطة ازاء الجائحة
الراىنة كالتساؤؿ ايضا مف خالؿ ىذه المحظة حكؿ حيثيات بركز الكجو

الممطؼ (  ) palliatifليذه االخيرة اتجاه المكاطنيف  ،كعف مدل استحالتيا
لفرصة "مصالحة تاريخية" بيف الطرفيف خاصة كأف العالقة قبؿ زمف ككركنا

غالبا ما كانت تنطبع بثالثية الخكؼ كالحذر كانعداـ الثقة ازاء السمطة داخؿ

المجتمع (الرحالي كبمكح.)2020.132.فاف التحميؿ يثبت مدل تعارض
السياسات مع الكاقع االجتماعي المحمي،فاؿىابيتكس اليكمي لؿجزائرم(

السجية)يتميز بعدـ المككث ك البقاء لمدة طكيمة في المنزؿ فالحجر بالنسبة
لمكثير ىك تكقؼ عف الحركة كتعطيؿ كفقداف الحرية كتزداد المسألة صعكبة
عندما يككف مصدرىا السمطة  ،ىذه السمطة التي يكف ليا المكاطف العداء

بسبب عدـ ارتياحو ألداءاتيا عمى مر الحقبات كما تكشؼ منذ فيفرم 2019

مف حقائؽ عف مف كاف يعتقد انيـ مسؤكليف عمى البمد .اضافة الى ذلؾ ضيؽ

المجاؿ الترفييي كالسكني كالغرؼ كعدـ اعدادىا لتككف مناسبة في مثؿ ىذه
الظركؼ .
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الخاتمة
فيما يخص االجراءات الصحية كحقكؽ االنساف  :كبعد نشر خطاباتكالتدابير الكقائية

ىؿ ككفيد نقمة اـ نعمة عمى الدكلة  :فالمالحظ اف الدكلة تستفيد مف جائحةككركنا كتعيد اكتساح المجاؿ الجماىيرم  :اذا كانت الدكلة قد فقدت مكانيا
بفعؿ االصالحات االقتصادية كتحكؿ االقتصاد الى العكلمة عير دعاكم

النيك -ليبرالية بتحكيؿ دكر الدكلة مف الرعاية الى المراقب كابعادىا عف التدخؿ

في المجاؿ االقتصادم كخكصصة الضماف االجتماعي كالصحة كالتعميـ  ،فاف
خبراء صندكؽ النقد الدكلي يطالبكف اليكـ في عز جائحة ككركنا مف الدكلة

بالتدخؿ مف جديد لمتقميؿ مف اثار االزمة  ،كيذكر احمد أبك زيد  ، )2020.اف

الكباء قمب خطاب المرض عبر العالـ كجعؿ مف الحجر الذم فرضو ىذا الكباء
يككف بديال لمعيادة اك استمرار لنظاميا بحيث يمكف السمطات كالدكؿ مف أف

تفرض نظما رقابية عمى السكاف متخذة مف خطاب الصحة ذريعة ايديكلكجية
لفرض تمؾ الرقابة الشديدة عمى التفاعؿ كالسمكؾ البشرييف .كما أف العالقة بيف
الدكلة كالمجتمع ربما ستختمؼ اختالفا كبي ار ألنو يمكف لمدكلة اف تتممؾ قكة

جديدة كاف تستعيد عناصر قكتيا في مقابؿ قكة المجتمع الذم كسب جكالت

سابقة خاصة مع مكجة االحتجاجات الشعبية (حراؾ سياسي ،اجتماعي ،

مدني) .سكؼ تقكل الدكلة كيصبح المجتمع خاضعا مستكينا يبحث عف صحتو

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

274

د .بودشيشة أحمد

" جائحة كوفيد19وحقوق االنسان ( قراءة في مشروعية تدخل الدولة حالة الجزائر)

اكال  ،كعف زاده كتبحث معو الدكلة أيضا عف الصحة كالزاد لكف الدكلة ستككف
ليا القكة العظمى ألنيا ىي التي تممؾ اساليب الضبط كالرقابة كالقانكف .
التوصيات واالقتراحات لتسيير ازمة كورونا والمخاطر المستجدة :

الفرصة مكاتية لمدكلة كمؤسساتيا في الديمقراطيات الناشئة مثؿ الجزائر العادة
االعتبار لإلنساف المكاطف مف خالؿ التركيز عمى فكرة الحؽ كالكاجب كالتصالح مع
المجتمع بكؿ فئاتو  ،كالتحكؿ التدريجي مف ممارسة حقكؽ االنساف كايديكلكجية الى

ممارسة ( تحقيؽ المكاطنة التشاركية)  ،ثـ استخداـ القكة الناعمة بسالسة لتطبيؽ
القانكف كخاصة ما تعمؽ بالتعميمات الطبية عف طرؽ اشراؾ المجتمع المدني في
مجاؿ تطبيؽ االجراءات كاالبتعاد عف التعسؼ كالمركزية في تطبيؽ السياسات

الكقائية ثـ تقديـ الدعـ كالمساندة لمفئات اليشة ماديا .

الهوامش:
( )1باحث أكاديمي في العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية /جامعة بسكرة في الجزائر ،مكقع
عربي . 21
https://youtu.be/OQPPPoSeqj0?t=237-2
--3https://www.facebook.com/aradomtm.orمجمة االلكتركنية االدارة اليكـ
( )4تقرير المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الدكرة الثانية

كالعشركف (  )2000التعميؽ العاـ رقـ  14الحؽ في التمتع بأعمى مستكل مف الصحة يمكف
بمكغو المادة ) 12
المراجع:

-Laurence Kahn et Wendy Christiens, les méthodes de recherches
qualitatives dans la recherche en soins de santé : apports et
croyances, https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives –de-

la-vie-économique-2014-‘-pages67.htm.
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حيدر البصرم  :القكة كالعنؼ بيف الشرعية كالقانكف ،مجمة النبأ ،العدد  68-67جمادماالكلى  ) 2002(1423ص https ://www.ann@annabaa.org
المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات  ،)2020(.كباء فيركس ككركنا المستجد :نماذج مف استجابات الدكؿ لمكباء  https ://www.dohainstitute.org ،كتداعياتو عمى
االقتصاد العالمي .

 منظمة حقكؽ االنساف كاتش ( ، )2020االبعاد الحقكقية في االستجابة لفيركس ككركناالمستجد URL : www.hrw.org/ node/340319 Human Rights
Watch.march 19,2020

 )2020 ( ICRCتقرير حكؿ العنؼ كالمجكء الى القكةwww.ONU.org.حرز اهلل محمد لخضر .2020 ،ككركنا كخيار الدكلة الشمكلية المنقذة كاالكراهالمشركع عربي21
 -احمد أبك زيد  )2020(،االنديبندت البريطانية النسخة عربية يكـ  06مام ( https ://

- Matthieu Fabvre-issaly, Droit, Moral et épidémie .revue ESPRIT

.avril 2020

-Diane Roman. (2020).ils ne mouraient pas tous, mais vous étaient
frappés, le coronavirus révélateur des ambiguïtés de l’appréhension
juridique de la vulnérabilité. www.revuedif.com/ droit -administratif

.2020.RDLF.chron n°15.

كاج  .ككركنا :أكامر لمكالة بكضع نظاـ استعجالي خاص لمساعدة المكاطنيف
)16:01 – 2020/03/29
 Hugues Lagrange.(2020).le poids des morts .Epidémie etindividualisation des mœurs .www.revue ESPRIT .avril 2020
-جيكش كقكات عسكرية كشرطية في ساحة الحرب ضد ككركنا https ://

-dw.com/p/32qBdاحمد بكدشيشة  )2020(،سكسيكلكجيا المخاطر :
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صدمة ككركنا في الكاقع الجزائرم .مخبر البحكث كالدراسات االجتماعية .جامعة سكيكدة
http ://facebook.com/lares21000/
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مؤلؼ جماعي  :الدكلة كالقانكف في زمف جائحة ككركنا  ،سمسمة احياء عمكـ القانكف -128
 156تاريخ الدخكؿ 18مام www.marocdroit.com. 2020.
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ككركنا  ،سمسمة احياء عمكـ القانكف  156-128.تاريخ الدخكؿ 18مام

www.marocdroit.com2020
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تعزيز النهج القائم على حقوق إلانسان في إلاستجابة لوباء كوفيد.19 -
د .عماري حورية

 .دكخوزة في القاهون البيئي.
أطخاذة مخعاقدة بجامعت محمد البشير الابساهيمي ببرج بوعسيسيج  -الجصائس-
عضو بمخبر البحث في حشسيعاث حماًت الىظام البيئي بجامعت جيازث -
الجصائس

ملخص
أدث حائحت فيروض كوزوها املظخجد (كوفيد )19 -في الكثير من الدول في كل أهحاء
العالم إلى إعالن حالت الطوازئ الصحيت ،وإجخاذ جدابير إطخثىائيت لحماًت صحت
وزفاهيت الظكان ،إال أن هره الظلطاث ًجب أن جخم وفقا للمعاًير املىصوص عليها في
القاهون الدولي لحقوق إلاوظان ،حيث أدث بعض إلاحساءاث املخخرة لحماًت الصحت
العامت من فيروض كوزوها (كوفيد ،)19 -إلى جقييد حقوق إلاوظان .مما ًقخض ي جطبيق
القيود املفسوضت على حقوق إلاوظان هديجت إلاحساءاث والخدابير إلاطخثىائيت لكوفيد19 -
بشكل إوظاويً ،حترم مبدأ الخىاطب ،وعدم الخمييز ،والشسعيت ،والضسوزة ،واملدة
الصمىيت املحددة التي جقخضيها إطخعادة الحالت الطبيعيت بأقل وقذ ممكن ،إي ًجب
جحقيق جواشن بين حماًت الصحت العامت وإحترام حقوق إلاوظان ،وهرا ًخم من خالل
إلاطخجابت لكوفيد 19 -القائمت على حقوق إلاوظان ،لخفادي جحول ألاشمت الصحيت
العامليت الطازئت إلى أشمت حقوقيت ًمخد أثسها الظلبي حتى بعد إهتهاء وباء فيروض كوزوها.
الكلمات املفتاحية :فيروض كوزوها ،طوازئ مسض كوفيد ،19 -حقوق إلاوظان،
إلاطخجابت لكوفيد.19-
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-تعزيز النيج القائـ عمى حقوؽ اإلنساف في اإلستجابة لوباء كوفيد
.19

 عماري حورية.د

. Résumé :

La nouvelle pandémie du virus Corona (Covid-19) a
conduit dans de nombreux pays à travers le monde à la
déclaration d'un état d'urgence sanitaire et à prendre des
mesures exceptionnelles pour protéger la santé et le bienêtre de la population, mais ces autorités doivent être menées
conformément aux normes stipulées dans le droit
international des droits de l'homme, comme Certaines des
mesures prises pour protéger la santé publique contre le
coronavirus (Covid-19) ont restreint les droits humains.
Cela nécessite l'application des restrictions imposées aux
droits de l'homme à la suite des procédures et mesures
exceptionnelles de Covid-19 de manière humaine, dans le
respect du principe de proportionnalité, de nondiscrimination, de légalité, de nécessité et du délai
spécifique requis pour rétablir la normalité dans le moins de
temps possible, c'est-à-dire qu'un équilibre doit être trouvé
entre la protection de la santé publique et le respect. Droits
de l'homme, et cela se fait à travers la réponse à Covid-19
basée sur les droits de l'homme, pour éviter la
transformation de la crise sanitaire mondiale d'urgence en
une crise des droits de l'homme dont l'impact négatif se
prolonge même après la fin de l'épidémie de coronavirus.
Mots clés: Coronavirus, urgence de la maladie COVID-19,
droits de l'homme, réponse au COVID-19.
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مقدمة.

تضمنت اإللتزامات والقوانيف الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف ،الحؽ في

أعمى مستوى مف الصحة يمكف بموغو ،ورتبت عمى عاتؽ الدوؿ اإللتزاـ باتخاذ
تدابير لمنع تيديد الصحة العامة ،وتقديـ الرعاية الطبية لمف يحتاجيا ،لذا لدى

تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد )19 -فرضت الدوؿ حاالت طوارئ صحية

وإتخذت تدابير إستثنائية لمواجية إنتشار ىذا الفيروس والوقاية منو ،والحفاظ
عمى الصحة ،مما أدى إلى المساس بحقوؽ اإلنساف ،والكشؼ عف إنعداـ
المساواة بيف الناس في حقوؽ أساسية عديدة ،مثؿ التعميـ والصحة والسكف،

فضال عف تأثير أزمة كوفيد 19-غير المتناسب عمى الحؽ في الصحة.
وفي الوقت ذاتو نجد قانوف حقوؽ اإلنساف يسمح

بتقييد أو إنتقاص

بعض الحقوؽ ألغراض مشروعة ،مثؿ حماية الصحة العامة ،إال أنو وضع
شروط يحب اإللتزاـ بيا عند تعميؽ العمؿ بحقوؽ اإلنساف المكفولة دوليا ،وفقا

لمقتضيات حالة الطوارئ .لذا يجب في اإلستجابة لكوفيد 19 -مراعاة واحتراـ
كامؿ حقوؽ اإلنساف ،والتقيد بالمعايير الدولية ،والتقييد بالتوصيات واإلجراءات

الخاصة التي إتخذتيا الييئات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف مف أجؿ األخذ
بنيج قائـ عمى حقوؽ اإلنساف في اإلستجابة لكوفيد.19-

وعميو ومما سبؽ يمكف طرح التساؤالت اآلتية:

كيف قيدت حالة الطوارئ وتدابير التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-

حقوق اإلنسان؟ وكيف يمكن مراعاة واحترام كامل حقوق اإلنسان في

)19

اإلستجابة لكوفيد 19 -القائمة عمى حقوق اإلنسان؟ وما هي القيود التي
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يفرضها القانون الدولي لحقوق اإلنسان في حالة تعميق بعض الحقوق نتيجة

الطوارئ الصحية؟.

لإلجابة عمى ىذه التساؤالت سوؼ نتطرؽ إلى محوريف:

المحور األوؿ :ضرورة التقيد بمعايير حقوؽ اإلنساف في طوارئ مرض كوفيد-

.19

المحور الثاني :ضرورة اإللتزاـ بالنيج القائـ عمى حقوؽ اإلنساف لدى اإلستجابة

لكوفيد.19-

المحور األول :ضرورة التقيد بمعايير حقوق اإلنسان في
طوارئ مرض كوفيد.19-

أطمؽ المقرر الخاص المعني بالحؽ في الصحة دعوة عامة تؤكد أف "لكؿ

فرد الحؽ في التدخالت المنقذة لمحياة" ،وأصدر أكثر مف  60مف أصحاب

الواليات ،وأكدوا أف أزمة كوفيد 19-ال يمكف حميا مف خالؿ تدابير الصحة

أيضا معالجة جميع حقوؽ اإلنساف األخرى(.)1
العامة والطوارئ فقط ؛ يجب ً
وعميو

سوؼ نتطرؽ أوال لمطارئة الصحية العالمية لفيروس كورونا ،ثـ شروط تدابير
الطوارئ التي تقيد حقوؽ اإلنساف.
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أوال :فيروس كورونا طارئة صحية عالمية.
سوؼ نتطرؽ إلى إعالف حالة الطوارئ بشأف وباء كورونا (كوفيد،)19-
ثـ إلى التوصيات التي تقتضييا إعالف حالة الطوارئ طبقا لبنود ولوائح منظمة

الصحة العالمية.

 -1إعالن حالة الطوارئ بشأن وباء كورونا (كوفيد:)19-
أعمنت منظمة الصحة العالمية أف فاشية فيروس كورونا المستجد تشكؿ

طارئة صحية عمومية تسبب قمقاً دولياً ،وذلؾ عقب عقد لجنة الطوارئ المعنية
بالموائح الصحية الدولية في

 30جانفي  ،2020التي أشارت بأف الفاشية

تستوفي حاليا معايير الطارئة الصحية العمومية التي تثير قمقاً دوليا ،في الوقت

الذي تـ فيو تواجد  98حالة منتشرة عبر  18دولة مف غير الصيف ،ودوف

وجود أي وفيات ،كما تواجدت  08حاالت إلنتقاؿ العدوى خارج الصيف في كؿ
مف ألمانيا والياباف والواليات المتحدة األمريكية وفيتناـ(.)2
وعقب ذلؾ صرح المدير العاـ لممنظمة" ،

الدكتور تيدروس أدهانوم

غيبريسوس" في مؤتمر صحفي في جنيؼ ،إف السبب األساسي إلعالف حالة
الطوارئ ىذه ليس نتيجة ما يقع في الصيف ،ولكف نتيجة ما يقع في دوؿ

أخرى(.)3

 -2توصيات المجنة بشأن الوقاية من إنتشار الفيروس وضمان إستجابة
فعالة.

بحسب بنود ولوائح منظمة الصحة العالمية ،فإف إعالف حالة الطوارئ

بشأف األمراض واألوبئة مف شأنو أف يقود إلى تقديـ توصيات إلى كؿ الدوؿ
بغية المنع أو الحد مف إنتشار المرض عبر الحدود ،لكف مع تفادي التدخؿ
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غير اإللزامي في مسائؿ التجارة والسفر ،ويتضمف ذلؾ إصدار توصيات مؤقتة

لمسمطات الصحية في كؿ دوؿ العالـ ،بما فييا تكثيؼ إجراءات الرصد والتأىب

واالحتواء .ويتضح أف المنظمة ،في مرحمة إعالف حالة الطوارئ ،تركز عمى

إحتواء المرض في مصدره(.)4

فحسب المدير العاـ لمنظمة الصحة العالمية ،فإف ما يعمو إعالف

الطارئة الصحية العمومية أىمية ،ىي توصيات لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس

كورونا المستجد ،بخصوص الوقاية مف إنتشار الفيروس وكفالة إستجابة موزونة

وقائمة عمى األدلة .وقد إختصر تمؾ التوصيات في سبع عناويف أساسية ىي:

أوال :ليس ىناؾ ما يقتضي إتخاذ تدابير تقيد حركة السفر والتجارة الدولية دوف
مبرر .المنظمة ال توصي بتقييد التجارة أو حركة المسافريف.

النظـ الصحية الضعيفة.
ثانيا :وجوب دعـ الدوؿ ذات ُ
ثالثا :التعجيؿ في تطوير المقاحات ووسائؿ التشخيص والعالج.

رابعا :مكافحة إنتشار الشائعات والمعمومات المغموطة.

خامسا :إستعراض خطط التأىب وتحديد الثغرات وتقييـ الموارد الضرورية
لمكشؼ عف الحاالت وعزليا ورعايتيا ومنع إنتقاؿ العدوى.

سادسا :تبادؿ البيانات والمعارؼ والتجارب مع المنظمة والعالـ.

وسابعا :إف الطريؽ الوحيد لمتغمب عمى ىذه الفاشية ىو أف تتوحد كؿ الدوؿ في
العمؿ معا بروح التأزر والتعاوف(.)5

ثانيا :شروط تدابير الطوارئ التي تقيد حقوق اإلنسان:
تنص أحد المبادئ األساسية لموائح الصحية الدولية ،عمى أنو يتوجب

أف تطبؽ ىذه الموائح في إطار اإلحتراـ الكامؿ لكرامة األشخاص وحقوقيـ

اإلنسانية وحريتيـ األساسية .وعميو يتوجب عند تطبيؽ تدابير منع تفشي
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فيروس كورونا ،مف إحتراـ حقوؽ اإلنساف وكرامتو بالشكؿ المنصوص عميو في
الموائح الصحية الدولية والصكوؾ اإلقميمية لحقوؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ

اإلتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ،وفي اإلعالف

العالمي لحقوؽ اإلنساف (.)6حيث تنص صكوؾ حقوؽ اإلنساف عمى مجموعة
مف الشروط والقيود التي يجب اإللتزاـ بيا في إعالف حالة الطوارئ الصحية.

 -1شروط الطوارئ في مواثيق حقوق اإلنسان:

يمكف لمدوؿ أف تتبنى إجراءات إستثنائية لحماية الصحة العامة التي قد
تقيد بعض حقوؽ اإلنساف .إال أنو يجب أف تستوفي ىذه القيود متطمبات

الشرعية والضرورة ،والتناسب ،وأف تكوف غير تمييزية ،ومبررة ،ويتـ اإلخطار

بيا دوليا.

أ -شرعية (قانونية):
يتطمب الوضع الذي يمثمو جائحة  COVID-19مف العديد مف

الدوؿ في كؿ أنحاء العالـ ،إتخاذ تدابير إستثنائية لحماية صحة ورفاىية

السكاف ،إال أنو يجب أف تستند ىذه التدابير (حتى في الطوارئ العادية) إلى

قاعدة قانونية.

فالقيد يجب أف ينص عميو القانوف .وىذا يعني أف التقييد يجب أف يرد

تعسفيا أو غير
في قانوف وطني ذي تطبيؽ عاـ ،يجب أال يكوف القانوف
ً
معقوؿ ،ويجب أف يكوف واضحا ومتاحا لمجميور(.)7

كما يجب أف يحدد القانوف ذاتو الظروؼ التي يمكف فييا الحد مف

الحقوؽ .فالقيود التي ال ينص عمييا القانوف ،أو التي ال تتالئـ مع مقتضيات
صكوؾ حقوؽ اإلنساف (مثؿ حرية التنقؿ البد مف تالؤـ القانوف مع الفقرة 3
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مف المادة  12مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية) ،ستشكؿ
إنتياكا لمحقوؽ المكفولة .كما يتوجب عدـ إعاقة جوىر الحؽ ،بحيث العالقة

بيف الحؽ والقيد ىي عالقة بيف القاعدة واإلستثناء ،كما يتعيف في ىذا القانوف

أف يستخدـ معايير دقيقة ،وال يعطي المسؤوليف حرية غير محدودة لمتصرؼ

حسب تقديراتيـ( .)8فإنعداـ الشرعية يعني إرتكاب جرائـ ضد اإلنسانية بإنتياؾ
حقوؽ اإلنساف.

ب -الضرورة:

يجب أف يكوف التقييد ضروريا لحماية أحد األسس المسموح بيا

المنصوص عمييا في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،والتي
تشمؿ الصحة العامة ،ويجب أف تستجيب لحاجة إجتماعية ممحة.

ج -التناسب:

يجب أف يكوف القيد متناسبا مع المصمحة المعنية ،أي يجب أف يكوف

مناسبا لتحقيؽ وظيفتو الوقائية ،ويجب أف يكوف الخيار األقؿ تدخال مف بيف

الخيارات التي قد تحقؽ النتيجة المرجوة( .)9وال بد مف إحتراـ مبدأ التناسب،
ليس في القانوف الذي يحدد إطار القيود فحسب ،بؿ كذلؾ في تطبيقو مف

طرؼ السمطات اإلدارية والقضائية(.)10

د -عدم التمييز:

ال يجوز ألي قيد أف يميز بما يتعارض مع أحكاـ القانوف الدولي

لحقوؽ اإلنساف( .)11حيث إشترط العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية
والسياسية ،في التدابير التي تتخذىا الدوؿ األطراؼ في حالة الطوارئ

اإلستثنائية التي تيدد حياة األمة أف تكوف غير تمييزية بسبب العرؽ أو الموف
()12

أو الجنس أو المغة أو الديف أو األصؿ اإلجتماعي
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منذ تفشي فيروس كورونا ،كشفت تقارير إخبارية مف عدة دوؿ
التعصب ،والعنصرية ،وكراىية األجانب ،والتمييز ضد األشخاص مف األصوؿ

اآلسيوية .تتضمف الحوادث اإلعتداءات الجسدية ،والضرب ،والتنمر العنيؼ في
المدارس ،والتيديدات الغاضبة ،والتمييز في المدارس أو في أماكف العمؿ،

واستعماؿ لغة اإلحتقار في التقارير اإلخبارية وعمى مواقع التواصؿ

اإلجتماعي(.)13

ه -محددة زمنيا:
يجب أف تكوف تشريعات وتدابير حالة الطوارئ ،مؤقتة النطاؽ بشكؿ

دقيؽ ،وأف يتـ تضميف ضمانات (مثؿ بنود اإلنتياء أو المراجعة) مف أجؿ
ضماف العودة إلى القوانيف العادية بمجرد إنتياء حالة الطوارئ(.)14

وينبغي لمدوؿ أف تكفؿ سرعة إنجاز أي إجراءات متصمة بممارسة تمؾ

الحقوؽ أو تقييدىا ،وأف تكفؿ توفير األسباب التي تبرر تطبيؽ التدابير

التقييدية(.)15

و -مبررة:

ال يتوجب عمى الدوؿ األطراؼ بأف تقدـ تبري اًر دقيقاً لقرارىا بإعالف حالة

الطوارئ فحسب ،بؿ كذلؾ ألية تدابير محددة تعتمد عمى ىذا اإلعالف .كما ال
يجب عمى الدولة تبرير أف ىذه الحالة تشكؿ تيديدا لحياة األمة فحسب ،بؿ

أيضا أف كؿ تدابيرىا التي ال تتقيد بالعيد قد إتخذتيا في أضيؽ الحدود التي
تتطمبيا مقتضيات الوضع.
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ز -اإلخطار الدولي:
فالدولة الطرؼ التي تستعمؿ الحؽ في عدـ التقيد يجب أف تُعمـ الدوؿ
األطراؼ األخرى حاال ،عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة ،باألحكاـ التي
ال تتقيد بيا وباألسباب التي دفعتيا إلى إعتماد ىذه التدابير(.)16

 -3مدى تطبيق تدابير الطارئة واإلجراءات الوقائية.

عمى الحكومات أف تتخذ ق اررات صعبة لإلستجابة لكوفيد .19 -فالقانوف

الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجية تيديدات كبرى ،شرط أف تكوف
التدابير التي تقيد حقوؽ اإلنساف متناسبة مع المخاطر التي تـ تقييميا،

وضرورية وغير تمييزية ،أي أف تكوف محددة اليدؼ والمدة ،وأف تعتمد أقؿ

النيج تدخال لحماية الصحة العامة.

فيما يتعمؽ بكوفيد ،19-ال يجب إستخداـ الصالحيات التي تمنحيا حالة

الطوارئ إال لتحقيؽ أىداؼ الصحة العامة المشروعة ،ال لقمع المعارضة أو

إسكات المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف أو الصحفييف ،أو حرماف الناس مف أي

مف حقوؽ اإلنساف األخرى أو إتخاذ أي تدابير أخرى غير ضرورية بتاتا

لمعالجة الوضع الصحي.

فبعض الحقوؽ ال يمكف تقييدىا حتى في ظؿ حالة الطوارئ (ألنيا مف

الحقوؽ غير القابمة لمتقييد)( ،)17بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،مبدأ
عدـ اإلعادة القسرية ،وحظر الطرد الجماعي ،وحظر التعذيب وسوء المعاممة،

والحؽ في حرية الفكر والوجداف والديف.
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المحور الثاني :ضرورة اإللتزام بالنهج القائم عمى حقوق
اإلنسان لدى اإلستجابة لكوفيد.19-
في  16مارس  ،2020دعت مجموعة مف خبراء األمـ المتحدة في مجاؿ

حقوؽ اإلنساف ،الدوؿ إلى عدـ المبالغة في اإلجراءات األمنية المتخذة لمجابية

تفشي فيروس كورونا المستجد ،ونيت عف إستعماؿ الصالحيات االستثنائية في
حالة الطوارئ المعمنة بسبب تفشي فيروس كورونا لقمع المعارضة ،أو التمييز،
أو القمع بحجة حماية الصحة ،أو عرقمة عمؿ المدافعيف عف حقوؽ اإلنساف.

وختـ الخبراء قائميف" :نشجع الدوؿ عمى أف تبقى صامدة في الحفاظ عمى

نيج قائـ عمى حقوؽ اإلنساف عند التصدي ليذا الوباء ،مف أجؿ تحقيؽ

مجتمعات سميمة تتمتع بسيادة القانوف وحماية حقوؽ اإلنساف (.)18

وعميو

سوؼ نتطرؽ أوال لمقيود المفروضة عمى حقوؽ اإلنساف نتيجة لتدابير طوارئ

فيروس كورونا ،ثـ لمنيج القائـ عمى حقوؽ اإلنساف في اإلستجابة لكوفيد.19-

أوال :القيود المفروضة عمى حقوق اإلنسان نتيجة لتدابير طوارئ فيروس
كورونا.

سوؼ نتطرؽ لبعض القيود المفروضة عمى حقوؽ اإلنساف وأىميا التي تسببت

فييا طوارئ فيروس كورونا.
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 -1الحق في التعميم:
تـ إقرار الحؽ في التعميـ بمقتضى صكوؾ حقوؽ اإلنساف ،حيث

كرسو اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ  ،1949بمقتضى المادة  ،26كما

أقره العيد الدولي الخاص بالحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية بمقتضى

المادة  ،13ولكفالة ممارسة ىذا الحؽ رتبت عمى عاتؽ الدوؿ إلزامية ومجانية
التعميـ(.)19

إال أنو مع تفشي فيروس كورونا إتخذت العديد مف الدوؿ مجموعة مف

التدابير لمنع إنتشار الفيروس والوقاية منو ،تـ بمقتضاىا تعميؽ الدارسة وغمؽ

المدارس دوف إكماؿ السنة الدراسية.

 -2الحق في حرية التعبير :

في كثير مف الدوؿ ،لـ تحترـ الحكومات الحؽ في حرية التعبير،

واتخذت إجراءات ضد الصحفييف والعامميف في الرعاية الصحية ،ما قمؿ فاعمية
التواصؿ عند بداية تفشي المرض ،وأبطؿ الثقة في عمؿ الحكومة ،مثؿ

الحكومة الصيف أخفت في البداية عف الجميور معمومات رئيسية عف فيروس

كورونا ،وقممت اإلبالغ عف وجود اإلصابات وحدتيا ،وتجاىمت إمكانية إنتقالو

بيف البشر ،كما قامت السمطات بإحتجاز الذيف ينشروف تقارير عف الوباء عبر
وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي واألنترنت ،وفرضت رقابة عمى النقاشات الخاصة

بالوباء عمى اإلنترنت عمى أساس أنيا ترويج لإلشاعات ،إذ تبع طبيب (لي

وينميانغ) في مستشفى في ووىاف بتيمة "ترويج اإلشاعات" ،عقب تحذيره مف
الفيروس الجديد عبر األنترنت ،حيث توفي ىذا الطبيب بسبب فيروس

كورونا(.)20
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 -3الحق في السكن:
لقد إعتبرت مقررة األمـ المتحدة الخاصة المعنية بالحؽ في السكف

الالئؽ " ليالني فرحة"  ،أف المسكف يمثؿ خط الدفاع األوؿ ضد فيروس كورونا
المستجد ،بالرغـ مف أف مف المسكف قميؿ ما يشكؿ مسألة حياة أو موت .وحثت
الدوؿ عمى إعتماد تدابير طارئة لموقاية مف التشرد ،وضماف الوصوؿ إلى

مسكف الئؽ ،طالما أف الدوؿ تطمب مف الكؿ البقاء في المنزؿ بغية منع تفشي

فيروس كورونا المستجد (.)21وتبعا لذلؾ ،مف اإللزامي أف تعتمد الحكومات

إجراءات عاجمة لمساعدة الذيف ليس لدييـ مسكنا الئقا ،واتاحة مساكف لحالة
الطوارئ ،بما في ذلؾ إستعماؿ الوحدات السكنية الفارغة والميجورة ،واإليجارات
القصيرة المدة ،مع تقديـ الخدمات لممتضرريف مف الفيروس والذيف بحاجة

لمعزؿ ،وعدـ معاقبة أحد لكوف مف المشرديف أو يعيش في مساكف غير الئقة،

لدى تنفيذ تدابير إحتواء الفيروس(.)22

 -4الحق في التنفل:

إعتبرت المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،حرية التنقؿ شرطا ال
غنى عنو لتطوير الحر لإلنساف .وىي تتفاعؿ مع عدة حقوؽ أخرى .والقيود

المسموح بفرضيا عمى الحقوؽ المكرسة بمقتضى المادة  12مف العيد الدولي
الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،يتوجب أالّ تبطؿ مبدأ حرية التنقؿ ،مع

إلزامية تقديـ تقارير مف الدوؿ التي تقيد الحؽ في التنقؿ ،تحتوي معمومات عف

القواعد القانونية والممارسات اإلدارية والقضائية المحمية المتعمقة بالحقوؽ

المكرسة بمقتضى المادة .)23(12
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حيث إشترطت " المجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية"  ،لتقيد
حرية التنقؿ في الظروؼ اإلستثنائية المتخذة لحماية الصحة العامة ،أف تكوف
ىذه القيود قانونية ،وضرورية ،ومتناسبة ،وأف تكوف متالئمة مع كؿ الحقوؽ

(.)24

األخرى المقر بيا في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية

حيث إتخذت الصيف حج ار صحيا شامؿ ال يحترـ حقوؽ اإلنساف عرقؿ الحركة
والتنقؿ مما أدى إلى صعوبة الوصوؿ إلى الرعاية الطبية ومستمزمات الحياة

األخرى ،وتسبب في وفاة المصابيف بالفشؿ الكموي وأمراض السرطاف ،وانتحار

المرضى ،...وفي المقابؿ ىناؾ دوؿ مثؿ إيطاليا فرضت عرقمة الحركة إال أنيا
وفرت فييا حماية أكبر لمحقوؽ الفردية ،ألنيا فرضت تدابير التقييد بشكؿ

تدريجي(.)25

ثانيا :ضرورة األخذ بنهج قائم عمى حقوق اإلنسان في اإلستجابة لكوفيد-

:19

صرحت المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف في إطار المبادئ التوجييية

خاصة بكوفيد ،19 -بأف إحتراـ كامؿ حقوؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ الحقوؽ
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،والحقوؽ المدنية والسياسية ،في لمتدابير

المتخذة بيدؼ وقؼ تفشي الوباء .رئيسي لنجاح خطط الصحة العامة المتخذة
لإلستجابة لموباء والتعافي منو(.)26

 -1ضمان الحق في الصحة :
تـ تكريس الحؽ في الصحة بموجب العديد مف الوثائؽ الدولية المعنية
بحقوؽ اإلنساف ،حيث أقر العيد الدولي

الخاص بالحقوؽ اإلقتصادية
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واإلجتماعية والثقافية ،الحؽ في الصحة ،ورتب عمى عاتؽ الدوؿ اإللتزاـ بإتخاذ
التدابير الالزمة والفعالة لموقاية مف األمراض الوبائية وعالجيا ومكافحتيا(.)27
حيث يتطمب الحؽ في الصحة أف تكوف المرافؽ والخدمات الصحية

متاحة بشكؿ كافي ولمجميع دوف تمييز ،وأسعارىا في متناوؿ الجميع ،بمعنى

أنيا تحترـ أخالقيات مينة الطب وعالية الجودة(.)28

حيث أكد برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة

البشري/اإليدز ،عمى أف ضماف الحؽ في الصحة ىو أحسف دفاع لنا ضد
األوبئة العالمية ،وأف الحؽ في الصحة ال يتطمب مف الدوؿ كفالة

الحصوؿ

عمى خدمات ومعمومات صحية تتصؼ بسيولة الوصوؿ إلييا ،واتاحتيا بشكؿ
مقبوؿ وذو جودة عالية فحسب ،بؿ يرتب عمى عاتقيا وجود البنية التحتية

الصحية العامة الضرورية وتزويدىا بالموارد الكافية لمنع األوبئة ومعالجتيا
ومجابتيا ،ففي كوفيد 19 -يجب عمى الدوؿ توفير واتاحة خدمات تشخيص

ورعاية مرضى كوفيد ،19 -وبأسعار معقولة ،وذات جودة عالية ،مع وجوب

تحديد الفئات السكانية األكثر عرضة والوصوؿ إلييا بشكؿ محدد األىداؼ(.)29

 -2تحقيق المساواة وايقاف التمييز والوصم :

أوصى برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة

البشري/اإليدز ،بوجوب إعتماد خطوات لمحد مف الوصـ والتمييز ،وحث

الحكومات عمى وجوب إبراز الريادة في كيفية مناقشة الوباء والمجتمعات

المتضررة ،بما في ذلؾ العامميف في مجاؿ الرعاية الصحية .وتقديـ اإلرشادات
والتوجييات لوسائؿ اإلعالـ وقادة المجتمع حوؿ أحسف الطرؽ لمناقشة الوباء

بشكؿ خالي مف الوصـ والتمييز(.)30
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 -3حماية خصوصية المرضى والناس:
تحتوي المراقبة الصحية عمى مجموعة مف األدوات التي تتبع وترصد

سموؾ األفراد وحركتيـ .إال أنو يشترط في ىذه الرقابة أف تكوف مرتبطة بشكؿ
حصري بأىداؼ الصحة العامة ولتمبيتيا ،ومحدد المدة والنطاؽ بحسب ما

يتطمبو الوضع اإلستثنائي ،ويتوجب إتخاذ ضمانات صارمة تضمف عدـ إساءة

إستعماؿ مثؿ ىذه التدابير مف طرؼ الحكومات أو الشركات لجمع معمومات

خاصة سرية ألىداؼ ال ترتبط بأزمة الصحة العامة( .)31إذ يتعيف الحفاظ عمى

خصوصية الناس في كؿ األوقات ،واعطاء الحكومات توجييات لوسائؿ

اإلعالـ ،ومؤسسات إنفاذ القانوف وغيرىا ،بحيث ال يسمح بالكشؼ عف ىويات

الناس ومعموماتيـ دوف إذف منيـ(.)32

 -4تعزيز الحق في المياه والصرف الصحي:
يعد توفير المياه المأمونة والصرؼ الصحي وادارة النفايات والظروؼ

الصحية أم ار ضروريا لموقاية وحماية صحة اإلنساف أثناء تفشي جميع األمراض
المعدية ،بما في ذلؾ مرض فيروس كورونا .وسيساعد ضماف ممارسات إدارة
المياه والصرؼ الصحي والنظافة الصحية القائمة عمى األدلة والمطبقة

باستمرار في المجتمعات والمنازؿ والمدارس واألسواؽ ومرافؽ الرعاية الصحية

عمى منع إنتقاؿ مسببات األمراض مف إنساف إلى آخر بما في ذلؾ SARS-

 ،CoV-2الفيروس الذي يسبب كوفيد.)33(19-

إذ يتعيف عمى الحكومات أف توقؼ حاال أي قطع لممياه بسبب عدـ الدفع،

ألف القطع الذي ال يتسؽ مع حقوؽ اإلنساف باإلمكاف أف يكوف ضا ار بطريقة

خاصة في إطار أزمات الصحة العامة مثؿ وباء كوفيد.)34(19-
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 -5المشاركة في صنع القرار والحوكمة ورصد الوباء:
حسب برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس

نقص المناعة

البشري/اإليدز ،/يتعيف أف تكوف المجتمعات جزءا مف عممية صنع القرار

والحوكمة والرصد ،وذلؾ بدء مف التأىب لمجابية األوبئة ،لكوف المجتمعات

التي تحظى بالتمكيف ىي مفتاح اإلستجابة الفعالة ،لذا يتعيف عمى الدوؿ أف

تكفؿ تمكيف المجتمعات بالمعمومات الضرورية لحماية أنفسيا وإلعانة اآلخريف،
()35

وفتح خطوط اإلتصاؿ إلستقباؿ التعميقات مف المجتمع

 -6ضمان الوصول إلى المعمومات وحرية التعبير:
أكدت لجنة الحقوؽ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى

االرتباط

العضوي بيف الحؽ في الصحة والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات ،حيث

أقرت في تعميقيا العاـ رقـ  14بأىمية كفالة الوصوؿ إلى المعمومات المتعمقة

بالصحة باعتبارىا أحد أىـ آليات حماية ودعـ ىذا الحؽ ،واعتبرت أف التمكيف
مف الوصوؿ إلى المعمومات الصحية مف أبرز درجات التزاـ الدولة في إعماؿ

ىذا الحؽ عمى أرض الواقع ،ويمثؿ عامال رئيسيا في استطاعة األفراد الوصوؿ

إليو ومزاولتو والتمتع بو (.)36كما حثت عمى أف "توفير التعميـ واتاحة الحصوؿ

عمى المعمومات المتعمقة بالمشاكؿ الصحية الرئيسية في المجتمع ،بما في ذلؾ

طرؽ الوقاية والمكافحة" ،ىي "التزامات ذات أولوية"(.)37

إذ تتطمب االستجابة لفيروس كورونا التي تحترـ حقوؽ اإلنساف ،ضماف

وجود معمومات دقيقة وحديثة عف الفيروس ،ومتاحة بسيولة لمجميع ،فضال عف

والجوانب األخرى الخاصة باإلستجابة لتفشي الفيروس(.)38
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وفي ىذا السياؽ ،حثت مفوضة األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف

"ميشيل باشيميت" ،الحكومات عمى ضماف وصوؿ كؿ المعمومات بخصوص

وباء كوفيد 19-وخطط اإلستجابة لو إلى الجميع دوف أي استثناء ،بما في ذلؾ
نشرىا في نسخ ولغات ممكنة الفيـ بسيولة ،وتكييفيا لألشخاص ذوي

اإلحتياجات الخاصة (األطفاؿ ،ضعيفي النظر أو السمع ،والذيف ال يجيدوف

القراءة أو ليـ قدرة محدودة عمى القراءة) ( ،)39ووضع حداً ألي تعطيؿ أو حجب
قائـ لخدمة اإلنترنت ،مع إبقائيا متاحة باستمرار.

يتعيف أف يتمتع المختصوف والخبراء في مجاؿ الرعاية الطبية بالقدرة

عمى التحدث بحرية وتبادؿ المعمومات فيما بينيـ ،ومع الرأي العاـ ،وكذا تمكيف
الصحافييف ووسائؿ اإلعالـ مف تحرير التقارير الخاص بالوباء ،وعف

إستجابات الحكومات لو ،وانتقدىا مف غير خوؼ ودوف أي رقابة ،كما يتعيف
تضافر الجيود عمى المستوييف الدولي والوطني لمجابية المعمومات الكاذبة

والمضممة التي تزرع الخوؼ والتمييز(.)40

ففي ظؿ تفشي فيروس كورونا ،يتعيف عمى الدولة اإلمتناع عف تقييد

حرية التعبير والتدفؽ الحر لممعمومات ،وضماف تزويد المجتمعات بإستمرار
بأحسف المعمومات والتوجييات المتاحة والمتوفرة(.)41

 -7الرقابة والمساءلة

قد ينتج عف إعالنات الطوارئ المتعمقة بالصحة العامة ،تحرر السمطة

التنفيذية بدرجة كبيرة مف المبادئ العامة لسيادة القانوف وحقوؽ اإلنساف ،لذا

يتوجب مراجعة أي تأثير عمى حقوؽ األفراد مف طرؼ ىيئة مستقمة والجيات

القضائية ،ألي إجراء تتخذه الحكومات أو تمتنع عف إتخاذه.كما يتعيف وضع
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آليات واضحة لممساءلة يسيؿ لمجميور الوصوؿ إلييا ،وأف تكوف سريعة

اإلستجابة لمشكاوى(.)42

 -8التعاون الدولي وضمان إستمرار المساعدات اإلنسانية
يجد التعاوف الدولي أساسو في ظؿ األزمات العالمية ،في كوف تمؾ
األزمات ذات طابع إستثنائي تتجاوز قدرة الدولة الواحدة عمى مجابيتيا

بمفردىا ،وفي ظؿ وباء كورونا كوفيد ،19 -يصدـ التعاوف الدولي بعدـ اليقيف
الذي يكتنؼ مدة بقاء ىذا الفيروس ،وكذا عدـ وجود لقاح لو ،فال يقتصر

التعاوف في األزمة الصحية العالمية نتيجة كوفيد 19 -عمى توفير المساعدات
اإلنسانية التي تتطمبيا األزمات (المعدات الطبية ،الدواء ،الغذاء ،األغذية،)...
بؿ تبادر المعرفة والخبرة الفنية وأىـ التطورات العممية الطبية.

حيث كشؼ كوفيد ،19-عف عدـ مساواة صارخة في الدوؿ وفيما بينيا ،لذا

مف اإللزامي لمغاية أف تقوـ الدوؿ وكؿ الجيات الفاعمة بتعزيز تكثيؼ األطراؼ
والتعاوف الدولي بروح مف التضامف العالمي والمسؤولية المتباينة(.)43

كما ينبغي أف تتعاوف الدوؿ في تنسيؽ إستجابة عالمية ،وضماف إستطاعة

كؿ الدوؿ عمى اإلستجابة بفعالية لموباء الحالي ومنع عودتو ،مف خالؿ تبادؿ

المعرفة والموارد والخبرة الفنية ،بما في ذلؾ التطورات العممية ،مثؿ اإلختبارات

التشخيصية الجديدة والكشؼ عف المقاحات(.)44

كما دعت مفوضة األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف "ميشيل باشيميت" ،

إلى التعاوف الدولي ،حيث صرحت قائمة" :بما أف الفيروس مستجد وغير مألوؼ
بالنسبة إلينا جميعنا ،نشجع الدوؿ عمى تبادؿ المعمومات حوؿ الممارسات

حاليا لتخفؼ مف آثار الفيروس اإلجتماعية واإلقتصادية
الجيدة التي تتخذىا ً
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السمبية ،وبشأف الجيود التي تبذليا لوقؼ إنتشاره .ونحف بحاجة إلى التضامف
والتعاوف عمى المستوى الدولي أكثر مف أي وقت مضى ،ومف الواضح أنو

يجب توجيو الموارد إلى الحماية اإلجتماعية حتى يتمكف الناس مف اإلستمرار

إقتصاديا في ظؿ أزمة قد يطوؿ أمدىا"(.)45

 -9ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية دون تمييز:
فحسب المبادئ التوجييية الخاصة بكوفيد 19-لممفوضية السامية لحقوؽ
اإلنساف ،ال يتعيف أف تعالج اإلستراتيجيات الصحية أبعاد الوباء الطبية فحسب،
بؿ يتعيف أف تتطرؽ كذلؾ لحقوؽ اإلنساف وعواقب التدابير المتخذة في سياؽ

اإلستجابة لموباء عمى كؿ مف الجنسيف.

كما حثت "مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان" ،عمى

وجوب إتاحة العالج لمجميع مف دوف أي تمييز ،بما في ذلؾ األكثر ضعفا

وتيميشا ،ما يعني القضاء عمى كؿ الحواجز المترسخة أساسا التي تعيؽ

الحصوؿ عمى العالج ،وعدـ حرماف أي شخص مف العالج المناسب وفي
الوقت المالئـ ،لعدـ تمكنو مف تحمؿ تكمفتو ،أو نتيجة تحيز قائـ عمى السف،

أو اإلعاقة ،أو النوع اإلجتماعي أو الميوؿ الجنسية أو وصمة عار تعيقو مف

الوصوؿ لمعالج(.)46

كما أعمنت مفوضة األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف "ميشيل باشيميت"

"إف مكافحة تفشي الفيروس بطريقة فعالة يعني أف نضمف حصوؿ الجميع عمى
العالج وعدـ حرمانيـ مف الرعاية الصحية لمجرد أنيـ ال يستطيعوف دفع ثمنيا
()47

أو بسبب وصمة العار"
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 -10ضرورة تماشي القيود المفروضة عمى الحركة مع مبادئ حقوق
اإلنسان:

مف اإللزامي كذلؾ أال ينتج عف أي تضييؽ لمضوابط الحدودية أو تشديد
لقيود السفر أو القيود المفروضة عمى حرية التنقؿ ،إلى منع األشخاص (الفاريف
مف الحرب أو اإلضطياد أو يتمتعوف بحماية قانوف حقوؽ اإلنساف نظ ار إلى

أوضاعيـ) مف الحصوؿ عمى األمف والحماية ،إذ يتعيف عمى الدوؿ النظر في
إمكانية اإلفراج عف المياجريف المحتجزيف ،وأف توقؼ مؤقتا اإلعادة القسرية

لحماية المياجريف والعامميف في مجاؿ اليجرة والمجتمع ككؿ(.)48

حسب برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة

البشري/اإليدز ،/فاإلجراءات والتدابير الطوعية المعتمدة لتقميص التفاعالت بيف
األشخاص ،ومضاعفة التباعد اإلجتماعي في إطار كوفيد ،19-كانت فعالة
في تقميص معدالت إنتشار الفيروس ،إال أنو يتوجب تقييـ القيود المفروضة

لمحد أو المنع مف السفر بعناية ،ويتوجب أف ترتكز تمؾ التدابير إلى المعايير

الدولية لحقوؽ اإلنساف ،وأف ترتكز عمى أدلة عممية(.)49

 -11حماية األشخاص المحرومين من حريتهم:

إف األشخاص المحروميف مف حريتيـ (المحتجزوف في السجوف
والمتواجدوف في مؤسسات الرعاية ) معرضوف بشكؿ كبير لخطر اإلصابة

بالفيروس في حالة تفشيو ،لذا يجب عمى الدوؿ إتخاذ كافة التدابير الالزمة التي
تكفؿ ليؤوالء األشخاص الرعاية الصحية الالزمة والوقائية ،فضال عف تمكينيـ

مف الوصوؿ إلى المعمومات عف ىذا الوباء(.)50
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يتعيف إتخاذ خطوات لتقميص إمكانية إنتشار الفيروس في السجوف ،بما

يشمؿ الحد مف اإلكتظاظ عف طريؽ إطالؽ سراح السجناء غير الخطريف

ومراجعة قضايا اإلجتجاز المؤقت قبؿ المحاكمة ،وكفالة حصوؿ السجناء عمى

جميع خدمات الوقاية والتشخيص والعالج الضروري ،بما فيو القدرة عمى العزؿ

الذاتي(.)51
الخاتمة:

إف االلتزامات والقوانيف الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف ،تفرض معايير

لحالة الطوارئ الصحية يقتضي اإللتزاـ بيا ،مف أجؿ أف تكوف الجيود المبذولة

في مجاؿ الصحة العامة متناسبة وشرعية وضرورية ومبررة مع حالة الطوارئ
مثؿ طارئة فيروس كورونا ،مما يجعؿ اإلستجابة أكثر فعالية.

كما أف اإلستجابة لألزمة الصحية العالمية لوباء كوفيد ،19-دوف

مراعاة عدـ إنتياؾ حقوؽ اإلنساف ،قد يقود العالـ نحو أزمة حقوقية عالمية،

تستمر أثارىا السمبية حتى بعد إنتياء ىذا الوباء ،في حالة عدـ إتخاذ التدابير

الالزمة التي تكفؿ تخفيؼ القيود المفروضة عمى حقوؽ اإلنساف نتيجة
اإلستجابة ليذا الفيروس.

كما أف اإلستجابة لكوفيد 19 -القائمة عمى حقوؽ اإلنساف مف شأنيا

تحقيؽ إستجابة أكثر فعالية واستدامة ،حيث تـ التركيز في بداية ظيور الوباء
عمى الحؽ في الصحة والوصوؿ إلى الخدمات الصحية دوف الحقوؽ اإلنساف

األخرى.
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النتائج المتوصل إليها:

 -1اإلستجابة لكوفيد 19 -تيدد التمتع الكامؿ بمجموعة واسعة مف حقوؽ
اإلنساف ،تشمؿ الحؽ في الغذاء ،الماء ،السكف ،الحؽ في المساواة وعدـ
التمييز.

 -2الطابع العالمي لفاشية كورونا ،يتطمب أقصى ما يمكف مف التعاوف مف
جانب كؿ الدوؿ ،ومشاركتيا في إستجابة دولية فعالة ومالئمة.

 -3البروز وبشكؿ جمي أف جميع حقوؽ اإلنساف عالمية ،وغير قابمة لمتجزئة،
ومترابطة ومتشابكة.

 -4ىناؾ عالقة وطيدة بيف حقوؽ اإلنساف وتحقيؽ إستجابة فعالة لفيروس
كورونا ،فإنتياؾ حقوؽ اإلنساف يقؼ كحاجز لإلستجابة الفعالة لحالة الطوارئ

الصحية العامة "لفيروس كورونا"
التوصيات:

 -1تعزيز الرقابة والمساءلة لمتدابير المتخذة لإلستجابة لكوفيد ،19 -مف أجؿ
حماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف.

 -2البد مف اإلحتراـ التاـ لحقوؽ اإلنساف في جميع التدابير واإلجراءات
الرامية لمتصدي ومكافحة كوفيد.19-

 -3البد أف تكوف تدابير التصدي لكوفيد 19 -منسقة تنسقا كامؿ مع حقوؽ
اإلنساف لتجنب إنتياكيا.

 -4يجب تنفيذ تدابير الحجر الصحي والعزؿ دوف المساس بحؽ العمؿ ،أي
دوف فقداف الدخؿ أو العمؿ.
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 -5ميما كانت القيود المفروضة ،يجب أف تتوافر فييا الشروط التي تقتضييا
حالة الطوارئ (محددة المدة  ،قانونية ،ضرورية ،متناسبة ،غير تمييزية وتستند

إلى أدلة عممية) ،والتي تكفؿ حماية حقوؽ اإلنساف مف اإلنتياكات.

 -6يجب أف تركز اإلستجابة الفعالة لفيروس كورونا عمى إزالة كؿ العوائؽ
التي تجابو حقوؽ اإلنساف ،خاصة الحؽ في الغذاء الكافي  ،والحؽ في الرعاية
الصحية والحماية مف الفيروس ،والحؽ في السكف.

 -7ضرورة اإلحتراـ التاـ لحقوؽ اإلنساف كأصؿ عاـ ،وتقييد بعض حقوؽ
اإلنساف لمضرورة الممحة التي تقتضييا حماية الصحة العامة مف وباء كورونا،

كإستثناء عف األصؿ.

 -8عدـ فرض قيود شاممة وواسعة النطاؽ ،مع تقديـ الدعـ لمفئات األكثر
ضعفا ،والمتضررة والمحرومة والمتشردة.

 -9ضماف الحماية لمعامميف في القطاع الصحي ،وتوفير ليـ كؿ معدات
الحماية والوقاية مف الوباء ،وحمايتيـ مف التعدي في حالة وقوعو.

 -10إعماؿ الحؽ في التعميـ عف بعد ،مف خالؿ منصات اإلنترنت ،مف
خالؿ توفير االنترنت لمجميع وكذا عدـ إىماؿ الرقابة عمى الطالب لمتأكد مف
تمقييـ الدروس ومواصمتيـ المشاركة في ذلؾ ،مع وضع التدابير الالزمة لمنع

تفشي المرض لدى العودة لدراسة.

 -11إعماؿ الحؽ في الصحة والرعاية الصحية ،مف خالؿ ضماف حصوؿ
الجميع عمى الرعاية الصحية.
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المصادر والمراجع

أوال :المصادر.

 -Iبالمغة العربية:

أ -المواثيق الدولية.

 -1العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عاـ .1966

 -2العيد الدولي لمحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية سنة .1966
 -3اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ .1949
ب -األمم المتحدة وهيئاتها:

 -1األمـ المتحدة ،فيروس كورونا :منظمة الصحة العالمية تعمف حالة طوارئ
صحية عالمية:
 ، https://news.un.org/ar/story/2020/01/1048322تاريخ

اإلطالع عميو .2020-08-12

 -2المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،فيروس كورونا
المستجد :عمى الدوؿ أالّ
ّ
تستغ ّؿ تدابير الطوارئ لقمع حقوؽ اإلنساف:

https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.

 ،aspx?NewsID=25722&LangID=aتاريخ اإلطالع عميو -08-13

.2020

 -3المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الدورة الثانية والسبعوف
( ،)2001التعميؽ العاـ رقـ  :29المادة ( 4عدـ التقيد بأحكاـ العيد أثناء
حاالت الطوارئ) ،مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة منيسوتا.
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 ،http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.htmlتاريخ اإلطالع
عميو .2020-08-12

 -4المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الدورة السابعة والستوف
( ،)1999التعميؽ العاـ رقـ  ،27المادة ( 12حرية التنقؿ) ،مكتبة حقوؽ
اإلنساف ،جامعة منيسوتاhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-.

 ،gc27.htmlتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12
 -5برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس

نقص المناعة

البشري/اإليدز  ،)UNAIDS) 2020الحقوؽ في زمف الكوفيد COVID-،19

 ،19دروس مف فيروس نقص المناعة البشري مف أجؿ استجابة فعالة يقودىا
المجتمع ،ص  .10عمى الموقع:

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/hum

 ،an-rights-and-covid-19_ar.pdfتاريخ اإلطالع عميو

.2020

-08-15

 -6مجمس حقوؽ اإلنساف ،خبيرة مف األمـ المتّحدة" :المسكف ىو خطّ الدفاع

المستجد"،
األوؿ ضد تفشي فيروس كورونا
ّ
ّ
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDet

 ،ail.aspx?NewsID=25727&LangID=Aتاريخ اإلطالع عميو

.2020-08

-19

 -7مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،باشيميت :يجب أف تحت ّؿ حقوؽ
التصدي لفيروس كورونا،
األولوية عند
اإلنساف
ّ
ّ
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https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNew
 ،s.aspx?NewsID=25668&LangID=Aتاريخ اإلطالع عميو -08-17

.2020

توجييية خاصة بكوفيد-
المؼض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
 -8مكتب و
ّ
:19

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19Gu

 ،idance.aspxتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12

 -9منظمة الصحة العالمية ،التسمسؿ الزمني الستجابة منظمة الصحة العالمية
لجائحة كوفيد:19-

https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-11-1441 ،covidtimelineتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12

 -10منظمة الصحة العالمية ،المنتدى القانوني الدولي لالتحاد الروسي بعنواف
"سيادة كورونا"

https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/russianfederation-s-international-legal-forum-the-rule-of ،coronaتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12

 -11منظمة الصحة العالمية ،بياف المدير العاـ بشأف لجنة الطوارئ الخاصة
بفيروس كورونا المستجد المش ّكمة بموجب الموائح الصحية الدولية:
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-
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.19

-08-12  تاريخ اإلطالع عميو،novel-coronavirus-(2019-ncov)
.2020
II -In English:
The World Health Organization and Unicef, Water, 1sanitation, hygiene, and waste management for SARS-CoV2, the virus that causes COVID-19: Interim guidance,
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitationhygiene-and-waste-management-for-covid-19, 11-08-2020.
2-United Nation Human Rights ,Office of the High
Commissioner, COVID-19 and Special Procedures,
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19and-Special-Procedures.aspx.20-08-2020.
United Nation Human Rights ,Office of the High 3Commissioner, EMERGENCY MEASURES AND
27 April 2020, COVID-19: GUIDANCE,
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeas
ures_COVID19.pdf, 12-08-2020.
. المراجع:ثانيا

: األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" المستجد-1
 تاريخ،https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654

.2020-08-13 اإلطالع عميو

 عمى، حالة طوارئ أـ وباء.. فيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية-2
:الموقع
https://www.skynewsarabia.com/technology/1323936%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3305

2020: الإيداع القانوينVR.3383.6420.B ،  جاحئة كوروان حتد جديد للقانون: كتاب املؤمتر ادلويل
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%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%
D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1

 -3نيال عبد القادر المومني ،الكورونا والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات:
تاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%
D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%
D9%85%D8%A7/

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

306

د .عماري حورية

تعزيز النيج القائـ عمى حقوؽ اإلنساف في اإلستجابة لوباء كوفيد-
.19

الهوامش

1ػ United Nation Human Rights ,Office of the High Commissioner,
COVID-19 and Special Procedures,

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/COVID-19-andSpecial-Procedures.aspx.20-08-2020.

2ػ منظمة الصحة العالمية ،التسمسؿ الزمني الستجابة منظمة الصحة العالمية لجائحة كوفيد-
:19
،https://www.who.int/ar/news-room/detail/08-11-1441-covidtimeline
تاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12

3ػ األمـ المتحدة ،فيروس كورونا :منظمة الصحة العالمية تعمف حالة طوارئ صحية عالمية:
 ، https://news.un.org/ar/story/2020/01/1048322تاريخ اإلطالع عميو -12
.2020-08

4ػ فيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية ..حالة طوارئ أـ وباء ،عمى الموقع:
https://www.skynewsarabia.com/technology/1323936%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%
D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 5ػ منظمة الصحة العالمية ،بياف المدير العاـ بشأف لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا
المستجد المش ّكمة بموجب الموائح الصحية الدولية:

https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-sstatement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-

) ،(2019-ncovتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12

 6ػ منظمة الصحة العالمية ،المنتدى القانوني الدولي لالتحاد الروسي بعنواف "سيادة كورونا"

https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/russian-federation-s-12

 ،international-legal-forum-the-rule-of-coronaتاريخ اإلطالع عميو
.2020-08
7ػ

United Nation Human Rights ,Office of the High Commissioner,

27 April EMERGENCY MEASURES AND COVID-19: GUIDANCE,
2020,
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COV

ID19.pdf, 12-08-2020.

8ػ المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الدورة السابعة والستوف ( ،)1999التعميؽ

العاـ رقـ  ،27المادة ( 12حرية التنقؿ) ،مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة منيسوتا.
 ،http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc27.htmlتاريخ اإلطالع عميو -12
.2020-08

United Nation Human Rights ,Office of the High Commissioner,

ػ9

EMERGENCY MEASURES AND COVID-19: GUIDANCE, op.cit.

10ػ المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الدورة السابعة والستوف ( ،)1999التعميؽ
العاـ رقـ  ،27المادة ( 12حرية التنقؿ) ،مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة منيسوتا ،المرجع

السابؽ.
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United Nation Human Rights ,Office of the High Commissioner,

ػ11

EMERGENCY MEASURES AND COVID-19: GUIDANCE, op.cit.

12ػ المادة  4مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عاـ .1966
13ػ األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" المستجد:

 ،https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654تاريخ اإلطالع عميو

.2020-08-13

United Nation Human Rights ,Office of the High Commissioner,

ػ14

EMERGENCY MEASURES AND COVID-19: GUIDANCE, op.cit.

15ػ المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الدورة السابعة والستوف ( ،)1999التعميؽ

العاـ رقـ  ،27المادة ( 12حرية التنقؿ) ،مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة منيسوتا ،المرجع
السابؽ.

16ػ المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الدورة الثانية والسبعوف ( ،)2001التعميؽ العاـ
رقـ  :29المادة ( 4عدـ التقيد بأحكاـ العيد أثناء حاالت الطوارئ) ،مكتبة حقوؽ اإلنساف،
جامعة منيسوتا ، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html.تاريخ
اإلطالع عميو .2020-08-12

17ػ حقوؽ التي ال يجوز تقييدىا وىي الحقوؽ المنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 4
مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية.

تستغؿ تدابير
18ػ المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،فيروس كورونا
المستجد :عمى الدوؿ أالّ
ّ
ّ
الطوارئ لقمع حقوؽ اإلنساف:
https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?Ne
 ،wsID=25722&LangID=aتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-13

19ػ نصت المادة  26مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ  1949عمى" لكؿ شخص

حؽ في التعميـ .ويجب أف ُيوفر التعميـ مجانا ،عمى األقؿ في مرحمتيو االبتدائية واألساسية .
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ويكوف التعميـ االبتدائي إلزاميا .ويكوف التعميـ الفني والميني متاحا لمعموـ .ويكوف التعميـ
العالي متاحا لمجميع تبعا لكفاءتيـ".

20ػ األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" المستجد ،المرجع السابؽ.

21
األوؿ ضد
ػ مجمس حقوؽ اإلنساف ،خبيرة مف األمـ المتّحدة" :المسكف ىو خطّ الدفاع ّ
المستجد"،
تفشي فيروس كورونا
ّ

?https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx

 ،NewsID=25727&LangID=Aتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-19

توجييية خاصة بكوفيد:19-
22ػ مكتب المفاوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.as
 ،pxتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-12

23ػ المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية ،الدورة السابعة والستوف ( ،)1999التعميؽ
العاـ رقـ  ،27المادة ( 12حرية التنقؿ) ،مكتبة حقوؽ اإلنساف ،جامعة منيسوتا ،المرجع
السابؽ.

24ػ مرجع نفسو.

25ػ األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" المستجد ،المرجع السابؽ.

توجييية خاصة بكوفيد ،19-المرجع
26ػ مكتب المفاوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
السابؽ.
27ػ نصت المادة

 12مف العيد الدولي لمحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية سنة

 ،1966أعتمد وعرض لمتوقيع والتصديؽ واإلنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ
المتحدة  2200ألؼ (د  )21-المؤرخ في  16ديسمبر  ،1966تاريخ بدء النفاذ  3:يناير
 ، 1976وفقا لممادة  ،27عمى" تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ إنساف في
التمتع بأعمى مستوى مف الصحة الجسمية والعقمية يمكف بموغو"

28ػ األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" المستجد ،المرجع السابؽ.
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29ػ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز )UNAIDS

 ،)2020الحقوؽ في زمف الكوفيد  ، COVID-19،19دروس مف فيروس نقص المناعة
البشري مف أجؿ استجابة فعالة يقودىا المجتمع ،ص  .10عمى الموقع:

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights ،and-covid-19_ar.pdfتاريخ اإلطالع عميو .2020-08-15
30ػ المرجع نفسو ،ص  8وص .9

توجييية خاصة بكوفيد،19-المرجع
31ػ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
السابؽ.

32ػ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز )UNAIDS

 ،)2020الحقوؽ في زمف الكوفيد ،19المرجع السابؽ ،ص .9
33ػ

The World Health Organization and Unicef, Water, sanitation,

hygiene, and waste management for SARS-CoV-2, the virus that
causes COVID-19: Interim guidance,
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-

and-waste-management-for-covid-19, 11-08-2020.

34ػ األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" المستجد ،المرجع السابؽ.

35ػ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز )UNAIDS
 ،)2020الحقوؽ في زمف الكوفيد ،19المرجع السابؽ ،ص .6

 36ػ نيال عبد القادر المومني ،الكورونا والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات :تاريخ اإلطالع
عميو .2020-08-12
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%
D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-
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%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%
37ػ األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس "كورونا" المستجد ،المرجع السابؽ.

D8%A7/

38ػ المرجع نفسو.

األولوية عند
39ػ المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف ،باشيميت :يجب أف تحتؿ حقوؽ اإلنساف
ّ

التصدي لفيروس كورونا:
ّ
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?Ne

 ،wsID=25668&LangID=Aتاريخ اإلطالع عميو 2020-08-12

توجييية خاصة بكوفيد ،19-المرجع
40ػ مكتب المفاوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
السابؽ.

41ػ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز )UNAIDS
 ،)2020الحقوؽ في زمف الكوفيد ،19المرجع السابؽ ،ص .8
42ػ المرجع نفسو ،ص .15

توجييية خاصة بكوفيد ،19-المرجع
43ػ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
السابؽ.

44ػ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز )UNAIDS
 ،)2020الحقوؽ في زمف الكوفيد ،19المرجع السابؽ ،ص .12

تحتؿ حقوؽ اإلنساف
45ػ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،باشيميت :يجب أف
ّ
التصدي لفيروس كورونا ،المرجع السابؽ.
األولوية عند
ّ
ّ

توجييية خاصة بكوفيد ،19-المرجع
46ػ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
السابؽ.
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تحتؿ حقوؽ اإلنساف
47ػ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،باشيميت :يجب أف
ّ
التصدي لفيروس كورونا ،المرجع السابؽ.
األولوية عند
ّ
ّ
توجييية خاصة بكوفيد-
48ػ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
السابؽ.

 ،19المرجع

49ػ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز )UNAIDS

 ،)2020الحقوؽ في زمف الكوفيد ،19المرجع السابؽ ،ص .14

توجييية خاصة بكوفيد-
50ػ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف ،مبادئ
ّ
السابؽ.

 ،19المرجع

51ػ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز )UNAIDS

 ،)2020الحقوؽ في زمف الكوفيد ،19المرجع السابؽ ،ص .13
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The right to health and the Corona crisis

د .نويسي ساميت  /استاذة محاضسة ب /جامعت قاملت – الجزائس-
بلعيوز محمد نريس  /طالب دكتوزاه  /مخبر الحقوق و العلوم
السياسيت جامعت عماز ثليجي ألاغواط – الجزائس-

ملخص:

ًقخض يق الحق فق اللتق ّنأقتهيأق الكوماثق اظزوفق إلاناضبتق اتيقجديحقاكلقفزدقإمكانيتق
اخمخعقبأكبرق مطخووقممكنقمنق اللت ،قوجتر وحقجلكق اظزوفقبيأقضماأق اخدماثق
الليتقوظزوفقعملقصليتقآمنتقوقدرقكافقمنق إلاطاكنقوألاطعمتق إلاغذًت.
اقدقشكلقوباءقكوفيد19-قتهدًد قحقيقياقالللتق اعامت،مما ّن
قًبررقفزضققيودقعلىقبعضق
ّن
اذيقًحدقمنقحزيتق
القوق،ق منقخالالعخمادقضياضت ق احجزق اصحفق وق اعشلق
اخنقل،غيرق أ قالاهخمامق ادقيحقبحقوققؤلانطاأق ضخدعىق حعشيسقالاضخجابتق افعااتق فق
خضمقالاضطز بق الخميق اذيقًحصلق فق وقاثقألاسماث،قو ّن
ّن
الدقمنقألاضز رق اتيققدق
ُ
جنجزقعنقفزضق اخد بيرق افضفاضتق اتيقالقجز عفق إلاعاًيرق إلاذكورةق عاله.
ّن
جقدمق هذهق ادر ضتإلاحتقعنق إلاخاوفق اتيقًفزضهاقجفش يقفيروصقكورونا قعلىقحقوقق
ؤلانطاأ،ق ضدناد قإلى ق مثلتق جوضحق ضخجابتق الكوماثقحتىقآلاأ،قوجوص يقبأضاايبق
جمكنق اجهاثق افاعلتقألاخزوق منق عخمادهاقاضماأق حتر مقحقوققؤلانطاأقعندق
ضخجابتهاقالوباءق اعااميقوقعلىقر ضهاق الحق فق اللت.
الكلماث املفتاحيت  :الحق فق اللتق،قكوروناق،قمنظمتق اللتق اعاإلايت.
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بلعيور محمد نذير
نويري سامية

Abstract:
The right to health requires that governments create the
appropriate conditions allows everyone to enjoy the highest
attainaible standard of health. These range from ensuring
health services to healthy working conditions safe and
adequate housing, food and nutritious food.
the Covid-19 epidemichas posed a real threat to public life
and justifies it restrictions on certain rights, by adopting of
quarantine or justice that limits free to move, However,
careful attention to human rights has called for an enhanced
effective response in the midst of the inevitable turmoil of
crisis, and reduce the damage of the best measures that are
being deployed the above criteria are not observed.
Thesestudy provides a glimpse of the concerns that have
been raised the virus outbreak of the koronavirus impose on
human rights, one example of this illustrates how
governments have responded so far, and it recomments
ways in which other actors can adopt them to ensure respect
human rights in response to the global epidemic, above all
the right to health.
Keywords : Right to health, korona, World Health Organization.
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مقدمة.
يعد الحؽ في الصحة مف الحقوؽ األساسية لإلنساف ،لذلؾ تسعى

جميع دوؿ العالـ إلى بذؿ أقصى جيودىا مف أجؿ توفير أعمى مستوى مف
الصحة لمواطنييا ،وقد تطمب تفعيؿ ىذا الحؽ ضرورة إتباع سياسات صحية
ووضع االتفاقيات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف والتي تتضمف الحؽ في

الصحة ،موضع التنفيذ في الدوؿ األطراؼ ،مف خالؿ تشريعات وطنية ـ الئمة

لمتشريعات الدولية.

وقد عني القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف بالحؽ في الصحة واىتـ بيا اىتماما

واضحا وصريحا ،اذ تضمنت الشرعة الدولية اإلشارة ليذا الحؽ في المادة

( )25مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف التي تنص عمى أف " :لكؿ شخص
حؽ في مستوى معيشة يكفي لضماف الصحة والرفاىة لو وألسرتو ،وخاصة
عمى صعيد المأكؿ والممبس والمسكف والعناية الطبية ".
كما تضمنت المادة (

 )12مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعاـ

 1966اإلشارةليذا الحؽ مف خالؿ

نصيا عاى أنو ":تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ إنساف في التمتع
بأعمى مستوى مف الصحة الجسمية والعقمية يمكف بموغو".

في نفس اإلطار ،عالجت الكثير مف االتفاقيات الخاصة بالمرأة ١٩٧٩

والطفؿ ١٩٨٩الحؽ في الصحة بشكؿ واضح يتناسب وخصوصية وأىمية ىذا
الحؽ في نطاؽ القانوف الدولي.

غير أف ىذا الحؽ أضحى معرضا لمخطر،إذ يحدؽ بو الوباء في مختمؼ أنحاء

العالـ ،إذ لـ يقتصر عمى منطقة أو مدينة أو دولة بعينيا ،بؿ ىو في تزايد
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سريع ما دعا الدوؿ إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة كحظر التجواؿ أو إعالف

الطوارئ ومنع السفر والتنقؿ وتقييد حريات األفراد بما يتناسب وحجـ الخطر

المحدؽ بيـ.

مف ىنا يمكننا طرح اإلشكاؿ التالي  :إلى أي مدى يمكن الجزم بتوفير

حماية معتبرة لمحق في الصحة في ظل جائحة كورونا عمى المستوى الدولي؟
وماهي األبعاد الحقوقية في اإلستجابةلهذا الفيروس؟

اقتضت االجابة عمى ىذه االشكالية تقسيـ دراستنا إلى محوريف ،حيث

خصصنا المحور األوؿ لحماية الحؽ في الصحة في الموائح الصحية الدولية
في ظؿ جائحة كورونا ،أما المحور الثاني فقد خصصناه لألبعاد الحقوقية في
االستجابة لفيروس كورونا ،وىو ما سنفصؿ فيو فيما يمي:

المحور األول :حماية الحق في الصحة في الموائح الصحية
الدولية في ظل جائحة كورونا

الشؾ أف فيروس كورونا يعد اليوـ الشغؿ الشاغؿ لدى الدوؿ
والمنظمات الدولية عموما ومنظمة الصحة العالمية بشكؿ خاص ،إذ بعد

انتشار ىذا الوباء مف الصيف وتحديدا مدينة ووىاف التي ظير فييا وانتشر منيا

إلى العديد مف دوؿ العالـ ،وأصبح مثي ار لمقمؽ خصوصا مع تزايد حاالت

اإلصابات والوفيات والتقدـ المستمر في األرقاـ المصابة ،فاف ىذا يستشعر

الدوؿ جميعا والمنظمة بالمسؤولية تجاه العالـ.

كاف لمنظمة الصحة الدولية أف تعمؿ وبالتعاوف مع الدوؿ األعضاء

مف خالؿ إجراءات احت ارزية أو عالجية وتبادؿ المعمومات والبيانات وتحديثيا

لموصوؿ إلى الغاية األساسية في القضاء عمى الفيروس .وخصوصا وأنيا تعمؿ
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بموجب الموائح الصحية الدولية التي تـ اعتمادىا والية عمميا بعد إعالف حالة
1

الطوارئ الدولية  ،كالموائح الصحية الدولية(. )2005

تعد منظمة الصحة العالمية المنظمة الدولية المختصة بالمجاؿ

الصحي وىي تابعة لمنظمة األمـ المتحدة .بدأت العمؿ حيف دخؿ دستورىا
حيز النفاذ في عاـ  1948إذ تـ تحديد مسؤولية المنظمة لمكافحة األمراض
واألوبئة  ،وفي العاـ  1951تـ تبني القواعد التنظيمية IHRلتوفير قاعدة

قانونية إلطار عمؿ المنظمة ،والوقاية مف األمراض الوبائية ،وفي عاـ 2005
تـ اعتماد قواعد تنظيمية صحية يطمؽ عمييا الموائح الصحية الدولية ()2005

بوصفيا أطا ار قانونيا لإلبالغ عف األمراض الوبائية.

وتعرؼ الموائح بأنيا" :صؾ قانوني دولي ممزـ مف اجؿ مساعدة الدوؿ لمحد مف
االنتشار عمى الصعيد الدولي وقد بدأ نفاذ ىذه الموائح في تموز  2007إذ

وضعت مف اجؿ حماية جميع الدوؿ مف أثار األمراض عمى الصعيد الدولي

بما في ذلؾ المخاطر والطوارئ الصحية العمومية".

وعمى خالؼ القواعد التي وضعت عاـ  1969الخاصة بالمنظمة والتي كانت
مقتصرة عمى األمراض المعدية كاإلنفمون از والحمى الصفراء والطاعوف ،فاف

لموائح عاـ  2005كانت أكثر اتساعا إذ ركزت عمى جميع المخاطر الصحية

عموما التي قد تنتشر عبر الحدود الدولية وليذا فيي تشمؿ اي مرض أو وباء

بشكؿ مطمؽ  ..وينطبؽ ىذا الوصؼ عمى فيروس كورونا المستجد. 2

ومف خالؿ ىذه الموائح اتفقت الدوؿ األطراؼ عمى تعزيز قدرتيا في الكشؼ
عف أحداث الصحة العمومية وتقييميا والتبميغ عنيا .وتتولى منظمة الصحة

العالمية دور التنسيؽ في الموائح الصحية الدولية.
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أوال  :التعاون الدولي بعد إعالن حالة الطوارئ الدولية:
إف أي مرض ال يمكف تصنيفو وباء إال إذا وصؿ حدا معينا مف

الخطورة ليشكؿ أساسا لتدخؿ منظمة الصحة العامة ،وبمساعدة الدوؿ لتوفير

الحماية كما يحصؿ اليوـ في فيروس كورونا المستجد اذ صنؼ عمى انو وباء
او جائحة عالمية ،حيف أعمف مدير عاـ المنظمة تيدروسادىانوـ باف "فيروس

كورونا يعد جائحة عالمية أو وباء عالميا ".

3

تعرؼ حالة الطوارئ حسب الموائح الصحية لعاـ " 2005طارئة صحية

عمومية تسبب قمقا دوليا بأنيا حدث استثنائي كما ىو منصوص عميو في

الموائح يشكؿ خط ار محتمال يحدؽ بالصحة العمومية في الدوؿ األخرى وذلؾ
بسبب انتشار المرض دوليا وانو قد يقتضي استجابة دولية".4

مف ىنا يمكف طرح التساؤؿ عف الشروط الواجب توافرىا إلعالف الطوارئ وفؽ
التعريؼ أعاله ،لإلجابة نقوؿ اف شروط التعريؼ تتضمف االتي :

-أوال :حدث غير عادي وىذا متحقؽ فعال وفؽ تكييؼ مدير المنظمة

العاـ بانو وباء عالمي.

-ثانيا :يشكؿ خط ار عمى الصحة العامة :إذ ال يكفي أف يكوف حدثا غير

عادي بؿ البد اف يتزامف ىذا الحدث غير العادي مع تأثيره عمى الصحة
العامة أي تيديده لحؽ اإلنساف في الصحة.

 -ثالثا :انتشار المرض دوليا :يجب اف يكوف ىذا المرض قد انتشر

عمى نطاؽ واسع وكبير بيف دوؿ العالـ مما يتطمب مكافحتو ومواجيتو
بشكؿ واضح ومحدد.
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-رابعا :يتطمب استجابة دولية مف خالؿ جيود الحكومات الوطنية

والمنظمات العامة والمتخصصة وايجاد السبؿ الكفيمة بالقضاء عمى ىذا
الحدث غير العادي.

ونظ ار لتحقؽ الشروط أعاله فقد أعمنت منظمة الصحة العامة (حالة

الطوارئ الدولية) عبر لجنة مختصة يطمؽ عمييا لجنة الطوارئ

او )(Emergency Committeeوىذا يعني أف الحؽ في الصحة معرض

لمخطر واف حماية ىذا الحؽ واعماؿ النصوص المعنية بالحماية تتطمب تعاونا
بيف منظمة الصحة العالمية والدوؿ في توفير مستمزمات ىذه الحماية ،كذلؾ
يتطمب التعاوف بيف الدوؿ مف خالؿ تنفيذ الدوؿ لموائح الصحية وتقديـ

المعمومات حوؿ المرض ومدى سعتو وانتشاره في الدوؿ واليات معالجتو وغيرىا
مف اإلجراءات الوقائية والعالجية معا ،وتستطيع منظمة الصحة العالمية

مراجعة تدابير الصحة العامة التي اتخذتيا مختمؼ البمداف لضماف أوضاعيا
الصحية.

ثانيا  :محددات منظمة الصحة العالمية لمحاربة وباء كورونا
لقد وضعت منظمة الصحة العالمية سبع محددات لغرض محاربة وباء كورونا
ومنع انتشاره وىي :
.1

تدابير تختص بالسفر والتبادؿ التجاري

.3

التسريع بتطوير المقاحات والتشخيص

.2
.4

كذلؾ دعـ البمداف التي لدييا نظـ صحية ضعيفة
التصدي النتشار اإلشاعات واألنباء المغموطة
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.5

تحديد الخطط والموارد الالزمة لتحديد وعزؿ األشخاص

.6

تبادؿ البيانات والتجارب بيف الدوؿ ومنظمة الصحة العالمية

.7

فضال عف ضرورة قياـ الدوؿ بالعمؿ بروح التضامف لمواجية

المصابيف ومنع انتشار المرض

الوباء والقضاء عميو.

5

فضال عف تمؾ اإلجراءات فقد عممت بعض الدوؿ عمى إعالف حالة الطوارئ
ومنيا ما عمدت إلى حالة فرض حظر التجواؿ فييا وتقييد حركة التنقؿ

لألشخاص ،مف شأنو تقميؿ انتشار المرض وعدـ تزايده ،والعمؿ عمى احتوائو
لموصوؿ إلى القضاء عميو ،بوصفو وباءا عالميا ،ينتقؿ بشكؿ سريع ومؤثر

وقد يودي بحياة األشخاص.

إف إعالف حالة طوارئ صحية عامة تثير قمقا دوليا،فيي حالة استثنائية

تنتيي بزواؿ األسباب التي أدت إلى إعالنيا ومف ثـ فيي إجراءات احت ارزية

مف جانب منظمة الصحة العالمية وما استتبعيا مف إجراءات تتصؿ بيا
وكذلؾ تعاوف الدوؿ في إعالف مثيؿ ليا داخؿ حدودىا او تعزيز مف

اإلجراءات الوقائية كحظر التجواؿ وحظر التنقؿ ومنع السفر وقطع االتصاؿ
بيف مدف ومحافظات الدولة الواحدة وتوقؼ التعميـ وتعطيؿ الدواـ الرسمي،

وغيرىا مف اإلجراءات انما ىي تيدؼ الى غاية واحدة حماية وتعزيز حؽ

اإلنساف في صحتو.
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المحور الثاني  :األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس
"كورونا" المستجد

بموجب "العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية

والثقافية" ،الذي صادقت عميو أغمب الدوؿ ،يحؽ لك ّؿ إنساف "التمتع بأعمى
مستوى مف الصحة [البدنية] والعقمية يمكف بموغو" .الحكومات ُممزمة باتخاذ

التدابير الفعالة "لموقاية مف األمراض الوبائية والمتوطّنة والمينية واألمراض
األخرى وعالجيا ومكافحتيا".

6

في ىذا السياؽ صرحت "المجنة المعنية بالحقوؽ االقتصادية

واالجتماعية والثقافية" ،التي ترصد التزاـ الدوؿ بالعيدأنو ":يرتبط الحؽ في
الصحة ارتباطا وثيقا بإعماؿ حقوؽ اإلنساف األخرى ويعتمد عمى ذلؾ ،مثمما
يرد في الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف ،بما فييا الحؽ في المأكؿ ،والمسكف،

والعمؿ ،والتعميـ ،والكرامة اإلنسانية ،والحياة ،وعدـ التمييز ،والمساواة ،وحظر

التعذيب ،والخصوصية ،والوصوؿ إلى المعمومات ،وحرية تكويف الجمعيات،

والتجمع ،والتنقؿ .فيذه الحقوؽ والحريات وغيرىا تتصدى لمكونات ال تتج أز مف
الحؽ في الصحة".

7

الحؽ في الصحة يقتضي أف تكوف المرافؽ ،والسمع ،والخدمات الصحية:


متوفرة بالكميات الكافية،



متاحة لمجميع دوف تمييز ،وبأسعار معقولة لمجميع ،حتى



مقبولة ،أي أنيا تحترـ أخالقيات مينة الطب ومتناسبة ثقافيا،

الفئات الميمشة،


مناسبة عمميا وطبيا ،وعالية الجودة.
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تقدـ كؿ مف "مبادئ سيراكو از" ،التي اعتمدىا "المجمس االقتصادي واالجتماعي"
ّ
التابع لألمـ المتحدة عاـ  ،1984والتعميقات العامة لػ "لجنة حقوؽ اإلنساف

التابعة لألمـ المتحدة" بشأف حاالت الطوارئ وحرية التنقؿ ،توجييا ممزما حوؿ
تقيد حقوؽ اإلنساف ألسباب تتعمؽ بالصحة العامة أو
ردود الحكومة التي ّ
تقيد حقوقيـ
الطوارئ الوطنية .كؿ التدابير التي تُتخذ لحماية الناس والتي ّ

وحرياتيـ يجب أف تكوف قانونية ،وضرورية ،ومتناسبة .يجب أف تكوف حاالت

الطوارئ أيضا محددة زمنيا ،وكؿ تقييد لمحقوؽ يجب أف يراعي األثر غير

المتناسب عمى مجموعات سكانية أو فئات ميمشة بعينيا.

في  16مارس/آذار  ،2020قالت مجموعة مف خبراء حقوؽ اإلنساف األممييف
إف "إعالف حاالت الطوارئ القائمة عمى تفشي فيروس كورونا ينبغي أال

تُستخدـ كأساس الستيداؼ مجموعات أو أقميات أو أفراد معينيف .ال ينبغي أف
تكوف بمثابة غطاء لعمؿ قمعي تحت ستار حماية الصحة ...أو أف تُستخدـ

ببساطة لقمع المعارضة".

تنص مبادئ سيراكو از عمى وجو التحديد عمى أف تكوف القيود عمى األقؿ:
ّ
طبقة بما يتماشى مع القانوف؛

ُم ّ
وم ّ
حددة ُ



موجية نحو ىدؼ مشروع لممصمحة العامة؛
ّ
ضرورية لمغاية في مجتمع ديمقراطي لتحقيؽ ىدؼ ما؛



األقؿ تدخال وتقييدا لبموغ ىدؼ ما؛



مستندة إلى أدلة عممية ،وليست تعسفية أو تمييزية عند



محددة زمنيا ،وتحترـ كرامة اإلنساف ،وخاضعة لممراجعة.

التطبيؽ؛ و
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ضمان إخضاع الحجر الصحي ،واإلغالق ،وحظر السفر لممعايير الحقوقية
سجمت
بحموؿ منتصؼ مارس/آذار  ،2020أعمنت أكثر مف  150دولة أنيا ّ
حاالت إصابة بفيروس كورونا ،وأفادت منظمة الصحة العالمية أف عدد

الحاالت تجاوز  200ألؼ عالميا .كما تُوفي أكثر مف  7آالؼ شخص،
واألرقاـ مستمرة في االرتفاع بوتيرة ُم ِ
فزعة.

أوال  :المعايير الدولية المنطبقة

يتطمّب القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،ال سيما "العيد الدولي لمحقوؽ

المدنية والسياسية" ،أف تكوف القيود المفروضة عمى الحقوؽ ألسباب تتعمؽ

بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية قانونية ،وضرورية ،ومتناسبة .يجب أف

تُنفَّذ القيود المتعمقة بمسائؿ مثؿ الحجر الصحي اإللزامي وعزؿ األشخاص
الذيف يحمموف األعراض بما يتماشى مع القانوف .يجب أف تكوف ضرورية

عممية ،ومتناسبة مع ذلؾ اليدؼ،
لمغاية لتحقيؽ ىدؼ مشروع ،استنادا إلى أدلّة ّ
وليست تعسفية وال تمييزية عند تطبيقيا ،وليا مدة زمنية محددة ،وتحترـ الكرامة
9

اإلنسانية ،وقابمة لممراجعة.

ق اررات الحجر الصحي ومنع الخروج لفترات المتناىية ناد ار ما تستجيب

ليذه المعايير ،وكثي ار ما تُفرض بسرعة ،دوف ضماف أي حماية لمخاضعيف
المعرضة لمخطر .نظ ار ألف مثؿ ىذه
لمحجر الصحي – وخاصة الفئات
ّ
موحد ،فيي غالبا ما تكوف تعسفية
الق اررات يصعب فرضيا وتنفيذىا بشكؿ ّ
وتمييزية عند التطبيؽ.

تحمي حرية التنقؿ المكفولة في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،مف

حيث المبدأ ،حؽ كؿ شخص في مغادرة أي بمد ،ودخوؿ بمد جنسيتو ،وحؽ كؿ
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شخص موجود بشكؿ قانوني في بمد ما في التنقؿ بحرية داخؿ كؿ أراضي ذلؾ

البمد .ال ُيمكف فرض قيود عمى ىذه الحقوؽ إال إذا كانت مشروعة ،وليدؼ
مشروع ،عمى أف تكوف متناسبة ،بما يشمؿ النظر في تأثيرىا .ق اررات حظر

السفر وتقييد حرية التنقؿ يجب أال تكوف تمييزية ،أو تحرـ األشخاص مف الحؽ

في التماس المجوء ،أو تنتيؾ الحظر المطمؽ عمى إعادة األشخاص إلى أماكف
يواجيوف فييا االضطياد أو التعذيب.

10

الحكومات ليا سمطة واسعة بموجب القانوف الدولي بحظر دخوؿ الزائريف

والمياجريف مف دوؿ أخرى .غير أف ق اررات حظر السفر المحمية والدولية
تاريخيا ليا فاعمية محدودة في منع انتقاؿ العدوى ،بؿ قد تزيد في الواقع مف

فر األشخاص مف مناطؽ الحجر الصحي قبؿ فرض حظر
انتشار المرض إذا ّ
السفر.
ثانيا  :ضمان حماية العاممين في قطاع الصحة

كجزء مف الحؽ في الصحة ،ينص "العيد الدولي الخاص بالحقوؽ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية" عمى واجب الحكومات تييئة ظروؼ مف
شأنيا "تأميف الخدمات الطبية والعناية الطبية لمجميع في حالة المرض".

11

الحكومات ُم َمزمة بالتقميؿ مف خطر الحوادث واألمراض المينية ،بما
في ذلؾ ضماف حصوؿ العماؿ عمى المعمومات الصحية وما يكفي مف

المالبس والمعدات الواقية .ىذا يعني تزويد عماؿ قطاع الصحة وغيرىـ مف

المشاركيف في التصدي لفيروس كورونا بالتدريب المناسب عمى مكافحة العدوى

والمعدات الواقية المناسبة.
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تتطمب مكافحة انتشار فيروس كورونا أف يكوف لدى المرافؽ الصحية

ما يكفي مف المياه ،وخدمات الصرؼ الصحي ،والنظافة ،وادارة النفايات

الطبية ،والتنظيؼ .وجد تقرير أساسي لعاـ  2019أصدرتو منظمة الصحة

العالمية و"منظمة األمـ المتحدة لمطفولة" (اليونيسؼ) أف "حوالي  896مميوف
شخص يستخدموف مرافؽ رعاية صحية تفتقر إلى المياه و 1.5مميار شخص

يستخدموف مرافؽ تفتقر لمصرؼ الصحي".

ُيشير بحث أجرتو ىيومنرايتسووتش حوؿ العدوى المكتسبة في مستشفيات
المجر إلى أف النظاـ الصحي في البالد ،الذي يعاني مف سوء اإلدارة ،ونقص
التمويؿ ،ونقص في الموظفيف ،غير مجيز لمتعامؿ مع تفشي فيروس كورونا.
ذكر المرضى والخبراء الطبييف االفتقار إلى بروتوكوؿ النظافة األساسي،

وغرؼ العزؿ ،ونقص في االختصاصييف الصحييف ،واألطباء والممرضيف،

واإلمدادات الطبية بشكؿ عاـ .قاؿ طبيب إنو كاف مف شبو المستحيؿ الحصوؿ
عمى المواد األساسية كالمطيرات وأقنعة التنفس الضرورية لمحماية مف

الفيروسات.

و عميو  ،ينبغي لمحكومات اتخاذ التدابير لتصبح الرعاية الصحية متاحة

لمجميع ،ويمكف الحصوؿ عمييا دوف تمييز ،وبتكمفة معقولة ،وتحترـ أخالقيات

مينة الطب ،ومالئمة ثقافيا ،وذات نوعية جيدة.

ينبغي لمحكومات ضماف حصوؿ العامميف في قطاع الصحة عمى معدات

الحماية المناسبة وأف توفّر برامج الحماية االجتماعية ألسر العماؿ الذيف
يموتوف أو يمرضوف نتيجة عمميـ ،وضماف أف تشمؿ ىذه البرامج العماؿ غير
الرسمييف ،الذيف ُيش ّكموف نسبة كبيرة مف قطاع تقديـ الرعاية.
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في األوبئة السابقة ،أدى الخوؼ مف التعرض لمعدوى إلى االعتداء عمى

العامميف في قطاع الصحة .ينبغي لمحكومات مراقبة مثؿ ىذه االعتداءات

لردعيا ،وضماف قدرتيا عمى الرد بسرعة ،وبالقدر الكافي ،وبشكؿ مالئـ إذا

وقعت اعتداءات.

ثالثا  :حماية منظمات المجتمع المحمي والمجتمع المدني
في العديد مف البمداف ،تؤدي منظمات المجتمع المدني عمال أساسيا في دعـ
جيود وقؼ انتشار الفيروس وضماف حصوؿ األشخاص المصابيف بفيروس

كورونا  -أو أولئؾ الذيف يعيشوف في العزؿ أو في الحجر الصحي  -عمى
الحماية ،والرعاية ،والخدمات االجتماعية الالزمة.

ينبغي لمحكومات حماية ودعـ منظمات المجتمع المدني ألداء ىذا العمؿ،

وكذلؾ المنظمات التي ترصد آثار تفشي المرض.
خالؿ تفشي إيبوال في

 2014في غرب أفريقيا ،لعبت المجموعات غير

الحكومية ،والصحؼ المحمية ،واإلذاعات المحمية دو ار رئيسيا في التثقيؼ

الصحي.

في ىونغ كونغ ،نظّـ الناس العاديوف أنفسيـ لصنع وتوزيع الكمامات

المطيرات عمى األشخاص األكثر عرضة لمخطر لسد الثغرات الناتجة عف
وُ

السياسات الحكومية .لكف الحكومة الصينية تواصؿ منذ فترة طويمة إحكاـ

قبضتيا عمى المنظمات غير الحكومية ،وبعض الجماعات تعاني مف نقص

التمويؿ أثناء تفشي المرض.

في إيطاليا ،أخضعت السمطات منظمات اإلنقاذ البحرية غير الحكومية التي
تساعد المياجريف وطالبي المجوء لمحجر الصحي في الموانئ ،رغـ أف نتائج
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فحوصات الفيروس لدى أفراد الطاقـ والركاب كانت سمبية .في سياؽ استمرار

تعطيؿ بعثات اإلنقاذ المدنية وحظرىا وحتى تجريميا ،قد ُيستخدـ الحجر
الصحي غير الضروري لردع عمميات اإلنقاذ البحري.

ينبغي لمحكومات أال تستغؿ ىذا الوباء لتجريـ عمؿ منظمات المجتمع المدني

أو عرقمتو.

رابعا  :تعزيز الحق في المياه والصرف الصحي
الحؽ في الماء والصرؼ الصحي جزء مف الحؽ في مستوى معيشي

كاؼ" .لجنة األمـ المتحدة المعنية بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية"
جددت التأكيد عمى أف الحؽ في المياه والحؽ في الصرؼ الصحي عنصراف

أساسياف في الحؽ في مستوى معيشي كاؼ ،و"يرتبطاف ارتباطا وثيقا ،مف بيف
13

حقوؽ العيد األخرى ،بالحؽ في الصحة".

يفتقر مميارات الناس حوؿ العالـ لمياه الشرب اآلمنة .مع ذلؾ ،وكما

أشارت منظمة الصحة العالمية ،مف الضروري توفير المياه اآلمنة ،والصرؼ
الصحي ،وظروؼ النظافة لحماية صحة اإلنساف أثناء تفشي فيروس كورونا،

يمكف تعزيز منع انتقاؿ فيروس كورونا مف شخص آلخر مف خالؿ تعزيز

الحؽ في الماء والصرؼ الصحي ،ودعـ البنية التحتية لممياه والصرؼ الصحي
والفنييف الذيف يقدموف ىذه الخدمات لضماف جودة واستم اررية توفير المياه،

والصرؼ الصحي ،والنظافة؛ وادارة النفايات في المجتمعات المحمية ،والمنازؿ،
والمدارس ،واألسواؽ ،والمراكز الصحية .ثمة حاجة إلى المزيد مف البحث لفيـ
مخاطر تموث مياه الشرب ،والعدوى عف طريؽ البيئة ،وكيفية ضماف تدريب

ودعـ مشغمي مياه الصرؼ الصحي طواؿ األزمة.
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غياب المياه الصالحة لمشرب والصرؼ الصحي في المنزؿ ،أو

المدرسة ،أو المراكز الطبية مف شأنو أف يصعب تنفيذ التدابير الوقائية .في

بعض الحاالت ،قد تكوف ىذه المرافؽ نفسيا مكانا النتشار المرض عند غياب

المياه والصرؼ الصحي المالئميف.

البنية التحتية لمرعاية الصحية في فنزويال ضعيفة جدا لدرجة أف

التوصية األساسية  -غسؿ اليديف  -تكوف صعبة حتى بالنسبة لمقدمي الرعاية
الصحية ،الذيف يعمموف في ظروؼ صعبة .قاؿ األطباء والممرضوف

الفنزويميوف الذيف قابمتيـ ىيومنرايتسووتش خالؿ األشير القميمة الماضية إف

الصابوف والمعقمات كانت شبو معدومة في العيادات والمستشفيات .مع ارتفاع
التضخـ وانخفاض قيمة الرواتب ،أصبح مف المستحيؿ عمييـ إحضار لوازميـ

الخاصة .تعاني أيضا المستشفيات العامة في العاصمة كاراكاس مف نقص

منتظـ في المياه .استمر النقص في المستشفيات النائية ألسابيع وشيور .طُمب
مف المرضى والعامميف أف ي ِ
حضروا معيـ المياه التي يحتاجونيا لمشرب وأحيانا
ُ
لتنظيؼ المراحيض.

ينبغي لمحكومات أف توقؼ فو ار أي قطع لممياه بسبب عدـ الدفع،فوقؼ

خدمات المياه بسبب عدـ الدفع في أي سياؽ ال يتوافؽ مع حقوؽ اإلنساف وقد

يكوف ضا ار بشكؿ خاص في سياؽ أزمات الصحة العامة مثؿ وباء كوفيد.19-

خامسا  :ضمان استمرار المساعدات اإلنسانية

وفقا لألمـ المتحدة ،البعض مف البمداف العديدة المتضررة مف فيروس كورونا
تغير المناخ،
تواجو أصال أزمات بسبب النزاعات ،أو الكوارث الطبيعية ،أو ّ

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

329

بلعيور محمد نذير

اؿحؽ في الصحة و أزمة كورونا

نويري سامية

حيث يعتمد العديد مف الناس في تمؾ البمداف المنكوبة باألزمات عمى

المساعدات اإلنسانية مف أجؿ البقاء.

ينبغي لمحكومات ضماف عدـ تأثر الدعـ المقدـ لمعمميات اإلنسانية الحيوية

التي تقوـ بيا األمـ المتحدة ووكاالت المعونة األخرى نتيجة فيروس كورونا.

الخاتمة :

نخمص مف خالؿ ىذه الدراسة إلى أف مختمؼ الصكوؾ الدولية جندت مف

أجؿ فرض التدابير الالزمة ،والتي تراىا مالئمة مف أجؿ مواجية وباء كورونا،
باعتباره ظرفا صحيا استثنائيا عالميا ،وعمى أساسيا بذلت الدوؿ جيودىا مف

أجؿ محاربة ىذا الوباء ،مف خالؿ التقوقع عمى نفسيا وتقييد حرية تنقؿ

األشخاص والبضاعات فييا ،إال أننا أخذنا عمى جيود الحكومات في حماية
الحؽ في الصحة في ظؿ ىذا الوباء نقائص عدة ،نجمميا فيما يمي:

- 1استغالؿ الظرؼ الصحي الحالي سياسيا ،مف خالؿ تمرير العديد مف
المشاريع العالقة ،أو لقمع المعارضة.

- 2تتمتع الحكومات بسمطة تقديرية واسعة بموجب القانوف الدولي لحظر

دخوؿ الزائريف والمياجريف مف دوؿ أخرى أو خروج مواطنييا ،غير أف
تقييد حرية التنقؿ عمى ىذا النحو لـ يثبت نجاعتو في القضاء عمى

الوباء.

- 3استيتار حكومات الدوؿ ومواطنييا بخطورة فيروس كورونا ،وعدـ
التشدد في فرض التدابير الصحية الوقائية المالئمة.

- 4عدـ تزويد أعضاء الطاقـ الطبي بوسائؿ وقائية كافية تجعميـ بمنأى
عف خطر االصابة بيذا الفيروس.
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- 5عدـ ايالء الحكومات أىمية واضحة لمحؽ في المياه والحؽ في الظرؼ
الصحي في ظؿ الظرؼ الصحي االستثنائي الذي يعيشو العالـ.

- 6إف وقؼ خدمات المياه بسبب عدـ الدفع في أي سياؽ ال يتوافؽ مع
حقوؽ اإلنساف وقد يكوف ضا ار بشكؿ خاص في سياؽ أزمات الصحة

العامة مثؿ وباء كوفيد.19-

مف خالؿ ىذه النقائص والنتائج المتوصؿ ليا مف خالؿ ىذه الدراسة نقترح ما

يمي:

 - 1ينبغي أال تُستخدـ حاالت الطوارئ المعمنة بسبب وباء كورونا
كذريعةمف أجؿ ستيداؼ مجموعات أو أقميات أو أفراد معينيف ،كما ال
ينبغي أف تكوف بمثابة غطاء لعمؿ قمعي تحت ستار حماية الصحة.

أو أف تُستخدـ ببساطة لقمع المعارضة.
- 2عدـ التوسع في فرض ق اررات حظر السفر المحمية والدولية ،لكونيا
أثبتت تاريخيافاعميتيا المحدودة في منع انتقاؿ العدوى.

- 3الزاـ الحكومات بالتقميؿ مف خطر الحوادث واألمراض المينية ،بما في
ذلؾ ضماف حصوؿ العماؿ عمى المعمومات الصحية وما يكفي مف

المالبس والمعدات الواقية.

- 4ينبغي لمحكومات اتخاذ التدابير لتصبح الرعاية الصحية متاحة لمجميع،
ويمكف الحصوؿ عمييا دوف تمييز ،وبتكمفة معقولة ،وتحترـ أخالقيات

مينة الطب ،ومالئمة ثقافيا ،وذات نوعية جيدة.

- 5الخوؼ مف التعرض لمعدوى إلى االعتداء عمى العامميف في قطاع
الصحة .ينبغي لمحكومات مراقبة مثؿ ىذه االعتداءات لردعيا،
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وضماف قدرتيا عمى الرد بسرعة ،وبالقدر الكافي ،وبشكؿ مالئـ إذا

وقعت اعتداءات.

- 6يقع عمى الحكومات حماية ودعـ منظمات المجتمع المدني ألداء ىذا
العمؿ ،وكذلؾ المنظمات التي ترصد آثار تفشي المرض

- 7ينبغي لمحكومات أف تضمف عدـ تأثر الدعـ المقدـ لمعمميات اإلنسانية
الحيوية التي تقوـ بيا األمـ المتحدة ووكاالت المعونة األخرى نتيجة

فيروس كورونا.

- 8التأكيد عمى أف الحؽ في المياه والحؽ في الصرؼ الصحي عنصراف

أساسياف في الحؽ في مستوى معيشي كاؼ ،و"يرتبطاف ارتباطا وثيقا،
مف بيف حقوؽ العيد األخرى ،بالحؽ في الصحة.

- 9ينبغي لمحكومات أف توقؼ فو ار أي قطع لممياه بسبب عدـ تسديد
الفاتورة ،ألف انقطاع المياه يساىـ في تفشي الوباء.
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إلاجزاءات املتخذة للوقاية من فيروس كورونا
 يين زورةن ضايناالحن فنالللةنوثتققيناالتوو واالزيات-Measures taken to prevent from Coronavirus in between
granting healthcare and limiting rights and duties.
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ممخص:
نهدف من خالل هذه املداخلت إلى جوضيح الترابط بين جدخل الدولت كصد حفظ النظام العام في ظل
وضع صحي استثنائي مصنف كجائحت عامليت ،ومبرراث جلييد مجموعت من الحلوق والحزياث،
بفزض جدابير احتراسيت من شأنها التلليل من انتشار هذا الوباء ،في إطار جحليم التواسن والتوفيم بين
واجب جحليم املصلحت العامت املتمثلت في حم املواطن في الزعايت الصحيت ،و واجب ضمان ممارست
بعض الحلوق التي يتمتع بها ألافزاد بكل حزيت.
الكلضاتناملفتاحقة :الصحت ،الحلوق ،الحزياث ،حالت الضزورة ،التدابير الاستثنائيت.
Abstract:
This paper aims at explaining the connection between the
interference of the state to keep public order, in light of the
exceptional healthcare situation which is considered as a global
pandemic, and the pretexts to limit rights and duties, by setting
protective measures to contain the spread of the disease. In order to
achieve balance and maintain public concern represented in the right
of citizens for healthcare, and the obligation of granting the practice
of some rights that citizens enjoy freely.
Keywords: healthcare, rights, liberties, emergency situation,
exceptional measures.
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أ.د /محمد بككماش
د /خمكد كالش

" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

مقدمة

في ظؿ الظرؼ الصحي الذم تمر بو الدكلة؛ المتمثؿ في انتشار كباء

عالمي ،تسبب في حدكث أضرار جسيمة ،كانت لو أثر سمبية عمى سير
المجتمع العالمي ،كأدل إلى خسائر كبيرة ىددت األمف كاالستقرار اإلنساني.

كجدت الدكلة نفسيا كفي سبيؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ تتخذ تدابير

عاجمة أك إجراءات استثنائية ال تسمح بيا قكاعد القانكف المقررة في الظركؼ

العادية ،فيي تضطر إلى التحمؿ مف بعض القكاعد المقررة في القكانيف المنظمة
لمحرية ،لكي تفسح المجاؿ أماـ قكاعد أخرل أكثر تقييدا كتضييقا لمحرية ،كذلؾ

في إطار الخضكع ألحكاـ المكائح الصحية الدكلية لمنظمة الصحة الدكلية ،لكف
في ظؿ ىذه الظركؼ االستثنائية يجب تكفير مجمكعة مف الضمانات الدستكرية
لحماية الحقكؽ كالحريات األساسية لألفراد ،حتى تككف تصرفاتيا بما يتكافؽ مع
الدستكر.

تظير أىمية المداخمة في ككنيا تركز عمى دراسة الحالة الصحية

المترتبة عف انتشار فيركس ككركنا كحالة ضركرة ،تتيح لمدكلة التدخؿ كفرض

سمطتيا تحقيقا ألمنيا كسالمتيا ،بالدرجة التي تبرر تقييدىا لبعض الحقكؽ

مستندة في ذلؾ عمى ماجاء في مجمؿ النصكص القانكنية ،بداية بالمعاىدات

،

كاالتفاقيات الدكلية مرك ار بالدستكر الجزائرم كصكال إلى قانكف الصحة.
إشكالية الدراسة

في إطار البحث حكؿ فكرة التناسب بيف االجراءات المتخذة لمجابية
فيركس ككرنا كجسامة الظرؼ الصحي الذم تمر بو الدكلة ،فإننا نسعى إلى

اإلجابة عف اإلشكالية التالية:
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

ماىي ضوابط اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمحد من فيروس كورونا

تكريسا لحق المواطن في الرعاية الصحية؟ ومامدى احتراميا لمحقوق

والحريات األساسية لمفرد؟

أىداف الدراسة :نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة إلى:

 الكشؼ عف القيمة الدستكرية لمحؽ في الصحة الذم تتجمى أكلكية تكريسوفي ظؿ الكضع الصحي الراىف.

 محاكلة معرفة األساس القانكني الذم تـ االعتماد عميو التخاذ تدابيرالكقاية مف فيركس ككركنا كمكافحتو في الجزائر.

 تسميط الضكء عمى الصالحيات االستثنائية كالكاسعة التي تتمتع بيا الدكلةفي ظؿ ىذا الكضع الصحي الطارئ ،كمدل خضكعيا لمبدأ المشركعية.
المنيج المتبع :اعتمدنا في دراستنا ليذا المكضكع عمى قكاعد المنيج

التحميمي ،بتحميؿ مجمكعة مف النصكص الدستكية كالقانكنية ،إثر محاكلتنا
اء تعمؽ األمر بالبحث في التكييؼ القانكني
لتكضيح مجمكعة مف األفكار ،سك ن
لمحالة المترتبة عف انتشار فيركس ككركنا ،التي تتيح لمدكلة التدخؿ بصفة
استثنائية ،كاتخاذ تدابير استعجالية ،بالدرجة التي يترتب عنيا تقييد ممارسة

بعض الحقكؽ كالحريات ،أك البحث في األساس الدستكرم الذم تـ االعتماد
عميو ،لمنح سمطة تاطير كتتبع تطكرات انتشار فيركس ككركنا في الجزائر

لمكزير األكؿ.

خطة الدراسة :لإلجابة عف اإلشكالية المطركحة قسمنا المكضكع إلى

مبحثيف :تناكلنا في المبحث األول اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف انتشار
فيركس ككركنا كمكافحتو تكريسا لحؽ المكاطف في الرعاية الصحية ،أما

المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة تأثير اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف
فيركس ككركنا كمكافحتو عمى الحقكؽ كالحريات األساسية لمفرد.
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" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

المبحث األول :اإلجراءات المتخذة لموقاية من انتشار
فيروس كورونا ومكافحتو وتكريس حق المواطن في الرعاية
الصحية

بالتطرؽ إلى مفيكـ الكارثة الصحية التي يقصد بيا "حدث مفاجئ شديد
التأثير يتسع نطاقو ليصيب الحالة الصحية البدنية ك/أك الذىنية ك/أك

االجتماعية لتجمع معيف مف السكاف بالشكؿ الذم يتطمب التدخؿ السريع

كاالستثنائي بيدؼ الحفاظ عمى الصحة كاألركاح" ،نجد أف ىذا المفيكـ ينطبؽ
كبشكؿ حرفي عمى فيركس ككركنا ،باعتباره مف األخطار التي تصيب صحة

االنساف ،كالذم استدعى اتخاذ تدابير كقائية قبؿ انتشاره أك في بداية انتشارىا ،
كتدابير عالجية لتسيير اآلثار المترتبة عليو.

لذلؾ كمف منطمؽ أف الدكلة يقع عمى عاتقيا التدخؿ قصد تحقيؽ

الحماية الصحية لممكاطنيف ،كحؽ أساسي لإلنساف عمى كؿ المستكيات

(المطمب األول) ،قد عممت منذ بداية انتشار الكباء عمى فرض الحجر الصحي
كأىـ آلية لتطكيؽ الجائحة ،باعتباره مف األساليب التي أثبتت نجاعتيا منذ

القدـ في مكاجية مثؿ ىذه األزمات (المطمب الثاني) ،ذلؾ إلى جانب محاكلتيا
في تكييؼ المنظكمة القانكنية مع المستجدات العممية ،بفرض عقكبات ردعية
عمى كؿ مف يخالؼ التدابير المتخذة ،لضماف مجابية فعالة كناجعة لمكباء

(المطمب الثالث).
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

المطمب األول :الحق في الصحة ضمن النصوص القانونية
مقابؿ تفشي عالمي كباء معد كمميت مست آثاره العالـ أجمع ،كجب

عمى كافة الدكؿ اتخاذ تدابير عاجمة كصارمة مف أجؿ الحد مف انتشاره ك
حماية مكاطنييا منو ،ك في ذلؾ احتراـ ك اعطاء األكلكية لحؽ االنساف في

الحياة ك في الصحة ،إال أف ىذه التدابير كالسياسات مختمفة مف دكلة ألخرل
حسب اختالؼ درجة تفشي الكباء فييا ك مرتكزات سياستيا الصحية ك كذا
امكانياتيا المادية ك البشرية ك التكنكلكجية.

كالجزائر مثميا مثؿ كافة الدكؿ التي أعطت لحؽ المكاطف في الصحة

تكيس دستكرم صريح تضمنتو المادة المادة  66مف دستكر 2016التي جاء

فييا " :الرعاية الصحية حؽ لممكاطنيف

تتكفؿ الدكلة بالكقاية مف األمراض الكبائية كالمعدية كبمكافحتيا".1

ىذا النص الدستكرم لـ يكف إال امتداد فعمي لما تضمنتو المكاثيؽ الدكلية

عمى رأسيا اإلعالف العالمي لحقكؽ االنساف الذم يؤكد في مادتو

 15عمى

الحؽ في الصحة “لكؿ شخص الحؽ في مستكل معيشة يكفي لضماف الصحة

لو كألسرتو ،كيشمؿ المأكؿ كالممبس كالمسكف كالرعاية الطبية كالخدمات
االجتماعية الضركرية”

مايالحظ عمى جممة النصكص القانكنية السابقة ،أف الحؽ في الصحة ال

ُيؤخذ بصكرة منفردة عف باقي حقكؽ االنساف ،بؿ ىك مكقكؼ عمى كجكد أسس
كمقكمات سابقة تتداخؿ كتترابط فييا مجمكعة مف الحقكؽ األخرل.
أما بالنسبة لمسؤكلية ضماف ىذا الحؽ؛ فيي تقع بالدرجة األكلى عمى

الدكلة بتكفير كافة المعدات كاآلليات كالمرافؽ ،كفقا لما جاء في المادة  66مف

الدستكر المذككرة أعاله ،إلى جانب نص المادة  12مف القانكف رقـ 11/18

المتعمؽ بالصحة إذ تنص عمى" تعمؿ الدكلة عمى ضماف تجسيد الحؽ في
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" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

الصحة كحؽ أساسي لإلنساف عمى كؿ المستكيات ،عبر انتشار القطاع

العمكمي لتغطية كامؿ التراب الكطني".2

لكف ىذا األمر الينفي حقيقة أف ىذه المسؤكلية ىي مسؤكلية تشاركية تقع

أعباؤىا عمى الجميع حاكميف كمحككميف مكاطنيف كمسؤكليف ،كىك مايجعؿ

لمثقافة الصحية ككعي الفرد باألثار التي يمكف أف تترتب عف انتشار أم مرض
دكر اليستياف بو لمكقاية مف أخطاره ،كذلؾ مف أجؿ تمكيف المكاطف مف حقو

المشركع في الحياة.

المطمب الثاني :موجبات فرض الحجر الصحي لمحد من انتشار فيروس
كورونا

ُيعرؼ الحجر الصحي عمى أنو "عزؿ أشخاص بعينيـ ،أك أماكف ،أك
حيكانات ،قد تحمؿ خطر العدكل تتكقؼ مدتو عمى الكقت الضركرم لتكفير
الحماية في مكاجية خطر انتشار أمراض بعينيا".3

كاعتبا ار أف فيركس ككركنا مف األمراض التي انتقمت عف طريؽ العدكل

كىك ماجعميا تتميز بالخطر الداىـ دكف غيرىا مف األمراض ،ىذا األمر الذم
فرض عمى جميع الدكؿ ضركرة األخذ بالحجر.

لكف مايجب اإلشارة إليو أنو لـ يكف تطبيؽ الحجر الصحي مف بيف

اآلليات المستحدثة ،التي لـ نشيد مثميا مف قبؿ في مكاجية مثؿ ىذه األزمات
الصحية ،التي يمكف أف تجد فييا الدكلة نفسيا ضحية انتشار كباء أك مرض

منتقؿ.

بؿ حتى أننا نجد لو تأطير قانكني مسبؽ ،يفرض عمى جميع الييئات

األخذ بو ،في حالة اكتشافو أك حتى الشؾ في كجكده ،كذلؾ بىدؼ منع الخطر
كميا إف أمكف ،أك الحد مف الخسائر التي يسببيا إف كقع ،كفرض الحجر

لمتعامؿ معق أك تكجييو أك التحكـ فيو كالسيطرة عميو.
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

حيث كاف ذلؾ في إطار االلتزاـ بالنصكص القانكنية األساسية المنظمة

لقكاعد الصحة العامة عمى رأسيا القانكف رقـ 11/18المتعمؽ بالصحة ،الذم

خصص قسـ متعمؽ بالكقاية مف األمراض المنتقمة كمكافحتيا حيث تنص المادة

 38منو عمى" يخضع األشخاص المصابكف بأمراض منتقمة كاألشخاص الذيف
يككنكف عمى اتصاؿ بيـ ،الذيف يشكمكف مصد ار لمعدكل ،لتدابير الكقاية

كالمكافحة المناسبة" ،كما ُخصص قسـ آخر متعمؽ بالكقاية مف األمراض ذات
االنتشار الدكلي كمكافحتيا عمى اعتبار أف جائحة ككركنا تتسـ بالعالمية
كيضفى عمييا الطابع الدكلي.4

كبالنسبة لمقررات التي تضمنيا المرسكـ التنفيذم رقـ  69/20التي تـ

بمكجبيا تكقيؼ نشاطات نقؿ األشخاص قصد التقميؿ مف االحتكاؾ بيف

المكاطنيف ،كتعميؽ العديد مف النشاطات بغمؽ المؤسسات كالفضاءات ذات

التجمعات الكبرل(كالمطاعـ ،فضاءات الترفيو كالتسمية  ،)...ىذا اإلجراء

ينطبؽ عمى النص الصريح الذم جاء ت بو المادة  45مف القانكف رقـ 05/85

المتعمؽ بالحماية الصحية كترقيتيا الممغى بمكجب القانكف رقـ  11/18السابؽ
ذكره عمى "يحؽ لمسمطات المختصة ،أف تمنع مؤقتا استغالؿ المؤسسات أك
المصالح التي قد تمحؽ ضر ار بالصحة العمكمية.

ال يسمـ قرار إعادة فتح ىذه المؤسسات أك المصالح كاستغالليا إال بعد تكفر

الشركط المطمكبة".5
كبالتالي نجد أف الحجر الصحي كاف بمثابة ضركرة فرضيا االنتشار
الممحكظ لألمراض المنتقمة في العديد مف األكساط البيئية ،حيث تتنكع سبمو
بتنكع مسببات األكبئة؛ فتارة يككف بإجراء العزؿ المكاني لألشخاص المصابيف،
كتارة أخرل يككف بمنع التنقؿ كغمؽ الحدكد ،كىك مايستدعي كجكد عقكبات
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" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

قانكنية صارمة تكقع عمى المخالفيف لتدابير الحجر كالتي سنتعرؼ عمييا في
النقطة المكالية.
المطمب الثالث :محاولة تكييف المنظومة الجزائية مع الوضع الصحي الراىن
لضمان مجابية فعالة لفيروس كورونا في الجزائر

بيدؼ المحافظة عمى أركاح المكاطنيف كضماف التكفؿ األمثؿ لكباء

ككركنا باعتباره مف األمراض المعدية سريعة االنتشار ،كبعد الخسائر البشرية
الكبرل المترتبة عنو ،التي كانت قمة الكعي كعدـ االلتزاـ بالتدابير الكقائية

العامؿ األساسي كراءىا ،استكجب االستعانة بقانكف العقكبات كتعديمو ،كفقا

لسياسة التجريـ كالعقاب ،كفرض مجمكعة مف العقكبات الردعية التي تطبؽ

عمى المخالفيف لتدابير الكقاية مف انتشار فيركس ككركنا ،كالتي تتدرج حسب

طبيعة كحجـ المخالفة بيف العقكبات اإلدارية(المتمثمة في سحب الفكرم كالنيائي

لمسندات القانكنية الخاصة بممارسة النشاط) ،6كالعقكبات المالية(فرض غرامة
مالية) ،لتمتد إلى العقكبات الجزائية(الحبس).

ىذا األمر ترتب عنو استحداث جريمة تعريض حياة الغير وسالمتو

الجسدية لمخطر ،7بمكجب المادة  290مكرر مف القانكف رقـ  06/20المعدؿ
كالمتمـ لقانكف العقكبات ،8كأحد أىـ انعكاسات انتشار كباء ككركنا سيعا
لتكييؼ قانكف العقكبات مع التحكالت الجارية التي تشيدىا الدكلة ،كقصد التكفؿ
باألشكاؿ الجديد لإلجراـ الناتجة عنيا ،كسد الفراغ في المنظكمة القانكنية في
مجاؿ تسيير األزمات.9
كبمقتضى نص المادة  08مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،70/20فإنو قد تـ
تكميؼ مصالح الدرؾ الكطني بما في ذلؾ مصالح األمف الكطني ،بتنفيذ ق اررات

المجنة الكالئية المكمفة بتنسيؽ النشاط القطاعي لمكقاية مف كباء فركس ككركنا
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

كمكافحتو ،كالتي ميمتيا اتخاذ التدابير اإلضافية لمكقاية مف انتشار الكباء

كمكافحتو ،كفؽ خصكصيات الكالية كتطكر الكضع الصحي بيا ،التي مف
أىميا تنفيذ الحجر المنزلي كالزاـ المكاطنيف بعدـ مغادرة منازليـ أك أماكف

إقامتيـ ،خالؿ الفترة الزمنية المقررة مف طرؼ السمطات العمكمية ،كىك مايمكف
أف يترتب عنو المتابعة بتيمة عدم التقيد بأوامر وق اررات السمطة العامة أو
مخالفة المراسيم والق اررات اإلدارية ،باعتبارىا مف األفعاؿ المجرمة حديثا

بمكجب المادة  459مف القانكف رقـ  06/20المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات،
في حالة انتياؾ تدابير الكقاية مف فيركس ككركنا.

كما أف جكانب قياـ المسؤكلية التتكقؼ عمى ماتـ ذكره ،بؿ تتعداىا إلى

إضفاء طابع اإلزدكاجية عمى مرتكبي الجرائـ الماسة بالصحة العمكمية ،التي
تتحؽ في حالة عدـ التصريح بالحاالت المشككؾ فييا أك المؤكد إصابتيا

باألمراض المنتقمة مف طرؼ الممارس الطبي مف جية ،كالمسؤكلية التي تقع

عمى المكاطف أك المريض في حالة عف عدـ التصريح عف إصابتو بمرض مف

األمراض الخاضعة لمتصريح اإلجبارم مف جية أخرل ،حسب ما جاء في نص
المادتيف 39ك 400مف القانكف رقـ  11/18المتعمؽ بالصحة.

المبحث الثاني :تأثير اإلجراءات المتخذة لموقاية من فيروس
كورونا ومكافحتو عمى الحقوق والحريات األساسية لمفرد

مما الجدؿ فيو أف ىذا الظرؼ الصحي االستثنائي الذم تمر بو الدكلة،

ىك المبرر الكحيد إلعطاء السمطة التنفيذية الصالحيات الكاسعة ،لمخركج عف

تطبيؽ القكاعد القانكنية العادية ،عمى النحك الذم يبيح ليا تقييد ممارسة بعض

الحريات (كحرية التنقؿ ،حرية ممارسة العبادة ،حرية ممارسة األنشطة
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" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

التجارية ،) .....،مف منطمؽ أف":سالمة الشعب فكؽ سالمة القانكف" (المطمب
األكؿ)

كبما أف فيركس ككركنا مف األمراض المنتقمة ذات االنتشار الدكلي،

كجب فرض مجمكعة مف التدابير تحد مف التنقؿ الدكلي كالكطني كحتى الكالئي
بشكؿ مؤقت إلى حيف السيطرة عمى الكباء ،ىذا األمر الذم جعؿ مف الحؽ في
حرية التنقؿ أكلى الحقكؽ المعرضة لمتقييد ،كأكثرىا تأث ار بتدابير الضبط المتخذة
حفاظا عمى النظاـ كاألمف العاـ ،مع أف النص الدستكرم المؤطر ليذا الحؽ

يتيح لمسمطة القضائية صالحية تقييده كليس السمطة التنفيذية ،كىك مادفع بنا

إلى تكضيح حاالت تدخؿ الدكلة لتقييده في (المطمب الثاني).

أما عف طريقة فرض تدابير الكقاية ،أك بالمعنى األصح الكسيمة القانكنية

التي فُرضت بمكجبيا تدابير حماية األفراد مف خطر انتشار ىذا الكباء في
الجزائر أال كىي المراسيـ التنفيذية ،فأقؿ مايمكف أف ُيقاؿ عنيا أنيا كانت محؿ
تشكيؾ في شرعيتيا ،كفتحت المجاؿ أماـ العديد مف النقاشات ،التي سنتطرؽ

ليا في (المطمب الثالث).

المطمب األول :فيروس كورونا وضرورة تقييد ممارسة بعض الحقوق
والحريات

لقد دعت ضركرة تقديـ الحؽ في الحياة عمى باقي الحقكؽ كنتيجة

النتشار الكباء في ظؿ ارتفاع عدد اإلصابات كالكفيات ،األخذ بنظاـ الحجر

المنزلي الكمي أك الجزئي كلفترات محدد حسب الكضعية الكبائية لكؿ كالية،

كالزاـ األشخاص عدـ مغادرة منازليـ أك أماكف اقامتيـ خالؿ الفترات الزمنية

المقرر مف طرؼ السمطات العمكمية ،كىك ماترتب عنو تقييد جممة مف الحقكؽ

أىميا:
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

 -تقييد الحؽ في حرية ممارسة العبادة مف خالؿ غمؽ المساجد.

 تقييد الحؽ في حرية ممارسة التجارة مف خالؿ غمؽ األسكاؽ كالمحالتالتجارية كالمطاعـ كالمقاىي..

 تقييد الحؽ في حرية التنقؿ مف خالؿ منع التنقؿ البرم كالبحرم كالجكمداخؿ اإلقميـ الكطني كخارجو لفترة محددة بشكؿ كمي أك جزئي.

 -تقيد الحؽ في االجتماع كالتجمع بمنع التجمع ألكثر مف شخصيف في

مكاف كاحد كتحديد تدابير التباعد االجتماعي لمحد بصفة استثنائية مف

االحتكاؾ الجسدم بيف المكاطنيف.

عمى الرغـ مف أف المصمحة العامة تضفي الشرعية عمى جممة التدابير

المتخذة التي تـ بمكجبيا تقييد بعض الحريات لمكافحة فيركس ككركنا ،إال أف
األمر المؤكد بمكجب المكاثيؽ الدكلية كبالضبط ماتضمنتو المادة  4مف الميثاؽ
العربي لحقكؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية،
أنو قد تـ تحديد مجمكعة مف الحقكؽ عمى سبيؿ الحصر غير قابمة لممساس
بيا كىي كاآلتي :الحؽ في الحياة ،حظر التعذيب ،ضماف المحاكمة العادلة،
مبدأ الشرعية الجنائية ،عدـ محاكمة شخص عف جرـ مرتيف ،حرية الفكر
كالعقيدة كالديف ،التمتع بالجنسية ،عدـ محاكمة الشخص عف الجرـ مرتيف،
.....

10
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المطمب الثاني :ضوابط ممارسة حرية التنقل في ظل انتشار فيروس كورونا
"قراءة قانونية لنص المادة  55من الدستور"

تنص المادة  55مف دستكر 2016عمى" :يحؽ لكؿ مكاطف يتمتع

بحقكقو المدنية كالسياسية أف يختار بحرية موطن إقامتو ،وأن يتنقل عبر

التراب الوطني.

حؽ الدخكؿ إلى التراب الكطني كالخركج منو مضمكف لو.
ال يمكف األمر بأم تقييد ليذه الحقكؽ إال لمدة محددة كبمكجب قرار

مبرر مف السمطة القضائية".

في نص ىذه المادة تتجمى لنا الحماية الدستكرية لمحؽ في حرية التنقؿ

عمى الرغـ مف تضمينيا لبعض االستثناءات التي تؤدم إلى تقييد ىذه الحرية.
لكف لنا تعقيب عمى نص ىذه المادة ،إذ نجد أنو مف الضركرم اإلقرار

بقانكنية اإلجراءات المتخذة لتطبيؽ تدابير الحجر الجزئي المنزلي ،عمى الرغـ

مف أف فيو تقييد لحرية التنقؿ كاستثناء ،مع االلتزاـ بنص المادة  55المذككرة
أعاله ،الذم يستكجب أف يككف لمدة زمنية محددة ،نظ ار لمطبيعة االستثنائية

التي تُضفى عميو كفقا ليذه الجممة (ال يمكف األمر بأم تقييد ليذه الحقكؽ إال
لمدة محددة) .كىك ما يبرر بمفيكـ المخالفة التدخؿ كفؽ القانكف قصد تقييد
حرية التنقؿ ،عبر التراب الكطني كالخركج منو كالعكدة إليو ،كما يترتب عف
خرؽ ىذه المقتضيات مف تدابير.

إال أننا نتكقؼ عند الشطر الذم يمزـ بأف يككف قرار تقييد ىذه الحقكؽ

مف طرؼ السمطة القضائية (كبمكجب قرار مبرر مف السمطة القضائية) كىك
مايخالؼ ماتـ االعماؿ بو لتطبيؽ الحجر الصحي كمنع التنقؿ بيف مجمكعة

مف الكاليات الذم كاف بمكجب مرسكـ تنفذم فيل يمكن اعتبار ذلك تداخل في
االختصاصات؟
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

في إطار اإلجابة عف السؤاؿ المطركح فإننا نرل بأف تدخؿ الدكلة في

ظؿ الظرؼ الصحي االستثنائي الذم تمر بو البالد ىك تدخؿ أصيؿ ضمف
اختصاصيا لمتكفؿ بحفظ النظاـ العاـ الذم تعتبر الصحة العامة أحد أىـ
مشتمالتو إلى جانب (األمف العاـ كالسكينة العامة).

كأف النطاؽ التي تتدخؿ ضمنو السمطة القضائية يككف في الظرؼ

العادم ،كالمقرر الذم يتـ بمكجبو تقييد بعض الحقكؽ يصدر ضد شخص
معيف بذاتو في إطار متابعة المتيـ قضائيا.

اء داخؿ اإلقميـ الكطني
كبالتالي فإنو عمى الرغـ مف أف حرية التنقؿ سك ن
أك خارجو بممارسة الحؽ في حرية السفر كمغادرة اإلقميـ مف الحقكؽ األساسية
التي تضمنتيا مختمؼ المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية (المادة  13مف اإلعالف

العالمي لحقكؽ اإلنساف كالمادة  12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية
كالسياسية) كمظير مف مظاىر الحرية.11

إال أف ممارسة ىذا الحؽ ليس مطمقا ،حيث يمكف أف ترد عميو بعض

القيكد ،تختمؼ باختالؼ الجية المختصة باتخاذ قرار أك إجراء المنع ،فمف

الممكف أف تككف جيات قضائية؛ ممثمة في ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ

أك قاضي الحكـ أثناء المتابعة القضائية ،كما يمكف أف تككف جيات إدارية،

ُيدرج ضمف سمطاتيا اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء قصد تحقيؽ المصمحة العامة ،كىك
ماينطبؽ عمى ق اررات المنع المتخذة لمجابية فيركس ككركنا.12
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المطمب الثالث :شرعية اإلجراءات المتخذة لموقاية من انتشار فيروس كورونا
ومكافحتو وفقا لمتكييف الدستوري ليا حالة طارئة أم حالة استثنائية؟
تستند معظـ النظـ القانكنية إلى ىيكؿ ىرمي مف النصكص القانكنية

يأتي الدستكر في قمتو ،كيتعيف أف تككف جميع القكانيف الصادرة أك التدابير
القانكنية األخرل لمتخذة متكافقة معو ،تطبيقا لمبدأ المشركعية باعتباره مف أكثر
المبادئ نجاعة كفعالية في مكاجية انفراد الدكلة بالسمطة.

كبتسميط الضكء عمى اإلجراءات االستثنائية التي تـ اتباعيا لمسيطرة عمى

انتشار الكباء التي كانت بدايتيا بصدكر المرسكـ التنفيذم رقـ 69/20

المتضمف تدابير الكقاية مف انتشار فيركس ككركنا كمكافحتو ،إذ يعتبر
المرجعية القانكنية لكافة اإلجراءات المكممة المتخذة الحقا.

بدراسة الترسانة القانكنية كالتظيمية لمحالة الصحية المترتبة عف انتشار

الكباء مف زاكية إجراءات الصدكر الشكميات اإلجرائية ،كمف زاكية تدرج المرسكـ
التنفيذم في اليرـ القانكني ،بالمكازنة مع أىمية المكاضيع التي تـ تنظيميا

بمكجبو ،كبالنظر إلى أثرىا المباشر عمى الحقكؽ كالحريات ،كالتي يتضح لنا

أنو ال يتـ المساس بيا إال في حدكد الضركريات التي يقتضييا نجاح ىذه

التدابير.13

اء
مع تضارب مجمكعة مف األفكار فُتح المجاؿ لمكثير مف النقاشات؛ سك ن
حكؿ صالحيات الكزير األكؿ في تأطير الحالة الصحية االستثنائية التي تمر

بيا الدكلة ،نظ ار لما في ذلؾ مف تكسيع لصالحيات السمطة التنفيذية ،أك شرعية

المرسكـ التنفيذم في تضميف تدابير يترتب عنيا تقييد ممارسة بعض الحقكؽ

كالحريات ،أك حتى التساؤؿ عف صحة اإلجراءات الشكمية المتبعة في إصداره،
بما في ذلؾ إمكانية فرض رقابة القضاء اإلدارم عميو كضامف لمحقكؽ

كالحريات.
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

كؿ ىذه األفكار دفعت بنا إلى طرح العديد مف التساؤالت أىميا:

 -ماىو التكييف القانوني لجائحة كورونا الذي يضفي الشرعية عمى

التدابير المتخذة من طرف الدولة لمجابيتيا؟ ىل يمكن تكييفيا حالة

طارئة أم حالة استثنائية؟

 عمى أي أساس أوكمت ميمة اتخاذ تدابير لمسمطة التنفيذية؟ وىل يعتبرتنظيم تدابير الوقاية من فيروس كورونا بموجب مراسيم تنفيذية تصرف

قانوني مشروع؟

بالنظر في النصكص الدستكرية نجد أف المشرع الجزائرم لـ ينص عمى
حالة الطكارئ الصحية ،عمى خالؼ ماىك سائد في المغرب حيث أصدرت ىذه
األخيرة قانكف خاص يحدد إجراءات اإلعالف عف حالة الطكارئ الصحية

كأحكاميا.14

استنادا إلى نص المادة  105مف الدستكر نجد أف حالة الطوارئ مرتبطة

بالخطر الذم ييدد نظاـ الحكـ كالسير العادم لممؤسسات الدستكرية في الدكلة،

كال ينصرؼ إلى الخطر الذم ييدد الصحة العامة باعتبارىا عنصر مف

عناصر النظاـ العاـ ،15كىك مايدؿ عمى كجكد فراغ قانكني يستمزـ تأطيره
بالسرعة التي تقتضييا مكاجية تحدم انتشار الكباء.

لكف مف منظكر آخر فإننا نرل بأف الدكاعي الصحية ليست أقؿ خط ار

كضر ار مف الخطر الذم ييدد مؤسسات الدكلة الدستكرية أك استقالليا أك

سالمة ترابيا ،كالذم يستدعي اإلقرار بأف البالد في حالة استثنائية ،حتى كاف
لـ يتـ النص صراحة عمى ذلؾ بمفيكـ المادة  107مف الدستكر ،إذ تنص عمى
"يقرر رئيس الجميكرية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد ميددة بخطر داىـ
16

يكشؾ أف يصيب مؤسساتيا الدستكرية أك استقالليتيا أك سالمة ترابيا"
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يتضح لنا أف المؤسس الدستكرم الجزائرم في تأطيره لألكضاع
االستثنائية( حالة الطكارئ كالحصار ،الحالة االستثنائية ،حالة الحرب) قد احترـ
نكعا مف التدرج الذم يخضع لمعيار الخطكرة ،حيث نص عمى حالتي الطكارئ

كالحصار كربطيما بتقدير رئيس الجميكرية لحالة الضركرة الممحة ،كما نص
عمى الحالة االستثنائية كربطيا بفكرة الخطر الداىـ ،كفي األخير نص عمى

حالة الحرب كربطيا بالعدكاف الحاؿ أك الذم ىك عمى كشؾ الحمكؿ مع إعطاء
رئيس الجميكرية السمطة المطمقة في تحديد كؿ الظركؼ كالمالبسات الخاصة
بالمجكء إلى تطبيؽ الظركؼ االستثنائية مف جية كفي التمتع بمطمؽ

الصالحيات مف جية أخرل.17

اء تـ تصنيؼ انتشار فيركس ككركنا عمى أنيا حالة استثنائية أـ حالة
سك ن
طارئة فإف األمر المؤكد ىك ضركرة استشارة ىيئات معينة كاتباع إجراءات
تُحدد مف خالليا طريقة تسيير البالد في ظؿ ىذا الظرؼ ،كذلؾ في إطار
التقيد بنصكص المكاد  107/106/105مف الدستكر ،كالتي تمنح لرئيس

الجميكرية صالحية اإلعالف عنيا كليس الكزير األكؿ مثؿ ماىك معمكؿ بو

حاليا ،كبعد اجتماع المجمس األعمى لألمف كاستشارة رئيس المجمس الشعبي

الكطني كرئيس مجمس األمة كالكزير األكؿ كرئيس المجمس الدستكرم ،حتى أننا

نجد في نص ىذه المادة ( )105نكع مف القصكر ،إذ أنيا لـ تكضح نكع
االستشارة ىؿ ىي استشارة كجكبية تتكقؼ عمى اتخاذىا صحة اإلجراءات

المتبعة كالقرارت المتخذة فيما بعد؟ كماىك أثر رفض الييئات المستكجب
استشارتيا العالف حالة طكارئ؟
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

كما أف المادة  106مف الدستكر كانت كاضحة ،فإذا تـ تكييؼ فيركس

ككركنا عمى أنو حالة طارئة استدعتيا الضركرة الممحة ،استنادا إلى نص ىذه
المادة فإنو ينبغي تنظيـ اإلجراءات المتخذة لمجابيتو ،بمكجب قانكف عضكم

كشرط رقابي يجعميا خاضعة لرقابة المجمس الدستكرم ،18كذلؾ بمفيكـ

المخالفة لنص المادة  106مف الدستكر التي جاء فييا "يحدد تنظيـ حالة
الطكارئ كحالة الحصار بمكجب قانكف عضكم".

كبالمقارنة مع التشريع المغربي نجده قد كضح أف مسألة تنظيـ ىذه

الحالة تتـ بمكجب مرسكـ بعد التشاكر بيف السمطتيف المكمفتيف بالداخمية

كالصحة ،كىك ماتـ إغفالو في الجزائر ،إذ كاف ذلؾ بمكجب النص الصريح
لممادة الثانية مف مرسكـ القانكف رقـ  2.20.292المتعمؽ بسف أحكاـ خاصة

بحالة الطكارئ الصحية كاجراءات اإلعالف عنيا "يعمف عف حالة الطكارئ
الصحية عندما تقتضي الضركرة ذلؾ ،طبقا لممادة األكلى أعاله ،بموجب

مرسوم ،يتخذ باقتراح مشترؾ بيف لمسمطتيف المكمفتيف بالداخمية كالصحة ،يحدد
النطاؽ الترابي لتطبيقيا كمدة سرياف مفعكليا ،كاإلجراءات الكاجب اتخاذىا.
كيمكف تمديد مدة سرياف مفعكؿ حالة الطكارئ الصحية كفؽ الكيفيات

المنصكص عمييا في الفقرة األكلى أعاله"

19

يكجد طرح ثالث يدؿ عمى أف تأطير الدكلة الجزائرية ليذه االزمة

الصحية ينطكم ضمف اختصاصات رئيس الجميكرية التي تمنح لو الحؽ في

التشريع بأكامر في المسائؿ المستعجمة إذا كاف البرلماف في عطمة ،أك إذا كاف
المجمس الشعبي الكطني في حالة شغكر ،كأحد أىـ المستجدات التي تـ النص

عمييا في دستكر  2016مف خالؿ المادة  142التي جاء فييا
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" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

" لرئيس الجميورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجمة في حالة شغكر
المجمس الشعبي الكطني أك خالؿ العطؿ البرلمانية ،بعد رأم مجمس الدكلة.
كيعرض رئيس الجميكرية النصكص التي اتخذىا عمى كؿ غرفة مف

البرلماف لتكافؽ عمييا.

تعد الغية األكامر التي اليكافؽ عمييا البرلماف.

يمكن رئيس الجميورية أن يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية

المذكورة في المادة  107من الدستور.
تتخذ األكامر في مجمس الكزراء".

20

يتحقؽ ىذا الطرح عند اإلقرار بكجكد أزمة صحية نتيجة تفشي كباء

خطير بشكؿ غير متكقع ،يفرض عمى الدكلة(رئيس الجميكرية) التعامؿ معو
باتخاذ إجراءات مستعجمة لمحد مف انتشاره ،نظ ار لمخصائص المميزة

بناء عمى
لو(االستعجاؿ -عدـ تكقعو -الضركرة الممحة لسرعة مجابيتو)،
ن
اختصاصيا الدستكرم؛ لضماف سالمة االنساف البدنية كالمعنكية ،كأيضا ميمتيا
في التكفؿ باألمراض الكبائية كالمعدية كمكافحتيا ،كذلؾ في إطار احتراـ

الحقكؽ كالحريات األساسية المكفكلة لمجميع ،حسب نص المادة  38مف

الدستكر"الحريات األساسية كحقكؽ االنساف كالمكاطف مضمكنة".

كبالتالي فإف األثر المترتب عمى انتشار فيركس ككركنا ،خاصة بعد

تصنيفو مف طرؼ منظمة الصحة العالمية عمى أنو جائحة عالمية ،ىك اتساع
صالحيات الجيات الكطنية المكمفة بتسييره ،بشكؿ معتبر كغير مألكؼ في
الظركؼ العادية ،مع كجكب االلتزاـ بشرط الضركرة كالتناسب.

إذف مف منظكرنا نجد أف جائحة ككركنا ذات تكييؼ دستكرم مزدكج إذ

تُصنؼ مف المسائؿ العاجمة ،كما تصنؼ مف الحالة االستثنائية التي تمنح
بنص صريح ،اعتمادا عمى المادة  142بالدرجة األكلى ،لرئيس الجميكرية
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

صالحية تسييرىا عف طريؽ التشريع بأكامر ،مع أن التصنيف األكثر صحة
ىو اعتبارىا حالة استثنائية ،والتبرير الوحيد لعدم اإلعالن عن ىذه الحالة
ىو تفادي خمق الفزع والبمبمة في أوساط المجتمع الجزائري ،بعد ماتم
معايشتو في فترة التسعينات التي ترتب عنيا إعالن حالة طوارئ.

األمر الذي نختم بو مناقشة ىذه الفكرة ىو أن؛ تدابير الوقاية من

فيروس كورونا ومكافحتو التي تم اتخاذىا بموجب مراسيم تنفيذية صادرة عن

الوزير األول ىي مسألة يصعب تفسيرىا ،أو إيجاد نص قانوني يمكن

االستناد عميو في تبرير ذلك.
الخاتمة

في ظؿ الكضع االستثنائي الذم يمر بو العالـ نجد أف مسألة تقييد حقكؽ

كحريات األفراد بشكؿ مؤقت أمر حتمي ،لكف الطريقة التي تـ بمكجبيا تنظيـ

إجراءات الكقاية مف فييركس ككركنا كمكافحتو في الجزائر ،التنفي حقيقة كجكد

تصرفات قانكنية ُيضفى عمييا طابع الالمشركعية ،خاصة كأف تسيير الدكلة
خالؿ ىذا الكضع الصحي االستثنائي ،بمكجب مراسيـ تنفيذية ،دكف تكضيح

األساس الدستكرم الذم تـ االستناد عميو ،هيظير بشكؿ جمي سيطرة كانفراد
السمطة التنفيذية في تسيير ىذه الحالة االستثنائية كتكسيع نطاؽ تدخميا ،مما
يترؾ مجاال لمتساؤؿ عف مدل خضكع ىذه التصرفات القانكنية لمرقابة

القضائية؟

لذلؾ باتت الحاجة ممحة لكضع نص قانكني شامؿ لحماية حقكؽ

كحريات األفراد بالدرجة األكلى ،مع ضركرة تفعيؿ دكر القضاء في ممارسة
الرقابة عمى الق اررات اإلدارية المتخذة ،باعتباره الضامف األساسي لمحقكؽ

كالحريات في ظؿ الظركؼ االستثنائية.
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" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

لكف مما الشؾ فيو أف مجيكدات الدكلة الجزائرية في مكاجية خطر
انتشار األمراض المعدية ،قد أتت ثمارىا عمى نحك اليستياف بو ،كذلؾ في ظؿ

سعييا لمكاكبة التطكرات العالمية مف خالؿ كضع ترسانة قانكنية مسايرة لمكضع

الصحي الراىف ،كأف التدابير المتخذة تتكافؽ إجرائيا مع لكائح منظمة الصحة
العالمية كىك مايدعـ مكقؼ السمطة التنفيذية في جممة الق اررات المتخذة.
اليوامش

 -1القانكف رقـ  ،01/16المؤرخ في  27جمادل األكلى  1437المكافؽ ؿ  07مارس
 ، 2016المتضمف التعديؿ الدستكرم ،الجريدة الرسمية  ،العدد  . 14الصادرة في 07
مارس 2016

 -2القانكف رقـ ،11/18المؤرخ في  18شكاؿ  1439المكافؽ لػ 02 :يكليك ،2018

المتعمؽ بالصحة ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،46الصادرة في  29يكليك .2018
-3

رمزم بف ضيؼ اهلل" ،مكجبات الحجر الصحي في الفقو اإلسالمي كالتشريع الجزائرم"،

مجمة البحكث كالدراسات ،العدد  ،2016 ،22ص .48
 -4القانكف رقـ ،11/18السابؽ ذكره.
5القانكف رقـ  ،05/85المؤرخ في  26جمادل األكلى  ،1403المكافؽ لػ  16فيفرم ،1985
المتعمؽ بالحماية الصحية كترقيتيا ،الجريدة الرسمية ،العدد

 ،08الصادرة في  17فيفرم

.1985
 -6المرسكـ التنفيذم رقـ  ،70/20المؤرخ في  29رجب  ،1441المكافؽ لػ 24 :مارس
 ، 2020يحدد تدابير تكميمية لمكقاية مف انتشار كباء فيركس ككركنا (ككفيد  )19كمكافحتو،

الجريدة الرسمية ،العدد  ،16الصادرة في  24مارس  .2020تنص المادة  17مف المرسكـ

التنفيذم رقـ  70/20عمى" :دكف المساس بالمتابعات الجزائية التي ينص عمييا القانكف
يتعرض كؿ مخالؼ ألحكاـ ىذا المرسكـ ،إلى العقكبات اإلدارية لمسحب الفكرم كالنيائي
لمسندات القانكنية الخاصة بممارسة النشاط.
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اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا كضركرة تحقيؽ التناسب بيف
حؽ المكاطف في الرعاية الصحية كاحتراـ الحقكؽ كالحريات األساسية األخرل

كؿ شخص ينتيؾ تدابير الحجر كقكاعد التباعد كالكقاية كأحكاـ ىذا المرسكـ ،يقع تحت
طائمة العقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات".
7

 -خمفي حساـ الديف ،خمفي عبد الرحماف ،التكييؼ الجزائي النتياؾ تدابير الكقاية مف

ككفيد 19 -كمكافحتو (دراسة عمى ضكء القانكف رقـ

 06-20المؤرخ في  28أبريؿ

 ،2020المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات) ،مجمة حكليات جامعة الجزائر  ،1المجمد  ،34عدد
خاص :القانكف كجائحة ككفيد  ،19جكيمية  ،2020ص .643
8

 -القانكف رقـ  ،06/20المؤرخ في  05رمضاف  ،1441المكافؽ لػ 28 :أفريؿ ،2020

يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 156/66المؤرخ في  18صفر  ،1386المكافؽ لػ 08 :يكنيك ،1866
كالمتضمف قانكف العقكبات ،الجريدة الرسمية ،العدد ،25الصادرة في  29أفريؿ .2020

 -9البياف اجتماع مجمس الكزراء 19 ،أفريؿ  ،2020الصادر عف الك ازرة األكلى ،متاح

عمى المكقع التالي :
http://www.premier-

.22:55 ،2020/04/25ministre.gov.dz/ar/documents/communiques

 -10يكسؼ ربحي ،حقكؽ االنساف كحالة الطكارئ مابيف التعطيؿ كالتفعيؿ ،مجمة الباحث

لمدراسات كاألبحاث القانكنية كالقضائية ،العدد  ،18عدد خاص جائحة ككركنا  ،مام
 ،2020ص.285

 -11منصؼ الكردم " ،حالة الطكارئ الصحية بيف الحد مف حرية التنقؿ كضماف الحؽ في

الحياة" ،مجمة الباحث لمدراسات كاألبحاث القانكنية كالقضائية ،العدد  ،20عدد خاص جائحة
ككركنا -الطكارئ الصحية ،يكليك  ،2020ص .269

 -12سالمي دليمة ،المنع مف مغادرة اإلقميـ الكطني في التشريع الجزائرم ،مجمة البحكث في

الحقكؽ كالعمكـ السياسسية ،المجمد  ،03العدد  ،01جانفي  ،2017ص .239

 -13صالح المزكغي ،تأمالت حكؿ بعض إشكاالت القضاء اإلدارم في زمف ككركنا ككفيد

 ،19مؤلؼ جماعي حكؿ"الدكلة كالقانكف في زمف جائحة ككركنا" ،عدد خاص ،مجمة سمسمة
إحياء عمكـ القانكف ،مكتبة دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الرباط ،مام  ،2020ص
.23
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" اإلجراءات المتخذة لمكقاية مف فيركس ككركنا بيف ضركرة ضماف الحؽ في
الصحة كتقييد الحقكؽ كالحريات

 -14لممزيد مف التفصيؿ راجع :سي محمد الحياف ،قراءة في القانكف المنظـ لحالة الطكارئ
الصحية بالمغرب ،مؤلؼ جماعي حكؿ "اآلثار القانكنية لمظركؼ الطارئة"  ،مجمة مسارات
في األبحاث كالدراسات القانكنية ،العدد ،11أفريؿ  ،2020ص .108

 -15سعيكد محمد الطاىر ،حالة الطكارئ الصحية كاشكاالتيا القانكنية في الجزائر عمى

ضكء انتشار كباء فيركس ككركنا (ككفيد .)19بحث منشكر عمى المكقع التالي:
.14:27 ،20/08/2020 ، https://www.droitetentreprise.com/?p=18605
 -16المادة  ،107مف القانكف رقـ  ،01/16المتضمف التعديؿ الدستكرم ،السابؽ ذكره.

 -17لدرع نبيمة ،السمطة التنفذية كالحريات العامة في الظركؼ االستثنائية-دراسة تطبيقة

عف حالة الجزائر ،-مجمة صكت القانكف ،المجمد األكؿ ،العدد األكؿ ،2014 ،ص .119

 -18بكقرف تكفيؽ ،الصالحيات الدستكرم االستثنائية لرئيس الجميكرية خالؿ جائحة ككركنا

كتأثيرىا عمى الحقكؽ كالحريات ،مجمة حكليات الجزائر ،المجمد  ،2020 ،34ص .214

 -19مرسكـ القانكف رقـ  ،2.20.292الصادر في  28رجب  1441المكافؽ ؿ  23مارس

 ،2020المتعمؽ بسف أحكاـ خاصة بحالة الطكارئ الصحية كاجراءات اإلعالف عنيا،

الجريدة الرسمية لممممكة المغربية ،العدد  6867مكرر ،الصادرة في  24مارس .2020

 -20المادة  ،142مف القانكف رقـ  ،01/16المتضمف التعديؿ الدستكرم ،السابؽ ذكره.

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

355

د .عبد المجيد بن يكن

الحؽ في التنقؿ بيف الضمانة الدستورية وتحدي كورونا

الحق في التنقل بين الضمانة الدستورية وتحدي كورونا
د .بن يكن عبد املجيد
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية جامعة عباس لغرور – خنشمة

 .الجزائر.

ملخص
إن إعمال مبدأ حق الحىقل ثم ثكسَظه بصفة صسٍحة ضمن هص الدطحىز الجصائسي
ألاخير لظىة  ،2016والري ٌعد الضماهة ألاطاطُة التي اعترف املؤطع الدطحىزي بها،
وضسوزة احترامه ا احتراما صازما  ،ألن ىرا املبدأ ٌعد قاعدة دطحىزٍة مهمة ضمن
ألاحكام الدطحىزٍة الىاجبة الاحترام ،والتي ال ًجىش مخالفتها .وقد أثيرت جظاؤالت عن
مفهىم حق الحىقل ؟ وعن املبادئ الدطحىزٍة املحعلقة بهرا املبدأ ؟ وعن مفهىم فيروض
كىزوها؟ وكُف ًمكن املىاشهة بُنهما؟ كل ىرو الخظاؤالت وغيرىا زأًد إلاجابة عنها في
بحثي ىر ا ثحد عىىان :الحق في الحىقل بين الضماهة الدطحىزٍة وثحدي كىزوها ،
معحمدا في ذلك على مجمىعة مساجع قاهىهُة ،وكرا بعض املىاقع الالكتروهُة  .وقد
قظمد ىر ه املداخلة إلى مبحثين :املبحث ألاول ثىاولد فُه إلاطاز واملدخل املفاىُمي
للمصطلحات الىازدة فُه ،أما املبحث الثاوي فحطسقد فُه إلى فيروض كىزوها ومدي
ثقُُدو لحق الحىقل الري ىى حق أصُل لصُق بشخصُة إلاوظان .ثم خحمد ىرا
البحث بخاثمة ثىاولد فيها أىم الىحائج التي ثم الحىصل إليها.
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 عبد المجيد بن يكن.د

Abstract:
The implementation of the principle of the right of
movement was explicitly enshrined in the text of the latest
Algerian constitution of 2016, which is the basic guarantee
that the constitutional founder recognized, and the need to
strictly respect it, because this principle is an important
constitutional rule within the constitutional provisions that
must be respected, and which may not be violated.
Questions have been raised about the concept of the right of
movement? And on the constitutional principles related to
this principle? And about the concept of the Corona virus?
How can you balance them? All these questions and others I
saw the answer to in my research under the title: The right
to move between the constitutional guarantee and the
Corona challenge, relying on a set of legal references, as
well as some websites. This intervention was divided into
two topics: The first topic dealt with the framework and the
conceptual approach to the terms contained in it, while the
second topic dealt with the Corona virus and the extent of
its restriction of the right of movement, which is an inherent
right related to the personality of a person. Then she
concluded this research with a conclusion in which she dealt
with the most important results that were reached
.
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مقدمة.

يعتبر حؽ التنقؿ مف الحريات الشخصية التي تكفمت مختمؼ المواثيؽ الدولية
والقوانيف الوطنية بحمايتيا وتعزيزىا ،ذلؾ أنيا حقوؽ مطمقة ،يمكف االحتجاج

بيا في مواجية الناس كافة ،وعمى الجميع احتراميا ،ويتمتع األفراد بيذه الحقوؽ
عمى قدـ المساواة.

وفي ظؿ التدابير التي اتخذتيا عدة بمداف لمجابية ىذا الوباء العالمي ،ومف

بينيا الجزائر بمنع التجوؿ والتنقؿ ،جاءت فكرة طرح موضوع حؽ التنقؿ في

زمف كورونا.

مف خالؿ ىذا يمكف طرح اإلشكالية التالية :إلى أي مدى يمكن لفيروس
كورونا أن يحد من حق التنقل؟

ويتفرع عف ىذه اإلشكالية األسئمة التالية :ما المقصود بالحؽ في التنقؿ؟ وىؿ
نص الدستور الجزائري عمى حؽ المواطف في التنقؿ؟ وىؿ يمكف لجائحة

كورونا أف تكوف عائقا في التمتع بيذا الحؽ األصيؿ؟

ليذا جاءت ىذه الدراسة موسومة بػ :الحق في التنقل بين الضمانة الدستورية
وتحدي كورونا.
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المبحث األول :مدخل مفاهيمي

ىذا المبحث عبارة عف مدخؿ مفاىيمي يتـ مف خاللو توضيح وتعريؼ

المصطمحات الواردة فيو ،لذا سأتناولو في مطمبيف :المطمب األوؿ :ماىية الحؽ

في التنقؿ ،المطمب الثاني :مفيوـ فيروس كورونا.

المطمب األول :ماهية الحق في التنقل:

سأتطرؽ في ىذا المطمب إلى تعريؼ الحؽ في التنقؿ ،وصوره ،وكذا الطبيعة

القانونية لحؽ التنقؿ.

الفرع األول :تعريف الحق في التنقل:

أوال :تعريف الحق:

 .1في المغة:

ؽ بِاْلب ِ
اط ِؿ َوتَ ْكتُ ُموا
الحؽ مصدر وىو نقيض الباطؿ ،قاؿ تعالىَ ( :وَال تَْمبِ ُسوا اْل َح َّ َ
اْل َح َّ
وف).1
ؽ َوأ َْنتُ ْـ تَ ْعمَ ُم َ
وتجمع عمى حقوؽ وحقاؽ.2

 2ـ في االصطالح:

برغـ استقرار وجود فكرة الحؽ لدى الغالبية العظمى مف الفقياء ولدى سائر

التشريعات إال أف الخالؼ موجود بشأف تعريؼ الحؽ ،فقد ورد معنى الحؽ عند

أصحاب القانوف الوضعي بأنو :سمطة يقررىا القانوف لشخص معيف،
وبمقتضاىا يكوف ليذا الشخص ميزة القياـ بعمؿ معيف.

وقيؿ الحؽ مصمحة مشروعة يحمييا القانوف. 3
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ثانيا :تعريف الحق في التنقل:
ىناؾ تعريفات عديدة لحرية التنقؿ نذكر منيا:

 إمكانية تغيير الفرد لمكانو وفقا لمشيئتو والذىاب والمجيء داخؿ بمده حيثشاء والخروج منو والعودة إليو دوف أف تحده عوائؽ ،وذلؾ لقضاء ما يحتاجو

في حياتو الخاصة والعامة .4

– وتعني كذلؾ حؽ الفرد في التنقؿ والتحرؾ والسفر مف مكاف إلى أخر داخؿ
وخارج البالد دوف تقيد أو منع إال في حدود القانوف ومما تطمبو دواعي أمف

البالد .5

 وتعني كذلؾ حؽ الفرد في االنتقاؿ مف مكاف إلى أخر ،والخروج مف البالدوالعودة إلييا دوف تقيد أو منع إال وفقا لمقانوف.6

الفرع الثاني :صور الحق في التنقل:

تأخذ حرية تنقؿ األشخاص صور عديدة ،تستنتج ىذه الصور مف نصوص

مختمؼ االتفاقيات الدولية واإلقميمية والدساتير الوطنية ،ومف ذلؾ ما نصت

عميو المادة  55مف الدستور الجزائري لسنة  ، 2116وسنتناوؿ ىذه الصور
عمى النحو التالي:

أوال :حرية الحركة واختيار مكان اإلقامة:
يقصد بحرية الحركة واختيار مكاف اإلقامة ،حرية التنقؿ الداخمي في إطار
الدولة الواحدة؛ أي في نطاقيا اإلقميمي ،بمعنى أف كؿ شخص يوجد في وضع
قانوني داخؿ إقميـ دولة ما ،لو الحؽ في الحركة بكؿ حرية ،واختيار بكؿ حرية
مكاف إقامتو.
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ثانيا :حرية مغادرة البمد والعودة إليه:
يعنى بكممة الخروج مف الدولة ،إما خروج بصفة مؤقتة؛ أي حرية السفر ،أو
الخروج دوف العودة إلى الوطف وىو ما يسمى باليجرة ،وسواء كاف الحؽ في

اليجرة أو الحؽ في السفر فكالىما يعتبر حقا طبيعيا لألفراد ،ومحمي قانونا.
ثالثا :حرية التماس ممجأ في بمدان أخرى:

بالنسبة لألمـ المتحدة ،يشكؿ الالجئيف فئة خاصة مف المياجريف ،ذلؾ أف
خروجيـ مف بمدىـ األصمي يكوف رغما عف إرادتيـ الشخصية ،وعكس

تطمعاتيـ ،فيـ ال يستطيعوف العودة دائما إلى بمدىـ األصمي ،وعمى ىذا

األساس ىـ يستفيدوف مف نظاـ خاص تـ االتفاؽ عميو مف طرؼ الدوؿ ،والذي
ىو حؽ المجوء إلى بمد آخر.7

الفرع الثالث :الطبيعة القانونية لحق التنقل:
الطبيعة القانونية لمحؽ في حرية التنقؿ أثارت جدال فقييا دستوريا ،وتباينت آراء
الفقياء تبعا لمزاوية التي ينظر فييا الفقو إلى ىذا الحؽ.

فذهب فريق منهم إلى أن الحق في التنقل هو :مف الحقوؽ الشخصية
األساسية التي تعرؼ بػ  :حرية المواطف الممتزـ بالقانوف أف يفكر بالطريقة التي
يريد ،وأف يقوؿ ما يريد ،وأف يذىب حيثما يريد ،بدوف عرقمة أو تجاوز عمى

حريتو مف قبؿ أي شخص كاف  ،8وأف حؽ التنقؿ وجوده الزـ لوجود وقياـ

الحقوؽ والحريات األخرى ،فيروف أنو ال قيمة لتقرير حؽ االنتخاب إذا لـ يتقرر
حقو في التنقؿ ،وال قيمو لمحؽ في التجارة والصناعة إذا لـ يكف األفراد قادريف

عمى التنقؿ ،وال يجوز أف تفرض قيود عمى الشخص إال بمسوغ قانوني كالحبس

والقبض عميو واال تـ إىدار ىذا الحؽ .9
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وذهب فريق آخر إلى أن الحق في التنقل من الحريات النسبية فيو ليس مف
الحريات األساسية بؿ يخضع األفراد عند ممارستيـ لحرية التنقؿ لعدة قيود،
تفرض في إطار احتراـ القوانيف المرعية في الدولة ،وحماية النظاـ العاـ،

ومراعاة الحقوؽ والحريات العامة ذاتيا ،وتتدرج ىذه الحقوؽ بدرجات مختمفة .10
ويمكف لنا أف نعتبر أف الحؽ في التنقؿ ىو حؽ مف حقوؽ اإلنساف الشخصية،

وال يمكف أف يتمتع اإلنساف بحقوقو األخرى كالحؽ في التجمع واالنتخاب

والمجوء لمقضاء وغيرىا دوف تمتعو بحرية التنقؿ .11

واعتبر الدستور الجزائري لسنة  2016أف الحؽ في التنقؿ حؽ دستوري يخضع
لقيود أحيؿ أمر تنظيميا إلى القانوف العادي .12

المطمب الثاني :مفهوم فيروس كورونا

فيروسػات كورونػا ىػي فصيمػة كبيػرة مػف الفيروسػات التػي قػد تسػبب المػرض
لمحيػواف واإلنسػاف .ومػف المعروؼ أف عددا مػػف فيروسػػات كورونػػا تسػػبب لػػدى
البشػػر حػػاالت عػػدوى الجيػػاز التنفسػػي التػػي تت ػراوح حدتيػػا مػػف ن ػزالت البػػرد

الشػػائعة إلػػى األم ػراض األشػػد وخامػػة مثػػؿ متالزمػػة الشػػرؽ األوسػػط التنفسػػية
والمتالزمػػة التنفسػػية الحػػادة الوخيمػػة (السػػارس) .ويسػػبب فيػػروس كورونػػا

المكتشػػؼ مؤخ ػ ار مػػرض فيػػروس كورونػػا كوفيػػد  .19 -وىو المكتشػؼ مؤخػرا،
حيث ظير وتفشى فػػي مدينػػة يوىػػاف الصينيػػة فػػي كانػػوف األوؿ /ديسػمبر

.13 2019

الفرع األول :تعريف فيــروس كورونــا كوفيــد – :19
الفيروس التاجي الجديد ،المعروؼ أيضا باسـ  ،-COVID 2019ىو نوع مف
الفيروسات التي تسبب مرضا في الجياز التنفسي .وىذا قد يؤدي إلى التياب

وتراكـ المخاط والسوائؿ في مجرى اليواء وفي الرئتيف (االلتياب الرئوي) .ىناؾ
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العديد مف الفيروسات التاجية المختمفة .ومعظـ ىذه الفيروسات تؤثر فقط في
الحيوانات ،ولكف في بعض األحياف يمكف أف تتغير ىذه الفيروسات وتصيب

البشر.14

الفرع الثاني :فترة الحضانة الخاصة بفيروس كورونا الجديد وأعراضه:

أوال :مدة الحضانة الخاصة بالفيروس:

غير معروفة ولكف فترة الحضانة لألنماط المعروفة لفيروس )كورونا) تقارب
األسبوع ،وىي في الغالب ال تختمؼ عنيا .

ثانيا :أعراض اإلصابة بفيروس كورونا الجديد:
بناء عمى الحاالت المكتشفة شممت األعراض (عوارض تنفسية حادة :حمى،
وسعاؿ ،ضيؽ وصعوبة في التنفس(.

الفرع الثالث :طرق العدوى بفيروس كورونا الجديد:
بناء عمى المعمومات المحدودة المتوافرة حتى اآلف ،ال توجد براىيف تحدد طريقة

انتقالو مف شخص إلى آخر؛ ولكف يحتمؿ أنيا مشابية النتقاؿ العدوى الموجودة

في أنواع فيروس كورونا األخرى ،وتشمؿ طرؽ انتقاؿ العدوى مف أنواع كورونا

األخرى المعروفة ما يمي:

 االنتقاؿ المباشر مف خالؿ الرذاذ المتطاير مف المريض أثناء السعاؿ أوالعطس.

 االنتقاؿ غير المباشر مف خالؿ لمس األسطح واألدوات المموثة بالفيروس،ومف ثـ لمس الفـ أو األنؼ أو العيف.

 -المخالطة المباشرة لممصابيف.15
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المبحث الثاني :حق التنقل وفيروس كورونا:

يعد الحؽ في التنقؿ إحدى الحريات األساسية لإلنساف ،التي تدخؿ في
نطاؽ الحرية الشخصية .وقد أسماىا البعض بحرية الحركة ،وأطمؽ عمييا

البعض آخر حرية الغدو والرواح .ويمكف التمييز بيف أنواع التنقؿ المختمفة
كالتنقؿ الجوي والبحري والبري ،وىو حؽ إنساني طبيعي ،تقتضيو ظروؼ

الحياة البشرية ،مف العمؿ والكسب والعمـ ،ذلؾ ألف الحركة قواـ الحياة

وضرورتيا .ويتجمى الحؽ في أشكاؿ متعددة منيا الحؽ في الحركة ،اإلقامة
والسفر ،والعودة ،واليجرة...

إف الحؽ في التنقؿ مف أقدس الحقوؽ ،حيث حظي ىذا الحؽ باىتماـ بالغ

في العيود والمواثيؽ الدولية وكذا الدساتير الوطنية لجؿ الدوؿ ،لكونيا مرتبطة
بالحقوؽ المدنية والسياسية األساسية لإلنساف كيفما كاف انتماؤه.

لكف التنقؿ أصبح طريقة سيمة لتنقؿ عدوى فيروس كورونا بيف البشر ،مما
ييدد سالمتنا وحياتنا و صحتنا ،إف حياتنا وأرواحنا أىـ مف تنقالتنا وتجوالنا و

تنزىنا ،مما يتجو معو الحد منو.

لقد أثار فيروس كورونا حالة مف الرعب والفزع حوؿ العالـ ،وحتى المحظة،

ال يزاؿ العالـ عاج از عف التوصؿ إلى لقاح أو عقار فعاؿ لموقاية أو العالج

منو ،لذا تبقى التوصيات وتدابير التحكـ في انتشار العدوى ،وخاصة الحجر
الصحي وتقميص التنقالت المالذ الوحيد واآلمف حتى اآلف لمنع انتشار عدوى

فيروس "كوفيد  ،"19و ىو ما طرح مسألة تقييد الحؽ في التنقؿ.
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إف تقييد حؽ التنقؿ في زمف كورونا يقتضي التطرؽ إلى فيروس كورونا

كسبب صحي لتقييد حؽ التنقؿ واإلطار القانوني لفرض ىذا اإلجراء.16

المطمب األول :فيروس كورونا كسبب صحي لتقييد حق التنقل:

يمكف تقييد حؽ التنقؿ لمحفاظ عمى الصحة العامة ،ففي إطار مجابية جائحة

كورونا والتقميؿ مف تفشييا يتحتـ االلتزاـ بالحجر الصحي وبحظر التجوؿ.

الفرع األول :الحجر الصحي

أوال :تعريفه

ىو عزؿ وتقييد حركة األشخاص الذيف ُيحتمؿ تعرضيـ لمرض ُمعد ولكف ال
تظير عمييـ األعراض ،لنرى ىؿ أصيبوا بالمرض أـ ال  .وقد يكوف ىؤالء

األشخاص معديف وقد ال يكونوف كذلؾ.17

ثانيا :أماكن الحجر الصحي

قد يكوف الحجر الصحي في منزؿ الشخص ،أو منشأة خاصة مثؿ فندؽ

مخصص ،أو مستشفى.

كما قد يتـ فرض الحجر الصحي عمى منطقة معينة أو مدينة انتشر فييا

مرض معيف ،كالحجر الذي فرضتو الصيف عمى العديد مف المدف لمسيطرة عمى

فيروس كورونا .فمثال قررت مدف في الصيف السماح لفرد واحد فقط مف كؿ
لمتبضع.
عائمة صينية بالخروج مرة كؿ يوميف
ّ

ويتـ تنفيذ الحجر الصحي والعزؿ الصحي ضمف التدابير الحتواء ومنع انتقاؿ

األمراض المعدية .

وقد بيف النبي صمى اهلل عميو وسمـ في عدد مف األحاديث ،مبادئ الحجر

الصحي بأوضح بياف ،فمنع الناس مف الدخوؿ إلى البمدة المصابة بالطاعوف،

ومنع كذلؾ أىؿ تمؾ البمدة مف الخروج منيا ،بؿ جعؿ الخروج منيا كالفرار مف
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الزحؼ الذي ىو مف كبائر الذنوب ،وجعؿ لمصابر في الطاعوف أجر

الشييد.18

عف جابر بف عبد اهلل ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ " :اْلفَ ُّار ِم َف
ِ 19
َّ
ؼ ،والصَّابِر ِف ِ
ِ َّ ِ
يوَ ،كالصَّابِ ِر ِفي َّ
اع ِ
الز ْحؼ)
الط ُ
ُ
وفَ ،كاْلفَ ِّرار م َف الز ْح َ
وعف عبد اهلل بف عباس أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ،خرج إلى الشأـ،
حتى إذا كاف بسرغ لقيو أمراء األجناد ،أبوعبيدة بف الجراح وأصحابو ،فأخبروه

أف الوباء قد وقع بأرض الشأـ .قاؿ ابف عباس :فقاؿ عمر :ادع لي المياجريف
األوليف ،فدعاىـ فاستشارىـ ،وأخبرىـ أف الوباء قد وقع بالشأـ ،فاختمفوا ،فقاؿ

بعضيـ :قد خرجت ألمر ،وال نرى أف ترجع عنو ،وقاؿ بعضيـ :معؾ بقية

الناس وأصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،وال نرى أف تقدميـ عمى ىذا

الوباء ،فقاؿ :ارتفعوا عني ،ثـ قاؿ :ادعوا لي األنصار ،فدعوتيـ فاستشارىـ،

فسمكوا سبيؿ المياجريف ،واختمفوا كاختالفيـ ،فقاؿ :ارتفعوا عني ،ثـ قاؿ :ادع
لي مف كاف ىا ىنا مف مشيخة قريش مف مياجرة الفتح ،فدعوتيـ ،فمـ يختمؼ

منيـ عميو رجالف ،فقالوا :نرى أف ترجع بالناس وال تقدميـ عمى ىذا الوباء،

فنادى عمر في الناس :إني مصبح عمى ظير فأصبحوا عميو .قاؿ أبوعبيدة بف

الجراح :أف ار ار مف قدر اهلل؟ فقاؿ عمر :لو غيرؾ قاليا يا أبا عبيدة؟ نعـ نفر
مف قدر اهلل إلى قدر اهلل ،أرأيت لو كاف لؾ إبؿ ىبطت واديا لو عدوتاف،

إحداىما خصبة ،واألخرى جدبة ،أليس إف رعيت الخصبة رعيتيا بقدر اهلل ،واف
رعيت الجدبة رعيتيا بقدر اهلل؟ قاؿ :فجاء عبد الرحمف بف عوؼ  -وكاف

متغيبا في بعض حاجتو  -فقاؿ :إف عندي في ىذا عمما ،سمعت رسوؿ اهلل

صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ« :إذا سمعتـ بو بأرض فال تقدموا عميو ،واذا وقع
بأرض وأنتـ بيا فال تخرجوا ف ار ار منو» قاؿ :فحمد اهلل عمر ثـ انصرؼ..20
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الفرع الثاني :حظر التجول
ىو منع الناس مف التحرؾ في طرؽ البمد أو التنقؿ فيو ،لظروؼ استثنائية،

لمدة زمنية معينة ،مف قبؿ مف لو السمطة بذلؾ.21

وحظر التجوؿ يشمؿ جميع المواطنيف المشتبو بإصابتيـ بفيروس الكورونا أـ ال

 ،وذلؾ لمحد مف تنقميـ وحصوؿ التجمعات واالختالط بينيـ لمنع انتشار
الفيروس.

فيذا الوباء يستمر في االنتشار بالعالـ تاركا آثا ار كبيرة عمى جميع مناحي
الحياة ،ومعمقا أنشطة عدة ،مما دفع عددا مف الدوؿ ،التخاذ إجراءات صارمة

لمنع تفشيو ،وصمت إلى حد فرض حالة الطوارئ .وقد تعطمت حركة عجمة
الحياة جزئيا ،وتوقفت مطارات كثيرة ،وتعطؿ العمؿ في قطاعات حكومية

وخاصة ،وتوقفت المدارس والجامعات ،وأغمقت دور العبادة ،ومراكز التسوؽ،

وقيدت حركة التنقؿ بشكؿ كبير.

المطمب الثاني :اإلطار القانوني لتقييد الحق في التنقل
يقع تقييد حرية التنقؿ حماية لمصحة العامة سواء بمقتضى ق اررات مف

السمطة اإلدارية المختصة ة أو مف بمقتضى قانوف الطوارئ.

الفرع األول :ق اررات السمطة اإلدارية المختصة

يخضع كؿ شخص مشتبو بإصابتو بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي
الذاتي لمدة  14يوـ .و في صورة رفض الشخص ذلؾ يقع إخضاعو لمحجر
الصحي الذاتي بالقوة العامة.
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الفرع الثاني :قانون الطوارئ
يقع منع التنقؿ و حظر التجواؿ بمقتضي قانوف الطوارئ .وحالة الطوارئ

تخوؿ الحكومة بالقياـ بأعماؿ أو فرض سياسات ال ُيسمح ليا عادة
ىي حالة ّ
القياـ بيا .وتستطيع الحكومة إعالف ىذه الحالة أثناء الكوارث ،أو حاالت

العصياف المدني ،أو الصراعات والنزاعات المسمّحة بحيث تنبو المواطنيف إلى

يمكف
تغيير سموكيـ الطبيعي وتأمر الجيات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.
ُ
أيضا استخداـ حاالت الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوؽ والحريات التي
ً
يكفميا دستور البمد أو القانوف األساسي.

يقرر
ولقد نص الدستور الجزائري عمى حالة الطوارئ في المادة ّ " : 105

لمدة
الضرورة
الممحة ،حالة الطّوارئ أو الحصارّ ،
ّ
رئيس الجميورّية ،إذا دعت ّ
معينة بعد اجتماع المجمس األعمى لألمف ،واستشارة رئيس مجمس األمة،
ّ
ي،
ورئيس المجمس الشعبي الوطني ،والوزير األوؿ ،ورئيس المجمس ّ
الدستور ّ

ويتّخذ ك ّؿ التّدابير الالّزمة الستتباب الوضع.
وال يمكف تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار ،إالّ بعد موافقة البرلماف المنعقد
بغرفتيو المجتمعتيف معا".

يحدد تنظيـ حالة الطّوارئ وحالة الحصار بموجب قانوف
والمادة ّ " : 106
عضوي".
ّ
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الخاتمة
توصمت الدراسة إلى نتائج يمكف إجماليا في اآلتي:
 1ػ حؽ التنقؿ مف الحقوؽ التي ال يستغني عنو اإلنساف الرتباطو الوثيؽ

باستم اررية وديمومة حياتو ،وىو مقدمة ترتكز عمييا بقية الحقوؽ األخرى التي

ال يستطيع اإلنساف ممارستيا دوف التمتع بحؽ التنقؿ.

 2ػ لحرية التنقؿ ضوابط وقيود وبالتالي فيي ليست مطمقة ولكف مقيدة بقيود
وىذه القيود تتعمؽ بالصحة العامة والوقاية مف األوبئة ومنع انتشارىا .

 3ػ لقد أضحى حؽ التنقؿ سببا النتشار الفيروس ،وصار الحجر الصحي

وسيمة لمشفاء ،وأصبح تقييد التنقؿ والبقاء في المنزؿ مف أنجع الوسائؿ لمتغمب

عمى ىذا الوباء.

 4ػ يحؽ لمسمطة اإلدارية في الدولة أف تقيد حؽ التنقؿ بموجب الصالحيات
التي منحيا ليا الدستور والقانوف.

 5ػ عمى السمطة اإلدارية عند استعماليا لحقيا في الحفاظ عمى الصحة
العمومية أف ال تستخدمو لقمع شعبيا.

الهوامش
1
2

ػ سورة البقرة ،اآلية.42 :
ػ ابف منظور ،أبي الفضؿ جماؿ الديف ،لساف العرب ،دار المعارؼ ،مصر ،الجزء السابع،

ص.48 :

3

ػ محمد رأفت عثماف ،الحقوؽ والواجبات والعالقات الدولية في اإلسالـ ،دار الضياء،

4

ػ ىاني سميماف الطعيمات ،حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ،دار الشروؽ ،عماف ،الطبعة

القاىرة ،الطبعة الرابعة ،1991 ،ص.11، 10 :

األولى ،2003 ،ص.138
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ػ وسيـ حساـ الديف ،الدليؿ في الحقوؽ والحريات والواجبات العامة ،منشورات الحمبي

الحقوقية ،لبناف ،الطبعة األولى ،2011 ،ص.14 :

6

ػ فاروؽ عبد البر ،دور مجمس الدولة المصري في حماية الحقوؽ والحريات العامة،

7

ػ بوزيت إلياس ،حرية تنقؿ األشخاص في التشريع الجزائري بيف اإلطالؽ والتقييد (مذكرة

دار

النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األولى ،1998 ،ص.223

مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى شيادة ماجستير في القانوف العاـ التخصص :
القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف) ،إشراؼ :د /بف عمراف محمد األخضر ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة باتنة  ،1السنة الجامعية ،2016-2015 :ص.22-18 :

 8ػ Sir Alfred Denning, Freedom under the Law, Stevens and sons
limited, 1949, London, p.10.
 9ػ عبد الحميد متولي ،القانوف الدستوري واألنظمة السياسية ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة
الرابعة1966 ،ـ ،الجزء األوؿ ،ص.101 :

10

ػ* عادؿ الطبطبائي ،النظاـ الدستوري في الكويت ،منشورات جامعة الكويت ،الكويت،

1998ـ ،ص.369 :

* سعاد الشرقاوي ،نسبية الحريات العامة وانعكاساتيا عمى التنظيـ القانوني ،دار النيضة
العربية ،القاىرة1979 ،ـ ،ص.12 :

11

ػ مف التطبيقات القضائية لممحكمة اإلدارية العميا المصرية ،حكميا في طعف رقػـ 267

لسنة  24ؽ جمسة أبريؿ  1985وجاء فيو" :حرية التنقؿ مف ركف إلى آخر ومف جية إلى
أخرى والسفر خارج البالد ،مبدأ أصيؿ لمفرد ،وحؽ دستوري مقرر لو ال يجوز المساس بو،
دوف مسوغ وال تقيده إال لصالح المجتمع وحمايتو ،والحفاظ عمى سمعتو وكرامتو بالقدر
الضروري لذلؾ"( .انظر :حماد سعد حماد ،قضاء اإلدارية العميا في قضايا الحريات العامة

وحقوؽ اإلنساف ،القاىرة ،الطبعة األولى ،1983 ،ص. 20-9 :

12

ػ نصت المادة  55مف التعديؿ الدستوري الجزائري عمى أف " :يحؽ لكؿ مواطف يتمتع

بحقوقو المدنية والسياسية ،أف يختار بحرية موطف إقامتو ،وأف يتنقؿ عبر التراب الوطني.
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حؽ الدخوؿ إلى التراب الوطني والخروج منو مضموف لو.
ال يمكف األمر بأي تقييد ليذه الحقوؽ إال لمدة محددة وبموجب قرار مبرر مف السمطة
القضائية" .القانوف رقـ  01-16المؤرخ في  06مارس  2016الجريدة الرسمية رقـ 14
المؤرخة في  7مارس .2016

13

ػ منظمة الصحة العالمية .تـ استرجاع المحتوى في

 2020/3/1وتجميعو مف الموقع

االؿكتروني اآلتي:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019
منظمة الصحة العالمية ،المكتب ا إلقميمي لشرؽ المتوسط .تـ استرجاع المحتوى في

:

 2020/3/1وتجميعو مف الموقع اإلؿكتروني اآلتي:
: http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/informationresources.html .
 14ػ  ، www.elsevier.comعدوى فيروس كورونا المستجد ،تاريخ االطالع عميو:
.2020/9/4
15

16

ـ ، www.noor-book.comما ىو فيروس كورونا وكيؼ يمكف

الوقاية مف فيروس كورونا ،تاريخ االطالع عميو.2020/9/4 :

ػ  ، www.facebook.comغنيمي جابر ،حؽ التنقؿ في زمف الكورونا ،تاريخ االطالع

عميو.2020/9/4 :

17

ػ

 ،http://emergency.cdc.gov/preparedness/quarantineالعزؿ والحجر

الصحي معمومات لمعامة ،تاريخ االطالع عميو.2020/9/4 :

18
19

ػ ، www.facebook.comغنيمي جابر ،مرجع سابؽ.
ػ أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ (ت:

241ىػ) ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،

المحقؽ :شعيب األرنؤوط  -عادؿ مرشد ،وآخروف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى( 1421ىػ2001،ـ) ،مسند المكثريف مف الصحابة ،
مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو،

ص.365 :

رقـ الحديث ،14478 :الجزء الثاني والعشريف ،
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ػ محمد بف إسماعيؿ البخاري ،أبو عبد اهلل الجعفي :الجامع المسند الصحيح المختصر

مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وسننو وأيامو = صحيح البخاري ،المحقؽ :محمد
زىير بف ناصر الناصر ،دار طوؽ النجاة (مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد

عبد الباقي) ،الطبعة األولى ( 1422ىػ) ،كتاب :الطب ،باب :ما يذكر في الطاعوف  ،رقـ
الحديث ،5729 :الجزء اؿسابع ،ص.130 :

21

ػ  ،https://www.saaid.net/bahoth/204.htmسعيد بف سالـ آؿ حرفوؼ ،حظر

التجوؿ وأحكامو الفقيية ( ممخص بحث األحكاـ الفقيية المتعمقة بحظر التجوؿ

االطالع عميو.2020/9/4 :
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تأثير جائحة كورنا عمى ممارسة الحق في التجارة والصناعة
د حافظي سعاد
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
جامعة أبوبكر بمقا يد تممساف

ملخص
فتح مزحلة جذًذة في ثطىيز اقتصاد الجزائزي ثذخل ملزحلة جذًذة
وقذ قال رئيض الجمهىرية شتطزح مزاشيم جذًذة فيما ًتعلق بإعادة
هيكلة والبذ من فتح جامعات على قطاع اقتصادي وهذا ما حزص عليه
ريض الجمهىرية في خطابته وثفعيلها في مجال صناعي فيروس كزونا ًزشم
خارطة شياشية جذًذة في العالم كما حذده فزانصيض فىكىيما نهاًة ثاريخ
الكلمات املفتاحية كورونا – اعادة خارطة سياسية

Summary
Opening a new stage in developing an economy republic
said republic will introduce new decres related to related
to restructuring and drawing a new political map regarding
the corona key word new political map regarding the
corona crisis
.
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مقدمة.

ظيرت حرية التجارة والصناعة ّأوؿ ما ظيرت كمبدأ قانوني وتبمورت عقب
الثورة الفرنسية سنة  ، 1791إذ وعمى خالؼ الحريات األخرى المختمفة الّتي
نادت بيا النصوص الدستورية المختمفة  ،ابتداء مف إعالف حقوؽ اإلنساف

فإف األمر ليس كذلؾ بالنسبة لمحرية االقتصادية
والمواطف سنة ّ ، 1789
المتعمؽ بالحرية التجارية والصناعية .فإعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف ال يشير

مباشرة إلى ىذا الحؽ واّنما ظيرت بمناسبة قانوف ضريبػي عندما ظير عدـ
كفاية الموارد المحصمة مف المساىمات الفردية عف العقارات والمنقوالت.
 2و 17مارس  1791عمى ّأنو :
نص القانوف
وبالفعؿ فقد ّ
« A compter de 1er Avril prochain, il sera libre à toute

personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession

art ou métier qu’elle trouvera bon, mais elle sera tenue

auparavant de se munir d’une patente »1.

حر في
أي ابتداء مف تاريخ فتح أبريؿ المقبؿ ّ ،
فإف كؿ شخص ّ
فف أو حرفة يراىا جيدة ومفيدة
ممارسة أي عمؿ تجاري أو ممارسة مينة ما أو ّ
 ،ولكف يجب أف يكوف مصحوبا بشيادة مينية.2
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اوال تضمين حرية التجارة والصناعة في ظل الدساتير
الفرنسية والجزائرية
نصت عمى ىذه الحرية الدساتيرالفرنسية لسنة .، 1958 ،1946، 1848
وقد ّ
عدة مناسبات ،
ىذا وا ّف مجمس الدولة الفرنسي قد كرس ىذه الحرية في ّ
وصنفيا ضمف المبادئ القانونية العامة لمقانوف اإلداري حتّى في حاؿ عدـ
ّ
وجود نص قانوني واضح  ،كما عمؿ عمى حمايتيا.

أف التطبيؽ الجزائري قد تأثر بذات المد الذي تأثر
ىذا وتجدر اإلشارة ّ
التنظيـ القانوني واإلداري لالقتصاد الوطني الجزائري وتنظيـ الحياة المينية

وممارسة النشاطات التجارية والصناعية منذ فجر االستقالؿ إلى غاية

يكرس
اإلصالحات السياسية واالقتصادية في منتصؼ الثمانينات .فيو مبدأ لـ ّ

ال في دستور  1963وال في دستور  1976وال في نص قانوني أدنى مف

أف مثؿ ىذا المبدأ قد رفض واستعبد في ىذيف الدستوريف  ،ولـ
الدستور  ،ذلؾ ّ
يدرج في دستور  1976ضمف الحريات األساسية وحقوؽ اإلنساف والمواطف في

نص عمى حرية الرأي وحرية التعبير وحرية االجتماع ...والسبب
الوقت الذي ّ
في ذلؾ كوف مبدأ حرية التجارة والصناعة ىو مبدأ رأس ماؿ  ،بؿ ىو جوىر

الرأسمالية  ،وبالتالي يتعارض تعارضا جذريا مع التوجو االشتراكي  ،بؿ حتّى
الممكية الخاصة غير المستغمة قد وضع ليا مجاؿ ىامشي  ،وبالنتيجة

سيكوف مف المنطقي أف يؤدي ذلؾ إلى استبعاد مبدأ حرية التجارة والصناعة ،
ىذا مف النظاـ القانوني لمدولة  ،حيث ينظر لمنشاط التجاري والصناعي الحر

أو الخاص في النظاـ االشتراكي عمى ّأنو ممارسة رأسمالية مبنية عمى
االحتكار .3وقد نص التعديؿ الدستوري لسنة  2016في المادة  43منو
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عمى حرية االستثمار والتجارة معترؼ بيا وتمارس في إطار القانوف تعمؿ

الدولة عمى تحسيف مناخ األعماؿ وتشجع عمى ازدىار المؤسسات دوف تمييز
خدمة لمتنمية االقتصادية الوطنية تكفؿ الدولة ضبط السوؽ ويحمي

القانوف حقوؽ المستيمكيف

ثانيا  :التكريس القانوني لحرية التجارة والصناعة
وبداية التسعينات إلى األلفية الثالثة  ،وبخاصة بالنسبة لحرية االستثمار كأحد

مظاىر حرية التجارة والصناعة  ،سواء بالنسبة لشكؿ أو حجـ الشركات

والمؤسسات التجارية  ،ونوع المبادرة الخاصة في مجاؿ النشاط االقتصادي أو

إف النقاش القانوني التقميدي وقبمو السياسي
غيره مف األنشطة والميف الحرةّ .
يمتد
حوؿ مبدأ حرية التجارة والصناعة واالستثمار الخاص في القانوف الجزائري ّ

عدة عقود تعود إلى السنوات األولى لالستقالؿ إلى أف بدأت الرؤية تتضح
إلى ّ
شيئا فشيئا  ،فحتى سنة  1993تاريخ صدور قانوف ترقية االستثمار بموجب
المرسوـ التشريعي  12-93المؤرخ في  1993/10/05وتحديدا قوانيف

االستثمار المتعاقبة عمى التوالي ّ ،أوؿ قانوف لالستثمار لسنة  1963وقانوف
ثـ قانوف  1982فقانوف  ، 1988لـ يشر إلى ىذا المبدأ أي نص
ّ ، 1966
عما إذا كاف موجودا فعال ؟
قانوني  ،لذلؾ يثار التساؤؿ ّ
وبالتبعية لذلؾ فإنو وجدت حرية التجارة في مجاؿ ضيؽ ومحصور ،

محددة وموجية لخدمة الصالح العاـ الوطني  ،وفي ظؿ المخطط الوطني
بؿ ّ
ومحدد أيضا وبشروط معينة عند طمب
لمتنمية  ،بؿ وبسقؼ مالي معيف
ّ
االعتماد اإلداري لممشاريع االستثمارية الذي أطرتو قوانيف االستثمار المتتالية
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منذ سنة  1963إلى  1988مع التفاوت واالختالؼ في التضييؽ عمى النشاط
الخاص والمبادرات الفردية الخاصة  ،حيث اعتبر الترخيص أو االعتماد

اإلداري لممشاريع مف قبؿ السمطات اإلدارية الوطنية منيا والمحمية بمثابة

"شيادة ميالد قانونية" لممؤسسة الخاصة  ،وىذا حينما ألزمت المادة  14مف

القانوف المتعمؽ باالستثمار الخاص الوطني لسنة  1982المعدؿ سنة 1988
صاحب المشروع بتقديـ نسخة مف قرار االعتماد اإلداري مسبقا بتأسيس شركة

التجارة في الشكؿ القانوني المطموب  ،وسابؽ أيضا عمى القيد في السجؿ

فإف كال مف الموثؽ والسمطات اإلدارية المختصة
التجاري  ،4وفي الحالتيف ّ
ممزـ باشتراط تقديـ قرار االعتماد  ،كؿ ذلؾ إلتماـ عممية قانونية وجود الشركة
ومنو حؽ وحرية االستثمار.

أما في المرحمة المبتدئة مف تاريخ صدور المرسوـ التشريعي المتضمف
ّ
قانوف ترقية االستثمار لسنة  1993المعدؿ بالقانوف رقـ  03-01المؤرخ في
 20غشت  2001المتعمؽ بتطوير االستثمار5و الذي عد ؿ باألمر 08-06
المؤرخ في 19جمادى الثانية عاـ 1427الموافؽ ؿ 15يوليو 2006

6

 ،وقبمو

التعديؿ الدستوري لػ  28نوفمبر  ، 1996فقد تغير األمر تغي ار جذريا بالنسبة
تميزت ىذه المرحمة بحدوث قفزة نوعية في
لحرية التجارة والصناعة حيث ّ
النظاـ القانوني الجزائري المتعمؽ بالحريات االقتصادية واالجتماعية  ،ومنيا

حرية التجارة والصناعة  ،وتحديدا حرية االستثمار  ،وىذا عمى المستوييف معا ؛

المستوى القانوني التشريعي والدستوري.

فعمى المستوى القانوني  :ظيرت مالمح التوجو نحو بمورة حرية التجارة

والصناعة ،ومنيا حرية االستثمار وتحولو إلى مبدأ قانوني مف صنع المشرع

ّأوال  ،وذلؾ باالنتقاؿ مف نظاـ تقييد حرية االستثمار باألداة القانونية لمرقابة
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السابقة عمى النشاط الخاص  ،المتمثمة في نظاـ الترخيص أو االعتماد اإلداري

المسبؽ كشرط واقؼ لممارسة النشاط إلى االكتفاء بنظاـ التصريح أو اإلخطار

المسبؽ وايداعو لدى السمطات اإلدارية المختصة كقاعدة  .وىذا ما كرستو

المادة  3مف المرسوـ التشريعي  12-93سالؼ الذكر ،واالستثنػاء ىو اشتراط
الترخيص اإلداري  ،األمر الذي أعادت تثبيتو المادة  4مف األمر 03-01

المؤرخ في  20غشت  2001المتعمؽ بتطوير االستثمار7و الذي عد ؿ بالالمر

.08-06

األىـ واألساس  ،يمكننا تسجيؿ
أما عمى المستوى الدستوري  :وىو
ّ
ّ
التطور الذي عرفو النظاـ السياسي والقانوف الجزائري المتمثؿ في التأثر

مرة في
ألوؿ ّ
بالنظاـ االقتصادي العالمي (االقتصاد الحر)  ،حيث اعتمد و ّ
تاريخ الدساتير الجزائرية المتعاقبة مبدأ حرية التجارة والصناعة  ،مبدأ دستوريا ،

وذلؾ بموجب المادة  37مف دستور 1996

وعميو فقد أدخمت ىذه الحرية في النظاـ القانوني الجزائري  ،وىي حرية التجارة

والصناعة  ،الّتي لـ يكف ليا وجود في الدساتير السابقة  .ويرجع السبب في

نصت
ذلؾ إلى التوجو السياسي في تمؾ الفترة  ،والسيما دستور  ، 1976إذ ّ

أف ىدؼ الدولة ىو التغير الجذري في المجتمع عمى
المادة  28منو بما مفاده ّ
أف الدولة ىي
أما المادة  29منو فتشير إلى ّ
أساس مبادئ التنظيـ االشتراكي ّ .
الموجو لالقتصاد الوطني  ،وتضمف تطوره عمى أساس التخطيط العممي ،

وبالتالي فال مكانة لحرية التجارة والصناعة الّتي ىي في نياية األمر الترجمة

القانونية القتصاد السوؽ والمبادرة الفردية.8
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أما تعديؿ دستور  ، 1989وقبؿ التعديؿ الدستوري لسنة ، 1996فمـ يستطع
ّ
توضيح الوضع االقتصادي الجديد  ،ولع ّؿ السبب في ذلؾ سياسي بالدرجة
األولى  ،فاالنتقاؿ مف خطاب االشتراكية إلى خطاب اقتصاد السوؽ مباشرة ال

أما التعديؿ األخير فقد رفع كؿ لبس في
يتـ دوف عواقب سياسية ّ .
يمكف أف ّ
وكرس دستوريا االقتصاد الحر  ،ومنو حرية التجارة
المادة  37المذكورة أعاله ّ ،
والصناعة .

وعميو فالقطاع الخاص أصبح لو قانونيا وعمميا دور ميـ في الحياة االقتصادية

لمبالد .ومف جانب آخر وبالرجوع إلى األمر  03-01المؤرخ في  20غشت

 2001المتعمؽ بتطوير االستثمار و الدى عد ؿ بموجب االمر ، 08-06

وبالتحديد المادة الرابعة منو  ،نجدىا قد استثنت مف حرية الممارسة التمقائية

لعمميات االستثمار كال مف األنشطة المقننة أو المنظمة  ،وتمؾ الّتي توصؼ

بأنو :
بالخطيرة والمقمقة لمراحة والمضرة بالبيئة  ،حيث نصت في فقرتيا األولى ّ
" تنجز االستثمارات في حرية تامة  ،مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعمقة
بالنشاطات المقننة وحماية البيئة و تستفيد ىده االستثمارات بقوة القانوف مف

الحماية و الضمانات المنصوص عمييا في القوانيف التنظيمات المعموؿ بيا
تخضع االستثمارات التي تستفيد مف مزايا ىذا المرسوـ مف مزايا ىذا األمر

قيد مف
قبؿ انجازىا بتصريح لدى وكالة االستثمارات " .فبذلؾ يكوف المشرع قد ّ
ممارسة الكثير مف األنشطة ومنيا تمؾ المقننة والمنظمة  ،9وتمؾ الّتي تنطوي

يتـ ضبطيا وتأطيرىا بقوانيف
ممارستيا عمى مخاطر أو مضار خاصةّ ، 10
خاصة  ،بتضمينيا اشتراطات خاصة أيضا مف حيث متطمبات ىذه الممارسة
والمسؤولية عما يمكنو أف تسببو مف مضايقات لنسؽ النظاـ العاـ بأبعاده

ومكوناتو المختمفة  ،مف صحة عامة وطمأنينة وسكينة عامة وأمف عاـ ،
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وبخاصة بيئة سميمة .و ليضاؼ إلى ىذا القيد قيد آخر يعترض االستثمار

والنشاط الحر في المجاؿ الصناعي والتجاري وىي بعض األنشطة والمجاالت

المحجوزة لمدولة  ،واف أصبحت ضئيمة في قانوف تطوير االستثمار لسنة
 2001معد ؿ باألمر  08-06سالؼ الذكر ،بالمقارنة مع ما كاف عميو

الوضع في قانوف  . 1993وقبؿ ىذا التاريخ مف باب أولى وأحؽ  ،حيث ظؿ
النيج االشتراكي يحكـ وينظـ المجاؿ الضيؽ المعترؼ بو لمقطاع الخاص

والمبادرات الفردية إلى فترة ما قبيؿ التعديؿ الدستوري لسنة  1989بجميع ما
يترتب عمى ذلؾ مف احتكار الدولة أو فروعيا اإلدارية لبعض األنشطة  ،أو

خضوع ممارسة الخارج عف دائرة االحتكار لنظاـ الترخيص اإلداري المسبؽ

عف أقؿ تقدير  .األمر الذي ظمت تؤاخذ عميو قوانيف االستثمار المتعاقبة في
النظاـ القانوني واالقتصادي الجزائري  ،حيث خضوع االستثمار لقرار االعتماد
اإلداري ابتداء  ،وىذه أوضح صورة  ،بؿ وأشدىا لمنشاط المنظـ والمقنف.11

فإذا كاف األصؿ – كما تقتضي بو طبيعة األشياء في النظـ الحرة الديمقراطية

– وىو حرية مزاولة النشاط أو المينة الّتي يختارىا الفرد  ،ويمارسيا بالكيفية

فإف
الّتي يراىا مناسبة ومستجيبة لرغباتو ومتكيفة مع قدراتو الذىنية والبدنية ّ ،
المشرع قد يرى وألسباب مختمفة إخضاع ممارسة بعض األنشطة المربحة
ومزاولة بعض الميف لمتنظيـ والتقنيف  ،حيث يشترط فيمف يزاوليا ضرورة

معينة ،
توافرىا عمى ّ
عدة شروط مف ضمنيا التوفر عمى مؤىالت عممية ّ
والحصوؿ عمى ترخيص إداري مسبؽ بمزاولتيا  ،يستصدر استصدا ار بعد سعي
حثيث لدى الجية اإلدارية أو الشبو اإلدارية المختصة يتخذ صو ار وتسميات

مختمفة.12
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و مثميا ذكرنا آنفا أف عالمية حقوؽ اإلنساف وواقعة تجنيد في وجود العديد مف

االتقافيات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف كما وجدت آليات المتابعة مدى

احتراـ ىذه االتفاقيات كمجنة حقوؽ اإلنساف التي انشاتيا المجمس االقتصادي

و االجتماعي لييئة األمـ المتحدة لسنة  1946و لجنة حقوؽ اإلنساف التي

أنشأت بموجب العيد الدولي لمحقوؽ السياسية و المدنية بموجب المادة  28مف

العيد الدولي و ىي تتشكؿ مف  18عضوا ينتخبوف مف طرؽ الدوؿ اإلطراؼ
في االتفاقية مف بيف المنتخبيف أو الخبراء في ميداف حقوؽ اإلنساف و إثناء
قياميـ بعمميـ ىؤالء الخبراء ال يمثموف دولتيـ يقوموف بتمثيؿ شخصيتيـ و

يخضعوف لنظاـ الداخمي وىـ مستقميف لجنة ليس ليـ عالقة مع الدولة التي

انتخبتيـ ىذه المجنة تقوـ بثالث دورات في السنة في وجنيؼ 3الى4اسابيع و
تقدـ الدوؿ التي صادقت عمى االتفاقية الدولية تقري ار دوريا حوؿ كيفية التي

استعممتيا ىذه الدولة مف اجؿ ممارسة الفعمية لحقوؽ اإلنساف و ق ارراتيا تخرج
بمالحظات نيائية تخرج بالنقاط االيجابية و السياسية المالية حقوؽ اإلنساف

فتختص بالنظر في كؿ قضية متعمقة بحقوؽ اإلنساف و كذلؾ في أي دولة ما

و المالحظاف كؿ ىذه اآلليات تجد عالمية حقوؽ اإلنساف  .13بعد أف كانت
مشكمة تصفية االستعمار ىي شغؿ الشاغؿ لدوؿ العالـ الثالث قبؿ بموغ

مرحمة االستقالؿ

السياسي  ،أصبح اليـ األوؿ ليذه الدوؿ ىو بموغ االستقالؿ االقتصادي و
الخروج مف مأزؽ التخمؼ والتبعية والتوجو بعزـ نحو التنمية ولكؿ فرد

الحؽ في المشاركة في التنمية وفي اإلفادة منيا  ،ويسحب أف تنصب التنمية
عمى األفراد باعتبارىـ القائميف بيا والمتقدميف منيا  ،فاإلنساف الفرد ىو

محور عممية التنمية ولو الحؽ في أف يشارؾ مشاركة فعالة نشطة في ىا
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وأف يستفيد منيا وقد عبر اإلعالف الحؽ في التنمية الصادر عف الجمعية

العامة لألمـ المتحدة عاـ عمى ىذه المعاني في المادة األولى منو التي
وصفت الحؽ في التنمية بأنو مف حقوؽ اإلنساف غير قابمة لمتصرؼ

واسترسمت المادة المذكورة في بياف دالالت ىذا الحؽ فاعترفت لكؿ
إنساف ولجميع الشعوب بالحؽ في المشاركة واإلسياـ في تحقيؽ تنمية
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بيذه التنمية

التي يمكف

فييا إعماؿ جميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية اعماال تاما كما

أشارت المادة المذكورة في فقرتيا الثانية الى العالقة بيف الحؽ في التنمية

وحؽ تقرير المصير قد نصت عمى حؽ اإلنساف في التنمية يشمؿ أيضا

إعماؿ التاـ لحؽ الشعوب في تقرير المصير الذي يشمؿ حد ممارسة

حقيا غير قابؿ لمتصرؼ في ممارسة حقيا في السيادة التامة عمى جميع

ثرواتيا ومواردىا الطبيعية

14

ثالثا-فيروس كورونا
يعتبر فيروس كرونا مف االخطار الكبرى التي تصيب الصحة اإلنساف

سريعة االنتقاؿ عف طريؽ العدوى خاصة التجمعات البشرية أدت الى
اختالؼ موازيف في جمع المياديف ىذا األمر استوجب تدخؿ الدولة

الجزائرية قصد فرض التدابير االحت ارزية لموقاية ضد ىذا الوباء والحد مف
انتشاره وعميو جاءت دراستنا ىذه لتؤكد عمى أىمية ارتداء الكمامات كإجراء

إلزامي فرضتو الحكومة وذلؾ مف اجؿ مواصمة الحفاظ عمى الصحة وسالمة
إؿ أشخاص وتنفيذا ألوامر رئيس الجميورية مف باب الحرص عمى سالمة
وصحة الجزائرييف في إطار الحد مف تفشي وباء كورونا المستجد .
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تجدر اإلشارة الى إف ارتداء الكمامة يعد سموكا تمقائيا نابع مف وعي جماعي

باإلضافة الى انو اتخذت إجراءات ردعية الف ىناؾ سموؾ لـ تأخذ

خطر الوباء بالجدية الالزمة لذلؾ الدولة مجبرة عمى تحميؿ مسؤوليتيا كاممة
لحماية المواطنيف الجزائرييف مف ىذه التصرفات مف الناحية القانونية اتخذت

الدولة العديدة مف اإلجراءات والق اررات المختمفة التي تيدؼ الى تحديد مف
انتشار الوباء وارتداء كمامة يعد سموكا وقائيا تمقائيا نابع مف وعي جماعي

باإلضافة الى انو اتخذت إجراءات ردعية الف ىناؾ سموؾ لـ تأخذ

خطر الوباء بالجدية الالزمة الف الدولة مجبرة عمى تحميؿ مسؤوليتيا كاممة

لحماية مواطنيف الجزائرييف مف ىذه التصرفات

مف الناحية القانونية اتخذت الدولة العديد مف اإلجراءات في الق اررات

المتخذة التي تيدؼ الى الحد مف انتشار الفيروس بيف المواطنيف فالشؾ إف

ارتداء الكمامة ضروري لمجميع خاصة واف ىذا الفيروس سريع انتشار

وبالتالي البد مف تطبيؽ كافة إجراءات وقائية التي اعمنتت عنيا الحكومة

حفاظا عمى الصحة وسالمة الجميع وعمى ىذا األساس يمزـ المرسوـ

باالمتثاؿ ليذا االلتزاـ بارتداء القناع الواقي وفرض احترامو لكؿ الوسائؿ لما

في ذلؾ االستعانة بالقوة العمومية ويقع عمى كؿ شخص عقوبات في حالة
عدـ ارتداء منصوص عمييا في قانوف العقوبات مما سبؽ يفيـ إف لمكمامة

دور ىاـ وفعاؿ لمحد مف تفشي انتشار جائحة كورونا حيث توصؿ باحثوف

الى نتائج خالؿ دراستيـ لمموضوع ارتداء الكمامات في األماكف العامة يعد
مف أكثر الوسائؿ الفعالة لمحيمولة دوف انتقاؿ فيروس كورونا بيف البشر

وتعد ىذه الممارسة ضرورية لوقؼ تفشي كوفيد 19الى جانب تبني التباعد
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االجتماعي الى لقاح فعاؿ يقضي عمى الوباء حسب ما نقمتو شبكة شي

اسي

اوال عف النص القانوني واجب التطبيؽ جاء المرسوـ التنفيذي 127-20

المؤرخ في 20ماي 2020الذي يحدد التدابير التكميمية

لموقاية مف انتسشار

وباء فيروس 15كروناكوفيد  19ومكافحتو بالجريدة الرسمية العدد 30الصادر

بتاريخ 21ماي  2020حيث حيث الزـ االشخاص بارتدء الكمامات عند
خروجيـ مف المنازؿ واالماكف العامة واالوقات في كؿ الظروؼ يجب

ارتداء القناع الواقي في الطرقات واألماكف العمومية وكذا أماكف العمؿ
وكذلؾ الفضاءات المفتوحة او المغمقة التي تستقبؿ الجميور السيما

المؤسسات واالدارات العمومية والمرافؽ العمومية وكذا مؤسسات تقديـ
الخدمات واالماكف التجارية المرخص ليا بممارسة انشطتيا التجارية

استنادا لنص المادة  13مكرر منو حيث يمتزـ المرسوـ كؿ مؤسسة وادارة
مؤسسة تستقبؿ الجميور وكذا كؿ شخص يمارس نشاطا تجاريا او يقدـ
خدمات

باي شكؿ مف اشكاؿ باالمتثاؿ ليذ االلتزاـ بارتداء القناع الواقي

وفرض احترامو بكؿ الوسائؿ بما في ذلؾ االستعانة بالقوة العمومية كما يمزـ
المرسوـ جميع اعواف العمومييف المؤىميف بالسير عمى فرض التقيد الصارـ

بواجب ارتداء القناع الواقي حسب نص المادة  113مكرر 01مف المرسوـ

السالؼ الذكر وحدد المرسوـ التنفيذي رقـ 127-20القناع الواقي بكؿ وسيمة
منتجة صناعيا او مصنعة وقد نصت المادة  135مكرر 02مف مرسوـ

حيث اف وضع كمامة حماية لمغير ونفس وجب ارتداؤىا لمحماية مف خطر
وىي وقاية ذاتية عند تسوؽ وركوب وسائؿ المواصالت وىي سالح لموقاية
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مف كورونا حيث انو بتاريخ  16جواف  2020راسؿ وزير االوؿ و ازرة الداخمية
والجماعات المحمية لمتبميغ الى والة بشاف االرتداء االجباري لمقناع الواقي

وتجدر اف اىمية كمامة الحد مف انتشار فيروسات تصؿ الى  90بالمائة البد

مف غسؿ اليديف قبؿ وضعيا ولؾ لمدة  20ثانية تحديد وضعية الكمامة

الصحيحة حيث يكوف االجزء العموي مف الكمامة بحافة تحتوي عمى سمؾ
داخمي مرف يمكف عميو لضماف تشكيؿ االنؼ وتغطية المنطقة جيداوىناؾ
انواع مف كمامات طبية جراحية وكمامة والقناع الواقي مخصص الطاقـ

طبي وكمامة بداخؿ انؼ والكمامة قطنية خطيرة النعداـ فائدتيا لعدـ قدرتيا
عمى حماية مف فيروسات فقد نص المرسوـ التنفيذي عمى غرامات لممخالفيف

مف  10االؼ الى  20ألؼ دينار كؿ مف ال يرتدي القناع الواقي ويعاقب

بالحبسمف30اياـ عمى أكثر كؿ مف خالؼ المراسيـ أو الق اررات المتخذة مف

طرؼ السمطة اإلدارية استنادا الى نفس المادة 459مف قانوف العقوبات وفي
حالة خرؽ قوانيف متعمقة بوضع كمامة تتعرض محالت تجارية لمغمؽ

; M3وN95

رابعا-جيود الؤسسات الدستورية لمحد مف وباء كورونا ومدى تاثيره عمى
ممارسة نشاط تجاري وصناعي

الناحية القانونية اتخذت الدولة العديد مف اإلجراءات في الق اررات المتخذة
التي تيدؼ الى الحد مف انتشار الفيروس بيف المواطنيف فالشؾ إف ارتداء

الكمامة ضروري لمجميع خاصة واف ىذا الفيروس سريع انتشار وبالتالي البد
مف تطبيؽ كافة إجراءات وقائية التي اعمنتت عنيا الحكومة حفاظا عمى

الصحة وسالمة الجميع وعمى ىذا األساس يمزـ المرسوـ باالمتثاؿ ليذا
االلتزاـ بارتداء القناع الواقي وفرض احترامو لكؿ الوسائؿ لما في ذلؾ
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االستعانة بالقوة العمومية ويقع عمى كؿ شخص عقوبات في حالة عدـ

ارتداء منصوص عمييا في قانوف العقوبات مما سبؽ يفيـ إف لمكمامة دور

ىاـ وفعاؿ لمحد مف تفشي انتشار جائحة كورونا حيث توصؿ باحثوف الى

نتائج خالؿ دراستيـ لمموضوع ارتداء الكمامات في األماكف العامة يعد مف

أكثر الوسائؿ الفعالة لمحيمولة دوف انتقاؿ فيروس كورونا بيف البشر وتعد
ىذه الممارسة ضرورية لوقؼ تفشي كوفيد 19الى جانب تبني التباعد

االجتماعي الى لقاح فعاؿ يقضي عمى الوباء حسب ما نقمتو شبكة شي

اسي

اوال عف النص القانوني واجب التطبيؽ جاء المرسوـ التنفيذي 127-20

المؤرخ في 20ماي 2020الذي يحدد التدابير التكميمية

لموقاية مف انتسشار

وباء فيروس كروناكوفيد  19ومكافحتو بالجريدة الرسمية العدد 30الصادر

بتاريخ 21ماي  20020حيث حيث الزـ االشخاص بارتدء الكمامات 16عند
خروجيـ مف المنازؿ واالماكف العامة واالوقاتفي كؿ الظروؼ يجب ارتداء

القناع الواقي في الطرقات واألماكف العمومية وكذا أماكف العمؿ وكذلؾ
الفضاءات المفتوحة او المغمقة التي تستقبؿ الجميور السيما المؤسسات
واالدارات العمومية والمرافؽ العمومية وكذا مؤسسات تقديـ الخدمات

واالماكف التجارية المرخص ليا بممارسة انشطتيا التجارية استنادا لنص

المادة  13مكرر منو حيث يمتزـ المرسوـ كؿ مؤسسة وادارة مؤسسة تستقبؿ
الجميور وكذا كؿ شخص يمارس نشاطا تجاريا او يقدـ خدمات

باي شكؿ

مف اشكاؿ باالمتثاؿ ليذ االلتزاـ بارتداء القناع الواقي وفرض احترامو بكؿ

الوسائؿ بما في ذلؾ االستعانة بالقوة العمومية كما يمزـ المرسوـ جميع
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اعواف العمومييف المؤىميف بالسير عمى فرض التقيد الصارـ بواجب ارتداء

القناع الواقي حسب نص المادة  113مكرر 01مف المرسوـ السالؼ الذكر

وحدد المرسوـ التنفيذي رقـ 127-20القناع الواقي بكؿ وسيمة منتجة صناعيا

او مصنعة وقد نصت المادة  135مكرر 02مف مرسوـ حيث اف وضع
كمامة حماية لمغير ونفس وجب ارتداؤىا لمحماية مف خطر وىي وقاية

ذاتية عند تسوؽ وركوب وسائؿ المواصالت وىي سالح لموقاية مف كورونا

حيث انو بتاريخ  16جواف  2020راسؿ وزير االوؿ و ازرة الداخمية

والجماعات المحمية لمتبميغ الى والة بشاف االرتداء االجباري لمقناع الواقي

وتجدر اف اىمية كمامة الحد مف انتشار فيروسات تصؿ الى  90بالمائة البد

مف غسؿ اليديف قبؿ وضعيا ولؾ لمدة  20ثانية تحديد وضعية الكمامة

الصحيحة حيث يكوف االجزء العموي مف الكمامة بحافة تحتوي عمى سمؾ

داخمي مرف يمكف عميو لضماف تشكيؿ االنؼ وتغطية المنطقة جيداوىناؾ
انواع مف كمامات طبية جراحية وكمامة والقناع الواقي مخصص الطاقـ

طبي وكمامة بداخؿ انؼ والكمامة قطنية خطيرة النعداـ فائدتيا لعدـ قدرتيا
عمى حماية مف فيروسات فقد نص المرسوـ التنفيذي عمى غرامات لممخالفيف

مف  10االؼ الى  20ألؼ دينار كؿ مف ال يرتدي القناع الواقي ويعاقب

بالحبسمف30اياـ عمى أكثر كؿ مف خالؼ المراسيـ أو الق اررات المتخذة مف

طرؼ السمطة اإلدارية استنادا الى نفس المادة 459مف قانوف العقوبات وفي
حالة خرؽ قوانيف متعمقة بوضع كمامة تتعرض محالت تجارية لمغمؽ

خالؿ جائحة كورونا ابمغ عف انتياكات حقوؽ اإلنساف بما في ذلؾ الرقابة
والتمييز واالعتقاؿ التعسفي وكراىية األجانب مف أنحاء مختمفة مف العالـ
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وردت منظمة العفو الدولية باف انتياكات حقوؽ اإلنساف تعوؽ بدال مف

إف تيسر االستجابة لحاالت الطوارئ الصحية العامة وتفوض كفاءتيا

أ -الرقابة المبكرة

ففرضت الحكومة الصينية رقابة مبكرة لقمع معمومات حوؿ فيروس

واألخطار عمى الصحة العامة وتفوض كفاءتيا

ب -الحؽ في الصحة مف خالؿ فيروس كورونا عدـ وجود مقاعد إنعاش
لكؿ فئات شعب بعض مف ضعفنا الذي أظيره جائحة كورونا صناديؽ

الضماف االجتماعي تحتاج الى إعادة تعريؼ األدوار وتحديد المياـ عدـ
وجود بطاقة وطنية لمفئات اليشة التي يجب دعميا

المصالح المختمفة

لو ازرة المالية الضرائب عممى رأسيا خارج سياؽ الحوكمة المعاصرة سيما
الرقمنة

ج-النشاط التجاري الوطني اغمبو موازي وخارج الدورة االقتصادية

عدـ اتخاذ التدابير لمساندة القطاع الخاص تعزز مف اتكاؿ مواطف والدولة
عمى القطاع العاـ

جؿ البمديات عمى صغار ساكنتيا ال تعرؼ فقراءىا وجؿ اميارنا الزالوا
وقد تقرر فتح مرحمة جديدة في تطوير اقتصاد الجزائري تدخؿ لمرحمة

جديدة وقد قاؿ رئيس الجميورية ستطرح مراسيـ جديدة فيما يتعمؽ بإعادة
ىيكمة والبد مف فتح جامعات عمى قطاع اقتصادي وىذا ما حرص عميو

ريس الجميورية في خطابتو وتفعيميا في مجاؿ صناعي فيروس كرونا

يرسـ خارطة سياسية جديدة في العالـ كما حدده فرانسيس فوؾ ويما نياية
تاريخ وىو فرصة لنا أيضا في ظؿ ىذه األزمة إلعادة خارطتنا التنموية
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

388

د .حافظي سعاد

تأثير جائحة كورنا عمى ممارسة الحؽ في التجارة والصناعة

االقتصادية خارج باب المحروقات حيث قرر رئيس الجميورية اتخاذ

إجراءات مف بينيا تخفيض نفقات التسيير وكذلؾ فاتورة االسترشاد مف

مميار دوالر الى  41مميار دوالر الى  31مميار دوالر تخفيض نفقات
ميزانية التسيير  30بالمائة توقؼ عف إبراـ عقود الخدمات مع مكاتب

أجنبية مما يوفر سبعة مميار دوالر تأجيؿ إطالؽ تسجيؿ مشاريع ما عدا

مشاريع مناطؽ الظؿ تكميؼ شركة سونا طراؾ تخفيض أعباء استغالؿ

رجوع الى منتجو محمي لممواد زراعية واستثمار فييا لتحقيؽ امف غذاء

خاصة الحبوب الزيت والسكر كما استعرض إمكانيات قطاع صحي

ىناؾ  82716سرير و 2500مخصص لممصابيف و 64مصمحة معدية

 247طب داخمي و 79مصمحة مصمحة رئة و 100مصمحة أخرى و24
مصمحة إنعاش تحتوي عمى  460سرير حسب ما استعرضو رئيس

الجميورية في اجتماع التكميمي لمجمس الوزراء لذلؾ البد عمينا مف استفادة

مف نقايص في ظؿ أزمات خصوصا بحث العممي في مجاؿ طب

بيولوجيا وعمـ وباء الذي لو تأثير عمى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية

في ظروؼ ىذه أزمة رد اعتبار لمنابر بحث جامعية دعميا بوسائؿ
ومعدات فتح جامعة عمى مؤسسات .

اؿخاتمة

وقد تقرر فتح مرحمة جديدة في تطوير اقتصاد الجزائري تدخؿ لمرحمة

جديدة وقد قاؿ رئيس الجميورية ستطرح مراسيـ جديدة فيما يتعمؽ بإعادة
ىيكمة والبد مف فتح جامعات عمى قطاع اقتصادي وىذا ما حرص عميو

ريس الجميورية في خطابتو وتفعيميا في مجاؿ صناعي فيروس كرونا

يرسـ خارطة سياسية جديدة في العالـ كما حدده فرانسيس فوكويما نياية
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تاريخ وىو فرصة لنا أيضا في ظؿ ىذه األزمة إلعادة خارطتنا التنموية

االقتصادية خارج باب المحروقات حيث قرر رئيس الجميورية اتخاذ

إجراءات مف بينيا تخفيض نفقات التسيير وكذلؾ فاتورة االستراد مف مميار

دوالر الى  41مميار دوالر الى  31مميار دوالر تخفيض نفقات ميزانية

التسيير  30بالمائة توقؼ عف إبراـ عقود الخدمات مع مكاتب أجنبية مما
يوفر سبعة مميار دوالر تأجيؿ إطالؽ تسجيؿ مشاريع ما عدا مشاريع

مناطؽ الظؿ تكميؼ شركة سونا طراؾ تخفيض أعباء استغالؿ رجوع الى
منتوج محمي لممواد زراعية واستثمار فييا لتحقيؽ امف غذاء خاصة

الحبوب الزيت والسكر

كرونا يرسـ خارطة سياسية جديدة في العالـ كما حدده فرانسيس فوؾ ويما
نياية تاريخ وىو فرصة لنا أيضا في ظؿ ىذه األزمة إلعادة خارطتنا

التنموية االقتصادية خارج باب المحروقات حيث قرر رئيس الجميورية

اتخاذ إجراءات مف بينيا تخفيض نفقات التسيير وكذلؾ فاتورة االسترشاد

مف مميار دوالر الى  41مميار دوالر الى  31مميار دوالر تخفيض نفقات
ميزانية التسيير  30بالمائة توقؼ عف إبراـ عقود الخدمات مع مكاتب

أجنبية مما يوفر سبعة مميار دوالر تأجيؿ إطالؽ تسجيؿ مشاريع ما عدا

مشاريع مناطؽ الظؿ تكميؼ شركة سونا طراؾ تخفيض أعباء استغالؿ

رجوع الى منتجو محمي لممواد زراعية واستثمار فييا لتحقيؽ امف غذاء

خاصة الحبوب الزيت والسكر كما استعرض إمكانيات قطاع صحي

ىناؾ  82716سرير و 2500مخصص لممصابيف و 64مصمحة معدية
 247طب داخمي و 79مصمحة مصمحة رئة و 100مصمحة أخرى و24
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مصمحة إنعاش تحتوي عمى  460سرير حسب ما استعرضو رئيس

الجميورية في اجتماع التكميمي لمجمس الوزراء لذلؾ البد عمينا مف استفادة

مف نقايص في ظؿ أزمات خصوصا بحث العممي في مجاؿ طب

بيولوجيا وعمـ وباء الذي لو تأثير عمى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية

في ظروؼ ىذه أزمة رد اعتبار لمنابر بحث جامعية دعميا بوسائؿ
ومعدات فتح جامعة عمى مؤسسات
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المتخصصة بإنتاج المواد البترولية ج ر العدد 77لسنة  1997؛ المرسوـ التنفيذي -05

 473المؤرخ في  11ذو القعدة عاـ  1426الموافؽ ؿ  13ديسمبر  2005الذي يحدد

شروط تنظيـ نشاطات مساعدي نقؿ البضائع عبر الطرقات و كيفيات ممارستيا ج .ر العدد
 81الذي ألغى بموجب المادة  31منو المرسوـ التنفيذي  231-94المؤرخ في  18صفر
عاـ  1415الموافؽ ؿ  27يوليو  94ج .ر العدد 50؛ المرسوـ التنفيذي  452-03المؤرخ

في  07شواؿ عاـ  1424الموافؽ ؿ 1ديسمبر  2003يحدد الشروط الخاصة المتعمقة بنقؿ
المواد الخطرة عبر الطرقات ج .ر العدد  75لسنة . 2003الذي ألغى المرسوـ التنفيذي
 79/90المؤرخ في  02شعباف  1410الموافؽ ؿ  27فيفري  1990بموجب المادة 24منو
ج ر العدد  10لسنة  90؛ المرسوـ التنفيذي  207- 05المؤرخ في  26ربيع الثاني 1426
الموافؽ ؿ 04يوليو  2005يحدد شروط و كيفيات فتح و استغالؿ مؤسسة التسمية و الترفيو

ج ر العدد  39و الذي ألغى المرسوـ التنفيذي  127-98ج .ر العدد 25؛ المرسوـ

التنفيذي  313-04المؤرخ في  4رمضاف  1425الموافؽ ؿ  18أكتوبر  2004يتضمف
تنظيـ نشطات صناعة المواد التبغية و إسترادىا و توزيعيا ؛و المالحظ أف ىناؾ العديد مف
األنشطة التجارية الواردة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر و التي تحتاج إلى رخصة أو اعتماد

مسبؽ لممارستيا كاألنشطة المتعمقة بإنتاج المواد السامة ،األنشطة المتعمقة بإنتاج مواد

التنظيؼ و التجميؿ ،أنشطة المتعمقة بالوساطة ( وكيؿ عاـ لتأميف ،سمسار التأميف ) أنشطة
المتعمقة بتقديـ الخدمات (النقؿ بأنواعو )(أنشطة المتعمقة بإنشاء المؤسسات الفندقية و إنشاء
فروع وكالت السياحة واألسفار )األنشطة المتعمقة بالتأمينات  ،أنظر ،القانوف 04-06

المؤرخ في  21محرـ  1421الموافؽ ؿ20فيفري  2006يعدؿ و يتمـ أمر  07- 95المؤرخ

في  23شعباف  1415الموافؽ ؿ 25جانفي ج .ر العدد . 15و الذي استحدث منح
االعتماد لشركات التأمف األجنبية.ىذا بالنسبة لبعض األمثمة التي أوردناىا عمى السبيؿ
المثاؿ ال الحصر فيما يخص األنشطة المقننة أو المنظمة.

10

أنظر ،المرسوـ التنفيذي  184-93المؤرخ في  28يوليو  1993و المتعمؽ بإثارة

الضجيج ج .ر العدد  50؛ المرسوـ التنفيذي  165-93المؤرخ في  10يوليو  93المتعمؽ
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بإف ارزات الدخاف و الغبار و الروائح ج .ر العدد  46لسنة  93؛قانوف 10-03المؤرخ في

 19جمادى األولى  1424الموافؽ ؿ 19يوليو  2003يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة ج .ر العد د 43لسنة . 2003

11

لمتوسع حوؿ ىذا الطرح :

Cf. CH. BENNADJI, La notion d’activités réglementées, IDARA,
2000, N° 02, p. 25.

بأف ىناؾ ثالث نماذج
أف القراءة األولية لنص المرسوـ التشريعي  12-93توحي ّ
حيث يرى ّ
أو أصناؼ لألنشطة في مجاؿ االستثمار وىي  :النشاطات المحجوزة كما ىي واردة في
المادة األولى  ،النشاطات المنظمة أو المقننة المنصوص عمييا في المادتيف  3و ، 8وأخي ار
أف الحقيقة
النشاطات الموصوفة بالحرة  ،وىي الّتي يفترض أف تكوف المبدأ أي األصؿ غير ّ
ليست كذلؾ حتّى واف بدا ىناؾ تناقض في طرحنا بالمقارنة مع ما قيؿ في موضع متقدـ مف

بأف النشاط المنظـ ّإنما ىو نشاط حر  ،طالما
ىذا البحث  ،مما يسمح لنا بالقوؿ مع ذلؾ ّ
ّأنو ليس محجو از صراحة لمدولة أو ألحد فروعيا أو ألي شخص معنوي آخر  ،األمر الذي

تكرر مرتيف في المادة األولى مف المرسوـ التشريعي المذكور  ،وىو أمر ال يخمو مف الفائدة

أف النشاط المنظـ سيكوف عبارة عف فئة فرعية مف
 ،إذ يمكننا القوؿ عالوة عمى ذلؾ ّ
األنشطة الحرة  ،إلى جانب فئة فرعية أخرى ىي فئة النشاطات الحرة حرية تامة  ،إذا كاف
بإمكانيا أف توجد حقيقة أو فعال ،

12

كالرخصة أو اإلجازة أو التسجيؿ في جدوؿ المنظمة المينية أو االعتماد األصمي.
Cf. CH. BENNADJI, Ibid, p. 39.

15

المرسوـ التنفيذي  127-20المؤرخ في 20ماي 2020الذي يحدد التدابير التكميمية

لموقاية مف انتسشار وباء فيروس كروناكوفيد  19ومكافحتو بالجريدة الرسمية العدد30
الصادر بتاريخ 21ماي 20020
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التجاري

انعكاسات جائحة كورونا-كوفيد-19عمى حرية ممارسة النشاط

التجاري
Repercussions of the Corona -Covid19- pandemic
on the free exercise of commercial activity
ط.د :درويش حفصة

ملخص
شمح الانتشاز السهيب الري شهده فيروس كوزونا وعدد ؤلاصاباث الري كان في
جزاًد ًوما بعد ًوم إلى الزام الدول على اجخاذ مجموعت من ؤلاجساءاث والتدابير ،إال أن
هره ألاخيرة كان لها آثاز وخيمت على اقتصادًاث مختلف الدول ،وخاصت فيما ًخص
حق ممازشت النشاط التجازي ،فالجزائس كانت من بين الدول التي بمجسد جزاًد عدد
ؤلاصاباث بها قامت بإصداز مجموعت من النصوص القانونيت والتي من خاللها حضسث
ممازشت مختلف ألانشطت التجازيت وذلك من أجل اجخاذ إجساءاث صحيت للوقاًت من
جفش ي هرا الفيروس ،وهو ما أثس على حسيت ممازشت هرا الحق ،وعلى هرا ألاشاس
حاولنا في هره اإلاداخلت جحدًد مفهوم مبدأ حسيت التجازة وحدوده في ظل الاشتراجيجياث
الوقاًت من فيروس كوزونا و آلاثاز التي خلفتها جائحت كوزونا على ممازشت النشاط
التجازيي.يي

ي
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Abstract:
The terrible spread of the Corona virus and the number of
infections that were increasing day by day allowed countries to take a
set of measures and measures, but the latter had disastrous effects on
the economies of various countries, especially with regard to the right
to engage in commercial activity. Among the countries in which the
number of infections increased, they issued a set of legal texts through
which they attended the practice of various commercial activities in
order to take health measures to prevent the spread of this virus, which
affected the freedom to exercise this right, and on this basis we tried
this intervention Defining the concept of the principle of freedom of
trade and its limits in light of the strategies to prevent the Coronavirus
and the effects of the Corona pandemic on the practice of commercial
activity.
. يي

مقدمة

يعد النشاط التجاري أحد اىم الركائز التي يقوم عمييا االقتصاد سواء كان

 فيو يمعب دو ار رياديا في انتاج الثروة وكذا تمبية،االقتصاد الوطني أو العالمي

 لذا فقد كرست مختمف دساتير العالم،حاجيات المستيمكين في كل المجاالت
 وىو ما أكده،الحق في ممارسة ىذا النشاط وبذلك أضحى مبدأ دستوريا

 المتضمن01-16  من القانون43 المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة
 وتمارس في، والتي تقضي بأن حرية التجارة معترف بيا،التعديل الدستوري

.إطار القانون

 والتي تحول دون،إال أن ىذه الحرية قد تتأثر نتيجة لعديد الطوارئ التي تعترييا
تمكن التاجر أو العون االقتصادي من ممارسة نشاطو التجاري وتمنع

 وىذا ما حدث فعال في،المستيمكين أو الزبائن من االتصال بالمحالت التجارية
397
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التجاري

مختمف دول العالم نتيجة لظيور فيروس كورونا ،والتي من بينيا الجزائر إذ بدأ
انتشار ىذا الوباء فييا أواخر شير فيفري سنة  ،2020وىذا ما أجبر والزم

السمطات العمومية عمى اتخاذ مختمف التدابير واإلجراءات الوقائية والتي تحول

دون انتشار ىذا المرض ،وبذلك تم فرض تدابير الحجر الصحي وتقييد الحركة

ابتداءا من  22مارس  2020وذلك بموجب المرسوم التنفيذي  ،69-20وىذا
نتيجة لزيادة حاالت اإلصابة بيذا الفيروس عبر واليات الوطن.

ونظ ار لعدم إيجاد لقاح يقضي عمى ىذا الفيروس لحد اآلن فقد خمف منذ ظيوره
الكثير من اإلصابات والمقدر عددىا ب 24.563.380إصابة حول العالم في

حين قدر عدد الوفيات ب 833.466وفاة حول العالم بتاريخ  28أوت .2020
لذلك كان لزاما عمى مختمف دول العالم االخذ بالتدابير االحتياطية والوقائية
لمتقميل من انتشار العدوى بين األشخاص والتي أىميا إغالق كافة الحدود سواء

الجوية ،البرية وكذا البحرية وكذا فرض الحجر الصحي ،باإلضافة إلى توقيف
العديد من األنشطة والخدمات التجارية بشكل يتناسب والوضعية الصحية لكل

بمد.
وعمى ىذا األساس تمحور إشكالية ىذه الدراسة كاآلتي :ما مدى توافق

االستراتيجيات الصحية التي اتبعتها الدولة لمتعامل مع فيروس كورونا مع

مبدأ حرية التجارة؟ وكيف انعكست هذه االستراتيجيات عمى ممارسة األنشطة

التجارية؟
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وقد اعتمدت أساسا لمعالجة ىذا الموضوع عمى المنيج التحميمي وذلك لتحميل
مختمف النصوص القانونية المنظمة لو.
اس الموضوع من خالل المبحثين اآلتيين:
سحاول در ة
و أ
المبحث األول :مفيوم مبدأ حرية التجارة وحدوده في ظل االستراتيجيات الوقائية
من فيروس كورونا،

المبحث الثاني :اآلثار التي خمفتيا جائحة كورونا عمى ممارسة النشاط
التجاري.

المبحث األول :مفهوم مبدأ حرية التجارة وحدوده في ظل
االستراتيجيات الوقاية من فيروس كورونا

تعددت االستراتيجيات الصحية المتخذة من قبل السمطات العمومية والتي
كان ليا األثر البالغ عمى ممارسة مبدأ حرية التجارة ،وعميو سنتطرق في مطمب

أول إلى مفيوم مبدأ حرية التجارة ،وفي مطمب ثان إلى حدود ممارسة النشاط
التجاري تطبيقا لتدابير الوقاية من فيروس كورونا.
المطمب األول :مفهوم مبدأ حرية التجارة
من خالل ىذا المطمب سنتطرق إلى تعريف مبدأ حرية التجارة في فرع أول
وتكريس مبدأ حرية التجارة في الدستور الجزائري في فرع ثان.
الفرع األول :تعريف مبدأ حرية التجارة
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التجاري

أضحى لحرية التجارة في ظل الوقت الحاضر مفيوم جديد يقوم عمى احترام
ارادة االفراد في انشاء وادارة المشروعات عمى اساس المنافسة الحرة وىذا

المفيوم ىو حق كل شخص في ممارسة النشاط االقتصادي ،فيتم الخضوع
لمبدأ سمطان اإلرادة والمنافسة الحرة ،فضال عن تحرير االقتصاد من التبعية

الشديدة إزاء الدولة ،ولكن بشرط مراعاة قوانين الضبط االقتصادي.1

وقد ظير ىذا المفيوم بفعل العولمة االقتصادية 2التي تنادي بنظام اقتصاد

السوق الحر ،والذي يقترب من النظام الفردي الى حد كبير ،الذي يؤمن

بالنظرية االقتصادية القائمة" :أبن جميع عوامل اإلنتاج ينبغي أن يسمح ليا

بحرية التحرك وفقا لمسوق بما في ذلك العمالة كما ىي الحال في االتحاد
األوروبي ،وان تذلل العقبات التي تعترض التجارة امام الجميع عمى قدم

المساواة".

ىذا وتوصف سمطة الدولة (الضابطة) التي تسمح لممشرع بوضع قيود تتصل

بالمصمحة العامة عمى حرية التجارة وفق القانون ،مما يسمح ليا بمباشرة بعض

األنشطة المتخصصة كتصنيع السمع االستراتيجية  ،...إذ ليس لألفراد ممارسة

نشاطات تصنيع السالح والذخيرة والتي ىي مخصصة الحتكار و ازرة الدفاع

الوطني ،وكذلك النشاطات المقننة إذ تتدخل الدولة لمنح ترخيص مسبق لمن

يريد ممارستيا واليدف من ذلك حماية الصحة والبيئة واألمن العام ،مع العمم

ان البمدان حديثة الصناعة تتطمب حماية مؤقتة حتى تصبح أكثر تنافسية وأقل

عرضة لممنافسة األجنبية.3
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ويرى روبرت ماكيفر أن وظيفة الحكومة االقتصادية ينبغي في جميع االحوال
أن ال تصل الى حد احتكار النظام االقتصادي النفعي بحيث تكون حياة األفراد
ومعيشتيم تحت تصرف الحكومة وما قد يتفرع عنيا من ىيمنة واستبداد ،4وفي

ذلك تبنت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مفيوم بناء القدرات بوصفو

العممية التي يرفع من خالليا األفراد والجماعات والمؤسسات قدرتيا عمى تأدية
وظائفيا الرئيسية ومواجية المشكالت وتحديد وتنفيذ األىداف وفيم احتياجات

التطوير في إطارىا األوسع.5

وبالمقابل انتقد المفيوم الحديث لحرية التجارة لعدة اسباب منيا أنو يزيد من

تعقيد النظام التجاري الدولي ورفع تكاليف المعامالت لألعمال التجارية ،فضال

عن احتمالية عدم االستقرار االقتصادي بسبب زيادة االعتماد عمى األسواق

العالمية ،وكذا عدم االستقرار السياسي في البمدان النامية ،ويمكن أن يؤدي

مستوى المنافسة العالية إلى إعادة ىيكمة الشركات ،مما قد يقضي عمى الكثير

من فرص العمل ،وان البمدان ذات الفائض من المنتجات قد يغرقوا األسواق

العالمية ،مما يؤدي إلى مواجية بعض الصناعات صعوبة في التنافس لفترة

طويمة .6

وعميو إفن مفيوم حرية التجارة يعني ترك حرية المبادرة لألفراد والشركات

الخاصة إلقامة النشاط االقتصادي ومزاولتو ،ولكن ال يقتصر عمل الدولة عمى
الحماية فقط وعلى وضع أطر المساواة مع القطاع الخاص ،فضال عن وضع
قوانين لضبط المنافسة والتجارة ،وفرض الضرائب غير المقيدة لمتجارة.7
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الفرع الثاني :تكريس مبدأ حرية التجارة في الدستور الجزائري
يعد مبدأ حرية التجارة من أىم المبادئ االقتصادية الدستورية التي تيدف إلى

بعد حصول الجزائر عمى االستقالل سنة 1962
النيوض باالقتصاد الوطني ،ف
اختارت المنيج االشتراكي في المجال االقتصادي والذي يقوم عمى احتكار

الدولة لمنشاط التجاري ،و بعد األحداث التي شيدتيا الجزائر سنة  1988عرفت
ىذه المرحمة سمسمة من اإلصالحات في جميع المجاالت وخاصة االقتصادية

منيا والتي كرسيا دستور  ،8 1989إال أن ىذا الدستور لم يكن يتضمن أي

نص صريح يقضي بحرية التجارة كمبدأ دستوري ،وكان االعتراف ضمنيا فقط

من قبل الدولة ،غير أنو وبصدور دستور سنة  19969في نص المادة 37

اعترف المؤسس الدستوري صراحة بمبدأ حرية التجارة بحكم أىمية ىذا المبدأ
في تنظيم الحياة االقتصادية وباعتبار أن مبدأ حرية التجارة ليس إال تركيبة من

المبدأ الدستوري العام.10

وأكد عمى ىذا االعتراف أيضا المؤسس الدستوري في القانون 01-16

11المتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016من خالل ما جاء في نص المادة
 43منو.
المطمب الثاني :حدود ممارسة النشاط التجاري تطبيقا لتدابير الوقاية من
فيروس كورونا

صحيح أن مبدأ حرية التجارة ىو مبدأ مكرس دستوريا ،إذ يعد ىذا األخير من
بين الحقوق والحريات العامة ،إال أن ىذه الحرية قد تتأثر بحدوث حادث
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مفاجئ ،ظرف طارئ أو قوة قاىرة تحول دون إمكانية ممارسة ىذا الحق ،وىذا
ما حدث فعال بعد ظيور فيروس كورونا في الجزائر أواخر شير فيفري من سنة

 ،2020حيث تم فرض تدابير الحجر الصحي وتقييد الحركة ابتداءا من 22
مارس  ،2020وىذا بعد زيادة عدد حاالت اإلصابة بيذا الفيروس واالنتشار
الرىيب الذي شيده.

وعمى ىذا األساس أصدرت السمطات الجزائرية مجموعة من القوانين التي تنظم

كيفية تنفيذ ىذه اإلجراءات الوقائية والتي تكفل الحد من انتشار ىذا المرض

الذي تحول من وباء إلى جائحة عالمية نتيجة اإلصابات الكثيرة التي سببيا

انتشاره الواسع والسريع.

وتتمثل ىذه األخيرة في تدابير تقييد حرية ممارسة النشاط التجاري (فرع أول)
تمتيا إجراءات تكفل االستئناف التدريجي لممارسة بعض األنشطة االقتصادية،

التجارية والخدماتية (فرع ثان) وىي كاآلتي:

الفرع األول :تقييد حرية ممارسة النشاط التجاري
من خالل ىذا الفرع سنتطرق إلى مجموع التدابير واإلجراءات التي اتخذتيا

السمطات إبان البدايات األولى النتشار فيروس كورونا.
أوال :تقييد حق حرية التنقل لممارسة النشاط التجاري

إن صالحية اإلدارة لمحد هن الحق في حريت التنقل ىي هي الصالحيات التي

ال حخوخغ بها في ظل الظروف العادية ،إال أن جائحت كىروًا تعتبر هن بين
الظروف غير العادية ،فأغمب الدول التي اًحﺷر فييا ىذا الفيروس اتخاذ

إج ارءات ححذ هن حريت التنقل ،وذلك بفرض حالت الطوارئ التي أّدت إلى
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

403

انعكاسات جائحة كورونا _كوفيد_ 19عمى حرية ممارسة النشاط
ط.د درويش حفصة

التجاري

فرض الحجر المنزلي الكمي ،كفرنسا ،إيطاليا واسبانيا...وقد تم في الجزائر
فرض الحجر الصحي ،والمقصود بخقييذ حريت الخٌقل لووارست النشاط التجاري

ىو كل اإلج ارءات التي تمنع أو تحول دون التحاق العمال أو التجار إلى أماكن
عمميم أو هحالحهن التجارية المسموح ليم بالٌشاط فييا.12

ىذا وقد تم توقيف كافة وسائل النقل سواء الجماعية منيا أو الفردية ،الخاصة

أو العمومية عبر كافة التراب الوطني وكذا عبر كل الحدود الجوية ،البرية

والبحرية وذلك بموجب نص المادة  3من المرسوم التنفيذي .13 69-20

وبموجب المرسوم التنفيذي14159-20رخص باستئناف نشاطات النقل الحضري
وشبو الحضري لممسافرين بالحافالت وبالترامواي عبر كامل واليات الوطن

وذلك بعد مرور  3أشير من إيقافيا ،في ظل التقيد الصارم بتدابير والوقاية
والحماية اآلتية:15



منع دخول المسافرين لوسيمة النقل دون ارتداء القناع الواقي،

التطيير المنتظم لمقاعد وسيمة النقل إلزامية فتح النوافذ وكل أجيزة

التيوية الطبيعية،


وضع المواد المطيرة في المتناول،



تحديد عدد المسافرين ب  %50من طاقة استيعاب وسيمة النقل،



إلزامية إخضاع وسيمة النقل يوميا لعممية التنظيف،



إلزامية احترام التباعد الجسدي عمى مستوى المحطات والمواقف،
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إلزامية تنظيم الصعود والنزول في وسائل النقل من خالل أبواب مختمفة

ويجب تسيير تدفق المسافرين بالنسبة لوسائل النقل التي ليا باب واحد لتفادي

تقاطع الزبائن.

كما تم الترخيص أيضا باستئناف النقل الفردي الحضري لسيارات األجرة عبر
كامل واليات الوطن ،في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية.16

إال أن النقل الحضري والشبو الحضري سواء العمومي أو الخاص ما بين

الواليات ،النقل بالميترو ،النقل بالمصاعد اليوائية وكذا النقل بالسكك الحديدية
اليزال موقفا ،باإلضافة إلى ذلك فمحد اآلن لم يتم الترخيص بفتح الحدود

الجزائرية سواء البرية ،البحرية أو الجوية.

ثانيا :قيود تتعمق بتطبيق تدابير التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي
طبقا لممرسوم التنفيذي  1770-20فقد حن السواح بووارست األنشطة التجارية

التي تضمن التموين بالمواد االساسية والتي ال يهكن لممستيمك االستغناء عنيا
وىي :المواد الغذائية (المخابز ،الممبنات ،هحالث البقالت ،الﺧﺿر والفواكو

والمحوم) ،الصيانة والتنظيف ،المواد الصيدالنية وشبو الصيدالنية ،كما يرخص
لمباعة المتجولين بممارسة نشاطيم بالمناوبة في االحياء مع احترام تدابير

التباعد ،18باإلضافة إلى اإلبقاء عمى المؤسسات التي تضمن الخدمات
العمومية كالبنوك ومؤسسات التامين.19...

ووفقا للورسىم التنفيذي رقمً 69-20جذ أًه لن يخن ذكر الفضاءات
التجارية هن ًىع :الوساحاث الصغرى ،المساحات الكبرى هن ًوع هحجر كبير
وهحجر ﺿﺧم ،المراكز التجارية وبالتالي ،فﺈن ىذه الفضاءات التجارية غير
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التجاري

هؼٌيت بخؼليق هوارست ًشاطها ،20ويعود السبب إلى أن ىذا الًوع هن األسواق
يهكن حطبيق التباعد األمني فيو ،ألنو أصال هن ﺷروط إًجاز ىذه األسواق ىو

ﺿرورة حوافرىا عمى ﺷروط األهن والصحة والًظافة ،وعميو يهكن لمسؤولي
ىذه األسواق وتطبيق التباعد األمني وشروط الوقاية الصحية بخٌظين دﺧول
وﺧروج المستيمكين لمنع االكتظاظ واالححكاك بيًيم.21

وحطبيقا لنص المادة  13من المرسوم التنفيذي  70-20السالف الذكر البد من

أن يتخذ أصحاب أو هسيري المحالت التجارية كل الترتيبات الضرورية لتطبيق
احترام التباعد األمني والمقدر بمتر واحد عمى األقل بين شخصين ويعد ىذا

االجراء الوقائي ممزما ،إذ يمكن ليم فرض احترامو بكل الوسائل بما في ذلك
االستعانة بالقوة العمومية ،كما ويطبق ىذا االجراء إجباريا عمى كافة النشاطات

السالفة الذكر ،ألنو في حالة مخالفة ىذا التدبير قد يتعرض صاحب الهحل

لعقوبات إدارية.

ىذا ويعد ارتداء القناع الواقي 22أيضا إجراءا وقائيا ممزما باإلضافة إلى إجراء
التباعد األمني إذ يجب عمى جميع األشخاص سواء كانوا مستيمكين ،تجار او

مسيرين وفي كل الظروف واالماكن بارتداء القناع الواقي ،23ىذا وتمزم كل
مؤسسة تستقبل الجميور ،وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم

خدمات ،بأي شكل من االشكال باالمتثال ليذا االلتزام وفرض احترامو بكل

الوسائل وفي حال صؼىبت حطبيق ىذا اإلجراء رغم أن الخاجر قام بكل التدابير
الضرورية لتطبيقو ،فيهكن لو االستعانة بالقوة العمومية لتطبيق ىذا اإلجراء فيها

بين المستيمكين أو فيما بينيم وبين التجار.24
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حسب ًص الوادة 3من المرسوم التنفيذي  ، 127-20فﺈنو في حال انتياك
حذبير الخباػذ األهٌي أو ارتداء القناع الواقي سواء هن قبل التاجر أو المستيمك،

يقغ ححج طائلت العقوبات المنصوص عمييا في قاًون العقوبات ،والذي تم

تعديمو بﺈضافة المادة  290مكرر ،حيث نصت عمى عقوبة الحبس من 6

أﺷير إلى سًحين وبغرامة من  60.000دج إلى 200.000دج كل هن يؼرض
حياة الغيرأو سالهخه الجسذيت للخطر ،وذلك عندما ينتيك عمدا واجبا هن
واجبات االحتياط أو أو السالمة التي يفرضيا القانون أو التنظيم ،وقد حن

تشديد العقوبة ورفعيا من  3سنوات إلى  5سنوات وبغرامة من  300.000إلى

500.000دج إذا ارحكبت ىذه األفعال ﺧالل فترة الحجر الصحي ،ويدﺧل في
ىذا اإلطار النصوص التنظيمية الخاصة بالتدابير المقررة لموقاية هن اًحﺷار

وباء كورونا ،هٌها حطبيق هسافت الخباػذ األهٌي الخي ذكرناىا آنفا .كها تم تعديل

المادة  450من قانون العقوبات ورفعت عقوبة الغرامة من 10.000دج إلى

 20.000دج ويجوز فرض عقوبة الحبس لمدة  3أيام عند مخالفة المراسيم
والق اررات المتخذة من طرف السمطة اإلدارية.25

باإلضافة إلى ذلك يتعرض كل مخالف ليذه االلتزامات والتدابير إلى العقوبات

اإلدارية لمسحب الفوري والنيائي لمسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط

التجاري.26
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التجاري

الفرع الثاني :االستئناف التدريجي لممارسة بعض األنشطة االقتصادية،

التجارية والخدماتية

بصدور المرسوم التنفيذي  69-20والذي كان قد قيد ممارسة مجموعة من

األنشطة التجارية كاستثناء خروجا عن مبدأ حرية التجارة  ،ويعود السبب في
ذلك إلى ظيور وانتشار فيرروس  ،الذي يتميز بسرعة انتقالو بين االفراد
خصوصا في األماكن العمومية وأيضا بالممس واالحتكاك ،ىذا ما أدى

بالسمطات العمومية الى اتخاذ عدة ق اررات إذارية تقضي بتعميق ممارسة عدة

أنشطة تجارية والتي حددىا المرسوم السالف الذكر أال وىي:
 تعميق نقل األشخاص
 غمق محالت بيع المشروبات والمطاعم
 غمق فضاءات العرض التسمية والترفيو

كما نص المرسوم التنفيذي  70-20عمى تعميق ممارسة كل األنشطة التجارية
بالتجزئة.

باإلضافة إلى ذلك فقد منح لموالة بموجب المرسومين التنفيذيين  69-20و-20
 70سمطة توسيع تدابير الغمق إلى محالت ونشاطات أخرى.
إال أنو وبعد مرور حوالي  3أشير من فرض إجراءات التقييد ،ارتأت السمطات
العمومية تعديل نظام الوقاية وذلك باالستئناف التدريجي والمكيف لبعض

األنشطة االقتصادية ،التجارية والخدماتية وىو ما جاء بو المرسوم التنفيذي

 27145-20في نص المادة  2منو ،إال أن ىذا االستئناف يتوقف عمى شرط
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التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل أو التجمعات وكذا
التطبيق الصارم لبروتوكوالت الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف

جميع المتعاممين ،التجار وكذا الزبائن والمرتفقين وىذا ما أكد عميو نص المادة

 4من المرسوم  145-20السالف الذكر.
ىذا وقد حددت المادة  7من المرسوم التنفيذي  145-20النشاطات التجارية
والخدماتية التي يرخص باستئنافيا والمتمثمة في:


الحرفيين ،السيما حرفيي الخزف ،البناء ،الترصيص ،النجارة والصيانة.



وكاالت السفر



الوكاالت العقارية



بيع المنتجات التقميدية



نشاط إصالح األحذية والخياطة



نشاط الصيانة والتصميح



تجارة األدوات المنزلية والديكور



تجارة الموازم الرياضية



تجارة األلعاب والمعب



المرطبات والحمويات



بيع المثمجات والمشروبات عن طريق حمميا



محالت االطعام السريع (الوجبات المحمولة فقط)





تجارة االفرشة وأقمشة التأثيث

تجارة األجيزة الكيرومنزلية

بيع مستحضرات التجميل والنظافة
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التجاري



تجارة الورود والمشاتل واالعشاب



استوديو التصوير الفوتوغرافي ونشاط سحب المخططات ونسخ

الوثائق،



المرشات باستثناء الحمامات

صيانة السيارات واصالحيا وغسميا



المعارض الفنية



تجارة األدوات الموسيقية



تجارة التحف واالثاث القديم



المكتبات والوراقات




قاعات الحالقة الخاصة بالرجال

أسواق المواشي.

بالرغم من الترخيص بيذا االستئناف إال أن السمطات العمومية قد قيدتو باتباع

مجموعة من التدابير االحت ارزية وذلك لتفادي االنتشار الواسع والسريع ليذا

الفيروس ،إذ يجب أن يحرص مختمف المتعاممين والتجار المعنيين عمى وضع
نظام وقائي لممرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستيا ،عمى

أن يشمل خصوصا:28


فرض ارتداء القناع الواقي في األماكن،



إلصاق التدابير المانعة والوقائية في األماكن،
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تنظيم المداخل وطوابير االنتظار خارج المحالت وداخميا عمى نحو

يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي ،مع تحديد عدد األشخاص المتواجدين

في مكان واحد،


تحديد اتجاه السير داخل المحالت ،ووضع عالمات واضحة عمى



وضع مساحات مطيرة لألحذية،



وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الزبائن والمرتفقين،

األرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن،



تنظيف المحالت وتطييرىا يوميا،



تطيير القطع النقدية واألوراق المصرفية،



توفير صناديق مخصصة لمتخمص من األقنعة الواقية والقفازات

والمناديل والمعدات الطبية المستعممة.

أما بالنسبة لنشاط قاعات الحالقة الخاصة بالرجال فيجب أن يكون عن طريق
نظام المواعيد والتقيد الصارم بﺈلزامية ارتداء القناع الواقي من قبل الحالق

والزبون وتحديد الدخول إلى المحل بشخصين عمى األكثر وتنظيف المحل

وأدوات ولوازم الحالقة المستعممة وتطييرىا المنتظم.29

في حين يتعين عمى مسؤولي أسواق الخضر والفواكو واألسواق والفضاءات

الكبرى لمبيع الجوارية ،وكذا أسواق الماشية األسبوعية ،التطبيق الصارم لجميع
تدابير الوقاية الصحية المنصوص عمييا وفرض االمتثال ليا ،السيما فيما

يخص ارتداء القناع ،التباعد الجسدي ،تطيير األماكن وتوفير محاليل مائية
كحولية وكذا مراقبة عمميات الدخول وتنظيميا من خالل أجيزة الكشف الحراري

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

411

انعكاسات جائحة كورونا _كوفيد_ 19عمى حرية ممارسة النشاط
التجاري

ط.د درويش حفصة

ووضع ممسحات مطيرة لألحذية في المداخل ووضع عالمات فوق ممرات
حركة المرتفقين عن طريق وضع خطوط وألواح اإلشارة.30

ىذا وقد مدد الترخيص باستئناف بعض األنشطة التجارية والخدماتية والتي

حددىا المرسوم التنفيذي  159-20أال وىي:31


بيع المالبس واالحذية،



قاعة الحالقة لمنساء،




مدارس تعميم سياقة السيارات،
وكاالت تأجير السيارات.

وكل ىذه النشاطات يجب أن تتم في ظل احترام تدابير الوقاية والحماية والتي

حددىا المرسوم  159-20السالف الذكر.

وقد تم بموجب المرسوم التنفيذي 225-20

32

استئناف نشاط أماكن النزىة

والراحة وفضاءات االستجمام والترفيو مع االمتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي

تضعو السمطة المحمية.33

كما رخص باستئناف نشاط الفنادق والمقاىي والمطاعم إبتداءا من  15غشت
 ،2020ويبقى ىو أيضا خاضعا لمتدابير والبروتوكوالت الصحية لموقاية
والحماية من انتشار فيروس كورونا.34
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المبحث الثاني :اآلثار التي خمفتها جائحة كورونا عمى
ممارسة النشاط التجاري
صحيح أن جائحة كورونا كان ليا وقع رىيب عمى ممارسة النشاط التجاري،

مما سبب ركودا في االقتصاد الوطني لذا كان لزاما إيجاد آليات تخفف من وقع

ىذه األضرار ،والمتمثمة أساسا في قيام مسؤولية الدولة عن االضرار التي

لحقت بالتجار (المطمب األول) وبدائل تسيل ممارسة األنشطة التجارية خالل

الظروف الطارئة -جائحة كورونا (-المطمب الثاني).

المطمب األول :قيام مسؤولية الدولة عن االضرار التي لحقت بالتجار
إن غمق العديد هن المحالت التجارية أثر بصفت ﺧاصت عمى الحجار هن
ًاحيت كسب قوت هؼيشخهن ،فطبقا لنص المادة  16من المرسوم التنفيذي -20

 ،70قضت السمطات العمومية بتعويض أصحاب المؤسسات والمصانع عن
االضرار الناجمة عن تدابير الوقاية بموجب نص خاص ،أال وىو المرسوم

التنفيذي  ،35211-20وبذلك يتم منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب بعض

المين المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ،والمقدرة بمبمغ 30.000دج

في الشير وتدفع لمدة  3أشير تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر

الصحي ،ىذا وتقدم ىذه المساعدات عمى أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة

مينية خالل األشير األربعة الماضية ،كما أن ىذه المساعدات ال تخضع
لمضريبة وال الشتراكات الضمان االجتماعي.

ىذا وتحدد كيفيات تطبيق أحكام ىذا المرسوم بموجب قرار وزاري مشترك بين

الوزراء المكمفين بالداخمية والجماعات المحمية ،المالية ،التجارة والعمل.
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التجاري

وبذلك يكون ىذا النص قد وضع أساسا لمسؤولية الدولة عن االضرار التي قد
تصيب التجار الذين تضرروا بسبب غمق محالتيم التجارية نتيجة اتخاذ مختمف

التدابير االحت ارزية والوقائية من فيروس كورونا ،وليذه المسؤولية أصل

قضائي ،36يحهﺛل في قيام المسؤولية اإلدارية حتى في حالة الق اررات اإلدارية
المشروعة ،التي تعتبر هسؤوليت بذوى ﺧطأ ،ىذه األخيرة تقوم عمى أساس

المساس بالحقوق والحريات أمام األعباء العامة ،أي عمى الجميع أن يتحمميا.
وبالتالي يمكن األخذ بأساس ىذه المسؤولية لتعويض التجار المتضررين نتيجة
تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا التي صدرت بموجب المرسوم التنفيذي

.211-20

إن ىذه المسؤولية ىي مسؤولية بدون خطأ ،وبالتالي ىي مسؤولية استثنائية
ال يشترط لقياميا وجود خطأ ،بل إثبات الضرر وعالقتو بالعمل القانوني

اإلداري وىما يقيمان المسؤولية ،لكن يشترط أن يكون الضرر الذي أصاب
المخاطب بالقرار ضر ار استثنائيا وخاصا فاستثنائيا يعني مما ال يتحممو

الشخص العادي ،أما الضرر الخاص أي أن يخص عددا معينا من األشخاص

وبالرجوع إلى نص المادة  1من المرسوم التنفيذي  211-20السالف الذكر ،

يظهر أن التعويض سيكون عمى األﺿارر الناتجة عن جائحة فيروس كورونا،
وميما يكن فﺈن الذولة في ىذا المرسوم قد وضعت أساسا قانونيا لمسؤوليتيا

عن تعويض التجار المتضررين ،لكن ىذه المسؤولية ال تقوم عمى أساس
الخطأ ،بل تقوم عمى أساس الضرر الذي يقع عبء إثباتو عمى عاتق

المتضرر.
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ئ
المطمب الثاني :بدائل ممارسة األنشطة التجارية خالل الظروف الطار ة
(جائحة كورونا)

يمكن التخفيف من آثار تطبيق تدابير الوقاية من جائحة فيروس كورونا بعدة

بدائل والتي أىميا التجارة غير القارة ،وكذا التجارة االلكترونية والتي ترجع

بالفائدة عمى المستيمك من خالل التوفير لو حاجياتو ولمتاجر بﺈيجاد لو وسائل

أخرى تضمن لو كسب قوتو.

الفرع األول :التجارة غير القارة
يعد نشاطا تجاريا غير قار كل نشاط يمارس عن طريق العرض أو بصفة

متنقمة في األسواق ،المعارض أو في أي فضاء آخر يعد ليذا الغرض ،فبالرغم
من أن السمطات العمومية كانت قد قامت بتقييد وتعميق عديد األنشطة التجارية

بين الفترة الممتدة من  21مارس  2020إلى غاية  7جوان  ،2020إال أن

نشاط التجارة غير القارة لممواد الغذائية سمح بمزاولتو لكن بشروط أال وىي أن

يتم بالمناوبة عمى االحياء ومع احترام تدابير التباعد وىذا ما نصت عميو المادة

 11من المرسوم التنفيذي  70-20السالف الذكر.

ىذا ويمارس األنشطة التجارية غير القارة األشخاص الطبيعيون الحاصمون
عمى سجالت تجارية تحمل رموز األنشطة المعنية ،وتمارس األنشطة التجارية
غير القارة في شكل تقديم خدمات أو بيع منتوجات معروضة عمى الرفوف أو

في السيارات المييأة أو عمى الطاوالت أو عمى المنصات وىو ما نصت عميو

المادة  4من المرسوم التنفيذي .37 140-13

وتخضع ممارسة األنشطة التجارية غير القارة إلى الشروط التالية:38
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

415

انعكاسات جائحة كورونا _كوفيد_ 19عمى حرية ممارسة النشاط
ط.د درويش حفصة

التجاري



القيد في السجل التجار،



رخصة من رئيس المجمس الشعبي البمدي لمحصول عمى مكان عمى

مستوى المعارض والفضاءات المييأة.

زيادة عمى ذلك يمكن لرئيس المجمس الشعبي البمدي أن يرخص أيضا وبصفة
استثنائية بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة لمتجار الذين يمارسون

تجارة غير قارة:39


لمتجار أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين الذين يمارسون نشاطا قارا،



لممتدخمين اآلخرين غير المقيدين في السجل التجاري.

وتوسيع التجارة غير القارة خالل فترة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا
خصوصا أو في حالة الظروف الطارئة عموما يحقق العديد من المزايا ،أوال
ألن ىذا النوع من التجارة ينجر عنو تطبيق تدابير التباعد الجسدي إلى حد

كبير مقارنة بالمحالت التجارية ،وثانيا يضمن ىذا التدبير تقديم سمع وخدمات
لممستيمك نتيجة غمق المحالت التجارية لمنشاطات غير المرخص بيا ،وثالثا
يضمن ىذا اإلجراء عدم توقف التاجر عن ممارسة تجارتو وبالتالي توفير

القوت لعائمتو ،ورابعا ستساعد التجارة غير القارة في دحض ركود النشاط

االقتصادي.40
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الفرع الثاني :التجارة اإللكترونية
تطورت التجارة اإللكترونية عبر السنوات لتجعل العالم مجرد قرية

صغيرة وسوقا موحدة لمموردين اإللكترونيين القتحام األسواق العالمية وترويج
منتجاتيم متخطين بذلك كل الحدود ،كذلك الحال بالنسبة لممستيمكين الذين

أصبح بﺈمكانيم اقتناء احتياجاتيم دون الحاجة لمغادرة أماكنيم ،41فقد ساعد
استعمال االنترنت عمى تطور ىذا النوع من التجارة وساىمت في سرعة انتشاره،

وتعرف التجارة االلكترونية بأنيا" :نوع من عمميات البيع والشراء ما بين
المستيمكين والمنتجين أو بين الشركات باستخدام تكنولوجيا المعمومات

واالتصال الحديثة" ،42كما تعرف أيضا بأنيا ":أداء العمميات التجارية بين

شركاء تجاريين باستخدام تكنولوجيا المعمومات المتطورة بغرض رفع كفاءة

وفعالية األداء".43

اإللكتروني بأنيا ":مجموعة متكاممة من
ة
وتعرف منظمة التجارة العالمية التجارة

عمميات انتاج وتوزيع وتسويق المنتجات بوسائل الكترونية" ،ومما سبق نخمص

إلى تعريف يجمع بين التعريفات السابقة وىو أن التجارة االلكترونية ىي تنفيذ

كل ما يتصل بعمميات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعمومات عبر شبكة

االنترنت والشبكات التجارية العالمية األخرى.

وبالنسبة لمتشريع الجزائري فقد صدر أول قانون ينظم التجارة االلكترونية سنة

 2018أال وىو القانون  ،4405-18وقد تضمن القانون أساسا عدة أحكام
لضمان أمن التجارة االلكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعمالء

االلكترونيين.
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التجاري

ىذا وقد حقَّقت التجارة اإللكترونية مكاسب عديدة في ظل جائحة كورونا ،إذ
بالتكيف
يمجأ الجميع إلى الخدمات اإللكترونية واألدوات الجديدة التي تسمح ليم
ّ

مع الظروف االستثنائية السائدة حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد،

الذي ألزم نحو مميار شخص حول العالم بالبقاء في منازليم ،فضالً عن تسببو

في انييار البورصات ووضع الشركات الصعب ،ما يترك أث اًر اقتصادياً بالغ

الشدة قد تأتي بعده تحوالت كبرى في العالم ،سيكون المستفيد األكبر منيا -

كما يبدو  -بعض شركات قطاع التكنولوجيا واإلنترنت.
كما سجَّمت المواقع الكبرى لمتسوق اإللكتروني زيادة في الطمبات ،وانتقل

المستيمكون في ظل الحجر الصحي إلى شراء المواد الضرورية عبر اإلنترنت،
وشيدت البورصات العالمية تراجع أسيم عمالقي التوزيع األميركيين "أمازون"

و"وولمارت" ،غير أن األخيرة عادت بعدىا ،ونيضت بنسبة  ،%23كما

انتعشت أسيم "أمازون" مجدداً ،وقالت الشركة" :نالحظ زيادة في المشتريات
عبر اإلنترنت ،ما أدى إلى نفاد مخزون بعض المواد المنزلية األساسية

والمستمزمات الطبية".45

وقبل ظيور فيروس كورونا ،كانت التقديرات تشير إلى نمو حركة التجارة
اإللكترونية بنسبة  %25سنوياً في دول المنطقة العربية ،لتتجاوز  28مميار

دوالر حتى نياية العام ،وسط توقعات بأن يصل اإلنفاق العالمي عمى التجارة

اإللكترونية إلى نحو  3.5تريميون دوالر في نياية  ،2020أي بارتفاع %18
عن األرقام المحققة خالل العام .201946
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القوي الَّذي شيدتو التجارة اإللكترونية خالل العامين
وبناء عمى الزخم
ّ
ً
الماضيينَّ ،
أن حجم التجارة اإللكترونية سيصل إلى
فﺈن التقديرات تشير إلى ّ

 28.5مميار دوالر بحمول العام  ،2022لتدخل التجارة اإللكترونية فترة محورية
ميمة لممستيمكين والشركات والمستثمرين.
في المنطقة ،وتش ّكل فرصة ّ
لكن ربما يشكل انتشار فيروس كورونا ومحاوالت السيطرة عميو نقطة تحول

فاصمة في تاريخ التجارة اإللكترونية ،وخصوصاً مع اتجاه عدد كبير من

المستيمكين إلى مواقع التجارة اإللكترونية ،عمى مستوى العالم ،وىو ما يدفع

إلى توقعات بانتعاش مبيعات مواقع التجارة اإللكترونية خالل الفترة المقبمة.
الخاتمة
سبب االنتشار الواسع والسريع لوباء فيروس كورونا في مختمف دول العالم إلى

اتخاذ ىذه األخيرة مختمف اإلجراءات واألساليب الوقائية من أجل محاولة الحد

والتقميص من خطر العدوى التي خمفيا ىذا الفيروس ،وىو ما انجر عنو إيقاف

مختمف مؤقت لعجمة االقتصاد ،مركزة عمى وسائل الحماية التي تطمب معايير

سالمة وقائية ضرورية تقتضي التباعد االجتماعي ،وتركي از عمى الجانب

الصحي لمقضاء عمى الجائحة من توفير معدات ومستشفيات وعدد كافي من
أسرة االستشفاء والعناية المركزة .ليس ىذا فقط بل ستكون مضطرة أن تقوم
بمساعدة المتضررين ،من دفع إعانات ورواتب شيرية واعفاء لمشركات

والمقاوالت الصغرى من الضرائب ،وتقديم مساعدات مادية مباشرة لمشركات

المتضررة من إقفال األسواق العالمية ،لتفادي انييارىا الذي سيسبب أزمة

اقتصادية واجتماعية من جراء ارتفاع معدالت البطالة ،وىي نفس اإلجراءات

التي أخذت بيا الجزائر عمى المستوى الوطني.
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التجاري

إال أن ىذه اإلجراءات وىذا التقييد أثر في مختمف المجاالت وخاصة
المجال التجاري ،وىو ما سبب انتياكا لحق من الحقوق المكرسة دستوريا من

قبل السمطة العامة ،إال ان ىذا التقييد ال يجب أن يتخطى الحدود التي تسمح
بالوقاية ومحارية ىذا الفيروس ،وىذا طبقا لموائح الصحية الدولية والتي تعد

الجزائر من بين الدول المصادقة عمييا بموجب المرسوم الرئاسي .293-13
أخي ار يمكن القول أن مبدأ حرية التجارة بالرغم من أنو مبدأ مكرس دستوريا

إال أنو يبقى مبدأ نسبيا من حيث تطبيقو خاصة في ظل الظروف غير العادية.
وفي نياية ىذه الورقة البحثية نقدم جممة من االقتراحات والتوصيات والمتمثمة
في:


سن تشريع خاص بالظروف غير العادية أو الطارئة

كاألمراض ،األوبئة والفيروسات التي تنشر حول العالم وتتجاوز األقاليم
الوطنية والتي يعد وباء كورونا مثاال عنيا.


إنشاء ىيئة وطنية متخصصة تكمف بدراسة مختمف

المستجدات العالمية والتي يمكن أن تؤثر في االستقرار الوطني وخاصة
في حالة انتشار االمراض واالوبئة قبل وصوليا لإلقميم الوطني كما ىو

الحال بالنسبة لوباء كورونا والذي أحدث تغيي ار جذريا في المنظومة

الحياتية لمختمف دول العالم ،كما تسبب في ركود اقتصادي عالمي.
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قائمة المراجع والمصادر
أوال :قائمة المصادر
-1الدساتير:
المرسوم الرئاسي  18-89المؤرخ في  28فبراير  ،1989المتعمق بالتعديل
الدستوري.
المرسوم الرئاسي  438-96المؤرخ في  4ديسمبر  ،1996المتضمن التعديل
الدستوري ،ج ر عدد  ،76الصادرة بتاريخ  8ديسمبر .1996
القانون  01-16المؤرخ في  6مارس  ،2016المتضمن التعديل الدستوري ،ج
ر عدد  ،14الصادرة بتاريخ  7مارس .2016
-2القوانين:
القانون  05-18المؤرخ في  10ماي  2018المتضمن التجارة االلكترونية ،ج
ر عدد  ،28الصادرة في  16ماي .2018
-3النصوص التنظيمية:
المرسوم التنفيذي 111-12المؤرخ في  6مارس  2012المحدد لشروط
وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية
وممارسة بعض األنشطة ،ج ر عدد  15الصادرة في  14مارس .2012
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التجاري

المرسوم التنفيذي  140-13المؤرخ في  10أفريل  ،2013المتضمن شروط
ممارسة األنشطة التجارية غير القارة ،ج ر عدد  ،21الصادرة في  23أفريل
.2013
المرسوم التنفيذي  69-20المؤرخ في  21مارس  ،2020يتضمن تدابير
الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحتو ،ج ر عدد 15
الصادرة في  21مارس .2020
المرسوم التنفيذي  70-20المؤرخ في  24مارس  ،2020المتضمن تدابير
تكميمية لموقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحتو ،ج ر
عدد  ،16الصادرة في  24مارس .2020
المرسوم التنفيذي  127-20المؤرخ في  20ماي  ،2020يعدل ويتمم المرسوم
التنفيذي  70-20الدي تدابير تكميمية لموقاية من انتشار وباء فيروس كورونا
(كوفيد )19-ومكافحتو ،ج ر عدد  30الصادرة في  21ماي .2020
المرسوم التنفيذي  145-20المؤرخ في  7جوان  ،2020المتضمن تعديل
نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحتو ،ج ر عدد
 ،34الصادرة في  7جوان .2020
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المرسوم التنفيذي  159-20المؤرخ في  13جوان  ،2020المتضمن تعديل
الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس
كورونا (كوفيد )19-ومكافحتو ،ج ر عدد  ،35الصادرة في  14جوان .2020
المرسوم التنفيذي  211-20المؤرخ في  30جويمية  ،2020المتضمن منح
مساعدات مالية لفائدة أصحاب المين المتضررة من آثار جائحة فيروس
كورونا ( كوفيد ،)19-ج ر عدد  ،44الصادرة في  30جويمية .2020
المرسوم التنفيذي  225-20المؤرخ في  8غشت  ،2020المتضمن تخفيف
نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحتو ،ج ر عدد
 ،46الصادرة في  9غشت .2020
ثانيا :المراجع
-1بالمغة العربية
الكتبنوري منير ،التجارة اإللكترونية والتسويق االلكتروني ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،ط ،2017 ،2الجزائر.
الرسائل الجامعيةىدى محمد الشاىد سعد بناء القدرات وتطوير عمل البرلمان (دراسة حالة)،
رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد والعموم السياسية ،جامعة القاىرة.2008 ،
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التجاري

المقاالت:محمد عزت فاضل الطائي ،حرية التجارة دراسة دستورية مقارنة ،مجمة العموم
القانونية ،المجمد ،32 :العدد الثاني ،2017 ،كمية القانون ،جامعة بغداد،
العراق.
أوباية مميكة" ،مكانة مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري" ،المجمة النقدية
لمقانون والعموم السياسية ،العدد ،2010 ،2جامعة مولود معمري تيزي وزو،
الجزائر.
ضويفي محمد ،بن مبارك راضية ،تأثير جائحة كورونا (كوفيد_ )19عمى مبدأ
حرية ممارسة النشاطات التجارية ،حوليات الجزائر ،المجمد  ،34العدد خاص،
جويمية  ،2020،جامعة الجزائر ،1الجزائر.
المداخالت:درويش حفصة ،تنفيذ معامالت التجارة االلكترونية ،ممتقى وطني بعنوان:
اإلطار القانوني لممارسة التجارة اإللكترونية عمى ضوء القانون  ،05-18يوم
 8أكتوبر  ،2019جامعة قالمة ،الجزائر.
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المقاالت عمى االنترنت:الميندس أمجد قاسم ،العولمة ( مفيوميا – أىدافيا – خصائصيا ) ،الموقع
االلكتروني ،http://al3loom.com/?p=641 :تاريخ النشر 9 :فيغري
 ،2011تاريخ االطالع 28 :أوت  ،2020عمى الساعة .20:30
عذاب العزيز الياشمي ،اإلضافة التي حققتيا التجارة المكترونية في ظل
كورونا ،الموقع المكتروني:
 ،/https://www.almayadeen.net/articles/blog/1410931تاريخ
النشر 17 :تموز  ،2020تاريخ االطالع 26 :أوت  ،2020عمى الساعة
.23:22
-2بالمغة االجنبية:
;World bank group, Globalization and International Trade
world bank, p.66. Published book on 26/09/2016 at the
following location: http://www.worldbank.org
Jolanta Drozdz, Algirdas Miškinis, Benefits and threats of
free trade, Ekonomia Economics, 2 (14), Publishing House
of Wroclaw University of Economics Wroclaw, 2011.
الهوامش
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1

محمد عزت فاضل الطائي ،حرية التجارة دراسة دستورية مقارنة ،مجمة العموم القانونية،

المجمد ،32 :العدد الثاني ،2017 ،كمية القانون ،جامعة بغداد ،العراق ،ص.434
2

تعرف العولمة االقتصادية بأنيا ":تحول العالم الى منظومة من العالقات االقتصادية

المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيو يتبادل العالم االعتماد
بعضو عمى بعضو اآلخر في كل من الخدمات و السمع و المنتجات و األسواق و رؤوس
األموال و العمالة و الخبرة حيث ال قيمة لرؤوس األموال من دون استثمارات و ال قيمة
لمسمع دون أسواق تستيمكو"ا ،الميندس أمجد قاسم ،العولمة ( مفيوميا – أىدافيا –

خصائصيا ) ،الموقع االلكتروني:

 ،http://al3loom.com/?p=641تاريخ النشر9 :

فيغري  ،2011تاريخ االطالع 28 :أوت  ،2020عمى الساعة "20:30
world bank group, Globalization and International Trade; world

3

bank, p.66. Published book on 26/09/2016 at the following location:
4

محمد عزت فاضل الطائي ،مرجع سابق ،ص .435

5

http://www.worldbank.org/

ىدى محمد الشاىد سعد ،بناء القدرات وتطوير عمل البرلمان (دراسة حالة) ،رسالة

ماجستير ،كمية االقتصاد والعموم السياسية ،جامعة القاىرة ،2008 ،ص .49
Jolanta Drozdz,, Algirdas Miškinis, Benefits and threats of free trade

6

, Ekonomia Economics, 2 (14),Publishing House of Wroclaw

7
8
9

University of Economics Wroclaw, 2011 , pp.44-46.
محمد عزت فاضل الطائي ،مرجع سابق ،ص .436
المرسوم الرئاسي  18-89المؤرخ في  28فبراير  ،1989المتعمق بالتعديل الدستوري.

المرسوم الرئاسي  438-96المؤرخ في  4ديسمبر  ،1996المتضمن التعديل الدستوري،

ج ر عدد  ،76الصادرة بتاريخ  8ديسمبر .1996
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أوباية مميكة" ،مكانة مبدأ حرية االستثمار في القانون الجزائري" ،المجمة النقدية لمقانون

والعموم السياسية ،العدد ،2010 ،2جامعة مولود معمري تيزي وزو ،الجزائر ،ص.246
11

القانون  01-16المؤرخ في  6مارس  ،2016المتضمن التعديل الدستوري ،ج ر عدد

 ،14الصادرة بتاريخ  7مارس .2016
12

ضويفي محمد ،بن مبارك راضية ،تأثير جائحة كورونا (كوفيد_  )19عمى مبدأ حرية

ممارسة النشاطات التجارية ،حوليات الجزائر ،المجمد  ،34العدد خاص ،جويمية ،2020 ،
جامعة الجزائر ،1الجزائر ،ص .263
13

المرسوم التنفيذي  69-20المؤرخ في  21مارس  ،2020يتضمن تدابير الوقاية من

انتشار فيروس كورونا (كوفيد )19 -ومكافحتو ،ج ر عدد

.2020
14

 15الصادرة في  21مارس

المرسوم التنفيذي  159-20المؤرخ في  13جوان  ،2020المتضمن تعديل الحجر

المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد)19 -
ومكافحتو ،ج ر عدد  ،35الصادرة في  14جوان .2020
15
16
17

المادة  9من المرسوم التنفيذي .159-20

المادة  10من المرسوم التنفيذي .159-20
المرسوم التنفيذي  70-20المؤرخ في  24مارس  ،2020المتضمن تدابير تكميمية

لموقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19 -ومكافحتو ،ج ر عدد  ،16الصادرة في
 24مارس .2020
18
19
20

المادة  11من المرسوم التنفيذي .70-20
المادة  11من المرسوم التنفيذي .70-20
المرسوم التنفيذي 111-12المؤرخ في  6مارس  2012المحدد لشروط وكيفيات إنشاء

وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية وممارسة بعض األنشطة ،ج ر

عدد  15الصادرة في  14مارس .2012
21

ضويفي محمد ،بن مبرك راضية ،مرجع سابق ،ص.264
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22

التجاري

يعرف القناع الواقي بأنو ":كل وسيمة منتجة صناعيا أو مصنعة بصفة حرفية وموجية

لموقاية من وباء فيروس كورونا(كوفيد ")19 -المادة  13مكرر  2من المرسوم التنفيذي -20
 127المؤرخ في  20ماي  ،2020يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي

 70-20الدي تدابير

تكميمية لموقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد ) 19 -ومكافحتو ،ج ر عدد
الصادرة في  21ماي .2020
23
24
25
26
27

30

المادة  13مكرر من المرسوم التنفيذي .127-20
المادة  13مكرر  1من المرسوم التنفيذي .127-20
قانون العقوبات
المادة  3من المرسوم التنفيذي 127-20

المرسوم التنفيذي  145-20المؤرخ في  7جوان  ،2020المتضمن تعديل نظام الوقاية

من انتشار وباء فيروس كورونا( كوفيد )19 -ومكافحتو ،ج ر عدد  ،34الصادرة في 7
جوان .2020
28

المادة  8من المرسوم التنفيذي .145-20

30

المادة  10من المرسوم التنفيذي .145-20

29

المادة  9من المرسوم التنفيذي .145-20

31

المادة  4من المرسوم التنفيذي .159-20

32

المرسوم التنفيذي  225-20المؤرخ في  8غشت  ،2020المتضمن تخفيف نظام

الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19 -ومكافحتو ،ج ر عدد  ،46الصادرة في
 9غشت .2020
33
34

المادة  10من المرسوم التنفيذي .225-20
المادة  12من المرسوم التنفيذي .225-20
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المرسوم التنفيذي  211-20المؤرخ في  30جويمية  ،2020المتضمن منح مساعدات

مالية لفائدة أصحاب المين المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد ،)19 -ج ر
عدد  ،44الصادرة في  30جويمية .2020
36

أن أصل ىذه المسؤولية ىو قضائي النشأة ،حيث صدر عن مجمس الدولة الفرنسي في

قضية شركة الفموارت قرار يقضي بتحمل الدولة تبعات األضرار التي أصابت ىذه الشركة

من جراء صدور نص قانوني يقضي بمنح استعمال المواد غير الطبيعية ،من أجل انتاج
القشطة وكانت شركة الفموارت الوحيدة التي تقوم بﺈنتاج القشطة بمواد غير طبيعية وذلك
لمحفاظ عمى الصحة العمومية ،وبالتالي تسبب صدور ىذا النص في تعرضيا لإلفالس،

وعمى إثر ذلك قرر القضاء تعويضيا عن االضرار التي لحقتيا عمى أساس المساواة أمام

األعباء العامة ،ضويفي محمد ،بن مبارك نادية ،مرجع سابق ،ص .270
37

المرسوم التنفيذي  140-13المؤرخ في  10أفريل  ،2013المتضمن شروط ممارسة

األنشطة التجارية غير القارة ،ج ر عدد  ،21الصادرة في  23أفريل .2013
38

المادة  5من المرسوم التنفيذي .140-13

40

ضويفي محمد ،بن مبارك راضية ،مرجع سابق ،ص.271
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المادة  6من المرسوم التنفيذي .140-13
درويش حفصة ،تنفيذ معامالت التجارة االلكترونية ،ممتقى وطني بعنوان :اإلطار

القانوني لممارسة التجارة اإللكترونية عمى ضوء القانون

 ،05-18يوم  8أكتوبر ،2019

جامعة قالمة ،الجزائر.
42

نوري منير ،التجارة اإللكترونية والتسويق االلكتروني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط ،2

 ،2017الجزائر ،ص11
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نوري منير ،مرجع سابق ،ص.11
القانون  05-18المؤرخ في  10ماي  2018المتضمن التجارة االلكترونية ،ج ر عدد

 28الصدادرة بتاريخ  16ماي .2018
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انعكاسات جائحة كورونا _كوفيد_ 19عمى حرية ممارسة النشاط
ط.د درويش حفصة
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التجاري

عذاب العزيز الياشمي ،اإلضافة التي حققتيا التجارة المكترونية في ظل كورونا ،الموقع

المكتروني:

 ،/https://www.almayadeen.net/articles/blog/1410931تاريخ

النشر 17 :تموز  ،2020تاريخ االطالع 26 :أوت  ،2020عمى الساعة .23:22
46

عذاب العزيز الياشمي ،مرجع سابق.
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د .مصطفى الفوركي
د.أمينة رضوان

تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
( التجارة اإللكترونية )

تأثير فيروس كرونا عمى اإللتزامات التعاقدية
(التجارة اإللكترونية )
د مصطفى الفوركي املغرب
د.أمينة رضوان  ،املغرب

ملخص
هىاك عدة أهىاع من الفيروساث التي ظهزث  ،لكن فيروس كىروها
املستحدث هى آخز هذه ألاهىاع  ،وال شك أن هذه الفيروساث ظهزث في أوقاث
مختلفت  ،وهي خطيرة على الىاس  ،تهددهم في حقهم وهى الحق في الحياة ،
وبسبب شدة هذا الفيروس  ،ومع اعتراف مىظمت الصحت العامليت بأهه فيروس
ًا
ًا
ًا
خطير ومميت  ،أعلىت معظم دوو العالم حظزا حيا وقاايا ملىع اهتشار هذا
الىباء الخطير .يعتبر الاهتمام بالعقىد من أهم الجهىد التي سعى إليها املشزعىن
في مختلف الدوو  ،حيث أصبحت العقىد أهم وسيلت إلوشاء الالتزاماث
التعاقديت سىاء بين ألافزاد أو الدوو .لدرجت أن جطىيز هذا الهيكل القاهىوي
اهتقل من داازة الالتزاماث التعاقديت الىطىيت إلى قسم الالتزاماث التعاقديت
الدوليت.

. Résumé

Il yas Plusieurs types de virus corona sont apparus, mais le
virus Corona nouvellement créé en tant que co-alimentation
19 est le dernier de ces types, et il ne fait aucun doute que ces
virus sont apparus à différentes époques, et ce sont de graves
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تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
) ( التجارة اإللكترونية

 مصطفى الفوركي.د
أمينة رضوان.د

épidémies de l'homme les menaçant en leur droite, qui est le
droit à la vie, et en raison de la gravité de ce Le virus, et avec
la reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé qu'il
s'agit d'un virus dangereux et mortel, la plupart des pays du
monde ont déclaré des interdictions de santé à titre préventif
pour éviter la propagation de cette dangereuse épidémie.
L'attention aux contrats est considérée comme l'un des efforts
les plus importants que le législateur ait recherchés dans divers
pays, car les contrats sont devenus le moyen le plus important
pour la création d'obligations contractuelles, que ce soit entre
individus ou pays au point que le développement de cette
structure juridique est passé du cercle des obligations
contractuelles nationales au département des obligations
contractuelles internationales.
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( التجارة اإللكترونية )

مقدمة.

مرت عمى العالـ عدة أوبئة كادت تجتاح البشرية جمعاء ،فمف
لقد ّ
حمى النازفة إلى أوبئة الكولي ار إلى
سمي بالموت األسود إلى ّ
الطاعوف أو ما ّ
الجدري إلى التيفوس إلى األنفوان از االسبانية إلى االيذز إلى فيروس السارس

إلى انفموان از الخنازير إلى فيروس إيبوال انتياء بفيروس كورونا المستجد كوفيد

 ،19الذي ظير في مدينة ووىاف الصينية أواخر سنة  ، 2019و ىو يعتبر

مف الفيروسات التي تصيب الجياز التنفسي لدى الثديات ،و لقّب بيذا االسـ
بسبب التنوعات الموجودة عمى سطحو و التي تشبو التاج ،و قد ظيرت عدة

أنواع مف فيروسات الكورونا إال أف فيروس كورونا المستجد كوفيد  19ىو آخر
ىذه األنواع ،و ال شؾ أف ىذه الفيروسات ظيرت في عصور مختمفة ،و ىي

أوبئة خطيرة عمى االنساف تيدده في أسمى حؽ لو أال و ىو الحؽ في الحياة،
و لخطورة ىذا الفيروس ومع إقرار منظمة الصحة العالمية بأنو فيروس خطير

و قاتؿ أعمنت جؿ دوؿ العالـ الحظر الصحي كإجراء وقائي لتفادي تفشي ىذا

الوباء الخطير.

ويعد االىتماـ بالعقود مف أىـ ما سعى إلى تنظيمو المشرع في مختمؼ

الدوؿ ،حيث أصبحت العقود أىـ الوسائؿ إلحداث االلتزامات التعاقدية سواء
بيف األفراد أو الدوؿ لدرجة أف تطور ىذا البنياف القانوني وانتقؿ مف دائرة
1

االلتزامات التعاقدية الوطنية إلى دائرة االلتزامات التعاقدية الدولية.

فما ىو تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد  19عمى االلتزامات

التعاقدية سواء منيا الوطنية أو الدولية؟
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د.أمينة رضوان

تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
( التجارة اإللكترونية )

ذلؾ ما سنقاربو مف خالؿ تقسيـ ىذا البحث الى مبحثيف اثنيف
كاآلتي:

 المبحث األول :تأثير فيروس كورونا عمى االلتزامات التعاقديةالوطنية

 المبحث الثاني :تأثير فيروس كورونا عمى االلتزامات التعاقديةالدولية
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د.أمينة رضوان

تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
( التجارة اإللكترونية )

المبحث األول  :تأثير فيروس كورونا عمى االلتزامات
التعاقدية الوطنية

تخضع العقود لقاعدة أساسية متمثمة في أف "العقد شريعة المتعاقديف"،
و ىذا ما نص عميو المشرع المغربي في الفصؿ  230مف قانوف االلتزامات و

العقود الذي جاء فيو أف" :االلتزامات التعاقدية المنشأة عمى وجو صحيح تقوـ

مقاـ القانوف بالنسبة إلى منشئييا ،و ال يجوز إلغاؤىا إال برضاىما معا أو في

الحاالت المنصوص عمييا في القانوف" و معنى ذلؾ أف اإلرادة ىي التي تنشأ
العقد و اإلرادة ىي التي تعدؿ مف ىذا العقد أو تمغيو ،وبمعنى أكثر وضوحا
فإف ما اتفؽ عميو األطراؼ في العقد يجب أف يمتزموا بو و ال يجوز الرجوع

عنو إال بتوافؽ إرادتيـ أو إذا أقر القانوف ذلؾ ،و ىو ما تنطبؽ عميو مقتضيات

الفصؿ  268مف قانوف االلتزامات و العقود الذي جاء فيو" :ال محؿ ألي

تعويض ،إذا أثبت المديف أف عدـ الوفاء بااللتزاـ أو التأخير فيو ناشئ عف

سبب ال يمكف أف يعزى إليو ،كالقوة القاىرة ،أو الحادث الفجائي ،أو مطؿ
المديف"

وقد اتّفقت جميع دوؿ العالـ عمى اعتبار جائحة الكورونا "قوة قاىرة" في
صمب خطاباتيا ،سواء أثناء التعريؼ بالفيروس أو عند التحذير منو كوباء قاتؿ

أو عند الدعوة الى الوقاية منو.

وانطالقا مما سبؽ بات عمينا وجوبا تحديد شروط القوة القاىرة الذي

يشكؿ فيروس كورونا أحد حاالتيا (مطمب أوؿ) ثـ بعد ذلؾ استعراض بعض
العقود الزمنية التي قد يستحيؿ عمى المديف بيا تنفيذ التزامو التعاقدي المقابؿ

في زمف الكورونا(مطمب ثاني).
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تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
( التجارة اإللكترونية )

المطمب األول  :شروط الـــقــــــوة القــــــــــاهرة
جاء الفصؿ  269مف قانوف االلتزامات والعقود ليعرؼ القوة القاىرة
بأنيا" :كؿ أمر ال يستطيع االنساف أف يتوقعو ،كالظواىر الطبيعية (الفيضانات
و الجفاؼ ،والعواصؼ والحرائؽ و الجراد) و غارات العدو و فعؿ السمطة ،و

يكوف مف شأنو أف يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال .وال يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة

األمر الذي كاف مف الممكف دفعو ،ما لـ يقـ المديف الدليؿ عمى أنو بذؿ كؿ

العناية لدرئو عف نفسو .وكذلؾ ال يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة السبب الذي ينتج
عف خطأ سابؽ لممديف"

ومف خالؿ ىذا الفصؿ نستجمي شروط القوة القاىرة و المتمثمة في:
أ /شرط عدم التوقع

باستقراء الفصؿ  269مف ؽ ؿ ع المغربي يتضح أف مف أىـ شروط

القوة القاىرة ىي عدم التوقع  ،ويقصد بو أف الفعؿ يأتي بصفة مفاجئة و

مباغتة  ،بحيث ال يترؾ لألطراؼ فرصة مجابية األمر ،أما في المقابؿ إذا

كانت ىناؾ إمكانية توقع حصولو فال يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة ،تطبيقا لما

نص عميو المشرع صراحة مف خالؿ مقتضيات الفصؿ  269مف قانوف

االلتزامات و العقود ،والمشرع اإلماراتي كذلؾ مف خالؿ المادة  287مف قانوف

المعامالت المدنية.

وىنا فإف ىذا الفيروس لـ يكف باإلمكاف توقعو نيائيا نظ ار الى السرعة

التي ظير بيا وانتشاره بصورة سريعة عجزت مختمؼ دوؿ العالـ عف التصدي
لو ،لذلؾ نعتبر أف شرط عدـ التوقع في ىذه الجائحة متوفر.
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( التجارة اإللكترونية )

ب/شرط عدم إمكانية الدفع

ألجؿ اعتبار الظاىرة كقوة قاىرة يجب أف يكوف غير ممكن دفعه،

بحيث يجعؿ المديف أماـ استحالة في التنفيذ ،فإذا ثبت أف القياـ بمجموعة مف
التدابير سواء السابقة أو الالحقة عمى الحادث كانت كافية لدفع آثاره ،فإف

المديف ال يكوف أماـ حالة قوة قاىرة .وىذا ما أقره المشرع المغربي مف خالؿ
الفقرة الثانية مف الفصؿ  269مف قانوف االلتزامات والعقود التي جاء فييا " :ال

يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة األمر الذي كاف مف الممكف دفعو ،ما لـ يقـ المديف

الدليؿ عمى أنو بذؿ كؿ العناية لدرئو عف نفسو" .ونفس النيج سار عميو

المشرع اليمني في مادتو  ،211والتشريع العراقي في مادتو  146والتشريع

المصري في مادتو  147مف قوانيف المعامالت المدنية .

ومف ىذا المنطمؽ يجب التمييز بيف االستحالة في التنفيذ والصعوبة في

التنفيذ  ،فالمديف المتعاقد ليس مخي ار في تنفيذ التزامو ،لمجرد أنو قد أصبح

بالنسبة إليو صعبا عف الوضع الذي كاف يتوقعو ،وعمى الخصوص إذا صار

أكثر تكمفة بالنسبة إليو ،وانما يمزـ وجود استحالة مطمقة ، 2فطالما أف المديف

لديو الوسائؿ التي تمكنو مف تنفيذ التزامو ،وأيا كانت التضحيات التي سيتحمميا
مف أجؿ ذلؾ ،فإنو يظؿ ممتزما بالتنفيذ ،ألف العالقة السببية ال تنقطع بيف عدـ

تنفيذ االلتزاـ والضرر الالحؽ بالدائف ،بؿ يبقى الضرر ناشئا مف عدـ تنفيذ

المديف اللتزامو ،ومف جية أخرى فالمتعاقد ال يمكف لو دفع ىذه الجائحة بؿ
حتى الحكومات و الدوؿ المتقدمة لـ تستطع إيجاد دواء ليذا الفيروس مما يعني

اف شرط عدـ إمكانية الدفع متوفر ىو اآلخر.

ج -شرط عدم وجود خطأ من جانب المدين
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( التجارة اإللكترونية )

يجب أخي ار أال يسبق أو يواكب القوة القاهرة خطأ من جانب المدين،
وىذا ما نصت عميو الفقرة األخيرة مف الفصؿ  269مف قانوف االلتزامات
والعقود المغربي التي جاء فييا...":ال يعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة السبب الذي
نتج عف خطأ سابؽ لممديف".

نتاجا لما سبؽ فال محؿ لخطأ المديف حينما نتحدث عف الجوائح و

الكوارث الطبيعية فيي فوؽ طاقة كؿ البشر.

خالصة القوؿ أف كؿ شروط القوة القاىرة تحققت في جائحة كورونا و

تعتبر ضمف المسائؿ التي تدخؿ في صمب القوة القاىرة باإلضافة الى اعتراؼ

منظمة األمـ المتحدة و منظمة الصحة العالمية بذلؾ.

مطمب ثاني  :تأثير جائحة كورونا عمى التعاقدات الوطنية
إف انطباؽ حالة القوة القاىرة عمى فيروس كورونا يجعؿ االلتزاـ

يكوف حالة مادية تنفي عف المديف التعويض عند
مستحيؿ التنفيذ و ىو بذلؾ ّ
االخالؿ بالتزامو التعاقدي ،ومف العقود التي تنتيي فو ار ىي عقود السفر
والسياحة وتأجير السيارات وقصور األفراح ،فيذه العقود تنقضي بالقوة القاىرة،

ويدخؿ المتعاقداف في إبراء أو مخالصة ىدفيا إعادة الوضع ما أمكف إلى

ميما
الحالة قبؿ التعاقد .لكف ماذا عف العقود الزمنية التي يمعب الزمف دوا ّ
فييا ،كعقود القرض و عقود االيجار و عقود الصفقات العمومية.

بالنسبة لعقود القرض نستند الى ما نص عميو الفصؿ  149مف قانوف

أسس لنظرية االمياؿ القضائي ،جاء في الفصؿ:
حماية المستيمؾ الذي ّ
"بالرغـ مف أحكاـ الفقرة  2مف الفصؿ  243مف الظيير الشريؼ الصادر في

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

438

د .مصطفى الفوركي
د.أمينة رضوان

تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
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 9رمضاف  12( 1331أغسطس  )1913بمثابة قانوف االلتزامات و العقود
منشور في الجريدة الرسمية عدد  5932بتاريخ  03جمادى االولى 1432

( 07ابريؿ  )2011ص  ،1072يمكف و ال سيما في حالة الفصؿ عف العمؿ
أو حالة اجتماعية غير متوقعة أف يوقؼ تنفيذ التزامات المديف بأمر مف رئيس

المحكمة المختصة .و يمكف أف يقرر في األمر عمى أف المبالغ المستحقة ال
تترتب عمييا فائدة طيمة مدة الميمة القضائية.

يجوز لمقاضي ،عالوة عمى ذلؾ اف يحدد في االمر الصادر عنو

كيفيات اداء المبالغ المستحقة عند انتياء اجؿ وقؼ التنفيذ ،دوف اف تتجاوز
الدفعة االخيرة االجؿ االصمي المقرر لتسديد القرض بأكثر مف سنتيف .غير اف
لو اف يؤجؿ البت في كيفيات التسديد المذكورة الى حيف انتياء اجؿ وقؼ

التنفيذ"

تخوؿ المستفيد مف
وال شؾ أف جائحة كورونا تعتبر حالة غير متوقعة ّ
القرض االستفادة مف االمياؿ القضائي الذي جاء بو الفرع الرابع مف قانوف
حماية المستيمؾ.

وبخصوص عقود كراء المحالت السكنية فقد حدد الفصؿ  663مف

قانوف االلتزامات و العقود التزامات المكتري في التزاميف أساسييف متمثميف في:
 -أداء الكراء،

 الحفاظ عمى الشيء المكترى و أف يستعممو بدوف إفراط أو إساءة وفقاإلعداده الطبيعي أو لما خصص لو بمقتضى العقد.

و ألىمية الواجب الكرائي فقد حدد المشرع في الفصؿ  664مف نفس

القانوف كيفية أدائو ،و لضماف حؽ المكري في االنتفاع بيذا الواجب فقد خوؿ
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لو القانوف بموجب الفصؿ  692ثالث حاالت لفسخ الكراء مع حفظ حقو في
التعويض ،منيا حالة عدـ أداء الكراء الدي ح ّؿ أجؿ أدائو.
و السؤاؿ الذي يطرح نفسو أنو في ظؿ جائحة كورونا ىؿ يفسخ عقد
الكراء بسبب عدـ األداء؟

في ظؿ ىذه الظروؼ و في ظؿ الفراغ التشريعي تبقى السمطة

التقديرية الواسعة لمقضاء إلعماؿ نظرية القوة القاىرة حيث يجب عميو أف
يستحضر حالة الطوارئ الصحية المفروضة بفعؿ فيروس كورونا  ،و إف كنا
ننظر ىذه األياـ أف أعواف السمطة المحمية تمنع إفراغ أي مكتري بسبب ىذا

الظرؼ القاىر و الطارئ.

وبالنسبة لعقود الصفقات العمومية فقد طالب بمقتضى دورية السيد

وزير االقتصاد والمالية واصالح اإلدارة ،مختمؼ المؤسسات والمقاوالت

العمومية المغربية باتخاذ مجموعة مف اإلجراءات لتسييؿ إبراـ الصفقات

العمومية والطمبيات في ظؿ الوضع الذي يمر منو المغرب بسبب فيروس
كورونا المستجد ،وذلؾ بعدـ تسميـ ممفات طمبات العروض في شكؿ ورقي
لمراغبيف في المشاركة فييا وضرورة تحميؿ ىذه الممفات مف خالؿ بوابة

الصفقات العمومية وبخصوص الصفقات قيد اإلنجاز التي مف المحتمؿ أف
تتأثر اآلجاؿ التعاقدية إلنجازىا ،فيمكف لممؤسسات والمقاوالت العمومية االستناد

إلى ظروؼ القوة القاىرة لمنح ميمة إضافية تعادؿ فترة حالة الطوارئ الصحية

المعمف عنيا في المغرب .و ىي اجراءات في مجمميا تيدؼ إلى الحفاظ عمى
العقود في ظؿ الصفقات العمومية حتى ال تتأثر بدائحة الكورونا. 3
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وبخصوص عقود الشغؿ فقد نصت الفقرة الثانية مف المادة  33مف
مدونة الشغؿ عمى أنو" :يستوجب قياـ أحد الطرفيف بإنياء عقد الشغؿ المحدد
المدة ،قبؿ حموؿ أجمو ،تعويضا لمطرؼ اآلخر ،مالـ يكف االنياء مبررا،

بصدور خطإ جسيـ عف الطرؼ اآلخر ،أوناشئا عف قوة قاىرة" ويتضح مف ىذه

الفقرة أف األمر بتعمؽ بعقد الشغؿ محدد المدة الذي ينتيي قبؿ حموؿ مدتو
أوأجمو والذي ال يستوجب أي تعويض لمطرؼ اآلخر سواء كاف أجير أو

مشغال ،إذا تعمؽ األمر بالقوة القاىرة التي ال يد ألي طرؼ مف طرفي العقد

فييا .و ىو ما تزكيو الفقرة االخيرة مف المادة  43مف مدونة الشغؿ التي تنص
عمى اعفاء المشغؿ و األجير مف وجوب التقيد بأجؿ االخطار في حالة القوة

القاىرة جاء في المادة " يعفى المشغؿ و االجير مف وجوب التقيد بآجاؿ
االخطار ،في حالة القوة القاىرة ".

وتجدر االشارة الى أف المادة  32مف مدونة الشغؿ لـ تعتبر القوة

القاىرة ضمف أسباب التوقؼ المؤقت لعقد الشغؿ.

لكف ماذا لو قرر المشغؿ إغالؽ المقاولة مؤقتا بسبب فيروس كورونا

بدؿ ح ّؿ العالقة الشغمية؟
في ىذا الصدد نطبؽ مبدأ نسبية النظاـ العاـ في قانوف الشغؿ و الذي
يمكف مخالفتو ماداـ فيو مصمحة لألجراء ،و ىو توقيؼ المقاولة أو المؤسسة

الشغمية مؤقتا بدؿ حؿ او إنياء العالقة الشغمية بسبب فيروس كورونا القاتؿ .و
تعتبر مدة التوقؼ المؤقت لعقد الشغؿ بمثابة مدد شغؿ فعمي ،جاء في الفقرة

الرابعة مف المادة  54مف مدونة الشغؿ"/4مدة توقؼ عقد الشغؿ  ،ال سيما

أثناء التغيب المأذوف بو ،او بسبب المرض غير الناتج عف حادثة الشغؿ او
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المرض الميني ،أو بسبب اغالؽ المقاولة مؤقتا بموجب قرار اداري ،أوبفعؿ قوة
قاىرة ".وىو ما زكتو الفقرة األخيرة مف المادة  352مف مدونة الشغؿ التي

اعتبرت االغالؽ المؤقت لممقاولة بسبب القوة القاىرة فترات شغؿ فعمي ال يمكف

إسقاطيا مف مدة الشغؿ المعتد بيا لتخويؿ عالوة األقدمية.

كما تراعى فترات التغيب بسبب القوة القاىرة عند احتساب مدة العطمة

السنوية المؤدى عنيا و في ىذا الصدد نصت الفقرة االخيرة مف المادة 239
مف مدونة الشغؿ ،جاء في المادة المذكورة أعاله" يجب عند احتساب مدة

العطمة السنوية المؤدى عنيا ،اعتبار الفترات المذكورة أسفمو بمثابة فترات شغؿ

فعمي ،ال يمكف اسقاطيا مف مدة العطمة السنوية المؤدى عنيا:

الفترات التي يكوف فييا عقد الشغؿ موقوفا ،وذلؾ في الحاالت

المنصوص عمييا في الفقرات  1و 2و  3و  4و  5مف المادة  32أو بسبب
التعطؿ عف الشغؿ ،أو بسبب التغيبات المرخص بيا مالـ تتعد مدتيا عشرة أياـ

في السنة ،أو بسبب إغالؽ المؤسسة مؤقتا بمقتضى حكـ قضائي أو قرار
اداري أ أو قوة قاىرة".

وفي المقابؿ يعفى األجير مف إشعار مشغمو خالؿ الثماني و األربعيف

ساعة الموالية إلصابتو بمرض أو تعرضو لحادث اذا حالت قوة قاىرة دوف
ذلؾ(.أنظر في ذلؾ الفقرة االولى مف المادة  271مف مدونة الشغؿ)

وبطبيعة الحاؿ إذا زاؿ ظرؼ القوة القاىرة و ىنا نقصد زواؿ فيروس

كورونا ،فإف تشريع الشغؿ بمقتضى المادة  175مف مدونة الشغؿ يبيح لممشغؿ
تشغيؿ جميع أصناؼ األجراء بما فييـ ىؤالء المطبؽ عمييـ االستثناء و ىـ
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النساء و األطفاؿ ،لمواجية بطالة ناتجة عف قوة قاىرة أو توقؼ عارض ال
يكتسي طابعا دوريا ،في حدود ما ضاع مف أياـ الشغؿ ،شرط أف يشعر مسبقا

بذلؾ العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ ،واف كاف يمنع العمؿ بيذا االستثناء أكثر
مف اثنتي عشرة ليمة في السنة إال بإذف مف العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ.

المبحث الثاني  :تأثير جائحة كورونا عمى االلتزامات

التعاقدية الدولية

يعد فيروس كورونا مف الفيروسات المعدية و التي فرضت عمى

مجموعة مف الدوؿ القياـ باجراءات جوىرية بغية الحد مف انتشاره و التحكـ
فيو ،مما نتج عنو إعالف حالة الطوارئ الصحية بالعديد مف الدوؿ وفي ىذا

الصدد اعتبرت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي بعد أف

اجتاح كؿ الدوؿ العالمية تقريبا وأصبحنا أماـ حالة مف الحظر الصحي والذي

أثار مجموعة مف اإلشكاالت القانونية و االقتصادية.

فإذا كانت بعض الدوؿ قد تدخمت في سف مجموعة مف اإلجراءات

الداخمية فإنو عمى المستوى الدولي لـ تجتمع كؿ دوؿ العالـ عمى نفس النيج

إال أف االتفاؽ السائد ىو اعتبار ىذه الجائحة "قوة قاىرة".

حيث إف العديد مف الشركات العالمية و المتخصصة في مجاالت

متعددة كالطاقة و النقؿ و الشحف الدولي وصناعة السفف و الطائرات و

المسائؿ التكنولوجية باإلضافة الى المواد البترولية الدفع بوجود حالة القوة

القاىرة ألجؿ وقؼ التزاماتيا التعاقدية بشكؿ مؤقت واعادة التفاوض وفقا

لمظروؼ المستجدة ألجؿ تفادي غرامات التأخير أو التعويض عف التأخير في

تنفيذ العقود الدولية.
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لذلك سنتولى تقسيم هذا المبحث الى مطمبين األول ،نعالج في

المطمب األول تأثير فيروس كورونا عمى إثبات عقود التجارة الدولية ،و

نتعرض في مطمب ثاني إلى تأثير فيروس كورونا عمى تنفيذ عقود التجارة

االلكترونية
الدولية

المطمب األول  :تأثير فيروس كورونا عمى إثبات عقود التجارة
يؤدي اعتبار فيروس كورونا كقوة قاىرة ،إلى إرىاؽ المديف ،حينما

يكوف ىذا األخير في وضعية يستحيؿ معيا تنفيذ التزامو العقدي ،نتيجة تحقؽ

شروط القوة القاىرة التي تؤدي إلى انفساخ العقد مف تمقاء نفسو

()4

 .وبالرجوع

إلى الفصؿ  269مف ظيير االلتزامات والعقود ،نجده ينص عمى أف" :القوة
القاىرة ىي كؿ أمر ال يستطيع اإلنساف أف يتوقعو ،كالظواىر

الطبيعية(الفيضانات والجفاؼ ،والعواصؼ والحرائؽ والجراد) وغارات العدو
4

وفعؿ السمطة ،ويكوف مف شأنو أف يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال".

كذلؾ المشرع اإلماراتي مف خالؿ  287مف قانوف المعامالت المدنية،

نص عمى أنو إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو

فيو كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاىرة أو فعؿ الغير أو فعؿ المتضرر،
كاف غير ممزـ بالضماف ما لـ يكف يقض القانوف أو االتفاؽ بغير ذلؾ.

ومف جية أخرى عرؼ القانوف المدني الكويتي في المادة  215القوة

القاىرة “بانو كؿ حادث خارجي عف الشيء ال يمكف توقعو وال يمكف دفعو
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مطمقاً فيو ما يحدث قضاء وقدر ليس ناتج عف خطأ او اىماؿ مف جانب

المتعاقديف”.

انطالقا مما سبؽ سنتولى دراسة الوسائؿ القانونية و المادية إلثبات

عنصر القوة القاىرة .

وىكذا لـ يحدد المشرع المغربي عمى سبيؿ الحصر الظواىر التي تعتبر

مف قبيؿ القوة القاىرة بؿ أعطى مجموعة مف الظواىر عمى سبيؿ المثاؿ فقط
ويتجمى ىذا في الفصؿ  269مف ظيير االلتزامات والعقود ،والتي تتمثؿ

بالخصوص في الظواىر الطبيعية مف فيضانات وجفاؼ وعواصؼ وحرائؽ

وجراد ،وفي غارات العدو -أي الحرب -وفي فعؿ السمطة ،تشكؿ ،وباعتراؼ

مف المشرع نفسو ،صو ار مف حاالت القوة القاىرة واردة عمى سبيؿ المثاؿ وليس

عمى سبيؿ الحصر .و يبقى مف حؽ المديف في حاالت أخرى غيرىا ،أف يثبت
وقائع جديدة تمثؿ بالنسبة إليو قوة قاىرة ،وفي ظؿ ظاىرة جائحة كورونا فاف

أمر االثبات يقع عمى عاتؽ المدعي الذي تعذر عميو تنفيذ التزامو.

وبالنظر إلى أف فيروس كورونا كوفيد  19المستجد يعتبر واقعة

مادية ،فإف المديف المتمسؾ بيا ال يحتاج عمميا إلى إثبات وقوعيا ،أو إثبات

تاريخ تفشي ىذا الوباء أماـ محاكـ الموضوع ،إذ مف المفروض أف تكوف ىذه

األخيرة عمى عمـ تاـ بحقيقة قياميا ،لذلؾ فيي مف حيث العمـ بيا ، 5تنزؿ

منزلة النص القانوني الذي ال يعذر القاضي بجيمو ،عمى الرغـ مف أف األمر

يتعمؽ بواقعة مادية فقط .إال أنيا تنزؿ منزلة الوقائع المشيورة التي أثرت
عمى سير مرفؽ القضاء ذاتو ،فكانت السبب في تعميؽ انعقاد الجمسات ،

واحداث نظاـ لممداومة بيف موظفي كتابة الضبط ،منعا لممخالطة والتجمع ،و
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لمحيمولة دوف تفشي ىذا الفيروس بيف القضاة والموظفيف ،ومساعدي القضاء و

المرتفقيف عمى السواء . 6ذو

ومف ىذا المنطمؽ قد تثار مسألة التعاقدات السابقة عف إعالف حالة

الحجر الصحي و منع التنقالت و التجمعات ففي الحالة التي يعجز فييا

المتعاقد عف الوفاء بالتزاماتو بفعؿ ىذه الجائحة و أفعاؿ السمطة مف التوقيؼ
االلزامي لممقاوالت عف العمؿ فاف المتعاقد المتضرر في ىذه الحالة يجوز لو

االحتجاج بالقوة القاىرة.

أما في الحالة التي يتعاقد فييا في ظؿ ىذه الظروؼ المتعمقة بالحجر

الصحي فانو ال مجاؿ لالحتجاج بالقوة القاىرة في حالة العجز عف التنفيذ ألنو

كاف عمى دراية بالوقائع المحيطة مما يعني عدـ استفادتو مف االحتجاج بالقوة.

المطمب الثاني  :تأثير جائحة كورونا عمى تنفيذ عقود التجارة الدولية
لمحديث حوؿ تأثير جائحة كورونا عمى العقود الدولية  .ىناؾ مستوييف

أساسييف األوؿ يتعمؽ بالعقود المبرمة عف بعد والتي تكوف ذات بعد دولي

وتتعمؽ بتوريد سمعة مادية أو القياـ بعمؿ مادي محدد ،و المستوى الثاني ىو

العقود المتعمقة بالمسائؿ التجارية االلكترونية ففي ىذا الجانب نتحدث عف

بعض العقود التي ال تتأثر في كثير مف األحياف بالظواىر الطبيعية و بمبدأ

القوة القاىرة في تنفيذ العقود العادية.
الدولية

الفقرة األولى  :تأثير جائحة كورونا عمى التنفيذ المادي لمعقود
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تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
( التجارة اإللكترونية )

تعتبر جائحة فيروس كورونا ظاىرة بعثرة األوراؽ في مجاؿ الماؿ و
االعماؿ بصفة عامة وفي اطار العقود الدولية بصفة خاصة حيث سيؤدي

االمر الى العديد مف الخالفات و الصراعات بيف المتعاقديف خصوصا حينما
أصدرت معظـ دوؿ العالـ ق اررات تيـ بتوقيؼ خط اإلنتاج ووقؼ المقاوالت مما
يعني عدـ تنفيذ العقود في الوقت المحدد ليا باإلضافة الى التوقؼ المؤقت

لممقاوالت و تسريح العماؿ واقفاليا مؤقتا مما يعني عدـ الوفاء بااللتزامات
نتيجة قوة قاىرة بفعؿ الواقع وبفعؿ القانوف( ق اررات الدولة ) وىذا االمر قد

يشكؿ اشكاال عميقا عمى المستوى الدولي وخصوصا اف اغمب العقود الدولية

تتسـ بطوؿ مدتيا 7ويعود ذلؾ اما الى اتفاؽ األطراؼ و رغبتيـ في تحقيؽ
االستقرار في معامالتيـ كما في عقود االمتياز وعقود التوريد ا والى طبيعة

العقد و ضخامة االعماؿ المطموب القياـ بيا  ,كما في عقود نقؿ التكنولوجيا و
8

عقود انشاء المصانع الجاىزة و الطرؽ الدولية

فالعقود الدولية والتي تعتبر االداة القانونية األكثر استعماالً في مجاؿ

المعامالت المالية الدولية وادارة وتيسير التجارة الدولية العابرة لمحدود وىذه

العقود ال تختمؼ عف عقود التجارة الداخمية مف حيث خضوعيا ألحكاـ القوة

القاىرة.

وطبيعة العقد التجاري الدولي أطرافو مف دوؿ مختمفة واالجراءات التي

تتخذىا كؿ دولة بشأف الحد مف انتشار فيروس كورونا الجديد تجعمو عائقا

لتنفيذ العقود وتقدير مدى اعتبار ىذه االجراءات قوة قاىرة مف عدمو يتوقؼ

عمى طبيعة ىذه االجراءات التي اتخذتيا الدولة وطبيعة الوباء وموضوع االلتزاـ

ومدى تأثره بيذه االجراءات فاف توافرت شروط القوة القاىرة يعفى المديف مف
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تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
( التجارة اإللكترونية )

التزامو اما اذا لـ تتوافر شروطيا فاف المسؤولية تكوف قائمة قبؿ المديف فاألمر
نسبي يرجع تقديره الى محكمة الموضوع وقدرة المديف عمى اثبات توافر شروط

القوة القاىرة.9

حيث نصت اتفاقية الجات الدولية  1994في المادة  7عمى األثر

المعفى مف المسؤولية ومنيا وقوع كوارث طبيعية او توقؼ النقؿ او قوة قاىرة

أخرى تؤثر بصورة كبيرة عمى المنتجات المتاحة لمتصدير … وعالجت مبادئ
العقد الدولي لتوحيد قواعد القانوف الدولي الخاص حاؿ وقوع القوة القاىرة في

المادة  6عمى أنو يحؽ لمطرؼ المتضرر أف يطمب التفاوض مف الطرؼ اآلخر
عمى تعديؿ بنود العقد فإف قبميا األخير يستمر في التنفيذ العقد الدولي أما اذا

فشمت عممية التفاوض فال سبيؿ سوى فسخ العقد مع احتفاظ الطرؼ المتضرر
بحقو في المطالبة بالتعويض وىذا ما أكدت عميو اتفاقيات دولية عديدة ومنيا

اتفاقية فيينا  1980حيث قضت المادة  81عمى أنو بفسخ القعد يصبح

الطرفاف في حؿ مف االلتزامات التي يرتبيا العقد مع عدـ االخالؿ بأي تعوض

مستحؽ  .ونصت المادة  1/79مف اتفاقية األمـ المتحدة بشأف العقود الدولية

عمى حماية مماثمة توفرىا أحكاـ القوة القاىرة وقد تنطبؽ عمى العقود الدولية إال

إذا تـ استبعاد تطبيؽ االتفاقية صراحة مف قبؿ االطراؼ في العقد.

وعمميا شرط عدـ توقع الحدث ىو أحد أىـ شروط القوة القاىرة والعبرة

في تحديد توقع الحدث مف عدمو ىو النظر الى تاريخ ابراـ العقد واستقر

القضاء الفرنسي عمى أف شرط عدـ التوقع الذي يبرر فسخ العقد يجب اف
يكوف قد ورد في االتفاؽ قبؿ ظيور الوباء.
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والسؤاؿ ىنا ما ىو التاريخ الواجب اتباعو في اعالف ظيور فيروس
كورونا ىؿ مف تاريخ إعالنو بالصيف أـ تاريخ االعالف بالبمد الذي توجد فيو

الشركة التي تتمسؾ بالقوة القاىرة أـ تاريخ اعالنو كوباء مف منظمة الصحة

العالمية؟ محكمة باريس سنة  1998أصدرت حكـ أكدت فيو عمى أف توقؼ

الطائرة ببمد مجاور لمنطقة انتشر فييا وباء الطاعوف ال يشكؿ خطر يفسر عمى

انو قوة قاىرة.

الفقرة الثانية  :تأثير جائحة كورونا عمى التجارة االلكترونية
يمجأ الجميع إلى الخدمات اإللكترونية واألدوات الجديدة التي تسمح ليـ

بالتكيؼ مع الظروؼ االستثنائية السائدة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا

المستجد الذي ألزـ نحو مميار شخص حوؿ العالـ البقاء في منازليـ ،فضال عف
تسببو في انييار البورصات ووضع الشركات الصعب ،مما يترؾ أث ار اقتصاديا
بالغ الشدة قد تأتي بعده تحوالت كبرى في العالـ سيكوف المستفيد األكبر منيا
10

-عمى ما يبدو -بعض شركات قطاع التكنولوجيا واإلنترنت

حيث شيد العالـ الرقمي انتعاشا منقطع النظير جراء لجوء العديد مف

األشخاص الى التبضع و القياـ بعمميات الشراء و االستفادة مف الخدمات عبر

االنترنت لتعوض الشمؿ الحاصؿ في المعامالت التجارية عمى مستوى الواقع

لذلؾ ظيرت مجموعة مف المعامالت والتي لـ تكف تحقؽ أرباحا كبرى وظيرت
برامج أخرى عوضت االجتماعات الفعمية و التجمعات إلى اجتماعات و

تجمعات افتراضية.

أ/اإلقبال عمى المتاجر االلكترونية
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( التجارة اإللكترونية )

عرفت المتاجر االلكترونية اقباال منقطع النظير خصوصا مع خدمة
التوصيؿ المنزلي السريع مما يشكؿ إيذانا لتفعيؿ إجراءات الحجر الصحي

باإلضافة الى جودة الخدمة حيث يقوـ المستيمؾ باختيار البضاعة و اقتنائيا ثـ

طمب شحنيا الى عنوانو مباشرة دوف الحاجة الى الخروج مف منزلو.

لقد كاف التردد عمى مثؿ ىذه المتاجر يشكؿ عادة يومية لمجموعة مف

األشخاص لكف االمر في ظؿ ىذه الظروؼ اصبح حاجة ممحة و ميمة ليـ

حيث عبرت مجموعة مف الشركات 11التي تقدـ خدماتيا كمتاجر الكترونية عف

ارتفاع نسبة أرباحيا ب  % 80مقارنة مع نفس الوقت قبؿ تفشي
13

الفيروس 12وشركات أخرى

بنسب تتراوح بيف  % 50و 60 %

ب – االقبال عمى السينما االلكترونية

شيد ىذا المجاؿ اقباال كبي ار خصوصا مع ظيور ىذه الظاىرة ومنع

دور السينما مف عرض منتجاتيا مما حذا بمجموعة مف الشركات التي تقدـ

خدماتيا في مثؿ ىذا األمر الى تطوير طريقة عمميا كشركة )  ( netflixو (
)  apple plusالى تخفيض اثمنة االشتراكات ألجؿ جعميا في متناوؿ

الجميع و ىذا ما حدث فعال حيث سجمت ىذه الشركات اقباال منقطع النظير

مما جعميا تتخذ تدابير احت ارزية ألجؿ ضماف استفادة الجميع مف البث و ىو

خفض جودة المنتوجات المصورة ألجؿ تالفي الضغط الحاصؿ عمى خوادـ

الشركات و كذلؾ لعدـ حصوؿ انقطاع عمى مستوى البث لدى المستيمؾ نتيجة
14

الضغط الحاصؿ عمى االنترنت في ىذه الظرفية
ج -ظهور صاالت الرياضية عن بعد
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مع إغالؽ العديد مف الصاالت الرياضية أبوابيا ،اتجو ممارسو
الرياضة إلى الدروس عبر اإلنترنت لمواصمة تمارينيـ في البيت .وسجمت أسيـ

شركة "بيموتوف" األميركية لمتجييزات الرياضية ارتفاعاً كبي اًر ،إذ يراىف

المستثمروف عمى الطمب المتزايد عمى معداتيا الفردية المتصمة باإلنترنيت

ودروسيا عبر الشبكة.

ونفس النيج صارت عميو مجموعة مف الصاالت الرياضية بالتعميـ عف

بعد عف طريؽ بث مباشر واقتراح مجموعة مف البرامج اليومية لمساعدة كافة

المنخرطيف لممحافظة عمى الياقة البدنية طيمة ىذه الفترة والتي قد تشكؿ حالة
مف الكسؿ و الخموؿ لدى العديد مف االفراد ,وفي ىذا الصدد انتعشت ىذه

الخدمات المقدمة عبر االنترنت بشكؿ لـ تشيده مف قبؿ
د – االجتماعات و العمل عن بعد

15

.

في ظؿ انتقاؿ عدد متزايد مف األشخاص إلى العمؿ مف منازليـ ،ازداد
الطمب عمى التكنولوجيا التي تتيح االجتماعات عبر اإلنترنت  .وظيرت

مجموعة مف البرامج التي أظيرت كفاءة في الموضوع حيث شيد العالـ

مجموعة مف االجتماعات خصوصا في االعماؿ التي تتطمب اجتماعات و

مفاوضات مباشرة مما جعؿ العديد مف األشخاص يشتغموف مف منازليـ وبالتالي

الحفاظ عمى الوتيرة العادية لألعماؿ خصوصا االعماؿ التي لـ تتضرر بيذه
الجائحة و المتعمقة باالشتغاؿ في مجاؿ االنترنت وتطوير البرمجيات .

صنفت دوليا عمى أنيا "قوة قاىرة" ،مما
وختاما فإف جائحة كورونا ّ
تعجؿ بفرض تدابير احت ارزية لتفادي تفشي العدوى بيف أفرادىا،
جعؿ جؿ الدوؿ ّ
و ال شؾ أنو في ظؿ فرض حالة الطوارئ الصحية التي عرفيا العالـ ستتأثر
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مجموعة مف االلتزامات التعاقدية سواء عمى الصعيد الوطني أو عمى المستوى
الدولي ،و ىو ما سيفتح الباب لمقضاء لقوؿ كممتو الفصؿ ،خاصة بالنسبة

لاللتزامات التعاقدية التي عرفت فراغا تشريعيا يتجاوب مع ىذه الجائحة.

الهوامش

 -1ذ .خميس صالح ناصر عبد اهلل المنصوري  -نظرية الظروؼ الطارئة و أثرىا في
التوازف االقتصادي لمعقد(دراسة تحميمية في ضوء قانوف المعامالت المدنية االماراتي) –
أطروحة – أكتوبر  -2017جامعة االمارات العربية المتحدة – كمية القانوف /قسـ القانوف
الخاص – الصفحة .1

 -2ابراىيـ أحطاب  :فيروس كورونا "كوفيد 19-بيف القوة القاىرة ونظرية الظروؼ الطارئة
منشور في موقع https://bit.ly/2RcwJ6M

3

تقرير منشور في https://www.hespress.com/economie/465747.html

 -4تحدث المشرع عف القوة القاىرة و الحادث الفجائي مجتمعيف في العديد مف الفصػوؿ

القانونية مف ظيير االلتزامات والعقود (  88و  90و 95و 102و و  448مف ؽ.ؿ.ع

) .واستعمؿ القوة القاىرة لوحدىا مجردة عف عبارة الحادث الفجائي في الفصؿ  533مف
ؽ ؿ ع  .وفي الفصؿ  338مف ؽ.ؿ.ع .نص المشرع عمى أنو ":إذا كاف عدـ تنفيذ االلتزاـ
راجع إلى سبب خارج عف إرادة المتعاقديف وبدوف أف يكوف المديف في حالة مطؿ ،برأت ذمة

ىذا األخير".

 -5ابراىيـ أحطاب  :فيروس كورونا "كوفيد 19-بيف القوة القاىرة ونظرية الظروؼ الطارئة
منشور في موقع https://bit.ly/2RcwJ6M
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 -6دورية و ازرة العدؿ عدد  4بتمريخ  17مارس ،2020والبالغ المشترؾ بيف وزير العدؿ
ورئاسة النيابة العامة،والمجمس األعمى لمسمطة القضائية في نفس الموضوع .يضاؼ إلى
ذلؾ منشور السيد وزير المالية (قطاع إصالح اإلدارة) رقـ  2020/1بتاريخ  16مارس
 2020في شأف التدابير الوقائية مف خطر انتشار فيروس كورونا باإلدارات العمومية
والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية.

 -7صالح بف عبد اهلل بف عطاؼ العوفي“ :المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة
الدولية” ،معيد اإلدارة العامة ،السعودية ،طبعة  .1997ص 25

 -8شريؼ غناـ  :أثر تغيير الظورؼ في عقود التجارة الدولية – مطبعة الفجيرة الوطنية ,
االمارات العربية المتحدة –  2010ص 5

 -9موضي الموسى  :مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاىرة وأثره عمى العقود المحمية
والدولية  ,مقاؿ منشور عمى موقعhttps://bit.ly/3dXTIfB

 -10موضي الموسى  :مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاىرة وأثره عمى العقود المحمية
والدولية  ,مقاؿ منشور عمى موقعhttps://bit.ly/3dXTIfB

 - -11خالد كبي :فيروس كورونا ينعش التجارة اإللكترونية منشور في موقع :
-skynewsarabia.com/business/1330407فيروس-كورونا-ينعش-
التجارة-االلكترونية-الكويت

 -12عبر عف ذلؾ مدير شركة جوميا مصر ( متجر الكتروني ) عبر تصريح لو عمى قناة
العربية www.alarabia.net

 -13شركة امازوف و اباي تقرير أعدتو مجمة اكونومي بموس
https://www.youtube.com/watch?v=yapYqLe0utk

 -14تقرير منشور في

https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%

D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%
كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

453

د .مصطفى الفوركي
د.أمينة رضوان

تأثير فيروس كرونا عمى االلتزامات التعاقدية
( التجارة اإللكترونية )

D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%86-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

 -15ذ .محمد رضا منصور بوحسيف  :معالجة اآلثار القانونية ل ػ"كورونا" عمى العقود
الدولية والمحمية – مقاؿ منشور عمى

http://albiladpress.com/posts/633576.html

كتاب املؤمتر ادلويل  :جاحئة كوروان حتد جديد للقانون  VR.3383.6420.B ،الإيداع القانوين2020:

454

" دور التجارة اإللكترونية في تفعيل الحق في التجارة والصناعة في ظل
جائحة كورونا

د .الكلي نادية

دور التجارة إلالكترونية في ثفعيل الحق في التجارة والصناعة في
ظل جائحة كورونا
The role of e-commerce in activating the right to
commerce and industy in light of the Corona pandemic
د .الكمي نادية
أستاذة محاضرة قسم "ب" بالمركز الجامعي بمحاج بوشعيب عين
تموشنت –الجزائر

باحثة في مخبر القانون اإلقتصادي والبيئة جامعة وىران -2الجزائر

ملخص:

ّ
ّ
ًمس العالم بأشمت هديجت جفش ي فيروس كىزوها كىفيد  19 -الري لم ًقخصس جأثيره
الصحي فقط ،بل ّ
ّ
حعداه إلى جىاهب أخسي السيما الجاهب إلاقخصادي منها.
على الجاهب
فقد جساجع إلاقخصاد العالمي في هره الفترة بشكل ملحىظ مع فسض الحجس الصحي
مما ّ
وحعليق معظم اليشاطاث الخجازيت بهدف مكافحت هرا الىباءّ ،
ًقيد مبدأ حسيت
الخجازة والصىاعت.
ّ
غير أهه ساهمذ هره الجائحت في جفعيل الخجازة إلالكتروهيت بشكل كبير ،بل
ّ
أصبحذ هره ألاخيرة مً البدائل التي جمكىذ مً حغطيت إلاوعكاساث إلاقخصادًت
الىاججت عً وباء كىزوها .إذ أصبح بإمكان املستهلك اقخىاء احخياجاجه دون الحاجت إلى
ّ
الخىقل محترما برلك الحجس الصحي املفسوض عليه.
الكلمات املفتاحية :جائحت كىزوها ،حسيت الخجازة والصىاعت ،الحجس الصحي،
الخجازة إلالكتروهيت ،املستهلك الالكترووي.
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دور التجارة اإللكترونية في تفعيل الحق في التجارة والصناعة في
ظل جائحة كورونا

 الكلي نادية.د

Abstract:
The world is going through a crisis following the epidemic
of the corona covid-19 virus. And the world economy
having sharply declined during this period with the
imposition of quarantine and the suspension of most
commercial activities in order to fight against this epidemic,
this restricts the principe of freedom of trade and industry.
However, this pandemic greatly contributed to the activation
of e-commerce and became one of the alternatives that
could cover the economic repercussions resulting from the
Corona epidemic.we will identify the role that e-commerce
has played in encouraging individuals to adhere to
quarantine
Keywords : Corona pandemic, freedom of trade
and industry, quarantine, e-commerce, electronic consumer.

.مقدمة

يمر العالم في وقتنا الراىن بفترة عصيبة جراء تفشي وباء فيروس

مما ّأدى بالحكومات إلى فرض حجر صحي باإلضافة إلى
ّ ،19-كورونا كوفيد
يقيد ىذا التعميق
ّ  وقد.تعميق معظم النشاطات بيدف مكافحة ىذا الوباء
لمنشاطات التجارية مبدأ حرية التجارة والصناعة المعترف بو في مختمف

يعد ىذا المبدأ من أىم الحريات التي
ّ  إذ،التشريعات بما فييا التشريع الجزائري
": منو بنصيا عمى ّأنو37  في المادة1996 كرسيا الدستور الجزائري لسنة
ّ
تم تعديمو
ّ  والذي،"حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون
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جائحة كورونا

كرس مبدأ حرية التجارة واالستثمار في المادة 37
بموجب دستور  2016والذي ّ
مؤسسة اجتياح السوق وممارسة نشاطيا التجاري دون أي قيود
منو .فيحق ألي ّ
أن جائحة كورونا ّأدت إلى
وفي حدود التصرفات المسموح بيا قانونا ،غير ّ
تقييد ىذه الحرية حيث اضطرت الحكومة إلى تعميق بعض النشاطات التجارية
وتطبيق الحجر الصحي ،تفاديا النتشار الوباء.

فعاال في تنشيط التجارة رغم
ولقد لعبت التجارة االلكترونية ّ
مؤخ ار دو ار ّ
غمق المحبلت التجارية  ،وبالتالي ساىمت في تفعيل مبدأ حرية التجارة

والصناعة خبلل فترة الحجر الصحي .فبعدما كانت التجارة اإللكترونية متراجعة
في الجزائر أصبحت في ظل جائحة كورونا من الوسائل األكثر استعماال من

ولقد كان

المورد والمستيمك.
طرف األفراد ،إذ أصبحت وسيمة تواصل بين ّ
يتخوف من التجارة اإللكترونية إالّ ّأنو أصبح في ظل أزمة
المستيمك الجزائري ّ
كورونا مضط ار الستعماليا لتوفير حاجياتو مع احترام الحجر الصحي ،كما
تم تعميق
ساىمت ىذه التجارة في تخفيف الخسارة عمى
ّ
المينيين الذين ّ
نشاطاتيم.

المورد اإللكتروني
غير ّأنو قد يقع المستيمك اإللكتروني ضحية تحايل ّ
فقد يستغ ّل ىذا األخير ىذه األزمة لمتحايل عمى المستيمك اإللكتروني ،وىذا ما

عدة
ّأدى
بالمشرع الجزائري إلى توفير الحماية الكافية لممستيمك اإللكتروني في ّ
ّ
جوانب قانونية.
وتكمن أىمية ىذه الدراسة في األزمة الوبائية العالمية التي سادت

المجتمع مؤخ ار والتي أثّرت بشكل كبير عمى مبدأ حرية التجارة والصناعة من
مما ّأدى إلى
خبلل تعميق بعض النشاطات التجارية في فترة الحجر الصحيّ ،
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ظل جائحة كورونا

إنعاش التجارة اإل لكترونية بشكل مفاجئ في ظل الحجر الصحي الذي فرضتو
جائحة كورونا ،وعميو تيدف ىذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي لعبتو التجارة

اإللكترونية في تفعيل الحق في حرية التجارة والصناعة وانعاش اإلقتصاد خبلل
فترة الحجر الصحي المفروضة في ظل جائحة كوفيد .19

وتأسيسا لما سبق ،تطرح اإلشكالية التالية :مامدى فعالية التجارة

اإللكترونية في تفعيل مبدأ حرية التجارة والصناعة خبلل فترة الحجر الصحي
وفي ظل جائحة كورونا؟

نقسم ىذه الدراسة إلى محورين
لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية إرتأينا أن ّ
رئيسيين ،نتناول في المحور األول اإلطار المفاىيمي لمحجر الصحي ومدى

نتطرق في المحور الثاني إلى دور التجارة
فعاليتو في مواجية وباء كورونا ،ثم ّ
اإللكترونية في تفعيل مبدأ حرية التجارة والصناعة في فترة الحجر الصحي،
وسنتّبع في ذلك المنيج الوصفي التحميمي.

المبحث األول :اإلطار المفاهيمي لمحجر الصحي ومدى
فعاليته في مواجهة وباء كورونا

التعرف عمى مفيوم الحجر الصحي ثم تحديد مدى فعاليتو في
يجدر بنا ّ
مواجية وباء كورونا.
المطمب األول :مفهوم الحجر الصحي

الحجر الصحي ( )quarantineىو إجراء يخضع لو األشخاص الذين

ويطمب من
تعرضوا لمرض معد ،سواء إذا أصيبوا بالمرض أو لم يصابوا بوُ .
ّ
األشخاص المعنيين البقاء في المنزل أو أي مكان آخر لمنع انتشار الوباء

لآلخرين.

1
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جائحة كورونا

وقد يكون الحجر الصحي في منزل الشخص المعني ،أو في منشأة

خاصة مثل فندق مخصص ،2أو المستشفى.

ويمكن لمشخص خبلل الحجر الصحي القيام بمعظم األشياء التي يمكنو

القيام بيا في منزلو مع احترام تعميمات الموقع الذي يتواجد فيو .وفي العادة

يطمب منو أخذ درجة الح اررة وتقديم تقرير يومي إلى السمطات الصحية حول ما

يشعر بو من أجل إعداد إحصائيات حول حصيمة الشفاء من ىذا الوباء ،كما

يتم إعطاء تعميمات لمشخص حول ما يمكن أن يفعمو أو ال يفعمو مع باقي أفراد
3

أسرتو.

تعرض شخص أو مجموعة
ويمكن المجوء إلى الحجر الصحي في حالة ّ
أفراد معروفة إلى مرض شديد الخطورة وسريع العدوى ويتم توفير جميع موارد

الرعاية لؤلشخاص المحجور عمييم .وىناك العديد من إستراتيجيات المكافحة

التي يمكن استخداميا من أجل مكافحة الوباء ،فقد تشتمل ىذه االستراتيجيات

عمى الحجر قصير المدى ،وىو حجز الشخص في المنزل طواعية .كما قد يتم
منع األشخاص الذين قد يحتمل إصابتيم من السفر لتجنب تفشي الوباء.كما قد

يتم المجوء إلى المنع من التحرك داخل وخارج المنطقة.السيما عندما تكون بؤرة

معينة نظ ار
لموباء ،مثمما حدث في مدينة البميدة التي تم غمقيا تماما لفترة ّ
الحتوائيا عمى أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا.
وقد تشتمل اإلجراءات األخرى لمكافحة انتشار الوباء عمى فرض

التباعد اإلجتماعي من خبلل المنع من التواجد في أماكن التجمعات كالمدارس
والجامعات واألسواق والمساجد ،بالئلضافة إلى تعميق نشاطات النقل إذ تساىم

بشكل كبير في انتشار الوباء.
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يعد ىذا االخير
ويختمف الحجر الصحي عن العزل ( ،)isolationإذ ّ
إجراء أكثر فصبل لؤلفراد الذين يعانون من مرض معد ،والذين قد ينقمونو

بسيولة لممحيطين بيم .ويتم إبقاء ىؤالء األفراد في العزل منفصمين عن

اآلخرين ،ويكون ذلك عادة داخل منشأة لمرعاية الصحية ،ويكون لدى الشخص

المعزول غرفتو الخاصة ،ويتخذ القائمون عمى الرعاية الصحية احتياطات
4

معينة لمتعامل معو ،مثل ارتداء مبلبس واقية خاصة.

اء تمجأ إليو المستشفيات في الحاالت المرضية المعدية
ويعد العزل إجر ً
مثل مرض السل .وفي عام  2003عندما تفشى مرض سارس العالمي
(االلتياب الرئوي البلنمطي الحاد) ،تم عزل المرضى في الواليات المتحدة حتى
تماما .وقد مكن ىذا التصرف المرضى من تمقي الرعاية
أصبحوا غير معدين ً
5
مما ساعد بشكل كبير في الحد من انتشار المرض.
المناسبة ّ
كما تم رعاية األشخاص المرضى الذين يعانون من شدة المرض في

المستشفيات بينما تم رعاية األشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة في
المنزل .وطمب من األشخاص المعالجين في المنزل أن يتجنبوا االتصال

تماما.
باألشخاص اآلخرين وأن يبقوا في المنزل حتى يصبحوا غير معدين ً

وينصح األشخاص الذين تعرضوا إلى المرض ولكن لم تظير عمييم األعراض
6

أن يعزلوا أنفسيم وأن يطمبوا التقييم الطبي إذا ظيرت عمييم األعراض.

ويتم تنفيذ الحجر الصحي والعزل الصحي ضمن التدابير الوقائة الحتواء

ومنع انتقال األمراض المعدية ،وتعتبر و ازرة الصحة ىي الجية المسؤولة عن

قرار تطبيق الحجر الصحي أو العزل ،سواء داخل مستشفى أو حتى داخل

البيوت .ولقد صدر بيذا الشأن المرسوم التنفيذي رقم  69-20المتعمق بتدابير

7
حدد مدة الحجر
الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد  )19ومكافحتو  ،الذي ّ
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جائحة كورونا

حدد النشاطات الواجب تعميقيا خبلل ىذه
الصحي المتمثمة في  14يوما ،كما ّ
الفترة.
المطمب الثاني :مدى فعالية الحجر الصحي في مكافحة فيروس كورونا

يمعب الحجر الصحي دو ار فعاال في مكافحة فيروس كورونا تدريجيا من
خبلل منع تفشي ىذا الوباء بين األفراد ،ويساعد الحجر الصحي تخفيض أعداد
المرضى الذين انتقمت إلييم العدوى ،إضافة الى انخفاض نسبة الوفيات

لؤلشخاص األكثر عرضة ،عمى رأسيم كبار السن ،حيث بمغت نسبة الوفيات

في مراكز إيواء العجزة في فرنسا  30في المئة.8

ويعتبر الحجر الصحي الشامل األكثر نجاعة في مكافحة فيروس كورونا ،ولقد

جاء بنتائج إيجابية عمى كوكب األرض إذ ّأدى إلى انخفاض نسبة التموث
البيئي ،إضافة إلى انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن التموث في العالم .دون
أن ننسى انخفاض نسبة االنحباس الحراري الذي يعد من أبرز المشاكل التي

جراء التموث.
يعاني منيا كوكب األرض ّ
غير ّأنو قد يرتب الحجر الصحي آثا ار سمبية  ،ولعل من أبرز اآلثار

المجتمعية التي ظيرت بعد الحجر الصحي الشامل ىو العنف األسري تجاه
المرأة أو الطفل في عدد كبير من دول العالم ،ففي فرنسا مثبل ارتفعت نسبة

جراء العنف األسري الى  30في المئة ،عدا عن وفاة طفل بعد
الشكاوى ّ
الضرب الذي تعرض من قبل والده.

أما عمى الصعيد النفسي ،فمقد ارتفعت نسبة حاالت االنتحار واألزمات
ّ
النفسية حول العالم مما دفع باألمم المتحدة الى دعوة الحكومات لمتعامل بدقة
مع انعكاسات المرض الوبائي الصحية الجسدية والعقمية والنفسية.9
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المبحث الثاني :دور التجارة اإللكترونية في تفعيل مبدأ
حرية التجارة والصناعة في ظل جائحة كورونا

سنتعرف عمى مفيوم التجارة االلكترونية وفوائدىا عمى الحجر الصحي،
ّ
ثم سنتناول شروطيا القانونية في ظل جائحة كورونا.

المطمب األول :مفهوم التجارة اإللكترونية وفوائدها في مواجهة فيروس

كورونا

التعرف عمى مفيوم التجارة االلكترونية ثم نتناول فوائدىا
يجدر بنا ّ
مواجية فيروس كورونا

في

الفرع األول :مفهوم التجارة اإللكترونية

المشرع الجزائري التجارة اإللكترونية في المادة السادسة فقرة أولى
عرف
ّ
ّ
10
بأنيا" :النشاط الذي
من القانون رقم  05-18المتعمق بالتجارة االلكترونية ّ
يقوم بموجبو مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سمع وخدمات عن بعد

لمستيمك إلكتروني ،عن طريق اتصاالت إلكترونية.".

بأنيا تختمف التجارة اإللكترونية عن التجارة
ونستخمص من ىذا التعريف ّ
التقميدية من حيث وسيمة التبادل ،إذ يقتصر ىذا األخير في التجارة اإللكترونية

عمى وسيمة إلكترونية .وتعتبر التجارة اإللكترونية من الوسائل الحديثة التي

لمموردين بعرض منتوجاتيم وخدماتيم إلكترونيا ،والتواصل مع المستيمك
تسمح ّ
عن بعد دون الحاجة إلى اإللتقاء .ولقد ساىمت ىذه الوسيمة بشكل كبير في
تشجيع الحجر الصحي ،حيث اصصبح بإمكان المستيمك اقتناء حاجياتو دون

الحاجة إلى التن ّقل ،محترما بذلك إجراءات الحجر.
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الفرع الثاني :فوائد التجارة اإللكترونية في مواجهة فيروس كورونا
إن من أبرز فوائد التسويق اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ىو تشجيع
األفراد عمى احترام الحجر الصحي من خبلل توفير احتياجاتيم دون الحاجة

إلى الخروج من منازليم والتن ّقل .ولقد الحظنا الحركة النشيطة لمتجارة

اإللكترونية خبلل فترة عيد الفطر ،حيث لجأ معظم األف ار إلى ىذه الوسيمة

الحديثة القتناء مبلبس العيد.كما ساىم التسويق اإللكتروني بشكل كبير في

مما خفّف من الخسائر اإلقتصادية
استمرار البيع في كل األوقات دون توقف ّ
لممينيين السيما بعد تعميق نشاطاتيم التجارية.
ّ

ومن فوائد التجارة اإللكترونية أنيا تتيح إمكانية الوصول إلى المستيمك

افيا بإنتشار سريع ،فبل ينحصر التسويق عمى منطقة
في األماكن البعيدة جغر ً
معينة .كما ال تحتاج التجارة اإللكترونية إلى تكاليف عالية عكس التجارة
ّ
11

التقميدية التي ترتكز عمى وجود المحبلت والمخازن.

ومن أىم العناصر التي تساىم فييا التجارة اإللكترونية ىي الحفاظ عمى

المورد والمستيمك بعد عممية الشراء األولى ،عن طريق
استم اررية العبلقة بين ّ
تسويق المنتجات الجديدة من خبلل شبكة االنترنت.
تعد التجارة اإللكترونية أقل تكمفة عن التجارة التقميدية التي
كما ّأنيا ّ
تعتمد عمى استخدام وسائل اإلعبلم كالتميفزيون والجرائد الذي يصعب من

خبللو التواصل مع االمستيمكين وعدم القدرة عمى طمب المنتج في نفس الوقت،

أما التجارة اإللكترونية فيمكن أن تتم من خبلل مواقع التواصل اإلجتماعي
مجانا أو بتكمفة قميمة.
ً
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ومن ىنا تتجمّى أىمية التجارة االلكترونية في المحافظة عمى حرية

التجارة والصناعة ،فرغم تقييد ىذه الحرية من خبلل تعميق بعض النشاطات

التجارية وحرمان بعض الميننين من مزاولة ىذا الحق الدستوري ،إالّ أنو أصبح
بإمكانيم مزاولة ىذا الحق عن ُبعد وفق الشروط القانونية.
المطمب الثاني :شروط التجارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا

ال تمارس التجارة اإللكترونية عشوائيا ،بل يشترط فييا بعض الشروط

والتي تتمثل في حق المستيمك في اإلعبلم وحمايتو من اإلشيار اإللكتروني
التضميمي ،باإلضافة عمى ضرورة احترام التدابير الوقائية في حالة استعمال

خدمة التوصيل.

الفرع األول :حق المستيمك اإللكتروني في اإلعبلم

مما
تستند التجارة اإللكترونية إلى التعامل عن ُبعد بين ّ
المورد والمستيمك ّ
المورد اإللكتروني
يصعب عمى ىذا األخير معاينة جودة المنتوج ،لذلك يمتزم ّ
المورد العادي بإعبلم المستيمك بجميع مواصفات المنتوج .غير ّأنو
عمى غرار ّ
أىمية أكبر من اإلعبلم الممارس
يش ّكل اإللتزام باإلعبلم في العقود االلكترونية ّ
في العقود العادية نظ ار لطبيعة التعامل عن بعد مما يصعب عمى المستيمك

اإللكتروني من معاينة المنتوج إال بعد اقتنائو ،وقد ال يتطابق مع المواصفات

المرغوبة.

ويعد اإلعبلم إلتزاما قانونيا يسبق مرحمة التعاقد في عقود اإلستيبلك

التعرف عمى جميع البيانات المتعمقة
بشكل عام ييدف إلى تمكين المستيمك من ّ
بالمنتوج أو الخدمة ،ويكون ىذا اإللتزام مطموبا أكثر في مجال العقود

المادية
اإللكترونية بسبب عدم إمكانية المستيمك اإللكتروني من المعاينة
ّ
ّ
لممنتوج.
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المورد اإللكتروني
ويقصد باإلعبلم اإللكتروني اإللتزام الذي يقع عمى ّ
بتقديم جميع البيانات البلزمة حول المنتوج أو الخدمة المعروضة من خبلل

مختمف الوسائل اإللكترونية الحديثة لتنوير المستيمك في اتخاذ ق ارره في

التعاقد.12

وييدف اإللتزام باإلعبلم في العقود اإللكترونية إلى تنوير إرادة المستيمك

اإللكتروني وحماية رضاه قبل إبرام العقد باعتباره الطرف الضعيف في ىذا

العقد ،وبالتالي يحقّق اإللتزام باإلعبلم اإللكتروني التوازن العقدي بين طرفي
العقد اإللكتروني.
نصا قانونيا لئللتزام باإلعبلم
يخصص
ولم
المشرع الجزائري ّ
ّ
ّ
اإللكترونية إلى
تطرق في القانون رقم  05-18المتعمق بالتجارة
ّ
اإللكتروني بل ّ
المورد اإللكتروني بعد إبرام العقد اإللكتروني ،غير ّأنو يمكن تطبيق
إلتزامات ّ
أحكام اإللتزام باإلعبلم المنصوص عميو في المادة  17من القانون رقم -09

13
تنص عمى ّأنو " :يجب
 03المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش  ،والتي ّ
متدخل أن يعمم المستيمك بكل المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي
عمى ك ّل
ّ

يضعو لئلستيبلك بواسطة الوسم ووضع العبلمات أو باية وسيمة أخرى مناسبة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام ىذه المادة عن طريق التنظيم.".

المشرع إلى اإللتزام باإلعبلم في المادة  4من القانون رقم
تطرق
ّ
كما ّ
14
تنص
يحدد القواعد
 02-04ال ّذي ّ
ّ
المطبقة عمى الممارسات التجارية والتي ّ
عمى ّأنو " :يتولّى البائع وجوبا إعبلم الزبائن بأسعار وتعريفات السمع
والخدمات ،وبشروط البيع.".
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المشرع شروط وكيفيات إعبلم المستيمك بموجب المرسوم
حدد
ولقد ّ
ّ
15
المحدد لمشروط والكيفيات المتعمّقة بإعبلم المستيمك
التنفيذي رقم 378-13
ّ
المشرع يأخذ بعين
بأن
ونبلحظ من استقراء المادة  3منو في فقرتيا ّ 15
ّ
عرف اإلعبلم حول المنتوجات
اإلعتبار اإللتزام باإلعبلم اإللكتروني حين ّ

بأنو " :كل معمومة متعمقة بالمنتوج موجية لممستيمك عمى بطاقة أو أي وثيقة
ّ
أخرى مرفقة بو أو بواسطة أي وسيمة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية

الحديثة أو من خبلل اإلتصال الشفيي".

ويعتبر اإلعبلم اإللكتروني من أىم اآلليات القانونية التي تحمي

مصمحة المستيمك اإللكتروني الذي يكون جاىبل بمواصفات وجودة المنتوج،

المورد والمستيمك في العقود
لذلك يحقّق اإلعبلم نوعا من المساواة بين ّ
اإللكترونية.16

الفرع الثاني :حماية المستهمك اإللكتروني من اإلشهار التضميمي

المورد اإللكتروني بأساليب إعبلنية لترويج منتوجو أو خدمتو
قد يستعين ّ
عبر االنترنيت السيما في ىذه األزمة ،ويعتبر اإلشيار أىم خطوة سابقة لمتعاقد
ألنو يؤثّر عمى رضا المستيمك ودفعو إلى التعاقد من خبلل جذبو نحو المنتوج.
ّ
المشرع الجزائري إلى اإلعبلن التجاري ووصفو باإلشيار
تطرق
ّ
ولقد ّ

المطبقة عمى
المحدد لمقواعد
في المادة  3فقرة  3من القانون رقم 02-04
ّ
ّ
بأنو " :ك ّل إعبلن ييدف بصفة مباشرة أو غير
وعرفو ّ
الممارسات التجارّية ّ
مباشرة إلى ترويج بيع السمع أو الخدمات ميما كان المكان أو وسائل اإلتصال
المستعممة ".

وال يختمف اإلشيار اإللكتروني عن اإلشيار العادي سوى في الوسيمة

عرفتو المادة  6/6من القانون رقم  05-18المتعمق بالتجارة
المستعممة ،و لقد ّ
ُ
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بأنو  ":كل إعبلن ييدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج
اإللكترونية ّ
ّ
بيع سمع أو الخدمات عن طريق اإلتصاالت اإللكترونية ".

المورد اإللكتروني باإلشيار اإللكتروني الكاذب من
غير ّأنو قد يستعين ّ
أجل جذب انتباه المستيمك اإللكتروني ،ويقصد باإلشيار التضميمي ك ّل عرض
ِ
المورد عبر االنترنيت ييدف إلى إيقاع المستيمك في غمط حول
كاذب من قبل ّ
17
يعرفو البعض
حقيقة أو طبيعة أو جودة المنتوج أو الخدمة المعروضة  ،كما ّ

يؤدي إلى ذلك"،18
بأنو " اإلعبلن الذي من شأنو خداع المستيمك أو يمكن أن ّ
ّ
وتكمن عدم مشروعية اإلشيار التضميمي في تأثيره عمى رضا المستيمك ودفعو
الم ّبينة في اإلشيار،
إلى التعاقد واقتناء منتوج غير مطابق لؤلوصاف الحقيقية ُ
يؤدي ىذا اإلشيار إلى خداع المستيمك وتضميمو من خبلل عرضو
إذ ّ
لمعمومات مغموطة حول عناصر جوىرية لممنتوج أو الخدمة المعروضة.

المشرع الجزائري في المادتين  56و  60من المرسوم
ولقد حظر
ّ
المحدد لشروط وكيفيات إعبلم المستيمك اإلشيار
التنفيذي رقم 378-13
ّ
التضميمي الذي من شأنو إحداث لبس في ذىن المستيمك.

المشرع إلى الشروط المتعمقة باإلشيار اإللكتروني في
تطرق
ّ
ولقد ّ
المادة  11من قانون التجارة اإللكترونية ،حيث ُيشترط أن يكون اإلشيار

يتضمن جميع
اإللكتروني معروضا بطريقة مرئية ومقروءة ومفيومة ،وأن
ّ
المقترحة والشروط
البيانات المتعمقة بطبيعة وخصائص وأسعار السمع والخدمات ُ
المتعمّقة بالبيع وخدمة ضمان ما بعد البيع ،ووصف كامل لمختمف مراحل تنفيذ

العقد اإللكتروني.
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حدد قانون التجارة اإللكترونية الشروط الواجب توافرىا في اإلشيار
ولقد ّ
أي لبس قد يقع فيو المستيمك في المواد من  30إلى 34
اإللكتروني لتفادي ّ

محددا بوضوح كرسالة تجارية
منو ،إذ يشترط في المادة  30أن يكون اإلشيار ّ
أو إشيارية  ،وأن يسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابو ،و
يحدد بوضوح ما إذا كان العرض
أال يمس باآلداب العامة والنظام العام ،وأن ّ
التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو ىدايا في حالة ما إذا كان ىذا العرض

أن جميع الشروط
تجاريا أو تنافسيا أو
ّ
ترويجيا ،باإلضافة إلى التأ ّكد من ّ
الواجب استيفاؤىا لئلستفادة من العرض التجاري ليست مضممة و ال غامضة.
الفرع الثالث :احترام التدابير الوقائية عند التوصيل

المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 69-20
لقد سمح
ّ
المتعمق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19-ومكافحتو
بخدمة التوصيل إلى المنزل بمقتضى المادة الخامسة منو في فقرتيا األولى،

غير أن ىذا التوصيل قد يؤدي إلى انتشار الوباء في حالة عدم احترام التدابير

المورد اإللكتروني في حالة استعانتو بخدمة
البلزمة لمكافحتو .إذ ّ
يتوجب عمى ّ
التوصيل باتخاذ جميع التدابير الوقائية والمتمثمة في ارتداء الكمامة واحترام
يتوجب عمى ىذا االخير
مسافة التباعد اإلجتماعي بينو وبين المستيمك ،كما ّ
تعقيم المنتوج الذي تم استبلمو قبل استعمالو.
الخاتمة

الحظنا من خبلل ىذه الدراسة الدور الفعال الذي تمعبو التجارة

االلكترونية في تفعيل مبدأ حرية التجارة في فترة الحجر الصحي من أجل
مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد ،19-وذلك من خبلل مواصمة عممية

التسويق عبر االنترنت بيدف منع تفشي الوباء بين األفراد .كما ساىم التسويق
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اإللكتروني بشكل كبير في تشجيع األفراد عمى احترام الحجر الصحي وفي
وتعرفنا عمى شروط التسويق
تخفيف الضغط النفسي خبلل ىذه الفترةّ ،
اإللكتروني التي توفّر حماية لممستيمك اإللكتروني.

المورد االلكتروني أزمة كورونا وتعميق نشاطات
غير ّأنو قد يستغ ّل ّ
تعسفي أو إلى المجوء إلى إشيارات
المحبلت في رفع أسعار منتجاتو بشكل ّ

تضميمية ال تتناسب مع الجودة الحقيقية لممنتوج وذلك بيدف جذب الزبائن .كما

الموردين ىذه األزمة في رفع أسعار التوصيل.
قد ّ
يستغل بعض ّ
وعمى الرغم من المجيودات التي بذلتيا الدولة لتعزيز التجارة
اإللكترونية واعطاء دافع قوي لمنيوض بيذا النوع من التجارة في الجزائر ،إال
ّأنيا تبقى التجارة االلكترونية متراجعة في الجزائر مقارنة بباقي الدول ،وذلك
لعدم ثقة المستيمك االلكتروني في المنتوجات التي تعرض عميو عن بعد،

باإلضافة إلى ضعف تدفق االنترنت في بعض المناطق مما يؤثّر عمى فعالية

التسويق اإللكتروني.

ولذلك ،يتطمب األمر تأطير التجارة اإللكترونية من قبل و ازرة التجارة

الموردين اإللكترونيين ،وذلك مع
وضبط آلية واضحة لممارسة الرقابة عمى ّ
إشراك المعنيين من بينيم نقابات التجار وجمعيات حماية المستيمكين ،من أجل
التح ّكم في أسعار المنتوجات المتداولة عبر شبكات التواصل االجتماعي ،وكذا
مصاريف التوصيل دون أن تيضم حقوق أي طرف ،مع ضرورة التقييم
المستمر لآلليات التي يتم وضعيا ،وصوال إلى التجسيد الفعمي لمتجارة الرقمية .

يتوجب تعزيز البنية التحتية لئلتّصاالت السمكية والبلسمكية السيما
كما ّ
في بعض المناطق النائية ،باإلضافة إلى ضرورة تحسين تدفق اإلنترنت وتعزيز
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األطر القانونية المناسبة لحماية المستيمك اإللكتروني ،من أجل تحفيزه عمى
المجوء إلى التجارة اإللكترونية.

فعال لمدفع اإللكتروني وضمان
باإلضافة إلى ضرورة اعتماد نظام بنكي ّ
أمن األنظمة والشبكات بيدف تأمين عمميات الشراء عن بعد ،وفق شروط

األمن السيبراني.

كما يستحسن تحسيس وتوعية األفراد حول اإلقبال عمى التجارة

اإللكترونية بشكل صحيح وسميم السيما في الفترة الحالية ،بيدف نشر ثقافة

أخبلقية في المعامبلت التجارية اإللكترونية.
المصادر والمراجع:
أوال  /قائمةالمصادر:
أ-النصوص القانونية:

المطبقة عمى الممارسات
يحدد القواعد
 -1القانون رقم  02-04ال ّذي ّ
ّ
التجارية ،المؤرخ في  23يونيو  ،2004الجريدة الرسمية الصادرة في  27يونيو
 ،2004العدد .41

 -القانون رقم  03-09المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ،المؤرخ

في  25فبراير  ،2009الجريدة الرسمية الصادرة في  8مارس  ،2009العدد

.15

المحدد لمشروط والكيفيات المتعمّقة
 -2المرسوم التنفيذي رقم 378-13
ّ
بإعبلم المستيمك ،المؤرخ في  9نوفمبر  ، 2013الجريدة الرسمية الصادرة في

 18نوفمبر  ،2013العدد .58
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جائحة كورونا

 -3القانون رقم  05-18المتعمق بالتجارة االلكترونية ،المؤرخ في 10
مايو  ،2018الجريدة الرسمية الصادرة في  16مايو  ،2018العدد .28

 -4المرسوم التنفيذي رقم  69-20المتعمق بتدابير الوقاية من انتشار

المؤرخ في  21مارس  ،2020الجريدة
وباء كورونا (كوفيد  )19ومكافحتو ّ
الرسمية الصادرة في  19فيفري  ،2020العدد .09
رقم القانون ،الصادر بتاريخ ،المتضمن ،الجريدة الرسمية ،العدد ،تاريخ

صدورىا.

ثانيا /قائمة المراجع:
أ-الكتب:

بالمغة العربية:

 -1الزقرد أحمد سعيد ،الحماية المدنية والدعاية التجارية الكاذبة
والمضممة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر2008 ،

 -2ج .ساريمديز ،الحجر الصحي في الحجاز ،مركز الممك فيصل

لمبحوث والدراسات اإلسبلمية ،المممكة السعودية2001 ،
ب-الرسائل الجامعية

 -1بدرة لعور ،آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع
الجزائري ،أطروحة دكتوراه تخصص قانون األعمال ،كمية الحقوق والعموم

السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر2016-2015 ،
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 -2ميند سميم محمد ،أحكام الحجر الصحي في القانون المصري
والنظام السعودي مقارنا بالفقو اإلسبلمي ،أطروحة دكتوراه تخصص شريعة

وقانون ،كمية الشريعة والقانون ،مصر.2007-2006 ،
ج-المقاالت عمى مواقع االنترنت:

- 1كربوس ضاوية ،الجزائر والتقارب االلكتروني في زمن التباعد
االجتماعي ،مقال منشور في موقعhttps://www.m- :
culture.gov.dz/index.php/ar/2-non-categorise/3135

 15 www.culture.gouvr.dzجوان  2020عمى الساعة 19:30

- 2محمود الشربيني ،أىمية التسويق اإللكتروني في ظل أزمة كورونا،
مقال منشور في الموقعwww.elwafd.news:

 https://m.alwafd.news/في  21مايو  ،2020عمى الساعة 14:53

www.france24.com - 3

بالمغة االجنبية:
1,1-Rallet Alain, Commerce électronique et localisation urbaine des
activités commerciales, Revue économique, 2001, Vol. 52, pp. 267-288.
2- Lasbordes Victoire, Le contrat déséquilibré, Tome 1, Presse
universitaire d’Aix Marseille, France, 2000

الهوامش
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1

جائحة كورونا

ميند سميم محمد ،أحكام الحجر الصحي في القانون المصري والنظام السعودي مقارنا

بالفقو اإلسبلمي ،أطروحة دكتوراه تخصص شريعة وقانون ،كمية الشريعة والقانون ،مصر،
 ،2006ص.29 .

2
تم
مثمما حدث مع المسافرين الذين عادوا إلى أرض الوطن خبلل ىذه الفترة والذين ّ
تخصيص ليم فنادق لمحجر الصحي.
3

ج .ساريمديز ،الحجر الصحي في الحجاز ،مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات

اإلسبلمية ،المممكة السعودية ،2001 ،ص.89 .
4

ميند سميم محمد ،المرجع السابق ،ص.30 .

5

ميند سميم محمد ،المرجع السابق ،ص33 .

7

المؤرخ في  21مارس  ،2020ج .ر .الصادرة في  19فيفري  ،2020ع.09 .
ّ
وىذا ما تم عرضو عبر قناة فرانس  24بتاريخ 07 :جوان  .2020يمكن اإلطبلع عميو

6

8

ج .ساريمديز ،المرجع السابق ،ص.91 .

عبر الموقع/http://www.france24.com :
9

كربوس ضاوية ،الجزائر والتقارب االلكتروني في زمن التباعد االجتماعي ،مقال منشور

في موقعhttps://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar/2-non- :
 15 categorise/3135جوان  2020عمى الساعة 19:30
10
11

المؤرخ في  10مايو  ،2018ج .ر .الصادرة في  16مايو  ،2018ع.28 .
محمود الشربيني ،أىمية التسويق اإللكتروني في ظل أزمة كورونا ،مقال منشور في

الموقع https://m.alwafd.news/ :في  21مايو  ،2020عمى الساعة .14:53
Rallet Alain, Commerce électronique et localisation urbaine des
activités commerciales, Revue économique, 2001, Vol. 52, pp. 267288.
 13المؤرخ في  25فبراير  ،2009ج .ر .الصادرة في  8مارس  ،2009ع.15.
12

14

المؤرخ في  23يونيو  ،2004ج .ر .الصادرة في  27يونيو  ،2004ع.41 .
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 15المؤرخ في  9نوفمبر  ، 2013ج .ر .الصادرة في  18نوفمبر  ،2013ع.58 .
16
Lasbordes Victoire, Le contrat déséquilibré, Tome 1, Presse
universitaire d’Aix Marseille, France, 2000, p. 201.
 17بدرة لعور ،آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري ،أطروحة
دكتوراه تخصص قانون األعمال ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر
بسكرة ،الجزائر ،2016-2015 ،ص.286 .

18

الزقرد أحمد سعيد ،الحماية المدنية والدعاية التجارية الكاذبة والمضممة ،دار الجامعة

الجديدة ،مصر ،2008 ،ص.225 .
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