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مدخل
و�سع تدبري جائحة كوفيد 19 احلكومات عرب العامل يف املحك، حيث 

�سكلت مرحلة ما بعد احلجر ال�سحي حتديا جديدا اأمام هذه احلكومات 

�سبل  اأو بخ�سو�ض  بتدبري مراحلها  املتعلقة  املمار�سات  �سواء من حيث 

العودة للحياة �سبه الطبيعية وحماية النظم القت�سادية والإنتاجية من 

خماطر النهيار، يف وقت يتميز بتهديد اجلائحة بالعودة والنت�سار.

ومل ي�سلم املغرب من هذه الو�سعية. ذلك اأن تدبري الأزمة خلف، من 

والإجراءات  البلد،  الوباء يف  ال�ستباقية مبجرد ظهور  الإجراءات  خالل 

، وانخراط املوؤ�س�سات واملواطنني 
1
ال�سارمة التي اتخذها ملواجهة اجلائحة

يف هذه املعركة بقوة، ارتياحا لدى عدد من املتتبعني واملالحظني �سواء 

على امل�ستوى الوطني اأو الدويل. غري اأن رفع احلجر التدريجي الذي جاء 

يف ظرفية خا�سة، كان اأكرث �سعوبة، حيث �ساهمت الإجراءات املتعلقة 

بتدبري عيد الأ�سحى وال�سماح بتنقل النا�ض والأ�سحية بني املناطق يف 

تو�سيع انت�سار الوباء، كما اأن عودة ن�ساط الوحدات النتاجية مل ترافقه 

على العموم مراقبة �سارمة ل�رسوط العمل يف زمن اجلائحة، مما نتجت 

اإجراءات  واتخاذ  معامل،  اإغالق  اإعادة  اإىل  واأدى  وبائية  بوؤر  عنه عدة 

بعزل اأحياء واأحيانا مدنا وجهات، وحظر ولوج ال�سواطيء.

واإذا كانت موؤ�رسات ارتفاع ملحوظ يف اأعداد الإ�سابات واملوتى اأثارت 

القلق والن�سغال خالل ف�سل اخلريف، فاإن �سهر دجنرب قد عرف نوعا 

من ال�ستقرار يف الأرقام. اإل اأن بع�ض املهتمني واملالحظني اعتربوا اأن 

1t. انظر تقرير: تدبري حالة الطوارئ ال�سحية باملغرب: احلكامة الأمنية وحقوق الإن�سان، مركز 

درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن، يونيو 2020.
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ذلك راجع اإىل انخفا�ض عدد التحاليل املختربية التي و�سلت يف وقت 

�سابق اإىل ما يزيد عن ع�رسين )20( األف يف اليوم لتنخف�ض يف مطلع 

. ول �سك اأن �رسورة 
2
�سنة 2021 اإىل اأقل من ثمانية )8( اآلف حتليلة

الرفع من عدد التحاليل �سي�ساعد يف حتديد الإجراءات الالزمة ملحا�رسة 

ات�ساع انت�سار الوباء.

وميكن اعتبار اأن �سيا�سة احلكومة خالل هذه الفرتة ات�سمت، بنوع من 

الرتدد رافقه �سعف ملحوظ يف التوا�سل مع املواطنني، رغم خرجات 

اإ�رساك  بع�ض الوزراء بخطاب ر�سمي عام، حيث برز ب�سكل جلي عدم 

وجوه علمية ومدنية وخرباء وغريهم من الفعاليات يف جمالت متعددة 

ونقا�سات،  حوارية  برامج  تن�س�سط  ويف  التوا�سل  ا�سرتاتيجية  �سمن 

اإىل  انخراطه  �سعف  الذي  املواطن  وت�ساوؤلت  ان�سغالت  من  انطالقا 

جانب �سعف من�سوب الثقة لديه ن�سبيا. 

املخالفني  لتوقيف  الأوىل، عرب حمالت  بالدرجة  اأمنيا  الرد  كان  وقد 

لالإجراءات الحرتازية وتقدمي ال�سخا�ض اإىل العدالة، حيث بلغت ح�سيلة 

ذلك من 25 يوليو اإىل 23 اأكتوبر 2020 توقيف اأزيد من 620 األف �سخ�ض 

من طرف قوات الأمن.

وقد مت ت�سجيل اأن احل�سيلة الإجمالية للمخالفات بلغت 967 خمالفة 

للمقت�سيات ال�ستثنائية ملنع تف�سي وباء كوفيد-19، اأ�سفرت عن اإخ�ساع 

196.972 �سخ�سا لبحث ق�سائي، ناهيك عن حجز 408.705 كمامة طبية 

م�ستبها   284 وتوقيف  والوقاية،  ال�سالمة  ملعايري  مطابقة  غري  اأو  مزيفة 

لرتا   1.383 اإىل حجز  بالإ�سافة  وترويجها،  واإعدادها  �سناعتها  به يف 

من املواد املعقمة امل�سنوعة من م�ستح�رسات كيميائية م�سبوهة وم�رسة 

2t. انظر بهذا ال�سدد الن�رسة اليومية لوزارة ال�سحة اخلا�سة بتطور فريو�ض كورونا ببالدنا مبوقع 

الوزارة الإلكرتوين.
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بال�سحة العامة، وتوقيف 28 �سخ�سا لال�ستباه يف تورطهم يف عر�سها 

3
للرتويج بالأ�سواق.

ومن جهة اأخرى، برزت عدة انعكا�سات للحجر على عدد من الفئات 

اله�سة، حيث قامت عدة هياآت دولية اأو غري حكومية وموؤ�س�سات ر�سمية 

بت�سليط ال�سوء على هذه النعكا�سات �سواء ما تعلق منها بالعنف �سد 

الن�ساء، وو�سعية الأطفال، والتعليم عن بعد، واملهاجرين.

ويف هذا اخل�سم، اتخذت الدولة املغربية اجراءات ا�ست�رسافية جديدة 

يف هذه املعركة، اإذ ابرمت، بتعليمات من جاللة امللك، اتفاقات مع عدد 

بل  انتاجه،  املزمع  اللقاح  على  احل�سول  ق�سد  والدول  املختربات  من 

وامل�ساركة مع البع�ض يف التجارب املخربية مع متطوعني مغاربة.

والداخلية  ال�سحة  )وزارات  املعنية  احلكومية  اجلهات  قامت  كما 

واجلماعات الرتابية...( باإجراء تداريب جماعية يف عدة مناطق ت�ستوحي 

اإيجابيا  اأثر  التدابري  هذه  تركت  وقد  املفرت�سة.  التلقيح  حمالت  اأجواء 

النفق املظلم.  واأمال لدى فئات وا�سعة من املواطنني بقرب اخلروج من 

اإل اأن هذه التدابري افتقدت ملرافقة توا�سلية فعالة ومعبئة، الأمر الذي 

قد ينعك�ض �سلبا على نف�سية املواطنني خا�سة وهم يتابعون الإجراءات 

العملية التي اتخذتها عدة دول عرب العامل.

اإل اأن النخراط ال�ستباقي بروؤية ا�سرتاتيجية يف جمال احل�سول على 

فئات  لتمكني خمتلف  العمل  وخطط  التدخل  اأ�سكال  واإعداد  اللقاح 

نتائج هامة عند  واأعطت  ا�ست�رسافية وفعالة  تلقيه، كانت  ال�سكان من 

املوفقة  التجارب  املغربية من بني  التجربة  اعتبار  التنفيذ، مما مكن من 

الليكرتوين  باملوقع  املن�سورة  الوطني  لالأمن  العامة  لالإدارة  ل�سنة 2020  ال�سنوية  3t. احل�سيلة 

/https://www.hespress.com .2020 ه�سربي�ض بتاريخ 24 دجنرب
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4
على امل�ستوى الدويل.

ونهاية  للحجر  التدريجي  الرفع  بني  الفا�سلة  املرحلة  عرفت هذه  وقد 

ال�سنة، �سدور جمموعة من الدرا�سات والبحوث التقييمية لبع�ض املجالت.

ونظرا لكون املو�سوع لزال يحظى باهتمام خا�ض من طرف املواطنني 

ال�سيا�سني والربملانيني والإعالم واملكونات املدنية، ارتاأى مركز  والفاعلني 

درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن 

 ،2020 يوليوز  اأ�سدراه يف  الذي  للتقرير  التكميلية  املذكرة  هذه  اإعداد 

ليوفر مادة تكميلية ذات فائدة بالن�سبة ملتتبعي هذه املراحل اجلديدة، 

والإجراءات املتخذة وم�ساءلة ال�سيا�سات العمومية يف هذا املجال، وتوفري 

جرد للقوانني والإجراءات ور�سد ما �سدر من درا�سات قد تفيد �سناع 

القرار والربملانيني والباحثني وكل مهتم باملو�سوع.

»تدبري  لتقرير  التكميلي  العمل  هذا  يف  وفقنا  قد  نكون  اأن  وناأمل 

الإن�سان«،  وحقوق  الأمنية  احلكامة  باملغرب:  ال�سحية  الطوارئ  حالة 

الذي اأ�سدره مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف 

حلوكمة قطاع الأمن يف يونيو 2020.

�صي�صيل ل كوت  احلبيب بلكو�س
مديرة برامج املغرب 

مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن
رئي�س مركز درا�صات حقوق 

الإن�صان والدميقراطية

4t. ) اإن هذه املرحلة ل تدخل �سمن الفرتة التي يغطيها هذا التقرير التكميلي، ولكن من املمكن 

الطالع على موؤ�رسات ومراحل هذه اخلطة ونتائجها من خالل اأرقام وبالغات وزارة ال�سحة 

املغربية(.



I. التدبري ال�صيا�صي ملرحلة ما بعد 
رفع احلجر ال�صحي
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اإجراءات  لتخفيف  امل�صاحبة  للإجراءات  عامة  خل�صات 
احلجر ال�صحي

بتخفيف  خا�سة  مقت�سيات  احلكومة  اأقرت  يونيو  تا�سع  من  ابتداء 

لتبداأ مرحلة جديدة من تدبري  ال�سحي،  املتعلقة بتدابري احلجر  القيود 

كبريا  تدهورا  الوبائية  املرحلة  خاللها  �ستعرف  ال�سحية  الطوارئ  حالة 

قيا�سا بالفرتة املمتدة من 02 مار�ض اإىل نهاية يوليوز 2020 )اأي الفرتة 

ماأزق،  نف�سها يف  العمومية  ال�سلطات  ِلتِجد  الأ�سحى(،  لعيد  الالحقة 

تواجهه حلد ال�ساعة )بداية دجنرب(، واملتمثل يف اإمكانية انهيار املنظومة 

ال�سحية من جهة، و�سعوبة العودة اإىل فر�ض حجر �سحي �سامل �سبيه 

باحلجر ال�سحي ال�سابق.

ول ُيعدُّ هذا الو�سع احلرج خا�سا بالتجربة املغربية واإمنا عا�سته كل 

الدول التي �سهدت موجة ثانية من تطور وباء كوفيد-19، ل�سبب ب�سيط 

َيْكُمُن يف �سعوبة توقع م�سار هذا الوباء، واأن احلل الوحيد الذي يُحدُّ 

منه حلد الآن يتمثل يف الإجراءات الوقائية ويف مقدمتها تقلي�ض حركة 

الب�رس، وهو ما جلاأ اإليه جرياننا يف الف�ساء املتو�سطي بالرغم من ق�ساوته 

على جميع الأ�سعدة،كما فعلت ذلك فرن�سا من خالل العودة اإىل حجر 

�سامل، اأو ا�سبانيا من خالل اإغالق مناطق كاملة كما حدث مع جهة 

ي�ساحبه  الإجراءات جمددا  اتخاذ مثل هذه  اأو كاطالونيا...اإن  مدريد 

جدل اإعالمي واحتجاجات من قبل جميع القطاعات بدون ا�ستثناء، غري 

اأن ذلك مل ُيْثِن ال�سلطات العمومية عن فر�ض احلجر جمددا ملا فيه من 

م�سلحة م�ستقبلية للمجتمع عامة.

اتخاذها منذ  التي مت  القرارات والإجراءات  ا�ستعرا�ض خمتلف  وقبل 

تا�سع يونيو للحد من انت�سار وباء كوفيد-19، نقدم مالحظتني تتعلقان 
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بالتعامل مع مرحلتني من تدبري حالة الطوارئ ال�سحية:

، متيزت بالإجراءات ال�ستباقية  ◀
5
الأوىل، كما �سجلت الدرا�سة الأ�سلية

بثقة  وخ�سو�سا  دولية،  باإ�سادة  حظيت  والتي  العمومية  لل�سلطات 

املواطنني على العموم يف تلك الإجراءات والنخراط اجلماعي يف احرتام 

والأمنية  الطبية  املوؤ�س�سات  تدخالت  وتثمني  ال�سحي  احلجر  قواعد 

ورجال ال�سلطة؛

الثانية، تتجلى اأهم معاملها يف تراجع من�سوب الثقة و�سعف النخراط  ◀

يف اإجراءات حماربة الوباء، ويف نف�ض الوقت تزايد القلق من اآثاره 

)فقدان م�سدر الدخل، اختاللت املنظومة ال�سحية...(، ولذي فاقم 

خل�سو�سيات  ت�ستجيب  مقنعة  توا�سلية  اإ�سرتاتيجية  غياب  منه 

املرحلة، وت�ساهم يف احلفاظ على م�ستوى النخراط مرتفعا. كما 

متَّ ت�سجيل الغياب التام ملوؤ�س�سات الو�ساطة الجتماعية.

انطالقا من هذه اخللفية، �سنعالج خا�سيات هذه املرحلة من خالل 

اأربع نقاط:

اأول -اأبرز مميزات مرحلة تخفيف قيود احلجر ال�سحي؛

ثانيا -التدبري املعياري لهذه الفرتة؛

ثالثا -قرارات التخفيف من الآثار ال�سلبية ل�ستمرار اجلائحة؛

اأول. اأبرز مميزات مرحلة تخفيف قيود احلجر ال�صحي
ا�ستمرت ال�سلطات العمومية يف اتخاذ قرارات واإجراءات متعددة يف 

حماولة للحد من انت�سار وباء كوفيد-19 اأو اإيجاد حلول لتداعياته الطبية 

5t. اإ�سدار مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن: تدبري 

حالة الطوارئ ال�سحية باملغرب – احلكامة الأمنية وحقوق الن�سان. �سل�سلة درا�سات. يوليوز 2020
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اأننا �سرنكز  والقت�سادية والجتماعية كما �سنتطرق لذلك لحقا. غري 

هنا على اإجراءين، اأحدهما اإيجابي والآخر كانت له تداعيات �سلبية.

لفريو�س  م�صاد  للقاح  ال�صريرية  التجارب  يف  امل�صاهمة   .1
كورونا - 19 

بداية  يف  احلال  كان  كما  ا�سرتاتيجي،  بعد  ذي  ا�ستباقي  اإجراء  يف 

اجلائحة من خالل اإحداث �سندوق خا�ض لتدبري انعكا�ساتها، وبانخراط 

ملكي مبا�رس، �سارعت اململكة املغربية اإىل التموقع يف ال�سوق ال�سيدلنية 

اإجازته. ومتت هذه  للح�سول على اجلرعات الالزمة من اللقاح مبجرد 

العملية وفق خطة حمكمة:

اأ. مرحلة النخراط يف توفري اللقاح

العتماد على �رسيك ا�سرتاتيجي مع تنويع اإمكانيات احل�سول على  ◀

ح�س�ض اإ�سافية من فرقاء اآخرين. هكذا وقع املغرب اتفاقات اأو مذكرات 

تفاهم مع كل من:

�سهر غ�ست  • - SinopharmCNBG - يف  �سينوفارم  ال�سينية  ال�رسكة 

اإىل  العادي  التجاري  العقد  اإطار  التفاقية  هذه  وتتعدى   ،2020

اتفاقية �رساكة ا�سرتاتيجية؛

مذكرة تفاهم يف 18 �ستنرب 2020 لقتناء اللقاحات امل�سادة لفريو�ض  •

من  برتخي�ض   ،R-Pharm فارم  اآر  �رسكة  تنتجها  التي   19 كوفيد 

جمموعة اأ�سرتازينيكا -AstraZeneca- الربيطانية ال�سويدية؛

فايزر  • الأمريكية،  اللقاحات  منتجي  مع  مفاو�سات  فتح 

 -Johnson & Johnson  - جون�سون  وجون�سو�ساآند   -Pfizer-

.-CanSinoBiologics - وكان�سينوبيولوجيك�ض
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تقوم العالقة ال�سرتاتيجية مع �سينوفارم ال�سينية على الأ�س�ض التالية: ◀

امل�ساركة يف املرحلة الثالثة للتجارب ال�رسيرية للقاح امل�ساد لفريو�ض  •

كوفيد 19عن طريق م�ساهمة 600 متطوع وفق ما تقت�سيه املعايري 

6
الطبية الدولية، والتي اأف�ست اإىل نتائج اإيجابية؛

مُح له يف مرحلة  • نقل تكنولوجيا اإنتاج اللقاح اإىل املغرب، مما َي�سْ

لحقة من دخول دائرة الإنتاج ويف ذلك فوائد متعددة انطالقا 

ِن من  من توفري اللقاح حمليا وللف�ساء الإفريقي، و�سول اإىل التَّمكُّ

هذه التكنولوجيا كقيمة م�سافة اإىل ال�سناعة ال�سيدلنية لبالدنا؛

• 7
تزويد املغرب باللقاحات التي يحتاجها.

ب. مرحلة التنزيل العملي

متيزت هذه املرحلة باتخاذ اإجراءين اأ�سا�سني:

ب.1. اإقرار الفل�سفة املوؤطرة لعملية اللقاح وا�سرتاتيجية 

تنزيله

تراأ�ض جاللة امللك حممد ال�ساد�ض، يوم الثنني 9 نونرب 2020 جل�سة 

واأعطى  التلقيح �سد فريو�ض كوفيد-19،  عمل خ�س�ست لإ�سرتاتيجية 

اأجل اإطالق عملية مكثفة للتلقيح يف الأ�سابيع  جاللته توجيهاته من 

الالحقة، بهدف تاأمني تغطية لل�ساكنة بلقاح كو�سيلة مالئمة للتح�سني 

�سد الفريو�ض والتحكم يف انت�ساره. و�سيتم ذلك عن طريق:

بكميات  • وتوفريه  وت�سامني  اجتماعي  اإطار  يف  للقاح،  الولوجية 

كافية؛

6t. بالغرئي�ض احلكومة بتاريخ 12 نونرب 2020: تعليمات ملكية لإطالق عملية مكثفة للتلقيح 

 https://www.cg.gov.ma/ar/-19.سد كوفيد-19.ميكن الطالع عليه مبوقع رئا�سة احلكومة�

7. https://www.diplomatie.ma/fr/.
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�رسورة اأن تعمل ال�سلطات املخت�سة يف اجلانب اللوج�ستيكي على: •

وا�سعة  ◀ الوطنية  العملية  لهذه  اجليدين  وال�سري  الإعداد  على  ال�سهر 

النطاق، �سواء على امل�ستوى ال�سحي اأو اللوجي�ستيكي اأو التقني؛

توفري اللوجي�ستيك الطبي للنقل، والتخزين واإدارة اللقاح على كافة  ◀

الرتاب الوطني وو�سع نظام ناجع للت�سجيل القبلي للم�ستفيدين؛

بقطاع  ◀ العاملني  ول�سيما  املعنية،  والوزارات  امل�سالح  تعبئة جميع 

ال�رسوري  الدعم  وكذا  الأمنية،  والقوات  الرتابية  والإدارة  ال�سحة، 

للقوات امل�سلحة امللكية، وفقا للمهام املنوطة بها من طرف �ساحب 

اجلاللة القائد الأعلى ورئي�ض اأركان احلرب العامة للقوات امل�سلحة 

ال�سلطات  �رسعت  -19. وقد  كوفيد  حماربة  اإطار  يف  امللكية، 

وتنفيذ  تنظيم  ونظرية حول  ميدانية  تداريب  اإجراء  العمومية يف 

عملية التلقيح مع الفئات املعنية يف عدة ناطق من البالد؛

•  18 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  للمواطنني  العملية  هذه  تغطية 

على  الأولوية  و�ستعطى  لقاحي يف حقنتني.  �سنة، ح�سب جدول 

اخل�سو�ض للعاملني يف اخلطوط الأمامية، وخا�سة العاملني يف 

جمال ال�سحة، وال�سلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملني بقطاع 

وذلك  اله�سة،  والفئات  امل�سنني  الأ�سخا�ض  وكذا  الوطنية،  الرتبية 

8
قبل تو�سيع نطاقها على باقي ال�ساكنة.

ويف الثامن )8( من �سهر دجنرب 2020 �سدر بالغ عن الديوان امللكي 

يت�سمن توجيهات ملكية باعتماد جمانية التلقيح لفائدة جميع املواطنات 

واملواطنني.

8t. بالغ الديوان امللكي بتاريخ 09 نونرب 2020. ميكن الطالع عليه يف موقع البوابة الوطنية.

/https://www.maroc.ma/ar
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ب.2. اإقرار جمانية التلقيح

اإطالق  اإىل  الهادفة   2020 نونرب  اإقراُرها يف  متَّ  التي  للفل�سفة  تنزيال 

عملية مكثفة للتلقيح �سد فريو�ض كوفيد-19. اأ�سدر جاللة امللك بتاريخ 

8 دجنرب 2020 تعليماته للحكومة ق�سد اعتماد جمانية التلقيح �سد 

هذا الوباء لفائدة جميع املغاربة.

وتهدف هذه العملية اإىل توفري اللقاح جلميع املغاربة، كو�سيلة مالئمة 

للتح�سني �سد الفريو�ض والتحكم يف انت�ساره، يف اأفق عودة املواطنني، 

9
تدريجيا ملمار�سة حياتهم العادية، يف طماأنينة واأمان.

2. الإجراءات املواكبة لعيد الأ�صحى
تزامن اإحياء عيد الأ�سحى )31 يوليوز( مع املرحلة الثالثة من تخفيف 

انت�سار  �ساهمت يف  وا�سعة  تنقالت  ، و�ساحبته حركة 
10
ال�سحي احلجر 

الأقل  على  اأو  اآمنة  كانت  اأماكن  اإىل  واإي�ساله  كوفيد-19،  لوباء  كبري 

متحكم يف و�سعها، مما بات يهدد كل املجهودات التي مت حتقيقها منذ 

فر�ض حالة الطوارئ ال�سحية يف �سهر مار�ض 2020، والتي كانت حمط 

اإجماع وطني واإ�سادة دولية وا�سعة. 

هذا الو�سع ُي�ساِئُلنا بقوة: اأمل يكن من احلكمة اتخاذ قرار ب�سمول 

حالة احلجر ال�سحي عيد الأ�سحى كما كان احلال مع احتفالت عيد 

لي�ض  الأ�سحى  عيد  اإلغاء  اأن  بامل�ساجد...علما  ال�سالة  اإقامة  اأو  الفطر 

9t. بالغ من الديوان امللكي بتاريخ 8 دجنرب 2020، متوفر مبوقع البوابة الوطنية.

https://www.maroc.ma/ar

10t. متديد مدة �رسيان مفعول حالة الطوارئ ال�سحية ب�سائر اأرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�سي 

فريو�ض كورونا -كوفيد 19من يوم اجلمعة 10 يوليو 2020 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية 

يوم الثنني 10 اأغ�سط�ض 2020 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء. اجلريدة الر�سمية عدد 6898 مكرر-

17 ذو القعدة 1441)9 يوليو2020(.
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�سنوات  نتيجة   1983 �سنة  بالدنا  عرفته  اأن  �سبق  اإذ  اجلديد،  بالإجراء 

اجلفاف املتتالية التي �سهدتها خالل ثمانينات القرن املا�سي.

اأ. تطور الو�سعية الوبائية باملغرب

الرتاكمية للفرتة املرتاوحة ما بني 26 يوليوز  الوبائية  جاءت احل�سيلة 

و22 نونرب 2020 على ال�سكل التايل: 

جمموعالفرتة املعنية
احلالت املوؤكدة

جمموع 
املتعافني

جمموع 
الوفيات

2625.53718.43538211 يوليوز 2020

0366.85551.223125312 �ستنرب 2020

30123.653102.7152194 �ستنرب 2020

30215.294177.9253625 اأكتوبر 2020

324.941270.457531613 22 نونرب 2020

3496542 394821 10564 دجنرب 2020

ي املقارنة، اأنَّ احلالت  ُح من اجلدول اأعاله، وبالعتماد على حدَّ يتَّ�سِ

 .
14
املوؤكدة �سجلت ارتفاعا مبا يناهز 13 مرة، والوفيات ما يقارب 14 مرة

11. Bulletin épidémiologique COVID-19. N° 9 du 06 Aout 2020. Disponible au: 
http://www.covidmaroc.ma/Pages/LESINFOAR.aspx

12t. مل نتوفر على الح�سائيات اخلا�سة ب�سهر غ�ست لذلك جلاأنا اإىل اأقرب تاريخ من نهايته 

)03 �ستنرب(.

13t. جميع الح�سائيات م�ستمدة من البوابة الر�سمية لفريو�ض كورونا باملغرب

http://www.covidmaroc.ma/Pages/LESINFOAR.aspx.

14t. جتدر الإ�سارة اإىل اأن حتليل املنحنيات الوبائية ل ُيْقت�رَسُ فيها فقط على قراءة خطية.
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اأيام عيد الأ�سحى كان لها ن�سيب يف  التنقل وال�سفر  اأنَّ كرثة  نعتقد 

تزامنت مع  التي  والفالحية  ال�سناعية  البوؤر  الو�سعية، عالوة على  هذه 

هذه الفرتة، خا�سة يف ظل �سعف مراقبة عدد مهم من وحدات القطاع 

هذه  تف�سي  ومع  املحددة.  الوقائية  الإجراءات  اتخاذها  وعد  اخلا�ض 

من  عدد  اإغالق  منها  �سارمة،  اإجراءات  ال�سلطات  اتخذت  احلالت، 

الوحدات الإنتاجية

به  بالحتفال  ال�سماح  اإن  القول  ميكن  الأ�سحى،  عيد  بخ�سو�ض 

توفري  يف  الرغبة  اإل  ا�ستثنائية  و�سعية  ظل  يف  تف�سري  من  له  لي�ض 

�رسوط النتعا�ض الذي يحتاجه العامل القروي يف �سنة متيزت باجلفاف 

خالل  من  الفالحني،  على  ال�سحي  للحجر  الأوىل  الفرتة  وبانعكا�سات 

ترويج املا�سية بالأ�سواق املَديِنيَّة.

�سحيح اأنَّ ال�سلطات العمومية كانت يف و�سع �سعب، لكن الإجراءات 

ال�ستباقية واجلريئة التي اتخذتها ملواجهة انهيار القطاعات القت�سادية 

ل �سيما احليوية وكذا انعكا�ساتها الجتماعية، كان بالإمكان اأن ت�سمل 

القطاع التقليدي لرتبية املوا�سي بربنامج خا�ض به، تفاديا لالأ�سواأ، ل�سيما 

املوؤ�رسات الأوىل لتخفيف احلجر مل تكن م�سجعة من خالل بروز  واأن 

البوؤر ال�سناعية الأوىل والكتظاظ الرهيب الذي �سجلته ال�سواطئ التي 

�ُسِمَح بارتيادها خالل الفرتة الأوىل من رفع احلجر، وهو ما دفع اإىل 

اإعادة اإغالق ال�سواطئ اأمام امل�سطافني مرة اأخرى.

ب. الإجراءات املواكبة لعيد الأ�سحى

التقيد  على  احلث  املرحلة،  هذه  يف  العمومية،  ال�سلطات  وا�سلت 

�سعيد  م�ستح�رسة-على  ال�سالمة،  وتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

مثالني  وَن�سوُق  الب�رسية،  والتجمعات  التنقالت  كرثة  اخلطاب-خماطر 
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دالني على ذلك:

يوم  ◀ م�ساء  عقدها  �سحافية  ندوة  خالل  احلكومة،  رئي�ض  دعوة 

الأحد 19 يوليوز 2020 مبنا�سبة املرور للمرحلة الثالثة من خمطط 

تخفيف احلجر ال�سحي، والتي تزامنت مع الفرتة ال�سيفية واأيام عيد 

الأ�سحى، جميع املواطنات واملواطنني ب�رسورة:

موا�سلة التزامهم الكامل والتقيد ال�سارم بكافة الإجراءات الحرتازية  •

املعتمدة من طرف ال�سلطات ال�سحية؛

بدل مزيد من احليطة واحلذر من اجلميع، وعدم ال�سفر اإل لل�رسورة  •

على اعتبار اأن احلركة املكثفة بني املدن والأقاليم اأ�سبحت �سببا يف 

15
نقل الفريو�ض من مكان لآخر.

بالغ م�سرتك لوزارة الداخلية ووزارة الفالحة وال�سيد البحري والتنمية  ◀

القروية واملياه والغابات بتاريخ 8 يوليوز 2020، حول تدابري وقائية 

اإ�سافية يف �سياق جائحة كوفيد-19؛ حيث ركز هذا البالغ، على 

الجراءات ال�سحية الوقائية ذات ال�سلة باأ�سواق املا�سية املخ�س�سة 

16
لعيد الأ�سحى ومهن اجلزارة اإبان هذه الفرتة.

العمومية كانت  ال�سلطات  اأن  ال�سالفني  املثالني  يظهر جليا من خالل 

اأ�ساحي  لبيع  املخ�س�سة  الأ�سواق  بتجمعات  املحدقة  للمخاطر  ُمْدِرَكة 

العيد واللقاءات العائلية املرتبطة به، بل اإنَّ بالغ الوزارتني اعترب الإجراءات 

التدابري  باقي  اإىل  ُت�ساف  اأي  اإ�سافية«  وقائية  »تدابري  هي  اأقرها  التي 

خطورة  مبدى  ال�سعور  عن  تعبري  ذلك  ويف  �سلفا،  املتخذة  الحرتازية 

https ://www.cg.gov.ma/ar :15. متوفر مبوقع رئا�سة احلكومة على الرابط التايلt

16t. لالطالع على مكونات البالغ كاملة،يرجى زيارة املوقع اخلا�ض بالبالغات املتعلقة بفريو�ض 

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx .كورونا امل�ستجد
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انعكا�ض هذه الفرتة املحدودة يف الزمن على الو�سع ال�سحي للبالد وما 

يرتبط به من تداعيات اقت�سادية واجتماعية.

قرارا  العمومية  ال�سلطات  اتخذت  والتح�سي�ض،  التوعية  مقابل خطاب 

يعترب لوحده خطرا على �رسعة انت�سار الوباء، زيادة على الفو�سى العارمة 

التي اأحدثها على �سعيد تنظيم حركة ال�سري واجلولن على �سعيد الرتاب 

الوطني كافة، ويتعلق الأمر بالقرار امل�سرتك لوزارتي الداخلية وال�سحة ليوم 

الأحد 26 يوليوز 2020 والقا�سي مبنع التنقل انطالقا ِمْن اأو يف اجتاه مدن 

الدار البي�ساء ومراك�ض وطنجة وفا�ض ومكنا�ض و�سطات وبر�سيد وتطوان.

َر اتخاذ هذا القرار بالرتفاع الكبري، خالل تلك الفرتة، يف عدد  لقد ُبرِّ

الإ�سابات بفريو�ض كورونا، مما يزيد يف تاأكيد اأن القرار الأ�سلم حينها 

كان، لي�ض هو الإجراءات الحرتازية املذكورة �سلفا، بالرغم من اأهميتها، 

واإمنا قرار ا�سرتاتيجي ا�ستباقي كما عهدنا يف تدبري اجلائحة منذ بداية 

مار�ض املا�سي.

ين�ساف اإىل ذلك، الطريقة التوا�سلية التي بقيت على حالتها الأ�سلية، 

ومل تواكب متطلبات تطور الوباء من جهة، والرتاخي امللحوظ للمواطنني 

يف التقيد ال�سارم ب�سوابط احلجر ال�سحي، يف انتظار التو�سل بالتلقيح، 

للحد من انت�سار الوباء وانعكا�ساته ال�سلبية.

وتقييم  تتبع  هناك  امليداين،  ال�سعيد  على  اأنه  اإىل  الإ�سارة،  جتدر 

منتظم للجنة العلمية والتقنية وجلان اليقظة والتتبع للو�سعية الوبائية 

يف البالد ب�سفة عامة، وعلى �سعيد كل اإقليم ب�سفة خا�سة، وكذا �رسعة 

تدخل ال�سلطات ال�سحية والأمنية والع�سكرية، بفر�ض اإجراءات ملواجهة 

كل بوؤرة وبائية جديدة يف حماولة منها لل�سيطرة عليها واحليلولة دون 

انت�سار رقعتها.
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ثانيا. التدبري املعياري لفرتة تخفيف احلجر ال�صحي
1. تعديل املر�صوم بقانون املتعلق ب�صن اأحكام خا�صة بحالة 

الطوارئ ال�صحية
�سدرت يف الفرتة املرتاوحة ما بني 9 يونيو و18 نونرب 2020 ثالثة )03( 

ن�سو�ض لتغيري اأو تتميم اأو تطبيق املر�سوم بقانون رقم 2.20.292 ال�سادر 

يف 28 من رجب 1441 )23 مار�ض 2020( املتعلق ب�سن اأحكام خا�سة 

بحالة الطوارئ ال�سحية واإجراءات الإعالن عنها:

َل  قانون رقم 42.20 بتغيري املر�سوم بقانون رقم 2.20.292، والذي َعدَّ

مقت�سيات املادة ال�ساد�سة منه، وذلك من خالل تاأهيل احلكومة خالل 

فرتة حالة الطوارئ ال�سحية ل: 

يف  ◀ عليها  املن�سو�ض  الآجال  من  اأجل  كل  مفعول  �رسيان  وقف 

الن�سو�ض الت�رسيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل، اإذا تبني لها اأن 

ا�ستمرار �رسيانه يحول دون ممار�سة الأ�سخا�ض املعنيني به حلقوقهم 

اأو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا الأجل ب�سبب الإجراءات املتخذة من 

قبل ال�سلطات العمومية املخت�سة للحد من تف�سي الوباء؛

الآجال  ◀ مفعول  �رسيان  وقف  حالت  تنظيمي  بن�ض  د  حُتدِّ اأْن 

.
17
املذكورة

مر�سوم بقانون رقم 2.20.503 �سادر يف 17 من ذي احلجة 1441 )7 

اأغ�سط�ض 2020( بتتميم املر�سوم بقانون، عن طريق اإقرار غرامة ت�ساحلية 

ملخالفة اإجراءات احلجر ال�سحي، وذلك من خالل:

17t. اجلريدة الر�سمية عدد 6903 -6 ذو احلجة 1441)27 يوليوز 2020(. ميكن الطالع على 

اجلريدة الر�سمية مبوقع الأمانة العامة للحكومة.
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الأداء الفوري لغرامة ت�ساحلية جزافية قدرها ثالثمائة )300( درهم  ◀

يوؤديها املخالف فورا بناء على اقرتاح من ال�سابط اأو العون حمرر 

املح�رس، وذلك مقابل و�سل بالأداء؛

اإحالة املح�رس اإىل النيابة العامة املخت�سة داخل 24 �ساعة من تاريخ  ◀

معاينة املخالفة وذلك يف حالة عدم الأداء الفوري للغرامة الت�ساحلية 

اجلزافية؛

اأداء الغرامة الت�ساحلية اجلزافية عدم حتريك الدعوى  ◀ يرتتب على 

.
18
العمومية

 12(  1441 احلجة  ذي  من   22 يف  �سادر   2.20.572 رقم  مر�سوم 

اأغ�سط�ض 2020( لتطبيق اأحكام املادة الرابعة املكررة من املر�سوم بقانون 

اأداء الغرامات الت�ساحلية اجلزافية، وفق  رقم2.20.292 من خالل �سبط 

امل�سطرة التالية:

املح�رس  ◀ العون حمرر  اأو  ال�سابط  اإىل  الغرامة  لهذه  الفوري  الأداء 

نقدا؛

اإمكانية منح ال�سابط اأو العون حمرر املح�رس مهلة لالأداء داخل  ◀

اأجل ل يتعدى 24 �ساعة من تاريخ معاينة املخالفة، اإذا مل يتاأت 

للمخالف اأداء الغرامة مبكان معاينة املخالفة؛

من  ◀ نظريا  املخالف  اإىل  العون  اأو  ال�سابط  ي�سلم  احلالة،  هذه  يف 

املح�رس ويعني له امل�سلحة الأمنية اأو مركز الدرك امللكي الذي مت 

اأداء  يف دائرته معاينة املخالفة ح�سب احلالة، والذي يجب عليه 

الغرامة به؛

18t. اجلريدة الر�سمية عدد 6906 مكرر 18 ذو احلجة 1441)8 غ�ست 2020(.



29

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب - الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان
الجزء الثاني: مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي

◀ .
19
يتعني على املخالف الإدلء بهذا النظري قبل اأداء الغرامة

2. اإجراءات ذات �صلة باملجال الجتماعي
يتعلق الأمر بالإجراءات اخلا�سة باأداء الدفعة الثالثة من الدعم ال�ستثنائي 

املقدم لالأ�رس العاملة بالقطاع غري املهيكل؛من خالل اإ�سدار مر�سوم بقانون 

رقم 2.20.605 �سادر يف 26 من حمرم 1442 )15 �سبتمرب 2020( ب�سن 

الوطني  بال�سندوق  املنخرطني  امل�سغلني  بع�ض  لفائدة  ا�ستثنائية  تدابري 

لل�سمان الجتماعي والعاملني لديهم امل�رسح بهم وبع�ض فئات العمال 

املت�رسرين  ال�سندوق،  املوؤمنني لدى  الأجراء  امل�ستقلني والأ�سخا�ض غري 

20
من تداعيات تف�سي جائحة فريو�ض كورونا » كوفيد -19 «.

3. مرا�صيم متديد حالة الطوارئ
�رسيان  مرا�سيم متديد مدة   )07( �سبعة  يونيو 2020   09 �سدر منذ 

مفعول حالة الطوارئ ال�سحية ب�سائر اأرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�سي 

فريو�ض كورونا -كوفيد :19

يونيو  ◀  9(  1441 �سوال  من   17 يف  �سادر   2.20.406 رقم  مر�سوم 

2020( بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 يف 

اإىل غاية يوم اجلمعة 10 يوليو 2020 يف  ال�ساد�سة م�ساء  ال�ساعة 

من  بالتخفيف  خا�سة  مقت�سيات  وب�سن  م�ساء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

21
القيود املتعلقة بحالة الطوارئ ال�سحية.

مر�سوم رقم 2.20.456 �سادر يف 17 من ذي القعدة 1441 )9 يوليو  ◀

ال�رسيان من يوم اجلمعة 10 يوليو 2020 يف  2020( بتمديد مدة 

19t. اجلريدة الر�سمية عدد 6908 -23 ذو احلجة 1441)13غ�ست 2020(.

20t. اجلريدة الر�سمية عدد6918- 28 حمرم 1442)17 �ستنرب 2020(.

21t. اجلريدة الر�سمية عدد 6889 مكرر-)�سوال 1441( 9 يونيو 2020.
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ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم الثنني 10 اأغ�سط�ض 2020 يف 

.
22
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

◀  7(1441 احلجة  ذي  من   17 يف  �سادر   2.20.526 رقم  مر�سوم 

اأغ�سط�ض 2020( بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الثنني 10 اأغ�سط�ض 

2020 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم اخلمي�ض 10 �سبتمرب 

.2000 
23
يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

�سبتمرب  ◀  9(1442 من حمرم   20 �سادر يف   2.20.631 رقم  مر�سوم 

ال�رسيان من يوم اخلمي�ض 10 �سبتمرب 2020  2020( بتمديد مدة 

. 
24
اإىل غاية يوم ال�سبت 10 ااأكتوبر2000 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

مر�سوم رقم 2.20.711 �سادر يف 20 من �سفر 1442)8 اأكتوبر 2020(  ◀

بتمديد مدة ال�رسيان من يوم ال�سبت 10 اأكتوبر 2020 يف ال�ساعة 

ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم الثالثاء 10 نوفمرب 2020 يف ال�ساعة 

25
ال�ساد�سة م�ساء.

مر�سوم رقم 2.20.788 �سادر يف 19 من ربيع الأول 1442)5 نوفمرب  ◀

2020( بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الثالثاء 10 نوفمرب 2020 يف 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم اخلمي�ض 10 دي�سمرب 2020 يف 

.
26
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

◀  4(  1442 الآخر  ربيع  من   18 يف  �سادر   2.20.882 رقم  مر�سوم 

دجنرب   10 الثالثاء  يوم  من  ال�رسيان  مدة  بتمديد  دي�سمرب2020( 

22t. اجلريدة الر�سمية عدد 6898 مكرر-17 ذو القعدة 1441)9 يوليو2020(.

23t. اجلريدة الر�سمية عدد 6906 مكرر 18 ذو احلجة 1441)8 غ�ست 2020(.

24t. اجلريدة الر�سمية عدد 6915 مكرر-20 حمرم 1442)9 �ستنرب 2020(.

25t. اجلريدة الر�سمية عدد 6924- 20 �سفر 1442)8 اأكتوبر 2020(.

26t. اجلريدة الر�سمية عدد 6933-23 ربيع الأول 1442)9 نونرب 2020(.
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2020 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم اخلمي�ض 10 يناير 

2021 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.

ثالثا. قرارات التخفيف من الآثار ال�صلبية ل�صتمرار اجلائحة
�سدرت يف هذا الإطار عدة قرارات ملواكبة الآثار املرتتبة عن اجلائحة 

اأو  واجتماعيا،  اقت�ساديا  ال�سلبية  انعكا�ساتها  من  للحد  حماولة  يف 

لتوجيه املنفذين للقانون نحو ممار�سات ف�سلى ذات �سلة بهذا املجال.

وميكن ترتيبها وفق املنهاج التايل:

1. اإجراءات للتخفيف من قيود احلجر ال�صحي
ال�سحة  ◀ ووزارة  الداخلية  لوزارة  م�سرتك  بالغ   :2020 يونيو   09

يتعلق ب�سن مقت�سيات خا�سة بالتخفيف من تدابري احلجر ال�سحي 

تدريجية عرب  وب�سفة  اإقليم  اأو  عمالة  لكل  الوبائية  احلالة  ح�سب 

ابتداء من 11 يونيو 2020. ومبوجب هذا املخطط،  عدة مراحل، 

مت تق�سيم عمالت واأقاليم اململكة، وفق املعايري املحددة من طرف 

ال�سلطات ال�سحية، اإىل منطقتني: 

منطقة التخفيف رقم 1 وت�صم: •
عمالة واأقاليم جهة ال�رسق، اأقاليم جهة بني مالل-خنيفرة، اأقاليم جهة 

كلميم- اأقاليم جهة  �سو�ض-ما�سة،  واأقاليم جهة  درعة-تافياللت، عمالتا 

واد نون، اأقاليم جهة العيون-ال�ساقية احلمراء، اإقليما جهة الداخلة-وادي 

الفح�ض-اأجنرة،  اإقليم  تطوان،  اإقليم  امل�سيق-الفنيدق،  عمالة  الذهب، 

اإقليم احل�سيمة، اإقليم �سف�ساون، اإقليم وزان، عمالة مكنا�ض، اإقليم اإفران، 

اإقليم  تاونات،  اإقليم  بوملان،  اإقليم  �سفرو،  اإقليم  يعقوب،  مولي  اإقليم 

تازة، اإقليم اخلمي�سات، اإقليم �سيدي قا�سم، اإقليم �سيدي �سليمان، اإقليم 
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قلعة  اإقليم  احلوز،  اإقليم  �سي�ساوة،  اإقليم  بنور،  �سيدي  اإقليم  �سطات، 

ال�رساغنة، اإقليم ال�سويرة، اإقليم الرحامنة، اإقليم اآ�سفي، اإقليم اليو�سفية.

منطقة التخفيف رقم 2 وت�صم: •
احلاجب،  اإقليم  فا�ض،  عمالة  العرائ�ض،  اإقليم  طنجة-اأ�سيلة،  عمالة 

القنيطرة،  اإقليم  ال�سخريات-متارة،  عمالة  �سال،  عمالة  الرباط،  عمالة 

عمالة الدار البي�ساء، عمالة املحمدية، اإقليم اجلديدة، اإقليم النوا�رس، 

27
اإقليم مديونة، اإقليم بن�سليمان، اإقليم بر�سيد، عمالة مراك�ض.

يعتمد  اأ�سبوعي  تقييم  على  خمتلطة  وحملية  جهوية  جلان  ت�سهر 

املنطقتني 1  العمالت يف  موؤ�رسات دقيقة بخ�سو�ض ت�سنيف وترتيب 

و2. وتقوم باتخاذ الإجراءات ال�رسورية عندما يتجاوز معدل الإ�سابة 50 

حالة على 100 األف ن�سمة، عرب منع التنقل من واإىل هذه الأقاليم واتخاذ 

.
28
اإجراءات عديدة على �سعيد هذه املناطق

21 يونيو 2020: بالغ م�سرتك لوزارة الداخلية ووزارة ال�سحة ووزارة  ◀

ال�سناعة والتجارة والقت�ساد الأخ�رس والرقمي،يتعلق باإقرار التدابري 

املرافقة للمرحلة الثانية من »خمطط تخفيف احلجر ال�سحي« مع 

الأخذ بعني العتبار �رسورة حتقيق التوزان بني تطورات الو�سعية 

الوبائية يف اململكة ومتطلبات العودة التدريجية اإىل احلياة الطبيعية 

واإعادة حتريك عجلة القت�ساد الوطني؛

ال�سناعة  ◀ ووزارة  الداخلية  لوزارة  م�سرتك  بالغ   :2020 22يونيو 

القا�سية  الإجراءات  د  والرقمي،ُيحدِّ الأخ�رس  والقت�ساد  والتجارة 

املتخذة خالل  ال�سحي  التخفيف من قيود احلجر  تدابري  املرجع: لالطالع على خمتلف   .27t

املرحلة الأوىل، التي ابتداأت يف11 يونيو 2020، بخ�سو�ض ا�ستئناف الأن�سطة القت�سادية على 

امل�ستوى الوطني وبتخفيف القيود اخلا�سة باملنطقة رقم 1 واملنطقة رقم 2.

28t. تدخل الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية، خالل جل�سة الأ�سئلة ال�سفوية الأ�سبوعية مبجل�ض 

النواب، ليوم الثنني 26 اأكتوبر 2020.
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بتفعيل املرحلة الثانية من خمطط تخفيف احلجر ال�سحي من خالل 

دعوة القطاعات املعنية باللتزام امل�سوؤول والتقيد ال�سارم بالتدابري 

الوقائية والحرتازية املو�سى بها من طرف ال�سلطات احلكومية، من 

امل�ستخدمني  اآمنة ت�سمن �سالمة و�سحة  توفري ظروف عمل  اأجل 

.
29

والزبناء وحتد من انت�سار عدوى فريو�ض كوفيد19 

مركزية  • خمتلطة  جلان  �ستقوم  التجارية:  املوؤ�س�سات  بخ�سو�ض 

وحملية بتكثيف عمليات املراقبة، كما �ستلجاأ ال�سلطات املخت�سة، 

بناء على مالحظات هذه اللجان، اإىل اإغالق كل موؤ�س�سة اأو حمل 

جتاري ثبت اإخالله ب�سوابط ال�سالمة ال�سحية؛

بالن�سبة للمقاولت والوحدات الإنتاجية واملراكز التجارية: �ست�سمل  •

عمليات املراقبة املحاور ال�سبعة املن�سو�ض عليها بربوتوكول تدبري 

خطر العدوى بوباء كوفيد 19 يف اأماكن العمل، واملتعلقة مبخطط 

ال�سحية  العمل، والتكويـن والتح�سي�ض، والتدابري  الوقاية، وتنظيم 

والتكفل  امل�ستخدمني،  ونقل  الغذائية،  الوجبات  وتناول  اخلا�سة، 

.
30
بال�سخ�ض امل�ساب اأو امل�سكوك يف اإ�سابته

2. قرارات اتخذتها جلنة اليقظة القت�صادية
06 غ�ست 2020: اتخاذ تدابري ملواكبة املقاولت التي تعرف �سعوبات،  ◀

وا�ستباق التداعيات الجتماعية والقت�سادية: 

29t. لالطالع على خمتلف الإجراءات املتخذة �سواء لإنعا�ض الأن�سطة القت�سادية على امل�ستوى 

الوطني اأو التدابري املقررة على م�ستوى منطقة التخفيف الأوىل اأو الثانية.

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx

ال�سحية، على  الوقاية  الذكر وتفا�سيل خمتلف تدابري  ال�سالف  الربوتوكول  30t. لالطالع على 

املوقع الر�سمي لوزارة ال�سناعة والتجارة والقت�ساد الأخ�رس والرقمي.

www.mcinet.gov.ma
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هذا  ½ ويكر�ض  والت�سغيل«.  القت�سادي  الإقالع  اأجل  من  »ميثاق 

وزارة  يف  ممثلة  الدولة،  بني  وامل�سرتك  اجلماعي  اللتزام  امليثاق 

يف  ممثال  اخلا�ض،  والقطاع  الإدارة،  واإ�سالح  واملالية  القت�ساد 

الحتاد العام ملقاولت املغرب والتجمع املهني لبنوك املغرب، وذلك 

حول الأهداف التالية:

اإطالق الدينامية القت�سادية؛ •

احلفاظ على الت�سغيل ودعمه مع الوقاية ال�سحية للعاملني؛ •

الت�رسيع بعملية هيكلة القت�ساد الوطني؛ •

ت�سجيع احلكامة اجليدة. •

التوقيع على العقد-الربنامج لإقالع القطاع ال�سياحي ملرحلة ما بعد  ½

كوفيد19-، والذي ي�سمل الفرتة 2020-2022. وقد مت التوقيع على 

التجمع  رئي�ض  اخلا�ض ممثال يف  والقطاع  الدولة  بني  العقد  هذا 

املهني لبنوك املغرب ورئي�ض الكونفدرالية الوطنية لل�سياحة. وذلك 

بهدف:

احلفاظ على الن�سيج القت�سادي ومنا�سب ال�سغل؛ •

ت�رسيع مرحلة ا�ستئناف الن�ساط؛ •

و�سع اأ�س�ض التحول امل�ستدام للقطاع. •

و�ست�سهر على هذا العقد-الربنامج هيئات حكامة خم�س�سة لذلك، 

.
31
من خالل اعتماد اآليات مالئمة لتتبع تنفيذهما

https://www.finances.gov.ma/ar 31. الجتماع التا�سع للجنة اليقظة القت�ساديةt
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17 �ستنرب 2020: ◀

توقيع وزير ال�سحة مذكرة تفاهم لقتناء لقاحات �سد كوفيد-19  •

تنتجها �رسكة »اإر-فارم« برتخي�ض من جمموعة »اأ�سرتازينيكا«.

منح اآليتي »اإقالع املقاولت ال�سغرية جدا« و»�سمان اإقالع« 22.4  •

 
32
مليار درهم من القرو�ض امل�سمونة لفائدة اإقالع 18.315 مقاولة.

3. اإجراءات ذات �صلة بتدبري اجلماعات الرتابية
نلخ�ض  وبالغات،  ودوريات  منا�سري  عدة  الداخلية  وزارة  درت  �سْ

اأَ

اأبرزها يف:

بالغ م�سرتك بتاريخ 12 يونيو 2020 لوزارة الداخلية )املديرية العامة  ◀

للجماعات املحلية( وجمعية جهات املغرب واجلمعية املغربية لروؤ�ساء 

اجلماعات  جمال�ض  عقد  اإمكانية  بخ�سو�ض  اجلماعات  جمال�ض 

ب�سكل ح�سوري  العادية وال�ستثنائية  لدوراتها  الرتابية وهيئاتها، 

قبل  من  املقررة  الوقائية  التدابري  كافة  اتخاذ  على  احلر�ض  مع 

ال�سلطات املخت�سة؛

حول  ◀  2020 يوليوز   11 بتاريخ   9744 رقم  الداخلية  وزير  من�سور 

التدبري الأمثل لنفقات اجلماعات الرتابية؛

دورية وزير الداخلية رقم 11252 �سادر بتاريخ 6 غ�ست 2020 حول  ◀

ابداء الراأي بخ�سو�ض ت�ساوؤلت بع�ض الآمرين بال�رسف فيما يخ�ض 

اجلبايات.

يتعلق الأمر هنا ببع�ض اجلبايات املحلية املرتتبة على قطاعات تعاين 

من نتائج جائحة كوفيد-19، والتي اأوجدت لها هذه الدورية حلول من 

32t. الجتماع العا�رس للجنة اليقظة القت�سادية.املرجع ال�سابق.
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امللزمني  بخ�سو�ض  املحلية  للجبايات  املنظمة  القانونية  الرت�سانة  داخل 

الذين توقف ن�ساطهم ب�سكل ا�سطراري خالل فرتة اجلائحة، �سواء فيما 

يتعلق ببع�ض الر�سوم املحلية اأو ال�سغل املوؤقت لالأمالك اجلماعية اأو كراء 

.
33
املرافق العمومية اجلماعية

4. دعم املالية العمومية ملواجهة متطلبات احلد من اآثار اجلائحة
يونيو  ◀  12(  1441 �سوال  20 من  398.20.2 �سادر يف  رقم  مر�سوم 

رم�سان   15 بتاريخ  املربمة  القر�ض  اتفاقية  على  باملوافقة   )2020

وال�سندوق  املغربية  اململكة  حكومة  بني   )  2020 ماي   9  (1441

العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي مببلغ خم�سة واأربعني مليون 

) 45.000.000 ( دينار كويتي، ق�سد امل�ساهمة يف متويل الربنامج 

34
الإ�سعايف لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

مر�سوم رقم 414.20.2 ال�سادر يف 30 �سوال 1441 )22 يونيو 2020(  ◀

باملوافقة على اتفاق القر�ض املربم بتاريخ 9 يونيو 2020 بني اململكة 

مائتني  مببلغ  قر�ض  منح  ق�سد  للتنمية  الإفريقي  والبنك  املغربية 

املغربية،  للمملكة  اأورو  اأور)264.000.000(  مليون  و�ستني  واأربعة 

.
35
لتمويل برنامج دعم ال�ستجابة لكوفيد -19

مر�سوم رقم 476.20.2 �سادر يف 2 ذي احلجة 1441)23 يوليو 2020(  ◀

وثالثني  رقم MA-9147 مببلغ خم�سة  القر�ض  اتفاق  باملوافقة على 

يوليو 2020  بتاريخ 3  املربم  اأمريكي،  مليون دولر )35.000.000( 

33t. وزارة الداخلية: م�سنف املرا�سيم والدوريات والبيانات املتعلقة بفرتة وباء كوفيد-19.الديرية 

العامة للجماعات الرتابية.ق�سم الإح�ساء والتوثيق.ال�سيغةاملحينة.مت الطالع عليها بتاريخ 18 

www.pncl.gov.ma:نونرب 2020.املجع متوفر على الرابط

34t. اجلريدة الر�سمية عدد 6894 - 03 دو القعدة 1441) 25 يونيو2020(.

35t. اجلريدة الر�سمية عدد 6896 – 10دو القعدة 1441 )2 يوليوز 2020(.
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بخ�سو�ض  والتعمري،  لالإن�ساء  الدويل  والبنك  املغربية  اململكة  بني 

التمويل الإ�سايف لربنامج حت�سني ال�سحة الأولية باملناطق القروية 

.
36

وال�ستجابة الطارئة جلائحة كوفيد -19 

◀  12(1441 احلجة  ذي  من   22 يف  �سادر   522.20.2 رقم  مر�سوم 

اأغ�سط�ض 2020( باملوافقة على عقد التمويل رقم 92309 مببلغ مائتي 

مليون اأورو اأورو )200.000.000(، املربم بتاريخ 23 يوليو 2020 بني 

اململكة املغربية والبنك الأوروبي لال�ستثمار، بخ�سو�ض دعم قطاع 

37
ال�سحة العمومية بغر�ض احلد من تداعيات جائحة كورونا.

5. حماربة بع�س امل�صاربات
قرار م�سرتك لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل  ◀

والبحث والتكوين والبحث العلمي، التي ل يعترب امل�سغل املمار�ض 

لن�ساطه فيها يف و�سعية �سعبة جراء تف�سي جائحة فريو�ض كورونا 

.
38
»كوفيد - 19

قرار لوزير القت�ساد واملالية واإ�سالح الإدارة رقم 2445.20 �سادر  ◀

يف 17 من �سفر 1442 ) 5 اأكتوبر 2020 ( بتمديد التدابري املوؤقتة 

39
املتخذة �سد ارتفاع اأ�سعار الكمامات الواقية.

قرار لوزير القت�ساد واملالية واإ�سالح الإدارة رقم 2582.20 �سادر  ◀

يف 27 من �سفر 1442( 15 اأكتوبر 2020 )بتمديد التدابري املوؤقتة 

40
�سد ارتفاع اأ�سعار الكمامات الواقية املوجهة لال�ستعمال الطبي.

36t. اجلريدة الر�سمية عدد 6906-16 ذو احلجة 1441)6 غ�ست 2020(.

37t. اجلريدة الر�سمية عدد 6917–25 حمرم 1442)14 �ستنرب 2020(.

38t. اجلريدة الر�سمية عدد 6892-26 �سوال 1441)18 يونيو 2020(.

39t. اجلريدة الر�سمية عدد 6926-19 �سفر 1442)15 اأكتوبر 2020(

40t. اجلريدة الر�سمية عدد 6932-19 ربيع الأول 1442)5نونرب 2020(.





II. قراءة يف التدابري ال�صحية املتخذة 
يف املغرب خلل فرتة ما بعد 

احلجر ال�صحي
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تدريجي  تقلي�ض  خطة  املغربية  احلكومة  اعتمدت   ،2020 يونيو  يف 

لالإجراءات الوقائية، ومت تكييف الإجراءات املتخذة مع متطلبات وحاجيات 

الو�سع اآنذاك، مع مراعاة جمموعة من املوؤ�رسات ال�سحية، الجتماعية 

والقت�سادية.

ب�سكل  ال�سحي  احلجر  بحالة  املرتبطة  القيود  تخفيف  قرار  ويعتمد 

اأ�سا�سي على جمموعة من املعايري:

املعايري الوبائية: خا�سة ا�ستقرار الو�سع الوبائي، والجتاه التنازيل  •

انت�سار  موؤ�رس  وتراجع  اجلديدة  الإ�سابات  حالت  عرفته  الذي 

الفريو�ض اإىل اأقل من 1.

النطاق  • وا�سعة  اختبارات  اإجراء  على  القدرة  املراقبة:  على  القدرة 

والقدرة  وعزلهم،  بالفريو�ض  امل�سابني  الأفراد  عن  ال�رسيع  للك�سف 

على التتبع والتعقب.

املتعلقة  ا�سرتاتيجيته  يف  متكاملتني  مقاربتني  على  املغرب  واعتمد 

بالرفع التدريجي للحجر ال�سحي.

1. خروج من احلجر ال�صحي متمايز ح�صب اجلهات:
اعتمدت العديد من البلدان، مبا يف ذلك املغرب، على املرونة اجلغرافية 

الديناميات  لتنوع  التدابري نظًرا  ال�سحي، كما يف رفع هذه  يف احلجر 

الوبائية املالحظة، مما ي�سمح للجهات منخف�سة املخاطر )عدد احلالت، 

�سعة امل�ست�سفيات( بالتخفيف، قبل غريها، من اإجراءات احلجر ال�سحي.

لأن  نظرا  اجلهة  اأ�سا�ض  على  ال�سحي  احلجر  رفع  قرار  اتخذ  وقدمت 

انتقال الفريو�ض وتطور الوباء متغريان للغاية ح�سب اجلهات:
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التي لوحظ فيها  ال�سحي فقط يف اجلهات  الرتخي�ض برفع احلجر  اأ. 

اإىل  يحتاجون  الذين   19 كوفيد  مر�سى  عدد  يف  وا�سح  انخفا�ض 

ال�ست�سفاء، وكذا تراجع احلاجة اإىل الإنعا�ض اإىل و�سعية ما قبل الوباء.

ب. عدم ال�سماح لالأ�سخا�ض الذين يقيمون يف جهة خرجت من احلجر 

ال�سحي اإىل جهة ل تزال خا�سعة لهذا احلجر اإل بعد احل�سول على 

اإذن يربر تنقالتهم.

وقد قررت ال�سلطات العمومية من خالل اعتمادها هذه املقاربة، تنفيذ 

خطة لتخفيف اإجراءات احلجر ال�سحي وفًقا للو�سع الوبائي لكل عمالة 

اأو اإقليم بطريقة تدريجية وعلى عدة مراحل. ولذلك، مت تق�سيم عمالت 

و�سعتها  التي  املعايري  منطقتني ح�سب  اإىل  البداية  اململكة يف  واأقاليم 

ال�سلطات ال�سحية. كما يخ�سع النتقال التدريجي من مرحلة اإىل اأخرى 

يف اإطار خطة تخفيف تدابري احلجر ال�سحي، لتقييم ا�ستباقي للتدابري 

اأو  عمالة  كل  تتوفر يف  اأن  يجب  التي  وال�رسوط  تطبيقها  �سيتم  التي 

بناًء  امل�ستمر  للت�سنيف والتقييم  العمالت والأقاليم  اإقليم. كما تخ�سع 

على املعايري التي حتددها ال�سلطات ال�سحية. وباملثل، ت�سهر ال�سلطات 

والتدابري  الوقائية  الإجراءات  جلميع  املواطنني  احرتام  على  العمومية 

ال�سحية املعمول بها )ارتداء الكمامة، والتباعد الخ(.

2. ا�صرتاتيجيات احلد من انت�صار الفريو�س:
تعتمد اإحدى ال�سرتاتيجيات التي نفذتها بع�ض البلدان واأو�ست بها 

وا�سع،  نطاق  على  الفح�ض  اختبارات  اإجراء  على  الأوروبية،  املفو�سية 

وعزل املر�سى واإمكانية تتبع املخالطني.

هذه  وال�سني  اجلنوبية  وكوريا  كوجن  وهوجن  �سنغافورة  ا�ستخدمت 

احلالت  على  يتعرفون  حيث  الوباء،  انت�سار  من  للحد  ال�سرتاتيجية 



43

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب - الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان
الجزء الثاني: مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي

ويعزلونها مبكرا ويتعقبون حتركاتهم ويعزلون خمالطيهم.

بالتكثيف  والعزل«  التعقب  »الختبار  ا�سرتاتيجية  جدوى  وترتبط 

الهائل لالختبارات، وتنفيذ اإجراءات �سارمة ملنع امل�سابني من خرق احلجر 

ال�سحي، وو�سائل ت�سمح بالعثور على املخالطني مبا يف ذلك العتماد 

�سمانات  بتوفري  ت�سمح  التي  اجلديدة،  الرقمي  التعقب  مقاربات  على 

كافية حلماية احلقوق املدنية وخ�سو�سية ال�سكان.

اإجراءات الك�سف والتعقب من خالل  ويف هذا الإطار، كثف املغرب 

الرفع من عدد الختبارات التي يتم اإجراوؤها يومًيا، وتوفريها يف املراكز 

ال�سحية وامل�ست�سفيات وخمتربات القرب ومتكني املواطنني من ال�ستفادة 

منها. كما مت و�سع اإطار لر�سد اأن�سطة املختربات اخلا�سة بهدف مراقبة 

احرتامها ل�رسوط وزارة ال�سحة.

ووفًقا  لـكوفيد-19،  الراهن  الوطني  الوبائي  الو�سع  على  واعتمادا 

لتو�سيات اللجنة التقنية والعلمية ال�ست�سارية للربنامج الوطني للوقاية 

ومراقبة الأنفلونزا والتعفنات التنف�سية احلادة، مت حتيني بروتوكول التكفل 

بحالت الإ�سابة بال�سار�ض -كوف-2. ويكمن الهدف من هذا التحيني 

يف تقلي�ض املدة الزمنية التي يتطلبها التكفل، وال�رسوع يف العالج يف 

اأ�رسع وقت ممكن من جهة، وحت�سني ظروف التكفل باحلالت املوؤكدة 

من جهة اأخرى.

هكذا، اأ�سبحت احلالة امل�ستبه بها، وفًقا لهذا الربوتوكول اجلديد، هي 

حالة اأي �سخ�ض تظهر عليه عالمات تعفن اجلهاز التنف�سي احلاد مع اأو 

بدون حمى، اأو تظهر عليه حمى من 38 درجة مئوية على الأقل بدون 

م�سببات وا�سحة، م�سحوبة باأمل ع�سلي اأو �سداع يف الراأ�ض، اأو تعفن 

تنف�سي حاد وخطري يتطلب دخول امل�ست�سفى.
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ا، اإىل اأن احلالة املوؤكدة هي اأي �سخ�ض مت التاأكد  وت�سري الدورية، اأي�سً

 )RT-PCR( من خالل تقنية الت�سخي�ض SARS -CoV-2 من اإ�سابته بفريو�ض

اأو تقنية اأخرى مماثلة. وت�سري الوزارة اإىل اأنه بالن�سبة جلميع احلالت التي 

تتطلب تكفال عالجًيا، يجب و�سف العالج وفًقا للربوتوكول املو�سى به، 

م�سيفة اأنه يجب ال�رسوع يف العالج يف اأ�رسع وقت ممكن، دون التاأكد 

من اإ�سابة احلالت املحتملة، وقبل تلقي نتيجة اختبار )PCR( بالن�سبة 

للمخالطني الذين تظهر عليهم اأعرا�ض مر�سية. ويعترب هذا الربوتوكول 

حدوث  خطر  من  فقط  يفاقم  العالج  لبدء   RT-PCR نتيجة  انتظار  اأن 

م�ساعفات واحتمال الوفاة، ومتديد وقت انت�سار الفريو�ض.

اأعرا�ض اإىل عالج من الدرجة  تخ�سع احلالت التي ل تظهر عليها 

الأوىل ملدة 7 اأيام، مع عزل ملدة 14 يوًما. وبالن�سبة للحالت التي تظهر 

عليها الأعرا�ض، يتم اإخ�ساعها لنف�ض العالج ملدة 10 اأيام، مع عزل ملدة 

14 يوًما. ميكن متديد فرتة العالج ملدة 5 اأيام اأخرى، قبل ال�رسوع يف 

عالج من الدرجة الثانية. اأما بالن�سبة لأ�ساليب التكفل، ي�سري الربوتوكول 

اإىل اأن احلالت التي ل تظهر عليها اأعرا�ض اأو اأعرا�ض خفيفة، دون اأي 

عامل خطر، يتم التكفل بها يف املنزل، مع توفري مراقبة منتظمة للحالة 

اأي  اأجل الك�سف املبكر عن  ال�سحية من قبل مركز القرب ال�سحي من 

عالمة على تدهور اأو انعكا�سات �سلبية للعالج.

ويف اإطار تعزيز نظام تعقب احلالت املخالطة، جتاوز تطبيق الإ�سعار 

بالتعر�ض لفريو�ض كوفيد19، »وقايتنا« �سقف مليون حتميل يف غ�سون 

اأيام قليلة.

للحالت  املعر�سني  الأ�سخا�ض  اإخطار  على  اجلهاز  هذا  وي�ساعد 

املوؤكدة لـكوفيد 19 والتكفل بهم ب�سكل اأ�رسع وبالتايل احلد من انتقال 

منطق  �سمن  يندرج  التطبيق  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  الفريو�ض. 
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الحرتام ال�سارم للمعطيات ذات الطابع ال�سخ�سي واإخفاء هوية احلالت 

املوؤكدة واحلالت املعر�سة لالإ�سابة.

للقلق  واملثري  املتزايد  العدد  فاإن  املبذولة،  اجلهود  من  الرغم  وعلى 

للحالت املوؤكدة كل يوم يتطلب:

مراجعة ال�سرتاتيجية بناًء على املعطيات احلالية ومناق�سة الو�سائل  •

املمكنة للحد ب�سكل اأكرث فعالية من انت�سار الفريو�ض.

الرفع من قدرة ومرونة نظام الرعاية ال�سحية من حيث العدد الكايف  •

لأ�رّسة امل�ست�سفيات والأدوية وخمزون املعدات ملواجهة الزيادة يف 

عدد الإ�سابات.

الرفع من التجهيزات الطبية املتوفرة وو�سائل احلماية ال�سخ�سية.  •

دعم اجلهود املبذولة ملنع انت�سار الفريو�ض بحمالت حت�سي�سية لت�سجيع  •

ال�سكان على التقيد مبمار�سات النظافة اجليدة والتباعد الجتماعي.

انت�سار  • من  واحلد  للعزل  املتعلقة  ال�سرتاتيجية  تعزيز  التفكري يف 

الفريو�ض من خالل اتخاذ تدابري اأكرث تقييًدا )مبا يف ذلك العودة 

اإىل احلجر الكلي واملتقطع( يف املناطق واجلهات الأكرث ت�رسًرا، ول 

�سيما جهة الدار البي�ساء الكربى.

ال�سكانية  • الفئات  اأولوية  مراعاة  مع  اللقاح،  تنفيذ  عملية  ت�رسيع 

ا و�سعًفا، ل �سيما يف املناطق الأكرث اإ�سابة بالفريو�ض. الأكرث تعر�سً

تعزيز قدرة نظام الرعاية ال�سحية يف مناطق الوباء من خالل زيادة  •

عدد اأ�رسة الإنعا�ض ومعداته، ووحدات العناية املركزة وتوظيف عدد 

كاٍف من العاملني ال�سحيني.

وتقدمي  • ال�سحيني  للعاملني  العمل  ظروف  حت�سني  على  الإ�رسار 

الدعم املعنوي واملادي لهذه الفئة، خا�سة يف املناطق التي يوجد 

بها عبء عمل و�سغوط اأكرب.
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3. اآفاق التطور يف اأفق نهاية 2020 
اأكدت مذكرة للمندوبية ال�سامية للتخطيط ال�سادرة يف اأكتوبر 2020 

اأن من املحتمل اأن ي�ستمر عدد احلالت يف املغرب يف الرتفاع؛ كما اأن 

خطر حدوث موجة جديدة من الإ�سابات ما زال مرتفعا، باعتبار التطور 

اأن يوؤدي اللجوء اإىل احلجر  ال�سكان. كما ميكن  الوقائي لدى  ال�سلوك 

ال�سحي ال�سامل لفرتة طويلة اإىل �سل القت�ساد الوطني، بينما ل تزال 

اآثار ال�سرتاتيجية الأوىل للحجر ال�سحي، الذي دام 82 يوًما، وا�سحة 

مواجهة  ويف  القت�سادية،  الآثار  على  وعالوة  الإنتاجي.  الن�سيج  يف 

ارتفاع جديد يف معدلت الإ�سابات اجلديدة، قد يكون تطبيق احلجر 

املنحى  من  التخفيف  يف  فعالية  ذا  املتقطع،  ولكن  ال�سامل،  ال�سحي 

اجلديد لالإ�سابات.

انطالقا من هذه املالحظة، قامت املندوبية ال�سامية للتخطيط مبحاكاة 

على  الأ�سبوع  يف  واحد  ليوم  معمم  �سحي  حجر  اإ�سرتاتيجية  تاأثري 

امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى 3 جهات رئي�سية: الدار البي�ساء-�سطات، 

والرباط-�سال-القنيطرة ومراك�ض-اأ�سفي مقارنة مع و�سع التوقعات يف 31 

دي�سمرب 2020.

وقد تبني ب�سكل عام، اأن اإ�سرتاتيجية احلجر ال�سحي الأ�سبوعي قد ل 

توؤدي اإىل انخفا�ض كبري يف عدد الإ�سابات على املدى الق�سري، ولكن 

ميكن اأن تقلل ب�سكل كبري من معدل تطورها على مدى فرتة اأطول. 

وتتطلب فعاليتها تنفيذ التدابري امل�ساحبة املنا�سبة. ويعد القيام بحملة 

حت�سي�سية عامة حول اأهمية توزيع م�سرتيات املواطنني وتنقالتهم على 

اأكرب يف  اأمًرا �رسورًيا ل�سمان فعالية  مدار الأيام الأخرى من الأ�سبوع 

احلد من تطور الإ�سابات.



III. الأبحاث والدرا�صات والتقارير
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اأجنزت املندوبية ال�سامية للتخطيط، والبنك الدويل، ومركز ال�سيا�سات 

للجنوب اجلديد وموؤ�س�سات اأخرى اأبحاثا ودرا�سات وتقارير خا�سة بهذه 

الأ�رس  و�سلوك  املغرب  ا�سرتاتيجية  على  ال�سوء  نتائجها  ت�سلط  الأزمة، 

واملقاولت، من بني اأمور اأخرى، يف مواجهة وباء كوفيد 19، ف�ساًل عن 

اأثر احلجر ال�سحي على القت�ساد املغربي.

فيما يلي اأهم الآراء والنتائج الناجمة عن هذه ال�ستطالعات والتقارير 

والدرا�سات املتعلقة بفرتة ما بعد احلجر ال�سحي.

املفو�صية ال�صامية للتخطيط
بحث حول تاأثري كوفيد 19 على الو�صع الجتماعي والقت�صادي 

والنف�صي للجئني يف املغرب
الأمم  مفو�سية  مع  ب�رساكة  للتخطيط،  ال�سامية  املفو�سية  اأجنزت 

املغرب. يف  الالجئني  و�سط  بحثا  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املتحدة 

وتتوخى هذه العملية، التي مت اإجنازها خالل الفرتة من 2 اإىل 8 يونيو 

2020، تقييم تاأثري وباء كوفيد 19 على الو�سع القت�سادي والجتماعي 

والنف�سي لهذه الفئة من ال�سكان. ويعتمد هذا ال�ستطالع على عينة من 

600 اأ�رسة »ممثلة لفئات خمتلفة من الالجئني، ح�سب تعريف مفو�سية 

الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، ح�سب بلد املن�ساأ ومدينة الإقامة وال�سن 

واجلن�ض وم�ستوى التعليم«.

احرتموا  اأنهم  اأكدوا  الالجئني  من   ٪99.3 اأن  ال�ستطالع  هذا  ك�سف 

اإجراءات احلجر ال�سحي، حيث �رسح 90.4٪ منهم اأنهم احرتموا احرتاما 

تاًما هذه الإجراءات، يف حني احرتمها 8.9٪ جزئًيا. )فقط 79٪ من الأ�رس 

املغربية التزمت ب�سكل كامل باإجراءات احلجر ال�سحي، مقابل التزام جزئي 

بالن�سبة ل 21٪ منها(.
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على  يطلعوا  مل  الالجئني  من   ٪3.9 فاإن  ال�ستطالع،  هذا  وبح�سب 

اأعرا�ض كوفيد -19، و 66.3٪ كانوا على علم باخلطوط الهاتفية اخل�رساء 

التي اأن�ساأتها ال�سلطات ال�سحية لهذا الغر�ض، يف حني التجاأ 42٪ منهم 

الإجراءات  على  الطالع  اأجل  من  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اإىل 

اجلديدة التي و�سعتها احلكومة.

اأنهم مروا باأوقات  اأ�رس الالجئني  اآخر، �رسح 47٪ من  وعلى م�ستوى 

يقرب من ٪90  ما  وا�سطر  الطعام،  يكفي من  ما  فيها  لديهم  يكن  مل 

 ٪81.4 يتلق  هوؤلء، مل  بني  العمل. ومن  التوقف عن  اإىل  الالجئني  من 

ممار�سة  ال�ستمرار يف  من  متكنوا  11.6٪ ممن  بني  ومن  تعوي�ض.  اأي 

ن�ساطهم املهني، كان 4.1٪ فقط قادرين على الحتفاظ بوظائفهم بدوام 

كامل، ومل يتمكن 35.1٪ من الالجئني الذين يعانون من مر�ض مزمن من 

الو�سول اإىل خدمة الرعاية ال�سحية لنق�ض يف املوارد املالية.

العالقات الجتماعية يف ظل جائحة كوفيد 19، املرحلة الثانية

نتائج  لها،  مذكرة  خالل  من  للتخطيط،  ال�سامية  املندوبية  ن�رست 

الولوج  ت�سورات  وتطور  الجتماعية  العالقات  بتطور  املتعلقة  الف�سول 

اإىل التعليم والرعاية ال�سحية يف �سياق احلجر ال�سحي الذي مت اإر�ساوؤه 

للوقاية من جائحة كوفيد-19.

وجدير بالذكر، اأنه مت التطرق لهذه الف�سول، من بني ف�سول اأخرى، خالل 

املرحلة الثانية للبحث حول اآثار هذه اجلائحة على الو�سعية القت�سادية 

ال�سامية  املندوبية  اأجرته  املغاربة والذي  لل�سكان  والجتماعية والنف�سية 

للتخطيط خالل الفرتة املمتدة من 15 اإىل 24 من �سهر يونيو 2020 لدى 

عينة متثيلية ت�سم 169 2 اأ�رسة، بهدف مقاربة تطور ال�سلوك الجتماعي 

والقت�سادي والوقائي يف ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم اآثار هذه الأزمة 

ال�سحية على خمتلف �رسائح ال�سكان املغاربة من حيث الولوج اإىل املواد 
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والدخل.  وال�سغل  ال�سحية  والعالجات  والتعليم  ال�سا�سية  ال�ستهالكية 

ويف يلي بع�ض من نتائج هذا البحث:

اأكرث من ن�سف املغاربة يق�سون وقتًا اأطول اأثناء احلجر ال�سحي يف  ◀

التوا�سل والرتفيه عرب تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

�ساهم 19.3٪ من الرجال لأول مرة يف الأعمال املنزلية اأثناء احلجر  ◀

ال�سحي، وق�ست الن�ساء وقتا 6 مرات اأكرث من الرجال يف الأعمال 

املنزلية.

دقيقة يف  ◀  21 املتو�سط،  الأ�رسة، يف  املدر�سي لأطفال  الدعم  دام 

اليوم، و25 دقيقة للن�ساء و16 دقيقة للرجال، و23 دقيقة يف املناطق 

احل�رسية و18 دقيقة يف املناطق القروية. وتعترب هذه الأرقام اأكرب 

باأربع مرات من تلك التي كانت قبل احلجر ال�سحي.

وال�سعور  ◀ املنزل  اكت�سا�ض  ت�رسرا من  الأكرث  وال�سباب هم  الن�ساء 

بالأن�سطة  القيام  و�سعوبات  اخل�سو�سية  انعدام  اأو  بالختالط 

اليومية اأثناء احلجر ال�سحي.

الأ�سخا�ض  ◀ مع  �رساع  مواقف  مغاربة  اأربعة  كل  من  واحد  واجه 

الذين ق�سوا معهم فرتة احلجر ل�سحي، وتعترب اإدارة امليزانية والعمل 

املنزيل من اأ�سباب اخلالف بني الأزواج اأثناء احلجر ال�سحي.

قل�ض 6 اأ�سخا�ض متمدر�سني من كل 10 من الوقت الذي يق�سونه  ◀

يف الدرا�سة اأثناء احلجر ال�سحي، وخا�سة الذكور منهم.

يعتقــد 2 مــن كل 3 تالميذ اأن الــدرو�ض عـن بعـد ل تغطـي املقرر  ◀

البيداغوجـي.

8 مـن اأ�سـل 10 اأطفـال متمدر�سيـن يف التعليـم الأويل ل يتابعـون  ◀

الـدرو�ض عـن بعـد.
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ا�صتئناف ن�صاط املقاولت بعد رفع احلجر ال�صحي
بعد توقف الن�ساط الذي طال اأكرث من 80٪ من املقاولت اأثناء احلجر 

ال�سحي، ن�رست املندوبية ال�سامية للتخطيط يف 28 يوليوز 2020 البحث 

الثاين حول ا�ستئناف ن�ساط املقاولت بعد رفع احلجر ال�سحي. يتناول 

 4400 �سمل  م�سح  من خالل  والت�سغيل  املقاولت  ن�ساط  البحث  هذا 

مقاولة متثيلية. ويعتقد 44٪ منها اأن الأمر �سيتطلب مدة على الأقل قبل 

العودة اإىل الن�ساط الطبيعي، و46٪ اأجلت بالفعل اأو األغت ا�ستثماراتها 

بالن�سبة ل�سنة 2020، يف حني اأعلن ثلثاهم تقريًبا عن عودتهم اإىل العمل 

ب�سكل طبيعي يف غ�سون 6 اأ�سهر على الأقل.

اأو�سحت املندوبية ال�سامية للتخطيط اأنه خالل فرتة احلجر ال�سحي، 

اأعلنت 83.4٪ من املقاولت عن توقف اأن�سطتها 29.6٪ ا�سطرت لتوقيف 

جزئي لالأن�سطة، بينما اأعلن 52.4٪ عن توقيف كامل لهذه الأن�سطة. كما 

�رسح 1.3٪ عن توقف دائم لأن�سطتهم. القطاعات الأكرث ت�رسرا هي قطاع 

واأن�سطة   ،)٪99.4( واجللد  الن�سيج  و�سناعة   ،)٪99.7( واملطاعم  الإيواء 

البناء )92.7٪( ف�سال عن ال�سناعات املعدنية وامليكانيكية )٪91.4(.

ويوؤكد هذا البحث اأن ما يقرب من ثلث املقاولت الوطنية قد ا�ستاأنفت 

ن�ساطها ب�سكل طبيعي، يف حني اأن 52.2٪ عادت اإليه جزئًيا من خالل 

»ا�ستئناف الن�ساط بوترية طبيعية يخ�ض 40٪ من ال�رسكات الكبرية و٪35 

من ال�رسكات ال�سغرية واملتو�سطة و31٪ من ال�رسكات ال�سغرية جًدا«.

بالن�سبة لتوقعات النتعا�ض القت�سادي لبقية ال�سنة، ي�سري البحث اإىل 

اأن »اأكرث من ن�سف املقاولت �ست�سل اإىل م�ستوى ن�ساطها الطبيعي قبل 

نهاية عام 2020«.
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اإىل  التجاأت  ال�رسكات  ٪ من   10 يقرب من  ما  اأن  اإىل  التقرير  وي�سري 

ت�رسيح العمال. ما يقرب من ن�سفها قامت بت�رسيحات موؤقتة، يف حني 

اأن 40.7٪ من ال�رسكات من جميع الأحجام مل تقل�ض من عدد العملني. 

وب�سكل عام، قامت 59٪ من ال�رسكات باإجراء تقلي�سات يف اليد العاملة، 

�سواء كانت موؤقتة اأو دائمة اأو جمتمعة.

ويف اإطار اآفاق ال�ستثمار، اعتربت 67٪ من املقولت اأن ال�ستثمارات 

املربجمة ل�سنة 2020 لن تتحقق بالكامل: 46٪ اأعلنت بالفعل عن تاأجيل 

اأو اإلغاء هذه ال�ستثمارات ل�سنة 2020 يف حني اأعلن اخلم�ض منها عن 

انخفا�ض يف ال�ستثمارات خالل هذا العام. متيل ال�رسكات الكربى نحو 

احلفاظ على ا�ستثماراتها، بينما متيل املقاولت الأ�سغر ب�سكل اأكرب اإىل 

تاأجيلها اأو اإلغائها.

يف  املتحدة  الأمم  منظومة  للتخطيط،  ال�صامية  املندوبية 
املغرب والبنك الدويل 

مذكرة اإ�صرتاتيجية: الأثر ال�صو�صيو اقت�صادي لأزمة كوفيد يف 
املغرب

يف  املتحدة  الأمم  ومنظومة  للتخطيط  ال�سامية  املندوبية  قامت 

الجتماعي  الأثر  ا�سرتاتيجية حول  مذكرة  بن�رس  الدويل  والبنك  املغرب 

والقت�سادي لوباء كوفيد-19 يف املغرب.

مع  املغرب  يف  الوبائي  للو�سع  عر�سا  الإ�سرتاتيجية  املذكرة  تت�سمن 

الأزمة،  بداية  منذ  للبالد  اقت�سادي  ال�سو�سيو  الو�سع  لتطور  حتليل 

ال�سامية  املندوبية  اأجرتها  التي  والتحاليل  الدرا�سات  نتائج  اأ�سا�ض  على 

للتخطيط وتقارير البنك الدويل ب�ساأن التوقعات القت�سادية يف املغرب.
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وت�سري املذكرة اإىل القت�ساد املغربي تاأثر بالنهيار القت�سادي العاملي، 

الذي يوؤثر ب�سكل خا�ض على اأوروبا، ال�رسيك التجاري الرئي�سي للمغرب. 

�سلبا  اأثرت  قد  الوباء  انت�سار  ملواجهة  ال�سحي  احلجر  اإجراءات  اأن  كما 

وب�رسعة على القت�ساد. وتتجلى هذه الظروف يف حتديات غري م�سبوقة 

للبلد الذي عليه بالفعل مواجهة �سنة زراعية ات�سمت باجلفاف مما يرجح 

اأن يعاين القت�ساد املغربي ب�سكل كبري من الآثار ال�سلبية للوباء.

ول �سك اأن التاأثري ال�سو�سيو اقت�سادي لالأزمة �سي�سعر به اأوًل وقبل 

كل �سيء العمال يف القطاع غري الر�سمي، مثل اأولئك الذين يعملون يف 

قطاع ال�سياحة اأو النقل، اأو البيع بالتق�سيط، اأو »اقت�ساد العمل املوؤقت«، 

ا من قبل كل اأولئك الذين ل ميكن لهم العمل عن بعد. ووفًقا  ولكن اأي�سً

اخلام  الداخلي  الناجت  �سي�سهد  ال�سامية،  للمندوبية  ال�سنوية  للتوقعات 

انكما�ًسا بن�سبة 5.8 ٪ �سيكون م�سحوًبا بتفاقم عجز امليزانية اإىل 7.4 ٪ 

من الناجت الداخلي اخلام. كما �سيزداد الدين العمومي والأجنبي، لكنه 

�سيظل قاباًل للتحمل.

جزًءا  الأبعاد  متعددة  ه�سا�سة  و�سعية  الأ�سخا�ض يف  يعد حتديد 

اأ�سا�سًيا من مواجهة لالأزمة. وقد �سمح ذلك بتحديد 15.1 مليون �سخ�ض 

اأم ل(  كانت �ساحلة  �سواء  رامد،  بطاقة  لديهم  الذين  الأ�سخا�ض  )اأي 

معر�سني خلطر زيادة اله�سا�سة، حيث مت بالفعل اتخاذ تدابري ل�ستهداف 

هذه الفئة من ال�سكان.

يف اخلتام، اعتربت املذكرة اأن تعزيز احلماية الجتماعية ي�سكل جوابا 

منا�سبا وقابال للتطبيق للتاأثريات ال�سلبية لـكوفيد 19، خا�سة بالن�سبة 

القت�ساد  من  خمتلفة  قطاعات  يف  العاملة  اله�سة  ال�سكانية  للفئات 

املغربي.
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ا�ستنتاجات وتو�سيات وكالت الأمم املتحدة:

1: تطوير منوذج جديد للتوازن القت�سادي والتنمية امل�ستدامة، يتما�سى 

مع حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ويدعمه ر�سد املوؤ�رسات املتاحة.

2: البتكار يف جمع وحتليل البيانات املو�سوعة يف �سياقها حتى ل 

يتخلف اأحد عن الركب.

3: النظر اإىل الأزمة على اأنها فر�سة لتعزيز اجلهوية املتقدمة وتعزيز 

دور املجتمع املدين

والتخطيط  الأبعاد  متعدد  الفقر  لتطور  خا�ض  اهتمام  اإيالء   :4

ل�ستجابة دجمية.

والرتبية  العمومية  ال�سحة  خدمات  ا�ستمرارية  يف  ال�ستثمار   :5

والإدارة اأثناء الأزمة وبعدها. وت�سكل اخلدمات العمومية الأ�سا�سية 

�سبكة الأمان الجتماعي الوحيدة لبع�ض الفئات من ال�سكان، الأكرث 

ه�سا�سة، حيث تظهر بع�ض املوؤ�رسات بالفعل تاأثري الأزمة على الو�سول 

ال�ستجابة  اإطار  من   2 املحور  مع  متا�سيًا  الأ�سا�سية.  اخلدمات  اإىل 

العام لالأمم املتحدة، يو�سى بال�ستفادة  ال�سو�سيو -اقت�سادية لالأمني 

مرونة  ال�ستثمار يف  لزيادة  الأزمات  اأوقات  املبذولة يف  اجلهود  من 

اخلدمات العامة حتى تتمكن من �سمان ال�ستمرارية يف العر�ض مهما 

كانت احلالة ال�سحية اأو القت�سادية.

املندوبية ال�صامية للتخطيط-يوني�صيف
تاأثري فريو�س كورونا على اأو�صاع الأطفال

القت�سادي  الأثر  املغربية حول  الأ�رس  نتائج بحثها و�سط  بناًء على 

ال�سامية  املندوبية  ن�رست   ،19 كوفيد  لوباء  والنف�سي  والجتماعي 
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للتخطيط، ب�رساكة مع اليوني�سف، تقريراً خا�سا حول اآثار هذه الأزمة 

وعلى  التعليمي  اأو  ال�سحي  امل�ستوى  على  �سواء  الأطفال  اأو�ساع  على 

جودة حيتهم ب�سكل عام.

ولوج  اأعاق  مما  كثريا،  عانت  قد  ال�سحية  النظم  اأن  البحث  ُيظهر 

التطعيمات  مثل  الأ�سا�سية  ال�سحية  الرعاية  اإىل  واأمهاتهم  الأطفال 

يقرب من  ما  اأن  نتائج ذلك  الولدة وبعدها. ومن  قبل  وال�ست�سارات 

ن�سف )47.1٪( الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6-17 عاًما والذين 

احتاجوا اإىل متابعة طبية، اأثناء احلجر ال�سحي، مل يتمكنوا من الو�سول 

اإىل هذه اخلدمات، 18.8٪ بني الأطفال من اأقل من 6 �سنوات و٪35.9 

بني جمموع ال�سكان.

اأن�ساأته  الذي  وا�ستمراريته،  بعد  عن  التعليم  اإىل  الولوج  تاأثر  كما 

ال�سلطات العمومية، ب�سكل �سلبي وب�سكل، اأكرث و�سوًحا بعد قرار اإلغاء 

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  معينة.  مدر�سية  مل�ستويات  المتحانات  تاأجيل  اأو 

لوحظت �سعوبات كبرية يف ا�ستيعاب الدرو�ض يف املنزل، ل �سيما يف 

املناطق القروية والتعليم الأويل، حيث ظهر اأن الآباء غري موؤهلني ملرافقة 

اأطفالهم.

بالإ�سافة اإىل ذلك، اأدى اإغالق العديد من ال�رسكات وتوقف ن�ساط 

العديد من العاملني يف القطاعني املهيكل وغري املهيكل اإىل ترك العديد 

احتياجاتها  تلبية  على  قدرتها  اأعاق  مما  دخل،  بدون  العائالت  من 

الأ�سا�سية. واأو�سح ال�ستطالع بهذا اخل�سو�ض اأن 41.5٪ من الأ�رس التي 

لديها اأطفال اأفادت باأنها غري قادرة على الوفاء بواحد على الأقل من 

تكاليف  ال�ستهالكي،  الئتمان  املنزل،  قر�ض  )الإيجار،  املالية  التزاماتها 

متاجر  وقرو�ض  والكهرباء  املاء  فواتري  املدر�سية،  الطبية،الر�سوم  الرعاية 

اإىل  يذهبون  اأطفال  لديها  التي  الأ�رس  من   ٪16 بني  من  الخ(.  القرب 
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املدر�سة يف القطاع اخلا�ض، 34.9٪ مل يتمكنوا من دفع الر�سوم املدر�سية 

اأثناء احلجر ال�سحي.

املجل�س القت�صادي والجتماعي والبيئي 
لفريو�س  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صحية  النعكا�صات 

كورونا )كوفيد-19( وال�صبل املمكنة لتجاوزها
درا�سة  موؤخرا،  والبيئي،  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  اأ�سدر 

كورونا  لفريو�ض  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سحية  “النعكا�سات  حول 

من  باإحالة  تو�سله  بعد  وذلك  لتجاوزها”،  املمكنة  وال�سبل  )كوفيد-19( 

رئي�ض جمل�ض النواب. ويالحظ املجل�ض، من خالل هذه الدرا�سة، اأن اآثار 

اأزمة كوفيد- 19، وعلى الرغم من اأهمية وطبيعة الإجراءات املتخذة يف �سياق 

ا على الديناميات  حالة الطوارئ ال�سحية، عميقة ومتعددة الأوجه وتوؤثر اأي�سً

القت�سادية، وعلى ظروف عي�ض املواطنني وجودة وجناعة اخلدمات العامة.

تعترب الدرا�سة اأن ما يعاين منه بالدنا من �سعف هيكلي ويف النموذج 

التنموي احلايل، والذي ا�ستنفذ كل اإمكانياته، قد فاقم من ال�سعوبات 

امل�ساريع  اإجناز  املرتاكم يف  التاأخر  نتيجة  يواجهها،  املغرب  يزال  التي ل 

الكربى مثل تعميم احلماية الجتماعية، وتاأهيل قطاع ال�سحة، واإ�سالح 

قطاع الرتبية، واإدماج الأن�سطة غري املهيكلة، وتوطيد احلقوق الأ�سا�سية، 

واإ�سفاء الطابع اجلهوي املتقدم، وتقوية املقاولت املغربية وتاأهيلها.

تغيري  لإجراء  حقيقية  فر�سة  ت�سكل  الأزمة  هذه  اأن  املجل�ض  يعترب 

والإنتاج  والتدبري  والتنظيم  التفكري  واأمناط  العقليات  يف  جذري 

وال�ستهالك ال�سائدة يف املغرب، ويقت�سي هذا التحول القيام باإ�سالحات 

هيكلية عميقة كفيلة بامل�ساهمة يف توفري ال�رسوط املالئمة لتنزيل النموذج 

التنموي اجلديد، اجلاري اإعداده.
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ويكمن الهدف الأ�سا�سي لهذه الإ�سالحات العامة ومتعددة الأبعاد 

يف ا�ستيعاب اآثار هذه الأزمة ال�سحية على املدى الق�سري )هدف طموح 

ولكن قابل للتحقيق(، ف�سال عن امل�ساهمة يف و�سع الأ�س�ض ملغرب اأكرث 

عدًل، واإدماجا ومرونة وازدهارا.

مركز ال�صيا�صات من اأجل اجلنوب اجلديد
الدولة على حمك كوفيد 19

باعتبارها  املغربية  الدولة  تكري�ض  يف  كورونا  فريو�ض  انت�سار  �ساهم 

الكيان الوحيد القادر على معاجلة الأزمة، غري اأن العديد من التحديات 

بداأت تظهر من بعد. تلك هي الفكرة الرئي�سية لتقرير جماعي اأجنزه مركز 

ال�سيا�سات من اأجل اجلنوب اجلديد.

ي�سري هذا التقرير اإىل اأنه على الرغم من حقيقة اأن الوباء قد �ساهم يف 

اإعادة تاأهيل دور الدولة كقوة عامة -حامية ومقدمة م�ساعدة للفئات 

الأكرث ه�سا�سة -فقد وجد بع�ض ال�سكان اأنف�سهم يف اأزمة ب�سبب تدابري 

الطوارئ ال�سحية الذي اأقرته ال�سلطات.

يف الواقع، كما هو احلال يف بلدان اأخرى، كان ل كوفيد 19 اأثر وراء 

الطوارئ  املغرب يف منازلهم من خالل تدابري حالة  اإبقاء جميع �سكان 

ال�سحية. فاحلجر ال�سحي، كما اأ�سار اإىل ذلك التقرير، »�سيكون له تاأثري 

اأو  للعنف اجل�سدي  الن�ساء مع م�سطهديهن وتعري�سهن  حب�ض بع�ض 

اللفظي اأو اجلن�سي اأو حتى النف�سي ب�سكل متزايد دون وجود خمرج 

حمتمل لنجدتهن«. فعلى الرغم من اأن املغرب قد اتخذ مبادرات ملكافحة 

هذه املمار�سة، مثل تطبيقات الهاتف املحمول، اإل اأن غالبية الن�ساء لي�ض 

اإىل هذه اخلدمات نظًرا ملعدلت  للو�سول  الأ�سا�سية  املتطلبات  لديهن 

الأمية بني ال�سكان التي ل تزال مرتفعة. وبذلك يوؤكد التقرير على اأهمية 
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دعم القيادة الن�سائية، �سواء كانت �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية، من 

اأجل امل�ساعدة يف تقدمي اإجابات لهذه الق�سايا.

وي�سار اإىل اأن املغرب اعتمد تدابري امل�ساعدة املالية يف وقت مبكر جدا 

يواجه  لكنه  الن�ساط،  توقف  من  املت�رسرين  العمال  م�ساعدة  اأجل  من 

اليوم، مثل بقية العامل، مرحلة جديدة يف تدبريه لالأزمة املرتبطة باخلروج 

من احلجر ال�سحي. لذلك �سيتعني على موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية بعد 

ذلك التوفيق بني اإدارة ما بعد احلجر ال�سحي مع التدفق امل�سجل عادًة. 

يف اململكة، �سيكون الوباء، وفًقا ملوؤلفي هذا التقرير، قد �سمح بتجديد 

انتقاد تدخلها. وكان  يتم  التي عادة ما  ال�سكان والدولة  العالقات بني 

هذه الأخرية قادرة على طماأنة املغاربة ب�ساأن التدابري املتعلقة بال�سحة، 

وطماأنتهم �سد القلق وطماأنتهم �سد انعدام الأمن.

يف الواقع، تقع تلبية �رسوريات خمتلفة على عاتق ال�سلطات لعمومية، 

ال�سيادة  التناف�سية، واحرتام  مبا يف ذلك النجاعة القت�سادية، والقدرة 

الجتماعي،  الت�سامن  ودعم  الإن�ساين،  الأمن  و�سمان  القت�سادية، 

عالوة على متطلبات ترتبط باإ�رساك املقولت والفاعلني الجتماعيني يف 

التفكري من اأجل اإيجاد حل لالأزمة و�سبل النتعا�ض. وبذلك يربز ال�سوؤال 

حول تطور هذه العالقة بني املواطنني وال�سلطات العامة يف عامل ما بعد 

اجلائحة.

كما اأ�سار التقرير اإلــى احلاجــة اإلـى ال�ستقاللية عبـر اإنتـاج وطنـي مهـم 

قـادر علـى النهـو�ض بالأمن ال�سحـي والغذائـي للبلـاد. كما اأ�سحــى مــن 

الواجــب اإدراج اخلطــر الوبائــي �سمــن اأولويــات �سيا�ســة الدفــاع والأمن 

علـى غـرار املخاطـر النوويـة والإ�سعاعية واجلرثوميـة والكيمائية، ي�سيف 

اأ�سحاب التقرير.
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ا�صتهداف الفقراء والأ�صخا�س يف و�صعية ه�صا�صة يف املغرب: 
ما هي الدرو�س ملا بعد كوفيد -19

يف كتاب ُن�رس يف يوليو 2020، ركز مركز ال�سيا�سات من اأجل اجلنوب 

بكوفيد  املرتبطة  ال�سحية  الأزمة  من  امل�ستفادة  الدرو�ض  على  اجلديد 

19 من حيث ا�ستهداف الفقراء والأ�سخا�ض الأكرث ه�سا�سة يف املغرب. 

)العربي  الكتاب  هذا  ملوؤلف  وفًقا  ال�ستهداف،  �سعوبات  اأ�سبحت  وقد 

اجلعيدي(، م�ساألة يتم اللجوء اإليها لتف�سري اختاللت �سبكات ال�سمان 

املبادرة  برامج  تي�سري،  برنامج  التعوي�ض،  �سندوق  )رامد،  الجتماعي 

الوطنية للتنمية الب�رسية، اإلخ(.

اأن  التجربة  اأظهرت  اأ�رسة فقرية، فقد  ال�سعب حتديد كل  ولأنه من 

اأن ي�سكل مقاربة مهًمة يف  اإىل حد ما،  ال�ستهداف اجلغرايف ميكن، 

املبادرات الرامية للو�سول اإىل الفقراء. وبذلك ي�سري الكتاب اإىل اأن م�ساألة 

ال�ستهداف ما زالت مطروحة باإحلاح اإىل اليوم.

لقد جلاأنا اإىل اآلياته مرة اأخرى عندما كان من ال�رسوري توزيع امل�ساعدة 

الجتماعية يف اأزمة كوفيد 19، يقول الكاتب، وميكن للدرو�ض امل�ستفادة 

تنفيذها على مدى فرتة طويلة  التي مت  املختلفة  ال�ستهداف  اآليات  من 

اأن تكون مفيدة بخ�سو�ض مدى تعقيد عملية حتديد الفئات والأقاليم 

امل�ستهدفة، واإن�ساء نظام ت�سجيل منا�سب، وبناء نظام معلومات م�سنف، 

اأو موارد  اأو الأ�سول  اإجراءات امل�سح لتقييم م�سادر الدخل  وبخ�سو�ض 

الأ�رس، اإلخ. ومع ذلك، ل ميكن لتقنيات ال�ستهداف، مهما كانت مالءمتها، 

اأن تقدم م�ساهمة حقيقية يف فعالية برامج �سبكات ال�سمان الجتماعي، 

وفًقا للموؤلف، اإل اإذا ا�ستندت اإىل تعريف دقيق للظواهر التي من املفرت�ض 

اأن يعاجلوها )الفقر، اله�سا�سة(. ويعترب الكتاب اأن اإن�ساء ال�سجل الجتماعي 

املوحد �سيواجه �رسورة تقدمي اإجابات عن هذه الأ�سئلة.
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التمكني القت�صادي للمراأة املغربية يف زمن كوفيد وما قبله
يف يوليو 2020، ن�رس مركز ال�سيا�سات من اأجل اجلنوب اجلديد كتاًبا 

اآخر حول »التمكني القت�سادي للمراأة املغربية يف زمن كوفيد -19 وما 

قبله: فهم من اأجل الفعل«.

الآثار  اأن  على  اجلماعي  العمل  هذا  يف  املقدمة  املالحظات  تدل 

املغرب  يف  والفتيات  الن�ساء  على  وطاأة  اأكرث   19 كوفيد  لـ  القت�سادية 

اأخرى. يتج�سد ذلك يف فقدان ال�سغل، واله�سا�سة والعمل يف  واأماكن 

�رسوط قا�سية.

ويكمن الهدف من هذه الورقة البحثية، ح�سب ما وردج يف مقدمتها، 

يف ت�سليط ال�سوء على تاأثري اأزمة كوفيد 19 على حياة املراأة يف املجتمع، 

مع الرتكيز على التاأثري على عمل الن�ساء، منطلقة يف ذلك من ا�ستعرا�ض 

و�سع املراأة يف العامل نقطة. بعد ذلك، مت ت�سليط ال�سوء على و�سع املراأة 

يف املغرب خالل هذه الأزمة للو�سول يف الأخري بتحليل ما كان موجود 

قبل هذه اقتناعا من اأ�سحاب الكتاب اأنه ل ميكن معاجلة و�سع املراأة 

يف �سوق ال�سغل ب�سكل منا�سب دون فهم دقيق لالإ�سكاليات التي كانت 

مطروحة قبل الأزمة.

اآثار احلجر ال�صحي على ال�صحة العقلية
اأجل اجلنوب  ال�سيا�سات من  اأ�سدره مركز  الذي  الكتاب  يهدف هذا 

عواقبه  اإىل  بالإ�سافة  اأنه  على  التاأكيد  اإىل   2020 يوليو  يف  اجلديد 

على  كبرية  نف�سية  اآثار  له  و�ستظل  ال�سحي  للحجر  كان  القت�سادية، 

ال�سكان. وبح�سب موؤلف هذا الكتاب امل�سطفى الرزرازي، اأ�ستاذ تدبري 

ال�سنوات  مدى  على  اأجريت  التي  الدرا�سات  من  العديد  فاإن  الأزمات، 

الع�رس املا�سية، وخا�سة يف �رسق اآ�سيا، تك�سف اأن احلالة النف�سية الناجتة 
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عن احلجر ال�سحي ل تختفي تلقائًيا بعد رفع الإجراءات ال�سحية. على 

وتتفاقم  الأفراد،  لدى  الكرب  حالة  ت�ستمر  ما  غالًبا  ذلك،  من  العك�ض 

اأحياًنا، اأو تتحول اإىل اأمرا�ض اأخرى.

ت�سري التوقعات اإىل اأن العديد من النا�ض �سي�ستمرون يف ال�سعور بالقلق 

العميق، واخلوف من الآخرين، والقلق ب�ساأن امل�ستقبل خالل مرحلة »ما 

بعد رفع احلجر ال�سحي«. كما �سيتفاعل اآخرون ب�سكل مت�سائم خالل 

املخاوف  فاإن هذه  املتزايد. ومع ذلك،  اليقني  ب�سبب عدم  املرحلة  هذه 

)مثل تلك املتعلقة بالتلوث اأو الكتظاظ يف و�سائل النقل العام، واملرتبطة 

ب�سعوبات احرتام اإجراءات التباعد الجتماعي، يف مكان العمل اأو غري 

عن  الناجت  اأو  املتولد  املر�سي  القلق  مع  تتداخل  ما  غالًبا  والتي  ذلك( 

ا�سطراب نف�سي يف وقت �سابق.

وي�سري الكتاب اإىل اأن خرباء تدبري الأزمات يوؤكدون على اأهمية الروؤية 

باعتبار  للمواطنني  النف�سية  ال�سحة  العتبار  يف  تاأخذ  التي  العقالنية 

اأن جميع الإجراءات والتدابري ال�سحية تقريًبا تتعلق بال�سلوك الب�رسي. 

ول ميكن لأي جمتمع اأن يظل يف احلجر ال�سحي يف انتظار اختفاء 

الفريو�ض. ويعلمنا تاريخ الب�رسية اأن الإن�سان قد طور مواهب غري عادية 

ا ف�سل ما ي�سمى بالوعي  يف التكيف مع الطبيعة. ومن ال�رسوري اأي�سً

اإجراءات تهدف اإىل تقليل  اإدارتها اعتمادا على  »الوجودي« لالأزمة عن 

املخاطر. ويخل�ض اأ�ستاذ تدبري الأزمات اإىل اأنه كلما ا�ستنفدنا اقت�سادنا 

يف  وذكاءنا  اجلماعية  قوتنا  فقدنا  كلما  الب�رسية،  وطاقاتنا  احلقيقي 

مكافحة الوباء.
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"تاأثري كاأ�س العامل": و�صيلة جديدة للتفكري يف البحث عن 
ا�صرتاتيجية فعالة لرفع احلجر ال�صحي

يف من�سور ملركز ال�سيا�سات من اأجل اجلنوب اجلديد، قدم عمر اإيبورك 

وكرمي العيناوي ورقة بعنوان »تاأثري كاأ�ض العامل: و�سيلة جديد للتفكري 

يف البحث عن ا�سرتاتيجية فعالة لرفع احلجر ال�سحي«.

يتناول هذا الكتاب و�سيلة جديدة لرفع احلجر ال�سحي بنجاح. ويتعلق 

الأمر بالتحكم يف عملية رقع احلجر لتجنب ظاهرة ت�سمى »تاأثري كاأ�ض 

املوؤكدة يف  احلالت  تت�سبب يف جتاوز عدد  اأن  والتي ميكن  العامل«، 

مرحلة ما بعد حلجر عدده يف مرحلة الذروة خالل الوباء.

العامل،  كاأ�ض  لتاأثري  تعريًفا  �سيء،  كل  وقبل  اأوًل  العمل،  هذا  يقدم 

مو�سًحا تاأثريه الت�سخمي املحتمل فيما يتعلق بتطور الوباء، من حيث 

عدد احلالت امل�سابة يف الذروة واملدة التي مرت قبل الو�سول اإليها. ثم 

يحدد العنا�رس التي ميكن اأن ت�ساعد يف التخفيف من هذا التاأثري.

كلًيا، يجب  اأو  ال�سحي، جزئًيا  رفع احلجر  باأن  الكتاب  موؤلفا  يوؤكد 

اأن يكون م�سحوًبا باحلفاظ على تدابري »التباعد الجتماعي« وارتداء 

الأ�سخا�ض  لتدفق  الدقيق  والتدبري  الت�سالت،  من  واحلد  الأقنعة، 

اأماكن التجمعات الكبرية،  والتحكم، الذي قد ي�سل حد الإغالق، يف 

مثل »املوا�سم« ودور ال�سينما واملالعب واملدار�ض، الخ.

كلية العلوم القانونية والقت�صادية والجتماعية-عني ال�صق
الأزمة ال�صحية وتداعياتها القت�صادية والجتماعية يف املغرب
هذا التقرير، املعنون »الأزمة ال�سحية والتداعيات القت�سادية والجتماعية 

يف املغرب«، هو عمل جمموعة من الباحثني املنت�سبني اإىل ERÉCA ومقرها 
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كلية العلوم القانونية والقت�سادية والجتماعية -عني ال�سق.

ينبع الدافع الذي حفز موؤلفي هذا التقرير امل�سرتك، لإجناز هذا العمل 

يف  يتمثل  مواطن  اهتمام  من  تقريًبا،  اأ�سهر  خم�سة  مدى  على  املمتد 

كربى  لأزمة  املختلفة  الآثار  تقييم  يف  التفكري  حتفيز  على  امل�ساعدة 

والإمكانيات �رسوط اخلروج منها باأقل �رسر ممكن.

�سد  الوقائي  التدابري  رئي�سية:  ثالثة خماوف  على  التقرير  هذا  يركز 

كوفيد 19 التي اتخذتها ال�سلطات املغربية بهدف اقرتح اأدوات ل�ستهداف 

الفئات الأكرث عر�سة للخطر يف حالة عودة ظهور مثل هذا الوباء من 

جهة، والتداعيات امليكرو واملاكرو اقت�سادية للقرارات لرامية اإىل احلد من 

انت�سار الوباء، وخا�سة احلجر ال�سحي من جهة ثانية اإ�سافة اإىل املعي�ض 

اليومي لالأ�رس املغربية من ناحية ثالثة.

وقد �سكل ا�ستعمال بيانات التحقيقات و�سيلة فعالة لفهم تاأثري الأزمة 

ال�سحية والتدابري التي تلت ذلك على م�ستوى معي�سة الأ�رس، وخا�سة 

الطبقات الفقرية. بالإ�سافة اإىل تقدير حجم ال�سكان الذين وقعوا يف حالة 

من عدم ال�ستقرار، �سعى املوؤلفون اإىل قيا�ض العواقب الناجمة عن عدم 

تاأثري اجلائحة  قوة  للحد من  املتخذة  التدابري  اأهمية  وملناق�سة  امل�ساواة. 

والقرارات الحرتازية املتخذة ملواجهتها )امل�ساعدات املوزعة على الأ�رس(، 

متت معاجلة هذه اجلوانب قبل وبعد تنفيذ هذه التدابري.

البنك الدويل
الآفاق القت�صادية وتاأثري اأزمة كوفيد 19

لتتبع  الدويل تقريرا ن�سف �سنوي  بالبنك  الدائرة القت�سادية  ت�سدر 

الو�سع القت�سادي يف املغرب تقرير، حيث يعر�ض اأحدث الجتاهات يف 
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القت�ساد واآثار ال�سيا�سات القت�سادية. ويت�سمن عدد يونيو 2020 ف�سال 

والأزمة   19- كوفيد  وباء  �سوء  باملغرب يف  القت�سادية  التوقعات  عن 

القت�سادية الناجتة عنه. كما يتناول اجلوانب املاكرو اقت�سادية، وبيئة 

الأعمال وتنمية القطاع اخلا�ض ف�سال عن اآفاق النتعا�ض القت�سادي.

ي�سري هذا التقرير اإىل اأن �سدمة كوفيد -19 دفعت القت�ساد املغربي 

فجاأة اإىل ركود حاد، هو الأول من نوعه منذ عام 1995. ومن املتوقع 

املحلية  القت�سادية  بال�سدمات  م�ساعف  ب�سكل  القت�ساد  يتاأثر  اأن 

واخلارجية. كما من املتوقع اأن ينكم�ض الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي 

بن�سبة 4٪ يف عام 2020 يف ال�سيناريو الأ�سا�سي، يف تناق�ض �سارخ مع 

التو�سع املتوقع بن�سبة 3.6٪ قبل الوباء.

التقرير،  لهذا  وفًقا  ب�سكل خا�ض،  العمال يف و�سعية ه�سا�سة  يتاأثر 

الآثار  اأدت  املهيكل. وقد  القطاع غري  الذين يعملون يف  اأولئك  خا�سة 

ال�سلبية اإىل انت�سار فقدان منا�سب ال�سغل والدخل، خا�سة يف القطاع 

امل�ساعدة  وخففت  �سغلهم.  العاملني  من   ٪66 فقد  املهيكل، حيث  غري 

احلكومية جزئيًا من هذه اخل�سارة بن�سبة 19٪ من الأ�رس وخا�سة يف 

القطاع غري املهيكل.

قابال  زال  ما  لكنه  للمغرب،  املزدوج  العجز  يتفاقم  اأن  املتوقع  من 

لل�سيطرة. وعلى الرغم من انخفا�ض الواردات، من املتوقع، ح�سب تقرير 

البنك الدويل، اأن يت�سع عجز احل�ساب اجلاري اإىل 8.4٪ يف عام 2020، 

وكذلك  وال�سياحة  الت�سدير  عائدات  يف  حاًدا  ا  انخفا�سً يعك�ض  مما 

التحويالت. وعلى �سعيد امليزانية، يحدد تقرير البنك الدويل اأن الإيرادات 

اأن  )با�ستثناء تلك املح�سلة من خالل �سندوق كوفيد اخلا�ض( يجب 

بينما  و2021،   2020 لعامي  ال�سابقة  بالتوقعات  مقارنة  مادًيا  تنكم�ض 

ينبغي زيادة الإنفاق يف عام 2020 بف�سل اإنفاق اإ�سايف على ال�سحة 
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واحلماية الجتماعية وال�ستجابات ال�سيا�سية الأخرى لـ كوفيد 19.

نتيجة لذلك، من املتوقع اأن يت�سع عجز امليزانية الإجمايل اإىل 7.5٪ من 

الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2020، اأي اأعلى بنحو 4 نقاط مئوية مما 

كان متوقًعا قبل كوفيد 19. كما ينبغي للدين العام واخلارجي اأن يزيد 

ولكن يظل قابل للتحمل.

جمموعة اأك�صفورد للأعمال
تقرير عن تعامل املغرب مع كوفيد 19

مت حتليل الإجراءات القوية لل�سناعة املغربية املتعلقة باملقاومة ال�ساملة 

�سد وباء كوفيد 19 وبالعمل على النتعا�ض القت�سادي يف تقرير جديد 

بعنوان تقرير عن تعامل املغرب مع كوفيد 19 اأعدته جمموعة اأك�سفورد 

ال�ستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  مع  ب�رساكة   )OBG( لالأعمال. 

.)AMDIE( وال�سادرات

بامل�سهد  املتعلقة  الأ�سا�سية  املعطيات  على  ال�سوء  الوثيقة  ت�سلط 

ال�سو�سيو اقت�سادي للمملكة. ويت�سمن ب�سكل خا�ض مقابلة مع مولي 

حفيظ العلمي، وزير ال�سناعة والتجارة والقت�ساد الأخ�رس والرقمي.

القت�ساد  فروع  بها  قامت  التي  الطريقة  بدقة  التقرير  هذا  ويحلل 

املختلفة، مثل الن�سيج وال�سناعة الزراعية و�سناعة ال�سيارات والطريان، 

ف�ساًل عن قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت والأف�سورينغ، بغية 

تكييف عملياتها وتعاونها مع القطاع العام من اأجل “دعم اململكة يف 

جهودها للتخفيف من تداعيات الأزمة ال�سحية”.

ويروي التقرير كذلك كيف جنح املغرب يف تطوير قدرات �سناعية كبرية 

والدويل،  الوطني  لل�سوق  الأقنعة  مثل  اأ�سا�سية،  �سلع  اإنتاج  اأجل  من 
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واختبارات كوفيد 19، وبالتايل احلد من الواردات.

الغذائية  ال�سناعة  لعبته  الذي  املهم  الدور  ال�سوء على  ي�سلط  اأخرًيا، 

ثابتة  اإمدادات  ال�سحية، حيث متكنت من احلفاظ على  الأزمة  خالل 

بف�سل القدرات الإنتاجية الكبرية و�سال�سل القيمة القوية التي �ساعدت 

الإيجابية  النتائج  يف  التقرير  يبحث  كما  ال�سطرابات.  من  احلد  يف 

ب�سبب  اأوروبا،  اإىل  واخل�رسوات  الفواكه  �سادرات  يف  احلالية  للزيادة 

تباطوؤ الإنتاج من قبل املناف�سني الرئي�سيني يف املنطقة.

منظمات املجتمع املدين-هيئة الأمم املتحدة للمراأة باملغرب.
العنف �صد الن�صاء والفتيات يف زمن الأزمات - جتربة احلجر 

ال�صحي يف املغرب 
باملغرب بدعم من  املدين  املجتمع  اأجنزت حوايل ع�رسين منظمة من 

هيئة الأمم املتحدة للمراأة يف املغرب، تقريرا بعنوان العنف �سد الن�ساء 

والفتيات يف زمن الأزمات - جتربة احلجر ال�سحي يف املغرب، تبني من 

خالله اأن وباء كوفيد -19 قد اأدى اإىل تفاقم عوامل التمييز، وزاد من 

ه�سا�سة املراأة كما كان له اأثر �سلبي على العنف �سد املراأة.

اإىل املعطيات الكمية الوطنية حول  العامل،  فاملغرب يفتقر، مثل بقية 

روؤية  توفري  اإىل  التقرير  لذلك، يهدف هذا  ال�سحي.  اأثناء احلجر  العنف 

بادرت  التي  الجتماعي  لالإر�ساد  مركًزا   19 نظر  وجهة  تعك�ض  نوعية 

اإىل م�ساعدة، على الرغم من القيود واملوارد املحدودة. وقد ركز التقرير 

على خمتلف اأ�سكال العنف )اجل�سدي، النف�سي، القت�سادي، اجلن�سي، 

القانوين( يف �سياقات خمتلفة )الزوجية ، والأ�رسية، والرقمية، واملوؤ�س�سية، 

الن�ساء  هوؤلء  لتجارب  �سورة  ر�سم  اأجل  من  واملهني،  العام،  والف�ساء 

اإىل اخلدمات، من خالل حتليل  ولوجهن  التي واجهتهن يف  والعقبات 
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املدين.  املجتمع  منظمات  تلقتها  مكاملة   4768 بني  من  مكاملة   2778

واجلمعيات  العمومية  لل�سلطات  وجهها  تو�سيات  اإىل  التقرير  وخل�ض 

والن�ساء يف حالت العنف وعموم املواطنني بخ�سو�ض التدبري املندمج 

لالأزمة ال�سحية.



IV. جرد للقرارات الرئي�صية املتخذة 
والدرا�صات املنجزة خلل فرتة 

ما بعد احلجر ال�صحي
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الديوان امللكي
بالغ من الديوان امللكي ب�ساأن ا�سرتاتيجية التلقيح �سد كوفيد -19

http://www.mapmarrakech.ma/fr/communique-du-c Cabinet-royal-3/

بالغ من الديوان امللكي ب�ساأن جمانية اللقاح �سد وباء كوفيد -19 

لفائدة جميع املغاربة.

http://mapanticorona.map.ma/fr/node/21521

مرا�صيم
يونيو  ◀  9(  1441 �سوال  من   17 يف  �سادر   2.20.406 رقم  مر�سوم 

2020( بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 يف 

اإىل غاية يوم اجلمعة 10 يوليو 2020 يف  ال�ساد�سة م�ساء  ال�ساعة 

من  بالتخفيف  خا�سة  مقت�سيات  وب�سن  م�ساء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

41
القيود املتعلقة بحالة الطوارئ ال�سحية.

مر�سوم رقم 2.20.456 �سادر يف 17 من ذي القعدة 1441 )9 يوليو  ◀

ال�رسيان من يوم اجلمعة 10 يوليو 2020 يف  2020( بتمديد مدة 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم الثنني 10 اأغ�سط�ض 2020 يف 

.
42
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

مر�سوم رقم 2.20.526 �سادر يف 17 من ذي احلجة 1441  ◀

 10 الثنني  يوم  من  ال�رسيان  مدة  بتمديد   )2020 اأغ�سط�ض   7(

اأغ�سط�ض 2020 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم اخلمي�ض 

.
43

10 �سبتمرب يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء 2000 

41t. اجلريدة الر�سمية عدد 6889 مكرر-)�سوال 1441( 9 يونيو 2020.

42t. اجلريدة الر�سمية عدد 6898 مكرر-17 ذو القعدة 1441)9 يوليو2020(.

43t. اجلريدة الر�سمية عدد 6906 مكرر 18 ذو احلجة 1441)8 غ�ست 2020(.
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مر�سوم رقم 2.20.631 �سادر يف 20 من حمرم 1442 )9 �سبتمرب  ◀

ال�رسيان من يوم اخلمي�ض 10 �سبتمرب 2020  2020( بتمديد مدة 

.
44
اإىل غاية يوم ال�سبت 10 ااأكتوبر2000 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

اأكتوبر  ◀  8(  1442 �سفر  من   20 يف  �سادر   2.20.711 رقم  مر�سوم 

2020( بتمديد مدة ال�رسيان من يوم ال�سبت 10 اأكتوبر 2020 يف 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم الثالثاء 10 نوفمرب 2020 يف 

45
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.

مر�سوم رقم 2.20.788 �سادر يف 19 من ربيع الأول 1442)5 نوفمرب  ◀

2020( بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الثالثاء 10 نوفمرب 2020 يف 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم اخلمي�ض 10 دي�سمرب 2020 يف 

.
46
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

◀  4(1442 الآخر  ربيع  من   18 يف  �سادر   2.20.882 رقم  مر�سوم 

دجنرب   10 الثالثاء  يوم  من  ال�رسيان  مدة  بتمديد  دي�سمرب2020( 

2020 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإىل غاية يوم اخلمي�ض 10 يناير 

2021 يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.

يونيو  ◀  12(1441 �سوال  من   20 يف  �سادر   398.20.2 رقم  مر�سوم 

رم�سان   15 بتاريخ  املربمة  القر�ض  اتفاقية  على  2020( باملوافقة 

1441)9 ماي 2020( بني حكومة اململكة املغربية وال�سندوق العربي 

مليون  واأربعني  خم�سة  مببلغ  والجتماعي  القت�سادي  لالإمناء 

الربنامج  متويل  يف  امل�ساهمة  ق�سد  كويتي،  دينار   )45.000.000(

44t. اجلريدة الر�سمية عدد 6915 مكرر-20 حمرم 1442)9 �ستنرب 2020(.

45t. اجلريدة الر�سمية عدد 6924- 20 �سفر 1442)8 اأكتوبر 2020(.

46t. اجلريدة الر�سمية عدد 6933-23 ربيع الأول 1442)9 نونرب 2020(.
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47
الإ�سعايف لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

مر�سوم رقم 414.20.2 ال�سادر يف 30 �سوال1441)22 يونيو 2020(  ◀

باملوافقة على اتفاق القر�ض املربم بتاريخ 9 يونيو 2020 بني اململكة 

مائتني  مببلغ  قر�ض  منح  ق�سد  للتنمية  الإفريقي  والبنك  املغربية 

املغربية،  للمملكة  اأورو  اأور)264.000.000(  مليون  و�ستني  واأربعة 

48
لتمويل برنامج دعم ال�ستجابة لكوفيد -19. 

مر�سوم رقم 476.20.2 �سادر يف 2 ذي احلجة 1441)23 يوليو 2020(  ◀

وثالثني  خم�سة  رقم 9147 - مببلغ  القر�ض  اتفاق  على  باملوافقة 

يوليو 2020  بتاريخ 3  املربم  اأمريكي،  مليون دولر )35.000.000( 

بخ�سو�ض  والتعمري،  لالإن�ساء  الدويل  والبنك  املغربية  اململكة  بني 

التمويل الإ�سايف لربنامج حت�سني ال�سحة الأولية باملناطق القروية 

49
وال�ستجابة الطارئة جلائحة كوفيد-19.

◀  12(1441 احلجة  ذي  من   22 يف  �سادر   522.20.2 رقم  مر�سوم 

مببلغ   92309 رقم  التمويل  عقد  على  باملوافقة   )2020 اأغ�سط�ض 

مائتي مليون اأورو )200.000.000(، املربم بتاريخ 23 يوليو 2020 بني 

اململكة املغربية والبنك الأوروبي لال�ستثمار، بخ�سو�ض دعم قطاع 

50
ال�سحة العمومية بغر�ض احلد من تداعيات جائحة كورونا.

47t. اجلريدة الر�سمية عدد 6894- 03 دو القعدة 1441) 25 يونيو2020(.

48t. اجلريدة الر�سمية عدد t 6896 10دو القعدة 1441 )2 يوليوز 2020(.

49t. اجلريدة الر�سمية عدد 6906- 16 ذو احلجة 1441)6 غ�ست 2020(.

50t. اجلريدة الر�سمية عدد t 6917 25 حمرم 1442)14 �ستنرب 2020(.
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الوزارات
وزارة ال�صحة

اأثناء جائحة كوفيد 19؛ دليل الأ�صئلة والأجوبة لفائدة  • التغذية 
مهنيي الرعاية ال�صحية

https://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-Manuels/
D o c u m e n t s / 2 0 2 0 / G U I D E % 2 0 D E % 2 0 N U T R I T I O N % 2 0
DURANT%20LA%20PANDEMIE%20DE%20COVID%2019.pdf

على  ال�سيطرة  اأجل  ومن   19 كوفيد  وباء  على  الوطني  الرد  �سياق  يف 

تاأثريه على ال�سحة، فاإن تعزيز املناعة، من خالل تدابري للحفاظ على التغذية 

التغذية  برنامج  اإجنازات  على  احلفاظ  اأجل  من  �رسوري  اأمر  وتعزيزها، 

الوطني واحلفاظ على رفاهية ال�سكان يف هذا ال�سياق الوبائي ال�ستثنائي.

كوفيد 19: تدابري الوقاية يف اأماكن العمل •
اإىل  وتهدف   ،19 كوفيد  من  الرئي�سية  الوقاية  تدابري  تت�سمن  مذكرة 

العمل وبالتايل حماية  اأماكن  انت�سار فريو�ض SARS -CoV-2 يف  احلد من 

�سحة العاملني وجتنب تلوث الزبناء وغريهم من املتعاملني، حيث يلتزم 

رب العمل بتنفيذ جميع الو�سائل الالزمة حلماية �سحة و�سالمة العاملني 

يف مكان العمل. هذه املذكرة م�ستوحاة من وثيقة منظمة ال�سحة العاملية 

"GettingyGettingy yourworkplacery for - كوفيد 19" بتاريخ 2020/03/03.

تنظيم والتكفل باحلمل والولدة والنفا�س خلل مرحلة جائحة  •
كوفيد 19: دليل عملي لفائدة مهنيي ال�صحة

https://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-Manuels/
D o c u m e n t s / 2 0 2 0 / P L A N % 2 0 G U I D E % 2 0 COV I D - 1 9 % 2 0
GROSSESSE.pdf
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مت اإعداد هذه الوثيقة على اأ�سا�ض البيانات العلمية وهي متوفرة حاليا 

والر�سيع،  الأم  �سحة  العاملة يف جمال  الأطراف  جميع  مع  وبتوافق 

ول�سيما اأع�ساء املجتمعات العلمية. �سيكون حتما ذا قيمة م�سافة كبرية 

لتعزيز التدابري املتعلقة بالوقاية من خطر كوفيد 19، والتنظيم املنا�سب 

هذا  يف  الولدة  حديثي  والأطفال  الن�ساء  ورعاية  ال�سحية  للخدمات 

ال�سياق الوبائي خا�سة ببلدنا

وخمالطيهم  •  19 كوفيد  بحالت  التكفل  بروتوكول  حتيني 
واإ�صرتاتيجية الك�صف 

https://pharmacie.ma/uploads/pdfs/Mise%20a%CC%80%20
jour%20du%20protocole%20de%20prise%20en%20charge%20
des%20cas%20Covid%2019.pdf

 19- كوفيد  وباء  لر�سد  الوطنية  للخطة  امل�ستمر  التحيني  اإطار  يف 

ومواجهته، وبالنظر اإىل تطور الو�سع الوبائي مت حتيني امل�ساطر التقنية 

على  عالوة  وخمالطيهم،   2 كوف  ب�سار�ض  الإ�سابة  بحالت  للتكفل 

ا�سرتاتيجية الفح�ض التي مت حتيينها من قبل وزارة ال�سحة.

•  qRT-PCR 19 بوا�صطة  اإجراء ت�صخي�س كوفيد  حتيني موا�صفات 
يف خمترب خا�س لتحليلت البيولوجيا الطبية.

http://inh.ma/w p-content/themes/t went y thir teen-chi ld/
Documents_PDF/Circulaire_covid.pdf

من خالل �سبكة مكونة من 18 خمتربا مرخ�سا لها لإجراء اختبارات 

التي حتدد  املوا�سفات  بتحديث  للتو  ال�سحة  وزارة  قامت   ،PCR PCR

ت�سخي�ض كوفيد 19 بوا�سطة qRT-PCR على م�ستوى املختربات اخلا�سة. 

تتعلق هذه العملية ب�سكل اأ�سا�سي باإجراء طلب الرتخي�ض املذكور يف 
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 12 يف  ال�سادرة   72 رقم  اجلديدة  املذكرة  حتمالت  دفرت  من   4 املادة 

�سبتمرب، والتي عو�ست املذكرة ال�سادرة يف 4 يونيو 2020.

مراكز التحليل املخ�ص�صة لت�صخي�س كوفيد - 19 يف املغرب •
ن�رست وزارة ال�سحة قائمة باملراكز املحلية والإقليمية املخ�س�سة لكوفيد 

19من حيث الفحو�سات ال�رسيرية والت�سخي�ض.

• PCR املختربات اخلا�صة املرخ�س لها باإجراء اختبارات
https://leseco.ma/coronavirus-voici-la-liste-des-laboratoires-
autorises-a-faire-les-tests-pcr/

و�سعت وزارة ال�سحة قائمة املختربات اخلا�سة باململكة، وهي الوحيدة 

املخولة باإجراء الت�سخي�ض اخلا�ض باختبارات الك�سف عن فريو�ض كورونا 

 044 رقم  الدورية  يف  القائمة  هذه  وردت  وقد   ،19- كوفيد  امل�ستجد 

املختربات  اأ�سماء  اململكة،  جهات  من  جهة  لكل  حتدد،  التي  للوزارة، 

.qRT-PCR ومديريها امل�رسح لهم بت�سخي�ض الوباء بوا�سطة

مركز ميداين تابع للقطاع اخلا�س بالدار البي�صاء •
https://fr.le360.ma/societe/depistage-19- -une-premiere-au كوفيد 
maroc-un-centre-de-campagne-prive-a-casablanca-224380

امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  اختبارات  لإجراء  ميداين  مركز  اإن�ساء  مت 

اأكتوبر 2020 و�سط حي �سعبي درب �سلطان بالدار،  )كوفيد -19( يف 

وهي »�سابقة« بالن�سبة للقطاع اخلا�ض على امل�ستوى الوطني. مت اإن�ساء 

املركز التابع ملخترب درب �سلطان للتحاليل الطبية، على م�ساحة تقارب 

300 مرت لأخذ عينات من الأ�سخا�ض الراغبني يف الفح�ض، ثم اإر�سالها 

.PCR اإىل مباين املخترب لإجراء حتاليل
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الإطار الت�صاركي لإدارة جائحة كوفيد - 19. •
https://www.cgem.ma/fr/actualite-cgem/communique-conjoint-du-
ministere-de-la-sante-et-de-la-cgem-2301

دعا جاللة امللك حممد ال�ساد�ض الباطرونا املغربية املغاربة اإىل القيام 

الت�ساركية لوباء كوفيد  التدبري  اإطار  النطاق يف  بعملية فح�ض وا�سعة 

-19. اإثر ذلك �سدر بالغ �سحفي م�سرتك عن وزارة ال�سحة والحتاد 

العام للمقاولت باملغرب ب�ساأن هذا الإطار الت�ساركي.

الأ�صعار  • احرتام  ل�صمان  والتتبع  للمراقبة  خا�صة  جلنة  اإن�صاء 
القانونية.

https://www.lopinion.ma/Factures-exorbitantes-des-cliniques-le-
Ministere-de-la-Sante-active-le-controle_a8648.html

بعد التجاوزات املتعددة التي لوحظت يف فواتري التكفل مبر�سى كوفيد 

-19، قررت وزارة ال�سحة التحرك وتفعيل التفتي�ض. وبذلك تقرر اإن�ساء 

جلنة خا�سة للمراقبة والتتبع ل�سمان احرتام الأ�سعار القانونية

وزارة الداخلية
الدفعة الثالثة من امل�صاعدات ال�صتثنائية املمنوحة لأ�صر القطاع  •

غري املهيكل: 13/07/2020 
http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx

بلغت جلنة املراقبة القت�سادية )CVE( الأ�رس العاملة يف القطاع غري 

املهيكل الذين فقدوا م�سادر دخلهم ب�سبب احلجر ال�سحي، اأن الدفعة 

الثالثة من امل�ساعدة �ستتم وفًقا ل�رسوط حمددة.
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بلغ �صحفي م�صرتك ب�صاأن املرحلة الثانية من خطة رفع احلجر  •
ال�صحي 

�سدر بالغ م�سرتك بني وزارات الداخلية وال�سحة وال�سناعة والتجارة 

والقت�ساد الأخ�رس والرقمي يف 22 يونيو، يت�سمن الإجراءات الرئي�سية 

ال�سحي  احلجر  التخفيف من  من  الثانية  املرحلة  اإىل  بالنتقال  املتعلقة 

ابتداء من 24 يونيو يف منت�سف الليل.

بلغ �صحفي م�صرتك من وزارة الداخلية ووزارة ال�صحة بتاريخ  •
09 يونيو 2020

http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx

الأن�سطة  وا�ستئناف  الطبيعية  اإىل احلياة  للعودة  التح�سري  اإطار  يف 

و�سعت  الوطني،  الرتاب  اأنحاء  جميع  يف  والجتماعية  القت�سادية 

ال�سلطات العمومية خطة للحد من تدابري احلجر ال�سحي وفًقا للو�سع 

الوبائي لكل اإقليم اأو جهة ب�سكل تدريجي وعلى عدة مراحل اعتباًرا من 

11 يونيو 2020.

وزارة القت�صاد واملالية والإ�صلح الإداري
ميثاق من اأجل الإقلع القت�صادي والت�صغيل

https://ar.industries.ma /

اأعلنت جلنة اليقظة القت�سادية، اأنه مت اليوم اخلمي�ض 6 غ�ست 2020، 

التوقيع على »ميثاق من اأجل الإقالع القت�سادي والت�سغيل« الذي يروم 

الت�سغيل ودعمه مع  الدينامية القت�سادية، واإىل احلفاظ على  اإطالق 

الوقاية ال�سحية للعاملني، بالإ�سافة اإىل الت�رسيع بعملية هيكلة القت�ساد 
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الوطني، وت�سجيع احلكامة اجليدة. واأو�سحت وزارة القت�ساد واملالية، 

بني  وامل�سرتك  اجلماعي  اللتزام  يكر�ض  امليثاق،  هذا  اأن  لها،  بالغ  يف 

والقطاع  الإدارة،  واإ�سالح  واملالية  القت�ساد  وزارة  يف  ممثلة  الدولة، 

اخلا�ض، ممثال يف الحتاد العام ملقاولت املغرب والتجمع املهني لبنوك 

املغرب.

بعد  • العمومية  باملوؤ�ص�صات  العمل  ا�صتئناف  واإجراءات  م�صاطر 
رفع حالة الطوارئ ال�صحية.

http://bdj.mmsp.gov.ma/Medias/Uploaded/files/Circulaire_N4-
2020-.pdf

يف هذا املن�سور، تدعو الوزارة الو�سية املوظفني وم�ستخدمي املوؤ�س�سات 

العمومية واجلماعات املحلية، الذين �سبق لهم ال�ستفادة من الت�سهيالت 

للعودة   ،2020 مار�ض   16 ال�سادر يف  الوزير  من�سور  مبوجب  املمنوحة 

تدريجيًا اإىل اأماكن عملهم وتنفيذ اأحكام هذا املن�سور.

وزارة ال�صناعة والتجارة والقت�صاد الأخ�صر والرقمي
بروتوكول لتدبري خماطر العدوى بكوفيد 19 يف اأماكن العمل •

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Protocole%20
p o u r % 2 0 l a % 2 0 g e s t i o n % 2 0 d u % 2 0 r i s q u e % 2 0 d e % 2 0
contamination%2019 كوفيد.pdf

تنفيذ  يف  املقاولت  ملواكبة  اإر�سادات  توفري  اإىل  الربوتوكول  يهدف 

انت�سار  ملكافحة  املخت�سة  ال�سلطات  عن  ال�سادرة  الحرتازية  الإجراءات 

و�سمان  الأجراء  �سحة  حماية  اأجل  من  العمل،  اأماكن  يف   19 كوفيد 

اإىل  الربوتوكول  هذا  توجيه  مت  وقد  والت�سغيل.  الأن�سطة  ا�ستمرارية 

املقاولت التي وا�سلت ممار�سة ن�ساطها القت�سادي وتلك التي ترغب 
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يف ا�ستئنافه بعد رفع احلجر ال�سحي. وي�سعى اإىل اأن يكون اإطارا عاما 

للدلئل التي بلورتها الوزارات وال�سلطات الأخرى املخت�سة. 

الأن�صطة  • ا�صتمرارية  اأجل  من  ال�صحية  ال�صلمة  بروتوكول 
ال�صناعية 

h tt p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e / d / 1 R H h 8 j L C 8 j f p -
TzAQrBrf J1LcAO6ceFMF/view

ن�رست وزارة ال�سناعة والتجارة والقت�ساد الأخ�رس والرقمي بروتوكول 

على  وي�ستمل  ال�سناعية.  الأن�سطة  ل�ستمرارية  ال�سحية  ال�سالمة 

قطاع  ال�سناعية:  القطاعات  اتباعها يف  يتعني  التي  اجليدة  املمار�سات 

�سناعة ال�سيارات، قطاع الن�سيج وال�سناعات اجللدية، قطاع ال�سناعات 

الغذائية الزراعية، قطاع �سناعة الأدوية، قطاع ال�سناعة البحرية، واأن�سطة 

�سناعية خمتلفة.

دليل التدابري ال�صحية اخلا�صة با�صتئناف الأن�صطة التجارية •
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Guide_Mesures_
Sanitaires_Commerce%202020_compressed.pdf

ل�ستئناف  �رسورًيا  اأمًرا  والزبناء  املوظفني  �سحة  على  احلر�ض  يعد 

الأن�سطة التجارية، لذلك اأ�سدرت الوزارة دليال مف�سال عن هذه التدابري

مطالبة  • ال�صناعية  والوحدات  املقاولت   :19  - كوفيد  مكافحة 
بتوفري اأقنعة واقية ملوظفيها

اأكدت الوزارة يف من�سور لها اأنه يف اإطار من التدابري املتخذة ملكافحة 

والوحدات  املقاولت  ومديري  روؤ�ساء  على  يتعني   ،19 كوفيد-  انت�سار 

ال�سناعية والإنتاجية توفري اأقنعة واقية ملوظفيهم واحلر�ض على ا�ستبدالها 
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كل اأربع �ساعات حفاظا على �سالمتهم و�سحتهم.

مبادرات رقمية ل�صالح الإدارات لدعم العمل عن بعد •
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/l%E2%80%99agence-
de-d%C3%A9veloppement-du-digital-lance-plusieurs-initiatives-
digitales-en-faveur-des

نظًرا حلالة الطوارئ ال�سحية وتدابري احلجر ال�سحي التي مت اتخاذها 

ملواجهة وباء الفريو�ض التاجي، اعتمدت العديد من الإدارات الأداة الرقمية 

للوثائق  املادية  التبادلت  العمل عن بعد كما اختارت احلد من  لتعزيز 

واملرا�سالت الإدارية. ويف هذا ال�سدد اأطلقت وكالة التنمية الرقمية عدة 

مبادرات ذات �سلة.

�صرير اإنعا�س من �صنع مغربي %100 •
h tt p : / / w w w . m c i n e t . g o v . m a / f r / c o n t e n t / u n - l i t - d e -
r%C3%A9animation-fabriqu%C3%A9-100-au-maroc-0

بتعبئة  والرقمي  الأخ�رس  والقت�ساد  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  قامت 

يف  اإنعا�ض  �رسير  وت�سنيع  لت�سميم  واملهند�سني  ال�سناعيني  من  فريق 

املغرب يلبي املعايري الدولية من حيث ال�سالمة والفعالية وب�سعر تناف�سي.

ن�صر خمططات  • ملواكبة  التقنية  واخلربة  ال�صت�صارة   :19 كوفيد 
اإقلع املقاولت ال�صناعية ال�صغرية جدا واملتو�صطة

ا  اأطلقت وزارة ال�سناعة والتجارة والقت�ساد الأخ�رس والرقمي عر�سً

ال�سغرية  ال�سناعية  املقاولت  التقنية لفائدة  لتقدمي ال�ست�سارة واخلربة 

الناجمة عن وباء كوفيد  جدا واملتو�سطة ملواكبتها يف تدبري ال�سعوبات 

-19 و اإعداد خطط ا�ستئناف اأن�سطتها.



82

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب - الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان
الجزء الثاني: مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 
تنظيم ال�صنة الدرا�صية 2020-2021 •

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/note3920.pdf

على  تعتمد   ،2021-2020 الدرا�سية  لل�سنة  عمل  خطة  و�سع  مت 

�سيناريوهات خمتلفة، وذلك للرد على جميع الفرتا�سات غري املتوقعة 

التي قد تن�ساأ، كما تاأخذ هذه اخلطة يف العتبار اأي�سا تطور الو�سع 

التعليمية  املوؤ�س�سات  تهم  التي  الوثيقة  هذه  حتدد  البالد.  يف  الوبائي 

خالل  مراعاتها  يجب  التي  والأ�سا�سيات  املبادئ  واخلا�سة،  العمومية 

ال�سنة الدرا�سية 2021-2020

اآلية تنظيم البكالوريا 2020 •
https://drive.google.com/file/d/1nltlbl4x46T8NuMYnOnub2b1Xs
w9ngkE/view

مت اإجراء البكالوريا هذا العام يف �سياق حمدد للغاية مرتبط بجائحة 

كوفيد -19 وحالة الطوارئ ال�سحية، حيث اأعدت وزارة الرتبية الوطنية 

اآلية خا�سة ل�سمان ح�سن �سري هذه العملية التي كان لها هذا العام طابعا 

خا�سا ب�سبب الو�سع املرتبط بوباء فريو�ض كورونا.

بث الدرو�س على القنوات التلفزية •
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/ToutesPublications.aspx

يف بالغ �سحفي �سدر يوم 04 اأكتوبر، اأبلغت الوزارة التالميذ واآباءهم 

واأولياء اأمورهم اأنه �سيتم بث الدرو�ض املتعلقة بالربامج املدر�سية 2020-

2021 على قنوات الثقافية و الأمازيغية والعيون، من يوم الثنني حتى يوم 

ال�سبت بالن�سبة لالأ�سالك التعليمية الثالثة. وتاأتي هذه العملية، بح�سب 
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واملراجعة  والت�سخي�ض  التقييم  مرحلة  من  النتهاء  بعد  نف�سه،  امل�سدر 

والدمج التي جرت يف الفرتة من 10 �سبتمرب اإىل 3 اأكتوبر، خا�سة بهدف 

تكري�ض مكت�سبات التالميذ خالل ال�سنة الدرا�سية املا�سية.

التعليم احل�صوري يف خمتلف مراكز الأق�صام التح�صريية •
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/Note688-20_page-0001.
jpg

اإىل خمتلف اجلهات  الوطنية، يف مذكرة موجهة  الرتبية  وزير  اأعلن 

املعنية، عن قرار اختيار التعليم احل�سوري بن�سبة 100٪ يف خمتلف مراكز 

الأق�سام التح�سريية يف جميع اأنحاء اململكة. ويف نف�ض ال�سياق، منحى 

الوزارة داخليات هذه الأق�سام اإمكانية ا�ستقبل اأكرث من 50٪ من طاقتها 

ال�ستيعابية اإذا لزم الأمر، مع توفري الظروف الآمنة القادرة على �سمان 

�سالمة التالميذ واأع�ساء هيئة التدري�ض واملعلمني والأطر الإدارية.

برنامج املراجعة باملوؤ�ص�صات الدرا�صية •
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/Note412001092020.pdf 

وياأتي تنظيم ح�س�ض املراجعة والتقوية داخل املوؤ�س�سات، التي تهدف 

اإىل تعزيز تكافوؤ الفر�ض بني املتمدر�سني �سمن مقت�سيات املذكرة ال�سادرة 

يف غ�ست 2020 عن وزارة الرتبية الوطنية، بهدف تعزيز الربامج التي مت 

تنفيذها خالل ال�سنة الدرا�سية املا�سية �سواء يف اإطار التعليم احل�سوري 

اأو عن بعد
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تقارير، درا�صات، اأبحاث
املندوبية ال�صامية للتخطيط 

بحث حول تاأثري كوفيد 19 على الو�صع الجتماعي والقت�صادي  •
والنف�صي للجئني يف املغرب

https://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-de-Covid-19-sur-la-
situation-socioeconomique-et-psychologique-des-refugies-au-Maroc

اأجنزت املندوبية ال�سامية للتخطيط، ب�رساكة مع مفو�سية الأمم املتحدة 

الفرتة  املغرب خالل  الالجئني يف  الالجئني، بحثا حول  ل�سوؤون  ال�سامية 

من 2 اإىل 8 يونيو 2020، بهدف تقييم تاأثري وباء كوفيد 19 على الو�سع 

القت�سادي والجتماعي والنف�سي لهذه الفئة من ال�سكان.

بحث وطني حول تاأثري فريو�س كورونا على الأو�صاع القت�صادية  •
والجتماعية والنف�صية للأ�صر

https://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-du-coronavirus-sur-la-
situation-economique-sociale-et-psychologique-des-menages-Note-
de-synthese_a2506.html

يف الفرتة من 14 اإىل 23 اأبريل 2020، اأجرت املندوبية ال�سامية للتخطيط 

بحثا وطنيا للوقوف على التغريات التي عرفت حياة الأ�رس املعي�سية يف 

ظل قيود احلجر ال�سحي. 

تطور ال�صلوك املغربي جتاه جائحة كوفيد 19 •
https://www.hcp.ma/Evolution-des-comportements-des-marocains-
face-a-la-pandemie-de-19 كوفيد_a2572.html
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ب�سلوك  املتعلق  الف�سل  نتائج  للتخطيط  ال�سامية  املندوبية  ن�رست 

التي  الأربع  املحاور  اأحد  وهو  »كوفيد-19«،  جائحة  ملواجهة  املغاربة 

يغطيها املرور الثاين من البحث حول اآثار هذه اجلائحة على الو�سعية 

القت�سادية والجتماعية والنف�سية لل�سكان. ويبتغي هذا البحث مقاربة 

تطور ال�سلوك الجتماعي والقت�سادي والوقائي يف ظل جائحة كوفيد 

19 وتقييم اآثار هذه الأزمة ال�سحية على خمتلف �رسائح ال�سكان املغاربة 

من حيث الولوج اإىل التعليم والعالجات ال�سحية وال�سغل.

العلقات الجتماعية يف ظل جائحة كوفيد 19 ؛  •
https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-sur-l-impact-du-
coronavirus-sur-la-situation-economique-sociale-et-psychologique-
des-menages_t21765.html

يف هذه املذكرة، ن�رست املندوبية ال�سامية للتخطيط النتائج الرئي�سية 

للف�سول املتعلقة بتطور العالقات الجتماعية وتطور ت�سورات الولوج اإىل 

التعليم عن بعد والرعاية ال�سحية، يف �سياق احلجر ال�سحي، الذي مت 

اإر�ساوؤه للوقاية من جائحة كوفيد 19.

ا�صتئناف ن�صاط املقاولت بعد رفع احلجر ال�صحي، البحث الثاين  •
حول تاأيرثي كوفيد- 19 على ن�صـــاط املقاولت، يوليوز 2020
https://www.hcp.ma/region-drda/attachment/1992157/ 

قدمت املندوبية ال�سـامية للتخطيـط، مـن خالل هـذه املذكرة، النتائـج 

عـلى  ال�سحيـة  الأزمة  تاأثـري  حـول  للبحـث  الثانيـة  للن�سـخة  الرئي�سـية 

تواجـه  التـي  ال�سعوبـات  حتديد  البحـث  هـذا  مـن  الهـدف  املقاولت. 

كان  الــذي  الإغالق  بعــد  ن�ســاطها  ل�ستئناف  �ســعيها  يف  املقاولت 

ب�ســبب احلجـر ال�سحـي بالن�سـبة جلـل هـذه املقاولت.
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تاأثري جائحة كوفيد 19 على الو�صعية القت�صادية للأ�صر •
https://www.hcp.ma/Repercussions-de-la-pandemie- covid 19-sur-
la-situation-economique-des-menages_a2574.html

نتائج  املذكرة،  هذه  خالل  من  للتخطيط،  ال�سامية  املندوبية  ن�رست 

القت�سادية  الو�سعية  على  »كوفيد-19«  جائحة  بوقع  املتعلق  الف�سل 

لالأ�رس، وهو اأحد املحاور الأربع التي تغطيها املرحلة الثانية من البحث 

حول اآثار هذه اجلائحة على الو�سعية القت�سادية والجتماعية والنف�سية 

لل�سكان املغاربة. 

الو�صع الوبائي لفريو�س كوفيد 19- والتوقعات امل�صتقبلية يف  •
املغرب بحلول نهاية 2020.

C:/Users/ADMIN/Downloads/Les%20Brefs%20du%20Plan%20
N%C2%B0%2015%2014%20Octobre%202020%20)version%20
fran%C3%A7aise(%20)1(.pdf

بـ كوفيد 19منذ  املرتبط  الوبائي  الو�سع  اإ�ساءة عن  املذكرة  تقدم هذه 

رفع احلجر ال�سحي يف املغرب، بالإ�سافة اإىل اآفاق تطوره يف البالد بحلول 

احلجر  فر�ض  اإ�سرتاتيجية  تاأثري  درا�سة  اإىل  تهدف  كما   .2020 عام  نهاية 

الوبائي - يوم واحد يف الأ�سبوع - على الجتاه املتوقع للحالت املوؤكدة.

يف  املتحدة  الأمم  منظومة  للتخطيط،  ال�صامية  املندوبية 
املغرب والبنك الدويل 

مذكرة اإ�صرتاتيجية، الأثر الجتماعي والقت�صادي لأزمة كوفيد  •
19 باملغرب

htt ps://w w w.hc p.ma/Note- strateg ique-Impact- soc ia l - et-
economique-de-la-crise-du-19- كوفيدau-Maroc_a2582.html
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لقد ت�رسر القت�ساد املغربي بالفعل من النهيار القت�سادي العاملي، 

كما  الرئي�سي.  التجاري  �رسيكه  اأوروبا،  على  خا�ض  ب�سكل  يوؤثر  الذي 

كان لإجراءات احلجر ال�سحي الرامية للحد من انت�سار الوباء اآثار �سلبية 

املنجزة حول  نتائج الأبحاث  �رسيعة على القت�ساد. ويحيل هذا على 

القت�سادية  امليزانية  وتقرير  القت�سادية  الظرفية  وحتليالت   ،19 كوفيد 

يحيل  كما  للتخطيط،  ال�سامية  املندوبية  اأجنزته  الذي  ال�ستك�سافية 

التي  الفورية على كوفيد 19  اقت�سادية  ال�سو�سيو  اإطار ال�ستجابة  على 

اأو�ست بها الأمانة العامة لالأمم املتحدة ف�سال عن تقارير ر�سد الو�سع 

القت�سادي يف املغرب املنجزة من قبل البنك الدويل.

املندوبية ال�صامية للتخطيط-يوني�صيف
تاأثري فريو�س كورونا على اأو�صاع الأطفال •

https://www.unicef.org/morocco/rapports/maroc-impact-de-la-
pand%C3%A9mie-covid-19-sur-la-pauvret%C3%A9-des-enfants

ي�ستعر�ض هذا البحث وجهات نظر متقاطعة حول و�سعية الأطفال 

واحرتام  بعد،  عن  التعليم  تتبع  وخا�سة  ال�سحية،  الأزمة  �سياق  يف 

اإجراءات الحرتازية، والولوج اإىل الرعاية ال�سحية، والآثار املحتملة للحجر 

ال�سحي على احلالة النف�سية لالأطفال، والتغريات الطارئة على عالقاتهم 

الجتماعية مع حميطهم و�رسوط حياتهم يف �سياق هذه الأزمة.

املجل�س القت�صادي والجتماعي والبيئي 
كورونا  لفريو�ض  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سحية  النعكا�سات 

)كوفيد- 19( وال�سبل املمكنة لتجاوزها.

https://www.cese.ma/docs/les-impacts-sanitaires-economiques-
et-sociaux-de-la-pandemie-de-la-covid-19-et-leviers-dactions-
envisageables/
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درا�سة  موؤخرا،  والبيئي،  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  اأ�سدر 

حول "النعكا�سات ال�سحية والقت�سادية والجتماعية لفريو�ض كورونا 

)كوفيد-19( وال�سبل املمكنة لتجاوزها"، وذلك بعد تو�سله باإحالة من 

رئي�ض جمل�ض النواب. ويالحظ املجل�ض، من خالل هذه الدرا�سة، اأن اآثار 

اأزمة كوفيد- 19، وعلى الرغم من اأهمية وطبيعة الإجراءات املتخذة يف 

ا على  �سياق حالة الطوارئ ال�سحية، عميقة ومتعددة الأوجه وتوؤثر اأي�سً

املواطنني وجودة وجناعة  الديناميات القت�سادية، وعلى ظروف عي�ض 

اخلدمات العامة.

الحتاد العام ملقاولت املغرب
دليل الإجراءات ال�صحية للتجارة •

https://www.cgem.ma/upload/999516309.pdf

ملواكبة ا�ستئناف الأن�سطة، اأعد احتاد التجارة واخلدمات بالحتاد العام 

ملقاولت املغرب دلياًل للتدابري ال�سحية اخلا�سة با�ستئناف اأن�سطة اأنواع 

التي يجب تكييفها،  التدابري  الدليل  خمتلفة من الأعمال. ي�سف هذا 

ا�ستئناف  �سمان  اأجل  امل�سغلني،من  وكل  الفاعلني  خمتلف  قبل  من 

الأن�سطة التجارية يف ظل الظروف الأكرث اأماًنا و�سحة، وذلك لتجنب 

قدر الإمكان انت�سار اأو عودة فريو�ض كوفيد 19.

مركز ال�صيا�صات من اأجل اجلنوب اجلديد 
الدولة يف حمك كوفيد 19 •

h tt p s : / / w w w. p o l i c y c e n t e r. m a / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / P P -
Collectif_20-17_LEtat%20au%20Revelateur%20de%20la%20كوفيد 
19%20Fr.pdf
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الختاللت  عن  وكا�سفة  انطالق  نقطة   19- كوفيد  اأزمة  كانت 

القت�سادية والجتماعية والب�رسية العميقة يف املغرب وبقية العامل. كما 

اأن هذا الوباء قد خلق موجة من عدم اليقني لدى ال�سكان، مما �سيكون 

له تداعيات قوية على ال�سحة العامة وال�سالمة والأمن الإن�سانيني. وقد 

تكري�ض  يف  املطروحة  والتحديات  وال�سحية  الأمنية  الأبعاد  �ساهمت 

والت�سدي  ال�سكان  القادر على حماية  الوحيد  الكيان  باعتبارها  الدولة 

لالآثار ال�سلبية لالأزمة.

�صناعة ال�صيارات الوطنية يف مواجهة كوفيد 19-: هل يجب اأن  •
نقلق من تاأثري ذلك على احل�صاب اجلاري؟

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-65_Ait-Ali.
pdf

مل يظل قطاع ال�سناعات باملغرب حم�سنا من ال�سطراب الذي عرفه 

على ال�سعيد العاملي، حيث اأف�سى الوباء اإىل انخفا�ض يف الت�سدير بن�سبة 

40٪ تقريًبا من حجم رقم املعامالت خالل الن�سف الأول من ال�سنة. وقد 

حاول هذا الكتاب اإىل تبديد املخاوف الناجمة عن هذا الو�سع.

اأي درو�س ملرحلة ما  • ا�صتهداف الفقراء وال�صعفاء يف املغرب: 
بعد كوفيد 19

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PP_20-20_Jaidi.
pd

برامج  من  لال�ستفادة  املوؤهلني  ال�سكان  ا�ستهداف  م�ساألة  اأثريت 

امل�ساعدات احلكومية مرة اأخرى بعد اأن جلاأت جلنة املراقبة القت�سادية 

اإىل اتخاذ قرار ب�ساأن تخ�سي�ض التحويالت النقدية لل�سكان الأكرث فقرا 

اآليات  اإىل  »ال�ستهداف«  يحيل   .19 كوفيد  وباء  بانعكا�سات  املتاأثرين 
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بها ب�سكل رئي�سي  اأن تهتم  والتي يجب  فقًرا  الأ�سد  ال�سكان  لتحديد 

اأهداف الربامج الجتماعية.

19 وما  • املغربية يف زمن كوفيد -  للمراأة  القت�صادي  التمكني 
قبله

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/RP-20-10-Ibourk-
Tayeb-Aynaoui.pdf

يكمن الهدف من هذه الورقة البحثية يف ت�سليط ال�سوء على تاأثري 

التاأثري  على  الرتكيز  مع  املجتمع،  املراأة يف  حياة  على   19- كوفيد  اأزمة 

هذا  انطالق  نقطة  العامل  املراأة يف  و�سع  عر�ض  كان  املراأة.  عمل  على 

املغرب خالل هذه  املراأة يف  ال�سوء على و�سع  األقى  بعد ذلك،  العمل. 

الأزمة، لينكب اأخرًيا على حتليل ما هو موجود، انطالقا من قناعة باأن 

و�سع املراأة يف �سوق العمل ل ميكن معاجلته ب�سكل منا�سب دون فهم 

تف�سيلي لالإ�سكاليات لفرتة ما قبل الأزمة.

ال�صحة  • على  ال�صحي  احلجر  اآثار  العقلية:  وال�صحة   19 كوفيد 
العقلية

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-64_
Rezrazi.pdf

ت�سبب النت�سار العاملي لـ كوفيد 19 يف حالة عامة من اخلوف والقلق، 

ال�سكوك  ب�سبب  املوت، وكذا  العدوى وقلق  ب�سبب اخلوف من  وذلك 

�رساوته،  ودرجة  انتقاله،  وطرق  طبيعته،  الوباء:  هذا  حول  امل�ستمرة 

هذا  وي�سري  امل�سابني.  لإنقاذ  العالجي  التدخل  بروتوكولت  وفعالية 

الكتاب اإىل اأنه من املهم التمييز بني حالتني غالًبا ما يتم اخللط بينهما: 

من ناحية، الآثار النف�سية الناجتة عن اخلوف من انت�سار الوباء و�رسا�سته؛ 
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الوباء، مبا يف ذلك  الناجتة عن تدابري مكافحة  اأخرى، تلك  من ناحية 

احلجر ال�سحي.

عن  • البحث  يف  للتفكري  جديدة  و�صيلة  العامل:  كاأ�س  تاأثري 
اإ�صرتاتيجية فعالة لرفع احلجر ا�صحي

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB%20-%20
20-56%20%28%20El%20aynaoui%20%26%20ibourk%29.pdf

ياأتي هذا العمل ل�ستك�ساف طريق جديد ميكن اأن ي�ساهم يف رفع للحجر 

ال�سحي ب�سكل فعال. ويتعلق الأمر بظاهرة تعرف با�سم »تاأثري كاأ�ض العامل«.

كلية العلوم القانونية والقت�صادية والجتماعية-عني ال�صق
الأزمة ال�صحية وتداعياتها القت�صادية والجتماعية يف املغرب •

http://refeco.org/rapport-crise-sanitaire-et-repercussions-
economiques-et-sociales-au-maroc-evaluations-et-analyses-dun-
collectif-de-chercheurs/

يكمن الدافع الذي كان وراء اإجناز هذا العمل، املمتد على مدى خم�سة 

اأ�سهر تقريًبا، من طرف جمموعة من الباحثني يف الرغبة يف امل�ساهمة يف 

حتفيز التفكري يف تقييم الآثار املختلفة لأزمة كربى والظروف املحتملة 

للخروج منها باأقل الأ�رسار املمكنة.

جمموعة البنك الدويل
تقرير ر�صد الو�صع القت�صادي يف املغرب؛ التوقعات القت�صادية  •

وتاأثري اأزمة كوفيد - 19 يوليو 2020
https://www.banquemondiale.org/fr/region/mena/publication/morocco-
economic-monitor---moroccos-economic-prospects-and-the-19 كوفيد



92

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب - الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان
الجزء الثاني: مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي

يحدد هذا التقرير توقعات جمموعة البنك الدويل بالن�سبة للمغرب يف 

�سوء التطور وباء كوفيد 19، وت�سمل املوا�سيع التي مت تناولها املوؤ�رسات ملاكرو 

اقت�سادية و�سول بيئة الأعمال مرورا من تنمية القطاع اخلا�ض. ويتوجه 

املقاولت،  وروؤ�ساء  القرار،  اأ�سحاب  فيهم  وا�سع، مبن  التقرير جلمهور  هذا 

والفاعلني يف ال�سوق املالية وخمتلف املحللني واملهنيني العاملني يف املغرب.

جمموعة اأك�صفورد للأعمال
تقرير عن تعامل املغرب مع كوفيد 19 •

https://oxfordbusinessgroup.com/sites/default/files/blog/
specialreports/958734/CRR-Morocco-AMDIE.pdf

فروع  خمتلف  اإليها  جلاأت  التي  الطريقة  بالتف�سيل  الوثيقة  حتلل 

ال�سيارات  و�سناعات  الغذائية،  وال�سناعة  الن�سيج،  مثل  القت�ساد 

والطريان، ف�ساًل عن قطاع تكنولوجيا الإعالم والت�سال والأف�سورينغ، 

لتكييف عملياتها، وتعاونها مع القطاع العام من اأجل دعم اململكة يف 

جهودها الرامية للتخفيف من انعكا�سات الأزمة ال�سحية.

منظمات املجتمع املدين بدعم من هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
باملغرب

احلجر  • - جتربة  الأزمات  زمن  والفتيات يف  الن�صاء  �صد  العنف 
ال�صحي يف املغرب 

h tt p s : / / m o r o c c o.u n w o m e n .o r g / f r / r e s s o u r c e s - m e d i a s /
publications/2020/12/rapport-sur-les-violences-faites-aux-femmes-
pendant-le-confinement-au-maroc

باملغرب بدعم من  املدين  املجتمع  اأجنزت حوايل ع�رسين منظمة من 

هيئة الأمم املتحدة للمراأة يف املغرب، تقريرا بعنوان العنف �سد الن�ساء 

والفتيات يف زمن الأزمات - جتربة احلجر ال�سحي يف املغرب، تبني من 

خالله اأن وباء كوفيد -19 قد اأدى اإىل تفاقم عوامل التمييز، وزاد من 

ه�سا�سة املراأة كما كان له اأثر �سلبي على العنف �سد املراأة. 
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