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مدخل

و�ضع تدبري جائحة كوفيد  19احلكومات عرب العامل يف املحك ،حيث
�شكلت مرحلة ما بعد احلجر ال�صحي حتديا جديدا �أمام هذه احلكومات
�سواء من حيث املمار�سات املتعلقة بتدبري مراحلها �أو بخ�صو�ص �سبل
العودة للحياة �شبه الطبيعية وحماية النظم االقت�صادية والإنتاجية من
خماطر االنهيار ،يف وقت يتميز بتهديد اجلائحة بالعودة واالنت�شار.
ومل ي�سلم املغرب من هذه الو�ضعية .ذلك �أن تدبري الأزمة خلف ،من
خالل الإجراءات اال�ستباقية مبجرد ظهور الوباء يف البلد ،والإجراءات
ال�صارمة التي اتخذها ملواجهة اجلائحة ،1وانخراط امل�ؤ�س�سات واملواطنني
يف هذه املعركة بقوة ،ارتياحا لدى عدد من املتتبعني واملالحظني �سواء
على امل�ستوى الوطني �أو الدويل .غري �أن رفع احلجر التدريجي الذي جاء
يف ظرفية خا�صة ،كان �أكرث �صعوبة ،حيث �ساهمت الإجراءات املتعلقة
بتدبري عيد الأ�ضحى وال�سماح بتنقل النا�س والأ�ضحية بني املناطق يف
تو�سيع انت�شار الوباء ،كما �أن عودة ن�شاط الوحدات االنتاجية مل ترافقه
على العموم مراقبة �صارمة ل�رشوط العمل يف زمن اجلائحة ،مما نتجت
عنه عدة ب�ؤر وبائية و�أدى �إىل �إعادة �إغالق معامل ،واتخاذ �إجراءات
بعزل �أحياء و�أحيانا مدنا وجهات ،وحظر ولوج ال�شواطيء.
و�إذا كانت م�ؤ�رشات ارتفاع ملحوظ يف �أعداد الإ�صابات واملوتى �أثارت
القلق واالن�شغال خالل ف�صل اخلريف ،ف�إن �شهر دجنرب قد عرف نوعا
من اال�ستقرار يف الأرقام� .إال �أن بع�ض املهتمني واملالحظني اعتربوا �أن
 11tانظر تقرير :تدبري حالة الطوارئ ال�صحية 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 �إىل انخفا�ض عدد التحاليل املختربية التي و�صلت يف وقت
�سابق �إىل ما يزيد عن ع�رشين (� )20ألف يف اليوم لتنخف�ض يف مطلع
�سنة � 2021إىل �أقل من ثمانية (� )8آالف حتليلة .2وال �شك �أن �رضورة
الرفع من عدد التحاليل �سي�ساعد يف حتديد الإجراءات الالزمة ملحا�رصة
ات�ساع انت�شار الوباء.
وميكن اعتبار �أن �سيا�سة احلكومة خالل هذه الفرتة ات�سمت ،بنوع من
الرتدد رافقه �ضعف ملحوظ يف التوا�صل مع املواطنني ،رغم خرجات
بع�ض الوزراء بخطاب ر�سمي عام ،حيث برز ب�شكل جلي عدم �إ�رشاك
وجوه علمية ومدنية وخرباء وغريهم من الفعاليات يف جماالت متعددة
�ضمن ا�سرتاتيجية التوا�صل ويف تن�ش�سط برامج حوارية ونقا�شات،
انطالقا من ان�شغاالت وت�سا�ؤالت املواطن الذي �ضعف انخراطه �إىل
جانب �ضعف من�سوب الثقة لديه ن�سبيا.
وقد كان الرد �أمنيا بالدرجة الأوىل ،عرب حمالت لتوقيف املخالفني
للإجراءات االحرتازية وتقدمي اال�شخا�ص �إىل العدالة ،حيث بلغت ح�صيلة
ذلك من  25يوليو �إىل � 23أكتوبر  2020توقيف �أزيد من � 620ألف �شخ�ص
من طرف قوات الأمن.
وقد مت ت�سجيل �أن احل�صيلة الإجمالية للمخالفات بلغت  967خمالفة
للمقت�ضيات اال�ستثنائية ملنع تف�شي وباء كوفيد� ،19-أ�سفرت عن �إخ�ضاع
� 196.972شخ�صا لبحث ق�ضائي ،ناهيك عن حجز  408.705كمامة طبية
مزيفة �أو غري مطابقة ملعايري ال�سالمة والوقاية ،وتوقيف  284م�شتبها
به يف �صناعتها و�إعدادها وترويجها ،بالإ�ضافة �إىل حجز  1.383لرتا
من املواد املعقمة امل�صنوعة من م�ستح�رضات كيميائية م�شبوهة وم�رضة
 22tانظر بهذا ال�صدد الن�رشة اليومية لوزارة ال�صحة اخلا�صة بتطور فريو�س كورونا ببالدنا مبوقع
الوزارة الإلكرتوين.
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بال�صحة العامة ،وتوقيف � 28شخ�صا لال�شتباه يف تورطهم يف عر�ضها
3
للرتويج بالأ�سواق.
ومن جهة �أخرى ،برزت عدة انعكا�سات للحجر على عدد من الفئات
اله�شة ،حيث قامت عدة هي�آت دولية �أو غري حكومية وم�ؤ�س�سات ر�سمية
بت�سليط ال�ضوء على هذه االنعكا�سات �سواء ما تعلق منها بالعنف �ضد
الن�ساء ،وو�ضعية الأطفال ،والتعليم عن بعد ،واملهاجرين.
ويف هذا اخل�ضم ،اتخذت الدولة املغربية اجراءات ا�ست�رشافية جديدة
يف هذه املعركة� ،إذ ابرمت ،بتعليمات من جاللة امللك ،اتفاقات مع عدد
من املختربات والدول ق�صد احل�صول على اللقاح املزمع انتاجه ،بل
وامل�شاركة مع البع�ض يف التجارب املخربية مع متطوعني مغاربة.
كما قامت اجلهات احلكومية املعنية (وزارات ال�صحة والداخلية
واجلماعات الرتابية )...ب�إجراء تداريب جماعية يف عدة مناطق ت�ستوحي
�أجواء حمالت التلقيح املفرت�ضة .وقد تركت هذه التدابري �أثر �إيجابيا
و�أمال لدى فئات وا�سعة من املواطنني بقرب اخلروج من النفق املظلم.
�إال �أن هذه التدابري افتقدت ملرافقة توا�صلية فعالة ومعبئة ،الأمر الذي
قد ينعك�س �سلبا على نف�سية املواطنني خا�صة وهم يتابعون الإجراءات
العملية التي اتخذتها عدة دول عرب العامل.
�إال �أن االنخراط اال�ستباقي بر�ؤية ا�سرتاتيجية يف جمال احل�صول على
اللقاح و�إعداد �أ�شكال التدخل وخطط العمل لتمكني خمتلف فئات
ال�سكان من تلقيه ،كانت ا�ست�رشافية وفعالة و�أعطت نتائج هامة عند
التنفيذ ،مما مكن من اعتبار التجربة املغربية من بني التجارب املوفقة
 33tاحل�صيلة ال�سنوية ل�سنة  2020للإدارة العامة للأمن الوطني املن�شورة باملوقع االليكرتوين
ه�سربي�س بتاريخ  24دجنرب /https://www.hespress.com .2020
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على امل�ستوى الدويل.

4

وقد عرفت هذه املرحلة الفا�صلة بني الرفع التدريجي للحجر ونهاية
ال�سنة� ،صدور جمموعة من الدرا�سات والبحوث التقييمية لبع�ض املجاالت.
ونظرا لكون املو�ضوع الزال يحظى باهتمام خا�ص من طرف املواطنني
والفاعلني ال�سيا�سني والربملانيني والإعالم واملكونات املدنية ،ارت�أى مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن
�إعداد هذه املذكرة التكميلية للتقرير الذي �أ�صدراه يف يوليوز ،2020
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�صد ما �صدر من درا�سات قد تفيد �صناع
القرار والربملانيني والباحثني وكل مهتم باملو�ضوع.
ون�أمل �أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل التكميلي لتقرير «تدبري
حالة الطوارئ ال�صحية باملغرب :احلكامة الأمنية وحقوق الإن�سان»،
الذي �أ�صدره مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف
حلوكمة قطاع الأمن يف يونيو .2020

�سي�سيل ال كوت

احلبيب بلكو�ش

مديرة برامج املغرب
مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن

رئي�س مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية

� ( 44tإن هذه املرحلة ال تدخل �ضمن الفرتة التي يغطيها هذا التقرير التكميلي ،ولكن من املمكن
االطالع على م�ؤ�رشات ومراحل هذه اخلطة ونتائجها من خالل �أرقام وبالغات وزارة ال�صحة
املغربية).
14
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خال�صات عامة للإجراءات امل�صاحبة لتخفيف �إجراءات
احلجر ال�صحي
ابتداء من تا�سع يونيو �أقرت احلكومة مقت�ضيات خا�صة بتخفيف
القيود املتعلقة بتدابري احلجر ال�صحي ،لتبد�أ مرحلة جديدة من تدبري
حالة الطوارئ ال�صحية �ستعرف خاللها املرحلة الوبائية تدهورا كبريا
قيا�سا بالفرتة املمتدة من  02مار�س �إىل نهاية يوليوز �( 2020أي الفرتة
ِتجد ال�سلطات العمومية نف�سها يف م�أزق،
الالحقة لعيد الأ�ضحى) ،ل ِ
تواجهه حلد ال�ساعة (بداية دجنرب) ،واملتمثل يف �إمكانية انهيار املنظومة
ال�صحية من جهة ،و�صعوبة العودة �إىل فر�ض حجر �صحي �شامل �شبيه
باحلجر ال�صحي ال�سابق.
عد هذا الو�ضع احلرج خا�صا بالتجربة املغربية و�إمنا عا�شته كل
وال ُي ُّ
الدول التي �شهدت موجة ثانية من تطور وباء كوفيد ،19-ل�سبب ب�سيط
يح ُّد
َي ْك ُم ُن يف �صعوبة توقع م�سار هذا الوباء ،و�أن احلل الوحيد الذي ُ
منه حلد الآن يتمثل يف الإجراءات الوقائية ويف مقدمتها تقلي�ص حركة
الب�رش ،وهو ما جل�أ �إليه جرياننا يف الف�ضاء املتو�سطي بالرغم من ق�ساوته
على جميع الأ�صعدة،كما فعلت ذلك فرن�سا من خالل العودة �إىل حجر
�شامل� ،أو ا�سبانيا من خالل �إغالق مناطق كاملة كما حدث مع جهة
مدريد �أو كاطالونيا�...إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات جمددا ي�صاحبه
جدل �إعالمي واحتجاجات من قبل جميع القطاعات بدون ا�ستثناء ،غري
�أن ذلك مل ُيثْ ِن ال�سلطات العمومية عن فر�ض احلجر جمددا ملا فيه من
م�صلحة م�ستقبلية للمجتمع عامة.
وقبل ا�ستعرا�ض خمتلف القرارات والإجراءات التي مت اتخاذها منذ
تا�سع يونيو للحد من انت�شار وباء كوفيد ،19-نقدم مالحظتني تتعلقان
17
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بالتعامل مع مرحلتني من تدبري حالة الطوارئ ال�صحية:
◀◀الأوىل ،كما �سجلت الدرا�سة الأ�صلية ،5متيزت بالإجراءات اال�ستباقية
لل�سلطات العمومية والتي حظيت ب�إ�شادة دولية ،وخ�صو�صا بثقة
املواطنني على العموم يف تلك الإجراءات واالنخراط اجلماعي يف احرتام
قواعد احلجر ال�صحي وتثمني تدخالت امل�ؤ�س�سات الطبية والأمنية
ورجال ال�سلطة؛

◀◀الثانية ،تتجلى �أهم معاملها يف تراجع من�سوب الثقة و�ضعف االنخراط
يف �إجراءات حماربة الوباء ،ويف نف�س الوقت تزايد القلق من �آثاره
(فقدان م�صدر الدخل ،اختالالت املنظومة ال�صحية ،)...ولذي فاقم
منه غياب �إ�سرتاتيجية توا�صلية مقنعة ت�ستجيب خل�صو�صيات
املرحلة ،وت�ساهم يف احلفاظ على م�ستوى االنخراط مرتفعا .كما
مت ت�سجيل الغياب التام مل�ؤ�س�سات الو�ساطة االجتماعية.
َّ
انطالقا من هذه اخللفية� ،سنعالج خا�صيات هذه املرحلة من خالل
�أربع نقاط:
�أوال �-أبرز مميزات مرحلة تخفيف قيود احلجر ال�صحي؛
ثانيا -التدبري املعياري لهذه الفرتة؛
ثالثا -قرارات التخفيف من الآثار ال�سلبية ال�ستمرار اجلائحة؛

�أوال� .أبرز مميزات مرحلة تخفيف قيود احلجر ال�صحي
ا�ستمرت ال�سلطات العمومية يف اتخاذ قرارات و�إجراءات متعددة يف
حماولة للحد من انت�شار وباء كوفيد� 19-أو �إيجاد حلول لتداعياته الطبية
� 55tإ�صدار مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن :تدبري
حالة الطوارئ ال�صحية باملغرب – احلكامة الأمنية وحقوق االن�سان� .سل�سلة درا�سات .يوليوز 2020
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واالقت�صادية واالجتماعية كما �سنتطرق لذلك الحقا .غري �أننا �سرنكز
هنا على �إجراءين� ،أحدهما �إيجابي والآخر كانت له تداعيات �سلبية.

 .1امل�ساهمة يف التجارب ال�سريرية للقاح م�ضاد لفريو�س
كورونا 19 -
يف �إجراء ا�ستباقي ذي بعد ا�سرتاتيجي ،كما كان احلال يف بداية
اجلائحة من خالل �إحداث �صندوق خا�ص لتدبري انعكا�ساتها ،وبانخراط
ملكي مبا�رش� ،سارعت اململكة املغربية �إىل التموقع يف ال�سوق ال�صيدالنية
للح�صول على اجلرعات الالزمة من اللقاح مبجرد �إجازته .ومتت هذه
العملية وفق خطة حمكمة:

�أ .مرحلة االنخراط يف توفري اللقاح
◀◀االعتماد على �رشيك ا�سرتاتيجي مع تنويع �إمكانيات احل�صول على
ح�ص�ص �إ�ضافية من فرقاء �آخرين .هكذا وقع املغرب اتفاقات �أو مذكرات
تفاهم مع كل من:

• •ال�رشكة ال�صينية �سينوفارم  - SinopharmCNBG -يف �شهر غ�شت
 ،2020وتتعدى هذه االتفاقية �إطار العقد التجاري العادي �إىل
اتفاقية �رشاكة ا�سرتاتيجية؛
• •مذكرة تفاهم يف � 18شتنرب  2020القتناء اللقاحات امل�ضادة لفريو�س
كوفيد  19التي تنتجها �رشكة �آر فارم  ،R-Pharmبرتخي�ص من
جمموعة �أ�سرتازينيكا  -AstraZeneca-الربيطانية ال�سويدية؛

• •فتح مفاو�ضات مع منتجي اللقاحات الأمريكية ،فايزر
 -Pfizerوجون�سو�س�آند جون�سون -Johnson & Johnson -وكان�سينوبيولوجيك�س .-CanSinoBiologics -
19
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◀◀تقوم العالقة اال�سرتاتيجية مع �سينوفارم ال�صينية على الأ�س�س التالية:

• •امل�شاركة يف املرحلة الثالثة للتجارب ال�رسيرية للقاح امل�ضاد لفريو�س
كوفيد 19عن طريق م�ساهمة  600متطوع وفق ما تقت�ضيه املعايري
6
الطبية الدولية ،والتي �أف�ضت �إىل نتائج �إيجابية؛

مح له يف مرحلة
• •نقل تكنولوجيا �إنتاج اللقاح �إىل املغرب ،مما َي ْ�س ُ
الحقة من دخول دائرة الإنتاج ويف ذلك فوائد متعددة انطالقا
من توفري اللقاح حمليا وللف�ضاء الإفريقي ،و�صوال �إىل ال َّت ُّ
مك ِن من
هذه التكنولوجيا كقيمة م�ضافة �إىل ال�صناعة ال�صيدالنية لبالدنا؛
• •تزويد املغرب باللقاحات التي يحتاجها.

7

ب .مرحلة التنزيل العملي
متيزت هذه املرحلة باتخاذ �إجراءين �أ�سا�سني:

ب� .1.إقرار الفل�سفة امل�ؤطرة لعملية اللقاح وا�سرتاتيجية
تنزيله
تر�أ�س جاللة امللك حممد ال�ساد�س ،يوم االثنني  9نونرب  2020جل�سة
عمل خ�ص�صت لإ�سرتاتيجية التلقيح �ضد فريو�س كوفيد ،19-و�أعطى
جاللته توجيهاته من �أجل �إطالق عملية مكثفة للتلقيح يف الأ�سابيع
الالحقة ،بهدف ت�أمني تغطية لل�ساكنة بلقاح كو�سيلة مالئمة للتح�صني
�ضد الفريو�س والتحكم يف انت�شاره .و�سيتم ذلك عن طريق:
• •الولوجية للقاح ،يف �إطار اجتماعي وت�ضامني وتوفريه بكميات
كافية؛

 66tبالغرئي�س احلكومة بتاريخ  12نونرب  :2020تعليمات ملكية لإطالق عملية مكثفة للتلقيح
�ضد كوفيد.19-ميكن االطالع عليه مبوقع رئا�سة احلكومةhttps://www.cg.gov.ma/ar/-19.
7. https://www.diplomatie.ma/fr/.
20

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

• •�رضورة �أن تعمل ال�سلطات املخت�صة يف اجلانب اللوج�ستيكي على:
◀◀ال�سهر على الإعداد وال�سري اجليدين لهذه العملية الوطنية وا�سعة
النطاق� ،سواء على امل�ستوى ال�صحي �أو اللوجي�ستيكي �أو التقني؛

◀◀توفري اللوجي�ستيك الطبي للنقل ،والتخزين و�إدارة اللقاح على كافة
الرتاب الوطني وو�ضع نظام ناجع للت�سجيل القبلي للم�ستفيدين؛
◀◀تعبئة جميع امل�صالح والوزارات املعنية ،وال�سيما العاملني بقطاع
ال�صحة ،والإدارة الرتابية والقوات الأمنية ،وكذا الدعم ال�رضوري
للقوات امل�سلحة امللكية ،وفقا للمهام املنوطة بها من طرف �صاحب
اجلاللة القائد الأعلى ورئي�س �أركان احلرب العامة للقوات امل�سلحة
امللكية ،يف �إطار حماربة كوفيد  .19-وقد �رشعت ال�سلطات
العمومية يف �إجراء تداريب ميدانية ونظرية حول تنظيم وتنفيذ
عملية التلقيح مع الفئات املعنية يف عدة ناطق من البالد؛

• •تغطية هذه العملية للمواطنني الذين تزيد �أعمارهم عن 18
�سنة ،ح�سب جدول لقاحي يف حقنتني .و�ستعطى الأولوية على
اخل�صو�ص للعاملني يف اخلطوط الأمامية ،وخا�صة العاملني يف
جمال ال�صحة ،وال�سلطات العمومية ،وقوات الأمن والعاملني بقطاع
الرتبية الوطنية ،وكذا الأ�شخا�ص امل�سنني والفئات اله�شة ،وذلك
8
قبل تو�سيع نطاقها على باقي ال�ساكنة.

ويف الثامن ( )8من �شهر دجنرب � 2020صدر بالغ عن الديوان امللكي
يت�ضمن توجيهات ملكية باعتماد جمانية التلقيح لفائدة جميع املواطنات
واملواطنني.
 88tبالغ الديوان امللكي بتاريخ  09نونرب  .2020ميكن االطالع عليه يف موقع البوابة الوطنية.

/https://www.maroc.ma/ar
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ب� .2.إقرار جمانية التلقيح
مت �إقرا ُرها يف نونرب  2020الهادفة �إىل �إطالق
تنزيال للفل�سفة التي َّ
عملية مكثفة للتلقيح �ضد فريو�س كوفيد� .19-أ�صدر جاللة امللك بتاريخ
 8دجنرب  2020تعليماته للحكومة ق�صد اعتماد جمانية التلقيح �ضد
هذا الوباء لفائدة جميع املغاربة.
وتهدف هذه العملية �إىل توفري اللقاح جلميع املغاربة ،كو�سيلة مالئمة
للتح�صني �ضد الفريو�س والتحكم يف انت�شاره ،يف �أفق عودة املواطنني،
9
تدريجيا ملمار�سة حياتهم العادية ،يف طم�أنينة و�أمان.

 .2الإجراءات املواكبة لعيد الأ�ضحى
تزامن �إحياء عيد الأ�ضحى ( 31يوليوز) مع املرحلة الثالثة من تخفيف
احلجر ال�صحي ،10و�صاحبته حركة تنقالت وا�سعة �ساهمت يف انت�شار
كبري لوباء كوفيد ،19-و�إي�صاله �إىل �أماكن كانت �آمنة �أو على الأقل
متحكم يف و�ضعها ،مما بات يهدد كل املجهودات التي مت حتقيقها منذ
فر�ض حالة الطوارئ ال�صحية يف �شهر مار�س  ،2020والتي كانت حمط
�إجماع وطني و�إ�شادة دولية وا�سعة.
هذا الو�ضع ُي�سا ِئ ُلنا بقوة� :أمل يكن من احلكمة اتخاذ قرار ب�شمول
حالة احلجر ال�صحي عيد الأ�ضحى كما كان احلال مع احتفاالت عيد
الفطر �أو �إقامة ال�صالة بامل�ساجد...علما �أن �إلغاء عيد الأ�ضحى لي�س
 99tبالغ من الديوان امللكي بتاريخ  8دجنرب  ،2020متوفر مبوقع البوابة الوطنية.

https://www.maroc.ma/ar

 110tمتديد مدة �رسيان مفعول حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�شي
فريو�س كورونا -كوفيد 19من يوم اجلمعة  10يوليو  2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية
يوم االثنني � 10أغ�سط�س  2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء .اجلريدة الر�سمية عدد  6898مكرر-
 17ذو القعدة  9(1441يوليو.)2020
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بالإجراء اجلديد� ،إذ �سبق �أن عرفته بالدنا �سنة  1983نتيجة �سنوات
اجلفاف املتتالية التي �شهدتها خالل ثمانينات القرن املا�ضي.

�أ .تطور الو�ضعية الوبائية باملغرب
جاءت احل�صيلة الوبائية الرتاكمية للفرتة املرتاوحة ما بني  26يوليوز
و 22نونرب  2020على ال�شكل التايل:

الفرتة املعنية

جمموع
احلاالت امل�ؤكدة

جمموع
املتعافني

جمموع
الوفيات

 26يوليوز 2020

25.537

18.435

38211

� 03شتنرب 2020

66.855

51.223

125312

� 30شتنرب 2020

123.653

102.715

2194

� 30أكتوبر 2020

215.294

177.925

3625

 22نونرب 2020

324.941

270.457

531613

 10دجنرب 2020

564 394

821 349

6542

حدي املقارنةَّ � ،أن احلاالت
ي َّت ِ�ض ُح من اجلدول �أعاله ،وباالعتماد على َّ
امل�ؤكدة �سجلت ارتفاعا مبا يناهز  13مرة ،والوفيات ما يقارب  14مرة.14
11. Bulletin épidémiologique COVID-19. N° 9 du 06 Aout 2020. Disponible au:
http://www.covidmaroc.ma/Pages/LESINFOAR.aspx

 112tمل نتوفر على االح�صائيات اخلا�صة ب�شهر غ�شت لذلك جل�أنا �إىل �أقرب تاريخ من نهايته
(� 03شتنرب).
 113tجميع االح�صائيات م�ستمدة من البوابة الر�سمية لفريو�س كورونا باملغرب

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

ت�ص فيها فقط على قراءة خطية.
 114tجتدر الإ�شارة �إىل �أن حتليل املنحنيات الوبائية ال ُيقْ َ ُ
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نعتقد � َّأن كرثة التنقل وال�سفر �أيام عيد الأ�ضحى كان لها ن�صيب يف
هذه الو�ضعية ،عالوة على الب�ؤر ال�صناعية والفالحية التي تزامنت مع
هذه الفرتة ،خا�صة يف ظل �ضعف مراقبة عدد مهم من وحدات القطاع
اخلا�ص وعد اتخاذها الإجراءات الوقائية املحددة .ومع تف�شي هذه
احلاالت ،اتخذت ال�سلطات �إجراءات �صارمة ،منها �إغالق عدد من
الوحدات الإنتاجية
بخ�صو�ص عيد الأ�ضحى ،ميكن القول �إن ال�سماح باالحتفال به
لي�س له من تف�سري يف ظل و�ضعية ا�ستثنائية �إال الرغبة يف توفري
�رشوط االنتعا�ش الذي يحتاجه العامل القروي يف �سنة متيزت باجلفاف
وبانعكا�سات الفرتة الأوىل للحجر ال�صحي على الفالحني ،من خالل
ترويج املا�شية بالأ�سواق املَدينِ َّية.
�صحيح � َّأن ال�سلطات العمومية كانت يف و�ضع �صعب ،لكن الإجراءات
اال�ستباقية واجلريئة التي اتخذتها ملواجهة انهيار القطاعات االقت�صادية
ال �سيما احليوية وكذا انعكا�ساتها االجتماعية ،كان بالإمكان �أن ت�شمل
القطاع التقليدي لرتبية املوا�شي بربنامج خا�ص به ،تفاديا للأ�سو�أ ،ال�سيما
و�أن امل�ؤ�رشات الأوىل لتخفيف احلجر مل تكن م�شجعة من خالل بروز
الب�ؤر ال�صناعية الأوىل واالكتظاظ الرهيب الذي �سجلته ال�شواطئ التي
ُ�سمِ َح بارتيادها خالل الفرتة الأوىل من رفع احلجر ،وهو ما دفع �إىل
�إعادة �إغالق ال�شواطئ �أمام امل�صطافني مرة �أخرى.

ب .الإجراءات املواكبة لعيد الأ�ضحى
وا�صلت ال�سلطات العمومية ،يف هذه املرحلة ،احلث على التقيد
بالإجراءات االحرتازية وتدابري ال�سالمة ،م�ستح�رضة-على �صعيد
اخلطاب-خماطر كرثة التنقالت والتجمعات الب�رشية ،و َن ُ
�سوق مثالني
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دالني على ذلك:
◀◀دعوة رئي�س احلكومة ،خالل ندوة �صحافية عقدها م�ساء يوم
الأحد  19يوليوز  2020مبنا�سبة املرور للمرحلة الثالثة من خمطط
تخفيف احلجر ال�صحي ،والتي تزامنت مع الفرتة ال�صيفية و�أيام عيد
الأ�ضحى ،جميع املواطنات واملواطنني ب�رضورة:
• •موا�صلة التزامهم الكامل والتقيد ال�صارم بكافة الإجراءات االحرتازية
املعتمدة من طرف ال�سلطات ال�صحية؛
• •بدل مزيد من احليطة واحلذر من اجلميع ،وعدم ال�سفر �إال لل�رضورة
على اعتبار �أن احلركة املكثفة بني املدن والأقاليم �أ�صبحت �سببا يف
15
نقل الفريو�س من مكان لآخر.
◀◀بالغ م�شرتك لوزارة الداخلية ووزارة الفالحة وال�صيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات بتاريخ  8يوليوز  ،2020حول تدابري وقائية
�إ�ضافية يف �سياق جائحة كوفيد19-؛ حيث ركز هذا البالغ ،على
االجراءات ال�صحية الوقائية ذات ال�صلة ب�أ�سواق املا�شية املخ�ص�صة
16
لعيد الأ�ضحى ومهن اجلزارة �إبان هذه الفرتة.
يظهر جليا من خالل املثالني ال�سالفني �أن ال�سلطات العمومية كانت
ُم ْد ِر َكة للمخاطر املحدقة بتجمعات الأ�سواق املخ�ص�صة لبيع �أ�ضاحي
العيد واللقاءات العائلية املرتبطة به ،بل � َّإن بالغ الوزارتني اعترب الإجراءات
التي �أقرها هي «تدابري وقائية �إ�ضافية» �أي ُت�ضاف �إىل باقي التدابري
االحرتازية املتخذة �سلفا ،ويف ذلك تعبري عن ال�شعور مبدى خطورة
 115tمتوفر مبوقع رئا�سة احلكومة على الرابط التايلhttps ://www.cg.gov.ma/ar :

 116tلالطالع على مكونات البالغ كاملة،يرجى زيارة املوقع اخلا�ص بالبالغات املتعلقة بفريو�س
كورونا امل�ستجدhttp://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx .
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انعكا�س هذه الفرتة املحدودة يف الزمن على الو�ضع ال�صحي للبالد وما
يرتبط به من تداعيات اقت�صادية واجتماعية.
مقابل خطاب التوعية والتح�سي�س ،اتخذت ال�سلطات العمومية قرارا
يعترب لوحده خطرا على �رسعة انت�شار الوباء ،زيادة على الفو�ضى العارمة
التي �أحدثها على �صعيد تنظيم حركة ال�سري واجلوالن على �صعيد الرتاب
الوطني كافة ،ويتعلق الأمر بالقرار امل�شرتك لوزارتي الداخلية وال�صحة ليوم
الأحد  26يوليوز  2020والقا�ضي مبنع التنقل انطالقا مِ ْن �أو يف اجتاه مدن
الدار البي�ضاء ومراك�ش وطنجة وفا�س ومكنا�س و�سطات وبر�شيد وتطوان.
لقد ُب ِّر َر اتخاذ هذا القرار باالرتفاع الكبري ،خالل تلك الفرتة ،يف عدد
الإ�صابات بفريو�س كورونا ،مما يزيد يف ت�أكيد �أن القرار الأ�سلم حينها
كان ،لي�س هو الإجراءات االحرتازية املذكورة �سلفا ،بالرغم من �أهميتها،
و�إمنا قرار ا�سرتاتيجي ا�ستباقي كما عهدنا يف تدبري اجلائحة منذ بداية
مار�س املا�ضي.
ين�ضاف �إىل ذلك ،الطريقة التوا�صلية التي بقيت على حالتها الأ�صلية،
ومل تواكب متطلبات تطور الوباء من جهة ،والرتاخي امللحوظ للمواطنني
يف التقيد ال�صارم ب�ضوابط احلجر ال�صحي ،يف انتظار التو�صل بالتلقيح،
للحد من انت�شار الوباء وانعكا�ساته ال�سلبية.
جتدر الإ�شارة� ،إىل �أنه على ال�صعيد امليداين ،هناك تتبع وتقييم
منتظم للجنة العلمية والتقنية وجلان اليقظة والتتبع للو�ضعية الوبائية
يف البالد ب�صفة عامة ،وعلى �صعيد كل �إقليم ب�صفة خا�صة ،وكذا �رسعة
تدخل ال�سلطات ال�صحية والأمنية والع�سكرية ،بفر�ض �إجراءات ملواجهة
كل ب�ؤرة وبائية جديدة يف حماولة منها لل�سيطرة عليها واحليلولة دون
انت�شار رقعتها.
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ثانيا .التدبري املعياري لفرتة تخفيف احلجر ال�صحي
 .1تعديل املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن �أحكام خا�صة بحالة
الطوارئ ال�صحية
�صدرت يف الفرتة املرتاوحة ما بني  9يونيو و 18نونرب  2020ثالثة ()03
ن�صو�ص لتغيري �أو تتميم �أو تطبيق املر�سوم بقانون رقم  2.20.292ال�صادر
يف  28من رجب  23( 1441مار�س  )2020املتعلق ب�سن �أحكام خا�صة
بحالة الطوارئ ال�صحية و�إجراءات الإعالن عنها:
قانون رقم  42.20بتغيري املر�سوم بقانون رقم  ،2.20.292والذي َع َّد َل
مقت�ضيات املادة ال�ساد�سة منه ،وذلك من خالل ت�أهيل احلكومة خالل
فرتة حالة الطوارئ ال�صحية ل:
◀◀وقف �رسيان مفعول كل �أجل من الآجال املن�صو�ص عليها يف
الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل� ،إذا تبني لها �أن
ا�ستمرار �رسيانه يحول دون ممار�سة الأ�شخا�ص املعنيني به حلقوقهم
�أو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا الأجل ب�سبب الإجراءات املتخذة من
قبل ال�سلطات العمومية املخت�صة للحد من تف�شي الوباء؛
◀◀� ْأن ُت ِّدد بن�ص تنظيمي حاالت وقف �رسيان مفعول الآجال
املذكورة.17
مر�سوم بقانون رقم � 2.20.503صادر يف  17من ذي احلجة 7( 1441
�أغ�سط�س  )2020بتتميم املر�سوم بقانون ،عن طريق �إقرار غرامة ت�صاحلية
ملخالفة �إجراءات احلجر ال�صحي ،وذلك من خالل:
 117tاجلريدة الر�سمية عدد  6- 6903ذو احلجة  27(1441يوليوز  .)2020ميكن االطالع على
اجلريدة الر�سمية مبوقع الأمانة العامة للحكومة.
27

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

◀◀الأداء الفوري لغرامة ت�صاحلية جزافية قدرها ثالثمائة ( )300درهم
ي�ؤديها املخالف فورا بناء على اقرتاح من ال�ضابط �أو العون حمرر
املح�رض ،وذلك مقابل و�صل بالأداء؛
◀◀�إحالة املح�رض �إىل النيابة العامة املخت�صة داخل � 24ساعة من تاريخ
معاينة املخالفة وذلك يف حالة عدم الأداء الفوري للغرامة الت�صاحلية
اجلزافية؛
◀◀يرتتب على �أداء الغرامة الت�صاحلية اجلزافية عدم حتريك الدعوى
العمومية.18
مر�سوم رقم � 2.20.572صادر يف  22من ذي احلجة 12( 1441
�أغ�سط�س  )2020لتطبيق �أحكام املادة الرابعة املكررة من املر�سوم بقانون
رقم 2.20.292من خالل �ضبط �أداء الغرامات الت�صاحلية اجلزافية ،وفق
امل�سطرة التالية:
◀◀الأداء الفوري لهذه الغرامة �إىل ال�ضابط �أو العون حمرر املح�رض
نقدا؛
◀◀�إمكانية منح ال�ضابط �أو العون حمرر املح�رض مهلة للأداء داخل
�أجل ال يتعدى � 24ساعة من تاريخ معاينة املخالفة� ،إذا مل يت�أت
للمخالف �أداء الغرامة مبكان معاينة املخالفة؛
◀◀يف هذه احلالة ،ي�سلم ال�ضابط �أو العون �إىل املخالف نظريا من
املح�رض ويعني له امل�صلحة الأمنية �أو مركز الدرك امللكي الذي مت
يف دائرته معاينة املخالفة ح�سب احلالة ،والذي يجب عليه �أداء
الغرامة به؛
 118tاجلريدة الر�سمية عدد  6906مكرر  18ذو احلجة  8(1441غ�شت .)2020
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◀◀يتعني على املخالف الإدالء بهذا النظري قبل �أداء الغرامة.19

� .2إجراءات ذات �صلة باملجال االجتماعي

يتعلق الأمر بالإجراءات اخلا�صة ب�أداء الدفعة الثالثة من الدعم اال�ستثنائي
املقدم للأ�رس العاملة بالقطاع غري املهيكل؛من خالل �إ�صدار مر�سوم بقانون
رقم � 2.20.605صادر يف  26من حمرم � 15( 1442سبتمرب  )2020ب�سن
تدابري ا�ستثنائية لفائدة بع�ض امل�شغلني املنخرطني بال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي والعاملني لديهم امل�رصح بهم وبع�ض فئات العمال
امل�ستقلني والأ�شخا�ص غري الأجراء امل�ؤمنني لدى ال�صندوق ،املت�رضرين
20
من تداعيات تف�شي جائحة فريو�س كورونا « كوفيد .» 19-

 .3مرا�سيم متديد حالة الطوارئ
�صدر منذ  09يونيو � 2020سبعة ( )07مرا�سيم متديد مدة �رسيان
مفعول حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�شي
فريو�س كورونا -كوفيد 19:
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.406صادر يف  17من �شوال  9( 1441يونيو
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الأربعاء  10يونيو  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اجلمعة  10يوليو  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ،وب�سن مقت�ضيات خا�صة بالتخفيف من
21
القيود املتعلقة بحالة الطوارئ ال�صحية.
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.456صادر يف  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم اجلمعة  10يوليو  2020يف
 119tاجلريدة الر�سمية عدد  23- 6908ذو احلجة 13(1441غ�شت .)2020
 220tاجلريدة الر�سمية عدد 28 -6918حمرم � 17(1442شتنرب .)2020
 221tاجلريدة الر�سمية عدد  6889مكرر�(-شوال  9 )1441يونيو .2020
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ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم االثنني � 10أغ�سط�س  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.22
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.526صادر يف  17من ذي احلجة 7(1441
�أغ�سط�س  )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم االثنني � 10أغ�سط�س
 2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اخلمي�س � 10سبتمرب
يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.2000 23
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.631صادر يف  20من حمرم � 9(1442سبتمرب
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم اخلمي�س � 10سبتمرب 2020
�إىل غاية يوم ال�سبت  10ا�أكتوبر 2000يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء. 24
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.711صادر يف  20من �صفر � 8(1442أكتوبر )2020
بتمديد مدة ال�رسيان من يوم ال�سبت � 10أكتوبر  2020يف ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم الثالثاء  10نوفمرب  2020يف ال�ساعة
25
ال�ساد�سة م�ساء.
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.788صادر يف  19من ربيع الأول  5(1442نوفمرب
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الثالثاء  10نوفمرب  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اخلمي�س  10دي�سمرب  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.26
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.882صادر يف  18من ربيع الآخر 4( 1442
دي�سمرب )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الثالثاء  10دجنرب
 222tاجلريدة
 223tاجلريدة
 224tاجلريدة
 225tاجلريدة
 226tاجلريدة

الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية

عدد  6898مكرر 17-ذو القعدة  9(1441يوليو.)2020
عدد  6906مكرر  18ذو احلجة  8(1441غ�شت .)2020
عدد  6915مكرر 20-حمرم � 9(1442شتنرب .)2020
عدد � 20 -6924صفر � 8(1442أكتوبر .)2020
عدد  23-6933ربيع الأول  9(1442نونرب .)2020
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 2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اخلمي�س  10يناير
 2021يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.

ثالثا .قرارات التخفيف من الآثار ال�سلبية ال�ستمرار اجلائحة
�صدرت يف هذا الإطار عدة قرارات ملواكبة الآثار املرتتبة عن اجلائحة
يف حماولة للحد من انعكا�ساتها ال�سلبية اقت�صاديا واجتماعيا� ،أو
لتوجيه املنفذين للقانون نحو ممار�سات ف�ضلى ذات �صلة بهذا املجال.
وميكن ترتيبها وفق املنهاج التايل:

� .1إجراءات للتخفيف من قيود احلجر ال�صحي
◀◀ 09يونيو  :2020بالغ م�شرتك لوزارة الداخلية ووزارة ال�صحة
يتعلق ب�سن مقت�ضيات خا�صة بالتخفيف من تدابري احلجر ال�صحي
ح�سب احلالة الوبائية لكل عمالة �أو �إقليم وب�صفة تدريجية عرب
عدة مراحل ،ابتداء من  11يونيو  .2020ومبوجب هذا املخطط،
مت تق�سيم عماالت و�أقاليم اململكة ،وفق املعايري املحددة من طرف
ال�سلطات ال�صحية� ،إىل منطقتني:

• •منطقة التخفيف رقم  1وت�ضم:

عمالة و�أقاليم جهة ال�رشق� ،أقاليم جهة بني مالل-خنيفرة� ،أقاليم جهة
درعة-تافياللت ،عمالتا و�أقاليم جهة �سو�س-ما�سة� ،أقاليم جهة كلميم-
واد نون� ،أقاليم جهة العيون-ال�ساقية احلمراء� ،إقليما جهة الداخلة-وادي
الذهب ،عمالة امل�ضيق-الفنيدق� ،إقليم تطوان� ،إقليم الفح�ص�-أجنرة،
�إقليم احل�سيمة� ،إقليم �شف�شاون� ،إقليم وزان ،عمالة مكنا�س� ،إقليم �إفران،
�إقليم موالي يعقوب� ،إقليم �صفرو� ،إقليم بوملان� ،إقليم تاونات� ،إقليم
تازة� ،إقليم اخلمي�سات� ،إقليم �سيدي قا�سم� ،إقليم �سيدي �سليمان� ،إقليم
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�سطات� ،إقليم �سيدي بنور� ،إقليم �شي�شاوة� ،إقليم احلوز� ،إقليم قلعة
ال�رساغنة� ،إقليم ال�صويرة� ،إقليم الرحامنة� ،إقليم �آ�سفي� ،إقليم اليو�سفية.

• •منطقة التخفيف رقم  2وت�ضم:

عمالة طنجة�-أ�صيلة� ،إقليم العرائ�ش ،عمالة فا�س� ،إقليم احلاجب،
عمالة الرباط ،عمالة �سال ،عمالة ال�صخريات-متارة� ،إقليم القنيطرة،
عمالة الدار البي�ضاء ،عمالة املحمدية� ،إقليم اجلديدة� ،إقليم النوا�رص،
27
�إقليم مديونة� ،إقليم بن�سليمان� ،إقليم بر�شيد ،عمالة مراك�ش.
ت�سهر جلان جهوية وحملية خمتلطة على تقييم �أ�سبوعي يعتمد
م�ؤ�رشات دقيقة بخ�صو�ص ت�صنيف وترتيب العماالت يف املنطقتني 1
و .2وتقوم باتخاذ الإجراءات ال�رضورية عندما يتجاوز معدل الإ�صابة 50
حالة على � 100ألف ن�سمة ،عرب منع التنقل من و�إىل هذه الأقاليم واتخاذ
�إجراءات عديدة على �صعيد هذه املناطق.28
◀◀ 21يونيو  :2020بالغ م�شرتك لوزارة الداخلية ووزارة ال�صحة ووزارة
ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي،يتعلق ب�إقرار التدابري
املرافقة للمرحلة الثانية من «خمطط تخفيف احلجر ال�صحي» مع
الأخذ بعني االعتبار �رضورة حتقيق التوزان بني تطورات الو�ضعية
الوبائية يف اململكة ومتطلبات العودة التدريجية �إىل احلياة الطبيعية
و�إعادة حتريك عجلة االقت�صاد الوطني؛
◀◀22يونيو  :2020بالغ م�شرتك لوزارة الداخلية ووزارة ال�صناعة
حدد الإجراءات القا�ضية
والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقميُ ،ي ِّ
 227tاملرجع :لالطالع على خمتلف تدابري التخفيف من قيود احلجر ال�صحي املتخذة خالل
املرحلة الأوىل ،التي ابتد�أت يف 11يونيو  ،2020بخ�صو�ص ا�ستئناف الأن�شطة االقت�صادية على
امل�ستوى الوطني وبتخفيف القيود اخلا�صة باملنطقة رقم  1واملنطقة رقم .2
 228tتدخل الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية ،خالل جل�سة الأ�سئلة ال�شفوية الأ�سبوعية مبجل�س
النواب ،ليوم االثنني � 26أكتوبر .2020
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بتفعيل املرحلة الثانية من خمطط تخفيف احلجر ال�صحي من خالل
دعوة القطاعات املعنية بااللتزام امل�س�ؤول والتقيد ال�صارم بالتدابري
الوقائية واالحرتازية املو�صى بها من طرف ال�سلطات احلكومية ،من
�أجل توفري ظروف عمل �آمنة ت�ضمن �سالمة و�صحة امل�ستخدمني
والزبناء وحتد من انت�شار عدوى فريو�س كوفيد.29 19

• •بخ�صو�ص امل�ؤ�س�سات التجارية� :ستقوم جلان خمتلطة مركزية
وحملية بتكثيف عمليات املراقبة ،كما �ستلج�أ ال�سلطات املخت�صة،
بناء على مالحظات هذه اللجان� ،إىل �إغالق كل م�ؤ�س�سة �أو حمل
جتاري ثبت �إخالله ب�ضوابط ال�سالمة ال�صحية؛
• •بالن�سبة للمقاوالت والوحدات الإنتاجية واملراكز التجارية� :ست�شمل
عمليات املراقبة املحاور ال�سبعة املن�صو�ص عليها بربوتوكول تدبري
خطر العدوى بوباء كوفيد  19يف �أماكن العمل ،واملتعلقة مبخطط
الوقاية ،وتنظيم العمل ،والتكويـن والتح�سي�س ،والتدابري ال�صحية
اخلا�صة ،وتناول الوجبات الغذائية ،ونقل امل�ستخدمني ،والتكفل
بال�شخ�ص امل�صاب �أو امل�شكوك يف �إ�صابته.30

 .2قرارات اتخذتها جلنة اليقظة االقت�صادية
◀◀ 06غ�شت  :2020اتخاذ تدابري ملواكبة املقاوالت التي تعرف �صعوبات،
وا�ستباق التداعيات االجتماعية واالقت�صادية:
 229tلالطالع على خمتلف الإجراءات املتخذة �سواء لإنعا�ش الأن�شطة االقت�صادية على امل�ستوى
الوطني �أو التدابري املقررة على م�ستوى منطقة التخفيف الأوىل �أو الثانية.

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

 330tلالطالع على الربوتوكول ال�سالف الذكر وتفا�صيل خمتلف تدابري الوقاية ال�صحية ،على
املوقع الر�سمي لوزارة ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي.

www.mcinet.gov.ma
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½½«ميثاق من �أجل الإقالع االقت�صادي والت�شغيل» .ويكر�س هذا
امليثاق االلتزام اجلماعي وامل�شرتك بني الدولة ،ممثلة يف وزارة
االقت�صاد واملالية و�إ�صالح الإدارة ،والقطاع اخلا�ص ،ممثال يف
االحتاد العام ملقاوالت املغرب والتجمع املهني لبنوك املغرب ،وذلك
حول الأهداف التالية:

• •�إطالق الدينامية االقت�صادية؛

• •احلفاظ على الت�شغيل ودعمه مع الوقاية ال�صحية للعاملني؛
• •الت�رسيع بعملية هيكلة االقت�صاد الوطني؛
• •ت�شجيع احلكامة اجليدة.

½½التوقيع على العقد-الربنامج لإقالع القطاع ال�سياحي ملرحلة ما بعد
كوفيد ،-19والذي ي�شمل الفرتة  .2022-2020وقد مت التوقيع على
هذا العقد بني الدولة والقطاع اخلا�ص ممثال يف رئي�س التجمع
املهني لبنوك املغرب ورئي�س الكونفدرالية الوطنية لل�سياحة .وذلك
بهدف:

• •احلفاظ على الن�سيج االقت�صادي ومنا�صب ال�شغل؛
• •ت�رسيع مرحلة ا�ستئناف الن�شاط؛

• •و�ضع �أ�س�س التحول امل�ستدام للقطاع.
و�ست�سهر على هذا العقد-الربنامج هيئات حكامة خم�ص�صة لذلك،
من خالل اعتماد �آليات مالئمة لتتبع تنفيذهما.31

 331tاالجتماع التا�سع للجنة اليقظة االقت�صادية https://www.finances.gov.ma/ar
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◀◀� 17شتنرب :2020

• •توقيع وزير ال�صحة مذكرة تفاهم القتناء لقاحات �ضد كوفيد19-
تنتجها �رشكة «�إر-فارم» برتخي�ص من جمموعة «�أ�سرتازينيكا».
• •منح �آليتي «�إقالع املقاوالت ال�صغرية جدا» و«�ضمان �إقالع» 22.4
32
مليار درهم من القرو�ض امل�ضمونة لفائدة �إقالع  18.315مقاولة.

� .3إجراءات ذات �صلة بتدبري اجلماعات الرتابية

�أَ ْ�صدرت وزارة الداخلية عدة منا�شري ودوريات وبالغات ،نلخ�ص
�أبرزها يف:
◀◀بالغ م�شرتك بتاريخ  12يونيو  2020لوزارة الداخلية (املديرية العامة
للجماعات املحلية) وجمعية جهات املغرب واجلمعية املغربية لر�ؤ�ساء
جمال�س اجلماعات بخ�صو�ص �إمكانية عقد جمال�س اجلماعات
الرتابية وهيئاتها ،لدوراتها العادية واال�ستثنائية ب�شكل ح�ضوري
مع احلر�ص على اتخاذ كافة التدابري الوقائية املقررة من قبل
ال�سلطات املخت�صة؛
◀◀من�شور وزير الداخلية رقم  9744بتاريخ  11يوليوز  2020حول
التدبري الأمثل لنفقات اجلماعات الرتابية؛
◀◀دورية وزير الداخلية رقم � 11252صادر بتاريخ  6غ�شت  2020حول
ابداء الر�أي بخ�صو�ص ت�سا�ؤالت بع�ض الآمرين بال�رصف فيما يخ�ص
اجلبايات.
يتعلق الأمر هنا ببع�ض اجلبايات املحلية املرتتبة على قطاعات تعاين
من نتائج جائحة كوفيد ،19-والتي �أوجدت لها هذه الدورية حلوال من
 332tاالجتماع العا�رش للجنة اليقظة االقت�صادية.املرجع ال�سابق.
35

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

داخل الرت�سانة القانونية املنظمة للجبايات املحلية بخ�صو�ص امللزمني
الذين توقف ن�شاطهم ب�شكل ا�ضطراري خالل فرتة اجلائحة� ،سواء فيما
يتعلق ببع�ض الر�سوم املحلية �أو ال�شغل امل�ؤقت للأمالك اجلماعية �أو كراء
املرافق العمومية اجلماعية.33

 .4دعم املالية العمومية ملواجهة متطلبات احلد من �آثار اجلائحة
◀◀مر�سوم رقم � 398.20.2صادر يف  20من �شوال  12( 1441يونيو
 )2020باملوافقة على اتفاقية القر�ض املربمة بتاريخ  15رم�ضان
 9 (1441ماي  ) 2020بني حكومة اململكة املغربية وال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي مببلغ خم�سة و�أربعني مليون
(  ) 45.000.000دينار كويتي ،ق�صد امل�ساهمة يف متويل الربنامج
34
الإ�سعايف لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
◀◀مر�سوم رقم  414.20.2ال�صادر يف � 30شوال  22( 1441يونيو )2020
باملوافقة على اتفاق القر�ض املربم بتاريخ  9يونيو  2020بني اململكة
املغربية والبنك الإفريقي للتنمية ق�صد منح قر�ض مببلغ مائتني
و�أربعة و�ستني مليون �أور(� )264.000.000أورو للمملكة املغربية،
لتمويل برنامج دعم اال�ستجابة لكوفيد .3519-
◀◀مر�سوم رقم � 476.20.2صادر يف  2ذي احلجة  23(1441يوليو )2020
باملوافقة على اتفاق القر�ض رقم  MA-9147مببلغ خم�سة وثالثني
مليون دوالر (� )35.000.000أمريكي ،املربم بتاريخ  3يوليو 2020
 333tوزارة الداخلية :م�صنف املرا�سيم والدوريات والبيانات املتعلقة بفرتة وباء كوفيد.19-الديرية
العامة للجماعات الرتابية.ق�سم الإح�صاء والتوثيق.ال�صيغةاملحينة.مت االطالع عليها بتاريخ 18
نونرب .2020املجع متوفر على الرابطwww.pncl.gov.ma:
 334tاجلريدة الر�سمية عدد  03 - 6894دو القعدة  25 (1441يونيو.)2020
 335tاجلريدة الر�سمية عدد 10 – 6896دو القعدة  2( 1441يوليوز .)2020
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بني اململكة املغربية والبنك الدويل للإن�شاء والتعمري ،بخ�صو�ص
التمويل الإ�ضايف لربنامج حت�سني ال�صحة الأولية باملناطق القروية
واال�ستجابة الطارئة جلائحة كوفيد .36 19-
◀◀مر�سوم رقم � 522.20.2صادر يف  22من ذي احلجة 12(1441
�أغ�سط�س  )2020باملوافقة على عقد التمويل رقم  92309مببلغ مائتي
مليون �أورو �أورو ( ،)200.000.000املربم بتاريخ  23يوليو  2020بني
اململكة املغربية والبنك الأوروبي لال�ستثمار ،بخ�صو�ص دعم قطاع
37
ال�صحة العمومية بغر�ض احلد من تداعيات جائحة كورونا.

 .5حماربة بع�ض امل�ضاربات
◀◀قرار م�شرتك لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل
والبحث والتكوين والبحث العلمي ،التي ال يعترب امل�شغل املمار�س
لن�شاطه فيها يف و�ضعية �صعبة جراء تف�شي جائحة فريو�س كورونا
«كوفيد .3819 -
◀◀قرار لوزير االقت�صاد واملالية و�إ�صالح الإدارة رقم � 2445.20صادر
يف  17من �صفر � 5 ( 1442أكتوبر  ) 2020بتمديد التدابري امل�ؤقتة
39
املتخذة �ضد ارتفاع �أ�سعار الكمامات الواقية.
◀◀قرار لوزير االقت�صاد واملالية و�إ�صالح الإدارة رقم � 2582.20صادر
يف  27من �صفر � 15 )1442أكتوبر ( 2020بتمديد التدابري امل�ؤقتة
40
�ضد ارتفاع �أ�سعار الكمامات الواقية املوجهة لال�ستعمال الطبي.
 336tاجلريدة
 337tاجلريدة
 338tاجلريدة
 339tاجلريدة
 440tاجلريدة

الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية

عدد  16-6906ذو احلجة  6(1441غ�شت .)2020
عدد  25–6917حمرم � 14(1442شتنرب .)2020
عدد � 26-6892شوال  18(1441يونيو .)2020
عدد � 19-6926صفر � 15(1442أكتوبر )2020
عدد  19-6932ربيع الأول 5(1442نونرب .)2020
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 .IIقراءة يف التدابري ال�صحية املتخذة
يف املغرب خالل فرتة ما بعد
احلجر ال�صحي
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يف يونيو  ،2020اعتمدت احلكومة املغربية خطة تقلي�ص تدريجي
للإجراءات الوقائية ،ومت تكييف الإجراءات املتخذة مع متطلبات وحاجيات
الو�ضع �آنذاك ،مع مراعاة جمموعة من امل�ؤ�رشات ال�صحية ،االجتماعية
واالقت�صادية.
ويعتمد قرار تخفيف القيود املرتبطة بحالة احلجر ال�صحي ب�شكل
�أ�سا�سي على جمموعة من املعايري:
• •املعايري الوبائية :خا�صة ا�ستقرار الو�ضع الوبائي ،واالجتاه التنازيل
الذي عرفته حاالت الإ�صابات اجلديدة وتراجع م�ؤ�رش انت�شار
الفريو�س �إىل �أقل من .1

• •القدرة على املراقبة :القدرة على �إجراء اختبارات وا�سعة النطاق
للك�شف ال�رسيع عن الأفراد امل�صابني بالفريو�س وعزلهم ،والقدرة
على التتبع والتعقب.
واعتمد املغرب على مقاربتني متكاملتني يف ا�سرتاتيجيته املتعلقة
بالرفع التدريجي للحجر ال�صحي.

 .1خروج من احلجر ال�صحي متمايز ح�سب اجلهات:
اعتمدت العديد من البلدان ،مبا يف ذلك املغرب ،على املرونة اجلغرافية
يف احلجر ال�صحي ،كما يف رفع هذه التدابري نظ ًرا لتنوع الديناميات
الوبائية املالحظة ،مما ي�سمح للجهات منخف�ضة املخاطر (عدد احلاالت،
�سعة امل�ست�شفيات) بالتخفيف ،قبل غريها ،من �إجراءات احلجر ال�صحي.
وقدمت اتخذ قرار رفع احلجر ال�صحي على �أ�سا�س اجلهة نظرا لأن
انتقال الفريو�س وتطور الوباء متغريان للغاية ح�سب اجلهات:

41

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

�أ .الرتخي�ص برفع احلجر ال�صحي فقط يف اجلهات التي لوحظ فيها
انخفا�ض وا�ضح يف عدد مر�ضى كوفيد  19الذين يحتاجون �إىل
اال�ست�شفاء ،وكذا تراجع احلاجة �إىل الإنعا�ش �إىل و�ضعية ما قبل الوباء.
ب .عدم ال�سماح للأ�شخا�ص الذين يقيمون يف جهة خرجت من احلجر
ال�صحي �إىل جهة ال تزال خا�ضعة لهذا احلجر �إال بعد احل�صول على
�إذن يربر تنقالتهم.
وقد قررت ال�سلطات العمومية من خالل اعتمادها هذه املقاربة ،تنفيذ
خطة لتخفيف �إجراءات احلجر ال�صحي وفقًا للو�ضع الوبائي لكل عمالة
�أو �إقليم بطريقة تدريجية وعلى عدة مراحل .ولذلك ،مت تق�سيم عماالت
و�أقاليم اململكة يف البداية �إىل منطقتني ح�سب املعايري التي و�ضعتها
ال�سلطات ال�صحية .كما يخ�ضع االنتقال التدريجي من مرحلة �إىل �أخرى
يف �إطار خطة تخفيف تدابري احلجر ال�صحي ،لتقييم ا�ستباقي للتدابري
التي �سيتم تطبيقها وال�رشوط التي يجب �أن تتوفر يف كل عمالة �أو
�إقليم .كما تخ�ضع العماالت والأقاليم للت�صنيف والتقييم امل�ستمر بنا ًء
على املعايري التي حتددها ال�سلطات ال�صحية .وباملثل ،ت�سهر ال�سلطات
العمومية على احرتام املواطنني جلميع الإجراءات الوقائية والتدابري
ال�صحية املعمول بها (ارتداء الكمامة ،والتباعد الخ).

 .2ا�سرتاتيجيات احلد من انت�شار الفريو�س:
تعتمد �إحدى اال�سرتاتيجيات التي نفذتها بع�ض البلدان و�أو�صت بها
املفو�ضية الأوروبية ،على �إجراء اختبارات الفح�ص على نطاق وا�سع،
وعزل املر�ضى و�إمكانية تتبع املخالطني.
ا�ستخدمت �سنغافورة وهوجن كوجن وكوريا اجلنوبية وال�صني هذه
اال�سرتاتيجية للحد من انت�شار الوباء ،حيث يتعرفون على احلاالت
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ويعزلونها مبكرا ويتعقبون حتركاتهم ويعزلون خمالطيهم.
وترتبط جدوى ا�سرتاتيجية «االختبار التعقب والعزل» بالتكثيف
الهائل لالختبارات ،وتنفيذ �إجراءات �صارمة ملنع امل�صابني من خرق احلجر
ال�صحي ،وو�سائل ت�سمح بالعثور على املخالطني مبا يف ذلك االعتماد
على مقاربات التعقب الرقمي اجلديدة ،التي ت�سمح بتوفري �ضمانات
كافية حلماية احلقوق املدنية وخ�صو�صية ال�سكان.
ويف هذا الإطار ،كثف املغرب �إجراءات الك�شف والتعقب من خالل
الرفع من عدد االختبارات التي يتم �إجرا�ؤها يوم ًيا ،وتوفريها يف املراكز
ال�صحية وامل�ست�شفيات وخمتربات القرب ومتكني املواطنني من اال�ستفادة
منها .كما مت و�ضع �إطار لر�صد �أن�شطة املختربات اخلا�صة بهدف مراقبة
احرتامها ل�رشوط وزارة ال�صحة.
واعتمادا على الو�ضع الوبائي الوطني الراهن لـكوفيد ،19-ووفقًا
لتو�صيات اللجنة التقنية والعلمية اال�ست�شارية للربنامج الوطني للوقاية
ومراقبة الأنفلونزا والتعفنات التنف�سية احلادة ،مت حتيني بروتوكول التكفل
بحاالت الإ�صابة بال�سار�س -كوف .2-ويكمن الهدف من هذا التحيني
يف تقلي�ص املدة الزمنية التي يتطلبها التكفل ،وال�رشوع يف العالج يف
�أ�رسع وقت ممكن من جهة ،وحت�سني ظروف التكفل باحلاالت امل�ؤكدة
من جهة �أخرى.
هكذا� ،أ�صبحت احلالة امل�شتبه بها ،وفقًا لهذا الربوتوكول اجلديد ،هي
حالة �أي �شخ�ص تظهر عليه عالمات تعفن اجلهاز التنف�سي احلاد مع �أو
بدون حمى� ،أو تظهر عليه حمى من  38درجة مئوية على الأقل بدون
م�سببات وا�ضحة ،م�صحوبة ب�أمل ع�ضلي �أو �صداع يف الر�أ�س� ،أو تعفن
تنف�سي حاد وخطري يتطلب دخول امل�ست�شفى.
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أي�ضا� ،إىل �أن احلالة امل�ؤكدة هي �أي �شخ�ص مت الت�أكد
وت�شري الدوريةً � ،
من �إ�صابته بفريو�س  SARS -CoV-2من خالل تقنية الت�شخي�ص ()RT-PCR
�أو تقنية �أخرى مماثلة .وت�شري الوزارة �إىل �أنه بالن�سبة جلميع احلاالت التي
تتطلب تكفال عالج ًيا ،يجب و�صف العالج وفقًا للربوتوكول املو�صى به،
م�ضيفة �أنه يجب ال�رشوع يف العالج يف �أ�رسع وقت ممكن ،دون الت�أكد
من �إ�صابة احلاالت املحتملة ،وقبل تلقي نتيجة اختبار ( )PCRبالن�سبة
للمخالطني الذين تظهر عليهم �أعرا�ض مر�ضية .ويعترب هذا الربوتوكول
�أن انتظار نتيجة  RT-PCRلبدء العالج يفاقم فقط من خطر حدوث
م�ضاعفات واحتمال الوفاة ،ومتديد وقت انت�شار الفريو�س.
تخ�ضع احلاالت التي ال تظهر عليها �أعرا�ض �إىل عالج من الدرجة
يوما .وبالن�سبة للحاالت التي تظهر
الأوىل ملدة � 7أيام ،مع عزل ملدة ً 14
عليها الأعرا�ض ،يتم �إخ�ضاعها لنف�س العالج ملدة � 10أيام ،مع عزل ملدة
يوما .ميكن متديد فرتة العالج ملدة � 5أيام �أخرى ،قبل ال�رشوع يف
ً 14
عالج من الدرجة الثانية� .أما بالن�سبة لأ�ساليب التكفل ،ي�شري الربوتوكول
�إىل �أن احلاالت التي ال تظهر عليها �أعرا�ض �أو �أعرا�ض خفيفة ،دون �أي
عامل خطر ،يتم التكفل بها يف املنزل ،مع توفري مراقبة منتظمة للحالة
ال�صحية من قبل مركز القرب ال�صحي من �أجل الك�شف املبكر عن �أي
عالمة على تدهور �أو انعكا�سات �سلبية للعالج.
ويف �إطار تعزيز نظام تعقب احلاالت املخالطة ،جتاوز تطبيق الإ�شعار
بالتعر�ض لفريو�س كوفيد« ،19وقايتنا» �سقف مليون حتميل يف غ�ضون
�أيام قليلة.
وي�ساعد هذا اجلهاز على �إخطار الأ�شخا�ص املعر�ضني للحاالت
امل�ؤكدة لـكوفيد  19والتكفل بهم ب�شكل �أ�رسع وبالتايل احلد من انتقال
الفريو�س .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا التطبيق يندرج �ضمن منطق
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االحرتام ال�صارم للمعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي و�إخفاء هوية احلاالت
امل�ؤكدة واحلاالت املعر�ضة للإ�صابة.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة ،ف�إن العدد املتزايد واملثري للقلق
للحاالت امل�ؤكدة كل يوم يتطلب:

• •مراجعة اال�سرتاتيجية بنا ًء على املعطيات احلالية ومناق�شة الو�سائل
املمكنة للحد ب�شكل �أكرث فعالية من انت�شار الفريو�س.
• •الرفع من قدرة ومرونة نظام الرعاية ال�صحية من حيث العدد الكايف
رسة امل�ست�شفيات والأدوية وخمزون املعدات ملواجهة الزيادة يف
لأ� ّ
عدد الإ�صابات.
• •الرفع من التجهيزات الطبية املتوفرة وو�سائل احلماية ال�شخ�صية.
• •دعم اجلهود املبذولة ملنع انت�شار الفريو�س بحمالت حت�سي�سية لت�شجيع
ال�سكان على التقيد مبمار�سات النظافة اجليدة والتباعد االجتماعي.
• •التفكري يف تعزيز اال�سرتاتيجية املتعلقة للعزل واحلد من انت�شار
الفريو�س من خالل اتخاذ تدابري �أكرث تقييدً ا (مبا يف ذلك العودة
�إىل احلجر الكلي واملتقطع) يف املناطق واجلهات الأكرث ت�رض ًرا ،وال
�سيما جهة الدار البي�ضاء الكربى.
• •ت�رسيع عملية تنفيذ اللقاح ،مع مراعاة �أولوية الفئات ال�سكانية
تعر�ضا و�ضعفًا ،ال �سيما يف املناطق الأكرث �إ�صابة بالفريو�س.
الأكرث
ً
• •تعزيز قدرة نظام الرعاية ال�صحية يف مناطق الوباء من خالل زيادة
عدد �أ�رسة الإنعا�ش ومعداته ،ووحدات العناية املركزة وتوظيف عدد
ٍ
كاف من العاملني ال�صحيني.
• •الإ�رصار على حت�سني ظروف العمل للعاملني ال�صحيني وتقدمي
الدعم املعنوي واملادي لهذه الفئة ،خا�صة يف املناطق التي يوجد
بها عبء عمل و�ضغوط �أكرب.
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� .3آفاق التطور يف �أفق نهاية 2020
�أكدت مذكرة للمندوبية ال�سامية للتخطيط ال�صادرة يف �أكتوبر 2020
�أن من املحتمل �أن ي�ستمر عدد احلاالت يف املغرب يف االرتفاع؛ كما �أن
خطر حدوث موجة جديدة من الإ�صابات ما زال مرتفعا ،باعتبار التطور
ال�سلوك الوقائي لدى ال�سكان .كما ميكن �أن ي�ؤدي اللجوء �إىل احلجر
ال�صحي ال�شامل لفرتة طويلة �إىل �شل االقت�صاد الوطني ،بينما ال تزال
يوما ،وا�ضحة
�آثار اال�سرتاتيجية الأوىل للحجر ال�صحي ،الذي دام ً 82
يف الن�سيج الإنتاجي .وعالوة على الآثار االقت�صادية ،ويف مواجهة
ارتفاع جديد يف معدالت الإ�صابات اجلديدة ،قد يكون تطبيق احلجر
ال�صحي ال�شامل ،ولكن املتقطع ،ذا فعالية يف التخفيف من املنحى
اجلديد للإ�صابات.
انطالقا من هذه املالحظة ،قامت املندوبية ال�سامية للتخطيط مبحاكاة
ت�أثري �إ�سرتاتيجية حجر �صحي معمم ليوم واحد يف الأ�سبوع على
امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى  3جهات رئي�سية :الدار البي�ضاء�-سطات،
والرباط�-سال-القنيطرة ومراك�ش�-أ�سفي مقارنة مع و�ضع التوقعات يف 31
دي�سمرب .2020
وقد تبني ب�شكل عام� ،أن �إ�سرتاتيجية احلجر ال�صحي الأ�سبوعي قد ال
ت�ؤدي �إىل انخفا�ض كبري يف عدد الإ�صابات على املدى الق�صري ،ولكن
ميكن �أن تقلل ب�شكل كبري من معدل تطورها على مدى فرتة �أطول.
وتتطلب فعاليتها تنفيذ التدابري امل�صاحبة املنا�سبة .ويعد القيام بحملة
حت�سي�سية عامة حول �أهمية توزيع م�شرتيات املواطنني وتنقالتهم على
مدار الأيام الأخرى من الأ�سبوع �أم ًرا �رضور ًيا ل�ضمان فعالية �أكرب يف
احلد من تطور الإ�صابات.
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�أجنزت املندوبية ال�سامية للتخطيط ،والبنك الدويل ،ومركز ال�سيا�سات
للجنوب اجلديد وم�ؤ�س�سات �أخرى �أبحاثا ودرا�سات وتقارير خا�صة بهذه
الأزمة ،ت�سلط نتائجها ال�ضوء على ا�سرتاتيجية املغرب و�سلوك الأ�رس
واملقاوالت ،من بني �أمور �أخرى ،يف مواجهة وباء كوفيد  ،19ف�ض ً
ال عن
�أثر احلجر ال�صحي على االقت�صاد املغربي.
فيما يلي �أهم الآراء والنتائج الناجمة عن هذه اال�ستطالعات والتقارير
والدرا�سات املتعلقة بفرتة ما بعد احلجر ال�صحي.

املفو�ضية ال�سامية للتخطيط
بحث حول ت�أثري كوفيد  19على الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي
والنف�سي لالجئني يف املغرب
�أجنزت املفو�ضية ال�سامية للتخطيط ،ب�رشاكة مع مفو�ضية الأمم
املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني بحثا و�سط الالجئني يف املغرب.
وتتوخى هذه العملية ،التي مت �إجنازها خالل الفرتة من � 2إىل  8يونيو
 ،2020تقييم ت�أثري وباء كوفيد  19على الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
والنف�سي لهذه الفئة من ال�سكان .ويعتمد هذا اال�ستطالع على عينة من
� 600أ�رسة «ممثلة لفئات خمتلفة من الالجئني ،ح�سب تعريف مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،ح�سب بلد املن�ش�أ ومدينة الإقامة وال�سن
واجلن�س وم�ستوى التعليم».
ك�شف هذا اال�ستطالع �أن  ٪99.3من الالجئني �أكدوا �أنهم احرتموا
�إجراءات احلجر ال�صحي ،حيث �رصح  ٪90.4منهم �أنهم احرتموا احرتاما
تاما هذه الإجراءات ،يف حني احرتمها  ٪8.9جزئ ًيا( .فقط  ٪79من الأ�رس
ً
املغربية التزمت ب�شكل كامل ب�إجراءات احلجر ال�صحي ،مقابل التزام جزئي
بالن�سبة ل  ٪21منها).
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وبح�سب هذا اال�ستطالع ،ف�إن  ٪3.9من الالجئني مل يطلعوا على
�أعرا�ض كوفيد  ،19-و  ٪66.3كانوا على علم باخلطوط الهاتفية اخل�رضاء
التي �أن�ش�أتها ال�سلطات ال�صحية لهذا الغر�ض ،يف حني التج�أ  ٪42منهم
�إىل �شبكات التوا�صل االجتماعي من �أجل االطالع على الإجراءات
اجلديدة التي و�ضعتها احلكومة.
وعلى م�ستوى �آخر� ،رصح  ٪47من �أ�رس الالجئني �أنهم مروا ب�أوقات
مل يكن لديهم فيها ما يكفي من الطعام ،وا�ضطر ما يقرب من ٪90
من الالجئني �إىل التوقف عن العمل .ومن بني ه�ؤالء ،مل يتلق ٪81.4
�أي تعوي�ض .ومن بني  ٪11.6ممن متكنوا من اال�ستمرار يف ممار�سة
ن�شاطهم املهني ،كان  ٪4.1فقط قادرين على االحتفاظ بوظائفهم بدوام
كامل ،ومل يتمكن  ٪35.1من الالجئني الذين يعانون من مر�ض مزمن من
الو�صول �إىل خدمة الرعاية ال�صحية لنق�ص يف املوارد املالية.
العالقات االجتماعية يف ظل جائحة كوفيد  ،19املرحلة الثانية
ن�رشت املندوبية ال�سامية للتخطيط ،من خالل مذكرة لها ،نتائج
الف�صول املتعلقة بتطور العالقات االجتماعية وتطور ت�صورات الولوج
�إىل التعليم والرعاية ال�صحية يف �سياق احلجر ال�صحي الذي مت �إر�سا�ؤه
للوقاية من جائحة كوفيد.19-
وجدير بالذكر� ،أنه مت التطرق لهذه الف�صول ،من بني ف�صول �أخرى ،خالل
املرحلة الثانية للبحث حول �آثار هذه اجلائحة على الو�ضعية االقت�صادية
واالجتماعية والنف�سية لل�سكان املغاربة والذي �أجرته املندوبية ال�سامية
للتخطيط خالل الفرتة املمتدة من � 15إىل  24من �شهر يونيو  2020لدى
عينة متثيلية ت�ضم � 2 169أ�رسة ،بهدف مقاربة تطور ال�سلوك االجتماعي
واالقت�صادي والوقائي يف ظل جائحة كوفيد 19-وتقييم �آثار هذه الأزمة
ال�صحية على خمتلف �رشائح ال�سكان املغاربة من حيث الولوج �إىل املواد
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اال�ستهالكية اال�سا�سية والتعليم والعالجات ال�صحية وال�شغل والدخل.
ويف يلي بع�ض من نتائج هذا البحث:
◀◀�أكرث من ن�صف املغاربة يق�ضون وقت ًا �أطول �أثناء احلجر ال�صحي يف
التوا�صل والرتفيه عرب تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
◀◀�ساهم  ٪19.3من الرجال لأول مرة يف الأعمال املنزلية �أثناء احلجر
ال�صحي ،وق�ضت الن�ساء وقتا  6مرات �أكرث من الرجال يف الأعمال
املنزلية.
◀◀دام الدعم املدر�سي لأطفال الأ�رسة ،يف املتو�سط 21 ،دقيقة يف
اليوم ،و 25دقيقة للن�ساء و 16دقيقة للرجال ،و 23دقيقة يف املناطق
احل�رضية و 18دقيقة يف املناطق القروية .وتعترب هذه الأرقام �أكرب
ب�أربع مرات من تلك التي كانت قبل احلجر ال�صحي.
◀◀الن�ساء وال�شباب هم الأكرث ت�رضرا من اكت�ضا�ض املنزل وال�شعور
باالختالط �أو انعدام اخل�صو�صية و�صعوبات القيام بالأن�شطة
اليومية �أثناء احلجر ال�صحي.
◀◀واجه واحد من كل �أربعة مغاربة مواقف �رصاع مع الأ�شخا�ص
الذين ق�ضوا معهم فرتة احلجر ل�صحي ،وتعترب �إدارة امليزانية والعمل
املنزيل من �أ�سباب اخلالف بني الأزواج �أثناء احلجر ال�صحي.
◀◀قل�ص � 6أ�شخا�ص متمدر�سني من كل  10من الوقت الذي يق�ضونه
يف الدرا�سة �أثناء احلجر ال�صحي ،وخا�صة الذكور منهم.
◀◀يعتقــد  2مــن كل  3تالميذ �أن الــدرو�س عـن بعـد ال تغطـي املقرر
البيداغوجـي.
◀◀ 8مـن �أ�صـل � 10أطفـال متمدر�سيـن يف التعليـم الأويل ال يتابعـون
الـدرو�س عـن بعـد.
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ا�ستئناف ن�شاط املقاوالت بعد رفع احلجر ال�صحي
بعد توقف الن�شاط الذي طال �أكرث من  ٪80من املقاوالت �أثناء احلجر
ال�صحي ،ن�رشت املندوبية ال�سامية للتخطيط يف  28يوليوز  2020البحث
الثاين حول ا�ستئناف ن�شاط املقاوالت بعد رفع احلجر ال�صحي .يتناول
هذا البحث ن�شاط املقاوالت والت�شغيل من خالل م�سح �شمل 4400
مقاولة متثيلية .ويعتقد  ٪44منها �أن الأمر �سيتطلب مدة على الأقل قبل
العودة �إىل الن�شاط الطبيعي ،و� ٪46أجلت بالفعل �أو �ألغت ا�ستثماراتها
بالن�سبة ل�سنة  ،2020يف حني �أعلن ثلثاهم تقري ًبا عن عودتهم �إىل العمل
ب�شكل طبيعي يف غ�ضون � 6أ�شهر على الأقل.
�أو�ضحت املندوبية ال�سامية للتخطيط �أنه خالل فرتة احلجر ال�صحي،
�أعلنت  ٪83.4من املقاوالت عن توقف �أن�شطتها  ٪29.6ا�ضطرت لتوقيف
جزئي للأن�شطة ،بينما �أعلن  ٪52.4عن توقيف كامل لهذه الأن�شطة .كما
�رصح  ٪1.3عن توقف دائم لأن�شطتهم .القطاعات الأكرث ت�رضرا هي قطاع
الإيواء واملطاعم ( ،)٪99.7و�صناعة الن�سيج واجللد ( ،)٪99.4و�أن�شطة
البناء ( )٪92.7ف�ضال عن ال�صناعات املعدنية وامليكانيكية (.)٪91.4
وي�ؤكد هذا البحث �أن ما يقرب من ثلث املقاوالت الوطنية قد ا�ست�أنفت
ن�شاطها ب�شكل طبيعي ،يف حني �أن  ٪52.2عادت �إليه جزئ ًيا من خالل
«ا�ستئناف الن�شاط بوترية طبيعية يخ�ص  ٪40من ال�رشكات الكبرية و٪35
من ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة و ٪31من ال�رشكات ال�صغرية جدً ا».
بالن�سبة لتوقعات االنتعا�ش االقت�صادي لبقية ال�سنة ،ي�شري البحث �إىل
�أن «�أكرث من ن�صف املقاوالت �ست�صل �إىل م�ستوى ن�شاطها الطبيعي قبل
نهاية عام .»2020
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وي�شري التقرير �إىل �أن ما يقرب من  ٪ 10من ال�رشكات التج�أت �إىل
ت�رسيح العمال .ما يقرب من ن�صفها قامت بت�رسيحات م�ؤقتة ،يف حني
�أن  ٪40.7من ال�رشكات من جميع الأحجام مل تقل�ص من عدد العملني.
وب�شكل عام ،قامت  ٪59من ال�رشكات ب�إجراء تقلي�صات يف اليد العاملة،
�سواء كانت م�ؤقتة �أو دائمة �أو جمتمعة.
ويف �إطار �آفاق اال�ستثمار ،اعتربت  ٪67من املقوالت �أن اال�ستثمارات
املربجمة ل�سنة  2020لن تتحقق بالكامل� ٪46 :أعلنت بالفعل عن ت�أجيل
�أو �إلغاء هذه اال�ستثمارات ل�سنة  2020يف حني �أعلن اخلم�س منها عن
انخفا�ض يف اال�ستثمارات خالل هذا العام .متيل ال�رشكات الكربى نحو
احلفاظ على ا�ستثماراتها ،بينما متيل املقاوالت الأ�صغر ب�شكل �أكرب �إىل
ت�أجيلها �أو �إلغائها.

املندوبية ال�سامية للتخطيط ،منظومة الأمم املتحدة يف
املغرب والبنك الدويل
مذكرة �إ�سرتاتيجية :الأثر ال�سو�سيو اقت�صادي لأزمة كوفيد يف
املغرب
قامت املندوبية ال�سامية للتخطيط ومنظومة الأمم املتحدة يف
املغرب والبنك الدويل بن�رش مذكرة ا�سرتاتيجية حول الأثر االجتماعي
واالقت�صادي لوباء كوفيد 19-يف املغرب.
تت�ضمن املذكرة الإ�سرتاتيجية عر�ضا للو�ضع الوبائي يف املغرب مع
حتليل لتطور الو�ضع ال�سو�سيو اقت�صادي للبالد منذ بداية الأزمة،
على �أ�سا�س نتائج الدرا�سات والتحاليل التي �أجرتها املندوبية ال�سامية
للتخطيط وتقارير البنك الدويل ب�ش�أن التوقعات االقت�صادية يف املغرب.
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وت�شري املذكرة �إىل االقت�صاد املغربي ت�أثر باالنهيار االقت�صادي العاملي،
الذي ي�ؤثر ب�شكل خا�ص على �أوروبا ،ال�رشيك التجاري الرئي�سي للمغرب.
كما �أن �إجراءات احلجر ال�صحي ملواجهة انت�شار الوباء قد �أثرت �سلبا
وب�رسعة على االقت�صاد .وتتجلى هذه الظروف يف حتديات غري م�سبوقة
للبلد الذي عليه بالفعل مواجهة �سنة زراعية ات�سمت باجلفاف مما يرجح
�أن يعاين االقت�صاد املغربي ب�شكل كبري من الآثار ال�سلبية للوباء.
وال �شك �أن الت�أثري ال�سو�سيو اقت�صادي للأزمة �سي�شعر به �أو ً
ال وقبل
كل �شيء العمال يف القطاع غري الر�سمي ،مثل �أولئك الذين يعملون يف
قطاع ال�سياحة �أو النقل� ،أو البيع بالتق�سيط� ،أو «اقت�صاد العمل امل�ؤقت»،
أي�ضا من قبل كل �أولئك الذين ال ميكن لهم العمل عن بعد .ووفقًا
ولكن � ً
للتوقعات ال�سنوية للمندوبية ال�سامية� ،سي�شهد الناجت الداخلي اخلام
انكما�شً ا بن�سبة � ٪ 5.8سيكون م�صحو ًبا بتفاقم عجز امليزانية �إىل ٪ 7.4
من الناجت الداخلي اخلام .كما �سيزداد الدين العمومي والأجنبي ،لكنه
�سيظل قاب ً
ال للتحمل.
يعد حتديد الأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شا�شة متعددة الأبعاد جز ًءا
�أ�سا�س ًيا من مواجهة للأزمة .وقد �سمح ذلك بتحديد  15.1مليون �شخ�ص
(�أي الأ�شخا�ص الذين لديهم بطاقة رامد� ،سواء كانت �صاحلة �أم ال)
معر�ضني خلطر زيادة اله�شا�شة ،حيث مت بالفعل اتخاذ تدابري ال�ستهداف
هذه الفئة من ال�سكان.
يف اخلتام ،اعتربت املذكرة �أن تعزيز احلماية االجتماعية ي�شكل جوابا
منا�سبا وقابال للتطبيق للت�أثريات ال�سلبية لـكوفيد  ،19خا�صة بالن�سبة
للفئات ال�سكانية اله�شة العاملة يف قطاعات خمتلفة من االقت�صاد
املغربي.
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ا�ستنتاجات وتو�صيات وكاالت الأمم املتحدة:
 :1تطوير منوذج جديد للتوازن االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة ،يتما�شى
مع حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ويدعمه ر�صد امل�ؤ�رشات املتاحة.
 :2االبتكار يف جمع وحتليل البيانات املو�ضوعة يف �سياقها حتى ال
يتخلف �أحد عن الركب.
 :3النظر �إىل الأزمة على �أنها فر�صة لتعزيز اجلهوية املتقدمة وتعزيز
دور املجتمع املدين
� :4إيالء اهتمام خا�ص لتطور الفقر متعدد الأبعاد والتخطيط
ال�ستجابة دجمية.
 :5اال�ستثمار يف ا�ستمرارية خدمات ال�صحة العمومية والرتبية
والإدارة �أثناء الأزمة وبعدها .وت�شكل اخلدمات العمومية الأ�سا�سية
�شبكة الأمان االجتماعي الوحيدة لبع�ض الفئات من ال�سكان ،الأكرث
ه�شا�شة ،حيث تظهر بع�ض امل�ؤ�رشات بالفعل ت�أثري الأزمة على الو�صول
�إىل اخلدمات الأ�سا�سية .متا�شي ًا مع املحور  2من �إطار اال�ستجابة
ال�سو�سيو -اقت�صادية للأمني العام للأمم املتحدة ،يو�صى باال�ستفادة
من اجلهود املبذولة يف �أوقات الأزمات لزيادة اال�ستثمار يف مرونة
اخلدمات العامة حتى تتمكن من �ضمان اال�ستمرارية يف العر�ض مهما
كانت احلالة ال�صحية �أو االقت�صادية.

املندوبية ال�سامية للتخطيط-يوني�سيف
ت�أثري فريو�س كورونا على �أو�ضاع الأطفال
بنا ًء على نتائج بحثها و�سط الأ�رس املغربية حول الأثر االقت�صادي
واالجتماعي والنف�سي لوباء كوفيد  ،19ن�رشت املندوبية ال�سامية
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للتخطيط ،ب�رشاكة مع اليوني�سف ،تقريراً خا�صا حول �آثار هذه الأزمة
على �أو�ضاع الأطفال �سواء على امل�ستوى ال�صحي �أو التعليمي وعلى
جودة حيتهم ب�شكل عام.
ُيظهر البحث �أن النظم ال�صحية قد عانت كثريا ،مما �أعاق ولوج
الأطفال و�أمهاتهم �إىل الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية مثل التطعيمات
واال�ست�شارات قبل الوالدة وبعدها .ومن نتائج ذلك �أن ما يقرب من
عاما والذين
ن�صف ( )٪47.1الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني ً 17-6
احتاجوا �إىل متابعة طبية� ،أثناء احلجر ال�صحي ،مل يتمكنوا من الو�صول
�إىل هذه اخلدمات ٪18.8 ،بني الأطفال من �أقل من � 6سنوات و٪35.9
بني جمموع ال�سكان.
كما ت�أثر الولوج �إىل التعليم عن بعد وا�ستمراريته ،الذي �أن�ش�أته
و�ضوحا بعد قرار �إلغاء
ال�سلطات العمومية ،ب�شكل �سلبي وب�شكل� ،أكرث
ً
�أو ت�أجيل االمتحانات مل�ستويات مدر�سية معينة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
لوحظت �صعوبات كبرية يف ا�ستيعاب الدرو�س يف املنزل ،ال �سيما يف
املناطق القروية والتعليم الأويل ،حيث ظهر �أن الآباء غري م�ؤهلني ملرافقة
�أطفالهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أدى �إغالق العديد من ال�رشكات وتوقف ن�شاط
العديد من العاملني يف القطاعني املهيكل وغري املهيكل �إىل ترك العديد
من العائالت بدون دخل ،مما �أعاق قدرتها على تلبية احتياجاتها
الأ�سا�سية .و�أو�ضح اال�ستطالع بهذا اخل�صو�ص �أن  ٪41.5من الأ�رس التي
لديها �أطفال �أفادت ب�أنها غري قادرة على الوفاء بواحد على الأقل من
التزاماتها املالية (الإيجار ،قر�ض املنزل ،االئتمان اال�ستهالكي ،تكاليف
الرعاية الطبية،الر�سوم املدر�سية ،فواتري املاء والكهرباء وقرو�ض متاجر
القرب الخ) .من بني  ٪16من الأ�رس التي لديها �أطفال يذهبون �إىل
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املدر�سة يف القطاع اخلا�ص ٪34.9 ،مل يتمكنوا من دفع الر�سوم املدر�سية
�أثناء احلجر ال�صحي.

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
االنعكا�سات ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية لفريو�س
كورونا (كوفيد )19-وال�سبل املمكنة لتجاوزها
�أ�صدر املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،م�ؤخرا ،درا�سة
حول “االنعكا�سات ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية لفريو�س كورونا
(كوفيد )19-وال�سبل املمكنة لتجاوزها” ،وذلك بعد تو�صله ب�إحالة من
رئي�س جمل�س النواب .ويالحظ املجل�س ،من خالل هذه الدرا�سة� ،أن �آثار
�أزمة كوفيد ،19 -وعلى الرغم من �أهمية وطبيعة الإجراءات املتخذة يف �سياق
حالة الطوارئ ال�صحية ،عميقة ومتعددة الأوجه وت�ؤثر � ً
أي�ضا على الديناميات
االقت�صادية ،وعلى ظروف عي�ش املواطنني وجودة وجناعة اخلدمات العامة.
تعترب الدرا�سة �أن ما يعاين منه بالدنا من �ضعف هيكلي ويف النموذج
التنموي احلايل ،والذي ا�ستنفذ كل �إمكانياته ،قد فاقم من ال�صعوبات
التي ال يزال املغرب يواجهها ،نتيجة الت�أخر املرتاكم يف �إجناز امل�شاريع
الكربى مثل تعميم احلماية االجتماعية ،وت�أهيل قطاع ال�صحة ،و�إ�صالح
قطاع الرتبية ،و�إدماج الأن�شطة غري املهيكلة ،وتوطيد احلقوق الأ�سا�سية،
و�إ�ضفاء الطابع اجلهوي املتقدم ،وتقوية املقاوالت املغربية وت�أهيلها.
يعترب املجل�س �أن هذه الأزمة ت�شكل فر�صة حقيقية لإجراء تغيري
جذري يف العقليات و�أمناط التفكري والتنظيم والتدبري والإنتاج
واال�ستهالك ال�سائدة يف املغرب ،ويقت�ضي هذا التحول القيام ب�إ�صالحات
هيكلية عميقة كفيلة بامل�ساهمة يف توفري ال�رشوط املالئمة لتنزيل النموذج
التنموي اجلديد ،اجلاري �إعداده.
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ويكمن الهدف الأ�سا�سي لهذه الإ�صالحات العامة ومتعددة الأبعاد
يف ا�ستيعاب �آثار هذه الأزمة ال�صحية على املدى الق�صري (هدف طموح
ولكن قابل للتحقيق) ،ف�ضال عن امل�ساهمة يف و�ضع الأ�س�س ملغرب �أكرث
عد ً
ال ،و�إدماجا ومرونة وازدهارا.

مركز ال�سيا�سات من �أجل اجلنوب اجلديد
الدولة على حمك كوفيد 19
�ساهم انت�شار فريو�س كورونا يف تكري�س الدولة املغربية باعتبارها
الكيان الوحيد القادر على معاجلة الأزمة ،غري �أن العديد من التحديات
بد�أت تظهر من بعد .تلك هي الفكرة الرئي�سية لتقرير جماعي �أجنزه مركز
ال�سيا�سات من �أجل اجلنوب اجلديد.
ي�شري هذا التقرير �إىل �أنه على الرغم من حقيقة �أن الوباء قد �ساهم يف
�إعادة ت�أهيل دور الدولة كقوة عامة -حامية ومقدمة م�ساعدة للفئات
الأكرث ه�شا�شة -فقد وجد بع�ض ال�سكان �أنف�سهم يف �أزمة ب�سبب تدابري
الطوارئ ال�صحية الذي �أقرته ال�سلطات.
يف الواقع ،كما هو احلال يف بلدان �أخرى ،كان ل كوفيد � 19أثر وراء
�إبقاء جميع �سكان املغرب يف منازلهم من خالل تدابري حالة الطوارئ
ال�صحية .فاحلجر ال�صحي ،كما �أ�شار �إىل ذلك التقرير�« ،سيكون له ت�أثري
حب�س بع�ض الن�ساء مع م�ضطهديهن وتعري�ضهن للعنف اجل�سدي �أو
اللفظي �أو اجلن�سي �أو حتى النف�سي ب�شكل متزايد دون وجود خمرج
حمتمل لنجدتهن» .فعلى الرغم من �أن املغرب قد اتخذ مبادرات ملكافحة
هذه املمار�سة ،مثل تطبيقات الهاتف املحمول� ،إال �أن غالبية الن�ساء لي�س
لديهن املتطلبات الأ�سا�سية للو�صول �إىل هذه اخلدمات نظ ًرا ملعدالت
الأمية بني ال�سكان التي ال تزال مرتفعة .وبذلك ي�ؤكد التقرير على �أهمية
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دعم القيادة الن�سائية� ،سواء كانت �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية ،من
�أجل امل�ساعدة يف تقدمي �إجابات لهذه الق�ضايا.
وي�شار �إىل �أن املغرب اعتمد تدابري امل�ساعدة املالية يف وقت مبكر جدا
من �أجل م�ساعدة العمال املت�رضرين من توقف الن�شاط ،لكنه يواجه
اليوم ،مثل بقية العامل ،مرحلة جديدة يف تدبريه للأزمة املرتبطة باخلروج
من احلجر ال�صحي .لذلك �سيتعني على م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية بعد
ذلك التوفيق بني �إدارة ما بعد احلجر ال�صحي مع التدفق امل�سجل عاد ًة.
يف اململكة� ،سيكون الوباء ،وفقًا مل�ؤلفي هذا التقرير ،قد �سمح بتجديد
العالقات بني ال�سكان والدولة التي عادة ما يتم انتقاد تدخلها .وكان
هذه الأخرية قادرة على طم�أنة املغاربة ب�ش�أن التدابري املتعلقة بال�صحة،
وطم�أنتهم �ضد القلق وطم�أنتهم �ضد انعدام الأمن.
يف الواقع ،تقع تلبية �رضوريات خمتلفة على عاتق ال�سلطات لعمومية،
مبا يف ذلك النجاعة االقت�صادية ،والقدرة التناف�سية ،واحرتام ال�سيادة
االقت�صادية ،و�ضمان الأمن الإن�ساين ،ودعم الت�ضامن االجتماعي،
عالوة على متطلبات ترتبط ب�إ�رشاك املقوالت والفاعلني االجتماعيني يف
التفكري من �أجل �إيجاد حل للأزمة و�سبل االنتعا�ش .وبذلك يربز ال�س�ؤال
حول تطور هذه العالقة بني املواطنني وال�سلطات العامة يف عامل ما بعد
اجلائحة.
كما �أ�شار التقرير �إلــى احلاجــة �إلـى اال�ستقاللية عبـر �إنتـاج وطنـي مهـم
قـادر علـى النهـو�ض بالأمن ال�صحـي والغذائـي للبلـاد .كما �أ�ضحــى مــن
الواجــب �إدراج اخلطــر الوبائــي �ضمــن �أولويــات �سيا�ســة الدفــاع والأمن
علـى غـرار املخاطـر النوويـة والإ�شعاعية واجلرثوميـة والكيمائية ،ي�ضيف
�أ�صحاب التقرير.
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ا�ستهداف الفقراء والأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شا�شة يف املغرب:
ما هي الدرو�س ملا بعد كوفيد 19-
يف كتاب ُن�رش يف يوليو  ،2020ركز مركز ال�سيا�سات من �أجل اجلنوب
اجلديد على الدرو�س امل�ستفادة من الأزمة ال�صحية املرتبطة بكوفيد
 19من حيث ا�ستهداف الفقراء والأ�شخا�ص الأكرث ه�شا�شة يف املغرب.
وقد �أ�صبحت �صعوبات اال�ستهداف ،وفقًا مل�ؤلف هذا الكتاب (العربي
اجلعيدي) ،م�س�ألة يتم اللجوء �إليها لتف�سري اختالالت �شبكات ال�ضمان
االجتماعي (رامد� ،صندوق التعوي�ض ،برنامج تي�سري ،برامج املبادرة
الوطنية للتنمية الب�رشية� ،إلخ).
ولأنه من ال�صعب حتديد كل �أ�رسة فقرية ،فقد �أظهرت التجربة �أن
اال�ستهداف اجلغرايف ميكن� ،إىل حد ما� ،أن ي�شكل مقاربة مه ًمة يف
املبادرات الرامية للو�صول �إىل الفقراء .وبذلك ي�شري الكتاب �إىل �أن م�س�ألة
اال�ستهداف ما زالت مطروحة ب�إحلاح �إىل اليوم.
لقد جل�أنا �إىل �آلياته مرة �أخرى عندما كان من ال�رضوري توزيع امل�ساعدة
االجتماعية يف �أزمة كوفيد  ،19يقول الكاتب ،وميكن للدرو�س امل�ستفادة
من �آليات اال�ستهداف املختلفة التي مت تنفيذها على مدى فرتة طويلة
�أن تكون مفيدة بخ�صو�ص مدى تعقيد عملية حتديد الفئات والأقاليم
امل�ستهدفة ،و�إن�شاء نظام ت�سجيل منا�سب ،وبناء نظام معلومات م�صنف،
وبخ�صو�ص �إجراءات امل�سح لتقييم م�صادر الدخل �أو الأ�صول �أو موارد
الأ�رس� ،إلخ .ومع ذلك ،ال ميكن لتقنيات اال�ستهداف ،مهما كانت مالءمتها،
�أن تقدم م�ساهمة حقيقية يف فعالية برامج �شبكات ال�ضمان االجتماعي،
وفقًا للم�ؤلف� ،إال �إذا ا�ستندت �إىل تعريف دقيق للظواهر التي من املفرت�ض
�أن يعاجلوها (الفقر ،اله�شا�شة) .ويعترب الكتاب �أن �إن�شاء ال�سجل االجتماعي
املوحد �سيواجه �رضورة تقدمي �إجابات عن هذه الأ�سئلة.
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التمكني االقت�صادي للمر�أة املغربية يف زمن كوفيد وما قبله
يف يوليو  ،2020ن�رش مركز ال�سيا�سات من �أجل اجلنوب اجلديد كتا ًبا
�آخر حول «التمكني االقت�صادي للمر�أة املغربية يف زمن كوفيد  19-وما
قبله :فهم من �أجل الفعل».
تدل املالحظات املقدمة يف هذا العمل اجلماعي على �أن الآثار
االقت�صادية لـ كوفيد � 19أكرث وط�أة على الن�ساء والفتيات يف املغرب
و�أماكن �أخرى .يتج�سد ذلك يف فقدان ال�شغل ،واله�شا�شة والعمل يف
�رشوط قا�سية.
ويكمن الهدف من هذه الورقة البحثية ،ح�سب ما وردج يف مقدمتها،
يف ت�سليط ال�ضوء على ت�أثري �أزمة كوفيد  19على حياة املر�أة يف املجتمع،
مع الرتكيز على الت�أثري على عمل الن�ساء ،منطلقة يف ذلك من ا�ستعرا�ض
و�ضع املر�أة يف العامل نقطة .بعد ذلك ،مت ت�سليط ال�ضوء على و�ضع املر�أة
يف املغرب خالل هذه الأزمة للو�صول يف الأخري بتحليل ما كان موجود
قبل هذه اقتناعا من �أ�صحاب الكتاب �أنه ال ميكن معاجلة و�ضع املر�أة
يف �سوق ال�شغل ب�شكل منا�سب دون فهم دقيق للإ�شكاليات التي كانت
مطروحة قبل الأزمة.

�آثار احلجر ال�صحي على ال�صحة العقلية
يهدف هذا الكتاب الذي �أ�صدره مركز ال�سيا�سات من �أجل اجلنوب
اجلديد يف يوليو � 2020إىل الت�أكيد على �أنه بالإ�ضافة �إىل عواقبه
االقت�صادية ،كان للحجر ال�صحي و�ستظل له �آثار نف�سية كبرية على
ال�سكان .وبح�سب م�ؤلف هذا الكتاب امل�صطفى الرزرازي� ،أ�ستاذ تدبري
الأزمات ،ف�إن العديد من الدرا�سات التي �أجريت على مدى ال�سنوات
الع�رش املا�ضية ،وخا�صة يف �رشق �آ�سيا ،تك�شف �أن احلالة النف�سية الناجتة
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عن احلجر ال�صحي ال تختفي تلقائ ًيا بعد رفع الإجراءات ال�صحية .على
العك�س من ذلك ،غال ًبا ما ت�ستمر حالة الكرب لدى الأفراد ،وتتفاقم
�أحيانًا� ،أو تتحول �إىل �أمرا�ض �أخرى.
ت�شري التوقعات �إىل �أن العديد من النا�س �سي�ستمرون يف ال�شعور بالقلق
العميق ،واخلوف من الآخرين ،والقلق ب�ش�أن امل�ستقبل خالل مرحلة «ما
بعد رفع احلجر ال�صحي» .كما �سيتفاعل �آخرون ب�شكل مت�شائم خالل
هذه املرحلة ب�سبب عدم اليقني املتزايد .ومع ذلك ،ف�إن هذه املخاوف
(مثل تلك املتعلقة بالتلوث �أو االكتظاظ يف و�سائل النقل العام ،واملرتبطة
ب�صعوبات احرتام �إجراءات التباعد االجتماعي ،يف مكان العمل �أو غري
ذلك) والتي غال ًبا ما تتداخل مع القلق املر�ضي املتولد �أو الناجت عن
ا�ضطراب نف�سي يف وقت �سابق.
وي�شري الكتاب �إىل �أن خرباء تدبري الأزمات ي�ؤكدون على �أهمية الر�ؤية
العقالنية التي ت�أخذ يف االعتبار ال�صحة النف�سية للمواطنني باعتبار
�أن جميع الإجراءات والتدابري ال�صحية تقري ًبا تتعلق بال�سلوك الب�رشي.
وال ميكن لأي جمتمع �أن يظل يف احلجر ال�صحي يف انتظار اختفاء
الفريو�س .ويعلمنا تاريخ الب�رشية �أن الإن�سان قد طور مواهب غري عادية
أي�ضا ف�صل ما ي�سمى بالوعي
يف التكيف مع الطبيعة .ومن ال�رضوري � ً
«الوجودي» للأزمة عن �إدارتها اعتمادا على �إجراءات تهدف �إىل تقليل
املخاطر .ويخل�ص �أ�ستاذ تدبري الأزمات �إىل �أنه كلما ا�ستنفدنا اقت�صادنا
احلقيقي وطاقاتنا الب�رشية ،كلما فقدنا قوتنا اجلماعية وذكاءنا يف
مكافحة الوباء.
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"ت�أثري ك�أ�س العامل" :و�سيلة جديدة للتفكري يف البحث عن
ا�سرتاتيجية فعالة لرفع احلجر ال�صحي
يف من�شور ملركز ال�سيا�سات من �أجل اجلنوب اجلديد ،قدم عمر �إيبورك
وكرمي العيناوي ورقة بعنوان «ت�أثري ك�أ�س العامل :و�سيلة جديد للتفكري
يف البحث عن ا�سرتاتيجية فعالة لرفع احلجر ال�صحي».
يتناول هذا الكتاب و�سيلة جديدة لرفع احلجر ال�صحي بنجاح .ويتعلق
الأمر بالتحكم يف عملية رقع احلجر لتجنب ظاهرة ت�سمى «ت�أثري ك�أ�س
العامل» ،والتي ميكن �أن تت�سبب يف جتاوز عدد احلاالت امل�ؤكدة يف
مرحلة ما بعد حلجر عدده يف مرحلة الذروة خالل الوباء.
يقدم هذا العمل� ،أو ً
ال وقبل كل �شيء ،تعريفًا لت�أثري ك�أ�س العامل،
مو�ضحا ت�أثريه الت�ضخمي املحتمل فيما يتعلق بتطور الوباء ،من حيث
ً
عدد احلاالت امل�صابة يف الذروة واملدة التي مرت قبل الو�صول �إليها .ثم
يحدد العنا�رص التي ميكن �أن ت�ساعد يف التخفيف من هذا الت�أثري.
ي�ؤكد م�ؤلفا الكتاب ب�أن رفع احلجر ال�صحي ،جزئ ًيا �أو كل ًيا ،يجب
�أن يكون م�صحو ًبا باحلفاظ على تدابري «التباعد االجتماعي» وارتداء
الأقنعة ،واحلد من االت�صاالت ،والتدبري الدقيق لتدفق الأ�شخا�ص
والتحكم ،الذي قد ي�صل حد الإغالق ،يف �أماكن التجمعات الكبرية،
مثل «املوا�سم» ودور ال�سينما واملالعب واملدار�س ،الخ.

كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية-عني ال�شق
الأزمة ال�صحية وتداعياتها االقت�صادية واالجتماعية يف املغرب
هذا التقرير ،املعنون «الأزمة ال�صحية والتداعيات االقت�صادية واالجتماعية
يف املغرب» ،هو عمل جمموعة من الباحثني املنت�سبني �إىل  ERÉCAومقرها
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كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية -عني ال�شق.
ينبع الدافع الذي حفز م�ؤلفي هذا التقرير امل�شرتك ،لإجناز هذا العمل
املمتد على مدى خم�سة �أ�شهر تقري ًبا ،من اهتمام مواطن يتمثل يف
امل�ساعدة على حتفيز التفكري يف تقييم الآثار املختلفة لأزمة كربى
والإمكانيات �رشوط اخلروج منها ب�أقل �رضر ممكن.
يركز هذا التقرير على ثالثة خماوف رئي�سية :التدابري الوقائي �ضد
كوفيد  19التي اتخذتها ال�سلطات املغربية بهدف اقرتح �أدوات ال�ستهداف
الفئات الأكرث عر�ضة للخطر يف حالة عودة ظهور مثل هذا الوباء من
جهة ،والتداعيات امليكرو واملاكرو اقت�صادية للقرارات لرامية �إىل احلد من
انت�شار الوباء ،وخا�صة احلجر ال�صحي من جهة ثانية �إ�ضافة �إىل املعي�ش
اليومي للأ�رس املغربية من ناحية ثالثة.
وقد �شكل ا�ستعمال بيانات التحقيقات و�سيلة فعالة لفهم ت�أثري الأزمة
ال�صحية والتدابري التي تلت ذلك على م�ستوى معي�شة الأ�رس ،وخا�صة
الطبقات الفقرية .بالإ�ضافة �إىل تقدير حجم ال�سكان الذين وقعوا يف حالة
من عدم اال�ستقرار� ،سعى امل�ؤلفون �إىل قيا�س العواقب الناجمة عن عدم
امل�ساواة .وملناق�شة �أهمية التدابري املتخذة للحد من قوة ت�أثري اجلائحة
والقرارات االحرتازية املتخذة ملواجهتها (امل�ساعدات املوزعة على الأ�رس)،
متت معاجلة هذه اجلوانب قبل وبعد تنفيذ هذه التدابري.

البنك الدويل
الآفاق االقت�صادية وت�أثري �أزمة كوفيد 19
ت�صدر الدائرة االقت�صادية بالبنك الدويل تقريرا ن�صف �سنوي لتتبع
الو�ضع االقت�صادي يف املغرب تقرير ،حيث يعر�ض �أحدث االجتاهات يف
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االقت�صاد و�آثار ال�سيا�سات االقت�صادية .ويت�ضمن عدد يونيو  2020ف�صال
عن التوقعات االقت�صادية باملغرب يف �ضوء وباء كوفيد  19-والأزمة
االقت�صادية الناجتة عنه .كما يتناول اجلوانب املاكرو اقت�صادية ،وبيئة
الأعمال وتنمية القطاع اخلا�ص ف�ضال عن �آفاق االنتعا�ش االقت�صادي.
ي�شري هذا التقرير �إىل �أن �صدمة كوفيد  19-دفعت االقت�صاد املغربي
فج�أة �إىل ركود حاد ،هو الأول من نوعه منذ عام  .1995ومن املتوقع
�أن يت�أثر االقت�صاد ب�شكل م�ضاعف بال�صدمات االقت�صادية املحلية
واخلارجية .كما من املتوقع �أن ينكم�ش الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
بن�سبة  ٪4يف عام  2020يف ال�سيناريو الأ�سا�سي ،يف تناق�ض �صارخ مع
التو�سع املتوقع بن�سبة  ٪3.6قبل الوباء.
يت�أثر العمال يف و�ضعية ه�شا�شة ب�شكل خا�ص ،وفقًا لهذا التقرير،
خا�صة �أولئك الذين يعملون يف القطاع غري املهيكل .وقد �أدت الآثار
ال�سلبية �إىل انت�شار فقدان منا�صب ال�شغل والدخل ،خا�صة يف القطاع
غري املهيكل ،حيث فقد  ٪66من العاملني �شغلهم .وخففت امل�ساعدة
احلكومية جزئي ًا من هذه اخل�سارة بن�سبة  ٪19من الأ�رس وخا�صة يف
القطاع غري املهيكل.
من املتوقع �أن يتفاقم العجز املزدوج للمغرب ،لكنه ما زال قابال
لل�سيطرة .وعلى الرغم من انخفا�ض الواردات ،من املتوقع ،ح�سب تقرير
البنك الدويل� ،أن يت�سع عجز احل�ساب اجلاري �إىل  ٪8.4يف عام ،2020
حادا يف عائدات الت�صدير وال�سياحة وكذلك
انخفا�ضا
مما يعك�س
ً
ً
التحويالت .وعلى �صعيد امليزانية ،يحدد تقرير البنك الدويل �أن الإيرادات
(با�ستثناء تلك املح�صلة من خالل �صندوق كوفيد اخلا�ص) يجب �أن
تنكم�ش ماد ًيا مقارنة بالتوقعات ال�سابقة لعامي  2020و ،2021بينما
ينبغي زيادة الإنفاق يف عام  2020بف�ضل �إنفاق �إ�ضايف على ال�صحة
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واحلماية االجتماعية واال�ستجابات ال�سيا�سية الأخرى لـ كوفيد .19
نتيجة لذلك ،من املتوقع �أن يت�سع عجز امليزانية الإجمايل �إىل  ٪7.5من
الناجت املحلي الإجمايل يف عام � ،2020أي �أعلى بنحو  4نقاط مئوية مما
متوقعا قبل كوفيد  .19كما ينبغي للدين العام واخلارجي �أن يزيد
كان
ً
ولكن يظل قابل للتحمل.

جمموعة �أك�سفورد للأعمال
تقرير عن تعامل املغرب مع كوفيد 19
مت حتليل الإجراءات القوية لل�صناعة املغربية املتعلقة باملقاومة ال�شاملة
�ضد وباء كوفيد  19وبالعمل على االنتعا�ش االقت�صادي يف تقرير جديد
بعنوان تقرير عن تعامل املغرب مع كوفيد � 19أعدته جمموعة �أك�سفورد
للأعمال )OBG( .ب�رشاكة مع الوكالة املغربية لتنمية اال�ستثمارات
وال�صادرات (.)AMDIE
ت�سلط الوثيقة ال�ضوء على املعطيات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�شهد
ال�سو�سيو اقت�صادي للمملكة .ويت�ضمن ب�شكل خا�ص مقابلة مع موالي
حفيظ العلمي ،وزير ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي.
ويحلل هذا التقرير بدقة الطريقة التي قامت بها فروع االقت�صاد
املختلفة ،مثل الن�سيج وال�صناعة الزراعية و�صناعة ال�سيارات والطريان،
ف�ض ً
ال عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والأف�شورينغ ،بغية
تكييف عملياتها وتعاونها مع القطاع العام من �أجل “دعم اململكة يف
جهودها للتخفيف من تداعيات الأزمة ال�صحية”.
ويروي التقرير كذلك كيف جنح املغرب يف تطوير قدرات �صناعية كبرية
من �أجل �إنتاج �سلع �أ�سا�سية ،مثل الأقنعة لل�سوق الوطني والدويل،
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واختبارات كوفيد  ،19وبالتايل احلد من الواردات.
ريا ،ي�سلط ال�ضوء على الدور املهم الذي لعبته ال�صناعة الغذائية
�أخ ً
خالل الأزمة ال�صحية ،حيث متكنت من احلفاظ على �إمدادات ثابتة
بف�ضل القدرات الإنتاجية الكبرية و�سال�سل القيمة القوية التي �ساعدت
يف احلد من اال�ضطرابات .كما يبحث التقرير يف النتائج الإيجابية
للزيادة احلالية يف �صادرات الفواكه واخل�رضوات �إىل �أوروبا ،ب�سبب
تباط�ؤ الإنتاج من قبل املناف�سني الرئي�سيني يف املنطقة.

منظمات املجتمع املدين-هيئة الأمم املتحدة للمر�أة باملغرب.
العنف �ضد الن�ساء والفتيات يف زمن الأزمات  -جتربة احلجر
ال�صحي يف املغرب
�أجنزت حوايل ع�رشين منظمة من املجتمع املدين باملغرب بدعم من
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة يف املغرب ،تقريرا بعنوان العنف �ضد الن�ساء
والفتيات يف زمن الأزمات  -جتربة احلجر ال�صحي يف املغرب ،تبني من
خالله �أن وباء كوفيد  19-قد �أدى �إىل تفاقم عوامل التمييز ،وزاد من
ه�شا�شة املر�أة كما كان له �أثر �سلبي على العنف �ضد املر�أة.
فاملغرب يفتقر ،مثل بقية العامل� ،إىل املعطيات الكمية الوطنية حول
العنف �أثناء احلجر ال�صحي .لذلك ،يهدف هذا التقرير �إىل توفري ر�ؤية
نوعية تعك�س وجهة نظر  19مركزًا للإر�شاد االجتماعي التي بادرت
�إىل م�ساعدة ،على الرغم من القيود واملوارد املحدودة .وقد ركز التقرير
على خمتلف �أ�شكال العنف (اجل�سدي ،النف�سي ،االقت�صادي ،اجلن�سي،
القانوين) يف �سياقات خمتلفة (الزوجية  ،والأ�رسية ،والرقمية ،وامل�ؤ�س�سية،
والف�ضاء العام ،واملهني ،من �أجل ر�سم �صورة لتجارب ه�ؤالء الن�ساء
والعقبات التي واجهتهن يف ولوجهن �إىل اخلدمات ،من خالل حتليل
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 2778مكاملة من بني  4768مكاملة تلقتها منظمات املجتمع املدين.
وخل�ص التقرير �إىل تو�صيات وجهها لل�سلطات العمومية واجلمعيات
والن�ساء يف حاالت العنف وعموم املواطنني بخ�صو�ص التدبري املندمج
للأزمة ال�صحية.
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 .IVجرد للقرارات الرئي�سية املتخذة
والدرا�سات املنجزة خالل فرتة
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الديوان امللكي
بالغ من الديوان امللكي ب�ش�أن ا�سرتاتيجية التلقيح �ضد كوفيد 19-
http://www.mapmarrakech.ma/fr/communique-du-c Cabinet-royal-3/

بالغ من الديوان امللكي ب�ش�أن جمانية اللقاح �ضد وباء كوفيد 19-
لفائدة جميع املغاربة.
http://mapanticorona.map.ma/fr/node/21521

مرا�سيم
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.406صادر يف  17من �شوال  9( 1441يونيو
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الأربعاء  10يونيو  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اجلمعة  10يوليو  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ،وب�سن مقت�ضيات خا�صة بالتخفيف من
41
القيود املتعلقة بحالة الطوارئ ال�صحية.
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.456صادر يف  17من ذي القعدة  9( 1441يوليو
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم اجلمعة  10يوليو  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم االثنني � 10أغ�سط�س  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.42
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.526صادر يف  17من ذي احلجة 1441
(� 7أغ�سط�س  )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم االثنني 10
�أغ�سط�س  2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اخلمي�س
� 10سبتمرب يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء .43 2000
 441tاجلريدة الر�سمية عدد  6889مكرر�(-شوال  9 )1441يونيو .2020
 442tاجلريدة الر�سمية عدد  6898مكرر 17-ذو القعدة  9(1441يوليو.)2020
 443tاجلريدة الر�سمية عدد  6906مكرر  18ذو احلجة  8(1441غ�شت .)2020
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◀◀مر�سوم رقم � 2.20.631صادر يف  20من حمرم � 9( 1442سبتمرب
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم اخلمي�س � 10سبتمرب 2020
�إىل غاية يوم ال�سبت  10ا�أكتوبر 2000يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.44
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.711صادر يف  20من �صفر � 8( 1442أكتوبر
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم ال�سبت � 10أكتوبر  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم الثالثاء  10نوفمرب  2020يف
45
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.788صادر يف  19من ربيع الأول  5(1442نوفمرب
 )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الثالثاء  10نوفمرب  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اخلمي�س  10دي�سمرب  2020يف
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.46
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.882صادر يف  18من ربيع الآخر 4(1442
دي�سمرب )2020بتمديد مدة ال�رسيان من يوم الثالثاء  10دجنرب
 2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل غاية يوم اخلمي�س  10يناير
 2021يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
◀◀مر�سوم رقم � 398.20.2صادر يف  20من �شوال  12(1441يونيو
 )2020باملوافقة على اتفاقية القر�ض املربمة بتاريخ  15رم�ضان
 9(1441ماي  )2020بني حكومة اململكة املغربية وال�صندوق العربي
للإمناء االقت�صادي واالجتماعي مببلغ خم�سة و�أربعني مليون
( )45.000.000دينار كويتي ،ق�صد امل�ساهمة يف متويل الربنامج
 444tاجلريدة الر�سمية عدد  6915مكرر 20-حمرم � 9(1442شتنرب .)2020
 445tاجلريدة الر�سمية عدد � 20 -6924صفر � 8(1442أكتوبر .)2020
 446tاجلريدة الر�سمية عدد  23-6933ربيع الأول  9(1442نونرب .)2020
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الإ�سعايف لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

47

◀◀مر�سوم رقم  414.20.2ال�صادر يف � 30شوال 22(1441يونيو )2020
باملوافقة على اتفاق القر�ض املربم بتاريخ  9يونيو  2020بني اململكة
املغربية والبنك الإفريقي للتنمية ق�صد منح قر�ض مببلغ مائتني
و�أربعة و�ستني مليون �أور(� )264.000.000أورو للمملكة املغربية،
48
لتمويل برنامج دعم اال�ستجابة لكوفيد .19-
◀◀مر�سوم رقم � 476.20.2صادر يف  2ذي احلجة  23(1441يوليو )2020
باملوافقة على اتفاق القر�ض رقم  - 9147مببلغ خم�سة وثالثني
مليون دوالر (� )35.000.000أمريكي ،املربم بتاريخ  3يوليو 2020
بني اململكة املغربية والبنك الدويل للإن�شاء والتعمري ،بخ�صو�ص
التمويل الإ�ضايف لربنامج حت�سني ال�صحة الأولية باملناطق القروية
49
واال�ستجابة الطارئة جلائحة كوفيد.19-
◀◀مر�سوم رقم � 522.20.2صادر يف  22من ذي احلجة 12(1441
�أغ�سط�س  )2020باملوافقة على عقد التمويل رقم  92309مببلغ
مائتي مليون �أورو ( ،)200.000.000املربم بتاريخ  23يوليو  2020بني
اململكة املغربية والبنك الأوروبي لال�ستثمار ،بخ�صو�ص دعم قطاع
50
ال�صحة العمومية بغر�ض احلد من تداعيات جائحة كورونا.

 447tاجلريدة
 448tاجلريدة
 449tاجلريدة
 550tاجلريدة

الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية
الر�سمية

عدد  03 -6894دو القعدة  25 (1441يونيو.)2020
عدد 10 – 6896دو القعدة  2( 1441يوليوز .)2020
عدد  16 -6906ذو احلجة  6(1441غ�شت .)2020
عدد  25 – 6917حمرم � 14(1442شتنرب .)2020
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الوزارات
وزارة ال�صحة

• •التغذية �أثناء جائحة كوفيد 19؛ دليل الأ�سئلة والأجوبة لفائدة
مهنيي الرعاية ال�صحية

https://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-Manuels/
Documents/2020/GUIDE%20DE%20NUTRITION%20
DURANT%20LA%20PANDEMIE%20DE%20COVID%2019.pdf

يف �سياق الرد الوطني على وباء كوفيد  19ومن �أجل ال�سيطرة على
ت�أثريه على ال�صحة ،ف�إن تعزيز املناعة ،من خالل تدابري للحفاظ على التغذية
وتعزيزها� ،أمر �رضوري من �أجل احلفاظ على �إجنازات برنامج التغذية
الوطني واحلفاظ على رفاهية ال�سكان يف هذا ال�سياق الوبائي اال�ستثنائي.

• •كوفيد  :19تدابري الوقاية يف �أماكن العمل

مذكرة تت�ضمن تدابري الوقاية الرئي�سية من كوفيد  ،19وتهدف �إىل
احلد من انت�شار فريو�س  SARS -CoV-2يف �أماكن العمل وبالتايل حماية
�صحة العاملني وجتنب تلوث الزبناء وغريهم من املتعاملني ،حيث يلتزم
رب العمل بتنفيذ جميع الو�سائل الالزمة حلماية �صحة و�سالمة العاملني
يف مكان العمل .هذه املذكرة م�ستوحاة من وثيقة منظمة ال�صحة العاملية
" - GettingyGettingy yourworkplacery forكوفيد  "19بتاريخ .2020/03/03

• •تنظيم والتكفل باحلمل والوالدة والنفا�س خالل مرحلة جائحة
كوفيد  :19دليل عملي لفائدة مهنيي ال�صحة

https://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-Manuels/
Do c u m ent s / 2 0 2 0 / P L A N % 2 0 GU I D E % 2 0 COV I D - 1 9 % 2 0
GROSSESSE.pdf
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مت �إعداد هذه الوثيقة على �أ�سا�س البيانات العلمية وهي متوفرة حاليا
وبتوافق مع جميع الأطراف العاملة يف جمال �صحة الأم والر�ضيع،
وال�سيما �أع�ضاء املجتمعات العلمية� .سيكون حتما ذا قيمة م�ضافة كبرية
لتعزيز التدابري املتعلقة بالوقاية من خطر كوفيد  ،19والتنظيم املنا�سب
للخدمات ال�صحية ورعاية الن�ساء والأطفال حديثي الوالدة يف هذا
ال�سياق الوبائي خا�صة ببلدنا

• •حتيني بروتوكول التكفل بحاالت كوفيد
و�إ�سرتاتيجية الك�شف

19

وخمالطيهم

https://pharmacie.ma/uploads/pdfs/Mise%20a%CC%80%20
jour%20du%20protocole%20de%20prise%20en%20charge%20
des%20cas%20Covid%2019.pdf

يف �إطار التحيني امل�ستمر للخطة الوطنية لر�صد وباء كوفيد 19-
ومواجهته ،وبالنظر �إىل تطور الو�ضع الوبائي مت حتيني امل�ساطر التقنية
للتكفل بحاالت الإ�صابة ب�سار�س كوف  2وخمالطيهم ،عالوة على
ا�سرتاتيجية الفح�ص التي مت حتيينها من قبل وزارة ال�صحة.

•

•حتيني موا�صفات �إجراء ت�شخي�ص كوفيد  19بوا�سطة qRT-PCR

يف خمترب خا�ص لتحليالت البيولوجيا الطبية.

http://inh.ma/w p-content/themes/twenty thir teen-child/
Documents_PDF/Circulaire_covid.pdf

من خالل �شبكة مكونة من  18خمتربا مرخ�صا لها لإجراء اختبارات
 ،PCR PCRقامت وزارة ال�صحة للتو بتحديث املوا�صفات التي حتدد
ت�شخي�ص كوفيد  19بوا�سطة  qRT-PCRعلى م�ستوى املختربات اخلا�صة.
تتعلق هذه العملية ب�شكل �أ�سا�سي ب�إجراء طلب الرتخي�ص املذكور يف
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املادة  4من دفرت حتمالت املذكرة اجلديدة رقم  72ال�صادرة يف 12
�سبتمرب ،والتي عو�ضت املذكرة ال�صادرة يف  4يونيو .2020

• •مراكز التحليل املخ�ص�صة لت�شخي�ص كوفيد  19 -يف املغرب

ن�رشت وزارة ال�صحة قائمة باملراكز املحلية والإقليمية املخ�ص�صة لكوفيد
19من حيث الفحو�صات ال�رسيرية والت�شخي�ص.

•

•املختربات اخلا�صة املرخ�ص لها ب�إجراء اختبارات PCR

https://leseco.ma/coronavirus-voici-la-liste-des-laboratoiresautorises-a-faire-les-tests-pcr/

و�ضعت وزارة ال�صحة قائمة املختربات اخلا�صة باململكة ،وهي الوحيدة
املخولة ب�إجراء الت�شخي�ص اخلا�ص باختبارات الك�شف عن فريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد  ،19-وقد وردت هذه القائمة يف الدورية رقم 044
للوزارة ،التي حتدد ،لكل جهة من جهات اململكة� ،أ�سماء املختربات
ومديريها امل�رصح لهم بت�شخي�ص الوباء بوا�سطة .qRT-PCR

• •مركز ميداين تابع للقطاع اخلا�ص بالدار البي�ضاء

 une-premiere-auكوفيد https://fr.le360.ma/societe/depistage-19-maroc-un-centre-de-campagne-prive-a-casablanca-224380

مت �إن�شاء مركز ميداين لإجراء اختبارات فريو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد  )19-يف �أكتوبر  2020و�سط حي �شعبي درب �سلطان بالدار،
وهي «�سابقة» بالن�سبة للقطاع اخلا�ص على امل�ستوى الوطني .مت �إن�شاء
املركز التابع ملخترب درب �سلطان للتحاليل الطبية ،على م�ساحة تقارب
 300مرت لأخذ عينات من الأ�شخا�ص الراغبني يف الفح�ص ،ثم �إر�سالها
�إىل مباين املخترب لإجراء حتاليل .PCR
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• •الإطار الت�شاركي لإدارة جائحة كوفيد .19 -
https://www.cgem.ma/fr/actualite-cgem/communique-conjoint-duministere-de-la-sante-et-de-la-cgem-2301

دعا جاللة امللك حممد ال�ساد�س الباطرونا املغربية املغاربة �إىل القيام
بعملية فح�ص وا�سعة النطاق يف �إطار التدبري الت�شاركية لوباء كوفيد
� .19إثر ذلك �صدر بالغ �صحفي م�شرتك عن وزارة ال�صحة واالحتادالعام للمقاوالت باملغرب ب�ش�أن هذا الإطار الت�شاركي.

• •�إن�شاء جلنة خا�صة للمراقبة والتتبع ل�ضمان احرتام الأ�سعار
القانونية.

https://www.lopinion.ma/Factures-exorbitantes-des-cliniques-leMinistere-de-la-Sante-active-le-controle_a8648.html

بعد التجاوزات املتعددة التي لوحظت يف فواتري التكفل مبر�ضى كوفيد
 ،19قررت وزارة ال�صحة التحرك وتفعيل التفتي�ش .وبذلك تقرر �إن�شاءجلنة خا�صة للمراقبة والتتبع ل�ضمان احرتام الأ�سعار القانونية

وزارة الداخلية

• •الدفعة الثالثة من امل�ساعدات اال�ستثنائية املمنوحة لأ�سر القطاع
غري املهيكل13/07/2020 :
http://covid19.interieur.gov.ma/actualites.aspx

بلغت جلنة املراقبة االقت�صادية ) (CVEالأ�رس العاملة يف القطاع غري
املهيكل الذين فقدوا م�صادر دخلهم ب�سبب احلجر ال�صحي� ،أن الدفعة
الثالثة من امل�ساعدة �ستتم وفقًا ل�رشوط حمددة.
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• •بالغ �صحفي م�شرتك ب�ش�أن املرحلة الثانية من خطة رفع احلجر
ال�صحي
�صدر بالغ م�شرتك بني وزارات الداخلية وال�صحة وال�صناعة والتجارة
واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي يف  22يونيو ،يت�ضمن الإجراءات الرئي�سية
املتعلقة باالنتقال �إىل املرحلة الثانية من التخفيف من احلجر ال�صحي
ابتداء من  24يونيو يف منت�صف الليل.

• •بالغ �صحفي م�شرتك من وزارة الداخلية ووزارة ال�صحة بتاريخ
 09يونيو 2020

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

يف �إطار التح�ضري للعودة �إىل احلياة الطبيعية وا�ستئناف الأن�شطة
االقت�صادية واالجتماعية يف جميع �أنحاء الرتاب الوطني ،و�ضعت
ال�سلطات العمومية خطة للحد من تدابري احلجر ال�صحي وفقًا للو�ضع
الوبائي لكل �إقليم �أو جهة ب�شكل تدريجي وعلى عدة مراحل اعتبا ًرا من
 11يونيو .2020

وزارة االقت�صاد واملالية والإ�صالح الإداري
ميثاق من �أجل الإقالع االقت�صادي والت�شغيل
https://ar.industries.ma /

�أعلنت جلنة اليقظة االقت�صادية� ،أنه مت اليوم اخلمي�س  6غ�شت ،2020
التوقيع على «ميثاق من �أجل الإقالع االقت�صادي والت�شغيل» الذي يروم
�إطالق الدينامية االقت�صادية ،و�إىل احلفاظ على الت�شغيل ودعمه مع
الوقاية ال�صحية للعاملني ،بالإ�ضافة �إىل الت�رسيع بعملية هيكلة االقت�صاد
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الوطني ،وت�شجيع احلكامة اجليدة .و�أو�ضحت وزارة االقت�صاد واملالية،
يف بالغ لها� ،أن هذا امليثاق ،يكر�س االلتزام اجلماعي وامل�شرتك بني
الدولة ،ممثلة يف وزارة االقت�صاد واملالية و�إ�صالح الإدارة ،والقطاع
اخلا�ص ،ممثال يف االحتاد العام ملقاوالت املغرب والتجمع املهني لبنوك
املغرب.

• •م�ساطر و�إجراءات ا�ستئناف العمل بامل�ؤ�س�سات العمومية بعد
رفع حالة الطوارئ ال�صحية.

http://bdj.mmsp.gov.ma/Medias/Uploaded/files/Circulaire_N42020-.pdf

يف هذا املن�شور ،تدعو الوزارة الو�صية املوظفني وم�ستخدمي امل�ؤ�س�سات
العمومية واجلماعات املحلية ،الذين �سبق لهم اال�ستفادة من الت�سهيالت
املمنوحة مبوجب من�شور الوزير ال�صادر يف  16مار�س  ،2020للعودة
تدريجي ًا �إىل �أماكن عملهم وتنفيذ �أحكام هذا املن�شور.

وزارة ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�ضر والرقمي

• •بروتوكول لتدبري خماطر العدوى بكوفيد  19يف �أماكن العمل

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Protocole%20
pour%20la%20gestion%20du%20risque%20de%20
.pdfكوفيد contamination%2019

يهدف الربوتوكول �إىل توفري �إر�شادات ملواكبة املقاوالت يف تنفيذ
الإجراءات االحرتازية ال�صادرة عن ال�سلطات املخت�صة ملكافحة انت�شار
كوفيد  19يف �أماكن العمل ،من �أجل حماية �صحة الأجراء و�ضمان
ا�ستمرارية الأن�شطة والت�شغيل .وقد مت توجيه هذا الربوتوكول �إىل
املقاوالت التي وا�صلت ممار�سة ن�شاطها االقت�صادي وتلك التي ترغب
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يف ا�ستئنافه بعد رفع احلجر ال�صحي .وي�سعى �إىل �أن يكون �إطارا عاما
للدالئل التي بلورتها الوزارات وال�سلطات الأخرى املخت�صة.

• •بروتوكول ال�سالمة ال�صحية من �أجل ا�ستمرارية الأن�شطة
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 pTzAQrBrf J1LcAO6ceFMF/view

ن�رشت وزارة ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي بروتوكول
ال�سالمة ال�صحية ال�ستمرارية الأن�شطة ال�صناعية .وي�شتمل على
املمار�سات اجليدة التي يتعني اتباعها يف القطاعات ال�صناعية :قطاع
�صناعة ال�سيارات ،قطاع الن�سيج وال�صناعات اجللدية ،قطاع ال�صناعات
الغذائية الزراعية ،قطاع �صناعة الأدوية ،قطاع ال�صناعة البحرية ،و�أن�شطة
�صناعية خمتلفة.

• •دليل التدابري ال�صحية اخلا�صة با�ستئناف الأن�شطة التجارية

_http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Guide_Mesures
Sanitaires_Commerce%202020_compressed.pdf

يعد احلر�ص على �صحة املوظفني والزبناء �أم ًرا �رضور ًيا ال�ستئناف
الأن�شطة التجارية ،لذلك �أ�صدرت الوزارة دليال مف�صال عن هذه التدابري

• •مكافحة كوفيد  :19 -املقاوالت والوحدات ال�صناعية مطالبة
بتوفري �أقنعة واقية ملوظفيها

�أكدت الوزارة يف من�شور لها �أنه يف �إطار من التدابري املتخذة ملكافحة
انت�شار كوفيد ،19 -يتعني على ر�ؤ�ساء ومديري املقاوالت والوحدات
ال�صناعية والإنتاجية توفري �أقنعة واقية ملوظفيهم واحلر�ص على ا�ستبدالها
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كل �أربع �ساعات حفاظا على �سالمتهم و�صحتهم.

• •مبادرات رقمية ل�صالح الإدارات لدعم العمل عن بعد

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/l%E2%80%99agencede-d%C3%A9veloppement-du-digital-lance-plusieurs-initiativesdigitales-en-faveur-des

نظ ًرا حلالة الطوارئ ال�صحية وتدابري احلجر ال�صحي التي مت اتخاذها
ملواجهة وباء الفريو�س التاجي ،اعتمدت العديد من الإدارات الأداة الرقمية
لتعزيز العمل عن بعد كما اختارت احلد من التبادالت املادية للوثائق
واملرا�سالت الإدارية .ويف هذا ال�صدد �أطلقت وكالة التنمية الرقمية عدة
مبادرات ذات �صلة.

•

•�سرير �إنعا�ش 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 er%C3%A9animation-fabriqu%C3%A9-100-au-maroc-0

قامت وزارة ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي بتعبئة
فريق من ال�صناعيني واملهند�سني لت�صميم وت�صنيع �رسير �إنعا�ش يف
املغرب يلبي املعايري الدولية من حيث ال�سالمة والفعالية وب�سعر تناف�سي.

• •كوفيد  :19اال�ست�شارة واخلربة التقنية ملواكبة ن�شر خمططات
�إقالع املقاوالت ال�صناعية ال�صغرية جدا واملتو�سطة

عر�ضا
�أطلقت وزارة ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي
ً
لتقدمي اال�ست�شارة واخلربة التقنية لفائدة املقاوالت ال�صناعية ال�صغرية
جدا واملتو�سطة ملواكبتها يف تدبري ال�صعوبات الناجمة عن وباء كوفيد
 19و �إعداد خطط ا�ستئناف �أن�شطتها.81
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وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
•

•تنظيم ال�سنة الدرا�سية 2020-2021
https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/note3920.pdf

مت و�ضع خطة عمل لل�سنة الدرا�سية  ،2021-2020تعتمد على
�سيناريوهات خمتلفة ،وذلك للرد على جميع االفرتا�ضات غري املتوقعة
التي قد تن�ش�أ ،كما ت�أخذ هذه اخلطة يف االعتبار �أي�ضا تطور الو�ضع
الوبائي يف البالد .حتدد هذه الوثيقة التي تهم امل�ؤ�س�سات التعليمية
العمومية واخلا�صة ،املبادئ والأ�سا�سيات التي يجب مراعاتها خالل
ال�سنة الدرا�سية 2021-2020

•

•�آلية تنظيم البكالوريا 2020

https://drive.google.com/file/d/1nltlbl4x46T8NuMYnOnub2b1Xs
w9ngkE/view

مت �إجراء البكالوريا هذا العام يف �سياق حمدد للغاية مرتبط بجائحة
كوفيد  19-وحالة الطوارئ ال�صحية ،حيث �أعدت وزارة الرتبية الوطنية
�آلية خا�صة ل�ضمان ح�سن �سري هذه العملية التي كان لها هذا العام طابعا
خا�صا ب�سبب الو�ضع املرتبط بوباء فريو�س كورونا.

• •بث الدرو�س على القنوات التلفزية

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/ToutesPublications.aspx

يف بالغ �صحفي �صدر يوم � 04أكتوبر� ،أبلغت الوزارة التالميذ و�آباءهم
و�أولياء �أمورهم �أنه �سيتم بث الدرو�س املتعلقة بالربامج املدر�سية -2020
 2021على قنوات الثقافية و الأمازيغية والعيون ،من يوم االثنني حتى يوم
ال�سبت بالن�سبة للأ�سالك التعليمية الثالثة .وت�أتي هذه العملية ،بح�سب
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امل�صدر نف�سه ،بعد االنتهاء من مرحلة التقييم والت�شخي�ص واملراجعة
والدمج التي جرت يف الفرتة من � 10سبتمرب �إىل � 3أكتوبر ،خا�صة بهدف
تكري�س مكت�سبات التالميذ خالل ال�سنة الدرا�سية املا�ضية.

• •التعليم احل�ضوري يف خمتلف مراكز الأق�سام التح�ضريية

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/Note688-20_page-0001.
jpg

�أعلن وزير الرتبية الوطنية ،يف مذكرة موجهة �إىل خمتلف اجلهات
املعنية ،عن قرار اختيار التعليم احل�ضوري بن�سبة  ٪100يف خمتلف مراكز
الأق�سام التح�ضريية يف جميع �أنحاء اململكة .ويف نف�س ال�سياق ،منحى
الوزارة داخليات هذه الأق�سام �إمكانية ا�ستقبل �أكرث من  ٪50من طاقتها
اال�ستيعابية �إذا لزم الأمر ،مع توفري الظروف الآمنة القادرة على �ضمان
�سالمة التالميذ و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملعلمني والأطر الإدارية.

• •برنامج املراجعة بامل�ؤ�س�سات الدرا�سية

https://www.men.gov.ma/Ar/Documents/Note412001092020.pdf

وي�أتي تنظيم ح�ص�ص املراجعة والتقوية داخل امل�ؤ�س�سات ،التي تهدف
�إىل تعزيز تكاف�ؤ الفر�ص بني املتمدر�سني �ضمن مقت�ضيات املذكرة ال�صادرة
يف غ�شت  2020عن وزارة الرتبية الوطنية ،بهدف تعزيز الربامج التي مت
تنفيذها خالل ال�سنة الدرا�سية املا�ضية �سواء يف �إطار التعليم احل�ضوري
�أو عن بعد
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تقارير ،درا�سات� ،أبحاث
املندوبية ال�سامية للتخطيط

• •بحث حول ت�أثري كوفيد  19على الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي
والنف�سي لالجئني يف املغرب

https://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-de-Covid-19-sur-lasituation-socioeconomique-et-psychologique-des-refugies-au-Maroc

�أجنزت املندوبية ال�سامية للتخطيط ،ب�رشاكة مع مفو�ضية الأمم املتحدة
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،بحثا حول الالجئني يف املغرب خالل الفرتة
من � 2إىل  8يونيو  ،2020بهدف تقييم ت�أثري وباء كوفيد  19على الو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي والنف�سي لهذه الفئة من ال�سكان.

• •بحث وطني حول ت�أثري فريو�س كورونا على الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية والنف�سية للأ�سر

https://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-du-coronavirus-sur-lasituation-economique-sociale-et-psychologique-des-menages-Notede-synthese_a2506.html

يف الفرتة من � 14إىل � 23أبريل � ،2020أجرت املندوبية ال�سامية للتخطيط
بحثا وطنيا للوقوف على التغريات التي عرفت حياة الأ�رس املعي�شية يف
ظل قيود احلجر ال�صحي.

• •تطور ال�سلوك املغربي جتاه جائحة كوفيد 19

https://www.hcp.ma/Evolution-des-comportements-des-marocains_a2572.htmlكوفيد face-a-la-pandemie-de-19
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ن�رشت املندوبية ال�سامية للتخطيط نتائج الف�صل املتعلق ب�سلوك
املغاربة ملواجهة جائحة «كوفيد ،»19-وهو �أحد املحاور الأربع التي
يغطيها املرور الثاين من البحث حول �آثار هذه اجلائحة على الو�ضعية
االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية لل�سكان .ويبتغي هذا البحث مقاربة
تطور ال�سلوك االجتماعي واالقت�صادي والوقائي يف ظل جائحة كوفيد
 19وتقييم �آثار هذه الأزمة ال�صحية على خمتلف �رشائح ال�سكان املغاربة
من حيث الولوج �إىل التعليم والعالجات ال�صحية وال�شغل.

• •العالقات االجتماعية يف ظل جائحة كوفيد  19؛

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-sur-l-impact-ducoronavirus-sur-la-situation-economique-sociale-et-psychologiquedes-menages_t21765.html

يف هذه املذكرة ،ن�رشت املندوبية ال�سامية للتخطيط النتائج الرئي�سية
للف�صول املتعلقة بتطور العالقات االجتماعية وتطور ت�صورات الولوج �إىل
التعليم عن بعد والرعاية ال�صحية ،يف �سياق احلجر ال�صحي ،الذي مت
�إر�سا�ؤه للوقاية من جائحة كوفيد .19

• •ا�ستئناف ن�شاط املقاوالت بعد رفع احلجر ال�صحي ،البحث الثاين
حول ت�أيرثي كوفيد 19 -على ن�شـــاط املقاوالت ،يوليوز 2020
https://www.hcp.ma/region-drda/attachment/1992157/

قدمت املندوبية ال�سـامية للتخطيـط ،مـن خالل هـذه املذكرة ،النتائـج
الرئي�سـية للن�سـخة الثانيـة للبحـث حـول ت�أثـري الأزمة ال�صحيـة عـلى
املقاوالت .الهـدف مـن هـذا البحـث حتديد ال�صعوبـات التـي تواجـه
املقاوالت يف �ســعيها ال�ستئناف ن�شــاطها بعــد الإغالق الــذي كان
ب�ســبب احلجـر ال�صحـي بالن�سـبة جلـل هـذه املقاوالت.
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• •ت�أثري جائحة كوفيد  19على الو�ضعية االقت�صادية للأ�سر
https://www.hcp.ma/Repercussions-de-la-pandemie- covid 19-surla-situation-economique-des-menages_a2574.html

ن�رشت املندوبية ال�سامية للتخطيط ،من خالل هذه املذكرة ،نتائج
الف�صل املتعلق بوقع جائحة «كوفيد »19-على الو�ضعية االقت�صادية
للأ�رس ،وهو �أحد املحاور الأربع التي تغطيها املرحلة الثانية من البحث
حول �آثار هذه اجلائحة على الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية
لل�سكان املغاربة.

• •الو�ضع الوبائي لفريو�س كوفيد  -19والتوقعات امل�ستقبلية 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

تقدم هذه املذكرة �إ�ضاءة عن الو�ضع الوبائي املرتبط بـ كوفيد 19منذ
رفع احلجر ال�صحي يف املغرب ،بالإ�ضافة �إىل �آفاق تطوره يف البالد بحلول
نهاية عام  .2020كما تهدف �إىل درا�سة ت�أثري �إ�سرتاتيجية فر�ض احلجر
الوبائي  -يوم واحد يف الأ�سبوع  -على االجتاه املتوقع للحاالت امل�ؤكدة.

املندوبية ال�سامية للتخطيط ،منظومة الأمم املتحدة يف
املغرب والبنك الدويل
• •مذكرة �إ�سرتاتيجية ،الأثر االجتماعي واالقت�صادي لأزمة كوفيد
 19باملغرب

htt ps://w w w.hc p.ma/Note- strateg ique-Impact- social-etau-Maroc_a2582.htmlكوفيد economique-de-la-crise-du-19-
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لقد ت�رضر االقت�صاد املغربي بالفعل من االنهيار االقت�صادي العاملي،
الذي ي�ؤثر ب�شكل خا�ص على �أوروبا� ،رشيكه التجاري الرئي�سي .كما
كان لإجراءات احلجر ال�صحي الرامية للحد من انت�شار الوباء �آثار �سلبية
�رسيعة على االقت�صاد .ويحيل هذا على نتائج الأبحاث املنجزة حول
كوفيد  ،19وحتليالت الظرفية االقت�صادية وتقرير امليزانية االقت�صادية
اال�ستك�شافية الذي �أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط ،كما يحيل
على �إطار اال�ستجابة ال�سو�سيو اقت�صادية الفورية على كوفيد  19التي
�أو�صت بها الأمانة العامة للأمم املتحدة ف�ضال عن تقارير ر�صد الو�ضع
االقت�صادي يف املغرب املنجزة من قبل البنك الدويل.

املندوبية ال�سامية للتخطيط-يوني�سيف

• •ت�أثري فريو�س كورونا على �أو�ضاع الأطفال

https://www.unicef.org/morocco/rapports/maroc-impact-de-lapand%C3%A9mie-covid-19-sur-la-pauvret%C3%A9-des-enfants

ي�ستعر�ض هذا البحث وجهات نظر متقاطعة حول و�ضعية الأطفال
يف �سياق الأزمة ال�صحية ،وخا�صة تتبع التعليم عن بعد ،واحرتام
�إجراءات االحرتازية ،والولوج �إىل الرعاية ال�صحية ،والآثار املحتملة للحجر
ال�صحي على احلالة النف�سية للأطفال ،والتغريات الطارئة على عالقاتهم
االجتماعية مع حميطهم و�رشوط حياتهم يف �سياق هذه الأزمة.

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
االنعكا�سات ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية لفريو�س كورونا
(كوفيد )19 -وال�سبل املمكنة لتجاوزها.
https://www.cese.ma/docs/les-impacts-sanitaires-economiqueset-sociaux-de-la-pandemie-de-la-covid-19-et-leviers-dactionsenvisageables/
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�أ�صدر املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،م�ؤخرا ،درا�سة
حول "االنعكا�سات ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية لفريو�س كورونا
(كوفيد )19-وال�سبل املمكنة لتجاوزها" ،وذلك بعد تو�صله ب�إحالة من
رئي�س جمل�س النواب .ويالحظ املجل�س ،من خالل هذه الدرا�سة� ،أن �آثار
�أزمة كوفيد ،19 -وعلى الرغم من �أهمية وطبيعة الإجراءات املتخذة يف
أي�ضا على
�سياق حالة الطوارئ ال�صحية ،عميقة ومتعددة الأوجه وت�ؤثر � ً
الديناميات االقت�صادية ،وعلى ظروف عي�ش املواطنني وجودة وجناعة
اخلدمات العامة.

االحتاد العام ملقاوالت املغرب

• •دليل الإجراءات ال�صحية للتجارة
https://www.cgem.ma/upload/999516309.pdf

ملواكبة ا�ستئناف الأن�شطة� ،أعد احتاد التجارة واخلدمات باالحتاد العام
ملقاوالت املغرب دلي ً
ال للتدابري ال�صحية اخلا�صة با�ستئناف �أن�شطة �أنواع
خمتلفة من الأعمال .ي�صف هذا الدليل التدابري التي يجب تكييفها،
من قبل خمتلف الفاعلني وكل امل�شغلني،من �أجل �ضمان ا�ستئناف
الأن�شطة التجارية يف ظل الظروف الأكرث �أمانًا و�صحة ،وذلك لتجنب
قدر الإمكان انت�شار �أو عودة فريو�س كوفيد .19

مركز ال�سيا�سات من �أجل 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 PكوفيدCollectif_20-17_LEtat%20au%20Revelateur%20de%20la%20
19%20Fr.pdf
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كانت �أزمة كوفيد  19-نقطة انطالق وكا�شفة عن االختالالت
االقت�صادية واالجتماعية والب�رشية العميقة يف املغرب وبقية العامل .كما
�أن هذا الوباء قد خلق موجة من عدم اليقني لدى ال�سكان ،مما �سيكون
له تداعيات قوية على ال�صحة العامة وال�سالمة والأمن الإن�سانيني .وقد
�ساهمت الأبعاد الأمنية وال�صحية والتحديات املطروحة يف تكري�س
الدولة باعتبارها الكيان الوحيد القادر على حماية ال�سكان والت�صدي
للآثار ال�سلبية للأزمة.

• •�صناعة ال�سيارات الوطنية يف مواجهة كوفيد  :-19هل يجب �أن
نقلق من ت�أثري ذلك على احل�ساب اجلاري؟

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-65_Ait-Ali.
pdf

مل يظل قطاع ال�صناعات باملغرب حم�صنا من اال�ضطراب الذي عرفه
على ال�صعيد العاملي ،حيث �أف�ضى الوباء �إىل انخفا�ض يف الت�صدير بن�سبة
 ٪40تقري ًبا من حجم رقم املعامالت خالل الن�صف الأول من ال�سنة .وقد
حاول هذا الكتاب �إىل تبديد املخاوف الناجمة عن هذا الو�ضع.

• •ا�ستهداف الفقراء وال�ضعفاء يف املغرب� :أي درو�س ملرحلة ما
بعد كوفيد 19

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PP_20-20_Jaidi.
pd

�أثريت م�س�ألة ا�ستهداف ال�سكان امل�ؤهلني لال�ستفادة من برامج
امل�ساعدات احلكومية مرة �أخرى بعد �أن جل�أت جلنة املراقبة االقت�صادية
�إىل اتخاذ قرار ب�ش�أن تخ�صي�ص التحويالت النقدية لل�سكان الأكرث فقرا
املت�أثرين بانعكا�سات وباء كوفيد  .19يحيل «اال�ستهداف» �إىل �آليات
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لتحديد ال�سكان الأ�شد فق ًرا والتي يجب �أن تهتم بها ب�شكل رئي�سي
�أهداف الربامج االجتماعية.

• •التمكني االقت�صادي للمر�أة املغربية يف زمن كوفيد  19 -وما
قبله

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/RP-20-10-IbourkTayeb-Aynaoui.pdf

يكمن الهدف من هذه الورقة البحثية يف ت�سليط ال�ضوء على ت�أثري
�أزمة كوفيد  19-على حياة املر�أة يف املجتمع ،مع الرتكيز على الت�أثري
على عمل املر�أة .كان عر�ض و�ضع املر�أة يف العامل نقطة انطالق هذا
العمل .بعد ذلك� ،ألقى ال�ضوء على و�ضع املر�أة يف املغرب خالل هذه
ريا على حتليل ما هو موجود ،انطالقا من قناعة ب�أن
الأزمة ،لينكب �أخ ً
و�ضع املر�أة يف �سوق العمل ال ميكن معاجلته ب�شكل منا�سب دون فهم
تف�صيلي للإ�شكاليات لفرتة ما قبل الأزمة.

• •كوفيد  19وال�صحة العقلية� :آثار احلجر ال�صحي على ال�صحة
العقلية

_https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-64
Rezrazi.pdf

ت�سبب االنت�شار العاملي لـ كوفيد  19يف حالة عامة من اخلوف والقلق،
وذلك ب�سبب اخلوف من العدوى وقلق املوت ،وكذا ب�سبب ال�شكوك
امل�ستمرة حول هذا الوباء :طبيعته ،وطرق انتقاله ،ودرجة �رضاوته،
وفعالية بروتوكوالت التدخل العالجي لإنقاذ امل�صابني .وي�شري هذا
الكتاب �إىل �أنه من املهم التمييز بني حالتني غال ًبا ما يتم اخللط بينهما:
من ناحية ،الآثار النف�سية الناجتة عن اخلوف من انت�شار الوباء و�رشا�سته؛
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من ناحية �أخرى ،تلك الناجتة عن تدابري مكافحة الوباء ،مبا يف ذلك
احلجر ال�صحي.

• •ت�أثري ك�أ�س العامل :و�سيلة جديدة للتفكري يف البحث عن
�إ�سرتاتيجية 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

ي�أتي هذا العمل ال�ستك�شاف طريق جديد ميكن �أن ي�ساهم يف رفع للحجر
ال�صحي ب�شكل فعال .ويتعلق الأمر بظاهرة تعرف با�سم «ت�أثري ك�أ�س العامل».

كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية-عني ال�شق
• •الأزمة ال�صحية وتداعياتها االقت�صادية واالجتماعية يف املغرب

http://refeco.org/rapport-crise-sanitaire-et-repercussionseconomiques-et-sociales-au-maroc-evaluations-et-analyses-duncollectif-de-chercheurs/

يكمن الدافع الذي كان وراء �إجناز هذا العمل ،املمتد على مدى خم�سة
�أ�شهر تقري ًبا ،من طرف جمموعة من الباحثني يف الرغبة يف امل�ساهمة يف
حتفيز التفكري يف تقييم الآثار املختلفة لأزمة كربى والظروف املحتملة
للخروج منها ب�أقل الأ�رضار املمكنة.

جمموعة البنك الدويل

• •تقرير ر�صد الو�ضع االقت�صادي يف املغرب؛ التوقعات االقت�صادية
وت�أثري �أزمة كوفيد  19 -يوليو 2020

https://www.banquemondiale.org/fr/region/mena/publication/moroccoكوفيد economic-monitor---moroccos-economic-prospects-and-the-19
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يحدد هذا التقرير توقعات جمموعة البنك الدويل بالن�سبة للمغرب يف
�ضوء التطور وباء كوفيد  ،19وت�شمل املوا�ضيع التي مت تناولها امل�ؤ�رشات ملاكرو
اقت�صادية و�صوال بيئة الأعمال مرورا من تنمية القطاع اخلا�ص .ويتوجه
هذا التقرير جلمهور وا�سع ،مبن فيهم �أ�صحاب القرار ،ور�ؤ�ساء املقاوالت،
والفاعلني يف ال�سوق املالية وخمتلف املحللني واملهنيني العاملني يف املغرب.

جمموعة �أك�سفورد للأعمال
•

•تقرير عن تعامل املغرب مع كوفيد 19

https://oxfordbusinessgroup.com/sites/default/files/blog/
specialreports/958734/CRR-Morocco-AMDIE.pdf

حتلل الوثيقة بالتف�صيل الطريقة التي جل�أت �إليها خمتلف فروع
االقت�صاد مثل الن�سيج ،وال�صناعة الغذائية ،و�صناعات ال�سيارات
والطريان ،ف�ض ً
ال عن قطاع تكنولوجيا الإعالم واالت�صال والأف�شورينغ،
لتكييف عملياتها ،وتعاونها مع القطاع العام من �أجل دعم اململكة يف
جهودها الرامية للتخفيف من انعكا�سات الأزمة ال�صحية.

منظمات املجتمع املدين بدعم من هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
باملغرب
• •العنف �ضد الن�ساء والفتيات يف زمن الأزمات  -جتربة احلجر
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-femmespendant-le-confinement-au-maroc

�أجنزت حوايل ع�رشين منظمة من املجتمع املدين باملغرب بدعم من
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة يف املغرب ،تقريرا بعنوان العنف �ضد الن�ساء
والفتيات يف زمن الأزمات  -جتربة احلجر ال�صحي يف املغرب ،تبني من
خالله �أن وباء كوفيد  19-قد �أدى �إىل تفاقم عوامل التمييز ،وزاد من
ه�شا�شة املر�أة كما كان له �أثر �سلبي على العنف �ضد املر�أة.
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فـي الأكــ�شاك


ﻣﺠﻠﺔ

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ

اﻟﻌﺪد ) (01ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب :اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :ﻣﺴﺎر اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة،
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﻮﻫﺞ وﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،اﻟﻨﺸﺄة ،ﺗﻄﻮر اﻟﺨﻄﺎب واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺤﻘﻮق:
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎﻫﺪﻳﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮد إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج
اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ داﺧﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :اﻷدوار ،اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﻵﻓﺎق
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت

 
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻠﻜﻮش  -ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻣﺮوازي  -ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﻨﻮاﻛﺮﻳﻢ  -أﺣﻤﺪ ﻋﺼﻴﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺤﻨﻮﺷﻲ  -ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺒﺘﻲ  -ﻛﻤﺎل ﻟﺤﺒﻴﺐ  -أﻧﺎس اﻟﺤﺴﻨﺎوي
إدرﻳـﺲ ﺑﻠﻤﺎﺣـﻲ  -ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤـﻲ  -ادرﻳـﺲ اﻟﻴﺰﻣﻲ  -وﻓﺎء ﺣﺠـﻲ
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