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تقدمي

ريا يف املجتمعات املعا�رصة .فقد �شكل
�أحدث وباء كوفيد  19ا�ضطرا ًبا كب ً
�أزمة �صحية كبرية ،تعب�أت �ضدها ،يف جميع �أرجاء العامل ،خمتلف النظم
ال�صحية لتجنب ما قد تخلفه من وفيات هائلة العدد ،وتهديدات �أزمة مالية
واقت�صادية عميقة� ،إ�ضافة �إىل خماطر املديونية املفرطة للدول والتف�شي
املهول للبطالة ،وهي عوامل من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �أزمات اجتماعية
و�سيا�سية جديدة تهدد ا�ستقرار الدول وخا�صة منها الأكرث ه�شا�شة.
يف هذا ال�سياق ،تطرح هذه اجلائحة حتديات كبرية يف جمال حكامة
قطاع الأمن على وجه اخل�صو�ص ،حيث يتطلب تدبري الأزمة الربط بني
ال�صحة العامة و�أمن املواطنني واحرتام دولة القانون وحقوق الإن�سان.
وبالنظر �إىل الدور املهم الذي تلعبه قوى الأمن الداخلية واخلارجية يف تدبري
الأزمات ،ف�إن التمف�صل ال�رضوري بني ال�صحة والأمن ،واحلكامة اجليدة يف
قطاع الأمن ي�شكل عن�رصا �أ�سا�سيا يف حماربة هذه اجلائحة.
ومن �أجل مواجهة انت�شار اجلائحة ،اتخذت معظم البلدان تدابري �صارمة
لفر�ض حجر �صحي تقييدي .وعلى الرغم من الت�أكيد على �رضورة االمتثال
للتدابري الوقائية التي تتخذها احلكومات ،فقد ظهرت �أ�صوات تنبه �إىل
�رضورة احرتام مبد�أ دولة القانون يف �سياق الطوارئ ال�صحية ،بعد �أن �سلط
هذا الو�ضع ،الذي مل ي�سبق له مثيل على امل�ستوى الدويل ،ال�ضوء على
و�ضع الفئات الأكرث �ضعفا -ال�سجناء� ،ضحايا العنف ،الخ  -وك�شف نقاط
اله�شا�شة التي جعلت احلاجة �إىل احلماية �أكرث �إحلاحا.
وقد واجه املغرب بدوره التحديات الناجتة عن اجلائحة .فبعد �أن ا�ستوعبت
ال�سلطات املغربية ،وب�رسعة ،خطورة الو�ضع� ،أقامت حالة الطوارئ ال�صحية
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يف  20مار�س ملدة �شهر ،مع �إغالق احلدود الوطنية ،واتخاذ تدابري لدعم
االقت�صاد والت�شغيل والأفراد يف و�ضعية ه�شا�شة� ،إىل جانب فر�ض قيود
على حرية التنقل والتجمع والتظاهر.
ونتيجة لهذه الظروف ،اطم�أن املواطنون وخمتلف التنظيمات ال�سيا�سية
والنقابية والفعاليات اجلمعوية �إىل هذه الدينامية داعني �إىل احرتام حالة
الطوارئ .وبرزت موجة ت�ضامن من خالل ال�صناديق املخ�ص�صة ملكافحة
الوباء ،ومبادرات القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين .وجتاوبا مع بع�ض
املخاوف� ،أ�صدر امللك حممد ال�ساد�س عفواً عن � 5654سجينا للوقاية من
االنت�شار ال�رسيع للوباء داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية خا�صة و�أنها تعاين من
االكتظاظ عموما.
�إن التنفيذ الفعال حلالة الطوارئ هو عملية ا�ستثنائية للحفاظ على
النظام والتي قد تنتج عنها انتهاكات �أو جتاوزات .وقد تناقلت �شبكات
التوا�صل االجتماعي باملغرب بع�ض االدعاءات حول �سوء معاملة مواطنني
من قبل �أعوان ال�سلطة العمومية مكلفني بال�سهر على احرتام تدابري احلجر
"خا�صا" لهذا املو�ضوع ،يف
ال�صحي ،كما �أولت بع�ض و�سائل الإعالم اهتما ًما
ً
الوقت الذي �أعلنت فيه وزارة الداخلية واملديرية العامة للأمن الوطني عن
فتح حتقيق بخ�صو�ص هذه الإدعاءات.
ويف نف�س ال�سياق ،واجهت ال�سلطات املغربية � ً
أي�ضا حتديات كربى �أخرى،
تتعلق بالتوفيق بني حماية احلقوق و�ضمان �أمن املواطنني وذلك على
م�ستويات احرتام حماية املعطيات يف �سياق تزايد التهديدات الإجرامية
الإلكرتونية ،و�شفافية املعلومات ،والتوا�صل بخ�صو�ص الأزمة يف �سياق
تكاثر امل�صادر والقنوات والطلب على املعلومة ،ومتطلبات مواجهة انت�شار
ال�شائعات والأخبار الزائفة.
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لقد اعتمد املغرب منذ عام  2006ا�سرتاتيجية م�صاحلة ،و�أوىل �أهمية
خا�صة حلقوق الإن�سان واحلكامة الأمنية اجليدة .ويف ظل الظروف
اال�ستثنائية املرتبطة بالوباء ،يبدو من املهم ر�صد اال�سرتاتيجيات التي
و�ضعتها ال�سلطات العمومية ،وتقييم �أثرها من حيث تدبري الأزمات ،مع
�إيالء �أهمية خا�صة لدور املجتمع املدين ،وو�سائل الإعالم و�شبكات التوا�صل
االجتماعي ف�ضال عن امل�ؤ�س�سات الوطنية.
ولهذه الغاية ،ارت�أى مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز
جنيف حلوكمة قطاع الأمن �إ�صدار تقرير يحلل التدابري التي مت اتخاذها،
وخطط العمل التي متت بلورتها ،مع معاجلة مو�ضوعية لق�ضايا احلكامة
قي قطاع الأمن وحقوق الإن�سان ،باعتبارها من مكونات ا�سرتاتيجيات
مكافحة اجلائحة.
وقد عمل هذا التقرير على تغطية الفرتة من  20مار�س �إىل حدود 10
يونيو  ،2020تاريخ بداية التخفيف من احلجر ال�صحي ،بغية �إجراء تقييم
�أويل لنجاعة التدابري املعتمدة ،وكذلك حتديد املو�ضوعات املثرية لالن�شغال
وتقدمي مقرتحات وتو�صيات ذات �أولوية من �أجل بلورة اال�سرتاجتيات الوقائية
املالئمة ملثل هذه احلاالت ،والتي تهم املجاالت التي تغطيها الدرا�سة /التقرير،
واملتمحورة حول الق�ضايا التالية:
◀◀مدخل يحدد ال�سياق و�سماته؛

◀◀حمور يهتم بالن�صو�ص القانونية والتدابري املعتمدة ومدى توافقها
مع التزامات املغرب يف جماالت الت�رشيع والأمن والرفاه االجتماعي
والتعليم ف�ضال عن الت�رشيعات والتدابري املتعلقة باملعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي؛
◀◀حمور يتعلق بالتدابري والتحديات املتعلقة بال�صحة خالل حالة الطوارئ
واحلجر ال�صحي؛
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◀◀حمور خم�ص�ص لدور املجتمع املدين وو�سائط الإعالم والتوا�صل؛
◀◀حمور خم�ص�ص لدور امل�ؤ�س�سات الوطنية؛
◀◀حمور يقدم �إىل اخلال�صات واالقرتاحات العامة املنبثقة عن هذا التقرير.
و�إذ �سجل التقرير �أهم املحطات والإجراءات التي بلورها املغرب يف مواجهة
اجلائحة ،م�ستح�رضا املكت�سبات التي حققها يف جمال حقوق الإن�سان
خالل العقدين الأخريين ،ف�إنه وقف �أي�ضا على �أهمية توفر الإرادة ال�سيا�سية
لتحقيق ذلك ،مع ا�ستخال�ص �أبرز الدرو�س من هذه التجربة مبا ي�ساعد على
معاجلة االختالالت ومواجهة التحديات التي برزت يف خ�ضمها ،ويزاوج
بني احلفاظ على الأمن مبعناه ال�شامل ،واحرتام حقوق الإن�سان ،وبلورة
ال�سيا�سات العمومية لذلك ،مبا يحقق النمو الدميقراطي ودولة القانون.
ويف الأخري يعرب مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن ومركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية عن ت�شكراتهما للفريق الذي ا�شتغل على �إجناز هذا
العمل يف ظروف غري عادية� .إن هذا التمرين الذي قام به املركزان يعك�س
ارادتهما يف موا�صلة العمل املرافق للتجربة املغربية ،خا�صة يف جمال
احلكامة الأمنية ،الذي هو مو�ضوع تعاون مثمر لأزيد من � 12سنة ،ويعرب
عن غنى وتنوع �أورا�شه التي تتطلب تظافر اجلهود للم�ساهمة يف تقدمها
و�إجناحها.

احلبيب بلكو�ش

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

�سي�سيل ال كوت

�سي�سيل ال كوت ،مديرة برامج املغرب
مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن
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مدخل

َر�ضت مواجهة تف�شي فريو�س كورونا كوفيد 19على جميع الدول
ف َ
اتخاذ �إجراءات ا�ستعجالية وا�ستثنائية ملُواجهة خماطر هذه اجلائحة
لم اململكة املغربية من
كما �صنفتها املنظمة العاملية لل�صحة ،ومل َت ْ�س ِ
هذا امل�سار ،حيث اتخذت �إجراءات متعددةَ ،تن َّو ِ
عت بني تدابري لت�أطري
حالة الطوارئ ال�صحية من الزاوية املعيارية وامل�ؤ�س�ساتية� ،أو تدابري ذات
طابع �أمني و�أخرى اقت�صادياجتماعي للحد ما �أمكن من تداعيات تراجع
الإنتاج واال�ستهالك.
و�إن لقِ َيت الإجراءات املذكورة جتاوبا كبريا على ال�صعيد الوطني
وا�ستح�سانا من قبل العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية -وطنيا ودوليا-
والإعالمية الدولية ،ال ُي ْعفينا من م�ساءلة املمار�سة املغربية ت� ُأه ّب ًا لتدبري
مرحلة ما بعد كورونا .وذلك انطالقا من اهتمامات ومرتكزات مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف للحوكمة الأمنية
ال�سيما ما يرتبط منها باملقاربة احلقوقية -approche droits humains-
واحلكامة الأمنية.
فمن زاوية املقاربة احلقوقيةُ ،ن�سائ ُِل الإجراءات واملمار�سة خالل حالة
الطوارئ ال�صحية على �ضوء القوانني الوطنية وااللتزامات الدولية يف
جمال حقوق الإن�سان ولوائح املنظمة العاملية لل�صحة.
ومن جانب �آخر ف�إن قراءة خيار املغرب ،الذي اعتمد على منطلقات للأمن
الإن�ساين يف تدبريه لأزمة كوفيد  ،19قد �أعطى ،من جهة� ،أولوية للحق
يف احلياة وتوفري ُ�س ُب ِل الرفاه االجتماعي يف ظل حمدودية الإمكانيات
�صعب ،ومن جهة �أخرى� ،أخ�ضع تدبري
جد
ٍ
وو�ضع اقت�صادي عاملي ُّ
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املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي امل�سخرة لتدبري احلجر ال�صحي ملنطلقات
ال�رشعية يف بعدها الأخالقي .-éthique-وكذلك الأمر بالن�سبة للتدبري
الأمني امل�ؤطر قانونيا ،واملراقب م�ؤ�س�ساتيا وق�ضائيا ومن قبل الفاعلني
املدنيني والإعالم.
و�إذا كانت جائحة كوفيد  19قد �شكلت خطرا غري م�سبوق هدد
ال�صحة البدنية والنف�سية للأفراد واملجتمعات ،وفر�ضت على املنتظم
الدويل وال�سلطات داخل كل بلد اتخاذ اجراءات ا�ستثنائية �صارمة
ومتعددة ملواجهته ،م�ضطلعة بذلك ب�أدوارها يف حماية �أمن و�صحة
الأفراد واملجتمع؛ ف�إن القانون الدويل حلقوق الإن�سان قد خول للدول
اتخاذ تدابري ا�ستثنائية يف مثل هذه احلاالت (املادة الرابعة من
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية) ,ولكنه �أطرها مبجموعة
من املقت�ضيات التي حتدد �رشوط ممار�ساتها وحدود هذه الإجراءات
مبا ال مي�س بجوهر احلقوق الإن�سانية املكفولة التي يجب حمايتها
مهما كانت الظروف ،وخا�صة منها احلق يف احلياة وعدم التعر�ض
للتعذيب.
وال �شك �أن هذه املقت�ضيات جتد تكري�سها يف الد�ستور املغربي
الذي ي�ؤكد على عدم امل�سا�س باحلقوق واحلريات مهما كانت الظروف
والإجراءات اال�ستثنائية املتخذة.
لقد خا�ض املغرب هذه املعركة بر�ؤية عملت على توفري تكامل
مكوناتها وتداخل القطاعات املتدخلة حلماية �صحة الأفراد واملجتمع
منها ,بلورة الإجراءات القانونية والإدارية املطلوبة لتنزيل احلجر ال�صحي
وحالة الطوارئ ال�صحية وذلك منذ املراحل الأوىل التخاذ القرارات .وقد
راعت امل�ساطر املتبعة املقت�ضيات الد�ستورية املطلوبة على العموم ،مبا
فيها �إ�رشاك امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية التي رافقت هذه الدينامية على
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م�ستوى ال�شكل ،ولو �أن ح�ضورها من زاوية التقييم وامل�ساءلة بقي
�ضعيفا من زاوية الأداء املنتظر منها.
كما �أن البعد الأمني للإجراء عك�س مقاربة جديدة للم�ؤ�س�سات الأمنية,
وقدم وجها غري معلوم ما عدا بع�ض احلاالت .وهكذا انخرطت امل�ؤ�س�سات
املعنية ،من �أمن وطني ودرك وقوات م�ساعدة وجي�ش يف امليدان ب�أ�شكال
متعددة جمعت البعد الأمني ال�رصف (من حواجز ،ومراقبة )...بالبعد
التوا�صلي والتح�سي�سي �إىل اجلانب االجتماعي كو�سطاء يف عدد من
احلاالت االجتماعية .وقد تناقلت �شبكات التوا�صل االجتماعي والإعالم
عددا من �أوجه هذا التدخل� .صحيح �أنه مت ر�صد بع�ض التجاوزات
ون�رشها وم�ساءلة ال�سلطات ب�ش�أنها� ،إال �أن اجلهات املعنية كانت جتيب
فورا باتخاذ الالزم وفتح التحقيق.
�أما البعد ال�صحي والذي هو يف �صلب هذه املعركة و�أداتها املركزية
ملواجهة اجلائحة ،فقد �أبرز قدرة على التعبئة والتدخل الفعال رغم �ضعف
امكانياته ،ذلك �أن ميزانية القطاع تبقى �ضعيفة جدا �ضمن امليزانية
العامة للدولة رغم التطور الذي عرفته خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وح�سب خمطط «ال�صحة �سنة  »2025الذي قدمته الوزارة ،ف�إن التحدي
الأ�سا�سي يف املنظومة ال�صحية باملغرب هو ندرة املوارد الب�رشية 1.ذلك
�أن كثافة مهنيي ال�صحة هي  1,51مهني لكل �ألف ن�سمة ،ويزيد تفاقم
امل�شكل مع التوزيع غري املتكافئ على املناطق والفئات .ومعلوم �أن منظمة
ال�صحة العاملية تعترب املعدل املطلوب يف �أفق  2021هو  4,45لكل �ألف
ن�سمة ل�ضمان تغطية �صحية منا�سبة و�شاملة.
لقد لقي هذا اجلانب دعما مهما من �صندوق مواجهة كورونا الذي �أحدث
بقرار ملكي ،والذي �شكل الذراع املايل لهذه املعركة .وهكذا وفر ال�صندوق
1. Plan « Santé 2025 », Ministère de la santé
13

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان

حوايل مليارين من الدرهم (�أزيد من مائتي مليون درهم) لتمكني القطاع
ال�صحي من التجهيزات والأدوية الالزمة .كما انخرطت �ضمن وحداتها
الأطقم ال�صحية التابعة للجي�ش امللكي ب�إمكانياتها اللوجي�ستيكية وخرباتها
امليدانية ،لتلتحق بعد ذلك وحدات و�أطقم من القطاع اخلا�ص.
وقد كانت مواجهة هذه اجلائحة منا�سبة لتغيري ال�صورة النمطية
الرائجة على القطاع والعاملني داخله ليربز الوجه املهني والت�ضحية
والكفاءة والقدرة على العطاء كرافعة لدوره ومكانته وقد ا�ستطاع تدبري
هذا البعد الأ�سا�سي من متكني القطاع من �أداء دوره -رغم حمدودية
الإمكانيات -يف �رشوط ميكن اعتبارها متحكم فيها والئقة بتقدمي
خدماته ب�شكل جيد �إىل حد كبري .ومعلوم �أن اخلدمات يف هذا الباب
بقيت جمانية ومفتوحة يف وجه اجلميع ،كما �أن الدولة اقتنت الأدوية
الالزمة للربوتوكول العالجي الذي اختارته ملواجهة كورونا.
وقد تعزز هذا البعد ،بالإجراءات االجتماعية واالقت�صادية املتخذة،
خا�صة بعد توقف جل القطاعات عن العمل مبا فيها القطاع اخلا�ص
(با�ستثناء قطاعي الغذاء والدواء) ،و�إغالق الأ�سواق مبا له من انعكا�س
على العاملني يف القطاع غري املهيكل والذين ي�شكلون ن�سبة هامة �ضمن
الن�سيج االجتماعي .ذلك �أن احلكومة اتخذت قرارات لتوفري دعم مايل
يرتاوح بني 800و  1200درهم لهذه الفئة� ،إىل جانب تخ�صي�ص �ألفي
درهم ملن ي�شتغل �ضمن ن�سيج اقت�صادي ،وله انخراط يف ال�ضمان
االجتماعي.
وال �شك �أن هذه العملية قد قل�صت �إىل حد بعيد من حدة االنعكا�سات
التي فر�ضها احلجر وحالة الطوارئ ال�صحية .وقد اجتهدت امل�صالح
املخت�صة يف البحث عن �سبل ومعايري حتديد هذه الفئات و�إي�صال الدعم
لها دون الإخالل باحلجر ال�صحي.
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ومبوازاة لذلك ،تنامي ور�ش الرقمنة والإدارة الإلكرتونية وت�سهيل
امل�ساطر يف تعزيز هذا الور�ش الذي كان ي�سري ببطء رغم انطالقه قبل
اجلائحة .وال بد من �أن ن�سجل هنا و�صول هذا العمل �إىل الق�ضاء من
خالل العمل باملحاكمة عن بعد رغم التحفظات لدى فئات من منظومة
الق�ضاء ،و�ضمنها املحامون ،نظرا لغياب الثقافة والإملام املطلوب والتجربة
الالزمة لذلك والتوفر على التجهيزات املطلوبة.
وقد انخرطت املنظومة ال�سجنية بدورها يف هذه املحطة رغم الإكراهات
والتحديات اخلا�صة بال�سجون كعامل مغلق ،يعاين من اكتظاظ هو وليد
�سيا�سة جنائية تقليدية .ورغم العفو امللكي يف بداية اجلائحة الذي ا�ستفاد
منه �أزيد من خم�سة �آالف �سجني ،فقد بقي االكتظاظ مع�ضلة كبرية
بالعالقة بالإمكانيات املتوفرة .ومع ذلك ا�ستطاعت املندوبية العامة لإدارة
ال�سجون و�إعادة الإدماج بلورة مقاربة مكنتها من حما�رصة تداعيات
اجلائحة وو�ضع خطط ملواجهة بع�ض الب�ؤر املحدودة التي ظهرت هنا
وهناك ،وو�ضع ا�سرتاتيجية للتعاطي مع املو�ضوع مبا ي�ضمن الأمن
وال�سالمة واحلفاظ على �صحة النزالء والعاملني داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.
وامتد هذا الإجراء �إىل منظومة التعليم بعد قرار �إغالق املدار�س
والثانويات واجلامعات مع احلر�ص على �ضمان اال�ستمرارية البيداغوجية
من خالل اللجوء �إىل التعليم عن بعد عو�ض التعليم احل�ضوري .وبهدف
معاجلة االختالالت والفوارق االجتماعية من حيث التوفر على التجهيزات
ال�رضورية للتوا�صل ،جل�أت احلكومة �إىل التدري�س عرب قنوات تلفزية
عمومية �أ�صبحت هي رافعة هذه العملية .وقد جتندت �أطر الوزارة الإدارية
والرتبوية ،لهذه التجربة اجلديدة و�إنتاج موادها وتن�شيط ح�ص�صها.
�صحيح �أن عددا من التحديات ،خا�صة على امل�ستوى االجتماعي،
بقيت انعكا�ساتها حا�رضة على فئات ه�شة داخل املجتمع من عاطلني
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وفئات ال تدخل �ضمن الت�صنيف املعتمد ومهاجرين وطالبي اللجوء،
�أو �أخرى عر�ضة للمخاطر كالعنف �ضد الن�ساء والفتيات .لقد اتخذت
اجراءات جتاهها ،خا�صة من طرف منظمات من املجتمع املدين و�ضمنها
من ح�صل على دعم قطاعات عمومية ،مما خفف جزئيا من معاناتها �إال
�أن عدة منظمات غري حكومية �أثارت االنتباه لهذه الأو�ضاع عرب بيانات
وتقارير متعددة.
�إن هذه املقاربة ال�شاملة هي ما �أعطى للتجربة خا�صيتها ومتكينها من
حتقيق الأهداف الأ�سا�سية وهي حماية �صحة و�أمن املواطن واملجتمع.
�صحيح �أن هناك بع�ض االختالالت هنا وهناك� ،إال �أنها مل تكن لتنال
من التوجه العام الذي ا�ستطاع ك�سب انخراط عموم املواطنني وتعبئة
�إمكانيات الدولة وت�ضامن خمتلف الفاعلني والفئات .واحلال �أن ذلك �أبرز
�إمكانيات تعبئة طاقات البلد ومتكينها من الإبداع واالبتكار والتطوع
متى توفرت �إرادة �سيا�سية ك�سبت ثقة اجلميع وجعلتهم جزءا من دينامية
البناء.
وهذا ما حتاول هذه الدرا�سة تقدمي �أبرز مراحله وحمطاته يف عالقة
بالقطاعات ذات ال�صلة املبا�رشة مبواجهة خماطر جائحة كورونا/كوفيد .19
لقد حاولت الدرا�سة تقريب املهتم واملتتبع من هذه الدينامية من زاوية
مقاربة حقوقية ت�ستح�رض احلكامة الأمنية مبعناها ال�شامل كمجاالت
اهتمام وا�شتغال مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز
جنيف حلوكمة قطاع الأمن.
�إن الهدف بطبيعة احلال هو �أي�ضا �إبراز مكانة ق�ضايا احلكامة الأمنية
�ضمن م�شاريع التنمية والتدبري الدميقراطي و�سيادة القانون ومواجهة
الكوارث والطوارئ .فلم يعد الأمن جمرد تدبري تقني مبنى على الزجر
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وا�ستثاب اال�ستقرار ومكافحة اجلرمية ،بل �أ�صبح له مفهوم �أو�سع ك�أمن
�إن�ساين ذي �أبعاد وامتدادات ت�رشيعية واجتماعية واقت�صادية وبيئية
ويتطلب �إرادة �سيا�سية جتعله يف �صلب البناء الدميقراطي وعماد
�ضمان حقوق االن�سان.
وتتطرق حماور التقرير/الدرا�سة للمو�ضوع من خالل مقاربة حقوقية
تعالج املحاور التالية:
◀◀حمور قانوين يعالج الن�صو�ص والإجراءات املتخذة ودرجة مالءمتها
لاللتزامات الدولية للمغرب؛
◀◀البعد الأمني يف �إدارة الأزمة؛
◀◀البعد التعليمي يف عالقته بتكاف�ؤ الفر�ص
◀◀تدبري ق�ضايا املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ت�رشيعا و�إجرائيا؛
◀◀البعد ال�صحي يف �إدارة اجلائحة؛
◀◀دور املجتمع املدين والإعالم و�شبكات التوا�صل االجتماعي؛
◀◀�أداء امل�ؤ�س�سات الوطنية يف ظل الأزمة.

وقد حاولنا تقدمي جمموعة من املقرتحات و�إثارة بع�ض الق�ضايا مبا
يهدف ر�صد خال�صات وتو�صيات �أولية ت�ساهم وت�ست�رشف توفري �رشوط
�أف�ضل للم�ستقبل مبا ي�ستثمر �أي�ضا املمار�سات الف�ضلى وتعالج مواطن
النق�ص واخللل.
وقد توقفت الدرا�سة �أ�سا�سا عند حمطة  10يونيو  ،2020كمحطة
حمددة للحجر ال�صحي بعد التمديد الأول ،لذلك ف�إن مرحلة ما بعد
ذلك ،لي�ست حا�رضة بالكامل يف هذه التغطية ،ورمبا قد حتتاج �إىل
مذكرة خا�صة تلحق بهذا العمل.
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ون�أمل �أن نكون بذلك قد �ساهمنا يف توفري مادة ت�سمح بر�صد �أهمية
التجربة والإكراهات التي انبثقت يف خ�ضمها وم�ستلزمات تطوير ر�ؤية
وا�سرتاتيجية ت�ست�رشف ما قد ي�أتي من حمطات مماثلة �أو قريبة منها من
خالل اعتماد الآليات واخلطط والإجراءات ال�رضورية للحفاظ على الأمن
يف ظل مواجهة الكوارث واملخاطر.
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ت�شكل الرت�سانة القانونية والتنظيمية والآليات امل�ؤ�س�ساتية املداخل
الأ�سا�سية لتقييم ال�سيا�سات العمومية .وتزداد �أهمية الوقوف على كيفية
اعتمادها وتفعيلها يف ظروف اال�ستثناء بالنظر لكونها مرتكز لقيا�س
مدى ا�ضطالع الدولة مب�س�ؤولياتها والوفاء بااللتزامات التي على عاتقها
مبوجب الت�رشيعات الوطنية واملواثيق الدولية التي �صادقت عليها.
لذلك �سنحاول يف هذا اجلزء ر�صد ما اتخذ من �إجراءات وما اعتمد من
ن�صو�ص كمرتكزات و�آليات ملواجهة جائحة كورونا مبا يتما�شى وال�رشعية
ويحرتم االلتزامات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان .كما �سنعمل على
قراءة هذا امل�سار لتلم�س مميزات التمرين الدميقراطي يف زمن اال�ستثناء
كم�ؤ�رش على درجة اال�شتغال امل�ؤ�س�ساتي ال�سليم وفق مقت�ضيات الد�ستور
املعتمد �سنة  ،2011وكيفية ترجمة ذلك يف �سيا�سات ذات عالقة بالت�رشيع
والأمن بالأ�سا�س� ،إىل جانب عنا�رص من �سيا�سات قطاعات ذات �أهمية
بالغة يف مرافقة احلجر والطوارئ ال�صحية.

�أوال .الت�أطري القانوين حلالة الطوارئ ال�صحية
 .1اخليار الإداري لتدبري حالة الطوارئ ال�صحية
حلد ال�ساعة ال نتوفر على ن�ص قانوين �رصيح ينظم حالة الطوارئ
-état d’urgenceمن �أننا كنا يف حاجة �إليه �أكرث من مرة من زلزال �أكادير�إىل احل�سيمة وكوارث طبيعية �أخرى �إىل هزات اجتماعية يف ثمانينات
القرن املا�ضي.

�أ .نظم الد�ستور املغربي حالتني ت�ستدعيان اتخاذ �إجراءات
خا�صة وهما:
◀◀�إعالن حالة احل�صار ،والتي بعد التداول ب�ش�أنها يف املجل�س الوزاري ،يعلن
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عنها ملدة ثالثني يوما بوا�سطة ظهري يوقعه رئي�س احلكومة بالعطف ،وال
ميكن متديد هذا الأجل �إال بالقانون.2

حدد الد�ستور داللة حالة احل�صار ،وبالعودة �إىل التجارب املقارنة
مل ُي ِّ
ف�إنها عموما ت�شري �إىل نظام ا�ستثنائي وم�ؤقت تعلنه احلكومة ملواجهة
خطر وطني و�شيك ،بهدف احلفاظ على النظام العام .ي�سمح لها باتخاذ
�إجراءات ا�ستثنائية ،كتعليق �أثر القوانني العادية وتقييد احلريات الفردية،
وقد ت�صل �إىل نقل االخت�صا�صات من ال�سلطات املدنية �إىل ال�سلطات
الع�سكرية.
◀◀�إعالن حالة اال�ستثناء ،هي �أق�صى حالة ميكن �أن تواجهها البالد �إما نتيجة
تهديد وحدتها الرتابية �أو وقوع �أحداث من �ش�أنها عرقلة ال�سري العادي
مل�ؤ�س�ساتها الد�ستورية.3

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �إعالن حالة اال�ستثناء يف املغرب ،ال ُي ِّ
عط ُل عمل
الربملان وتبقي احلريات واحلقوق املن�صو�ص عليها يف الباب الثاين من
الد�ستور م�ضمونة .وهي من ال�ضمانات اجلديدة التي �أدخلها د�ستور
 .2011ون�ؤكد على هذه النقطة للداللة على � َّأن الإجراءات اال�ستثنائية
�س
كيفما كان م�صدرها د�ستوريا �أو ت�رشيعيا �أو تنظيميا فال ميكن �أن َ ُ
ت َّ
مبمار�سة احلريات �أو احلقوق كما هو من�صو�ص عليها د�ستوريا.
يبدو مما �سلف � َّأن حالة الطوارئ ال�صحية ال عالقة لها ب�أو�ضاع حالتي
حدد َت ْ ِ
ي د�ستوريا ،ولكن خطورة جائحة كورونا
احل�صار واال�ستثناء املُ َّ
وتهديدها للحق يف احلياة ف�إنها تقت�ضي اتخاذ �إجراءات ت�رشيعية �أو
تنظيمية ا�ستثنائية وخا�صة ،ولكن دوما يف �إطار ال�رشعية.
 22الف�صالن  49و 74من د�ستور 29يوليوز .2011
 33يحدد الف�صل  59من الد�ستور مو�ضوع وم�سطرة �إعالن ورفع حالة اال�ستثناء.
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ب� .إعالن حالة الطوارئ ال�صحية
يجب التمييز بني مرحلتني ،الأوىل متتد ما بني  20و 23مار�س ،2020
والثانية ابتد�أت من  24مار�س املا�ضي .و�سنقت�رص يف هذه النقطة على
معاجلة املرحلة الأوىل.
�أُ ْعل َِن عن حالة الطوارئ يوم  19مار�س بوا�سطة �إجراء �إداري عن طريق
بالغ لوزارة الداخلية َو َر َد فيه ب�أنه «حفاظا على �صحة و�سالمة املجتمع
املغربي ،ويف �سياق التحلي بح�س امل�س�ؤولية وروح الت�ضامن الوطني،
وبعد ت�سجيل بع�ض التطورات ب�ش�أن �إ�صابة مواطنني غري وافدين من
اخلارج بفريو�س «كورونا امل�ستجد»َ ،تقَرر �إعالن «حالة الطوارئ ال�صحية»
وتقييد احلركة يف البالد ابتداء من يوم اجلمعة  20مار�س  2020على
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء لأجل غري م�سمى ،كو�سيلة ال حميد عنها لإبقاء
هذا الفريو�س حتت ال�سيطرة».
و َتر َّتب عن هذا الإعالن:
◀◀اتخاذ تدابري ا�ستثنائية ت�ستوجب احلد من حركة املواطنني ،من خالل
ا�شرتاط مغادرة مقرات ال�سكن با�ست�صدار وثيقة ر�سمية لدى رجال و�أعوان
ال�سلطة ،وفق احلاالت التي مت حتديدها كما يلي:
• •التنقل للعمل بالن�سبة للإدارات وامل�ؤ�س�سات املفتوحة ،مبا فيها ال�رشكات
وامل�صانع والأ�شغال الفالحية ،املحالت والف�ضاءات التجارية ذات االرتباط
باملعي�ش اليومي للمواطن ،ال�صيدليات ،القطاع البنكي وامل�رصيف ،حمطات
التزود بالوقود ،امل�صحات والعيادات الطبية ،وكاالت �رشكات االت�صاالت،
املهن احلرة ال�رضورية ،وحمالت بيع مواد التنظيف؛

• •التنقل يقت�رص على الأ�شخا�ص ال�رضوري تواجدهم مبقرات العمل،
�رشيطة �أن يتم ت�سليمهم �شهادة بذلك موقعة وخمتومة من طرف
ر�ؤ�ساءهم يف العمل؛
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• •التنقل من �أجل اقتناء امل�شرتيات ال�رضورية للمعي�ش اليومي يف
حميط مقر �سكنى املعني بالأمر� ،أو تلقي العالجات ال�رضورية �أو
اقتناء الأدوية من ال�صيدليات.
• •اعتبار التدابري اال�ستثنائية �إجراءات �إجبارية ويرتبط عدم احرتامها
بعقوبات زجرية ،حيث يتعني على كل مواطنة ومواطن التقيد بها
وجوبا ،حتت طائلة توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف جمموعة
القانون اجلنائي.
• • ُعهِ د بتنفيذ الإجراءات الواردة يف البالغ �إىل ال�سلطات املحلية
والقوات العمومية ،من �أمن وطني ودرك ملكي وقوات م�ساعدة،
على تفعيل �إجراءات املراقبة ،بكل حزم وم�س�ؤولية ،يف حق �أي
�شخ�ص يتواجد بال�شارع العام.4
و َتبِ َع �إعالن «حالة الطوارئ ال�صحية»� ،إ�صدار بالغَ ْي يوم  21مار�س،
الأول يتعلق مبنع ا�ستعمال و�سائل التنقل اخلا�صة والعمومية بني املدن
ابتداء من منت�صف ليلة ال�سبت  21مار�س  2020با�ستثناء التنقالت
ال�صحية واملهنية املربرة .والثاين بالغ م�شرتك بني وزارة الداخلية ووزارة
ال�صناعة والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقميُ ،ح ِّد َدت مبوجبه الئحة
الأن�شطة التجارية واخلدماتية ال�رضورية.
تد ُخال ا�ستثنائيا �أو التدخل
� ْإن كانت الو�ضعية اال�ستثنائية تتطلب َ
بوا�سطة ما ي�صطلح عليه ب «ت�رشيع ال�رضورة» لأن هدف ال�سلطات
العمومية يكون هو البحث عن فعالية وجناعة تدخلها يف مثل هذه
الظروف ،ف�إن تقييد حرية احلركة واجلوالن وربطها ب�إجراءات زجرية وكذا
 44بالغ لوزارة الداخلية للمواطنات واملواطنني ب�ش�أن �إعالن "حالة الطوارئ ال�صحية" .لالطالع
على البالغ كامال انظر املوقع الإلكرتوين «،»interieur.gov.ma.http://covid19الذي
خ�ص�صته وزارة الداخلية لن�رش البالغات املرتبطة بتدبري «حالة الطوارئ ال�صحية».
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تقييد حرية املبادرة واملقاولة ،مبجرد قرار �إدراري ال �سند قانوين له ،ي�ؤثر
�سلبا على الهدف من اللجوء �إىل فر�ض «حالة الطوارئ ال�صحية» ،و ُي ْد ِخ ُلهُ
حدد
يف دوامة نقا�شات م�سطرية حول �رشعية القرار خ�صو�صا و�أنه مل ُي ِّ
�أية �ضمانات ملمار�سة تلك احلقوق خالل هذه الفرتة اال�ستثنائية يف وقت
طم�أن املواطنني على احلفاظ على م�ستوى الت�أمني بالأ�سواق ،لأن كل
ما يتعلق باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية هو من اخت�صا�ص القانون.
ال يعود الت�أكيد على هذه النقطة من منطلق الت�شبث بال�شكليات
الإجرائيةو�إن كان لها مكانها عندما يتعلق الأمر باحلرمان من احلرية،
ولكن من باب �أننا ال نعي�ش فراغا قانونيا لإ�ضفاء ال�رشعية على قرار
�إداري من هذا احلجم ،على الأقل هناك ثالث مرجعيات كان يجب
اال�ستناد عليها جمتمعة �أو على الأقل على �أحدِ ها ،وهي:
• •املر�سوم امللكي رقم  554.65بتاريخ  17ربيع الأول  26( 1387يونيه
 )1967مبثابة قانون يتعلق بوجوب الت�رصيح ببع�ض الأمرا�ض
واتخاذ تدابري وقائية للق�ضاء على هذه الأمرا�ض ،والذي �شكل
�أحد حيثيات مر�سوم �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء
الرتاب الوطني ملواجهة تف�شي فريو�س كوروناكوفيد  ،19وكذا قرار
وزير ال�صحة العمومية ال�صادر يف  31مار�س  1995واملتعلق بتحديد
كيفية تطبيق املر�سوم امللكي ،وال�سيما املادة الثانية منه5؛
• •قانون الإطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة ال�صحية وبعر�ض
العالجات ،والذي ي�شكل ق�سمه الأول املخ�ص�ص للمنظومة ال�صحية
�أر�ضية �صلبة ملعاجلة �إ�شكاليات هذه اجلائحة من جميع الزوايا،
طبيا وقانونيا وحقوقيا.
 55انظر اجلريدة الر�سمية عدد  4344ال�صادرة بتاريخ  18يناير .1996
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حيث ين�ص يف مادته الثامنة على �أنه «يجب على امل�صالح ال�صحية
العمومية ،يف حالة �إ�صابة �شخ�ص مبر�ض منقول ي�شكل خطرا وبائيا
على اجلماعة� ،إخ�ضاعه طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري
بها العمل ،للعالجات والتدابري الوقائية املنا�سبة حلفظ ال�صحة ،وميكن
� ْأن ُي َّتخذَ  ،عند االقت�ضاء ،نف�س الإجراء �إزاء الأ�شخا�ص الذين يخالطهم».
كما �أنه ينا�شد الدولة نهج �سيا�سة م�شرتكة ومتكاملة بني القطاعات يف
جمال الوقاية ال�صحية على اخل�صو�ص:
◀◀ر�صد ومكافحة الأخطار املهددة لل�صحة والعوامل التي من �ش�أنها
الإ�رضار بها؛
◀◀مكافحة انت�شار الأمرا�ض املتنقلة عرب احلدود وذلك طبقا للوائح
ال�صحية الدولية،
◀◀القيام ب�أعمال احرتازية حلفظ ال�صحة ومكافحة الأمرا�ض.
كل ذلك م�ؤطر ب�ضمانات قانونية وحقوقية تهدف �إىل احلفاظ على
كرامة وخ�صو�صية الأ�شخا�ص ومكافحة كل �أ�شكال التمييز �أو الو�صم من
جراء الو�ضعية املَ َر ِ�ضية ،انطالقا من االلتزام باالتفاقيات املتعلقة بال�صحة
ال�سيما العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ود�ستور املنظمة العاملية لل�صحة.6

• •اللوائح ال�صحية الدولية ( )2005التي اعتمدتها جمعية ال�صحة
العاملية يف دورتها الثامنة واخلم�سني بتاريخ  23ماي .2005
واعتمدتها اململكة املغربية من خالل ن�رشها باجلريدة الر�سمية

 66قانون الإطار رقم  34.09املتعلق باملنظومة ال�صحية وبعر�ض العالجات .املواد .8،7،4،3،1
اجلريدة الر�سمية عدد  5962بتاريخ  11يوليو .2011
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بتاريخ  5نونرب ،20097وبالتايل �أ�صبحت ت�شكل ُم َك ِّون ًا من منظومة
ال�صحة الوطنية ،وتوفر قاعدة �رشعية �صلبة التخاذ جميع الإجراءات
املالئمة لتدبري «حالة الطوارئ ال�صحية».
ت�سمح هذه اللوائح للدول التي اعتمدتها باللجوء �إىل الإنذار واتخاذ
جميع الإجراءات املرتبطة بوباء �أو جائحة .حيث تهدف �إىل:
◀◀احليلولة دون انت�شار املر�ض على ال�صعيد الدويل واحلماية منه،
ومواجهته باتخاذ التدابري يف جمال ال�صحة العمومية مبا يتنا�سب
مع املخاطر املحتملة املحدقة بها ،مع جتنب الت�أثري غري ال�رضوري
على حركة الأ�شخا�ص والتجارة على ال�صعيد الدويل؛
◀◀تنفيذ هذه اللوائح يف االحرتام التام لكرامة النا�س وحقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية للأفراد.
ولتحقيق هذا الغر�ض ف�إنها تتيح للدول �إمكانية فر�ض «احلجر
ال�صحي» ،والذي يعني يف مدلول اللوائح ال�صحية الدولية «تقييد �أن�شطة
�أ�شخا�ص ُي ْ�شت َبهُ يف �إ�صابتهم �أو �أمتعة �أو حاويات �أو و�سائل نقل �أو
ب�ضائع ُي ْ�شت َبهُ يف �إ�صابتهاَ ،وْ �/أو ف�صل ه�ؤالء الأ�شخا�ص عن غريهم
َوْ �/أو ف�صل الأمتعة �أو احلاويات �أو و�سائل النقل �أو الب�ضائع عن غريها
بطريقة ت�ؤدي �إىل احليلولة دون �إمكانية انت�شار العدوى �أو التلوث».8
َي َّت ِ�ض ُح مما �سلف � َّأن املزاوجة بني قانون الإطار رقم  34.09واللوائح
ال�صحية الدولية ،توفر �أر�ضية �صلبة التخاذ �إجراءات منا�سبة لتدبري
«حالة الطوارئ ال�صحية» ومتوافقة مع متطلبات االلتزامات الدولية.
 77ظهري �رشيف رقم � 1.09.212صادر يف  07ذي القعدة � 26(1430أكتوبر  .)2009ن�رش باجلريدة
الر�سمية عدد  5784بتاريخ  5نونرب .2009
8. OMS: Règlement sanitaire international (2005) 2ème édition.2008.Articles 1er ,2
et 3. Disponible à : https://www.who.int/ihr/9789241596664/fr/.
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 .2الرت�سانة القانونية والتنظيمية امل�ؤطرة ل"حالة الطوارئ
ال�صحية"
ِ�س ِّن �أحكام
ُن ِّظ َمت «حالة الطوارئ ال�صحية» مبر�سوم بقانون يتعلق ب َ
خا�صة بحالة الطوارئ ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها ،9وثالثة مرا�سيم
تتعلق ب�إعالن ومتديد حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني.10

�أ .مر�سوم بقانون يتعلق ب�سن �أحكام خا�صة بحالة الطوارئ ال�صحية
�أ .1.ال�ضمانات املعيارية املتوفرة بهذا املر�سوم بقانون
�شكلت املرجعية الد�ستورية �أ�سا�س حيثيات املر�سوم بقانون ال �سيما يف
ف�صوله  21و (24الفقرة  )4و.81
• •فمن زاوية �إجراءات ال�صدور ،ا�ستوفى املر�سوم املذكور ال�شكليات
الإجرائية املحددة يف الف�صل  81من الد�ستور ،حيث �صدر خالل
الفرتة الفا�صلة بني دورات الربملان وباتفاق مع اللجنتني املَ ْعنِ ي َت ْ ِ
ي
�ض على �أول
وع ِر َ
بالأمر يف جمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارينُ ،
دورة عادية للربملان؛

 99مر�سوم بقانون رقم � 2.20.292صادر يف  28من رجب  23( 1441مار�س  )2020يتعلق ب�سن
�أحكام خا�صة بحالة الطوارئ ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها .اجلريدة الر�سمية عدد 6867
مكرر بتاريخ  29رجب  24( 1441مار�س .)2020
 110مر�سوم رقم � 2.20.293صادر يف  29من رجب  24( 1441مار�س  )2020يتعلق ب�إعالن حالة
الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�شي فريو�س كوروناكوفيد .19اجلريدة
الر�سمية عدد  6867مكرر بتاريخ  29رجب  24( 1441مار�س .)2020
 -مر�سوم رقم � 2.20.330صادر يف  24من �شعبان � 18(1441أبريل  )2020بتمديد مدة �رسيانمفعول �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني لواجهة تف�شي فريو�س كورونا
كوفيد  .19اجلريدة الر�سمية عدد  6874مكرر بتاريخ � 25شعبان � 19(1441أبريل .)2020
 -مر�سوم رقم � 2.20.731صادر يف  25من رم�ضان  19(1441ماي  )2020بتمديد مدة �رسيانمفعول �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�شي فريو�س كورونا
كوفيد  .19اجلريدة الر�سمية عدد  6883مكرر بتاريخ  25رم�ضان  19(1441ماي .)2020
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• •ومن زاوية �ضمانات احلقوق ،انطالقا من الف�صلني  21و( 24الفقرة
 )4تلتزم ال�سلطات العمومية ب:
◀◀�ضمان �سالمة ال�سكان و�سالمة الرتاب الوطني يف �إطار احرتام احلريات
واحلقوق الأ�سا�سية املكفولة للجميع،
◀◀حرية التنقل عرب الرتاب الوطني واال�ستقرار فيه ،واخلروج منه والعودة
�إليه ،م�ضمونة للجميع وفق القانون.
ي َت ِّ�ض ُح مما �سلف � َّأن الإجراءات اال�ستثنائية التي فر�ضها تدبري حالة
مت�س احلريات واحلقوق املن�صو�ص عليها د�ستوريا
الطوارئ ال�صحية ،لن ُ
�إال يف حدود ال�رضوريات التي يقت�ضيها جناح هذه التدابري .وبالرغم
من ذلكُ ،ط ِر َحت يف ال�ساحة الوطنية نقا�شات قوية بع�ضها فقهي من
قبيل الطبيعة القانونية للمر�سوم بقانون قبل وبعد امل�صادقة عليه من
قبل جمل�سي الربملان ،و�أثر الإجراءات اجلزائية على الفرتة ال�سابقة ل�صدور
املر�سوم بقانون يف � 24أبريل ،2020والبع�ض الآخر عملي كق�ضية �رشعية
مرا�سيم متديد فرتة احلجر يف عالقة بامل�صادقة على املر�سوم بقانون �أو
ق�ضية اخلروج �أو العودة �إىل الوطن.11
هي يف احلقيقة لي�ست �إ�شكاليات موجهة للحا�رض �أكرث مما هي حتديات
للم�ستقبل وموجهة للهند�سة القانونية وللم�ؤ�س�سات الإدارية والق�ضائية
ال�ساهرة على �إِنْ فاذ القانون ،وهو ما �سنعاجله يف نقطة م�ستقلة.
 111د .حميد ولد البالدم�ست�شار مبحكمة النق�ض :طبيعة املر�سوم بقانون ،ت�أمالت يف �ضوء
املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن �أحكام خا�صة بحالة الطوارئ ال�صحية.
 د� .صالح املزوغيم�ست�شار باملحكمة الإدارية بالرباط :ت�أمالت حول بع�ض �إ�شكاليات الق�ضاءالإداري يف زمن كوروناكوفيد .19
م�ؤلف جماعي خم�ص�ص ملو�ضوع«الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا» .عدد خا�ص من
�سل�سلة �إحياء العلوم ملوقع العلوم القانونيةعدد ماي .https://www.marocdroit.com/.2020
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�أ .2.مكونات املر�سوم بقانون
ت َم ُع هذه املكونات يف �أربعة �أ�صناف:
ُْ
◀◀مربرات �إعالن حالة الطوارئ ،حيث �أهل املر�سوم بقانون ال�سلطات
العمومية من �أجل �إعالن حالة الطوارئ يف جزء �أو مبجموع الرتاب
الوطني واتخاذ التدابري اال�ستعجالية حلماية حياة الأ�شخا�ص
و�سالمتهم يف مواجهة �أخطار انت�شار �أمرا�ض معدية �أو وبائية (املادة
الأوىل)؛
◀◀الإجراءات املتبعة من �أجل الإعالن �أو متديد حالة الطوارئ ،يجوز
لل�سلطات العمومية ب�أن:
• • ُت ِّدد مبوجب مر�سوم ،تتخذه ال�سلطتني احلكوميتني املكلفتني
بالداخلية وال�صحة� ،إعالن �أو متديد حالة الطوارئ وكذا النطاق
الرتابي لتطبيقها والإجراءات الواجب اتخاذها؛
• • َت َّت ِخذَ جميع التدابري الالزمة للحيلولة دون تفاقم احلالة الوبائية
للمر�ض ،وحلماية حياة الأ�شخا�ص و�ضمان �سالمتهم؛
من ا�ستمرارية املرافق العمومية احليوية ،وت�أمني اخلدمات التي
• • َت ْ�ض َ
تقدمها للمرتفقني (املواد � 1إىل .)3
ت ت�أهيل ال�سلطات العمومية لأن
◀◀اتخاذ �إجراءات ا�ستثنائية ،حيث َ َّ
تتخذ ب�صفة ا�ستثنائية� ،إجراءات ذات طابع اقت�صادي �أو مايل �أو
اجتماعي �أو بيئي يكت�سي طابع اال�ستعجال ملواجهة الآثار املرتتبة
على حالة الطوارئ ال�صحية (املادة )5؛
◀◀جترمي املخالفات و�رسيان الآجال القانونيةَ ،عمِ َل املر�سوم بقانون
على جترمي املخالفات املتعلقة بحالة الطوارئ وحتديد العقوبات
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�سن وقف �رسيان جميع الآجال
املخ�ص�صة لها ،ومن جانب �آخرَّ ،
القانونية والتنظيمية طيلة فرتة �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية
املادتان  5و.)6

�أ.3.الإ�شكاالت املرافقة للمر�سوم بقانون
كما �سبقت الإ�شارة� ،أثار املر�سوم بقانون نقا�شا قانونيا قويا خ�صو�صا
فيما يتعلق بالفرتة ال�سابقة للم�صادقة على م�رشوع القانون املتعلق به.
و�سن ِّكز يف هذه الورقة على درا�سة �رشعية «مر�سوم � 18أبريل 2020
َُ
بتمديد مدة �رسيان مفعول �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء
الرتاب الوطني لواجهة تف�شي فريو�س كوروناكوفيد 19واملن�شور باجلريدة
الر�سمية بتاريخ � 19أبريل  ،»2020من خالل فح�ص عر�ض ودرا�سة
اللجنتني املخت�صتني مبجل�سي الربملان مل�رشوع قانون رقم  23.20يق�ضي
بامل�صادقة على املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن �أحكام خا�صة بحالة الطوارئ
ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها.
�أُحيل م�رشوع القانون املذكور يف  20يونيو  2020على جلنة الداخلية
مبجل�س النواب� ،أي يوم واحد بعد دخول مر�سوم التمديد الأول حيز
النفاذ ،ومتت م�صادقة املجل�س عليه يوم � 29أبريل  .2020فهل يجوز
للحكومة �أن تلج�أ التخاذ مرا�سيم �أ�سا�س �رشعيتها مر�سوم بقانون مل
ي�صادق عليه الربملان؟َ ،ي ْ�ستمِ ُّد ت�سا�ؤلنا �رشعيته من كون �أن الربملان اِفْ َتتح
دورته الربيعية يوم اجلمعة � 10أبريل  ،2020فما َم َن َع احلكومة من عر�ض
م�رشوع القانون يوم افتتاح الربملان ،ويناق�ش بال�رسعة الالزمة حلالة
اال�ستثناء ال �سيما و� َّأن حيثياته �سبقت مناق�شتها بتف�صيل يف اللجنة
خالل عر�ض املر�سوم بقانون عليها يف الفرتة الفا�صلة بني دورات املجل�س
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و�صودِ َق عليه بالإجماع12.ولي�س هناك �أي مانع قانوين لو�ضع ومناق�شة
امل�رشوع بال�رسعة التي تقت�ضيها الإجراءات التي ُي ِّ
نظمها ،وحتى لو ُط ِّبق
عليه �أ�سلوب امل�صادقة املخت�رص 13كان بالإمكان �أن يكون قانونا ُم ْكتمِ ً
ال
قبل � 18أبريل تاريخ اعتماد مر�سوم التمديد يف جمل�س احلكومة.
جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن جمل�س امل�ست�شارين �صوت على امل�رشوع املذكور
يف  6ماي .2020
َن ْ�س َتنتِ ُج مما �سلف � َّأن الهند�سة القانونية حلالة الطوارئ ال�صحية
مل تكن يف م�ستوى الإجراءات ال�صحية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية
ف�س خ َّ
ال ٍق ،ناهيك عما ْتب ُد ُله خمتلف مكونات
التي متيزت ب ُِج ْر�أةٍ و َن ٍ
أ�ش على ميالد عالقة جديدة بني
ال�سلطات العمومية يف امليدان الذي � َّ َ
املواطن ورجل ال�سلطة .وكما �سبق ذكره عند معاجلتنا لإعالن حالة
الطوارئ ال�صحية ،قد يكون للإخالل ب�أمور �إجرائية انعكا�سات يف حالة
امل�س باحلقوق �أو احلريات ،كما �أنها قد تكون ،مدخال للتهجم على
جتربة �أثبتت جناحها بو�سائلها وخياراتها اخلا�صة بها انطالقا من ق�ضايا
م�سطرية ال تعرب على حقيقة الواقع.
 112لالطالع على خمتلف تواريخ عر�ض وامل�صادقة على م�رشوع القانون باللجنتني املخت�صتني
مبجل�سي الربملانُ ،يرجى االطالع على:
 -تقرير جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية و�سيا�سة املدينة مبجل�س النواب حول م�رشوعقانون رقم  23.20يق�ضي بامل�صادقة على املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن �أحكام خا�صة بحالة
الطوارئ ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها .من�شور مبوقع جمل�س النوابhttp://www.
parlement.ma

 -تقرير جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات الأ�سا�سية مبجل�س امل�ست�شارين حولم�رشوع قانون رقم  23.20يق�ضي بامل�صادقة على املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن �أحكام خا�صة
بحالة الطوارئ ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها .من�شور مبوقع جمل�س امل�ست�شارين
http://www.chambredesconseillers.ma/ar

 113ينظم �أ�سلوب امل�صادقة املخت�رص بوا�سطة املواد من � 198إىل  203من القانون الداخلي ملجل�س
النواب ،واملواد من � 228إىل  232من القانون الداخلي ملجل�س امل�ست�شارين.
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يبقى التدبري القانوين هو احللقة الأ�ضعف يف م�سل�سل الإجراءات
مت اتخاذها لتجاوز تداعيات هذه الفرتة احلرجة ،ونختتم
والقرارات التي َّ
ذلك مبثالني دالني� :أولهما ،مرتبط ببالغ وزارة الداخلية ليوم � 24أبريل
حاالت اال�ستثناء من قرار �إعالن «حظر التنقل الليلي» والذي ح�رص
امل�سموح لهم ب�إمكانية احلركة ليال لأ�سباب مهنية يف «�أطر امل�ؤ�س�سات
الإعالمية العمومية والإذاعات اخلا�صة» ،الأمر الذي ا ِْ�س ُت ْد ِر َك ب�رسعة
بعد تدخل املهنيني وممثليهم.
وثانيهما ،يعترب كارثة بكل املقايي�س �سواء من زاوية مو�ضوعه �أو بالنظر
�إىل التوقيت الذي طرح فيه ،ويتعلق الأمر مب�رشوع القانون رقم  22.20املتعلق
با�ستعمال �شبكات التوا�صل و�شبكات البت املفتوح وال�شبكات املماثلة والذي
�صادق عليه جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  19مار�س .2020
فمن زاوية املو�ضوع ح�سب ال�صيغة املتداولة ،مل يعرف املغرب اقرتاحا
ند نظريا له �إال يف
مماثال يف باب تقييد حريات التعبري ،وال ميكن � ْأن َ ِ
ظهريي  1935و  ،1939فحتى التعديالت التي حلقت قوانني احلريات
العامة ل�سنة  1958من جراء �أحداث �سيا�سية واجتماعية هددت وجود
الدولة املغربية ،ومع فارق الزمن والأدوات امل�ستعملة يف جمال التعبري،
مل ت�صل م�ستوى التقييد الوارد يف هذا امل�رشوع.14
�أما من زاوية توقيت امل�رشوع� ،أكتفي بعن�رص واحد فقط� ،صودِ ق
على امل�رشوع يوم  19مار�س  2020وهو يوم اتخاذ قرار «�إعالن حالة
� 114أُ ْلغِ ي ظهري  1935املعروف ب«كل ما من �ش�أنه» بتو�صية من املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الإن�سان �إىل امللك الراحل احل�سن الثاين يف بداية ت�سعينات القرن املا�ضي .بينما ظهري 1939هو
مت �إلغا�ؤه من خالل تعديل قانون ال�صحافة والن�رش �سنة
مماثل لظهري  1935ويخ�ص الإعالمَّ ،
،2000من خالل اقرتاح لوزارة حقوق الإن�سان على جلنة احلريات العامة التي �أحدثها حينها
الأ�ستاذ عبد الرحمان اليو�سفي ،وكان �إعداد االقرتاح بتعاون فريق من وزارة حقوق الإن�سان
مع املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان.
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قدر داللة هذا الإجراء ب َِحقِّها؟ �أم حماولة
الطوارئ ال�صحية» فهل مل ُت َّ
ال�ستغالل ظرفية ُك ُّل االهتمام فيها موجه ملحاربة انعكا�سات جائحة
كوفيد19؟ بالعودة �إىل املتابعة الإعالمية جلرياننا املتو�سطيني (فرن�سا،
�إ�سبانيا �إيطاليا) جند � َّأن جدول �أعمالها امل�ؤ�س�ساتي ت�رشيعيا وتنفيذيا
مل يكن يت�ضمن �إال نقطة فريدة ،كيفية تفادي انهيار املنظومة ال�صحية
واحلد من االنعكا�سات ال�سلبية اقت�صاديا واجتماعيا والتفكري امل�ستقبلي
يف كيفية اخلروج من الأزمة ب�أقل الأ�رضار.
جتدر الإ�شارة� ،إىل �أن ال�سلطات العمومية واكبت �إجراءاتها مبجهود
�إعالمي غري معهود ،حيث �أ�صدرت وزارة الداخلية  07بالغات (�إعالن
حالة الطوارئ ،حظر التنقل الليلي ،توقف احت�ساب الآجال املتعلقة
حد لآثار انت�شار �أخبار
باحلالة املدنية )...و 04بالغات تو�ضيحية لو�ضع ٍّ
زائفة من قبيل �إغالق حمالت جتارية وبيع املواد الغذائية �أو احل�صول
عل رخ�ص التنقل اال�ستثنائية �أو تقدمي طلبات اال�ستفادة من الدعم
املخ�ص�ص للقطاع غري املهيكل،و 05بالغات م�شرتكة ،مع وزارة ال�صناعة
والتجارة واالقت�صاد الأخ�رض والرقمي بخ�صو�ص حتديد الئحة الأن�شطة
التجارية واخلدماتية ال�رضورية ،ومع القوات امل�سلحة امللكية بخ�صو�ص
�إطالق من�صة هاتفية «�ألو ،»300وبالغ واحد مع وزارة ال�صحة لتمديد
حالة الطوارئ ال�صحية (� 19أبريل ،)2020وبالغ ثالثي (الداخلية ،ال�صحة،
التجارة وال�صناعة) لتمديد احلجر ال�صحي بتاريخ  19ماي .202015
ُي�ضاف �إىل هذا املجهود التوا�صلي ،بالغان للجنة اليقظة االقت�صادية
بخ�صو�ص م�سطرة الت�رصيح اخلا�صة بالأ�شخا�ص غري امل�سجلني يف
 115با�ستثناء البالغ املتعلق بتمديد حالة الطوارئ ل � 19أبريل ،جميع البالغات مبا فيها
املتعلقة بلجنة اليقظة االقت�صادية متوفرة باملوقع الذي �أحدثته وزارة الداخلية http://covid19.
تت زيارة املوقع يوم  03يونيو  2020يف منت�صف
َّ َ .interieur.gov.ma/actualites.aspx
النهار(.)12
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خدمة راميد وكذا م�سطرة �سحب الإعانات املخ�ص�صة لهم .والبالغ
ال�صادر عن وزارة االقت�صاد واملالية املتعلق بالرتخي�ص ب�سحب الدعم
املايل للم�ستفيدين من خدمة راميد يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية.16

ب � .آليات �إعمال مقت�ضيات "حالة الطوارئ ال�صحية"

�أُوكِ َل ِت �صالحيات تنفيذ واتخاذ تدابري ال�رشطة الإدارية املحددة
يف املادة الثالثة من مر�سوم  23مار�س � 2020إىل والة اجلهات وعمال
العماالت والأقاليم ،وعملت املادة املذكورة على تر�سيم ما َو َر َد يف بالغ
وزير الداخلية ليوم  19مار�س  2020الذي �أُ ْعل َِن مبوجبه عن فر�ض حالة
الطوارئ ال�صحية.
َتكف ََّل بالتنزيل امليداين ملقت�ضيات هذا املر�سوم رجال ال�سلطة والقوات
العمومية من رجال �رشطة ودرك ملكي وقوات م�ساعدة ُك ٌّل ح�سب
اخت�صا�صه وجماله الرتابي ،و�سهرت النيابة العامة على تتبع تفعيل
املقت�ضيات الزجرية املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن �أحكام
خا�صة بحالة الطوارئ ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها .ومن جانبها،
َك َّيف َِت املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج طرق عملها
جيب على التحديات ال�صحية والعملية التي تطرحها حركية املعتقلني.
ل ُت َ
ُن ِّ
رك ُز تنفيذ مقت�ضيات «حالة الطوارئ ال�صحية» يف النقاط التالية:
حر َكت النيابات العامة لدى حماكم اململكة ،منذ
◀◀من حيث احل�صيلةَّ ،
دخول املر�سوم بقانون حيز النفاذ �إىل حدود  22ماي  ،2020املتابعة
الق�ضائية يف مواجهة ما جمموعه � 91623شخ�صا قامو ْا بخرق حالة
الطوارئ ال�صحية �إىل جانب ارتكابهم جلرائم �أخرى.
 116لالطالع على خمتلف البالغات ذات ال�صلة باملجال االقت�صادي واالجتماعيُ ،يرجى مراجعة
موقع وزارة االقت�صاد واملالية و�إ�صالح الإدارة (النافدة املخ�ص�صة للجنة اليقظة االقت�صادية)،
وموقع ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
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من �أ�صل هذا املجموع بلغ عدد املعتقلني االحتياطيني ما جمموعه
 4362معتقال (�أي %4،76من العدد الإجمايل للأ�شخا�ص املتابعني) ،من
بينهم � 558شخ�صا اعتقلوا التهامهم بخرق تدابري احلجر ال�صحي،
و� 3804شخ�صا اقرتن خرقهم لهذه التدابري بارتكابهم �أفعاال �أخرى من
17
جرائم احلق العام كاالجتار يف املخدرات وال�رسقة والعنف...
ن�ستخل�ص من هذه احل�صيلة املالحظات التالية:
◀◀�أن احل�صيلة التي �أعلنت عنها رئا�سة النيابة العامة َت ُه ُّم فرتة دخول
املر�سوم بقانون حيز النفاذ �أي  24مار�س  2020تاريخ ن�رشه باجلريدة
الر�سمية عدد 6867مكرر ،وال تغطي الفرتة الفا�صلة بني  20مار�س �إىل
 24منه ،وهو تاريخ �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية �إىل غاية � 20أبريل
 2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء مبوجب املر�سوم رقم ،2.2020.293
وبالتايل يجب تو�ضيح هذه الو�ضعية لأن القرار الإداري الذي �أُ ْعل َِن
مبوجبه حالة الطوارئ يوم  19مار�س ربط خمالفات القرار بجزاءات
القانون اجلنائي وبالتايل �إذا ما تبت � َّأن هناك �ضحايا لهذه الفرتة
يجب �إن�صافهم وفق املقت�ضيات الد�ستورية والتزامات اململكة الدولية؛
◀◀تتطلب �سيا�سة التجرمي موقفا �رصيحا وجريئا بعيدا عن ثقافة
العقاب املت�أتية من القرن الثامن ع�رش ،ومبا يتما�شى مع و�ضعية
البالد ،وعندما تتوفر لدينا القرارات الق�ضائية النهائية بخ�صو�ص
� 558شخ�صا متابعني خلرقهم تدابري احلجر ال�صحي ،ميكننا القيام
باملقارنات واخلال�صات التي يقت�ضيها املو�ضوع .لأن هناك �أمورا
ي�ص ُعب تو�ضيحها للمتتبع اخلارجي ،وخ�صو�صا الأجنبي ،فمثال
ْ
حر�ص النيابة العامة على ال�رصامة يف تطبيق القانون ،وهو دورها
 117بالغ رئا�سة النيابة العامة ليوم اجلمعة  22ماي  2020على ال�ساعة الرابعة زواال .ميكن
االطالع عليه مبوقع رئا�سة النيابة العامة http://www.presidenceministerepublic.ma
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والذي ال نقا�ش فيه ،ويف نف�س الوقت ،تقوم بعمل جبار مع املندوبية
العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج من اجل حتويل العقوبات
ال�سالبة للحرية بخ�صو�ص الأحداث �إىل عقوبات بديلة18؛
عب بالغ رئا�سة النيابة العامة عن جزء مما قامت به القوات
◀◀ ُي ِّ ُ
ي من املعلومات
العمومية ذات ال�صفة ال�ضبطية يف امليدان ،و َيت َب َّ ُ
املتاحة للعمومَّ � ،أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد قامت لفر�ض
تطبيق حالة الطوارئ:
ت
• •يف حدود � 28أبريل بتوقيف � 81.489شخ�صا بينهم  42.967فردا َ َّ
و�ضعهم حتت احلرا�سة النظرية وتقدميهم �أمام النيابة العامة؛
• •فيما بني  20مار�س و 03ماي  2020بو�ضع  1699نقطة تفتي�ش
ون�رش  2980دورية متنقلة؛

• •اعتماد تطبيق معلوماتي� ،أجازت اللجنة الوطنية ملراقبة حماية
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي مالءمته مع القانون رقم ،09.08
وذلك للت�أكد من عدم خرق قواعد احلجر ال�صحي .و�إىل حدود 6
ماي �أُ ْج ِر َيت ما جمموعه  426.072مراقبة� ،سهر على تنفيذها 4718
موظف �رشطة يف مدن الرباط والدار البي�ضاء ومتارة و�سال وفا�س
ومراك�ش وطنجة.19
ُن ِّد ُد ت�أكيدنا على دور التوا�صل يف تعزيز من�سوب الثقة بني اجلمهور
وامل�ؤ�س�سات الأمنية وك�أحد املكونات الأ�سا�سية للحكامة الأمنية ،فعالوة
 118انظر تقريرا ملندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج ال�صادر يف ماي  2020حول
اجلهود املتوا�صلة ملحاربة تف�شي فريو�س كورونا داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية https://www.
dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=562

 119معلومات م�ستمدة من موقع  Twitterللإدارة العامة للأمن الوطنيDGSN_MARO@.
ت ِت زيارة املوقع يوم  3يونيو  2020يف منت�صف النهار.
َّ َ #COVID__19
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على املجهودات املبذولة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،فلم يعد مقبوال
�أَ َّ
ال تتوفر وزارة الداخلية وخمتلف القوات العمومية على موقع على
الأنرتنيت ،مبا فيه نافدة لتلقي ال�شكايات ،للتوا�صل مع العموم.
• •تدخل امل�ؤ�س�سة الق�ضائية� :أُثريت حالة الطوارئ ال�صحية يف عدة
ق�ضايا مدنية وجنائية و�إدارية .وح�سب ما تداولته و�سائل الإعالم
ا�ستعملت هذه احلالة �أحيانا كظرف ت�شديد يف ق�ضايا جنحية �أو
كظرف تخفيف يف ق�ضايا مدنية (قرارات وقتية) �أو جتدد النقا�ش
حول �إثارة القرارات ال�سيادية �أو �إ�شكالية ا�ستعمال و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ونظرا للو�ضعية الق�ضائية للق�ضايا التي ما زالت
معرو�ضة �أمام املحاكم ،ف�إنها رهن املتابعة للدرا�سة الالحقة لهذا
الربنامج� ،إ�ضافة �إىل خمرجات جتربة التقا�ضي عن ُب ْعدٍ .

• •تدخل رجال ال�سلطة :كان لهذه الفئة دور حا�سم يف جناح تنزيل
احلظر ال�صحي علي �أر�ض الواقع ،حيث �أظهروا على قدرة كبرية يف
تدبري الأزمة بوا�سطة الإقناعبا�ستثناء حاالت معزولةوبالثقافة واللغة
املفهومة حمليا ،وهذا ما هو مطلوب من رجل موكول له �إنفاذ القانون،
فاالعتماد على ال�رشعية يف تنزيل احلظر ال�صحي لن يكون �إال منتجا.
هذه اللحظة جتعلنا ن�ستح�رض اخلطاب التاريخي جلاللة امللك ليوم
� 12أكتوبر  1999والذي �أعلن من خالله على املفهوم اجلديد لل�سلطة،
�ض ظرفيته
تح َ
هم جيدا داللة ذلك احلدث �إذا مل ُت ْ�س ْ
وال ميكن �أن ُتفْ َ
اخلا�صة .كانت املنا�سبة َج ْم ُع امل�س�ؤولني عن اجلهات والواليات والعماالت
والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي املواطنني بح�ضور الوزير الأواللأ�ستاذ
املرحوم عبد الرحمان اليو�سفيوهي ر�سالة موجهة �آنذاك لوزارة الداخلية
مفادها � َّأن هذه الوزارة هي جزء من الإدارة العمومية التي هي رهن �إ�شارة
ُ
احلكومة التي يقودها الوزير الأول.
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�سجل تنزيل م�ضمون اخلطاب امللكي
فبعد �أزيد من ع�رشين �سنة ُن ِّ
على �أر�ض الواقع بنزول رجال ال�سلطة �إىل امليدان للتوا�صل املبا�رش مع
املواطنني ،كما َحث َُّهم عليه اخلطاب ) (...ونرید يف هذه املنا�سبة �أن
نعر�ض ملفهوم جديد ل�سلطة وما یرتبط بها مبني على رعایة امل�صالح
العمومية وال�ش�ؤون املحلیة وتدبری ال�ش�أن املحلي واملحا فظة على ال�سلم
االجتماعي .وهي م�س�ؤولية ال میكن النهو�ض بها داخل املكاتب الإدارية
التي یجب �أن تكون مفتوحة يف وجه املواطنني ولكن تتطلب احتكاكا
مبا�رشا بهم ومالم�سة میدانیة مل�شاكلهم يف عنی املكان و�إ�رشاكهم يف
�إیجاد احللول املنا�سبة واملالئمة.
�إن على �إدارتنا الرتابية �أن تركز اهتمامها على میادین �أ�ضحت حتظى
بالأهمیة والأولوية مثل حمایة البیئة والعمل االجتماعي وبان ت�سخر
جمیع الو�سائل لإدماج الفئات املحرومة يف املجتمع و�ضمان كرامتها».20
ف�إن كان يجب التنويه بالتوا�صل الإيجابي لرجال ال�سلطة مع
املواطنني ،والذي ال ميكن ف�صله عن �شفافية الإجراءات التي اتخذتها
ال�سلطات العمومية �سواء فيما يتعلق باجلانب ال�صحي �أو االقت�صادي �أو
االجتماعي ،مما ي�ساعد على �سهولة انخراط املواطن يف خمطط مواجهة
الأزمة ،وعلى �أمل �أن يكون لذلك انعكا�س �إيجابي على عالقة املرتفق
بالإدارة يف امل�ستقبل ،و�أن ي�ستمر التوا�صل الإيجابي بني يف حقبة ما
بعد �أزمة كورونا لتظافر اجلهود لرفع التحديات االقت�صادية واالجتماعية
الناجتة عنها ،وتر�صيد املظاهر الإيجابية وروح املواطنة ا َ
جل ْمعِ ية التي
�أفرزتها.
 220ن�ص اخلطاب الذي وجهه �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س �إىل امل�س�ؤولني عن اجلهات
والواليات والعمالت والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي املواطنني� 12.أكتوبر  .1999البوابة
الوطنية للجماعات الرتابية.
http://www.pncl.gov.ma/Discours/TTDiscours/1999/Pages/13.aspx
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• •التجاوزات امل�سجلة يف تدبري حالة الطوارئ ال�صحية ،تناقلت و�سائل
الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي حاالت عن جتاوزات لرجال
�سلطة �أو قوات عمومية ،والتي تبقى حمدودة ،وال يجب �أن تكون
�سببا يف جتاهل التدبري احلكيم والغري م�سبوق لأزمة من هذا
احلجم مرت بها بالدنا ،وبالإمكانيات املحدودة التي تتوفر عليها.
باملقابل ال يجوز �أن يبقى �أي جتاوز خارج امل�ساءلة وترتيب اجلزاء
املنا�سب وفق قواعد املحاكمة العادلة ،لأن رجل ال�سلطة �أو القوات
العمومية هي مهمة وخيار غري خافية �صعوبته وحتدياته ،وتعترب هذه
ؤتن ٌة با�سم املجتمع على تنفيذ القانون وا�ستعمال العنف ال�رشعي
الفئة ُم� َ َ
وهي الوحيدة امل�ؤهلة لذلك ،وفق ال�ضوابط القانونية واملبادئ الدولية
التوجيهية ذات ال�صلة با�ستعمال القوة والأ�سلحة النارية .21انطالقا من
ذلك ال يجوز حلامي القانون �أن ميار�س �أفعاال يجرمها القانون.
وقد �أخذ هذا املو�ضوع حيزا مهما من النقا�ش مع وزير الداخلية يف
اللجنتني املعنيتني يف الربملان مبنا�سبة عر�ض املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن
�أحكام خا�صة بحالة الطوارئ ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها .من جانبه
�أكد الوزير بداية �أن ما يقع من جتاوزات تبقى حاالت معزولة وا�ستثنائية،
و� َّأن رجال ال�سلطة ي�شتغلون يف احرتام تام للقانون واحلقوق ،و� َّأن ما يقع
من جتاوزات بخ�صو�ص احل�صول على وثيقة التنقل اال�ستثنائي� ،أو فيما
يتعلق بخرق احلجر ال�صحي ،غري مقبول ،وكل جتاوز ي�ستوجب فتح
; 21. Code de conduite pour les responsables de l’application des lois
-- Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les
;responsables de l’application des lois
-- Les lignes directrices de l’ONU relatives aux droits de l’homme et à l’utilisation
des armes à létalité réduite dans le cadre du maintien de l’ordre.
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
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حتقيق واتخاذ الإجراءات املنا�سبة.22
جتدر الإ�شارة �إىل �أن كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن
الوطني �أو القيادة العليا للقوات امل�ساعدة �سارعت �إىل �إ�صدار بيانات
تعلن من خاللها فتحها حتقيقات يف الوقائع التي كانت مو�ضوع متابعة
من طرف الإعالم وو�سائط التوا�صل االجتماعي.
• •الو�ضعية بامل�ؤ�س�سات ال�سجنية زمن الأزمة ال�صحية :عملت املندوبية
العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج على اتخاذ �إجراءات ا�ستباقية
منذ  11فرباير  2020وت�شكلت تدخالت املندوبية للوقاية واحتواء
جائحة كوفيد  19من حمورين �أ�سا�سني:

◀◀تعزيز الإجراءات الوقائية من قبيل تعبئة املوارد الب�رشية واملادية
واللوجي�ستيكية وم�ضاعفة توفري و�سائل النظافة للنزالء واملوظفني
ومواكبة ذلك ب�سيا�سة توا�صلية اجتاه الر�أي العام؛
◀◀خطة ا�ست�رشافية لفرتة ما بعد الأزمة ال�صحية من خالل تدبري
العودة التدريجية لبع�ض الأن�شطة وتعزيز �إجراءات اليقظة بالف�ضاء
ال�سجني وال�سهر على توفري كافة الإمكانيات للحفاظ على �أمن
و�سالمة امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.23
ن ِّي َز منها بع�ض الإجراءات
و�إن كانت خطة املندوبية متكاملة ،ميكن �أن ُ َ
ال �سيما تلك التي ت�ساهم يف توفري ُ�س ُب ِل ت�أهيل و�إدماج ال�سجناء ،ومنها:
َ 222ر ُّد وزير الداخلية على ت�سا�ؤالت النواب وامل�ست�شارين بلجنتي الداخلية بكل من جمل�س
النواب وجمل�س امل�ست�شارين خالل عر�ض املر�سوم بقانون املتعلق ب�سن �أحكام خا�صة بحالة الطوارئ
ال�صحية و�إجراءات الإعالن عليها .تقرير اللجنتني املن�شور مبوقع جمل�سيهما .مرجع �سبق ذكره.
 223لالطالع على املعطيات الإح�صائية والرقمية املتعلقة بتدخالت املندوبية الحتواء �أزمة كوفيد،
ُي ْرجى مراجعة انظر تقرير املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج ال�صادر يف ماي 2020
حول اجلهود املتوا�صلة ملحاربة تف�شي فريو�س كورونا داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنيةhttps:// .
www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=562
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◀◀اتخاذ �إجراءات خا�صة بال�سجون التي عرفت حاالت �إ�صابة م�ؤكدة
(ال�سجون املحلية بالق�رص الكبري وطنجة  1وورززات)؛
◀◀توفري ال�رشوط ال�رضورية لنجاح املحاكمات عن ُب ْعدٍ من خالل توفري
 81قاعة (ب  67م�ؤ�س�سة �سجنية) جمهزة بكل و�سائل التوا�صل،
�إىل غاية  15ماي ا�ستفاد ما جمموعه  12715معتقال من هذه
املحاكمات؛
◀◀�صيغة جديدة للت�أهيل من خالل النزيل املُنْ ت ِِج عن طريق �إنتاج الكمامات
راو ُح � 20ألف كمامة
ب  21م�ؤ�س�سة �سجنية مع حتديد معدل انتاج ُي ِ
يف اليوم وفق منوذج اجلودة املُحدَّ دِ من طرف ال�سلطات املخت�صة ووفق
�ضوابط العمل املن�صو�ص عليها يف القانون املنظم لل�سجون؛
◀◀متكني ال�سجناء من �إجراء ات�صاالت هاتفية طيلة �أيام الأ�سبوع
لإخبار ذويهم؛
◀◀تكثيف املراقبة الطبية واحلمالت التح�سي�سية؛عناية خا�صة بالفئات
اله�شة من النزالء (املر�ضى ،كبار ال�سن ،الن�ساء ،الأطفال ،الأحداث
واحلر�ص على عدم خمالطتهم؛
◀◀تكثيف املواكبة والدعم الروحي والنف�سي للنزالء.

ج .مالءمة «حالة الطوارئ ال�صحية» مع االلتزامات
الدولية للمملكة املغربية
ُيجي ُز العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف مادته الرابعة للدول
هد ُد حياة الأمة،
�أطراف العهد ،ملواجهة حالة الطوارئ اال�ستثنائية التي ُت ِّ
ِا ِّت َ
خاذ �إجراءات خا�صة يتطلبها هذا الو�ضع وذلك يف �أ�ضيق احلدود.
وف�رست اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان دالالت «حالة الطوارئ»
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املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة يف تعليقها العام رقم  29ل�سنة .242001
بالعودة �إىل املكونات املذكورةُ ،ي ْ�ش ُ
رتط يف �رشعية �إجراءات الطوارئ �أن
تتوفر فيها �رشوط مو�ضوعية و�إجرائية ال حميد عنها ،وهي:

ج.1.املبادئ العامة الواجب توفرها يف قوانني الطوارئ
◀◀حالة ال�رضورة ،التي فر�ضت اتخاذ �إجراءات ا�ستثنائية ملواجهة خطر يهدد
حياة الأمة ،لعل �إعالن منظمة ال�صحة العاملية �أن فريو�س كوفيد  19هو
جائ َِح ٌة يعني �أنها ت�شكل خطرا على ال�صحة العاملية وتهدد ا�ستقرار
املجتمعات اقت�صاديا واجتماعيا وانعكا�ساتها ال�سلبية على الأمن وال�سلم
العامليني .وبالتايل تكون الإجراءات اال�ستثنائية �رضورية ل�ضمان احلقوق
ف�ض ًال عن احلقوق
املدنية وال�سيا�سية ويف مقدمتها احلق يف احلياةْ ،
االقت�صادية واالجتماعية الأ�سا�سية للحفاظ على ا�ستمرارية احلياة؛
جوب � ْأن ُي ْعلن عن هذه احلالة
◀◀�رشعية الإعالن عن حالة الطوارئُ ،و ُ
بوا�سطة قانون وا�ضح ومتاح للعموم وغري مت�ضمن لإجراءات
متييزية �أو قيود تتجاوز ما َت َ
تط َّل ُبه الو�ضعية اال�ستثنائية؛
◀◀مبد�أ التنا�سبية ،وتعني � ْأن تكون الإجراءات املتخذة متنا�سبة
ومتالئمة مع الأو�ضاع التي فر�ضتها ،وال ميكن اللجوء �إىل تقييد
احلرية �أو احلق �إال عند عدم وجود �إجراءات بديلة لتحقيق الهدف
من فر�ض حالة الطوارئ؛
�س
◀◀عدم التمييز �أو امل�س بالأوفاق الدولية الأخرى ،ال يجوز � ْأن ُم َّ
الإجراءات املتخذة ملواجهة حالة الطوارئ باحلقوق الأ�سا�سية
 224تقت�ضي القراءة ال�سليمة ملقت�ضيات اتفاقية يف جمال حقوق الإن�سان قراءتها يف تقاطع مع
مقت�ضيات االتفاقية مو�ضوع الدرا�سة ،وباقي مكونات القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون
الدويل الإن�ساين.
43

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان

املن�صو�ص عليها يف باقي ن�صو�ص القانون الدويل وخ�صو�صا القانون
الدويل الإن�ساين .ويف مقدمة ذلك � ْأن ت�ستهدف تلك الإجراءات فئة
حمددة لأي �سبب كان.25

ج�.2.ضرورة توفري ال�ضمانات وحمدودية �إجراءات الطوارئ من
حيث الزمان واملو�ضوع
رت ُط يف �إجراءات حالة الطوارئ ما يلي:
ُي ْ�ش َ

◀◀�أن تكون حمدودة يف الزمن و�أ َّ
ال ُت ْ�س َّ
تغل حالة الطوارئ لرت�سيم �إجراءات
َو ْقتِيةٍ حني �إجازتها؛

◀◀�أال تتجاوز القيود حتقيق �أهداف ال�صحة العامة واحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية الأ�سا�سية؛
◀◀�أن ُت ْعطى عناية خا�صة للفئات الأكرث ت�رضرا من حالة الطوارئ
خ�صو�صا ما يتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية (كال�صحة
والتعليم وامل�ساعدات االقت�صادية واحلماية االجتماعية )...لأن
احلد من الفوارق يعد �صمام �أمان ل�ضمان انخراط الفئات اله�شة
يف احرتام وجناح �إجراءات الطوارئ؛
◀◀ َيتِ َّم احلر�ص على تنا�سبية العقوبات املطبقة يف حالة الطوارئ،
و�رضورة مراعاة اجلانب الإن�ساين واحلاالت ال�شخ�صية يف تطبيق
تلك العقوبات ،و� ْأن ال يكون احلرمان من احلرية �إال ا�ستثناء ،و� ْأن
مد يف املقام الأول �أ�سلوب الإقناع والرتبية ملواجهة ترويج الأخبار
ُي ْع َت َ
الزائفة؛
25. Doc. ONU: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.L’Observation générale n° 29 du Comité
des droits de l’homme relative aux États d’urgence (art. 4) publiée le 31 août 2001. 2,
4,8 et 9.
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يخ�ضع تدبري حالة الطوارئ لل�شفافية وحق النا�س يف احل�صول
◀◀ ْ
على املعلومات وتداولها؛
◀◀توفري �ضمانات لعدم امل�س باحلقوق واحلريات و�إتاحة �سبل
االنت�صاف و�إجراء التحقيقات الالزمة يف ادعاءات انتهاك احلقوق
مبنا�سبة تنفيذ �إجراءات الطوارئ؛
◀◀خ�ضوع الإجراءات املتخذة لرقابة برملانية مالئمة ،ورقابة حقيقية
ل�ضمان احرتام القيود الواردة على الإجراءات املتخذة خالل فرتة
الطوارئ؛
◀◀ َيتق َّي َد ال�ساهرون على �إنفاذ القانون بال�ضوابط الناظمة ال�ستعمال
القوة �أو �أي نوع من الأ�سلحة.

ج.3.واجب �إخبار الأمني العام للأمم املتحدة والدول �أطراف العهد
مبوجب الفقرة الثالثة من املادة الرابعةُ ،ك ُّل دولة جل�أت �إىل ا�ستخدام
زم ٌة ب�إ�شعار الدول الأخرى �أطراف العهد عن
مقت�ضيات هذه الفقرة ُم ْل َ
طريق الأمني العام للأمم املتحدة بجميع الإجراءات ذات ال�صلة ب�إعالن
حالة الطوارئ ،والتي ميكن �إجمالها يف:
حد لها؛
◀◀الإ�شعار بالإعالن عن حالة الطوارئ وكذا قرار و�ضع ٍّ
ل�س ِّن الإجراءات اال�ستثنائية؛
◀◀الأ�سباب الداعية َ
◀◀املعلومات ال�رضورية املرتبطة بالإجراءات املتخذة ،و�أ�سباب بيان
اتخاذها؛
◀◀الن�صو�ص القانونية املتخذة لتدبري فرتة الطوارئ.
مح تبليغ �إجراءات الطوارئ ،للدول �أطراف العهد باتخاذ ما يلزم
َي ْ�س ُ
لتحمل م�س�ؤولياتها لإعمال مقت�ضياته ،وبالن�سبة للجنة املعنية بحقوق
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الإن�سان ،درا�سة مدى مالءمتها مع متطلبات العهد ،و ُتل ِّح على الدول
تبليغها بتلك الإجراءات مبجرد اتخاذها وعدم انتظار تقدميها يف
تقاريرها الدورية كما تتطلبه املادة  40من العهد.26

ج .4.واجبات املغرب مبوجب املادة  4من العهد
منطقيا يجب تبليغ جميع الإجراءات (قانونية� ،إدارية ،ق�ضائية،
اقت�صادية ،اجتماعية )...التي ِا ُت َخ ِ
ذت لتدبري حالة الطوارئ ال�صحية
�إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،لأنه كما �أ�سلفنا ،ال ِج َ
دال يف �أهمية
و�رضورة تلك الإجراءات ،ولكنها قد ت�شكل تقييدا حلقوق �أو حريات
ي�ضمنها العهد .فقد ِا ُت ِخذت قرارات ب�إغالق احلدود (منذ  13مار�س)
و�أخرى باحلظر ال�صحي (منذ  20مار�س) ،وبع�ضها ُع ِر�ض على الق�ضاء
الإداري ،27و�صاحب تلك القرارات مبا فيها الق�ضائية نقا�ش كبري ومن
منظار القانون الوطني وربطه بال�رضورة �أو مبد�أ ال�سيادة...ومل يقع اتفاق
ب�ش�أنها ،فما بالك ف َْح ُ�صها من زاوية القانون الدويل وخ�صو�صا انطالقا
ب علما � َّأن الدولة املغربية
من مقاربة حقوقية ،وهو جانب
غائب/مغَ َّي ٌ
ُ
ُت�سا َء ُل على �ضوئه.
فتبليغها كما �أ�رشنا �أعاله وفق ما حددته اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان ،لن يكون �إال �إيجابيا لأنه كيف ما كانت الأحوال تتوفر اللجنة
يب عمليا
على معطيات كثرية ومن م�صادر متعددة .ومن جانب �آخر ُت ُ
على التو�صية التي وجهتها �إىل املغرب عند ا�ستعرا�ضها لتقريره الدوري
 226التعليق العام رقم  ،29الفقرتان  5و.17
 227قرار حمكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط يف امللف عدد  2020/7202/422حتت عدد 210
بتاريخ  26مار�س ( 2020حكم غري من�شور).
 -الأمر اال�ستعجايل لرئي�س املحكمة الإدارية بالرباط بالنيابة ال�صادر حتت رقم  955بتاريخ 31مار�س  2020يف امللف عدد (2020/101/667حكم غري من�شور).
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ت�رشيع يت�ضمن �أحكام ًا
«�سن
ال�ساد�س يف �أكتوبر  ،2016ومطالبته ب
ِّ
ٍ
وا�ضحة عن حالة الطوارئ بحيث ال ميكن تعطيل العمل باحلقوق التي
حتميها الفقرة  2من املادة  4من العهد ب�أي حال من الأحوال ،و�أن تكفل
َتوافق مقت�ضيات �أي ا�ستثناء من ذلك مع العهد».28

ثانيا .توفري �سبل الرفاه االجتماعي
با�ستح�ضار املالحظات الأولية امل�ستخل�صة من التجارب الدولية ،وكل
واحدة ح�سب �إمكانياتها ،جنِ ُد � َّأن املغرب ويف حدود ما يتوفر عليه� ،أَ ْب َدع
�أُ�سلوب ًا ت�ضامن ّي ًا خالق ًا للتخفيف من �صدمة الأزمة ال�صحية العاملية �سواء
يف تداعياتها االقت�صادية �أو االجتماعية �أو ال�صحية ،الأمر الذي �شكل نقطة
قوة للتدبري املغربي يف مواجهة �أزمة كوفيد ،19حيث جعل بقاء الإن�سان
�سواء كفرد �أو كجماعة �أ�سا�س ًا للحدِّ من االنعكا�سات ال�سلبية لهاته الأزمة.
ركز اخليار املغربي ،على ت�أمني �أ�سا�سيات العي�ش بعيدا عن اخلوف
والهلع الذي �صاحب وما يزال هذه اجلائحة .ويف اجلانب ال�صحي،
ركز على تعا�ضد اجلهود من خالل دعوة جاللة امللك القطاع ال�صحي
الع�سكري لالنخراط �إىل جانب القطاع ال�صحي املدين ملواجه التداعيات
ال�صحية ،من جهة ،وتوفري ُ�س ُب ِل ا�ستمرار الإنتاج االقت�صادي ،من جهة
�أخرى .هذا دون �إغفال الت�ضامن يف ُب ْعدِ ه االفريقي من خالل خلق �إطار
ملواكبة البلدان الإفريقية يف تدبريها جلائحة فريو�س كورونا.
ُتي ُلنا املالحظة �أعاله ،على م�ساءلة ال�سيا�سة العمومية يف بالدنا قبل
وبعد �أزمة كوفيد 19على الأقل من زاويتني:
• •ملواجهة الأزمة ،مل ُت َدث ال جلنة �أو هيئة للتفكري واقرتاح احللول

28. Comité des droits de l’homme : Examen du sixième rapport périodique du Maroc
(CCPR/C/MAR/6), les 24 et 25 octobre 2016. §8.
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و�إمنا مت اتخاذ اجراء عملي من خالل �إحداث «ال�صندوق اخلا�ص
بتدبري جائحة فري�س كورونا امل�ستجد بهدف متويل تدابري الوقاية
ومواجهة تداعياته» بتتبع دقيق من طرف جلنة لليقظة متعددة
امل�شارب .وهذا النهج يحيلنا على م�ساءلة �إجراءات ُت ِّ
�شكل �أ�سا�س
بناء الدولة املغربية يف عهد امللك حممد ال�ساد�س ،ومنها تقرير
اخلم�سينية وتقرير هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة 29وتقرير اللجنة
اال�ست�شارية للجهوية؛

• •م�ساءلة اله�شا�شة االجتماعية التي �شكلت �صعوبة يف وجه �سال�سة
تنزيل مقت�ضيات احلجر ال�صحي ،و�أوجه اله�شا�شة متنوعة انطالقا
من كارثة التعمري �إىل ال�صحة والتعليم ومن�سوب احل�س املُواطنيcivique
واالنعكا�سات االقت�صادية وما يرتبط بتوزيع الرثوة ،والتي يجب
�أن تت�صدر قائمة ال�سيا�سات العمومية ملرحلة ما بعد �أزمة كورونا
وب�أدوات متجددة.

 .1ال�صندوق اخلا�ص بتدبري جائحة فريو�س كورونا "كوفيد "19

�أ� .إحداث ال�صندوق اخلا�ص وح�صيلته الأولية

�أُ ْحدِ َث هذا ال�صندوق بتعليمات ملكية يوم  16مار�س  2020على
�شكل ح�ساب مر�صد لأمور خ�صو�صية ،وذلك بعد امل�صادقة عليه من
لدن جمل�س ا�ستثنائي للحكومة يف نف�س اليوم و�إخبار اللجنتني املكلفتني
 229انظر من�شورات مركز درا�سات حقوق االن�سان والدميقراطية ومنها
 -ندوة �أ�سئلة العدالة االنتقالية باملغرب يف �ضوء جتربة هيئة االن�صاف وامل�صاحلةُ .نظمتبتعاون مع املركز الدويل للعدالة االنتقالية .يوليوز .2006
 -التقرير الرتكيبي للندوة الدولية حول التحول الدمقراطي باملغرب على �ضوء التجاربالدولية .ماي .2011
.http://cedhd.org/project_category/nospublications/
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باملالية بالربملان ،و ُن ِ�ش باجلريدة الر�سمية عدد  6865مكرر بتاريخ 17
مار�س .30 2020
من الزاوية املعيارية ،ا ِْع ُتمِ د يف �إحداث هذا ال�صندوق على الرت�سانة
الت�رشيعية والتنظيمية للمالية العمومية ،وبالتايل �أعفانا من جدل �رشعية
31
القرارات امل�صاحبة لإعالن حالة الطوارئ ال�صحية.
و�سيخ�ص�ص الغالف املايل لل�صندوق للتكفل بت�أهيل الآليات والو�سائل
ال�صحية ودعم القطاعات الأكرث ت�رضرا للحفاظ على منا�صب ال�شغل وتغطية
امل�ساعدات املخ�ص�صة لدعم الأجراء والعاملني يف القطاع غري املهيكل.32
بلغت ح�صيلة ال�صندوق �إىل حدود الإثنني  18ماي ما جمموعه32.7
مليار درهم ،يف حني بلغت نفقاته  13.7مليار درهم .وجاء تخ�صي�ص
النفقات على ال�شكل التايل:
• •�أزيد من  2.2مليار درهم القتناء املعدات وامل�ستلزمات الطبية
ال�رضورية ملواجهة اجلائحة ،ومن بينها اقتناء � 743رسير للإنعا�ش
و� 664رسير ا�ست�شفائي و 348جهاز تنف�س؛

• • 11.5مليار درهم لتمويل التدابري املتخذة من طرف جلنة اليقظة
االقت�صادية لدعم الذين توقفوا م�ؤقتا عن العمل ب�سبب جائحة
33
كوفيد ـ.19
 330مر�سوم رقم � 2.20.269صادر يف  16مار�س  2020ب�إحداث ح�ساب مر�صد لأمور خ�صو�صية
يحمل ا�سم «ال�صندوق اخلا�ص بتدبري جائحة فريو�س كورونا «كوفيد .»19
 331اعتمد مر�سوم ال�صندوق اخلا�ص يف مرجعياته على القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية (املادة  ،)25قانون املالية ل�سنة ( 2020املادة  ،)29املر�سوم املتعلق ب�إعداد وتنفيذ قوانني
املالية (املادة .)25
 332لالطالع على جمموع مكونات هذا احل�ساب اخل�صو�صي �سواء يف جانب دانيته �أو
مديونيته ،راجع املادة الأوىل من مر�سوم  16مار�س  2020امل�شار �إليه يف املرجع �أعاله.
333عر�ض ال�سيد وزير االقت�صاد واملالية و�إ�صالح الإدارة �أمام جمل�س امل�ست�شارين يف  19ماي
.2020متوفر على رابط الوزارةhttps://www.finances.gov.ma/ar/:
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ب .مواكبة جلنة لليقظة االقت�صادية
مل يخ�ضع ت�شكيل هذه اللجنة للنهج الذي عهدناه يف بالدنا ،و�إمنا
جاءت ك�إطفائي لإيجاد �أجوبة �رسيعة للحد من التداعيات ال�سلبية
اقت�صاديا واجتماعيا لأزمة عاملية غري م�سبوقة ،ف�أُ ْحدِ ِ
ثت ب�صورة ت�شاركية
على م�ستوى وزارة االقت�صاد وامللية و�إ�صالح الإدارة ،وتت�شكل من
�أع�ضاء من احلكومة (� 07أع�ضاء) وبنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك
املغرب واالحتاد العام ملقاوالت املغرب وجامعة الغرف املغربية للتجارة
وال�صناعة التقليدية ،وتبقى اللجنة مفتوحة على جهات فاعلة �أخرى من
القطاع العام �أو اخلا�ص .وتتلخ�ص مهمتها يف:
• •تتبع وتقييم الو�ضعية االقت�صادية الوطنية؛

• •تقدمي الأجوبة املنا�سبة لل�رضر الذي تعر�ضت له خمتلف القطاعات؛
• •و�ضع �آليات ر�صد قطاعية يتكفل بها �أع�ضاء اللجنة كل يف جمال
34
تدخله وبتن�سيق مع جميع الفرقاء املعنيني.

 .2التدابري املتخذة من طرف جلنة اليقظة االقت�صادية

�أ� .إجراءات ذات طابع اجتماعي
�أ� .1.إجراءات لدعم الأ�سر العاملة يف القطاع غري املهيكل
�إجراءات َه َّمت فئة انعدم دخلها من جراء احلجر ال�صحي ،فعالوة
على وظيفتها االجتماعية الأ�سا�سية فلها وظيفة اقت�صادية ال تقل
�أهمية واملتجلية يف حتريك عجلة اال�ستهالك .ولتفادي الإ�شكاالت التي
 334لالطالع على خمتلف الإجراءات التي اتخذتها جلنة اليقظة االقت�صادية �إىل حدود اجتماعها
الثامن بتاريخ  21ماي .2020يرجى مراجعة النافذة املخ�ص�صة للإجراءات امل�صاحبة لتدبري فريو�س
كورونا امل�ستجد مبوقع الوزارة امل�شار �إليه يف املرجع �أعاله.
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يفر�ضها تدبري هذا القطاعَ ِ ،
عولت ا�ستفادة هذه الفئة على مرحلتني:

• •املرحلة الأوىل ه َّمت الأ�رس التي ت�ستفيد من خدمة نظام امل�ساعدة
الطبية (راميد ) RAMED؛
• •املرحلة الثانية ُخ ِّ�ص َ�صت للأ�رس التي ال ت�ستفيد من خدمة راميد.35

�إىل حدود  21ماي  ،2020متت اال�ستفادة عرب مرحلتني ،حيث �شملت
املرحلة الأوىل اِ�ستفادة � 4.250.000أ�رسة والثانية  3ماليني �أ�رسة .و ُر ِ�صدت
لهذه امل�ساعدات غالف مايل بلغ  4.2مليار درهم من �صندوق تدبري
36
جائحة كورونا.
جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن وزارة املالية واكبت هذه العملية ب�إجراءات م�صاحبة
وفرت �ضمانات لنجاحها ،والتي ميكن �إجمالها يف ثالث ق�ضايا:
• •توفري منظومة �شكايات للمت�رضرين من العملية ،و�ضعت لها موقعا
اليكرتونيا 37والذي �سجل تقدمي مليوين �شكاية من طرف الأ�رس
ت قبول 800
العاملة يف القطاع غري املهيكل ،ف�إىل غاية  27ماي َ َّ
�ألف طلب ،ورف�ض � 400ألف ،يف حني بقيت حينها � 800ألف قيد
الدرا�سة؛
م َك َمةٍ غطت العملية انطالقا من �رشح م�سطرة
• •خطة توا�صل ُ ْ
تقدمي الطلبات� ،إىل �سحب الإعانات بالن�سبة للأ�رس امل�ستفيدة �أو
تقدمي ال�شكايات بالن�سبة ملن �شعر �أنه بقِ ي مت�رضراً من معاجلة
 335لالطالع على خمتلف الإجراءات والبالغات ذات ال�صلة فيما يتعلق با�ستفادة الأ�رس �أو ما
�ص للمقاوالت ،يرجى االطالع على النافذة املخ�ص�صة جلميع التدابري املتخذة من طرف
خُ ِّ�ص َ
جلنة اليقظة االقت�صادية مبوقع وزارة االقت�صاد واملالية و�إ�صالح الإدارة على الرابط التايل:
.https://www.finances.gov.ma/covid19

 336االجتماع الثامن للجنة اليقظة االقت�صادية بتاريخ  21ماي .2020
37. www.tadamoncovid.ma
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طلبه الأول ،وكذلك كيفية متكني حاالت ا�ستثنائية من �سحب
الدعم املايل املخ�ص�ص لها؛

• •ت�سخري بنية لوجي�ستيكية قوية لتغطية كافة الرتاب الوطني لإي�صال
الدعم للأ�رس امل�ستحقة له ،علما �أنه يف املرحلة الأوىل بلغت ا�ستفادة
الأ�رس يف العامل القروي حوايل  %37من جمموع الأ�رس امل�ستحقة
للدعم ،وهو املجال الدي ال يتوفر على البنيات البنكية �أو الربيدية
�أو مكاتب �إي�صال الأموال .وذلك يف احرتام تام ملتطلبات توفري
م�سافة الأمان 38بني ُمرتادي �أماكن –ثابتة �أو متنقلة –ال�ستخال�ص
م�ستحقاتهم.

�أ�.2.إجراءات خا�صة بالأجراء املنخرطني بال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي
انطالقا من كون هذا املجال م�ؤطر جيدا بن�صو�ص ت�رشيعية وتنظيمية،
كان لزاما �ضمان �رشعية الإجراءات املتخذة ،بغ�ض النظر عن �أهميتها
وا�ستعجاليتها ،ف�صدر:
ب�سن تدابري ا�ستثنائية لفائدة امل�شغلني املنخرطني
• •قانون رقم 25.20
َّ
بال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والعاملني لديهم امل�رصح
بهم املت�رضرين من جائحة كورونا وذلك من خالل تخ�صي�ص
تعوي�ض يغطي الفرتة املمتدة من  15مار�س �إىل  30يونيو ،2020
بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من خدمات التغطية ال�صحية االجبارية
والتعوي�ضات العائلية لفائدة الأجراء وامل�ستخدمني مبوجب عقود
االندماج يف مقاوالت توجد يف و�ضعية �صعبة جراء ت�أثر ن�شاطها

 338ا�ستعملنا م�صطلح «م�سافة الأمان» بدل م�صطلح «التباعد االجتماعي –distanciation
 »socialeوالذي نعتربه ترجمته قدحية ال �صلة له بواقعنا الثقايف.
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بفعل تف�شي جائحة كورونا – .19
ونظم الو�ضعية النظامية لفرتة التوقف عن العمل واالنخراطات خالل
هذه الفرتة كما �أحاط هذه الو�ضعية اال�ستثنائية بعدة �ضمانات:
◀◀خ�ضوع التدابري املتخذة للمراقبة املالية اجلاري بها العمل ال�سيما
مراقبة املفت�شية العامة للمالية واملديرية العامة لل�رضائب؛
◀◀اتخاذ االحتياطات القانونية ،ل�ضمان �رشعية القرارات امل�ستقبلية
ب�إجازتها �إمكانية متديد �رسيان مقت�ضيات هذا القانون �إىل ما بعد
 30يونيو بن�ص تنظيمي �إذا ما تطلب تطور الو�ضعية الوبائية ذلك،
�أو تنفيذ القانون ب�أثر رجعي ابتداء من فاحت �أبريل 2020؛
◀◀ا�سرتجاع الأموال املدفوعة بدون وجه حق حتت طائلة تطبيق
39
العقوبات املن�صو�ص عليها.
• •حدد مر�سوم �رشوط وقواعد اال�ستفادة من التعوي�ضات التي �أقرها
القانون رقم  25.20املتعلق ب�سن تدابري ا�ستثنائية لفائدة امل�شغلني
املنخرطني بال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والعاملني لديهم
40.
امل�رصح بهم

حددت جلنة اليقظة االقت�صادية بتاريخ  28مار�س  2020تخ�صي�ص
تعوي�ض �شهري جزايف قدره  2000درهم عالوة على اال�ستفادة من
ب�سن تدابري
 339ظهري �رشيف رقم � 1.20.59صادر يف � 23أبريل  2020بتنفيذ القانون رقم 25.20
َّ
ا�ستثنائية لفائدة امل�شغلني املنخرطني بال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والعاملني لديهم
امل�رصح بهم املت�رضرين من تداعيات تف�شي جائحة فريو�س كورونا«كوفيد .»19اجلريدة الر�سمية
عدد رقم  6877بتاريخ � 27أبريل .2020
25.20ب�سن تدابري
 440مر�سوم رقم  2.20.331ال�صادر يف � 24أبريل  2020بتطبيق القانون رقم
َّ
ا�ستثنائية لفائدة امل�شغلني املنخرطني بال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والعاملني لديهم
امل�رصح بهم املت�رضرين من تداعيات تف�شي جائحة فريو�س كورونا «كوفيد .»19اجلريدة الر�سمية
عدد رقم  6877بتاريخ � 27أبريل .2020
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التعوي�ضات العائلية وخدمات التغطية ال�صحية االجبارية .وبخ�صو�ص
ح�صيلة هذا الدعم �رصحت  134.000مقاولة عن توقف � 950.000أجري
عن العمل م�ؤقتا يف �شهر �أبريل املا�ضي ،و�رصفت التعوي�ضات املتعلقة بهم
41
بتاريخ  13ماي .2020
كما ميكن للأجراء اال�ستفادة من ت�أجيل �سداد القرو�ض �إىل غاية 30
يونيو ،2020يف حدود  3000درهم ك�أق�ساط �شهرية عن قرو�ض ال�سكن
و  1500درهم بالن�سبة لقرو�ض اال�ستهالك ،و�ستتحمل الدولة والقطاع
البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العر�ضية الناجتة عن هذا الت�أجيل.

ب� .إجراءات ذات طابع اقت�صادي
باملوازاة مع تعزيز التدخالت يف املجالني ال�صحي واالجتماعي ،تنوعت
التدخالت للتخفيف من االنعكا�سات ال�سلبية لأزمة عاملية ولتح�ضري
�رشوط �إقالع اقت�صادي ملا بعد كورونا� 19سواء من خالل الإجراءات التي
اتخذتها جلنة اليقظة االقت�صادية �أو تدخالت وزارة االقت�صاد واملالية
ال�سيما عن طريق �صندوق ال�ضمان املركزي (�ضمان �أوك�سجني� ،ضمان
املقاولني الذاتيني) ،وميكن تركيز �أهم الإجراءات املتخذة يف ثالث مكونات:
• •ت�سهيالت تتعلق بالقرو�ض البنكية �سواء من خالل ت�أجيل �سدادها
�أو �إتاحة قرو�ض بدون فائدة �أو توفري تدابري اِئْ تِ ما ِن َّية �إ�ضافية،
و�إىل حدود  21ماي  2020ا�ستفادت  17.600مقاولة من القرو�ض
امل�ضمونة من طرف الدولة ،بغالف مايل بلغ  9.5مليار درهم؛

• •�إجراءات ا�ستثنائية يف املجال اجلبائي كت�أجيل و�ضع الت�رصيحات
ال�رضيبية �أو تعليق املراقبة ال�رضيبية لغري احلائز �أو ت�أجيل الت�رصيح
 441االجتماع الثامن للجنة اليقظة االقت�صادية بتاريخ  21ماي https://www..2020
.finances.gov.ma/covid19
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بال�رضيبة على الدخل بخ�صو�ص الأ�شخا�ص الذاتيني �أو الإعفاء
�ص َف لفائدة امل�أجورين
منها – يف حدود معينةعن كل تعوي�ض ُ ِ
املنخرطني بال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي...؛

• •�إجراءات تتعلق بال�سيا�سة النقدية عن طريق تدخل بنك املغرب
لتخفي�ض �سعر الفائدة الرئي�سي ( %2بدل � )%2.5أو تو�سيع جمال
و�سائل �إعادة التمويل املتاحة للأبناك �أو تو�سيع نطاق ال�سندات
والأوراق املالية التي يقبلها بنك املغرب �أو تعزيز برنامج �إعادة متويل
جداً وال�صغرية واملتو�سطة.
املقاوالت ال�صغرية ّ
وميكن يف نف�س ال�سياق� ،إدراج خط االئتمان وال�سيولة ( 30مليار
درهم) واخلط الوقائي �ضد املخاطر الكارثية ( 270مليون دوالر) اللذين
حظيا بثقة �صندوق النقد الدويل.
عكفت جلنة اليقظة االقت�صادية يف اجتماعها الثامن على درا�سة
ُ�س ُبل حتقيق �إقالع اقت�صادي قوي مع تعزيز �أُ ُ�س ِ�س امت�صا�ص ال�صدمات
اخلارجية عن طريق اعتمادها ل:
• •�آلية �ضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة �إقالع املقاوالت ما بعد
الأزمة (�إقالع املقاوالت ال�صغرية� ،ضمان �إقالع)؛

• •ت�رسيع �أداء امل�ستحقات من طرف امل�ؤ�س�سات العمومية للمقاوالت
اخلا�صة؛
• •تقوية الت�شاور مع الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب لتدعيم
42
خطط الإنعا�ش القطاعية.
 442لالطالع على تفا�صيل خمتلف الإجراءات االقت�صادية .يرجى مراجعة عر�ض وزير االقت�صاد
واملالية و�إ�صالح الإدارة �أمام جمل�س امل�ست�شارين يف  19ماي .2020وبالغ االجتماع الثامن
للجنة اليقظة االقت�صادية .مراجع �سبق ذكرها.
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ثالثا .احلق يف التعليم وتكاف�ؤ الفر�ص
�أولت خمتلف املواثيق وال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أهمية كربى
للتعليم ،ملا له من دور هام يف التنمية ،وتداخله مع احلقوق الأخرى،
وباعتباره يلعب دورا بارزا يف �ضمان كرامة الإن�سان وحريته وتفجري
طاقاته الكامنة ،خا�صة و�أنه يعترب و�أنه حقٌ يف ذاته من جهة ،وحقٌ
متكيني لإعمال حقوق �أخرى من ناحية �أخرى .لذلك احتل احلق يف
التعليم حيزا خا�صا يف ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل
كافة اتفاقيات حقوق الإن�سان الالحقة ،نذكر منها ملادة  26من الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان واملادتني  13و 14من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية .كما كر�س الد�ستور املغربي يف عدد
من ف�صوله احلق يف التعليم لكل مواطن على قدم امل�ساواة بدون �أدنى
متييز كان ،وذلك من خالل مقت�ضيات الف�صول  33 ،32 ،31و.168

 .1التعليم عن بعد ك�إجراء احرتازي
وتفاعال مع �إجراءات احلجر ال�صحي املعلنة ،قررت وزارة الرتبية الوطنية
بتاريخ  13مار�س  2020وب�صفة ا�ستثنائية ،تعليق الدرا�سة احل�ضورية،
انطالقا من يوم االثنني  16مار�س  ،2020بجميع امل�ؤ�س�سات التعليمية
واجلامعية وكذا م�ؤ�س�سات التكوين املهني وتكوين الأطر� ،سواء العمومية
�أو اخل�صو�صية ،وكذا مدار�س البعثات الأجنبية ومراكز اللغات ومراكز
الدعم الرتبوي.
ومبا�رشة بعد تعليق التعليم احل�ضوري ،عملت الوزارة على تنزيل
خطة وطنية من �أجل �ضمان اال�ستمرارية البيداغوجية وذلك من خالل
�إطالق عملية «التعليم عن بعد» مع الت�أكيد على �أن الأمر ال يتعلق بتاتا
بعطلة مدر�سية ا�ستثنائية بل بتعوي�ض التعليم احل�ضوري بالتعليم عن
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بعد وبالتايل دعوة املتعلمات واملتعلمني �إىل �رضورة موا�صلة حت�صيلهم
الدرا�سي .واتخـذت احلكومـة عـددا مـن الإجراءات لتوفـر العمليـة
التعليميـة عـن بعـد ،مـن قبيل جمموعـة مـن الدعامـات الرقميـة ،بف�ضـل
انخـراط قـوي وجهـود متوا�صلة للأطر التعليميـة والرتبوية والتقنية.

قطاع الرتبية الوطنية

• •تـم الـ�رشوع ابتـداء مـن يـوم  16مـار�س  2020يف تنزيـل
عمليـة التعليـم عـن بعـد مـن خالل �إطـالق البوابـة الإلكرتونية
 ،TelmidTICEوالتـي توفـر م�ضامن رقميــة م�صنفــة تغطــي كافــة
الأ�سالك وامل�ستلزمات التعليميــة وجممــوع املواد الدرا�سـية ،حيـث
تـم توفـري  4500مــادة رقميــة .ويبلغ معـدل م�ستعملي هـذه املن�صة
ما يفوق � 600ألـف م�سـتعمل وم�ستعملة يوميـا .كمـا متت تعبئـة
قنـوات القطـب العمومـي لبـث الـدرو�س امل�صورة ،مـا مكـن مـن
تغطيـة جميـع امل�ستويات الدرا�سـية مـن ال�سـنة الأوىل ابتدائي �إىل
ال�سـنة الثانيـة بكالوريـا ،لـي ت�صـل الـدرو�س �أي�ضـا �إىل التالميذ
الذيـن ال ي�سـتطيعون الولـوج �إىل الإنرتنيت ،وال �سـيما مـن �أبنـاء
العـامل القـروي ،الذيـن يتوفـر  91%مـن �سـكانه علـى التلفـاز ،ح�سب
�آخر �إح�صاء يهم املو�ضوع (.)2015

ولأجل متكني الأ�ساتذة مــن التوا�صــل املبا�رش مــع تالميذهم،
وكــذا تنظيــم دورات للتعليــم عــن بعــد ،تــم �إطالق العمــل باخلدمــة
الت�شــاركية املدجمة يف منظومـة «م�سـار».

قطاع التكوين املهني
تـم العمـل عـلى ت�أميـن �آليـات التكويـن عـن بعـد وكـذا موا�صلـة توفـر
الربنامج التكوينـي عـن بعـد ،وب�شـكل متكامـل ،مـن خلـال جملـة مـن
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التدابيـر ،مـن �أهمهـا :و�ضـع دعامـات رقميـة للأق�سام االفرتا�ضية ،يتـم
حتميلهـا مـن طـرف املتدربني اعتمـادا علـى احل�سـابات التـي يتوفـرون
عليهـا �سـلفا ،والتـي �رشع العمـل بهـا ر�سـميا ابتـداء مـن تاريـخ 19
مـار�س ، 2020بالإ�ضافة �إىل الو�سـائل الأخرى املتاحة كالربيد الإلكرتوين
وتطبيقـات التوا�صـل االجتماعي؛ توفــر حمتويــات التكويــن الالزمة
عـلـى املن�صة الإلكرتونية لفائــدة املكونني تهــم كافــة قطاعــات التكويــن،
عـلـى خمتلــف م�ســتويات التكويــن؛ �إعطـاء الـدرو�س عـن بعـد بالن�سـبة
مل�ؤ�س�سات التكويـن املهني اخلـا�ص ،باعتـماد احللـول الرقميـة ،وو�ضـع
دليـل للتكويـن املهني اخلـا�ص عـن بعـد ،وهـي حلـول موجهـة لفائـدة
 82.000متدربـة ومتـدرب.

قطاع التعليم العايل والبحث العلمي
بخ�صو�ص هذا القطاع ،عملت امل�ؤ�س�سات اجلامعية على متكني الطلبة
من التح�صيل اجلامعي عرب دعامات متعددة منها البوابـات واملواقع
الإلكرتونية للم�ؤ�س�سـات اجلامعيـة ومن�صـات م�ؤ�س�سـات التعليـم العايل
غـري التابعـة للجامعـات وكـذا م�ؤ�س�سـات التعليـم العايل اخلـا�ص؛ كما مت
العمـل عبـر جمموعـة مـن املن�صات الرقميـة التفاعليـة املعروفة التـي تتيـح
للطالـب خا�صيـة امل�شاركة والأخذ والعطـاء عـن بعـد مـع الأ�ستاذ ف�ضال
عن الإذاعة والتلفزة.
وارتباطـا مبجال البحـث العلمـي� ،أطلقـت احلكومـة برناجمـا لدعـم
البحـث العلمـي والتكنولوجـي املتعلق بفـريو�س كورونـا امل�ستجد بدعـم
مايل قـدره  10ماليني درهـم ،بهـدف تعبئـة فـرق البحـث املغربية مـن
�أجـل عمـل م�شـاريع البحـث العلمـي يف املجاالت املتعلقة بهـذا الوبـاء يف
�أقـرب وقـت ممكـن.
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 .2التعليم عن بعد وتكاف�ؤ الفر�ص
كان �إقرار عملية التعليم عن بعد منا�سبة �أخرى للحديث عن �أهمية
تكاف�ؤ الفر�ص يف �ضمان احلق يف التعليم للجميع ،حيث مت اعتبار هذا
النوع من التعليم ،و�إن كان قد وفر اال�ستمرارية البيداغوجية دون توفري
الو�سائل املادية واللوج�ستيكية الالزمة لتحقيق و�إجناح هذه العلمية،
مبثابة �إق�صاء لعدد كبري من التالميذ والتلميذات من الأ�رس التي ال
تتوفر على حوا�سيب �أو لوحات ذكية �أو تغطية �شبكة الإنرتنت مطالبة
باتخاذ تدابري �إ�ضافية تراعي الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية للتالميذ
والتلميذات وت�أخذ بعني االعتبار بيئتهم وبيئتهن الثقافية والأ�رسية،
حتقيقا لتعليم عمومي جماين �ضامن لتكاف�ؤ الفر�ص مبني على مبد�أ
امل�ساواة وعدم التمييز .بيد �أن الوزارة ،و�ضمانا للإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص
بني جميع املتعلمات واملتعلمني ،وكذا مراعاة التفاوتات احلا�صلة بني
الأ�رس يف جمال ت�أطري ومواكبة بناتهم و�أبنائهم ،اتخذت عددا من
القرارات القطاعات الثالثة منها:
◀◀توظيف القنوات التلفزية العمومية يف العملية التعليمية وفق جدولة
حمددة
◀◀عدم ا�ستئناف الدرا�سة احل�ضورية بالن�سبة جلميع التالميذ واملتدربني
والطلبة �إىل غاية �شهر �شتنرب املقبل بكافة امل�ؤ�س�سات العمومية
واخل�صو�صية والبعثات الأجنبية؛
◀◀موا�صلة تفعيل اال�ستمرارية البيداغوجية عرب عملية «التعليم عن
بعد»� ،إىل نهاية املو�سم الدرا�سي احلال؛
◀◀االقت�صار بالن�سبة لقطاع الرتبية الوطنية ،فقط على تنظيم امتحان
البكالوريا ح�ضوريا وفق جدولة زمنية حمددةواعتماد الدرو�س
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التي مت حت�صيلها قبل حالة الطوارئ �ضمانا لتكاف�ؤ الفر�ص� ،أي 14
43
مار�س .2020
وقد كانت وراء ال�سعي �إىل توفري تكاف�ؤ الفر�ص و�إجناء التجربة ما �أمكن
جهود ن�ساء ورجال الرتبية والتعليم وهم يعملون من خلف ال�شا�شات
واملواقع التعليمية لإنتاج موارد رقمية ودرو�س م�صورة وم�ستن�سخة
وت�سخري حتى �إمكانيتهم الذاتية.
يبدو جليا �أن اللجوء �إىل «التعليم عن بعد» كان هو احلل املمكن
ل�ضمان اال�ستمرارية البيداغوجية يف ظل تعليق الدرا�سة احل�ضورية
يف �سياق تدابري احلجر ال�صحي التي اتخذتها احلكومة ،غري �أن هذه
التجربة ت�ستوجب عملية تقييمية علمية ومو�ضوعية من �أجل الوقوف
على مواطن قوتها و�ضعفها وذلك يف �أفق االرتقاء بالتعليم عن بعد
وم�أ�س�سته باعتباره مكمال للتعليم احل�ضوري.

رابعا .تدبري املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي يف زمن
الأزمة ال�صحية
ميتد نطاق اخل�صو�صية كحق عام حلماية ال�شخ�ص من كافة �أوجه
االعتداءات والتدخل يف حياته �أيا كان مظهرها �أو طبيعتها ال�سيما من
خالل ا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة يف الإعالم واالت�صال مبا يقت�ضيه
ذلك من حق الأفراد يف ال�سيطرة على معطياتهم ال�شخ�صية ملواجهة
حتديات الع�رص الرقمي.

 443لالطالع على معطيات �أكرث ،ميكن الرجوع �إىل جواب ال�سيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي جل�سة الأ�سئلة ال�شفهية املربجمة مبجل�س النواب يوم
االثنني  18ماي 2020على موقع الوزارة
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وملواجهة خماطر �إمكانية �إ�ساءة ا�ستعمال معاجلة املعطيات ال�شخ�صية
للأفراد ،كان ال بد من توفري حماية للحياة اخلا�صة واخل�صو�صية الفردية
مالئمة لتحديات انت�شار التكنولوجيا احلديثة يف خمتلف مناحي احلياة
الع�رصية ،لذا �رشعت اململكة يف حتديث املنظومة القانونية ب�سن قوانني
ذات ارتباط بتكنولوجيا املعلومات يف ثالثة �أبعاد :و�ضع �آليات تعزيز
الثقة الرقمية ،و�أُ ُ�س�س حماية جيل جديد من حقوق الإن�سان (املعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي) ،وتوفري املتطلبات املعا�رصة للت�شجيع على
اال�ستثمار ذي ال�صلة باملعطيات.
راهنا ،تت�شكل الرت�سانة القانونية حلماية املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي من ثالثة مكونات تتكامل فيما بينها:
• •ﺍﻟﻔ�ﺼﻞ  24من د�ستور اململكة الذي ين�ص على � َّأن «ﻟﻜﻞ �ﺷﺨ�ﺺ
ﺍﺤﻟﻖ ﻲﻓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﺨﻟﺎ�ﺻﺔ»؛
• •االن�ضمام وامل�صادقة على اتفاقيات دولية ت�ضمن حماية احلياة
اخلا�صة (العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية) وحماية املعطيات
44
ذات الطابع ال�شخ�صي (اتفاقية جمل�س �أوروبا رقم )108؛
• •القانون رقم  0809املتعلق بحماية الأ�شخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ،و�إحداث اللجنة الوطنية ملراقبة
45
حماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي.
44. la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel à laquelle le
Royaume du Maroc a adhéré en date du 28/05/2019.Disponible au :https://www.
coe.int/en/web/portal/home.

 445ظهري �رشيف رقم � 1.09.15صادر يف  18فرباير  2009بتنفيذ القانون رقم  09.08املتعلق
بحماية الأ�شخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ،اجلريدة الر�سمية
عدد  5711بتاريخ  23فرباير .2009
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 .1و�ضعية املعطيات ال�صحية يف القانون ويف حالة الطوارئ
ال�صحية

�أ .و�ضعية املعطيات ال�صحية من الزاوية املعيارية

�صنف القانون املغربي املعطيات ال�صحية �ضمن املعطيات احل�سا�سة مبا
يف ذلك املعطيات اجلينية ،فعالوة على �رضورة �أن تكون معاجلتها نزيهة
وم�رشوعة ،وجممعة لغايات حمددة ومتنا�سبة مع هذه الغايات ،والر�ضى
ال�رصيح لل�شخ�ص املعني باملعطيات و�ضمان حقوقه املكفولة بالقانون؛
فمعاجلتها تخ�ضع لإذن م�سبق ،ي�ستثنى من ذلك بخ�صو�ص املعطيات
اجلينية ،املعطيات امل�ستعملة من لدن م�ستخدمي ال�صحة لأغرا�ض طبية،
46
�سواء تعلق الأمر بالطب الوقائي �أو بالفحو�صات �أو العالجات.
َي ْ�ستنِ ُد الأ�سا�س القانوين للإذن امل�سبق على:

• •قانون يحدد �رشوط معاجلة املعطيات ال�صحية؛

• •�إذن م�سبق متنحه اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات
الطابع ال�شخ�صي بناء على الر�ضا ال�رصيح لل�شخ�ص املعني �أو
االلتزام القانوين �أو النظامي للم�س�ؤول عن املعاجلة.
�أي�ض ًا ،ميكن للجنة الوطنية منح الإذن امل�سبق يف احلاالت التالية:
• •حماية امل�صالح احليوية لل�شخ�ص املعني �أو ل�شخ�ص �آخر� ،أو يف
حالة عدم التمكن بالإدالء باملوافقة نتيجة عجز بدين �أو قانوين؛

• •املعطيات املعاجلة �سبق الت�رصيح بها علنا من طرف ال�شخ�ص املعني؛
• •املعاجلة ح�رصا لالعرتاف بحق �أو ممار�سته �أو الدفاع عنه �أمام العدالة.

47

 446املرجع ال�سابق ،املادة (1فق )3واملادة (12فق �،1أج).
 447نف�س املرجع ،املادة .21
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كما �أن هذه املعطيات تخ�ضع لقواعد �صارمة فيما يتعلق ب�رسية
48
و�سالمة املعاجلات وال�رس املهني.

ب .تدبري املعطيات ال�صحية يف حالة الطوارئ ال�صحية
ُت ِّ
�شكل املعطيات ال�صحية عن�رصا �أ�سا�سيا حلماية احلياة اخلا�صة
املكر�سة د�ستوريا يف الف�صل  24من الباب الثاين املخ�ص�ص للحريات
واحلقوق الأ�سا�سية ،والذي هو ،كما �أ�رشنا« ،حق عام َي ْهدِ ُف حلماية
ال�شخ�ص من كافة �أوجه االعتداءات والتدخل يف حياته �أ ّي ًا كان مظهرها
�أو طبيعتها» .ومبا �أن احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب
غري قابلة لأي نوع من اال�ستثناء �أو االنتقا�ص مهما كانت الظروف ف�إن
جتميع ومعاجلة املعطيات ال�صحية يبقى خا�ضعا للقواعد العامة املُ ِّ
نظ َمةِ
له وال�سارية املفعول.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الق�ضاء املغربي ي َّت ِجه �إىل تعزيز هذا التوجه� ،إذ
اعترب � ْأم ٌر �صادر عن قا�ضي امل�ستعجالت باملحكمة الإدارية بالرباط � َّأن
«ت�ضمني �شهادة العمل املطلوبة من طرف موظف مالحظة ت�شري �إىل
غيابه ب�سبب م�ضاعفات مر�ضه...م�سا�س مبعطياته ال�شخ�صية احل�سا�سة
دون �إذنه ور�ضاه» .وبالتايل �أَ َم َر حتت طائلة غرامة تهديدية ب�إزالة
املعطيات ال�شخ�صية املتعلقة بالو�ضعية ال�صحية للمدعية من �شهادة
49
العمل امل�سلمة لها.
بالعودة �إىل مر�سوم قانون املتعلق ب�سن حالة الطوارئ ومرا�سيم �إعالنها
�أو متديدها ب�سائر �أو جزء من الرتاب الوطني ف�إنها تتعلق ب�إجراءات
�س
تنظيمية لتدبري مواجهة خطر انت�شار جائحة كوفيد ،19ف�إنها ال َ ُ
ت ُّ
 448نف�س املرجع ،املادة  23وخ�صو�صا املادة .24
�449أمر رقم  418يف امللف عدد .2019/7101/10147الق�ضاء امل�ستعجل ،املحكمة الإدارية الرباط
(غري من�شور).
63

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان

الأ�س�س القانونية لتدبري معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي،
وبالتايل تبقي خا�ضعة للقانون رقم  09.08وللأذون امل�سبقة التي متنحها
اللجنة الوطنية وملراقبة مدى احرتام امل�س�ؤولني عن املعاجلة للرتاخي�ص
املمنوحة لهم.

 .2اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي يف مواجهة حتديات �أزمة كوفيد 19
انطالقا من َك ْون «املعلوميات يف خدمة املواطن ،وتتطور يف �إطار
التعاون الدويل .ويجب �أال مت�س بالهوية واحلقوق واحلريات اجلماعية
�أو الفردية للإن�سان .وينبغي �أَ َّ
ال تكون �أداة لإف�شاء �أ�رسار احلياة اخلا�صة
للمواطنني».50
حتر�ص اللجنة الوطنية على احرتام القانون وحمايته ،ويف نف�س
الوقت حت�سي�س ،من جهة ،امل�س�ؤولني عن معاجلة املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي وخ�صو�صا تلك امل�صنفة معطيات ح�سا�سة بتحديات اللجوء
�إىل تقنيات رقمية معينة ،ومن جهة �أخرى ،الأ�شخا�ص املعنيني بحقوقهم
والتزاماتهم51.وذلك من خالل �إيجاد حلول عملية مالئمة لو�سطنا
الإنتاجي واملجتمعي ،ت�أخذ بعني االعتبار التوفيق بني تدبري املخاطر
ال�صحية وم�ساعدة منو الن�شاط االقت�صادي وان�شغاالت املواطنني
ب�ش�أن انتهاك حياتهم اخلا�صة ومعطياتهم ال�شخ�صية .مع الت�شديد
على �رضورة � ْأن َيتِ م التوفيق يف �إطار احرتام ال�رشعية وما تتطلبه
الأخالقيات مبفهومها الإن�ساين النبيل وكل ما يعزز الثقة الرقمية بني
جميع مكونات املجتمع.
 550الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من القانون رقم .09.08
 551املادة  29من القانون رقم .09.08
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�أ .احلر�ص على احرتام ال�شرعية يف �إطار التعاون
بعدما تناهى �إىل علم اللجنة الوطنية عرب و�سائل الإعالم ،رغبة
احلكومة اعتماد تطبيق ل «تتبع خمالطي املر�ضى» وانطالقا مما تثريه
هذه التطبيقات من نقا�شات وتخوفات جمتمعية .وبعد ت�سجيلها لأهمية
الإجراءات اال�ستباقية التي اتخذتها احلكومة ،وبهدف �ضمان جناعة
التطبيقات امل�ستعملة ،جددت اللجنة ت�أكيدها على �رضورة تعزيز الثقة
ويف مقدمتها الثقة الرقمية .ومتحورت تو�صياتها حول ُمك ِّو َن ْ ِ
ي:

�أ.1.ت�أكيد املبادئ الأ�سا�سية الناظمة لتدبري املعطيات
ال�شخ�صية

• •التنا�سبية وا�ستغالل حد �أدنى من املعطيات ،كجزء من �أدوات التقييم
يف �سياق حتليل مو�سع للمخاطر ،مما ي�سمح بتقييم �إيجابيات
و�سلبيات كل ا�ستخدام فيما يخ�ص مدى احرتامه للحياة اخلا�صة
وباقي احلقوق الأ�سا�سية الأخرى؛

• •مراقبة الولوج ،بوا�سطة الت�أكد من �أن من الولوج �إىل املعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي ال�رضورية لتنفيذ الغاية املعلنة حم�صور يف
ال�سلطات امل�ؤهلة لذلك فقط؛
• •احرتام الغاية املعلنة ،من خالالحلر�ص على عدم �إعادة ا�ستعمال
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي بخالف الغاية املعلنة؛

• •االحتفاظ باملعطيات يف حدود حتقيق الغاية املعلنة ،لذا يجب
�إتالف املعطيات التي مت جتميعها وتوليدها فور انتهاء حالة الطوارئ
ال�صحية ،با�ستثناء املعطيات التي ميكن �أن ت�ساهم يف البحث
العلمي ،ودون �أن ت�سمح بالتعرف على الأ�شخا�ص الذاتيني؛
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• •مبد�أ ال�شفافية ،عن طريق �إخبار امل�ستخدم امل�ستهدف بالغاية املعلنة
والو�سائل املعتمدة لتحقيقها؛
• •احلق يف الإخبار ،بوا�سطة تقا�سم� ،أو الن�رش العمومي ،لل�شفرة التي مت
تطويرها ،والبنيات الهند�سية والتقنيات امل�ستخدمة من خالل ال�سماح
بافتحا�ص مواطني �أو م�ؤ�س�ساتي وفق امل�ساطر القانونية ال�سارية
املفعول .كما �سيج�سد هذا النهج احرتام حق الو�صول �إىل املعلومات.

�أ�.2.ضوابط �شفافية وتنا�سبية التطبيقات امل�ستعملة
�أو�صت اللجنة الوطنية ب�رضورة،

• •ا�ستخدام هذا النوع من التطبيقات على �أ�س�س الثقة ب�صفة تطوعية
ولي�س على �أ�س�س �إلزامية ي�صعب تنزيلها على �أر�ض الواقع؛

• •� ْأن يكون التطبيق جمرد مكمل ل�سيا�سة الك�شف واالختبارات
�ضمانا لنجاعة تتبع الأ�شخا�ص امل�صابني؛
• •�أن تكون هناك تنا�سبية بني الغاية والو�سائل امل�سخرة لتحقيقها ،من
خالل التمييز بني و�سائل «التتبع»  - tracing -التي تتيحها تقنيات
مثل البلوتوث ،والو�سائل من نوع التعقب »  « trackingالذي تتيحه
تقنيات مثل التحديد املوقعي  géolocalisationونظام حتديد املواقع
جغرافيا ()GPS؛
• •التحكم يف الرموز وال�شفرات التي مت تطويرها والبنيات الهند�سية
52
التي مت اعتمدها.
52. Communiqué de presse du 16/04/2020 : La CNDP à la disposition du
gouvernement pour renforcer, en termes de respect de la vie privée, ses politiques
proactives. Disponible au :https://covid19.cndp.ma/fr/communiques.html https://
covid19.cndp.ma/fr/communiques.html .
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ب .تو�سيع �سبل ال�شراكة مع الفاعلني تعزيزا للثقة الرقمية
م�ساهمة منها يف توفري �سبل جناح تدبري حالة الطوارئ ال�صحية
وتفادي معيقات ا�ستمرارية الن�شاط االقت�صادي يف ظل احرتام �ضوابط
ال�رشعية وتوجهات ال�سيا�سات العمومية اخلا�صة بهذه املرحلة ،كثفت
اللجنة الوطنية لقاءاتها �سواء مع الفاعلني العموميني(االدارة العامة للأمن
الوطني)�أو الفاعلني االقت�صاديني كاجلمعية املغربية لقطاع العالقة مع
الزبناء – � – AMRCأو الفدرالية املغربية لتكنولوجيات املعلومات واالت�صال
وترحيل اخلدمات –  ،– APEBIوذلك بهدف مواكبتهم يف احللول
املقرتحة من �أجل تدبري �أف�ضل لفرتة احلجر ال�صحي مبا ي�ضمن الثقة يف
التطبيقات �أو اقرتاحات تدبري ف�ضاءات العمل.
فاللجنة الوطنية التزمت بتوفري الرتاخي�ص الالزمة لذلك ،ويف الزمن
الذي تتطلبه حالة الطوارئ ال�صحية �إ�ضافة �إىل املواكبة التقنية للجهات
�صاحبة امل�شاريع .ومن جانبهم التزام الفاعلني مبالءمة تطبيقاتهم
وتدخالتهم مع القانون رقم  09.08مبا ي�ضمن خ�صو�صية الأ�شخا�ص
53
املعنيني بتلك التطبيقات وحماية معطياتهم ذات الطابع ال�شخ�صي.

� .3إ�شكاالت تدبري ق�ضايا ال�صحة زمن حالة الطوارئ ال�صحية
جتدر الإ�شارة �إىل �أن اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ال�شخ�صية
� ْأولَ ِت خالل هذه ال�سنة اهتماما خا�صا ملعاجلة املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي ،وذلك من خالل:
 553انظر البالغات التالية:

--

Communiqué de presse du 26/03/2020 : CNDP et APEBI La célérité des projets
et le respect du droit ne sont pas incompatibles.
-- Communiqué de presse du 27/03/2020 : CNDP et AMRC Télétravail et
protection des données à caractère personnel.
Disponibles au : https://covid19.cndp.ma/fr/communiques.html
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• •�إقرارها �أن حماية املعطيات ال�شخ�صية املتعلقة بال�صحة ،متثل �إحدى
�أولويات عمل اللجنة لـ�سنة 2020؛

• •و�ضع عملها يف �صلب زمن تدبري �أزمة وباء كوروناكوفيد 19
وتبنت موقفا خا�صا مالئما لهاته الفرتة ،يقوم على �أ�سا�س:
◀◀�أن تدبري املخاطر ال�صحية ،يف ظل حالة الطوارئ� ،ستكون لها
الأولوية ب�صورة �آلية؛
◀◀تقييم ما ُي ْعر�ض على اللجنة ،حالة بحالة من خالل التوازن بني
املخاطر ال�صحية وخماطر انتهاك احلياة اخلا�صة؛
◀◀�إحداث �سجل خا�ص لتتبع املعاجلات ذات الطابع اال�ستعجايل
املرتبطة بالأزمة ،و�إتاحته للعموم ،مع العمل على حتيينه ب�صورة
منتظمة؛
◀◀بعد اخلروج من الأزمة ،مراجعة ت�شاركية لل�سجل اخلا�ص
وللمعاجلات املرخ�ص بها ،من �أجل الت�أكد من حتقيق التوازن بني
املخاطر ال�صحية وحماية احلياة اخلا�صة ،مع الأخذ بعني االعتبار
اال�ستثمارات االقت�صادية املنجزة يف �إطار املعاجلات املرخ�ص بها.
• • َّ
�شكل بالغ � 16أبريل  2020فِ قْ َه اللجنة فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية
املرغوب يف ن�رشها يف �إطار الوقاية من فريو�س كوروناكوفيد 19؛
• •من الزاوية امل�ؤ�س�ساتية لت�أطري هذا الو�ضع ،و�ضعت اللجنة الوطنية
نظام يقظة انطالقا من تتبعه لتطور هذا املو�ضوع على ال�صعيد
الدويل ،وجلوئه خلرباء تقنيني وطنيني ودوليني لبناء �آرائه اخلا�صة
ال�سيما قيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية.

يت�ضح مما �سلف �أن اللجنة الوطنيةْ � ،أر َ�ست و�ضعا تنظيميا م�ستمدا
من ال�رشعية القانونية الوطنية والتزامات اململكة املغربية يف املجال الدويل،
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و�ساهمت من جانبها ويف حدود الإمكانيات املتوفرة لها يف ن�رش ثقافة
الثقة الرقمية.

�أ .التطبيقات يف جمال مراقبة احرتام احلجر ال�صحي �أو
متابعة املخالطني
�أ.1.التطبيقات امل�ستعملة الحرتام احلجر ال�صحي

ن�رشت املديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا عرب الهواتف املحمولة
لرجال ال�رشطة ال�ساهرين على نقاط املراقبة بهدف الت�أكد من احرتام
الأ�شخا�ص ملتطلبات احلجر ال�صحي .ولهذا الغر�ض �أُ ْحدِ َث فريق عمل
من طرف اللجنة الوطنية واملديرية العامة بغر�ض درا�سة عنا�رص حماية
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي للتطبيق املذكور.
وخل�ص فريق العمل �إىل � َّأن:

• •الغاية من التطبيق تتحدد فقط يف احرتام متطلبات احلجر
ال�صحي؛
• •تت�أ�س�س �رشعية املعاجلة على تنفيذ مهمة تدخل يف نطاق ال�صالح
العام؛
• •تنح�رص معاجلة املعطيات ال�شخ�صية يف ا�ستغالل حد �أدنى من
املعطيات ،مما يجعلها متنا�سبة مع الغاية من احلفاظ على احرتام
احلجر ال�صحي؛

• •عدم االحتفاظ ب�أية معطيات بالهواتف النقالة لرجال ال�رشطة ،ويتم
يف نهاية كل �أ�سبوع �إتالف املعطيات ال�شخ�صية املجمعة ،وب�صفة
54
نهائية مع نهاية حالة الطوارئ ال�صحية.
54. CNDP : Le déploiement par la DGSN d’une application mobile durant la période
d’état d’urgence sanitaire. Communiqué de presse du 22/04/2020.
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�أ.2.تطبيق تتبع خمالطي املر�ضى "وقايتنا"
يف �إطار مواجهة مكافحة انت�شار فريو�س كوروناكوفيد� ،19أطلقت
وزارة ال�صحة يف فاحت يونيو  2020تطبيقا هاتفيا يحمل ا�سم «وقايتنا»
بهدف الإ�شعار باحتمال التعر�ض لفريو�س كوفيد.19وهو تطبيق �ساهم
يف تطويره �إىل جانب وزارة ال�صحة ،وزارة الداخلية والوكالة الوطنية
لتقنني املوا�صالت ووكالة التنمية الرقمية وجمموعة فاعلني اقت�صاديني
متطوعني ب�صفة ُمواطنِ َّية لتطوير تطبيق مغربي.
من زاوية املالءمة مع القانون رقم 09.08

مبا �أن املعطيات ال�شخ�صية املعاجلة غري منظمة بن�ص ت�رشيعي
خا�ص ،كان لزاما قبل الإطالق الفعلي لتطبيق «وقايتنا» ،عر�ضه على
اللجنة الوطنية بتاريخ � 27أبريل  ،2020من �أجل درا�سة مدى مالءمة
هذا التطبيق ملقت�ضيات القانون املتعلق بحماية املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي ،مبا يف ذلك الغاية املتوخاة واملتمثلة يف دعم التدبري ال�صحي
النت�شار جائحة كوفيد.19
انكبت اللجنة الوطنية ما بني � 27أبريل و 10ماي  ،2020على
فح�ص خمتلف مكونات الطلب مع فريق امل�رشوع امل�س�ؤول عن تنفيذه
وخ�صو�صا مع جمموعة العمل املكلفة بحماية املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي .مت حتليل خمتلف مكونات التطبيق التقنية والوثائق ذات
ال�صلة به .وقفت اللجنة الوطنية على � َّأن ال�ساهرين على هذا امل�رشوع
اعتربوا احرتام املعطيات ال�شخ�صية عن�رصا �أ�سا�سيا منه ،وذلك من خالل
اعتماد مبد�أ احرتام اخل�صو�صية منذ مرحلة الت�صميم.Privacybydesign
�ساعدت هذه املنهجية على توفري �أر�ضية �سليمة ملعاجلة التطبيق
حد
للمعطيات ال�شخ�صية املح�صل عليها ،عالوة على اعتماده ا�ستغالل ٍّ
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�أدنى من املعطيات مما ي�سهل تنا�سبيتها مع الغاية املحددة له.

من زاوية الفر�ضيات التي اعتمدها تطبيق "وقايتنا"
اعتمد التطبيق جميع املبادئ الواردة يف بالغ اللجنة الوطنية بتاريخ
� 16أبريل  ،2020نذكر منها� ،أنه ي�ستعمل ح�رصا على �أ�سا�س طوعي،
واعتماده التقنية الأقل اقتحامية خل�صو�صية الإن�سان باعتماده البلوتوت
لتتبع خمالطي املر�ضى بدل التعقب �أو اقتفاء الأثر التي متكن منها
تقنيات مثل النظام العاملي لتحديد املواقع �أو حتديد املوقع اجلغرايف
«م ْن» �أي البحث عن �شخ�ص
لأن الغاية من التطبيق تكمن يف حتديد َ
م�صاب ولي�س «�أَ ْي َن» �أي البحث عن املكان الذي يتواجد به ال�شخ�ص،
ومن زاوية حماية اخل�صو�صية هناك فرق كبري بني امل�س�ألتني لأن البحث
عن مكان تواجد ال�شخ�ص تف�ضي �إىل تكون �شخ�صية رقمية متاحة
للعموم والتي من خاللها ميكن حتديد هوية ذلك ال�شخ�ص وميوالته يف
جميع مناحي احلياة اخلا�ضعة للتعقب ومعها تنمحي احلميمية وكل
ما يرتبط بها من معطيات ذات طابع �شخ�صي ،وكذا توفر التطبيق يف
امل�صادر املفتوحة...

من زاوية ال�ضمانات
�أجازت اللجنة الوطنية تطبيق «وقايتنا» على �أ�سا�س فر�ضيات حمددة
فعال و�أحاطته ب�آليات متابعة متعددة:
• •ن�رش تقرير مف�صل عن تطبيق «وقايتنا»؛
• •�ستخ�ص�ص اللجنة الوطنية �أول مهمة رقابية لتطبيق «وقايتنا»؛
• •�إن�شاء نظام للتحقق بهدف الت�أكد من االمتثال للفر�ضيات الأولية،
وعند ال�رضورة التدخل لإعادة درا�سة امللف وفق املعطيات اجلديدة؛
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• •اتفاق مع فريق امل�رشوع على القيام بيقظة م�شرتكة من �أجل القيام
بالت�صحيحات الالزمة� ،إن اقت�ضى الأمر ذلك؛
• •�إحداث جلنتني خا�صتني:
◀◀اللجنة اخلا�صة ب «ا�سرتاتيجية الثقة الرقمية والأخالقيات الرقمية»
مكونة من �شخ�صيات متخ�ص�صة يف املجال الرقمي� ،سيكون من
�أوىل مهامها هذه ال�سنة حماية املعطيات املتعلقة بال�صحة ،كما
�سيوكل �إليها املوا�ضيع املتعلقة ب�أخالقيات العلوم البيولوجية؛
◀◀اللجنة اخلا�صة ب «الثقة الرقمية التنفيذية» تتكون من خرباء
مغاربة يقدمون اال�ست�شارة والدعم للجنة الوطنية يف مهمات
55
الرقابة والتحقق.

ب�.ضمان ال�سالمة وال�صحة بف�ضاءات العمل
لي�س بجديد �سن قواعد تتعلق بال�سالمة وال�صحة ب�أماكن العمل ،غري
�أن �إمكانية اللجوء �إىل تقنيات رقمية يف �إطار اجلهود املبذولة للحد
من تف�شي فريو�س كوروناكوفيد ،19قد تكون لها ت�أثريات �سلبية على
احلياة اخلا�صة للأ�شخا�ص اخلا�ضعني لها ،مما يحتم �إخ�ضاع هذه
اال�ستعماالت مليزان التنا�سب بني الغايات املحددة والو�سائل امل�سخرة
لتحقيق ذلك ،ومن زاوية �أخرى �أال تتحول هذه الو�سائل �إىل �أداة
متييزية.
55. La CNDP continue de décliner sa mission de tiers de confiance numérique.
Communiqué de Presse le 12 mai 2020.
-- Laila Slassi et Amélia Marques : Protection des données de santé au Maroc en
temps de pandémie de Covid19.Avril 2020.Afrique Advisor. Disponible : www.
afriqueadvisors.com.
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ب .1.املبادئ العامة املنظمة لل�صحة وال�سالمة يف جمال ال�شغل
مبوجب قانون ال�شغل ،فاملُ�شغِّ ُل ُم ْلزم باتخاذ التدابري ال�رضورية حلماية
�سالمة الأجراء و�صحتهم وكرامتهم ،عند قيامهم بالأ�شغال التي ينجزونها
حتت �إمرته .و�أي�ضا ،عليه �أن ُي ْطل َِعهم كتابة باملقت�ضيات القانونية والتدابري
56
املتعلقة بحفظ ال�صحة وال�سالمة.
ويف نف�س ال�سياق �أجازت ال�سلطات احلكومية املكلفة بال�شغل ،يف
دليل تو�ضيحي ملواجهة خماطر الو�ضع اال�ستثنائي املتعلق باحلد من
تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد ،للم�شغلني اتخاذ جميع التدابري الوقائية
واالحرتازية املعتمدة من طرف ال�سلطات ال�صحية ،واحلر�ص على فر�ض
احرتامها ،وذلك من قبيل قيا�س حرارة ج�سم الأجري عند الدخول �إىل
57
العمل وال �سيما يف ظل هذه الظروف اال�ستثنائية.
ال ْ
يك ُمن امل�شكل يف املبادئ العامة امل�شار �إليها ،ولكن يف كيفية
التوفيق بني تدابري احلفاظ على ال�صحة وال�سالمة ب�أماكن ال�شغل وحماية
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي وخ�صو�صا ال�صحية منها.

ب.2.ت�أطري اللجنة الوطنية لقيا�س احلرارة للولوج �إىل �أماكن العمل
 .Iالإ�شكاالت التي يطرحها قيا�س احلرارة
تثري م�س�ألة قيا�س احلرارة عند دخول �أماكن العمل ثالث �إ�شكاليات:

• •قيا�س احلرارة دون تدوينها هناك من يعتربها غري خا�ضعة
ملقت�ضيات القانون  09.08مادام �أنه ال يحتفظ باملعطيات و�أ�رشف

556املادة  24من القانون رقم  65.99املتعلق مبدونة ال�شغل.
557دليل تو�ضيحي حول الإجابات عن الأ�سئلة املحتملة لتدبري ظروف الو�ضع اال�ستثنائي
املتعلق بخطر تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد .متوفر باملوقع الإلكرتوين لوزارة ال�شغل واالدماج
املهني www.travail.gov.ma
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عليها �أطباء �شغل �أو م�صالح طبية لل�شغل ،وبالتايل هناك تنا�سب
بني الو�سيلة امل�ستعملة مع الغاية �أي احلفاظ على �صحة الأجراء
58
و�سالمة �أماكن العمل.
ظاهريا يبدو الطرح منطقيا ،غري �أنه مبوجب القانون رقم 09.08
تعترب هذه العملية «جتميعا» تدخل يف نطاق معاجلة املعطيات ذات
الطابع ال�شخ�صي 59.لكن باملقابل �إخ�ضاعها لنظام الأذون امل�سبقة فيه
تعقيد للم�سطرة ،لذا من امل�ستحب � ْأن يخ�ضع هذا ال�صنف من املعاجلة
لنظام الت�رصيح ،ويبقى للجنة الوطنية تقييم مدى الأخطار على احرتام
وحماية احلياة اخلا�صة واحلريات واحلقوق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص املعنيني
مت اللجوء �إىل تقنيات جديدة ،و�إذا ما
بتلك املعاجلة ،خ�صو�صا �إذا ما َّ
ثبت للجنة �أن املعاجلة املعتزم القيام بها حتتوي على خماطر على احلياة
تيحه لها
اخلا�صة ،تلج�أ �إىل حتويل الت�رصيح �إىل �إذن م�سبق وفق ما ُي ُ
60
القانون؛
• •بخ�صو�ص الإ�شكاليتني الأخرتني ،وهما قيا�س احلرارة مع تدوين
واالحتفاظ باملعطيات املرتبطة بها ،ف�إنهما تخ�ضعان للمقت�ضيات
املنظمة ملعاجلة املعطيات ال�صحية كمعطيات ح�سا�سة.

 .IIت�أطري اللجنة الوطنية لقيا�س احلرارة

مواكبة لإجراءات توفري ظروف مالئمة ملتطلبات ال�شغل يف زمن احلظر
ال�صحي ،بداي ًة �سارعت اللجنة الوطنية بت�شاور مع اجلمعية املغربية
لقطاع العالقة مع الزبناء �إىل ت�أطري جمال ال�شغل عن ُب ْعدٍ  .لتنتقل بعدها
�إىل �إ�صدار مداولة  Délibérationتنظم م�س�ألة قيا�س احلرارة عند الدخول
58. Laila Slassi et Amélia Marques,op cité.

 559املادة الأوىل( )2من القانون رقم .09.08
 660املادة  20من القانون رقم .09.08
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�إىل العمل فيما يتعلق باالخت�صا�صات املوكولة �إىل اللجنة الوطنية .والتي
حددت فيها:

½½املبادئ الواجب اخل�ضوع لها

تخ�ضع معاجلة املعطيات ال�صحية املجمعة عن طريق قيا�س احلرارة
لنف�س املبادئ واملقت�ضيات الناظمة حلماية املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي ويف مقدمتها االقت�صار على ا�ستغالل حد �أدنى من املعطيات
حتى يكون متنا�سبا مع الغاية املحددة يف طلب الإذن ،و� ْأن ال تعالج
الحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغاية...
كل ما ت�ستفيد منه معاجلة هذا ال�صنف من املعطيات ال�شخ�صية هو
امل�سطرة املب�سطة التي و�ضعتها اللجنة الوطنية للجواب على متطلبات
مرحلة الطوارئ ال�صحية ،والتي �ستكون مو�ضوع مراجعة وحتقق مبجرد
اخلروج من هذه الو�ضعية وذلك للت�أكد من عدم انتهاكها ل�سالمة
معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي خالل الفرتة اال�ستثنائية املعنية.

½½�شروط اال�ستعمال

◀◀�إلزامية �إ�رشاف طبيب ال�شغل على خمتلف العمليات املرتبطة بقيا�س
احلرارة (ا�ستخدام تقنيات القيا�س ،ا�ستخدام منحنيات تتبع احلرارة)...؛
◀◀ح�رص املعطيات املعاجلة يف متطلبات تدبري حالة امل�شكوك يف
�إ�صابتهم بالفريو�س؛
◀◀�إخبار اخلا�ضعني للمعاجلة بوا�سطة مل�صقات؛
◀◀ال ي�سمح بهذه املعاجلة �إال للم�س�ؤولني امل�ؤهلني واملقيمني فوق
61
الرتاب الوطني.
61. Délibération n°D106EUS/2020 du 23/04/2020 portant sur la prise de température,
en vue de l’accès au lieu de travail, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
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�أوال .احلق يف ال�صحة واملقاربة القائمة على حقوق الإن�سان
ي�شكل احلق يف ال�صحة 62عن�رصا �أ�سا�سيا من عنا�رص حقوق الإن�سان
واحلياة الكرمية .وتتمثل جلوانب الرئي�سية للحق يف ال�صحة يف كونه
عددا
حقا �شامال ي�شمل �إ�ضافة �إىل الرعاية ال�صحية وبناء امل�ست�شفيات،
ً
ريا من العوامل التي ميكن �أن ت�ساعد على عي�ش حياة �سليمة .ويتعلق
كب ً
الأمر ح�سب جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ب�إمدادات
مياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي ،والغذاء ال�صحي ،الغذاء الكايف وال�سكن
الالئق ،ظروف عمل وبيئة �صحية ،الرتبية ال�صحية ون�رش املعلومات
وامل�ساواة بني اجلن�سني.
كما ي�ضمن احلق يف ال�صحة عددا من احلريات واحلقوق ،نذكر
منها احلق يف نظام حماية �صحية يتيح للجميع فر�صة اال�ستفادة من
�أف�ضل حالة �صحية ممكنة؛ واحلق يف الوقاية والعالج ويف مكافحة
الأمرا�ض؛ واحلق يف احل�صول على الأدوية الأ�سا�سية؛ و�صحة الأم
والطفل وال�صحة الإجنابية؛ واحل�صول املتكافئ ويف الوقت املنا�سب
على اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية؛ وتوفري الرتبية ال�صحية واملعلومات
ذات ال�صلة...
وتوفر مقاربة ال�صحة القائمة على حقوق الإن�سان ا�سرتاتيجيات وحلول
ملواجهة ومعاجلة عدم امل�ساواة واملمار�سات التمييزية وعالقات القوة غري
العادلة ،كما تهدف هذه املقاربة �إىل �ضمان ت�صميم جميع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات والربامج ال�صحية لتح�سني متتع اجلميع تدريجي ًا باحلق
يف ال�صحة .ويجب على التدخالت الرامية �إىل حتقيق هذا الهدف احرتام
عدد من املبادئ واملعايري ال�صارمة :منها عدم التمييز يف التمتع بال�صحة
62. Le droit à la santé Fiche d’information Numéro 31.Hautcommissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme.2009
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على �أي �أ�سا�س كان ،وتوافر مرافق ال�صحة العامة والرعاية ال�صحية واملواد
واخلدمات والربامج الكافية و�إمكانية و�صول اجلميع �إىل هذه املرافق
واخلدمات .كما من هذه املبادئ واملعايري املقبولية ،واجلودة وامل�ساءلة
وال�شمولية باعتبار �أن حقوق الإن�سان عاملية وغري قابلة للت�رصف ويجب
احرتامها للجميع ،يف كل مكان يف العامل.
كما حتدد املقاربة القائمة على حقوق الإن�سان العالقات بني اجلهات
الفاعلة املختلفة من �أجل متكني ال�ساكنة من ت�أكيد حقوقها وت�شجيع
وا�ضعي ال�سيا�سات ومقدمي اخلدمات على الوفاء بالتزاماتهم يف توفري
�صحة �أكرث ا�ستجابة لهذه احلاجيات واحلقوق.63

ثانيا .تطور احلق يف ال�صحة يف زمن كورونا
منذ �أن �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية وباء كورونا فريو�س جائحة يف
 11مار�س  ،2020ان�صب اهتمام العديد من اجلهات املعنية بال�صحة �أو
حقوق الإن�سان بهذه اجلائحة يف عالقتها بالإجراءات والتدابري التي
تفر�ضها مواجهة هذا الفريو�س القاتل ،ويف هذا ال�صدد �أكدت مفو�ضية
الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان 64على �أنه يجب �أن ت�أخذ
اال�سرتاتيجيات ال�صحية يف االعتبار لي�س فقط الأبعاد الطبية للوباء،
أي�ضا حقوق الإن�سان� .إذ يجب �أن يكون العالج يف متناول اجلميع
ولكن � ً
دون متييز ،مبا يف ذلك الأكرث �ضعف ًا وتهمي�ش ًا .كما ت�ؤكد املفو�ضية على
�أنه يجب على احلكومات اتخاذ قرارات جريئة ملكافحة كوفيد  ،19حيث
ي�سمح القانون الدويل بتدابري الطوارئ للرد على التهديدات الكربى ،على
�أن تكون هذه التدابري متنا�سبة مع املخاطر التي مت تقييمها ،و�أن تكون
63. Santé et droits de l’homme. Organisation Mondiale de la Santé.2017
64. Hautcommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) : COVID19
Guidance
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�رضورية وتطبق بطريقة غري متييزية .وهذا يعني وجود هدف ومدة
حمددة واعتماد مقاربة �أقل تدخلية ممكنة حلماية ال�صحة العامة.
و�إذا كان من واجب احلكومات ا�ستخدام �سلطات الطوارئ لتحقيق
�أهداف ال�صحة العامة امل�رشوعة ،فال يجب �أن ت�ستخدم ك�أ�سا�س للحد من
ممار�سة احلقوق �أو من عمل املدافعني عن حقوق الإن�سان �أو ال�صحفيني،
�أو اتخاذ �أي �إجراء غري �رضوري لعالج ال�صحة .كما يجب على احلكومات
�إبالغ ال�سكان املت�أثرين مبا تعنيه حالة الطوارئ ،وجمال تطبيقها ،و�آجال
�رسيانها ،مع حتيني هذه املعلومات بانتظام.
ميكن للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان واملجتمع املدين امل�ساعدة
يف حتديد الأ�شخا�ص �أو اجلماعات املهم�شة (مبا يف ذلك كبار ال�سن
وامل�رشدين) الذين قد يتم تهمي�شهم �أو ا�ستبعادهم ،ودعم تدفق
املعلومات و�سط هذه الفئات و�إبالغ ال�سلطات بت�أثري التدابري املتخذة
عليها .كما �أثارت املفو�ضية االنتباه �إىل �أنعلى تدابري احلجر ال�صحي،
مثل البعد اجل�سدي والعزلة� ،أن ت�أخذ يف االعتبار احتياجات �أولئك
الذين يعتمدون على دعم الآخرين للأكل وارتداء املالب�س واال�ستحمام.
كم اعتربت �أنه �سيكون احل�صول على م�ساعدة مالية �إ�ضافية �أم ًرا حا�س ًما
أي�ضا للأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ظروف حمفوفة باملخاطر �أو معاقة
� ً
و�أ�رسهم ،حيث يعتمد الكثريون على اخلدمات التي مت تعليقها وقد
يفتقرون �إىل الغذاء والدواء.
كما تت�ضمن املراقبة ال�صحية جمموعة من الأدوات التي تتعقب
وتر�صد �سلوك وحركات الأفراد .ومن ثمة يجب ربط هذا الر�صد والتتبع
حمدودا
وا�ستخدامهما لأغرا�ض �صحية عامة حمددة ،ويجب �أن يكون
ً
من حيث املدة والنطاق ،كما يجب توفري �ضمانات قوية بحيث ال
ت�ستخدم احلكومات �أو ال�رشكات هذه التدابري جلمع معلومات خا�صة
و�رسية لأغرا�ض ال تتعلق بالأزمة ال�صحية.
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ثالثا� .إ�سرتاتيجية املغرب ال�صحية ملواجهة جائحة كوفيد 19
يف الثاين من مار�س � ،2020سجل املغرب �أول حالة �إ�صابة بكوفيد ،19
تالها اكت�شاف حاالت �أخرى �ضمن زوار البالد .فكان رد احلكومة �رسيعا
و�صارما ،و�إن كان بطريقة تدريجية ،للحد من انت�شار الوباء.
ويعترب املغرب �أول دولة يف املنطقة بادرت �إىل �إغالق حدودها اجلوية
والبحرية �أمام امل�سافرين من و�إىل اململكة ،مع اتخاذ ما ينا�سب ذلك من
�إجراءات قانونية واقت�صادية واجتماعية.
ويف نف�س ال�سياق ،مت �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية واعتماد التعليم عن
بعد ،وتوقيف ن�شاط املقاوالت غري الرئي�سية .وبعد ذلك قامت الدولة
ب�إغالق امل�ساجد واملقاهي واملطاعم وتعليق اللقاءات الريا�ضية.
ومن جهتها قامت وزارة ال�صحة بتعبئة النظام ال�صحي ملواجهة هذا
الوباء ،من خالل اتخاذ خمتلف التدابري ال�رضورية للك�شف عن الفريو�س
والتكفل باملر�ضى �سواء من يندرج منهم �ضمن خانة «احلاالت املحتملة»
�أو «احلاالت امل�ؤكدة».
ومتثلت اال�سرتاتيجية املعتمدة يف احلد من ت�رسب الفريو�س ،وعند
االقت�ضاء ،يف �إبطاء انت�شاره فوق الرتاب الوطني عن طريق توفري �إمكانية
الك�شف ال�رسيع عن املر�ضى امل�شتبه بهم وال�رشوع يف ت�صنيفهم يف خانة
«احلاالت املحتملة» .ويكمن الهدف من ذلك يف عزل وعالج املر�ضى
امل�صنفني على �أنهم «حاالت م�ؤكدة» يف م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية
املرخ�ص لها بعالج كوفيد  ،19وذلك من خالل اتخاذ جمموعة من
الإجراءات:
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 .1الر�صد واليقظة الوبائية
�أ�صبحت بالدنا تتوفر ،منذ �سبتمرب  ،2019على منظومة للر�صد الوبائي،
من خالل مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات طوارئ ال�صحة العمومية،
وهو نظام مت �إحداثه يف �إطار تنزيل «خمطط ال�صحة الوطني .» 2025
يتوىل هذا النظام ،با�ستمرار ،مهام اليقظة ال�صحية والإنذار املبكر
ملواجهة الأوبئة املحتملة وحاالت طوارئ ال�صحة العمومية الأخرى ،مهما
كان م�صدرها ،مبا يف ذلك �إجناز متارين املحاكاة .كما يتوىل تدبري
الأوبئة وحاالت الطوارئ ال�صحة العمومية الأخرى ،وخا�صة تلك املرتبطة
بالأمرا�ض املعدية عند بروزها ،كما يقوم بتح�ضري الرد على التهديدات
التي تتعر�ض لها ال�صحة العمومية ب�سبب حاالت اال�ستثناء والكوارث.
وبف�ضل هذا النظام متكن املغرب من:

• •رفع م�ستوى اليقظة على �صعيد املركز الوطني لعمليات طوارئ
ال�صحة العامة مبجرد الإعالن عن احلاالت الأوىل يف ال�صني؛
• •بلورة وتنفيذ اخلطة الوطنية للر�صد والت�صدي لفريو�س كورونا
• •ر�صد وتتبع الو�ضع الوبائي الدويل؛
• •تقييم املخاطر يوميا؛

• •تعزيز النظام الوطني للر�صد الوبائي اللتهابات اجلهاز التنف�سي
احلادة؛
• •�إن�شاء مراكز لالت�صال للتبليغ عن احلاالت املحتملة؛

• •و�ضع برنامج لتكوين الأطر ال�صحية على م�ستوى اجلهات
والأقاليم؛
83

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان

بداية ظهور اجلائحة

اختبار

17/05/2020

اختبار

25/05/2020

اختبار

05/06/2020

 12000اختبار

• •الرفع التدريجي لوترية التحاليل املخربية من خالل تو�سيع �شبكة
املختربات املجهزة لهذا الغر�ض .حيث �أ�صبح املغرب يجري (الأ�سبوع
الأول من يونيو  )2020حوايل  15000اختبار كل يوم.

 .2تعزيز قدرات نظام ال�صحة الوطني
ت�ضافرت اجلهود للرفع من قدرة بنيات اال�ستقبال ،من خالل �إن�شاء
وجتهيز م�ست�شفيات ميدانية ع�سكرية و�أخرى �ساهمت فيها اجلماعات
الرتابية ،لتن�ضاف �إىل بنيات اال�ستقبال املخ�ص�صة للتكفل باملر�ضى
امل�صابني بالفريو�س التاجي .وخ�ص�صت احلكومة لذلك  2مليار درهم
(�أي ما يعادل  204مليون دوالر) �ضمن التدابري املالية واالقت�صادية
املتخذة ملواجهة جائحة كورونا وفق ما �أدىل به وزير االقت�صادية واملالية
�أمام جمل�س النواب يف �أبريل  .2020وقد �سمح ذلك مبا يلي:

• •�إعداد  47وحدة ا�ست�شفائية خم�ص�صة للأ�شخا�ص امل�صابني بكوفيد
 ،19حتتوي على � 1826رسي ًرا يف البداية ،والتي ميكن تعزيزها تبعا
ملدى انت�شار الوباء يف كل جهة من جهات اململكة؛
• •تعبئة � 1214رسيراً للعناية املركزة يف امل�ست�شفيات العمومية (371
�رسيراً يف املراكز اال�ست�شفائية اجلامعية) ،منها � 800رسير جاهزة
ال�ستقبال املر�ضى.
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رسة �إ�ضافية للإنعا�ش
• •التزام �أ�صحاب امل�صحات اخلا�صة بتعبئة � 504أ� ّ
مبواردها الب�رشية وجتهيزاتها.
• •تعبئة فريق من �أطباء الإنعا�ش من � 985شخ�صا.

• •و�ضع  177فندق ًا ومركزاً �سياحي ًا ،يف  38مدينة ،ب�سعة تزيد عن
� 7600رسير رهن الإ�شارة لال�ستقبال املجاين للحاالت املحتملة يف
�إطار احلجر ال�صحي� ،إ�ضافة �إىل تعبئة مهنيني يف جمال ال�صحة
و�أمنيني ك�إجراء وقائي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت جتهيز ف�ضاءات جديدة ال�ستقبال الأ�شخا�ص
امل�صابني ،ويتعلق الأمر ب:
• •�إن�شاء وجتهيز م�ست�شفيني ميدانيني ع�سكريني� ،أحدهما يف
بن�سليمان ب�سعة � 260رسيرا والآخر يف النوا�رص ب�سعة � 200رسير.
• •بناء م�ست�شفى ميداين م�ؤقت خم�ص�ص للمر�ضى امل�صابني بالفريو�س
التاجي يف مكتب معار�ض الدار البي�ضاء على م�ساحة � 20ألف مرت
مربع ب�سعة � 700رسير.

• •ووفق ًا للتعليمات امللكية املتعلقة بتعزيز قدرات النظام ال�صحي
الوطني لتمكينه من مواجهة هذه اجلائحة ،مت تخ�صي�ص غالف
بقيمة  2مليار درهم لل�صندوق اخلا�ص بتدبري جائحة فريو�س
كورونا ،لتغطية النفقات املتعلقة على وجه اخل�صو�ص مبا يلي:
• •�رشاء معدات طبية وجتهيزات للم�ست�شفيات (� 1000رسير �إنعا�ش
و 550جهاز تنف�س و�أجهزة �أخرى)؛
• •�رشاء الأجهزة الالزمة للتحاليل ( 100000وحدة لأخذ عينات
و 100000وحدة اختبار)؛
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• •�رشاء الأدوية؛

• •تعزيز و�سائل الت�سيري بوزارة ال�صحة.

• •يف الوقت نف�سه ،متت تعبئة املوارد الب�رشية الالزمة حل�سن �سري
امل�ست�شفيات التي ت�ستقبل امل�صابني بالوباء.

 .3نظام التكفل باحلاالت امل�صابة
حر�ص قطاع ال�صحة ،منذ ظهور الوباء يف بالدنا ،على تنظيم عمليات
تدخل للفرق الطبية يف خمتلف مراحل الإ�صابة .وميكن �أن ن�شري يف
هذا ال�صدد �إىل التدابري التالية:
• •اعتماد بروتوكول عالجي للتكفل باحلاالت امل�صابة بعد امل�صادقة
عليه من قبل اللجنة العلمية والتقنية الوطنية.
• •�إخ�ضاع تعريف «احلاالت امل�شبوهة» لتحديد الأ�شخا�ص امل�صابني
بالعدوى �إىل مراجعات متتالية .فبمجرد الق�ضاء على الب�ؤر امل�ستوردة،
حتول االهتمام �إىل الب�ؤر الداخلية.
• •و�ضع خطة تنظيمية للتكفل باحلاالت املحتملة واحلاالت امل�ؤكدة
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية؛
• •ت�أهيل املختربات الوطنية ،املدنية والع�سكرية ،لت�شخي�ص الإ�صابة
بالعدوى :وهكذا ،ففي بداية الوباء ،كانت اختبارات الفح�ص تتم
يف ثالثة مراكز فقط (الدار البي�ضاء والرباط) ،لت�صل حال ًيا (نهاية
ماي) �إىل  25خمترباً مع خمترب متنقل للمناطق القروية.
• •حت�سني ظروف اال�ستقبال والإطعام ل�ضمان التكفل املنا�سب
للعاملني بقطاع ال�صحة واملر�ضى.
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• •جمانية الرعاية �صحية :من اختبار الك�شف �إىل اال�ست�شفاء
(الفح�ص ،االختبار ،احل�صيلة البيولوجية والإ�شعاعية ،اال�ست�شفاء
مع الإطعام والعالج)
• •التكفل بجميع املر�ضى دون �أي معايري لالنتقاء ،ودون متييز على
�أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي
�أو �أي ر�أي �آخر �أو املن�ش�أ الوطني �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو املولد
�أو �أي حالة �أخرى مثل الإعاقة �أو العمر �أو احلالة الزوجية والعائلية
�أو امليل اجلن�سي �أو احلالة ال�صحية �أو مكان الإقامة �أو الو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي.

 .4ا�سرتاتيجية التوا�صل
يكت�سي الإعالم واالت�صال �أهمية كربى يف مرحلة الطوارئ ،خا�صة
فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه و�سائل الإعالم وال�شبكات االجتماعية.
ويف هذه املرحلة ،احتكرت وزارة ال�صحة التوا�صل بخ�صو�ص الإعالن عن
احلاالت امل�ؤكدة والوفيات واملتعافني من املر�ضى.
تقدم وزارة ال�صحة تقارير ،ب�شكل �آين ،لو�سائل الإعالم عن جميع
احلاالت امل�ؤكدة ،مع �إيالء اهتمام خا�ص الحرتام احلياة اخلا�صة للأفراد،
وحماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ،وال �سيما ال�رسية الطبية الواجبة
جتاه املر�ضى.

 .5التطور الوبائي للحالة ال�صحية باملغرب
بنا ًء على الن�رشة الوبائية ال�صادرة عن وزارة ال�صحة بتاريخ  25ماي
 2020يالحظ ما يلي :
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أ�سبوعا من �إعالن احلالة الأوىل ،بلغ العدد الرتاكمي للحاالت
بعد � 12
ً
امل�ؤكدة  7472حالة ،مع اجتاه نحو الأ�سفل ملدة � 3أ�سابيع (الر�سم )1؛

• •جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد حاالت ال�شفاء يف تزايد م�ستمر حيث
جتاوز يف  2020/05/20عدد احلاالت الن�شطة؛
• •يف  ،2020/5/24كانت ن�سبة احلاالت املعاجلة  /احلاالت الن�شطة
( 1 / 1.8الر�سم ) ؛
• •العمر املتو�سط للحاالت امل�ؤكدة منذ بداية الوباء هو � 35سنة ( �سنة
� 48سنة).

• •هيمنة الذكور �أكرث و�ضوحا :ن�سبة اجلن�س  1.37رجل  /امر�أة واحدة
• •من بني احلاالت املكت�شفة ،تناهز ن�سبة احلاالت غري العر�ضية
واحلاالت اخلفيفة حوايل  ،٪ 82حيث يتم ا�ستقبال  ٪ 1يف حالة
�شديدة �إىل حرجة ،مع معدل �إماتة وطني يبلغ .٪ 2.6

الر�سم  1احلاالت اجلديدة املعلنة ،ح�سب تاريخ الإعالن عنها� ،إىل يوم
 24ماي 2020
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الر�سم  2احلاالت الن�شيطة ،واملتعافية واملتوفاة جراء كوفيد  19باملغرب ما
بني ثاين مار�س و  24ماي 2020

رابع ًا .الأثر النف�سي حلالة الطوارئ ال�صحية على املواطنني
املغاربة:
�إذا كان الهدف الأ�سا�سي من احلجر ال�صحي هو حماية ال�صحة البدنية
للأفراد ،ف�إن الأبحاث والدرا�سات املختلفة �أبانت عن وقعه امل�رض بال�صحة
النف�سية للنا�س البالغني منهم وال�صغار ،ذاك �أن التغري العنيف للعادات
وعي�ش العزلة يولدان ال�شك واخلوف من املر�ض ومن نقله للأحبة ومن
املوت الأمر الذي يتمخ�ض عنه عدد من امل�شاكل النف�سية.
لقد �أبانت الدرا�سة الدولية الوا�سعة حول املو�ضوع ،ال�صادرة يف يونيو
 2020مبجلة � Psychiatry Researchأن ن�سبة االكتئاب املوجودة و�سط
عموم ال�سكان بلغت  ،%27كما بلغت ن�سبة اال�ضطرابات والقلق� ،%32 ،أما
الن�سبة املتعلقة بالتوتر وال�ضيق العاطفي والأرق فقد و�صلت  .%32كما
�أن البحث املنجز من قبالملندوبية ال�سامية للتخطيط باملغرب يف الفرتة
من � 14إىل � 23أبريل  2020ي�سري يف نف�س االجتاه ،والذي ا�ستهدف عينة
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مكونة من � 2350أ�رسة متثل خمتلف الطبقات االجتماعية واالقت�صادية
لل�سكان اﳌﻐﺎرﺑــﺔ ح�سب و�سط الإقامة (ح�رضي ،قروي).65

� .1أهم �آثار احلجر ال�صحي على احلالة النف�سية للأ�سر:
ك�شف البحث الذي �أجرته املندوبية ال�سامية للتخطيط �أن القلق ي�شكل
�أهم �أثر نف�سي للحجر ال�صحي لدى الأ�رس بن�سبة لـ %49منهم ،حيث ت�صل
هذه الن�سبة �إىل  %54لدى الأ�رس املقيمة يف �أحياء ال�صفيح مقابل %41
لدى الأ�رس التي تقيم يف م�ساكن ع�رصية ،ويتبعه اخلوف لدى  %41من
الأ�رس وال�سيما يف �صفوف الأ�رس التي ت�سريها ن�ساء ( )%47مقابل %40
من الأ�رس التي على ر�أ�سها رجل ،والأ�رس الفقرية ( )%43مقابل  %33من
الأ�رس الغنية.
و�أ�ضاف البحث� ،أن  %30من الأ�رس عربت عن �شعورها ُبرهاب الأماكن
املغلقة %32 ،منها يف الو�سط احل�رضي و %24يف الو�سط القروي ،م�شريا
�إىل �أن هذا الإح�سا�س يهم  % 30من الأ�رس املكونة من � 5أ�شخا�ص ف�أكرث،
مقابل  %25لدى الأ�رس ال�صغرية احلجم املكونة من �شخ�صني .ولفت
الرهاب لديها ،وهذه
البحث� ،إىل �أن  %25من الأ�رس �رصحت بتعدد �أنواع ُ
الن�سبة هي �أعلى يف الو�سط احل�رضي ( )%29مقارنة بالو�سط القروي
( ،)%18و�ضمن الأ�رس التي يكون فيها رب الأ�رسة ذا م�ستوى تعليمي
عال ( )%28مقارنة بالأ�رس التي يكون فيها رب الأ�رسة بدون م�ستوى
تعليمي (.)%23
 665ﻳــﺮوم ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻬــﻢ ﻣ�ﺴــﺘﻮى ﻓﻌﻠﻴــﺔ اﺤﻟﺠــﺮ اﻟ�ﺼﺤــﻲ ،ومدى ﻣﻌﺮﻓــﺔ الأ�رس ﺑﻔــريو�س
كوفيد  19وا�ﻹﺟــﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ،واﻟﺘــﺰود املنزيل باملنتوجات اﻻ�ﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻣــﻮاد اﻟﻨﻈﺎﻓــﺔ،
وﻣ�ﺼــﺎدر اﻟﺪﺧــﻞ ﰲ و�ﺿﻌﻴــﺔ اﺤﻟﺠــﺮ اﻟ�ﺼﺤــﻲ ،واﻟﻮﻟــﻮج ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ،واﺤﻟ�ﺼــﻮل
على اﺨﻟﺪﻣــﺎت اﻟ�ﺼﺤﻴــﺔ وﻛــﺬا اﻟﺘﺪاﻋﻴــﺎت اﻟﻨﻔ�ﺴــﻴﺔ .للمزيد من التفا�صيل انظر موقع املندوبية
ال�سامية للتخطيط www.hcp.ma
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ويتبني من البحث �أن  %24من الأ�رس ت�شعر با�ضطرابات النوم،
وتت�ضاعف هذه الن�سبة لدى �سكان املدن ( )%28مقارنة مع �سكان القرى
( ،)%14كما تعاين  %8من الأ�رس من ا�ضطرابات نف�سية �أخرى مثل فرط
احل�سا�سية والتوتر الع�صبي �أو امللل.
وعن خطر الإ�صابة بالعدوى ،ف�إن  %24من الأ�رس ت�شعر بالكثري من
القلق من خطر الإ�صابة بجائحة كوفيد 19و %46قلقة �إىل حد ما ،م�ضيفا
أ�سا�سا هو اخلوف من الإ�صابة بالعدوى بالفريو�س
�أن ّ
مرد هذا القلق � ً
( )%48وفقدان ال�شغل ( )%21والوفاة ب�سبب اجلائحة ( ،)%10وعدم القدرة
على متوين الأ�رسة ( )%10واخلوف على امل�ستقبل الدرا�سي للأبناء %5

 .2مبادرات ملواجهة الآثار النف�سية للطوارئ ال�صحية
ويبدو من خالل هذه الأرقام وغريها �أن توفري خدمات اال�ست�شارة
النف�سية واالجتماعية وتقدمي امل�ساعدة النف�سية للفئات والأ�شخا�ص �أكرث
ه�شا�شة لها من الأهمية لدى املواطنني ما ملختلف الإجراءات التي �سعت
�إىل التخفيف من الآثار االجتماعية واالقت�صادية لإجراءات حالة الطوارئ.
فبعد ال�سل�سلة الأوىل من التدابري التي اتخذتها ال�سلطات العمومية
املغربية ملواجهة انت�شار كوفيد � ،19أن�ش�أ بع�ض �أخ�صائيي ال�صحة النف�سية
وعلم النف�س عدة من�صات عن بعد لتقدمي الدعم النف�سي وخدمات
ا�ست�شارية للمواطنني الذين تظهر عليهم �أعرا�ض �شديدة من القلق �أو
االكتئاب �أو ا�ضطراب الهلع احلاد الناجت عن ظروف احلجر ال�صحي
اجلديدة؛ حيث مت �إعطاء الأولوية للعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية
املتواجدين يف اخلطوط الأمامية ،واملر�ضى امل�ؤكدين ،واملر�ضى امل�شتبه يف
�إ�صابتهم و�أفراد الأ�رسة املعزولني.
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عرف املغرب عددا من املبادرات الرائدة يف هذا املجال ،منها وحدة
م�ستعجالت ال�صحة النف�سية التي �أطلقتها اجلمعية املغربية للطب النف�سي
بتن�سيق مع الهيئة الوطنية للأطباء ،ومن�صة الدعم النف�سي لكوفيد 19
التي �أطلقتها كلية الرتبية بجامعة حممد اخلام�س بالرباط ،ومبادرة
الت�ضامن التي �أطلقتها اجلمعية املغربية لعلماء النف�س الإكلينيكيني
وحتالف علماء النف�س بالدار البي�ضاء واجلمعية املغربية لعلماء النف�س،
وخلية ا�ستماع �أحدثها خمت�صون يف الطب النف�سي مب�ست�شفى ابن
النفي�س مبراك�ش للتخفيف من وط�أة الإ�صابة بحاالت القلق والتوتر
واملعاناة النف�سية �إما ب�سبب الإ�صابة بفريو�س كورونا ،بالن�سبة للمر�ضى
�أو ب�سبب احلمولة النف�سية ال�سلبية التي ترافق ال�سهر على مر�ضى يف
و�ضعية �صحية �صعبة ،والقلق بخ�صو�ص التعر�ض للوفاة �أو نقل العدوى
للأهل والأ�رسة ال�صغرية
عالوة على هذا ،قامت منظمات املجتمع املدين بعدد من املبادرات
�ساهمت فيها جمموعات املتطوعني ،ومن بينها مبادرة ( PsyPhoneجمموعة
من املتخ�ص�صني يف علم النف�س االجتماعي)� ،أو املبادرة التي �أطلقتها
م�ؤ�س�سة ال�سالم للتنمية االجتماعية.66
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن �أجل اال�ستجابة الحتياجات �أكرث خ�صو�صية
وتقدمي امل�ساعدة النف�سية للفئات الأكرث ه�شا�شة� ،أطلقت بع�ض امل�ؤ�س�سات
من�صات دعم خا�صة ،نذكر منها على اخل�صو�ص املن�صة التي �أطلقتها
املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج ( )PSYDGAPRCOVID19يف �إطار مواكبة
الإجراءات الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة فريو�س كورونا «كوفيد .»19
وقد �أو�ضحت املندوبية �أن هذه املن�صة ت�سعى �إىل « متكن املوظفني وكذا
66. Policy center for the new south, La stratégie du Maroc face au COVID19, avril
انظر بهذا اخل�صو�ص 2020,p 26
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النزالء من احل�صول على �إر�شادات وتوجيهات لتجاوز بع�ض الظواهر
النف�سية املرتبطة بالظرفية الراهنة ،و�ست�سهر اخللية املركزية للمواكبة
والدعم النف�سي على ت�أمني وتدبري هذه اخلدمة بالتن�سيق مع اخلرباء
النف�سانيني القائمني على املن�صة الإلكرتونية». 67
�إن ا�ستمرار احلجر ال�صحي لفرتة طويلة ،خا�صة بعد متديه �إىل 10
يونيو � ،2020سيكون له وقع �أكرب على ال�صحة النف�سية لعموم املواطنني،
وملدة زمنية هامة مما �ستتطلب توفري البنيات واخلربات الالزمة ملرافقتها،
و�سينعك�س ذلك بدرجة �أو�سع على فئات وجمموعات من النا�س لها
�أو�ضاع خا�صة من �أطفال وم�سنني والجئني ومهاجرين و�سجناء نظرا
خلا�صية �أو�ضاعهم.
وال ميكن يف هذا الإطار التغا�ضي عن املعاناة النف�سية العميقة للذين
فقدوا �أحباءهم خالل هذه الفرتة� ،سواء من جراء وباء كورونا �أو لأ�سباب
�أخرى مبا فيها املوت الطبيعي ،والذين مل يتمكنوا من وداع �أحبائهم
�إىل مثواهم الأخري �أو مل يدفنوا �أ�صال يف الأماكن التي اختاروها لذلك
قرب عائالتهم ،نظرا للإجراءات املتخذة يف هذا الباب ،والقا�ضية بالدفن
يف مكان الوفاة وبح�ضور خم�سة �أ�شخا�ص فقط ودون مرا�سيم الدفن
املعهودة يف مثل هذه املنا�سبات احلزينة.
ان هذه الفئات ،وتلك التي ا�شتبه يف �إ�صابتها وو�ضعت حتت الرقابة،
�أو التي ثم الك�شف عن �إ�صابتها وتطلب الأمر عالجها ،والتي تقدر
بحوايل � 500ألف �شخ�ص دون اعتبار عائالتهم و�أقاربهم� ،ستكون عر�ضة
النعكا�سات نف�سية عميقة نتيجة هذه التجربة امل�ؤملة وت�ستوجب املرافقة
والعناية النف�سية ملدد قد تطول ح�سب احلاالت (تو�صيات).
� 667أ�صدرت املندوبية العامة لإدارة ال�سجون بالغا بهذا اخل�صو�ص ،ميكن االطالع عليه يف
املوقع الإلكرتوين للمندوبية العامة ،وكذا �ضمن خطة عمل املندوبية العامة للت�صدي لتف�شي
وباء كورونا امل�ستجد (احل�صيلة والإجراءات املربجمة).
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خام�سا .حتليل وتقييم الإجراءات ال�صحية املتخذة وفق
مقاربة حقوق الإن�سان:
من الوا�ضح �أن لتدابري احلجر ال�صحي التي اعتمدتها ال�سلطات املغربية
ت�أثريا كبريا على اقت�صاد البالد وعلى احلياة اليومية للأ�شخا�ص اخلا�ضعني
لهذه التدابري ،وعلى متتعهم بعدد من احلريات الفردية .ويف هذا ال�سياق،
دعت مفو�ض ّية الأمم امل ّتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ،ومنظمة ال�صحة
العاملية التخاذ تدابري حجر �صحي حترتم حقوق الإن�سان.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض حقوق الإن�سان (مثل احلق يف عدم
التعر�ض للتعذيب والرق) هي حقوق مطلقة وال ت�سمح ب�أي تقييد �أو
توازن مع حقوق �أو ا�ستثناءات �أخرى .بيد �أن معظم حقوق الإن�سان
لي�ست مطلقة وميكن احلد من التمتع بها .وبذلك ،من املمكن تقييد
احلقوق غري املطلقة �أو الت�ضييق من جمالها عندما ين�ص القانون
على ذلك وفقًا لهدف م�رشوع� ،أو عندما يكون ذلك �رضوريا يف
جمتمع دميقراطي ،ومتنا�سبا مع الهدف امل�رشوع املحدد ،حيث
ت�سمح هذه التقييدات بالتوفيق بني امل�صالح الفردية واجلماعية .وقد
وردت هذه احلاالت يف العديد من �أحكام العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية.

� .1إجراءات تتوافق يف جمملها مع التو�صيات واملعايري الدولية:

مت بذل اجلهود لتوفري رعاية �صحية مي�سورة التكلفة ،وجيدة ومتاحة
للجميع دون متييز .وبهذا املعنى ،قام املغرب بالرفع من طاقة بنيات
اال�ستقبال ،لي�س فقط من خالل �إن�شاء وجتهيز امل�ست�شفيات الع�سكرية،
التي �أ�ضيفت �إىل هياكل اال�ستقبال املخ�ص�صة للتكفل باملر�ضى امل�صابني
أي�ضا من خالل جتهيز ف�ضاءات جديدة ال�ستقبال
بالفريو�س التاجي ،ولكن � ً
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الأ�شخا�ص امل�صابني.
كما و�ضع قطاع ال�صحة خطة تنظيمية للتكفل باحلاالت املحتملة
وامل�ؤكدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل املختربات الوطنية
املدنية والع�سكرية لت�شخي�ص الإ�صابة بالطريقة الأن�سب املمكنة.
عالوة على ذلك ،حر�صت احلكومة على �أن توفر للأ�شخا�ص يف �أماكن
احلجر ال�صحي �أو العزل الرعاية ال�صحية ،واحلماية من خطر العدوى،
والطعام ،مع حت�سني ظروف اال�ستقبال والإطعام ل�ضمان الرعاية املنا�سبة
ملهنيي ال�صحة واملر�ضى يف ذات الوقت.
على الرغم من �أن من املفرت�ض توزيع املعدات واالختبارات الطبية
ب�شكل من�صف بني املناطق والقطاعات والأ�شخا�ص ،فقد اعتمدت وزارة
ال�صحة مقاربة ت�أخذ يف االعتبار درجة اال�ستعجال وم�ستوى املخاطر
وعدد احلاالت ووجود ب�ؤر العدوى �أو عدم وجودها لال�ستجابة ،ب�شكل
متوازن ،الحتياجات كل جهة من جهات اململكة.
يف �إطار احرتام مبد�أ ال�رسية وحماية املعطيات ال�صحية ،كان من
الواجب جمع املعطيات ال�صحية ال�شخ�صية ومعاجلتها وفقًا للمبادئ
العامة ذات الطبيعة الد�ستورية والقانونية.
والواقع� ،أن من بني التدابري املتخذة يف املغرب الإعالن عن اال�ستعمال،
على ال�صعيد الوطني ،لتطبيقات الهاتف املحمول لتتبع العدوى� ،إ�ضافة
�إىل خمتلف الإجراءات التي يرى �أرباب العمل �أن من �ش�أنها �ضمان ال�سالمة
وال�صحة يف العمل ،نظرا لتكاثر ب�ؤر العدوى يف القطاع ال�صناعي.
ويف هذا ال�سياق� ،أعلنت وزارة ال�صحة ووزارة الداخلية عن بلورة
تطبيق حممول ي�سمى «وقايتنا» ي�سمح بتتبع التفاعالت بني احلاالت
الإيجابية واملخالطني لهم املحتمل �أ�صابتهم بالعدوى.
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وت�شري اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي
�إىل �أن «مبادئ احلد الأدنى والتنا�سب وعدم حتويل الغايات تنطبق
على معاجلة املعطيات ال�شخ�صية» .ب�شكل ملمو�س ،على امل�س�ؤول على
املعاجلة �أن يكتفي بجمع املعطيات الكافية وذات �صلة وغري املفرطة
مقارنة بالغايات التي من اجلها يتم جمع ومعاجلة هذه املعطيات (يف
هذه احلالة ،تدبري حاالت اال�شتباه يف الإ�صابة بالعدوى بكوفيد 19
داخل املقاولة) ،وعدم ت�سليم املعطيات ال�صحية �إال لل�سلطات املخت�صة.
كما �أن فعالية وجناح تطبيق التتبع بوا�سطة الهاتف املحمول يفرت�ضان
القيام بذلك يف �إطار يحرتم احلياة اخلا�صة والت�رشيعات املتعلقة بحماية
املعطيات ال�شخ�صية ،من �أجل �إحاطة ا�ستخدامه ب�ضمانات كافية خللق
�رشوط ثقة املواطن بهذا التطبيق وقبوله.

 .2التكفل بالفئات اله�شة والأ�شخا�ص يف و�ضعية اعتقال:

ووفق ًا للتو�صيات الدولية املتعلقة بحماية املعتقلني ،مت اتخاذ الإجراءات
الوقائية التالية:
• •تقلي�ص عدد املعتقلني الذين ح�صل  5654منهم على عفو ملكي؛

• •خف�ض وترية وعدد الزيارات قبل تعليقها .وللحفاظ على الروابط
العائلية ،رفعت �إدارة ال�سجون من مدة الوقت املخ�ص�ص للمكاملات
الهاتفية؛

• •تنفيذ م�سطرة خا�صة ال�ستقبال املعتقلني اجلدد ،حيث يخ�ضعون،
منذ و�صولهم ،لفح�ص طبي قبل �إخ�ضاعهم حلجر �صحي ملدة 14
يوما يف زنزانات فردية حتت �إ�رشاف طبي يومي؛
ً
• •تعزيز تدابري النظافة واحلماية التي تهدف �إىل احلد من خطر العدوى
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(توفري كمامات وقائية ،وحماليل تطهري كحولية ،وعزل احلاالت
امل�شتبه فيها ،الخ).
كما �أعلنت املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج عن
تعبئة موظفيها العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية بهدف حماية النزالء
والف�ضاءات ال�سجنية واملوظفني و�أفراد �أ�رسهم �ضد العدوى من فريو�س
كورونا امل�ستجد من خالل و�ضعهم يف احلجر ال�صحي.
حتقيقا لهذه الغاية ،مت تق�سيم املوظفني �إىل جمموعتني ،تعمل كل
منهما ملدة �أ�سبوعني كاملني ،مع توفري ف�ضاءات مهي�أة لهم يف �أماكن
عملهم جمهزة بجميع الو�سائل الالزمة للإقامة بها ،من �أجل مزاولة
وظائفهم يف �أح�سن الظروف.
ومع ظهور ب�ؤر العدوى يف بع�ض ال�سجون املغربية ،ارت�أت �إدارة
ال�سجون �أن من ال�رضوري بل وامل�ستعجل العمل وفق خطة عمل تراعي
متطلبات تلك الو�ضعية.
�أما على امل�ستوى االجتماعي ،فقد مت تنفيذ جمموعة من التدخالت
من قبل اجلمعيات بالتعاون مع ال�سلطات املحلية ل�ضمان رعاية عدد
كبري من الأ�شخا�ص بدون م�أوى من خالل جتهيز �أماكن ا�ستقبال تتكيف
مع احتياجات هذه ال�ساكنة( .انظر اجلزء اخلا�ص باملجتمع املدين).

�ساد�س ًا .مقرتحات وخال�صات

يبدو جليا �أن ا�ستجابة ال�سلطات العمومية كانت فعالة وتفاعلية يف
مواجهة هذا الو�ضع اال�ستثنائي .فعلى الرغم من �أن املغرب مل يكن يتوفر
على �أي نظام �صحي للتعامل مع موجة بهذا احلجم ،ف�إنه متكن من
تعبئة املوارد وبدل اجلهود الوطنية يف جميع اجلهات ،بف�ضل االنخراط
ال�شامل للدولة .بيد �أن هذا ال ينفي �رضورة تقييم هذه التجربة.
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وميكن القول �إن بالإمكان لكل نظام �صحي �أن يخ�ضع لإ�صالحات
عميقة يف ظل �أو�ضاع �سيا�سية واجتماعية حرجة ،باعتبار �أن ذلك
ي�شكل اللحظة املثالية للمراجعة.
وبالنظر �إىل �إمكانية مواجهة حاالت ا�ستثنائية من هذه الأهمية يف
امل�ستقبل ،وبغية حت�سني �إدارة الأزمات ال�صحية ،ينبغي �إعداد تدبري
الأزمات ب�شكل �أف�ضل.
ويتطلب ذلك �إحداث �إطار للت�أهب للأزمات وتدبريها.
ويحدد هذا الإطار مقت�ضيات التطور املتدرج ،وتنظيم وحدة الأزمة
اال�ست�شفائية ،ف�ضال عن الأدوات الإجرائية للتعامل مع خمتلف الأو�ضاع
احلرجة .لذلك نقرتح ما يلي:
◀◀و�ضع دليل تدبري الأزمات لل�سماح للأجهزة واملهنيني بقطاع ال�صحة ب�أن
يكون لديهم �إطار عمل منهجي و�إجرائي من �أجل تعبئة خمتلف قطاعات
عر�ض الرعاية ال�صحية يف مواجهة الأو�ضاع ال�صحية اال�ستثنائية.
◀◀تعلم كيفية تعبئة التنظيمات واملوارد الداخلية لكل م�ؤ�س�سة
ا�ست�شفائية ب�رسعة ،مبجرد �أن يربك حدث ما عملها ب�شكل طبيعي،
مع �ضمان ا�ستمرارية وجودة �أنواع الرعاية ال�صحية الأخرى؛
◀◀�إن�شاء �إطار لدعم تبادل املمار�سات اجليدة واخلربة يف جمال
التخطيط والت�أهب والتفاعل؛
◀◀توفري قاعدة لو�ضع اخلطط الوطنية التي تتمحور حول خمتلف �أنواع
من التهديدات ال�صحية :جائحة الأنفلونزا وغريها من الإ�صابات
الناجتة عن عوامل بيولوجية �أو غري معروفة ،واحلوادث التي ت�سببها
العنا�رص الكيميائية واحلوادث الطبيعية ذات الأ�صل البيئي...؛
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◀◀توفري �آليات التن�سيق و�أدوات التحليل واالت�صال؛
◀◀�إن�شاء �شبكة ات�صاالت ت�سهل التبادل املبكر لال�سرتاتيجيات يف
حالة حدوث �أزمة؛
◀◀تنظيم متارين �صحية لفائدة املنظومة ال�صحية؛
◀◀تبليغ ردود الفعل جتاه التجارب املتعلقة بالأزمات ال�صحية،
والدرو�س والعرب امل�ستفادة مل�صالح الدولة واملهنيني ال�صحيني؛
◀◀توفري التكوين على اليقظة والأمن ال�صحي ب�رشاكة مع املعاهد
واجلامعات لتطوير املعارف واملهارات يف املجال؛
◀◀تو�سيع قدرات ا�ستقبال امل�صالح اال�ست�شفائية من خالل الرفع من
ال�سعة ال�رسيرية؛
◀◀الرفع من خمزون املعدات الطبية؛
◀◀م�ضاعفة عدد مراكز التحليل واالختبار ...؛
◀◀يجب �أن ن�ستثمر يف هذا الر�أ�سمال اال�ستثنائي املتمثل يف ال�شجاعة
ونكران الذات اللذين عرب عنهما العاملون يف جمال ال�صحة .فقد
حان الوقت لت�صحيح كل تق�صري جتاههم .كما يجب �إعادة تثمني
امل�سارات املهنية للعاملني يف جمال ال�صحة العامة ،حيث يجب
متتيع كل من اختار هذه امل�سارات بنظام خا�ص وبرواتب متميزة؛
◀◀يجب �أن يلعب امل�ست�شفى العمومي دوره الطبي واالجتماعي يف
ذات الآن و�أن يكون ف�ضاء لالبتكار العلمي .كما يجب تخ�صي�ص
جزء كبري للبحث العلمي .وهذا يتطلب تفكريا على نطاق وا�سع
و�إ�صالح �شامل لنظامنا التعليمي يف جمايل الطب وال�صيدلة؛
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◀◀كما يجب توفري التمويل من خالل ميزانية تطورية وفقًا لالحتياجات
التي يحددها املهنيون يف قطاع ال�صحة ولي�س من خالل اعتبارات
ميزانية بحتة.
◀◀تطرح حاجياتنا من املعدات الطبية م�شكلة تبعيتنا جتاه الأجنبي،
وخطر اخل�صا�ص يف هذه الأدوية جراء نقل �سال�سل الإنتاج؛
◀◀كما يجب توفري تكفل �شامل� ،سواء على امل�ستوى الطبي �أو النف�سي
االجتماعي .حيث تطرح بقوة حالة الفئات اله�شة والتابعة من
ال�ساكنة (الأ�شخا�ص بدون م�أوى ،نزالء ال�سجون ،وال�صحة العقلية
بعد احلجر ال�صحي)؛
◀◀�إيالء اهتمام خا�ص للفئات الأكرث حرمانا من ال�ساكنة (الأ�شخا�ص
بدون م�أوى قار واملهاجرين) والأكرث ه�شا�شة (املر�ضى النف�سيون
والأ�شخا�ص ذوي احلاجيات اخلا�صة واملتعاي�شون مع فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية والفئات الرئي�سية� ،إلخ) وال�سجناء واتخاذ الإجراءات
التي تلبي احتياجاتهم؛
◀◀احلر�ص على �إدماج وتعبئة وتظافر جهود املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان يف جميع العمليات التي يتم القيام بها؛
◀◀ومن جهة �أخرى ،تفيد نتائج البحث الذي �أجرته املندوبية ال�سامية
للتخطيط� ،أن احلجر ال�صحي ي�ؤثر على احلالة النف�سية لل�ساكنة.
ومن ثمة �رضورة:

• •و�ضع برامج للمواكبة والدعم النف�سي للفئات اله�شة واملر�ضى النف�سيني
• •و�ضع برامج الدعم النف�سي لفائدة العاملني يف القطاع ال�صحي.
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خال�صة عامة :خمطط طموح يف القطاع ال�صحي:
ت�شكل جائحة كوفيد اختبارا غري م�سبوق وا�ستثنائيا و�صعبا بالن�سبة
جلميع البلدان ،كما �أنها و�ضعت معظم النظم ال�صحية على حمك
التجربة ،غري �أنها �شكلت فر�صة للت�أكيد على �رضورة جعل النظام
ال�صحي �ضمن الأولويات يف ال�سيا�سات العمومية.
وبالن�سبة للنظام ال�صحي املغربي الذي يعاين من اختالالت متعددة،
فقد حان الوقت ملراجعة ال�سيا�سة العمومية يف جمال ال�صحة من خالل
بلورة مقاربة ا�ستباقية ،و»التحرر» من �إكراهات امليزانية واال�ستثمار ب�شكل
وازن وم�ستمر على مدى �سنوات بهدف �سد خمتلف الثغرات والنواق�ص
(املادية ،واللوج�ستية ،وعلى م�ستوى املوارد الب�رشية)
كما �سيتيح هذا اال�ستثمار تثمني الهياكل ال�صحية وبناء هياكل �أخرى
يف اجلهات التي هي يف �أم�س احلاجة �إليها .ولن تكون عملية التثمني فعالة
�إال �إذا مت التعامل مع املكون الب�رشي بطريقة عقالنية ومنا�سبة وكافية.
وال �شك �أن تنمية املوارد الب�رشية يتطلب �أو ً
ال حت�سني الأو�ضاع املادية
وظروف العمل ملختلف الفئات العاملة يف القطاع.
�إن فعالية املهنيني يف جمال ال�صحة ،الذين جتندوا بطريقة ا�ستثنائية
ملكافحة اجلائحة ،ترتكز على جودة تكوينهم وتكوينهم امل�ستمر وتعزيز
قدراتهم ،ومن ثمة احلاجة �إىل مراجعة �سيا�سة التكوين والتدري�س وتوفري
املزيد من املوارد الب�رشية واملادية.
وتعد ال�سيا�سة ال�صحية اجلديدة �أم ًرا �أ�سا�س ًيا مع اعتماد مقاربة جديدة
ت�رشك خمتلف الفاعلني و�أ�صحاب القرار العموميني (الذين لقطاعاتهم
�صلة باملجال ال�صحي) على امل�ستوى املركزي واجلهوي والإقليمي ف�ضال
عن �إ�رشاك القطاع اخلا�ص ومراكز البحث العلمي املنظمات غري احلكومية.
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ن�صت العديد من املواثيق الدولية على احلق يف تكوين اجلمعيات
واالنتماء لها .ومن بني هذه العهود ميكن الإ�شارة �إىل الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان يف مادته  ،20واملادة  22من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية .كما مت الت�أكيد على هذا احلق يف املادة  8من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والإعالن عن حقوق املدافعني
عن حقوق الإن�سان» يف مادته اخلام�سة ،وقد ورد هذا احلق �أي�ضا يف
68
ال�صكوك الإقليمية حلقوق الإن�سان الأوروبية والأمريكية والأفريقية.
ومن جهتها ،كر�ست الوثيقة الد�ستورية مكانة جمعيات املجتمع املدين
و�أدواره يف �سياق البناء امل�ؤ�س�ساتي والدميقراطي ،ويف �إطار الدميقراطية
الت�شاركية ،ك�أحد املرتكزات الأ�سا�سية للتجربة املغربية .وقد جاء ذلك
كتتويج للأدوار التي ا�ضطلعت بها هذه اجلمعيات لعقود من العمل
امليداين والرتافع واالقرتاح والتوا�صل والرتبية للم�ساهمة يف النهو�ض
بقيم الت�ضامن والعدل واحلرية والدفاع عنها يف جماالت متعددة تهم
التنمية ،والتعليم ،وحقوق الإن�سان واملر�أة والطفل ،والدفاع عن الكرامة
وامل�ساواة والعدالة االجتماعية.
�أما بالن�سبة لو�سائل الإعالم ،ف�إن احلق يف حرية الر�أي والتعبري يعترب
حقا �أ�سا�سيا يكفله الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وعدد من االتفاقيات
الدولية والإقليمية .فالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( )1948ين�ص يف
69
مادته التا�سعة ع�رشة على احلق يف حرية الر�أي والتعبري والإعالم.
 668املادة  11من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ()1953
 -املادة  16من االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ()1978 -املادة  10من االتفاقية الأفريقية حلقوق الأن�سان وال�شعوب ()1981 669املادة  19من الإعالن :لكل �شخ�ص حق التمتع بحرية الر�أي والتعبري ،وي�شمل هذا احلق
حريته يف اعتناق الآراء دون م�ضايقة ،وفى التما�س الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل
الآخرين ،ب�أية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود.
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وتعترب املادة  19يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية الإطار
الدويل الأ�سا�سي الذي يقنن هذا احلق .وتن�ص املادة  19على ما يلي:
• •لكل �إن�سان حق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة.
• •لكل �إن�سان حق يف حرية التعبري.

وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �رضوب املعلومات
والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سواء على
�شكل مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها.
ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة
واجبات وم�س�ؤوليات خا�صة ،وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود
ولكن �رشيطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن تكون �رضورية الحرتام
حقوق الآخرين �أو �سمعتهم وحلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو
ال�صحة العامة �أو الآداب العامة .كما �ضمنت املواثيق الإقليمية حرية
التعبري وحمايتها.70»...،
كما �أقر الد�ستور املغربي يف الف�صل  25ب�شكل �رصيح على «�أن حرية
الفكر والر�أي والتعبري مكفولة بكل �أ�شكالها» ،ويف الف�صل  28ب�أن «حرية
ال�صحافة م�ضمونة ،وال ميكن تقييدها ب�أي �شكل من �أ�شكال الرقابة
القبلية ،وللجميع احلق يف التعبري ،ون�رش الأخبار والأفكار والآراء ،بكل
حرية ،ومن غري قيد ،عدا ما ين�ص عليه القانون �رصاحة».
متا�شيا مع هذه احلقوق التي �أقرتها املواثيق والعهود الدولية والت�رشيعات
املغربية� ،سنعمل على �أن نربز يف هذا املحور ،باقت�ضاب �شديد ،تفر�ضه
طبيعة هذا التقرير ،الأدوار التح�سي�سية والت�ضامنية التي لعبتها هذه
770املادة ( )01من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان حتمي حرية التعبري على م�ستوى الدول
الأع�ضاء ،واملادة ( )9من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ت�ضمن احلق نف�سه.
وكذلك املادة ( )31من االتفاقية الأمريكية حلماية حقوق الإن�سان .
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اجلمعيات يف هذا الظرف اال�ستثنائي املتمثل يف احلجر ال�صحي ملواجهة
جائحة فريو�س كورونا التاجي ،ف�ضال عن دورها يف املواكبة و�إثارة االنتباه
واملطالبة ق�صد احلر�ص على احرتام حقوق الإن�سان واحلكامة الأمنية
اجليدة يف هذه الظرفية اخلا�صة .كما �سنتطرق �إىل الأدوار التي لعبتها
و�سائل الإعالم والتوا�صل ومتطلبات تطورها.

�أوال .جمعيات املجتمع املدين ،تعبئة ،ت�ضامن ،مواكبة
مل يعد �أحد يجادل يف �أهمية الدور الذي ي�ضطلع به الن�سيج
اجلمعوي ببالدنا ،كن�سيج مدين متعدد الأدوار والوظائف يف �سياق
ت�أطري املواطنني ومواكبتهم وقدراته االقرتاحية والر�صدية والرتافعية .فقد
ا�ضطلعت جمعيات املجتمع املدين املغربي ب�أدوار بارزة يف ما حتقق
باملغرب من تقدم يف جماالت حقوق الإن�سان والدميقراطية والتنمية
وولوج اخلدمات االجتماعية والرتافع من �أجل �إ�صالح القوانني والدفاع
عن الق�ضايا الوطنية وحماربة الف�ساد وتبذير املال العام.71
و�إذا كان دور اجلمعيات ،التي ا�صبح عددها باملغرب يناهز � 200ألف
جمعية ،72مهما يف الظروف العادية ،ف�إن �أهميته غالبا ما تزداد يف
الظروف اخلا�صة واال�ستثنائية ،نظرا لقوة قدرتها على التحرك ال�رسيع
والناجع وب�أب�سط الو�سائل ،بف�ضل ما اكت�سبته من مهارات يف عملها
امليداين مع املواطنني وقربها منهم ون�شاطها املتوا�صل بجانبهم يف
خمتلف املجاالت والف�ضاءات.
 771انظر بهذا ال�صدد مذكرة ملركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بخ�صو�ص املجتمع
املدين و�أدواره الد�ستورية� ،ضمن كتاب «م�ساهمة يف بناء املغرب امل�أمول يف جمال حقوق
الإن�سان والدميقراطية ،مذكرات وتو�صيات مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية»،2013 ،
�ص  22وما فوق.
 772الرقم قدمه وزير الدولة املكلف بحقوق الإن�سان م�صطفى الرميد خالل االحتفال باليوم
الوطني للمجتمع املدين 2020
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 .1احلمالت التح�سي�سية
انخرطت جمعيات املجتمع املدين املغربي بقوة يف اجلهود املبذولة
لوقف زحف انت�شار الفريو�س التاجي اجلديد ( .)-Covid - 19حيث
بادرت �إىل �إطالق �أو امل�ساهمة يف حمالت حت�سي�سية وتوعوية ،يف تعاون
مع ال�سلطات املحلية ،منذ بداية هذه الأزمة ال�صحية ،يف العديد من
املدن والقرى والأحياء ،بهدف لفت انتباه املواطنني �إىل �أهمية االمتثال
ال�صارم للقواعد التي تفر�ضها حالة الطوارئ ال�صحية.
املبادرات متعددة يف هذا املجال ،نكتفي بالإ�شارة �إىل مبادرة عدد
من الفاعلني اجلمعويني ال�شباب� ،أع�ضاء االئتالف اجلمعوي «مغرب الغد»
ال�ساعية �إىل امل�ساهمة يف اجلهود املبذولة على جميع امل�ستويات للتوعية
والوقاية من الفريو�س التاجي ،كوفيد  73.19لقد �أعد ه�ؤالء ال�شباب من�شورا
يحتوي على خمتلف توجيهات وتعليمات ال�سلطات ال�صحية لتجنب
انت�شار الفريو�س التاجي ،ورقم الهاتف الأخ�رض املخ�ص�ص لهذا الوباء،
وتوزيعه على نطاق وا�سع بني املواطنني ،وذلك يف تن�سيق مع جمعيات
مماثلة ،حيث مت توزيع هذا املن�شور يف مدن خمتلفة باملغرب خا�صة
يف الدار البي�ضاء والرباط و�سال ووجدة وفا�س وطنجة ومراك�ش �إ�ضافة
�إىل ال�صويرة للم�ساعدة على ن�رش املعلومات ال�صحيحة حول هذا الوباء،
كما مت ن�رش هذا املن�شور على نطاق وا�سع على ال�شبكات االجتماعية.
وقد متثل الهدف الرئي�سي من هذه املبادرة يف حت�سي�س ال�ساكنة املحلية
ب�شكل �أف�ضل وتوعيتهم بخ�صو�ص هذا الفريو�س القاتل ودعوتهم �إىل
اتخاذ االحتياطات الالزمة واتباع التدابري الوقائية املطلوبة ،خا�صة فيما
 773انظر على �سبيل املثال مقال،مبوقع " "télégramme.infoليوم  12مار�س  2020حتت عنوان
ESSAOUIRA : DE JEUNES ACTEURS ASSOCIATIFS SE MOBILISENT POUR
LASENSIBILISATION CONTRE LE CORONAVIRUs
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يتعلق بالنظافة ،والتزام البيوت ما �أمكن لتجنب كل احتماالت التلوث
والعدوى..
ومل تقت�رص هذه احلمالت التح�سي�سية على جمعيات املدن الكربى،
بل ا�ستفادت منها �ساكنة املدن ال�صغرى والقرى والأحياء املهم�شة ح�سب
ما تناقلته خمتلف الو�سائط ال�صحفية واالجتماعية .كما مل تظل
هذه احلمالت التح�سي�سية حكرا على اجلمعيات «التقليدية» التي �ألفنا
منها مثل هذه املبادرات يف منا�سبات �شتى ،بل انتقلت «عدواها» �إىل
جمعيات �أندية ريا�ضية ذات �صيت باملغرب و�أن�صارها.
ويف هذا ال�سياق ،انخرط قطبا كرة القدم املغربية ،ناديا الرجاء
والوداد البي�ضاويان يف احلملة التح�سي�سية والتوعوية حول طرق الوقاية
والت�صدي لفريو�س “كورونا” امل�ستجد (كوفيد ،)19حيث قام الناديان
الريا�ضيان بن�رش �سل�سلة من التدوينات عرب احل�سابات الر�سمية للفريقني
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،لدعوة املواطنني املغاربة يف خمتلف
ربوع اململكة لالنخراط يف هذه احلملة ،وهزم الفريو�س امل�ستجد .كما
انخرطت جمعيات م�ساندي الفريقني يف هذه احلملة التح�سي�سية
�أي�ضا .كما انخرط �أن�صار فريق اجلي�ش امللكي يف احلمالت التح�سي�سية
والت�ضامنية مع ال�سكان وتقدمي خدمات لهم وتوزيع الكمامات يف �أحيان
�أخرى.
ويف مبادرة ذات �أهمية ،انخرط عدد كبري من الفنانني يف �شتى
املجاالت الإبداعية (امل�رسح ،ال�سينما ،التمثيل ،الغناء ،الفكاهة…) يف
احلملة التح�سي�سية بهدف االلتزام بحالة الطوارئ ال�صحية ،ارتباطا
بانت�شار فريو�س كورونا وعدم اخلروج من املنازل� ،إذ وجه كل واحد
منهم من خالل ح�ساباته الر�سمية على مواقع التوا�صل االجتماعي مثل
«في�سبوك»و»�إن�ستغرام» جمموعة من الر�سائل والفيديوهات.
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وبني الغناء والتمثيل والفكاهة و�أ�ساليب �إبداعية �أخرى ،وجه عدد من
الفنانني من جيلي ال�شباب والرواد ر�سائل هادفة �إىل املواطنني املغاربة،
يدعونهم فيها �إىل البقاء يف منازلهم ،حفاظا على �صحتهم ومن �أجل
�سالمة املجتمع ب�أكمله ..كما اختار بع�ض «امل�ؤثرين» على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،االنخراط يف عملية التوعية والتح�سي�س بخطورة هذا
الوباء ،كل على طريقته اخلا�صة ،ناهيك عن مرافقة عدد كبري من
اجلمعيات لل�سلطات املحلية يف حمالتها التح�سي�سية يف خمتلف املدن
والقرى املغربية.

 .2املبادرات الت�ضامنية
ويف خ�ضم حالة الطوارئ ،طفت على ال�سطح من جديد �أوجه للتعاون
والت�ضامن عربت عنها خمتلف مكونات و�رشائح املجتمع املغربي ،مبا
فيها الن�سيج اجلمعوي الذي مل يتوان يف القيام� ،إىل جانب ال�سلطات
العمومية� ،أو بتعاون مع اخلوا�ص والأفراد ،مببادرات متنوعة همها
امل�ساهمة يف التخفيف من انعكا�سات احلجر ال�صحي الذي نهجته الدولة
حفاظا على �أرواح املواطنني ،ومواجهة لأخطار هذه اجلائحة لي�س
على امل�ستوى ال�صحي فقط بل وعلى امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي
ببالدنا.
وم�ساهمة يف �ضمان حق املواطن يف ال�صحة ،بل وحقه يف احلياة،
بادرت بع�ض اجلمعيات �إىل امل�ساهمة الرمزية يف توفري بع�ض التجهيزات
الطبية لفائدة بع�ض امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية التي ت�ستقبل امل�صابني
بفريو�س كوفيد  .19كما انخرطت العديد من اجلمعيات �سواء منها
التنموية �أو احلقوقية �أو املهنية يف العمل على توفري الكمامات �سواء منها
امل�صنعة �أو من �صنع يدوي بدعم من املواطنني وبع�ض املقاوالت واملهنيني
وتوزيعها على املواطنني جمانا باملنازل �أو يف الأ�سواق يف العديد من
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املدن والقرى ،حيث ا�ستفادت من هذه العملية فئات مهنية واجتماعية
متعددة نذكر منها البحارة والفالحة و�سائقي �سيارات الأجرة ....كما
ا�ستفاد من مبادرات مماثلة الأطر الطبية وال�صحية وامل�شابهة ،نذكر
منها �أن م�ؤ�س�سة تابعة ملقاولة كربى وفرت باملجان مليون كمامة من نوع
 FFP 2لفائدة الأطقم الطبية وال�صحية ،ت�سلمتها وزارة ال�صحة ،التي
تكلفت بتوزيعها على خم�سني مركزا ا�ست�شفائيا ي�أوي مر�ضى كوفيد.19
وبدعم من مهند�سني مبدعني �شباب ،ومواكبة ت�أطريية من طرف
بع�ض اجلمعيات ،ا�ستخدم العديد من املتطوعني ال�شباب يف طنجة
والرباط والدار البي�ضاء واجلديدة ومراك�ش خربتهم يف �صنع �أقنعة واقية
بال�ستيكية �شفافة با�ستخدام تقنيات ب�سيطة ،مت توزيعها جمانًا على
امل�ست�شفيات.
وتكت�سي هذه املبادرات اجلمعوية املواطنة �أهميتها يف كونها متعددة
ويف مناطق خمتلفة من البالد ،وكونها متت يف وقت كانت ت�شتكي فيه
عدة مدن مغربية من ندرة حادة يف الكمامات� ،سواء باملحالت التجارية
�أو على م�ستوى ال�صيدليات ،ويف كونها �سبقت وواكبت جمهودات
الدولة التي اتخذت مبادرات متعددة لتوفري هذه الكمامات بثمن ب�سيط
بعد �أن مت الإعالن الر�سمي عن �إجبارية و�ضع الكمامة بالن�سبة جلميع
الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بالتنقل خارج مقرات ال�سكن يف احلاالت
اال�ستثنائية املقررة �ضمن الإجراءات االحرتازية ملواجهة هذا الداء القاتل.
و�أمام �ضعف املنظومة ال�صحية ببالدنا وعدم ا�ستعدادها ملواجهة مثل
هذه احلاالت الوبائية ،وبعد لقاء ت�شاوري للحكومة مع اجلمعية الوطنية
للم�صحات اخلا�صة ،خالل �شهر مار�س � ،2020أعلن عدد من الأطباء
امل�ستثمرين يف القطاع ال�صحي اخلا�ص عن ا�ستعدادهم الكامل مل�ساعدة
الدولة املغربية يف مواجهة فريو�س «كورونا» امل�ستجد ،حيث تنوعت
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املبادرات لتعزيز الطاقة اال�ست�شفائية للمملكة لتهيئ �أكرب عدد من الأ�رسة
والتجهيزات الطبية عرب ربوع اململكة ،للم�ساهمة يف املجهود الوطني
الذي تقوده الدولة �ضد الفريو�س الذي �أعلنته منظمة ال�صحة العاملية
جائحة.
ويف عالقة بذلك ،ميكن الإ�شارة �إىل مبادرة بع�ض �أ�صحاب الفنادق
يف عدد من املدن املغربية الذين و�ضعوا بع�ض م�ؤ�س�ساتهم الفندقية لإيواء
الأطقم الطبية وال�صحية والأ�شخا�ص يف حالة حجر �صحي (�أ�سبوعان).
وعلى �صعيد �آخر ،و�أمام ال�صعوبات املادية التي بد�أت تواجه الفئات
اله�شة من املواطنني مبا�رشة بعد الإعالن عن حالة الطوارئ ال�صحية يف
 20مار�س  2020لإبقاء الوباء حتت ال�سيطرة ،ويف تكامل مع املبادرات
الهامة التي قامت بها الدولة ملواجهة االنعكا�سات االجتماعية لإعالن
حالة احلجر ال�صحي ،انطلقت موجات من الأعمال الت�ضامنية �سواء من
قبل الفاعلني يف املجتمع املدين �أو املواطنني .ومن بني ما يتم التنويه به
على ال�شبكات االجتماعية ويف و�سائل االعالم املبادرات التي تقوم بها
اجلمعيات املتمثلة يف توزيع قفف ت�ضم املواد الغذائية الأ�سا�سية �أو متنح
م�ساعدات مالية للأ�رس الأكرث عوزا ،والأرامل والأ�شخا�ص من ذوي
االحتياجات اخلا�صة املعوزين ،بالإ�ضافة �إىل الن�ساء املطلقات والأمهات
العازبات اللواتي يعانني من اله�شا�شة؛ وهي مبادرات متت �سواء يف
املدن الكربى وال�صغرى �أو البوادي والقرى �أو يف املناطق النائية باململكة.
وان�سجاما مع الإجراءات االحرتازية والوقائية املتخذة التي تفر�ض على
ال�سكان البقاء يف منازلهم تقوم اجلمعيات املبادرة يف هذا املجال بتبليغ
هذه امل�ساعدات العينية �أو املالية �إىل مقرات �سكناهم.
وعالوة على امل�ساعدات وامل�ؤن الغذائية ،توفر جمعيات �أخرى املطهرات
الكحولية والقفازات ل�سائقي �سيارات الأجرة ،كما تعمل على حت�سي�سهم
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بالإجراءات التي يجب اتخاذها ملواجهة هذه اجلائحة .وعرفت بع�ض
املدن (كمثال مدينة اجلديدة على اخل�صو�ص) مبادرة لعدد من �سائقي
�سيارة الأجرة منذ بدء �رسيان �إجراءات حالة الطوارئ ال�صحية ،بتقدمي
خدماتهم لكبار ال�سن امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة� ،أو لذوي االحتياجات
اخلا�صة ،ونقلهم �إىل وجهاتهم جمانا.
وظهر �أي�ضا نوع �آخر من املبادرات الت�ضامنية امللمو�سة على �شبكة
الإنرتنت ،على غرار مبادرة «نت�سخر ليك ،بقا فدارك» ،حيث يقوم �شباب
اجلمعيات املتطوعني وغريهم من املواطنني بخدمات تو�صيل الأدوية �أو
املواد الغذائية جمانا للجريان� ،أو مبادرة املتطوعني الذين يقدمون على
الإنرتنت درو�سا جمانية للتالميذ عن بعد.
ويف �إطار هذه املبادرات الت�ضامنية ،مت �إطالق من�صة اخلدمات «�أجي
دابا» ،وهي عبارة عن تطبيق على املحمول للت�ضامن يقدم خدمات
جمانية للتكفل الطبي والنف�سي (تطبيب وتكفل عن بعد ،وا�ست�شارات
طبية) ،ودعما مدر�سيا لتالمذة املراحل االبتدائية والإعدادية والثانوية،
وتو�صيل الأغذية �إىل املنازل ،وجتارة القرب.
وعلى م�ستوى �آخر ،متكنت ال�سلطات من حتديد �أماكن الآالف من
الأ�شخا�ص يف و�ضعية ال�شارع و�إرجاعهم �إىل ذويهم �أو ومتكينهم من
حجر �صحي ،حيث يتم تقدمي اخلدمات ال�رضورية لهم ،كاال�ستقبال
والإيواء والإطعام يف ف�ضاءات مت جتهيزها لهذا الغر�ض يتم تعقيمها
يوميا .74وقد متت هذه العملية ،يف عدد من املدن املغربية ،بتن�سيق بني
م�ؤ�س�سة التعاون الوطني وال�سلطات املحلية واجلماعات الرتابية وجمعيات
املجتمع املدين .وقامت بع�ض اجلمعيات بفتح مراكز ال�ستقبال جمموعة
74. Coronavirus : au Maroc, la solidarité s’organise pour que les sansabri puissent rester
« chez eux » ; https://www.lemonde.fr; 18 Avril 2018
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من الأ�شخا�ص املتخلى عنهم والأ�شخا�ص يف و�ضعية ال�شارع طيلة
مدة �رسيان حالة الطوارئ ال�صحية ،كما حدث يف مدينة احل�سيمة مثال.
وا�ستفاد من هذه املبادرات الت�ضامنية املهاجرون امل�رشدون وغري
القانونيني الذين يجل�سون يف ال�شوارع ،حيث كانوا ي�ستفيدون بف�ضل
مبادرات جمعيات املجتمع املدين ،من وجبات غذائية قبل �إيواء عدد
كبري منهم يف ف�ضاءات مغطاة حممية من خطر كورونا .ويف هذا
الإطار ميكن الإ�شارة �إىل مبادرة متميزة لإحدى اجلمعيات بخنيفرة
التي و�ضعت رهن �إ�شارة ال�سلطات املحلية مقرها وجتهيزاتها ومواردها
الب�رشية لإيواء املهاجرين ومن ال م�أوى لهم ،ومبادرة �شخ�ص و�ضع
عمارتني رهن �إ�شارة ال�سلطات بطنجة لنف�س الغر�ض على �أن تتكفل
بتدبريها منظمات من املجتمع املدين.
و�أولت جمموعة من اجلمعيات اهتماما خا�صا باملهاجرين وطالبي
اللجوء يف و�ضعية غري قانونية� ،أ�سا�سا من جنوب ال�صحراء ،يف عدد
من املدن ،كطنجة والدار البي�ضاء والرباط .وقد �شملت توزيع �أطعمة
وكمامات ومواد التعقيم .75ومعلوم �أن هذه الفئة ت�رضرت من احلجر
لكونها مل تعد جتد �أ�شكال الت�ضامن املادي املعهود� ،أو من يوظفها يف
�أ�شغال ب�سيطة وم�ؤقتة ولو �أنها دون تغطية �صحية.
وقد �أثارت جمعيات خمت�صة االنتباه لهذه الو�ضعية داعية ال�سلطات
�إىل اتخاذ اجراءات حلماية هذه الفئة.76

 775وقد �أولت عدة مواقع وجرائد اهتماما باملو�ضوع وعمل اجلمعيات منها :موقع le 360
 )(09/05/2020و  le Mondeالفرن�سية (...)14/05/2020

 776انظر بالغات جمعية  GADEMاملخت�صة يف الدفاع عن الـجانب واملهاجرين على �صفحتها
يف الفاي�سبوك.
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 .3املواكبة� ،إثارة االنتباه واملطالبة
�إن انخراط خمتلف هذه الفعاليات اجلمعوية يف دعم اجلهود ال�ساعية
للحد من خطر هذه اجلائحة على البالد ،وعلى حياة املواطنني ،من خالل
امل�شاركة يف احلمالت التح�سي�سية و�سط املواطنني والت�ضامنية جتاه
الفئات الأكرث ه�شا�شة والأكرث ت�رضرا من بع�ض االنعكا�سات ال�سلبية
للحجر ال�صحي الذي قررته اململكة املغربية منذ الأيام الأوىل من ظهور
هذا الفريو�س ببالدنا ،مل مينع عددا من اجلمعيات وخا�صة احلقوقية
منها من مواكبة هذه اجلهود من خالل �إثارة انتباه امل�س�ؤولني �إىل بع�ض
املمار�سات التي ت�شد عن احرتام القانون واحلقوق املكفولة د�ستوريا،
داعية �إىل التعامل بجدية مع الرقابة على ما ميكن �أن يطال هذه القوانني
واحلقوق والعالقات من جتاوزات.
هكذا ،و�إميانا من جمعيات املجتمع املدين بالأدوار التي ميكن �أن
تقوم بها يف حتدي ومكافحة هذه اجلائحة دعت ال�سلطات العمومية
�إىل �إ�رشاكها يف تدبري املرحلة التي مير منها املغرب حاليا ،واال�ستفادة
من قدراتها مل�ضاعفة املجهود الوطني يف حماربة فريو�س «كورونا» ،ملا
تتمتع به من انت�شار يف عمق املجتمع ،وباعتبارها همزة و�صل بني الدولة
واملواطنني .وقد جاء ذلك يف نداء بالئحة توقيعات ت�ضم �أزيد من �ألف
جمعية� ،إىل رئي�س احلكومة ،تدعو فيه �إىل الإ�رشاك الفعلي للمجتمع
املدين يف �صناعة القرار ومتكينه من �أداء �أدوار �أكرث فعالية يف الأزمات
77
وما بعدها ،باعتماد عدد من الإ�صالحات امل�ستعجلة.
وجهت ع�رشات اجلمعيات باملغرب ر�سالة مفتوحة
وعلى �صعيد �آخر ّ
�إىل رئي�س احلكومة تدعو من خاللها �إىل متكني �أُجرائها من اال�ستفادة
 777اخلرب ورد يف العديد من ال�صحف منها �صحيفة ه�سربي�س الإلكرتوين www.hespress.
 comبتاريخ � 17أبريل 2020
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من التعوي�ضات ال�شهرية التي مينحها �صندوق تدبري جائحة كورونا
عرب ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي 78.وي�شار �إىل �أن عدد
العاملني ك�أجراء يف اجلمعيات باملغرب بدوام كامل يبلغ �أكرث من � 40ألف
�شخ�ص ،دون احت�ساب العاملني بدوام جزئي وبعقود حمددة واملتطوعني
وامل�ست�شارين .و�أوردت الر�سالة �أن �أغلب اجلمعيات قامت ،بروح �إن�سانية
ووطنية ،ب�إغالق مقرات عملها ،والعمل عن ُبعد ،فيما بقيت جمعيات
�أخرى ت�شتغل يف امليدان ،بنف�س ت�ضامني ،معر�ض ًة بذلك ُم�ستخدميها
79
ملخاطر الإ�صابة بالعدوى.
ومن جهة �أخرى ،خلقت بع�ض احلوادث املعزولة املتمثلة يف تعنيف
بع�ض رجال الأمن لبع�ض من املواطنني ،خالل فرتة تطبيق حالة الطوارئ
ال�صحية جد ً
«رد ًة حقوقية» ومن ر�أى فيها
ال وا�سع ًا بني من اعتربها ّ
ٍ
ظروف ا�ستثنائية مرتبطة ب�إجراءات
�أ�سلوب ًا لردع منتهكي «الطوارئ» يف
ت�سعى �إىل �صيانة واحرتام احلق يف احلياة .ويف الوقت الذي مت الإعالن
فيه عن فتح حتقيق يف الأفعال ال�صادرة عن بع�ض رجال الأمن واتخاذ
�إجراءات زجرية يف حقهم ،حدرت هيئات حقوقية من مغبة مثل هذه
املمار�سات التي راجت يف �شبكات التوا�صل االجتماعي ،التي تطرقت
�أي�ضا �إىل ممار�سات ف�ضلى يف تعامل ال�سلطات مع املواطنني خالل
مرحلة «الطوارئ» ال�صحية هذه.
ويف ارتباط بذلك ،نفى ال�سفري املمثل الدائم للمغرب لدى مكتب
الأمم املتحدة بجنيف ،ب�شكل ر�سمي وقاطع ،الأخبار التي تناقلتها
 778ووقّعت على هذه الر�سالة جمعيات عديدة؛ من بينها ُمنتدى بدائل املغرب وجمعية حماربة
ال�سيدا واجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب ،وجمعية �أنفا�س دميقراطية ،واملدر�سة املواطنة
للدرا�سات ال�سيا�سية ،وجمعية تاركا للتنمية امل�ستدامة ،واملنظمة املغربية حلقوق الإن�سان.
 779نظر مقال حتت عنوان جمعيات تطالب احلكومة بتمكني �أُجراء من تعوي�ضات �صندوق
كورونا https://www.hespress.com/societe/470541.html ،بتاريخ  9مايو 2020
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بع�ض املنابر ال�صحفية حول االدعاءات املن�سوبة �إىل املفو�ضة ال�سامية
حلقوق الإن�سان ،ب�ش�أن و�ضعية حقوق الإن�سان يف �سياق حالة الطوارئ
املعلن عنها باململكة ،مو�ضحا ب�أن جورجيت غانيون مديرة العمليات
والتعاون التقني «اكتفت بالإ�شارة �إىل �أنه ،من بني جميع هذه البلدان
التي جرى ذكرها باال�سم ،كانت هناك توقيفات يف املغرب ب�سبب انتهاك
قواعد احلجر ال�صحي ،كما هو من�صو�ص عليه يف املر�سوم املتعلق بتنفيذ
حالة الطوارئ ال�صحية باململكة».
وبخ�صو�ص الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها جتاه املواطنني
الذي يخرقون حالة الطوارئ وال يلتزمون بالتدابري االحرتازية التي
�سنتها الدولة املغربية ،احتجت جمعيات حقوقية80على منطق املقاربات
الأمنية وال�سجنية و«ال�رصامة» التي �سمحت بالقب�ض واعتقال الآالف من
املواطنني واملواطنات ،ومتابعة عدد كبري منهم يف حالة اعتقال ،وجتميع
املو�ضوعني حتت تدابري احلرا�سة النظرية يف �سيارات الأمن �أو يف مراكز
االحتجاز ،وما ي�شكل ذلك من تهديد ل�صحتهم و�صحة املوظفني املكلفني
ب�إنفاذ القانون ،وخطر على ال�صحة العامة .كما متت الدعوة �إىل مراجعة
قانون الطوارئ وحذف العقوبة احلب�سية منه واالكتفاء بالغرامة .ويف
انتظار ذلك ،طالبت هذه اجلمعيات رئي�س النيابة العامة ب�إعطاء تعليماته
لل�سادة الوكالء بعدم اعتقال املقبو�ض عليهم مبخالفة حالة الطوارئ،
وبعدم مطالبتهم امام املحاكم يف ملتم�ساتهم بالعقوبة احلب�سية.كما
اغتنمتها جمعيات �أخرى فر�صة للت�أكيد على �رضورة «الت�رسيع ب�إ�صدار
و�إعمال املقت�ضيات الت�رشيعية املتعلقة بالعقوبات البديلة ،وخا�صة ما
 880من بني اجلمعيات التي �أثارت املو�ضوع ن�شري لر�سالة االئتالف املغربي لهيئات حقوق الإن�سان
يف م�ستهل ماي �إىل ال�سيد رئي�س النيابة العامة وعدد �آخر من امل�س�ؤولني املغاربة ن�رشت يف
العديد من اجلرائد واملواقع الإلكرتونية
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يت�صل منها ب�إجبارية القيام ب�أعمال لفائدة امل�صلحة العامة».81
كما تابعت عدد من اجلمعيات بقلق انت�شار وباء كوفيد  19يف
ال�سجون املغربية ،التي �شكل بع�ضها ب�ؤرا النت�شار هذا الوباء ،داعية
جميع املتدخلني يف ال�ش�أن ال�سجني باملغرب �إىل تكثيف اجلهود
وتقدمي خمتلف اخلدمات املطلوبة ل�ضمان �سالمة ال�سجناء وال�سجينات
واملوظفني واملوظفات وعدم تف�شي الفريو�س داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.82
يف هذا الإطار ،ميكن الإ�شارة �إىل املبادرات التي اتخذتها املندوبية
العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج من حيث التوا�صل ب�شفافية حول
هذه احلاالت ،ف�ضال عن ت�أكيدها على و�ضعها خطة متكاملة حلماية
ال�سجناء والعاملني مبختلف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية.83
كما طالبت هذه اجلمعيات ،باملنا�سبة ،ب�رضورة التخفيف من االكتظاظ
يف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية ب�إطالق �رساح الأ�شخا�ص امل�سنني واملر�ضى
واملتبقية لهم مدد ق�صرية واملعتقلني يف �إطار االعتقال االحتياطي .وهو
ما يطرح من جديد �أهمية املراجعة اجلدية لل�سيا�سة اجلنائية ببالدنا
وتوجيهها نحو تكري�س مبادئ حقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها
دوليا ،وفق مقاربة �شاملة ومندجمة و�إخراج الإ�صالح املرتبط بها ،الذي
طال انتظاره� ،إىل حيز الوجود.
ومن بني الق�ضايا التي �أثارت انتباه وقلق عدد من اجلمعيات احلقوقية
م�س�ألة التعليم عن بعد الذي جل�أت �إليه وزارة الرتبية الوطنية باملغرب بعد
�أن تقرر �إغالق كل امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �سياق الإجراءات االحرتازية
 881الو�سيط من �أجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،التقرير ،و�ضع حقوق الإن�سان والدميقراطية
يف املغرب  ،2019تقرير� ،ص8
882انظر بهذا اخل�صو�ص بالغ للمكتب التنفيذي للمر�صد املغرب لل�سجون �صادر يوم  27مار�س 2020
 883انظر �أي�ضا «تقرير حول اجلهود املتوا�صلة للحماية من فريو�س كورونا داخل امل�ؤ�س�سات
ال�سجنية» على موقع املندوبية العامة لإدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج
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ملواجهة اجلائحة .ويف هذ ال�سياق �أثارت بع�ض اجلمعيات انتباه الوزارة
ملا تنتجه هذه التدابري من م�سا�س مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،وملا تخلفه
من متييز طبقي وجن�سي يف �صفوف املتعلمني واملتعلمات من خمتلف
الأ�سالك التعليمية واملهنية.
واعتربت �أن �إقرار عملية التعليم عن بعد دون توفري الو�سائل املادية
واللوج�ستيكية الالزمة لتحقيق و�إجناح هذه العلمية ،يعترب �إق�صاء لعدد
كبري من التالميذ والتلميذات من الأ�رس التي ال تتوفر على حوا�سيب �أو
لوحات ذكية �أو تغطية �شبكة االنرتنت ،مطالبة باتخاذ تدابري �إ�ضافية
تراعي الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية للتالميذ والتلميذات وت�أخذ
بعني االعتبار بيئتهم وبيئتهن الثقافية والأ�رسية ،حتقيقا لتعليم عمومي
جماين �ضامن لتكاف�ؤ الفر�ص مبني على مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز.
احلال �أن الوزارة ا�ستح�رضت هذا البعد من خالل عدة �إجراءات بهذا
االجتاه ،منها حتديد مواعيد مت�أخرة لأجراء امتحانات البكالوريا
ب�سنتيها ،واعتماد الدرو�س التي مت حت�صيلها قبل حالة الطوارئ �ضمانا
لتكاف�ؤ الفر�ص �إقرار النجاح واملرور �إىل امل�ستوى املوايل ،بالن�سبة لباقي
امل�ستويات الدرا�سية ا�ستنادا على نقط االمتحانات وفرو�ض املراقبة
امل�ستمرة املنجزة ،ح�ضوريا� ،إىل حدود تاريخ تعليق الدرا�سة� ،أي 14
مار�س .2020
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الوزارة اتخذت عدة مبادرات لإجناح هذه
العملية ،حيث متت تعبئة عدة قنوات تلفزية عمومية كو�سائط تعليمية
ح�سب جدولة م�ضبوطة ف�ضال عن تعبئة الأطر الرتبوية والتقنية وخمتلف
الو�سائل املرافقة.
وبعجالة ميكن الإ�شارة �إىل الق�ضايا الأخرى التي نبهت لها جمعيات
املجتمع املدين املغربي خالل مرحلة احلجر ال�صحي ،ومنها و�ضعية
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املهاجرين من �أفريقيا جنوب ال�صحراء حيث طالبت هذه اجلمعيات
بتفعيل الد�ستور املغربيوالقرارات الأممية بهذا ال�صدد ،وخ�صو�صا �ضمان
احلقوق الأ�سا�سية لكل املهاجرين/ات املتواجدين يف بلدنا كيف ما كانت
و�ضعيتهم الإدارية؛ واعتبار فئة املهاجرين/ات وطالبي اللجوء جزءا من
الفئات اله�شة يف املجتمع املغربي التي حتتاج �إىل الدعم والتمتع بكافة
حقوقها االقت�صادية واالجتماعية.
وعلى �صعيد �آخر ،دعت جمموعة من اجلمعيات املغربية �إىل ت�سهيل
عملية ترحيل املغاربة الذين منعوا من العودة �إىل بالدهم (ما يفوق 22000
مواطن ومواطنة ح�سب وزير اخلارجية املغربي) حيث متت مطالبة رئي�س
احلكومة ووزير اخلارجية ورئي�سي جمل�سي الربملان ،بو�ضع خطة وطنية
عاجلة لعودة كافة املغاربة العالقني باخلارج بتواريخ حمددة واجراءات
وتخ�صي�ص ميزانية لذلك� ،إ�ضافة �إىل التعجيل بتوفري كافة الإجراءات
االحرتازية عند ا�ستقبال مواطنينا الذين عربوا عن ا�ستعدادهم للخ�ضوع
للعزل ال�صحي قبل التحاقهم بذويهم .وكان رئي�س احلكومة قد �أكد يف
لقاء تلفزي مع القناة الأوىل �أن احلكومة �ستتخذ كل الإجراءات ال�رضورية
ل�ضمان عودة ه�ؤالء املغاربة لكن بعدما يتم رفع احلجر ال�صحي ،كما
�أ�شار وزير اخلارجية خالل الأ�سبوع الثاين من يونيو ،2020خالل جل�سة
الأ�سئلة ال�شفوية مبجل�س النواب� ،أن العملية على و�شك التنفيذ ب�شكل
تدريجي ،ووفق �رشوط متكن من عدم ال�سماح بتف�شي الوباء.
كما �أطلقت منظمات ن�سائية يف املغرب حتذيرات من تزايد وقائع العنف
�ضد الن�ساء خالل احلجر ال�صحي املفرو�ض ملحا�رصة انت�شار فريو�س
ّ
كورونا يف البالد ،داعية �إىل اتخاذ �إجراءات وقائية عاجلة ،علما ب�أن
العنف الأ�رسي ميثّل  52يف املائة من حاالت العنف �ضد الن�ساء ،بح�سب
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معطيات ر�سمية �صادرة قبل احلجر84؛ ودعت هذه اجلمعيات ال�سلطات
�إىل تكييف تدابري حماية الن�ساء �ضحايا العنف مع ظروف احلجر ال�صحي
عدة ،منها «�إعطاء تعليمات لل�رشطة لالنتقال الفوري
من خالل اقرتاحات ّ
�إىل املنازل يف حالة العنف الأ�رسي ،حتى يف حالة عدم وجود �أمر من
النيابة العامة» ،بالإ�ضافة �إىل «فر�ض العقوبة الق�صوى على جميع اجلنح
واجلرائم املرتبطة بالعنف املرتكب �ضد الن�ساء خالل هذه الفرتة».85
وتفاعال مع هذا االن�شغال �أ�صدر رئي�س النيابة العامة مذكرة خا�صة
باملو�ضوع 86داعيا الوكالء العاملني للملك ووكالء امللك �إىل احلر�ص على
تتبع هذه الق�ضايا واتخاذ تدابري ا�ستعجالية لتبليغها و�ضمان �سهولة
ولوج الن�ساء �إىل الق�ضاء والتي و�ضعت لها �إمكانية التبليغ عن طريق
احل�سابات االلكرتونية للنيابة العامة مركزيا وجهويا والأرقام الهاتفية �أو
املن�صة الهاتفية "كلنا معك" ...ومعلوم �أن مذكرة النيابة العامة قد �أ�شارت
�إىل �أن املعطيات حول عدد الق�ضايا املعرو�ضة على الق�ضاء خالل فرتة 20
مار�س � 20أبريل تظهر �أن العدد قد انخف�ض ب�شكل كبري جدا (من 1500
�إىل  148حتريك الدعوى)؛ �إال �أن اجلمعيات طالبت مب�ضاعفة اليقظة
والتدخل لأن الأرقام يحكمها زمن احلجر باكراهاته وم�ضايقاته .وقد
�سارت احلكومة يف نف�س االجتاه �أثناء طرح املو�ضوع مبجل�س النواب
يف مطلع يونيو  ،2020حيث �أكدت انخفا�ض عدد حاالت العنف كما
�أكد ذلك لي�س فقط �أرقام النيابة العامة ،بل �أي�ضا املعطيات ال�صادرة عن
 884النتائج الأولية للبحث الوطني الثاين حول العنف �ضد الن�ساء ،املندوبية ال�سامية للتخطيط؛
امل�صدر .ONU femmes 14/01/202
 885انظر بهذا اخل�صو�ص اجلريدة الإلكرتونية العري اجلديد ليوم االثنني � 20أبريل 2020
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/19

 886دورية رقم � 20س/ر.ن.ع ،بتاريخ .2020/04/30
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املندوبية ال�سامية للتخطيط من خالل بحث ميداين �أجنزته.87
كما وقعت العديد من اجلمعيات املغربية عري�ضة بعثت بها �إىل
احلكومة وغرفتي الربملان تعرب فيها عن رف�ضها مل�ضامني بع�ض فقرات
م�رسبة من م�رشوع القانون رقم 22.20 :املتعلق با�ستعمال �شبكات
التوا�صل االجتماعي و�شبكات البث املفتوح وال�شبكات املماثلة ،حيث
اعتربت �أنها تت�ضمن مقت�ضيات عقابية مفرطة يف الت�شدد ،وتتنافى
مع احلق يف حرية الر�أي والتعبري والن�رش املكفولة د�ستوريا ،ومع قانون
ال�صحافة والن�رش،88وهو املوقف الذي هيمن على خمتلف و�سائط التوا�صل
االجتماعيالتي �أطلقت على هذا القانون قانون «تكميم الأفواه» .وعرب
املوقعون على هذه العري�ضة عن رف�ضهم املطلق لهذا امل�رشوع ،اعتبارا ملا
يت�ضمنه من قواعد قانونية ف�ضفا�ضة ترتتب عن خرقها جزاءات حب�سية
م�شددة وغرامات مالية ثقيلة ،وخوفا من ا�ستغالل احلكومة لظروف غري
وما�س ب�سيادة
عادية لتمرير قانون �ضار باحلقوق الفردية واجلماعية
ّ
القانون ودولة امل�ؤ�س�سات» .و�أمام االحتجاج الذي �أثارته هذه املواد امل�رسبة
�أجلت احلكومة النظر يف م�رشوع القانون هذا �إىل �أن تن�ضج �رشوط
مناق�شته وتعديله وعر�ضه للحوار مع الهي�آت املعنية قبل تقدميه للربملان.
 887بحث م�شار �إليه حول االنعكا�سات االجتماعية والنف�سية يف زمن احلجر ،املندوبية ال�سامية
للتخطيط
جريدة  l’économisteعدد .05/05/2020
888ت�صل عقوبة من دعا �إىل مقاطعة بع�ض املنتوجات والب�ضائع �أو اخلدمات �أو القيام بالتحري�ض
عالنية على ذلك ،عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي �أو �شبكات البث املفتوح ،وفق م�رشوع
القانون املثري للجدل� ،إىل احلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وغرامة من � 5000إىل 50000
�ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط .ويعاقَب بالعقوبة نف�سها من قام عمدا بحمل العموم
�أو حتري�ضهم على �سحب الأموال من م�ؤ�س�سات االئتمان �أو الهيئات املعتربة يف حكمها ،بينما
يعاقب من بث حمتوى �إلكرتونيا يت�ضمن خربا زائفا من �ش�أنه الت�شكيك يف جودة و�سالمة
بع�ض املنتوجات والب�ضائع وتقدميها على �أنها ت�شكل تهديدا وخطرا على ال�صحة العامة والأمن
البيئي باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وغرامة من � 2000إىل � 20ألف درهم.
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�إن ما قامت به اجلمعيات املغربية من �أدوار يف امل�ساهمة يف مواجه
جائحة كوفيد� ،19سواء على امل�ستوى التح�سي�س �أو الت�ضامن �أو على
م�ستوى التنبيه واملطالبة ي�ؤكد الدور الذي ما انفكت هذه اجلمعيات
ت�ساهم من خالله يف طرح و�إجناح �أورا�ش ذات عالقة وطيدة بالبناء
الدميقراطي ببالدنا ،نذكر منها ور�ش العدالة االنتقالية واللغة الأمازيغية
ومدونة الأ�رسة وغري ذلك من الأورا�ش ف�ضال عن �أثرها الوا�ضع يف
الوثيقة الد�ستورية ويف الإ�صالحات الكربى؛ وهو دور ما زال يتطلب
االرتقاء به عرب عدد من الإجراءات نقرتح منها:
• •تفعيل املقت�ضيات الد�ستورية املتعلقة باملجتمع املدين ،وخا�صة
الف�صل  33الذي ين�ص على» �إحداث املجل�س اال�ست�شاري لل�شباب
والعمل اجلمعوي ميكن ( )....من م�ساعدة ال�شباب يف االندماج
يف احلياة الن�شيطة واجلمعوية» ،والف�صل  12الذي ي�شري �إىل قانون
يتعلق بتنظيم م�شاركة املجتمع املدين يف �إعداد قرارات وم�شاريع
لدى امل�ؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية ،ويف تفعيلها وتقييمها
وحتديد �رشوط وكيفيات هذه امل�شاركة.
• •متكني جمعيات املجتمع املدين من متثيلية فعلية يف املجال�س
الإدارية للم�ؤ�س�سات العمومية ذات ال�صلة مبجال عملها.
• •و�ضع �إطار قانوين حلماية العمل التطوعي ملا يواجهه هذا العمل
من خماطر متعددة ،لعل �أبرزها ما واجهه الن�سيج اجلمعوي خالل
م�ساهماته املتنوعة يف مواجهة جائحة كوفيد 19؛
• •تطوير اخلربة املدنية للم�ساعدة يف ظروف الكوارث والطوارئ؛

• •اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية وامل�ؤ�س�ساتية التي من
�ش�أنها امل�ساهمة يف تطوير احلياة اجلمعوية ببالدنا ،ومتكينها من
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امل�ساهمة الفعلية يف بلورة وتنفيذ ال�سيا�سات العمومية ببالدنا،
و�إزالة كل املعيقات التي حتول دون ذلك ،نذكر منها ما هو مالحظ
من ممار�سة �إدارية ما�سة باحلق يف ت�أ�سي�س اجلمعيات �أحيانا (عدم
متكني اجلمعيات من الو�صل الإيداع النهائي) يجب الت�صدي لها
باعتبارها �شططا.

• •دعم القدرات من خالل و�ضع برامج للتكوين لفائدة املنتمني
جلمعيات املجتمع املدين من �أجل تطوير املعارف واملهارات الذي
89
ي�ستلزمها تطور الن�سيج املدين باملغرب.
كما يبدو جليا �أن من العرب التي ميكن ا�ستخال�صها من هذه التجربة
الغنية �رضورة العمل امل�شرتك من �أجل بلورة ر�ؤية جديدة ومتطورة لأ�شكال
التعاون املطلوب بني ال�سلطات واملجتمع املدين حمليا ،جهويا ومركزيا.

ثانيا .الأمن الإعالمي والتوا�صلي
 .1و�سائل الإعالم يف �أفق ا�ستعادة الثقة

لعبت و�سائل الإعالم مبختلف �أ�صنافها دوراً هاما يف تناول مو�ضوع
فريو�س كورونا امل�ستجد ،يف تفاعل مع ما عا�شه العامل من تف�شي للوباء
يف عدد كبري من البلدان ،كما هو احلال �أي�ضا باملغرب.
فبعد الإعالن عن �أول حالة م�ؤكدة باملغرب يف الثاين من �شهر مار�س
 ،2020ان�صبت جمهودات امل�ؤ�س�سات الإعالمية التليفزيونية� أو الإذاعية،
العمومية منها او اخلا�صة ،وكذا اجلرائد الورقية والإلكرتونية على
 889بلور مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية تو�صيات هامة بخ�صو�ص االرتقاء ب�أداء
جمعيات املجتمع املدين .لالطالع عليها ميكن الرجوع �إىل مذكرته بخ�صو�ص املجتمع املدين
و�أدواره الد�ستورية� ،ضمن كتاب «م�ساهمة يف بناء املغرب امل�أمول يف جمال حقوق الإن�سان
والدميقراطية ،مذكرات وتو�صيات مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية»،2013 ،
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تغطية واقع وتطور وباء كورونا باملغرب .حيث وجد الإعالم والإعالميون
�أنف�سهم يف ال�صفوف الأمامية ملواجهة الوباء من حيث تنوير الر�أي العام
والتح�سي�س مبخاطره و�أهمية التقيد بال�سلوكات الوقائية واالحرتازية
وكذلك امل�ساهمة يف حماربة جائحة «الوباء الإعالمي» والأخبار الكاذبة
و�/أو امل�ضللة ،وتنطوي على نف�س القدر من اخلطورة» ،لأننا ،كما قال
املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية« 90ال نحارب جمرد وباء ،بل نحارب
�سيال هائال من املعلومات امل�ضللة».
لقد �أ�ضحى فريو�س كورونا اجلبهة الأوىل جلميع املنابر الإعالمية
والعاملني يف القطاع يف املغرب ،حيث ت�ستمر ال�صحافة الوطنية واملحلية
91
يف �أداء واجبها مع اتخاذ جميع الإجراءات االحرتازية والوقائية املمكنة
وتخ�صي�ص تغطياتها لكل ما يرتبط بالفريو�س ،يف اجلوانب ال�صحية
والطبية واالقت�صادية واالجتماعية والقانونية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية عملت يف ظروف
حرجة و�صعبة ،من �أجل �إي�صال مادة اعالمية يف زمن هذا الوباء،
حيث �سعت اىل امل�ساهمة يف التح�سي�س بخطورة هذا الفريو�س من
خالل برامج تلفزيونية و�إذاعية وو�صالت حت�سي�سية ومقاالت �إخبارية
وحتليلية وحتقيقات �صحفية ا�ستهدفت تنوير ال�ساكنة وتتبع �آخر �أخبار
انت�شار الوباء مع التطرق ملجموعة من امل�شاكل والهموم التي يعاين منها
املواطنون جراء و�ضعيتهم ال�صعبة بعد توقفهم عن العمل ،و�أي�ضا تغطية
مدى ا�ستفادة ال�ساكنة املعوزة واملت�رضرة من الربامج التي اعتمدتها
الدولة لفائدتهم.
 990كلمة املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية ،م�ؤمتر ميونيخ املعني بالأمن 15 ،فرباير 2020
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/munichsecurityconference

� 991أنظر التقرير املرحلي حول ر�صد �أخالقيات مهنة ال�صحافةخالل كوفيد  ،19املجل�س الوطني
لل�صحافة ،يونيو .2020
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وميكن القول �إن و�سائل الإعالم املغربية عملت على ا�ستيعاب حالة
الهلع لدى عامة النا�س يف هذا املو�ضوع والتخفي�ض منها من خالل ن�رش
الأخبار احلقيقية بعيداً عن كل ما هو زائف من �أخبار تتوخى «ال�سبق»
الإعالمي ،على ح�ساب احلقيقة واملو�ضوعية.
ويالحظ �أن القنوات التلفزية املغربية العمومية قد متكنت من ا�ستعادة
ثقة �رشيحة وا�سعة من جمهورها والت�صالح معها ،حمققة ن�سب م�شاهدة
عالية ملجموعة من براجمها ،ح�سب ما �سجلته �رشكة «ماروك ميرتي»
املتخ�ص�صة يف قيا�س ن�سب امل�شاهدة ،حيث يبدو جليا من �إح�صائيات
الأ�سبوع الأخري من �شهر مار�س � 2020إىل �أن الربامج التي ا�ستحدثتها
قناتا «الأوىل» و«دوزمي» جتاوبت� ،إىل حد بعيد ،مع احلجر ال�صحي
الذي يعرفه املغرب �ضمن باقي بلدان العامل ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا،
وجنحت يف ا�ستقطاب عدد هام من امل�شاهدين ،فيما احتلت ن�رشات
الأخبار �صدارة �أكرث الربامج م�شاهدة مقارنة مع الأ�شهر ال�سابقة التي
كانت ت�سجل �أدنى الن�سب.
هكذا� ،سجلت القناة الثانية ن�سبة م�شاهدة بلغت  66,3يف املائة
من خالل يوم واحد ،حمتلة �صدارة الرتتيب يف قائمة القنوات املغربية،
وتلتها قناة «الأوىل» بن�سبة  56,7يف املائة.
وان�ضم برنامج «�أ�سئلة عن كورونا» ،الذي عزز خارطة برامج «دوزمي»
منذ انطالق فرتة احلجر ال�صحي� ،إىل قائمة ترتيب �أكرث الربامج م�شاهدة
م�ستقطبا  7ماليني و� 698ألف متفرج بن�سبة  42,9يف املائة ،واحتلت
ن�رشة الأخبار باللغة العربية املركز اخلام�س يف القائمة بن�سبة 38,7
يف املائة ،حيث بلغ عدد م�شاهديها  7ماليني و� 124ألف ،فيما احتل
امل�سل�سل الرتكي املدبلج «اللة فا�ضلة» املركز الأول بـ  12مليونا و348
�ألف ،بن�سبة ت�صل �إىل  72,1يف املائة ،متبوعا بامل�سل�سل الرتكي «فر�صة
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ثانية» الذي �سجل  10ماليني و� 753ألف م�شاهدة ،بن�سبة  66,8يف املائة
من �إجمايل امل�شاهدات .وبدورها ا�ستطاعت قناة «الأوىل» جذب �أزيد من
 6ماليني متفرج مل�شاهدة ن�رشة الأخبار باللغة العربية� ،إذ احتلت هذه
الأخرية املركز الثالث بن�سبة  35,2يف املائة� ،ضمن قائمة اخلم�س برامج
الأكرث م�شاهدة.92
وت�شمل م�ستجدات برامج هذه القنوات و�صالت حت�سي�سية حول
طرق الوقاية من انت�شار عدوى كوفيد  ،19ون�رشات خا�صة وروبرتاجات
ميدانية ولقاءات مع �أطباء و�أخ�صائيني يف جماالت التغذية والطب
النف�سي وغريها ،ف�ضال عن تتبع تطور الفريو�س عامليا ،الأمر الذي دفع
الر�أي العام �إىل التفاعل ايجابيا مع التدابري املتخذة ،يف ظل �رسيان
احلجر ال�صحي� ،إذ �ساهمت هذه الو�سائط الإعالمية ،يف توفري املعلومات
واملعطيات مركزيا وجهويا حول هذا الفريو�س القاتل ،وهو ما خلف ارتياحا
لدى املواطنني واملهنني املتتبعني لل�ش�أن االعالمي منوهني مب�ستوى �أداء
جنود اخلفاء مبهنة املتاعب.
وعلى �صعيد �آخر ،ويف �سياق حالة الطوارئ ال�صحية التي مت الإعالن
عنها يف اململكة ،وتفعيل الإجراءات املعتمدة ملكافحة انت�شار فريو�س
«كورونا» ،دعت احلكومة املغربية جميع نا�رشي ال�صحف واجلرائد
الورقية �إىل تعليق �إ�صدار ون�رش وتوزيع الطبعات الورقية وذلك ابتداء
من اليوم الأحد  22مار�س  2020وحتى �إ�شعار �آخر ،حيث �أ�صبحت تن�رش
�إنتاجها على مواقعها الإلكرتونية باملجان .وهو مترين جديد خا�ضته
هذه اجلرائد بتفوق.
كما جتاوبت ال�صحف الإلكرتونية والورقية مع التعليمات احلكومية
 992القنوات املغربية ت�ستعيد جمهورها بف�ضل احلجر ال�صحي يف زمن كورونا ،جريدة ال�صحراء
� 08 /أبريل https://assahraa.ma/web/2020/148040 ،2020
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التي حتث على اال�شتغال عن بعد كل ما �أمكن ذلك ،حيث يالحظ
�أن مقرات ال�صحف �أ�ضحت �شبه خالية� ،سوى من ب�ضعة �أ�شخا�ص
لتن�سيق العمل عن بعد� ،أما باقي ال�صحفيني فمن لي�س يف امليدان ي�ستقي
الأخبار ،هو يف بيته ي�شتغل عن بعد.
وقد نوه املجل�س الوطني لل�صحافة يف تقريره املرحلي يف يوم  7يونيو
 ،2020تخت عنوان «كوفيد  19ر�صد �أخالقيات مهنة ال�صحافة» بقرار
ال�صحافة الورقية اال�ستمرار يف ال�صدور �إلكرتونيا وباملجان ،على الرغم
من انعكا�سات تعليق �صدورها ورقيا وتوزيعها و�شح عقود الإ�شهار،
م�ستح�رضة امل�صلحة العامة ودورها املجتمعي ،رفقة املنابر ال�صحفية
والإعالمية الأخرى ،واالنخراط يف تنوير الر�أي العام وامل�ساهمة يف
الت�صدي للأخبار الزائفة ودورها احلا�سم يف امل�ساعدة على اتخاذ قرارات
م�ستنرية ،على اعتبار وظيفة ال�صحفيني البالغة الأهم ّية يف ّ
ظل حالة
الطوارئ ال�صح ّية ودور ال�صحافة الأ�سا�سي يف نقل املعلومات والأخبار
التي ت�ساعد النا�س يف تكوين الآراء ب�ش�أن ما يتهدد ال�صحة العامة ويف
اتخاذ اخلطوات املنا�سبة حلماية �أنف�سهم وجمتمعاتهم.
كما �سجل املجل�س تثمني الوزير املكلف بقطاع االت�صال لروح الوطنية
وامل�س�ؤولية لدى الإعالم الوطني ،ومن بينها امل�ؤ�س�سات ال�صحفية املعنية
بن�رش وطبع وتوزيع ال�صحف واجلرائد الورقية خالل �إعالنها يف  23ماي
 2020لإمكانية ا�ستئناف �إ�صدار ون�رش وتوزيع الطبعات الورقية ،ابتداء
من  26ماي  .2020كما تال �إعالن الوزارة بالغ ثان يف  25ماي 2020
ب�ش�أن ا�ستئناف �أك�شاك ال�صحف واملكتبات لن�شاطها.
�إال �أنه ال بد من املالحظة �أن طول املدة وموا�صلة العمل التوا�صلي
بنف�س ال�شكل والإخراج وعدم تنويع الوجوه واالخت�صا�صات يف الربامج
احلوارية جعلها تت�سم مع الوقت بروتني وانخفا�ض درجة التعبئة والتفاعل
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مع املواطن وباقي الفئات من عمال و�أ�صحاب مقاوالت وعلماء االجتماع
و�سيا�سيني ونقابيني وجمعيات وغريهم .وميكن اعتبار هذا املعطى جزءا
من العطب البنيوي للإعالم ال�سمعي الب�رصي حتى قبل اجلائحة.
غري �أن قرار وزارة الداخلية القا�ضي ب�شمل حظر التحرك الليلي جمموع
ال�صحفيني العاملني بال�صحافة املكتوبة وااللكرتونية ،مع ا�ستثناء �أطر
االعالم العمومي واالذاعات اخلا�صة قد �أثار ا�ستياء وا�سعا و�سط املنابر
ال�صحفية املغربية ،وهيئاتهم التمثيلية التي طالبت ب�إلغاء هذا القرار الذي
مل يكن له ما يربره يف هذه الظرفية ال�صعبة التي جتتازها البالد نتيجة
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وقد ثمن املجل�س الوطني لل�صحافة تفاعل وزارة الداخلية واملديرية
العامة للأمن الوطني الإيجابي وال�رسيع مع املرا�سلة التي كان قد وجهها
لهما بخ�صو�ص حترك ال�صحافيني للقيام بواجبهم املهني خالل حالة
الطوارئ ال�صحية ،حيث �أعطيت التعليمات للم�صالح املخت�صة بال�سماح
بالتحرك لل�صحافيني احلاملني لبطاقة ال�صحافة املهنية من �أجل ممار�سة
مهامهم.93
وميكن �أن ي�سمح ما �أ�رشنا �إليه من �أداء للتلفزة والإذاعة وال�صحافة
املكتوبة بالت�أكيد على الدور الهام الذي ميكن �أن تلعب هذه الو�سائل التي
تعترب تقليدية يف تكري�س قواعد املهنية واحرتام �أخالقيات املهنة وااللتزام
بن�رش االخبار بناء على م�صادر موثوقة.
غري �أن هذا ال مينع من الت�أكيد على �أن قطاع الإعالم الإلكرتوين
جدير ب�إغناء احلقل االعالمي الوطني ون�رش الوعي لدى املواطن ،ملا يتمتع
به من انت�شار وا�سع ،ي�ستحق من جميع الهيئات املعنية بالقطاع �إيالئه
� 993أنظر التقرير املرحلي حول ر�صد �أخالقيات مهنة ال�صحافة خالل كوفيد  ،19املجل�س الوطني
لل�صحافة ،يونيو .2020
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الرعاية واالهتمام ،وم�صاحبته على م�ستوى برامج التكوين والت�أطري
والدعم والتتبع وحثه على احرتام القوانني املنظمة لقطاع الإعالم ببلدنا.
وعلى ال�صعيد احلكومي ،يالحظ �أن احلكومة اختارت منذ البداية
اعتماد ال�شفافية وال�رصاحة جتاه املواطنات واملواطنني بخ�صو�ص تطور
احلالة الوبائية ،حيث حر�صت احلكومة وباقي امل�ؤ�س�سات على التوا�صل
امل�ستمر حول الو�ضعية الوطنية من خالل بالغات �صحفية منتظمة،
وكل ما دعت ال�رضورة ،وحوارات عرب خمتلف و�سائل الإعالم التقليدية
واحلديثة .كما مت �إحداث بوابات ر�سمية لتمكني املواطنني من تتبع
احلالة الوبائية والإجراءات املتخذة ،مع تنظيم �إحاطة �إعالمية يومية حول
الو�ضعية الوبائية لفائدة ال�صحافيني والإعالم والر�أي العام الوطنيني،
ناهيك عن توفري حمتوى متعدد وو�صالت �إعالنية توعية متنوعة �شكال
وم�ضمونا.
لقد كان هذا االختيار مبختلف مكوناته امل�شار �إليها وغريها باعثا
على االطمئنان و�سط املواطنات واملواطنني ،وقد يكون �ساهم يف التزام
ن�سبة هائلة من املغاربة ب�إجراءات احلجر ال�صحي وخا�صة يف بداية ظهور
الوباء ببالدنا مع ما يتطلب ذلك من تخلي عن بع�ض احلقوق الفردية،
غري �أن ذلك �رسعان ما تراجع بع�ض ال�شيء ليرتك املجال فارغا امام حرية
املواطنني والتعبري عن غ�ضبهم ب�شتى الأ�شكال خا�صة مع كل اقرتاب
للآجال املعلنة لرفع حالة الطوارئ.
ويعود ذلك على ما يبدو� ،إىل احرتام حق املواطن يف املعلومة
ال�صحيحة من م�صادرها الر�سمية ،جتلى ذلك يف ارتباك وعدم ان�سجام
الت�رصيحات احلكومية بخ�صو�ص تدبري متطلبات الرفع التدريجي حلالة
الطوارئ ال�صحية .كما يعود �أي�ضا �إىل ال�ضعف يف الإقناع مبعقولية
ا�ستمرار احلجر ال�صحي بعد العا�رش من يونيو وتق�سيم �أقاليم وعماالت
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اململكة �إىل �صنفني ،ومنح وزارت الداخلية وال�صحة �صالحيات الت�رصف
يف متطلبات هذه املرحلة ،خا�صة و�أن كل امل�ؤ�رشات التي كان يتم التحدث
عنها ك�رشط لرفع احلجر ال�صحي توفرت ،يف بالدنا مقارنة مع بلدان
�أخرى �شمال حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،والتي ذهبت بعيدا يف حالة
الرفع التدريجي لإجراءات الطوارئ .ويبدو� ،أي�ضا� ،أن هذه اللحظات �أبانت
عن �ضعف يف الر�ؤيا والقدرات التوا�صلية لدى م�س�ؤولني من املفرت�ض
فيهم التوا�صل امل�ستمر والدائم مع امل�ؤ�س�سات ومن خاللها مع املواطنني،
ناهيك عن تعدد الت�رصيحات يف نوع من عدم التكامل واالن�سجام.
وميكن القول بدون مبالغة �إن الإجماع الذي عرفه املغرب بخ�صو�ص
املقاربة التي مت اعتمادها من طرف احلكومة عند دخول مرحلة احلجر
ال�صحي ،قد تراجعت جزئيا خالل فرتة اخلروج ،الأمر الذي ي�ستلزم
ا�سرتجاع املبادرة من طرف احلكومة ورئا�ستها باعتماد الو�ضوح
وال�شفافية يف تدبري مرحلة ما بعد احلجر �إعالميا ،مما ي�سمح للمواطن
التمتع بحقه يف املعلومة ال�صحيحة وي�ساعده على مقاومة �أثار اجلائحة
وما فر�ضته من �إجراءات للحد من تف�شيها� ،سواء على امل�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي دون �إغفال اجلانب النف�سي وال�سهو عنه ،وتقا�سم الر�ؤيا
واملقاربة بني اجلميع.
و�إذا كان يجدر بكل متتبع ان يربز املجهودات اال�ستثنائية الذي
تبذلها خمتلف الأطقم ال�صحفية والتقنية بالقنوات التلفزيونية واملحطات
الإذاعية وطنيا وجهويا ،وكذا ال�صحافة املكتوبة والإلكرتونية� ،إ�ضافة
�إىل تطور اهتمام م�ستخدمي ال�شبكات االجتماعية ،فحري �أي�ضا الإ�شارة
�إىل جلوء بع�ض املواقع ال�صحافية �إىل املتاجرة مبو�ضوع وباء كورونا،
ون�رش �صورة وهوية بع�ض الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للفح�ص ،و�سعي بع�ض
املواقع �إىل ا�ستغالل انت�شار الوباء لتقدمي ت�أويالت وتف�سريات وحكايات
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عن «امل�ؤامرات املزعومة» ،ال ت�ستند على �أي �أ�سا�س علمي ،هدفها جتاري
حم�ض �أو �إيديولوجي ،يتعار�ض مع الر�سالة النبيلة للعمل ال�صحايف ،وهو
ما �شجبه املجل�س الوطني لل�صحافة داعيا �إىل التحلي ب�أعلى درجات
يقظة ال�ضمري املهني .وهي ق�ضايا تعاملت معها �أي�ضا ال�سلطات العمومية
عرب بالغات تكذيبية وتو�ضيحية وحتريك امل�ساطر القانونية ذات ال�صلة.
كما ر�صد املجل�س الوطني لل�صحافة جمموعة من اخلروقات الأخرى
لأحكام ميثاق ال�صحافة ومبادئه ،خا�صة ما يتعلق بالت�ضليل وال�سطو
وعدم احرتام اخل�صو�صية واحلق يف ال�صورة واملعطيات ال�شخ�صية
والتمييز والكرامة الإن�سانية وحماية الطفل (تهم امل�س�ؤولية املهنية،
امل�س�ؤولية �إزاء املجتمع ،واال�ستقاللية والنزاهة) ،94مع ما يتطلبه ذلك من
تعبئة خا�صة للت�صدي له تكوينا وزجرا.

 .2و�سائل التوا�صل االجتماعي :اهتمام ومبادرات
يرى متتبعو �شبكة التوا�صل االجتماعي ببالدنا �أن ال مباالة املغاربة
على �شبكات التوا�صل االجتماعي مبو�ضوع كوفيد  19تبخرت ب�شكل
مفاجئ يوم  13مار�س ،مع �صدور البالغ ال�صحفي لوزارة الرتبية الوطنية
حول تعليق الدرا�سة مبختلف امل�ؤ�س�سات التعليمية من التعليم الأويل �إىل
العايل حتى �إ�شعار �آخر.
وقد الحظت درا�سة �أجرتها وكالة �إيكويتي الرقمية ،95وهي من�صة متخ�ص�صة
يف �شبكات التوا�صل االجتماعي ،والر�صد وتدبري ال�شهرة والتوا�صل يف
الأزمات� ،أنه يف هذا التاريخ �أدرك املغاربة اخلطر الذي ي�شكله الفريو�س
التاجي ،حيث «عرف ن�شاط املغاربة على ال�شبكات االجتماعية انقالبا ر�أ�سا
 994املجل�س الوطني لل�صحافة ،مرجع �سايق
 995ميكن حتميل هذه الدرا�سة على �صفحة في�سبوك Equity conseil facebook :
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مو�ضوعا ح�رص ًيا تقري ًبا للمناق�شات يف
على عقب» ،كما �أ�صبح «كوفيد 19
ً
ال�شبكات االجتماعية ،يف ارتباط باحلجر ال�صحي».
وتفيد هذه الدرا�سة �أن الفرتة التي �شملتها ،من  13مار�س ،تاريخ
البالغ ال�صحفي لوزارة الرتبية الوطنية� ،إىل � 12أبريل ،قد عرفت ارتفاعا
ملمو�سا يف ن�شاط املغاربة على من�صات التوا�صل االجتماعي وخا�صة
في�سبوك وتويرت ،حيث قاموا بن�رش  167.705تدوينة ( ٪81 +مقارنة
بالأيام الثالثني ال�سابقة) و  4.5مليون تعليق ( )٪86 +على في�سبوك .كما
ن�رشوا ما يف نف�س الفرتة  313871تغريدة و �إعادة تغريدة على تويرت(+
يوما ال�سابقة).
 ٪80مقارنة بالثالثني ً
وقد �أف�ضى هذا االهتمام �إىل انخراط الن�شيطني يف �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف عمليات التوعية بخطر الفريو�س و�أهمية االلتزام بالإجراءات
االحرتازية الرامية �إىل مواجهة هذه اجلائحة ،ويف حمالت الت�ضامن
مع الفئات اله�شة املت�رضرة من �إجراءات الطوارئ ال�صحية ناهيك عن
امل�ساهمة يف عمليات �إثارة االنتباه ومواكبة تطورات خمتلف �إجراءات
احلجر ال�صحي.
وقد الحظت هذه الدرا�سة �أن م�ستخدمي ال�شبكات عادوا �إىل اعتماد
كبري على و�سائل الإعالم العمومية واخلا�صة كم�صادر موثوقة للمعلومات
ال �سيما يف مواجهة تداول الأخبار الزائفة ،ف�ضال عن االلتفاف حول �أهم
امل�ؤثرين يف هذه ال�شبكات.
وميكن الإ�شارة �إ�ضافة �إىل هذا� ،أن �شبكات التوا�صل االجتماعي
�شكلت الف�ضاء الرئي�سي لرتويج الأخبار الزائفة ذات الأ�شكال املختلفة
والتي تزيد يف �إرباك املواطنني يف حماوالتهم ملواجهة هذه اجلائحة
وانعكا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية.
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 .3تو�صيات ومقرتحات :جناعة توا�صلية و�إعالم مواطن.
بالنظر لواقع التوا�صل والإعالم الوطني يف ظل �أزمة كوفيد  ،19وما
مت ر�صده من بع�ض نقاط قوة و�ضعف لبلوغ درجات متقدمة من الأمن
الإعالمي والتوا�صلي ،وبا�ستح�ضار املمار�سات الف�ضلى والتجارب املقارنة،
ميكن ا�ستخال�ص اخلال�صات واملقرتحات الأولية التالية:
◀◀قد �أبرزت هذه التجربة �أن ب�إمكان الإعالم العمومي �أن يلعب دورا
حموريا يف الإخبار والتنوير ويف ربط عالقة ثقة متينة مع املواطنني
مبجرد ما تتوفر يف �أدنى �رشوط املو�ضوعية وامل�صداقية واحرتام حق
املواطن يف املعلومة ال�صحيحة ،ومن ثمة �رضورة �إعادة النظر يف
هيكلة قطب الإعالم العمومي و�أدوار م�ؤ�س�ساته ب�شكل ي�ضمن
النجاعة املهنية واالنفتاح ودعم الإبداع واالبتكار يف ظل احرتام
احلرية ومواثيق و�أخالقيات املهنة؛
◀◀كما �أبانت التجربة عن طاقات �إعالمية و�صحفية تتطلب املواكبة من
خالل التكوين والتكوين امل�ستمر للمهنيني من �إعالميني و�صحافيني
ومكلفني بالتوا�صل والعالقات العامة ،مبا ي�سمح لهم باجلودة يف
ممار�سة مهنتهم واحرتام مبادئها النبيلة؛ والبد من الت�أكيد يف
هذا ال�سياق على �أن قطاع الإعالم الإلكرتوين جدير �إيالئه الرعاية
واالهتمام ،وم�صاحبته على م�ستوى برامج التكوين والت�أطري والدعم
والتتبع وحثه على احرتام القوانني املنظمة لقطاع الإعالم باملغرب.
◀◀وميكن الإ�شارة �أي�ضا يف هذا ال�صدد �إىل �أهمية العناية �أكرث بحماية
حرية الر�أي والتعبري وتعزيز احلق يف الولوج �إىل املعلومة مع حماية
احلق يف حماية املعطيات ال�شخ�صية.
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◀◀وبالن�سبة ملعاجلة �آثار اجلائحة تبني �أن من املهم جدا الإبداع
�شكال وم�ضمونا يف تناول الق�ضايا املرتبطة باجلائحة وخملفاتها
امل�ستقبلية ،وعدم االقت�صار على اجلانب الوبائي �أو ال�صحي بل
�أي�ضا االقت�صادي واالجتماعي والنف�سي والثقايف ،..مما من �ش�أنه
تقوي�ض ال�شعور بالقلق يف املجتمع وي�ساعد الإح�سا�س بالأمن
والطم�أنينة.
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�أوىل الد�ستور املغربي �أهمية خا�صة ملو�ضوع احلكامة اجليدة
وم�ؤ�س�ساتها ،حيث خ�ص�ص لها الباب الثاين ع�رش كامال ( 17ف�صال ،من
الف�صل � 154إىل الف�صل  )171وقد ق�سم الد�ستور هذه الهيئات �إىل 3
�أ�صناف:
◀◀هيئات حماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها ،ويتعلق الأمر باملجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان والو�سيط ،وجمل�س اجلالية املغربية
باخلارج ،والهي�أة املكلفة باملنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز؛
◀◀هيئات احلكامة اجليدة والتقنني ،ويتعلق الأمر بالهيئة العليا
لالت�صال ال�سمعي الب�رصي وجمل�س املناف�سة والهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الر�شوة وحماربتها؛
◀◀هيئات النهو�ض بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية
الت�شاركية ،وتهم املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،
واملجل�س اال�ست�شاري للأ�رسة والطفولة ،واملجل�س اال�ست�شاري
لل�شباب والعمل اجلمعوي.
قبل التطرق �إىل م�ساهمة بع�ض هيئات احلكامة ،وغريها من
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية (خا�صة املجل�س االجتماعي واالقت�صادي والبيئي)
يف املجهودات الرامية �إىل حما�رصة وباء كوفيد  ،19ال بد من الإ�شارة
�إىل �أن بع�ضها مل ير النور بعد ،و�أن الهيئات التي �سنتطرق ملا قامت به،
باقت�ضاب ،قد �أعلنت يف بالغات لها �أنها �ساهمت ماليا يف �صندوق
كورونا الذي �أحدث ملواجهة الوباء ،كما �أنها اعتمدت يف جزء هام من
عملها على العمل عن بعد.
و�سنعتمد يف هذا اجلزء من التقرير على املعطيات الواردة يف املواقع
الإلكرتونية لهذه الهيئات ،بالأ�سا�س ،والتي يتبني من خاللها �أن معظمها
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مل تتفاعل ،كما قامت بذلك جلنة املعطيات ال�شخ�صية ،مبا ت�سمح به
�صالحياتها من مواكبة و�إبداء الر�أي والتنبيه بخ�صو�ص الق�ضايا التي
�أثارتها الإجراءات االحرتازية وحالة احلجر ال�صحي والطوارئ ال�صحية
والتي لها �صلة مبا�رشة مبدى احرتام حقوق الإن�سان يف هذه الظرفية،
نذكر منها احلق يف احلياة ويف حياة كرمية ويف ال�صحة ويف حرية التعبري
ويف تكاف�ؤ الفر�ص ،ويف التعليم ،وحماية حقوق املر�أة ومواجهة ما قد
تتعر�ض له من عنف ،وحماية املعطيات ال�شخ�صية ،واحلق يف املعلومة،
ناهيك عن عدد من احلقوق االقت�صادية املرتبطة بانعكا�سات احلجر
ال�صحي ،وم�س�ألة املغاربة الذين ظلوا لفرتة احلجر ال�صحي عالقني باخلارج
عالوة على التدابري الزجرية يف حق غري املحرتمني لتدابري احلجر ال�صحي،
و�سلوك املكلفني ب�إنفاذ القانون� ،إىل غري ذلك من الق�ضايا ذات ال�صلة.
فكيف تعاملت هذه الهيئات مع هذه الق�ضايا ؟

 .1املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
حدد الف�صل  61من الد�ستور �أن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
“م�ؤ�س�سة وطنية تعددية وم�ستقلة ،تتوىل النظر يف جميع الق�ضايا املتعلقة
بالدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات وحمايتها ،وب�ضمان ممار�ستها
الكاملة ،والنهو�ض بها وب�صيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات
واملواطنني� ،أفرادا وجماعات ،وذلك يف نطاق احلر�ص التام على احرتام
املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا املجال” ،ومن ثمة يكون تدخله يف
مرحلة احلجر ال�صحي ،وفق االخت�صا�صات املخولة له ذات �أهمية يف
التنبيه �إىل �رضورة احرتام حقوق الأن�سان.
هكذا دعا املجل�س ،يف بالغ له� ،إىل جت�سيد قيم الت�ضامن والعناية
ال�رضورية بالفئات اله�شة ،و�رضورة اتباع التعليمات املتعلقة مبنع
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التجمعات �أو تلك املتعلقة بالنظافة والوقاية والتدابري ال�صحية ،ونا�شد
ال�سلطات العمومية وم�ؤ�س�سات الإعالم وعموم املواطنات واملواطنني
ملحاربة الت�ضليل والأخبار الزائفة ومتابعة التوا�صل ال�شفاف لل�سلطات من
�أجل حق الر�أي العام يف التما�س املعلومة ال�صحية ،م�شيدا يف ذات الآن
باملجهودات التي يقوم بها خمتلف الفاعلني ملواجهة الوباء ،وخ�صو�صا
العامالت والعاملني يف امليدان ال�صحي.
كما �أ�صدر مكتب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بالغا �آخر ي�ؤكد
فيه تثمني الإجراءات التي اتخذتها الدولة من �أجل الوقاية من انت�شار
الفريو�س والتدابري املوجهة لدعم الفئات اله�شة ،داعيا �إىل تو�سيع نطاق
التدابري املتخذة لت�شمل كل الفئات اله�شة مبن فيهم الأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة والأطفال والن�ساء واملهاجرون والالجئون والأ�شخا�ص
امل�سنون .و�أعلن ،باملنا�سبة ،عن تكوين فريق عمل متخ�ص�ص لر�صد
�أو�ضاع حقوق الإن�سان على امل�ستويني الوطني واجلهوي ،مذكرا بقيامه
بعدد من املبادرات للتح�سي�س بالإجراءات الوقائية �ضد انت�شار جائحة
(كوفيد.)19
وعلى موقعه الإلكرتوين ن�رش بالغ �شبكة امل�ؤ�س�سات الوطنية الإفريقية
حلقوق الإن�سان ب�ش�أن جائحة (كوفيد  ،)19وكلمة ،رئي�س جلنة الأمم
املتحدة حول االختفاء الق�رسي ،خالل الدورة الثامنة ع�رشة للجنة اتفاقية
حماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�رسي ( 4ماي � )2020سلط من
خاللها ال�ضوء على ت�أثري �أزمة كوفيد 19على مدى احرتام وتعزيز حقوق
الإن�سان.
ومن املبادرات التي اتخذها املجل�س ميكن الإ�شارة �إىل االجتماع الذي
عقدته ،عن بعد ،اللجنة الدائمة املكلفة باملنا�صفة وعدم التمييز والأجيال
اجلديدة حلقوق الإن�سان ،من �أجل ومناق�شة و�ضع حقوق املر�أة يف
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�سياق حالة الطوارئ ال�صحية ،حيث دعت اللجنة ال�سلطات العمومية
�إىل تعزيز تدابري دعم الفئات اله�شة ،و�ضمان متتع الن�ساء �ضحايا العنف
من خدمات احلماية؛ بعد �أن نوهت مبجهودات املجتمع املدين يف هذا
ال�صدد.
وعلى �صعيد �آخر� ،أطلق املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان من�صة
تفاعلية ب�ش�أن احلق يف حرية الر�أي والتعبري يف الف�ضاء الرقمي
 TaabiratRaqmya.maمن �أجل التفاعل مع املخت�صني واملعنيني وعموم
الر�أي العام حول هذا احلق وتقييداته ،من خالل املبادئ الدولية التي
تكر�س حرية اعتناق الآراء دون م�ضايقة وحرية التما�س الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها �إىل الآخرين ،ب�أ ّ َية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود.
ِّ
�أما بخ�صو�ص م�رشوع القانون رقم  22.20املتعلق بتقنني ا�ستعمال
مواقع التوا�صل االجتماعي فقد �أكدت رئي�سة املجل�س �أن هذا الأخري
�سيحر�ص على �إعمال اخت�صا�صاته من خالل �إبداء الر�أي حني يتو�صل
بال�صيغة الر�سمية مل�رشوع القانون �إما عن طريق الإحالة من الربملان �أو
الإحالة الذاتية ،مربزة �أن واجب الدولة هو الدفاع عن احلريات واحلقوق
وحمايتها ،وعدم اللجوء �إىل تقييد احلرية �إال �إذا كانت تف�ضي �إىل العنف
والكراهية والعن�رصية والتمييز.96
ولكن املالحظ� ،أن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مل يقدم �آراءه
بخ�صو�ص عدد من الت�رشيعات التي اعتمدت خالل هذه الفرتة ،والتي
لها عالقة مبا�رشة بحقوق الإن�سان نذكر منها تلك ذات العالقة باملعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي �أو التطبيقات الهاتفية املتعلقة بالأمن �أو بتتبع
امل�صابني بكورونا وغريها ،رغم االن�شغال الذي عربت عنه م�ؤ�س�سات
 996مت ذلك يف لقاء عرب املناظرة عن بعد يف �إطار حلقات النقا�ش التي تنظمها م�ؤ�س�سة الفقيه
التطواين ،م�ساء الثالثاء  12ماي 2020
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ومنظمات غري حكومية يف هذا املجال .ومعلوم �أن املجل�س له هذا
االخت�صا�ص وهذا الدور� ،سواء بطلب من احلكومة �أو الربملان �أو مببادرة
منه حتى يتم احلر�ص على حماية حقوق الإن�سان وجتويد الن�صو�ص يف
هذا االجتاه.
97

 .2م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة

على �إثر انت�شار جائحة فريو�س كرونا امل�ستجد (كوفيد ،)19و�إعالن حالة
الطوارئ ال�صحية ،ذكرت م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة ،يف بالغ لها ،جميع
املرتفقني من داخل املغرب وخارجه �أن خدماتها م�ستمرة لال�ستف�سار عن
م�آل امللفات املفتوحة لدى املقر املركزي للم�ؤ�س�سة ،ومبختلف مندوبياتها
اجلهوية �أو نقط ات�صالها يف خمتلف اجلهات ،عرب الهاتف والوات�ساب،
ولإيداع ال�شكايات �أو التظلمات لدى امل�ؤ�س�سة عرب تطبيق “ف�ضاء
املواطن” والفاك�س والربيد الإلكرتوين� ،أو لطلب معلومة �أو بيانات حول
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة �أو جماالت تدخلها عرب الوات�ساب .كما فتحت
�إمكانية اال�ستقبال عن بعد ملناق�شة تظلم معرو�ض على امل�ؤ�س�سة (يف
حالة ال�رضورة) حيث ميكن طلب موعد على الوات�ساب.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة �أعلنت عن انخراطها
يف خدمة مكتب ال�ضبط الرقمي ،وهو من�صة وطنية رقمية خم�ص�صة
للمتعاملني مع الإدارات العمومية �أن�ش�أتها وكالة التنمية الرقمية.

 997الو�سيط م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�ص�صة ،مهمتها الدفاع عن احلقوق يف نطاق
العالقات بني الإدارة واملرتفقني ،والإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة القانون ،و�إ�شاعة مبادئ العدل
والإن�صاف ،وقيم التخليق وال�شفافية يف تدبري الإدارات وامل�ؤ�س�سات العمومية واجلماعات
الرتابية والهيئات التي متار�س �صالحيات ال�سلطة العمومية( .الف�صل  261من الد�ستور)
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 .3جمل�س اجلالية املغربية باخلارج

98

�أما جمل�س اجلالية املغربية باخلارج ،فقد �أكتفى بن�رش بالغ ي�شري فيه
�إىل �أن الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج ت�ؤمن ا�ستمرارية
خدمة تلقي ومعاجلة �شكايات املواطنني املغاربة املقيمني باخلارج من
طرف م�صاحلها املركزية عن بعد عرب جمموعة من الو�سائل والقنوات
املتاحة .كما مل يفته تقدمي التعازي جلميع الأ�رس التي راح �أحد �أفرادها
�ضحية "فريو�س كورونا" امل�ستجد مبختلف �أقطار العامل.

 .4الهي�أة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري

99

�أ�صدر املجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي (الهي�أة التقريرية
للهيئة) تقريرا مبنيا على معاينة وتتبع الربامج والو�صالت التي بثتها
 18خدمة �إذاعية وتلفزية ،عمومية وخا�صة ،عن احلالة الوبائية املرتبطة
بفريو�س كورونا امل�ستجد واملجهودات املر�صودة للحد من انت�شاره
ومواكبة �آثاره وتداعياته االقت�صادية واالجتماعية ،مربزا �إقبال جل هذه
اخلدمات التلفزية والإذاعية على تغيري الربجمة وتكييف م�ضامني الربامج
ال�ستيعاب متطلبات الظرف الطارئ ،بالإ�ضافة �إىل خلقها لأجواء يقظة
م�ستمرة من خالل برجمة مكثفة للم�ضامني التح�سي�سية والتوعوية.
وقدمت الهي�أة يف ختام هذا التقرير الذي مت تعميمه على كافة مقدمي
اخلدمات الإذاعية والتلفزية الوطنية ،جملة من املقرتحات تروم االحرتا�س
 998يتوىل جمل�س اجلالية املغربية باخلارج ،على اخل�صو�ص� ،إبداء �آرائه حول توجهات ال�سيا�سات
العمومية التي متكن املغاربة املقيمني باخلارج من ت�أمني احلفاظ على عالقات متينة مع هويتهم
املغربية ،و�ضمان حقوقهم و�صيانة م�صاحلهم ،وكذا امل�ساهمة يف التنمية الب�رشية وامل�ستدامة يف
وطنهم املغرب وتقدمه( .الف�صل 361من الد�ستور)
999تتوىل الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�رصي ال�سهر على احرتام التعبري التعددي لتيارات
الر�أي والفكر ،واحلق يف املعلومة يف امليدان ال�سمعي الب�رصي ،وذلك يف �إطار احرتام القيم
احل�ضارية الأ�سا�سية وقوانني اململكة(.الف�صل  561من الد�ستور)
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من احتمال و�صم امل�صابني �أو امل�شتبه ب�إ�صابتهم بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وتفادي ك�شف هوية من ي�شتبه يف خمالفته لقرارات ال�سلطات
العمومية ،وجتنب املعاجلة املبنية على الإثارة؛ و�أخذ التدابري الالزمة
للت�أكد من توفر الأهلية العلمية واملهنية للأ�شخا�ص املدعوين يف الربامج؛
وتو�سيع نطاق التناول الإعالمي ملو�ضوع الوباء بالتطرق لأبعاد �أخرى
اقت�صادية واجتماعية ،مما من �ش�أنه الإ�سهام يف تقوي�ض ال�شعور بالقلق
داخل املجتمع .كما دعت الهيئة �إىل �إيالء اهتمام �إعالمي �أكرب بو�ضعية
املهاجرين والالجئني املقيمني باملغرب يف هذا الظرف اال�ستثنائي؛ مع
�رضورة اال�ستجابة حلاجة املواطن �إىل الربامج الثقافية والرتفيهية ،ف�ضال
عن دعم توحيد وتقا�سم جزء من جمهود اال�ستقاء امليداين للأخبار
و�إجناز امل�ضامني ذات ال�صلة بالوباء بني �إذاعات وقنوات اخلدمة العمومية،
اختزاال حلركية ال�صحفيني وتقلي�صا لتنقل فرقها التقنية وتخفيفا لل�ضغط
اللوجي�ستيكي يف هذا الظرف اال�ستثنائي.
و�أ�صدر املجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي �سل�سلة من التو�صيات
تهم التعر�ض لل�شا�شات واال�ستهالك الإعالمي لدى الأطفال واجلمهور
النا�شئ ب�صفة عامة ،خالل فرتة احلجر ال�صحي املقررة من طرف ال�سلطات
100
للحد من انت�شار جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد .)19

 .5جمل�س املناف�سة

101

�أكد جمل�س املناف�سة يف بالغ له �أنه و�ضع جمموعة من التدابري
ق�صد �ضمان ا�ستمرارية �أن�شطة املرفق العام ال�رضورية ل�سري االقت�صاد
 1100للمزيد من املعلومات االطالع على البالغ على املوقع https://www.haca.ma/ar

 1101جمل�س املناف�سة هيئة م�ستقلة ،مكلفة يف �إطار تنظيم مناف�سة حرة وم�رشوعة ب�ضمان
ال�شفافية والإن�صاف يف العالقات االقت�صادية ،خا�صة من خالل حتليل و�ضبط و�ضعية املناف�سة
يف الأ�سواق ،ومراقبة املمار�سات املنافية لها واملمار�سات التجارية غري امل�رشوعة وعمليات الرتكيز
االقت�صادي واالحتكار.
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املغربي .وهكذا ،ف�إن امل�ؤ�س�سات واملنظمات ومكاتب املحاماة ،وكذا
املقاوالت املعنية ،مدعوة ،ح�سب البالغ� ،إىل �أخذ هذا املعطى اجلديد
بعني االعتبار يف طلبات تبليغ عمليات الرتكيز االقت�صادي املرتقبة� ،أو
�أية �إحالة �أخرى تندرج يف �إطار اخت�صا�صات جمل�س املناف�سة ،وذلك �إىل
غاية االنتهاء الر�سمي لفرتة احلجر ال�صحي .كما �أكد البالغ �أن امل�ؤ�س�سات
واملنظمات ومكاتب املحامني واخلرباء واملقاوالت املعنية مدعوة �إىل بعث
كل الوثائق ح�رصيا بالو�سائط الإلكرتونية.

 .6املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

102

�أحدث املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،الذي �أحال عليه
رئي�س جمل�س النواب طلب �إعداد درا�سة حول “االنعكا�سات ال�صحية
واالقت�صادية واالجتماعية لفريو�س كوفيد 19وال�سبل املمكنة لتجاوزها”،
جلنة خا�صة تتكون من ثالثة فرق عمل.
و�أو�ضح املجل�س يف بالغ له� ،أن هذه اللجنة ،التي �سيعهد �إليها �إعداد
الدرا�سة املذكورة يف �إطار منهجية ت�شاركية وا�سعة مبنية على الإن�صات،
والت�شاور ،والنقا�ش مع خمتلف الفاعلني املعنيني ،تتكون من ثالثة فرق
عمل تتكلف تواليا باجلانب االقت�صادي واملايل ،واجلانب االجتماعي
واملجتمعي ،واجلانب ال�صحي والبيئي.
وتندرج هذه الإحالة يف �صميم الأدوار التي ي�ضطلع بها املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي كقوة اقرتاحية وف�ضاء للحوار وبناء
التوافقات حول الق�ضايا واخليارات الكربى للمملكة.
 1102يحدث جمل�س اقت�صادي واجتماعي وبيئي للحكومة وملجل�س النواب وملجل�س امل�ست�شارين
�أن ي�ست�شريوا املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يف جميع الق�ضايا ،التي لها طابع
اقت�صادي واجتماعي وبيئي .يديل املجل�س بر�أيه يف التوجهات العامة لالقت�صاد الوطني والتنمية
امل�ستدامة..الف�صل  ،251و 351من الد�ستور)
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ويعتزم املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي اال�ستناد �إىل
منهجيته املعتادة التي ترتكز على فتح نقا�ش وا�سع بني خمتلف مكوناته
من خرباء وفعاليات �سو�سيومهنية وم�ؤ�س�ساتية ويف املجتمع املدين،
وتنظيم جل�سات �إن�صات مع الفاعلني والأطراف املعنية ،وكذا حتليل
الر�صيد الوثائقي والقانوين املتعلق مبو�ضوع الإحالة ،ف�ضال عن تدار�س
التجارب الدولية املقارنة بغية معاينة الآثار الناجمة عن الأزمة ،وحتديد
نقاط القوة وال�ضعف ،وا�ستخال�ص الدرو�س الهيكلية واقرتاح حتوالت
ا�سرتاتيجية و�إجراءات على املديني املتو�سط والطويل كفيلة بتدبري �أزمات
من هذه اجل�سامة وبطريقة ناجعة.
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�أبرزت التجربة املغربية يف مواجهة جائحة كرونا الأهمية البالغة للإرادة
ال�سيا�سية ولدور الدولة يف �ضمان الأمن مبعناه ال�شامل و�سيادة القانون
حتى يف الظروف اال�ستثنائية.
ذلك �أن الرد ال�رسيع والقوي لل�سلطات املغربية �أمام تف�شي جائحة
كورونا قد مكن البالد من جتنب كارثة حمتملة وحمذقة يف ظل بنيات
غري مهي�أة ملثل هذه احلاالت .ومل يكن هذا االختيار ال�صارم حمط
اهتمام وتتبع خارجي فقط ،بل ا�ستطاع بالدرجة الأوىل �أن يك�سب ثقة
املغاربة وانخراطهم يف دينامية بوعي وم�س�ؤولية وان�ضباط على العموم.
وقد تعززت هذه الثقة يف بروز وجه جديد و�أدوار من نوع خا�ص
ور�ؤى ملعاجلة ق�ضايا �شائكة لدى العاملني يف عدة قطاعات� ،أبرزها
امل�ؤ�س�سات الأمنية وال�صحة والتعليم واالقت�صاد ،ذلك �أن عددا منها
�أبان عن طاقات كبرية يف العطاء والتعبئة واالنخراط كلما كانت الر�ؤية
�أو�ضح ،والدعوة للم�شاركة فعلية ،والثقة يف الطاقات والكفاءات العاملة
�أقوى.
و�أظهرت هذه املحطة �أي�ضا املكانة الهامة للقطاع العمومي يف �سيا�سة
الدولة ،ويف �إر�ساء القواعد ال�رضورية واملكملة ل�ضمان الأمن واال�ستقرار
باملعنى ال�شامل للمو�ضوع .وقد �أعاد ذلك طرح مكانة الدولة كعماد
وقاطرة يف بناء املجتمع وتقوية دينامياته التنموية املتعددة املكونات.
لذلك ميكن ا�ستخال�ص بع�ض عنا�رص التوجهات الكربى التي �أفرزتها
هذه املرحلة ،ال�ستثمار ما حتقق من مكت�سبات وما برز من توجهات،
وما جتلى �أكرث من ان�شغاالت وحتديات.
وبالإ�ضافة للمقرتحات والتو�صيات الواردة يف كل باب من �أبواب هذا
التقرير ،نعتقد �أنه �آن الأوان التخاذ خطوات جديدة كتتويج وجواب على
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ما �أفرزته جتربة مواجهة جائحة كورونا:
1 .1ان مكانة و�أهمية ق�ضايا الأمن مبعناه العام ت�أكدت ب�شكل جلي خالل
هذه املحطة ال�صعبة ،وهو ما ي�ستدعي العمل على �إحداث املجل�س
الأعلى للأمن كهيئة د�ستورية ،و�إطار للت�شاور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
الأمن الداخلي واخلارجي ،وتدبري حاالت الأزمات ،وم�أ�س�سة �ضوابط
احلكامة الأمنية ،كما ن�ص على ذلك الف�صل  54من الد�ستور؛
�2 .2إحداث املجل�س اال�ست�شاري لل�شباب والعمل اجلمعوي (الف�صل 33
من الد�ستور) وذلك كتفاعل مع الأدوار املتنامية واملتعددة له ،وملا
�أبانت عنه عدة مكونات من داخله على انخراط قوي وهام يف
�إجناح �أورا�ش كربى ،و�ضمنها حمطة مواجهة اجلائحة؛
3 .3مراجعة الت�رشيعات ق�صد مالءمتها مع م�ستجدات وتطورات املجتمع
والتزامات الدولة لتعزيز �سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات،
�ضمنها املقرتحات املقدمة يف كل باب من هذه الدرا�سة؛
4 .4اعتماد �سيا�سات عمومية على قاعدة مقاربة حقوق الإن�سان مبا
يج�سد �إرادة الدولة يف بلورة منوذج تنموي جديد يحقق العدالة
املجالية واالجتماعية وي�ضع الإن�سان يف �صلب معادلة التنمية ويقوي
انخراط املواطن يف النهو�ض مبجتمعه ،مع �إيالء اهتمام خا�ص �ضمنها
للفئات يف و�ضعية ه�شا�شة وللن�ساء والفتيات �ضحايا العنف؛
5 .5ا�ستثمار الثقة املكت�سبة والأداء الب�رشي وامل�ؤ�س�ساتي خللق دينامية
ت�شاركية ناجعة تعزز هذا التوجه وجتعله رافعة للم�رشوع الدميقراطي
والتنموي مبا يتطلبه ذلك من انخراط وتربية على املواطنة و�إ�رشاك
فعلي و�إعطاء االعتبار الالزم للطاقات الوطنية على �أ�سا�س اال�ستحقاق
والكفاءة؛
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�6 .6إيالء االهتمام الالزم للقطاعات االجتماعية ورد االعتبار للقطاع
العام ك�سيا�سات وكفاءات مبا يقوي �أداءها وجناعتها مع ا�ستح�ضار
قاعدة التقييم وامل�ساءلة؛
�7 .7إعطاء الأهمية البالغة ملجال البحث العلمي يف عالقة بامل�شاريع
التنموية �ضمن ال�سيا�سات العمومية بكل ما يتطلبه من رفع الإمكانات
وعقلنة التدبري وحتديد الأولويات ح�سب متطلبات البحث والتطور
العلمي والتقني وحاجيات البالد وم�ستجدات البحث دوليا.
8 .8ويف �إطار تعزيز رقمنة الإدارة والنهو�ض بالثقافة الالزمة ال�ستعمال
التكنولوجيات احلديثة يف العمل ،تربز �رضورة �إدماج التكوين على
التكنولوجيا املعلوماتية يف جميع برامج التكوين لت�أهيل خمتلف
الفئات على العمل عن بعد وعلى ا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة يف
الأداء املهني يف الظروف العادية واال�ستثنائية على ال�سواء.

151

مالحق

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
الحكامة األمنية وحقوق اإلنسان

امللحق 1

كرونولوجيا الإجراءات التي اتخذها املغرب
يف مواجهته جلائحة كورونا
 2مار�س 2020

الإعالن عن �أول حالة �إ�صابة بفريو�س كورونا

 3مار�س 2020

الإعالن عن ثاين حالة �إ�صابة بفريو�س كورونا
منع التجمعات التي تفوق � 1000شخ�ص

 9مار�س 2020

تعليق الرحالت اجلوية مع �إيطاليا حتى �إ�شعار �آخر

�إحداث جلنة اليقظة االقت�صادية ،التي ت�ضم عددا
 11من مار�س  2020من القطاعات احلكومية� ،إىل جانب الفاعلني
االقت�صاديني وممثلي القطاع البنكي واملايل،
تعليق جميع الرحالت من �إ�سبانيا واجلزائر حتى
 13مار�س2020 
�إ�شعار اخر
·�إغالق جميع املدار�س م�ؤقتًا ،وذلك ابتداء
من االثنني  16مار�س2020 واعتماد التعليم
 13مار�س2020 
عن بعد عرب البوابة الإلكرتونية تلميذ تي�س
والقناة التلفزية الرابعة الثقافية
 14مار�س2020 

تعليق الرحالت اجلوية من و�إىل  25دولة �إ�ضافية

 15مار�س2020 

تعليق جميع الرحالت الدولية مع باقي الدول

 16مار 2020

�إغالق الف�ضاءات العمومية (املقاهي ،املطاعم،
قاعات الريا�ضة ،قاعات ال�سينما ،امل�ساجد...
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ٌ
�صندوق خا�ص بتدبري جائحة فريو�س
�إحداث
ً
ُ
ت�صل
تنفيذا لتعليمات ملكية باعتمادات
كورونا،
لـ 10مليارات درهم ،و�أوردت وزارة االقت�صاد
 16مار�س2020 
واملالية و�إ�صالح الإدارة �أنه َ�س ُيم ّ َو ُل من امليزانية
العامة للدولة �إ�ضاف ًة ملُ�ساهمات العديد من
الهيئات واملُ� ّ َؤ�س�سات
�أ�صبح ب�إمكان املغاربة ،داخل الوطن وخارجه،
مب�ساهمات مالية لفائدة ال�صندوق
 18مار�س � ،2020أن يتربعوا ُ
اخلا�ص بتدبري جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
مت �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية ،لتكون �ساري ًة
يف  20مار�س  2020يف ال�ساعة  6:00م�سا ًء
يف  19مار�س2020 
بالتوقيت املحلي وتظل �ساري ًة حتى �إ�شعار �آخر
متت امل�صادقة من طرف جمل�س احلكومة املغربية
على م�رشوع املر�سوم املتعلق ب�إعالن حالة الطوارئ
ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني املغربي ،وذلك
يف  22مار�س2020 
ابتداء من  20مار�س  2020يف ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء بالتوقيت املحلي �إىل غاية � 20أبريل 2020
يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء بالتوقيت املحلي
حظر التنقل بني املدن ،وتعليق الرحالت عرب
 21مار�س2020 
القطار
24مار�س2020 

تعليق توزيع ال�صحافة املكتوبة

� 5أبريل 2020

�إ�صدار عفو ملكي على  5654معتقال
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� 7أبريل 2020

� 18أبريل
� 23أبريل

 12ماي 2020

 18ماي 2020

�إلزامية ارتداء الكمامات الواقية عند اخلروج
�سحب قيمة خط الوقاية و ال�سيولة La Ligne de
 Précaution et de Liquiditéالذي و�ضعه �صندوق
النقد الدويل رهن �إ�شارته وفق ال�رشوط املقررة و
املقدرة قيمته ب  3مليارات دوالر.
�أعلنت احلكومة املغربية متديد حالة الطوارئ
ال�صحية باملغرب �إىل غاية  20ماي القادم
الإعالن عن ت�أ�سي�س جلنة اليقظة االقت�صادية؛
حظر التنقل الليلي خالل �شهر رم�ضان ابتداء من
ال�سابعة م�ساء �إىل اخلام�سة �صباحا
·�أعلنت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي �إلغاء
االختبارات واالمتحانات للتعليم االبتدائي
والإعدادي ،على �أن يتم �إجراء االمتحان
الوطني لل�سنة الثانية باكالوريا خالل �شهر
يوليوز ،واجتياز االمتحان اجلهوي ل�سنة
االوىل بكالوريا يف �سبتمرب .لن يعود
التالميذ والطلبة �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية
حتى �سبتمرب .2020
�أعلن رئي�س احلكومة املغربية �سعد الدين
العثماين عن التمديد الثاين حلالة الطوارئ
ال�صحية باملغرب والتي �ست�ستمر �إىل غاية 10
يونيو 2020
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فاحت يونيو 2020

�أطلقت وزارة ال�صحة تطبيق وقايتنا الذي من
�ش�أنه امل�ساعدة على ك�شف املخالطني معتمدا على
تقنية البلوتوث ،مع احرتام خ�صو�صية امل�ستعملني
·الإعالن عن متديد حالة الطوارئ ال�صحية
باملغرب ملدة �شهر من  10يونيو � 2020إىل
غاية  10يوليوز ،2020

يف  9يونيو 2020

·ال�رشوع يف ا�ستئناف الأن�شطة االقت�صادية
على امل�ستوى الوطني (الأن�شطة ال�صناعية،
الأن�شطة التجارية� ،أن�شطة ال�صناعة التقليدية،
�أن�شطة القرب واملهن ال�صغرى للقرب ،جتارة
القرب ،املهن احلرة واملهن املماثلة� ،إعادة فتح
الأ�سواق الأ�سبوعية)
·ت�ستثنى من هذه القائمة الأن�شطة التالية
(املطاعم واملقاهي يف عني املكان ،احلمامات،
امل�ساجد ،قاعات ال�سينما وامل�سارح).

ابتدا Nء
من  11يونيو 2020

·تنزيل خمطط التخفيف من تدابري احلجر
ال�صحي ح�سب احلالة الوبائية لكل عمالة �أو �إقليم
وب�صفة تدريجية عرب عدة مراحل .ومبوجب هذا
املخطط ،مت تق�سيم عماالت و�أقاليم اململكة ،وفق
املعايري املحددة من طرف ال�سلطات ال�صحية،
�إىل منطقتني (منطقة التخفيف رقم  1ومنطقة
التخفيف رقم .)2
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امللحق 2

الن�صو�ص القانونية التي مت �إ�صدارها يف �إطار تدابري مواجهة
جائحة كورونا
◀◀مر�سوم بقانون رقم � 2.20.292صادر يف  28من رجب 23( 1441
مار�س  )2020يتعلق ب�سن �أحكام خا�صة بحالة الطوارئ ال�صحية
و�إجراءات الإعالن عليها .اجلريدة الر�سمية عدد  6867مكرر بتاريخ
 29رجب  24( 1441مار�س .)2020
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.293صادر يف  29من رجب  24( 1441مار�س
 )2020يتعلق ب�إعالن حالة الطوارئ ال�صحية ب�سائر �أرجاء الرتاب
الوطني لواجهة تف�شي فريو�س كوروناكوفيد  .19اجلريدة الر�سمية
عدد  6867مكرر بتاريخ  29رجب  24( 1441مار�س .)2020
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.330صادر يف  24من �شعبان � 18(1441أبريل
 )2020بتمديد مدة �رسيان مفعول �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية
ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�شي فريو�س كوروناكوفيد
 .19اجلريدة الر�سمية عدد  6874مكرر بتاريخ � 25شعبان 19(1441
�أبريل .)2020
◀◀مر�سوم رقم � 2.20.731صادر يف  25من رم�ضان  19(1441ماي
 )2020بتمديد مدة �رسيان مفعول �إعالن حالة الطوارئ ال�صحية
ب�سائر �أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تف�شي فريو�س كوروناكوفيد .19
اجلريدة الر�سمية عدد  6883مكرر بتاريخ  25رم�ضان 19(1441
ماي .)2020
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◀◀مر�سوم رقم � 2.20.269صادر يف  16مار�س  2020ب�إحداث ح�ساب
مر�صد لأمور خ�صو�صية يحمل ا�سم «ال�صندوق اخلا�ص بتدبري
جائحة فريو�س كورونا «كوفيد .»19
◀◀ظهري �رشيف رقم � 1.20.59صادر يف � 23أبريل  2020بتنفيذ القانون
ب�سن تدابري ا�ستثنائية لفائدة امل�شغلني املنخرطني
رقم 25.20
َّ
بال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والعاملني لديهم امل�رصح بهم
املت�رضرين من تداعيات تف�شي جائحة فريو�س كورونا «كوفيد.»19
اجلريدة الر�سمية عدد رقم  6877بتاريخ � 27أبريل .2020
◀◀مر�سوم رقم  2.20.331ال�صادر يف � 24أبريل  2020بتطبيق القانون رقم
ب�سن تدابري ا�ستثنائية لفائدة امل�شغلني املنخرطني بال�صندوق
25.20
َّ
الوطني لل�ضمان االجتماعي والعاملني لديهم امل�رصح بهم املت�رضرين
من تداعيات تف�شي جائحة فريو�س كورونا «كوفيد .»19اجلريدة
الر�سمية عدد رقم  6877بتاريخ � 27أبريل .2020
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