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مقدمة
الحمــد هلل رب العامليــن والصــاة والســام علــى خاتــم املرســلين. وبعــد، مــا هــي تداعيــات وآثــار 
جائحــة كورونــا العامليــة علــى وطننــا العزيــز؟ كيــف تفاعلــت معهــا مختلــف الهيئــات املؤسســات 
الوطنيــة؟ كيــف يمكــن الرجــوع اآلمــن إلــى األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة بعدهــا ؟ مــا هــي 

آفــاق ورافعــات تنميــة املغــرب بعدهــا؟

أســئلة طرحهــا ومــازال يطرحهــا املواطنــون واملواطنــات بإلحــاح ، ألن األجوبــة مؤطــرة لحاضــر 
املغرب ومستقبله. فقد أبانت هذه األزمة أن السياسات العمومية لن تكون محمية من أزمات 
غير متوقعة، ومن ظروف خارجة عن الحسابات الداخلية ألي بلد، وهو ما يستدعي االستعداد 
الدائــم للفاعــل السيا�ســي و املدبــر العمومــي حتــى يتفاعــل مــع جميــع املســتجدات، ويتأقلــم مــع 

مختلــف الوضعيــات. و يتمكــن مــن الحــد مــن اآلثــار الوخيمــة لازمــات الطارئــة 

ولعــل هــذه الحيويــة والديناميــة لــن تتأتــى إال باإلنصــات للنخــب والخبــراء والعلمــاء، حتــى تكــون 
السياسات العمومية مؤطرة بخط ناظم مؤسس على رؤية واضحة مبنية على التحليل الدقيق 
للمعطيات واملستجدات، والتوجه الواضح نحو الفعالية والنجاعة وترشيد اإلنفاق العمومي.

ولعل األحزاب السياسية، بحكم ما أسند لها الدستور وقانون األحزاب من مسؤوليات، ملزمة 
بتقديم اإلجابات، وإنتاج املواقف، وتأطير املواطنين وتمثيلهم، وال يمكن أن توفي بهذه االلتزامات 
إال إذا عملــت بنياتهــا ومراكــز تفكيرهــا علــى ســبر أغــوار هــذه األزمــة غيــر املســبوقة، ملواكبــة  و تقييــم 
القرارات املتخذة خالها، وإعداد مرحلة الخروج منها، واستشراف ما بعدها، و ذلك اعتمادا  على 
استيعاب دقيق ملا نتج و ينتج عنها من تحوالت، و ما سينجم عنها من ماالت، على جميع املستويات.

و من جانبه فقد عمل حزب العدالة و التنمية منذ األيام األولى لظهور وباء كوفيد 19 باملغرب  
من خال هيئاته املختصة على تتبع و رصد و تحليل مختلف جوانب و تداعيات هذه األزمة غير 
املســبوقة علــى بادنــا وقــام منتــدى التنميــة لألطــر والخبــراء بإعــداد مذكــرة فــي املوضــوع، ليســاهم 
فــي املجهــود الوطنــي ملواجهــة تداعياتهــا الصحيــة و االقتصاديــة و االجتماعيــة، ويضــع بيــن أيــدي 
الفاعليــن و الــرأي العــام  توجهــات قــد تعيــن علــى الســير قدمــا نحــو تطويــر غــد أفضــل، يليــق بأبنــاء 

وبنــات هــذا الوطــن العزيــز، وبتاريخــه وحضارتــه ومــوارده.
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وقد اختار املنتدى خيرة خبرائه لرفع هذا التحدي، وإنتاج مذكرة تليق بالحزب األول في الباد، 
من خال لجنة صحية، ولجنة اقتصادية ومالية، ولجنة اجتماعية، ولجنة للبنيات التحتية، 
ولجنــة لألمــن الغذائــي، ولجنــة للتعليــم والبحــث العلمــي، ولجنــة للطاقــة والتنميــة املســتدامة، 
تعمــل كلهــا بتنســيق مــن رئيــس املنتــدى ونائبيــه، ثــم اجتمعــت بعــد إتمــام مختلــف التقاريــر لجنــة 
صياغــة برئاســة نائــب األميــن العــام األســتاذ محمــد يتيــم إلصــدار املنتــوج النهائــي املوضــوع بيــن 

أيديكم.

وأود فــي نهايــة هــذه التجربــة املتميــزة أن أشــكر كل مــن ســاهم مــن قريــب أو بعيــد فــي إصــدار هــذا 
املذكــرة، راجًيــا مــن العلــي القديــر أن يحفــظ بلدنــا وعاهلنــا وشــعبنا مــن كل مكــروه، وأن يوفقنــا 

للعمــل مــن أجــل الصالــح العــام خدمــة ملواطناتنــا ومواطنينــا.

قراءة ممتعة ومفيدة، والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته
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يواجه العالم اليوم جائحة غير مســبوقة تنذر بتحوالت ومراجعات عميقة على مســتوى الدول 
واملجتمعات، وال يمكن تجاوزها والتعامل مع تداعياتها إال بالقراءة الصحيحة آلثارها الصحية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، وتطويــر برامــج اســتعجالية للحــد مــن آثارهــا الســلبية، 
واالســتعداد الســتثمار مــا يتمخــض بعدهــا مــن فــرص وإمكانيــات للتطــور والتنميــة، رغــم كــون مــا 
هــو مرصــود مــن تداعياتهــا إنمــا يشــكل الجــزء الظاهــر مــن تحــوالت أعمــق، وهــو مــا يشــكل تحديــا 

أمــام تدبيــر الجائحــة وحســن التفاعــل مــع آثارهــا، واستشــراف آفــاق مــا بعدهــا.

وبالعــودة ملــا أصــاب البشــرية مــن أوبئــة خــال تاريخهــا الطويــل، نكتشــف أن هــذه الجائحــة تتميــز 
بخصوصيــات غيــر مســبوقة، تتمثــل أساســا فــي كونهــا قــد أصابــت العالــم بأســره، وأثــرت علــى 
جميع منظوماته، وفي وقت قيا�سي، إذ بعد أقل من ثاثة أشهر من بدايتها، كان أكثر من نصف 
البشــرية تحت الحجر الصحي، بعد أن اكتشــفت غالبية الدول عدم قدرة منظوماتها الصحية 
علــى االســتجابة للعــدد الكبيــر مــن املصابيــن، وعــدم قــدرة أجهزتهــا علــى إعــادة توجيــه مواردهــا 
واحتياطاتها لحل املشاكل املتتالية املرتبطة بالجائحة، في وقت اعتقد فيه العالم ومدبروه أن 
وقــت األوبئــة قــد انتهــى، وأن الحيــاة وطــول العمــر يضمنــه العلمــاء واألطبــاء، لتكتشــف البشــرية 

ضعفهــا وقيمــة حيــاة اإلنســان وأهميتهــا وأولويتهــا علــى االقتصــاد.

وعلى املستوى السيا�سي، اكتشفت معظم الدول حدود سيادتها الصحية والصناعية والتكنولوجية 
والرقميــة، وضعــف اســتقالية منظومــات اتخــاذ قراراتهــا بالنظــر لتوزيــع ساســل اإلنتــاج املعوملــة، 
وهو ما أثار النقاش حول السيادة الوطنية والتعاون املتعدد األطراف، وحول ضرورة اتسام الرؤية 
وحــول  السياســية املتبصــرة لتدبيــر الشــأن العــام باالســتباقية والنجاعــة واملســؤولية الضروريــة، 
النمــوذج التنمــوي واالقتصــادي واملالــي الســائد واملســتحكم، علــى ضــوء تســاؤل املواطنيــن حــول قــدرة 
نماذجهــم التنمويــة ومؤسســاتهم وممثليهــم علــى حمايتهــم وضمــان فعاليــة نظــام الرعايــة الصحيــة 

واالجتماعيــة فــي زمــن تطــور فضــاءات ووســائط النقــاش وشــبكات التواصــل االجتماعــي.

وبالتبع، وعلى املستوى االقتصادي، أدى الحجر الصحي وبشكل غير مسبوق إلى تهاوي العرض 
والطلــب فــي آن واحــد، وهــو مــا لــم يســبق تســجيله فــي أيــة أزمــة اقتصاديــة ســابقة، حيــث توقــع 
َعــرَّض لــه منــذ ســنوات 

َ
صنــدوق النقــد الدولــي أن يمــر االقتصــاد العالمــي هــذا العــام بأســوأ ركــود ت

ســنوات.   10 متجــاوزا فــي ذلــك كل تداعيــات األزمــة املاليــة العامليــة منــذ  »الكســاد الكبيــر«، 
متوقعــا أن يتســبب »اإلغــاق العــام الكبيــر«، كمــا ســماه الصنــدوق، فــي انكمــاش النمــو العالمــي 
بشــدة. حيــث وللمــرة األولــى منــذ »الكســاد الكبيــر« يصيــب الركــود كا مــن االقتصــادات املتقدمــة 

واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. 
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كمــا ســجل الصنــدوق أنــه وفــي الوقــت الــذي كان مــن املتوقــع ســابقا تحقيــق معــدالت نمــو موجبــة 
لدخــل الفــرد فــي عــام 2020 فــي أكثــر من 160 مــن بلدانــه األعضــاء، فإنــه وبعــد حلــول الجائحــة 
انقلــب هــذا العــدد رأســا علــى عقــب، فأصبــح مــن املتوقــع تســجيل معــدالت نمو ســالبة لدخل 

الفــرد فــي أكثــر من 170 بلــدا عضــوا فــي الصنــدوق هــذا العــام.

وعلى املستوى االجتماعي واإلنساني والتربوي، اكتشفت معظم دول العالم التهديدات املرتبطة 
بالبطالة والفقر، وصعوبات وآفاق التعلم عن بعد وتوقف العملية التعليمية الحضورية بإغاق 
املــدارس والجامعــات، وصعوبــة العاقــات اإلنســانية والتعايــش فــي حيــز ضيــق بيــن أفــراد األســرة 
الواحدة، ومن جهة أخرى فرحة تقاسم القليل مع األكثر احتياجا، وضرورة االنضباط لقرارات 
السلطة، وصعوبة مواجهة كائن مجهري مخفي وغير مرئي وال تظهر أعراضه وآثاره إال بعد أسبوعين.

لقــد ســببت الجائحــة وضعــا جديــدا يضــع املجتمعــات أمــام تحديــات متعــددة تشــمل الجوانــب 
الصحيــة والتعليميــة واإلنســانية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتقنيــة والحكماتيــة، وهــي أبعــاد 
تفاعلــت لتحــدث منظومــة معقــدة ترتبــت عنهــا تداعيــات مختلفــة. كمــا أن اســتعجالية تدبيرهــا 
وتطــور املعطيــات املتعلقــة بمختلــف تفاصيلهــا زادت مــن تعقيــدات تشــخيص أبعادهــا، ومتابعة 

متغيراتهــا، وترصيــد املمارســات الفضلــى ملواجهــة مختلــف تداعياتهــا.

وككل أزمــة شــاملة، حملــت الجائحــة معهــا بعــض الريبــة وعــدم الوضــوح، واختبــرت فــي بدايتهــا 
منســوب الثقــة فــي املؤسســات، وصعوبــة التعامــل مــع التعقيــدات واالختــاالت وأدت إلــى تشــعب 
املنظومــات التدبيريــة واكتظاظهــا، باالنتقــال مباشــرة إلــى مرحلــة تدبيــر الطــوارئ، ومــا يميزهــا مــن 
صعوبــات مرتبطــة بغيــاب االســتعداد القبلــي، وعــدم الدرايــة الكافيــة بطبيعــة التهديــد، وعــدم 
وثوقية املعلومات املتداولة حول الجائحة، وضعف اإلملام بالتدابير الازمة للحد من انتشارها.

ونالــت عــن  فقــد نجحــت بادنــا فــي تدبيــر ومواجهــة جائحــة كورونــا،  وبالرغــم مــن كل هــذا، 
جــدارة واســتحقاق التنويــه عامليــا، باســتنادها إلــى التعبئــة الجماعيــة لــكل املؤسســات واملقاربــة 
ومنهجيــة عــززت الــروح الوطنيــة اإليجابيــة  بقيــادة ملكيــة اســتباقية وحكيمــة،  التشــاركية، 
وخلقــت أجــواء الثقــة املناســبة وبعثــت مجموعــة مــن القيــم املجتمعيــة األصيلــة لألمــة املغربيــة، 

بالرغــم مــن جــو عــدم اليقيــن والخــوف الــذي فرضتــه الجائحــة.

وبفضل هذه القيادة الحكيمة واالستباقية املوجهة واملعبأة، فقد توالت الجهود والتضحيات 
وتفانــت مختلــف الســلطات والهيئــات مــن نســاء ورجــال الصحــة والتعليــم والســلطات املحليــة 
وقــوات األمــن الوطنــي والــدرك امللكــي والقــوات املســلحة امللكيــة والقــوات املســاعدة والوقايــة 
املدنيــة وعمــال وعامــات النظافــة وكل املهنييــن والفاحيــن والتجــار وغيرهــم مــن الســاهرين علــى 



ق
آلفا

 -ا
ت

عيا
دا

الت
ري -

داب
الت

 : 
ب

غر
امل

1 ب
9 

يد
وف

 ك
حة

جائ

8

تأميــن الخدمــات الضروريــة وتزويــد املواطنيــن بحاجاتهــم اليوميــة. 

وبالنظــر ملــا تحقــق مــن نتائــج ومــا بــذل مــن مجهــودات تســتحق الشــكر والتنويــه، ومســاهمة منــه 
فــي املجهــود الوطنــي لتجــاوز األزمــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد19-، قــرر منتــدى التنميــة لألطــر 
والخبــراء باعتبــاره مركــزا مــن جملــة مراكــز التفكيــر، أن يواكــب هــذه املرحلــة مــن تاريــخ بادنــا مــن 
خال مقاربة متعددة التخصصات واآلفاق الزمنية، تتفاعل مع املستجدات اليومية، وتقترح 
الحلــول لرفــع التحديــات املطروحــة داخليــا ومواصلــة تعزيــز إشــعاع بلدنــا علــى املســتوى الدولــي.

وهكــذا، فقــد جنــد منتــدى التنميــة والخبــراء نخبــة مــن أعضائــه لتتبــع جائحــة كوفيــد 19 ورصــد 
ورصــد مختلــف اإلنتاجــات واملعطيــات  تطوراتــه وتداعياتــه علــى املســتوى الوطنــي والدولــي، 
املتداولة على الصعيد الدولي والوطني في تقارير عدد من املؤسسات واألوساط العلمية ،وعقد 
نــدوة عــن بعــد يــوم الجمعــة 14 رمضــان املبــارك املوافــق لثامــن مــاي 2020، مكنــت مــن إغنــاء 
تشــخيص وفهــم الظاهــرة وتطورهــا وآفــاق التصــدي لهــا والخــروج مــن تداعياتهــا، واعتمــد ، وفــق 
منهجيــة متعــددة االختصاصــات، تراعــي الطبيعــة املعقــدة واملتشــعبة  لهــذه الجائحــة ، عــدة 
لجان متخصصة عملت على تحليل املعطيات والتقارير واستخاص ما يصلح للحالة الوطنية.

وتشــكل هــذه املذكــرة عرضــا ألهــم تلــك التشــخيصات والخاصــات واالســتنتاجات، كمــا أنهــا 
واســتخاص نقــاط  تحــاول ترصيــد التجربــة املغربيــة لتدبيــر ومواجهــة الجائحــة واســتقرائها، 
القوة والضعف، والتأريخ للتدابير غير املسبوقة التي اتخذتها بادنا على املستوى الصحي وكذا 
ملعالجة تداعيات الجائحة على الفئات والقطاعات املتضررة، والوقوف على اآلثار والتداعيات 
املتعــددة الجوانــب للجائحــة، ثــم اقتــراح مجموعــة مــن السياســات بمختلــف الرافعــات لدعــم 
آفــاق تطــور بنائنــا الديمقراطــي والحقوقــي والتنمــوي ،واستشــراف مــا يســتقبل قصــد ترصيــد 
املكتســبات وبنــاء غــد أفضــل يليــق بتاريــخ املغــرب وكرامــة أبنائــه وتنــوع ثرواتــه املاديــة والامادية، 

واســتحضار ذلــك فــي إطــار الــورش الجــاري إلعــداد النمــوذج التنمــوي الجديــد.

وتتمحور هذه املذكرة حول ثاثة فصول :

1( يؤرخ أولها للتدابير املتخذة.

2 ( ويهتم ثانيها بالتداعيات االقتصادية واالجتماعية والتربوية للجائحة.

3 ( ويخلص ثالثها إلى خطة متعددة األبعاد والرافعات الستشراف املستقبل.



 جائحة كوفيد19- باملغرب
التدابري  - التداعيات - اآلفاق

1.  التدابيـر

2. التداعيـات

3. اآلفــاق

1. القيادة االستباقية واملتابعة املستمرة

2. منهجية تدبري مضبوطة ومتعددة األبعاد

3. تدابري متوالية ومتطورة

4. التدابري الصحية واستمررية املرافق األساسية

5. التدابري االجتامعية 

6. التدابري االقتصادية
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التدابري

وبهدف وضع هذه التدابير في إطارها وتسلسلها الزمني، البد من التذكير بتطور الحالة الوبائية 

وال سيما بتاريخ تسجيل أول حالة وكذا تطورها منذ هذه الحالة.

لقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة رســمًيا يــوم 30 ينايــر 2020 عــن أن تف�ســي فيــروس كورونــا 

املســتجد )كوفيــد19-( أصبــح ُيشــكل حالة طــوارئ صحيــة عامليــة، وذلــك بعــد إخبارهــا فــي أواخــر 

أعلنــت   2020 مــارس   11 وفــي  عــن تف�ســي الفيــروس بمدينة ووهان الصينيــة.   2019 دجنبــر 

منظمــة الصحــة العامليــة عــن تحــول الفيــروس إلــى جائحــة.

ومن ذلك الحين وإلى حدود 8 يونيو 2020، تم تسجيل أكثر من 7.06 مليون إصابة في أكثر من 

188 دولة، وتعافي أكثر من 3,16 مليون و403 ألف حالة وفاة. 

وباملغــرب، تــم تســجيل أول حالــة إصابــة وافــدة مــن الخــارج لفيــروس كورونــا املســتجد يــوم 2 

مــارس 20201. ثــم توالــى تســجيل الحــاالت بوتيــرة ال تتعــدى حالــة إلــى حالتيــن يوميــا مــن 3 مــارس 

إلى غاية 9 مارس، ثم 3 حاالت يوم 10 مارس، و 6 حاالت في كل يوم بين 11 و12 مارس، لتقفز 

إلــى 18 حالــة يــوم 14 مــارس، ثــم 28 حالــة يــوم 15 مــارس و 37 حالــة يــوم 16 مــارس...

1 تتعلــق الحالــة مبواطــن مغــريب مقيــم ببريغامــو بإيطاليا وعــاد منهــا للمغــرب يف 27 فربايــر. وســجلت ثــاين حالــة بعــد أيــام قليلــة ملواطنــة مغربيــة تبلــغ مــن العمــر 

89 ســنة مقيمــة بإيطاليــا، وعــادت مــن مدينة بولونيــا إىل املغــرب يف 25 فربايــر.
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ومنــذ البدايــة، اعتمــدت بادنــا وفــي الوقــت املناســب، كمــا ســيبدو مــن خــال التسلســل الزمنــي، 
مجموعــة مــن التدابيــر واإلجــراءات، بتعبئــة كل املؤسســات تحــت القيــادة املتبصــرة واالســتباقية 
والحكيمــة لجالــة امللــك حفظــه هللا، وبعنــوان إنســاني رفيــع أعطــى األولويــة لصحــة املواطنيــن 
واملواطنات، حيث تم  اعتماد كل اإلجراءات االحترازية والوقائية الازمة للحفاظ على سامتهم 
وأمنهــم، ومواكبتهــا بإحــداث الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد19-« 
ومواكبــة االقتصــاد الوطنــي ودعــم  للتكفــل بالنفقــات املتعلقــة بتأهيــل املنظومــة الصحيــة، 
القطاعــات األكثــر تأثــرا والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل والتخفيــف مــن التداعيــات االجتماعيــة 

لهــذه الجائحــة.

كما اعتمدت الحكومة سياسة تواصلية منتظمة مع الرأي العام وعموم املواطنين واملواطنات 
قائمة على الشفافية واإلنصات والتفاعل، واتخذت حزمة من اإلجراءات ملواكبة حالة الطوارئ 
الصحية، والتخفيف من آثارها االجتماعية وتداعياتها االقتصادية، من خال اقتناء اآلليات 
والوســائل الصحيــة الازمــة، وضمــان تمويــن األســواق بالحاجيــات األساســية لعيــش املواطنيــن، 
واســتدامة خدمــات املرافــق العموميــة األساســية، ودعــم األجــراء املتوقفيــن مؤقتــا عــن العمــل، 
وضمــان حــد أدنــى للدخــل لفائــدة األســر العاملــة فــي القطــاع غيــر املهيــكل، واالهتمــام بوضعيــة 
الفئات الهشة، فضا عن دعم ومواكبة املقاوالت التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات 

الجائحــة. كمــا ال يفوتنــا أن نحيــي الحكومــة رئيســا وأعضــاء علــى املقاربــة التواصليــة الفعالــة. 

وقــد توالــت هــذه التدابيــر واإلجــراءات بطريقــة منتظمــة ومتتاليــة تتفاعــل مــع الواقــع وتتطــور 
حســب الحالــة الوبائيــة وتداعياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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قيادة استباقية ومتابعة مستمرة
منــذ 27 ينايــر 2020، وقبــل تســجيل أول حالــة ببادنــا، تــرأس جالــة امللــك حفظــه هللا جلســة 
عمــل مخصصــة لوضعيــة املواطنيــن املغاربــة املوجوديــن بإقليــم ووهــان الصينــي، الــذي وضعتــه 
الســلطات الصينيــة تحــت الحجــر الصحــي بســبب فيــروس كورونــا، وأعطــى جالتــه تعليماتــه 
السامية إلعادة املائة مواطن مغربي، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، إلى أرض الوطن، وباتخاذ 
والبنيــات التحتيــة الصحيــة الخاصــة  التدابيــر الازمــة علــى مســتوى وســائل النقــل الجــوي، 
لاســتقبال، حيــث تــم اســتقبالهم بعــد عودتهــم يــوم األحــد 02 فبرايــر 2020 بمستشــفى ســيدي 
سعيد بمكناس واملستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لوضعهم تحت املراقبة الطبية 

ملــدة 20 يوًمــا مــن أجــل الحفــاظ علــى أمنهــم الصحــي وأمــن عائاتهــم.

األحــد 15 مــارس 2020: جالــة امللــك حفظــه هللا يعطــي تعليماتــه الســامية للحكومــة، قصــد 
وتخصيــص هــذا  فيــروس كورونــا.  اإلحــداث الفــوري لصنــدوق خــاص لتدبيــر ومواجهــة وبــاء 
الصنــدوق، مــن جهــة، للتكفــل بالنفقــات املتعلقــة بتأهيــل اآلليــات والوســائل الصحيــة، ســواء 
فيمــا يتعلــق بتوفيــر البنيــات التحتيــة املائمــة أو املعــدات والوســائل التــي يتعيــن اقتناؤهــا بــكل 
استعجال. ومن جهة أخرى، تم رصد الجزء الثاني من االعتمادات املخصصة لهذا الصندوق، 
لدعــم االقتصــاد الوطنــي، مــن خــال مجموعــة مــن التدابيــر التــي ســتقترحها الحكومــة، الســيما 
فيما يخص مواكبة القطاعات األكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، وكذا في مجال الحفاظ 

علــى مناصــب الشــغل والتخفيــف مــن التداعيــات االجتماعيــة لهــذه األزمــة«.

الثاثــاء 17 مــارس 2020: جالــة امللــك حفظــه هللا يتــرأس جلســة عمــل مخصصــة لتتبــع تدبيــر 
انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا ببادنــا، ومواصلــة اتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات ملواجهــة أي تطــور 
ويطلــع علــى اســتعراض مــدى تنفيــذ اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا، بتوجيهــات ســامية مــن جالتــه، 
والتي تهم إغاق املجال الجوي والبحري املغربي أمام املسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات 
الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة، وإحــداث صنــدوق خــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد 
19«، وتوقيــف الدراســة باملــدارس والجامعــات، واإلغــاق املؤقــت للمســاجد، وتعليــق الجلســات 
بمختلــف محاكــم اململكــة، إضافــة إلــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي بــادرت التخاذهــا الســلطات 
وإغــاق املحــات العموميــة غيــر الضروريــة، ويوجــه  فــي مجــاالت النقــل العمومــي،  املختصــة، 
جالته السلطات املختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة املتخذة في مجال ضمان 
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وبمــواد التطهيــر  بجميــع املــواد الغذائيــة واالســتهاكية،  تزويــد األســواق عبــر التــراب الوطنــي، 
والتعقيــم، بصفــة منتظمــة ومتواصلــة، ومحاربــة مختلــف أشــكال االحتــكار والزيــادة فــي األســعار.

22 مــارس 2020، جالــة امللــك حفظــه هللا، القائــد األعلــى ورئيــس أركان الحــرب العامــة للقــوات 
املســلحة امللكيــة، يعطــي تعليماتــه الســامية بتكليــف الطــب العســكري بشــكل مشــترك مــع نظيــره 
املدنــي بمكافحــة وبــاء »كوفيــد19« وتعبئــة وســائل الطــب العســكري لتعزيــز الهيــاكل الطبيــة 
املخصصــة لتدبيــر هــذا الوبــاء، مــن خــال الطاقــم الطبــي وشــبه الطبــي للقــوات املســلحة امللكيــة.

5 أبريل 2020، جالة امللك حفظه هللا يصدر عفوه املولوي السامي لفائدة 5654 سجينا بناء 
على االعتبارات اإلنســانية التي ما فتىء يؤكد عليها جالته، وحماية لصحة وســامة املعتقلين، 
ومــا تتطلبــه مــن شــروط لوقايــة املؤسســات الســجنية  ال ســيما فــي هــذه الظــروف الصعبــة، 
واإلصاحيــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد 19(، وأصــدر جالتــه أوامــره باتخــاذ 

جميــع التدابيــر الازمــة لتعزيــز حمايــة نــزالء هــذه املؤسســة، خاصــة مــن انتشــار هــذا الوبــاء. 

8 أبريــل 2020، تفضــل جالــة امللــك أميــر املؤمنيــن، الناظــر األعلــى لألوقــاف، أعــزه هللا فــي إطــار 
العنايــة املولويــة املوصولــة التــي يوليهــا للفئــات املتضــررة مــن آثــار جائحــة الفيــروس كورونــا 
»كوفيــد19-« وقــرر حفظــه هللا إعفــاء مكتــري املحــات الحبســية املخصصــة للتجــارة والحــرف 

واملهــن والخدمــات، والســكنى مــا عــدا للموظفيــن، مــن أداء الواجبــات الكرائيــة.

3 يونيــو 2020، جالــة امللــك محمــد الســادس، نصــره هللا، يدعــو أربــاب املقــاوالت املغربيــة إلــى 
القيــام بعمليــة تشــخيص مكثفــة فــي إطــار تشــاركي لتدبيــر جائحــة كوفيــد19- ويعطــي تعليماتــه 
الســامية لــوزارة الصحــة لوضــع مواردهــا املاديــة والبشــرية، رهــن إشــارة االتحــاد العــام ملقــاوالت 
املغرب من أجل إطاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد19-، في صفوف مستخدمي مقاوالت 
مــع مراعــاة عامــل االختــاط والخصائــص واإلكراهــات الصحيــة املرتبطــة  القطــاع الخــاص، 
بأماكن العمل.  لتساهم هذه العملية في استئناف لألنشطة بشكل آمن، وفي أفضل الظروف.
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منهجية حكيمة في تدبير األزمة

تابعت الحكومة الوضع الوبائي عبر العالم، وتعبأت تحت القيادة الرشيدة لجالة امللك محمد 
السادس نصره هللا، التخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للتصدي لوباء كورونا املستجد، 

وذلك منذ بدء انتشاره في العالم. 

وقــد اشــتغلت بادنــا منــذ بدايــة هــذه األزمــة وفــق منهجيــة مضبوطــة، ومتعــددة األبعــاد، تقــوم 
علــى عــدة ركائــز أساســية، ويتعلــق األمــر بنظــام الحكامــة، واالســتباقية، والتواصــل بشــفافية 

والتشــاور والتشــاركية.

نظام الحكامة
ولهــذا الغــرض، شــكلت الحكومــة مجموعــة مــن الهيئــات واللجــن املتخصصــة تتولــى تتبــع جوانــب 

مختلفــة مــن هــذه الجائحــة وتداعياتهــا، نذكــر منهــا:

• لجنة قيادة تتبع الوضعية الوبائية املكونة على الخصوص من وزارتي الصحة والداخلية إلى 
جانب الدرك امللكي ومصالح الطب العسكري والوقاية املدنية؛

• اللجنة العلمية والتقنية الوطنية لدى وزارة الصحة املكلفة بتتبع الجوانب الطبية والعلمية 
املتعلقــة بهــذا الوبــاء وتوفيــر الســند الطبــي والعلمــي املتخصــص لقــرارات الحكومــة، ومواكبــة 

التطــورات املتســارعة التــي تعرفهــا الحالــة الوبائيــة؛

•  لجنــة اليقظــة االقتصاديــة، التــي تضــم عــددا مــن القطاعــات الحكوميــة، إلــى جانــب الفاعليــن 
االقتصادييــن وممثلــي القطــاع البنكــي واملالــي، والتــي تكلفــت بدراســة تداعيــات الجائحــة علــى 

املســتويين االقتصــادي واالجتماعــي، واقتــراح حلــول بشــأنها.

االستباقية

لقد كان للتدبير الجيد لزمن األزمة األثر اإليجابي في التحكم في الحالة الوبائية، حيث سارعت بادنا 
التخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات االســتباقية واالحترازيــة، مكنــت مــن عــدم تجــاوز املرحلــة الثانيــة فــي إطــار 
املخطــط الوطنــي ملكافحــة الوبــاء، الــذي اعُتمــد منــذ البدايــة انســجاما مــع توصيــات منظمــة الصحــة 
العاملية، إذ لم تعرف بادنا انتشارا واسعا للوباء أو غير متحكم فيه كما وقع في بعض الدول األخرى.
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التواصل ونهج خيار الشفافية

لقــد التزمــت الحكومــة نهــج الشــفافية والصراحــة تجــاه املواطنــات واملواطنيــن بخصــوص تطــور 
الحالــة الوبائيــة ببادنــا، وكــذا بشــأن تداعياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة.

وحرصــت علــى التواصــل املســتمر حــول الوضعيــة الوطنيــة مــن خــال باغــات صحفية منتظمة، 
وحــوارات عبــر مختلــف وســائل اإلعــام. كمــا تــم إحــداث بوابــات رســمية لتميكــن املواطنيــن مــن 
تتبــع الحالــة الوبائيــة واإلجــراءات املتخــذة، مــع تنظيــم إحاطــة إعاميــة يوميــة حــول الوضعيــة 

الوبائيــة لفائــدة الصحافييــن واإلعــام الوطنــي.

توسيع التشاور والرشاكة

تبادل الرأي ودراسة سبل مواجهة التداعيات الصحية واالجتماعية واالقتصادية لكورونا  :

30 مــارس 2020: لقــاء رئيــس الحكومــة مــع ممثلــي املركزيــات النقابيــة األكثــر تمثيليــة، خصــص 
ملســتجدات الوضعيــة الوطنيــة املرتبطــة بجائحــة كورونــا وباإلجــراءات التــي تباشــرها الحكومــة 

للتصــدي لهــذا الوبــاء ومعالجــة تداعياتــه.

22 أبريــل 2020: لقــاء رئيــس الحكومــة مــع قــادة األحــزاب املمثلــة بالبرملــان، عبــر تقنيــة التواصــل 
عن بعد، خصص لتبادل الرأي والنقاش حول الظرفية التي تمر منها بادنا بســبب انتشــار وباء 
فيــروس كورونــا »كوفيــد19-«، وســبل مواجهــة تداعياتهــا الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

إطــاق مبــادرة املشــاورات مــع األحــزاب السياســية واملركزيــات النقابيــة والتنظيمــات الجمعويــة 
إلبــداء الــرأي واملقترحــات بخصــوص تخفيــف الحجــر الصحــي ومخطــط اإلنعــاش االقتصــادي، 

وقانــون املاليــة التعديلــي.

27 مايو 2020 : لقاء رئيس الحكومة، عن بعد، مع رؤساء األحزاب املمثلة في البرملان.

29 مايو 2020 : لقاء رئيس الحكومة، عن بعد،مع قيادات األحزاب غير املمثلة في البرملان.

30 مايو 2020: لقاءات رئيس الحكومة، عن بعد، مع :

• األمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية األكثر تمثيلية.

• رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات.

• ممثلي عدد من الجمعيات املهنية. 
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تدابير احترازية ووقائية مستعجلة ومتواترة 
وبفضــل املنهجيــة  بفضــل القيــادة الحكيمــة واملتابعــة املســتمرة لجالــة امللــك حفظــه هللا، 
املضبوطــة واملتعــددة األبعــاد التــي اعتمدتهــا الحكومــة وبفضــل التعبئــة الوطنيــة وانخــراط 
مختلــف املؤسســات والســلطات، توالــت التدابيــر واإلجــراءات ســواء منهــا الوقائيــة واالحترازيــة أو 
تلــك املتعلقــة بمعالجــة التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لهــذه الجائحــة، وهــو مــا يتبيــن مــن 

خــال التسلســل الزمنــي لهــذه التدابيــر واإلجــراءات.

11مــارس 2020، إحــداث لجنــة اليقظــة االقتصاديــة فــي إطــار املجهــودات االســتباقية التــي تقــوم 
بهــا الحكومــة ملواجهــة االنعكاســات االقتصاديــة املباشــرة وغيــر املباشــرة لوبــاء كورونــا فيــروس 

املســتجد )COVID-19( علــى االقتصــاد الوطنــي.

بيــن 13 و15 مــارس 2020، تــم إغــاق املجــال الجــوي والبحــري املغربــي وتعليــق جميــع الرحــات 
البريــة والبحريــة والجويــة مــن وإلــى باقــي الــدول.

ابتداء من 16 مارس 2020 :

•  اإلغاق املؤقت للمساجد2؛

2 اإلثنين 16 مارس 2020 -فتوى من املجلس العلمي األعلى بإغاق املساجد مؤقتا
الحمد هلل رب العاملين، والصاة والسام على الرسول األمين وعلى آله وصحبه األكرمين:

فتوى من املجلس العلمي األعلى في موضوع إغالق املساجد مؤقتا

• بناء على طلب الفتوى املوجه إلى املجلس العلمي األعلى من أمير املؤمنين، حفظه هللا، وهو الذي تشهد األمة على رعايته لبيوت هللا وتعلقه بها وحرصه على 
الزيادة منها وفتحها للمصلين؛

• ونظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم؛
• واعتبارا ملا صدر من توجيهات من الجهات املختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغاق أماكن عمومية وخصوصية؛

• واستلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ األبدان، وعلى تقديم دفع املضرة على جلب املصلحة؛
• وعلما بأن من شروط الصاة، والسيما في املساجد، حصول الطمأنينة، وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة.

لكل هذه االعتبارات الشرعية والعقلية االحترازية؛ فإن الهيئة العلمية لإلفتاء باملجلس العلمي األعلى تفتي بما يلي:

• ضرورة إغاق أبواب املساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صاة الجمعة، ابتداء من هذا اليوم االثنين 16 مارس عام 2020 املوافق لـ 21 رجب 1441 هـ؛
• طمأنــة املواطنيــن واملواطنــات بــأن هــذا اإلجــراء لــن يســتمر. وســتعود األمــور إلــى نصابهــا بإقامــة الصــاة فــي املســاجد بمجــرد قــرار الســلطات املختصــة بعــودة الحالــة 

الصحيــة إلــى وضعهــا الطبيعــي؛
• وجوب استمرار رفع األذان في جميع املساجد.

• حفظ هللا موالنا أمير املؤمنين، وأبقاه حاميا لدين األمة، حريصا على نفوسها من جميع أنواع التهلكات.

والسام
اإلمضاء: محمد يسف

األمين العام للمجلس العلمي األعلى
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•  تعليق انعقاد الجلسات مختلف محاكم اململكة، بتنسيق مع املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة 
النيابة العامة، باســتثناء الجلســات املتعلقة بقضايا املعتقلين والقضايا االســتعجالية وقضاء التحقيق،

•  توقيف الدراسة باملدارس والجامعات؛

•  إغــاق املقاهــي، واملطاعــم، والقاعــات الســينمائية، واملســارح، وقاعــات الحفــات، واألنديــة 
والقاعــات الرياضيــة، والحمامــات، وقاعــات األلعــاب وماعــب القــرب، فــي وجــه العمــوم وإلغــاء 

التجمعــات والتظاهــرات الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة؛

•  اتخاذ مجموعة من اإلجراءات في مجاالت النقل العمومي، وإغاق املحات العمومية غير الضرورية.

16 مــارس : 2020 إصــدار املرســوم رقــم 2.20.269 الصــادر فــي 21 رجــب مــن 1441 )16 مــارس 2020( 
بإحــداث حســاب مرصــد ألمــور خصوصيــة يحمــل اســم »الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس 

كورونــا »كوفيــد19-««.

يتعلــق   )2020 مــارس   16(  1441 رجــب مــن   21 الصــادر فــي   2.20.270 إصــدار املرســوم رقــم 
بمســاطر تنفيــذ النفقــات املنجــزة مــن لــدن وزارة الصحــة.

إصدار قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصاح اإلدارة رقم 986.20 الصادر في 21 رجب من 1441 
)16 مارس 2020( باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية.

صــدور رأي مجلــس املنافســة عــدد 02 / ر / 2020 الصــادر فــي 21 رجــب مــن 1441 )16 مــارس 
2020( حول طلب رأي وزير االقتصاد واملالية وإصاح اإلدارة املتعلق بتنظيم أسعار املطهرات 

الكحوليــة والكمامــات الواقيــة.

مــع  مباريــات التوظيــف،  إصــدار منشــور لرئيــس الحكومــة يق�ســي بتأجيــل الترقيــات وإلغــاء 
العامليــن فــي الخطــوط األماميــة. الحفــاظ علــى الحقــوق املكتســبة واســتثناء 

19 مارس2020 : اإلعان عن  حالة الطوارئ الصحية ابتداء من 20 مارس 2020 في الساعة 6:00 مساًء.

23 مــارس 2020: إصــدار املرســوم بقانــون رقــم 2.20.292 صــادر فــي 28 مــن رجــب 1441 )23 
مــارس 2020( )فــي إطــار الفصــل 81 مــن الدســتور(، والــذي صــودق عليــه بالقانــون رقــم 23.20، 
ويتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات اإلعــان عنهــا، اســتنادا علــى 
الفصــل 21 مــن الدســتور الــذي يلــزم الســلطات العموميــة بضمــان ســامة الســكان، وســامة 

التــراب الوطنــي، فــي إطــار احتــرام الحريــات والحقــوق األساســية املكفولــة للجميــع.
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24 مارس 2020 : شكل هذا املرسوم بقانون األساس القانوني إلعان حالة الطوارئ الصحية 
مــن رجــب   29 الصــادر فــي   2.20.293 التــراب الوطنــي بواســطة املرســوم رقــم  بمجمــوع أرجــاء 
1441 )24 مــارس 2020( بإعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء التــراب الوطنــي ملواجهــة 
إلــى  من 20 مارس 2020 فــي الســاعة السادســة مســاء  وذلــك ابتــداء  تف�ســي فيــروس كورونــا، 

غاية 20 أبريل 2020 فــي الســاعة السادســة مســاء.

رســم االســتيراد  بتمديــد وقــف اســتيفاء  برمجــة املرســوم رقــم 2.20.295   :  2020 مــارس   27
املفــروض علــى القمــح الليــن ومشــتقاته.

برمجة املرسوم رقم 2.20.296 بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح الصلب.

برمجة املرسوم مشروع مرسوم رقم 2.20.297 بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على العدس.

برمجة املرسوم مشروع مرسوم رقم 2.20.298 بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على الحمص.

برمجة املرسوم مشروع مرسوم رقم 2.20.299 بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على الفول.

برمجة املرســوم مشــروع مرســوم رقم 2.20.300 بوقف اســتيفاء رســم االســتيراد املفروض على 
الفاصوليا العادية.

7 أبريــل 2020: إصــدار املرســوم بقانــون رقــم 2.20.320 الصــادر فــي 13 مــن شــعبان 1441 )7 أبريــل 
2020( املتعلق بتجاوز سقف التمويات الخارجية والذي تمت املصادقة عليه بالقانون رقم 26.20.

13 أبريــل 2020: إحالــة مشــروع القانــون رقــم 25.20 بســن تدابيــر اســتثنائية لفائــدة املشــغلين 
املنخرطيــن بالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي والعامليــن لديهــم املصــرح بهــم، املتضرريــن 

مــن تداعيــات تف�ســي جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد – 19« علــى مجلــس املستشــارين.

14 أبريــل 2020: إصــدار منشــور لرئيــس الحكومــة يق�ســي بتفعيــل التدبيــر األمثــل لالتزامــات 
بنفقــات الدولــة واملؤسســات العموميــة خــال فتــرة الطــوارئ الصحيــة.

إصــدار منشــور لرئيــس الحكومــة يق�ســي بمســاهمة موظفــي وأعــوان الدولــة والجماعــات الترابيــة 
ومســتخدمي املؤسســات العموميــة فــي الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا بأجــرة 
ثاثــة أيــام مــن العمــل علــى مــدى ثاثــة أشــهر تجســيدا لــروح التضامــن التــي عبــر عنهــا الشــعب 

املغربــي فــي مناســبات عديــدة.

مــاي بمقت�ســى   20 تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة للمــرة األولــى إلــى غايــة   :2020 أبريــل   18
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املرســوم رقــم 2.20.230 املتعلــق بتمديــد ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء 

التــراب الوطنــي ملواجهــة تف�ســي فيــروس كورونــا – كوفيــد 19.

20 أبريــل 2020: إحالــة مشــروع القانــون رقــم 27.20 بســن أحــكام خاصــة تتعلــق بســير أشــغال 

أجهــزة إدارة شــركات املســاهمة وكيفيــات انعقــاد جمعياتهــا العامــة خــال مــدة ســريان حالــة 

الطــوارئ الصحيــة علــى مجلــس النــواب.

24 أبريــل 2020: برمجــة املرســوم رقــم 2.20.331 بتطبيــق القانــون رقــم 25.20 بســن تدابيــر 
اســتثنائية لفائــدة املشــغلين املنخرطيــن بالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي والعامليــن 

لديهــم املصــرح بهــم، املتضرريــن مــن تداعيــات تف�ســي جائحة فيــروس كورونــا - كوفيــد 19.

7 مايــو 2020: برمجــة املشــروع مرســوم رقــم 2.20.345 بتمديــد وقــف اســتيفاء رســم االســتيراد 

املفــروض علــى القمــح اللين ومشــتقاته.

18 مايــو :2020 تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة للمــرة الثانيــة إلــى غايــة 10 يونيــو بمقت�ســى 

املرســوم رقــم 2.20.371، املتعلــق بتمديــد ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء 

التــراب الوطنــي ملواجهــة تف�ســي فيــروس كورونــا – كوفيــد 19.

1 يونيــو 2020: أطلقــت وزارة الصحــة املغربيــة تطبيــق وقايتنــا الــذي مــن شــأنه املســاعدة علــى 

كشــف املخالطيــن.

9 يونيــو 2020: تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة للمــرة الثالثــة إلــى غايــة 10 يوليــوز مــع مراعــاة 

التخفيــف التدريجــي للحجــر الصحــي عبــر مراحــل أخــذا بعيــن االعتبــار التفــاوت الحاصــل فــي 

الوضعيــة الوبائيــة بيــن جهــات وعمــاالت وأقاليــم اململكــة، بمقت�ســى املرســوم رقــم 2.20.406 

املتعلــق بتمديــد ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء التــراب الوطنــي ملواجهــة 

تف�ســي فيروس كورونا - كوفيد 19 وســن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة بها. 
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تدابير صحية مع تأمين استمرارية المرافق 
والخدمات األساسية

دعم قدرات املنظومة الصحية الوطنية

تم تخصيص مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية 
النفقات املتعلقة بشراء املستلزمات واملعدات الطبية وتوفير أسرة لإلنعاش، وأجهزة التنفس، 
وأجهــزة الكشــف باألشــعة، وشــراء معــدات أخــذ العينــات، ومعــدات الكشــف إلجــراء التحاليــل 

وشــراء األدوية وتعزيز إمكانيات اشــتغال وزارة الصحة.

ومــن أجــل تبســيط إجــراءات اقتنــاء هــذه املســتلزمات واملعــدات بطريقــة ســريعة ومســتعجلة 
طــرف  مــن  املنجــزة  النفقــات  تنفيــذ  بتبســيط مســاطر  يق�ســي  الحكومــة مرســوما  أصــدرت 
 وزارة الصحــة، اســتثناء مــن أحــكام املرســوم رقــم 349-12-2 املــؤرخ 8 جمــادى األولــى 1434

)20 مارس 2013( املتعلقة بالصفقات العمومية.

استمرار العملية التعلمية من خالل التعليم عن بعد

على إثر تعليق الدراسة ابتداء من يوم اإلثنين 16مارس بجميع املؤسسات التعليمية العمومية 
والخصوصيــة بمختلــف أســاكها، تــم تأجيــل العطلــة الربيعيــة واتخــذت الحكومــة عــددا مــن 

اإلجــراءات لتوفيــر العمليــة التعليميــة عــن بعــد والدعامــات الرقميــة.

ضامن استمرارية خدمات املرافق العمومية األساسية

حيــث تــم اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات والقــرارات املواكبــة فــي إطــار الحــرص علــى اســتمرارية 
املرافــق واإلدارات العموميــة فــي تقديــم خدماتهــا للمرتفقيــن، مــع ضمــان الحفــاظ علــى صحــة 
وســامة العامليــن بــاإلدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة، 
والوافديــن عليهــا، ووقايتهــم مــن انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا مــن خــال مجموعــة مــن التدابيــر 

االحترازيــة والوقائيــة لفائــدة العامليــن وتطويــر الخدمــات الرقميــة وتفعيــل العمــل عــن بعــد.
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التدابري االحرتازية والوقائية لفائدة العاملني

لقد أصدرت الحكومة منشورا وزاريا يق�سي باتخاذ التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء »كورونا« 

بــاإلدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة واملؤسســات العموميــة واملقــاوالت العموميــة، علــى 

الصعيد املركزي والجهوي واإلقليمي. ومن ضمن اإلجراءات التي اتخذت على الخصوص ما يلي:

مــع الحــرص علــى تقليــص عــدد املشــاركين فيهــا، واســتعمال  الحــد مــن عقــد االجتماعــات،   •

متاحــا؛ ذلــك  كان  متــى   »Audio/Visio-conférence« الحديثــة  التقنيــات 

• العمــل، قــدر اإلمــكان، علــى توفيــر الخدمــات اإلداريــة املقدمــة للمرتفقيــن علــى الخــط، وكــذا 

توفيــر جميــع وســائل التواصــل املائمــة املتوفــرة )الهاتــف، البريــد اإللكترونــي، مراكــز االتصــال 

والتوجيــه...( بمــا مــن شــأنه الحــد مــن توافــد املرتفقيــن علــى مصالــح اإلدارة؛

• تنظيــم عمليــات اســتقبال املرتفقيــن، فــي الحــاالت الضروريــة، فــي ظــل االحتــرام الصــارم للتدابيــر 

الوقائيــة الصــادرة عــن الســلطات املختصــة؛

• تنظيــم، عنــد االقتضــاء، عمليــة التنــاوب فــي الحضــور بيــن العامليــن باملرافــق العموميــة الذيــن 

يقومون بنفس املهام في نفس املصالح، دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للمرافق العمومية؛

وفــي ســياق متصــل، ولتعــذر تنظيمهــا فــي هاتــه الظــروف، فقــد قــررت الحكومــة تأجيــل جميــع 

مباريــات التوظيــف، علــى أن يتــم اســتئناف تنظيمهــا بعــد رفــع الحجــر الصحــي. أمــا فيمــا يتعلــق 

باملباريات التي أعلن عن نتائجها النهائية، فإن تلك النتائج تعد حقا مكتسبا للفائزين، على أن 

تتــم تســوية وضعيتهــم اإلداريــة الحقــا.

تطوير الخدمات الرقمية لتفعيل العمل عن بعد 

عمــا بالتدابيــر االحترازيــة والوقائيــة، ولكــون التعامــات والتبــادالت الورقيــة تمثــل عامــل خطــر 

النتشــار عــدوى وبــاء كورونــا، تــم تطويــر جملــة مــن الخدمــات اإلداريــة مــن طــرف وكالــة التنميــة 

وتتبــع  وذلــك بهــدف تمكيــن املرتفقيــن واإلدارات مــن تبــادل امللفــات واملراســات،  الرقميــة، 

معالجتهــا عــن بعــد بطريقــة رقميــة. ويتعلــق األمــر بالخدمــات التاليــة:
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• بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسات اإلدارية، التي تهدف إلى تمكين اإلدارات واملرتفقين على 
حد سواء من إيداع مراساتهم عن بعد لدى اإلدارات املعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد االستام.

• الشــباك اإللكترونــي للمراســات اإلداريــة، الــذي يمكــن اإلدارات، فــي تعاملهــا فيمــا بينهــا، مــن 
تدبيــر مراســاتها الــواردة والصــادرة، وكــذا املراســات مــا بيــن مصالحهــا الداخليــة، علــى الصعيــد 

املركــزي والاممركــز.

تمكــن  التــي   )Parapheur électronique( االلكترونــي«  »الحامــل  اإللكترونيــة  الخدمــة   •
الوثائــق  ملختلــف  والكامــل  املــادي  التجريــد  مــن  الخدمــة  هــذه  فــي  املنخرطــة  اإلدارات 
والتدبيــر الامــادي إلدارة ســير العمــل والتوقيــع اإللكترونــي علــى الوثائــق اإلداريــة،   اإلداريــة، 

.Gestion des Workflows

استمرار متوين األسواق باملواد األساسية

حيــث حرصــت اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بانتظــام علــى تتبــع التمويــن واألســعار ومراقبــة الجــودة، 
علــى مراقبــة األســعار وتتبــع وضعيــة تمويــن األســواق الوطنيــة مــن املــواد االســتهاكية األساســية، 
خاصة الغذائية منها، والتواصل املنتظم حول على وضعية التموين ومراقبة الجودة واألسعار.

كمــا تــم إصــدار مراســيم تتعلــق بوقــف اســتيفاء الرســوم علــى االســتيراد املفروضــة علــى مجموعــة 
من املواد كالقمح الصلب، والقمح اللين ومشتقاته، والحمص، والعدس، والفاصوليا العادية 
والفــول مــن أجــل ضمــان التزويــد املنتظــم للســوق الوطنيــة بمجموعــة مــن املــواد األساســية، 
وأخــذا بعيــن االعتبــار انخفــاض اإلنتــاج الوطنــي والوضــع االقتصــادي الدولــي املرتبــط بجائحــة 

فيــروس كورونــا.
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التدابير االجتماعية

واعتبــارا ملــا خلفــه توقــف النشــاط االقتصــادي بفعــل الحجــر الصحــي مــن أثــر ســلبي ســواء علــى 
األجــراء العامليــن بالقطــاع املهيــكل أو علــى االســر العاملــة فــي القطــاع غيــر املهيــكل، والذيــن فقــدوا 
مورد رزقهم نتيجة لتطبيق حالة الطوارئ الصحية، فقد عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة 
مــن القــرارات لتوفيــر حــد أدنــى مــن الدخــل، وذلــك فــي إطــار الصنــدوق الخــاص لتدبيــر ومواجهــة 

تداعيــات كورونــا، وفــق املنظــور التالــي :

أوال: دعم األجراء العاملني بالقطاع املهيكل

19/03/2020

تدابري لفائدة املأجورين:

• منــح تعويــض شــهري جزافــي صافــي قــدره 2000 درهــم خــال الفتــرة املمتــدة مــن 15 مــارس إلــى 
2020، باإلضافــة إلــى التعويضــات العائليــة وتلــك املتعلقــة بالتأميــن االجبــاري عــن  30 يونيــو 
املــرض لفائــدة جميــع املأجوريــن املصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي فــي 
فبرايــر 2020، املتوقفــون عــن العمــل مــن طــرف مقاولــة فــي وضعيــة صعبــة. واســتفادتهم أيضــا 

مــن تأجيــل ســداد قــروض االســتهاك وقــروض الســكن إلــى غايــة 30 يونيــو 2020.

وحســب الحصيلــة املقدمــة فــي االجتمــاع الثامــن للجنــة اليقظــة بتاريــخ 21 مايــو 2020، فقــد 
صرحــت 134.000 مقاولــة عــن توقــف 950.000 أجيــر عــن العمل مؤقتــا فــي شــهر أبريــل. وقــد تــم 

صــرف التعويضــات املتعلقــة بهــم يــوم األربعــاء 13 مــاي. 
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ثانيــا: عمليــة الدعــم املؤقــت لــأرس العاملــة يف القطــاع غــري 
املهيــكل املتــررة مــن فــريوس كورونــا

23/03/2020

تدابري لفائدة هذه األرس عىل مرحلتني:

• وقــد همــت هــذه العمليــة فــي املرحلــة األولــى األســر املســتفيدة مــن خدمــة »راميــد«، التــي تعمــل 
فــي القطــاع غيــر املهيــكل، والتــي أصبحــت ال تتوفــر علــى مدخــول يومــي بفعــل الحجــر الصحــي. وقــد 
تــم الشــروع فعليــا فــي صــرف املســاعدات املاليــة للمســتحقين، ابتــداء مــن يــوم اإلثنيــن 06 أبريــل 
2020. وقــد بلــغ عــدد األســر املعنيــة باملســاعدة بعــد مراقبــة اتســاق التصريحــات حوالــي 2 مليــون 

ــل فيهــا العالــم القــروي 38%. 
ّ
و300 ألــف مث

• كمــا همــت فــي املرحلــة الثانيــة األســر التــي ال تســتفيد مــن خدمــة »راميــد«، التــي تعمــل فــي القطــاع 
غيــر املهيــكل، والتــي توقفــت عــن العمــل بفعــل الحجــر الصحــي، وقــد تــم الشــروع فــي توزيــع هــذا 
الدعم فعليا انطاقا من يوم الخميس املا�سي 23 أبريل، وقد بلغ عدد األسر املعنية باملساعدة 

حوالــي 2 مليــون أســرة.

وقــد حــددت املســاعدة املاليــة بالنســبة للفئتيــن معــا، والتــي تصــرف مــن مــوارد صنــدوق محاربــة 
جائحــة فيــروس كورونــا، علــى النحــو التالــي:

•  800 درهم لألسرة املكونة من فردين أو أقل؛

•  1000 درهم االسرة املكونة من ثاث أو أربع أفراد؛

•  1200 درهم لألسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

الغــرض لهــذا  أحدثــت  التــي  اإلكترونيــة  البوابــة  عبــر  االســتفادة  طلبــات  تلقــي  تــم   وقــد 
 www.tadamoncovid.ma ««

وقد ُجندت لتدبير هذه العملية فرق متخصصة في امليدانين املعلوماتي واملالي وتم تطوير برامج 
 للتواصــل مــع أربــاب األســر. كمــا 

ً
معلوماتيــة فــي وقــت قيا�ســي مــع اعتمــاد الهاتــف املحمــول وســيلة

تمــت تعبئــة حوالــي 16000 نقطــة للتوزيــع بمــا فيهــا الشــبابيك األتوماتكيــة. 

وتفاعــا مــع شــكايات بعــض املواطنيــن العامليــن بالقطــاع غيــر املهيكل،حــول صعوبــة تطبيــق 



ق
آلفا

 -ا
ت

عيا
دا

الت
ري -

داب
الت

 : 
ب

غر
امل

1 ب
9 

يد
وف

 ك
حة

جائ

25

قاعدة أن الدعم املالي للمستفيدين من خدمة راميد ال يمكن سحبه إال من طرف رب األسرة، 
تم بتاريخ 11 أبريل 2020 الترخيص بسحب هذا الدعم بصفة استثنائية في الحالة التي يكون 
فيهــا رب األســرة متوفيــا أو غيــر قــادر علــى التنقــل، وكــذا فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا بطاقــة التعريــف 

الوطنيــة لــرب األســرة قــد ضاعــت أو انتهــت مــدة صاحيتهــا.

تــم  ومــرة ثانيــة وفــي تفاعــل مــع شــكايات بعــض املواطنيــن العامليــن بالقطــاع غيــر املهيــكل، 
تخصيــص ُركــن خــاص علــى مســتوى البوابــة  ،2020 مــاي   21 يــوم الخميــس   انطاقــا مــن 
مــاي   27 حيــث تــم إلــى غايــة  مــن أجــل تلقــي هــذه الشــكايات،   ، www.tadamoncovid.ma
تسجيل حوالي 2 مليون شكاية من طرف األسر العاملة في القطاع غير املهيكل، وتمت معالجتها 

أخــذا بعيــن االعتبــار عناصــر اإلثبــات الجديــدة التــي قدمهــا أربــاب هــذه األســر، كاآلتــي:

•  قبول 800 ألف طلب.

•  ورفض 400 ألف طلب في حين مازال 800 ألف طلب قيد الدراسة إلى حدود صياغة هذه املذكرة.

االهتامم بوضعية الفئات الهشة

اتخــذت الحكومــة جملــة مــن التدابيــر لفائــدة األطفــال فــي وضعيــة هشــة، واألشــخاص املتضرريــن فــي 
وضعية إعاقة، واألشخاص في وضعية الشارع، كما تم بفضل املجهود الجماعي ملختلف املتدخلين 
املدنــي،  املجتمــع  الترابيــة،  الجماعــات  املحليــة،  الســلطات  األحمــر،  الهــال  الوطنــي،  )التعــاون 

املحســنون(،  التكفــل داخــل الفضــاءات باألشــخاص بــدون مــأوى، وإرجــاع بعضهــم إلــى أســرهم.

لدعــم األشــخاص املســنين واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة،  »عمليــة ســامة«،  وتــم إطــاق 
باعتبارهــم الفئــة االجتماعيــة األكثــر عرضــة للخطــر بســبب جائحــة فيــروس كورونــا.

االهتامم بوضعية املغاربة بالخارج

بالنظــر للظــروف االســتثنائية وغيــر املســبوقة وإلغــاق الحــدود وتوقــف النقــل الجــوي، ولصعوبــة 
معالجة وضعية املغاربة الذين كانوا خارج أرض الوطن قبل إغاق الحدود، والذين اضطرتهم 
ظــروف الطــوارئ الصحيــة إلــى املكــوث خــارج التــراب الوطنــي، قامــت الحكومــة وكل القطاعــات 
والسلطات املعنية داخل أرض الوطن والتمثيليات الديبلوماسية بمتابعة أوضاعهم والتكفل 

بإيــواء والعنايــة الصحيــة ملــن هــم فــي حاجــة علــى ذلــك.
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وبالنظر لتعذر إرجاع هؤالء املغاربة العالقين بالخارج إلى بادهم فإنه تنفيذا للتعليمات امللكية 
الســامية، فقــد عملــت البعثــات الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة التابعــة  للمملكــة جاهــدة علــى 
تقديــم الدعــم واملســاعدة ذات الطابــع األولــوي والضــروري فــي هــذه الظــروف االســتثنائية، مــن 
خال حزمة من اإلجراءات االستعجالية، والتي نذكر من بين أبرزها على سبيل املثال ال الحصر: 

•  إحــداث خايــا تعنــى بتتبــع وضعيــة املغاربــة العالقيــن بالخــارج، علــى مســتوى اإلدارة املركزيــة 
والبعثــات الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة، معبــأة 7 أيــام فــي األســبوع و24 ســاعة فــي اليــوم؛

•  توفير السكن لغير القادرين على تغطية تكاليف إقامتهم وتوفير كفافهم من حيث الغذاء؛

•  تغطيــة تكاليــف اقتنــاء األدويــة لفائــدة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن بعــض األمــراض املزمنــة 
)الســكري، ارتفــاع ضغــط الــدم، القلــب ...( وتحمــل تكاليــف العمليــات الجراحيــة الطارئــة؛

•  وضــع فريــق طبــي رهــن إشــارة املغاربــة العالقيــن بالخــارج لتقديــم خدمــات واستشــارات طبيــة 
مجانيــة لفائدتهــم؛

•  مرافقة املغاربة العالقين بالخارج ومساعدتهم والتواصل املستمر والدائم معهم، عبر إحداث 
بوابــات ومنصــات إلكترونيــة وأرقــام هواتــف محمولــة مرصــودة لهــذا الغــرض، علــى مســتوى 

اإلدارة املركزيــة والبعثــات الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة؛

•  التدخل لدى السلطات األجنبية املختصة لتمديد فترة إقامتهم بعد انتهاء صاحية تأشيرتهم 
واستيفائها لآلجال القانونية؛

•  التكفــل بمصاريــف الدفــن فــي املقابــر اإلســامية لفائــدة املغاربــة املتوفيــن فــي الخــارج خــال هــذه 
الظروف الوبائية االســتثنائية العاملية؛

بدء عملية نقل املغاربة العالقني خارج أرض الوطن.

حماية صحة وسامة املعتقلين باملؤسسات السجنية واإلصاحية

تــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة لتعزيــز حمايــة نــزالء  وتنفيــذا للتعليمــات امللكيــة الســامية، 
مــن أبرزهــا: املؤسســات الســجنية واإلصاحيــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا، 

•  التقليص من عدد الزوار واالكتفاء بزائر واحد فقط؛

•  عــزل ومراقبــة الســجناء الجــدد القادميــن مــن بلــدان أجنبيــة )األصــل أو العبــور( ملــدة 14 يوًمــا 



ق
آلفا

 -ا
ت

عيا
دا

الت
ري -

داب
الت

 : 
ب

غر
امل

1 ب
9 

يد
وف

 ك
حة

جائ

27

حتــى يتــم التأكــد مــن عــدم إصابتهــم بهــذا الفيــروس؛

•  إياء الفئات الهشة من السجناء )املر�سى، كبار السن، النساء، األطفال واألحداث...( مزيدا 
من العناية واالهتمام؛

•  إخضاع السجناء العائدين من املحاكم ومن املستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم 
بغرف اإليواء؛

املقــرر ترحيلهــم إلــى وجهــات أخــرى علــى الطاقــم الطبــي للمؤسســة قبــل  عــرض الســجناء    •
إخراجهــم، وتخصيــص مــكان خــاص للســجناء الوافديــن الجــدد وعرضهــم علــى الطاقــم الطبــي 

للمؤسســة قبــل توزيعهــم علــى الغــرف.
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التدابير االقتصادية 

لقــد حرصــت الحكومــة باإلضافــة إلــى إعطــاء األولويــة للحفــاظ علــى صحــة وســامة املواطنيــن، 
واتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة واالجتماعيــة، علــى إيــاء النســيج االقتصــادي واملقاوالتــي األهميــة 
التــي يســتحقها للحفــاظ عليــه وعلــى مقدراتــه بمــا يســهل عميلــة اســتئناف األنشــطة االقتصاديــة 
والتجاريــة واملهنيــة. وقــد شــملت هــذه التدابيــر االقتصــاد فــي بعــده املاكــرو اقتصــادي )االقتصــاد 

الكلــي( وفــي بعــده املتعلــق بالشــركات واملقــاوالت )االقتصــاد الجزئــي(.

التدابري املتعلقة بتخفيف التداعيات املاكرو اقتصادية:
حيث اعتمدت مجموعة من اإلجراءات تهدف إلى:

تحديــد بعــض نفقــات التســيير بالقطاعــات الحكوميــة واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة،   •
للترشــيد والتدبيــر األمثــل لنفقــات الدولــة، دون تعطيــل الخدمــات املقدمــة للمرتفقيــن، ودون أن 

يكــون لذلــك تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد الوطنــي؛

• التأجيــل الظرفــي للمســتحقات املترتبــة عــن الترقيــات بالحقــوق املكتســبة لكافــة الفئــات التــي 
شــملها هــذا اإلجــراء، واســتثناء الفئــات املتواجــدة فــي الخطــوط األماميــة ملواجهــة الوبــاء؛

• الســماح للحكومــة بصفــة اســتثنائية بتجــاوز ســقف التمويــات الخارجيــة، املحــدد بموجــب 
املــادة 43 مــن قانــون املاليــة رقــم 70.19 للســنة املاليــة 2020، بمــا يتيــح لهــا املجــال للجــوء إلــى 
املؤسسات واألسواق املالية الدولية للحصول على التمويات الخارجية، وبالتالي توفير العملة 
الصعبــة الازمــة القتنــاء الســلع والخدمــات، والســيما املــواد األساســية واملعــدات والتجهيــزات 
الطبيــة واألدويــة واملــواد الغذائيــة والطاقيــة وغيرهــا، فــي إطــار مواجهــة التداعيــات غيــر املســبوقة 
لجائحة كورونا وآثارها السلبية على االقتصاد الوطني وعلى مصادر املغرب من العملة الصعبة؛

• لجــوء املغــرب بتاريــخ 07 أبريــل الجــاري إلــى اســتخدام خــط الوقايــة والســيولة )LPL( بســحب 
مبلــغ يعــادل مــا يقــارب 3 ماييــر دوالر، قابلــة للســداد علــى مــدى 5 ســنوات، مــع فتــرة ســماح ملــدة 
3 ســنوات، فــي إطــار االتفــاق املتعلــق بخــط الوقايــة والســيولة املبــرم مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
ســنة 2012، والــذي تــم تجديــده للمــرة الثالثــة فــي شــهر دجنبــر 2018، ملــدة ســنتين، كتأميــن ضــد 

الصدمــات الشــديدة، مــن مثــل جائحــة فيــروس كورونــا.
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• التدابير املتعلقة بتمويل االقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن املقاوالت ودعم خزينتها:

تأقلم السياسة النقدية والنظام البنكي: 

حيــث اعتمــد بنــك املغــرب مجموعــة مــن التدابيــر الجديــدة ســواء فــي مجــال السياســة النقديــة 
أو علــى الصعيــد االحتــرازي مــن أجــل رفــع القــدرة علــى إعــادة تمويــل األبنــاك لتيســير ولــوج األســر 

واملقــاوالت إلــى القــروض البنكيــة، مــن بينهــا: 

•  تخفيض سعر الفائدة الرئي�سي من %2,25 إلى %2؛

•  إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل املتاحة، بالدرهم وبالعمات األجنبية؛

•  توســيع نطــاق الســندات واألوراق املاليــة التــي يقبلهــا بنــك املغــرب فــي مقابــل عمليــات إعــادة 
التمويــل املمنوحــة للبنــوك، ليشــمل مجموعــة جــد واســعة؛ 

•  تمديد آجال عمليات إعادة التمويل؛

•  تعزيــز برنامجــه الخــاص بإعــادة تمويــل املقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغيــرة واملتوســطة، عــن 
طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض االستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.

تخفيف العبء عن املقاوالت التي تواجه صعوبة ودعم خزينتها:

من خال اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتي جاءت حسب التسلسل الزمني كاآلتي:

16/03/2020 و19/03/2020

•  تعليق أداء املساهمات االجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛

•  تأجيــل ســداد القــروض البنكيــة وتلــك املتعلقــة بقــروض اإليجــار )leasing( حتــى 30 يونيــو 
بــدون أداء رســوم أو غرامــات؛

•  تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق املركزي للضمان؛

•  تمكيــن املقــاوالت التــي يقــل رقــم معاماتهــا للســنة املاليــة 2019 عــن 20 مليــون درهــم، مــن 
االســتفادة مــن تأجيــل وضــع التصريحــات الضريبيــة حتــى 30 يونيــو 2020 إذا رغبــت فــي ذلــك؛

•  تعليق املراقبة الضريبية واالشعار لغير الحائز )ATD( حتى 30 يونيو 2020.
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26/03/2020

الوزاريــة  القطاعــات  فيــه  يحــث  اإلدارة  وإصــاح  واملاليــة  االقتصــاد  لوزيــر  منشــور  إصــدار 
واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة، علــى اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتســريع صــرف مســتحقات 
املقاوالت، وخاصة املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة وذلك لتخفيف الضغط على 

خزينتهــا وتمكينهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة.

 27/03/2020

إحــداث آليــة جديــدة للضمــان، علــى مســتوى صنــدوق الضمــان املركــزي، تحــت اســم »ضمــان 
أكسجين« لتيسير حصول املقاوالت التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها على موارد 
استثنائية للتمويل، والتي ال يتعدى رقم معاماتها السنوي 200 مليون درهم أو يتراوح ما بين 200 
و500 مليون، إلى تمويات بنكية إضافية. ويغطي »ضمان أكســجين« 95 % من مبلغ القرض.

وتغطي هذه التمويات البنكية التي تنضاف إلى القروض األخرى املتاحة، إلى حدود ثاث أشهر 
مــن املصاريــف الجاريــة واملتعلقــة علــى وجــه الخصــوص باألجــور، وواجــب الكــراء وتســديد أثمنــة 

املشــتريات الضرورية إلخ... ويمكن لهذه التمويات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.

فــإن القــرض  وبالنســبة للمقــاوالت التــي ال تتوفــر علــى خطــوط تمويــل علــى املــدى القصيــر، 
ماييــن درهــم.  5 االســتثنائي يمكــن أن يصــل إلــى 

وتستفيد من هذه اآللية الجديدة للضمان، املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرى جدا التي 
ال يتعدى رقم معاماتها 200 مليون درهم. ونظرا للطابع االستثنائي لهده األزمة، فإن املقاوالت 
التي يتراوح رقم معاماتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها االستفادة من هذا التسهيل.

وحتــى تتمكــن األبنــاك مــن اإلســراع فــي معالجــة طلبــات املقــاوالت للحصــول علــى التمويــل، فــوض 
صنــدوق الضمــان املركــزي ملؤسســات القــروض اســتعمال ضمانــه لجميــع القــروض التــي يقــل 

مبلغهــا عــن 2 مليــون درهــم.

وحســب الحصيلــة املقدمــة فــي االجتمــاع الثامــن للجنــة اليقظــة بتاريــخ 21 مايــو 2020، ســجلت 
عملية معالجة طلبات القرض املضمون من طرف الدولة »ضمان أوكسجين« وتيرة متسارعة، 

حيــث اســتفادت حتــى اآلن 17.600 مقاولــة بغــاف مالــي بلــغ 9.5 مليــار درهــم.
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 28/03/2020

منــح تعويــض شــهري جزافــي قــدره 2000 درهــم، باإلضافــة الــى االســتفادة مــن خدمــات التغطيــة 
عقــود  بموجــب  واملســتخدمين  األجــراء  لفائــدة  العائليــة،  والتعويضــات  اإلجباريــة  الصحيــة 
االندمــاج والبحــارة الصياديــن املتوقفيــن مؤقتــا عــن العمــل املصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي 
2020، واملنتميــن للمقــاوالت املنخرطــة فــي الصنــدوق  للضمــان االجتماعــي برســم شــهر فبرايــر 

الوطنــي للضمــان االجتماعــي التــي تواجــه صعوبــات.

14/04/2020

اعتماد تدابير من أجل تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق املقاوالت الحاصلة على الصفقات 
العمومي، حيث اتخاذ اإلجراءات التالية:

•  اعتبــار األثــر املترتــب عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الحجــر الصحــي املطبقــة علــى 
تنفيــذ  فيمــا يخــص آجــال   خارجــا عــن إرادة املقــاوالت الحاصلــة علــى الصفقــات،  األفــراد، 

وينــدرج بالتالــي فــي إطــار حــاالت القــوة القاهــرة؛  الصفقــات العموميــة، 

•  دعوة أصحاب املشــاريع التابعين إلدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسســات العمومية 
وباقــي الهيئــات الخاضعــة للمراقبــة املاليــة للدولــة، إلــى املوافقــة علــى طلبــات املقــاوالت التــي تثيــر 
القــوة القاهــرة، بســبب إجــراءات حالــة الطــوارئ والحجــر الصحــي املتخــذة مــن قبــل الســلطات 

العموميــة، دون األخــذ بعيــن االعتبــار أجــل ســبعة أيــام لتقديــم طلباتهــا فــي املوضــوع؛  

•  إقــرار تمديــد اآلجــال التعاقديــة، بواســطة عقــد ملحــق، ســواء بالنســبة لصفقــات األشــغال أو 
التوريــدات أو الخدمــات، وذلــك فــي حــدود مــدة الطــوارئ الصحيــة؛

•  دعوة أصحاب املشاريع، خال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند االقتضاء، إلى آليات 
تأجيل تنفيذ األشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة؛ 

•  تذكيــر مختلــف املتدخليــن فــي مجــال الطلبيــات العموميــة بضــرورة إعطــاء األولويــة، خــال فتــرة 
الطوارئ الصحية، للتبادل اإللكتروني بجميع أشكاله، للوثائق املثبتة وللمستندات، بدال من 

الدعامات الورقية. 

 14/04/2020

•  تأجيــل أجــل اإلدالء باإلقــرارات املتعلقــة بمجمــوع الدخــل وأداء املبالــغ املرتبطــة بهــا:  وفــي هــذا 
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الصدد تم اتخاذ تدبير يسمح بصفة استثنائية لألشخاص الذاتيين الراغبين في ذلك، إمكانية 
تأجيل من 30 أبريل إلى غاية 30 يونيو 2020، أجل اإلدالء باإلقرارات املتعلقة بمجموع الدخل 
الخاضــع للضريبــة املنصــوص عليهــا فــي املــادة 82 مــن املدونــة العامــة للضرائــب وكذلــك أجــل أداء 
املبالــغ املســتحقة املرتبطــة بهــا، بالنســبة ألصحــاب الدخــول املهنيــة الخاضعــة لنظــام النتيجــة 
الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة وبالنسبة ألصحاب الدخول الفاحية. 

•  اقتــراح ادراج تدابيــر املرونــة الضروريــة لتمكيــن الشــركات مــن عقــد اجتمــاع أجهزتهــا التداوليــة 
عــن بعــد فــي ظــروف الحجــر الصحــي، والســيما مــا يتعلــق بحصــر الحســابات.

2020 /20/04

•  وضــع قــرض بــدون فائــدة رهــن إشــارة املقاوليــن الذاتييــن املتضرريــن مــن أزمــة »كوفيــد 19« 
يمكــن أن يصــل إلــى 15 ألــف درهم. ويمكــن تســديد هــذا القــرض، علــى مــدى 3 ســنوات مــع فتــرة 
ســماح مدتهــا ســنة واحــدة. وســيتحمل قطــاع التأمينــات الفوائــد ذات الصلــة بالكامــل، ويســاهم 
هــذا القطــاع بمبلــغ 100 مليــون درهــم فــي آليــة الضمــان التــي وضعتهــا الدولــة مــن خــال صنــدوق 

الضمــان املركــزي.

•  معالجــة محاســباتية اســتثنائية للتبرعــات والتكاليــف املرتبطــة بفتــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة 
بتوزيعها على مدى 5 سنوات. 

•  توســيع االســتفادة من آلية »ضمان أكســجين« لفائدة املقاوالت العاملة في قطاع العقار التي 
تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.

 08/05/2020

- بالنســبة لألفــراد الذيــن تقلــص دخلهــم بســبب حالــة الطــوارئ الصحيــة املقــررة، فقــد تقــرر أن 
تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية )intercalaires( الناتجة عن 

تأجيل سداد قروض السكن واالستهاك للفترة املمتدة بين مارس ويونيو 2020. 

ويهــم هــذا اإلجــراء األشــخاص الذيــن لديهــم أقســاط شــهرية قــد تصــل إلــى 3.000 درهــم بالنســبة 
لقــروض الســكن و1.500 درهــم بالنســبة لقــروض االســتهاك، بمــا فيهــا القــروض التــي قدمتهــا 
شركات التمويل. ولإلشارة، من املتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص؛

- بالنسبة للمقاوالت، ومن أجل توفير الشروط الازمة الستئناف سريع ألنشطتها، تم وضع آلية 
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جديــدة وســهلة التنفيــذ والتــي تغطــي مجمــل أنمــاط املقــاوالت املكونــة للنســيج الوطنــي مــن خــال:

•  مراجعة آلية »ضمان أكسجين« وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل 
واملتوســطة  الصغيرة جًدا )TPE( واملقاوالت الصغيــرة  لفائدة املقــاوالت  النشــاط،  الســتئناف 
)PME(، واملقــاوالت متوســطة الحجــم )ETI(. وســيتم تمديدهــا حتــى 31 ديســمبر 2020 ولــن تكــون 

هنــاك حاجــة ألي ضمانــات مــن اآلن فصاعــًدا.

•  إدمــاج املقــاوالت التــي تحقــق رقــم معامــات أكبــر مــن 500 مليــون درهــم، فــي آليــة مائمــة كفيلــة 
بتمويل انتعاشــها. 

•  إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه املؤسسات املتضررة من جائحة COVID-19 من 
الولوج إلى مصادر مالية جديدة والازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو 

قوي ومستدام ألنشطتها.

21/05/2020

اعتماد آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقاع املقاوالت ما بعد األزمة. وتهم مجمل 
أصنــاف املقــاوالت، العموميــة والخاصــة، والتــي تأثــرت ســلبا بالوبــاء. وســتمكن هــذه اآلليــة مــن 
تمويــل متطلبــات اشــتغال )besoins en fonds de roulement(( املقــاوالت مــع تطبيــق معــدل 
فائــدة أق�ســى قــدره 4 ٪، والــذي يمثــل املعــدل الرئي�ســي لبنــك املغــرب + 200 نقطــة أســاس. كمــا 

يمكــن ســداد هــذه القــروض علــى مــدى ســبع ســنوات مــع فتــرة ســماح ملــدة ســنتين.

كما تم إطاق منتجين جديدين للضمان:

•  »إقاع املقاوالت الصغيرة جًدا« - »Relance TPE«: ويتمثل في ضمان الدولة ٪95 من قروض 
إقاع النشاط االقتصادي املمنوحة للمقاوالت الصغيرة جًدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم 
معاماتهم عن 10 مايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 ٪ من رقم املعامات السنوية.

•  »ضمــان إقــاع« - »Damane Relance« : وهــي آليــة ضمــان مــن طــرف الدولــة يتــراوح بيــن ٪80 و 
٪90 حسب حجم املقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض املمنوحة الستئناف نشاط املقاوالت التي 
يزيد رقم معاماتها عن 10 مايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف الشهر من 
رقــم معامــات املقــاوالت الصناعيــة وشــهر مــن رقــم معامــات املقــاوالت األخــرى. ومــن أجــل املســاعدة 
علــى تقليــص آجــال األداء، يتوجــب توظيــف 50 ٪ مــن القــرض لتســوية الوضعيــة تجــاه املزوديــن. كمــا 

يغطــي هــذا املنتــوج أيًضــا املقــاوالت الكبــرى التــي يتجــاوز رقــم معاماتهــا 500 مليــون درهــم.
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باإلضافــة إلــى ذلك، ومــن أجــل تخفيــف الضغــط علــى خزينــة املقــاوالت الصغيــرة والصغيــرة جــدا 

خــال هــذه املرحلــة مــن االنتعــاش االقتصــادي، تقــرر تســريع تســوية ديــون هــذه املقــاوالت مــع 

بعــض املؤسســات العموميــة املتأثــرة بهــذا الوباء. وهكــذا تــم وضــع آليــة جديدة حيــث:

•  تقوم املؤسسة العمومية أو املقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاوالت الدائنة التي 

يتعين تسوية وضعيتها؛

 
ً
تمنــح الدولــة ضمانا يخــول للمؤسســة العموميــة الحصــول علــى قــرض يخصــص حصريــا  •

لتســوية وضعيتهــا تجــاه هــذه املقــاوالت؛

•  تمنــح األبنــاك القرض وتتكفــل بــاألداء للمقــاوالت املعنيــة مباشــرة علــى أســاس املعطيــات التــي 

وضعتهــا املؤسســة العموميــة رهــن إشــارتها.

 08/06/2020

في إطار مواكبة سوق التمويات التشاركية، أطلق صندوق الضمان املركزي نافذته التشاركية 

»سند تمويل« املخصصة حصريا لنشاط التمويل التشاركي.

وتهــدف هــذه النافــذة إلــى تســهيل الولــوج للتمويــات املمنوحــة مــن طــرف البنــوك والنوافــذ 

التشــاركية لفائــدة كل مــن املقــاوالت واألفــراد، وذلــك مــن خــال تقديــم آليــات ضمــان مخصصــة.

وبذلــك، تــم تعزيــز عــروض صنــدوق الضمــان املركــزي بأربعــة منتجــات ضمــان جديــدة تدبرهــا 

نافذته التشاركية »سند تمويل«، وهي »ضمان مباشر«، و«ضمان دين«، و«فوكاريم إسكان« 

و«فوكالوج إسكان«. وللتذكير، فقد حازت كل من هذه اآلليات على الرأي باملطابقة من طرف 

املجلــس العلمــي األعلــى.

وتــم إطــاق منتجــي ضمــان مخصصيــن للمقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى واملتوســطة، ويتعلــق 

األمــر بضمــان التمويــات التشــاركية »ضمــان مباشــر« الــذي يهــدف إلــى ضمــان املشــاريع التــي ال 

يتعــدى مبلــغ تمويلهــا 1 مليــون درهــم وذلــك لفائــدة املقــاوالت التــي ال يتعــدى رقــم معاماتهــا 10 

ماييــن درهــم بنســبة ضمــان تتــراوح بيــن %70 و80%.

وخصصت اآللية الثانية، »ضمان دين«، إلى ضمان مشاريع املقاوالت التي يفوق رقم معاماتها 

10 مايين درهم أو مبلغ تمويلها 1 مليون درهم، وذلك بنسبة ضمان ما بين %60 و70%.
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وباملــوازاة مــع عــرض منتجاتهــا لفائــدة املقــاوالت، تقــدم »ســند تمويــل« أداتيــن لضمــان التمويات 
التشــاركية لفائــدة األفــراد، وهمــا »فوكاريــم إســكان« و«فوكالــوج إســكان«. حيــث تتــراوح نســبة 
ضمان املنتوج األول بين %70 و%80، ويستهدف املواطنين ذوي الدخل املحدود أو غير املنتظم 
قصــد اقتنــاء ســكن أو بقعــة أرضيــة وبنائهــا. أمــا املنتــوج الثانــي فهــو مخصــص لضمــان التمويــات 
التشــاركية لفائــدة الطبقــة املتوســطة واملغاربــة املقيميــن بالخــارج، قصــد اقتنــاء ســكن أو بقعــة 

أرضيــة وبنائهــا بنســبة ضمــان مــا بيــن %50 و80%.
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تداعيات الجائحة

التداعيات عىل الصعيد العاملي

بفعــل الصدمــة والهلــع الــذي يعيشــه العالــم اجمــع بســبب تف�ســي فيــروس كورونــا ومــا خلفــه مــن 
ضحايــا وبفعــل الحجــر الصحــي، توقــف أو تراجــع اإلنتــاج العالمــي، وانخفــض االســتهاك بشــكل 
حــاد، وتعطلــت مناحــي الحيــاة وانتكســت مختلــف القطاعــات االقتصاديــة )خصوصــا الخدمــات 
والســياحة والســفر والصناعــة والنفــط(، وهــو مــا أدى إلــى تراجــع قيا�ســي للنشــاط االقتصــادي 

بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل فــي تاريــخ مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة بــل حتــى مــا قبلهــا.

انكامش االقتصاد العاملي

لقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق االقتصاد العالمي، الصادر في 14 أبريل2020، 
فــي عــام   %-3 أنــه ونتيجــة لهــذه الجائحــة، سيشــهد االقتصــاد العالمــي انكماشــا حــادا بواقــع 
2020، وهــو أســوأ بكثيـــر ممــا ترتــب علــى األزمــة املاليــة العامليــة فــي 2009-2008 )1-%(. )أمريــكا 
5,9-،منطقة اليورو 7,5-،الشرق األوسط وشمال افريقيا 3,3-(. وخلص إلى أن النتائج املترتبة 
عــن الجائحــة ســتكون أفظــع كارثــة تاريخيــة عرفهــا التاريــخ منــذ ســنة 1929، وأن أكثــر مــن 90 فــي 

املائــة مــن الــدول ســتعرف انكماشــا فــي الدخــل الفــردي.

تراجع كبري ألسعار األسهم وتقلب حاد لأسواق املالية

حيث حدث هبوط حاد في أسعار األصول منذ تف�سي هذه الجائحة. حيث عانت هذه األصول من 
انخفاضات تعادل أو تزيد على نصف االنخفاضات التي حدثت في 2008 و2009. وتحمل الكثير من 
أسواق األسهم - في االقتصادات الكبيرة والصغيرة على السواء - انخفاضات بنسبة %30 أو أكثر.

 وارتفع تقلب األسواق بدرجة حادة، بلغت في بعض الحاالت مستويات لم تسجل منذ األزمة املالية 
العاملية، في سياق عدم اليقين بشأن التأثير االقتصادي للجائحة. ومع ارتفاع التقلب الحاد، حدث 
ــر إليهــا تقليديــا كأســواق عميقــة، 

َ
تراجــع كبيــر فــي ســيولة األســواق، بمــا فــي ذلــك فــي األســواق التــي ُينظ

مثل سوق سندات الخزانة األمريكية، مما ساهم في حدوث تحركات مفاجئة في أسعار األصول.
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2008، حيــث أنهــت  وبســبب الجائحــة، عرفــت البورصــات العامليــة أكبــر نزيــف لهــا منــذ ســنة 
األســواق املاليــة تعاماتهــا فــي االثنيــن األســود 22- مــارس -2020 علــى انخفــاض عــام وشــامل، 
حيــث تراجعــت كل  مــن األســواق الخليجيــة واآلســيوية واألوروبيــة، وســجلت ا ألســهم األميركيــة 

تراجعــا حــادا فــي مســتهل تعاماتهــا. 

السياحة والطريان: األكرث تررا

يعتبــر قطــاع الســياحة مــن القطاعــات التــي تأثــرت بشــكل مباشــر بفيــروس كورونــا، وتعطــل 70٪ 
مــن قطــاع الســياحة، متراجعــا بذلــك إلــى أدنــى مســتوياته التاريخيــة.

وحســب معهــد منتــدى الســياحة العالمــي، فقــد بلغــت الخســائر االقتصاديــة التــي منــي بهــا قطــاع 
الســياحة العالمــي لغايــة اآلن أزيــد مــن 600 مليــار دوالر، ومــن املتوقــع أن ترتفــع هــذه الخســائر 
إلــى1000 مليــار دوالر هــذا العــام، وســتطال التشــغيل فــي هــذا القطــاع، ومــن املحتمــل فقــدان 50 

مليــون وظيفــة.

ومــن جانبهــا، باتــت شــركات الطيــران علــى حافــة اإلفــاس بســبب توقــف أكثــر مــن 90 فــي املائــة 
من حركة الطيران العاملية. وحســب شــركة التحليات »ForwardKeys«، فقد تم إلغاء حوالي 
48200 رحلة كان من املرتقب أن تقل 10.2 مليون مسافر بسبب الحظر، كما توقعت الرابطة 
الدوليــة للنقــل الجــوي »إياتــا« )IATA( أن تصــل خســائر شــركات الطيــران حــول العالــم إلــى 113 

مليــار دوالر، كإحــدى التبعــات األولــى لتف�ســي فيــروس كورونــا.

تراجع أسعار البرتول

وواصلت أسعار خام برنت التراجع باملوازاة مع اتخاذ الدول املزيد من اإلجراءات الحتواء تف�سي 
فيــروس كورونــا عامليــا. وبتراجــع كافــة قطاعــات النشــاط االقتصــادي العالمــي، فــإن الطلــب علــى 

النفط تراجع بشكل مهول.

وقــد توقعــت وكالــة الطاقــة الدوليــة متوســط انهيــار الطلــب العالمــي اليومــي علــى النفــط خــال 
ســنة 2020 بتراجــع يصــل نحــو 9,3 مليــون برميــل، وهــو مــا ســيؤدي إلــى تراجــع اســتهاك النفــط 

ليعــود إلــى مســتواه ســنة 2012 أي مــا يعــادل 90,6 مليــون برميــل يوميــا.

وفــي شــهر أبريــل لوحــده، توقعــت الوكالــة أن يبلــغ تراجــع الطلــب اليومــي علــى النفــط 29 مليــون 
برميــل وهــي مســتويات لــم تســجل منــذ 1995.

وسيبقى تاريخ 20 أبريل 2020 محفورا في ذاكرة سوق النفط العالمي حيث سجل هذا اليوم انهيار 
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الطلب العالمي واالستهاك بشكل غير مسبوق، حيث بلغ النفط األمريكي انهيارا بلغ مستويات 
سالبة غير مسبوقة، بحكم الوضعية الغريبة التي واجهتها العقود اآلجلة التي بلغت استحقاقها 
ووجــدت نفســها أمــام وفــرة العــرض وشــح الطلــب بحكــم التوقــف العــام لاقتصــاد العالمــي.

سوق الشغل وتوسع دائرة الفقر 

يحتمل ســقوط نحو نصف مليار شــخص في براثن الفقر، كما جاء في تقرير أعدته كلية كينغز 
فــي لنــدن والجامعــة الوطنيــة األســترالية. وقــد نبــه تقريــر ملنظمــة »أوكســفام« الخيريــة بعنــوان 
»ثمــن الكرامــة« إلــى أن مــا بيــن %6 إلــى %8 مــن ســكان العالــم قــد يلحقــون بركــب أولئــك الذيــن 
يعيشــون حاليــا تحــت خــط الفقــر بعدمــا أوقفــت الحكومــات دورات اقتصاديــة بأكملهــا الحتــواء 

تف�ســي الفيــروس، وهــو مــا يفتــح مســتقبل العالــم علــى املجهــول.

وتتقاطع هذه النتائج املتعلقة بتداعيات الجائحة مع الدراسات والتحاليل الصادرة عن منظمة 
العمــل الدوليــة )نشــرتي 7 و29 أبريــل 2020( التــي أكــدت أن املقــاوالت فــي مختلــف القطاعــات 
تواجــه، فــي ظــل الجائحــة، خســائر كارثيــة تهــدد ســيرها وقدرتهــا االئتمانيــة، وخاصــة املقــاوالت 
الصغيــرة، مــع تعــرض ماييــن العمــال عبــر العالــم لفقــدان الدخــل وحــاالت التســريح مــن العمــل. 

كما أن آثار األزمة على األنشطة املدرة للدخل ستكون أكثر حدة بشكل خاص بالنسبة للعمال 
الذيــن ال يتوفــرون علــى أيــة حمايــة اجتماعيــة وكذلــك علــى الفئــات األكثــر ضعفــا مــن العامليــن فــي 

القطــاع غير املهيكل. 

فمــن أصــل 3،3 مليــار مــن الســاكنة النشــيطة عامليــا تشــير تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة أن 
أكثــر مــن 4 مــن 5 أشــخاص ســيتأثرون مــن حــاالت اإلغــاق املؤقــت أو الجزئــي لفضــاءات الشــغل، 
ممــا يؤشــر علــى حجــم التأثيــر غيــر املســبوق علــى الرفــع القيا�ســي لنســبة البطالــة بمختلــف البلــدان 
التــي تعانــي ويــات الجائحــة. وهــذا يعنــي أن حجــم الخســائر التــي ســتنتج عــن الجائحــة مــن حيــث 
فقــدان الشــغل تتجــاوز بكثيــر تلــك التــي خلفتهــا األزمــة املاليــة العامليــة فــي 2009-2008 والتــي نتــج 

عنهــا مــا قــدره 22 مليــون مــن العاطليــن الجــدد عــن العمــل.

وتشير املعطيات الدولية أن ازدياد انتشار الفيروس يهدد بشكل أكثر خطورة البلدان اإلفريقية، 
حيث تتركز ٪86 من مناصب الشغل بها في القطاع غير املهيكل. 
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التداعيات عىل الصعيد الوطني

1 - املستوى الصحي

إن إجراءات التباعد االجتماعي والحجر الصحي إضافة لبرنامج التشخيص بالنسبة للمخالطين 
مكــن املغــرب مــن تقليــص حجــم الخســائر فــي األرواح كمــا إن ســرعة تطــور الوبــاء قــد انخفضــت 

بنســبة 80 باملائة على األقل وحالت دون أن يمر املغرب الى املرحلة الثالثة من الوباء.

إال أن التركيــز علــى مواجهــة هــذا الوبــاء، يتــم فــي كثيــر مــن األحيــان علــى حســاب نجاعــة برامــج 
للوقايــة الصحيــة ومكافحــة أمــراض أخــرى خاصــة املزمنــة كالســكري وأمــراض الضغــط الدمــوي 
والســرطان والســل واألمــراض املناعتيــة... فتداعيــات كوفيــد 19 لــن تلقــي بظالهــا فقــط علــى 
االقتصــاد ولكــن أيضــا علــى صحــة اإلنســان. فإلــى حــدود اليــوم، يصعــب تقييــم األثــر الحقيقــي 
الصحــي لهــذه الجائحــة وعلــى تطــور باقــي األمــراض فــي غيــاب ســجل وطنــي ملراقبــة الوفيــات دقيــق 

وشــامل ونظــام معلوماتــي صحــي وطنــي.

فبناء على البحث الذي أجرته املندوبية السامية للتخطيط فإن 30 في املائة من األسر املغربية 
يتواجد بها فرد يعاني من مرض مزمن وقرابة 48 في املائة منهم لم يلجوا للخدمات الصحية )46 
باملائــة فــي العالــم الحضــري و53 فــي املائــة فــي املجــال القــروي(. فــي مقابــل ذلــك، 29 باملائــة معنيــون 
بأمــراض عاديــة و40 باملائــة منهــم لــم يذهبــوا للعــاج. إضافــة إلــى ذلــك، 11 فــي املائــة مــن األطفــال 
معنيــون ببرنامــج التلقيــح لكــن 36 فــي املائــة منهــم لــم يقومــوا بذلــك خوفــا علــى أنفســهم وأســرهم.

2 - املستوى االقتصادي

كباقــي دول العالــم، تأثــر املغــرب بتداعيــات فيــروس كورونــا، حيــث تضــررت العديــد مــن قطاعاته 
الحيويــة نتيجــة قــرار إغــاق الحــدود وفــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة، ومنهــا علــى الخصــوص 
وصناعــة  والنســيج،  والنقــل الجــوي،  والتصديــر،  قطاعــات الســياحة واألنشــطة املرتبطــة، 
الســيارات، كمــا أدت األزمــة إلــى اضطرابــات علــى مســتوى قنــوات اإلنتــاج وساســل التوريــد، 

باإلضافــة إلــى تأثــر تدفقــات العملــة الصعبــة. 

تداعيات قاسية عىل االقتصاد الوطني

لقــد كان ملجمــوع التدابيــر االحترازيــة التــي اتخذتهــا بادنــا، كبيــر األثــر علــى الحركــة االقتصاديــة 
ونشــاط املقــاوالت وعلــى املاليــة العموميــة، إذ أدى ذلــك إلــى إقفــال مجموعــة مــن املقــاوالت وتأثــر 
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عــدد مــن القطاعــات، مــن مثــل القطــاع الســياحي والقطاعــات التصديريــة والصناعــات املرتبطــة 
بهــا. وقــد عــرف قطــاع النســيج تداعيــات مماثلــة مــن خــال االضطــراب الــذي تعانــي منــه مصــادر 
التمويــن بــدول آســيا عمومــا وبالصيــن علــى وجــه الخصــوص، كمــا تراجــع الطلــب الخارجــي علــى 

قطــاع النســيج، خصوصــا مــن إســبانيا وفرنســا. 

إن التداعيات غير املسبوقة لجائحة كورونا وركود االقتصاد العالمي، أثرت سلبا على اقتصاد 
بلدنــا، وال ســيما علــى مســتوى تراجــع الطلــب الخارجــي املوجــه للمغــرب، وخصوصــا صــادرات 
املهــن الجديــدة للمغــرب، وعائــدات الســياحة وتحويــات املغاربــة املقيميــن بالخــارج واالســتثمار 
األجنبــي املباشــر، فضــا عــن انخفــاض الطلــب الداخلــي وتبــاطء النشــاط املقاوالتــي واإلنتاجــي، 
وتقلص االستهاك الداخلي، وانعكاساتها السلبية على حياة املقاوالت وأداء االقتصاد الوطني 
والتوازنــات املاكــرو اقتصاديــة، وكــذا علــى امليــزان التجــاري وميــزان األداءات. كمــا برزت تداعيات 
الجائحــة بشــكل مضاعــف فــي العالــم القــروي، بعــد توقــف أحــد املصــادر األساســية للحركيــة 
االقتصاديــة بفعــل إغــاق األســواق األســبوعية وتقييــد حركــة التنقــل وتوقــف عمليــة تســويق 

املاشــية، كل ذلــك فــي ظــل موجــة الجفــاف.

فبنــاء علــى معطيــات وزارة االقتصــاد واملاليــة حــول األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2020، تــم 
تسجيل تراجع كبير للصادرات بـ %61,5- مقابل %37.6- بالنسبة للواردات، وتتجلى القطاعات 
التصديريــة األكثــر تضــررا فــي األنشــطة الصناعيــة املرتبطــة بساســل القيمــة العامليــة مثــل قطاع 
وصناعــات  فــي مــارس،   -86% فــي أبريــل مقابــل   -96% بـــ  الســيارات الــذي تراجعــت صادراتــه  
الطيران )%81- في أبريل مقابل %52- في مارس(، واإللكترونيك )%93- في أبريل مقابل 51%- 
فــي مــارس(، والنســيج واأللبســة )%86.5- فــي أبريــل مقابــل %40- فــي مــارس(، فــي الوقــت الــذي تــم 

تســجيل تطــور إيجابــي لصــادرات الفوســفاط ومشــتقاته )+ %14 فــي أبريــل(. 

%60 برســم شــهر أبريــل، ليبلــغ معــدل االنخفــاض  كمــا انخفضــت عائــدات الســياحة بنســبة 
علــى مــدى األشــهر األربعــة األولــى لهــذه الســنة %15-. ووفــق نفــس املنحــى، تــم تســجيل انخفــاض 
ملحــوظ فــي تحويــات املغاربــة بالخــارج خــال شــهر أبريــل بنســبة    %30-، و%11- برســم األشــهر 

األربعــة مــن الســنة الجاريــة.

كمــا توقعــت الــوزارة أن يكلــف شــهران مــن الحجــر الصحــي، االقتصــاد املغربــي 6 نقــاط مــن نمــو 
الناتــج الداخلــي اإلجمالــي برســم ســنة 2020، أي مــا يعنــي خســارة مليــار درهــم عــن كل يــوم مــن 
الحجــر. كمــا توقعــت علــى مســتوى املاليــة العموميــة، أن يــؤدي التراجــع االقتصــادي، إلــى نقــص 

فــي مداخيــل الخزينــة، يناهــز 500 مليــون درهــم فــي اليــوم الواحــد خــال الفتــرة. 
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3 - املستوى االجتامعي

تداعيات عىل مجال فرص الشغــــل

تحمــل ســوق الشــغل العــبء األكبــر مــن تداعيــات فيــروس كورونــا املســتجد، فحســب آخــر بحــث 
أجرتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط )أبريــل 2020(، صرحــت حوالــي 142000 مقاولــة، أي مــا 
يعــادل ٪57 مــن مجمــوع املقــاوالت، أنهــا أوقفــت نشــاطها بشــكل مؤقــت أو دائــم، حيــث أن أزيــد 
مــن 135000 مقاولــة اضطــرت إلــى تعليــق أنشــطتها مؤقتــا، بينمــا أقفلــت 6300 مقاولــة بصفــة 
نهائيــة، وحســب حجمهــا، فــإن املقــاوالت التــي أوقفــت نشــاطها بصفــة مؤقتــة أو دائمــة تشــمل 
٪72 مــن املقــاوالت الصغيــرة جــدا و٪26 مــن املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة و٪2 مــن املقــاوالت 
الكبــرى. وقــد نتــج عــن هــذه الوضعيــة بالطبــع موجــة كبيــرة مــن حــاالت تخفيــض مؤقــت أو دائــم 
لليــد العاملــة، مــع العلــم أن أكثــر مــن نصــف عــدد العامليــن املتوقفيــن عــن العمــل )٪57( ينتمــون 

إلــى املقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى واملتوســطة. 

وحسب نفس البحث املشار إليه، فإن القطاعات األكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة 
شــملت باألســاس قطــاع الخدمــات بمــا يقــارب 245000 منصــب شــغل، أي بنســبة ٪17,5 مــن 
إجمالــي عــدد املشــتغلين فــي هــذا القطــاع، يليــه قطــاع الصناعــة بتقليــص195000 منصــب شــغل 
أي مــا يمثــل ٪22 مــن اليــد العاملــة فــي هــذا القطــاع، ثــم قطــاع البنــاء الــذي ســجل انخفاضــا فــي 

مناصــب الشــغل بنســبة ٪24 أي مــا يعــادل تقريبــا 170000 منصــب خــال هــذه الفتــرة.

حســب فــرع النشــاط االقتصــادي، ســجلت صناعــة املابــس انخفاضــا بنســبة ٪34 مــن إجمالــي 
مناصــب الشــغل، يليهــا اإليــواء بتقليــص٪31 مــن مناصــب الشــغل، ثــم فرعــي البنــاء واملطاعــم 

اللذيــن قلصــا قوتهــا العاملــة بنســبة ٪27 و٪26 علــى التوالــي.

التداعيات عىل األرسة واملرأة واألنشطة االجتامعية

ســلطت هــذه األزمــة الضــوء علــى الــوزن املركــزي لألســرة وللحيــاة األســرية، ومــا شــكلته ظــروف 
وبــروز عــادات وتحديــات غيــر مألوفــة وغيــر  الحجــر الصحــي مــن إعــادة ترتيــب أوضــاع األســر، 
مســبوقة، وخضــوع لضغــوط نفســية، وعــدم تكيــف مــع ضوابــط الحجــر، خصوصــا بالنســبة 
ــن أفرادهــا 

ّ
يمك لألســر الفقيــرة وذات الدخــل املحــدود وتلــك التــي ال تتوفــر علــى ســكن الئــق، 

مجتمعين وعلى مدى أوقات ومدى زمني طويل من ظروف السكينة والعيش الطبيعي ويجنبهم 
حــاالت النزاعــات األســرية. كمــا يرجــح املختصــون أن ظــروف الجائحــة ســتزيد مــن حــدة مظاهــر 
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العنــف املنزلــي وربمــا حــاالت التفــكك األســري. كمــا ســتفاقم مــن صعوبــات األســر بفعــل توجــس 
أربابها من فقدان األمن املالي وعدم قدرتهم على ضمان الحدود الدنيا لشروط العيش الكريم.

ومــن جانــب آخــر، فــإن التوقــف التــام ألغلــب األنشــطة والفعاليــات ذات الطابــع االجتماعــي أو 
الجماعــي، بمختلــف مظاهرهــا الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والترفيهيــة وغيرهــا، قــد زاد مــن 
حدة الضغط على األسر والسيما تلك التي تفتقد إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة وال تتوفر 
على خدمة األنترنت أو ما يمكن أبناءها على الخصوص من وسائل لاستفادة من التعليم عن بعد 
أو اإلبحــار فــي العالــم االفترا�ســي بعــد إغــاق أبــواب املنــازل بفعــل قواعــد حالــة الطوارئ الصحية.

ويبــرز دور املــرأة فــي مقدمــة املتحمليــن لتداعيــات هــذه األزمــة الصحيــة ليــس فقــط كأم، ولكــن 
أيًضا كمهنية تتحمل في كثير من األحيان كليا أو جزئيا قسطا من أعباء إعالة نفسها أو أسرتها. 

، خصوصــا فــي قطــاع الصحــة الــذي يوجــد فــي 
ً
ويجــدر التذكيــر هنــا بــأن املــرأة تتبــوأ مكانــة هامــة

الواجهة األمامية للمعركة ضد الوباء، سواء في هيئة األطباء أو املمرضين واملساعدين الطبيين 
أو املتطوعين وغيرهم. وبالفعل، فإن أرقام املندوبية السامية للتخطيط تظهر أن النساء تمثل 
نســبة ٪57 مــن األطبــاء، و٪66 مــن املســاعدين الطبييــن، و٪64 مــن العامليــن فــي القطاعــات 
االجتماعيــة. ممــا يؤشــر علــى حجــم املخاطــر التــي تتعــرض لهــا النســاء خــال فتــرة األزمــة الصحيــة 

ومشــاركتهن فــي مواجهــة الوبــاء. 

وقــد ثبــت فــي حالــة األزمــات الصحيــة علــى الخصــوص، أن عــبء الرعايــة املنزليــة يقــع علــى عاتــق 
النســاء إلــى حــد كبيــر، حيــث يقضيــن فــي املتوســط فــي العمــل املنزلــي وقتــا يناهــز ســبعة أضعــاف مــا 
يخصصــه الرجــال لهــذا العمــل، وفــق أبحــاث رســمية، هــذا مــع العلــم أن مشــاركة املــرأة فــي الحيــاة 
االقتصادية في املغرب تعد من أدنى املعدالت في العالم )٪22 في 2018 مقابل ٪48 كمعدل   عالمي(.

4 - مستوى الرتبية والتكوين

اعتمد املغرب التعلم عن بعد كحل بديل لتعليق الدراسة في املؤسسات التعليمية، وخصص 
لهذا الغرض منصة رقمية هي »تلميذ تيس«. وقد فاق عدد الزيارات للمنصة الرقمية للتعليم 
عن بعد سبعة مايين زيارة من بداية إغاق املدارس إلى غاية 20 أبريل 2020، أي بمعدل 140 
ألــف زيــارة يوميــا.  وبلغــت فــي املتوســط املــدة الزمنيــة التــي يقضيهــا يوميــا كل تلميــذ أمــام املنصــة 

الرقمية الرســمية 28 دقيقة.

وبذلــت وزارة التربيــة الوطنيــة مجهــودا اســتثنائيا مــن أجــل التكيــف مــع وضعيــة تعليــق الدراســة 
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فــي املؤسســات التعليميــة بســبب جائحــة كورونــا، تمثــل فــي توفيــر مــوارد رقميــة للمتعلميــن كانــت 
عبــارة أساســا عــن دروس مصــورة علــى شــكل فيديوهــات تمكــن التلميــذ مــن مواصلــة تعلمــه عــن 
بعــد. وهــو مــا أظهــر التعثــر الــذي عرفــه برنامــج جينــي الــذي لــم يســتطع طــوال 14 ســنة مــن تحقيــق 

الطفــرة الرقميــة التــي كانــت محــددة لــه، فــي إطــار مشــروع املغــرب الرقمــي. 

إن هــذا التعثــر والتأخــر فــي تحقيــق أهــداف املغــرب الرقمــي فــي مجــال التعليــم، والــذي بــرز بشــكل 
جلــي عنــد املقارنــة مــع مــا حققتــه الــوزارة فــي زمــن كورونــا بشــكل لــم يتحقــق طيلــة عشــر ســنوات، 
لكــن هــذه النتائــج املحققــة ال تعكــس واقــع تعاطــي التاميــذ واألســاتذة مــع نظــام جديــد للتعليــم 
والتعلــم، وال تعالــج ســؤال الكيــف وجــودة املنتــوج املعــروض علــى املنصــة الرقميــة، املتكــون فــي 
معظمــه مــن فيديوهــات، خاصــة وأن الجــواب عــن هــذا الســؤال مرتبــط بالجــواب عــن ماهيــة 
الطرائــق البيداغوجيــة املعتمــدة فــي التعليــم عــن بعــد املقتــرح مــن طــرف الــوزارة، ومــدى تمكــن 
املدرســين مــن كفايــات البيداغوجيــا الرقميــة، فضــا عــن تمكنهــم مــن الكفايــات التقنيــة التــي 

يتطلبهــا التعلــم عــن بعــد. 

كمــا بــرزت هــذه التداعيــات بشــكل مضاعــف فــي العالــم القــروي، وهــو مــا تجلــى فــي عجــز منظومــة 
التعليم عن بعد في تمكين تاميذ العالم القروي من تتبع البرامج التعليمية املقدمة، حتى في وجود 
القنوات التلفزية التي تولت مهمة بث الدروس املصورة، وذلك العتبارات متعددة منها عدم توفر 
القدرة على االشتراك في االنترنت وضعف الصبيب وغياب البنيات التحتية الرقمية كل ذلك في 
ظل عدم قدرة أولياء التاميذ على مواكبتهم وتوجيههم، كما طرح إشكاالت عميقة لضمان تكافؤ 
الفــرص وانتــج تفاوتــا فــي تحصيــل املكتســبات الدراســية وهــو مــا يتطلــب املعالجــة واالســتدراك.

ورغــم أن الــوزارة بذلــت مجهــودا محمــودا لتأميــن البــث اليومــي لحوالــي 60 درســا مصــورا علــى 
قنواتهــا التلفزيــة، فــإن ذلــك لــم يكــن كافيــا لضمــان اإلنصــاف التربــوي بيــن التاميــذ بغــض النظــر 

عــن التفاوتــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واملجاليــة التــي يعانــون منهــا. 

لقــد حاولــت الــوزارة تــدارك األمــر مــن خــال دفــع املؤسســات إلــى إحــداث أقســام افتراضيــة 
اعتمادا على تطبيق »تيمس« املدمج أصا في منظومة مسار، لكن الكل يعلم أن املشكل يكمن 
فــي االســتخدام املائــم لهــذا التطبيــق، ومــا يماثلــه مــن تطبيقــات كثيــرة تضاهيــه أو تفوقــه تقنيــا 
ووظيفيــا، وهــو الســؤال املرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمــدى تمكــن املدرســين مــن الكفايــات الرقميــة 
والبيداغوجيــة املناســبة، وهــو مــا دفــع الــوزارة الوصيــة إلــى  إطــاق بوابــة لتكويــن املدرســين عــن 
بعد »e-takwine«، لكن يبدو أن اإلقبال على هذا التكوين لم يصل بعد إلى املستوى املطلوب. 
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5 -املستوى القيمي

هنالــك عــدة قــراءات وتأمــات ملــا حــدث وســيحدث مــن تغيــرات فــي البنيــات الذهنيــة والنفســية 
والسلوكية واالجتماعية واملؤسساتية لدى عدد من الدول التي أصيبت بالوباء ومن بينها بلدنا 

املغرب، وينبغــي اإلدراك أن ثمــة تحــول ايجابــي حــادث ال محالــة مــع انتشــار هــذا الوبــاء.

فمهمــا كانــت شــدة ووطــأة هــذه األزمــة علــى األفــراد واملجتمــع، فليــس هنــاك مــا يبــرر هــذا الهلــع 
إلــى جانــب األخــذ بجميــع األســباب العلميــة  فنحــن أمــة تؤمــن بالقــدر خيــره وشــره،  الشــديد، 

وتداعياتــه املختلفــة. واالجتهــادات البشــرية مــن أجــل مواجهــة الوبــاء 

إن وقــوع الجائحــة قــد أحــدث اليــوم خطيــن متوازييــن: خــط انتشــار الجائحــة وخــط حــدوث 
مجموعــة مــن التغيــرات والتحــوالت التــي تواكــب انتشــارها، ولذلــك ليــس منطقيــا أن نركــز علــى 
الســبب ونغفــل عــن تدبــر ومتابعــة مــا يخلفــه حاليــا مــن تداعيــات، ألنــه عنــد انتهــاء الجائحــة 
سيستفيق املجتمع على تغيرات مؤثرة قد ترسخت وبنيات قد تشكلت، لذلك علينا أن نحسن 
ونحســن التعامــل والتفاعــل مــع كل التداعيــات  قــراءة وتقييــم كل التحــوالت الجاريــة اآلن، 

الســلبية واإليجابيــة معــا. 

ومــن الافــت أن املغــرب قــد ســارع بمبــادرة ملكيــة إلــى تشــكيل صنــدوق خــاص ملواجهــة الوبــاء، 
حيــث دعيــت كل فئــات املجتمــع للمســاهمة فيــه، وفــي ذلــك التفاتــة ملهمــة الســتنهاض الحــس 
التضامنــي العفــوي والتلقائــي لــدى املواطــن املغربــي واملؤسســات والهيئــات العموميــة والخاصــة، 
وهذه الهبة التضامنية تبقى سمة ميزت اململكة املغربية في تعاطيها مع هذه الجائحة، وسيكون 

لهــا وقــع علــى نفــوس العامــة والخاصــة. 

وقــد اســتفقنا نحــن كأفــراد وكمجتمــع وكدولــة علــى إيقــاع أزمــة جائحــة كورونــا ونحــن لســنا علــى 
أتــم الجاهزيــة املاديــة ملواجهــة هــذه الجائحــة وتداعياتهــا، إال أننــا أبنــا مــن جانــب خفــي والفــت 
أننــا نملــك خزانــا ذاتيــا مــن الجاهزيــة املعنويــة، فيــاض بمعانــي التعاضــد والتعــاون واالنضبــاط 

وااللتــزام واملســؤولية.

قيم اجتامعية تم تعزيزها

إننا لم نفقد قيمنا ومقوماتنا الحضارية بقدر ما حصل ابتعاد وتغييب لهذه القيم أمام زحف قيم 
أخرى قوامها الفردانية واألنانية، وقد مكن وباء كورونا من تعزيز وتقوية تلك القيم االجتماعية 
والروحيــة األصيلــة فــي املجتمــع املغربــي، وينتظــر أن تشــكل إحــدى مقومــات إقاعنــا االقتصــادي 
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ونموذجنــا التنمــوي املأمــول. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى التعبئــة املشــهودة التــي حققهــا صنــدوق 
تدبير ومواجهة كورونا، حيث مكنت مساهمة الشركات واألفراد من تحقيق ما يفوق 32 مليار 
درهــم مــن املســاهمات، كمــا أن التضامــن الوطنــي مــن طــرف املحســنين والجمعيــات واملؤسســات 
5 مليــون مســاعدة غذائيــة بغــاف مالــي يبلــغ مليــار درهــم. املنتخبــة نجــح فــي تعبئــة مــا يفــوق 

دفء عالقات

ممــا ال شــك فيــه أن الحجــر الصحــي كانــت لــه آثــار اجتماعيــة خاصــة علــى النســيج العائقــي ســواء 
بيــن األزواج أو بيــن اآلبــاء وأبنائهــم، ممــا حصــل معــه احتــكاك يومــي ســيفرز ال محالــة تداعيــات 
سلبية في مستوى معين منها )العنف والقلق والتوتر...(، لكن في املقابل سيكون لهذا التعايش 
االضطراري نتائج أخرى أكثر إيجابية ستتجلى آثارها على األمد البعيد. ولعل أعظم ما سيجنيه 

املجتمــع املغربــي مــن ثمــار محمــودة لهــذا الوبــاء هــو عــودة مفهــوم العائلــة واألســرة.

سيشــكل وبــاء كرورنــا محطــة هامــة علــى املســتوى االجتماعــي، بــل والدة قــد تكــون جديــدة لحيــاة 
اجتماعيــة وأســرية قوامهــا الحــوار واالعتــراف والحــب املتبــادل والتضامــن والتســاكن واالحتــرام.



 جائحة كوفيد19- باملغرب
التدابري  - التداعيات - اآلفاق

1.  التدابيـر

2. التداعيات

3. اآلفـاق

1. املستوى السيايس والحكامة الرتابية

2. املستوى الصحي

3. املستوى االجتامعي

4. مستوى منظومة الرتبية والتكوين

5. املستوى االقتصادي

. املستوى الفالحي واألمن الغذايئ
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اآلفاق

لقــد كشــفت منهجيــة تدبيــر هــذه الجائحــة ومعالجــة تداعياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة صابــة 
وفعالية مؤسسات بلدنا، وتوفرها على هوامش ومساحات مالية مقدرة تم تعزيزها بالتضامن 
وذلــك بفضــل جــودة املؤشــرات األساســية القتصادنــا الكلــي وديناميــة اإلصاحــات  الوطنــي، 
والجهــود املبذولــة منــذ ســنوات لتطويــر وتنويــع نســيجنا االقتصــادي وتنفيــذ وتســريع مجموعــة 
مــن املشــاريع واالســتراتيجيات، دون أن نن�ســى الجهــد املبــذول للحــد مــن التفاوتــات االجتماعيــة 

واملجاليــة، وإن كان يحتــاج إلــى مجهــود إضافــي.

وفــي املقابــل، كانــت للجائحــة مضاعفــات ســلبية علــى املقــاوالت واألســر العاملــة فــي القطــاع غيــر 
املهيــكل، حينمــا نقــارب هــذا الوضــع، ولــو تقريبيــا، بعــدد 950 ألــف مســتخدما املصــرح بتوقفهــم 
عــن العمــل لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، و 2.3 مليــون و2 مليــون رب أســرة علــى 
التوالــي املســجلين فــي نظــام املســاعدة الطبيــة أو غيــر املســجلين والذيــن حصلــوا علــى املســاعدة 

املؤقتــة مــن هــذا الصنــدوق.

كما أبرزت هذه األزمة على املستوى املؤسساتي، ضعف إدماج البعد الترابي في تدبير ومواجهة 
الجائحــة وخصوصــا فــي شــقه املرتبــط باملنتخبيــن وممثلــي الســاكنة وتهميــش وتغييــب املجالــس 

الترابيــة املنتخبــة واالكتفــاء فــي لجــان اليقظــة بالســلطات املعينــة.

وانطاقا من كل هذا، فإن استشراف اآلفاق ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار اإليجابيات لترصيدها 
واالختاالت ملعالجتها وأن يتم بطريقة متعددة األبعاد تتطرق للمستويات السياسية والصحية 

واالجتماعية ومنظومة التربية والتكوين واالقتصادية وكذا املستوى الفاحي واألمن الغذائي.
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املستوى السيايس والحكامة الرتابية

إن مــن أهــم أســرار نجــاح بلدنــا فــي تدبيــر ومواجهــة هــذه الجائحــة والنتائــج واملؤشــرات اإليجابيــة 
التي تم تحقيقها هو انسجام وتعبئة الهيئات واملؤسسات السياسية والدستورية، تحت قيادة 

جالــة امللــك حفظــه هللا برؤيتــه االســتباقية وقراراتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الرشــيدة.

وبالرغم من حمات التبخيس، فا يمكن إنكار أن املؤسسة البرملانية قد عملت بحس تضامني 
واضطلعــت بأدوارهــا الدســتورية تشــريعا ورقابــة  أغلبيــة ومعارضــة،  عــال وبإجمــاع وطنــي، 
واقتراحــا لتوفيــر اإلطــار القانونــي الــازم لتدبيــر ومعالجــة هــذه الجائحــة وكــذا للتعريــف واملرافعــة 

حــول التدابيــر الحكوميــة واملســاهمة فــي معالجــة اإلشــكاليات امليدانيــة املرتبطــة بهــا.

كمــا أن املؤسســة الحكوميــة اشــتغلت بشــكل جماعــي برئاســة رئيــس الحكومــة مــن خــال تعبئــة 
مكثفــة وتنســيٍق جعــل مختلــف اإلجــراءات والتدابيــر القطاعيــة تنخــرط ضمــن رؤيــة جامعــة 
ومندمجــة، وكــذا مــن خــال تفاعلهــا مــع مختلــف املقترحــات واإلشــكاليات املطروحــة فــي امليــدان 
ســواء تلــك املتعلقــة بإجــراءات الحجــر الصحــي أو بصــرف الدعــم االجتماعــي واالقتصــادي ممــا 

مكــن مــن معالجــة مجموعــة مــن الشــكايات واملواضيــع ذات الصلــة.

كمــا ال يمكــن أن نغفــل دور األحــزاب السياســية ومختلــف املبــادرات واألنشــطة التأطيريــة 
والتواصلية لها وملنظماتها املوازية، قياما بمهامها الدستورية في التأطير والتوعية والتحسيس، 
واإلسهام في إنتاج األجوبة السياسية والتنموية على أسئلة املرحلة وعلى تحدياتها، ومن خال 

القــرب والتفاعــل مــع انتظــارات املناضليــن واملواطنيــن.

كل هــذا يؤكــد الــدور الكبيــر واألسا�ســي واملحــوري للمؤسســات ولاختيــار الديمقراطــي واألدوار 
الدســتورية واملهمــة للفاعليــن السياســيين واالجتماعييــن والحاجــة املهمــة إلــى تعزيــز أدوارهــم 
باعتبــار ذلــك شــرطا سياســيا يعــزز املســؤولية  الدســتورية ومكانتهــم فــي التأطيــر والوســاطة، 
واملحاســبة السياســية، ويكــرس الثقــة فــي املؤسســات التمثيليــة، ويجســد االختيــار الديمقراطــي 
كأحــد الثوابــت الدســتورية األساســية، وفــي مواجهــة كل محاولــة تســتهدف املســاس باالختيــار 

الديمقراطــي وتبخــس أداء األحــزاب واملنتخبيــن ومختلــف مؤسســات الوســاطة.

كمــا يتطلــب تعزيــز البعــد املؤسســاتي فــي شــقه الترابــي، بإعطــاء الديمقراطيــة املحليــة املكانــة التــي 
تستحقها من خال الحرص على تعزيز أدوار وصاحيات مجالس الجماعات الترابية باعتبارها 
تجسيدا إلرادة املواطنين ولسياسة وخدمات القرب، وكذا إعطاء دفعة جديدة وقوية للجهوية 
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املتقدمــة وملكانــة الصــدارة التــي تتبوأهــا الجهــات والختصاصاتهــا فــي مجــاالت التنميــة الجهويــة 
املســتدامة واإلنعــاش االقتصــادي ودعــم النســيج املقاوالتــي واإلدمــاج االجتماعــي وتقليــص 

الفــوارق االجتماعيــة واملجاليــة.

تســريع تفعيــل ميثــاق الاتمركــز اإلداري واإلســراع بنقــل االختصاصــات  كمــا يتطلــب األمــر، 
املركزيــة إلــى املصالــح الاممركــزة، ملــا ُينتظــر أن يشــكل ذلــك عامــا مهمــا فــي تعزيــز الديمقراطيــة 
املحليــة وتحفيــز االســتثمار علــى املســتوى الجهــوي ورفــع جــودة الخدمــات اإلداريــة والعموميــة 

وتعزيــز منظومــة القــرب مــن املواطنــات واملواطنيــن واملقاولــة.

املستوى الصحي

يواجه املغرب كباقي دول العالم جائحة فيروس كورونا املستجد، وما فتئت تخلفه من تبعات 
صحيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية. ولــن تتمكــن بادنــا مــن تجــاوز هــذه اآلثــار إال 
بالقراءة الصحيحة للمعطيات املرتبطة بها، واتخاذ ما تقتضيه كل مرحلة من قرارات، وتطوير 
البرامج االســتعجالية الكفيلة بالتنزيل الناجع لهذه القرارات، واالســتعداد ملا يفرضه مســتقبل 

تدبيرها من تحديات.

واليــوم، وبعــد أن أعطــى املغــرب األولويــة لحيــاة اإلنســان، وتجــاوز بذلــك املراحــل األكثــر حرجــا 
فــي األزمــة، والتــي مكنــت بفضــل هللا مــن حفــظ أرواح آالف املغاربــة وبفضــل قــرار الحجــر الصحــي 
الــذي اتخــذ بشــكل مبكــر، ومــا واكبــه مــن قــرارات مكنــت مــن توفيــر الوقــت للتأقلــم مــع تطــور 
الجائحة، والحد من انتشارها، وتسطيح منحنى التطور الوبائي، فها نحن نستعد للخروج من 
هذا الحجر واالستئناف التدريجي للحياة العامة، وهو ما يقت�سي العمل على توفير كل الظروف 

املائمــة إلنجــاح هــذه املرحلــة.

فبــدون اعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة صحيحــة للخــروج مــن الحجــر، متعــددة األبعــاد، ومتكيفــة 
مــع نظامنــا الصحــي، ومفهومــة مــن قبــل املواطنــات واملواطنيــن، فقــد تخاطــر بادنــا ممــا قــد يــؤدي 
إلــى تبديــد اإلنجــازات التــي راكمتهــا فــي معركتهــا ضــد الجائحــة، ممــا قــد يفشــل خطــة الخــروج مــن 

األزمــة بأكملهــا.

وتطــرح هــذه املذكــرة مقترحــات منتــدى التنميــة ألطــر وخبــراء العدالــة والتنميــة للجــواب عــن 
الســؤال املحــوري املتمثــل فــي كيفيــة تنظيــم الخــروج مــن الحجــر الصحــي؟
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املسلمات الصحية والتجارب الدولية 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، ينبغــي فــي البدايــة اإلقــرار بمجموعــة مــن املســلمات الصحيــة التــي 

ولعــل أهمهــا: أظهرتهــا الدراســات املتخصصــة، 

- إن أيــة عمليــة غيــر مدروســة للخــروج مــن الحجــر ســتترتب عليهــا عواقــب بشــرية واقتصاديــة 

واجتماعيــة أكبــر ممــا عرفنــاه خــال األســابيع املاضيــة؛

-,إننا بعيدون عن عتبة الحصانة الجماعية، التي قد تحمينا من االرتدادات املتتالية للجائحة، 

 لبلوغ هذا املبتغى؛
ً
إذ ال يزال الطريق طويا

- إن أي عملية غير مدروســة لرفع الحجر ســتترتب عليها عواقب بشــرية واقتصادية واجتماعية 

أكبر مما عرفناه خال األسابيع املاضية؛

- إن مقاربــة الخــروج مــن الحجــر ال يمكــن أن تكــون إال متعــددة االختصاصــات، وهــو مــا يقت�ســي 

التفكيــر الجماعــي واملشــاركة البنــاءة ملختلــف الفاعليــن؛

- بعــد الخــروج مــن األزمــة، يجــب االتجــاه نحــو إرســاء منظومــة صحيــة تتكيــف مــع مقتضيــات 

العصــر، بمــا يكشــفه مــن تطــور للتقنيــات والبيانــات، وبمــا يميــزه مــن غــزو الــذكاء االصطناعــي 

ملختلــف املجــاالت.

إضافــة لهــذه املســلمات، وبالنظــر لتجــارب الــدول التــي خرجــت أو بصــدد الخــروج مــن الحجــر، 

وخصوصــا الــدول التــي تأثــرت بشــكل خــاص بالوبــاء، يتبيــن مــن خارطــة الطريــق التــي نشــرتها 

منظمــات دوليــة ثاثــة عناصــر رئيســية:

، التأكد من التحكم والسيطرة على تطور الوباء، والقدرة على الحفاظ على معدل انتشار 
ً
- أوال

الوباء أقل من R0( 1(، أي أن كل شخص مصاب ال يصيب أكثر من شخص آخر؛

التأكــد مــن التوفــر علــى نظــام صحــي يوفــر القــدرة الكافيــة للعنايــة املركــزة بالحــاالت   ،
ً
ثانيــا  -

 لخطــر حــدوث موجــة ثانيــة مــن العــدوى؛
ً
نظــرا املتقدمــة مــن املــرض، 

، توفــر القــدرة علــى إجــراء اختبــارات الكشــف عــن الفيــروس كافيــة لتعميمهــا علــى أوســع 
ً
- ثالثــا

نطاق، إضافة إلى القدرة عل التشخيص والفحص ومتابعة الحاالت اإليجابية واملخالطين لها.
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هــذا وقــد أكــدت التوصيــات العلميــة الدوليــة علــى أن أي خطــة خــروج يجــب أن تكــون متدرجــة، 
ممــا يتيــح وقًتــا كافًيــا للــرد علــى الصعوبــات املســتجدة وتنزيــل التدابيــر العامــة الوطنيــة بمنطــق 

تدريجــي حســب تطــور الحالــة الوبائيــة.

الشروط القبلية الضرورية لخطة الخروج

إلــى  شــكل الحجــر الصحــي االســتراتيجية الوحيــدة التــي يمكــن تطبيقهــا بمجــرد وصــول الوبــاء 
مســتوى لــم يعــد مــن املمكــن إيقافــه. غيــر أن الخــروج مــن الحجــر يتطلــب تتبــع خطــة خــروج تنبنــي 

علــى معاييــر دقيقــة وذلــك لتجنــب اســتمرار أو عــودة الوبــاء. 

وبتطبيق املراجع الدولية على الحالة الوطنية، فإن الشروط القبلية لهذه الخطة هي كاآلتي :

• معدات ومنتجات الحماية 
• عدة الحماية واألقنعة 

• املواد واملنتجات املعقمة واملطهرة 
الحماية

• وســائل الفحــص البيولوجــي للمر�ســى واختبــارات األشــخاص املحصنيــن واالختبــارات 
املصلية واملســتضدات

• معدات للكشف عن األشخاص الذين يعانون من الحمى عند الضرورة

الفحص 
والكشف

• أجهزة التنفس واملستلزمات العاجية ملر�سى كوفيد-19 املعدات الطبية

• التطبيقــات الرقميــة لتحديــد املوقــع الجغرافــي لألفــراد املر�ســى بكوفيد-19وتطبيقــات 
رقميــة أخــرى بحســب الحاجــة امليدانيــة

الرقمنة

• العاجات التي أظهرت نسبة فائدة /خطر مواتية فيما يخص التكفل باملصابين 
بالفيروس لتجنب تدهور حالة األشكال الحادة  

األدوية
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توصيات لخطة الخروج من الحجر الصحي

إن احترام هذه الشروط القبلية الضرورية لخطة الخروج يقت�سي العمل على ما يلي:

وعــدم التغا�ســي عــن صحــة العــام والخــاص،  وضــع معاييــر وتوصيــات إلزاميــة للقطاعيــن   • 
    املر�سى الذين يعانون من أمراض أخرى مزمنة أو خطيرة ومعدية خال جائحة كوفيد 19

1

• االلتزام التام بالبرنامج الوطني للتلقيح، وخاصة التلقيح األولي، لتجنب العواقب الخطيرة
   على الوضع الوبائي   لألمراض املعدية األخرى

2

• تعزيز خطة إنتاج الترسانة الوقائية والعاجية ضد كوفيد 19 واقتناءها 3

• الخروج التدريجي من الحجر الصحي الجزئي حسب الحالة الوبائية 4

 • اعتماد الحجر الصحي لألفراد الحاملين للفيروس والفحص املنهجي لحاالت املخالطين
   أو الذين يعانون من أعراض الفيروس في غضون 24 ساعة

5

• وضع خطة محددة لألشخاص املعرضين بشكل أكبر لكوفيد19- )املسنون واملر�سى
   الذين يعانون من أمراض مزمنة(

6

• وضع ضوابط صارمة فيما يخص املراقبة الصحية على الحدود 7

املراحل الخمس للخروج 

بنــاء علــى الشــروط القبليــة والتوصيــات الضروريــة أعــاه، نقتــرح خطــة عمــل، متعــددة األبعــاد، 
ومكيفــة مــع نظامنــا الصحــي، وتكــون أســاس النظــام الصحــي املغربــي املســتقبلي. وتتمحــور حــول 

خمــس مراحــل هــي:

التعريفالغايةاملرحلة

خفض وتيرة التطور الحالي للوباءالسيطرة على الوباء1

بشكل تدريجيرفع الحجر الصحي2

الحماية وربما التحصين مما يسمح للمجتمع بإزالة القيودحماية املواطنين3

إدارة العواقب الصحية للجائحةتدبير مرحلة ما بعد الوباء4

5
تعزيــز القــدرات فــي مجــال تدبيــر الطوارئ 

واألزمــات الصحيــة
منظومــة صحيــة تتكيــف مــع عصــر التقنيــات الجديــدة 

والبيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي
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املرحلة األوىل: السيطرة عىل الوباء
ويرتبــط اتخــاد قــرار الخــروج مــن الحجــر الصحــي باســتيفاء أربعــة معاييــر تتعلــق بالقــدرة علــى 

الســيطرة علــى الوبــاء وهــي:

االنخفاض املستمر في عدد الحاالت - 
قدرة املستشفيات على عاج املر�سى- 
القدرة على اختبار األشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد 19- 
القدرة على املراقبة الفعالة لجميع الحاالت املؤكدة ومخالطيهم- 

املرحلةالثانية: رفع الحجر الصحي مبنطق تدريجي
تتميــز هــذه املرحلــة برفــع تدريجــي للحجــر الصحــي، هــذا وتشــمل هــذه املرحلــة لحساســيتها علــى 

مجموعــة مــن األهــداف واملخاطــر نذكــر منهــا :

- الســماح للغالبيــة العظمــى مــن املقــاوالت واإلدارات باســتئناف أنشــطتها بطريقــة منســقة، مــع 
اإلبقــاء علــى إجــراءات الوقايــة، حتــى ال تتــم العــودة للمرحلــة األولــى.

- االســتناد علــى التدابيــر التــي اتخــذت خــال الحجــر )التباعــد الجســدي، وااللتــزام بارتــداء قنــاع 
الوجــه، والتطهيــر املنتظــم(، واملمارســة املنتظمــة الختبــارات الكشــف علــى املر�ســى واملخالطيــن.

- إياء عناية خاصة باملسنين وباألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

- االعتمــاد علــى تعــاون جميــع املواطنــات واملواطنيــن وتوخــي اليقظــة القصــوى للحفــاظ علــى 
تطبيــق تدابيــر الحمايــة.

- قــد تصيــر العــودة إلــى املرحلــة األولــى )الحجــر الصحــي مــن أجــل إعــادة الســيطرة علــى صيــرورة 
الوباء( ضرورية في حال استمرار توسع الوباء في منطقة معينة، إذا استمرت الزيادة في الحاالت 
الجديدة ملدة خمسة أيام على التوالي، أو إذا لم تعد املستشفيات قادرة على التكفل في ظروف 

آمنــة بجميــع املر�سى.

املرحلة الثالثة: حامية املواطنني
تتميــز هــذه املرحلــة بتحصيــن مكاســب املرحلتيــن الســابقتين، ممــا يســمح للمجتمــع بإزالــة قيــود 

املرحلــة الثانيــة، وذلــك بااللتــزام بشــرطين أساســيين:
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- يمكــن رفــع القيــود املفروضــة فــي املرحلــة الثانيــة عندمــا تصبــح الضوابــط اآلمنــة والفعالــة 
متاحــة. للتخفيــف مــن خطــر عــودة ظهــور كوفيــد19- 

- تســتند معاييــر تحقيــق ذلــك إلــى املراقبــة النشــطة للكشــف الفــوري عــن الحــاالت الجديــدة 
املحتملة، وتتبع وعزل األشخاص املخالطين، وتوفير العاجات لتجنب املضاعفات لألشخاص 

األكثــر عرضــة للخطــر.

املرحلة الرابعة: تدبري مرحلة ما بعد الوباء
تتمثــل هــذه املرحلــة فــي معالجــة اآلثــار الجانبيــة الجســدية والنفســية الاحقــة للوبــاء بعــد تقييــم 
مرحلــة الجائحــة وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف. وفــي هــذه املرحلــة، يجــب االنكبــاب علــى الرفــع 
من قدراتنا البحثية واالبتكارية، ومواصلة دعم وإصاح املنظومة الصحية، ووضع استراتيجية 

لاســتجابة للتحديات الصحية واالســتعداد لألزمات املســتقبلية.

املرحلة الخامسة: االستعداد لأزمات
تتمثــل فــي االســتعداد لألزمــات الصحيــة واالتجــاه نحــو منظومــة صحيــة تتكيــف مــع التقنيــات 

الجديــدة والبيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي.
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المستوى االجتماعي
• إطاق استراتيجية وطنية »من أجل تغطية اجتماعية شاملة« وتسريع إخراج التغطية الصحية 

الخاصة باملهنيين واألجراء املستقلين وخاصة تلك التي تعني الفئات املحدودة الدخل 

• إن أي عملية غير مدروسة لرفع الحجر ستترتب عليها عواقب بشرية واقتصادية واجتماعية أكبر 
مما عرفناه خال األسابيع املاضية؛

• مواصلــة العمــل علــى توســيع التعميــم التغطيــة الصحيــة واالجتماعيــة لفئــات املهنييــن والعمــال 
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من التغطية الصحية واالجتماعية 

وتســريع وتيرتــه.

التســريع بتنزيــل الســجل االجتماعــي املوحــد لضمــان التنســيق واالندمــاج والشــفافية فــي العمــل   •
االجتماعي من قبل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتوفير الدعم املباشر للفئات 
الهشة من أجل توفير شروط العدالة والكرامة والتماسك االجتماعيين والرفع من اإلنتاجية، وكذا 
إلنهاء النقاش الذي ال ينتهي حول االستغال السياسوي واالنتخابي لتوزيع املساعدات االجتماعية 

واالتهامــات التــي تطــال فــي كل مــرة املنتخبيــن والسياســيين والســلطات علــى حــد ســواء.

• دعــم برامــح الحمايــة االجتماعيــة بالنســبة لألشــخاص غيــر القادريــن علــى العمــل ولألشــخاص فــي 
وضعيــة إعاقــة ولعائاتهــم الهشــة املتكفلــة بهــم، 

• إعداد خطة عمل ملعاجلة دائمة وفعالة آلفة األشخاص في وضعية الشارع، وجعل هذه الجائحة 
ومــا تــم القيــام بــه لحــد اآلن بشــأن إيــواء ورعايــة هــذه الفئــة، فرصــة مناســبة لســن إجــراءات دقيقــة 

فــي اتجــاه تأهيــل أفرادهــا ومواكبتهــم والعمــل علــى إدماجهــم بصــورة طبيعيــة ودائمة داخل املجتمع.

• اســتثمار مــوارد »صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة« عبــر إقــرار تعديــل فــي إحــدى البنــود 
املحــددة لهــذا الصنــدوق تســمح بتوجيــه جــزء مــن اعتماداتــه للفئــات املتضــررة مــن حالــة الطــوارئ 

الصحيــة الناجمــة فــي حالــة األوبئــة والجائحــة 

توسيــع مجــاالت التضامــن والتكافــل االجتماعييــن مــن خــال دعــم املبــادرات االجتماعيــة   •
واإلنسانية، مع تعديل وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية املرتبطة بمجال التبرع وتنظيم 
اإلحسان العمومي، وذلك في اتجاه فتح هذا املجال وتوسيع أشكال تدخل األفراد والجمعيات فيه.
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• مواصلــة العنايــة بالبرامــج االجتماعيــة التــي تــروم تقليــص التفاوتــات االجتماعيــة والفــوارق 
املجالية: املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج »تيسير«، واملنح الجامعية، وتعزيز منظومة 
وتفعيــل صنــدوق التكافــل  األرامــل واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة،  ودعــم النســاء  »راميــد«، 

العائلــي، وصنــدوق التعويــض عــن فقــدان الشــغل، وتعميــم التغطيــة الصحيــة األساســية. 

• اســتثمار “فرصــة” كورونــا فــي مجــال مناهــج وعاقــات الشــغل لتســريع التغييــر وإحــداث طفــرة 
فــي أســاليب وعاقــات الشــغل، الســيما مــن خــال إعــادة هيكلــة مــكان العمــل، وإعــادة تحديــد 
األدوار، وإقرار التعلم السريع وعن بعد والتكوين املستمر والتكوين من أجل اإلدماج، في اتجاه 

تحقيــق مزيــد مــن الفعاليــة واإلنتاجيــة واالســتغال األمثــل للتكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي.

• العمــل مــع الشــركاء االجتماعييــن علــى إخــراج ميثــاق اجتماعــي يشــمل التزامــا واضحــا بضمــان 
ســلم اجتماعــي موضوعــي يضمــن اســتقرار العاقــات املهنيــة مــن خــال توســيع مجــال القانــون 
والنهــوض باملــواد البشــرية عبــر بوابــة التكويــن املســتثمر   ) )االتفاقيــات الجماعيــة  التعاقــدي 
للرفــع مــن مردوديتهــا بمــا يرفــع تنافســية املقاولــة الوطنيــة وتنافســية منتوجاتهــا،  وبمــا يمكنهــا 
مــن الوضــوح فــي الرؤيــة ويشــجعها علــى مزيــد مــن االســتثمار، ويعــزز الحقــوق األساســية فــي العمــل 
ويضمــن س توفيــر متطلبــات العمــل الائــق وتحســين ظــروف العمــل وتعزيــز ظــروف الصحــة 
والســامة املهنية. وتحقيق التغطية االجتماعية الشــاملة ويعزز  التوجه نحو املرونة املســؤولة 
اجتماعيــا  ، واألخــذ بعيــن االعتبــار التحــوالت الجاريــة فــي ســوق وأنمــاط العمــل بفعــل التحــوالت 
التكنولوجيــة الجاريــة وبفعــل عوملــة ســوق الشــغل، و يمكــن مــن ماءمــة تشــريع الشــغل مــع تلــك 
التحــوالت  وفــق مقاربــة تــروم تحقيــق التــوازن بيــن حاجيــات املقاولــة مــن أجــل مســاعدتها علــى 
مســايرة وتيــرة التحــوالت االقتصاديــة ومواجهــة االكراهــات الداخليــة والخارجيــة،  وبيــن محاربــة 
الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل و على الحقوق املكتسبة لألجراء، وينغي أن 
يرتبــط بــه جهــد جماعــي فــي تغييــر مضمــرات الثقافــة االجتماعيــة الســائدة لــدى مختلــف أطــراف 
الشراكة  في العاقات املهنية بما يرتبط بذلك من عمل على إخراج قانون منظم للعمل النقابي 

واملصادقــة علــى مشــروع القانــون التنظيمــي حــول تنظيــم الحــق فــي اإلضــراب.

• إصاح منظومة األجور العمومية، وخاصة بالنسبة لألجور الدنيا، ..

 • تطوير مؤسسا. ...راعسألا رارقتسا ىلع يلام/يدام عقو اهل نوكيس يتلاو ،نيكلهتسملا ةيامح ت
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مستوى منظومة التربية والتكوين
وبغــض النظــر عــن تضــارب األرقــام حــول عــدد مــن اســتفادوا فعــا مــن عمليــة التعليــم عــن بعــد، 
فــإن نظامــا تــم تركيبــه علــى عجــل فــي بيئــة لــم تتعــود مــن قبــل علــى هــذا األســلوب مــن التعليــم 
سيكون أثره على جودة التعليمات ضعيفا إن لم يكن سلبيا. إذا أضفنا إلى ذلك التفاوتات بين 

املتعلميــن فــي حجــم متابعــة الــدروس عــن بعــد.

لقــد اضطــرت منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي إلــى االعتمــاد علــى تكنولوجيــا اإلعــام 
والتواصــل مــن أجــل ضمــان اســتمرار التمــدرس ممــا طــرح عــدة إشــكاليات مرتبطــة بالبنيــات 
والتجهيــزات الضروريــة أو التوفــر املســبق علــى املــوارد الرقميــة أو تكويــن األســاتذة وارتفــاع 
كلفــة االرتبــاط بشــبكة األنترنيــت وتوفيــر التجهيــزات وخاصــة فــي العالــم القــروي واملناطــق ذات 

الخصــاص، وهــو مــا يتطلــب:

• اعتمــاد برنامــج خــاص بتأميــن الدخــول املدر�ســي املقبــل، مــع حصــص اســتدراكية وخاصــة فــي 
املناطــق التــي عرفــت عــدم نجــاح التعليــم عــن بعــد.

• إطــاق تقييــم شــمولي لتجربــة التعليــم عــن بعــد واعتمــاد مشــروع متكامــل للتعليــم عــن بعــد 
القانونيــة  متطلباتهــا  بمختلــف  االفتراضيــة  املغربيــة  والجامعــة  للمدرســة  نمــوذج  وتطويــر 

والتقنيــة. والبيداغوجيــة 

• دعــم املشــاريع الكبــرى فــي إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي وخاصــة برنامــج 
تكوين مدر�سي املستقبل وبرنامج تعميم التعليم األولي وبرنامج مدن املهن والكفاءات واإلصاح 

البيداغوجــي الجامعــي.

• الزيادة في نســبة دعم البحث العلمي واالبتكار وإعطاء األولوية للمجاالت ذات الصلة بحاجة 
البــاد التنمويــة باإلعــان عــن طلبــات عــروض ذات أفضليــة بتمويــل خــاص، مــع تشــجيع املقاولــة 

على االســتثمار في االبتكار وتحويل املشــاريع التي تفرزها مراكز البحث إلى اإلنتاج والتســويق.

• إعطــاء األولويــة العتمــاد النصــوص التنظيميــة املتعلقــة بالتعليــم الخــاص وخاصــة مــا يهــم 
قضايــا رســوم وواجبــات التســجيل والتمــدرس والتأميــن والخدمــات إليجــاد حــل اإلشــكاالت 
املطروحــة حاليــا مــن طــرف األســر، وعــدم انتظــار مراجعــة قانــون التعليــم الخصو�ســي ككل.
• استدراك الفراغات القانونية التي تسببت في هذا التوتر من خال التسريع بمراجعة القانون 
املتعلق بالتعليم املدر�سي الخصو�سي بما يتاءم مع املقتضيات ذات الصلة في القانون اإلطار. 
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• اتخــاذ حزمــة مــن اإلجــراءات تضمــن تمــدرس تاميــذ وتلميــذات مؤسســات التعليــم الخــاص، 
أخــذا بعيــن االعتبــار مختلــف الســيناريوهات واالحتمــاالت بمــا فــي ذلــك توقــع نــزوح عــدد منهــم إلــى 
مؤسســات التعليــم املدر�ســي العمومــي فــي مختلــف األكاديميــات الجهويــة ملهــن التربيــة والتكويــن.

• العمــل علــى توجيــه جــزء خــاص مــن الدعــم املخصــص للفئــات املحتاجــة لفائــدة التاميــذ 
املنحدرين من أسر فقيرة من أجل تمكينهم من أدوات التعلم عن بعد، وذلك من خال الربط 
بشــبكة االنترنــت باملجــال القــروي وشــبه القــروي، وتوفيــر التجهيــزات التقنيــة الازمــة لهــذه الفئــة 

مــن املتمدرســين.
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المستوى االقتصادي

وبالنظــر للنتائــج التــي حققهــا املغــرب فــي تدبيــر جائحــة كوفيــد 19 وتداعياتهــا، وللثقــة والــروح 
اإليجابيــة التــي تركتهــا هــذه النتائــج، يمكــن أن تشــكل هــذه املحطــة فرصــة حقيقيــة ملواصلــة دعــم 
القطاعــات ذات األولويــة كالصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي وتســريع وتيــرة معالجــة التفاوتــات 
املجالية واالجتماعية ولتدعيم وتنويع قدرات اقتصادنا الوطني وتقوية نظم الحماية الصحية 
واالجتماعية واالهتمام بالفئات الهشة. ولبلوغ هذا املرام، يمكن تفعيل عدة رافعات أساسية 
)حكماتيــة وترابيــة واقتصاديــة وماليــة وضريبيــة والتحــول الرقمــي(، باإلضافــة إلــى رافعــات أخــرى 

حســب الحاجة والســياق.

الرافعة الحكامتية

املبــادرة  وتســهيل  وتشــجيع  األعمــال  منــاخ  تحســن  مجهــودات  مواصلــة  خــال  مــن  وذلــك 
وتفعيــل أدوار مجلــس املنافســة لتعزيــز املنافســة الشــريفة ووضــع حــد  واالســتثمار الخاص، 

والتجــاري. االقتصــادي  املجــال  فــي  الجيــدة  املمارســات  الريع وتكريــس  القتصــاد 

كمــا يقت�ســي ذلــك إطــاق اســتراتيجية وطنيــة »مــن أجــل إدمــاج القطــاع غيــر املهيــكل« بإقــرار 
التحفيــزات الازمــة إلدماجــه، واســتمرار جهــود محاربــة الفســاد واإلثــراء غيــر املشــروع واإلســراع 
باعتماد النص التشريعي الخاص به، وتسريع اعتماد مشروع القانون املتعلق بالهيئة الوطنية 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، بســبب التكاليــف الباهظــة التــي يتحملهــا املجتمــع لعــدم 
فعالية وكفاءة اإلنفاق العام الناتجة عن ممارسات الفساد وإعاقتها وتأخيرها لتحقيق أهداف 

التنميــة البشــرية والعدالــة االجتماعيــة.

الرافعة الرتابية

وفضــا عــن أهميــة تعزيــز البعــد املؤسســاتي فــي شــقه الترابــي، كمــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابقا 
بإعطاء الديمقراطية املحلية املكانة التي تستحقها وتعزيز أدوار وصاحيات مجالس الجماعات 
الترابيــة وتســريع تفعيــل ميثــاق الاتمركــز اإلداري واإلســراع بنقــل االختصاصــات املركزيــة إلــى 
املصالــح الاممركــزة، وتحفيــز االســتثمار علــى املســتوى الجهــوي، ورفــع جــودة الخدمــات اإلداريــة 
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والعموميــة وتعزيــز منظومــة القــرب مــن املواطنــات واملواطنيــن واملقاولــة. ممــا يتطلــب إعطــاء 
دفعة جديدة وقوية للجهوية املتقدمة وملكانة الصدارة التي تتبوأها الجهات والختصاصاتها في 
مجــاالت التنميــة الجهويــة املســتدامة واالنعــاش االقتصــادي ودعــم النســيج املقاوالتــي واإلدمــاج 

االجتماعــي وتقليــص الفــوارق االجتماعيــة واملجاليــة.

فإنه يتعين تسريع اعتماد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية والتعاقد بين الدولة والجهات فرصة 
كبيرة ومساهمة ذات أثر أكبر في خطة اإلنعاش االقتصادي بما توفره من أوراش ومشاريع ذات 

األثر الكبير على دعم االستثمار واملقاوالت والتشغيل وتقليص الفوارق.

وبيــن  والقــروي  الحضــري  املجاليــن  بيــن  املســجلة  للتفاوتــات  أخرى، وبالنظــر  جهــة  ومــن 
املدن نفسها، يتطلب األمر تسريع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وتعميم 
االســتفادة من برامــج التأهيــل والتنميــة الحضريــة وظهــور الحاجــة امللحــة إلــى توفيــر مستشــفى 

وجامعــة مرجعييــن علــى مســتوى كل جهــة مــن جهــات اململكــة.

ويشــكل هــذا البرنامــج فرصــة ســانحة ليــس فقــط لســد الفجــوة فــي البنيــات التحتيــة األساســية فــي 
العالــم القــروي وتلبيــة االنتظــارات املشــروعة للمواطنيــن، ولكــن أيًضــا لتوفيــر فــرص وأيــام عمــل 

للشــباب ورقم معامــات ودخــل للمقــاوالت بهــذه املناطــق الهشــة.

ويضــاف إلــى هــذا الــورش الهــام وذي األولويــة الــورش املتعلــق بمخططــات التنقــات الحضريــة 
مــن أجــل تأهيــل وضمــان ساســة النقــل الحضــري وتوفيــر خدمــة عموميــة ذات جــودة عاليــة 
والرفــع مــن تنافســية  فضائنــا الحضــري، مــن خــال اســتفادة مختلــف الحواضــر مــن التجــارب 
الناجحــة والدعــم العمومــي الهــام لتطويــر البنيــات التحتيــة ووســائل النقــل العمومــي العصــري 

التــي اســتفادت منهــا بعــض املــدن.

الرافعة االستثامرية 

من خال:

• تعزيــز دور الطلبيــات العموميــة كمحفــز لاقتصــاد الوطنــي ومشــجع للتشــغيل وتســريع وتيــرة 
برمجــة وإنجــاز املشــاريع ومواصلــة املجهــود االســتثماري العمومــي للدولــة واملؤسســات العموميــة 
بمــا يعالــج التأخــر الحاصــل فــي بعــض املناطــق علــى مســتوى البنيــات  والجماعــات الترابيــة، 

واالجتماعيــة. التحتية االقتصاديــة 
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• اعتماد صيغ االستثمار والتمويل البديلة، ومنها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.  

• إعادة ترتيب األولويات في مجال االستثمار والطلبيات العمومية بالتركيز على االستثمار املوجه 

نحو تشجيع التشغيل ودعم اإلنتاج الوطني واملدمجة للمواد واملنتوجات الوطنية.

• جدولــة االســتثمارات املبرمجــة مــن مثــل محــاور الطــرق الســيارة التــي هــي قيــد التفكيــر والدراســة 

منــذ ســنوات، وكل املشــاريع املماثلــة التــي تســاهم فــي نفــس الوقــت فــي رفــع العزلــة وإعــداد التــراب 

وترفع جاذبية مختلف الجهات وتضمن التواصل واالتصال بين مختلف األقطاب االقتصادية 

الجهويــة وتضمــن النفــاذ وتضمــن قربهــا اللوجســتيكي إلــى املنافــذ البحريــة.

• الرفع من نسبة األفضلية الوطنية لتشجيع املقاوالت الوطنية وتلك التي تستخدم املنتوجات 

املحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية في الحصول على الصفقات العمومية، وإضافة معيار 

استعمال املنتوجات الوطنية ومنتوجات الصناعية التقليدية في األفضلية.

• الرفع من النسبة املخصصة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة في الصفقات العمومية.

• دعــم اإلنتــاج واالســتهاك املحلييــن وتشــجيع املنتــوج الوطنــي )عامــة صنــع فــي املغــرب( وتوفيــر 

الحمايــة الازمــة لاقتصــاد واملنتــوج الوطنــي.

إعــادة النظــر فــي محفظــة الدولــة مــن املؤسســات والشــركات اإلداريــة والتجاريــة ملعالجــة   •

الجديــة. الحكامــة  اآلليــات  مــن  والحــذف وغيرهــا  باإلدمــاج  واملاليــة  الحكماتيــة  إشــكالياتها 

• العمــل علــى إعــادة النظــر فــي مســتوى وحجــم الــواردات، بالتركيــز علــى  إنتــاج وتصنيــع جــزء ممــا 

يستورده املغرب من خال القيام بعملية فحص ملكونات وارداتنا الختيار املنتجات املستهدفة 

التــي يمكن تطويرهــا محلًيــا، واعتمــاد سياســة وأدوات منســقة لتشــجيع اإلنتــاج الوطنــي ونســبة 

وكــذا مواجهــة  اإلدمــاج لــدى النســيج اإلنتاجــي وخاصة فــي قطاعــات مثل النســيج واملابــس، 

سياســات اإلغــراق واملســاعدة للتصديــر التــي يمارســها بعــض شــركائنا، وهــو مــا يســتوجب وهــو 

املســتوردين الــذي عــرف تضخمــا فــي  إعــادة النظــر فــي عــدد الوســطاء   مــا يســتوجب علينــا  

الســنوات األخيرة والرفع مــن عــدد املنتجيــن املحليين  واملصدريــن مــن خــال التشــجيع واملتابعــة.

• إطــاق اســتراتيجية وطنيــة بمقاربــه جديــدة ومبدعــة لتحفيــز القطــاع غيــر املهيــكل وتشــجيعه 

على االندماج التدريجي في الدورة االقتصادية الوطنية، واستثمار املعطيات والبيانات التي تم 

جمعهــا فــي إطــار دعــم األســر العاملــة فــي هــذا القطــاع.
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• مراجعــة اتفاقيــات التبــادل التجــاري الحــر التــي أبرمهــا املغــرب، خاصــة مــع االتحــاد األوروبــي 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وآســيا وتركيــا ومجموعــة أكاديــر وبعــض الــدول العربيــة، واعتمــاد بنــود 
واتخــاذ إجــراءات فــي القطاعــات التــي يرجــى تطويرهــا وتقويتهــا محليــا، لحمايــة تعزيــز تنافســية الفاعليــن 
والصناعات املحلية في السوق الدولية، من قبيل الرفع من نسبة االندماج املحلي في القطاع الصناعي، 

• توفيــر الظــروف املائمــة لتطويــر الجانــب التجــاري وجــذب االســتثمار واالســتفادة مــن فــرص إعــادة 
توزيــع ساســل اإلنتــاج علــى املســتوى الجهــوي، عــوض املســتوى العالمــي، ملعالجــة اإلشــكاليات التــي 
أفرزتهــا الجائحــة واملرتبطــة بالســيادة الصناعيــة واالكتفــاء الذاتــي مــن مــواد أساســية واســتراتيجية.

وتطويــر  الصناعــي  واإلدمــاج  والقيمــة  اإلنتــاج  بمســتوى ساســل  الرقــي  مجهــودات  دعــم   •
املنظومــات الصناعيــة املندمجــة وتشــجيع املنتــوج الوطنــي، وذلــك مــن خــال تســريع تســريع 
وتيــرة إنجــاز املناطــق الصناعيــة املبرمجــة فــي إطــار املخطــط الوطنــي للتســريع الصناعــي وتعهــدات 
البرنامج الحكومي بتطوير مناطق لوجستيكية جديدة في مختلف الجهات من اململكة، في إطار 
واالســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة التنافســية اللوجيســتيكية، إلعطــاء الرؤيــة الازمــة للشــركات 
نقــل   املرحلة املقبلــة حيــث  ســيتم   الوطنيــة واألجنبيــة التــي ســتبحث عن فرص لاســتثمار  
أماكن اإلنتاج الصناعية  وإعادة توطين وترتيب ساسل القيمة واإلنتاج من املستوى العالمي 
إلــى املســتوى الجهــوي، مــع مواصلــة سياســة ومجهــود الرقــي فــي مســتوى ساســل اإلنتــاج والقيمــة 

واإلدمــاج الصناعــي وتطويــر املنظومــات الصناعيــة املندمجــة وتشــجيع املنتــوج الوطنــي.

الرافعة املالية

من خال:

صنــدوق عمومــي لتمويــل االســتثمار بمســاهمة كل مــن الدولــة وبعــض املؤسســات  إنشــاء   •
العموميــة وكــذا مــن خــال إشــراك بعــض املنظمــات املاليــة الدوليــة املتخصصــة فــي التمويــل عبــر 
املســاهمة فــي رأس املــال مــن مثــل شــركة التمويــل الدوليــة أو البنــك األوروبــي لاســتثمار لتقديــم 

الدعــم لــرأس مــال هــذه الشــركات وتمويــل االســتثمار العمومــي.

• االســتفادة مــن تجريــة صنــدوق الحســن الثانــي لاســتثمارات، مــع اإلشــارة إلــى أهميــة انخراطــه 
الكامــل فــي اســتثمار رصيــده املالــي الحالــي فــي الظرفيــة الحاليــة حيــث شــح التمويــل 

• إنشاء بنك متخصص في تمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاوالت الصغيرة جدا، سواء 
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مــن خــال تطويــر صنــدوق الضمــان املركــزي أو إنشــاء بنــك مخصــص ملعالجــة إشــكالية تمويــل 
املقاوالت الصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا والصعوبات التي تواجهها مع نظام التمويل الحالي.

إبــداع واستكشــاف طــرق مناســبة للحصــول علــى تمويــات وســيولة نقديــة إضافيــة دون املســاس   •
باســتدامة األســس املاكرو-اقتصاديــة الوطنيــة وتــوازن املاليــة العموميــة، مــن خــال، علــى ســبيل املثــال، 
)1( تفعيــل دور صنــدوق الــزكاة، )2( وتعبئــة أمــوال قطــاع األوقــاف، )3( وإرســاء وتحصيــل املســاهمات 

التضامنيــة لألغنيــاء. )4( اعتمــاد صيــغ التمويــل البديلــة كالرأســمال املخاطــر والتمويــل التعاونــي....

• اعتمــاد سياســة نقديــة »توســعية »تعمــل علــى دعــم نجاعــة دور بنــك املغــرب وتطويــر أداء 
النظــام البنكــي مــع هــذه الظــروف مــن خــال اعتمــاد سياســة نقديــة توســعية داعمــة للتشــغيل 
وللعــرض والطلــب، تمكــن مــن توفيــر الســيولة الازمــة لألبنــاك وضخهــا فــي االقتصــاد الوطنــي 

لتمويــل االســتثمار بمعــدالت منخفضــة. 

• التسريع بإخراج املنظومة الكاملة ملختلف منتوجات التمويل التشاركي.

• إعــادة النظــر فــي قوانيــن وطــرق تدبيــر الســوق املاليــة لتســاهم فــي التمويــل الفعلــي الحتياجــات 
املقــاوالت )حوالــي 85 فــي املائــة مــن التمويــل املقاوالتــي يأتــي مــن القطــاع البنكــي(.

الرافعة الريبية

إعــادة النظــر فــي منظومــة التحفيــزات الجبائيــة والعقاريــة والدعــم املالــي العمومــي، وتوجيههــا نحــو 
االقتصــاد الحقيقــي واالســتثمار املنتــج والتصنيــع املحلــي.

العمــل علــى ماءمــة مخرجــات املناظــرة الجبائيــة األخيــرة مــع املتغيــرات االقتصاديــة واملاليــة التــي 
أفرزتهــا الجائحــة.

التكنولوجيا والرقمنة

جعــل التكنولوجيــا والرقمنــة فــي قلــب السياســات العموميــة الوطنيــة، وربطهــا لزامــا بمنظومــة 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، واســتخدامها بشــكل متــوازن فــي القطاعــات االنتاجيــة تفاديــا 

لتف�ســي البطالــة.
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رافعات أخرى

والنهــوض بالتنميــة املحليــة وباالعتمــاد علــى  تعزيــز أدوار االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، 
املقومــات املحليــة لــكل قريــة وكل مدينــة، وتمكيــن الســكان املحلييــن مــن القســط األكبــر مــن 

عائــدات ساســل اإلنتــاج املحليــة.
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مستوى السياسة الفالحية واألمن الغذائي

األمن الغذائي واملراجعات املمكنة للسياسة الفاحية للمغرب ما بعد جائحة كورونا

لقــد اظهــرت هــذه األزمــة املزدوجــة املترتبــة عــن الجائحــة والجفــاف، تحديــات تواجــه مواصلــة 
تحقيــق األمــن الغذائــي فــي ارتبــاط بمــواد أساســية، حيــث أن بلدنــا يحتــاج إلــى أكثــر مــن 60 مليــون 

قنطــار مــن الحبــوب وحوالــي 500 ألــف طــن مــن الســكر و 90% مــن حاجياتــه مــن زيــوت املائــدة. 

ال�ســيء الــذي يســتدعي اللجــوء إلــى عمليــة االســتيراد فــي ظــروف غيــر عاديــة )قلــة العــرض، ارتفــاع 

األســعار الدوليــة، تهديــد بعــض الــدول بوقــف صادراتهــا مــن الحبــوب( والتــي ســتؤثر بدورهــا علــى 

توازنــات امليــزان التجــاري.

وعليــه، فــإن رهــان املغــرب علــى التصديــر وعلــى االندمــاج فــي الســوق الدوليــة )اتفاقيــات التبــادل 

الحــر( دون تحصيــن لاقتصــاد الوطنــي بشــكل كافــي لتوفيــر أمــن غذائــي متــوازن أظهــر بعــض 

االختــاالت وجــب االعتــكاف عليهــا. فرغــم سياســة الســوق واالنفتــاح علــى االقتصــاد الدولــي 

املعتمدة من طرف املغرب، إال أن هناك عجزا مزمنا في امليزان الغذائي )عدم تغطية الصادرات 

للــواردات مــن املــواد الغذائيــة(.

كمــا أن تركيــز املــوارد املاديــة والبشــرية حــول 12 % مــن األرا�ســي الفاحيــة، أظهــر عــن محدوديتــه 

,يتعيــن علــى بالدنــا أن تبــذل  وبالنظــر للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة املطروحــة 

مجهودا أكبر في توظيف كل اإلمكانيات واملوارد الطبيعية املتوفرة إلنتاج املواد األساسية( الحبوب، 
القطانــي، الحليــب، اللحــوم، زيــت املائــدة، الســكر )التــي تنــدرج فــي نطــاق األمــن الغذائــي للمغــرب 

فاملناطق البورية التي تمتد على مســاحة تقدر بســبعة مايين هكتار، أي ما يعادل حوالي 81% 

مــن املســاحة الصالحــة للزراعــة، تعانــي مــن االرتبــاط الوطيــد بالتســاقطات املطريــة وبالظــروف 

املناخية املتقلبة.  و بالتالي، ال يمكن بحال من األحوال أن تضمن الحاجيات األساسية الوطنية 

مــن املــواد الغذائيــة، بحيــث أن فــي حالــة الجفــاف، فــإن املــواد األساســية املزروعــة بهــذه األرا�ســي 

)الحبــوب خاصــة( هــي التــي تتضــرر أوال. 
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املراجعات املمكنة للسياسة الفالحية للمغرب

لقــد أصبــح لزامــا والعالــم كلــه يتحــدث عــن مراجعــات جذريــة فــي سياســاته االقتصاديــة واملاليــة 
واإلنتاجيــة، وكــذا فــي إعــادة النظــر فــي تحديــد األولويــات الوطنيــة إرجــاع مخطــط الجيــل األخضــر 
إلى دائرة النقاش واستحضار اإلكراهات واإلشكاالت التي تواجه القطاع الفاحي أثناء األزمات 

وإغــاق الحــدود أو نــدرة املــواد الغذائيــة، ونخــص بالذكــر مــا يلــي: 

- أنظمة اإلنتاج و تعزيز السوق الوطني: إرساء قواعد فالحة مستدامة

من خال ما سبق، فإن أنظمة اإلنتاج املستقبلية )ما بعد جائحة كورونا( يجب أن تعتمد كل األساليب 
املبتكــرة، قصــد تحقيــق االندمــاج وااللتقائيــة املطلوبــة حــول مفهــوم األمــن الغذائــي الــذي أصبــح يعتبــر 

قضية محورية وجوهرية في أي سياســة فاحية مســتقبلية للمغرب، ونذكر على الخصوص:

• توجيه اإلنتاج لسد حاجيات السوق الداخلي من املواد األساسية على مستوى املدارات السقوية؛

• تأهيــل وتقويــة الطاقــة االســتيعابية للتخزيــن، ســواء بالنســبة للحبــوب والقطانــي أو التبريــد 
بالنســبة للخضــر والفواكــه؛

)التثميــن والتحويــل( قصــد امتصــاص الفائــض مــن  النهــوض بقطــاع الصناعــات الغذائيــة   •
اإلنتــاج والحفــاظ علــى اســتقرار األســعار؛

• تحسين ظروف التسويق للمنتجات الفاحية، وذلك من خال إنشاء جيل جديد من املجازر وأسواق 
الجملة، وكذا إعادة تنظيم و ضبط جميع مسالك التسويق قصد قطع الطريق على الوسطاء الذين 

يعتبرون من األسباب الرئيسية لحالة الهشاشة التي تعرفها الفاحة التضامنية باملغرب؛

• اهتمــام خــاص بنظــام اســتغال األرا�ســي الزراعيــة )Assolements( وكــذا بالنظــم األيكولوجيــا 
)écosystèmes , agro écologie(   تجنبا لكل تدهور لألرا�سي الزراعية و الفرشــة املائية؛

• تنويــع مصــادر اإلنتــاج الفاحــي، وذلــك باللجــوء إلــى الفاحــة العضويــة، والفاحــة خــارج التربــة، 
وكــذا الزراعــات املجاليــة؛

تثميــن التنــوع البيولوجــي واملــوارد الجينيــة املحليــة التــي تتميــز بالتأقلــم الكبيــر مــع الظــروف   •
مــع تطويرهــا قصــد مواجهــة التقلبــات املناخيــة وكــذا انتشــار األمــراض.  املناخيــة املحليــة، 
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- ابتكار بدائل للعالم القروي: تيهئ املجال الترابي والعدالة املجالية

خال السنوات األخيرة، تم تسجيل ضغط كبير على القطاع الفاحي وارتفاع ملموس للكثافة 
السكانية في املناطق الصالحة للزراعة وخاصة املدارات السقوية، حيث أصبح أكثر من 80% 
من الفاحين يســتغلون أقل من 5 هكتارات. ال�ســيء الذي نتج عنه مضاعفة الهشاشــة وتراجع 
فــي مســتوى جــودة العيــش للســكان مقارنــة مــع املجــال الحضــري. وبالتالــي أصبــح لزامــا فتــح آفــاق 

جديــدة ومبتكــرة وواقعيــة أمــام ســاكنة العالــم القــروي، نذكــر منهــا على الخصوص:

• تنويــع األنشــطة االقتصاديــة بالعالــم القــروي، فــي إطــار سياســة تيهــئ املجــال الترابــي والعدالــة 
املجاليــة قصــد تخفيــف الضغــط علــى القطــاع الفاحــي الــذي ال يمكــن، بحــال مــن األحــوال، 
الضيعــات  القرويــة،  )الســياحة  القــروي  للعالــم  التنمويــة  املتطلبــات  أن يســتجيب لجميــع 
البيداغوجيــة، وحــدات تثميــن املنتجــات الفاحيــة، االقتصــاد األخضــر، اقتصــاد التدويــر...(؛

• توفيــر الشــروط الازمــة لخلــق طبقــة متوســطة بالعالــم القــروي وذلــك عــن طريــق تيهــئ الســبل 
لخلــق فــرص التشــغيل الذاتــي وكــذا املقــاوالت الصغيــرة جــدا فــي مجــال الخدمــات الفاحيــة؛

• العمل على تحقيق االلتقائية ملختلف املشاريع التنموية، واعتماد الحكامة الجيدة والنجاعة 
في االستثمارات السوسيو اقتصادية بالعالم القروي.

- منظومة التعليم والتكوين الفالحي:  

إن تدبير الضيعات الفاحية وإعداد البرامج واملشاريع على مستوى اإلنتاج والتثمين والتسويق، 
وكــذا تأهيــل وتحســين تنافســية املنتــوج املغربــي، لــم يعــد اآلن فــي متنــاول شــريحة عريضــة مــن 
الفاحيــن. لــذا فــإن منظومــة التكويــن الفاحــي )الهند�ســي والتقنــي( مطالبــة، اليــوم قبــل الغــد، 

علــى التركيــز علــى ثــاث فئــات مــن املســتهدفين:

• التكويــن الهند�ســي: تكويــن أطــر عليــا قــادرة علــى رســم وبلــورة السياســات الفاحيــة والتنمويــة 
وفــق الخصوصيــة املغربيــة والســيادة الوطنيــة، وكــذا مواكبــة التحــوالت الكبــرى التــي ســيعرفها 

القطــاع الفاحــي فــي إطــار الثــورة التكنولوجيــا املســتقبلية؛

تكويــن أطــر متوســطة بمواصفــات تســتجيب لســوق الشــغل وقــادرة علــى  التكويــن التقنــي:   •
ترجمة نتائج األبحاث الزراعية على أرض الواقع، وكذا املســاهمة في إدماج الفاحة املتوســطة 

والصغيــرة فــي اقتصــاد الســوق؛
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• تأهيل املهن الفاحية واملوجه بالخصوص ألبناء املنتجين قصد تأهيلهم للمساهمة في إرساء 
فاحة عصرية مســتدامة.

- البحث العلمي:  مرتبة  متدنية  و مجال  ال يحظى باملكانة الالزمة 

إن الوضعيــة الراهنــة للبحــث الزراعــي باملغــرب ال تعكــس املســتويات املطلوبــة، فقــد وصــف 
الزراعــي  للبحــث  الوطنــي  املعهــد  أداء   ،2014 لســنة  تقريــره  فــي  للحســابات  األعلــى  املجلــس 
بالضعيــف، حيــث يفتقــر إلــى مخططــات للبحــث بأهــداف عمليــة واضحــة املعالــم وقابلــة إلــى أن 
تترجم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وهذا راجع حسب التقرير إلى ضعف مردودية املوارد البشرية، 

إضافــة إلــى ضعــف تنــوع املؤهــات والكفــاءات املهنيــة املطلوبــة فــي البحــث العلمــي الزراعــي.

فأي مراجعة ملنظومة البحث العلمي الزراعي باملغرب يجب أن تأخذ بعين االعتبار املقترحات التالية:

• اعتماد نظام تحفيزي متميز وفريد للباحثين، يعتمد على نوعية البحوث والنتائج السنوية أو 
الدورية املنشورة من خال املجات العلمية والقابلة لخلق قيمة مضافة للقطاع الفاحي، في 

إطار برامج بحث متوسطة املدى؛

• إعــداد مخطــط شــمولي ومندمــج لإلقــاع بالبحــث العلمــي علــى مســتوى جميــع أنظمــة اإلنتــاج 
والنظــم األيكولوجيــا املغربيــة؛

• اإلسراع في خلق »مركز وطني للبحث في أنظمة الري« والتدبير العقاني ملياه السقي؛

• بلــورة واعتمــاد برامــج ونظــم الزراعــة الحافظــة علــى غــرار كثيــر مــن الــدول التــي تعــرف شــحا فــي 
التســاقطات املطريــة؛

بلــورة برامــج للبحــث الخاصــة باملحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة، وإيجــاد أصنــاف محليــة،   •
تتائــم مــع الظــروف املناخيــة املحليــة؛  خاصــة مــن الحبــوب الخريفيــة، 

الفاحــة  نظــام  إلــى  الولـــوج  قصــد  تحفيزيــة  و  تحسيســية  برامــج  بلـــورة  علــى  العمـــل   •
بالتحــول  كذلــك  مرتبــــــط  النظـــام  هـــدا   .)agriculture de précision( الدقيقــة 
الحديثــة التكنولوجيــا  الوســائل  بعــض  علــــــى  االعتمــــــاد  مــع  الفاحــي،  للقطــاع   الرقمــي 

.)drones, consoles montées sur les( machines agricoles

)PNEEI( السياسة املائية باملغرب: البرنامج الوطني القتصاد مياه السقي -
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بعد نهجه لسياسة ناجحة بتسريع بناء السدود في بداية ستينيات القرن املا�سي، اتجه 
املغرب نحو برامج فاحية تقوم على الزراعات املسقية وتهدف تحقيق األمن الغذائي. ورغم 

الجهود املبذولة والتقدم امللحوظ، لم يصل املغرب إال ملستوى متوسط في املواد الغذائية 
األساسية  كالحبوب  والزيوت  والسكر و وهذا يرجع إلى النمو الديموغرافي واإلمكانات 

الضعيفة املتاحة من املاء والتربة، مع تسجيل تراجع في إنتاج الحبوب، مما يضطر الباد إلى 
استيراد %40 حتى %60 من حاجياته حسب الحالة املناخية.

وحسب آخر الدراسات واملعطيات املتوفرة، يقدر حجم املوارد املائية الطبيعية ببادنا بحوالي 
22 مليار م3 أي ما يعادل 650 م3 للفرد في السنة. ويرتقب أن ينخفض هذا املعدل إلى ما دون 
560 م3 للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني وارتفاع الطلب على املاء، مع 

ما تطرحه آثار التغيرات املناخية من ضغوط على هذا املورد الحيوي.

كمــا يعيــش املغــرب خــال الســنوات األخيــرة علــى وقــع االختــاالت التــي تعرفهــا امليــاه املعبئــة علــى 
مستوى مجاله الجغرافي. من جهة، هناك تفاقم الندرة )شح في التساقطات املطرية والثلجية، 
تراجــع مســتوى امليــاه الجوفيــة، ارتفــاع نســبة امللوحــة، خطــر تســرب ميــاه البحــر علــى مســتوى 
الشــريط الســاحلي، تراجــع فــي حقينــة الســدود نتيجــة التوحــل املتصاعــد(، ومــن جهــة أخــرى 

ارتفــاع الحاجيــات )املــاء الشــروب، القطــاع الفاحــي، القطــاع الصناعــي، قطــاع الســياحة(. 

وحيث أن أكثر من 80 في املائة من مواردنا تستغل في املجال الفاحي، فإن هذا الوضع يسائلنا 
عــن تدبيــر نــدرة امليــاه فــي هــذا املجــال بالخصــوص. لــذا فــإن تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء 
أسا�ســي وحاســم بالنظــر ملــا ارتكــزت عليــه مــن توســيع العــرض مــن خــال تســريع سياســة الســدود 
)معالجــة امليــاه العادمــة،  والبحــث عــن مصــادر جديــدة ومائمــة لتلبيــة الحاجيــات الوطنيــة 
تجميــع ميــاه األمطــار، تحليــة ميــاه البحــر(، وتقليــص الطلــب، مــن خــال االقتصــاد فــي اســتعمال 
املــوارد املائيــة )الســقي بالتنقيــط ومعالجــة قنــوات التوزيــع( ومكافحــة التلــوث مــن خــال تفعيــل 

دور شــرطة امليــاه، وتنزيــل مبــدإ امللــوث املــؤدي. 
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خالصة
لقــد أبانــت هــذه األزمــة عــن نقــاط قــوة عديــدة لبادنــا مكنــت مــن النجــاح فــي احتــواء الجائحــة 
والتخفيــف مــن أثارهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكشــفت أيضــا عــن مكامــن الخلــل فــي العديــد 
من القطاعات حيث الجميع أصبح اليوم يقر بأهمية تطوير إمكانياتنا لجعل املغرب أكثر قدرة 

واســتعداد علــى مواجهــة مثــل هــذه االزمــات. 

 ويبرز الجدول  املوالي أهم اإليجابيات والنواقص التي كشفتها الجائحة. 

النواقصاإليجابيات

• الحكمة واالستباقية بخلق صندوق كورونا لتدبير الجائحة

• روح الوطنية العالية لدى املغاربة داخل وخارج أرض الوطن 
مــن خــال التضامــن والتكافــل / الحــس الوطنــي واالنســاني 

والتضامنــي املتأصــل فــي الشــعب املغربــي

)الصحــة،  بادنــا  فــي  الحيويــة  للقطاعــات  املهمــة  األدوار   •
الغذائيــة...( والصناعــة  الفاحــة  التعليــم، 

املبذولــة  الفّعــال والجهــود املتواصلــة والتضحيــات  الــدور   •
مــن قبــل مختلــف الســلطات والهيئــات التــي تتواجــد بالخطــوط 
ورجــال  نســاء  مقدمتهــم  وفــي  الجائحــة  مواجهــة  فــي  األماميــة 
الصحــة والتعليــم والســلطات املحليــة وقــوات األمــن الوطنــي 
والــدرك امللكــي والقــوات املســلحة امللكيــة والقــوات املســاعدة 
املهنييــن  وكل  النظافــة  وعامــات  وعمــال  املدنيــة  والوقايــة 
والفاحين والتجار وغيرهم من الســاهرين على تأمين الخدمات 

الضروريــة وتزويــد املواطنيــن بحاجاتهــم اليوميــة

• دور املجتمع املدني في مواكبة السلطات في التواصل مع الساكنة 

• دور اإلعام الحقيقي في التوعية والتحسيس

• الوعي بأهمية الحجر الصحي وتبعاته

• تقديم املساعدات املالية للفئات الهشة

• تفجير طاقات اإلبداع واالبتكار، حيث تمكن الشباب املبدع لبادنا 
من ابتكار أدوات وآليات صحية ووقائية ملواجهة تف�سي الفيروس.

• تجربة التعليم عن بعد والكشف عن إيجابياتها وسلبياتها
تحقيق االكتفاء الذاتي من املنتوجات الغذائية والفاحية

• غياب ثقافة االستباق كاالستعداد لحالة الطوارئ

• حجــم اآلفــات االجتماعيــة )األميــة، والجهــل والفقــر، والتشــرد،...( 
وعــن هشاشــة فئــات واســعة مــن املواطنيــن

• غياب التغطية الصحية لدى فئات من املواطنين أو عدم فاعليتها

• غياب التأمين لدى بعض الشركات واملقاوالت
ضعــف تغطيــة شــبكة االتصــاالت، وخاصــة للمناطــق النائيــة وتدنــي 

نســبة مســتويات الرقمنــة

• ضعــف تكويــن املدرســين والتاميــذ فــي مجــال اســتعمال تقنيــات 
التدريــس عــن بعــد 

• ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد )الهشاشة، والفقر، 
وضعف القدرة الشرائية للوسائل اإللكترونية(

• عطالــة بعــض القطاعــات العموميــة وعــدم قدرتهــا علــى التكيــف 
واملســاهمة فــي تحمــل أعبــاء املرحلــة، وهــي حالــة مقرونــة بغيــاب آليــة 
إلشــراكهم وإدماجهــم فــي املجهــود الــذي تقــوده الســلطات املحليــة 

أسا�ســي بشــكل 
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لقــد أصبــح واضحــا أن طبيعــة الوبــاء ومــن ثمــة األزمــة الشــاملة التــي تولــدت عنــه فرضــت واقعــا 
اقتصاديــا واجتماعيــا جديــدا نظــرا الــى فــرض الحجــر الصحــي وســن سياســات اإلغــاق الشــامل 
التــي ال ينفــع معهــا اال االعتمــاد علــى الــذات والرهــان علــى جــودة البنيــة الداخليــة وقــوة التضامــن 

والتــآزر والتكافــل بيــن مختلــف شــرائح الشــعب املغربــي.

لكن األكيد �أن فيروس كورونا ليس هو نهاية العالم، بل هو أزمة عابرة، سيستعيد العالم واالقتصاد 
نشــاطه بعــد نهايتهــا، إال أن حلهــا يبقــى رهينــا بوعــي الشــعوب ومرتبــط بمــدى التضامــن والتــآزر بينهــا. 

وواجب الوقت هو إعطاء األولوية لإلنسان )صحته وتعليمه( على حساب املال واالقتصاد.

لكــن هــذه الأزمــة محصــت كذلــك معــدن املواطنيــن فــي كل بلــد، واختبــرت مصداقيــة منظومــة 
القيم املجتمعية العاملية، وأبانت عن ضرورة خلق مجتمعات ترتبط فيها التنمية االقتصادية 
القيــم  فيهــا معنــى ودور منظومــة  وُيقــدر  وتــوازن املصالــح،  العدالــة االجتماعيــة  بمتطلبــات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة للشــعوب. 

وهــذا مــا نجــح فيــه املغــرب، ملــكا وشــعبا ومؤسســات، وســيخلد التاريــخ جــرأة وحكمــة وســرعة 
الدولة املغربية في اتخاذ إجراءات ســيادية واســتباقية، للحفاظ على صحة وســامة ومســتقبل 

املواطــن، وجعلــه علــى رأس االولويــات واالختيــارات الوطنيــة الكبــرى. 

هــذه الجائحــة حفــزت القيــم املغربيــة األصيلــة مــن تعــاون وتضامــن وتكافــل وتــآزر وتضحيــة 
ومواطنــة وحــب واعتــزاز بالوطــن، وأبانــت عــن قــدرة ومهنيــة عــدد مــن مؤسســات الدولــة فــي إبــداع 
إجــراءات وخطــط مغربية-مغربيــة أثبتــت نجاعتهــا فــي املحاصــرة األوليــة لفيــروس كورونــا، وهــو مــا 

ُيبشــر بمغــرب صاعــد ورائــد إقليميــا وقاريــا ودوليــا ملــا بعــد كورونــا.

كما ساهم وباء كورونا في أن يعيد للواجهة مجموعة من القيم، وشكل بذلك مدخا لبناء معالم 
سلوك استهاكي جديد بعدما كنا نعيش في قفص سلوك استهاكي تغذيه ثقافة سلعية منحازة 
وسياســة منحــازة لنمــط اســتهاك معولــم. إن مجموعــة مــن املجتمعــات كانــت تعيــش علــى إيقــاع 
مساعي حثيثة من طرف تيار ليبرالي إلرساء قواعد عوملة عابرة للحدود، طموحها وهدفها تشييد 
أكبــر ســوق للســلع واألشــياء فــي الواقــع وفــي االفتــراض. لكــن هــذا الوبــاء قــد أزاح الســتار عــن الزحــف 
السريع واملتنامي لهذا التيار الليبرالي املتوحش واملهيمن على مختلف مفاصل الحياة االجتماعية.

وهــو مــا يشــكل فرصــة ســانحة ـكـي يعيــد اإلنســان صياغــة منهجيــة التفكيــر فيمــا يحيــط بــه ومــا 
يحــدث حولــه حتــى ال تتكــرر أخطــاؤه، ويتبلــد حــس تقويمــه ومراجعاتــه. لقــد جــاء الوبــاء فأعــاد، 

إلــى حــد مــا، صياغــة املعادلــة النفســية واالجتماعيــة للفــرد واملجتمــع والدولــة.

وبالنســبة لبلدنــا، تشــكل مرحلــة مــا بعــد كورونــا فرصة حقيقيــة لتعزيــز اإلصاحــات وتســريع 
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املشــاريع التنمويــة وتعزيــز االختيــار الديمقراطــي وتفعيــل الجهويــة املتقدمــة ومواصلــة جهــود 
التنميــة البشــرية، باســتحضار واســتصحاب العديــد مــن القيــم األصيلــة ملجتمعنــا والتــي كشــفتها 
وأبرزتهــا مــرة أخــرى بشــكل أكبــر هــذه األزمــة، وكرســت الثقــة فــي الدولــة واملؤسســات وعززت 

التضامــن والتاحــم الوطنييــن.

وهــو مــا يعطــي الكثيــر مــن األمــل والطاقــة الضرورييــن ملواصلة التعبئــة والعمــل الجــدي ويبشــر 
بالخيــر فــي املســتقبل ويفتــح آفاقــا واعــدة أمــام بلدنــا ويعــزز مكانــة املغــرب كوجهــة جذابة وآمنــة، 
واإلنصــاف  والعدالــة  والتصدير والنمــو  واإلنتــاج  لاســتثمار  كمنصــة  حقيقيــة  فرصــا  توفــر 

واالندمــاج االجتماعــي، ويفتــح أمامــه أبــواب الترقــي لولــوج مصــاف الــدول الصاعــدة.
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ملحق : التقرير الصحي
تطور جائحة كوفيد 19 يف املغرب والتدابري الصحية ملكافحة

»البوابــة  فــي املغــرب:   19 تطــور الوبــاء والجهــود والتدابيــر الصحيــة ملكافحــة كوفيــد   -  
ً
أوال

]www.covidmaroc.ma[ فــي املغــرب«  الرســمية للفيــروس التاجــي 

- ســجلت أول حالــة مؤكــدة بســبب وبــاء الفيــروس التاجــي 2020-2019 فــي املغــرب فــي 2 مــارس 
2020 فــي الــدار البيضــاء. األمــر يتعلــق بمهاجــر مغربــي يعيــش فــي إيطاليــا، وجــاء مــن إيطاليــا فــي 

27 فبرايــر 2020.

في 12 يونيو 2020:

532 380 RT-PCRعدد اختبارات

الحاالت املؤكدة610 8

االنتشار الوطني لـ 2,1/100COVID-19  000 من السكان

حاالت الشفاء618 7

نسبة الشفاء88,50%

عدد الوفيات 212

معدل الوفاة 2,50%

1- التطور الوبايئ لكوفيد 19

 تطور الوباء من مارس إىل يونيو 2020

تطور عدد الحاالت الجديدة املسجلة حسب تاريخ اعالن النتائج
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1- التطور الوبايئ لكوفيد 19

 تطور الوباء من مارس إىل يونيو 2020

تطور عدد الحاالت الجديدة املسجلة حسب تاريخ اعالن النتائج
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تطور الحاالت النشطة الرتاكمية والحاالت املعالجة والحاالت املتوفاة

تطور عدد االختبارات ومعدل الحاالت اإليجابية األسبوعية
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تطور الحاالت النشطة الرتاكمية والحاالت املعالجة والحاالت املتوفاة

تطور عدد االختبارات ومعدل الحاالت اإليجابية األسبوعية

التطور الرتاكمي لإلصابة بكوفيد  19 لكل 100.000 نسمة حسب الجهات

تطور الحاالت حسب شدتها عند القبول ، اعتباًرا من 7 يونيو 2020

عند االستقبال، كانت ٪92.6 من حاالت COVID-19 عديمة األعراض أو قدمت بصورة 
سريرية معتدلة، بينما تم استقبال ٪2.5 في حالة شديدة إلى حرجة
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وضعية كوفيد 19 يف أفريقيا )08 يونيو 2020(

الشفاءالوفياتالحاالت املؤكدةاليلد 
نسبة الوفيات من 
الحاالت املؤكدة

 عدد الوفيات من
كل 100000 نسمة.

1  
 جنوب 
إفربقيا

50 8791 08026 099
2,12 %1,87

(+ 2 594)(+ 82)(+ 1 735)

مصر2
35 4441 2719 375

3,59 %1,29
(+ 1 365)(+ 34)(+ 414)

نيجيريا3
12 8013614 040

2,82 %0,18
(+ 315)(+ 7)(+ 81)

 الجزائر4
10 2657156 799

6,97 %1,69
(+ 111)(+ 8)(+ 82)

 غانا5
9 910483 645

0,48 %0,16
(+ 272)(+ 4)(+ 9)

 املغرب6
8 3022087 408

2,51 %0,58
(+ 78)(+ 0)(+ 44)

 الكاميرون7
8 0602124 748

2,63 %0,84
(+ 152)(+ 0)(+ 13)

 السودان8
6 2423722 059

5,96 %0,89
(+ 161)(+ 13)(+ 45)

 السنغال9
4 427492 699

1,11 %0,31
(+ 99)(+ 0)(+ 111)

بيانات من مركز علوم وهندسة النظم يف جامعة جونز هوبكنز

[8 juin 2020][https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Afrique]
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2- كرونولوجيــا القــرارات والتدابــري الصحيــة التــي اتخذهــا املغــرب 
يف جائحــة كوفيــد 19

البالغات الصحفية والتدابري الخاصة بوزارة الصحة

من 26 يناير قبل إعالن الحالة األوىل

 26 يناير 2020

كوفيد19 بالصين

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه منذ اإلعان عن ظهور حاالت االلتهاب الرئوي بسبب النوع الجديد من فيروس 
 كورونا في جمهورية الصين الشعبية في 31 ديسمبر 2019 وحتى اليوم لم يتم تسجيل أي إصابة في بادنا.
بناء على توصية من لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية ، لم تعلن منظمة الصحة العاملية عن هذا الوضع 
 الوبائي كحالة طارئة للصحة العامة ذات أهمية دولية وال تو�سي ، في الوقت الحالي ، بأي سفر أو التجارة العاملية.
في هذا السياق ، ومن أجل منع انتشار هذا الفيروس في بلدنا ، قامت وزارة الصحة بتعزيز النظام الوطني 

للرصد واملراقبة الوبائية ، وتطوير جهاز التشخيص الفيرو�سي ، وكذلك نشر تدابير الرقابة الازمة.

 
 ألحــدث التطــورات فــي الوضــع الوبائــي العالمــي، الــذي تميــز بتأكيــد إصابــات جديــدة فــي بلــدان 

ً
نظــرا

أخــرى، وخاصــة فــي أوروبــا، فقــد أقــام املغــرب رقابــة صحيــة فــي املوانــئ واملطــارات الدوليــة ، بهــدف 
الكشــف املبكــر عــن أي حــاالت مســتوردة ووقــف انتشــار الفيــروس ، إذا لــزم األمــر.

26 يناير 2020
تواصل وزارة الصحة اعتبار خطر انتشار الفيروس على األرا�سي الوطنية منخفض، وتؤكد، مرة 

أخرى، أنه لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه فيها أو مؤكدة حتى اآلن.

املغرب يضع إجراءات 
للمراقبة في املوانئ 
واملكارات الدولية

وتــود أن تطمئــن الــرأي العــام بأنــه تــم تعزيــز النظــام الوطنــي ملراقبــة األوبئــة ومراقبتهــا وأن نظــام 
التشــخيص الفيرو�ســي والرعايــة للمر�ســى املحتمليــن.

ال تو�ســي الــوزارة املواطنيــن بــأي إجــراءات وقائيــة محــددة، باســتثناء قواعــد النظافــة املعتــادة: 
غســل اليديــن املتكــرر، وتغطيــة الفــم واألنــف فــي حالــة الســعال أو العطــس، وتجنــب االتصــال 

الوثيــق مــع املر�ســى الذيــن يعانــون مــن أعــراض الجهــاز التنف�ســي

30 يناير 2020

الصحة العاملية وحالة  منظمة الصحة العاملية تعلن أن الوباء يشكل حالة طوارئ دولية للصحة العامة
الطوارئ الصحية

 
بلــغ وزارة الصحــة الــرأي العــام الوطنــي

ُ
ت  ، CoV-2019  كجــزء مــن اســتراتيجية التواصــل حــول 

بأنه حتى اآلن ، لم يتم تسجيل أي حالة.

31 يناير 2020
تحــدد الــوزارة أن الحــاالت الثــاث املشــتبه فيهــا، والتــي تــم الكشــف عنهــا بواســطة نظــام الترصــد 
واملراقبــة الوبائيــة، كانــت إيجابيــة لفيــروس اإلنفلونــزا املوســمي وليــس لفيــروس التاجــي الجديــد.

وزارة الصحة: تتبع ورصد 
 حالة

 فيروس نقص املناعة 
 املكتسبة - CoV لعام 2019 

من قبل وزارة الصحة

 تؤكد الوزارة بأن جميع الشائعات املتعلقة بالحاالت امللوثة بالفيروس التاجي الجديد في املغرب 
غيــر متأثــرة علــى اإلطــاق. تذكــر وزارة الصحــة املواطنيــن أنــه مــن أجــل تجنــب العــدوى ومنــع انتقــال 
Cov علــى وجــه الخصــوص، فمــن املستحســن  فيروســات الجهــاز التنف�ســي بشــكل عــام و2019 

احتــرام تدابيــر النظافــة املعتــادة، ملعرفــة:
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• غسل اليدين بشكل متكرر. 

• تغطية الفم واألنف أثناء السعال أو العطس 

• تجنب االتصال الوثيق مع املر�سى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنف�سي. 

 
أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة )WHO( عــن حالــة طــوارئ صحيــة عامــة ذات بعــد دولــي تتعلــق 

.Cov-2019 بفيــروس نقــص الفيــروس التاجــي الجديــد

02 فبراير 2020
بلــغ وزارة الصحــة الــرأي العــام بــأن الخطــة الوطنيــة لرصــد هــذا الفيــروس والتصــدي لــه ال تــزال 

ُ
ت

مناســبة تماًمــا لهــذا الوضــع، مــع محاورهــا األربعــة، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات

وزارة الصحة تطمئن الرأي 
العام حول فيروس كورونا 

1. املراقبة الوبائية والطبية

2. الكشف املبكر والتحري الوبائي والفيرو�سي 

3. العناية الطبية 

4. التنسيق بين جميع أصحاب املصلحة. 

 
ال يتعيــن علــى املواطنيــن اتخــاذ أي إجــراءات إضافيــة، بخــاف قواعــد النظافــة العامــة ، الضروريــة 
للوقاية من الفيروسات املحمولة جوا ، وهي: غسل اليدين بشكل متكرر ، وتغطية الفم واألنف أثناء 
الســعال أو العطــس ، وتجنــب االتصــال الوثيــق مــع املر�ســى الذيــن يعانــون مــن أعــراض الجهــاز التنف�ســي

01 فبراير، 02 فبراير 
 وزارة الصحة تعلن للرأي الرأي العام بأن عملية إعادة املواطنين املغاربة من ووهان في الصين، 
تتــم علــى النحــو   ، علــى تعليمــات جالــة امللــك محمــد الســادس، حفظــه هللا  ظمــت بنــاًء 

ُ
التــي ن

املخطــط لــه وبتنســيق مثالــي بيــن جميــع اإلدارات املعنيــة ،

املغرب يعيد املواطنين 
العالقين بمدينة يوهان 

الصينية إلى املغرب
الوصول إلى األرا�سي الوطنية يوم األحد 02 فبراير 2020.

 
رافــق فريــق طبــي مؤلــف مــن أطبــاء وممرضيــن مدنييــن وعســكريين مواطنــي ووهــان إلــى مواقــع 

االســتقبال فــي مستشــفى ســيدي ســعيد فــي مكنــاس ومستشــفى محمــد الخامــس فــي الربــاط.

 
 وقــد وضعــوا تحــت املاحظــة، تحــت إشــراف طبــي دقيــق ملــدة 20 يوًمــا ، تحــت إشــراف فــرق طبيــة 

متخصصــة ومدربــة.

1. األهداف 

- تقليل مخاطر دخول السارس - كوف - 2 على التراب الوطنى. 

- الكشف عن الحاالت في وقت مبكر واحتواء انتشاره. 

- تنظيم استجابة وطنية معدلة من النظام الصحي؛ 

 - تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة على العدوى في أماكن الرعاية الصحية. 
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2. خطوط التدخل 

تدور خطة الرصد واالستجابة الوطنية حول 5 محاور:

 - الحكامة والتنسيق؛29 فبراير 2020

 - املراقبة؛

املخطط الوطني لليقظة 
ومواجهة كوفيد 19

- إدارة ومكافحة العدوى؛

. - التوعية وتعزيز مهارات املوظفين 

 - املعلومات واالتصاالت. 

املراقبة        - 

التكفل ابحلاالت املصابة ومقاومة انتشار الفريوس        - 

احلاكمة والتن�سيق 

االإعالم والتواصل        - 

الترصيحات والبالغات الصحفية الصادرة عن وزارة وزارة الصحة والتدابري الصحية

COVID-19  من إعالن تسجيل الحالة األوىل لـ

03 مارس 2020
وزارة الصحة تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للفيروس التاجي الجديد من قبل معهد باستور 

املغربي وذلك مساء االثنين 2 مارس 2020 مع مواطن مغربي مقيم في إيطاليا.

 املغرب يعلن أول

 إصابة بفيروس كوفيد
 في 

ً
 أن الحالة الصحية للمريض مستقرة وال تثير أي مخاوف. تتم العناية به حاليا

ً
وتفيد الوزارة أيضا

 لإلجراءات املعمول بها.
ً
وحدة العزل بمستشفى موالي يوسف بالدار البيضاء، طبقا

تتعهد وزارة الصحة بإباغ جميع األخبار املتعلقة بها بشكل منتظم وشفاف.

املغرب يسجل حالة ثانية من الفيروس التاجي الجديد الذي أكده معهد باستور املغرب مساء األربعاء 06 مارس 2020
4 مــارس 2020.  وهــو مواطــن مغربــي مــن إيطاليــا. وأبلغــت الــوزارة أن املريــض يعالــج حالًيــا فــي مركــز 
مستشــفى بالــدار البيضــاء، وفًقــا لإلجــراءات املعمــول بهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتخــذ قســم علــم األوبئــة 
والســيطرة علــى األمــراض، فــي وزارة الصحــة، اإلجــراءات الازمــة ملواجهــة هــذه الحالــة مــن املــرض وذلــك 

وفًقــا للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة لألمــن الصحــي.

 تسجيل ثاني حالة إصابة 
بفيروس كوفيد 19

11 مارس 2020
19، مدرجــة فــي نظــام املراقبــة والوبــاء الوطنــي وأكدتهــا فــي   تســجيل حالــة ثالثــة مــن اإلصابــة بكوفيــد 

معهد باستور - املغرب مع سائحة فرنسية )وصلت إلى املغرب يوم السبت 07 مارس 2020(

تسجيل ثالث حالة إصابة
املريض. بعد ظهور أعراض الجهاز التنف�سي التي شعر بها يوم األحد 08 مارس 2020، ذهب إلى املستشفى. 

اشتبه الفريق الطبي في إصابته بالفيروس التاجي الجديد وبدأ على الفور في اتخاذ اإلجراءات الازمة.

باإلضافة إلى ذلك، اتخذت خدمات الوزارة اإلجراءات الازمة حيال اتصاالت هذا املريض وفق املعايير املعتمدة. 
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منظمة الصحة العاملية تعلن أن كوفيد 19 »وباء«12 مارس 2020

أول حالة شفاء 13 مارس 2020

13 مارس
إغاق جميع املدارس والجامعات إلى إشعار آخر

 إغالق جميع املدارس

13 مارس
بموجب اتفاق مشترك، تم تعليق الرحات الجوية من وإلى إسبانيا والجزائر وفرنسا حتى إشعار آخر.

تعليق الرحالت الجوية

14 مارس 2020
 تعليق الرحات الجوية من وإلى 25 دولة أخرى.

تعليق الرحالت الجوية

15 مارس 2020
 تعليق جميع رحات الركاب الدولية من وإلى أراضيها حتى إشعار آخر، بهدف وقف انتشار وباء 

فيروس كورونا.

إغاق الحدود البرية والجوية والبحريةتعليق الرحالت الجوية الدولية

16 مارس 2020 
 وزارة الصحــة تعلــن للــرأي العــام وفــاة املريضــة املصابــة بـــ كوفيــد ، التــي أعلنــت  ثانــي حالــة مؤكــدة فــي 
مدينــة الــدار البيضــاء ، وذلــك صبــاح اليــوم الثاثــاء 10 مــارس 2020 الســاعة 12:45 هــذه املــرأة البالغــة 
مــن العمــر 89 عاًمــا كانــت تعانــي مــن أمــراض تنفســية مزمنــة وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وغيرهــا. 
وأنــه علــى الرغــم مــن تدخــات الطاقــم الطبــي املكــون مــن أســاتذة األمــراض املعديــة وعلمــاء الفيروســات 

واإلنعــاش وغيرهــم مــن املتخصصيــن، فقــد فراقــت املريضــة الحيــاة
أول حالة وفاة جراء اإلصابة 

بفيروس كورونا 

16 مارس 2020

بنــاء علــى تعليمــات مــن جالــة امللــك حفظــه هللا، باملرســوم رقــم 02.20.269 املــؤرخ 16 مــارس 2020، 
تقــرر إحــداث حســاب بعنــوان »صنــدوق خــاص إلدارة جائحــة كوفيــد 19. يخصــص لتغطيــة تكاليــف 
دعم املنظومة الطبية، من حيث البنية التحتية املناسبة واملوارد اإلضافية التي سيتم الحصول عليها، 

فــي حــاالت الطــوارئ ودعــم االقتصــاد الوطنــي

 إحداث الصندوق الخاص
بتدبير جائحة كورونا

امليزانية املخصصة للصحة :   2 مليار درهم -

17 مارس 2020 
الحكومــة تقــرر تنظيــم األســعار ومراقبــة قنــوات التوزيــع لألقنعــة الصحيــة واملــواد الهاميــة الكحوليــة. 

ولهــذه الغايــة، تــم نشــر الحــد األق�ســى لألســعار فــي الجريــدة الرســمية  تقنين أثمنة األقنعة الطبية الصحية 
واملطهرات الكحولية السائلة.

بموجب املرسوم رقم 2.20.270 املنشور في النشرة الرسمية في 17 مارس 2020، الحكومة تخفف من 17مارس 2020
إجراءات شراء األدوية واملعدات الطبية، حيث ستتم عن طريق أوامر الشراء وليس عن طريق العطاء. 

كما أزالت الحكومة سقف أوامر الشراء املحدد بـ 200 ألف درهم.
مرسوم مسطرة استثنائية 

لشراء األدوية واملعدات الطبية

20 مارس 2020
 املغــرب يعلــن عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة فــي 19 مــارس 2020، لتكــون ســارية فــي 20 مــارس 2020 فــي 
الساعة 6:00 مساًء بالتوقيت املحلي وتظل سارية حتى 20 أبريل 2020 مع إمكانية التمديد لفترة أطول.
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إعالن حالة الطوارئ 
يتطلب هذا القرار تصريًحا من السلطات املحلية للمواطنين بمغادرة منازلهم، مع استثناءات العاملين 
فــي محــات الســوبر ماركــت والصيدليــات والبنــوك ومحطــات الوقــود والعيــادات الطبيــة وشــركات 

االتصــاالت الســلكية والاســلكية والوظائــف املســتقلة األساســية.

22 مارس 2020
جالة امللك محمد الســادس، نصره هللا يعطي تعليماته العالية للقوات املســلحة امللكية، حتى يتمكن 

الطب العسكري من املشاركة مع نظيره املدني في املهمة الدقيقة املتمثلة في مكافحة وباء كوفيد 19.

تعليمات ملكية مشاركة الطب 
العسكري نظيره املدني في 
مكافحة  وباء  كوفيد 19

جالــة امللــك، حفظــه هللا، يحــض األطبــاء املدنييــن والعســكريين فــي هــذا الســياق بالــذات علــى العمــل فــي 
وئــام وذكاء، كمــا فعلــوا دائمــا

23 مارس 2020

منشور لوزارة الصحة حول إدخال الكلوروكين وهيدروك�سي كلوروكوين - مضادات املاريا - في عاج 
حاالت كوفيد املؤكدة

 اعتماد الكلوروكين 
وهيدروك�سي كلوروكوين في 

البروتوكول العالجي

23 مارس 2020
مع تكاثر التجارب السريرية إليجاد عاج لـ Covid-19، اشترت السلطات الصحية املغربية جميع 

Sanofi Morocco مخزون أدوية الكلوروكين من شراء املخزونات الدوائية 
املكونة من الكلوروكين

اللجان التنظيمية اإلقليمية لتحويل الحاالت مارس 242020

 اللجان الجهوية

26 مارس 2020
 رئيس الحكومة يعلن وقف التوظيف في الوظيفة العمومية إلى نهاية أزمة الفيروس التاجي، وكذلك 

الترقيات باستثناء قطاعي الصحة واألمن تجميد التوظيف باستثناء 
قطاعي الصحة واألمن

3 أبريل 2020

وضع تطبيق حاسوبي إلدارة البيانات املرتبطة بكوفيد 19 مطبقة معلوماتية لتدبير 
املعطيات املرتبطة بالجائحة

05 أبريل 2020
إصدار عفو عن 5654 سجينا، وإجراءات لحماية املعتقلين من تف�سي الفيروس 

عفو ملكي عن السجناء

  صدور قرار بإجبارية ارتداء أقنعة الوجه.06 أبريل 2020

  القرار الصادر في 6 أبريل 2020 سيدخل حيز التنفيذ في 7 أبريلإجبارية حمل اقنعة الوجه
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09 أبريل 2020

 دورية حول التعقيم في أماكن معالجة وتدبير الوفيات املحتملة واملؤكدة بسبب اإلصابة لفيروس 
كوفيد 19

تطهير أماكن العالج وتدبير 
الوفيات املحتملة أو املؤكدة 

بسبب الوباء

بعــد اعتمــاد بروتوكــول إلعطــاء الكلوروكيــن للمر�ســى املصابيــن بالفيــروس التاجــي الجديــد فــي املغــرب، 09 أبريل 2020
وزارة الصحــة تو�ســي باســتخدام هــذه األدويــة املضــادة للماريــا، حتــى فــي الحــاالت املشــكوك فــي إصابتهــا، 

دون انتظــار نتيجــة الفحــص وأثنــاء التفكيــر فــي إيقافــه إذا ثبــت أن االختبــار ســلبي »
توسيع العالح بالكلوروكين للحاالت 

املشتبه في إصابتها بالفيروس

16 أبريل 2020
 دورية حول التواصل املنظم حول الوضع الوبائي في الجهات واألقاليم 

دورية حول التواصل املمنطم

18/04/2020
 تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي 2020

تمديد حالة الطوارئ الصحية

 باستثناء العاملين 23/04/2020
ً
حظر التجوال ليا طوال شهر رمضان من الساعة 7 مساًء حتى الساعة 5 صباحا

في القطاعات األساسية والحيوية منع التجوال ليال

19/05/2020
     تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو 2020

تمديد حالة الطوارئ الصحية

 10يونيو 2020

مجلــس الحكومــة الثاثــاء فــي لقــاء عبــر تقنيــة التناظــر عــن بعــد برئاســة رئيــس الحكومــة ســعد الديــن 
العثماني يصادق على مرسوم 2.20.406 املتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء الباد. 
األرا�ســي الوطنيــة، مــن األربعــاء 10 يونيــو الســاعة 6:00 مســاًء حتــى الجمعــة 10 يوليــو 2020 الســاعة 
6:00 مســاًء، من أجل التعامل مع انتشــار الفيروس التاجي )Covid-19(، مع الحد التدريجي من تدابير 

الحجــر الصحــي، مــع مراعــاة التفاوتــات فــي الوضــع الوبائــي بيــن مناطــق اململكــة

تمديد حالة الطوارئ الصحية 
بمجموع التراب الوطني 
وتخفيف تدريجي لتدابير 

الحجر الصحي حسب الجهات 
والعماالت واألقاليم

بموجــب هــذه الخطــة، تــم تقســيم أقاليــم اململكــة أو جهــات اململكــة إلــى منطقتيــن وفًقــا للمعاييــر التــي 
وضعتهــا الســلطات الصحيــة:

خــال املرحلــة األولــى، التــي تبــدأ فــي 11 يونيــو 2020، ســتكون إجــراءات تخفيــف الحجــر الصحــي علــى 
النحــو التالــي:

• استئناف األنشطة االقتصادية على املستوى الوطني

• تخفيف القيود حسب املنطقة رقم 1 واملنطقة رقم 2

التدابير التنظيمية للمنظومة الصحية

               وضع خريطة ملواقع االستشارات الطبية والكشف والتعامل مع كوفيد 19  
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29 يناير 2020

 خريطة مواقع الفحص الطبي 
حول كوفيد 19

 

الشبكة االستشفائية كوفيد 19

تشمل شبكة املستشفيات في املغرب:

- 160 مستشفى بسعة سرير حوالي 25000 سرير

في استراتيجيتها ملحاربة Covid-19 ، حددت وزارة الصحة:

- 47 مستشفى )من بني 160 مستشفى( بسعة رسير 1،826 رسير مخصص حرصيًا ملرىض 

كوفيد 19 ومتثل حوايل 7 % 

شبكة مختبرات تشخيص 
فيروس كوفيد

اقتصر في البداية على ثالث مختبرات:

1. معهد الرباط في األصل للوقاية 

2. معهد باستور بالدار البيضاء

3. مختبر مستشفى محمد لخامس للتدريب العسكري بالرباط

خالل شهر أبريل، قامت وزارة الصحة بتوسيع شبكة املختبرات املرخصة إلجراء اختبارات 
الفيروسات التاجي، من خال اعتماد 7 مختبرات جديدة في املستشفيات الجامعية. املستشفيات 

الجامعية بالدار البيضاء والرباط ووجدة وفاس ومراكش وأكادير وطنجة.

حتى اآلن تم توسيع الشبكة لتشمل الهياكل األخرى

في 10 يونيو 2020، عدد االختبارات: 17،500 اختبار في اليوم

إنشاء لجنة علمية وطبية لكوفيد 19 الشبكة العلمية لوزاة الصحة

تدابير وإجراءات التحمل التي 
طورتها املجمعات العلمية

· ماءمة وتحيين تعريف حالة إصابة بالعدوى مع فيروس كورونا سارس الجديد كوفيد 2 

· إجراءات املراقبة والتعامل ضد السارس - CoV - 2 عند نقاط الدخول

· سارس كوفيد- - 2: دليل تدبير االتصاالت

CoV-2 كيفية التعامل مع حالة محتملة للسارس ·

· سارس - CoV - 2: خوارزمية تدبير االتصاالت

COVID19و SRAA حجب ·

· كوفيد 19 وزراعة الكلى

· الفشل الكلوي الحاد و كوفيد 19 

· اإلجراءات الواجب اتخاذها في مركز غسيل الكلى كوفيد 19 

والسالم
اإلمضاء: محمد يسف

األمين العام للمجلس العلمي األعلى






