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تقديم

ــت  ــة لحقــوق اإلنســان أن طالب ســبق للمنظمــة المغربي
ــة حقــوق  الحكومــة فــي تقريرهــا الســنوي حــول وضعي
ــرب لســنة 2019، بضــرورة  وضــع  اإلنســان فــي المغ
اســتراتيجية وطنيــة للوقايــة مــن نتائــج اآلفــات والكــوارث 
المناخيــة،  التغييــرات  أخطــار  تزايــد  أمــام  الطبيعيــة، 
إذ ســببت الفيضانــات خــال تلــك الســنة فــي وفــاة 
عشــرات المواطنــات والمواطنيــن. واليــوم وأمــام جائحــة 
كوفيــد 19 أصبــح هــذا المطلــب ملحــا، خاصــة وأن هــذا 
الوبــاء قــد خلــف - منــذ 2 مــارس 2020 عندمــا ســجلت 
أول حالــة إصابــة بالوبــاء- 7388 ضحيــة إلــى حــدود دجنبــر 

.2020

االقتراحــات  تقديــم  فــي  المنظمــة  مــن  ومســاهمة   
ــع  ــأت أن تتاب ــاء هــذه االســتراتيجية، ارت والتوصيــات إلغن
التدابيــر واإلجــراءات التــي اتخذتهــا بادنــا للحــد والوقايــة 
مــن انتشــار هــذا الوبــاء، ترســيخا للممارســات الجيــدة 
وانتقادهــا  تقييمهــا  عنــد  والوقــوف  ســجلتها،  التــي 
لاختــاالت أو االنتهــاكات المســجلة فــي هــذا اإلطــار 
الحقوقيــة  المقاربــة  اســتحضار  مــع  بــكل موضوعيــة، 

التــي تشــتغل عليهــا المنظمــة.

لقــد مــرت البشــرية جمعــاء باختبــار عصيــب، إذ كانــت 
الجائحــة غيــر مفهومــة علــى اعتبــار أن الفيــروس كوفيــد 
لــم تحــدد كيفيــة تطــوره وانتشــاره بســرعة، رغــم   19
مــرور عــدة أشــهر علــى ذلــك، وللتذكيــر فــإن المفوضــة 
الســامية لحقــوق اإلنســان، الســيدة ميشــيل باشــليت، 
»فيــروس  أن  علــى  مــارس  شــهر  خــال  أعلنــت  قــد 
كوفيــد 19 امتحــان لنــا جميعــا كمجتمعــات، ونحــن نتعلــم 
ونتكيــف مــع كل تفاعــات الجائحــة. والكرامــة وحقــوق 
اإلنســان، يجــب أن تبقــى فــي قلــب هــذا المجهــود، وال 

ــة«. ــة الثاني ــح فــي المرتب تصب

كمــا شــدد األميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد أنطونيو 
غوتيريــس  فــي 14 أبريــل 2020 علــى »أهميــة الثقــة 

ــا البعــض وعلــى الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان  ببعضن
ــون بوصلتنــا فــي اإلبحــار فــي هــذه  التــي يجــب أن تك

األزمــة«.

ــدول مضطــرة إلــى اتخــاذ  ــك، كانــت ال وانطاقــا مــن ذل
قــد  ممــا  الحيــاة،  فــي  للحــق  حمايــة  قاســية  قــرارات 
يصيــب حقــوق اإلنســان مــن تقنيــن وانتهــاكات، الشــيء 
الــذي يجــب تتبعــه وتقييمــه، بــل والتنبيــه إلــى كل خلــل 
أو انتهــاك يمكــن أن يحــدث، لمــا للوقايــة مــن أهميــة 
ودور فــي حمايــة حقــوق اإلنســان. ومــن هــذا المنطلــق، 
الحقوقيــة  المقاربــة  نهــج  المغربيــة  المنظمــة  اختــارت 
ــر، )والتــي ســتتوضح عبــر فصــول هــذا  فــي هــذ التقري
التقريــر(، وذلــك باالســتناد إلــى اإلرشــادات والتوجيهــات 
والتوصيــات الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان، وغيرهــا مــن الهيئــات األمميــة، إلــى جانــب 
بخصــوص  لبادنــا  الدوليــة  االلتزامــات  علــى  التأكيــد 
التــي صادقــت عليهــا، وبمــدى  العهــود واالتفاقيــات 

إعمالهــا وإحقاقهــا، و بالتالــي الوفــاء بالتزاماتنــا .

وقبــل الخــوض فــي محــاور التقريــر التــي تمحــورت حــول 
مجموعــة مــن الحقــوق، تعبــر المنظمــة المغربيــة لحقــوق 

اإلنســان فــي هــذا التقديــم عــن:

  خالــص تعازيهــا، وعميــق تضامنهــا مــع األســر التــي 
ــكل  ــد 19، ول ــاء كوفي ــد أفرادهــا بســبب وب فقــدت أح
الذيــن كافحــوا وال زالــوا يكافحــون مــن أجــل حمايــة 
الحــق فــي الحيــاة مــن طبيبــات وأطبــاء وممرضــات 
وممرضيــن، وكل مــن انعكســت عليهــم حالــة الطــوارئ 
ســلبا، وكافــة الذيــن ســهروا علــى أمــن المواطنــات 

والمواطنين لحمايتهم من العدوى؛

ــم يشــملها  ــي ل ــات الت ــذر مــن بعــض الفئ ــا الع    طلبه
هــذا التقريــر بســبب عيشــهم وراء الجــدران، والذيــن لــم 
عــن  معلومــات  إلــى  الوصــول  المنظمــة  تســتطع 
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وضعيتهــم، ســواء بشــكل مباشــر أو عبــر التوثيــق الــذي 
نهجتــه فــي التقريــر، انطاقــا ممــا ورد فــي الصحافــة 
وبيانــات  وباغــات  الوطنيــة  والصحافــة  اإللكترونيــة 
خصتهــا  التــي  الفئــات  هــذه  الرســمية،  الجهــات 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وغيرهــا مــن 
وإرشــادية  توجيهيــة  بوثائــق  المتحــدة  األمــم  آليــات 
ذوي  األشــخاص  الفئــات  هــذه  بيــن  ومــن  للــدول، 

اإلعاقة والمسنين؛

  تثمينها:

-  التخــاذ قــرار مجانيــة التلقيــح ضــد فيــروس كوفيــد 19 
لجميــع المواطنــات والمواطنيــن، وتلتمــس المنظمــة 
أن يشــمل جميــع األجانــب الموجوديــن فــي بادنــا، 
وخاصــة طالبــات وطالبــي اللجــوء والاجئــات والاجئيــن 
والمهاجــرات والمهاجريــن ســواء كانــوا فــي وضعيــة 

ــر نظاميــة؛ نظاميــة أو غي

- التخاذ قرار العفو عن 5654 معتقا؛

-  المجهــودات التــي قامــت بهــا القطاعــات الحكوميــة 
والمؤسســات الوطنيــة المدبــرة للجائحــة، وخاصة التي 
ــرا مــن التوجيهــات واإلرشــادات  أدمجــت بعضــا أو كثي
والتوصيــات المقدمــة مــن طــرف المفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان وغيرهــا مــن الهيئــات األمميــة، علــى 
أنــه فــي بعــض األحيــان كانــت ســباقة لذلــك، )أي قبــل 
إصدارهــا( كرئاســة النيابــة العامــة والمندوبيــة العامــة 

إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج.

-  قــرار إنشــاء صنــدوق كوفيــد 19، وكل الذيــن ســاهموا 
فيــه، وكــذا إعطــاء األولويــة للقطــاع الصحــي والحفــاظ 
علــى حــد أدنــى لمســتوى العيــش للفئــات المتضــررة 
ممــن توقفــوا عــن العمــل، أو بســب توقــف األنشــطة 

االقتصاديــة عمومــا.

 إشادتها:

فــي  ســاهموا  الذيــن  الوطــن  وشــابات  -  بشــباب 
ممــا  الصحــة،  بقطــاع  عاقــة  لهــا  التــي  االبتــكارات 

البحــث  تشــجيع  إلــى  الحكومــة  دعــوة  إلــى  يدفعنــا 
جهــة،  مــن  بــه  الخاصــة  الميزانيــة  بدعــم  العلمــي 
وتحفيــز المبتكــرات والمبتكريــن فــي جميــع المجــاالت، 
ــة فــي المشــاريع  ــة المغربي ــة للمقاول وإعطــاء األولوي

الحكوميــة؛ القطاعــات  بهــا  تقــوم  التــي 

ذات،  نكــران  مــن  المواطن/المواطنــة  أبــداه  -  بمــا 
بحمــات  والقيــام  الضعفــاء،  لمســاعدة  والتطــوع 
تعزيــزه  يجــب  الــذي  الشــئ  والتوعيــة،  التحســيس 
وغرســه فــي األجيــال المســتقبلية، وســن قوانيــن 
مــا  رغــم  وذلــك  والمتطوعيــن،  المتطوعــات  لحمايــة 
أبانــت عنــه هــذه المحنــة مــن أشــخاص انتهازييــن الذيــن 
الــذي  األمــر  الفــرص،  واســتغال  الربــح  وراء  يجــرون 
يســتدعي تقويــة روح المواطنــة وإعمــال مقتضيــات 
الفصــل 40 مــن الدســتور، القاضــي بوضــع تشــريع 
يكــرس التضامــن أمــام األعبــاء الناجمــة عــن اآلفــات 

البــاد؛ التــي تصيــب  الطبيعيــة  والكــوارث 

-  wبمجهــودات الســلطات األمنيــة وجميــع القطاعــات 
الحكوميــة فــي مواجهــة األخبــار الزائفــة التــي قــال 
عنهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة، »بينمــا يحــارب 
العالــم جائحــة كورونــا شــهد أيضــا جائحــة أخــرى، وهــي 

المعلومــات المضللــة حــول الفيــروس...«

وكــذا بمجهــودات األمــم المتحــدة لمحاربتهــا والوقايــة 
مــن مخاطرهــا، عبــر الحمــات التحسيســية المســتمرة 

)الملحــق رقــم 2( والقــرارات الصــادرة عنهــا.

 تسجيلها:

-  لجــوء المواطــن)ة(، أمــام الهلــع والخــوف الــذي خلقتــه 
الجائحــة، إلــى الدولــة لحمايتــه منهــا، إســوة بأغلــب 
شــعوب العالــم، الشــيء الــذي يفيــد بــأن المســؤولية 
الكبــرى تقــع علــى عاتــق الدولــة، والتــي ال يجــب أن 
ــر تحميلهــا لهــذه المســؤولبة شــيكا علــى بيــاض  تعتب
بــل علــى  مقــدم مــن طــرف المواطنيــن لصالحهــا، 
التمريــن  هــذا  مــن  الــدروس  تســتخلص  أن  الدولــة 
العصيــب لتدمجهــا فــي مشــروع النمــوذج التنمــوي 
ــة التــي تســتعد  ــة االجتماعي ــون الحماي ،ومشــروع قان
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الدوليــة  التزاماتهــا  مــع  تتقاطــع  والتــي  إلقرارهمــا، 
بخصــوص أهــداف التنميــة المســتدامة، باســتحضار 
المقاربــة الحقوقيــة فــي السياســات العموميــة للدولة 
مــن جهــة، ومــن  الجهويــة   و  المحليــة  المجالــس  و 
جهــة ثانيــة مــع ضــرورة مراجعــة الترســانة القانونيــة 
التــي يجــب أن تتــاءم مــع المقتضيــات الدســتورية 
ــة  ــا المملك ــي صادقــت عليه ــة الت ــات الدولي واالتفاقي

مــن أجــل بنــاء وترســيخ دولــة الحــق والقانــون؛

تدابيــر  بخصــوص  للحكومــة  البرلمانيــة  -  للمراقبــة 
وإجــراءات الطــوارئ الصحيــة وانعكاســاتها االقتصاديــة 
المواطن/المواطنــة  علــى  والنفســية  واالجتماعيــة 
وعلــى المقــاوالت... حيــث أنــه لــم تخــل أيــة جلســة 
أســبوعية أو شــهرية مــن طــرح ومناقشــة مواضيــع 
مرتبطــة بالجائحــة فــي مجلــس النــواب، حيــث أحصــت 
فــي  تقديمهــا  تــم  التــي  المنظمــة جميــع األســئلة 
مجلــس المستشــارين إلــى حــدود 30 نونبــر 2020 
)الملحــق رقــم 1(، فــي حيــن ســجل غيــاب الجائحــة 
بالمجالــس  الخاصــة  الــدورات  أعمــال  جــداول  فــي 
الجهويــة، إال فــي بعــض المناســبات، وهــو مــا ســجل 
األمــر  والمحليــة،  اإلقليميــة  المجالــس  علــى  أيضــا 
الــذي يســتدعي توســيع صاحياتهــا لتلعــب دورا فــي 
ــل هــذه اآلفــات، خاصــة وأنهــا األقــرب للمواطــن/ مث

ــة. المواطن

-  لغــزارة اإلنتــاج الفكــري حــول الجائحــة التــي ســاهمت 
األســتاذات  مــن  وثلــة  المغربيــة،  الجامعــات  فيهــا 
واألســاتذة، ســواء كدراســات أو نــدوات أو كمقــاالت 
التــي  الموضوعاتيــة  التقاريــر  جانــب  إلــى  محكمــة، 
ويعتبــر  والنســائية،  الحقوقيــة  المنظمــات  أنتجتهــا 
هــذا التقريــر منتوجــا معــززا لهــا وللمكتبــة الحقوقيــة 
ــات  ــر الطريــق لألســاتذة الباحثيــن ولجمهــور الطالب ليني
والطلبــة، كمــا ســينهل منــه صانعــو القــرارات وكل 

المصلحــة. ذوي 

إلــى أن المنظمــة ال تدعــي  وننبــه فــي هــذا اإلطــار 
مــن  المتخــذة  واإلجــراءات  القــرارات  بجميــع  اإلحاطــة 
الصحيــة،  الطــوارئ  بتدبيــر  المعنيــة  الســلطات  طــرف 

ــة ذات  ــة والمؤسســات الوطني ــات الحكومي وكل القطاع
أو  االختــاالت  أو  األحــداث  بجميــع  وال  بذلــك  الصلــة 
االنتهــاكات، وأنهــا أوردت نمــاذج عنهــا تراهــا أساســية 
للخــروج  وتقييمهــا  بهــا  واالســتدالل  توثيقهــا  قصــد 

وتوصيــات؛ بمقترحــات 

-  لمواكبــة المنظمــة المغربيــة لحقوق اإلنســان وتفاعلها 
بالطــوارئ  الخاصــة  واإلجــراءات  التدابيــر  ســريان  مــع 
فــي  وتدخاتهــا  ومناشــداتها  بياناتهــا  عبــر  الصحيــة 
النظيــر فــي وســائل  المنقطــع  العمومــي  النقــاش 
التواصــل االجتماعــي، حيــث ســاهمت فــي العديــد 
نظمتهــا  التــي  النقــاش  وحلقــات  النــدوات  مــن 
العموميــة  والمؤسســات  والجامعــات  البحــث  مراكــز 

ودوليــا. وطنيــا  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

وال يســع المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، فــي 
نهايــة هــذا التقديــم، التــي ارتــأت أن تشــير فيــه إلــى 
بعــض القضايــا التــي يمكــن أن تامســها موضوعــات 
لمؤسســة  الجزيــل  بالشــكل  تتقــدم  أن  إال  التقريــر، 
فريدريــش إيبــرت التــي دعمــت إنجــازه وإخراجــه إلــى حيــز 
الوجــود، وهــو المنتــوج الثالــث المدعــم مــن طرفهــا بعــد 
التقريــر الســنوي لوضعيــة حقــوق اإلنســان بالمغــرب 
ووثيقــة  والفرنســية  العربيــة  باللغتيــن   2019 ســنة 
للمســطرة  قانــون  أجــل  »مــن  نــدوة  أشــغال  تجميــع 
الجنائيــة متائــم مــع المقتضيــات الدســتورية، ومعاييــر 

اإلنســان«. حقــوق 

بوبكر لركو

رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
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إقرار حالة الطوارئ الصحية

ظهــر فيــروس كوفيــد 19 المســتجد فــي شــهر دجنبــر 
2019، وبــدأ ينتشــر عبــر العالــم بســرعة فائقــة خــال 
أواخــر شــهر فبرايــر وبدايــة شــهر مــارس 2020، ممــا 
اســتدعى مــن المنظمــة العالميــة للصحــة بتاريــخ 11 
مــارس 2020 اإلقــرار بــأن انتشــار هــذا الفيــروس جائحــة 
خاصــة، وبــأن عــدد المصابيــن تعــدى الماييــن وتجــاوز 

عــدد الوفيــات مئــات اآلالف. 

المســؤولين  تصريحــات  بــدأت  الخضــم،  هــذا  فــي 
األممييــن تتقاطــر، وإن تأخــرت التوجيهــات واإلرشــادات 
والمبــادئ الخاصــة بمواجهــة الجائحــة والوقايــة منهــا إلــى 
حــدود شــهر أبريــل، بــل وحتــى يونيــو 2020. ويرجــع 
ذلــك إلــى خطــورة الوبــاء وعــدم معرفــة كنهــه وتداعياتــه. 
ومــن بيــن اإلعانــات أو التصريحــات التــي يمكــن اإلشــارة 

إليهــا:

   إعــان المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان، ميشــيل 
باشــليت، خــال شــهر مــارس2020، بــأن »كوفيــد 19 
امتحــان لنــا جميعــا كمجتمعــات، ونحــن نتعلــم ونتكيــف 
مــع كل تفاعــات الجائحــة’’، وبــأن ‘’الكرامــة وحقــوق 
اإلنســان ،يجــب أن تبقــى فــي قلــب هــذا المجهــود وال 

تصبح في المرتبة الثانية«.

   وطالــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة غوتيريــس دول 
مكافحتهــا  خــال  اإلنســان  حقــوق  باحتــرام  العالــم 
لفيــروس كورونــا »المســتجد«، محــذرا مــن خطــورة 
أكــد  حيــث  الفيــروس،  بشــأن  المضللــة  المعلومــات 

بتاريخ 14 أبريل 2020 على أنه:

»بينمــا يحــارب العالــم جائحــة كورونــا نشــهد أيضــا جائحــة 
أخــرى، وهــي المعلومــات المضللــة حــول الفيــروس، 
ويجــب االتحــاد ضــد هــذا المــرض عبــر الوثــوق بالعلــم 
وبالصحفييــن الذيــن يدققــون فــي قصصهــم اإلخباريــة، 
كمــا شــدد علــى أهميــة الثقــة ببعضنــا بعضــا، وعلــى أن 
الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان يجــب أن تكــون بوصلتنــا 

فــي اإلبحــار فــي هــذه األزمــة«.

   ابتــداء مــن شــهر أبريــل 2020 ســتواصل المفوضيــة 
الســامية لحقــوق اإلنســان نشــر وثائــق حــول مواضيــع 
وتخــص   19 كوفيــد  بمواجهــة  االهتمــام  محورهــا 
بمبــادئ  والتذكيــر  واإلرشــادات  التوجيهــات  تقديــم 
ــي ســندرجها حســب كل  ــم حقــوق اإلنســان، والت وقي

حق من الحقوق المستهدفة في هذا التقرير.

التقريــر،  هــذا  فــي  الحقوقيــة  المقاربــة  اخترنــا  لذلــك 
وهــي المنهجيــة القائمــة علــى الحقــوق؛ أي أنهــا تســتند 
إلــى مبــادئ ومعاييــر حقــوق اإلنســان كمــا هــي معتــرف 
الحقــوق،  هــذه  إحقــاق  إلــى  توجــه عمليــا  حيــث  بهــا، 
وتعزيزهــا وحمايتهــا كمــا تقــوم بالوقايــة مــن انتهاكهــا.

المقتضيــات  إلــى  والمعاييــر  المبــادئ  هــذه  وتســتند 
الــواردة فــي اإلعانــات والعهــود واالتفاقيــات الدوليــة 
التــي صــادق عليهــا المغــرب. وترتكــز هــذه المنهجيــة 

علــى:

- الربط الصريح بالحقوق؛

- عدم التمييز، وإياء االهتمام للفئات الهشة؛

- المشاركة؛

- التمكين؛

- المساءلة.

وإذا كان الربــط الصريــح بالحقــوق يعنــي التذكيــر بجميــع 
بــل حتــى  اإلعانــات واالتفاقيــات والعهــود الدوليــة، 
اإلقليميــة منهــا، وبالمقتضيــات الدســتورية والقانونيــة، 
فإننــا نؤكــد ذلــك فــي المقدمــة، علــى أســاس األخــذ 
قدمتهــا  التــي  والمبــادئ  والتوجيهــات  باإلرشــادات 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان مــن أجــل إعمــال 
وإحقــاق تلــك الحقــوق، وحمايتهــا وتعزيزهــا. كمــا أن عــدم 
التمييــز وإيــاء االهتمــام للفئــات الهشــة، قــد خصصنــا 
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لــه مكانــة مهمــة، ســواء أكانــت حقوقــا مرتبطــة بالمــرأة 
ــة  ــرة أو بالاجــئ / الاجئ أو بالطفــل أو بالمهاجر/المهاج
وغيرهــم، إلــى جانــب التطــرق إلــى المشــاركة والتمكيــن 
عــاوة  ذاك،  أو  الحــق  هــذا  فــي  حضورهمــا  حســب 
علــى المســاءلة التــي تعتبــر  الموضــوع الرئيســي لهــذا 
ــى الماحظــات والخاصــات  ــث ســيتطرق إل ــر؛ حي التقري
التــي ســجلتها المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، 
ــي يجــب أخذهــا  ــات الت ــة مــن التوصي لتدعمهــا بمجموع
مكوناتهــا  بجميــع  الدولــة  لــدن  مــن  االعتبــار  بعيــن 
لمواجهــة الكــوارث واألزمــات والجوائــح مســتقبا مــن 
القانونيــة  الترســانة  تحييــن  ثانيــة  جهــة  ومــن  جهــة، 
التــي  والتحديــات  اإلفــرازات  مــع  لتتماشــى  المغربيــة 
ولدتهــا الجائحــة، وإعــادة النظــر فــي كثيــر مــن القطاعــات 
التــي تشــكو الخصــاص واالختــاالت، وكل ذلــك صونــا 

لكرامــة المواطــن المغربــي والمواطنــة المغربيــة.

ــه العهــود  ــورد فــي هــذا اإلطــار العــام مــا تنــص علي ون
والمواثيــق الدوليــة:

   تنــص المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنية والسياسية على أنه:

1-  فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تهــدد حيــاة 
ــدول  ــن عــن قيامهــا رســميا، يجــوز لل األمــة، والمعل
األطــراف فــي هــذا العهــد، أن تتخــذ فــي أضيــق 
تتقيــد  ال  تدابيــر  الوضــع  يتطلبهــا  التــي  الحــدود 
بااللتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، 
لالتزامــات  التدابيــر  هــذه  منافــاة  عــدم  شــريطة 
األخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي، 
وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو 
الديــن أو  اللغــة أو  الجنــس أو  اللــون أو  العــرق أو 

االجتماعــي. األصــل 

2-  ال يجيــز هــذا النــص أي مخالفــة ألحــكام المــواد 6 و7 
و8 )الفقرتــان 1و2(  و11.

وهي بالتفصيل :

- المادة 6: الحق في الحياة؛

- المادة 7:  التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامة؛

- المادة 8:

1- ال يجوز استرقاق أحد، منع الرق واالتجار فيه؛

2- ال يجوز إخضاع أحد للعبودية.

- المادة 11 : ال يجــوز ســجن أي إنســان لمجــرد عجــزه عــن 
الوفــاء بالتــزام تعاقــدي.

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  يتضمــن     ال 
خاصــة  أحكامــا  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
باالســتثناءات؛ فالتزامــات الدولــة المرتبطــة بالمحتــوى 
األساســي للحقــوق فــي الغــذاء والصحــة واإلســكان 
الصحــي  والصــرف  والميــاه  االجتماعيــة  والحمايــة 
تبقــى ســارية  والتعليــم ومســتوى معيشــي الئــق 

حتى أثناء حاالت الطوارئ.

   ومــن التوجيهــات الخاصــة بتدابيــر الطــوارئ فــي زمــن 
كوفيــد 19، الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق 

اإلنسان في أبريل 2020 نذكر بأنه:

ــة  ــة التنقــل ،وحري     تتعــرض بعــض الحقــوق، مثــل حري
لتقييــد ألســباب  الســلمي  التجمــع  وحريــة  التعبيــر، 
حالــة  غيــاب  فــي  حتــى  العامــة،  بالصحــة  تتعلــق 
الطــوارئ، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب أن تســتوفي 

هذه القيود المتطلبات اآلتية:

علــى  القانــون«  »ينــص  أن  يجــب  حيــث  +  الشــرعية: 
ــون  ــه يجــب أن تك ــي أن ــود المفروضــة. هــذا يعن القي
القيــود واردة فــي قانــون وطنــي يطبــق علــى جميــع 
الســكان، وأن يكــون ســاريا وقــت فــرض القيــود، كمــا 
ــون  أن ال يكــون تعســفيا أو  يشــترط فــي هــذا القان

ــع؛ ــا للجمي ــا ومتاح ــون واضح ــول، وأن يك ــر مقب غي

+  الضــرورة: حيــث يجــب أن تكــون القيــود المفروضــة 
بهــا  المســموح  الحقــوق  أحــد  لحمايــة  ضروريــة 
الخــاص  الدولــي  العهــد  فــي  عليهــا  والمنصــوص 
الصحــة  وتشــمل  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق 
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اجتماعيــة  لحاجــة  تســتجيب  أن  يجــب  كمــا  العامــة، 
ملحــة؛

+  التناســب: حيــث يجــب أن تكــون القيــود المفروضــة 
متناســبة مــع المصالــح المعرضــة للخطــر، أي أن تكــون 
مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الوقائيــة. كمــا يجــب أن 
ــات  ــى الحقــوق و الحري ــرا عل ــار األقــل تأثي ــون الخي يك
النتيجــة  تحقــق  التــي  المتاحــة  الخيــارات  بيــن  مــن 

المرجــوة؛

ــد أن يمــارس أي  ــز: حيــث ال يجــوز ألي قي +  عــدم التميي
ــي لحقــوق  ــون الدول ــكام القان ــف أح ــا يخال ــز، بم تميي

اإلنســان؛

+  التفســير: حيــث يجــب تفســير جميــع القيــود بشــكل 
صــارم لصالــح الحــق المعنــي، وال يمكــن تطبيــق أيــة 

ــود بطريقــة تعســفية؛ قي

تبريــر  عــبء  الســلطات  تتحمــل  حيــث  +  المســؤولية: 
القيــود المفروضــة علــى الحقــوق. )المرجــع نفســه 

المشــار إليــه أعــاه(.

وإذا كان مــن الضــروري أال تمتثــل الدولــة اللتزاماتهــا في 
مجــال حقــوق اإلنســان لتمنــع تفشــي كوفيــد 19، فإنــه 
ــي تتخذهــا متناســبة،  ــر الت ــع التدابي يجــب أن تكــون جمي
مقتضيــات  تفرضهــا  التــي  تلــك  علــى  تقتصــر  وأن 
والتغطيــة  بالمــدة  الشــرط  هــذا  ويرتبــط  الوضــع، 

الطــوارئ. لحالــة  الموضوعــي  الجغرافيــة واألســاس 

ــر  ــاء علــى ذلــك، يجــب أن تكــون التشــريعات والتدابي وبن
ــة الطــوارئ: الخاصــة بحال

- مؤقتة للغاية في المدة؛

-  بأقــل قــدر ممكــن مــن التدخــل بهــدف تحقيــق أهــداف 
الصحــة العامــة المعلنــة؛

-  تنطــوي علــى ضمانــات مثــل شــروط االنتهــاء التدريجي 
أو المراجعــة، مــن أجــل ضمــان العــودة إلــى القوانيــن 
العاديــة ،بمجــرد رفــع حالــة الطــوارئ )المرجــع نفســه 

المشــار إليــه أعــاه(.

حيــث أن  الدســتور المغربــي ينــص فــي مجموعــة مــن 

ــى أن: ــه عل مقتضيات

إنســان،  لــكل  الحقــوق  أول  هــو  الحيــاة  فــي  -  الحــق 
ويحمــي القانــون هــذا الحــق مــن خــال الفصــل 20.

وأقربائــه،  شــخصه  ســامة  فــي  الحــق  فــرد  -  لــكل 
21؛ الفصــل  مقتضيــات  وفــق  ممتلكاتــه  وحمايــة 

الســكان،  ســامة  تضمــن  العموميــة  -  الســلطات 
وســامة التــراب الوطنــي، فــي إطــار احتــرام الحريــات 
إطــار  فــي  للجميــع  المكفولــة  األساســية  والحقــوق 

.31 الفصــل 

كمــا تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات 
لتيســير  المتاحــة  الوســائل  كل  تعبئــة  علــى  الترابيــة 
ــى قــدم  ــن عل ــات والمواطني أســباب اســتفادة المواطن

ــق فــي: المســاواة مــن الح

- العاج والعناية الصحية؛

والتضامــن  الصحيــة  والتغطيــة  االجتماعيــة  -  الحمايــة 
التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن الدولــة...

كما نص الدستور  على أن)ه(:

ــة، وبشــكل يتناســب  ــع يتحمــل، بصفــة تضامني -  الجمي
مــع الوســائل التــي يتوفــرون عليهــا، التكاليــف التــي 
تتطلبهــا تنميــة البــاد، وكــذا تلــك الناتجــة عــن األعبــاء 
الناجمــة عــن اآلفــات والكــوارث الطبيعيــة التــي تصيــب 

البــاد. ) الفصــل 40(؛

أو  مهــددة،  الوطنــي  التــراب  حــوزة  كانــت  -  إذا 
العــادي  الســير  يعرقــل  مــا  األحــداث  مــن  وقــع 
يعلــن  أن  للملــك  أمكــن  الدســتورية،  للمؤسســات 
حالــة االســتثناء بظهيــر، بعــد استشــارة كل مــن رئيــس 
الحكومــة، ورئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس 
المستشــارين، ورئيــس المحكمــة الدســتورية، وتوجيــه 
خطــاب لألمــة. ويخــول للملــك بذلــك صاحيــة اتخــاذ 
اإلجــراءات التــي يفرضهــا الدفــاع عــن الوحــدة الترابيــة، 
ويقتضيهــا الرجــوع، فــي أقــرب اآلجــال، إلــى الســير 

الدســتورية. للمؤسســات  العــادي 
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ال يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات االستثنائية؛

تبقــى الحريــات والحقــوق األساســية المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا الدســتور مضمونــة؛

ترفــع حالــة االســتثناء بمجــرد انتفــاء األســباب التــي دعــت 
المقــررة إلعانهــا              الشــكلية  اإلجــراءات  وباتخــاذ  إليهــا، 

)الفصــل 59(.

كمــا  الحيــاة،  فــي  الحــق  أولويــة حمايــة  مــن  انطاقــا 
المملكــة،  ودســتور  الدوليــة  المواثيــق  عليــه  نصــت 
وانطاقــا مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي العهــد 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
وكــذا مــا يمكــن أن يستشــف مــن الدســتور فــي فصلــه 
59، وقبــل أن تصــدر األمــم المتحــدة عبــر المفوضيــة 
بتدبيــر  الخاصــة  وثائقهــا  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
األمــر  بدايــة  فــي  الحاصــل  االرتبــاك  رغــم  الجائحــة، 
ــث  ــة، بحي ــة الطــوارئ الصحي بخصــوص اإلعــان عــن حال
والتدابيــر  اإلجــراءات  مــن  وبالكثيــر  عنهــا  اإلعــان  تــم 
الخاصــة بهــا، قبــل تبنــي القانــون المؤطــر لهــا، فإنــه 
ــون رقــم 2.20.292 الصــادر  ــم إصــدار المرســوم بقان ت
المرتبــط   )2020 مــارس   23(  1441 رجــب   28 فــي 
بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات 
اإلعــان عنهــا باتفــاق مــع اللجنتيــن المعنيتيــن باألمــر 
نتيجــة  المستشــارين،  النــواب ومجلــس  فــي مجلــس 
طبيعــة االســتعجال ،والحــال أن البرلمــان كان فــي عطلــة 
مــا بيــن الدورتيــن، وبعــده أصــدرت الحكومــة المرســوم 
رقــم 2.20.293 الصــادر فــي 29 مــن رجــب 1441 )24 
مــارس 2020( بإعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر 
أرجــاء التــراب الوطنــي لمواجهــة تفشــي فيــروس كوفيــد 
 2.20.406 رقــم  والمرســوم  تمديــده،  ومراســيم   19
صــادر فــي 17 شــوال 1441 )9 يونيــو 2020( بتمديــد 
الصحيــة بســائر  الطــوارئ  حالــة  مــدة ســريان مفعــول 
أرجــاء التــراب الوطنــي لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا 
كوفيــد 19، وبســن مقتضيــات خاصــة بالتخفيــف مــن 
القيــود المتعلقــة قــد جــاءت كلهــا متطابقــة مــع الشــروط 
الطــوارئ  حالــة  عــن  اإلعــان  تخــص  التــي  واإلجــراءات 
الصحيــة مــن حيــث األســباب، أي وجــود فعلــي لخطــر 

داهــم هــو جائحــة كورونــا ،والــذي يحتــم حمايــة الحــق فــي 
الحيــاة وحمايــة صحــة األفــراد.

كمــا أنهــا ارتبطــت بالمــدة )شــهر واحــد( يتــم تمديدهــا 
فــي  الجغرافيــة  وبالتغطيــة  الجائحــة،  حســب وضعيــة 
البدايــة مــع تطبيــق الحجــر الصحــي لمــدة ثاثــة أشــهر 
بعــد علــى الصعيــد  الوطنــي، وفيمــا  علــى الصعيــد 
اإلقليمــي، لكــن مــع تطبيق إجــراءات التخفيف التدريجي، 
وتحديــد شــروط المراجعــة وتفويــض المســؤولية لــوالة 

وعمــال األقاليــم والعمــاالت.

كمــا أنــه تــم التنصيــص علــى الحقــوق التــي طالتهــا 
... الســلمي  والتجمــع  كالتنقــل  التقييــد  عمليــة 

المســاس  إلــى  واإلجــراءات  التدابيــر  هــذه  وســتؤدي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  مــن  بالعديــد 
إليهــا المواضيــع اآلتيــة  والثقافيــة، والتــي ســتتطرق 

حــق. كل  حســب 
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الحق في الحياة

  أعلــن عــدد مــن خبــراء األمــم المتحــدة فــي مجــال حقوق 
اإلنســان بمدينــة جنيــف يــوم 26 مــارس 2020، أنــه ال 
يمكــن أبــدا أن نحــل أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد 
الصحــة  مجــال  فــي  التدابيــر  مــن  عــدد  اعتمــاد  عبــر 
العامــة والطــوارئ فحســب، بــل يجــب إعمــال جميــع 

حقوق اإلنسان.

وخلصــوا إلــى أنــه :« يتمتــع كل شــخص مــن دون أي 
اســتثناء، بالحــق فــي التدخــات إلنقــاذ الحيــاة، وتقــع 
مســؤولية إعمــال هــذا الحــق علــى عاتــق الحكومــة، وال 
ينبغــي أبــدا أن تشــكل نــدرة المــوارد أو اســتخدام خطــط 
التأميــن العامــة أو الخاصــة مبــررا لممارســة التمييــز ضــد 
مجموعــات معينــة مــن المرضــى؛ فجميــع األشــخاص 

يتمتعــون بالحــق فــي الصحــة مــن دون أي اســتثناء.

ــه  ــزت علي ــا رك ــن أهــم م ــزت األمــم المتحــدة مــن بي   رك
خال شهر أبريل 2020 على ضرورة:

- إنقاذ األرواح وحماية الناس؛

- حماية النظام الصحي من أي انهيار؛

- تقديم الخدمات األساسية؛

- حماية الشغل؛

- حماية المؤسسات الصغيرة؛

- حماية عمال األنظمة غير المهيكلة؛

- تعزيز التماسك االجتماعي؛

- المشاركة السياسية.

  جــاء فــي وثيقــة المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان: 
»كوفيــد 19 وحقــوق اإلنســان - كلنــا معنيــون / أبريــل 

: 2020

»أنــه تحــت المجهــر، حقــوق اإلنســان فــي الخــط األمامي 
مــن المعركــة ضــد كوفيــد 19. توجــد ثاثــة حقــوق علــى 

خــط المواجهــة فــي ظــروف الجائحــة الحاليــة:

- الحق في الحياة وواجب حماية الحياة:

جميعــا.  النــاس  لحمايــة   19 كوفيــد  ضــد  نكافــح  إننــا 
ويذكرنــا الــكام عــن الحــق فــي الحيــاة ،بالواجــب الملقــى 
علــى جميــع الــدول بــأن تحمــي الحيــاة البشــرية، بمــا فــي 
ذلــك عــن طريــق معالجــة الظــروف العامــة فــي المجتمــع 
التــي تعــرض الحيــاة لتهديــدات مباشــرة. وتبــذل الــدول 
جهــودا اســتثنائية للوفــاء بهــذا الواجــب الــذي ينبغــي أن 

يظــل محــور التركيــز األساســي...’’

اإلجراءات

اختــار المغــرب منــذ البدايــة أن يحمــي الحــق فــي الحيــاة 
التــي جعلهــا أولويــة األوليــات، وهــذا مــا تؤكــده مجمــل 

اإلجــراءات التــي تــم القيــام بهــا، ومنهــا:

- إعان حالة الطوارئ الصحية؛

- إعان الحجر الصحي؛

- تأسيس صندوق كورونا؛

-إعطاء األولوية لدعم لقطاع الصحة؛

- مساهمة الطب العسكري في مواجهة الجائحة؛

- دعم المقاوالت الصغيرة؛

- دعم القطاع غير المهيكل...

انطاقــا مــن ذلــك، يكــون الحــق فــي الحيــاة هــو أســاس 
الــدول. ومــن هنــا  بــه  تقــوم  أن  يجــب  الــذي  التدخــل 
فــإن حمايــة كل الحقــوق وإحقاقهــا، وخاصــة الحقــوق 

األساســية، تخــدم هــذا الحــق األساســي.
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االختالالت

  وصــل عــدد الوفيــات يــوم31 دجنبــر 2020 بســبب 
ــى 7388 وفــاة، وعــدد  ــد 19( إل ــا )كوفي جائحــة كورون
 ،439193 إلــى  بالوبــاء  إصابتهــا  المؤكــد  الحــاالت 
والحــاالت المســتبعدة 4018156، وعــدد المتعافيــن 
الحــاالت  عــدد  بقــي  حيــن  فــي  حالــة،   407504
النشــطة محــددا فــي 24301. وانطاقــا مــن رصــد 
أســباب  مــن  أن  تبيــن  والوفيــات،  اإلصابــات  عــدد 
ارتفاعهــا هــو االحتفــال بعيــد األضحــى، رغــم كونــه 
فــي الديــن اإلســامي ســنة مؤكــدة فقــط، علمــا أنــه 
تــم إلغــاء الحــج الــذي يعتبــر ركــن وفريضــة في اإلســام 
ــوات  ــاء الصل ــم إلغ لمــن اســتطاع إليــه ســبيا، كمــا ت

في المساجد. 

وهنــا تبقــى مســؤولية الحكومــة واضحــة، وهــذا مــا 
بقــاء  رغــم  إحــدى تصريحاتــه.  فــي  الصحــة  وزيــر  أكــده 
نســبة الفتــك فــي 1.7 % ، وارتفــاع نســبة التعافــي 
إلــى 82.6 %، ولكــن مؤشــر اإلصابــة التراكمــي ظــل 
مرتفعــا، إذ وصــل إلــى 543.8 لــكل مائــة ألــف نســمة 

)جــدول رقــم1-1(.

  تــم تســجيل العديــد مــن الوفيــات نتيجــة التقصيــر فــي 
الخدمــات الصحيــة الموجهــة للمواطنــات والمواطنيــن، 
كاإلهمــال أو النقــص فــي التجهيــزات وطــول االنتظــار 

)جدول رقم 1-2(.

  ســجلت المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان حــاالت 
ــاب التطبيــب  ــاء وانعكاســاته، كغي ــة النتشــار الوب جانبي
رمضــان  قفــة  مــن  الحرمــان  أو  الماليــة  والضائقــة 

)جدول رقم 1-3(

  وتعــود بعــض عمليــات االنتحــار )الجــدول رقــم 4-1( أو 
ــة االنتحــار )الجــدول رقــم 5-1( إلــى انعكاســات  محاول
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الجوانــب  علــى  الوبــاء 
تدهــور،  الــذي  المعيشــي  كالوضــع  والنفســية، 
والضغــوط النفســية الناتجــة عــن الوضــع االجتماعــي 
أو حتــى العنــف األســري ... رغــم المجهــودات التــي 
قامــت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة ، 

ــاء  ــاء خاصــة منهــم األطب وكــذا هيئــة الطبيبــات واألطب
النفسانيون.

التوصيات

التقريــر  هــذا  فــي  الــواردة  التوصيــات  كل  أخــذ  يجــب 
الحيــاة. فــي  للحــق  حاميــة  كتوصيــات 
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االتجار بالبشر

  مــن بيــن اإلجــراءات الموصــي باتخاذهــا، والتــي أوردتها 
مواضيــع  اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة 
يونيــو   22  - العنصــري  التمييــز   - االهتمــام  محــور 

2020 أنه:

ــع  ــر الازمــة لمن ــاذ التدابي ــدول أن تواصــل اتخ ــى ال   عل
ومكافحــة ومعاقبــة أشــكال الــرق المعاصــرة ،والعمــل 

القسري واالتجار بالبشر خال الوباء.

  مــن بيــن اإلجــراءات الموصــى باتخاذهــا مــا نصــت عليــه 
الوثيقــة الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان ضمــن مواضيــع محــور االهتمــام - التمييــز 

العنصري - 22 يونيو 2020:

ــع  ــر الازمــة لمن ــاذ التدابي ــدول أن تواصــل اتخ ــى ال   عل
ومكافحــة ومعاقبــة أشــكال الــرق المعاصــرة ،والعمــل 

القسري ، واالتجار بالبشر خال الوباء.

الحق في المأوى:

االهتمــام/  محــور  مواضيــع   / المتحــدة  األمــم  وثيقــة 
.2020 يونيــو   22  / العنصــري  التمييــز 

من بين اإلجراءات الموصى بها:

ــر  ــر غي ــة لتخفيــف التأثي ــر فوري ــدول اتخــاذ تدابي   علــى ال
أو  العرقيــة  األقليــات  مجموعــات  علــى  المتناســب 

اإلثنية.

المســاعدة  التدابيــر أن تتضمــن تقديــم  لهــذه  ويمكــن 
الماليــة المباشــرة، أو تأجيــل مدفوعــات اإليجــار والرهــون 
العقاريــة، أو اعتمــاد وقــف اختيــاري لعمليــات اإلخــاء 
اإليجــار،  تثبيــت  تدابيــر  إدخــال  أو  المتأخــرات،  بســبب 

والرســوم  المرافــق  تكاليــف  وتعليقــات  التخفيــض  أو 
اإلضافيــة علــى األقــل خــال الوبــاء.

عدم التمييز:

التمييــز  المتحــدة، مواضيــع االهتمــام،  وثيقــة األمــم 
.2020 يونيــو   22 العنصــري، 

المدنــي  والمجتمــع  الدينييــن  والقــادة  الــدول    علــى 
تعزيــز التضامــن والرســائل المتعلقــة بمكافحــة التمييــز 
خــال  مــن  الكراهيــة  علــى  التحريــض  ومكافحــة 

المشاركة والتعليم.

غيــر  والمهاجريــن  المهاجــرات  تدفــق  عــودة  ظــل  فــي 
النظامييــن بعــد انقضــاء حالــة الحجــر الصحــي مــن نهايــة 
شــهر يوليــوز إلــى غايــة نهايــة الســنة، فككــت الســلطات 
األمنيــة حســب باغاتهــا، أكثــر مــن عشــر شــبكات إجراميــة 
تتاجــر بالبشــر وتابعتهــم جميعــا )الجــدول رقــم 1-2(. 
وتتشــكل أغلبيتهــم مــن المغاربــة وبعــض الجنســيات 

ــر األشــخاص. ــب شــبكات تهجي ــى جان األخــرى إل

كمــا تــم تســجيل حــاالت لمزاولــة التســول )الجــدول رقــم 
المــدن  كثيــر مــن  عبــر اســتغال األطفــال فــي   )2-2
،خاصــة وأن هــذه الظاهــرة ارتفعــت وتيرتهــا، مــع فقــدان 
المهيــكل وغيــر  بالقطــاع  العمــال  الــذي طــال  الشــغل 
المهيــكل. وياحــظ أن الســلطات المعنيــة والنيابة العامة 
تكتفــي بانتــزاع األطفــال مــن المتســوالت والمتســولين 
وتضعهــم تحــت الحمايــة القضائيــة، والتكفــل الطبــي 
والنفســي والرعايــة االجتماعيــة، وإعــادة اإلدمــاج فــي 

ــن. ــة والتكوي مؤسســات التربي
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خالصات وتوصيات

ياحــظ أنــه تــم إلقــاء القبــض علــى شــبكات تشــتغل 
فــي االتجــار بالبشــر ذات العاقــة بالهجــرة، فــي حيــن 
خاصــة  بالبشــر،  لاتجــار  األخــرى  األشــكال  تاحــظ  لــم 
العامــات بالمنــازل اللواتــي يســتقدمن مــن دول أخــرى 

أو النســاء المســتغات فــي دور الدعــارة...

التوصيات

علــى  اإلنســان  لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة  تؤكــد     
ليشــمل  بالبشــر  االتجــار  بتوســيع مفهــوم  مطلبهــا 
وتزويــج  األطفــال،  وتشــغيل  باألطفــال،  التســول 

القاصرات ...؛

   مواصلــة الحمــات التــي تهــم التحســيس بقضيــة 
االتجــار بالبشــر عبــر وســائل اإلعــام العموميــة والقيام 

بحمات داخل المؤسسات التعليمية والتربوية؛

   تكثيــف الجهــود مــن لــدن الســلطات المعنيــة بمحاربــة 
شبكات تهجير األشخاص، وشبكات االتجار بالبشر.



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

15

3

خرق الطوارئ الصحية

مــن بيــن التوجيهــات الخاصــة بتدابيــر الطــوارئ فــي زمــن 
كوفيــد 19، الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان )مواضيــع ذات االهتمــام / الطــوارئ فــي زمــن 

كوفيــد / أبريــل 2020( هــذه التوصيــة:

  علــى الــدول أن تتخــذ التدابيــر الازمــة لمنــع انتهــاكات 
ــة الطــوارئ  ــاوزات حقــوق اإلنســان المرتبطــة بحال وتج
التــي ترتكبهــا الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. كمــا 
يجــب التحقيــق بشــكل فعــال وســريع فــي مزاعــم مثــل 
حــد  وضــع  بهــدف  والتجــاوزات،  االنتهــاكات  هــذه 
لانتهــاكات أو اإلســاءة، وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة، 

وتوفير الحماية وسبل االنتصاف الفعال للضحايا.

اإلجراءات

ــراءات  ــار بإج ــة تحســيس وإخب   قامــت الســلطات بعملي
خرقهــا،  وخطــورة  الصحيــة،  الطــوارئ  وتدابيــر 
والعقوبــات المترتبــة عــن ذلــك، ســواء علــى أجهــزة 
الوطنيــة  التلفزيونيــة  والقنــوات  الوطنيــة  اإلذاعــات 
والخاصــة لعــدة شــهور، وفــي أوقــات متعــددة مــن 

النهار والليل؛

  قيــام أعــوان الســلطة وممثلــي المنظمــات المدنيــة 
وليــا،  نهــارا  التحسيســية  بالحمــات  األمــن  ورجــال 
الطــوارئ  وإجــراءات  تدابيــر  موضــوع  حــول  ســواء 
الحجــر  خــرق  عــن  المترتبــة  العقوبــات  أو  الصحيــة، 

الصحي؛

ــات والمواطنيــن الذيــن قامــوا    اإلخبــار بعــدد المواطن
بخرق الطوارئ الصحية؛

  القيــام بحمــات لتنبيــه أصحــاب المقاهــي والمتاجــر 
بأوقات اإلغاق.

االختالالت

1-الشطط في استعمال السلطة:

ورجــاال  نســاء  القيــاد،  وخاصــة  الســلطة  رجــال  كان 
المواطنــات  أمــام  لوجــه  وجهــا  المســاعدة  والقــوات 
والمواطنيــن، ســواء فــي عمليــات التحســيس أو اإلخبــار، 
وإجــراءات  لتدابيــر  المخالفيــن  ضبــط  عمليــة  فــي  أو 
الحجــر الصحــي والطــوارئ الصحيــة عمومــا؛ ممــا أدى 
أو  تــارة،  العنــف  تجــاوزات وإســاءات واســتعمال  إلــى 
الســب والقــذف تــارة أخــرى، وهــي مســلكيات تدخــل 
فــي إطــار الممارســات الحاطــة مــن الكرامــة اإلنســانية 
وســوء المعاملــة، وقــد وّثــق العديــد منهــا عبــر الفيديــو 
،وتــم نشــرها علــى نطــاق واســع، األمــر الــذي ترتبــت 
عنــه مواقــف تنديديــة مــن لــدن المنظمــات الحقوقيــة 

السياســية... األحــزاب  وبعــض   ، والمدنيــة 

وفــي إطــار عــدم اإلفــات مــن العقــاب، تــم فتــح تحقيــق 
بعضهــا،  مرتكبــي  توقيــف  وتــم  حــاالت.  عــدة  فــي 
ومتابعــة آخريــن ، وإعفــاء بعضهــم مــن مناصبهــم. كمــا 
تــم نفــي حدوثهــا أحيانــا، وأخــرى اســتدعت المطالبــة 

بفتــح تحقيــق حولهــا )الجــدول رقــم 3-1(

2- خروقات المسؤولين والمنتخبين 
للطوارئ الصحية

  قــام بعــض المنتخبيــن بخــرق الطــوارئ الصحيــة، ســواء 
بقيامهــم بتوزيــع المســاعدات بــدون تواجــد الســلطات 
المحليــة أو بتنظيــم تجمعــات، كمــا أن بعــض أعــوان 
ــة .وحــاول  الســلطة تاعبــوا فــي المســاعدات الغذائي
بعضهــم تهريــب أســرتهم مــن مدينــة إلــى أخــرى ،حيــث 
تســببوا فــي انتشــار الوبــاء، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
لمســؤولين عســكريين فــي بعــض الثكنــات )الحاجــب / 

الرباط / فاس...() الجدول رقم 3-2(
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3- خروقات المواطنات والمواطنين

االعتداء على رجال السلطة

قبــل  مــن  لاعتــداء  الســلطة  رجــال  مــن  عــدد  تعــرض 
بعــض األشــخاص بشــكل منفــرد أو جماعــي، وكانــت 
ــاد. ــرة خاصــة فــي صفــوف القي ــات بعضهــم خطي إصاب

)الجــدول رقــم: 3-3(

خرق المواطنين والمواطنات حالة الطوارئ 

ومنظماتهــا  المتحــدة  األمــم  مجهــودات  كل  كانــت  إذا 
والــدول، بمــا فيهــا المغــرب، قــد جنــدت مــن أجــل حمايــة 
الحــق فــي الحيــاة أوال وأخيــرا، فــإن بعــض األشــخاص لــم 

يعيــروا ذلــك أي اهتمــام، ومــن بينهــم:

-  مــن دفعــه الجشــع واألنانيــة والربــح، كبعــض أصحــاب 
المقــاوالت والمقاهــي والمطاعــم والمتاجــر، وأصحاب 
ــال  ــن عرضــوا العامــات والعم النقــل العمومــي الذي

والزبنــاء لخطــر عــدوى الوبــاء )الجــدول رقــم 4-3(؛

-   مــن يريــد إظهــار التديــن أكثــر مــن غيــره ووصــل إلى حد 
االعتــداء علــى أحــد القيميــن علــى المســجد والقيــام 

بمســيرات...)الجدول رقــم 5-3(؛

-  مــن يريــد إظهــار فرحتــه أو حزنه بعقد األعــراس والمآتم 
ــدول رقــم  ــاء )الج ــاءه لخطــر الوب ــه وأصدق معرضــا أهل

6-3(؛

-     مــن لــم يســتطع التخلــي عــن الترفيــه واالســتحمام 
)كالســباحة واالحتفــاء  الفــرق...  والرياضــة ومســاندة 
باالنتصــار واللعــب بالســيارات( )الجــدول رقــم 7-3(؛

ــة أيضــا، وهــم يعــدون  -  مــن يعانــي مــن الفقــر واألمي
وكــذا  الصحيــة  الطــوارئ  خرقــوا  ممــن  بــاآلالف 
المتاعبــون فــي الكمامــات والســوائل الواقيــة وتزويــر 

التنقــل... تراخيــص  وبيــع 

ــذ األوامــر وواجــه رجــال الســلطة  ــع عــن تنفي -  مــن امتن
بالحجــارة )الجــدول رقــم  8-3(، وقــد تــم تغريــم بعــض 
هــؤالء، ومتابعــة بعضهــم فــي حالــة الســراح المؤقــت، 

ــة اعتقــال فــي حــدود أقــل  ــع بعضهــم فــي حال و توب
بمــن  موقــوف  ألــف   200 حوالــي  مــن   °/5° مــن 
فيهــم الذيــن أشــرنا إليهــم فــي فقــرات عديــدة مــن 
هــذا التقريــر كصانعــي اإلشــاعات واألخبــار الكاذبــة...

خالصات وتوصيات

لقــد كانــت عمليــة تدبيــر الطــوارئ الصحيــة تحديــا حقيقيــا 
خاصــة ألعــوان الســلطة مــن باشــوات وقيــاد وقــوات 
تمــاس  وفــي  الواجهــة  فــي  كانــوا  الذيــن  مســاعدة 
إلــى  يومــي مــع المواطنــات والمواطنيــن، ممــا أدى 
بعــض التجــاوزات التــي لــم ناحظهــا عنــد رجــال ونســاء 
ــات  ــه تحــد للمواطن ــدرك الملكــي، كمــا أن الشــرطة أو ال
والمواطنيــن إذ لــم يعيشــوا هــذه الظــروف الصعبــة مــن 

ــد مــن: ــك ال ب ــل وبذل قب

-  إعمــال مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب بحيــث يســري 
الجميــع )مواطنــات ومواطنــون وكــذا منفــذو  علــى 
ونشــر  المواطنــة  ثقافــة  تعزيــز  ضــرورة   - القانــون( 

المســؤوليات؛ قيمهــا وتحمــل 

بإنفــاذ  المكلفيــن  قــدرات  وتعزيــز  تكويــن  -  ضــرورة 
القوانيــن بخصــوص التعامــل مــع المواطن/المواطنــة 

أثنــاء األزمــات والكــوارث. وأساســا 
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المحاكمة عن بعد- المحاكمة العادلة

  مــن بيــن التوجيهــات الخاصــة بتدابيــر الطــوارئ فــي 
زمــن كوفيــد 19، الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان )مواضيــع ذات االهتمــام/ الطــوارئ 

في زمن كوفيد / أبريل 2020( هذه التوصية:

+  تتطلــب مبــادئ الشــرعية وســيادة القانــون وجــوب 
العادلــة  للمحاكمــة  األساســية  المتطلبــات  احتــرام 
خــال حالــة الطــوارئ. وال يمكــن إال لمحكمــة قانونيــة 
أن تحاكــم وتديــن شــخصا بتهمــة جنائيــة. كمــا يجــب 

دائمــا احتــرام قرينــة البــراءة.

  شروط المحاكمة العادلة:

االعتقــال  أو  للقبــض  التعــرض  عــدم  فــي  -  الحــق 
؛ لتعســفي ا

- الحق في اإلباغ بالحقوق؛

- الحق في توكيل محام؛

- الحق في إباغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه؛

- الحق في افتراض البراءة؛

- الحق في المساواة أمام القانون؛

- الحق في أوضاع احتجاز إنسانية؛

- الحق في مناقشة الشهود؛

- الحق في االستغاثة بمترجم؛

- الحق في عدم إعادة المحاكمة بنفس التهمة؛

- حق االستئناف والطعن.

  تســتند المحاكمــة عــن بعــد علــى اتفاقيــات دوليــة تهــم 
أساسا التصدي للجريمة ومن هذه االتفاقيات:

ــة  ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــة األمــم المتح - اتفاقي
عبــر الوطنيــة لســنة 2000؛

لســنة  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة   -
2003؛

- نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية... 

وكل هــذه االتفاقيــات تشــير إلــى الســماع إلــى شــخص 
موجــود فــي إقليــم دولــة طــرف بصفــة شــاهد أو خبيــر 

فقــط.

وتهدف انطاقا من ذلك إلى:

+  تحقيق النجاعة عبر تيسير البت في القضايا؛

+  حماية الشهود والخبراء؛

بخصــوص  الدولــي  القضائــي  التعــاون  +  تيســير 
الجنائيــة. القضايــا 

وهنــاك أنظمــة قانونيــة دوليــة تتضمــن اســتخدام هــذه 
التقنيــة أي المحاكمــة عــن بعــد مثــل سويســرا، الجزائــر، 

اإلمــارات، بلجيــكا؛

  الشروط اللوجيستيكية للمحاكمة عن بعد:

+  العتاد المعلوماتي المتكامل:

- أجهزة الحواسيب؛

- شبكة أنترنيت قوية؛

- خوادم لتخزين المعلومات والمعطيات القضائية؛

- برنامج لتبادل المعلومات ونقلها؛
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التابعــة  الحواســيب  مســتعملي  لمراقبــة  برنامــج   -
ــع أي خطــوة قامjبهــا  للمحاكــم – التحكــم عــن بعــد وتتب
ــات  المســتعمل لهــذه الحواســيب حفاظــا علــى المعطي

للمتقاضيــن؛ الخاصــة 

- التشفير لحماية سرية المعطيات.

ــدى أطــراف  ــاد ل +  الكفــاءة العاليــة الســتخدام هــذا العت
المحاكمــة.

اإلجراءات:

  قــرار المندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج 
مؤقــت  بشــكل  المحاكــم  إلــى  الســجناء  نقــل  منــع 
لحضــور جلســات محاكماتهــم خوفــا مــن تفشــي وبــاء 
ــاء  ــات بالوب ــد مــن اإلصاب ــا، بعــد اكتشــاف العدي كورون

داخل السجون؛

  إعطــاء االنطاقــة الرســمية لتطبيــق تقنيــة المحاكمــات 
عــن بعــد فــي القضايــا الزجريــة نتيجــة منــع المندوبيــة 
ــم،  ــى المحاك العامــة إلدارة الســجون نقــل الســجناء إل
انتشــار  لمواجهــة  االحترازيــة  اإلجــراءات  إطــار  وفــي 

الجائحة بتاريخ 23 أبريل 2020؛

فــي  الشــروع  عــن   2020 أبريــل   27 يــوم    اإلعــان 
تطبيــق تقنيــة المحاكمــة عــن بعــد رغــم كــون بعــض 

المحاكم قد كانت سباقة لذلك؛

  تخصيــص قاعــات داخــل المؤسســات الســجنية وربطها 
وســائل  طريــق  عــن  بالمحاكــم  الجلســات  بقاعــات 

االتصال الحديثة؛

  أصــدرت رئاســة النيابــة العامــة دوريــة رقــم 19س/ر ن 
ع بتاريــخ 29 أبريــل 2020 موجهــة للــوكاء العامــون 
للملــك لــدى محاكــم االســتئناف ووكاء الملــك لــدى 
تخابــر  تســهيل  موضــوع  فــي  االبتدائيــة  المحاكــم 
المعتقليــن مــع دفاعهــم لتجهيــز المحاكمــات عــن بعــد 

خال فترة الحجر الصحي.

  أكــد وزيــر العــدل يــوم 04 شــتنبر 2020 علــى أن هنــاك 

ــد وتجويدهــا  ــن بع ــة المحاكمــة ع ــر تجرب ســعي لتطوي
مــن  التشــريعية  الناحيــة  مــن  وتأطيرهــا  وتقعيدهــا 

خال نص تشريعي سيقدم في األسابيع المقبلة.

االختالالت:

  غياب المشروعية بسبب غياب األساس القانوني؛

  عدم الحضورية والتواجهية؛

  غياب العلنية؛

  التأثيــر ســلبا أثنــاء مناقشــة القضايــا الجنائيــة علــى 
تكوين قناعة القضاة في اتخاذ القرار؛

  عــدم االســتعداد لمثــل هــذه المحاكمــات أساســا العتــاد 
المعلوماتي؛

بقاعــات  للدفــاع  الموجهــة  الحواســيب    التجهيــزات: 
المحاكمة غير متوفرة؛

  صبيب األنترنيت ضعيف ومتقطع؛

  غيــاب أو نقــص التكويــن بخصــوص اســتعمال األجهــزة 
إلــى  يــؤدي  القضــاء، ممــا  رجــال  لــدى  المعلوماتيــة 
االســتعانة بتقنييــن وبالتالــي خــرق ســرية المحاكمــات 
ــداث وكذلــك حضــور الحــراس رفقــة  ــا األح فــي قضاي

السجناء األحداث؛

  غيــاب أغلــب الشــروط المشــار إليهــا بخصــوص العتــاد 
المعلوماتــي خاصــة أثنــاء الحجــر الصحــي ألن األمــر كان 

فجائيا؛

  غيــاب المقاربــة التشــاركية لقــرار اتخذتــه وزارة العــدل 
األعلــى  والمجلــس  الســجون  إدارة  مــع  بتنســيق 
للســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة فــي غيــاب 
تــام لهيئــات المحاميــن وكتــاب الضبــط والمنظمــات 
المهنيــة للقضــاة والمنظمــات الحقوقيــة ... وكل مــن 

له مصلحة بالموضوع؛

  االهتمــام بالكــم المعلــن عنــه مــن المحاكمــات عــن بعــد 
المحاكمــة  شــروط  احتــرام  بمــدى  االهتمــام  عــوض 

العادلة.
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التوصيات:

الجنائيــة  للمســطرة  جديــد  قانــون  بســن    اإلســراع 
المحاكمــة  بخصــوص  المســتجدات  وتضمينــه جميــع 

عن بعد؛

المحاكــم  راكمتهــا  التــي  الجيــدة  الممارســات    تجميــع 
قصد االستفادة منها؛

للمحكمــة،  المكونــة  األطــراف  جميــع  أميــة    محاربــة 
قدراتهــم  وتقويــة  المعلوماتــي  الجانــب  بخصــوص 

في هذا المجال؛

  تجهيــز كافــة المؤسســات الســجنية وجميــع المحاكــم 
هــذه  لمثــل  المناســب  المعلوماتــي  بالعتــاد 

المحاكمات؛

  وضــع برنامــج لمراقبــة مســتعملي الحواســب التابعــة 
للمحاكــم – الخــاص بالمحاكمــات عــن بعــد حفاظــا علــى 

المعطيات الخاصة بالمتقاضين.
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5

السجناء والمحتجزون 

+  مــن بيــن مــا أشــارت إليــه مفوضــة األمــم المتحــدة 
الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل باشــليت:

-  دعوتهــا الحكومــات إلــى اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات عاجلــة 
صحــة  لحمايــة  كورونــا  فيــروس  تفشــي  الحتــواء 
الســجون  فــي  المحتجزيــن  األشــخاص  وســامة 

األخــرى؛ المغلقــة  واألماكــن 

-  حــذرت مــن غيــاب التباعــد الجســدي والعــزل الذاتــي 
فــي مرافــق االحتجــاز المكتظــة بشــكل خطيــر أحيانــا؛

- دعت إلى حماية هذه الفئة من األشخاص؛

- منع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات؛

المحتجزيــن  األشــخاص  عــن  اإلفــراج  إلــى  -  دعــت 
الســجناء  بــدون أســاس قانونــي كاف، بمــن فيهــم 
السياســيون وغيرهــم ممــن احتجــز لمجــرد تعبيــره عــن 

معارضــة؛ أو  ناقــدة  آراء 

بمــا  للمحتجزيــن  الحقــوق األساســية  تقويــض  -  عــدم 
فيهــا الحــق فــي الغــذاء الكافــي والمــاء وعــدم التعــرض 

ــة... لســوء المعامل

+  أكــدت اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكاالت األمــم 
المتحــدة )توجيــه مؤقــت( كوفيــد 19. التركيــز علــى 

ــن مــن حريتهــم. األشــخاص المحرومي

من بين ما أكدت عليه بالنسبة للصحة: 

-  ينبغــي علــى الــدول ضمــان نفــس مســتوى الرعايــة 
لألشــخاص  المجتمــع  فــي  المتوفــرة  الصحيــة 
المحتجزيــن بغــض النظــر عــن المواطنــة أو الجنســية أو 

كمهاجريــن؛ وضعهــم 

- يخضــع األشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم لفحــص 
ــد دخولهــم..؛ ــي عن طب

-  أيــة إجــراءات احتجــاز يتــم تقديمهــا بغــرض إدارة المخاطر 
علــى الصحــة العامــة بمــا فيهــا تلــك اإلجــراءات التــي 
يتــم تطبيقهــا علــى األشــخاص القادميــن مــن دول 

أخــرى...؛

ــروس يجــب أن يتمكــن مــن  ــه بالفي -  كل مشــتبه بإصابت
ــة. ــة الصحي الوصــول إلــى الرعاي

+  بالنســبة للتدابيــر المتخــذة لمنــع تفشــي المــرض فــي 
مراكــز االحتجاز:

القانونــي،  الدفــاع  مــع  اللقــاءات  اســتمرار  -  يجــب 
وعلــى ســلطات الســجن ضمــان إمكانيــة التحــدث بيــن 

ســرية؛ بــكل  والمــوكل  المحامــي 

-  يجــب علــى الســلطات أيضــا ضمــان أقصــى قــدر مــن 
والرصــد  الوقائيــة  التدابيــر  اعتمــاد  فــي  الشــفافية 
المســتمر لتطبيقهــا قــد يتطلــب اســتبدال الزيــارات 
واالتصــاالت  الفيديــو  مثــل  أخــرى  بتدابيــر  العائليــة 

المكثفــة؛ والهاتفيــة  اإللكترونيــة 

-  يجــب أن تكــون تدابيــر العــزل أو الحجــر الصحــي فــي 
أماكــن االحتجــاز قانونيــة ومتناســبة وضروريــة ومحــددة 

ــا وخاضعــة للمراجعــة؛ زمني

الحجــر  أو  العــزل  اســتخدام  أي ظــرف  تحــت  يجــوز  -  ال 
الصحــي لتبريــر التمييــز أو فــرض شــروط أكثــر صرامــة 

أو أقــل ماءمــة علــى مجموعــة معينــة....

+  ومــن بيــن مــا نصــت عليــه مبــادئ توجيهيــة خاصــة 
الســامية  المفوضيــة  أصدرتهــا  التــي   19 بكوفيــد 
لحقــوق اإلنســان حــول الحــق فــي الســكن مــا يأتــي:

ــن مــن حريتهــم، بمــن فيهــم  -  إن األشــخاص المحرومي
مــن فــي الســجون، وفــي االحتجــاز الســابق للمحاكمــة، 



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

21

وفــي مراكــز احتجــاز المهاجريــن، ومؤسســات الرعايــة، 
ومراكــز العــاج اإللزامــي لإلدمــان علــى المخــدرات، 
وغيرهــا مــن أماكــن االحتجــاز األخــرى، معرضــون بشــكل 
كبيــر لخطــر اإلصابــة بالفيــروس فــي حالــة تفشــيه. 
اللتقــاط  كبــرى  مخاطــر  الســياق  هــذا  فــي  وتبــرز 
العــدوى، ويبقــى التباعــد الجســدي صعــب التنفيــذ. 
ويجــب معالجــة هــذه األوضــاع الخاصــة عنــد التخطيــط 

واالســتجابة لألزمــة؛

-  علــى الــدول أن تعتمــد تدابيــر خاصــة تضمــن وصــول 
إلــى  حريتهــم  مــن  المحروميــن  األشــخاص  جميــع 
الوقائيــة  الصحيــة  والرعايــة  المعلومــات والمســاواة 

وغيرهــا مــن أشــكال الرعايــة الصحيــة األخــرى؛

ــارات اإلفــراج  -  علــى الــدول أن تــدرس بشــكل طــارئ خي
عــن المحتجزيــن والبدائــل عــن االحتجــاز للتخفيــف مــن 
ــك  ــاز، بمــا فــي ذل ــن االحتج ــل أماك ــة داخ خطــر اإلصاب
عنيفــة،  وغيــر  بســيطة  جرائــم  ارتكــب  عمــن  اإلفــراج 
ــز  ــه، ومــن هــو محتج ــى إنهــاء عقوبت ومــن أوشــك عل
ألســباب تتعلــق بالهجــرة، ومــن يعانــي أمراضــا مزمنة، 
والمحتجزيــن قبــل المحاكمــة والمحتجزيــن اإلدارييــن. 
كمــا يجــب اإلفــراج عــن األشــخاص المحتجزيــن بــدون 
أســاس قانونــي، واألشــخاص فــي مراكــز أو برامــج 

العــاج مــن اإلدمــان؛

-  يجــب وقــف احتجــاز األطفــال، وعلــى الــدول أن تطلــق 
ســراح جميــع األطفــال المحتجزيــن الذيــن يمكــن إطــاق 

ســراحهم بأمــان؛

-  إن وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون 
فــي دور الرعايــة خطيــر للغايــة، ومــن الممكــن تبريــر 
اإلجــراءات  مــن  بأنــه  بالعائــات  االتصــال  مــن  الحــد 
المعتمــدة ضمــن إطــار التدابيــر الصحيــة الطارئــة، ولكــن 
قــد يــؤدي إلــى تعــرض األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى 
مزيــد مــن اإلهمــال وســوء المعاملــة. كمــا يجــب توفيــر 
الدعــم المجتمعــي وأدوات الوقايــة مــن العنــف التــي 

يمكــن الوصــول إليهــا.

اإلجراءات

+  أحدثــت المندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة 
فبرايــر   11 بتاريــخ  لليقظــة  مركزيــة  لجنــة  اإلدمــاج 

الوبائــي؛ الوضــع  تطــور  لتتبــع   2020

وإعــادة  الســجون  إلدارة  العامــة  المندوبيــة  +  كانــت 
اإلدمــاج ســباقة التخــاذ رزمــة مــن اإلجــراءات الوقائيــة 
مــن أجــل محاربــة انتشــار فيــروس كوفيــد 19، وذلــك 
قبــل اإلعــان عــن حالــة الطــوارئ نفســها مــن خــال 

باغهــا المــؤرخ بـــ 13 مــارس 2020، حيــث قــررت:

-  التقليــص مــن الــزوار واالكتفــاء بزائــر واحــد فقــط، مــع 
االســتفادة بزيــارة واحــدة لــكل نزيــل كل 15 يومــا؛

لــدى جميــع  اليقظــة والتعبئــة  -  الرفــع مــن مســتوى 
الطبيــة؛ وشــبه  الطبيــة  األطــر  وخاصــة  الموظفيــن 

الموظفيــن  لفائــدة  تحسيســية  حمــات  -  تنظيــم 
؛ ء لســجنا وا

- عــزل ومراقبــة الســجناء الجــدد القادمين من الخارج؛

- العناية بالســجناء الذين يعانون من الهشاشــة؛

- توقيــف األنشــطة الترفيهية...؛

بالمــواد  الســجنية  المؤسســات  مســتودع  -  تزويــد 
الكافيــة؛ الغذائيــة 

-  تفادي تجمهر الزوار أمام باب المؤسسة السجنية ...؛

انتقــال  لتفــادي  وقائــي  كإجــراء  األمتعــة  -  تعقيــم 
العــدوى....

لفــرد  بالزيــارة  بالســماح  العامــة  المندوبيــة  +  قــررت 
ــل كل 15 يومــا  ــل كل شــهر ب واحــد مــن أســرة النزي
ــارات  ــل ســتوقف الزي ــاء، ب ــة مــن انتشــار الوب للوقاي
الســجون  مــن  مجموعــة  فــي  الوبــاء  انتشــار  مــع 
الشــيء الــذي جعلهــا تقــرر إرجــاء الزيــارة العائليــة إلــى 

تاريــخ 13 يوليــوز.

+  قامــت المندوبيــة بإجــراء التحاليــل المخبريــة وأجلــت 
ــت مقــررة خــال  ــي كان ــة الت أنشــطة الجامعــة الربيعي
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المحلــي  بالســجن   2020 مــارس  و26   25 يومــي 
بســا، مــع توقيــف الدراســة فــي جميــع األســاك 

الســجنية؛ بالمؤسســات  التعليميــة 

العامليــن  موظفيهــا  المندوبيــة  +  أخضعــت 
بالمؤسســات الســجنية للحجــر الصحــي؛ إذ قســمتهم 
إلــى فوجيــن يعمــل كل واحــد منهمــا خــال أســبوعين 
كامليــن مــع توفيــر اإلقامــة لهــم بفضــاءات مخصصــة 

لهــذا الغــرض؛

ظــروف  فــي  المعتقليــن  وســامة  لصحــة  +  حمايــة 
الجائحــة وللتخفيــف مــن االكتظــاظ الــذي تعانــي منــه 
عفــوا  الملــك  جالــة  أصــدر  الســجنية  المؤسســات 
شــمل 5654 معتقــا، وذلــك بتاريــخ 4 أبريــل 2020؛

ــرأي  ــر ال ــة العامــة إلدارة الســجون تخب ــت المندوبي +  كان
العــام بمــا تقــوم بــه مــن أجــل الوقايــة والحمايــة أمــام 

انتشــار الوبــاء؛

إلخــراج  المؤقــت  المنــع  العامــة  المندوبيــة  +  قــررت 
لمــدة  المملكــة  محاكــم  مختلــف  إلــى  المعتقليــن 
شــهر علــى األقــل والتنســيق مــع الســلطة القضائيــة 
بعــد  عــن  الجلســات  عقــد  بخصــوص  المختصــة 
فــي إطــار التحكــم فــي المصــادر المحتملــة لنقــل 
الوســط  إلــى  كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة  عــدوى 
الســجناء  إلخــراج  المؤقــت  المنــع  وكــذا  الســجني، 
الحــاالت  فــي  إال  العموميــة  المستشــفيات  إلــى 

القصــوى؛ االســتعجالية 

+  قــررت المندوبيــة العامــة حزمــة مــن اإلجــراءات تبــدأ 
ــا: ــم شــهر غشــت منه ــى مت مــن 20 مــاي إل

- توقيف العمل بنظام الحجر الصحي للموظفين؛

-  التشــديد علــى ضــرورة التقيــد باإلجــراءات والتدابيــر 
المعتمــدة؛ الوقائيــة 

-  التكفــل بتوفيــر الحاجيــات الغذائيــة الضروريــة خــال 
األعيــاد الدينيــة؛

- استئناف الزيارات تدريجيا ابتداء من شهر يوليوز؛

- استعمال األجهزة الوقائية المحمولة؛

- تهيئة الفضاءات الخاصة بالزيارات ومكاتب المخابرة؛

- إلزامية ارتداء الزوار الكمامات وغيرها.

بــكل  خاصــة  بإجــراءات  العامــة  المندوبيــة  +  قامــت 
إذ  الوبــاء؛  انتشــار  تطــور  مؤسســة ســجنية حســب 
ثــاث  علــى  الصحــي  الحجــر  بإعــادة  مثــا  قامــت 
مؤسســات أو توقيــف الزيــارات ببعضهــا أو بجلهــا ... 

)6-1 رقــم  )الجــدول 

االختالالت

+  قامــت المندوبيــة العامة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدماج 
بتفنيد كل األخبار الكاذبة والمواقف إزاء تدبيرها للجائحة 
داخل المؤسســات الســجنية، وذلك بوتيرة شــبه يومية 
فــي حيــن كان باإلمــكان االقتصــار علــى تصريح صحفي 
كل أســبوع، حيــث إن كثافــة الباغــات نفســها تصبــح 
ــى األشــخاص  ــان عل ضــد المأمــول، أال وهــو االطمئن
المحتجزيــن. خاصــة وأنــه رغــم جميــع االحتياطــات التــي 
قامــت بهــا المندوبيــة العامــة اســتطاع الوبــاء التســرب 
إلــى المؤسســات الســجنية، التــي تعاملــت مــع ذلــك 
ــن فــي هــذه  ــة رغــم ارتفــاع عــدد المصابي ــة عالي بمهني
ــد  ــات ج ــم تســجل إال وفي ــث ل ــك، حي المؤسســة أو تل
محــدودة فــي صفــوف الســجناء إلــى جانــب وفــاة أحــد 

الموظفيــن بســجن ورززات.

+  حســب مــا ســجله تقريــر لمهمــة اســتطاعية قــام بهــا 
مجلــس النــواب نجــد عــدة اختــاالت:

- مرتبطة بسلوكات بعض الحراس؛

المؤسســات  أحيــاء  بعــض  الماحــظ فــي  -  االكتظــاظ 
الســجنية؛

- الوضع البيئي داخل بعض المؤسسات وخارجها؛

الوجبــات  توزيــع  علــى  يؤثــر  ممــا  الموظفيــن  -  قلــة 
الغذائيــة إلــى جانــب ماحظــات ومقــاالت ومواقــف 
أجابــت عنهــا اإلدارة العامــة للســجون بإســهاب )الجدول 

رقــم 5-2(.
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التوصيات

وإعــادة  الســجون  إلدارة  العامــة  المندوبيــة  -  تمكيــن 
بحاجياتهــا؛ تفــي  بشــرية  مــوارد  مــن  اإلدمــاج 

-  دعــم المــوارد الماليــة المخصصــة للمندوبيــة العامــة 
وتقويتهــا حتــى تواجــه حاجياتهــا بخصــوص التغذيــة 

والنظافــة؛

-  بنــاء مؤسســات ســجنية جديــدة تتوخــى التخفيــف مــن 
االكتظــاظ ونهــج سياســة القــرب مــن عائــات النــزالء؛

-  التخفيــف مــن االكتظــاظ بإطــاق ســراح الفئــات الهشــة 
تعتبــر  الذيــن  والمعتقليــن  ومرضــى  مســنين  مــن 

مخالفتهــم للقانــون بســيطة؛

مطالــب  عــن  عبــروا  الذيــن  الســجناء  ســراح  -  إطــاق 
ســلمية. بطريقــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
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6

الحق في حرية التنقل

  ممــا ورد فــي التوجيهــات الخاصــة بتدابيــر الطــوارئ 
المفوضيــة  أصدرتهــا  التــي   19 كوفيــد  زمــن  فــي 
الســامية لحقــوق اإلنســان ضمــن المواضيــع محــور 
االهتمــام بتدابيــر الطــوارئ فــي زمــن كوفیــد19-، /27 
نيســان/ أبريــل 2020 حــول تقييــد حقــوق اإلنســان 

نتيجة إجراءات الطوارئ:

قــد تتعــرض بعــض الحقــوق، مثــل حريــة التنقــل وحريــة 
التعبيــر وحريــة التجمــع الســلمي، لتقييــد ألســباب تتعلق 
بالصحــة العامــة، حتــى فــي غيــاب حالــة الطــوارئ. وعلــى 
القيــود  هــذه  تســتوفي  أن  يجــب  ذلــك،  مــن  الرغــم 

ــة: ــات اآلتي المتطلب

  الشــرعية: يجــب أن » ينــص القانــون« علــى القيــود 
المفروضــة. هــذا يعنــي أنــه يجــب أن تكــون القيــود 
واردة فــي قانــون وطنــي يطبــق علــى جميــع الســكان، 
ــون  ــود. كمــا يجــب أال يك كان ســاريا وقــت فــرض القي
ــا  ــون واضح ــول، وأن يك ــر مقب ــون تعســفيا أو غي القان

ومتاحا للجميع.

  الضــرورة: يجــب أن تكون القيــود المفروضة ضرورية 
المنصــوص  بهــا  المســموح  األســباب  أحــد  لحمايــة 
عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــب أن  ــة، كمــا يج ــة العام والسياســية، وتشــمل الصح

تستجيب لحاجة اجتماعية ملحة.

المفروضــة  القيــود  تكــون  أن  يجــب    التناســب: 
متناســبة مــع المصالــح المعرضــة للخطــر؛ أي أن تكــون 
أن  يجــب  كمــا  الوقائيــة  وظيفتهــا  لتحقيــق  مناســبة 
يكــون الخيــار األقــل تدخــا مــن بيــن الخيــارات المتاحــة 

التي تحقق النتيجة المرجوة.

  عــدم التمييــز: ال يجــوز ألي قيــود أن تمــارس أي 

تمييــز بمــا يخالــف أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنسان.

  يجــب تفســير جميــع القيــود بشــكل صــارم لصالــح الحــق 
بطريقــة  قيــود  أي  تطبيــق  يمكــن  وال  المعنــي. 

تعسفية.

  تتحمــل الســلطات عــبء تبريــر القيــود المفروضــة علــى 
الحقوق.

المدنيــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  أوردتــه    وممــا 
والسياســية، في الدورة الســابعة والســتين )1999(، 
التعليــق العــام رقــم 27 حــول المــادة 12 المتصــل 
ــي الخــاص بالحقــوق  ــة التنقــل فــي العهــد الدول بحري

المدنية والسياسية:

- ال بــد للقانــون نفســه مــن أن يحــدد الظــروف التــي يجوز 
فيهــا الحــد مــن الحقــوق. ولــذا ينبغــي أن تحــدد تقاريــر 
ــى  ــود عل ــي توضــع القي ــة الت ــد القانوني ــدول القواع ال
ــون، أو  ــي ال ينــص عليهــا القان ــود الت أساســها؛ فالقي
ــات الفقــرة 3 مــن المــادة  التــي ال تنســجم مــع متطلب
بموجــب  المكفولــة  للحقــوق  انتهــاكا  ســتمثل   ،12

الفقرتيــن 1 و2؛

-  وينبغــي للــدول، عنــد اعتمادهــا علــى القوانيــن التــي 
تنــص علــى القيــود المســموح بهــا فــي الفقــرة 3 مــن 
المــادة 12، أن تسترشــد دائمــًا بالمبــدأ القائــل بعــدم 
إعاقــة جوهــر الحــق مــن جــراء القيــود )انظــر الفقــرة 1 
ــن الحــق  ــب العاقــة بي مــن المــادة 5(؛ ويجــب أن ُتْقَل
والقيــد، بيــن القاعــدة واالســتثناء. وينبغــي للقوانيــن 
التــي تجيــز تطبيــق القيــود أن تســتخدم معاييــر دقيقــة، 
وال يجــوز لهــا أن تمنــح المســؤولين عــن تنفيذهــا حريــة 

غيــر مقيــدة للتصــرف حســب ســلطتهم التقديريــة؛
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-  وتشــير الفقــرة 3 مــن المــادة 12 بوضــوح إلــى أنــه 
ال يكفــي أن تخــدم القيــود األغــراض المســموح بهــا؛ 
فيجــب أيضــًا أن تكــون ضروريــة لحمايتهــا. ويجــب أن 
التناســب؛  مبــدأ  مــع  التقييديــة  التدابيــر  تتماشــى 
ويجــب أن تكــون مائمــة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة؛ 
مقارنــة  تدخــًا  الوســائل  أقــل  تكــون  أن  يجــب  كمــا 
ــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة  بغيرهــا مــن الوســائل الت
المنشــودة؛ ويجــب أن تكــون متناســبة مــع المصلحــة 

التــي ســتحميها؛

-  وال بــد مــن احتــرام مبــدأ التناســب، ليــس فقــط فــي 
القانــون الــذي يحــدد إطــار القيــود وحــده، بــل أيضــًا فــي 
تطبيقــه مــن جانــب الســلطات اإلداريــة والقضائيــة. 
إجــراءات  إنجــاز أي  للــدول أن تكفــل ســرعة  وينبغــي 
وأن  تقييدهــا،  أو  الحقــوق  تلــك  بممارســة  متصلــة 
التدابيــر  تطبيــق  تبــرر  التــي  األســباب  توفيــر  تكفــل 

التقييديــة؛

تطبيــق  أن  إثبــات  فــي  الــدول  أخفقــت  مــا  -  وكثيــرًا 
قوانينهــا المقيــدة للحقــوق المكفولــة فــي الفقرتيــن 
ــات  ــع المتطلب ــادة 12 يتســق مــع جمي 1 و2  مــن الم
المذكــورة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 12. فتطبيــق 
القيــود، فــي أي حالــة فرديــة، يجــب أن يســتند إلــى 
شــرط  يلبــي  أن  ويجــب  واضحــة،  قانونيــة  أســس 
الضــرورة ومتطلبــات التناســب. وعلــى ســبيل المثــال، 
فــإن هــذه الشــروط لــن تلبــى إذا ُمنــع فــرد مــا مــن 
مغــادرة بلــد مــا لمجــرد أنــه يحمــل »أســرار الدولــة«، أو 
إذا ُمنــع فــرد مــا مــن الســفر داخليــًا بــدون إذن صريــح. 
ومــن جهــة أخــرى، فــإن الشــروط يمكــن أن تلبيهــا قيــود 
على دخول مناطق عســكرية ألسبـــاب متعلقـــة باألمن 
ــة اإلقامــة فــي مناطــق  القومــي، أو قيــود علــى حري

يســكنها ســكان أصليــون أو مجتمعــات أقليــات؛

المتعــددة  والبيروقراطيــة  القانونيــة  الحواجــز  -  وإن 
الجوانــب والتــي تؤثــر بــدون داٍع علــى التمتــع الكامــل 
بحقــوق األفــراد فــي التنقــل بحريــة ومغــادرة بلــد مــا، 
بمــا فــي ذلــك مغــادرة بلدهــم، واختيار مــكان إقامتهم، 
اللجنــة،  انتقــدت  رئيســي. وقــد  قلــق  هــي مصــدر 
فيمــا يتعلــق بحــق التنقــل داخــل بلــد مــا، األحــكام التــي 
تتطلــب مــن األفــراد تقديــم طلــب للســماح لهــم بتغييــر 

إقامتهــم أو التمــاس موافقــة الســلطات المحليــة فــي 
فــي  التأخيــرات  إلــى  باإلضافــة  المقصــود،  المــكان 
البــت فــي هــذه الطلبــات المكتوبــة. كمــا أن ممارســات 
الــدول تجســد مجموعــة مــن العقبــات التــي تزيــد مــن 
صعوبــة مغــادرة البلــد، خاصــة بالنســبة لمواطنيهــا. 
ومــن مظاهــر هــذه القواعــد والممارســات نجــد : عــدم 
إمكانيــة وصــول مقدمــي الطلبــات إلــى الســلطات 
المختصــة وانعدام المعلومــات المتعلقة بالمتطلبات؛ 
واشــتراط تقديــم طلــب مــن أجــل اســتمارات خاصــة 
تقديــم  وثائــق  علــى  الحصــول  طريقهــا  عــن  يمكــن 
الطلبــات المناســبة إلصــدار جــواز ســفر؛ والحاجــة إلــى 
بيانــات داعمــة لمقــدم الطلــب مــن مســتخدميه أو مــن 
أفــراد أســرته؛ وإعطــاء وصــف دقيــق لطريــق الســفر؛ و 
إصــدار جــوازات الســفر فقــط بعــد دفــع رســوم باهظــة 
تتجــاوز إلــى حــد كبيــر تكاليــف الخدمــة المقدمــة مــن 
اإلدارة؛ والتأخيــرات غيــر المعقولــة فــي إصــدار وثائــق 
المســافرين  األســرة  أفــراد  علــى  والقيــود  الســفر؛ 
جماعــة؛ واشــتراط تقديــم مبلــغ مالــي كعربــون للعــودة 
إلــى الوطــن أو إبــراز تذكــرة عــودة؛ واشــتراط إبــراز دعــوة 
مــن الدولــة المقصــودة أو مــن أشــخاص يعيشــون 
هنــاك؛ وإزعــاج مقدمــي الطلبــات، مثــًا بالتخويــف 
فقــدان  أو  باالعتقــال  التهديــد  أو  البدنــي  بالعنــف 
مــن  أو  المــدارس  مــن  األطفــال  طــرد  أو  الوظيفــة 
الجامعــات؛ ورفــض إصــدار جــواز ســفر بزعــم أن مقــدم 
الطلــب ســيلحق الضــرر بســمعة البلــد الطيبــة.  وفــي 
ــدول األطــراف أن  ضــوء هــذه الممارســات، ينبغــي لل
تســتوثق مــن أن جميــع القيــود التــي تفرضهــا تمتثــل 

ــااًل تامــًا ألحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 12؛ امتث

بهــا  المســموح  القيــود  تطبيــق  يكــون  أن  -  ويجــب 
مــع  متســقًا   12 المــادة  مــن   3 الفقــرة  بموجــب 
الحقــوق األخــرى المكفولــة فــي العهــد ومــع المبــادئ 
األساســية للمســاواة وعــدم التمييــز. وبالتالــي فــإن 
تقييــد الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن 1 
و2 مــن المــادة 12 عــن طريــق أي تمييــز أيــًا كان نوعــه، 
ســواء كان علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس 
أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو 
األصــل القومــي أو االجتماعــي أو الملكيــة أو الميــاد 
يشــكل  إنمــا  االجتماعــي،  الوضــع  أســاس  علــى  أو 
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انتهــاكًا واضحــًا للعهــد. وقــد الحظــت اللجنــة خــال 
فحصهــا لتقاريــر الــدول عــدة حــاالت تطبــق فيهــا تدابيــر 
تمنــع المــرأة مــن التنقــل بحريــة أو مــن مغــادرة البلــد إال 
بموافقــة شــخص ذكــر أو برفقتــه، وهــي حــاالت تمثــل 

انتهــاكًا للمــادة 12 أيضــًا..؛

-  وال يجــوز بــأي حــال حرمــان شــخص مــا تعســفًا مــن 
الحــق فــي الدخــول إلــى بلــده. والغــرض مــن اإلشــارة 
هــو  الســياق  هــذا  فــي  التعســف  مفهــوم  إلــى 
التشــديد علــى أنــه ينطبــق علــى أي إجــراء للدولــة، 
ســواء كان تشــريعيًا أو إداريــًا أو قضائيــًا؛ فاإلشــارة 
إليــه تضمــن بالضــرورة أن يكــون أي تدخــل، حتــى ولــو 
وغاياتــه  العهــد  أحــكام  مــع  متفقــًا  القانــون،  بحكــم 
وأهدافــه، وأن يكــون فــي جميــع األحــوال معقــواًل 
مــا تكــون  نــة. وتــرى اللجنــة أنــه قلَّ فــي الظــروف المعيَّ
هنــاك ظــروف - إذا وجــدت أصــًا - يمكــن أن تعتبــر 
معقولــة لحرمــان شــخص مــا مــن الدخــول إلــى بلــده. 
ويجــب علــى الدولــة الطــرف أال ُتْقــِدم - بتجريــد شــخص 
مــا مــن جنســيته أو بطــرده إلــى بلــد آخــر - علــى منعــه 

ــده. ــى بل تعســفًا مــن العــودة إل

  ولتوضيــح أكثــر لهــذا الحــق أوردت منظمــة هيومــن 
رايتس ووتش التدقيق اآلتي:

تحمــي حريــة التنقــل المكفولــة فــي القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، مــن حيــث المبــدأ، حــق كل شــخص 
فــي مغــادرة أي بلــد، ودخــول بلــد جنســيته، وحــق كل 
فــي  مــا  بلــد  فــي  قانونــي  بشــكل  شــخص موجــود 
التنقــل بحريــة داخــل كل أراضــي ذلــك البلــد. ال ُيمكــن 
فــرض قيــود علــى هــذه الحقــوق إال إذا كانــت مشــروعة، 
ولهــدف مشــروع، علــى أن تكــون متناســبة، بمــا يشــمل 
النظــر فــي تأثيرهــا. قــرارات حظــر الســفر وتقييــد حريــة 
التنقــل يجــب أال تكــون تمييزيــة، أو تحــرم األشــخاص مــن 
ــق  الحــق فــي التمــاس اللجــوء، أو تنتهــك الحظــر المطل
فيهــا  يواجهــون  أماكــن  إلــى  األشــخاص  إعــادة  علــى 

االضطهــاد أو التعذيــب.

الحكومــات لهــا ســلطة واســعة بموجــب القانــون الدولي 
ــر  بحظــر دخــول الزائريــن والمهاجريــن مــن دول أخــرى. غي
أن قــرارات حظــر الســفر المحليــة والدوليــة تاريخيــا لهــا 

فاعليــة محــدودة فــي منــع انتقــال العــدوى، بــل قــد تزيــد 
فــي الواقــع مــن انتشــار المــرض إذا فــّر األشــخاص مــن 

مناطــق الحجــر الصحــي قبــل فــرض حظــر الســفر.

اإلجراءات

قبــل إصــدار مرســوم بقانــون يتعلــق بســن أحــكام خاصــة 
بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات اإلعــان عنهــا قامــت 
ــد مــن اإلجــراءات منهــا )الجــدول رقــم  الســلطات بالعدي

:)6-1

+   أصــدرت ســفارة المغــرب بموســكو بيانــا وضعــت فيــه 
التواصــل  لتيســير  إلكترونيــا  أرقامــا هاتفيــة وبريــدا 
بينهــا وبيــن أبنــاء الجاليــة المغربيــة )15 مارس 2020( 
وحــددت أوقــات االتصــال، وهــذا مــا قامــت بــه ســفارة 

المغــرب بأوتــاوا بكنــدا يــوم 16 مــارس 2020؛

ــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء  +   أصــدرت وزارة التجهي
باغــا يــوم 18 مــارس يفيــد إغــاق مراكــز المراقبــة 
 19 الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداء  للمركبــات  التقنيــة 
ــة  ــة التقني مــارس، وســريان مفعــول محاضــر المراقب

إلــى تاريــخ الحــق..؛

ــن  ــوم 19 مــارس باغــا تعل ــة ي +   أصــدرت وزارة الداخلي
فيــه أنــه بعــد تســجيل بعــض التطــورات بشــأن إصابــة 
مواطنيــن غيــر وافديــن مــن الخــارج بفيــروس » كورونــا 
ــة الطــوارئ« الصحيــة،  المســتجد » تقــرر إعــان »حال
ــوم الجمعــة  ــداء مــن ي ــد الحركــة فــي البــاد ابت وتقيي
20 مــارس علــى الســاعة السادســة مســاء ألجــل غيــر 

مســمى.

 20 يــوم  والعمــال  الــوالة  الداخليــة  وزارة  +   راســلت 
نقــل  حافــات  حــركات  توقيــف  بخصــوص  مــارس 
المســافرين بيــن المــدن ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء 24 
مــارس مــع تــرك الشــركات حافاتهــا وســائقيها علــى 

أهبــة االســتعداد ألي طــارئ؛

باغــا  الحديديــة  للســكك  الوطنــي  المكتــب  +   أصــدر 
يعلــن فيــه أنــه ابتــداء مــن منتصــف ليلــة 21 مــارس 
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وإلــى  مــن  الخطــوط  قطــارات  جميــع  ســتتوقف 
ــى لنقــل  ــن الحــد األدن ــف االتجاهــات، مــع تأمي مختل
الدنيــا  الحــدود  فــي  لهــم  المرخــص  المســافرين 

القــرب؛ لقطــارات  بالنســبة 

+   21 مــارس توزيــع الســلطات المحليــة فــي جميــع أرجــاء 
التــراب الوطنــي لرخــص التنقــل االســتئنافية علــى 

أربــاب األســر؛

+  باتفــاق مــع اللجنتيــن المعنيتيــن باألمــر فــي مجلــس 
النــواب ومجلــس المستشــارين والحكومــة تــم إصــدار 
مرســوم قانــون رقــم 2.20.292 فــي 28 مــن رجــب 
1441 )23 مــارس 2020( يتعلــق بســن أحــكام خاصة 

بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات اإلعــان عنهــا؛

ــخ 24 مــارس أصــدرت الحكومــة مرســوم رقــم  +  وبتاري
2.20.293 فــي 29 مــن رجــب 1441 )24 مــارس 
2020( بإعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء 
التــراب الوطنــي لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا 
- كوفيــد 19. والــذي تنــص المــادة الثانيــة منــه علــى 

أنــه:

فــي إطــار حالــة الطــوارئ الصحيــة المعلنــة طبقــا للمــادة 
المعنيــة  العموميــة  الســلطات  تتخــذ  أعــاه  األولــى 

التدابيــر الازمــة مــن أجــل:

ســكناهم  لمحــل  األشــخاص  مغــادرة  عــدم  أ- 
الالزمــة، طبقــا  الوقائيــة  االحتياطــات  اتخــاذ  مــع 

الصحيــة؛ الســلطات  لتوجيهــات 

ب- منــع أي تنقــل لــكل شــخص خــارج محــل ســكناه، 
إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى اآلتيــة:

-  التنقــل مــن محــل الســكنى إلــى مقــرات العمــل، وال 
ســيما فــي المرافــق العموميــة الحيويــة والمقــاوالت 
الخاصــة والمهــن الحــرة فــي القطاعــات والمؤسســات 
الحكوميــة  للســلطات  بقــرارات  المحــددة  األساســية 
المعنيــة مــع مراعــاة الضوابــط التــي تحددها الســلطات 

اإلداريــة المعنيــة مــن أجــل ذلــك؛

-  التنقــل مــن أجــل اقتنــاء المنتجــات والســلع الضروريــة 
مــن  األدويــة  اقتنــاء  ذلــك  فــي  بمــا  للمعيشــة 

الصيدليــات؛

-  التنقــل مــن أجــل الذهــاب إلــى العيــادات والمصحــات 
والمستشــفيات ومختبــرات التحليــات الطبيــة ومراكــز 
الفحــص باألشــعة وغيرهــا مــن المؤسســات الصحيــة، 

ألغــراض التشــخيص واالستشــفاء والعــاج؛

مســاعدة  أجــل  مــن  ملحــة  عائليــة  ألســباب  -  التنقــل 
ــة أو فــي  األشــخاص الموجوديــن فــي وضعيــة صعب

حاجــة إلــى اإلغاثــة.

التجهيــز والتنقــل  2020 أصــدرت وزارة  مــارس   31  +
واللوجســتيك والمــاء باغــا تحــدد فيــه عــدد الــركاب 
البضائــع  لنقــل  مركبــة  لــكل  فقــط  شــخصين  فــي 
الســائقين  صحــة  علــى  حفاظــا  ومرافــق(  )ســائق 

ومرافقيهــم؛

الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  قامــت   2020 أبريــل   11  +
بالخــارج  المقيميــن  والمغاربــة  اإلفريقــي  والتعــاون 
لمواكبــة  بالخــارج  والمراكــز  البعثــات  كافــة  بتجنيــد 
والدعــم  المســاعدة  لتقديــم  العالقيــن  المواطنيــن 
ــة؛ ــة القنصلي ــة فــي إطــار الحماي خــال الطــوارئ الصحي

ــخ 24 شــعبان  +  أصــدر مرســوم رقــم 2.20.330 بتاري
ســريان  مــدة  بتمديــد   )2020 أبريــل   18(  1441
ــراب  ــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الت مفعــول حال
الوطنــي لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا - كوفيــد 

.19

تقــدم  المغــرب فــي فرنســا  2020 ســفارة  +  أبريــل 
المســاعدة والمرافقــة للعائــات التــي فقــدت أحــد 
أفرادهــا لدفنــه فــي المقابــر اإلســامية فــي فرنســا 

ــرب. ــى المغ ــن إل ــام اســتحالة نقــل الجثامي أم

مخصصــات  المغــرب  منــح  تــم   2020 أبريــل   18  +
ســياحية اســتئنافية للعالقيــن بالخــارج تصــل إلــى 20 

ألــف درهــم شــهريا؛
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+  23 أبريــل 2020 أصــدرت وزارة الداخليــة باغــا تعلــن 
فيــه أنــه تقــرر ابتــداء مــن فاتــح رمضــان حظــر التنقــل 
إلــى  مســاء  الســابعة  الســاعة  مــن  يوميــا  الليلــي 

الســاعة الخامســة صباحــا؛

+  20 أبريــل 2020 إعــان القنصليــة العامــة بدبــي أنهــا 
تمكنــت مــن إيــواء عــدد مهــم مــن المغاربــة العالقيــن 
فــي بعــض الفنــادق فــي مدينــة دبــي إلــى جانــب 

تأميــن تغذيتهــم؛

 2.20.371 رقــم  إصــدار مرســوم   2020 مــاي   19  +
الطــوارئ  حالــة  بتمديــد  رمضــان  مــن   25 موافــق 
لمواجهــة  الوطنــي  التــراب  أرجــاء  بســائر  الصحيــة 

19؛ كوفيــد   - كورونــا  فيــروس  تفشــي 

ســبتة  بمدينتــي  العالقيــن  للمغاربــة  الســماح  +  تــم 
ــى أرض الوطــن )21  ــن للدخــول إل ــة المحتلتي ومليلي

2020(؛ مــاي 

باغــا  الحديديــة  للســكك  الوطنــي  المكتــب  +  أصــدر 
يــوم 7 يونيــو حــول اتخــاذ قواعــد جديــدة للتنقــل بعــد 

االســتئناف التدريجــي للقطــارات؛

ــد هــو مرســوم  ــو 2020 إصــدار مرســوم جدي +  9 يوني
رقــم 2.20.406 صــادر فــي 7 مــن شــوال 1441 
مفعــول  ســريان  مــدة  بتمديــد   )2020 يونيــو   9(
حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء التــراب الوطنــي 
 19 كوفيــد   - كورونــا  فيــروس  تفشــي  لمواجهــة 
القيــود  مــن  بالتخفيــف  خاصــة  مقتضيــات  وســن 

بهــا. المتعلقــة 

ويمتــد مفعولــه مــن 10 يونيــو إلــى 10 يوليــوز 2020 
وهــو الــذي ســيتم تمديــده كل شــهر.

والجديــر بالذكــر  والــذي جــاء فــي هــذا المرســوم هــو 
مضمــون المــادة الثانيــة التــي تنــص علــى أنــه:

يجــوز لوزيــر الداخليــة أن يتخــذ، فــي ضــوء المعطيــات 
المتوفــرة حــول الحالــة الوبائيــة الســائدة، وبتنســيق مــع 
الســلطات الحكوميــة المعنيــة، كل تدبيــر، علــى الصعيــد 

الوطنــي، يــروم التخفيــف مــن القيــود المنصــوص عليها 
فــي المــادة الثانيــة مــن المرســوم رقــم 2.20.293 بمــا 

يتــاءم وهــذه المعطيــات.

كمــا يجــوز لــوالة الجهــات وعمــال العمــاالت واألقاليــم، 
كل فــي نطــاق اختصاصــه الترابــي، أن يتخــذوا فــي ضوء 
مقتضيــات  تطبيــق  إطــار  وفــي  نفســها،  المعطيــات 
رقــم  الذكــر  الســالف  المرســوم  مــن  الثالثــة  المــادة 
2.20.293، كل تدبيــر مــن هــذا القبيــل علــى مســتوى 

عمالــة أو إقليــم أو جماعــة أو أكثــر.

+  إعمــاال للمرســوم أعــاه قــررت الســلطات العموميــة 
يــوم 10 يونيــو، تنزيــل مخطــط التخفيــف مــن تدابيــر 
الحجــر الصحــي حســب الحالــة الوبائيــة لــكل عمالــة 
أو إقليــم وبصفــة تدريجيــة عبــر عــدة مراحــل ابتــداء 
ــم  ــو 2020. وبموجــب هــذا المخطــط ت مــن 11 يوني
تقســيم عمــاالت وأقاليــم المملكــة وفــق المعاييــر 
المحــددة مــن لــدن الســلطات الصحيــة إلــى منطقتيــن:

1- منطقة التخفيف رقم 1 التي:

- يمكــن الخــروج فيهــا دون حاجــة إلــى رخصــة اســتثنائية 
للتنقــل داخــل المجــال الترابــي للعمالــة أو اإلقليــم؛

- اســتئناف النقــل العمومــي الحضــري مــع اســتغال 
نســبة ال تتجــاوز 50 % مــن الطاقــة االســتيعابية؛

- التنقــل داخــل المجــال الترابــي بجهــة اإلقامــة بــدون 
إلزاميــة التوفــر علــى ترخيــص )االقتصــار فقــط علــى 

اإللكترونيــة(. للتعريــف  الوطنيــة  بالبطاقــة  اإلدالء 

2- منطقة التخفيف رقم 2 والتي:

-  يقتضــي الخــروج فيهــا التوفــر علــى رخصــة اســتثنائية 
للتنقــل؛

اســتغال  مــع  الحضــري  العمومــي  النقــل  -  اســتثناء 
االســتيعابية. الطاقــة  مــن   % 50 تتجــاوز  ال  نســبة 

ــة والتعــاون اإلفريقــي  ــر الشــؤون الخارجي +  أوضــح وزي
أن  البرلمــان  أمــام  بالخــارج  المقيميــن  والمغاربــة 
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عمليــات اإلعــادة للعالقيــن الســارية تتــم فــي إطــار 
الهشاشــة االجتماعيــة أو الماديــة وأن الحكومــة لــن 
تتكفــل ســوى بثمانيــة آالف مــن بيــن 32 ألــف عالــق 

.)2020 يونيــو   23(

يمكــن  أنــه  للحكومــة  بــاغ  ذكــر   2020 يوليــوز   9  +
للمواطنيــن المغاربــة المقيميــن األجانــب بالمملكــة 
ــداء مــن  ــراب الوطنــي ابت ــوج إلــى الت وعائاتهــم الول
نقــط  عبــر  الليــل  مــن منتصــف   2020 يوليــوز   14
اختبــار  تقديــم  وعليهــم  والبحريــة،  الجويــة  العبــور 
الباخــرة. أو  للطائــرة  عنــد صعودهــم   PCR الكشــف 

والنقــل  التجهيــز  وزارة  أصــدرت   2020 يوليــوز   14  +
لتأميــن  أنــه  تخبــر فيــه  واللوجســتيك والمــاء باغــا 
للمســافرين  البحــري  للنقــل  االســتثنائية  العمليــة 
حــددت 6 ســفن للنقــل البحــري تربــط بيــن مينــاء طنجــة 
والناظــور بالمغــرب وبمينائــي ســيت بفرنســا وجينــوة 

بإيطاليــا.

وقــد ســبق أن تــم تحديــد شــركتين للخطــوط الجويــة همــا 
الخطــوط الجويــة الملكيــة المغربيــة والعربيــة للنقــل عبــر 

الجو.

إليــواء  مؤسســات  العموميــة  الســلطات  +  وفــرت 
ــن بحــرا وجــوا فــي عــدد  واســتقبال العالقيــن العائدي
مــن المراكــز منهــا مارتيــل والســعيدية وأكاديــر ...، 
حيــث ظلــوا بهــا لمــدة 14 يومــا تحــت الرعايــة الصحيــة 

والتدابيــر األمنيــة.

بإغــاق  قــرارا  الحكومــة  أصــدرت   2020 شــتنبر   6  +
المــدارس وحظــر التنقــل الليلــي لمــدة 14 يومــا بالــدار 
ــة فــي بعــض  ــراءات مماثل البيضــاء، وقــد قامــت بإج
المــدن التــي استشــرى فيهــا الوبــاء كفــاس ومكنــاس 

ومراكــش وطنجــة.

+  قامــت الســلطات اإلقليميــة بخلــق لجــان لليقظــة مــن 
أجــل تتبــع وتقييــم الحالــة الوبائيــة، واتخــاذ اإلجــراءات 

والقــرارات المناســبة حســب تطــور الوبــاء.

االختالالت

+  قــام المواطنــون والمواطنــات العالقــون فــي الخــارج 
ــاد الســبل  ــل إيج ــات مــن أج بعــدة تظاهــرات واحتجاج
اللتحاقهــم بالتــراب الوطنــي مــن جهــة ومــن جهــة 
أخــرى بســبب عــدم التوصــل بالدعــم والمســاعدة أو 
الجــوي  النقــل  بســبب المحســوبية أو غــاء أســعار 

)الجــدول رقــم 6-2(.

عــدم  بســبب  باالحتجــاج  المواطنيــن  بعــض  +  قــام 
تمكينهــم مــن الســفر لالتحــاق بعائاتهــم. وبــرزت 
ظواهــر جديــدة بخصــوص االلتحــاق بالقــرى والمــدن 
التــي يقطنونهــا بقطــع عشــرات الكيلومتــرات مشــيا 
علــى األقــدام، وازدهــرت عمليــات تهريــب المواطنيــن 
مــن المــدن الكبــرى إلــى األقاليــم المحيطــة بهــا أو 

المجــاورة لهــا )الجــدول رقــم 6-4( 

كمــا قــام شــبان مغاربــة أو أفارقــة باقتحــام األســاك 
الشــائكة هربــا مــن ســبتة المحتلــة فــي هجــرة عكســية، 
الحــدود  عبــور  أربــع نســاء مغربيــات مــن  نجحــت  وقــد 
البحريــة والفــرار مــن هــذه المدينــة )الجــدول رقــم 6-3(.

التواصــل  غيــاب  إلــى  االحتجاجــات  هــذه  +  وتعــود 
مــن  كثيــر  فــي  والعالقيــن  للعالقــات  بالنســبة 
بهــم؛  التكفــل  وضعــف  والســفارات،  القنصليــات 
فباســتثناء 6500 مــن بيــن 32 ألــف عالقة/عالــق هــم 
مــن  المســتفيدين  عــدد  أن  كمــا  اســتفادوا،  الذيــن 

آالف.  8 يتجــاوز  لــم  النقــل 

ارتبــاك  إلــى  يــؤدي  ممــا  الفوريــة  القــرارات  +  اتخــاذ 
المواطنــات والمواطنيــن، وأحســن مثــال لمــا تقــرر 
إغــاق مدينــة الــدار البيضــاء قبيــل عيــد األضحــى، 
األمــر الــذي أدى إلــى ضغــوط علــى الطرقــات طالــت 
مخــارج المدينــة لتصــل إلــى مناطــق بعيــدة كتيشــكا.

المواطنــات  جميــع  إلــى  المعلومــة  وصــول  +  عــدم 
منــه  والحــد  التنقــل  بحــذر  والخاصــة  والمواطنيــن 
بســبب عــدم نشــر باغــات لجــان اليقظــة، وقــد الحظنا 

أن هنــاك مــن كان ينشــر أو يســرب محاضرهــا.
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+  وجــود ارتبــاك كبيــر فــي مــد المواطنــات والمواطنيــن 
برخــص التنقــل االســتثنائية، وذلــك فــي بدايــة تطبيق 
الحجــر الصحــي؛ ممــا أدى إلــى تجمعــات للمواطنــات 

والمواطنيــن أمــام بعــض القيــادات والمقاطعــات.

بضــرورة  المتنقليــن  مــن  العمــال  مطالبــة  أن  كمــا 
لــدن  التنقــل المســلمة مــن  المصادقــة علــى رخصــة 
رب العمــل، أثقــل كاهــل هــؤالء بمصاريــف التنقــل مــن 
الباشــويات والقيــادات والعمــاالت مــن  إلــى  ديارهــم 
جهــة، وضيــاع أيــام العمــل نتيجــة تجديــد هــذه المصادقــة 
كل عشــرة أيــام بالنســبة لبعــض الســلطات المحليــة، 

وقــد طالــت هــذه الممارســة حتــى أربــاب العمــل.

يكــن  لــم  والعالقــات  للعالقيــن  الموجــه  +  الخطــاب 
واضحــا بخصــوص إمكانيــة انتقــال الوبــاء، وإن كان 
صحيحــا فهــل قامــت الســلطات بالواجــب لحمايتهــم 
وحمايــة الوطــن مــن ذلــك؟ )الجــدول رقــم .5-6 يبيــن 

انتقــال الوبــاء مــع العالقيــن(

وأساســا  للداخليــة،  الواســعة  الصاحيــات  +  إعطــاء 
للــوالة والعمــال يمكــن أن يضــر باإلجــراءات والتدابيــر 
ــرا  المتخــذة، خاصــة وأن لجــان اليقظــة اســتبعدت كثي
مــن المكونــات التــي يمكــن أن تســهم فــي القــرارات 
المجتمــع  العمــل وممثلــي  كأربــاب  التــي تصدرهــا 

المدنــي ونهــج مقاربــة النــوع فيهــا...

التوصيات

بالتدابيــر  المرتبطــة  الجيــدة  الممارســات  +  تجميــع 
وصياغــة  الجائحــة،  لمواجهــة  المتخــذة  واإلجــراءات 
دليــل خــاص بمواجهــة الكــوارث واألزمــات والجوائــح 

. مســتقبا

اإلقليميــة  اليقظــة  لجــن  عضويــة  توســيع  +  ضــرورة 
المجتمــع  عــن  ممثليــن  تضــم  بحيــث  والوطنيــة، 
ورجــال  ونســاء  والمنتخبيــن  والمنتخبــات  المدنــي 
مقاربــة  االعتبــار  بعيــن  واألخــذ  وغيرهــم،  األعمــال 

ذلــك. فــي  النــوع 

+  ضــرورة تقييــد الصاحيــات الممنوحــة لــوزارة الداخليــة 
وأساســا للــوالة والعمــال بخصــوص تدابيــر وإجــراءات 

مواجهــة األزمــات والكــوارث واألوبئــة.

+  تقويــة التواصــل بيــن جميــع المســؤولين علــى تنفيــذ 
ــذة والمســتجدة  ــرارات المتخ القوانيــن بخصــوص الق
لتجويــد تعاملهــم مــع المواطنــات والمواطنيــن فــي 

مثــل حــاالت الكــوارث واألزمــات والجوائــح.
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7

حقوق المهاجرات والمهاجرين والالجئات والالجئين

تنــص توجيهــات المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
وحقــوق   19 كوفيــد  حــول   2020 أبريــل   7 بتاريــخ 

أنــه: علــى  المهاجريــن 

  يتســاوى جميــع األشــخاص فــي إقليــم دولــة مــا أو 
ــن لواليتهــا، بغــض النظــر عــن جنســيتهم أو  الخاضعي
وضعهــم القانونــي كمهاجريــن، فــي حــق الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة. وعلــى الــدول االلتــزام بضمــان 

الحق في الصحة للجميع دون تمييز؛

وإداريــة  وسياســية  تشــريعية  تدابيــر  اتخــاذ    ينبغــي 
االتصــال، لضمــان  تدابيــر  ذلــك  فــي  بمــا  وعمليــة، 
وصــول المهاجريــن فــي الوقــت المناســب وعلــى نحــو 
فعــال إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة، وحصولهــم علــى 
الســلع والخدمــات الصحيــة، فــي جميــع مراحــل الهجرة، 
بغــض النظــر عــن وضــع الهجــرة. وينبغــي أن تشــمل 
هــذه التدابيــر »وســائل وقائيــة« لفصــل اإلجــراءات 
المتعلقــة بإنفــاذ قوانيــن الهجــرة عــن توفيــر الخدمــات 
التواصــل  رســائل  توضــح  أن  وينبغــي  الصحيــة. 
والحمــات اإلعاميــة العامــة أنــه لــن تتــم معاقبــة أو 
اســتهداف المهاجريــن فــي أوضــاع غيــر نظاميــة فــي 
إطــار إنفــاذ قوانيــن الهجــرة عنــد ســعيهم إلــى الحصول 

على خدمات الرعاية الصحية؛

  ينبغــي أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بطــرق الوقايــة 
والعــاج   19  - كوفيــد  لمــرض  المبكــر  والتشــخيص 
منــه، وكذلــك التدابيــر المتخــذة للتصــدي النتشــاره، 
متاحــة للمهاجريــن بلغــة يفهمونهــا وبالصيــغ التــي 

يمكنهم الوصول إليها؛

نشــر  إلــى  التوعيــة  جهــود  تهــدف  أن    ينبغــي 
المعلومــات، وذلــك بالمشــاركة الفعالــة للمهاجريــن 

والجهــات الفاعلــة التــي لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى 
المهاجرين، بما في ذلك على طول طرق الهجرة.

 وبخصوص احتجاز المهاجرين:

الهجــرة  ومخيمــات  المهاجريــن  احتجــاز  مراكــز  -  تعتبــر 
وغيرهــا مــن األماكــن التــي يحــرم فيهــا المهاجــرون 
مــن حريتهــم أماكــن عاليــة الخطــورة النتشــار األمــراض 
تكــون  مــا  غالبــا  األماكــن  هــذه  إن  حيــث  المعديــة، 
ــاه  ــة والغــذاء ومي ــة الصحي ــى الرعاي مكتظــة وتفتقــر إل

والنظافــة. الصحــي  الصــرف 

-  ينبغــي للــدول أن تعطــي األولويــة العاجلــة لإلفــراج 
ــر  ــل غي ــة مــن البدائ ــن وأن تضــع مجموع عــن المهاجري
اإلنســان  حقــوق  مراعــاة  علــى  القائمــة  االحتجازيــة 
مــن أجــل حمايــة حقــوق المهاجريــن والموظفيــن فــي 

مرافــق احتجــاز المهاجريــن وصحتهــم؛

-  بمــا أن احتجــاز المهاجريــن ال يخــدم مطلقــًا مصلحــة 
الطفــل الفضلــى، ينبغــي اإلفــراج فــورًا عــن األطفــال 

وأســرهم؛

-  ينبغــي للــدول أن تكفــل حصــول المفــرج عنهــم مــن 
مراكــز احتجــاز المهاجريــن علــى الســكن المائــم ومــا 

يكفــي مــن الغــذاء والخدمــات األساســية.

اإلجراءات

   اإليواء

خــال فتــرة الحجــر الصحــي الكامــل و)20 مــارس 20 
يونيــو( تــم إيــواء المهاجــرات والمهاجريــن فــي مراكــز 
كالمشــردين  المغاربــة  مــن  الهشــة  للفئــات  خصصــت 
وعابــري الســبيل ... والتــي أقامتهــا بعــض الســلطات 
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مــع  بتعــاون  الترابيــة  الجماعــات  وأساســا  العموميــة 
وأكاديــر  مراكــش  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
وتزنيــت وتارودانــت والعيــون ... )الجــدول رقــم 7-1(.

  رخص التنقل الخاصة

تــم تمكيــن العديــد مــن األســر فــي كثيــر مــن المــدن 
مــن رخــص التنقــل الخاصــة بالتطبيــب أو اقتنــاء األدويــة 
تدخلــت  األحيــان  بعــض  وفــي  الغذائيــة،  والمــواد 
المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان باســم مجموعــة 
مــن المنظمــات المدنيــة مــن أجــل ذلــك كمــا هــو الحــال 
ــات جمــة  ــن ســجلت صعوب ــة وجــدة، فــي حي فــي مدين

فــي مدينــة الناظــور.

  المهاجرات والمهاجرون المصابون بالجائحة

تــم اســتقبال المصابيــن مــن المهاجــرات والمهاجريــن 
بكوفيــد 19 فــي المستشــفيات المغربيــة دون تمييــز، 
وكباقــي  المغاربــة،  والمواطنيــن  المواطنــات  كباقــي 
ــاص  ــوا العــاج الخ ــن بالمغــرب، وتلق ــب المقيمي األجان
بعــد إجــراء التحاليــل الخاصــة بذلــك، وأساســا فــي مدينــة 
مراكــش والعيــون ... ولــم تســجل أيــة حالــة وفــاة فــي 

صفوفهــم..

  الدعم الصحي والغذائي

تــم تمكيــن هــذه الفئــة فــي عــدد مــن المــدن التــي 
وأكاديــر  والربــاط  ووجــدة  كالبيضــاء  بهــا،  يتواجــدون 
مــن  اإليــواء،  مراكــز  فيهــا  أقيمــت  التــي  والمــدن 
المطهــرات الصحيــة والكمامــات والمســاعدات الغذائيــة 
ومنظمــات  الترابيــة  الجماعــات  بعــض  طريــق  عــن 
المنظمــات  طــرف  مــن  ثــم  أوال  المدنــي  المجتمــع 
الاجئيــن  لشــؤون  الســامية  كالمفوضيــة  الدوليــة 
ــدة  ــرة ومنظمــة األمــم المتح ــة للهج والمنظمــة العالمي
للطفولــة، وذلــك فــي إطــار الشــراكات التــي تجمعهــا 
مــع عــدة منظمــات مــن المجتمــع المدنــي، ومــن بعــض 
الخــاص  القطــاع  وشــركات  والمحســنين  المحســنات 

)7-1 رقــم  )الجــدول 

  عدم إخالء الدور التي يقطنها المهاجرون

يقطنهــا  كان  دور  أو  مخيمــات  إخــاء  يســجل  لــم 
ــن وضعيتهــم  ــرات بغــض النظــر ع ــرون والمهاج المهاج
القانونيــة مــع بعــض االســتثناءات فــي إقليــم واحــد.

بعد الحجر الصحي الكامل

  تطــور عــدد المهاجــرات والمهاجريــن المحاوليــن الهجــرة 
إلى أوروبا:

عرفــت البــاد حركيــة قويــة بعــد شــهر يوليــوز، حيــث 
تــم تســجيل انزيــاح كبيــر للمهاجــرات والمهاجريــن نحــو 
األقاليــم الجنوبيــة بــدءا مــن كلميــم والعيــون فالداخلــة، 
وتحركــت قــوارب المــوت نحــو جــزر الكنــاري بأعــداد لــم 
تشــهدها المنطقــة منــذ أكثــر مــن عقــد، حيــث ســّجل 
رقمــا قياســيا   2020 أكتوبــر   10 الســبت  يــوم  مثــا 
ــغ عــدد المهاجــرات  ــن بل ــا )1015مهاجــرا( فــي حي يومي
 450 الكنــاري  جــزر  إلــى  وصلــوا  الذيــن  والمهاجريــن 
مهاجــرا خــال 9 أشــهر الماضيــة؛ ممــا أدى إلــى وصــول 
حوالــي17000 مهاجــر مــع أواخــر شــهر أكتوبــر )الجــدول 

رقــم 7-2(.

  أكــد مقــرر وزارة التربيــة الوطنيــة رقــم 020.20 بتاريــخ 
الدراســية  الســنة  تنظيــم  بشــأن   2020 غشــت   5
2021-2020 علــى تســجيل وإعــادة تســجيل األطفال 
المؤسســات  فــي  والمتعلميــن  والمتعلمــات 
المهاجريــن،  وأبنــاء  األجانــب  أبنــاء  مــن  التعليميــة 
وإدراجهــم ضمــن المســتفيدين مــن عمليــات الدمــج 

االجتماعي ما بين 01 و05 شتنبر 2020.

االختالالت

  أمحاولة اقتحام الثغرين المحتلين

مليليــة  مدينــة  ســياج  القتحــام  محاولــة  تســجيل  تــم 
المحتلــة، ممــا أدى إلــى وفــاة مهاجــر علــى إثــر نوبــة 
المــكان  عيــن  مــن  اســتقيناها  إفــادات  قلبيــة حســب 
شــهدت  كمــا  اإللكترونيــة،  المواقــع  بعــض  وأكدتهــا 
عبــر  جماعيــة  هجــرة  محاولــة  المحتلــة  ســبتة  مدينــة 
الســباحة كان أغلــب أفرادهــا مــن المغاربــة )الجــدول رقــم 

.)7-3
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  أارتفاع عدد شبكات التهجير

مــن  عــدد  علــى  القبــض  األمنيــة  الســلطات  ألقــت 
المهاجــرات  تهريــب  فــي  تشــتغل  التــي  الشــبكات 
والمهاجريــن فــي العديــد مــن المــدن المغربيــة، ناهيــك 
ــا ســابقا  ــار فــي البشــر المشــار إليه ــن شــبكات االتج ع

.)7-4 رقــم  )الجــدول 

  أعمليات إنقاذ المهاجرين

قــوارب  مــن  كثيــر  إنقــاذ  األمنيــة  الســلطات  حاولــت 
الســواحل  فــي  ســواء  عددهــا  ارتفــع  التــي  المــوت 
المتوســطية أو األطلســية الجنوبيــة، كمــا قامــت بإحبــاط 

رقــم 7-5(. )الجــدول  المحــاوالت  العديــد مــن 

  أالوفيات في صفوف المهاجرين

تــم تســجيل عــدد مــن الوفيــات فــي صفــوف المحاوليــن 
ــزء مــن هــؤالء  ــر وكان ج ــر أو الب ــرة ســواء فــي البح الهج

مــن المواطنيــن المغاربــة )الجــدول رقــم 7-6(.

  أالهجرة العكسية

تــم تســجيل عــودة »حراكــة« مغاربــة وأفارقــة، بــل وحتى 
الجئيــن ســوريين إلــى المغــرب فــي هجــرة عكســية لــم 

تســجل مــن قبــل )الجــدول رقــم 7-7(.

  أالترحيل

ــل عشــرات المهاجــرات  ــات لترحي ــم تســجيل عــدة عملي ت
ــون  ــن نحــو بلدانهــم منهــم ســنغاليون وغيني والمهاجري

عــدد  ترحيــل  تــم  كمــا  بلدانهــم،  قنصليــات  بموافقــة 
منهــم داخليــا مــن أبــواب الصحــراء إلــى شــمال المغــرب، 
المغربيــة  الحــدود  إلــى  منهــم  عشــرات  اقتيــاد  وكــذا 

الجزائريــة )الجــدول رقــم 7-8(. 

الاجئات والاجئون

اإلجراءات

-  تــم توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن المفوضيــة الســامية 
لشــؤون الاجئيــن والمجلــس الوطنــي لهيئــة األطبــاء 
لتيســير حصــول الاجئــات والاجئيــن وطالبــي اللجــوء 
فيــروس  تفشــي  ومكافحــة  الصحيــة  الرعايــة  علــى 
ــة الحجــر  ــراب الوطنــي طيل ــا المســتجد فــوق الت كورون

الصحــي.

بشــراكة  للتخطيــط،  الســامية  المندوبيــة  -  أنجــزت 
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  مــع 
لتقييــم  بالمغــرب،  الاجئيــن  حــول  بحثــا  الاجئيــن، 
آثــار جائحــة كوفيــد 19 علــى الوضعيــة االقتصاديــة 

الســاكنة. لهــذه  والنفســية  واالجتماعيــة 

فئــات  مختلــف  تمثــل  أســرة   600 العينــة  -  وشــملت 
الاجئيــن...

-  وتبيــن نتائــج هــذا البحــث بعــض المؤشــرات وبوضــوح 
أوضــاع هــذه الفئــة والتــي مــن بينهــا:

وعلــى  المــواد  بعــض  لديهــا  توفــرت  الفئــة  هــذه  أن 
المثــال: ســبيل 

المواد المطهرةمواد التنظيفاألقنعة الواقيةالتوفر على

 48.1 % 62.4 % 68.1 % بكميات كافية

15.8 % 24.9 % 24.9 % بكميات غير كافية

36.1 % 12.7 % 7 % ال تتوفر عليها
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 %  73.9 وأن  أدويــة  علــى  توفــر  نصفهــم  أن  علــى 
منهــم حصــل علــى الرخصــة االســتثنائية للخــروج مــن 
 42 وأن  الصحــي،  الحجــر  فتــرة  خــال  التبضــع  أجــل 
تلقــوا مســاعدات غذائيــة مــن مؤسســات  % منهــم 

أساســا... والجيــران  المدنــي  المجتمــع 

)يمكــن الرجــوع إلــى موقــع المندوبيــة الســامية للتخطيط 
لاطــاع علــى باقــي نتائــج البحــث حــول تأثيــر كوفيــد 
19 علــى الوضعيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية 

لاجئيــن بالمغــرب(.

خالصات وتوصيات

ــر فــي تمكيــن األســر  ــر كبي ــاك تأخي ــه كان هن -  ياحــظ أن
المهاجــرة مــن رخــص التنقــل الخاصــة بالتزويــد بالمــواد 
الصحيــة والغذائيــة، والرفــض الــذي عبــرت عنــه بعــض 
بمدينــة  وخاصــة  األمــر  هــذا  بخصــوص  الســلطات 

الناظــور.

وتزويدهــا  جهــة  مــن  الفئــة  هــذه  إيــواء  فــي  -  تأخيــر 
بالمســاعدات الخاصــة بالحمايــة مــن كمامــات ومــواد 

الغذائيــة. المــواد  ومــن  التطهيــر 

مــن  والمهاجريــن  المهاجــرات  مــن  العشــرات  -  ترحيــل 
القانــون  تطبيــق  دون  والداخلــة...  العيــون  مطــاري 
الجــاري بــه العمــل ومخافــة مــن  وجــود أشــخاص بيــن 
ليــن  مــن طالبــي اللجــوء خاصــة مــن دولــة مالــي  المرحَّ
أوضاعــا سياســية  الفتــرة  هــذه  خــال  عرفــت  التــي 

متأزمــة؛

لذلك توصي المنظمة ب:

المختصــة  والســلطات  البرلمــان  بتبنــي  -  التســريع 
قانــون:  لمشــروعي 

األجانــب  وإقامــة  بدخــول  المتعلــق   72.17 -  رقــم 
وبالهجــرة.  المغربيــة  بالمملكــة 

-  رقــم 66.17 المتعلــق باللجــوء وشــروط منحــه، وهمــا 
ــان اللــذان تمــت صياغتهمــا منــذ ســنة 2014  القانون

ولــم يراوحــا مكانهمــا.

 أن يتبنــى القانونــان المكتســبات التــي تمــت مراكمتهــا 
باســتحضار التزامــات المغــرب الدوليــة فــي هــذا المجــال 
وخاصــة اتفاقيــة جنيــف لســنة 1951 الخاصــة باللجــوء 
واتفاقيــة حمايــة العمــال المهاجريــن وأســرهم لســنة 

.1990

 األخــذ بالتوجيهــات األمميــة ومبادئهــا بخصــوص التعامل 
مــع المهاجريــن والاجئيــن وحمايتهم.

 -  تكثيــف التعــاون الدولــي واإلقليمــي للحــد مــن ظاهــرة 
الهجــرة غيــر النظاميــة.
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الحق في الوصول إلى المعلومة ومحاربة األخبار 
الزائفة واحترام حرية التعبير والصحافة

بالفضــاء  الخاصــة  المتحــدة  األمــم  وثيقــة  تطرقــت 
مــاي   4 فــي  المؤرخــة  كوفيــد19-،  لجائحــة  المدنــي 
2020 إلــى ضــرورة إتاحــة الوصــول إلــى المعلومــات 

عبــر:  وذلــك  ممكــن،  قــدر  بأقصــى 

إلــى    ضمــان وصــول جميــع األفــراد، دون اســتثناء، 
المعلومــات ذات الصلــة والموثوقــة عــن األزمــة، بمــا 
تســتجيب الحتياجــات  محــددة  معلومــات  ذلــك  فــي 
ولغــات  بتنســيقات  المعلومــات  وإتاحــة  الجنســين. 
لــذوي  مناســبة  قوالــب  وفــي  فهمهــا،  يســهل 
االحتياجــات الخاصــة، بمــن فــي ذلــك األشــخاص ذوو 
اإلعاقــة، والتأكــد مــن وصــول المعلومــات لمــن لديهــم 
علــى  القــدرة  لهــم  ليســت  مــن  أو  محــدودة  قــدرة 

القراءة؛

  تســهيل الوصــول إلــى اإلنترنــت: عندمــا تكــون وســائل 
االتصــال األخــرى مقيــدة يكــون الوصــول للمعلومــات 
ــر  ــت حاســما بشــكل خــاص. وال يمكــن تبري ــر اإلنترن عب
فــرض قيــود علــى الوصــول إلــى اإلنترنــت، بمــا فــي 
ذلــك عمليــات اإلغــاق، علــى أســاس النظــام العــام أو 
الــدول  تتخــذ  أن  ينبغــي  القومــي.  األمــن  أســس 
والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة، كلمــا كان ذلــك 
الســن  كبــار  نطــاق وصــول  لتوســيع  تدابيــر  ممكنــا، 
وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي فقــر واألكثــر عرضــة 
المهمشــة  والمجتمعــات  والفتيــات  والنســاء  للخطــر 

إلى خدمات اإلنترنت؛

  ينبغــي معالجــة المعلومــات المغلوطــة الضــارة بجهود 
منســقة لتوفيــر معلومــات موثوقــة ودقيقــة، بــدال 
مــن  كبيــرة  كميــات  مناهضــة  علــى  العمــل  مــن 

ــة تعســفية،  ــى رقاب ــا إل ــؤدي غالب المعلومــات؛ ممــا ي
إعطــاء  علــى  التركيــز  والشــركات  الــدول  علــى  يجــب 
ذات  مصــادر  مــن  الموثوقــة  للمعلومــات  أهميــة 
مصداقيــة وتعزيــز محــو األميــة فــي مجــال وســائل 

التواصل االجتماعي؛

  يجــب أن تســتند قــرارات إزالــة المعلومــات المغلوطــة 
ومتاحــة  واضحــة  معاييــر  إلــى  كوفيــد19-  بشــأن 
قيــام  مــع  لاســتئناف،  قابلــة  تكــون  وأن  للجمهــور 
ــى اســتخدام  ــوى وإجبارهــا عل ــح المحت الشــركات بتنقي
الــذكاء االصطناعــي بســبب وجــود الموظفيــن فــي 
العــزل، كمــا يجــب عليهــا زيــادة الشــفافية بشــأن هــذه 
لمتطلبــات  الكامــل  االمتثــال  وضمــان  التدابيــر، 
التناســب بموجــب القانــون الدولــي، وأن يكــون هنــاك 
فــرص لانتصــاف والجبــر. ويجــب أال تنتهــك قــرارات 
إزالــة »المعلومــات المغلوطــة« حــق مناقشــة التدابيــر 
التــي تفرضهــا الســلطات لمكافحــة انتشــار الفيــروس 

والتدابير األخرى المتخذة في هذا السياق.

وقــد ســبق أن طالــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
ــرام حقــوق  ــى احت ــم إل ــل 2020 دول العال ــخ 4 أبري بتاري
اإلنســان، خــال مكافحتهــا لفيــروس كورونــا المســتجد، 
بشــأن  المضللــة  المعلومــات  خطــورة  مــن  محــذرا 

الفيــروس، وقــال فــي تســجيل مصــور:

»بينمــا يحــارب العالــم جائحــة كورونــا شــهد أيضــا جائحــة 
أخــرى، وهــي المعلومــات المضللــة حــول الفيــروس، 
ودعــا الجميــع إلــى االتحــاد ضــد هــذا المــرض عبــر الوثــوق 
بالعلــم وبالصحفييــن الذيــن يدققــون فــي قصصهــم 

اإلخباريــة، )14 أبريــل 2020(«.
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اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  وثيقــة  ركــزت 
الخاصــة بالفضــاء المدنــي وجائحــة كوفيــد 19، المؤرخــة 
مــن مشــاركة  الحــد  عــدم  علــى   ،2020 مــاي   4 فــي 
أصحــاب المصلحــة والتعليقــات النقديــة ..وذلــك بالتأكيــد 

علــى مــا يأتــي:

إلــى  الوصــول  علــى  المفروضــة  القيــود  تنتهــك    ال 
تجريــم  أو  والقيــود  والرقابــة  الصلــة  ذات  البيانــات 
اإلنســان  حقــوق  مجــال  فــي  الصحفــي  النشــاط 
التدابيــر  فــي  الثقــة  أيضــًا  تضعــف  بــل  فحســب، 
الصحيــة التــي تتخذهــا الســلطات؛ ممــا يــؤدي إلــى 
اإلنســان  علــى صحــة  المحتملــة  التهديــدات  تفاقــم 
وحياتــه. نحــن بحاجــة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلــى 
تدفــق المعلومــات ووصــول النــاس إليهــا، والتأكــد مــن 

أن ذلك يحدث في بيئة آمنة؛

مســاحة  توفيــر  اإلعــام  ووســائط  للــدول    ينبغــي 
العلمــاء،  فيهــم  بمــن  والخبــراء،  الطبييــن  للمهنييــن 
للتحــدث بحريــة وتبــادل المعلومــات مــع بعضهــم ومــع 
أو  تأديبيــة  إجــراءات  باتخــاذ  تهديــد  دون  الجمهــور، 
االنتقــام منهــم. يعتبــر توفــر اإلجــراءات اآلمنــة لإلبــاغ 
عــن المخالفــات فــي القطــاع الصحــي أمــرا حاســما 
أثنــاء أداء هــؤالء ألعمالهــم دون خــوف مــن الدعــاوى 

القضائية االنتقامية والترهيب؛

ــي تســتند  ــر والت ــى التعبي ــي تعاقــب عل ــن الت   القواني
أو  الزائفــة«  »األخبــار  مثــل  غامضــة  مفاهيــم  إلــى 
بجائحــة  يتعلــق  فيمــا  المغلوطــة  المعلومــات 
الشــرعية  متطلبــات  مــع  تتوافــق  ال  كوفيــد19-، 
والتناســب. إن إســكات األصوات الناقدة أو المعارضة 
أو فــرض عقوبــات جنائيــة علــى بيانــات غيــر دقيقــة 
وأي  الثقــة  يقــوض  ســوف  بكوفيــد19-  تتعلــق 

استجابة صحية فعالة.

اإلجراءات

)الجدول رقم 8-1(

ــا،  +  تزامــن دخــول المغــرب فــي مرحلــة مكافحــة كورون

ــة الطــوارئ  والوقايــة منهــا باإلعــداد لإلعــان عــن حال
الصحيــة مــع الدخــول الكلــي حيــز التنفيــذ للقانــون 
رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
أنــه  علــى   27 فصلــه  ينــص  والــذي  المعلومــات 
علــى  الحصــول  حــق  والمواطنيــن  للمواطنــات   «
المعلومــات الموجــودة فــي حــوزة اإلدارة العموميــة 
المكلفــة  والهيئــات  المنتخبــة  والمؤسســات 
12 مــارس  العــام«، انطاقــا مــن  المرفــق  بمهــام 
2020. ولتيســير عمليــة الحصــول علــى المعلومــة 
علــى  للحصــول  إلكترونيــة  بوابــة  الــوزارة  أحدثــت 
تلقــي  مــن  تمكــن   )chafafiya.ma(المعلومــات
ومعالجتهــا  المعلومــات  علــى  الحصــول  طلبــات 
ــة. كمــا تمكــن  ــرد عليهــا بطريقــة إلكتروني وتتبعهــا وال
هــذه البوابــة األشــخاص المكلفيــن مــن لــدن إدارتهــم 
المعلومــات  طلبــات  معالجــة  مســطرة  ضبــط  مــن 
والتحكــم فــي آجــال الــرد عليهــا طبقــا لمقتضيــات 

القانــون. هــذا 

+  إال أن المعلومــة المقصــودة فــي هــذا التقريــر الــذي 
هــي  اإلنســان  لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة  أعدتــه 
ــد19-،  ــروس كوفي المعلومــة المرتبطــة بمكافحــة في
والوقايــة منــه، خاصــة أمــام انتشــار األخبــار الزائفــة 
ســواء علــى الصعيــد الوطنــي أو الدولــي. وفــي هــذا 
المضمــار أكــدت وزارة الداخليــة يــوم 17 مــارس علــى 
أن جميــع اإلجــراءات والتدابيــر االســتباقية واالحترازيــة 
التــي يتــم اتخاذهــا للحــد مــن آثــار انتشــار فيــروس 
كورونــا المســتجد كوفيــد19-، يتــم اإلعــان عنهــا عبــر 

ــوات الرســمية. القن

الســمعي  لاتصــال  األعلــى  المجلــس  +  أوصــى 
يــوم  المنعقــدة  العامــة  جلســته  خــال  البصــري 
التواصلــي  المجهــود  يتســم  بــأن  مــارس   17
العمومــي المعتمــد لمحاربــة انتشــار فيــروس كورونــا 
بشــمولية أكبــر، وبــأن يكــون الولــوج إلــى الرســائل 
ــن، مســجا المجهــود  ــكل المواطني ــا ل ــة متاح المبثوث
االســتثنائي للتواصــل والتحســيس بهــذه الجائحــة، 
والقنــوات  لإلذاعــات  العــام  باإلســهام  أشــاد  كمــا 

والخاصــة... العموميــة  التلفزيــة 
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ــو  ــة تســتخدم الرادي ــاب األســر المغربي ــة أرب +  إذا كان أغلبي
والقنــوات التلفزيــة الوطنيــة بشــكل رســمي بنســبة 87 
% )وهــذه النســبة أعلــى فــي الوســط القروي منها في 
الوســط الحضــري، حيــث تصل علــى التوالي إلــى 84 % 
ــا  ــة كورون ــار الخاصــة بجائح ــإن اســتقاء األخب و93 %(، ف
كان مصدرهــا هــذه القنــوات واإلذاعــات؛ إذ لــم تمثــل 
الشــبكات االجتماعيــة ســوى 6 % فقــط حســب مذكــرة 
فــي شــأن نتائــج البحــث حــول تأثيــر فيــروس كورونــا علــى 
الوضع االجتماعي واالقتصادي والنفســي لألســر الذي 

قامــت بــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط.

وقــد قــام قطــاع اإلعــام العمومــي العــام والخــاص 
الجوانــب  جميــع  تغطيــة  بخصــوص  جبــارة  بمجهــودات 
المرتبطــة بجائحــة كورونــا، وهــذا مــا أكــده التقريــر الصــادر 
عــن الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري حــول 
لفتــرة  الوطنيــة  الخدمــات اإلذاعيــة والتلفزيــة  مواكبــة 
ــن  ــا بي ــرة م ــد19- للفت ــن كوفي ــر الصحــي الناجــم ع الحج
يونيــو، والصــادر فــي شــهر غشــت  مــارس و30   23
البصــري  الســمعي  العــرض  أن  علــى  أكــد  إذ  2020؛ 
العــام خــال هــذه الفتــرة قــد خصــص 5 % مــن البرامــج 
الطــوارئ  بحالــة  للتعليــم و45 % لمضاميــن متصلــة 
ــن األخــرى. كمــا  ــة، والباقــي أي 50 % للمضامي الصحي
إلــى تنــاول الخدمــات اإلذاعيــة للمواضيــع ذات  أشــار 
الصلــة بالجائحــة، حيــث نجــد مثــا أن اإلذاعــة الوطنيــة 
خصصــت لهــا 62 % مــن حصــة البــث تليهــا إذاعــة الربــاط 
الدوليــة بـــ 56 % واإلذاعــة األمازيغيــة بـــ 53 %...، كمــا 
يمكــن ذكــر المجهــود الخــاص الــذي قامــت بــه الخدمــات 
الخاصــة التــي فاقــت نســبة البــث 50 %، نــورد منهــا:

- ميدي 1 تيفي 84 %

- إم.إف.إم 75 % 

- شدى إف.إم 68 %

- إذاعة أصوات 76 %

- راديو مارس 62 %

- مدينة إف.إم 60 %

- ميد راديو 56 %

- ميدي 1  52 % 

+  واجهــت الســلطات الحكوميــة مــن قطاعــات مختلفــة، 
الصحــة والتعليــم والنقــل والداخليــة واإلدارة العامــة 
لألمــن الوطنــي، والمؤسســات الوطنيــة كالمندوبيــة 
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج، األخبــار الزائفــة 

ـ: بـــــ

- تكذيــب كل خبــر زائــف يمكــن أن يهــدد أمــن وســامة 
المواطنــات والمواطنيــن أو أن يخلــق بلبلــة لــدى الــرأي 

العــام الوطنــي )الجــدول رقــم 2-8(؛

-  التعامــل الجــدي والســريع إلدارة األمــن الوطنــي، وذلــك 
بالكشــف وتوقيــف المتهميــن المفترضين؛

ــن  ــن الذي ــن المفترضي ــة للمتهمي ــة العام ــة النياب -  متابع
توبــع أغلبهــم فــي حالــة الســراح المؤقــت، إال إذا اقتــرن 
ــة والتشــهير...،  ــرى كالتحريــض والكراهي ــر بتهــم أخ الخب
حيــث لــم تتــم متابعــة إال أقــل مــن 5 % فــي حالــة 
اعتقــال، وذلــك حســب مــا تنــص عليــه القوانيــن الجــاري 
بهــا العمــل، إلــى جانــب مــا ينص عليــه مرســوم القانون 

المرتبــط بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ إذ:

رقــم  القانــون  مرســوم  مــن  الرابعــة  المــادة  -  تنــص 
 23(  1441 رجــب  مــن   28 فــي  الصــادر   2.20.292
بحالــة  خاصــة  أحــكام  بســن  يتعلــق   )2020 مــارس 
أنــه: علــى  عنهــا  اإلعــان  وإجــراءات  الصحيــة  الطــوارئ 

‘’يجــب علــى كل شــخص يوجــد فــي منطقة مــن المناطق 
التقيــد  الصحيــة،  الطــوارئ  حالــة  فيهــا  أعلنــت  التــي 
باألوامــر والقــرارات الصــادرة عــن الســلطات العموميــة 

ــاه. ــة أع ــادة الثالث ــا فــي الم المشــار إليه

ــس  ــكام الفقــرة الســابقة بالحب ــى مخالفــة أح يعاقــب عل
ــن 300  ــراوح بي ــة أشــهر وبغرامــة تت ــى ثاث مــن شــهر إل
و1300 درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وذلــك دون 

ــة األشــد. ــة الجنائي اإلخــال بالعقوب

يعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن عرقــل تنفيــذ قــرارات 
الســلطات العموميــة المتخــذة تطبيقــا لهــذا المرســوم 
بقانــون عــن طريــق العنــف أو التهديــد أو التدليــس أو 

اإلكــراه.
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وكل مــن قــام بتحريــض الغيــر علــى مخالفــة القــرارات 
المذكــورة فــي هــذه الفقرة، بواســطة الخطــب أو الصياح 
أو التهديــدات المتفــوه بهــا فــي األماكــن أو االجتماعــات 
العموميــة، أو بواســطة المكتوبــات أو المطبوعــات أو 
الصــور أو األشــرطة المبيعــة أو الموزعــة أو المعروضــة 
االجتماعــات  أو  األماكــن  فــي  المعروضــة  أو  للبيــع 
العموميــة، أو بواســطة الملصقــات المعروضــة علــى 
أنظــار العمــوم أو بواســطة مختلــف وســائل اإلعــام 
ــة، وأي وســيلة أخــرى  ــة أو اإللكتروني الســمعية والبصري

ــة.’’ تســتعمل لهــذا الغــرض دعامــة إلكتروني

-  وفــي إطــار تفعيــل هــذا النــص أفــادت رئاســة النيابــة 
المملكــة  محاكــم  »أن  بــاغ  مــن  أكثــر  فــي  العامــة 
أصــدرت فــي حــق مجموعــة مــن األشــخاص المتابعيــن 
ــة  ــا قضائي ــة أحكام ــة الطــوارئ الصحي ــرق حال بســبب خ
قضــت بعقوبــات ســالبة للحريــة وغرامــات ماليــة. ) 

لجــدول رقــم 8-3(

ــه انطاقــا  ــة العامــة علــى أن هــذا، وأكــدت رئاســة النياب
مــن الــدور المنــوط بهــا قانونــا مــن أجــل حمايــة النظــام 
تتوانــى فــي  لــن  المواطنيــن  العــام وأمــن وســامة 
بحيــاة  يعبــث  مــن  لــكل  حــزم وصرامــة  بــكل  التصــدي 
الصحــي  أمنهــم  ويعــرض  وســامتهم،  المواطنيــن 
للخطــر«. كمــا نذكــر فــي هــذا المجــال كا مــن قانــون 

الجنائــي. والقانــون  الصحافــة 

االختالالت

+  حاولــت الحكومــة فــي هــذه الظــروف الصعبــة التــي 
كانــت فيهــا جميــع األنظــار والمجهــودات منصبــة علــى 
القانــون  مشــروع  تمريــر  الجائحــة،  مواجهــة  كيفيــة 
التواصــل  وســائل  باســتعمال  المتعلــق   22.20
والشــبكات  المفتــوح  البــث  وشــبكات  االجتماعــي 
تســاير  ال  مضاميــن  يتضمــن  الــذي  المماثلــة، 
المكتســبات التــي حققهــا المغــرب وال مــا نــص عليــه 
المغــرب  تتــاءم والتزامــات  أنهــا ال  الدســتور، كمــا 
القانــون  مشــروع  مــرور  دون  جهــة  مــن  الدوليــة، 
عبــر النقــاش العمومــي وإعطــاء المؤسســات ذات 
المصلحــة رأيهــا فيــه مــن جهــة ثانيــة، ممــا أدى إلــى 

رفضــه مــن طــرف المنظمــات الحقوقيــة والهيئــات 
الصحفيــة والنقابيــة والحزبيــة، وإلــى تجميــد أو تأجيــل 
نقاشــه. وبالمناســبة فــإن المنظمــة المغربيــة لحقــوق 
اإلنســان أصــدرت بيانــا مــن بيــن مــا تضمنــه موقفهــا 

مــن هــذا المشــروع؛

الوطنــي  اإلعــام  بــه  قــام  الــذي  المجهــود  +  رغــم 
الســمعي البصــري ياحــظ انطاقــا مــن تقريــر الهــاكا 
أن توزيــع ضيــوف المجــاالت اإلخباريــة الحواريــة خــال 
فتــرة الحجــر الصحــي بحســب الصفــات التــي قدمــوا 
بهــا فــي القنــوات التلفزيــة العموميــة ذات البرمجــة 
العامــة )األولــى و تامزيغــت والقنــاة الثانيــة( لــم تمنح 
للجمعوييــن ســوى% 9 ولمهنيــي الصحــة 5 %، أمــا 
المشــاركة النســائية فلــم تتجــاوز 13 % كحضــور عــام 

فــي القنــوات التلفزيــة العموميــة حيــث ســجل:

-  18 % بالنسبة لألولى؛

-  16 % بالنسبة للثانية؛

-  7 % بالنسبة لتامزيغت.

رغــم كــون المــرأة والمجتمــع المدنــي ومهنيــي الصحــة 
ــن. ــات والمواطني ــا للمواطن ــر قرب هــم األكث

إلــى جانــب ذلــك ياحــظ عــدم االهتمــام بــذوي اإلعاقــة 
‘’الســيد كوفيــد’’  غيــاب  إلــى  باإلضافــة  والمســنين، 
ــه وأســلوبه يخاطــب  )شــخص قــوي مــن حيــث معلومات
المواطــن)ة( بساســة الشــيء الــذي يجعــل المواطن )ة( 
يثــق فيــه وبالتالــي يمــرر الخبــر الصحيــح والرســمي حــول 
اإلجــراءات الصحيــة وتدابيرهــا(، فبعــد أن بــدأت تتشــكل 
مثــل هــذه الشــخصية مــع الدكتــور اليوبــي فــي القنــاة 

الثانيــة تــم االســتغناء عنــه,

ــا مــع نســاء  +  تعاملــت الســلطات علــى العمــوم إيجابي
ورجــال الصحافــة رغــم بعــض االختــاالت التــي يمكــن 
الصحفييــن  تنقــل  منــع  محاولــة  فــي  نجملهــا  أن 
شــهر  الليليــة  الطــوارئ  حالــة  خــال  والصحفيــات 
رمضــان والتــي تــم التراجــع عنهــا، وحادثــة االعتــداء 
ــو والصحفــي  ــة هي ــة نادي ــه الصحفي ــذي تعرضــت ل ال
الســلطة،  أعــوان  قبــل  مــن  الباجــوري  الرحيــم  عبــد 
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رغــم  بوزنيقــة  مدينــة  دخــول  مــن  صحفــي  ومنــع 
المهنيــة: بالبطاقــة  إدالئــه 

بخصــوص حادثــة تيفلــت قامــت الســلطات بالتحقيــق 
بســرعة فائقــة وأكــدت أنــه لــم يكــن هنــاك اعتــداء بــل 
محاولــة فــض تجمــع مجموعــة مــن المواطنيــن الذيــن 
تحلقــوا حــول مذيعــة قنــاة تمازيغــت وطاقمهــا. ) جــدول 

رقــم 8-4(

الخاصــة  الوقائــع  لبعــض  التقريــر  يتطــرق  +  لــم 
وأخبــار  تيفــي   1 كميــدي  ومشــغليهم  بالصحفييــن 
كوفيــد19-. بجائحــة  مرتبطــة  غيــر  لكونهــا  اليــوم 

+  ســجلت المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان أن كثيــرا 
مــن  مجموعــة  طالــت  التــي  االعتقــال  حــاالت  مــن 
المواطنيــن بســبب نشــر أخبــار زائفــة فــي غيــر محلهــا، 
وأن أغلبهــا كان مقرونــا بتهــم أخــرى كالســب والقــذف 

ــة أو التحريــض ... أو الكراهي

التوصيات

-  إعطــاء مقاربــة النــوع مكانتهــا بتمكيــن المــرأة كالرجــل 
ألن  والتلفزيــة  اإلذاعيــة  البرامــج  فــي  الحضــور  مــن 
حيــث  مــن  الرجــال  نســبة  مــن  أكبــر  النســاء  نســبة 
علــى  التأثيــر  فــي  كبيــرا  دورا  للمــرأة  وأن  األرقــام، 

والمتلقــي؛ المتلقيــة 

ــكل مــن ممثلــي المجتمــع  ــة المناســبة ل -  إعطــاء المكان
الذيــن  هــم  لكونهــم  الصحــة  ومهنيــي  المدنــي 

المواطنــة؛ المواطــن/  مــن  بالقــرب  يعيشــون 

فــي مناهــج  الزائفــة  األخبــار  إدمــاج محاربــة  -  ضــرورة 
اإلنســان؛ وحقــوق  المواطنــة  علــى  التربيــة 

- ضــرورة التفريــق فــي الخطــاب واألحــكام مــا بيــن انتقــاد 
التدابيــر واإلجــراءات الخاصــة بالطــوارئ الصحيــة والتهــم 
األخــرى المرتبطــة بهــا كالتحريــض والكراهيــة والســب 
والقــذف... باعتبــار انتقــاد اإلجــراءات والتدابيــر حقــا مــن 

حقــوق المواطنــة.

الهشــة فــي وســائل اإلعــام  الفئــات  إغفــال  -  عــدم 
كــذوي اإلعاقــة والمهاجريــن والمهاجــرات والاجئيــن 

والاجئــات...

 -  إعمــال مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب إزاء المكلفيــن 
بإنفــاذ القوانيــن المخليــن بمهامهــم والذيــن قامــوا 

بتجــاوزات؛

ــن لهــم عاقــة  ــون والذي -  ضــرورة تمكيــن منفــذي القان
بالطــوارئ الصحيــة مــن جميــع القــرارات التــي تتخذهــا 
وإقليميــا  محليــا  اليقظــة  لجــان  أو  مركزيــا  الحكومــة 

وجهويــا؛

-  تعميــم أي قــرار تتخــذه الحكومــة أو لجنــة يقظــة معينــة 
عبــر الصحافــة واإلذاعــة والتلفــزة وغيرهــا؛

تأكيد المنظمة على:

+  ضــرورة إخضــاع أي مشــروع قانون للتشــاور العمومي 
ــة  ــة وأصحــاب المصلح وإشــراك المنظمــات الحقوقي

إذا كان مرتبطــا بحقــوق اإلنســان؛

+  إحالــة هــذه المشــاريع علــى المجالــس االستشــارية 
إلبــداء الــرأي والتــي مــن بينهــا المجلــس الوطنــي 
لحقــوق اإلنســان والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

والبيئــي؛

الدوليــة  المغــرب  التزامــات  احتــرام  +  ضــرورة 
بحقــوق  المرتبطــة  الدســتورية  والمقتضيــات 

. ن نســا إل ا
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حماية المجتمع المدني، وتعزيز حرية التجمع والتظاهر

قدمتهــا  التــي  والتوجيهــات  اإلرشــادات  بيــن  مــن 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بخصــوص حمايــة 
المجتمــع فــي وثيقتهــا المؤرخــة فــي 4 مــاي 2020 
تــم   ،19 كوفيــد  وجائحــة  المدنــي  بالفضــاء  والخاصــة 
التأكيــد علــى عمــل المدافعــات والمدافعيــن عــن حقــوق 
لوقــف  المبذولــة  الجهــود  دعــم  بخصــوص  اإلنســان 
انتشــار الفيــروس وحمايــة األشــخاص الضعفــاء ومعالجــة 
آثــار الجائحــة علــى األرواح وســبل العيــش، كمــا أكــدت 

ــه: ــى أن عل

اآلخريــن  المصلحــة  وأصحــاب  الــدول  علــى    ينبغــي 
االعتــراف علنــًا بمســاهمات المجتمــع المدنــي، بمــا 
اإلنســان،  حقــوق  عــن  المدافعــون  ذلــك  فــي 
لحقــوق  الوطنيــة  والمؤسســات  واإلعاميــون، 
وإلقــاء  الجيــدة،  الممارســات  تبــادل  عبــر  اإلنســان، 
الضــوء علــى االســتجابة للثغــرات، والتثقيــف الصحــي 
العــام. كمــا أن التمويــل المســتمر لهــذا العمل الحاســم 

أمر ضروري؛

ــود المفروضــة  ــد مــن أن القي ــدول التأك ــى ال   يجــب عل
وال  تمييزيــة  ليســت  والتجمــع  التنقــل  حريــة  علــى 
تســتهدف المدافعين عن حقوق اإلنســان أو تعوقهم 
دون داع، بمــن فــي ذلــك الصحفيــون. وينبغــي اتخــاذ 
إلــى  الوصــول  ضمــان  علــى  للمســاعدة  خطــوات 
والرصــد  الدعــوة  أجــل  مــن  المتضــررة  المجتمعــات 
وتقديــم الخدمــات. كمــا يجــب عــدم اســتخدام حالــة 
الطــوارئ الصحيــة كذريعــة لتجريــم عمــل المدافعيــن 
عــن حقــوق اإلنســان ضــد القيــود المفروضــة علــى 
حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتنقــل والتجمــع 

السلمي للصحفيين وغيرهم؛

  يجــب علــى الــدول اإلفــراج عــن المدافعيــن المحتجزيــن 

حقــوق  مجــال  فــي  بعملهــم  صلــة  ذات  ألســباب 
اإلنســان، وأي شــخص محتجــز بشــكل غيــر قانونــي، 
مــن  غيرهــا  أو  الســجون  فــي  الموقوفــون  ســواء 
مرافــق االحتجــاز لكونهــم معرضيــن لخطــر كوفيــد19 
نظــرا لمحدوديــة فــرص التباعــد البدنــي وقصــر خيــارات 

الرعاية الصحية.

أمــا بخصــوص حريــة التجمــع فــإن فــرض قيــود اســتثنائية 
علــى التجمعــات الماديــة قــد يكــون ضروريــا أثنــاء حــاالت 
الطــوارئ الصحيــة، إال أنــه يجــب أن تســتند هــذه القيــود 
مــع  ومتناســبة  ضروريــة  تكــون  وأن  القانــون،  إلــى 
علــى  المفروضــة  القيــود  تكــون  قــد  لذلــك  الهــدف. 
ســيؤثر  مــا  وهــو  مشــروعة،  الحركــة ألســباب صحيــة 
بالطبــع علــى القــدرة علــى إجــراء التجمعــات الماديــة. 
وينبغــي علــى الــدول ضمــان الحــق فــي عقــد التجمعــات 
واالحتجاجــات، وأن تحــد فقــط مــن ممارســة هــذا الحــق 
علــى النحــو المطلــوب بدقــة لحمايــة الصحــة العامــة. 
وبنــاء علــى ذلــك، ُتشــجع الــدول علــى النظــر فــي كيفيــة 
تنظيــم االحتجاجــات بمــا يتفــق مــع متطلبــات الصحــة 
العامــة، علــى ســبيل المثــال مــن خــال دمــج تدابيــر 
اإلبعــاد البدنــي. كمــا يجــب تقييــم القيــود المفروضــة 
علــى التجمعــات العامــة باســتمرار لتحديــد مــا إذا كانــت 

ال تــزال ضروريــة ومتناســبة.

وقــد ســبق هــذه الوثيقــة دعــوة المقــرر الخــاص المعنــي 
بالحــق فــي التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات بتاريــخ 

14 أبريــل 2020 إلــى ضــرورة:

الجديــدة  القانونيــة  اإلجــراءات  احتــرام  أوال:  ضمــان 
اإلنســان. لحقــوق 

الصحيــة  الطــوارئ  اســتخدام  عــدم  مــن  ثانيا:  التأكــد 
الحقــوق. النتهــاك  كذريعــة 
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غيــر  أجــل  إلــى  الديمقراطيــة  تأجيــل  يمكــن  ثالثا:  ال 
. مســمى

رابعا:  ضمان المشاركة الشاملة.

خامسا:  ضمــان حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع عبــر 
ــت. اإلنترن

تكويــن  لحريــة  العمــل  مــكان  حقــوق  سادسا:  حمايــة 
والتجمــع. الجمعيــات 

سابعا: ضمان حرية التعبير.

المؤسســات  فــي  المدنــي  المجتمــع  ثامنا:  مشــاركة 
األطــراف. المتعــددة 

تاسعا:  التضامــن الدولــي مطلــوب أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى.

الدعــوات  علــى  المســتقبلية  عاشرا:  االنعكاســات 
لإلصــاح. الشــعبية 

وشدد على:

تجنــب  إلــى  داعيــا  للمعلومــات  الحــر  التدفــق  أهميــة 
القوانيــن التــي تجــرم » األخبــار الزائفــة« بمــا فــي ذلــك 
تلــك التــي تســتهدف المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

اإلجراءات

تنــص المــادة األولــى مــن مرســوم رقــم 2.20.293 
صــادر فــي 29 مــن رجــب 1441 )24 مــارس 2020( 
علــى إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء التــراب 
الســاعة  فــي   2020 أبريــل   20 غايــة  إلــى  الوطنــي 
أجــل مواجهــة تفشــي  السادســة مســاء، وذلــك مــن 

فيــروس كورونــا - كوفيــد 19.

وتنص المادة الثانية منه على أنه:

فــي إطــار حالــة الطــوارئ الصحيــة المعلنــة طبقــا للمــادة 
المعنيــة  العموميــة  الســلطات  تتخــذ  أعــاه  األولــى 

التدابيــر الازمــة مــن أجــل:

ــاد  ــادرة األشــخاص لمحــل ســكناهم مــع اتخ ــدم مغ أ-  ع
لتوجيهــات  طبقــا  الازمــة،  الوقائيــة  االحتياطــات 

الصحيــة: الســلطات 

ــارج محــل ســكناه إال  ــكل شــخص خ ــع أي تنقــل ل ب-  من
ــة: ــاالت الضــرورة القصــوى اآلتي فــي ح

-  التنقــل مــن محــل الســكنى إلــى مقــرات العمــل، وال 
ســيما فــي المرافــق العموميــة الحيويــة والمقــاوالت 
الخاصــة والمهــن الحــرة فــي القطاعــات والمؤسســات 
الحكوميــة  الســلطات  بقــرارات  المحــددة  األساســية 
تحددهــا  التــي  الضوابــط  مراعــاة  مــع  المعنيــة، 

الســلطات اإلداريــة المعنيــة مــن أجــل ذلــك؛

-  التنقــل مــن أجــل اقتنــاء المنتجــات والســلع الضروريــة 
مــن  األدويــة  اقتنــاء  ذلــك  فــي  بمــا  للمعيشــة، 

الصيدليــات؛

-  التنقــل مــن أجــل الذهــاب إلــى العيــادات والمصحــات 
والمستشــفيات ومختبــرات التحليــات الطبيــة ومراكــز 
الفحــص باألشــعة وغيرهــا مــن المؤسســات الصحيــة 

ألغــراض التشــخيص واالستشــفاء والعــاج؛

مســاعدة  أجــل  مــن  ملحــة  عائليــة  ألســباب  -  التنقــل 
األشــخاص الموجوديــن فــي وضعيــة صعبــة، أو فــي 

حاجــة إلــى اإلغاثــة.

ج-  منــع أي تجمــع أو تجمهــر أو اجتمــاع لمجموعــة مــن 
إلــى  الداعيــة  األســباب  كانــت  مهمــا  األشــخاص 
ذلــك، ويســتثنى مــن هــذا المنــع االجتماعــات التــي 
تنعقــد ألغــراض مهنيــة، مــع مراعــاة التدابيــر الوقائيــة 

ــة. ــل الســلطات الصحي ــررة مــن قب المق

ــة وغيرهــا مــن المؤسســات  ــاق المحــات التجاري د-  إغ
ــة الطــوارئ  ــرة حال ــال فت ــي تســتقبل العمــوم خ الت
الصحيــة المعلنــة، وال يمكــن فتــح هــذه المحــات 
ألغراضهــم  إال  أصحابهــا  قبــل  مــن  والمؤسســات 

الشــخصية فقــط.
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وتنص المادة الثالثة على أنه:

ــة أعــاه، يتخــذ والة الجهــات  ــكام المــادة الثاني عمــا بأح
الصاحيــات  بموجــب  واألقاليــم،  العمــاالت  وعمــال 
المخولــة لهــم طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة 
جميــع التدابيــر التنفيذيــة التــي يســتلزمها حفــظ النظــام 
العــام الصحــي فــي ظــل حالــة الطــوارئ المعلنــة، ســواء 
كانــت هــذه التدابيــر ذات طابــع توقعــي أو وقائــي أو 
حمائــي، أو كانــت ترمــي إلــى فــرض قيــود مؤقتــة علــى 
إقامة األشــخاص بمســاكنهم، أو الحد من تنقاتهم، أو 
منــع تجمعهــم، أو إغــاق المحــات المفتوحــة للعمــوم، 
أو إقــرار أي تدبيــر آخــر مــن تدابيــر الشــرطة اإلداريــة، كمــا 
يخــول لهــم وللســلطات الصحيــة المعنيــة حــق اتخــاذ أي 
قــرار أو إصــدار أي أمــر تســتلزمه حالــة الطــوارئ الصحيــة 

المعلنــة كل فــي حــدود اختصاصاتــه.

أمــا المرســوم رقــم 2.20.406 صــادر فــي 17 شــوال 
ــد مــدة ســريان مفعــول  ــو 2020( بتمدي 1441 )9 يوني
التــراب الوطنــي  أرجــاء  الطــوارئ الصحيــة بســائر  حــال 
لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا - كوفيــد 19 وبســن 
مقتضيــات خاصــة بالتخفيــف مــن القيــود المتعلقــة بهــا 

فيجيــز فــي مادتــه الثانيــة:

المعطيــات  ضــوء  فــي  يتخــذ  أن  الداخليــة  -  لوزيــر 
المتوفــرة حــول الحالــة الوبائيــة الســائدة، وبتنســيق 
مــع الســلطات الحكوميــة المعنيــة، كل تدبيــر، علــى 
القيــود  مــن  التخفيــف  يــروم  الوطنــي،  الصعيــد 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن المرســوم 
يتــاءم  بمــا   ،2.20.293 رقــم  أعــاه  إليــه  المشــار 

المعطيــات. وهــذه 

-  لــوالة الجهــات وعمــال العمــاالت واألقاليــم، كل فــي 
ضــوء  فــي  يتخــذوا،  أن  الترابــي،  اختصاصــه  نطــاق 
المعطيــات نفســها، وفــي إطــار تطبيــق مقتضيــات 
رقــم  الذكــر  الســالف  المرســوم  مــن  الثالثــة  المــادة 
2.20.293 كل تدبيــر مــن هــذا القبيــل علــى مســتوى 

عمالــة أو إقليــم أو جماعــة أو أكثــر.

ــر  ــون رقــم 42.20 بتغيي ــدة للقان -  وتنــص المــادة الفري
ــون رقــم 2.20.292 الصــادر فــي 22  المرســوم بقان

رجــب 1441 )23 مــارس 2020( المتعلــق بســن أحــكام 
خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات اإلعــان عنهــا 

علــى أنــه:

المــادة  أحــكام  التالــي،  النحــو  تنســخ وتعــوض، علــى 
 2.20.292 رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن  السادســة 
الصــادر فــي 28 مــن رجــب 1441 )23 مــارس 2020( 
المتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة 
بموجــب  عليــه  المصــادق  عنهــا،  اإلعــان  وإجــراءات 
القانــون رقــم 23.20 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف 
مــاي   28(  1441 شــوال   5 بتاريــخ   1.20.60 رقــم 

.)2020

المــادة  أحــكام  إلــى  اســتنادا  السادســة،  المــادة   «
الثالثــة أعــاه، يجــوز للحكومــة أن تقــرر، خــال فتــرة حالــة 
الطــوارئ الصحيــة المعلــن عنهــا وفــق ســريان مفعــول، 
كل أجــل مــن اآلجــال المنصــوص عليهــا فــي النصــوص 
التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، إذا تبيــن لهــا 
يحــول دون ممارســة األشــخاص  اســتمرار ســريانه  أن 
المعنييــن بــه لحقوقهــم أو الوفــاء بالتزاماتهــم خــال هذا 
ــل الســلطات  األجــل بســبب اإلجــراءات المتخــذة مــن قب
ــاء، وتحــدد  ــة المختصــة للحــد مــن تفشــي الوب العمومي
ــال  ــاالت وقــف ســريان مفعــول اآلج ــص تنظيمــي ح بن

المذكــورة«.

التــي  الصاحيــات  تبيــن بوضــوح  النصــوص  إن هــذه 
بخصــوص  والعمــال  والــوالة  الداخليــة  لوزيــر  أعطيــت 
التدابيــر واإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا حســب الوضعية 
الوبائيــة فــي كل إقليــم أ ومدينــة أو قريــة أو حــي، ومــن 

ــة التجمــع أو عــدم تقييدهــا. ــد حري ــم تقيي ث

االختالالت

االحتجاجيــة:  والمســيرات  الوقفــات  1-  منــع 
)9-1 رقــم  )الجــدول 

الوقفــات  بعــض  العموميــة  الســلطات  منعــت 
االحتجاجيــة بدعــوى حالــة الطــوارئ الصحيــة، وذلــك خــال 

منهــا: الربــاط  فــي  أغلبهــا  يوليــوز  شــهر 
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ــة  ــام والتواصــل فــي حرك ــة اإلع ــة لجن ــى: وقف   األول
المستشــفى  أمــام  الصحــة  وتقنيــي  الممرضيــن 
الجهــوي مــوالي يوســف والمطالبــة بالتحفيــز المــادي 

والمعنوي؛

»ســليمان  الصحفــي  مــع  تضامنيــة    الثانيــة: 
الريسوني«؛

»الجبهــة  ســتنظمها  كانــت  البرلمــان  أمــام    الثالثــة: 
مــن  العديــد  مــن  )المكونــة  المغربيــة«  االجتماعيــة 
الجمعيــات واألحــزاب والنقابــات والقطاعــات الحزبيــة 
...( ضــد التقشــف الــذي تنهجــه الحكومــة حفاظــا علــى 
والمســاواة  االجتماعيــة  والعدالــة  المواطــن  كرامــة 

والحرية؛

ــذ مــن  ــاء التامي ــاء وأولي ــع آب   الرابعــة: بفــاس حيــث من
المؤسســات  بعــض  ضــد  احتجاجيــة  وقفــة  تنظيــم 
التعليميــة الخاصــة المطالبــة لهــم بــإداء واجبــات شــهور 

الحجر الصحي الثاثة ؛

مــن  كان  التــي  النقــل  مهنيــي  مســيرة    الخامســة: 
ــاط، ممــا اضطرهــا  ــام بهــا فــي اتجــاه الرب المقــرر القي
وعــدم  الطرقيــة  المحطــات  إلــى  الدخــول  إلــى 

االشتغال؛

  السادســة: وقفــة مناهضــة للتطبيــع أمــام البرلمــان 
الديمقراطيــة  الشــبكة  إليهــا  دعــت  التــي  بالربــاط 
واالئتــاف  الشــعوب،  مــع  للتضامــن  المغربيــة 
ــة  ــأة المغربي ــآت حقــوق اإلنســان، والهي ــي لهي المغرب
المغــرب،   ”BDS“ وحركــة  األمــة،  قضايــا  لنصــرة 
والحملــة المغربيــة للمقاطعــة األكاديميــة والثقافيــة 
إلســرائيل، ولجنــة التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 

في الدار البيضاء.

2-  التفريــق والمنــع بالقــوة للوقفــات والمســيرات 
)الجــدول رقــم 9-2(

قامــت الســلطات العموميــة بتفريــق عــدة وقفــات ومنــع 
مســيرة »الفراشــة« التــي جابــت مدينــة ســوق الســبت 
إلــى  العمالــة،  نحــو  الذهــاب  وحاولــت  النمــة  أوالد 

جانــب وقفــة الجبهــة االجتماعيــة، مــع اتهــام الســلطات 
معتصــم  وفضــت  قيادييهــا،  ضــد  القــوة  باســتعمال 
لطلبــة المعهــد الملكــي لتكويــن األطــر، بتعليــل منــع 
التجمعــات التــي تفــوق 20 شــخصا باالرتــكاز علــى حالــة 
ــة للتنســيقية  ــة احتجاجي ــق وقف ــم تفري ــا ت الطــوارئ، كم
حاملــي  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  لموظفــي  الوطنيــة 
الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  بــاب  أمــام  مــن  الشــهادات 
وأخــرى بطرفايــة أمــام المديريــة اإلقليميــة لــوزارة التربيــة 
الوطنيــة وكان قــد نظمهــا األســاتذة أطــر األكاديميــة، 
مــع إفــادات عــن إصابــة المحتجيــن فــي هاتيــن األخيرتيــن 
نتيجــة التدخــل، و نفــي إدارة األمــن بالنســبة لألولــى.

3 االحتجاج على عملية الدعم المقدم لألسر الفقيرة؛

4 تفريــق الوقفــات التــي نظمــت بعــد صــاة الجمعــة 
ــدار البيضــاء وتطــوان وفــاس  ــكل مــن ال ــع ب ضــد التطبي

وســطات وتطــوان؛

5 تفريــق ومنــع العديــد مــن الوقفــات التــي نظمهــا 
األســاتذة المتعاقــدون طيلــة األربعــة أشــهر األخيــرة مــن 
هــذه الســنة بــكل مــن طرفايــة والــدار البيضــاء وخنيفــرة...

عرفــت العديــد مــن القــرى والدواويــر احتجاجــات لســاكنتها 
بســبب عــدم اســتفادتها مــن الدعم الــذي يقدمه صندوق 
كورونــا لفائــدة األســر الفقيــرة، إلــى جانــب احتجاجــات 
الثانيــة  بالدفعــة  العمــال  عــدم توصــل  نتيجــة  عماليــة 
ســاكنة  بينهــم  ومــن  االجتماعــي،  الضمــان  لصنــدوق 
جماعــة ســيدي معطــوف بتاونــات وبــركان واشــتوكة آيــت 

باهــا وصفــرو ومطماطــة... )جــدول رقــم 9-3(

4- احتجاجات ومتابعات: )الجدول رقم 9-4(

ــاك  ــة انته ــة مــن األشــخاص نتيج ــة مجموع تمــت متابع
وقفــات  تنظيــم  بســبب  الصحيــة  الطــوارئ  حالــة 
واعتصامــات وكذلــك مســيرات ضــد الحجــر الصحــي فــي 
بدايتــه؛ حيــث قــام مجموعــة مــن األشــخاص بمســيرات 
ليليــة فــي كل مــن طنجــة وتطــوان وفــاس ضــد إجــراءات 
الحجــر الصحــي وتدابيــره، وذلــك ليلــة الســبت واألحــد 
22-21 مــارس 2020، حيــث تمــت متابعــة شــخصين 
بطنجــة وآخريــن بتطــوان وخمســة بفــاس، كمــا أن فــض 
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باعتقــال  انتهــى  الشــواهد  ذوي  المعطليــن  اعتصــام 
ومحاكمــة 7 أشــخاص بمدينــة بنــي تجيــت الشــيء الــذي 
أدى إلــى انــدالع مســيرات واعتصامــات واعتقلــت امــرأة 
أم ألربعــة أطفــال تــم وضعهــا تحــت تدابيــر الحراســة 
النظريــة تحــت إشــراف النيابــة العامــة بســبب مشــاركتها 
فــي وقفــة ضــد العطــش المنظمــة فــي دوار حاجــة 

المعصــرة بالمحاميــد بمراكــش.

كمــا أن وقفــة بجــرادة انتهــت باعتقــال أربعــة أشــخاص، 
منهــم ثاثــة معتقليــن ســابقين فــي أحــداث المدينــة 
آخريــن   5 إليهــم  لينضــاف  قبــل  مــن  عرفتهــا  التــي 

نفســها. بالتهمــة  متابعيــن 

5- احتجاجات المهنيين:

1- مهنيو النقل )الجدول رقم 5-9 -أ(

وتقليــص  الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  تمديــد  إثــر  علــى 
الطاقــة االســتيعابية لحافــات وســيارات النقــل قــام 
مهنيــو القطــاع بعــدة وقفــات احتجاجيــة نتيجــة الضــرر 
الــذي لحــق بهــم، الشــيء الــذي جعــل الســلطات تتراجــع 
عــن قرارهــا القاضــي بتقليــص الطاقــة االســتيعابية إلى 
%50 ، واتخــاذ قــرار جديــد يحددهــا فــي 75 %، كمــا 
قــام ســائقو الســيارات الكبــرى مثــا فــي الــدار البيضــاء 
باالحتجــاج بســبب عــدم اســتفادتهم مــن الدعــم المقــدم 
ــن  ــض ع ــدوق الضمــان االجتماعــي كتعوي ــدن صن مــن ل

ــا. ــة كورون ــرات جائح تأثي

2- التجار )الجدول رقم 5-9 -ب(

احتــج تجــار عــدد مــن المــدن بســبب قــرارات تخــص إغــاق 
المحــات التجاريــة فــي أوقــات محــددة نتيجــة اســتفحال 
ــة  ــاء طنج ــال فــي بعــض أحي ــاء كمــا هــو الح انتشــار الوب
األســواق  إغــاق  اســتمرار  أمــام  وأيضــا  والقنيطــرة، 

ــازة وإقليمهــا. األســبوعية كحالــة ت

احتجاجــات أصحــاب المهــن األخــرى )الجــدول رقــم 9-5 
-ج(

ــة اليقظــة  ــي أطلقتهــا لجن ــة الت أدت اإلجــراءات االحترازي

ــة  علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي، والمرتبطــة بحال
الوضعيــة  علــى  انعكاســات  إلــى  الصحيــة،  الطــوارئ 
إلــى  أدى  ممــا  القطاعــات؛  مــن  لكثيــر  االجتماعيــة 
تنظيمهــا لوقفــات احتجاجيــة نذكــر منهــا وقفــة عمــال 
وأجــراء القطــاع الســياحي )أكاديــر( المنتســبين إلــى قطاع 
تنظيــم الحفــات )أصيــا وبنــي مــال( ومســتخدمي 
بحامــة  المرتبطيــن  والمهنييــن  )ســطات(  الحمامــات 

يعقــوب... مــوالي 

احتجاجات األطر الصحية )الجدول رقم9-6.(

شــهدت عــدد مــن المستشــفيات والمديريــات اإلقليميــة 
أو الجهويــة وقفــات نظمتهــا األطــر الصحيــة مــن أطبــاء 
ــن،  ــات وتقنيي ــن، وتقني ــات وممرضــات وممرضي وطبيب
لهــا  والمعنــوي  المــادي  كالتحفيــز  مشــتركة  ألســباب 
بســبب مــا تقــوم بــه مــن مجهــودات لمواجهــة الجائحــة 
والمخاطــر التــي تواجههــا، حيــث أصيــب منهــا المئــات 
وتوفــي منهــا العشــرات، أو ألســباب خاصــة كالمطالبــة 
بتحســين ظــروف اإلقامــة والتغذيــة وظــروف العمــل 
مــن وســائل وغيرهــا إلــى جانــب ســوء التدبيــر والتســيير 

عمومــا.

وضــد  والكهربــاء  المــاء  فواتيــر  غــاء  علــى  احتجاجــات 
رقــم9-7( )الجــدول  بالمــاء  وللمطالبــة  العطــش 

أشــهر  ثاثــة   )3( فواتيــر  مســتحقات  تجميــع  بســبب 
الماديــة  الحالــة  تــردي  مــع  الفواتيــر  قيمــة  ارتفعــت 
ألغلبيــة المواطنــات والمواطنيــن نتيجــة التوقــف عــن 
العمــل أو عــدم كفايــة التعويــض المتوصــل بــه، ظهــرت 
عــدة احتجاجــات بــكل مــن فــاس ووادي زم... كمــا خرجــت 
ــح للشــرب  ــاء الصال ــزود بالم ــة بالت ــدة مســيرات مطالب ع
الــذي يشــكل أســاس العيــش والوقايــة مــن الجائحــة.

احتجاجــات أخــرى وإضرابــات مرتبطــة بالجائحــة )الجــدول 
رقــم9-8(

عــدة  تنظيــم  تــم  والمســيرات  الوقفــات  جانــب  إلــى 
عــدة  وكــذا  بالجائحــة،  مباشــرة  عاقــة  لهــا  وقفــات 
إضرابــات منهــا إضــراب األطبــاء الداخلييــن بفــاس بســبب 
بالمســتعجات، واإلضــراب  الســامة  انعــدام شــروط 
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مــن  الســياحي إلنقاذهــم  النقــل  أربــاب  الــذي خاضــه 
اإلفــاس فــي 12 مدينــة مغربيــة، ووقفــة رمزيــة ضــد 
ــا بفــاس  التماطــل فــي اســتقبال محــاٍم مصــاب بكورون
إلــى جانــب مســيرة لســاكنة  والــذي توفــي بســببها، 
إحــدى قــرى »الصهريــج بالعطاويــة مــن أجــل فتــح تحقيــق 
فــي وفــاة مواطــن كان يحتــج بســبب عــدم تمكينــه مــن 

قفــة رمضــان«.

فبالرغــم مــن اإلعــان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة، فــإن 
العديــد مــن المــدن والقــرى عرفــت احتجاجــات ووقفــات 
بــل ومســيرات لهــا طابــع مطلبــي مــن أجــل الخدمــات، أو 
احتجاجــا علــى بعــض المســؤولين فــي الســلطة، ناهيــك 
يــوم  عــن وقفــات التضامــن مــع فلســطين، ووقفــة 
الشــهيد، ووقفــة المحاميــات والمحاميــن بالربــاط مــن 
ــات  ــب عــدد مــن اإلضراب ــى جان ــة، إل ــة المهن أجــل حصان
والعــدل  الترابيــة  والجماعــات  كالتعليــم  القطاعيــة 

والمكفوفيــن...

تظاهرات أخرى:)9_9(

لإلشــادة  عــدة مســيرات ومهرجانــات خطابيــة  نظمــت 
مــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بوقــف  والتأييــد 
مغربيــة الصحــراء، مــن أبرزهــا مرجــان بالعيــون ومســيرات 

قلعــة مكونــة وتنغيــر وطرفايــة..

الحق في تأسيس الجمعيات:

ســجلت المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان تأخيــرا فــاق 
عــدة شــهور فــي مــد عــدد مــن الجمعيــات بوصــوالت 
اإليــداع ، رغــم تأكيدهــا للســلطات المختصــة بضــرورة 
تمكينهــا منهــا ، األمــر الــذي ترتــب عنــه تنظيــم وقفــات 
ــى  ــة عل ــة بهــا، ومــن األمثل ــة مــن أجــل المطالب احتجاجي
لــم  التــي  اإلنســان  لحقــوق  المغربيــة  الهيئــة  ذلــك؛ 
تتوصــل بوصــل إيــداع ملفهــا بعــد أن عقــدت مؤتمرهــا 

فــي شــهر نونبــر 2019.

خالصات وتوصيات

تفاديهــا  باإلمــكان  كان  االحتجاجــات  بعــض  أن  ياحــظ 
بإشــراك المعنييــن باألمــر فــي اتخــاذ القــرار، كإغــاق 
مــع ضــرورة  أوقــات محــددة،  فــي  التجاريــة  المحــات 
كل  علــى  المناســب  الوقــت  فــي  التعويــض  تعميــم 
المتضــررات و المتضرريــن مثــل فئــة ممتهنــي النقــل 
العمومــي )الطاكســيات( ومنظمــي الحفــات وغيرهــم؛

كمــا أنــه كان مــن الممكــن تفــادي تفريــق أو منــع بعــض 
الســلطات  تأكيــد  طريــق  عــن  والمســيرات،  الوقفــات 
للمنظميــن االكتفــاء بالوقفــات الرمزيــة التــي ال يتعــدى 
عــدد المشــاركات والمشــاركين فيهــا 20 أو 10 أشــخاص 

ــم. حســب كل إقلي

ــذ  ــت تتخ ــة كان ــان اليقظــة اإلقليمي يســجل أن بعــض لج
رســمي  بشــكل  عنهــا  تعلــن  أن  دون  قــرارات  بعــض 
وعلنــي وبطريقــة مكتوبــة بــل تقتصــر علــى تســريب 
أصحــاب  وإخبــار  العنعنــة  علــى  واالعتمــاد  محاضرهــا 
التجاريــة والمطاعــم بهــا فقــط. المقاهــي والمحــات 

وعليــه، فــإن المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان تؤكــد 
علــى التوصيــات اآلتيــة:

ــر التــي جــاءت بهــا خطــة  ــا بالتدابي ــر هن ــد مــن التذكي ال ب
وحقــوق  الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الوطنيــة  العمــل 

منهــا: والتــي  اإلنســان، 

ــات العامــة لضمــان    مراجعــة القوانيــن المنظمــة للحري
انســجامها مــع الدســتور مــن حيــث القواعــد القانونيــة 
التجمعــات  بفــض  الخاصــة  واإلجــراءات  الجوهريــة 
العموميــة والتجمهــر والتظاهــر، وذلــك فــي احتــرام 
المعاييــر الدوليــة والقواعــد الديمقراطيــة المتعــارف 

عليها؛

المتعلقــة  القانونيــة  واإلجــراءات  القواعــد    تدقيــق 
بمختلــف أشــكال وأصنــاف التظاهــر )الوقفــة، التجمــع، 
التظاهــر فــي الشــارع العمومــي، مســار التظاهرات...( 

من حيث السير والجوالن والتوقيت؛
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بالتجمعــات  بالتصريــح  المتعلقــة  المســاطر    تبســيط 
العموميــة مــن أجــل تعزيــز وضمــان ممارســة الحريــات 
)جمعيــات،  المجتمــع  مكونــات  ِقَبــِل  مــن  العامــة 
ــق الســليم  ــان التطبي ــى ضم نقابــات...(، والعمــل عل

للمساطر المعمول بها في هذا المجال؛

  تيســير حريــات االجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي 
مــن حيــث تحديــد األماكــن المخصصــة لهــا والقيــام 

بالوساطة والتفاوض؛

االســتباقي  والتدخــل  الوســاطة  آليــات    تعزيــز 
المؤسســاتي والمدنــي لتفــادي التوتــر والحيلولــة دون 

وقوع انتهاكات.

وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، تأكــد المنظمــة المغربيــة 
لحقــوق اإلنســان علــى ضــرورة:

مــع  الصحيــة  بالطــوارئ  الخــاص  القانــون  -  ماءمــة 
التدابيــر الســابقة، حيــث يتــم االلتــزام بالعــدد المحــدد 
اإلقليميــة  الســلطات  )بعــض  الســلطات  لــدن  مــن 
شــخصا(،   20 فــي  وأخــرى   10 فــي  العــدد  حــددت 

الكمامــات؛ واســتعمال  للتباعــد  تــام  باحتــرام 

-  دعــم المنظمــات المدنيــة والنقابــات لتضطلــع فعــا 
بــدور الوســاطة علــى أرض الواقــع؛

ــن  ــن، وخاصــة المهنيي ــات والمواطني -  إشــراك المواطن
الخاصــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  المدنــي  والمجتمــع 

االحتقــان؛ لتفــادي  الصحيــة  الطــوارئ  بتدابيــر 

تمكيــن  بخصــوص  الفيصــل  هــو  القضــاء  يكــون  -  أن 
اإليــداع. وصــوالت  مــن  المدنيــة  المنظمــات 
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الحق في الشغل والحماية االجتماعية

  ممــا ورد فــي وثيقــة أصدرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة 
بتاريــخ 23 مــارس 2020 تحــت عنــوان »معاييــر منظمة 
كورونــا(«  )فيــروس   19 وكوفيــد  الدوليــة  العمــل 
لضمــان  محــددة  الدوليــة  العمــل  معاييــر  تتضمــن 
ــق فــي ســياق االســتجابة لألزمــات، بمــا  العمــل الائ
فــي ذلــك إرشــادات يمكــن أن تكــون ذات صلــة بتطــور 
الدوليــة  العمــل  معاييــر  ومــن   .19 كوفيــد  تفشــي 
ــق مــن  ــة والعمــل الائ ــات العمال ــة توصي ــر حداث األكث
أجــل الســام والقــدرة علــى الصمــود ســنة 2017 
)رقــم 205( التــي اعتمــدت بأغلبيــة ســاحقة للهيئــات 
تؤمــن  أن  علــى  تشــدد  والتــي  الثاثيــة،  المكونــة 
االســتجابات الازمــة الحتــرام حقــوق اإلنســان كلهــا 
المبــادئ  احتــرام  ذلــك  فــي  بمــا  القانــون،  وســيادة 
ومعاييــر  العمــل  مــكان  فــي  األساســية  والحقــوق 
العمــل الدوليــة، وتدعــو التوصيــة إلى نهج اســتراتيجي 
لاســتجابة لألزمــة، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد نهــج متعــدد 
المســارات وعلــى مراحــل، يقدم اســتراتيجيات منســقة 
علــى  القــدرة  وبنــاء  االنتعــاش  إلتاحــة  وشــاملة 

الصمود، تشمل ما يأتي:

تدابيــر  خــال  مــن  والدخــل  العيــش  ســبل  -  اســتقرار 
الفوريــة؛ االجتماعيــة  والحمايــة  العمالــة 

لتوفيــر  المحلــي  االقتصــادي  باالنتعــاش  -  النهــوض 
اإلدمــاج  وإعــادة  الائــق،  والعمــل  العمــل  فــرص 

واالقتصــادي؛ االجتماعــي 

-  تعزيــز العمــل المســتدام والعمــل الائــق، والحمايــة 
والتنميــة  االجتماعــي  واإلدمــاج  االجتماعيــة 
ال  مســتدامة،  منشــآت  واســتحداث  المســتدامة، 

والمتوســطة؛  الصغيــرة  المشــاريع  ســيما 

ــر المنظــم إلــى االقتصــاد  -  االنتقــال مــن االقتصــاد غي
المنظــم، واالنتقــال العــادل نحــو اقتصــاد مســتدام 

ــة؛ ــات العام ــى الخدم ــاذ إل ــا والنف بيئي

ــى  ــة عل ــر برامــج االنتعــاش الوطني ــراء تقييمــات ألث -  إج
العمالــة؛

بهــدف  العمــل  ألصحــاب  والدعــم  اإلرشــاد  -  توفيــر 
ــة ترمــي إلــى تحديــد  تمكينهــم مــن اتخــاذ تدابيــر فعال
وحقــوق  اإلنســان  لحقــوق  الضــارة  اآلثــار  مخاطــر 
أو  المنتجــات  فــي  أو  عملياتهــم  فــي  العمــال، 
الخدمــات أو العمليــات التــي قــد يكونــون مرتبطيــن 
بهــا مباشــرة، والتصــدي لتلــك المخاطــر وتخفيــف أثرهــا 

لهــا؛ تصديهــم  طريقــة  وتبيــان 

-  تعزيز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية؛

بمــا  العمــل،  بنــاء مؤسســات ســوق  إعــادة  أو  -  بنــاء 
فيهــا إدارات االســتخدام، مــن أجــل تحقيــق االســتقرار 

واالنتعــاش؛

الســلطات  فيهــا  بمــا  الحكومــات،  قــدرة  -  تنميــة 
اإلقليميــة والمحليــة، وقــدرة منظمــات أصحــاب العمل 

العمــال؛ ومنظمــات 

-  اتخــاذ تدابيــر، حســب مقتضــى الحــال، إلعــادة إدمــاج 
ــا  ــروا بأزمــة مــن األزمــات، إدماج ــن تأث األشــخاص الذي
اجتماعيــا واقتصاديــا، بمــا فــي ذلــك برامــج التدريــب 

الهادفــة إلــى تحســين قابليتهــم لاســتخدام.

كمــا أن الحكومــات مطالبــة بالقيــام  بمــا يلــي فــي أســرع 
وقــت ممكن:
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-  أن تســعى إلــى ضمــان أمــن الدخــل األساســي ال 
ســيما لصالــح األشــخاص الذيــن انقطعــوا عــن العمــل 

أو انقطعــت ســبل عيشــهم بســبب األزمــة؛

-  أن تستحدث أو تعيد أو تعزز برامج الضمان االجتماعي 
الشــاملة وغيرهــا مــن آليــات الحمايــة االجتماعيــة، مــع 

مراعــاة التشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدولية؛

-  أن تســعى إلــى ضمــان ســبل الحصــول علــى الرعايــة 
الصحيــة األساســية وغيرهــا مــن الخدمــات االجتماعيــة 
األساســية وبفعاليــة ، ال ســيما لصالــح المجموعــات 
للغايــة  ضعفــاء  أصبحــوا  الذيــن  واألفــراد  الســكانية 

بســبب األزمــة؛

  ومــن الممارســات الواعــدة التــي وردت فــي وثيقــة 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان الصــادرة بتاريــخ 
22 يونيــو 2020 ضمــن مواضيــع محــور االهتمــام » 

التمييز في زمن كوفيد 19 » نجد:

االجتماعيــة  الحمايــة  توفــر  تضمــن  أن  الــدول  -  علــى 
عــن  للتعويــض  إليهــا  الوصــول  وإمكانيــة  للجميــع 
نقــص العائــدات بســبب تفشــي الوبــاء، بمــا فــي ذلــك 
العمــال الذيــن يعيشــون فــي وضع العمالــة المحفوفة 
ــون  ــن يعمل ــن والذي ــر النظاميي بالمخاطــر، والعمــال غي
والعمــال  المياومــون،  والعمــال  الخــاص،  لحســابهم 
المنزليــون، وأولئــك الذيــن ليســوا فــي وضــع يســمح 

ــم بتلبيــة احتياجاتهــم األساســية بســبب الوبــاء؛ له

-  علــى الــدول أن تعتمــد تدابيــر التحفيــز المالــي والحماية 
االجتماعيــة التــي تســتهدف مباشــرة أقــل األشــخاص 
ــف مــن  ــل التخفي ــة مــن أج ــة األزم ــى مواجه ــدرة عل ق
اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة األطــول أجــا للوبــاء 

وغيرهــا مــن الخدمــات االجتماعيــة؛

-  علــى الــدول أيضــا أن تضمــن توفــر تدابيــر الحمايــة 
والمعــدات للعامليــن كافــة لضمــان الصحــة المهنيــة 
والســامة فــي مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك تكثيــف 
ــة  ــة الوقائي ــر المعــدات النوعي ــات العمــل و توفي ترتيب

ــز؛ مــن دون تميي

اإلجراءات

والصنــدوق  الحكومــة  بيــن  شــراكة  اتفاقيــة  -  عقــد 
ــة  ــة العام ــي للضمــان االجتماعــي والكونفدرالي الوطن
القطاعــات  مواكبــة  أجــل  مــن  المغــرب  لمقــاوالت 
الهشــة المتضــررة مــن الحجــر الصحــي مــا بيــن 15 

مــارس(. )شــهر   2020 يونيــو  و30  مــارس 

احتــرام  مــدى  علــى  للوقــوف  لجــان  إحــداث  -  تــم 
المقــاوالت التــي مــا زالــت تواصــل عملهــا أو تلــك 
التــي اســتأنفت نشــاطها لإلجــراءات االحترازيــة المتخذة 

.)2020 أبريــل   15(

-  تــم اعتبــار مــا بيــن 15 مــارس و30 يونيــو 2020 فتــرة 
توقــف مؤقــت عــن العمــل وفــق أحــكام المــادة 32 مــن 

مدونة الشــغل.

-  صــرف تعويــض جزافــي شــهري صــاٍف خــال تلــك 
الفتــرة حســب مــا يأتــي:

1000 درهم بالنسبة لشهر مارس

2000 درهــم بالنســبة لشــهور أبريــل ومــاي ويونيــو، 
وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية. وصــرف 
هــذه المبالــغ الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة كوفيــد 
19 لألجــراء الذيــن توقفــوا عــن العمــل المصــرح بهــم 
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي برســم 
شــهر فبرايــر 2020 مــن طــرف المقــاوالت التــي تواجــه 

ــراء األزمــة. ــات ج صعوب

العمــل  عــن  مؤقتــا  المتوقفيــن  األجــراء  عــدد    عــرف 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  لــدى  بهــم  والمصــرح 

االجتماعي تطورا بسبب كوفيد 19:

-  شهر مارس 716000

-  شهر أبريل 892711

-  شهر ماي 900914

-  شهر يونيو 593000
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كورونــا  فيــروس  جائحــة  تدبيــر  صنــدوق    خصــص 
نظــام  خدمــة  فــي  للمســجلين  إعانــات  المســتجد 
فــي  للعامليــن  وكــذا  )راميــد(  الطبيــة  المســاعدة 

القطاع غير المهيكل حسب عدد أفراد األسرة.

-  800 درهم لألسرة المكونة من فردين أو أقل؛

-  1000 درهم لألسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد؛

-  1200 درهــم لألســرة التــي يتعــدى عــدد أفرادهــا أربعــة 
أشخاص.

كانت الحصيلة حسب وزير الداخلية كما يأتي:

ألــف   800 والتعويضــات:  اإلعانــات  مــن  -  اســتفاد 
ــدوق الوطنــي للضمــان  شــخص مســجلين فــي الصن

االجتماعــي؛

-  2.3 مليــون مــن أربــاب األســر المتوفريــن علــى بطاقــة 
المســاعدة الطبيــة )راميد(؛

-  حوالي مليوني أسرة ال تستفيد من خدمة )راميد(.

  إنشــاء صنــدوق »ضمــان أوكســجين« مــن أجــل تمكيــن 
نســيج المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمتوســطة، وكذلــك 
الشــركات المتوســطة الحجــم مــن قــروض لمواجهــة 
منهــا  اســتفادت  وقــد  الصحيــة،  األزمــة  عواقــب 
المقــاوالت الصغيــرة جــدا بنســبة %85 ووصــل عــدد 
بحجــم  مقاولــة   13200 المســتفيدة  المقــاوالت 

قروض يبلغ 7.3 مليار درهم.

بعــض  ستســتفيد   2020 وأكتوبــر  يونيــو  بيــن    مــا 
ــاب الحمامــات ومنظمــي  ــات المتضــررة كأصح القطاع

الحفات...

  إنشــاء خدمــة وســاطة جديــدة مــا بيــن االتحــاد العــام 
للضمــان  الوطنــي  والصنــدوق  المغــرب  لمقــاوالت 
وتحســين  القــرب  سياســة  تعزيــز  تــروم  االجتماعــي 

جودة الخدمات المقدمة للمقاوالت المنخرطة.

ــن ســجلوا مــن  ــر األشــخاص الذي ــة بزج   قامــت الحكوم

أجــل االســتفادة مــن تعويضــات ومســاعدات صنــدوق 
تدبيــر وبــاء كوفيــد 19 والذيــن ال يدخلــون ضمــن الفئــة 

الهشة المستهدفة.

المتعلــق   72.18 رقــم  القانــون  مشــروع    مناقشــة 
بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم 
للســجات  الوطنيــة  الوكالــة  وبإحــداث  االجتماعــي 
والــذي يســتهدف إصــاح منظومــة الدعــم االجتماعــي.

)الجدول رقم 10-1(

االختالالت

  أدت عمليــة التســجيل فــي وكاالت الصنــدوق الوطنــي 
علــى  الحصــول  أجــل  مــن  االجتماعــي  للضمــان 
التعويضــات المقــررة لصالــح المنخرطــات والمنخرطيــن 
بــه الذيــن فقــدوا عملهــم مؤقتــا إلــى اكتظــاظ كبيــر 
ــذي كان يهــدد  ــواب هــذه المكاتــب، الشــيء ال أمــام أب
ســامة المواطنــات والمواطنيــن. وهــذا مــا ســتعرفه 

عملية تسجيل الفئات األخرى.

  ســجلت عــدة احتجاجــات وانتقــادات بــل وتصريحــات مــن 
مــن  كثيــر  توصــل  عــدم  حــول  المســؤولين  لــدن 
المخصصــة  بالمســاعدات  والمواطنيــن  المواطنــات 
تدخــل  اســتهدفها  والتــي  هشاشــة  األكثــر  للفئــات 
صنــدوق تدبيــر جائحــة كوفيــد 19 ســواء فــي بعــض 
المداشــر أو المــدن كفئــة التجــار والفاحيــن، ممــا أدى 

إلى تأخير التوصل بهذه التعويضات.

  أدت عمليــة اإلعــان واإلخبــار التــي قامت بهــا الحكومة 
إلــى إقصــاء فئــة الصــم  مــن أجــل الفئــات الهشــة 
والبكــم نتيجــة غيــاب لغــة اإلشــارة حيث صــرح المنتمون 
تلــك  بشــأن  لهــم  علــم  ال  أن  الفئــة  هــذه  إلــى 

التعويضات.

  أدى تأجيــل الســجل االجتماعــي الموحــد إلــى مــا بعــد 
بعــض  قبــل  مــن  كثيــرة  انتقــادات  إلــى  االنتخابــات 

األحزاب والمواطنات والمواطنين.

عاملــة   2228 أن  علــى  التشــغيل  وزيــر  إعــان    بعــد 
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ــدوق الوطنــي  ــدى الصن ــا مصــرح بهــم ل وعامــا منزلي
للضمــان االجتماعــي كانتصــار، نلفــت نظــره إلــى أن 
القانــون رقــم 19.12 المتعلــق بالعامــات والعمــال 
المنزلييــن قــد دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 3 أكتوبر 2018 
والــذي سيشــمل مــا بيــن 80000 إلــى 100 ألــف 
مواطن/مواطنــة، وأنــه بعــد إصــدار المرســوم رقــم 
بتحديــد شــروط تطبيــق نظــام  المتعلــق   2.18.686
والعمــال  العامــات  علــى  االجتماعــي  الضمــان 
ــو 2019، قــد فــوت أمــام  ــن فــي شــهر يوني المنزليي
هــذه الفئــة االســتفادة مــن صنــدوق تدبيــر وبــاء كورونــا 
أو  منــه  تســتفد  لــم  إمــا  أنهــا  أي  جزئيــا،  أو  كليــا 
اســتفادت فــي صــورة عمــال غيــر نظاميين.)الجــدول 

رقم 10-2(.

التوصيات

  ضــرورة التقليــص إلــى أبعــد الحــدود مــن االقتصــاد 
غيــر المهيــكل، وتمكيــن المشــتغلين فيــه مــن الحمايــة 
عنــد  أوضاعهــم  االعتبــار  بعيــن  واألخــذ  االجتماعيــة 
إلزامهم بالمساهمة في أي آلية للحماية االجتماعية؛

  بــذل مجهــود أكبــر بخصــوص دعــم المقــاوالت الصغيرة 
والمتوسطة بالقروض وغيرها من التحفيزات؛

ــدوق الوطنــي    توســيع شــريحة المســجلين فــي الصن
العامــات  جميــع  بتســجيل  االجتماعــي  للضمــان 
وكــذا  القانــون،  بتطبيــق  وجوبــا  المنزليــن  والعمــال 

حراس المباني؛

قانــون  بخصــوص ســن  المصلحــة    إشــراك كل ذوي 
ــات  ــال ونقاب ــال أعم ــة مــن رج ــة االجتماعي ــول الحماي ح

ومنظمات حقوق اإلنسان...؛

  مضاعفــة الذعائــر بخصــوص المقــاوالت التــي ال تقوم 
بتســجيل عاماتهــا وعمالهــا فــي الصنــدوق الوطنــي 

للضمان االجتماعي. 
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11

الحق في الصحة

مــن بيــن التوصيــات التــي تضمنهــا بيــان بشــأن جائحــة 
والحقــوق   )19  - )كوفيــد  كورونــا  فيــروس  مــرض 
أصدرتــه  الــذي  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة 

:)2020 أبريــل   17 )بتاريــخ  والثقافيــة 

وااللتزامــات  الحقــوق  حمايــة  ضمــان  أجــل    مــن 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد والوفــاء بهــا خــال هــذه 
األزمــة، ينبغــي أن تتخــذ الــدول األطــراف طائفــة مــن 
ــة. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي أن  ــر العاجل التدابي
األدلــة  أفضــل  إلــى  للوبــاء  التصــدي  تدابيــر  تســتند 

العلمية المتاحة لحماية الصحة العامة.

الــدول  تعتمــد  أن  بمــكان  الحتميــة  الضــرورة    ومــن 
تعبئــة  لضمــان  مناســبة  تنظيميــة  تدابيــر  األطــراف 
مــوارد الرعايــة الصحيــة فــي كل مــن القطاعيــن العــام 
لضمــان  الســكان  جميــع  بيــن  وتقاســمها  والخــاص 
صعيــد  علــى  لألزمــة  ومنســقة  شــاملة  اســتجابة 
ــن فــي  ــع العاملي ــد جمي ــب تزوي ــة. ويج ــة الصحي الرعاي
الخــط  يشــكلون  باعتبارهــم  الصحيــة،  الرعايــة  مجــال 
األول فــي جبهــة التصــدي لهــذه األزمــة، بمابــس 
ومعــدات واقيــة مناســبة تحميهــم مــن العــدوى. ومــن 
صانعــو  يستشــيرهم  أن  أيضــًا  األساســية  األمــور 
ــار الواجــب لمــا يســدونه مــن  القــرار، وأن يولــوا االعتب
الصحيــة  الرعايــة  مجــال  فــي  فالعاملــون  مشــورة؛ 
يضطلعــون بــدور حاســم فــي اإلنــذار المبكــر بانتشــار 
األمــراض، مثــل مــرض كوفيــد - 19، وفــي التوصيــة 

بتدابير فعالة للوقاية والعاج.

  وينبغــي حمايــة جميــع العمــال مــن مخاطــر العــدوى 
فــي مــكان العمــل، وأن تعتمــد الــدول األطــراف تدابيــر 
تنظيميــة مناســبة لضمــان أن يقّلــل أربــاب العمــل إلــى 

أدنــى حــد مــن مخاطــر العــدوى وفقــًا ألفضــل معاييــر 
الصحــة العامــة. وفــي انتظــار أن ُتعتمــد هــذه التدابيــر، 
ال يجــوز إجبــار العمــال علــى العمــل، وينبغــي حمايتهــم 
العقوبــات  مــن  غيرهــا  أو  التأديبيــة  العقوبــات  مــن 
لرفضهــم العمــل دون حمايــة كافيــة. وإضافــة إلــى 
ذلــك، ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر فوريــة 
التقاعديــة  ومعاشــاتهم  العمــال  وظائــف  لحمايــة 
واســتحقاقاتهم االجتماعيــة األخــرى أثنــاء فتــرة الجائحة، 
خــال  مــن  االقتصاديــة  تأثيراتهــا  مــن  والتخفيــف 
إعفــاءات  ومنــح  األجــور،  دعــم  مثــًا  منهــا  خطــوات 
ضريبيــة، ووضــع برامــج تكميليــة للضمــان االجتماعــي 

وحماية الدخل.

ومــن بيــن التوجيهــات الخاصــة بتدابيــر الطــوارئ فــي 
زمــن كوفيــد19- الصــادرة عــن األمــم المتحــدة بتاريــخ 27 

أبريــل 2020:

بالنطــاق  المتضرريــن  الســكان  إبــاغ  الــدول    علــى 
اإلقليمــي والزمنــي الدقيــق لتطبيــق حالــة الطــوارئ 
ــة بهــا. كمــا يجــب نشــر المعلومــات  ــر المتصل والتدابي
ــراءات الطــوارئ بســرعة  ــة بشــأن تشــريعات وإج الكافي
مــن  بالعديــد  وكذلــك  الرســمية،  اللغــات  وبجميــع 
اللغــات األخــرى التــي ينطــق بهــا الســكان علــى نطــاق 
واســع، وبصيــغ يســهل الوصــول إليهــا حتــى يطلــع 
الــرأي العــام عمومــا علــى القواعــد القانونيــة الجديــدة 

فيتمكن من التصرف وفقا لها.

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  فــإن  وللتذكيــر 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ينــص فــي المــادة 

أن: علــى   12

كل  بحــق  العهــد  هــذا  فــي  األطــراف  الــدول  1-  تقــر 
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إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة 
بلوغــه.  يمكــن  والعقليــة  الجســمية 

2-  تشــمل التدابيــر التــي يتعيــن علــى الــدول األطــراف 
فــي هــذا العهــد اتخاذهــا لتأميــن الممارســة الكاملــة 

لهــذا الحــق، تلــك التدابيــر الازمــة مــن أجــل: 

)أ(  العمــل علــى خفــض معــدل موتــى المواليــد ومعــدل 
وفيــات الرضــع وتأميــن نمــو الطفــل نمــوا صحيــا؛ 

)ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛

والمتوطنــة  الوبائيــة  األمــراض  مــن  )ج(  الوقايــة 
ومكافحتهــا؛  وعاجهــا  األخــرى  واألمــراض  والمهنيــة 

)د (  تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة 
والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي حالــة المــرض. 

ــر الطــوارئ،  ــات الخاصــة بتدابي ــه التوجيه ــا أكدت وهــذا م
فــي زمــن كوفيــد 19، الصــادرة عــن المفوضية الســامية 
أكــدت  حيــث   ،2020 أبريــل   7 فــي  اإلنســان  لحقــوق 
ــه ال يتضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق  علــى أن
خاصــة  أحكامــا  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
باالســتثناءات؛ فالتزامــات الدولــة المرتبطــة بالمحتــوى 
الغــذاء والصحــة واإلســكان  األساســي للحقــوق فــي 
الصحــي  والصــرف  والميــاه  االجتماعيــة  والحمايــة 
والتعليــم ومســتوى معيشــي الئــق تبقــى ســارية حتــى 
أثنــاء حــاالت الطــوارئ، ألن الحــق فــي الحيــاة هــو المهــدد 

أمــام انتشــار الوبــاء.

اإلجراءات:

ــم  ــدول رق o  التحســيس والتوعيــة والتواصــل: )ج
)11-1

بخصــوص  عديــدة  بعمليــات  الصحــة  وزارة  قامــت 
الصحــة  لمهنيــي  الموجهــه  والتحســيس  التواصــل 
قــرار  اتخــاذ  قبــل  والمواطنيــن  المواطنــات  وعمــوم 
الحجــر الصحــي نفســه، وذلــك عبــر العديــد مــن الباغــات 
والبيانــات وأيضــا عبــر الملصقــات والوصــات المتلفــزة 

كـــ: أرقــام خاصــة  والوصــات اإلذاعيــة، كمــا وضعــت 

-  » ألو 141 للمساعدة الطبية االستعجالية«.

-  ‘’ألو اليقظة الوبائية 080.100.47.47’’

-  باغــات صحفيــة تهــم نصائــح وتوجيهــات حــول ارتــداء 
الكمامــات وطريقــة التخلــص منهــا )جــدول رقــم 1(.

-  مطويات تحسيسية حول مواجهة انتشار الجائحة.

-  ملصقات في اإلدارات واألماكن العمومية...

-  توظيــف جميــع اللغــات واللهجــات فــي هــذه اإلعانــات 
والحمات التحسيســية.

-  إقــرار نــدوة صحفيــة يوميــة لمــدة طويلــة، ثــم االنتقــال 
إلــى باغــات فــي الموقــع الخــاص بذلــك فيمــا بعــد.

o  تطــور عــدد المختبــرات والتحليــالت )جــدول رقــم 
)2 11-

+  قبيــل اإلعــان عــن الحجــر الصحي، أكــدت وزارة الصحة 
أن المعهــد الوطنــي للصحــة بالربــاط ومعهــد باســتور 
المغــرب بالبيضــاء ومختبــر المستشــفى العســكري 
الوحيــدة  الجهــات  هــي  بالربــاط  الخامــس  محمــد 
ــة  ــل البيولوجي ــراء التحالي ــا بإج ــة والمرخــص له المخول

ــا. ــوف 2 كورون ــروس ســارس ك ــع في ــد وتتب للتأك

+  خــال شــهر أبريــل تــم تجهيــز المستشــفيات الجامعيــة 
فــي كل مــن مراكــش وأكاديــر والربــاط ووجــدة والــدار 
إلــى   PCR نــوع  مــن  بالتحليــات  للقيــام  البيضــاء، 
بالنســبة  بكلميــم  العســكري  المستشــفى  جانــب 

الجنوبيــة. لألقاليــم 

+  فــي 28 أبريــل أحــدث مختبــر عســكري فــي ورزازات 
ــؤرة بهــا. مــن أجــل محاصــرة ب

ــرات  ــاح خمــس مختب ــم افتت ــة شــهر مــاي ت +  خــال بداي
ــاس والراشــيدية والناظــور  ــدة شــملت مــدن مكن جدي

ــر وتطــوان. ــي مــال وأكادي وبن
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المتخصصــة  والمراكــز  المختبــرات  عــدد  وصــل  وقــد 
فــي تشــخيص مرضــى كوفيــد 19 إلــى أكثــر مــن 90 
مركــزا )77 بالضبــط( أضيفــت إليهــا 18 مختبــرا بالقطــاع 

الخــاص.

وهكــذا انتقــل عــدد العينــات التــي تســتقبلها المختبــرات 
ــد  ــز المختصــة بتحليــل وتشــخيص مرضــى كوفي والمراك
ــى  ــر الصحــي إل ــة الحج ــة مــع بداي 19 مــن 30 و50 عين
أكثــر مــن 10 آالف عينــة خــال شــهر مــاي ليســتقر مــع 
شــهر أكتوبــر فــي أكثــر مــن 20 ألــف عينــة. )الجــدول رقــم 

.)11-3

o  تطــور عــدد المستشــفيات واألجنحــة المســتقبلة 
لمرضــى كوفيــد 19 )جــدول رقم11-4(

 أكد وزير الصحة أن المغرب يتوفر على 44 مستشفى 
مخصصــا الســتقبال الحــاالت المصابــة بكورونــا، إلــى 
ــزا لاستشــارات المتخصصــة كمــا يتوفــر  ــب 32 مرك جان
علــى 1640 ســريرا لإلنعــاش مــا بيــن القطــاع العــام 
العســكرية  والصحــة   )504( الخــاص  والقطــاع   )684(
)70( والمؤسســات ذات النفــع العــام )132( مــع برمجــة 
إحــداث مرتقــب لـــ 250 ســريرا جديــدا لإلنعــاش، وذلــك 
يــوم 18 مــارس، مــع االســتعداد لإلعــان عــن الحجــر 
ــم  ــن ت ــدد المخالطي ــات وع الصحــي. ومــع تطــور اإلصاب
رفــع الطاقــة االســتيعابية للعديــد مــن المستشــفيات 
وابــن طفيــل  بالبيضــاء  كمستشــفى مــوالي يوســف 
بمراكــش، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــع بدايــة شــهر أبريــل 
حيــث سينشــئ المغــرب مستشــفيات ميدانيــة عســكرية 
ومدنيــة بمدينــة بنســليمان )160 ســريرا( وبعدهــا فــي 
بنجريــر ثــم ســيدي يحيــى، وذلــك بعــد بنــاء المستشــفى 
الــدار  ومعــارض  أســواق  بمكتــب  بالبيضــاء  الميدانــي 
البيضــاء ِبطاَقــة 700 ســرير، وقــام المكتــب الشــريف 
للفوســفاط بتأهيــل أربعــة مستشــفيات بإقليــم خريبكــة، 
لتزويــد  الشــركات  إحــدى  مــع  الصحــة  وزارة  وتعاقــدت 
مستشــفيات المغــرب بالمنَتجــات الطبيــة مــن النســيج، 
واشــترت 1000 ســرير لإلنعــاش و100 ألــف عــدة  ألخــذ 
العينــات، كمــا قامــت المديريــات الجهويــة واإلقليميــة 
الفيــروس  مــن  بالوقايــة  الخاصــة  المعــدات  بشــراء 
إلــى جانــب المعــدات الصحيــة لتزويــد المستشــفيات 

والمختبــرات بهــا، كمــا زود المكتــب الشــريف للفوســفاط 
مستشــفى آســفي بالغــرف المعزولــة الســتعمالها في 
حالــة تطــورت األمــور بخصــوص انتشــار الجائحــة.. ونظــرا 
لاكتظــاظ الــذي عرفتــه هــذه المستشــفيات والمراكــز 
المصابيــن  األشــخاص  مخالطــي  تضــم  كانــت  التــي 
ســتتخلى وزارة الصحــة فــي األســبوع الثانــي مــن أكتوبــر 
عــن اســتقبال المخالطيــن واالقتصــار علــى المصابيــن 
مــع الميــز بيــن المصــاب فــي حالــة حرجــة والمصــاب دون 
أعــراض خطــرة حيــث تســتقبل األول لمــدة ثاثــة أو أربعــة 
أيــام أمــا الثانــي فتمكنــه مــن الـــأدوية وترســله للحجــر 

ــه. الصحــي داخــل منزل

المستشــفيات  فــي  البشــرية  المــوارد  o  دعــم 
رقــم.11-6( )جــدول 

مباشــرة بعــد إعــان حالــة الحجــر الصحــي بــدأ الطــب 
المدنــي  الطاقــم  إلــى جانــب  العمــل  العســكري فــي 
الطبيــة  الخدمــات  مســتوى  مــن  الرفــع  أجــل  مــن 
واالستشــفائية فــي العديــد مــن األقاليــم كمستشــفى 
اإلقليمــي  والمستشــفى  بآســفي  الخامــس  محمــد 

والداخلــة. والحســيمة  وســطات  وورزازات  لطاطــا 

وفــي 29 مــارس أصــدرت المديريــة الجهويــة للصحــة 
ــه إعــداد الئحــة  ــا تقــرر في ــدار البيضــاء وســطات إعان بال
ــي الصحــة للمســاهمة  ــن مــن مهني ــة لمتطوعي احتياطي
إن  بخدماتهــم  االســتعانة  قصــد  العمليــة  هــذه  فــي 

اقتضــت الضــرورة ذلــك بالجهــة.

كمــا أن وزارة الصحــة علقــت منــح الرخــص الســنوية التــي 
العاملــون فــي مختلــف مؤسســاتها،  يســتفيد منهــا 
عملهــم  مقــرات  فــي  هــؤالء  تواجــد  علــى  حفاظــا 

الجائحــة. لمواجهــة 

o تدابير الحماية )جدول رقم.11-7(

جميــع  توفيــر  علــى  العمــل  إلــى  الحكومــة  ســارعت 
المســتلزمات الصحيــة لحمايــة المواطنــات والمواطنيــن، 
فبمجــرد اإلعــان عــن كوفيــد19 كجائحــة بــادرت الحكومــة 
ــاء  ــع ســوق ثاث ــاء مصن ــادة بن ــى إع ــك إل ــر مــن المل بأم
الغــرب الــذي ينتــج المطهــرات مــن الجراثيــم، وذلــك فــي 
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وقــت قياســي جــدا، ممــا جعــل الســوق المغربــي يتوفــر 
ــة. علــى القــدر الكافــي مــن المطهــرات الصحي

قامــت الجماعــات الترابيــة بتطهيــر شــوارع المــدن والقــرى 
ومقــرات عمــل الموظفيــن والموظفــات، كمــا قامــت 
القطاعــات الحكوميــة مركزيــا ومحليــا بتطهيــر مكاتبهــا 
وقامــت  ومســتخدميها،  موظفيهــا  عمــل  وأماكــن 
أعطيــت  كمــا  نفســها  بالعمليــة  الصناعيــة  الوحــدات 
التوجيهــات للمقاهــي والمطاعــم وغيرهــا مــن الوحــدات 
المســتقبلة للمواطنــات والمواطنيــن مــن أجــل توفيــر 
المطهــرات الصحيــة، والتباعــد بيــن الزبنــاء، كمــا لوحــظ 

ذلــك فــي وســائل النقــل العمومــي...

التجاريــة  والمراكــز  الدكاكيــن  تعــرف  لــم  أنــه  وياحــظ 
الكبــرى أزمــات التمويــن بخصــوص هــذه المــواد إال فــي 

يــوم الجمعــة.

ــي  ــات ومواطن ــذي أصــاب مواطن ــع ال ــم نشــهد الهل ول
كثيــر مــن الــدول المتقدمــة علــى إثــر انتشــار خبــر الحجــر 

الصحــي.

والمســابح  والحمامــات  المســاجد  إغــاق  -  تــم 
التجــوال  حظــر  عــن  اإلعــان  تــم  بــل  والشــواطئ... 

رمضــان. شــهر  طيلــة 

المواطنــات  تنقــل  منــع  بخصــوص  -  إجــراءات صارمــة 
والمناطــق  واألقاليــم  العمــاالت  بيــن  والمواطنيــن 

أيــام عيــد الفطــر. الحضريــة والقرويــة 

ــاج وإلصــاق ملصقــات تدعــو إلــى احتــرام الشــروط  -  إنت
الصحيــة لمواجهــة الجائحــة فــي كل اإلدارات العموميــة 

ومرافقهــا ووســائل النقــل العمومــي...

-  إلــزام المواطنــات والمواطنيــن بأخــذ حــرارة جســمهم 
المتاجــر  أو  العموميــة  اإلدارات  إلــى  الدخــول  عنــد 

الكبــرى....

المواطنــات  خــروج  أو  دخــول  منــع  قــرار  -  اتخــاذ 
ــى  ــا أدى إل ــدار البيضــاء مم والمواطنيــن بخصــوص ال

التنقــل. حركــة  فــي  خطيــر  ارتبــاك 

- السماح بممارسة شعائر االحتفال بعيد األضحى.

لحمايــة  الصارمــة  الصحيــة  التدابيــر  علــى  -  التأكيــد 
المصليــن بالمســاجد بعــد اإلعــان عــن فتــح مجموعــة 
مــن المســاجد علــى الصعيــد الوطنــي. وبعــد توســيع 
دائــرة المســاجد التــي فتحــت أمــام المصليــن، أصــدرت 
وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية بروتوكــول إعــادة 
ــة مــن  ــة والوقائي ــراءات االحترازي ــح المســاجد - اإلج فت
ــر تخــص: ــه علــى تدابي ــد 19 - أكــدت في ــروس كوفي في

  اإلجراءات التنظيمية

  اإلجراءات المتعلقة بتهيئة الصلوات الخمس

   اإلجراءات المتعلقة بتهيئة المساجد

  اإلجراءات المتعلقة بالقيمين الدينيين

ــن والتواصــل    اإلجــراءات المتعلقــة بتحســيس المصلي
معهم

ــدد  ــر 2020، وقــد وصــل ع ــداء مــن 16 أكتوب ــك ابت وذل
المســاجد إلــى 10 آالف مســجد علــى الصعيــد الوطني.

ــدن  -  التنقــل للضــرورة داخــل المــدن، والترخيــص مــن ل
الداخليــة )المقــدم(

-  إضافــة موضــوع إلزاميــة ارتــداء الكمامــات فــي المــكان 
المناسب 

- التعليم عن بعد

- العمل عن بعد ) تقنيين(

- تعليق رحات الخطوط الملكية المحلية

الخــارج  إلــى  المغــرب  مــن  الجويــة  الحركــة  -  إغــاق 
لعكــس ا و

ــرى  ــراءات األخ ــة مــن اإلج ــى مجموع ــة إل هــذا وباإلضاف
مــن قبيــل:

والمــدارس  المقــاوالت  مــن  العشــرات  -  إغــاق 
الشــروط  تحتــرم  ال  التــي  والمطاعــم...  والمقاهــي 

إصابــات؛ بهــا  ســجلت  والتــي  الصحيــة 
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واألحيــاء  والقــرى  المــدن  إغــاق  صاحيــات  -  إعطــاء 
للجــن اليقظــة الجهويــة واإلقليميــة للحــد مــن انتشــار 

الجائحــة؛

وقــد أعطــت هــذه العمليــة أكلهــا فــي كل مــن مكنــاس 
وفــاس ومراكــش وطنجــة حيــث انخفــض عــدد اإلصابــات 

والوفيــات بشــكل ملمــوس.

- الرفع من عدد أسرة اإلنعاش؛

- تمديد الحجر الصحي إلى 10 دجنبر 2020.

االختالالت

البؤر الوبائية 

ــؤرا  رغــم المجهــودات التــي قامــت بهــا الحكومــة فــإن ب
ــر ومنهــا: ــدأت تتكاث ــة ب وبائي

o البؤر  المقاوالتية:  )جدول رقم11-10( 

حيــث عرفــت منطقــة عيــن الســبع بالــدار البيضــاء أولــى 
ممتــاز  وســوق  بــورزازات،  ومصحتــان  البــؤر،  هــذه 
ببرشــيد،  الكبــاج  معامــل  أحــد  فــي  ثــم  بالقنيطــرة 
وســوق ممتــاز آخــر بمراكــش، ومعامــل تلفيــف الفراولــة 
للســيارات  ومصنــع  القنيطــرة،  إقليــم  ميمونــة  بالــة 
بطنجــة، ومعمــل للســردين بآســفي، ومعمــل للخياطــة 
ووحــدة  ملــول،  بأيــت  للباســتيك  ومصنــع  بســا، 

بملوســة... صناعيــة 

وهــذا فقــط غيــض مــن فيــض مــا تــم تســجيله مــن بــؤر 
مقاوالتيــة.

ــة:  ــات واإلدارات العمومي ــؤر المرتبطــة بالثكن o  الب
)جــدول رقــم11-9( 

حيــث عرفــت بــؤر بالقاعــدة العســكرية بفــاس، ومركــز 
جريــر،  بابــن  العســكرية  والقاعــدة  بالقنيطــرة،  صحــي 
ــة القــوات المســاعدة  والحــرس الملكــي بالحاجــب، وثكن
بفــاس، والحــرس باإلقامــة الملكيــة ببوزنيقــة، ووكاالت 
بنكيــة، ومركــز للشــرطة ببنــي مــال، ومجموعــة مــن 

الســلطة واألمــن بمراكــش، كمــا توغلــت فــي  رجــال 
بعــض المحاكــم.

وقــد ازدادت وتيرتهــا بعــد اإلعــان عــن الرفــع التدريجــي 
للحجــر الصحــي. وبالرغــم مــن العــودة مثــا إلــى التعليــم 
الحضــوري فقــد اضطــرت عشــرات المؤسســات إلــى 
إغــاق أبوابهــا كمؤسســات فــي ســا الجديــدة التــي 
ــاط  ــرت والرب ــم عــن بعــد وفــي تاوري رجعــت إلــى التعلي
والــدار البيضــاء، وإغــاق مســجد بالحــي المحمــدي بالــدار 

البيضــاء.

- البؤر العائلية وشبيهاتها )جدول رقم11-8((

ــاء حفــل  ــروس أثن ــة بالفي ــة بعــض اليهــود المغارب إصاب
دينــي فــي البيضــاء قبــل اإلعــان عــن الحجــر الصحــي، 
وتــم  بمكنــاس،  طبيــب  بعائلــة  الفيــروس  فتــك  كمــا 
تســجيل عــدة بــؤر فــي مــدن مختلفــة. وقــد أدت جنــازة 
ناشــط جمعــوي بطنجــة إلــى خلــق بــؤرة وبائيــة وكذلــك 
ــب حفــات الزفــاف كمــا  ــى جان ــرة، إل بالبيضــاء والصوي

ــزاك. ــة أســا ال هــو الحــال فــي مدين

ــاء إلــى المناطــق النائيــة فــي أزيــال،  وقــد انتقــل الوب
وبوعرفــة، وتارجيســت...

العوامــل  والمصابيــن:  الوفيــات  عــدد  o  تطــور 
رقــم11-11( )جــدول  واألســباب 

ــاء  ــة الوب ــذ بداي ــة شــبه مســتقرة من ــت نســبة اإلمات كان
النســبة  ارتفعــت هــذه  إذ  يوليــوز؛  حــدود شــهر  إلــى 
أساســا فــي مدينــة طنجــة ، األمــر الــذي دفــع  وزارة 
الصحــة إلــى القيــام بدراســة لمعرفــة األســباب الكامنــة 
عوامــل  علــى  المتتبعــون  وقــف  وقــد  ذلــك.  وراء 

مســاعدة علــى ذلــك مــن بينهــا:

-  قصــور البنيــة الصحيــة حيــث ال تتعــدى أســرة اإلنعــاش 
8 أســرة؛

- قلة الموارد البشرية؛

- قلــة الممرضــات والممرضيــن المؤهليــن فــي مجــال 
اإلنعــاش والعنايــة المركــزة؛
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الصحيــة  الشــغيلة  أصــاب  الــذي  والخــوف  -  االرتبــاك 
انتقالــه..؛ الوبــاء وكيفيــة  عــدم معرفــة  نتيجــة 

-  80 % مــن الســاكنة كانــت فــي الحجــر الصحــي، وبعــد 
رفعــه خرجــت دفعــة واحــدة خاصــة وأن ذلــك الخــروج 

تزامــن مــع العطلــة الصيفيــة وعيــد األضحــى؛

حتمــا  تــؤدي  بالوبــاء  اإلصابــة  حــاالت  عــدد  تزايــد  -  إن 
إلــى ارتفــاع المؤشــرات، ومــن ثــم تزايــد عــدد الوفيــات 

التراكمــي؛

مزمنــة  أمــراض  مــن  يعانــون  ومــن  الســن  كبــار  -   إن 
ــات بســبب الجائحــة؛ يشــكلون نســبة 85 % مــن الوفي

بعــض  فــي  األوكســجين  قنينــات  فــي  -  الخصــاص 
؛  ت لمستشــفيا ا

-  الخصــاص فــي األدويــة التــي يتضمنهــا بروتوكــول 
العــاج؛

-  عــدم توفــر الصيدليــات علــى األدويــة التــي يتضمنهــا 
العــاج؛

-  الدخول المدرسي؛

ــة  -  الكثافــة الســكانية فــي بعــض المــدن وخاصــة مدين
ــدار البيضــاء؛ ال

-  عدم االنضباط الجماعي لإلجراءات االحترازية؛ 

-  حالــة التراخــي الكبيــر للســاكنة فــي كثيــر مــن المــدن 
ومنهــا مدينــة الــدار البيضــاء؛

-  فتح بعض المدن الشاطئية أمام المصطافين؛ 

-  فتح المقاوالت ألبوابها دون االحتياطات الازمة؛

-  عدم كفاية فرق المراقبة للمقاوالت؛

-  عــدم االلتــزام بالتباعــد )أمــام المؤسســات العموميــة - 
األســواق - النقــل...(؛

-  السماح باالحتفاء بعيد األضحى. 

o وضعية المستشفيات )جدول رقم11-12(

عانــت مستشــفيات عــدد مــن األقاليــم مــن ضغــط أعــداد 
الصحيــة  الســلطات  اضطــر  ممــا  بالوبــاء؛  المصابيــن 

إلــى االلتجــاء إلــى مستشــفيات أخــرى غيــر مخصصــة 
لمــرض كوفيــد 19 )مراكــش، طنجــة والــدار البيضــاء(، 
أو االلتجــاء إلــى األحيــاء الجامعيــة )طنجــة والقنيطــرة(، 
أو دعــوة المصحــات التابعــة للقطــاع الخــاص لاســتعداد 
تســتوجب  والذيــن  بالفيــروس  المصابيــن  الســتقبال 

حالتهــم االستشــفاء الفــوري.

المستشــفيات  فــي  الوضعيــة  هــذه  اســتدعت  وقــد 
موافقــة لجنــة برلمانيــة علــى مقتــرح القيــام بمهمــة 
اســتطاعية الســتقصاء الوضــع، كمــا قــام وزيــر الصحــة 

بزيــارة كل مــن طنجــة ومراكــش.

بــل أدى األمــر فــي بعــض األحيــان إلــى إرســال لجــن 
للتحقيــق فــي الخروقــات التــي تعرفهــا أجنحــة كوفيد 19 
فــي بعــض المستشــفيات كمستشــفى ابــن باجــة بتازة. 
وقــد قــام وزيــر الصحــة بإعفــاء كل مــن مديــر مستشــفى 
ــر الجهــوي للصحــة بجهــة كلميــم وادنــون،  ســا، والمدي
والمنــدوب اإلقليمــي للصحــة بإقليــم كلميــم، ومديــر 
ــدوب اإلقليمــي  ــن زهــر بمراكــش، والمن مستشــفى اب

للصحــة بمراكــش.

أجهــزة  اســتخدمت  المستشــفيات  مــن  عــددا  أن  كمــا 
لمرضــى  العادييــن  بالمرضــى  الخــاص  »الســكانير« 
كورونــا )فــاس( خاصــة وأن هــذه األجهــزة لــم تكــن تلبــي 
حاجيــات المرضــى فــي األيــام العاديــة نظــرا للنقــص 

فــي عددهــا وكثــرة أعطالهــا.

o وضعية الشغيلة الصحية: )جدول رقم 11-14(

إذا كانــت الشــغيلة الصحيــة فــي مقدمــة المواجهيــن 
للجائحــة، فإنهــا عانــت خــال األســابيع األولــى مــن الحجــر 
الصحــي األمّريــن، خاصــة وأن الخصــاص هــمَّ مأواهــا 
ــاب أدوات االشــتغال  ــب غي ــى جان )البيضــاء وطنجــة(، إل
والقفــازات  الكمامــات  مثــل  الفيــروس  مــن  الواقيــة 
)الربــاط(، وكــذا التغذيــة )طنجــة(، فضــا عــن التكويــن 

وكيفيــة التعامــل مــع فيــروس كوفيــد 19.

وبمــا أنهــا فــي الواجهــة، فــإن نصيبهــا مــن اإلصابــة 
الممرضــات  مــن  والمصابيــن  المصابــات  عــدد  تعــدى 
والممرضيــن حيــث بلــغ 800 حالــة إلــى حــدود 20 أكتوبــر 
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وعشــرات الطبيبــات واألطبــاء، كمــا أن عــددا منهــم لقــي 
حتفــه نتيجــة هــذا الفيــروس. بــل أن العديــد منهــم نقــل 

العــدوى إلــى أســرهم.

o نماذج لدعم العرض الصحي: )جدول رقم11-15(

ــات  ــة للطبيب ــة الوطني ــي للهيئ ــس الوطن -  أصــدر المجل
المغربيــة  الجمعيــة  فيــه  يشــكر  باغــا  واألطبــاء 
ــاء  ــي وضعــت رهــن إشــارتها أطب للطــب النفســي الت
أخصائييــن فــي الطــب النفســي مــن أجــل معاينــة 
ــم  ــن وتقدي ــات والمواطني ــداءات المواطن واســتقبال ن
االستشــارة عــن وضعيتهــم النفســية فــي ســت جهات 
مــن المملكــة، وهــذا مــا أكدتــه المجالــس الجهويــة فــي 

باغــات منفصلــة.

-  أطلــق أطبــاء مقيمــون فــي المستشــفى الجامعــي 
األطبــاء  انخراطــات  لجمــع  مبــادرة  المدينــة  بوجــدة 
لتوفيــر مخــزون مــن الوســائل الواقيــة لهــم، تحســبا 
لنفــاذ المخــزون الخــاص بالمشــرفين منهــم علــى عــاج 

المصابيــن بفيــروس كورونــا.

-  ومــن جهــة أخــرى، أعلنــت »جمعيــة نســاء مــن أجــل 
التعدديــة والســام« عــن إطــاق مبــادرة إثــارة االنتبــاه 
إلــى مــا تقاســيه النســاء المتواجــدات فــي الصفــوف 
فــي  كورونــا  جائحــة  مواجهــة  جبهــة  علــى  األماميــة 

المستشــفيات.

-  وضــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي رهــن 
ــي  ــراوي بالبيضــاء الت ــَة الزي ــة مصح إشــارة وزارة الصح
تتوفــر علــى طاقــة اســتعابية تبلــغ 144 ســريرا. وأكــد 
علــى تفعيــل القــرار نفســه بالنســبة لمصحــات طنجــة 
ومراكــش واإلنــارة بالبيضــاء، للتخفيــف مــن الضغــط 

ــة. ــى المستشــفيات العمومي عل

-  قامــت مجموعــة مــن المنتخبيــن ومهنيــي الفــن تحــت 
إشــراف المديريــة الجهويــة للصحــة فــي جهــة البيضــاء 
والفحــص،  لاختبــار  وحــدة  وتجهيــز  بإنشــاء  ســطات 
الــدار  فــي  يوســف  مــوالي  بمستشــفى  ألحقــت 

البيضــاء بمســاحة تقــدر ب 800 متــر مربــع.

o  التجــارب الســريرية حــول اللقــاح المضــاد لفيــروس 
كوفيــد 19 واالتفاقيــة الخاصــة بالتــزود بــه: )جــدول 

رقــم11-16(

-  خضــع 5000 متطــوع مغربــي للتجــارب الســريرية فــي 
إطــار االتفاقيــة بيــن المغــرب والصيــن.

-  وقــع المغــرب اتفاقيتيــن مــع مختبــر صينــي متخصــص 
فــي إنتــاج لقــاح كورونــا.

مــن بيــن العوامــل التــي أســهمت فــي تفاقــم انتشــار 
وبــاء كوفيــد 19 غيــاب الممارســات الوقائيــة للحمايــة 
مــن فيــروس كورونــا؛ فانطاقــا مــن البحــث الــذي أجرتــه 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول تأثيــر فيــروس كورونا 
والنفســي  واالجتماعــي  االقتصــادي  الوضــع  علــى 

ــة: ــج اآلتي ــر بالنتائ يمكــن التذكي

-  35.6 % مــن المغاربــة لــم يضعــوا األقنعــة الواقيــة، 
الكمامــات؛

-  37 % مــن المغاربــة لــم يتجنبــوا المصافحــة والتحيــة 
الجســدية؛

-  40 % مــن المغاربــة لــم يحترمــوا الخــروج مــن منازلهــم 
بشــكل أقــل مــن العــادي؛

-  53.4 % مــن المغاربــة لــم يقومــوا بتعقيــم اليديــن 
بانتظــام؛

-  51 % مــن األســر ال تتوفــر علــى مــواد مطهــرة )جــل 
مطهــر ومحلــول هيدرو-كحولــي( وأن نســبة 8.6 % 

منهــا كانــت تتوفــر عليهــا لكــن بكميــات غيــر كافيــة.

o  انعكاســات الحجــر الصحــي علــى صحــة المواطنــات 
والمواطنين.

أورد بحــث المندوبيــة الســامية للتخطيــط نســبا مهمــة 
ــوج  ــدم اســتطاعتهم الول ــاة المرضــى مــن ع ــد معان تفي
إلــى الخدمــات الصحيــة بســبب الخــوف مــن اإلصابــة 
أو  الخاصــة  العيــادات  ولــوج  صعوبــة  أو  بالعــدوى 
ــى: ــك عل االســتقبال فــي المستشــفيات وانعكــس ذل
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- تلقيح األطفال بنسبة 47.5 %

- األمراض العابرة 40 %

- األمراض المزمنة 35.8 % 

- الصحة اإلنجابية 33 % 

خالصات  وتوصيات

  الوضع العام النتشار الوباء:

بالنســبة للوضــع الوبائــي إلــى حــدود 31 دجنبــر 2020 
فــإن:

- عدد الحاالت المؤكدة وصل إلى: 439193 حالة 

- عدد الحاالت المستبعدة: 4018156

- عدد الوفيات: 7388 

الحاالت النشطة: 24301

  المؤشرات 

1209.4/100000H :مؤشر اإلصابة التراكمي

نسبة الفتك: 1.7 % 

نسبة التعافي: 92.8 %

  الحاالت الخطيرة

- العدد اإلجمالي: 1118

االصطناعــي  التنفــس  تحــت  الحــاالت  -  إجمالــي 
103 االختراقــي: 

غيــر  االصطناعــي  التنفــس  تحــت  الحــاالت  -  إجمالــي 
687 االختراقــي: 

-  معــدل مــلء أســرة اإلنعــاش الخاصــة بكوفيــد - 19: 
% 36

وهــو  مهــم  ارتفــاع  فــي  الشــفاء  حــاالت  أن  ياحــظ 
ــزال تحتفــظ  ــة ال ت ــي، كمــا أن نســبة اإلمات مؤشــر إيجاب
بأقــل النســب علــى الصعيــد العالمــي مــن جهــة، ومــن 

جهــة ثانيــة ياحــظ ارتفــاع فــي عــدد الوفيــات اليوميــة 
واســتقرار انتشــار الوبــاء فــي بعــض المــدن التــي عرفــت 
ــة وفــاس  ــا مهــوال فــي الشــهور الســابقة كطنج ارتفاع
ــد  ــق هــو االرتفــاع المتزاي ــر القل ومراكــش، إال أن مــا يثي
البيضــاء -  الــدار  لحــاالت اإلصابــة فــي كل مــن جهــة 

ســطات - والربــاط ســا القنيطــرة. 

ــه ) الجــدول  ــح واالعــان عــن مجانتي   االســتعداد للتلقي
رقم 11-17(:

المملكــة  مــدن  كل  فــي  االســتعدادات  عمليــة  بــدأت 
الصحيــة  والمراكــز  المســتوصفات  تجهيــز  بــدأ  حيــث 
والمستشــفيات وبعــض المؤسســات العموميــة مــن 
والمواطنيــن،  والمواطنــات  التلقيــح  اســتقبال  أجــل 
هــذه  واجهــات  فــي  اشــهارية  الفتــات  علقــت  بــل 
المؤسســات، وفــي الثامــن مــن دجنبــر أعلــن الملــك 
عــن مجانيــة التلقيــح، إال أن توقيتــه لــم يتضــح بعــد رغــم 
أن االعــام الرســمي قــد أكــد أكثــر مــن مــرة علــى  أن 
ــر بــل حتــى  ــة ســتنطلق فــي أواســط شــهر دجنب العملي

قبلــه.

التوصيات

-  الرفع من ميزانية الصحة؛

-  وضــع حــد لجشــع بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص 
ــة؛ ــع التدخــات الطبي ــات وجمي بوضــع ســقف للعملي

-  تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية؛

-  رفــع أجــور الشــغيلة الصحيــة لمــا تبذلــه مــن مجهــودات 
وتضطلــع بــه مــن أعبــاء؛

األزمــات  خــال  الســتغالها  قــارة  فضــاءات  -  خلــق 
واألوبئــة؛ والكــوارث 

-  الزيادة في الموارد البشرية؛

وحمايــة  الصحــي  المجــال  فــي  التطــوع  -  مأسســة 
والمتطوعيــن؛ المتطوعــات 

األزمــات  مواجهــة  بخصــوص  والتكويــن  -  التدريــب 
واألوبئــة؛ والكــوارث 
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االلتزامــات  إلــى  والمواطنيــن  المواطنــات  -  دعــوة 
الصحيــة؛ بالتدابيــر 

-  االســتفادة مــن الهفــوات واالختــاالت التــي عرفتهــا 
تجربــة الحجــر الصحــي؛

ــادئ األمــم المتحــدة بخصــوص  -  األخــذ بتوجيهــات ومب
مواجهــة الجائحــة.
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12

الحق في الماء

1- المفهوم:

الحــق فــي المــاء لــم يــأت صريحــا فــي العهد، ولكــن تحدد 
الفقــرة األولــى مــن المــادة 11 منــه عــددا مــن الحقــوق 
الناشــئة عــن إعمــال الحــق فــي مســتوى معيشــي كاف، 
والتــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا إلعمــال هــذا الحــق، بمــا 
فــي ذلــك ... »مــا يفــي بحاجاتهــم مــن الغــذاء والكســاء 
والمــأوى«. ويشــير اســتخدام عبــارة »بمــا فــي ذلــك« 
إلــى أن قائمــة الحقــوق هــذه ال يــراد منهــا أن تكــون 
حصريــة. وبالطبــع فــإن الحــق فــي المــاء يقــع ضمــن فئــة 
ــن مســتوى معيشــي كاف  ــات األساســية لتأمي الضمان
نظــرا لكونــه واحــدا مــن أهــم الشــروط األساســية للبقــاء.

2- الجوانب الرئيسية للحق في الماء:

  الحماية من االنقطاعات العشوائية وغير القانونية؛

  حظر التلوث غير المشروع للموارد المائية؛

  عدم التمييز؛

اإلمــدادات  إلــى  للوصــول  الســبل  إعاقــة     عــدم 
الموجودة؛

  عــدم تعــرض األمــن الشــخصي للتهديــد عنــد محاولــة 
الوصــول إلــى الميــاه أو إلــى مرافــق الصــرف الصحــي 

خارج المنزل.

  تتضمن مجموعة من االستحقاقات منها:

  الحصــول علــى حــد أدنــى مــن كميــات ميــاه الشــرب 
المأمونة للحفاظ على الحياة؛

الصــرف  وخدمــات  الشــرب  ميــاه  علــى    الحصــول 
الصحي في أماكن االحتجاز؛

بالميــاه  المرتبطــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  المشــاركة     
والصرف الصحي وطنيا ومحليا.

  ضمان الديمومة من أجل:

  المياه ألغراض الشرب؛

  غسل المابس؛

  إعداد الطعام؛

  النظافة الصحية الشخصية والمنزلية؛

ــاه الحمامــات الخاصــة    } ال تدخــل فــي هــذا االطــار مي
بالسباحة أو البستنة{

  أن تكون هذه المياه مأمونة؛

مؤمنــا  الصحــي  وللصــرف  إليهــا  الولــوج  يكــون    أن 
بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنســاء واألطفــال 

والمسنين؛

  أن تكون خدمات المياه في متناول الجميع ماليا.

3- التزامات الدولة:

  االلتزام باالحترام:

يقتضــي أن تمتنــع الدولــة عــن التدخــل المباشــر أو غيــر 
المباشــر فــي التمتــع بالحــق فــي الميــاه.

 أمثلة لذلك:

   تلويث الموارد المائية؛

   قطع خدمات التزويد؛
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ــر  ــاه كتدبي ــاكل األساســية للمي ــر الخدمــات والهي    تدمي
عقابي خال النزاعات أو الحرب.

  االلتزام بالحماية:

 يقتضــي مــن الدولــة أن تحــول دون تعــدي أطــراف ثالثــة 
علــى الحــق فــي المــاء.

  االلتزام بالنفاذ:

يقتضــي أن تعتمــد الدولــة التدابيــر التشــريعية واإلداريــة 
والقضائيــة والترويجيــة والماليــة وغيرهــا مــن التدابيــر 
مــن أجــل اإلعمــال الكامــل لهــذا الحــق وذلــك باعتمــاد 

ــى: ــة مــن شــأنها العمــل عل سياســة وطني

+  اعطاءاألولويــة إلدارة المياه لاســتخدامات الشــخصية 
والمنزلية األساســية؛

+  التركيز على الفئات المحرومة والمهمشة؛

+  تحديد الموارد المتاحة للوفاء بهذه األهداف؛

+  ضمان السبل المائمة لانتصاف من االنتهاكات.

  وهــذا مــا أكدتــه التوجيهــات الخاصــة بتدابيــر الطــوارئ، 
فــي زمــن كوفيــد 19، الصــادرة عــن األمــم المتحــدة 
فــي 7 أبريــل 2020، حيــث أكــدت علــى أنــه ال يتضمــن 
االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
ــا خاصــة باالســتثناءات؛  ــة أحكام ــة والثقافي واالجتماعي
األساســي  بالمحتــوى  المرتبطــة  الدولــة  فالتزامــات 
للحقــوق فــي الغــذاء والصحــة واإلســكان والحمايــة 
والتعليــم  الصحــي  والصــرف  والميــاه  االجتماعيــة 
ومســتوى معيشــي الئــق تبقــى ســارية حتــى أثنــاء 
ــاة هــو المهــدد  ــاالت الطــوارئ، ألن الحــق فــي الحي ح

أمام انتشار الوباء.

  نصــت المبــادئ التوجيهّيــة الخاصــة بكوفيــد19- التــي 
أصدرتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول 

الحق في السكن على ما يأتي:

  يشــّكل غســل اليديــن بالصابــون والميــاه النظيفــة خــط 
 2.2 الدفــاع األول ضــد تفشــي كوفيــد19-، ولكــن 

مليــار شــخص يفتقــرون إلــى خدمــات الميــاه اآلمنــة 
الســكانية  الفئــات  احتياجــات  معالجــة  إن  والنظافــة. 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  مجــال  فــي  الضعيفــة 
والنظافــة، بمــن فيهــم َمــن ال يحصــل علــى الميــاه 
بشــكل كاف ومتســاٍو، ال ســيما النســاء والفتيــات، 
العالميــة  التصــّدي  خطــط  نجــاح  لضمــان  أساســية 

للوباء.

التــي يمكــن أن تســهم فــي  الفوريــة  التدابيــر    مــن 
ــاه عّمــن ال يســتطيع  مواجهــة األزمــة حظــر قطــع المي
والصابــون  الميــاه  وتوفيــر  الميــاه،  فواتيــر  دفــع 
لمــن  األزمــة  مــّدة  طــوال  مجانــًا  المطّهــرة  والمــواد 
بالضائقــة االقتصاديــة  الفقــر ومــن ســيتأّثر  يعانــي 
المرتقبــة، عبــر مــوّزع نّقــال فــي المجتمعــات التــي 
تعانــي نقصــا فــي خدمــات الصــرف الصّحــي المائمــة 

مثًا.

االجراءات

  مجهــودات الدولــة والجماعــات الترابيــة )جــدول رقــم-1
))12

إذا كان المــاء حقــا حيويــا وأساســيا، فــإن ضرورتــه خــال 
اإلصابــة،  مــن  الوقايــة  فــي  حاســما  أصبــح  الجائحــة 
فرغــم المجهــودات التــي عبأتهــا الحكومــة والجماعــات 
ــر المــاء خاصــة وأن ســنة 2020  ــة مــن أجــل توفي الترابي
عرفــت جفافــا شــبه معمــم، إال أن  ذلــك لــم يعــمَّ جميــع 
المناطــق حيــث أصبحــت ســاكنة بعــض القــرى بــل وحتــى 
الميــاه  غيــاب  مــن  أو  الخصــاص  مــن  تعانــي  المــدن 
ــر أخــرى مــن عــدم  ــن عانــت دواوي بشــكل كلــي، فــي حي
توفيــر المــاء خاصــة فــي هــذه الســنة الجافــة كدواويــر 

إقليــم تاونــات وتارودانــت وســوس عمومــا...

ــي نشــرت  ــار الت   ســجلت المنظمــة انطاقــا مــن األخب
ما يأتي:

أوامــر  الحســيمة  تطــوان  طنجــة  جهــة  والــي  -  أصــدر 
والكهربــاء                      المــاء  لقطــاع  المدبــرة  للشــركة  تنفيذيــة 
وبالخصــوص باألحيــاء الشــعبية بعــدم قطــع الخدمــات 
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عــن الســاكنة فــي حالــة تعثــر أداء الفواتيــر؛

ــاء بوقــف  ــة شــركات المــاء والكهرب -  أمــرت وزارة الداخلي
ــة الطــوارئ األولــى؛ ــر خــال حال ــع الفواتي توزي

االختالالت

-  إحقاق الحق في الماء وحمايته )جدول رقم 12-2(

-  أصــدر المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء باغــا حــول 
قــراره تأجيــل قــراءة العــدادات وتوزيــع الفواتيــر؛

-  قــام قائــد بمنطقــة اثنيــن اشــتوكة بتوقيــف مشــروع 
أوالد  بــدوار  الســاكنة  مســاهمة  مــن  بالمــاء  للتــزود 

الحــاج ودعــم مــن إحــدى المحســنات بالمنطقــة؛

-  ناشــدت ســاكنة منطقــة الهــرارش والــي إقليــم طنجــة 
للشــرب  الصالــح  المــاء  بإدخــال  الحســيمة  تطــوان 
المــادة  هــذه  مــن  النقــص  تعانــي  التــي  للمنطقــة 

الحيويــة منــذ أزيــد مــن ثــاث ســنوات؛

عدم احترام الحق في الماء )جدول رقم 12-3(

علــى الدولــة أن تحتــرم الحــق فــي المــاء حيــث تلتــزم 
ــة المــاء مــن التلــوث. وفــي هــذا الصــدد ســجلت  بحماي

المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان:

المســتقلة  الوكالــة  اتجــاه  فــي  احتجاجيــة  -  مســيرات 
لتوزيــع المــاء والكهربــاء بحــي ليــراك بفــاس بســبب 

للشــرب؛ الصالــح  المــاء  تلــوث 

مــن  مــدن  وأحيــاء  وقــرى  دواويــر  عــدة  -  معانــاة 
االنقطاعــات المتكــررة للمــاء كجماعــة بكوديــن عمالــة 
والعيــون وطنجــة وشيشــاوة...؛ تارودانــت، ومكنــاس 

بالمــاء  الخاصــة  العــدادات  بســحب  التهديــد  -  أثــار 
والكهربــاء إلــى احتجاجــات قويــة مــن الســاكنة وكــذا 
فــي المواقــع االجتماعيــة نتيجــة ارتفــاع مبالــغ الفواتيــر 
– التــي تراكمــت طيلــة ثاثــة أشــهر – ولعــدم مراعــاة 
األوضــاع االجتماعيــة لألســر األكثــر هشاشــة، خاصــة 

فــي تطــوان وطنجــة وبنــي مــال.

خالصات وتوصيات

لقــد كانــت المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان ســباقة 
إعــادة  بضــرورة  العموميــة  الســلطات  مطالبــة  إلــى 
لجميــع  اســتثنائية  بصفــة  والكهربــاء  بالمــاء  التزويــد 
المنــازل والمحــات الســكنية التــي تــم إيقــاف تزويدهــا 
بســبب عــدم أداء الفواتيــر أو ألي ســبب آخــر، وذلــك 
ــاء الخطيــر  ألهميــة النظافــة فــي الحمايــة مــن هــذا الوب
)بيــان 16 مــارس 2020(، وذلــك قبــل اإلعــان الرســمي 

عــن الحجــز الصحــي.

وفي إطار تتبعها لهذا الحق، طالبت وناشــدت المنظمة 
المغربيــة الحكومــة بتمكيــن الجمعيــات والتعاونيــات التي 
تدبــر توزيــع المــاء فــي دواويرهــا مــن الدعــم إذا كانــت 
فــي حالــة عســر، وبإرجــاء مشــاكلها فــي هــذا الوقــت 
العصيــب لتمكيــن الســاكنة بالمــاء نظــرا لحيويتــه فــي 

ــاء )مناشــدة 21 مــارس 2020(. مواجهــة الوب

العموميــة  الســلطات  تطالــب  المنظمــة  فــإن  وعليــه 
بتكثيــف الجهــود لتزويــد جميــع القــرى والدواويــر بهــذه 

الحيويــة. المــادة 

للميــاه  الموزعــة  والمكاتــب  الشــركات  تطالــب  كمــا 
المــادة  هــذه  تعريــض  وعــدم  للمــاء  جيــدة  بمعالجــة 
لعــدم  الازمــة  المجهــودات  وببــذل  للتلــوث.  الحيويــة 
ــت  ــي طال ــزود بالمــاء الت ــررة للت ــات المتك ــرار االنقطاع تك

ودواويــر. وقــرى  مدنــا 
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13

 الحق في الغذاء

الحــق فــي الغــذاء حــق شــامل، فهــو ليــس مجــرد حــق 
فــي الحصــول علــى الحــد األدنــى مــن الســعرات الحرارية 
ــل هــو  ــات المحــددة، ب ــات وغيرهــا مــن المغذي والبروتين
أيضــا الحــق فــي الحصــول علــى جميــع العناصــر الغذائيــة 
النشــاط  موفــور  للعيــش  اإلنســان  يحتاجهــا  التــي 

والصحــة والوصــول إلــى وســائل الحصــول عليهــا.

ويمكن وصف الحق في الغذاء على النحو اآلتي: 

والثقافيــة:           واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  لجنــة 
» يتــم إعمــال الحــق فــي الغــذاء الكافــي عندمــا يتــاح 
ــكل رجــل وامــرأة وطفــل بمفــرده أو  ــا ل ــا واقتصادي مادي
مــع غيــره مــن األشــخاص، فــي األوقــات كافــة، ســبيل 

الحصــول علــى الغــذاء الكافــي أو وســائل شــرائه«.

مقــرر األمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي الغــذاء: » 
ــم وحــر، إمــا  الحــق فــي الحصــول بشــكل منتظــم، ودائ
بصــورة مباشــرة أو بواســطة مشــتريات نقديــة، علــى 
يتفــق  والنوعيــة،  الكميــة  الناحيتيــن  مــن  واف  غــذاء 
إليــه  ينتمــي  الــذي  للشــعب  الثقافيــة  التقاليــد  مــع 
المســتهلك ويكفــل لــه حيــاة بدنيــة ونفســية، فرديــة 

القلــق.’’ مــن  وجماعيــة، مرضيــة وكريمــة وخاليــة 

وعليــه يجــب أن يكــون الغــذاء متوفــرا ويســهل الوصــول 
إليــه، وأن يكــون كافيــا:

الغــذاء  يكــون  أن  ناحيــة  مــن  الوفــرة  ذلــك  -  يتطلــب 
طبيعيــة. مصــادر  مــن  متوفــرا 

اقتصاديــا؛  الغــذاء  إلــى  الوصــول  ســهولة  -  يتطلــب 

ذلــك  يؤثــر  أن  دون  متحملــة  تكلفتــه  تكــون  أن  أي 
ــم والصحــة والســكن...، وهــذا  ــف التعلي علــى مصاري
يعنــي أن تكــون ســبل الوصــول إليــه مفتوحــة أمــام 
الجميــع وضمــان الوصــول المــادي إليــه بوســائل النقــل 

العمومــي.

-  وتعنــي الكفايــة أن الطعــام يجــب أن يشــبع االحتياجــات 
الغذائيــة، مــع مراعــاة عمر الشــخص وظروف المعيشــة 

والصحــة والعمــل والجنس... 1

-  ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة فــي مادتــه 11 علــى أنــه:

كل  بحــق  العهــد  هــذا  فــي  األطــراف  الــدول  تقــر   -1
لــه  كاٍف  معيشــي  بمســتوى  التمتــع  فــي  شــخص 
وألســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء 
لظروفــه  متواصــل  تحســين  فــي  وبحقــه  والمــأوى، 
التدابيــر  باتخــاذ  األطــراف  الــدول  وتتعهــد  المعيشــية. 
ــاذ هــذا الحــق، معترفــة فــي هــذا الصــدد  الازمــة إلنق
علــى  القائــم  الدولــي  للتعــاون  األساســية  باألهميــة 

الحــر. االرتضــاء 

2- واعترافــا بمــا لــكل إنســان مــن حــق أساســي فــي 
التحــرر مــن الجــوع، تقــوم الــدول األطــراف فــي هــذا 
التعــاون  طريقــة  وعــن  الفــردي  بمجهودهــا  العهــد. 
الدولــي، باتخــاذ التدابيــر الازمــة المشــتملة علــى برامــج 

محــددة ملموســة كمــا يأتــي:

1-  تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع المــواد الغذائيــة، 
عــن طريــق االســتفادة الكليــة مــن المعــارف التقنيــة 

1 :  الحــق فــي الغــذاء الكافــي، صحيفــة الوقائــع رقــم 34، مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان األمــم المتحــدة، حقــوق اإلنســان ومنظمــة 
األغذيــة والزراعــة.
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التغذيــة،  بمبــادئ  المعرفــة  ونشــر  والعلميــة، 
واســتحداث وإصــاح نظــم توزيــع األراضــي الزراعيــة 
الطبيعيــة  للمــوارد  إنمــاء  أفضــل  تكفــل  بطــرق 

بهــا؛ واالنتفــاع 

2-  تأميــن توزيــع المــواد الغذائيــة العالميــة توزيعــا عــادال 
فــي ضــوء االحتياجــات، يضــع فــي اعتبــاره المشــاكل 
ــدان المســتوردة والمصــدرة لهــا  ــي تواجههــا البل الت

علــى الســواء.

فــي  أيضــا  اعتــراف  موضــع  الغــذاء  فــي  والحــق 
االتفاقيــات الدوليــة األخــرى التــي تحمــي الفئــات، مثــل:

ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  -  اتفاقيــة 
النســاء؛

-  اتفاقية حقوق الطفل؛

-  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

إلى جانب اتفاقيات وبروتوكوالت إقليمية منها:

-  البروتوكــول اإلضافــي لاتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق 
اإلنســان فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة؛

-  الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل؛

الملحــق  إفريقيــا،  فــي  المــرأة  حقــوق  -  بروتوكــول 
والشــعوب. اإلنســان  لحقــوق  اإلفريقــي  بالميثــاق 

ــر الطــوارئ،  ــات الخاصــة بتدابي ــه التوجيه ــا أكدت وهــذا م
فــي زمــن كوفيــد 19، الصــادرة عــن األمــم المتحــدة فــي 
7 أبريــل 2020، حيــث أكــدت علــى أنــه ال يتضمــن العهــد 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
فالتزامــات  باالســتثناءات؛  خاصــة  أحكامــا  والثقافيــة 
الدولــة المرتبطــة بالمحتــوى األساســي للحقــوق فــي 
الغــذاء والصحــة واإلســكان والحمايــة االجتماعيــة والميــاه 
والصــرف الصحــي والتعليــم ومســتوى معيشــي الئــق 
تبقــى ســارية حتــى أثنــاء حــاالت الطــوارئ، ألن الحــق في 

الحيــاة هــو المهــدد أمــام انتشــار الوبــاء.

اإلجراءات

الســلطات  بهــا  قامــت  التــي  اإلجــراءات  بيــن  -  مــن 
العموميــة قبــل اإلعــان عــن الحجــر الصحــي نفســه 
موضــوع  حــول  ووطنيــة  جهويــة  لقــاءات  عــدة  عقــد 
التــزود بالمــواد الغذائيــة إلــى جانــب إصــدار باغــات 
صحفيــة حــول تمويــن األســواق بالمنتوجــات الفاحيــة 
والســمكية وانتظــام واســتمرار تزويــد األســواق بهــا 
الصعيــد  علــى  المتوفــر  وبالمخــزون  بهــا  والتعريــف 

الوطنــي. 

التجاريــة  للمحــات  المباشــر  التمويــن  قــرار  -  اتخــاذ 
ــل  ــرى مــن الفواكــه والخضــر مــن قب المتوســطة والكب

المنتجيــن.

-  القيام بحمات مراقبة األسعار إقليميا ومحليا.

-  ضمان التزود بقنينات غاز البوتان في نقط البيع.

-  دعــوة التجــار والصنــاع ومهنيــي ترحيــل الخدمــات إلــى 
االلتــزام المســؤول والتقيــد الصــارم بالتدابيــر الوقائيــة 
الســلطات  قَبــل  مــن  بهــا  الموصــى  واالحترازيــة 

الحكوميــة.

بالرخــص االســتثنائية  البيــوت  أربــاب وربــات  -  تمكيــن 
للتنقــل مــن أجــل اقتنــاء المــواد الغذائيــة.

ــع مــن رخــص  -  تمكيــن شــاحنات وســيارات نقــل البضائ
التنقــل ليــل نهــار ولــو فــي حالــة حظــر التجــوال...

-  لــم تســجل حالــة هلــع والتســوق المبالــغ فيــه إال فــي 
ــر مــا يقــع  ــوم واحــد نتيجــة تأثي بعــض المــدن وفــي ي
فــي بعــض الــدول األوروبيــة وأيضــا نتيجــة اإلشــاعات 

واألخبــار الكاذبــة.

أثمــان  ارتفــاع  مــع  مســتقرة  عمومــا  األســعار  -  بقــاء 
األســماك والدواجــن وبعــض الفواكــه بعــد رفــع الحجــر 

الشــامل.(1-13(. الصحــي 
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االختالالت

عمومــا  والقرويــة  الجبليــة  المناطــق  بعــض    عرفــت 
مــن  التســوق  الســاكنة  اعتيــاد  نتيجــة  كبيــرا  ارتبــاكا 

األسواق األسبوعية.

تقليــص  إلــى  أدى  انقطاعــه  أو  الدخــل    انخفــاض 
اســتهاك بعــض المــواد األساســية لــدى األســر، ممــا 
المندوبيــة  أوردت  وقــد  أفرادهــا.  تغذيــة  علــى  أثــر 
الســامية للتخطيــط أرقامــا حــول األســر التــي أصبحــت 

بدون مصدر دخل على الشكل اآلتي:

األسر الميسورة: 10.2 %

األسر المتوسطة:26.2  %

األسر الفقيرة: 44.3 %

ورغــم المســاعدات التــي قدمــت لألســر جــراء فقــدان 
الشــغل، فــإن تأثيــر الحجــر الصحــي بقــي قويــا.

جــراء  لألســر  المقدمــة  المســاعدة  مصــادر  وتمثلــت 
فــي: الشــغل  فقــدان 

-  صندوق الضمان االجتماعي: 30.9 %

-  نظام المساعدة الطبية: 66.6 %

-  المشغل )عطلة مدفوعة األجر، نصف األجرة(: 5.3 %

كمــا ســجل البحــث صعوبــة الولــوج إلــى المســاعدات 
العموميــة حيــث إن نســبة 59 % ممــن قامــوا بالتصريــح 
لــم يســتفيدوا فــي الوقــت المناســب أو لــم يســتفيدوا 

بالمــرة...2

لبعــض  األســر  اســتهاك  تأثــر  جلــي  بشــكل  ويظهــر 
المــواد الغذائيــة األساســية مــن المعطيــات التــي قدمها 
نفــس البحــث للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، حيــث أورد 
أن نســبة األســر التــي خفضــت النفقــات الغذائية حســب 
المــواد الغذائيــة والفئــة االجتماعيــة تتجلــى فيمــا يقدمــه 

هــذا الجــدول: 

2 :  بحــث حــول تأثيــر فيــروس كورونــا علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والنفســي لألســر، مذكــرة حــول نتائــج البحــث ، المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط

20 % من األسر األقل يسرا20 % من األسر األكثر يسراالفئة المواد الغذائية

40.5 %15 %الفواكه

32.5 %22 %اللحوم

32.2 %20.5 %األسماك

28.8 %10.8 %اللحوم البيضاء

27.7 %7.7 %الخضروات

18.4 %8.8 %الحليب ومشتقاته

بســبب  خمســيني  نــاة  معا ينهــي  شــخص    انتحــار 
إفــادات  حســب  فــاس  بمدينــة  الجــوع  أزمــة 

الفيســبوكية الصفحــات  بعــض 
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التوصيات

ــن انقطــع عنهــم  ــع األفــراد الذي   ضــرورة اســتفادة جمي
ــوا يشــتغلون فــي  دخلهــم مــن تعويضــات ســواء كان

القطاع المهيكل أو غير المهيكل؛

لصنــدوق  بالنســبة  التعويــض  قيمــة  مــن    الرفــع 
المســاعدات  مــن  وأيضــا  االجتماعــي،  الضمــان 
المقدمــة انطاقــا مــن صنــدوق التضامــن االجتماعــي 

أو من نظام المساعدة الطبيبة؛

  التوســيع مــن قاعــدة المســتفيدين بدمــج فئــات ال 
دخل لها أصا؛

  دعــم وتشــجيع موزعــي المــواد الغذائيــة المتنقليــن 
بيــن الدواويــر والقــرى فــي الســهول والجبــال حتــى 
تصــل هــذه المــواد إلــى جميــع الســاكنة فــي غيــاب 

األسواق األسبوعية.
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14

الحق في المأوى

التــي  بكوفيــد19-  خاصــة  توجيهّيــة  مبــادئ    نصــت 
أصدرتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول 

الحق في السكن على ما يأتي:

ــاس مدعــوون للبقــاء فــي منازلهــم، فمــن    بمــا أن الن
ــر عاجلــة لمســاندة  الضــروري أن تّتخــذ الحكومــات تدابي
الذيــن ال يملكــون مســكنا الئقــا، بمــا أّنــه مــن الصعــب 
للغايــة أن يبقــى مــن يعيــش فــي أماكــن مكتّظــة، 
وخدمــات  الميــاه  إلــى  يفتقــر  ومــن  والمشــّردون 
الصــرف الصحــي فــي المنــزل و أن يمــارس التباعــد 
مــن  لحمايــة  الجيــدة  الممارســات  ومــن  الجســدي. 
يعيــش فــي مســاكن غيــر مائمــة والمشــردين، توفيــر 
بمــا فــي ذلــك اســتخدام  الطــوارئ،  لحالــة  مســاكن 
الوحــدات الســكنية الشــاغرة والمهجــورة، واإليجــارات 
القصيــرة األجــل، مــع تأميــن الخدمــات للمتضرريــن مــن 

الفيروس الذين يحتاجون إلى العزل.

ــع    علــى الســلطات أن تّتخــذ خطــوات محــّددة كــي تمن
المزيــد مــن األشــخاص، عنــد إخائهــم مــن  تشــريد 
دخلهــم،  فقــدوا  إذا  مــا  حــال  فــي  مثــًا  منازلهــم 
ويمســي مــن المســتحيل أن يســّددوا بــدل الرهــن أو 
اإليجــار. ويجــب تكــرار الممارســات الجيــدة، مثــل الوقــف 
االختيــاري لعمليــات اإلخــاء، وتأجيــل تســديد الرهــن 

العقاري على نطاق واسع.

  ال يجــب أبــدا معاقبــة أحــد ألنــه مــن المشــّردين أو 
ــّم  ــى وحيثمــا يت ــر الئقــة، مت يعيــش فــي مســاكن غي

تنفيذ التدابير الخاصة باحتواء الفيروس.

  مــن بيــن اإلجــراءات الموصــى بهــا الــواردة فــي وثيقــة 
ــز  ــام/ التميي ــور االهتم ــدة / مواضيــع مح ــم المتح األم

العنصري / 22 يونيو 2020 أنه:

  علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر فوريــة لتخفيــف التأثيــر غيــر 
أو  العرقيــة  األقليــات  مجموعــات  علــى  المتناســب 

اإلثنية.

ويمكــن لهــذه التدابيــر أن تتضمــن تقديــم المســاعدة 
الماليــة المباشــرة، أو تأجيــل مدفوعــات اإليجــار والرهــون 
العقاريــة، أو اعتمــاد وقــف اختيــاري لعمليــات اإلخــاء 
اإليجــار،  تثبيــت  تدابيــر  إدخــال  أو  المتأخــرات،  بســبب 
والرســوم  المرافــق  تكاليــف  وتعليقــات  التخفيــض  أو 

اإلضافيــة علــى األقــل خــال الوبــاء.

األجنبــي)ة(  وعمومــا  والمهاجــر)ة(  المواطــن)ة(    إن 
قــرار  ســريان  بدايــة  أثنــاء  بادنــا،  فــي  المتواجــد)ة( 
ــى مــأوى مــن  ــن ال يتوفــرون عل الحجــر الصحــي والذي
مــأوى  فــي  الحــق  لهــم  والمواطنيــن،  المواطنــات 
المســؤوليات  مــن  إنــه  حيــث  الوبــاء،  مــن  يقيهــم 
اإلنســانية الملقــاة علــى عاتــق الــدول إجباريــا إيجــاد 
الخاصــة  التوجيهــات  أكدتــه  مــا  لذلــك، وهــذا  حلــول 
بتدابيــر الطــوارئ، فــي زمــن كوفيــد 19، الصــادرة عــن 
أكــدت  حيــث   ،2020 أبريــل   7 المتحــدة فــي  األمــم 
علــى أنــه ال يتضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
خاصــة  أحكامــا  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
باالســتثناءات؛ فالتزامــات الدولــة المرتبطــة بالمحتــوى 
األساســي للحقــوق فــي الغــذاء والصحــة واإلســكان 
الصحــي  والصــرف  والميــاه  االجتماعيــة  والحمايــة 
تبقــى ســارية  والتعليــم ومســتوى معيشــي الئــق 
حتــى أثنــاء حــاالت الطــوارئ، ألن الحــق فــي الحيــاة هــو 

المهدد أمام انتشار الوباء.

  لقــد ســارعت المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان إلى 
دعــوة الحكومــة المغربيــة إلــى إيجــاد حلــول للمهاجــرات 
ســكن  ال  الذيــن  والاجئيــن  والاجئــات  والمهاجريــن 
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الظــرف  هــذا  فــي  بادنــا  فــي  والمتواجديــن  لهــم 
العصيــب، قبــل اإلعــان عــن الحجــر الصحــي نفســه 
)بيــان 16 مــارس 2020(. وهــذا مــا جددتــه فــي بيــان 
12 يونيــو، إذ طالبــت بالعمــل علــى إيجــاد حــل إليــواء 
األشــخاص بــدون مــأوى وكــذا المهاجــرات والمهاجريــن 

في وضعية غير قانونية.

اإلجراءات

إقامة مراكز لإليواء )جدول رقم 14-1(

بعــض  مــع  بتنســيق  العموميــة  الســلطات  قامــت 
المجتمــع  منظمــات  وبمســاعدة  الترابيــة  الجماعــات 
المدنــي وبعــض المحســنين، بتخصيــص قاعــات إليــواء 
األشــخاص المشــردين بــكل مــن الصويــرة والقنيطــرة 
مديــر  أكــد  وقــد  البيضــاء...  والــدار  وإنــزكان  وامــزورن 
التعــاون الوطنــي فــي حصيلــة أوليــة ليــوم فاتــح أبريــل 
أن عــدد هــذه المراكــز وصــل إلــى حوالــي 90 فضــاء 
حســب  للزيــادة  قابــل  وهــو  الوطنــي  الصعيــد  علــى 
الحاجــة، وأن الوافديــن إليهــا خضعــوا للعــزل الصحــي 

لمــدة 14 يومــا.

ــرون، كمــا  ــرات والمهاج ــك المهاج وقــد اســتفاد مــن ذل
المهاجــرات  حقــوق  محــور  فــي  إليــه  اإلشــارة  تمــت 

والمهاجريــن.

التعامل مع عمليات اإلفراغ: )جدول رقم 14-2(

-  فــي ســابقة اســتجابت المحكمــة االبتدائيــة بمدينــة 
باإلفــراغ  حكــم  تنفيــذ  تأجيــل  لطلــب  الخميســات، 
بســبب الوضعيــة االســتثنائية التــي تمــر منهــا البــاد 
طلــب  اعتبــرت  إذ  كورونــا؛  فيــروس  مواجهــة  فــي 
تقديمــه طلبــا وجيهــا ومبــررا  تــم  الــذي  االســترحام 
ويتعيــن االســتجابة إليــه... وقــد اتخــذت هــذا القــرار 
أمــام الوضعيــة االســتثنائية التــي تمــر منهــا المملكــة، 
والمتمثلــة فــي انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، 
بالوضعيــة  مــن مســاس  عنــه  ينتــج  أن  يمكــن  ومــا 
الصحيــة للمواطنيــن خاصــة أمــام قــرار الدولــة المتمثل 

ــزام المواطنيــن بمســاكنهم وعــدم االختــاط،  فــي الت
وهــذه ســابقة ألن الحجــر الصحــي لــم يصبــح بعــد قــرارا 

رســميا وقانونيــا.

-  وأشــارت الصحــف والمواقــع االجتماعيــة إلــى كــون 
الســلطات فتحــت تحقيقــا مــع أم وابنهــا طــردا امــرأة 
الحجــر  بدايــة  الكــراء مــع  الســتة مــن منــزل  وأبناءهــا 

الصحــي. 

-  تدخلــت الســلطات المحليــة بمدينــة المضيــق مــن أجــل 
إعــادة إســكان جزائرييــن طردهمــا صاحــب المنــزل الــذي 
الكــراء ومصاريــف  أداء واجــب  يكتريانــه بدعــوى عــدم 

ــاء. المــاء والكهرب

االختالالت

  هدم البيوت:

المــدن  مــن  العديــد  فــي  المحليــة  الســلطات  قامــت 
وهوامشــها بإيقــاف البنــاء بــدون ترخيــص، وهــذا أمــر 
إنــه يدخــل ضمــن اإلجــراءات  بــل  طبيعــي وقانونــي، 
والتدابيــر التــي ســنها مرســوم الطــوارئ الصحيــة، خاصــة 
خــال الحجــر الصحــي الــذي يعتبــر ذلــك خرقــا لهــا، لكــن 
هــدم البيــوت فــي هــذه الفتــرة - الحجــر الصحــي - يعتبــر 
انتهــاكا لحقــوق اإلنســان لكونــه ســيعرض ســاكني هــذه 
الــدور للخطــر الداهــم وهــو خطــر انتشــار وبــاء كورونــا 

ــذي يهــدد حياتهــم. ال

  وقــد ســجل أثنــاء عمليــات الهــدم التــي طالــت مدنــا 
وقــرى كتاونــات وســا وطنجــة وبوقنــادل وبنــي مــال... 
ســقوط العديــد مــن الضحايــا، منهــا وفــاة مســنة- بعــد 
ترخيــص- فــي  بــدون  بنتــه  الــذي  هــدم ســور منزلهــا 
عليهــا،  أغمــي  أن  بعــد  المستشــفى  إلــى  طريقهــا 
وإصابــة العديــد مــن أعــوان الســلطة بإصابــات عديــد مــن 
بينهــا إصابــات خطيــرة نتيجــة مهاجمــة األشــخاص الذيــن 

طالــت عمليــة الهــدم دورهــم )الجــدول رقــم 14-3(.



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

69

التوصيات

  ضــرورة إيجــاد حلــول حقيقيــة لألشــخاص دون مــأوى 
خاصة منهم األطفال والنساء والمسنون؛

  إعــداد التجهيــزات الكافيــة لمواجهــة الطــوارئ فــي كل 
ضمــن  للســاكنة  تقــع  آفــة  أيــة  لمواجهــة  إقليــم 

استراتيجية واضحة لتدبير المخاطر؛

  ضــرورة توفــر حكــم قضائــي بخصــوص هــدم البيــوت 
التــي بنيــت بــدون ترخيــص، خاصــة وأن القانــون يجــرم 
أيضــا الســلطات التــي يســرت أو تغاضــت عــن مثــل 

هذا البناء إعماال لمبدأ عدم اإلفات من العقاب؛

ــن  ــات ومواطني ــوا مواطن ــا ســواء أكان ــة بالضحاي   العناي
أو من منفذي القوانين.



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

70

15

الحق في التعليم

  اإلجــراءات األساســية التــي يمكــن أن تأخــذ بهــا الــدول 
واألطــراف المعنيــة األخــرى حســب وثيقــة - المفوضية 
الســامية لحقــوق اإلنســان/ مواضيــع محــور االهتمــام/ 
15 أبريــل 2020/حقــوق اإلنســان للمــرأة فــي زمــن 

كوفيد 19:

المتســاوية  األهميــة  علــى  خــاص  بشــكل  +  التركيــز 
التدابيــر  واتخــاذ  الفتيــات،  جميــع  تعليــم  الســتمرار 
الازمــة لضمــان عودتهــن إلــى مقاعــد الدراســة مــا أن 

تفتــح المــدارس أبوابهــا؛

+  عنــد إخــراج الفتيــات مــن المدرســة، االهتمــام بشــكل 
خــاص باســتمرار تلقيهــن الطعــام المغــذي والخدمــات 
العنــف  مــن  حمايتهــن  وضمــان  بهــن،  الخاصــة 

واالســتغال علــى أســاس النــوع االجتماعــي؛

+  التأكــد مــن مشــاركة الفتيــات بشــكل هــادف ومتســاو 
بتعليمهــن،  المتعلقــة  القــرارات  فــي  الفتيــان  مــع 
وسياســات  اســتراتيجيات  إعــداد  ذلــك  فــي  بمــا 
بشــأن إقفــال المــدارس والتعليــم عــن بعــد بنــاء علــى 

التجــارب وإمكانيــة الوصــول؛

+  العمــل مــع األســاتذة واألســتاذات والعامليــن فــي 
المــدارس العتمــاد طــرق شــاملة للتعلــم عــن بعــد، من 
خــال مناهــج منخفضــة التقنيــة ومراعيــة لاعتبــارات 
المرنــة  والهيــاكل  التعليــم  جدولــة  مثــل  الجنســانية 
المراعيــة للفتيــات اللواتــي يتوقــع منهــن أن يتحملــن 
مشــاركتهن  ورصــد  متزايــدة،  منزليــة  مســؤوليات 

وتعزيزهــا؛

أن  بمــا  الجنســين  بيــن  الرقميــة  الفجــوة  +  معالجــة 
ــر اإلنترنــت مــن خــال  الوظائــف األساســية تجــرى عب
ضمــان وصولهــن إلــى القضــاء الرقمــي وتدريبهــن 

فــي هــذا المجــال.

والتــي وردت  باتخاذهــا  الموصــى  اإلجــراءات    بعــض 
فــي وثيقــة األمــم المتحــدة - حقــوق اإلنســان - مكتــب 
التمييــز   / االهتمــام  محــور  مواضيــع   / المفوضيــة 
العنصــري/ 22 يونيــو 2020/المســاواة فــي الوصــول 

إلى التعليم:

+  علــى الــدول أن تضمــن أال يــودي التعلــم عبــر اإلنترنت 
إلــى تفاقــم أوجــه هــدم المســاواة العرقيــة القائمــة 
وأن تعمــل مــع كيانــات مثــل اليونيســيف لســد فجــوة 

التكنولوجيــا الرقميــة؛

+  علــى الــدول أن تؤمــن حلوال بديلــة ومتعددة للتعليم، 
ــزل، مــن خــال  ــم فــي المن ــر التعلي وأن تضمــن توف
التليفزيــون واإلذاعــة، وتوســيع نطــاق الوصــول إلــى 
والشــباب  لألطفــال  الحواســيب  وتوفيــر  اإلنترنــت، 

الذيــن يواجهــون التمييــز العنصــري؛

والبيانــات  التعليقــات  تجمــع  أن  الســلطات  +  علــى 
بشــأن التعلــم عــن بعــد لفهــم اســتخدام وفعاليــة 
مختلــف قنــوات التوصيــل بيــن المجتمعــات بمــا فيهــا 

العرقيــة واإلثنيــة؛

+  علــى الــدول أن تضــع مصلحــة األطفــال فــي المقــام 
التعليــم  برامــج  وتعديــل  للوبــاء،  اســتجابة  األول 
الظــروف  هــذه  خــال  المدرســية  الوجبــات  وبرامــج 
الطارئــة، وتنفيــذ تدابيــر لضمــان وصــول األطفــال 
والشــباب إلــى التعليــم والغــذاء علــى قــدم المســاواة 

وعــدم تأثرهــم بشــكل غيــر متناســب فــي األزمــة؛

المســاعدة  برامــج  أن تعتمــد وتوســع  الــدول  +  علــى 
التــي  الخدمــات  مــن  وغيرهــا  الطارئــة  الغذائيــة 
تســتهدف األطفــال الذيــن يعتمــدون علــى المــدارس 
الخدمــات  مــن  المجانيــة وغيرهــا  للوجبــات  كمصــدر 

االجتماعيــة.
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ــدة  ــة األمــم المتح ــواردة فــي وثيق ــات ال   مــن التوجيه
الســامية/ المفوضيــة  اإلنســان/مكتب  حقــوق 

المواضيــع محــور االهتمــام/ 15 أبريــل 2020/حقــوق 
اإلنســان للمهاجريــن فــي زمــن كوفيــد 19/ بخصــوص 

الحق في التعليم:

ــف  ــدم تخل ــان ع ــر لضم ــذ تدابي ــدول أن تتخ +  ينبغــي لل
األطفــال المهاجريــن عــن الركــب، وبحــث الشــراكات 
ــم عــن بعــد، وإعــادة  ــر التعلي ــرة لتوفي والطــرق المبتك
إدمــاج جميــع األطفــال المهاجريــن بمجــرد اســتئناف 

الدراســة الحضوريــة.

  ممــا جــاء فــي التوصيــات فــي مجــال السياســة العامة، 
موجــز سياســاتي: التعليــم أثنــاء جائحــة كوفيــد 19 ومــا 
غشــت  المتحــدة،  األمــم  الثالــث،  المحــور  بعدهــا 

.)2020

1-  كبــح انتقــال الفيــروس والتخطيــط الشــامل إلعــادة 
فتــح المــدارس:

- كفالة سامة الجميع؛

- التخطيط إلعادة فتح شاملة للجميع؛

- اإلنصات إلى أصوات جميع الجهات المهنية؛

- التنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسة.

2-  حمايــة تمويــل التعليــم والتنســيق مــن أجــل تحقيــق 
التأثيــر المنشــود:

-  تعزيــز تعبئــة المــوارد المحليــة والمحافظــة علــى حصــة 
التعليــم كأولويــة قصــوى ومعالجــة القصــور؛

- تعزيز التنسيق الدولي لمعالجة أزمة الديون؛

- حماية المساعدة اإلنمائية الرسمية من أجل التعليم.

3-  حمايــة تمويــل التعليــم والتنســيق مــن أجــل تحقيــق 
التأثيــر المنشــود: 

- التركيز على اإلنصاف والشمول؛

- تعزيز إدارة المخاطر في جميع مستويات التعليم؛

- ضمان قيادة وتنسيق قويين؛

- تعزيز آليات التشاور والتواصل.

4-   تصــور جديــد للتعليــم وتســريع التغييــر اإليجابــي 
فــي أســاليب التدريــس والتعلــم:

التســرب  ومنــع  التعلــم  فاقــد  تــدارك  علــى  -  التركيــز 
المهمشــة؛ للفئــات  بالنســبة  وخاصــة  المدرســي 

قابليــة  لزيــادة  المهــارات  اكتســاب  برامــج  -  توفيــر 
؛ ظيــف لتو ا

- دعم مهنة التدريس واستعداد المدرسين؛

-  توســيع نطــاق تعريــف الحــق فــي التعليــم ليشــمل 
الحــق فــي الموصوليــة؛

- إزالة الحواجز التي تعترض الموصولية3؛

-  تعزيــز الترابــط والمرونــة عبــر جميــع مســتويات وأنــواع 
التعليــم والتدريــب.

اإلجراءات

+  يــوم 14 مــارس 2020 أصــدرت وزارة الداخليــة ووزارة 
التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي ووزارة الصحــة، باغــا مشــتركا حــول 
مــارس   16 اإلثنيــن  مــن  ابتــداء  الدراســة  توقيــف 

2020؛

المهنــي  الوطنيــة والتكويــن  التربيــة  +  أصــدرت وزارة 
والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي باغــا إخباريــا رقــم 
الدراســة  2020 حــول تعليــق  14 مــارس  بتاريــخ   2
بجميــع مؤسســات التربيــة والتكويــن، مــع تأكيدهــا 
علــى أن توقيــف الدراســة ال يعنــي مطلقــا إقــرار 
عطلــة مدرســية اســتثنائية، وإنمــا مازمــة التاميــذ 
منازلهــم ومتابعــة دراســتهم عــن بعــد عــوض الــدروس 

الحضوريــة؛

3: الموصولية: الولوج إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وملء ثغرة الفجوة الرقمية.
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المهنــي  الوطنيــة والتكويــن  التربيــة  +  أصــدرت وزارة 
إخباريــا  باغــا  العلمــي  والبحــث  العالــي  والتعليــم 
االســتثنائي  التدبيــر  حــول   2020 مــارس   15 يــوم 
للمؤسســات التعليميــة خــال فتــرة توقيــف الــدروس 
تربويــة  مداومــة  أن  علــى  أكــد  حيــث  الحضوريــة، 
ــة  ــع األطــر اإلداري ســيتم إرســاؤها لينخــرط فيهــا جمي
والتربويــة، والتــي تنبنــي علــى إعــداد برامــج عمــل 
يتــم تصريفهــا يوميــا بغيــة إنجــاز العمليــات اآلتيــة:

1-  المســاهمة فــي إنتــاج المضاميــن الرقميــة والدروس 
المصورة؛

ــرة  ــل أخــرى مبتك ــراح بدائ ــادرة مــن أجــل اقت 2-  أخــذ المب
تضمــن التحصيــل الدراســي للتلميــذات والتاميــذ؛

والتواصــل  بعــد  عــن  التعليــم  ســير  عمليــة  3-  تتبــع 
اإللكترونــي مــع التاميــذ كلمــا دعــت الضــرورة إلــى 

ذلــك؛

4-  عقــد اجتماعــات تربويــة مــن أجــل التحضيــر لعمليــة 
»الدعــم التربــوي«، التــي ســيتم إعطــاء انطاقتهــا 
بعــد اســتئناف الدراســة، واإلعــداد الجيــد لمختلــف 
مــن  تبقــى  فيمــا  المبرمجــة  التربويــة  العمليــات 

الحالــي؛ الدراســي  الموســم 

+  أصــدرت وزارة التربيــة باغــا يحمــل رقــم 4 بتاريــخ 15 
مــارس 2020 حــول انطــاق عمليــة »التعليــم عــن 
ــر: ــن 16 مــارس 2020 عب ــوم اإلثني ــداء مــن ي بعــد« ابت

العاشــرة  الســاعة  مــن  انطاقــا  اإللكترونيــة  -  البوابــة 
TelmidTICE؛ صباحــا 

-  عبــر القنــاة الثقافيــة أول حصــة ابتــداء مــن الســاعة 11 
صباحا؛

إشــارة  رهــن  »إنصــات«  اإللكترونيــة  الخدمــة  -  وضــع 
ــد  ــب رقــم أخضــر وبري ــى جان ــذ، إل ــذات والتامي التلمي
إلكترونــي ابتــداء مــن زوال يــوم اإلثنيــن لتلقــي جميــع 
االستفســارات واالقتراحــات حــول ســير عمليــة التعليــم 

عــن بعــد؛

+  مراســلة وزارة التربيــة الوطنيــة المســؤولين التربوييــن 
 16 بتاريــخ   20-0231 رقــم  واألســاتذة  واإلدارييــن 
االســتمرارية  خطــة  تفعيــل  حــول   2020 مــارس 

البيداغوجيــة التــي تهــدف إلــى:

-  تقليــص مــا أمكــن مــن عــدد األطــر اإلداريــة والتربويــة 
ــة؛ التــي ينبغــي حضورهــا بالمؤسســات التعليمي

-  إعطــاء األولويــة بالترخيــص بعــدم حضــور المؤسســات 
رفقــة  والملزمــات  والحوامــل  للمرضــى  التعليميــة 

األبنــاء أمــام توقــف الدراســة؛

-  تشــجيع األطــر علــى االشــتغال مــن منازلهــم مــن أجــل 
تنزيــل برنامــج التعليــم عــن بعــد.

+  بــاغ إخبــاري لــوزارة التربيــة ليــوم 18 مــارس 2020 
حــول منــع الــدروس الخصوصيــة فــي المؤسســات 
الخصوصيــة أو داخــل مراكــز الدعــم التربــوي بمختلــف 

ــا؛ أصنافه

+  أصــدرت وزارة التربيــة باغــا صحفيــا بتاريــخ 16 مــارس 
2020 حــول توقيــف الدراســة ابتــداء مــن 16 مــارس 

2020؛

التكويــن  قطــاع   - الوطنيــة  التربيــة  وزارة  +  أصــدرت 
المهنــي باغــا إخباريــا بتاريــخ 18 مــارس 2020 حــول 
مــارس   19 الخميــس  مــن  ابتــداء  الــدروس  إعطــاء 

االفتراضيــة«؛ »األقســام  تطبيــق  عبــر   2020

وزارة  مــع  بشــراكة  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  +  أصــدرت 
والرقمــي  األخضــر  واالقتصــاد  والتجــارة  الصناعــة 
ــا  ــوج مجاني ــا حــول الول ــخ 22 مــارس 2020 باغ بتاري
والمنصــات  المواقــع  جميــع  إلــى  مؤقتــة  وبصفــة 
بعــد«  عــن  التكويــن  أو  »بالتعليــم  المتعلقــة 
ــوب؛ ــاة يوتي ــة عــدا قن ــدن وزارة التربي الموضوعــة مــن ل

يــوم  إخباريــا  باغــا  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  +  أصــدرت 
التعليــم  مواصلــة  حــول   2020 مــارس   29 األحــد 
والتكويــن عــن بعــد مــن خــال بــث الــدروس المصــورة 
الرقميــة  المضاميــن  وتوفيــر  تلفزيــة،  قنــوات  عبــر 



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

73

طريــق  عــن  افتراضيــة  أقســام  تنظيــم  وإمكانيــة 
مختلــف المنصــات اإللكترونيــة دون توقــف مــع تأجيــل 

الربيعيــة؛ العطلــة 

+  أصــدرت وزارة التربيــة الوطنيــة باغــا إخباريــا يــوم 2 
أبريــل 2020 حــول الحصيلــة المرحليــة لعمليــة التعلــم 
عــن بعــد والتــي يمكــن إجمالهــا فــي الجــدول اآلتــي:

TelmidTICE حوالي 600 ألف يوميا1-  معدل المستعملين للمنصة

3000 مورد2-  عدد الموارد الرقمية المنتجة

56 درسا يوميا3-  عدد الدروس اليومية التي تبثها القنوات التلفزية الثالث

2600 درس4-  عدد الدروس المصورة المنتجة

400 ألف قسم5-  عدد األقسام االفتراضية 

52 %نسبة التغطية: التعليم العمومي

15 %نسبة التغطية: التعليم الخاص

6-  عدد المستفيدين من عملية التكوين عن بعد من 
23 ألف مستفيد ومستفيدةاألساتذة أطر األكاديميات واإلدارة التربوية

7-  وضع المحاضرات في المنصات بالنسبة للتعليم 
ما بين 80 و 100 %العالي نسبة التغطية

6 دروس يومياعدد الدروس التي يتم بثها في التلفزة

+  بــاغ إخبــاري لــوزارة التربيــة بتاريــخ 8 أبريــل 2020 حول 
إخبــار عمــوم التاميــذ والتلميــذات وأمهاتهــم وآبائهــم 
المواطنــات  وعمــوم  واإلداريــة  التربويــة  واألطــر 
جامعــة محمــد  مــع  بشــراكة  بإطــاق،  والمواطنيــن 
ببــن جريــر  التقنيــة  التخصصــات  الســادس متعــددة 
وكــذا مدرســة »1337 للبرمجــة واالبتــكار« ومدرســة 
جميــع  عــن  لإلجابــة  األخضــر  بالرقــم  »يوكــود« 
منصــات  بخصــوص  والتســاؤالت  االستفســارات 

التعليــم عــن بعــد التــي أنشــأتها الــوزارة؛

المهنــي  والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  وزيــر  +  صــرح 
والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي يــوم 6 يوليــوز 
2020 فــي البرلمــان، أنــه مــن الخاصــات األوليــة 
لحصيلــة التعليــم عــن بعــد هنــاك خاصــة تفيــد أن 

نســبة االرتيــاح عامــة لهــذا النــوع مــن التعليــم تقــدر 
بنحــو 78 % ، وذلــك علــى المســتوى البيداغوجــي. 
ــرأي شــاركت  وجــاءت هــذه النســبة نتيجــة اســتقراء لل
فيــه عينــة هامــة مــن التلميــذات والتاميــذ واآلبــاء 
 100 تجــاوزت  واألســاتذة  واألســتاذات  واألمهــات 

ألــف مشــارك؛

+  أصــدرت وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 
 5 بتاريــخ   020.20 رقــم  مذكــرة  العلمــي  والبحــث 
الدراســية  الســنة  تنظيــم  بشــأن   ،2020 غشــت 
ــة( تحــت شــعار  ــة الوطني 2021-2020 )قطــاع التربي
ومواطنــة  ومنصفــة  متجــددة  مدرســة  أجــل  »مــن 
ودامجــة« ومــن بيــن مــا تضمنــه مــن تدابيــر يمكــن أن 

تهــم تدبيــر الجائحــة:
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لتأهيــل  المعلوماتــي  العتــاد  صيانــة  علــى  -  الســهر 
القاعــات متعــددة الوســائط بالمؤسســات التعليميــة 

األمثــل؛ اســتعمالها  علــى  والحــرص 

المرحلــة  خــال  المجهــزة  المؤسســات  ربــط  -  إعــادة 
‘’جينــي’’  مشــروع  مــن  والثالثــة  والثانيــة  األولــى 

التصفيــة؛ خدمــة  مــع  اإلنترنــت  بشــبكة 

+  عقــد لقــاءات تواصليــة مــع األســتاذات واألســاتذة 
مــن أجــل التنزيــل األمثــل لحصــص أنشــطة المراجعــة 
»الــدروس  تعويــض  مــع  خصوصــا  والتثبيــت 
الحجــر  خــال  بعــد«  عــن  »الــدروس  بـــ  الحضوريــة« 
2020-2019؛ الدراســي  الموســم  برســم  الصحــي 

فــي  التجديــد  علــى  واألســاتذة  األســتاذات  -  تحفيــز 
مســتوى  علــى  واإلبــداع  البيداغوجيــة  الممارســات 

الرقمــي؛ التعليــم 

المدرســيين  والنقــل  اإلطعــام  انطــاق  -  ضــرورة 
ــب  ــوازم والكت ــع المحافــظ والل ــات وتوزي ــح الداخلي وفت
والمتعلميــن  المتعلمــات  جميــع  علــى  المدرســية 

؛ فين لمســتهد ا

ــع المتعلمــات  ــح األقســام الدامجــة فــي وجــه جمي -  فت
والمتعلميــن فــي وضعيــة إعاقــة ومســك المعطيــات 

الخاصــة بهــم بمنظومــة مســار؛

اإلنصــات  وخايــا  اليقظــة  خايــا  وتجديــد  إحــداث 
دورهــا؛ وتفعيــل  والوســاطة 

 » MARSAD ــة المعلوماتيــة » مرصــد ــل البواب -  تفعي
مــن أجــل رصــد حــاالت العنــف وتتبعهــا؛

والمتعلمــات  األطفــال  تســجيل  وإعــادة  -  تســجيل 
مــن  التعليميــة  المؤسســات  فــي  والمتعلميــن 
ضمــن  وإدراجهــم  المهاجريــن،  وأبنــاء  األجانــب  أبنــاء 
المســتفيدين مــن عمليــات الدمــج االجتماعــي مــا بيــن 

شــتنبر. و05   02

كشــف وزيــر التربيــة يــوم 23 غشــت 2020 علــى أن الــوزارة 
قــد اشــتغلت علــى مخطــط متكامــل لتدبيــر الموســم 

الدراســي المقبــل وخاصــة محطــة الدخــول المدرســي، 
اســتنادا إلــى ثــاث فرضيــات تهم تطــور الوضعية الوبائية 
ببادنــا. وشــدد علــى أن الصيــغ التربوية الجديدة المعتمدة 
بشــأن الدخــول المدرســي 2021-2020 تعــد جــد مرنــة 
ويمكــن تكييفهــا وفــق تطــور الوضعيــة الوبائيــة. ومــن 
أجــل تنزيــل ألي صيغــة معتمــدة ســيتم منــح األكاديميــات 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن، تحــت إشــراف الــوالة والعمــال 
وبتنســيق مــع الســلطات الصحيــة، الصاحيــات الازمــة 
لتكييــف هــذه الصيغــة وفــق الخصوصيــات الجهويــة أو 
اإلقليميــة أو المحليــة، مــع منــح األســر إمكانيــة اختيــار 

صيغــة التعليــم الحضــوري أو عــن بعــد. 

  أصــدرت وزارة التربيــة الوطنيــة باغــا يــوم الســبت 22 
الذيــن  والتلميــذات  التاميــذ  إعفــاء  حــول  غشــت 
يدرســون فــي مســتوى الرابــع ابتدائــي فمــا دونــه مــن 
باقــي  علــى  ألزمتهــا  حيــن  فــي  الكمامــة  ارتــداء 

المتمدرسات والمتمدرسين.

ــة باغــا يــوم 10 شــتنبر  ــة الوطني   أصــدرت وزارة التربي
2020 حــول انطــاق عمليــة التعليــم عــن بعــد فــي 

التلفزة الوطنية وعبر المنصات المعدة لذلك؛ 

  لدعــم التعليــم عــن بعــد صــادق مجلــس جهــة الشــمال 
خــال دورة أكتوبــر 2020 علــى اتفاقيــة شــراكة مــع 
والتنميــة  اإلنعــاش  ووكالــة  الوطنيــة  التربيــة  وزارة 
ــة بعمــاالت وأقاليــم الشــمال  ــة واالجتماعي االقتصادي
ــدة  ــي لفائ ــاد المعلومات ــاء العت ــل اقتن وغيرهــا مــن أج

المؤسسات التعليمية بعمالة طنجة أصيلة؛

  اعتمــاد التعليــم الحضــوري بجميــع األســاك التعليميــة 
والمؤسســات  المدرســي  التعليــم  بمؤسســات 
الجامعيــة ومؤسســات التكويــن المهنــي ابتــداء مــن 

فاتح أكتوبر 2020؛

  أفــاد وزيــر التربيــة الوطنيــة يــوم 14 أكتوبــر أنــه تــم 
إغــاق 229 مؤسســة تعليميــة تســتقبل 128 ألــف 
حــاالت  اكتشــاف  إثــر  علــى  وتلميــذة  تلميــذا  و599 
داخــل  المســتجد  كورونــا  بفيــروس  إيجابيــة لإلصابــة 

هذه المؤسسات.
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وبخصــوص االمتحانــات:

  أصــدرت وزارة التربيــة الوطنيــة باغــا يــوم اإلثنيــن 
18 مــاي 2020 حــول االمتحانــات حيــث قــررت:

البكالوريــا  امتحــان  تنظيــم  علــى  فقــط  -  االقتصــار 
يــا. حضور

فــي  فقــط،  االمتحــان،  هــذا  مواضيــع  -  حصــر 
الــدروس التــي تــم إنجازهــا حضوريــا قبــل تعليــق 
الفــرص... تكافــؤ  لمبــدأ  ضمانــا  وذلــك  الدراســة، 

ــوم  ــا ي ــة باغــا إخباري ــة الوطني   أصــدرت وزارة التربي
2020 حــول الدخــول المدرســي وإرجــاء  22 غشــت 
األولــى  للســنة  الموحــد  الجهــوي  االمتحــان 

بكالوريــا إلــى وقــت الحق.

يــوم فاتــح شــتنبر  تارودانــت    أصــدر عامــل إقليــم 
التعليــم  باعتمــاد  يقضــي  عامليــا  قــرارا   2020

عــن بعــد طيلــة شــهر شــتنبر.

الســبع  عيــن  لعمالــة  اإلقليميــة  المديريــة    أعلنــت 
مؤسســات  أربــع  وتلميــذات  تاميــذ  كافــة  إلــى 
أن  إلــى  بعــد  عــن  التعليــم  اعتمــاد  بالعمالــة 
الــذي  للحــي  الوبائيــة  الوضعيــة  تتحســن 

يتواجــدون فيــه.

الغــرب  يحيــى  ببلديــة ســيدي  المحليــة    الســلطات 
ــع المؤسســات  ــم عــن بعــد فــي جمي تعتمــد التعلي
الجــدول   (  .)2020 شــتنبر   6 ( لترابهــا  التابعــة 

رقــم  16-1 (

االختالالت

ــة الســامية  ــه المندوبي ــذي قامــت ب مــن خــال البحــث ال
الوضــع  علــى  كورونــا  فيــروس  تأثيــر  حــول  للتخطيــط 
االقتصــادي واالجتماعــي )مذكــرة حــول نتائــج البحــث( 
متابعــة  بخصــوص  اآلتيــة  النســب  نــورد  أن  يمكــن 
التلميــذات والتاميــذ الدراســة فــي التعليــم العمومــي:

  مستوى االبتدائي:

-  نسبة 21 % عدم المتابعة

-  نسبة 31 % متابعة غير منتظمة ؛

-  نسبة 48 % فقط متابعة منتظمة؛

للقطــاع  بالنســبة  منتظمــة  متابعــة   %  81 -  نســبة 
الخــاص.

  وبالنسبة للثانوي اإلعدادي:

-  نسبة 17 % عدم المتابعة؛

-  نسبة 32 % متابعة غير منتظمة؛

-  نسبة 51 % متابعة منتظمة؛

للقطــاع  بالنســبة  منتظمــة  متابعــة   %  84 -  نســبة 
الخــاص.

  بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي:

-  نسبة %10  عدم المتابعة؛

-  نسبة %21  متابعة غير منتظمة؛

-  نسبة 69 % فقط متابعة منتظمة.

األكثــر  القنــوات  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  تعتبــر 
اســتخداما لمتابعــة الــدروس عــن بعــد بنســبة %40   في 
اإلعــدادي و46%    االبتدائــي و44 % فــي  المســتوى 
التعليــم  فــي  اســتخداما  األكثــر  وهــي  الثانــوي،  فــي 
65 % و61 %  التوالــي  علــى  تبلــغ  بنســب  الخــاص 
و48 %، وتأتــي القنــوات التلفزيــة الوطنيــة فــي المرتبــة 
الثانيــة بنســبة 39 %   للمســتوى االبتدائــي و29 % 
لإلعــدادي وفــي الوســط القــروي علــى الخصوص بنســبة 

63 % و44 %.

ويــزداد اســتخدام المنصــات الرقميــة التــي أنشــأتها وزارة 
 % 9 التعليــم،  ازديــاد مســتوى  مــع  الوطنيــة  التربيــة 
للتعليــم االبتدائــي، و20 % لإلعــدادي و30 % للثانــوي. 
وتعتبــر هــذه الوســائط الرقميــة أقــل انتشــارا في الوســط 

القــروي )4 %  و12 %   و7 %  علــى التوالــي(.
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قنــوات  عــن  األســر  رضــا  فــإن  ذلــك  مــن  وبالرغــم 
التكويــن عــن بعــد تبقــى متواضعــة، فســبع أســر مــن 
بيــن عشــرة راضيــة بشــكل متوســط أو غيــر راضيــة علــى 
اإلطــاق عــن القنــاة المســتخدمة لمتابعــة الــدروس عــن 
بعــد، وتصــل النســبة إلــى 59 % بالنســبة للتعليــم 

العالــي.

مــع  التفاعــل  غيــاب  إلــى  الرضــا  عــدم  ويرجــع ســبب 
التدريــس. هيئــة 

  بالنسبة للتعليم العالي:

- نسبة 13 % عدم المتابعة؛

- نسبة 31 % متابعة غير منتظمة؛

- نسبة 56 % متابعة منتظمة.

ويبيــن الجــدول اآلتــي الصعوبــة الرئيســية بخصــوص 
متابعــة الــدروس عــن بعــد حســب ســلك التعليــم:

الثانوي االبتدائيالعوامل
اإلعدادي

الثانوي 
التأهيلي

نقص في األدوات أو الوسائط الالزمة 
)أجهزة الحاسوب، الهاتف الذكي، التلفزيون، 

اإلنترنت، إلخ(.
% 51% 47.8      % 38.6   

عدم كفاية األدوات أو الوسائط الالزمة )أجهزة 
41.3 %36.9 %27 %الحاسوب، الهاتف الذكي، اإلنترنت، إلخ(.

غياب مساعدة اآلباء أو فرد آخر من األسرة 
0.9 %1.9 %7.1 %للولوج إلى الدروس.

16.4 %11.3 %13.2 %  عدم االهتمام

2.8 %2 %1.8 %آخر

100 %100 %100 %المجموع

المصــدر: المندوبية الســامية للتخطيط 2020

فــي  خاصــة  الوالديــن  دعــم  إلــى ضعــف  باإلضافــة 
الوســط القــروي، حيــث يســاعد مــا يقــارب 75 % مــن 
 % و36  باالبتدائــي  المتمدرســين  أطفالهــم  اآلبــاء 
يقومــون بذلــك بانتظــام، وتبلــغ النســبة فــي الوســط 

64 % و20 %. القــروي 

اآلبــاء  فيهــا  يســاعد  ال  التــي  األســر  نســبة  وتبلــغ 
عــن  الــدروس  متابعــة  فــي  المتمدرســين  أطفالهــم 

بعــد 25 % وتصــل هــذه النســبة إلــى 67 % فــي 
صفــوف األســر التــي يرأســها شــخص ال يتوفــر علــى 

تعليمــي. مســتوى  أي 

ناهيــك عــن نوعيــة ومضاميــن واألشــكال البيداغوجيــة 
التدريــس،  هيئــة  لــدن  مــن  المســتخدمة  والدعائــم 

حيــث لوحــظ أن هنــاك تفاوتــا كبيــرا بيــن أفرادهــا.
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هنــاك  أن  جلــي  بشــكل  ناحــظ  ذلــك  مــن  وانطاقــا 
عــدم تكافــؤ فــرص مــرده األول واألساســي يرجــع إلــى 
النقــص فــي العتــاد المعلوماتــي مــن أجهــزة الحاســوب 
والهواتــف الذكيــة واإلنترنــت إلــى جانــب غيــاب التلفــزة.

والتســاؤل المطــروح بخصــوص نســب 13.2 % فــي 
االبتدائــي و11.3 % فــي اإلعــدادي و16.4 % فــي 
بمتابعــة  اهتمامهــا  عــدم  عــن  أبانــت  التــي  الثانــوي 
ــن بعــد، أليســت مهــددة بالهــدر المدرســي؟ ــم ع التعلي

أنجزهــا ســتة  التــي  للدراســة  األوليــة  النتائــج    وفــق 
أســتاذ   200 وشــملت  العالــي  بالتعليــم  أســاتذة 
جامعــي و1340 طالبــة وطالبــا، فــإن 10 % فقــط 
مــن الطلبــة عبــروا عــن ارتياحهــم لمســتوى مــا تحقــق 

من التعليم عن بعد.

ومــن المشــاكل التــي عانــى منهــا الطلبــة، نجــد مشــكل 
االتصــال بشــبكة اإلنترنــت بنســبة 66.6 %، وصــرح أكثــر 
مــن 70 % منهــم بــأن هــذا الشــكل مــن التعليــم تــم 

اللجــوء إليــه اضطــرارا وخلــف لديهــم انطباعــا ســلبيا...

اســتعمل أكثــر مــن ثلــث الطــاب الذيــن تابعــوا دروســهم 
فــي فتــرة الحجــر الصحــي عــن بعــد الحاســوب أو اللوحــة 
ــع 46 % منهــم  ــن تاب ــة )Tablettes( فــي حي اإللكتروني
أو  الشــخصي  ســواء  الذكــي،  الهاتــف  عبــر  الــدروس 
المملــوك لفــرد مــن العائلــة. وهــذا يعنــي غيــاب العتــاد 

المعلوماتــي الفعــال لــدى حوالــي نصــف الطلبــة.

كمــا أنــه تــم التأكــد مــن عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع 
الطلبــة ألن صبيــب اإلنترنــت كان عائقــا لنســبة مهمــة 
منهــم، وكل هــذا يؤكــد مــا توصــل إليــه بحــث المندوبيــة 

الســامية للتخطيــط.

  انتقــدت النقابــة الوطنيــة للتعليــم العالــي الطريقــة 
والتكويــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  اعتمدتهــا  التــي 
فــي  العلمــي  والبحــث  العالــي  والتعليــم  المهنــي 
ــم عــن بعــد،  ــم الحضــوري والتعلي اتخاذهــا قــرار التعلي
ــن المباشــرين  ــرادي دون استشــارة الفاعلي بشــكل انف
والطالبــات  واألســاتذة  األســتاذات  مــن  القريبيــن 
والطــاب والتلميــذات والتاميــذ واألســر، وهــذا شــأن 

تحــت  المنضويــة  للتعليــم  الوطنيــة  النقابــات  أغلــب 
فــي  فاعليــن  جانــب  إلــى  النقابيــة  المركزيــات  لــواء 

المجال.

القــروي مــن  العالــم    أدى حرمــان تلميــذات وتاميــذ 
التمــدرس مــع اســتمرار إغــاق الداخليــات إلــى عــدة 
احتجاجــات وتنديــدات ســواء فــي إقليــم تــازة أو وزان 

وغيرهما.

  الموقــف المتذبــذب لــوزارة التربيــة الوطنيــة إزاء جشــع 
بعــض مؤسســات التعليــم الخصوصــي خاصــة وأن 
أحــد الــوزراء اتهــم هــذا القطــاع بالغــش والتدليــس. كمــا 
أن عــدم حســم أمــر االنتقــال مــن التعليــم الخصوصــي 
إلــى التعليــم العمومــي أدى إلــى موجــة مــن الســخط 
لــدى عمــوم المواطنــات والمواطنيــن بــل إلــى مقاضاة 
بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص، وكانــت األحــكام 
ــات  ــح المواطن ــة لصال ــم اإلداري ــا المحاك ــي أصدرته الت

والمواطنين... )الجدول رقم 15-2(

مالحظات وتوصيات

يســتنتج مــن كل مــا ســبق عــدة ماحظــات أساســية 
منهــا:

  عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن التاميــذ والتلميــذات ومــن 
أســبابه غيــاب العتــاد المعلوماتــي الــذي يعتمــد عليــه 
التعليــم عــن بعــد )أجهــزة الحاســوب، الهاتــف الذكــي، 

اإلنترنت، اللوحات اإللكترونية...(؛

  أن هنــاك فارقــا شاســعا مــا بيــن التاميــذ والتلميــذات 
فــي  المتواجديــن  وإن  المــدن  وفــي  البــوادي  فــي 

البوادي هم ضحايا عدم المساواة وتكافؤ الفرص؛

فــي  المخصصــة  الحصــص  رغــم  التلفــزة  دور    أن 
القنــوات الثــاث كان محــدودا بســبب تعــدد المــواد 

والمستويات؛

  وجــود فئــة مــن التلميــذات والتاميــذ وأســرهم الذيــن 
عبــروا عــن عــدم االهتمــام بمتابعــة التعليــم عــن بعــد، 
وهــي تشــكل نســبة ال يســتهان بهــا )13.2 % فــي 
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ــوي اإلعــدادي و16.4  االبتدائــي و11.3 % فــي الثان
% في الثانوي التأهيلي(؛

بدايــة  مــع  خاصــة  المعــد  المنتــوج  فــي  الجــودة    إن 
التعليــم عــن بعــد لــم يكــن جيــدا نتيجــة الضغــط الــذي 
مــورس علــى أطــر وزارة التربيــة وغيــاب التكويــن فــي 
مجــال التعليــم عــن بعــد، إلــى جانــب عــدم االســتفادة 
مــن برامــج ‘’جينــي’’ رغــم التراكــم الــذي خلقتــه منــذ 

عدة سنوات؛

  ضعــف انخــراط الجماعــات الترابيــة بخصــوص اقتنــاء 
العتــاد المعلوماتــي ســواء للمؤسســات التعليميــة أو 

لألسر الفقيرة؛

  إن مجانيــة الولــوج إلــى المنصــات التــي وضعتهــا وزارة 
التربيــة لــم يكــن متاحــا نتيجــة ضعــف صبيــب األنترنــت 

أو عدم التزام الشركات التي تتحكم في االتصاالت؛

حقيقيــا  تمرينــا  كانــت  الصحــي  الحجــر  مرحلــة    إن 
ــم نســتفد منهــا  ــا ل ــن، لكنن ــة والتكوي لمنظومــة التربي

كثيرا بعد ذلك خاصة مع الدخول المدرسي؛

الشــغيلة  وممثلــي  التربويــة  األطــر  إشــراك  عــدم     
وأيضــا  مهنيــة  وجمعيــات  نقابــات  مــن  التعليميــة 
المجتمــع المدنــي ورجــال األعمــال فــي اتخــاذ القــرارات 

التي تخص التعليم عن بعد؛

  غيــاب حــس المواطنــة عنــد بعــض المقــاوالت التــي 
تستثمر في مجال التربية والتكوين؛

  إن الحكومــة، رغــم تصريحــات بعــض وزرائهــا بخصــوص 
تجــاوزات بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص؛ لــم تكــن 
حاســمة؛ ممــا جعــل عــددا مــن األســر تســحب أبناءهــا 
منهــا وتلــج التعليــم العمومــي الــذي لــم يكــن ميســرا 

لوال إنصاف القضاء لهذه األسر.

ومــن هــذا المنطلــق توصــي المنظمــة المغربيــة لحقــوق 
اإلنســان بمــا يأتــي:

  ضــرورة تجميــع الممارســات الجيــدة فــي مجــال التعليــم 

جميــع  منــه  ليســتفيد  دليــل  وإصــدار  بعــد،  عــن 
األستاذات واألساتذة؛

  خلــق بنــك للــدروس الجيــدة الرقميــة بجميــع أنواعهــا 
لاستفادة منها مستقبا؛

ــة بخصــوص التعليــم عــن بعــد    وضــع مصوغــة تكويني
تــدرس فــي معاهــد التكويــن الخاصــة باألطــر التربويــة 
ــي  ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــوزارة التربي ــة ل واإلداري
تــدرس  كمــا  العلمــي،  والبحــث  العالــي  والتعليــم 
لجميــع أطــر التربيــة واإلدارة التربويــة فــي إطــار التكوين 

المستمر؛

مــن  التعليميــة  الشــغيلة  ممثلــي  إشــراك    ضــرورة 
للجمعيــات  ومنتميــن  ومنتميــات  ونقابييــن  نقابــات 
التــي  المدنيــة  المنظمــات  ممثلــي  وكــذا  المهنيــة 
تربطهــا شــراكات بــوزارة التعليــم إلــى جانــب أربــاب 

العمل والمنتخبين؛

  تشــجيع الجماعــات الترابيــة لانخــراط فــي عمليــة دعــم 
وكــذا  المعلوماتــي  بالعتــاد  التعليميــة  المؤسســات 
دعــم األســر المعــوزة، إســوة بمــا قامــت بــه بعــض 

هذه الجماعات؛

بمختلــف  التعليميــة  المؤسســات  جميــع    تمكيــن 
المعلوماتــي، وربــط جميــع  العتــاد  مســتوياتها مــن 

المؤسسات باإلنترنت؛

  ضــرورة إيجــاد حلــول لألطفــال المنتميــن لألســر غيــر 
المهتمة بدراستهم درءا للهدر المدرسي؛

  ضــرورة تســقيف أســعار التعليــم الخصوصــي والنقــل 
التابع له وكذا مصاريف التأمين...
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حقوق اإلنسان للمرأة

حــددت الوثيقــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة فــي شــهر 
أبريــل 2020 آثــار جائحــة كوفيــد 19 علــى العنــف القائــم 

علــى النــوع االجتماعــي فــي:

القيــود  مــن  وغيــره  المنزلــي  الحجــر  -  مســاهمة 
المفروضــة علــى التنقــل فــي تفاقــم العنــف القائــم 

االجتماعــي؛ النــوع  علــى 

المعتديــن  لســيطرة  عرضــة  أكثــر  والفتيــات  -  النســاء 
عليهــن فــي ظــل قدرتهــن المحــدودة أو المعدومــة 

حتــى علــى طلــب الدعــم؛

أكثــر صعوبــة  المســاعدة  إلــى  الوصــول  يكــون  -  قــد 
المعتــدي؛ رفقــة  المنزلــي  الحجــز  بســبب 

-  قــد تنــزع صفــة األولويــة عــن الخدمــات التــي تحتــاج 
إليهــا الضحايــا؛

إلــى  التــي تعيــق الوصــول  -  ومــن العقبــات األخــرى 
الفيــروس. تفشــي  مــن  الخــوف  الخدمــات 

أما الممارسات الواعدة فقد حددتها الوثيقة في:

-  اعتبــار الخدمــات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي ضروريــة؛

حجــز  لتجنــب  البديلــة  الســكن  أماكــن  نطــاق  -  توســيع 
عليهــن؛ المعتديــن  مــع  النســاء 

متنوعــة  إليهــا،  الوصــول  يســهل  أنظمــة  -  إنشــاء 
الضحايــا. وحمايــة  الســلطات  لتنبيــه  واســتباقية 

أمــا اإلجــراءات األساســية التــي يمكــن للــدول واألطــراف 
المعنيــة األخــرى اتخاذهــا:

  إعــان هيــاكل وخدمــات الحمايــة المخصصــة لضحايــا 

بالخدمــات  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف 
األساسية المتوفرة:

فــي  التغييــرات  لتعكــس  اإلحالــة  مســارات    تحديــث 
المجتمعــات  إبــاغ  مــع  المتاحــة،  الرعايــة  مرافــق 
ومقدمــي الخدمــات األساســيين بصــورة مســتمرة عــن 

تلك المسارات المحدثة؛

المحترفيــن  مــن  وغيرهــم  الخدمــة  مقدمــي    تنبيــه 
مســارات  علــى  وإطاعهــم  يقظــة،  أكثــر  ليكونــوا 
اإلحالــة، واعتمــاد وســائل مشــفرة لإلبــاغ عــن العنــف 

المنزلي؛

  توفيــر ماجــئ كافيــة وآمنــة لضحايــا العنــف المنزلــي 
وأطفالهــن، واتخــاذ تدابيــر محــددة للنســاء والفتيــات 
اللواتــي ال يمكــن اســتقبالهن فــي الماجــئ، بســبب 

احتمال إصابتهن بالفيروس وضمان عزلهن بأمان؛

  توفيــر الخطــوط الســاخنة بشــكل كاف، والدردشــة عبــر 
ــاغ  ــم واإلب ــات الدع ــة مــن آلي ــواع متنوع ــت وأن اإلنترن

التي يمكن الوصول إليها عن بعد بطريقة آمنة؛

  رفــع مســتوى الوعــي بطريقــة يســهل الوصــول إليهــا 
طلــب  كيفيــة  علــى  مختلفــة،  قنــوات  خــال  ومــن 
الشــهود،  فعــل  رد  وكيفيــة  المســاعدة،  الضحايــا 
يصبــح  أن  يخشــى  مــن  المســاعدة  طلــب  وكيفيــة 

عنيفا؛

  اتخــاذ ســلطات إنفــاذ القانــون والســلطة القضائيــة 
إخــراج  إلــى  تهــدف  واســتباقية  فوريــة  إجــراءات 
المعتديــن مــن المنــزل وحمايــة الضحايــا. وعنــد التفكيــر 
فــي اإلفــراج عــن الســجناء، اتخــاذ تدابيــر للتأكــد مــن 
أنهــم ال يعرضــون الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى 

النوع االجتماعي للخطر؛
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ــن  ــاغ ع ــر لإلب ــد الحج ــف قواع ــد مــن أن مــن يخال   التأك
مــن  معفــى  العنــف  مــن  الفــرار  أو  عنــف  حــادث 

العقوبة؛

والنفســي  الطبــي  الدعــم  اســتمرار    ضمــان 
اآلمنــة  الســريرية  واإلدارة  للناجيــات  واالقتصــادي 
فيــه  بمــا  االغتصــاب،  ســيما  ال  الجنســي،  للعنــف 

االغتصاب الزوجي...

ــان بشــأن  ــا بي ــي تضمنه ــة الت ــرات الجائح ــن تأثي  مــن بي
جائحــة مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( والحقــوق 
أصدرتــه  الــذي  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة 

:)2020 أبريــل   17 )بتاريــخ  والثقافيــة 

عــدم  أوجــه  بتعميــق   19  - كوفيــد  جائحــة    تهديــد 
ــة  ــى أن عــبء رعاي ــن الجنســين بالنظــر إل المســاواة بي
أفــراد  أو  المرضــى  ورعايــة  المنــزل  فــي  األطفــال 
ــر متناســبة علــى  ــر ســنًا يقــع بصــورة غي األســرة األكب
واألدوار  النمطيــة  القوالــب  رســوخ  بســبب  المــرأة، 
الجنســانية فــي عــدد مــن المجتمعــات. وإضافــة إلــى 
ذلــك، ففــي الظــروف التــي تكــون فيهــا األســر تحــت 
حبــس أو حجــر صحــي، قــد تتعــرض المــرأة للعنــف 
العائلــي دون أن ُيتــاح لهــا ســوى قــدر محــدود مــن 

سبل االنتصاف.

اإلجراءات الحكومية

ــة )رقــم 20س/ر.ن.ع(  ــة العامــة دوري   أصــدر رئيــس النياب
بتاريــخ 30 أبريــل 2020 موجهــة إلــى المحامــي العــام 
األول لــدى محكمــة النقــض، والــوكاء العاميــن للملــك 
لــدى محاكــم االســتئناف ومحاكــم االســتئناف التجاريــة، 
ووكاء الملــك لــدى المحاكــم االبتدائيــة والمحاكم التجارية 
فــي موضــوع قضايــا العنــف ضــد النســاء - تماشــيا مــع 
األخبــار المتعلقــة بازديــاد العنــف ضــد النســاء بمناســبة 
ــوات  ــدول، ودع ــدد مــن ال ــر الصحــي فــي ع ــر الحج تدابي
المنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي إلــى 
االنتبــاه إلــى ظاهــرة اســتعمال العنــف ضــد النســاء داخل 
المنــازل خــال فتــرة الحجــر الصحــي المتخــذ لضــرورات 

الوقاية من فيروس »كوفيد 19«.

وقد طالب المعنيين باألمر بما يلى:

-  العمــل علــى تطويــر منصــات رقميــة أو هاتفيــة لتلقي 
ــات  شــكايات العنــف ضــد النســاء فــي حــدود اإلمكاني
واالســتمرار  لهــم،  المتاحــة  واللوجســتيكية  الماديــة 
فــي تفعيــل المنصــات الرقميــة والهاتفيــة المتوفــرة 

حاليــا؛

تصلهــم  التــي  والتبليغــات  بالشــكايات  -  االهتمــام 
بشــأن قضايــا العنــف ضــد النســاء وإعطاؤهــا األهميــة 

واألولويــة فــي المعالجــة؛

-  اتخــاذ إجــراءات الحمايــة المقــررة بمقتضــى القانــون 
مــع  يتــاءم  بمــا  عمومــا  واألزواج  النســاء  لفائــدة 

الحمايــة؛ تتطلــب  التــي  الوضعيــات 

-  الحــرص علــى المصالــح الفضلى لألطفال واســتهداف 
للمبــادئ  وفقــا  أفرادهــا  وتعايــش  األســر  اســتقرار 
ــي المــرأة مكانتهــا الهامــة داخــل  ــي تول ــة الت الحقوقي

النســيج األســري والمجتمعــي؛

-  إقامــة الدعــاوي العموميــة – عنــد االقتضــاء – فــي 
الوقــت المناســب وبالحــزم الــازم؛

-  اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة األخــرى التــي تبــدو مناســبة 
لمعالجــة الحــاالت الخاصــة، ومــن بينهــا توفيــر خدمــات 

خايــا؛

-  التكفــل بالنســاء الموجــودات بالنيابــات العامة وتســخير 
اإلمكانيــات المتاحــة للخايــا الجهويــة للتكفــل بالنســاء 

عنــد االقتضــاء؛

-  االســتمرار فــي رصــد اإلحصائيــات المتعلقــة بقضايــا 
العنــف ضــد النســاء.

المكلفــة  المحليــة  للخليــة  إلكترونيــة  منصــة    إحــداث 
بالنســاء، واألطفــال ضحايــا العنــف، لتقديــم الشــكايات 
عــن بعــد، بالمحكمــة االبتدائيــة بمدينــة العيــون تفعيــا 

لدورية رئاسة النيابة العامة؛

  إحــداث 63 مركــزا للتكفــل بالنســاء والفتيــات ضحايــا 
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العنــف، خــال فتــرة الجائحــة، وهــي مراكــز تتوفــر فيهــا 
الشــروط الضروريــة الســتقبال النســاء، وإيــواء الحــاالت 
بالتنســيق مــع الفاعليــن المحلييــن. هــذا مــا صرحــت بــه 
والمســاواة  االجتماعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزيــرة 

واألسرة في البرلمان بداية يونيو 2020؛

  دعــوة مؤسســات رســمية وفاعليــن مدنييــن النســاء 
المغربيــات، إلــى االتصــال المباشــر بالرقــم »8350« 
أو االتصــال عبــر منصــة »كلنــا معــك« للتبليــغ عــن أي 
ــه. وهــي  شــكل مــن أشــكال العنــف الــذي يتعرضــن ل

مبادرة أطلقها االتحاد الوطني لنساء المغرب.

  وبشــراكة مــع كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالرباط، 
أطلقــت شــبكة وطنيــة للمواكبــة النفســية واالجتماعية 

عن بعد عبر 12 خلية بكل جهات المملكة.

ــاد العمــل النســائي  ــة التح ــدة التابع ــز النج ــر مراك   تقري
ــدار البيضــاء، والقنيطــرة مــن  ــاط وال فــي كل مــن الرب
وتقديــم  المعنفــات،  النســاء  إلــى  االســتماع  خــال 
االستشــارة والتوجيــه والدعــم القانونــي والنفســي 
والمــؤازرة والمتابعــة لمواجهــة ارتفــاع أعــداد النســاء 
الصحــي.           الحجــر  فتــرة  خــال  المعنفــات  والفتيــات 

) الجدول رقم 16-1(

االختالالت

أشكال العنف الممارس ضد النساء

ــي  ــرة الت ــدد مــن النســاء خــال الفت ــل: تعرضــت ع القت
يغطيهــا التقريــر، ألقســى أنــواع العنــف المتمثــل فــي 
القتــل، وقــد تــم تســجيل حوالــي 6 حــاالت علــى األقــل 

فــي غيــاب إحصائيــات رســمية )الجــدول رقــم 16-2(.

لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة  ســجلت  االغتصــاب: 
ــرة تعــرض النســاء لاغتصــاب  اإلنســان خــال هــذه الفت
الجماعــي والفــردي، حيــث تــم اغتصــاب مريضــة ومســنة 
مــن ذوي اإلعاقــة إلــى جانــب االعتــداء الجنســي )الجــدول 

رقــم16-3(.

أشــكال أخــرى مــن العنــف: تــم تســجيل محاولــة ذبــح 
والجلــد  الجســم،  مــن  مناطــق حساســة  فــي  وطعــن 

وتصويــر الواقعــة ونشــرها فــي الفايــس بــوك، واإللقــاء 
فــي الــواد الحــار والــرش »بالمــاء القاطــع« والطــرد مــن 

ــة )الجــدول رقــم 16-4(. ــت الزوجي بي

خالصات وتوصيات:

ــات  ــدد المتابع ــأن ع ــة ب ــة العام ــادة رئاســة النياب ــم إف رغ
مــن أجــل العنــف ضــد النســاء قــد انخفــض، خــال الفتــرة 
المتراوحــة مــا بيــن 20 مــارس و20 أبريــل 2020، عشــر 
مــرات عــن المعــدل الشــهري لهــذا النــوع مــن القضايــا، 
والتنميــة  التضامــن  وزيــرة  عليــه  اســتندت  مــا  وهــو 
ليــس  ذلــك  فــإن  واألســرة،  والمســاواة  االجتماعيــة 
بدليــل علــى أن النســاء لــم يتعرضــن للعنــف فــي هــذه 
الفتــرة، حيــث إن تقديــم الشــكاية يكــون إمــا مباشــرة أو 
عبــر البريــد اإللكترونــي وإمــا أمــام المحاكــم، ومخافــر 
الشــرطة، أو مراكــز الــدرك الملكــي، والحــال أن تقديــم 
كــذا شــكايات كان مــن الصعــب بمــكان لعــدة اعتبــارات 

تمثلــت فــي مــا يلــي:

القــراءة  يعرفــن  ال  المعنفــات  النســاء  أوال:  أغلبيــة 
بــة. والكتا

ثانيا:  أن أغلــب النســاء غيــر متمكنــات اقتصاديــا؛ ممــا 
ــر علــى تقديــم شــكاياتهن مخافــة الطــرد مــن  يؤث

ــة. بيــت الزوجي

ثالثا:  التواجــد شــبه الكامــل مــع الُمَعنــف فــي البيــت 
بســبب الحجــر.

رابعا:  عــدم تمكيــن أغلــب النســاء مــن رخــص التنقــل 
مــن أجــل التزويــد باألغذيــة أو المــواد الصيدالنيــة 

والطبيــة حيــث تــم تمكيــن أربــاب األســر منهــا.

والــذي  الجميــع  ينتــاب  كان  الــذي  خامسا:  الخــوف 
يرجــع إلــى عــدم معرفــة كنــه الوبــاء؛ فحتــى 
المرضــى عزفــوا عــن متابعــة أحوالهــم فــي 

الخاصــة. والعيــادات  المستشــفيات 

سادسا:  التخــوف مــن الذعيــرة عــن مخالفــة تدابيــر الحجــر 
الصحي.
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كل هــذه االعتبــارات جعلــت عــدد المشــتكيات يتقلــص 
ــز االســتماع؛ والتــي نخــص بهــا  عكــس مــا ســجلته مراك
الحقوقيــة  المقاربــة  تتبنــى  لمنظمــات  التابعــة  تلــك 
كمراكــز النجــدة التابعــة التحــاد العمــل النســائي التــي 
مشــتكيات  لنســاء  اتصــاال   760 مــن  بأكثــر  توصلــت 
يطلبــن االستشــارة أو المســاعدة، ناهيــك عــن 65 مركــزا 
لاســتماع تابعــا لنفــس النــوع مــن الجمعيــات، وكــذا مــا 
ــي  ــة الت ــة النفســية واالجتماعي ــه شــبكات المواكب قدمت
أطلقــت فــي عــدد مــن المــدن، ومــن بينهــا تلــك التــي 
أشــرنا إليهــا فــي الســابق والتابعــة لاتحــاد الوطنــي 
والعلــوم  اآلداب  كليــة  مــع  بشــراكة  المغــرب  لنســاء 
ــى  ــة عل ــون مــن 12 خلي ــي تتك ــاط، والت اإلنســانية بالرب
الصعيــد الوطنــي إلــى جانــب الجامعــات التــي قامــت 
فــي  طفيــل  ابــن  كجامعــة  الموضــوع  فــي  بأبحــاث 
القنيطــرة. وهــذا مــا أكدتــه جميــع التقاريــر الصــادرة عــن 
األمــم المتحــدة، وكــذا المنظمــات الدوليــة، والتــي علــى 
أساســها قدمــت المبــادئ التوجيهيــة التــي أشــرنا إليهــا 

ســابقا.

ومــن خــال معطيــات أوليــة لتقريــر مرحلي التحــاد العمل 
المــرأة وضمــان  العنــف ضــد  حــول محاربــة  النســائي 
حقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، فــإن حوالــي 25 % 
ــي تعرضــن للعنــف وضعــن شــكاية،  مــن النســاء اللوات
وأن حوالــي 4 % فقــط صيــغ لهــن محضــر لــدى الشــرطة 
ــا بخصــوص  ــدرك الملكــي، وهــذا مــا ياحــظ عالمي أو ال

تقديــم الشــكايات ضــد األزواج أو أحــد أفــراد األســرة.

كمــا أن حوالــي نصــف ربــات البيــوت لهــن صعوبــة فــي 
تقديم الشــكاية لعدم تمكينهن االقتصادي، كما أن الفاعل 
)المعّنــف( يتمثــل فــي األزواج بحوالــي 80 %، وذلــك 

بالنســبة إلــى عينــة تقــارب 400 امــرأة تعرضــن للعنــف.

ومــن بيــن أســباب تزايــد ظاهــرة العنــف خــال الحجــر 
الصحــي تســجيل عــدة مواضيــع للنــزاع بيــن الزوجيــن 
مقارنــة مــع مــا قبــل الحجــر، حيــث ســجلت المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط أن تربيــة األطفــال وتدبيــر ميزانيــة 
األســرة واألشــغال المنزليــة تشــكل محــور الصــراع بيــن 

الزوجيــن أثنــاء الحجــر الصحــي.

للعينــة  المكونــة  أســرة  ضمــن2169  مــن  أنــه  إذ 
ــاء األطفــال  ــر مــن 12 % مــن آب المعتمــدة 4   أفــاد أكث
المتمدرســين، وبشــكل يزيــد عــن المعتــاد بالنســبة لـــ 
بســبب  زوجيــة  نزاعــات  بنشــوب  بينهــم،  مــن   67%
عانــى  حيــث  ألطفالهــم،  المدرســي  والتتبــع  الدعــم 
 -  )% 18.7( كل خمســة  مــن  واحــد  حوالــي شــخص 
20.3 % بيــن النســاء و17.2 % مــن الرجــال- وبشــكل 
يفــوق المعتــاد بالنســبة لـــ 59  %مــن بينهم/هــن، نــزاع 

الــزوج)ة( بســبب تربيــة األطفــال؛ مــع 

ــة مــن نقــص المــال وغيرهــا    شــكلت المشــاكل المادي
مصــدر توتــر ونــزاع بيــن الزوجيــن ألكثــر مــن شــخص 
 )%  21.7( أشــخاص  خمســة  كل  بيــن  مــن  واحــد 

وبشكل يتجاوز المعتاد بالنسبة لـ 72 % من بينهم:

  صــرح 9  % مــن المغاربــة بــأن المشــاركة فــي األعمــال 
ــة بيــن الزوجيــن شــكلت مصــدر نزاعــات بينهــم  المنزلي

وبصفة تفوق المعتاد بالنسبة لـ 63  % من بينهم.

الزوجيــن  بيــن  الترفيهيــة  األنشــطة  تدبيــر    شــكل 
العائليــة...( موضــوع  التلفــاز واألنشــطة  )مشــاهدة 
خــاف بالنســبة لـــ 6.7  %  مــن المغاربــة وبشــكل أكبــر 

من المعتاد بالنسبة لـ 64  % من بينهم.

وإذا كانــت هــذه النســب مؤشــرا مــن مؤشــرات دواعــي 
ارتفــاع العنــف ضــد النســاء فــي أغلــب األحيــان، فــإن 
عوامــل نفســية أخــرى تنضــاف إليهــا، ومــن بينهــا الخــوف 
وتعــدد  المغلقــة  األماكــن  برهــاب  والشــعور  والقلــق 

ــواع الرهــاب... أن

حيــث أوردت المندوبيــة الســامية للتخطيــط نســبا مهمــة 
تشــير إلــى التداعيــات النفســية للحجــر الصحــي 5  علــى 

المغاربــة، ومــن ذلــك مــا يلــي:

-  القلق 49.4 %

4 :  العالقــات االجتماعيــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19، المرحلــة الثانيــة مــن البحــث حــول تأثيــر كورونــا علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي 
والنفســي لألســر.

5 : بحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفسي لألسر، مذكرة حول نتائج البحث.
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-  الخوف 40.9 %

-  الشعور برهاب األماكن المغلقة 29.6 % 

-  تعدد أنواع الرهاب 24.4 %

-  اضطراب النوم 23.7 %

توصيات:

  تأكيدالمنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان علــى ضرورة 
حــول  إســطنبول  اتفاقيــة  علــى  المغــرب  تصديــق 
الوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي 

ومكافحتهما؛

  إحــداث خايــا القــرب فــي حالــة األزمــات والكــوارث 
والجوائح في األحياء والقرى والمداشر؛

فــي  تشــتغل  التــي  والمراكــز  المنظمــات    إشــراك 
ضــد  العنــف  محاربــة  تدبيــر  فــي  والميــدان  المجــال 

النساء؛

  إعــادة النظــر فــي توزيــع المســاعدات باتخــاذ جميــع 
ــى األســر، خاصــة وأن  ــا إل ــراءات لضمــان وصوله اإلج

نسبة مهمة من هذه األسر تقودها المرأة؛

ــوع بخصــوص قاعــدة  ــة الن ــار مقارب   األخــذ بعيــن االعتب
البيانات الخاصة بالدعم االجتماعي؛

ــة المــوارد البشــرية  ــة مــن أجــل تقوي   تخصيــص ميزاني
النيابــة  رئاســة  تعليمــات  لتفعيــل  واللوجيســتيكية 
العامــة المتضمنــة فــي الدوريــة 20 بتاريــخ 30 أبريــل 

2020 في موضوع قضايا العنف ضد النساء؛

القانــون  بموجــب  الحمايــة  تدابيــر  بتفعيــل    اإلســراع 
103/13 بشــأن العنــف ضــد النســاء، ومــن بيــن هــذه 

التدابير:

-  تعزيز إجراءات الحماية؛

-  توفير أماكن اإليواء المستعجل عند الضرورة؛

-  إبعاد المعتدين عن الضحايا.

  التكثيــف مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى التحســيس 
بمخاطــر العنــف ضــد المــرأة، وتصحيــح صورتهــا خاصــة 
الشــباب  ودور  العموميــة  اإلعــام  وســائل  فــي 

والمساجد.

  إدمــاج مقاربــة محاربــة العنــف ضــد المــرأة فــي البرامــج 
والمناهج الدراسية.
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17

حقوق الطفل

مــن  الحرمــان  باســتخدام  المتعلقــة  التوصيــات 
الحريــة وتدابيــر الطــوارئ أثنــاء تفشــي كوفيــد - 19 

الــدول لمكافحــة جائحــة  تلتــزم اســتجابات  1-  يجــب أن 
كوفيــد19- تجــاه األطفــال المحروميــن مــن حريتهــم، 
بمــا فــي ذلــك تدابيــر الطــوارئ القائمــة علــى أهــداف 
ــر  الصحــة العامــة، التزامــا صارمــا بالقوانيــن والمعايي
الدوليــة لحقــوق اإلنســان. كمــا يجــب أن تكــون أي 
اســتجابة متناســبة وضروريــة ومحــددة زمنيــا وخاضعــة 
تــم  التــي  المخاطــر  تجــاه  تمييزيــة  وغيــر  للمراجعــة 
تقييمهــا وتســتند إلــى المصالــح الفضلــى لألطفــال.

بطريقــة  الطــوارئ  تدابيــر  الــدول  تســتخدم  أال  -  يجــب 
تــؤدي إلــى تقييــد أو قمــع حقــوق األطفــال علــى نحــو 
غيــر قانونــي، بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن حريتهــم، 
مــع االعتــراف بــأن بعــض الحقــوق ال يمكــن تقييدهــا.

-  يجــب علــى الــدول أن تولــي عنايــة خاصــة لمعالجــة 
نقــاط الضعــف المتفــردة للفتيــات والفتيــان، وأولئــك 
التوجــه  أســاس  علــى  للتمييــز  يتعرضــون  الذيــن 
ذوي  واألطفــال  الجنســية،  الهويــة  أو  الجنســي 
الاجئيــن   / اللجــوء  طالبــي   / والمهاجريــن  اإلعاقــة، 
الســكان  وأطفــال  الجنســية،  عديمــي  واألطفــال 
األصلييــن، واألطفــال مــن األقليــات اإلثنيــة، وأطفــال 
الشــوارع، واألطفــال المرتبطيــن بالجماعــات المســلحة 
والقــوات المســلحة وأي مجموعــات مســتضعفة أو 

أخــرى؛ مهمشــة 

-  ينبغــي للــدول أن تضمــن أال تــؤدي التدابيــر الطارئــة 
المتخــذة لمنــع الفيــروس أو احتوائــه أو الــرد عليــه إلــى 
اســتمرار احتجــاز األطفــال الذيــن ينبغــي اإلفــراج عنهــم 
أو أن تــؤدي إلــى زيــادة عــدد األطفــال المحروميــن مــن 

حريتهــم. 

للقانــون  باالمتثــال  قانونــا  ملزمــة  الــدول  2-  تظــل 
الدولــي لحقــوق اإلنســان ومعاييــر العدالــة لألطفال، 

ــك: بمــا فــي ذل

واالحتجــاز  االعتقــال  يســتخدم  ال  عامــة،  -  كقاعــدة 
والســجن إال كمــاذ أخيــر وألقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة؛ 

-  إنهــاء حرمــان األطفــال مــن الحريــة علــى وجــه الســرعة 
وعلــى نحــو كامــل علــى أســاس وضــع هجــرة آبائهــم أو 
والديهــم، ألن ذلــك ال يخــدم مصالــح الطفــل الفضلــى 
علــى اإلطــاق، ويحظــر احتجــاز األطفــال فــي القانــون 

والمبــدأ السياســي والتطبيــق؛

-   يجــب معاملــة كل طفــل محــروم مــن حريتــه بإنســانية، 
واحتــرام الكرامــة المتأصلــة فــي اإلنســان والحفــاظ 
علــى نحــو صــارم علــى حقــوق األطفــال فــي اإلجــراءات 
وينبغــي  اإلجرائيــة.  والضمانــات  الواجبــة  القانونيــة 
للســلطات العامــة، بمــن فيهــم المدعــون العامــون 
مــع  بحــذر،  االحتجــاز  ســلطات  ممارســة  والقضــاة، 
ــع المتطــرف إلجــراء االحتجــاز، وهشاشــة  ــاة الطاب مراع
كاعتبــار  الفضلــى  مصالحــه  ودعــم  العاليــة،  الطفــل 
أساســي، ال ســيما فــي الســياق الحالــي لكوفيــد19-. 
كمــا يجــب إعطــاء األولويــة للتدابيــر البديلــة، وتعزيزهــا 
لألطفــال  الواجبــة  الضمانــات  جميــع  تقديــم  مــع 

وأســرهم فــي هــذه المرحلــة؛ 

-  اتخــاذ التدابيــر الازمــة ليتمكــن كل طفــل مــن الحفــاظ 
علــى اتصــال منتظــم مــع أســرته مــن خال المراســات 

والزيارات؛ 

-  منــح كل طفــل محــروم مــن حريتــه إمكانيــة الوصــول 
ــة المختصــة وغيرهــا  ــى المســاعدة القانوني الفــوري إل
مــن المســاعدات المناســبة، وتزويــده أيضــا بطريقــة 
ووســيلة الطعــن الازمــة فــي شــرعية الحرمــان مــن 
الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة أخــرى مختصة مســتقلة 
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ونزيهــة، وبســرعة اتخــاذ القــرار بشــأن أي إجــراء مــن هــذا 
القبيــل؛

ســراح  إطــاق  فيهــا  يمكــن  ال  التــي  الحــاالت  -  فــي 
األطفــال أو عندمــا يتعــذر اتخــاذ تدابيــر بديلــة، يجــب 
فــي  الظــروف  لتحســين  ملموســة  خطــوات  اتخــاذ 
حريتهــم  مــن  األطفــال  فيهــا  يحــرم  التــي  المرافــق 
األدنــى  الحــد  تســتوفي  حتــى  عليهــا  والحفــاظ 
مــن المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك 
األمــور التــي تتعلــق بنســب األطفــال / الموظفيــن، 

الازمــة. بالخدمــات  وتزويدهــم 

3-  ينبغــي علــى الــدول تطبيــق الضمانــات الازمــة ضــد 
التمييز: 

-  ينبغــي أن توفــر لألطفــال المحروميــن مــن حريتهــم 
ــة  ــة الوصــول إلــى نفــس المســتوى مــن الرعاي إمكاني
الصحيــة والخدمــات األخــرى المتاحــة لألطفــال اآلخريــن 

ــز؛ فــي المجتمــع، دون تميي

اتبــاع  لضمــان  المناســبة  التدابيــر  تضــع  أن  -  ينبغــي 
أســاليب تســتجيب لاعتبــارات الجنســانية فــي معالجــة 
حالــة طــوارئ لكوفيــد19- ُحــرم فيهــا األطفــال مــن 
حريتهــم، بمــا فــي ذلــك توفيــر االحتياجــات الخاصــة 
للرضــع والمحروميــن مــن الحريــة مــع أمهاتهــم، وال 

ســيما األمهــات الاتــي يرضعــن؛

مــن  المحروميــن  األطفــال  الــدول  تــزود  أن  -  ينبغــي 
حريتهــم بنفــس المعلومــات المقدمــة لألطفــال فــي 
المجتمــع حــول الوبــاء، وكذلــك كيفيــة حمايــة أنفســهم، 
ــى المعلومــات المائمــة لهــم؛  وضمــان الوصــول إل

-  ال ينبغــي أن تحتجــز الــدول األطفــال الذيــن يعيشــون 
ــراف بوضعهــم االســتثنائي  فــي الشــوارع، ألن االعت
التدابيــر  كامــل  تطبيــق  المســتحيل  مــن  يجعــل  قــد 
الازمــة لوقــف انتشــار كوفيــد19-. وفــي مثــل هــذه 
الحــاالت يجــب أن يكــون األطفــال مرتبطيــن بالســلطات 
الوطنيــة المعنيــة بحمايــة الطفــل أو بالخدمــات غيــر 

الحكوميــة.

واســتخدام  العاجــل،  اإلفــراج  لضمــان  توصيــات 
ــى  ــدد إل ــال ج ــال أطف ــدم إدخ ــة، وع ــر البديل التدابي

االحتجــاز خــالل جائحــة كوفيــد - 19 

اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  اللتزامــات  وفقــا 
ــن  الملزمــة بشــأن قضــاء األطفــال واألطفــال المحرومي
مــن حريتهــم، وتماشــيا مــع إرشــادات منظمــة الصحــة 
العالميــة المؤقتــة بشــأن منــع ومراقبــة كوفيــد19- فــي 
الســجون وأماكــن االحتجــاز (منظمــة الصحــة العالميــة 
المبــادئ التوجيهيــة لاحتجــاز(، وإرشــادات اللجنــة الدائمــة 
المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن كوفيــد19-: التــي ركــزت 
)التوجيــه  حريتهــم  مــن  المحروميــن  األشــخاص  علــى 
الــوكاالت)،   بيــن  المشــتركة  الدائمــة  للجنــة  المؤقــت 
فــي  الطفــل  لحمايــة  الدنيــا  المعاييــر  بتطبيــق  وذلــك 
العمــل اإلنســاني،  حيــث ينبغــي للــدول إعطــاء األولويــة 
القضائيــة  العمليــات  عــن  بعيــدا  األطفــال  لتحويــل 
الرســمية واســتخدام بدائــل االحتجــاز فــي جميــع مراحــل 

اإلجــراءات الجنائيــة أو اإلداريــة. ولهــذا الغــرض: 

الذيــن  األطفــال  ســراح  إطــاق  الــدول  علــى    يجــب 
يمكنهــم العــودة بأمــان إلــى أســرهم ومجتمعاتهــم 
آراء  مراعــاة  مــع  األمــان  لهــم  توفــر  التــي  المحليــة 
خطــر  زيــادة  لتفــادي  الفضلــى،  مصالحــه  و  الطفــل 
اإلصابــة بالمــرض أثنــاء االحتجــاز، إذ ينبغــي للــدول أن 
تعطــي األولويــة إلطــاق ســراح األطفــال المحروميــن 
مــن حريتهــم وعودتهــم إلــى أســرهم، أو عائاتهــم 
الكبيــرة أو غيرهــا مــن أشــكال الرعايــة األســرية األخــرى 
الصحيــة  الرعايــة  أو مرافــق  المحليــة  المجتمعــات  أو 

المناسبة، ويشمل ذلك:

-  جميــع األطفــال ومقدمــي الرعايــة لهــم الذيــن حرمــوا 
مــن حريتهــم معــا نتيجــة اإلجــراءات الجنائيــة المتخــذة 
ضــد مقــدم الرعايــة بســبب جرائــم ال عنفيــة أو جنــح أو 
جرائــم بســيطة، وأولئــك المقــرر اإلفــراج عنهــم أو علــى 

وشــك االنتهــاء مــن عقوبتهــم؛

بغــض  المحاكمــة  قبــل  المحتجزيــن  األطفــال  -  جميــع 
النظــر عــن نــوع الجريمــة، حيــث يفتــرض أنهــم أبريــاء؛

-  جميــع األطفــال المحروميــن مــن حريتهــم بســبب جرائــم 
ظاهــر الحــال )الجرائــم التــي ال تعتبــر جريمــة إذا مــا 

ــا بالغــون(؛ ارتكبه

-  جميــع األطفــال األكثــر عرضــة لخطــر حــدوث مضاعفــات 
بســبب العــدوى، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعانــون 
مــن حــاالت صحيــة جســدية وعقليــة موجــودة مســبقا؛
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-  جميــع األطفــال المحكــوم عليهــم بجرائــم ال عنفيــة أو 
جنــح أو جرائــم بســيطة، وأولئــك المقــرر اإلفــراج عنهــم 

أو علــى وشــك االنتهــاء مــن عقوباتهــم؛

-  جميع األطفال المحتجزين لدى مراكز الهجرة؛

األمــن  تهديــد  بموجــب  المحتجزيــن  األطفــال  -  جميــع 
جماعــة  إلــى  النتســابهم  فقــط  وذلــك  القومــي، 

؛  مســلحة

اإلفــراج  وســامة  جــدوى  ثبتــت  آخريــن  أطفــال  -  أي 
عنهــم.

  ينبغــي النظــر فــي أوامــر تنفيــذ اإلفــراج الجماعــي 
والطبيعــة  أعــاه  المذكــورة  المعاييــر  أســاس  علــى 

الملحة للوضع؛

مــع  والتعــاون  الدعــم  تقديــم  الــدول  علــى    ينبغــي 
العائــات ومقدمــي الرعايــة لتحقيــق إعــادة إدمــاج آمــن 
لألطفــال، بمــا يتماشــى مــع مصالحهــم الفضلــى، مــع 
عنهــم  اإلفــراج  بعــد  المحليــة  ومجتمعاتهــم  أســرهم 
باســتخدام أســاليب إدارة الحــاالت، بمــا فــي ذلــك: أذون 
الســفر الازمــة، وربــط األســر واألطفــال بالرعاية الصحية 
)علــى ســبيل المثــال لكوفيــد19-،( خدمــات الصحــة 
النفســية وخدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي )مثــل 
الرعايــة الســريرية، وخدمــات منــع العنــف واالســتجابة لــه 
)بمــا فــي ذلــك الوضــع القائــم علــى نــوع الجنــس)، 

والخدمات التعليمية والفرص األخرى؛

تتبــع  أن  للحكومــات  ينبغــي    أثنــاء عمليــة اإلطــاق، 
الــواردة فــي إرشــادات منظمــة الصحــة  التوصيــات 
باالحتجــاز  الخاصــة   19 كوفيــد-  بشــأن  العالميــة 
ــة الدائمــة المشــتركة بيــن  ــة للجن واإلرشــادات المؤقت
الــوكاالت للوقايــة المناســبة مــن الفيــروس واحتوائــه 

وإدارته وعاجه. 

4-  ينبغــي للــدول أن تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة 
لمنــع دخــول أطفــال جــدد إلــى أماكــن االحتجــاز.

علــى  فوريــا  حظــرا  تفــرض  أن  الــدول  علــى  يجــب 
عمليــات اعتقــال واحتجــاز األطفــال المرتبطــة بأوضاعهــم 
بالشــوارع، واالعتقــاالت الليليــة، وغيرهــا مــن حــاالت 

إدخــال أطفــال جــدد إلــى مرافــق االحتجــاز. 

ومــع ذلــك، عندمــا تقــرر ســلطة مختصــة مــا، مــع مراعــاة 
مصالــح الطفــل الفضلــى، أن وضــع الطفــل فــي حالــة 
حرمــان مــن حريــة أمــر قانونــي وضــروري ومتناســب فــي 

الحــاالت الفرديــة، يجــب علــى الــدول:

  فحــص جميــع األطفــال )ومقدمــي الرعايــة عندمــا يتــم 
احتجازهــم معــا( واتخــاذ جميــع الخطــوات بمــا يتفــق مــع 
منظمــة  عــن  الصــادرة  العامــة  الصحــة  بروتوكــوالت 

الصحة العالمية.

ال يتضمــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة وال اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
أحــكام  ِقَبــِل المغــرب أي  المصــادق عليهمــا مــن 
المرتبطــة  الدولــة  فالتزامــات  باالســتثناء،  خاصــة 
ــواردة فــي هــذا  ــوى األساســي للحقــوق ال بالمحت
العهــد وهــذه االتفاقيــة تبقــى ســارية المفعــول 

ــاالت الطــوارئ. حتــى أثنــاء ح

اإلجراءات

  أصــدر  رئيــس النيابــة العامــة دوريــة بتاريــخ 18 مــارس 
محاكــم  لــدى  العاميــن  الــوكاء  إلــى  2020 موجهــة 
االســتئناف، ووكاء الملــك لــدى المحاكــم االبتدائيــة 
وقضــاة النيابــة العامــة المكلفيــن باألحــداث بجميــع 
محاكــم المملكــة، بشــأن وضعيــة األحــداث نــزالء مراكــز 
حمايــة الطفولــة وخطــر تفشــي فيــروس كورونــا، أكــد 
األطفــال  أو  للقانــون  المخالفيــن  األحــداث  أن  فيهــا 
فــي وضعيــة صعبــة المودعيــن بمراكــز حمايــة الطفولة 
ــه  ــذي تعانــي من ــق بالنظــر إلــى االكتظــاظ ال ــر القل تثي
هــذه المؤسســات ولمحدوديــة طاقتهــا االســتيعابية 
ومراعــاة لمصلحــة هــؤالء األحــداث ووقايــة لهــم، وكــذا 
وقايــة لألطــر اإلداريــة و التربويــة المشــرفة عليهــم، 
أهــاب بهــؤالء المســؤولين بدراســة وضعيــة األحــداث 
ــرة  ــة الموجــودة بدائ ــة الطفول ــز  حماي المودعيــن بمراك
نفــوذ محاكمهــم مــن أجــل بحــث إمكانيــة تقديــم طلبــات 
بتغييــر التدابيــر المتخــذة فــي حقهــم وفقــا لمقتضيــات 
المادتيــن 501 و516 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، 
وبإلغــاء التدابيــر المؤقتــة المتخــذة فــي إطــار المــادة 
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األحــداث  وتســليم  نفســه،  القانــون  مــن   471
القانونيــة  وضعيتهــم  كانــت  كلمــا  ألســرهم 

ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك؛

ودعــا رئيــس النيابــة العامــة إلــى العمــل، طيلــة هــذه 
بالمراكــز  اإليــداع  التمــاس  تفــادي  علــى  المرحلــة، 
ــورة إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى، مشــددا  المذك
علــى أهميــة تنفيــذ هــذه التوجيهــات بالحــرص الــذي 

تقتضيــه...؛

االجتماعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزارة    وضعــت 
والمســاواة واألســرة بتاريــخ 29 مــارس 2020 خطــة 
فــي  األطفــال  وحمايــة  وقايــة  مجــال  فــي  عمــل 
وضعيــة هشــة مــن عــدوى فيــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد 19(. وتســعى الخطــة إلــى توفيــر ســلة مــن 
الخدمــات االســتعجالية، ال ســيما بمؤسســات الرعايــة 
االجتماعيــة واألطفــال فــي وضعيــة الشــارع، وتشــمل 

الخطة مجموعة من التدابير التي تهدف إلى:

-  تعزيز خدمات القرب؛

-  وضع آليات لليقظة والتتبع المستمر؛

وضعيــة  فــي  لألطفــال  االســتماع  خدمــات  -  تقديــم 
خطــرة؛

-  تقديم خدمات الدعم النفسي عن بعد؛

-  توفير وســائط تواصلية موجهة لألطفال بمؤسســات 
الرعايــة االجتماعيــة والمربين المشــرفين عليهم.

  العفــو الملكــي الــذي اســتفاد منــه 5654 معتقــا 
تضمــن 38 حدثــا دون 18 ســنة، وذلــك بتاريــخ 4 أبريــل 
مراكــز  نــزالء  األطفــال  مــن   308 واســتفاد   ،2020
بشــكل  إمــا  اإليــداع  بدائــل  مــن  الطفولــة  حمايــة 
اســتثنائي أو نهائــي لــدى أســرهم، مــع تبنــي برنامــج 
مؤسســة  لــدن  مــن  والخدمــات  الوظائــف  متعــدد 
محمــد الســادس إلعــادة إدمــاج الســجناء بشــراكة مــع 
اليونيســيف(،   ( للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة 
وذلــك مــن أجــل التتبــع عــن بعــد للمســتفيدين مــن 

العفو الملكي؛

  إعــان المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل يــوم 11 مــاي 
ــغ عــن حــاالت  ــة للتبلي ــر منصــة رقمي 2020 عــن توفي
العنــف واالســتغال واإلهمــال ضــد األطفــال خــال 
الظرفيــة االســتثنائية التــي تجتازهــا المملكــة لمواجهــة 
المجهــودات  فــي  منــه  مســاهمة  »كوفيــد«،  وبــاء 
المبذولــة علــى جميــع المســتويات لمواكبــة األطفــال 

وحمايتهم خال الحجر الصحي.

إلــى   www.2511.ma الرقميــة  المنصــة  وتهــدف 
تلقــي التبليغــات عــن العنــف أو االســتغال أو اإلهمــال 
إلــى جانــب توجيــه األطفــال الضحايــا  ضــد األطفــال، 
الوطنــي  التعــاون  مؤسســة  مــع  بتنســيق  وتتبعهــم 
بمختلــف مندوبياتهــا المعنيــة علــى الصعيــد الوطنــي 

ووحــدات حمايــة الطفولــة.

  أصــدرت رئاســة النيابــة العامــة دوريــة رقــم 21 /ر.ن.ع 
بتاريــخ 18 مــاي 2020 موجهــة إلــى الــوكاء العاميــن 
للملــك لــدى محاكــم االســتئناف ووكاء الملــك لــدى 
المحاكــم االبتدائيــة وقضــاة النيابــة العامــة المكلفيــن 
موضــوع:  حــول  المملكــة  محاكــم  بجميــع  باألحــداث 
وضعيــة األطفــال فــي تمــاس مــع القانــون خــال حالــة 
هــذه  فــي  جــاء  مــا  أهــم  ومــن  الصحيــة  الطــوارئ 

الدورية:

- التقييــد بمضاميــن الدوريــات الســابقة المؤطــرة لعمــل 
النيابــات العامــة فــي مجــال قضايــا الطفولــة وخاصــة 
الدوريــة رقــم 49 ر.ن.ع بتاريــخ 19 نونبــر 2020 حــول 
تمــاس  فــي  لألطفــال  الفضلــى  المصلحــة  تقصــي 
الطابــع  تكريــس  إلــى  تســعى  والتــي  القانــون،  مــع 
االســتثنائي للتدابيــر الســالبة للحريــة، والدوريــة رقــم 
12 س/ر.ن.ع بتاريــخ 18 مــارس 2020 بشــأن وضعيــة 

األحــداث نــزالء مراكــز حمايــة الطفولــة؛

ــة  ــر حال -  تفــادي االحتفــاظ باألحــداث عنــد خرقهــم لتدابي
الحاليــة  الطــوارئ الصحيــة واالقتصــار فــي المرحلــة 
علــى  حفاظــا  القانونــي  للولــي  التســليم  علــى 

وســامتهم؛ صحتهــم 

ودقيقــة  واضحــة  ملتمســات  تقديــم  علــى  -  الحــرص 
تــروم الحكــم بتدابيــر بديلــة لإليــداع، وتحــول دون فصــل 

الطفــل عــن أســرته ووالديــه؛
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-  المبــادرة إلــى تقديــم ملتمســات بتغييــر تدابيــر اإليــداع 
األحــكام  وبعــد صــدور  المحاكمــة  أطــوار  فــي ســائر 
للتخفيــف ممــا تعانــي منــه مراكــز اســتقبال األطفــال 
مــن اكتظــاظ ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن انعكاســات 

ســلبية فــي هــذه الظــروف االســتثنائية؛

-  أفادت وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمســاواة 
واألســرة بتاريــخ 22 مــاي 2020 بــأن إعمــال خطــة عمــل 
الوقايــة وحمايــة األطفــال فــي وضعيــة هشــة مــن 
عــدوى كوفيــد 19 قــد اســتفاد منهــا 417 طفــا فــي 
وضعيــة الشــارع، كمــا أنــه تــم توفيــر 51 مركــزا لإليــواء 
لتقديــم  100 فضــاء وتجهيــزه  المســتعجل، وإنشــاء 
مختلــف الخدمــات االجتماعيــة كالمواكبــة االجتماعيــة 
والنفســية، واالســتماع والتوجيــه مــن لــدن مســاعدين 
اجتماعييــن، إضافــة إلــى التكفــل باإليــواء المؤقــت. 
إلــى  إيواؤهــم  تــم  الذيــن  األشــخاص  عــدد  ووصــل 
حــدود 14 مــاي 6351 شــخصا كانــوا مــن دون مــأوى، 

كمــا تــم إرجــاع 2466 آخريــن إلــى أســرهم؛

االجتماعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزارة    أطلقــت 
والمســاواة واألســرة، يــوم 19 أكتوبــر، حملــة وطنيــة 
تواصليــة لتعزيــز األطفــال وحمايتهــم ضــد مختلــف 
أشــكال اإلســاءة والعنــف واالســتغال واإلهمــال، بمــا 
فــي ذلــك العنــف الممــارس عبــر اإلنترنــت، وستســتمر 

هذه الحملة لمدة 6 أشهر. ) الجدول رقم 17-1(

االختالالت:

  قتل األطفال )الجدول رقم17-2(

ــة لحقــوق  ــع المنظمــة المغربي يستشــف مــن خــال تتب
اإلنســان لمــا يــرد فــي الصحافــة الوطنيــة والصحافــة 
اإللكترونيــة... أن عــددا مــن األطفــال قتلــوا ألســباب 

عــدة مــن بينهــا:

-  تداعيــات كورونــا التــي أدت إلــى انســداد أبــواب الــرزق 
فــي وجــه بعــض المواطنــات والمواطنيــن، ممــا أدى 
إلــى التخلــص مــن فلــذات الكبــد الذيــن أصبحــوا عبئــا 

ثقيــا علــى كاهــل األمهــات أساســا؛

-  حالــة اليــأس وانســداد اآلفــاق والخــوف الــذي أدى إلــى 
انــدالع صراعــات أســرية أثــرت فــي نفــوس الحلقــة 

األضعــف فــي األســرة أال و هــي األم؛

-  انتشــار ظاهــرة االغتصــاب المقــرون بالعنــف المفضي 
إلــى القتــل فــي آخــر المطــاف.

  اغتصاب األطفال )الجدول رقم17-3(

واختطــاف  اغتصــاب  عمليــات  تصاعــدت   -
األطفــال واحتجازهــم إلــى حــد القتــل يومــا عــن يــوم منــذ 
شــهر مــاي، ليصــل عــدد األطفــال المغتصبيــن ذروتــه 
شــهري شــتنبر وأكتوبــر، والــذي قــام به أشــخاص ينتمون 
إلــى شــرائح مختلفــة منهــم طبيــب وإمــام وشــاب وشــيخ 
... وطالــت العمليــات األطفــال مــن 4 ســنوات إلــى 18 
ســنة، وشــملت مختلــف مناطــق المغــرب، الشــيء الــذي 
أدى إلــى الهلــع لــدى األســر المغربيــة، ودفــع القطــاع 
الحكومــي المختــص لوضــع خطــة تحسيســية، كمــا تمــت 

ــك ســابقا. ــى ذل اإلشــارة إل

  تعذيب األطفال 

أصنــاف  لمختلــف  يتعرضــون  األطفــال  -  مــازال 
باإلضافــة  أشــكاله  بمختلــف  والتعذيــب  االســتغال 

األمهــات.  طــرف  مــن  الممــارس  العنــف  إلــى 

  ظــروف إيــواء األطفــال في مراكــز حماية الطفولة 
)الجدول رقم17-4(

ســجلت بعــض الجمعيــات أن إيــواء األطفــال فــي بعــض 
تجميــع  تــم  إذ  عشــوائيا؛  كان  الطفولــة  حمايــة  مراكــز 
المركــز  فــي  وأطفــاال-  المشــردين-كبارا ومســنين  كل 
نفســه، دون األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــات كل فئــة 
ــام  ــدة أم ــر فضــاءات ع ــم توف ــن االكتظــاظ، رغ فضــا ع

الســلطات المعنيــة.

  الحجر الصحي والوضعية النفسية لألطفال 

إذ  األطفــال؛  علــى  ســلبا  الصحــي  الحجــر  انعكــس   
أصبحــوا حبيســي منازلهــم لمــدة ثاثــة أشــهر، وهــو مــا 
لــم يعتــادوا عليــه مــن قبــل ؛ األمــر الــذي ترتبــت عنــه 
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حــاالت مــن االكتئــاب واألمــراض النفســية األخــرى، كمــا 
أن أطفــال المتواجديــن بالمنطقــة المســماة ‘’منطقــة 
2’’ عانــوا األمريــن خــال مــدة الحجــر؛ ممــا أدى إلــى 
ــل  ــزاب مــن أج ــة وأح ــا منظمــات مدني مناشــدات رفعته
تكســير هــذا الطــوق، والســماح لألطفــال بالخــروج مــع 

أســرهم لمــدد محــددة.

خالصات وتوصيات

تفاعلــت الســلطات المغربيــة مــع حقــوق الطفــل ســواء 
مــن  القاصريــن  مــن  عــدد  ســراح  إلطــاق  بالنســبة 
اإلصاحيــات، أو بالنســبة التخــاذ إجــراءات حتــى قبــل 
اتخــاذ قــرار الحجــر الصحــي رســميا، كمــا ســجلت رئاســة 
التوجيهــات  مــع  اإليجابــي  التعاطــي  العامــة  النيابــة 
األمميــة، وإدمــاج كثيــر مــن اإلجــراءات والتدابيــر الخاصــة 
باألطفــال فــي تمــاس مــع القانــون. ورغــم الماحظــات 
فــي  المشــردين  تفيــيء  وعــدم  باالكتظــاظ  الخاصــة 
مراكــز اإليــواء الخاصــة بهــم تبقــى الخطــوات إيجابيــة، 
الــذي  واالحتجــاز  االختطــاف  أو  االختفــاء  وبخصــوص 
تعــرض لــه األطفــال، فــإن الســلطات األمنيــة عملــت كل 
مــا فــي جهدهــا وفــي أســرع وقــت الكتشــاف الجانيــن 

والضحايــا علــى حــد ســواء.

التوصيات:

-  التمكيــن االقتصــادي للنســاء حتــى يســتطعن تلبيــة 
حاجياتهــن وحاجيــات أبنائهــن عنــد الضــرورة؛

بــدون  باألمهــات  االجتماعــي  التكفــل  -  ضــرورة 
معيل،علــى اعتبــار أن هــذه الفئــة هــي األكثــر هشاشــة؛

-  ضرورة تشديد العقوبات على المغتصبين؛

-  ضرورة إدماج التربية الجنسية في المناهج التربوية؛

المؤسســات  فــي  تحسيســية  بحمــات  -  القيــام 
التعليميــة ودور الشــباب والمســاجد وغيرها-حمــات 
الســير-  لحــوادث  المخصصــة  كتلــك  مسترســلة 
أشــكال  مختلــف  مــن  األطفــال  حمايــة  بخصــوص 

والعنــف... واإلهمــال  االســتغال 
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18

الكراهية والعنف والتطرف

مــن بيــن الممارســات الواعــدة التــي نصــت عليهــا وثيقــة 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التــي أصدرتهــا 
بتاريــخ 22 يونيــو 2020 فــي إطــار المواضيــع محــور 

ــد{: ــز العنصــري فــي زمــن كوفي االهتمــام }التميي

المدنــي  والمجتمــع  الدینییــن  والقــادة  الــدول    علــى 
بمكافحــة  المتعلقــة  والرســائل  التضامــن  تعزيــز 
مــن  الكراهيــة  علــى  التحريــض  ومكافحــة  التمییزيــة 

خال المشاركة والتعليم؛

  علــى الــدول أن تشــجع علــى إقامــة شــبكات تعاونيــة 
التفاهــم  لبنــاء  الدینيــة  والجماعــات  الحكومــات  بیــن 
المتبــادل وتعزيــز الحــوار وتشــجيع العمــل البنــاء مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف السياســات المشــتركة، والســعي 
إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة فــي مجــاالت التعليــم 
والصحــة، ومنــع نشــوب النزاعــات والعمالــة واالندمــاج 
ــاء  ــن لبن ــم فــي مجــال وســائط اإلعــام. ويمك والتعلي
أن  الدینيــة  والجماعــات  الحكومــات  بیــن  الثقــة  هــذه 
غیــر  الصحيــة  التدخــات  تنفيــذ  فــي  دورا  تــؤدي 

التمییزية.

االختالالت المجتمعية

 اقترنــت عــدة دعــوات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
والمواطنيــن  المواطنــات  مــن  فئــات  وازدراء  بالكراهيــة 
والفنانــات  الخــارج  فــي  المقيمــة  المغربيــة  كالجاليــة 
ــى حــد القــذف والســب والدعــوة  ــت إل ــن، ووصل والفناني
إلــى العنــف فــي بعضها بســبب االختاف فــي األفكار أو 
اآلراء أو المواقــف، وكــذا التشــفي فــي بعــض األشــخاص 
الذيــن أصيبــوا بالجائحــة أو فــي مجمــوع المغاربــة انطاقــا 

مــن مواقــف »دينيــة« )الجــدول رقــم: 18-1(

التوصيات

ودعــم  المشــترك،  والعيــش  التســامح  ثقافــة  -  نشــر 
المجــال؛ هــذا  فــي  المشــتغلة  المدنيــة  المنظمــات 

يقــوي  بمــا  التربويــة  والبرامــج  المناهــج  -  مراجعــة 
مناهضــة الكراهيــة والتطــرف العنيــف والتمييــز بيــن 

العنصــري؛ والتمييــز  والمــرأة  الرجــل 

األئمــة  تكويــن  ضــرورة  إلــى  األوقــاف  وزارة  -  دعــوة 
بخصــوص عــدم التمييــز والعيش المشــترك والتســامح 

ــة. ــذ الكراهي ونب

الخالصات والتوصيات

تيســيرا لــكل متتبــع يريــد االطــاع علــى بعــض الخاصات 
ــا هــذا  ــر وضعن ــواردة فــي التقري ــات ال وأساســا التوصي

المحــور مــع اإلشــارة إلــى أنــه يجــب اعتبــار:

عــن  الصــادرة  واإلرشــادات  والمبــادئ    التوجيهــات 
هيئــات األمــم المتحــدة وخاصــة تلــك الصــادرة عــن 
توصيــات  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة 
مهمــة مــن حيــث كونهــا تعــزز حمايــة حقــوق اإلنســان 
ومســتمدة مــن المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
ســواء العامــة أو الخاصــة مــن جهــة، و مــن جهــة ثانيــة 
حقــوق  انتهــاكات  مــن  الوقايــة  إلــى  تهــدف  كونهــا 
اإلنســان التــي يمكــن ان تطــال بعضهــا فــي ظــروف 

األزمات والكوارث والجوائح؛

  التوصيــات التــي تهــم أحــد الحقــوق يمكــن أن تهــم أكثــر 
مــن حــق، وتــم ذكرهــا فــي مــكان واحــد تفاديــا للتكــرار، 
ومــن هــذا المنطلــق تــم جمعهــا فــي هــذا المحــور 

خاصة وأن الحقوق غير قابلة للتجزئة؛
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  أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030 مــن 
ــا مــن أجــل  ــي يجــب تحقيقه األهــداف األساســية الت
ــزم بهــا  ــر حيــث الت ــات التقري االســتجابة لبعــض توصي

المغرب وخاصة منها:

ــش  ــع بأنمــاط عي ــع الجمي ــث: ضمــان تمت -  الهــدف الثال
ــار؛ ــع األعم ــة فــي جمي ــة وبالرفاهي صحي

المنصــف  الجيــد  التعليــم  ضمــان  الرابــع:  -  الهــدف 
ــاة؛ ــز فــرص التعلــم مــدى الحي والشــامل للجميــع وتعزي

-  الهــدف الخامــس: تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
وتمكيــن كل النســاء والفتيــات؛

وخدمــات  الميــاه  توافــر  ضمــان  الســادس:  -  الهــدف 
الصــرف الصحــي للجميــع وإدارتهــا إدارة مســتدامة...

أما الخاصات والتوصيات فتتمثل في:

1-  االتجار بالبشر:

علــى  اإلنســان  لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة    تؤكــد 
مطلبهــا بتوســيع مفهــوم االتجــار بالبشــر ليشــمل 
وتزويــج  األطفــال  وتشــغيل  باألطفــال  التســول 

القاصرات ..؛

   مواصلــة الحمــات التــي تهــم التحســيس بقضيــة 
العموميــة  اإلعــام  وســائل  عبــر  بالبشــر  االتجــار 
التعليميــة  المؤسســات  داخــل  بحمــات  والقيــام 

والتربوية؛

   تكثيــف الجهــود مــن لــدن الســلطات المعنيــة بمحاربــة 
شبكات تهجير األشخاص وشبكات االتجار بالبشر.

2-  خرق حالة الطوارئ الصحية:

لقــد كانــت عمليــة تدبيــر الطــوارئ الصحيــة تمرينــا حقيقيــا 
ألعــوان الســلطة مــن باشــوات وقيــاد وقــوات مســاعدة 
الذيــن كانــوا فــي الواجهــة وفــي تمــاس يومــي مــع 
عنــه  ترتبــت  التمــاس  هــذا  والمواطنيــن،  المواطنــات 
بعــض التجــاوزات التــي لــم ناحظهــا عنــد رجــال ونســاء 
الشــرطة أو الــدرك الملكــي، كمــا أنــه تمريــن للمواطنــات 

والمواطنيــن إذ لــم يعيشــوا هــذه الظــروف الصعبــة مــن 
قبــل وبذلــك ال بــد مــن:

-  إعمــال مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب بحيــث يســري 
الجميــع )مواطنــات ومواطنــون وكــذا منفــذو  علــى 

القانــون( ؛

-  ضــرورة تعزيــز ثقافــة المواطنــة ونشــر قيمهــا وتحمــل 
المســؤوليات؛

بإنفــاذ  المكلفيــن  قــدرات  وتعزيــز  تكويــن  -  ضــرورة 
القوانيــن بخصــوص التعامــل مــع المواطن/المواطنــة 

أثنــاء األزمــات والكــوارث. وأساســا 

3-  المحاكمة عن بعد والمحاكمة العادلة:

الجنائيــة  جديدللمســطرة  قانــون  بســن  -  اإلســراع 
المحاكمــة  بخصــوص  المســتجدات  جميــع  وتضمينــه 

عــن بعــد؛

المحاكــم  راكمتهــا  التــي  الجيــدة  الممارســات  -  تجميــع 
قصــد االســتفادة منهــا؛

للمحكمــة،  المكونــة  األطــراف  جميــع  أميــة  -  محاربــة 
قدراتهــم  وتقويــة  المعلوماتــي  الجانــب  بخصــوص 

المجــال؛ فــي هــذا 

-  تجهيــز كافــة المؤسســات الســجنية وجميــع المحاكــم 
هــذه  لمثــل  المناســب  المعلوماتــي  بالعتــاد 

ت؛ كمــا لمحا ا

-  وضــع برنامــج لمراقبــة مســتعملي الحواســب التابعــة 
-حفاظــا  بعــد  عــن  بالمحاكمــات  الخــاص   – للمحاكــم 

علــى المعطيــات الخاصــة بالمتقاضيــن.

4-  السجناء والمحتجزون:

وإعــادة  الســجون  إلدارة  العامــة  المندوبيــة  -  تمكيــن 
بحاجياتهــا؛ تفــي  بشــرية  مــوارد  مــن  اإلدمــاج 

-  دعــم المــوارد الماليــة المخصصــة للمندوبيــة العامــة 
وتقويتهــا حتــى تواجــه حاجياتهــا بخصــوص التغذيــة 

والنظافــة؛
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-  بنــاء مؤسســات ســجنية جديــدة تتوخــى التخفيــف مــن 
االكتظــاظ ونهــج سياســة القــرب مــن عائــات النــزالء؛

-  التخفيــف مــن االكتظــاظ بإطــاق ســراح الفئــات الهشــة 
تعتبــر  الذيــن  والمعتقليــن  ومرضــى  مســنين  مــن 

مخالفتهــم للقانــون  بســيطة؛

مطالــب  عــن  عبــروا  الذيــن  الســجناء  ســراح  -  إطــاق 
ســلمية. بطريقــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة 

5- الحق في حرية التنقل:

بالتدابيــر  المرتبطــة  الجيــدة  الممارســات  -  تجميــع 
وصياغــة  الجائحــة،  لمواجهــة  المتخــذة  واإلجــراءات 
دليــل خــاص بمواجهــة الكــوارث واألزمــات والجوائــح 

. مســتقبا

اإلقليميــة  اليقظــة  لجــن  عضويــة  توســيع  -  ضــرورة 
المجتمــع  عــن  ممثليــن  تضــم  بحيــث  والوطنيــة، 
ورجــال  ونســاء  والمنتخبيــن  والمنتخبــات  المدنــي  
األعمــال وغيرهــم، واألخــذ بعيــن االعتبــار مقاربــة النــوع 

فــي ذلــك.

-  ضــرورة تقييــد الصاحيــات الممنوحــة لــوزارة الداخليــة 
وأساســا للــوالة والعمــال بخصــوص تدابيــر وإجــراءات 

مواجهــة األزمــات والكــوارث واألوبئــة.

-  تقويــة التواصــل بيــن جميــع المســؤولين علــى تنفيــذ 
القوانيــن بخصــوص القــرارات المتخــذة والمســتجدة 
لتجويــد تعاملهــم مــع المواطنــات والمواطنيــن فــي 

ــح. ــوارث واألزمــات والجوائ ــل حــاالت الك مث

6-  حقــوق المهاجــرات والمهاجريــن والالجئــات 
والالجئيــن:

ــر فــي تمكيــن األســر  ــر كبي ــاك تأخي ــه كان هن -  ياحــظ أن
المهاجــرة مــن رخــص التنقــل الخاصــة بالتزويــد بالمــواد 
الصحيــة والغذائيــة، والرفــض الــذي عبــرت عنــه بعــض 
بمدينــة  وخاصــة  األمــر  هــذا  بخصــوص  الســلطات 

الناظــور.

وتزويدهــا  جهــة  مــن  الفئــة  هــذه  إيــواء  فــي  -  تأخيــر 
بالمســاعدات الخاصــة بالحمايــة مــن كمامــات ومــواد 

الغذائيــة. المــواد  ومــن  التطهيــر 

مــن  والمهاجريــن  المهاجــرات  مــن  العشــرات  -  ترحيــل 
القانــون  تطبيــق  دون  والداخلــة...  العيــون  مطــاري 
الجــاري بــه العمــل ومخافــة مــن  وجــود أشــخاص بيــن 
ليــن  مــن طالبــي اللجــوء خاصــة مــن دولــة مالــي  المرحَّ
أوضاعــا سياســية  الفتــرة  هــذه  خــال  عرفــت  التــي 

متأزمــة؛

المختصــة  والســلطات  البرلمــان  بتبنــي  -  التســريع 
قانــون:  مشــروعي 

األجانــب  وإقامــة  بدخــول  المتعلــق   72.17   رقــم 
بالمملكة المغربية وبالهجرة. 

  رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، 

تمــت صياغتهمــا منــذ ســنة  اللــذان  القانونــان  وهمــا 
مكانهمــا. يراوحــا  ولــم   2014

-  أن يتبنــى القانونــان المكتســبات التــي تمــت مراكمتهــا 
هــذا  فــي  الدوليــة  المغــرب  التزامــات  باســتحضار 
المجــال وخاصــة اتفاقيــة جنيــف لســنة 1951 الخاصــة 
باللجــوء واتفاقيــة حمايــة العمــال المهاجريــن وأســرهم 

لســنة 1990.

بخصــوص  ومبادئهــا  األمميــة  بالتوجيهــات  -  األخــذ 
وحمايتهــم. والاجئيــن  المهاجريــن  مــع  التعامــل 

-  تكثيــف التعــاون الدولــي واإلقليمــي للحــد مــن ظاهــرة 
الهجــرة غيــر النظاميــة

المعلومــة  إلــى  الوصــول  فــي  7-  الحــق 
حريــة  واحتــرام  الزائفــة  األخبــار  ومحاربــة 

والصحافــة: التعبيــر 

-  إعطــاء مقاربــة النــوع مكانتهــا بتمكيــن المــرأة كالرجــل 
ألن  والتلفزيــة  اإلذاعيــة  البرامــج  فــي  الحضــور  مــن 
حيــث  مــن  الرجــال  نســبة  مــن  أكبــر  النســاء  نســبة 
علــى  التأثيــر  فــي  كبيــرا  دورا  للمــرأة  وأن  األرقــام، 

والمتلقــي؛ المتلقيــة 
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ــكل مــن ممثلــي المجتمــع  ــة المناســبة ل -  إعطــاء المكان
الذيــن  هــم  لكونهــم  الصحــة  ومهنيــي  المدنــي 

المواطنــة؛ المواطــن/  مــن  بالقــرب  يعيشــون 

-   ضــرورة إدمــاج محاربــة األخبــار الزائفــة فــي مناهــج 
المواطنــة وحقــوق اإلنســان؛ التربيــة علــى 

-  ضــرورة التفريــق فــي الخطــاب واألحــكام مــا بيــن انتقــاد 
التدابيــر واإلجــراءات الخاصــة بالطــوارئ الصحيــة والتهــم 
ــة والســب  ــض والكراهي ــا كالتحري ــرى المرتبطــة به األخ
والقــذف... باعتبــار انتقــاد اإلجــراءات والتدابيــر حقــا مــن 

حقــوق المواطنــة.

الهشــة فــي وســائل اإلعــام  الفئــات  إغفــال  -  عــدم 
كــذوي اإلعاقــة والمهاجريــن والمهاجــرات والاجئيــن 

والاجئــات...

-  إعمــال مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب إزاء المكلفيــن 
بإنفــاذ القوانيــن المخليــن بمهامهــم والذيــن قامــوا 

بتجــاوزات؛

ــن لهــم عاقــة  ــون والذي -  ضــرورة تمكيــن منفــذي القان
بالطــوارئ الصحيــة مــن جميــع القــرارات التــي تتخذهــا 
وإقليميــا  محليــا  اليقظــة  لجــان  أو  مركزيــا  الحكومــة 

وجهويــا؛

-   تعميــم أي قــرار تتخــذه الحكومــة أو لجنــة يقظــة معينــة 
عبــر الصحافــة واإلذاعــة والتلفــزة وغيرها.

باإلضافة إلى تأكيد المنظمة على:

  ضــرورة إخضــاع أي مشــروع قانــون للتشــاور العمومــي 
وإشــراك المنظمــات الحقوقيــة وأصحــاب المصلحــة 

إذا كان مرتبطا بحقوق اإلنسان؛

المجالــس االستشــارية    إحالــة هــذه المشــاريع علــى 
الوطنــي  المجلــس  بينهــا  مــن  والتــي  الــرأي  إلبــداء 
لحقــوق اإلنســان والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

والبيئي؛

  ضــرورة احتــرام التزامات المغــرب الدولية والمقتضيات 
الدستورية المرتبطة بحقوق اإلنسان.

حريــة  وتعزيــز  المدنــي،  المجتمــع  8-  حمايــة 
والتظاهــر: التجمــع 

تفاديهــا  باإلمــكان  كان  االحتجاجــات  بعــض  أن  ياحــظ 
بإشــراك المعنييــن باألمــر فــي اتخــاذ القــرار، كإغــاق 
تعميــم  مــع  أوقــات محــددة،  فــي  التجاريــة  المحــات 
التعويــض فــي الوقــت المناســب مثــل ممتهنــي النقــل 

وغيرهــم. )الطاكســيات(  العمومــي 

ــه كان مــن الممكــن عــدم اللجــوء إلــى  تفريــق أو  كمــا أن
منــع بعــض الوقفــات والمســيرات ، عبــر تأكيد الســلطات 
للمنظميــن االكتفــاء بالوقفــات الرمزيــة التــي ال يتعــدى 
عــدد المشــاركات والمشــاركين فيهــا 20 أو 10 أشــخاص 

حســب كل إقليــم.

ــذ  ــت تتخ ــة كان ــان اليقظــة اإلقليمي يســجل أن بعــض لج
قــرارات لكنهــا ال تعلــن عنهــا بشــكل رســمي وعلنــي 
وبطريقــة مكتوبــة بــل تقتصــر علــى تســريب محاضرهــا 
المقاهــي  أصحــاب  وإخبــار  العنعنــة  علــى  واالعتمــاد 

والمحــات التجاريــة والمطاعــم بهــا فقــط.

وبنــاء علــى  مــا ســبق  تؤكــد المنظمــة المغربيــة لحقــوق 
اإلنســان علــى التوصيــات اآلتيــة:

ــر التــي جــاءت بهــا خطــة  ــا بالتدابي ــر هن ــد مــن التذكي ال ب
وحقــوق  الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الوطنيــة  العمــل 

منهــا: والتــي  اإلنســان، 

ــات العامــة لضمــان    مراجعــة القوانيــن المنظمــة للحري
انســجامها مــع الدســتور مــن حيــث القواعــد القانونيــة 
التجمعــات  بفــض  الخاصــة  واإلجــراءات  الجوهريــة 
العموميــة والتجمهــر والتظاهــر، وذلــك فــي احتــرام 
المعاييــر الدوليــة والقواعــد الديمقراطيــة المتعــارف 

عليها؛

المتعلقــة  القانونيــة  واإلجــراءات  القواعــد    تدقيــق 
بمختلــف أشــكال وأصنــاف التظاهــر )الوقفــة، التجمــع، 
التظاهــر فــي الشــارع العمومــي، مســار التظاهرات...( 

من حيث السير والجوالن والتوقيت؛
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بالتجمعــات  بالتصريــح  المتعلقــة  المســاطر    تبســيط 
العموميــة مــن أجــل تعزيــز وضمــان ممارســة الحريــات 
)جمعيــات،  المجتمــع  مكونــات  ِقَبــِل  مــن  العامــة 
ــق الســليم  ــان التطبي ــى ضم نقابــات...(، والعمــل عل

للمساطر المعمول بها في هذا المجال؛

  تيســير حريــات االجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي 
مــن حيــث تحديــد األماكــن المخصصــة لهــا والقيــام 

بالوساطة والتفاوض؛

االســتباقي  والتدخــل  الوســاطة  آليــات    تعزيــز 
المؤسســاتي والمدنــي لتفــادي التوتــر والحيلولــة دون 

وقوع انتهاكات.

ومن هنا  كان من الالزم إضافة التوصيات اآلتية :

مــع  الصحيــة  بالطــوارئ  الخــاص  القانــون  -  ماءمــة 
التدابيــر الســابقة حيــث يتــم االلتــزام بالعــدد المحــدد 
اإلقليميــة  الســلطات  )بعــض  الســلطات  لــدن  مــن 
شــخصا(،   20 فــي  وأخــرى   10 فــي  العــدد  حــددت 

الكمامــات؛ واســتعمال  للتباعــد  تــام  باحتــرام 

-  دعــم المنظمــات المدنيــة والنقابــات لتضطلــع بــدور 
الوســاطة فعــا وواقعــا ؛

وبالخصــوص  والمواطنيــن  المواطنــات  -  إشــراك 
القــرارات  اتخــاذ  فــي  المدنــي  والمجتمــع  المهنييــن 
الخاصــة بتدابيــر الطــوارئ الصحيــة لتفــادي االحتقــان؛

تمكيــن  بخصــوص  الفيصــل  هــو  القضــاء  يكــون  -  أن 
اإليــداع. وصــوالت  مــن  المدنيــة  المنظمــات 

9-  الحق في الشغل والحماية االجتماعية:

  ضــرورة التقليــص إلــى أبعــد الحــدود مــن االقتصــاد 
غيــر المهيــكل وتمكيــن المشــتغلين فيــه مــن الحمايــة 
عنــد  أوضاعهــم  االعتبــار  بعيــن  واألخــذ  االجتماعيــة 
إلزامهم بالمساهمة في أي آلية للحماية االجتماعية؛

  بــذل مجهــود أكبــر بخصــوص دعــم المقــاوالت الصغيرة 
والمتوسطة بالقروض وغيرها من التحفيزات؛

ــدوق الوطنــي    توســيع شــريحة المســجلين فــي الصن
العامــات  جميــع  بتســجيل  االجتماعــي  للضمــان 

والعمال المنزليين وحراس المباني طبقا للقانون ؛

قانــون  بخصــوص ســن  المصلحــة    إشــراك كل ذوي 
ــات  ــال ونقاب ــال أعم ــة مــن رج ــة االجتماعي ــول الحماي ح

ومنظمات حقوق اإلنسان...؛

  مضاعفــة الذعائــر بخصــوص المقــاوالت التــي ال تقوم 
بتســجيل عاماتهــا وعمالهــا فــي الصنــدوق الوطنــي 

للضمان االجتماعي. 

10-  الحق في الصحة:

-  الرفع من ميزانية الصحة؛

-  وضــع حــد لجشــع بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص 
ــة؛ ــع التدخــات الطبي ــات وجمي بوضــع ســقف للعملي

-  تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية؛

-  رفــع أجــور الشــغيلة الصحيــة لمــا تبذلــه مــن مجهــودات 
وتضطلــع بــه مــن أعبــاء؛

األزمــات  خــال  الســتغالها  قــارة  فضــاءات  -  خلــق 
واألوبئــة؛ والكــوارث 

-  الزيادة في الموارد البشرية؛

وحمايــة  الصحــي  المجــال  فــي  التطــوع  -  مأسســة 
والمتطوعيــن؛ المتطوعــات 

األزمــات  مواجهــة  بخصــوص  والتكويــن  -  التدريــب 
واألوبئــة؛ والكــوارث 

االلتزامــات  إلــى  والمواطنيــن  المواطنــات  -  دعــوة 
الصحيــة؛ بالتدابيــر 

-  االســتفادة مــن الهفــوات واالختــاالت التــي عرفتهــا 
تجربــة الحجــر الصحــي؛

ــادئ األمــم المتحــدة بخصــوص  ــذ بتوجيهــات ومب -  األخ
مواجهــة الجائحــة.
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11-  الحق في الماء:

لقــد كانــت المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان ســباقة 
إعــادة  بضــرورة  العموميــة  الســلطات  مطالبــة  إلــى 
لجميــع  اســتثنائية  بصفــة  والكهربــاء  بالمــاء  التزويــد 
المنــازل والمحــات الســكنية التــي تــم إيقــاف تزويدهــا 
بســبب عــدم أداء الفواتيــر أو ألي ســبب آخــر، وذلــك 
ــاء الخطيــر  ألهميــة النظافــة فــي الحمايــة مــن هــذا الوب
)بيــان 16 مــارس 2020(، وذلــك قبــل اإلعــان الرســمي 

عــن الحجــز الصحــي.

وناشــدت  طالبــت  الحــق،  لهــذا  تتبعهــا  إطــار  وفــي 
الجمعيــات  بتمكيــن  الحكومــة  المغربيــة  المنظمــة 
والتعاونيــات التــي تدبــر توزيــع المــاء فــي دواويرهــا مــن 
الدعــم إذا كانــت فــي حالــة عســر وبإرجــاء مشــاكلها فــي 
هــذا الوقــت العصيــب لتمكيــن الســاكنة بالمــاء لحيويتــه 

.)2020 مــارس   21 )مناشــدة  الوبــاء  فــي مواجهــة 

العموميــة  الســلطات  تطالــب  المنظمــة  فــإن  وعليــه 
بتكثيــف الجهــود لتزويــد جميــع القــرى والدواويــر بهــذه 

الحيويــة. المــادة 

-  تطالــب الشــركات والمكاتــب الموزعــة للميــاه بمعالجــة 
الحيويــة  المــادة  هــذه  تعريــض  وعــدم  للمــاء  جيــدة 

للتلــوث.

المتكــررة  االنقطاعــات  تكــرار  لعــدم  مجهــودات  -  بــذل 
للتــزود بالمــاء التــي طالــت مدنــا وقــرى ودواويــر.

12- الحق في الغذاء:

ــن انقطــع عنهــم  ــع األفــراد الذي   ضــرورة اســتفادة جمي
ــوا يشــتغلون فــي  دخلهــم مــن تعويضــات ســواء كان

القطاع المهيكل أو غير المهيكل؛

لصنــدوق  بالنســبة  التعويــض  قيمــة  مــن    الرفــع 
المســاعدات  مــن  وأيضــا  االجتماعــي،  الضمــان 
المقدمــة انطاقــا مــن صنــدوق التضامــن االجتماعــي 

أو من نظام المساعدة الطبيبة؛

  التوســيع مــن قاعــدة المســتفيدين بدمــج فئــات ال 
دخل لها أصا؛

  دعــم وتشــجيع موزعــي المــواد الغذائيــة المتنقليــن 
ــى  ــال حت ــرى فــي الســهول والجب ــر والق ــن الدواوي بي
ــاب  ــع الســاكنة فــي غي ــى جمي تصــل هــذه المــواد إل

األسواق األسبوعية.

13-  الحق في المأوى:

ــة لألشــخاص دون مــأوى    ضــرورة إيجــاد حلــول حقيقي
خاصة منهم األطفال والنساء والمسنون؛

  إعــداد التجهيــزات الكافيــة لمواجهــة الطــوارئ فــي كل 
ضمــن  للســاكنة  تقــع  آفــة  أيــة  لمواجهــة  إقليــم 

استراتيجية واضحة لتدبير المخاطر؛

  ضــرورة توفــر حكــم قضائــي بخصــوص هــدم البيــوت 
التــي بنيــت بــدون ترخيــص، خاصــة وأن القانــون يجــرم 
أيضــا ممارســات الســلطات التــي تيســر أو تغاضــى 
عــن مثــل هــذا البنــاء، إعمــاال لمبــدأ عــدم اإلفــات مــن 

العقاب؛

  العنايــة بالضحايــا ســواء أكانــوا مواطنــات ومواطنيــن 
أو من منفذي القوانين.

14-  الحق في التعليم:

من بين الخاصات المسجلة:

  عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن التاميــذ والتلميــذات نظــرا 
لغيــاب العتــاد المعلوماتــي الــذي يعتمــد عليــه التعليم 
الذكــي،  الهاتــف  الحاســوب،  )أجهــزة  بعــد  عــن 

اإلنترنت، اللوحات اإللكترونية...(.

  إن هنــاك فــرق شاســع بيــن التاميــذ والتلميــذات فــي 
البــوادي وفــي المــدن، وأن المتواجديــن فــي البــوادي 

هم ضحايا عدم المساواة وتكافؤ الفرص.

فــي  المخصصــة  الحصــص  رغــم  التلفــزة  دور    إن 
القنــوات الثــاث كان محــدودا بســبب تعــدد المــواد 

والمستويات.



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

96

  وجــود فئــة مــن التلميــذات والتاميــذ وأســرهم الذيــن 
عبــروا عــن عــدم االهتمــام بمتابعــة التعليــم عــن بعــد، 
وهــي تشــكل نســبة ال يســتهان بهــا )13.2 % فــي 
ــوي اإلعــدادي و16.4  االبتدائــي و11.3 % فــي الثان

% في الثانوي التأهيلي(.

بدايــة  مــع  خاصــة  المعــد  المنتــوج  فــي  الجــودة    إن 
التعليــم عــن بعــد لــم يكــن جيــدا نتيجــة الضغــط الــذي 
مــورس علــى أطــر وزارة التربيــة وغيــاب التكويــن فــي 
مجــال التعليــم عــن بعــد، إلــى جانــب عــدم االســتفادة 
مــن برامــج ‘’جينــي’’ رغــم التراكــم الــذي خلقتــه منــذ 

عدة سنوات.

   ضعــف انخــراط الجماعــات الترابيــة بخصــوص اقتنــاء 
العتــاد المعلوماتــي ســواء للمؤسســات التعليميــة أو 

لألسر الفقيرة.

  إن مجانيــة الولــوج إلــى المنصــات التــي وضعتهــا وزارة 
التربيــة لــم يكــن متاحــا نتيجــة ضعــف صبيــب اإلنترنــت 

أو عدم التزام الشركات التي تتحكم في االتصاالت.

حقيقيــا  تمرينــا  كانــت  الصحــي  الحجــر  مرحلــة    إن 
ــم نســتفد منهــا  ــا ل ــن، لكنن ــة والتكوي لمنظومــة التربي

كثيرا بعد ذلك خاصة مع الدخول المدرسي؛

الشــغيلة  وممثلــي  التربويــة  األطــر  إشــراك    عــدم 
وأيضــا  مهنيــة  وجمعيــات  نقابــات  مــن  التعليميــة 
المجتمــع المدنــي ورجــال األعمــال فــي اتخــاذ القــرارات 

التي تخص التعليم عن بعد.

  غيــاب حــس المواطنــة عنــد بعــض المقــاوالت التــي 
تستثمر في مجال التربية والتكوين.

  إن الحكومــة، رغــم تصريحــات بعــض وزرائهــا بخصــوص 
تجــاوزات بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص، لــم تكــن 
حاســمة؛ ممــا جعــل عــددا مــن األســر تســحب أبناءهــا 
منهــا وتلــج التعليــم العمومــي الــذي لــم يكــن ميســرا 

لوال إنصاف القضاء لهذه األسر.

ومــن هــذا المنطلــق توصــي المنظمــة المغربيــة لحقــوق 

اإلنســان بمــا يأتــي :

  ضــرورة تجميــع الممارســات الجيــدة فــي مجــال التعليــم 
جميــع  منــه  ليســتفيد  دليــل  وإصــدار  بعــد،  عــن 

األستاذات واألساتذة؛

  خلــق بنــك للــدروس الجيــدة الرقميــة بجميــع أنواعهــا 
لاستفادة منها مستقبا؛

ــة بخصــوص التعليــم عــن بعــد    وضــع مصوغــة تكويني
تــدرس فــي معاهــد التكويــن الخاصــة باألطــر التربويــة 
ــي  ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــوزارة التربي ــة ل واإلداري
تــدرس  كمــا  العلمــي،  والبحــث  العالــي  والتعليــم 
لجميــع أطــر التربيــة واإلدارة التربويــة فــي إطــار التكوين 

المستمر؛

مــن  التعليميــة  الشــغيلة  ممثلــي  إشــراك    ضــرورة 
للجمعيــات  ومنتميــن  ومنتميــات  ونقابييــن  نقابــات 
التــي  المدنيــة  المنظمــات  ممثلــي  وكــذا  المهنيــة 
تربطهــا شــراكات بــوزارة التعليــم إلــى جانــب أربــاب 

العمل والمنتخبين؛

  تشــجيع الجماعــات الترابيــة لانخــراط فــي عمليــة دعــم 
وكــذا  المعلوماتــي  بالعتــاد  التعليميــة  المؤسســات 
دعــم األســر المعــوزة، إســوة بمــا قامــت بــه بعــض 

هذه الجماعات؛

بمختلــف  التعليميــة  المؤسســات  جميــع    تمكيــن 
المعلوماتــي، وربــط جميــع  العتــاد  مســتوياتها مــن 

المؤسسات باإلنترنت؛

  ضــرورة إيجــاد حلــول لألطفــال المنتميــن لألســر غيــر 
المهتمة بدراستهم درءا للهدر المدرسي؛

  ضــرورة تســقيف أســعار التعليــم الخصوصــي والنقــل 
التابع له وكذا مصاريف التأمين..

15-  حقوق اإلنسان للمرأة:

ــات  ــدد المتابع ــأن ع ــة ب ــة العام ــادة رئاســة النياب ــم إف رغ
مــن أجــل العنــف ضــد النســاء قــد انخفــض، خــال الفتــرة 
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المتراوحــة مــا بيــن 20 مــارس و20 أبريــل 2020، عشــر 
مــرات عــن المعــدل الشــهري لهــذا النــوع مــن القضايــا، 
وهــو مــا بنــت عليــه وزيــرة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة 
ــل علــى أن  ــك ليــس بدلي والمســاواة واألســرة، فــإن ذل
النســاء لــم يتعرضــن للعنــف فــي هــذه الفتــرة، حيــث 
إن تقديــم الشــكاية يكــون إمــا مباشــرة أو عبــر البريــد 
ــم، ومخافــر الشــرطة، أو  ــي وإمــا أمــام المحاك اإللكترون
ــم كــذا شــكايات  ــدرك الملكــي، والحــال أن تقدي ــز ال مراك

ــة: ــارات التالي كان مــن الصعــب بمــكان نظــرا لاعتب

القــراءة  يعرفــن  ال  المعنفــات  النســاء  أوال:  أغلبيــة 
والكتابــة.

ثانيا:  أن أغلــب النســاء غيــر متمكنــات اقتصاديــا؛ ممــا 
يؤثــر علــى تقديــم شــكاياتهن مخافــة الطــرد مــن 

ــة. بيــت الزوجي

ثالثا:  التواجــد شــبه الكامــل مــع الُمَعنــف فــي البيــت 
بســبب الحجــر.

رابعا:  عــدم تمكيــن أغلــب النســاء مــن رخــص التنقــل 
مــن أجــل التزويــد باألغذيــة أو المــواد الصيدالنيــة 

والطبيــة حيــث تــم تمكيــن أربــاب األســر منهــا.

ــذي يرجــع  ــع وال ــاب الجمي ــذي كان ينت خامسا:  الخــوف ال
إلــى عــدم معرفــة كنــه الوبــاء؛ حيــث إنــه حتــى 
المرضــى عزفــوا عــن متابعــة أحوالهــم فــي 

المستشــفيات والعيــادات الخاصــة.

الحجــر  تدابيــر  مخالفــة  ذعيــرة  مــن  سادسا:  التخــوف 
الصحــي.

ممــا جعــل عــدد المشــتكيات يتقلــص عكــس مــا ســجلته 
التابعــة  تلــك  بهــا  نخــص  والتــي  االســتماع  مراكــز 
لمنظمــات تتبنــى المقاربــة الحقوقيــة كمراكــز النجــدة 
التابعــة التحــاد العمــل النســائي التــي توصلــت بأكثــر 
مــن 760 اتصــاال لنســاء مشــتكيات يطلبــن االستشــارة 
أو المســاعدة، ناهيــك عــن 65 مركــزا لاســتماع تابعــا 
لنفــس النــوع مــن الجمعيــات، وكــذا مــا قدمتــه شــبكات 
المواكبــة النفســية واالجتماعيــة التــي أطلقــت فــي عــدد 

مــن المــدن، ومنهــا تلــك التــي أشــرنا إليهــا فــي الســابق 
بشــراكة  المغــرب  لنســاء  الوطنــي  لاتحــاد  والتابعــة 
بالربــاط، والتــي  مــع كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
تتكــون مــن 12 خليــة علــى الصعيــد الوطنــي إلــى جانــب 
الجامعــات التــي قامــت بأبحــاث فــي الموضــوع كجامعــة 
ابــن طفيــل فــي القنيطــرة. وهــذا مــا أكدتــه جميــع التقارير 
ــة  ــذا المنظمــات الدولي الصــادرة عــن األمــم المتحــدة، وك
و التــي علــى أساســها قدمــت المبــادئ التوجيهيــة التــي 

أشــرنا إليهــا ســابقا.

ومــن خــال معطيــات أوليــة لتقريــر مرحلــي التحــاد العمــل 
وضمــان  المــرأة  ضــد  العنــف  محاربــة  حــول  النســائي 
حقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة أن نســبة حوالــي 25 
% مــن النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف وضعــن شــكاية، 
وأن حوالــي 4 % فقــط صيــغ لهــن محضــر لــدى الشــرطة 
أو الــدرك الملكــي، وهــذا مــا ياحــظ عالميــا بخصــوص 

تقديــم الشــكايات ضــد األزواج أو أحــد أفــراد األســرة.

وإن حوالــي نصــف ربــات البيــوت لهــن صعوبــة فــي 
تقديــم الشــكاية لعــدم تمكينهــن االقتصــادي، كمــا أن 
ــزوج بنســبة حوالــي 80  الفاعــل )المعّنف(يتمثــل فــي ال
%، وذلــك بالنســبة إلــى عينــة تقــارب 400 امــرأة تعرضن 

للعنــف.

ــد ظاهــرة العنــف خــال الحجــر الصحــي  مــن أســباب تزاي
تســجيل عــدة مواضيــع للنــزاع بيــن الزوجيــن مقارنــة مــع ما 
قبــل الحجــر، حيــث ســجلت المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
أن تربيــة األطفــال وتدبيــر ميزانيــة األســرة واألشــغال 
المنزليــة تشــكل محــور الصــراع بيــن الزوجيــن أثنــاء الحجــر 

الصحــي.

مــن ضمــن2169 أســرة المكونــة للعينــة المعتمــدة 6  
ــال المتمدرســين،  ــاء األطف ــر مــن 12 % مــن آب ــاد أكث أف
وبشــكل يزيــد عــن المعتــاد بالنســبة لـــ %67 مــن بينهــم، 
بنشــوب نزاعــات زوجيــة بســبب الدعــم والتتبــع المدرســي 
ألطفالهــم، حيــث عانــى حوالــي شــخص مــن كل خمســة 
مــن   % و17.2  النســاء  بيــن   %  20.3  -  )%  18.7(
الرجــال- وبشــكل يفــوق المعتــاد بالنســبة لـــ 59  %مــن 
بينهم/هــن نــزاع مــع الــزوج)ة( بســبب تربيــة األطفــال؛
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ــة مــن نقــص المــال وغيرهــا    شــكلت المشــاكل المادي
مصــدر توتــر ونــزاع بيــن الزوجيــن ألكثــر مــن شــخص 
 )%  21.7( أشــخاص  خمســة  كل  بيــن  مــن  واحــد 

وبشكل يتجاوز المعتاد بالنسبة لـ 72 % من بينهم:

  صــرح 9 % مــن المغاربــة بــأن المشــاركة فــي األعمــال 
ــة بيــن الزوجيــن شــكلت مصــدر نزاعــات بينهــم  المنزلي

وبصفة تفوق المعتاد بالنسبة لـ 63  % من بينهم.

الزوجيــن  بيــن  الترفيهيــة  األنشــطة  تدبيــر    شــكل 
العائليــة...( موضــوع  التلفــاز واألنشــطة  )مشــاهدة 
خــاف بالنســبة لـــ 6.7  %  مــن المغاربــة وبشــكل أكبــر 

من المعتاد بالنسبة لـ 64  % من بينهم.

وإذا كانــت هــذه النســب مؤشــرا مــن مؤشــرات دواعــي 
ارتفــاع العنــف ضــد النســاء فــي أغلــب األحيــان، فــإن 
عوامــل نفســية أخــرى تنضــاف إليهــا، ومــن بينهــا الخــوف 
وتعــدد  المغلقــة  األماكــن  برهــاب  والشــعور  والقلــق 

ــواع الرهــاب... أن

حيــث أوردت المندوبيــة الســامية للتخطيــط نســبا مهمــة 
تشــير إلــى التداعيــات النفســية للحجــر الصحــي 7  علــى 

المغاربــة، ومــن ذلــك مــا يأتــي:

-  القلق 49.4 %

-  الخوف 40.9 %

-  الشعور برهاب األماكن المغلقة 29.6 % 

-  تعدد أنواع الرهاب 24.4 %

-  اضطراب النوم 23.7 %

توصيات:

  تأكيدالمنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان علــى ضرورة 
حــول  إســطنبول  اتفاقيــة  علــى  المغــرب  تصديــق 

محاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي؛

  إحــداث خايــا القــرب فــي حالــة األزمــات والكــوارث 
والجوائح في األحياء والقرى والمداشر؛

فــي  تشــتغل  التــي  والمراكــز  المنظمــات    إشــراك 
ضــد  العنــف  محاربــة  تدبيــر  فــي  والميــدان  المجــال 

النساء؛

  إعــادة: النظــر فــي توزيــع المســاعدات باتخــاذ جميــع 
اإلجــراءات لضمــان وصولهــا إلــى األســر خاصــة وأن 

نسبة مهمة من هذه األسر تقودها المرأة؛

ــوع بخصــوص قاعــدة  ــة الن ــار مقارب   األخــذ بعيــن االعتب
البيانات الخاصة بالدعم االجتماعي؛

ــة المــوارد البشــرية  ــة مــن أجــل تقوي   تخصيــص ميزاني
النيابــة  رئاســة  تعليمــات  لتفعيــل  واللوجيســتيكية 
العامــة المتضمنــة فــي الدوريــة 20 بتاريــخ 30 أبريــل 

2020 في موضوع قضايا العنف ضد النساء؛

القانــون  بموجــب  الحمايــة  تدابيــر  بتفعيــل    اإلســراع 
103/13 بشــأن العنــف ضــد النســاء، ومــن بيــن هــذه 

التدابير:

-  تعزيز إجراءات الحماية؛

-  توفير أماكن اإليواء المستعجل عند الضرورة؛

-  إبعاد المعتدين عن الضحايا.

16-  حقوق الطفل:

تفاعلــت الســلطات المغربيــة مــع حقــوق الطفــل ســواء 
مــن  القاصريــن  مــن  عــدد  ســراح  إلطــاق  بالنســبة 
اإلصاحيــات، أو بالنســبة التخــاذ إجــراءات حتــى قبــل 
اتخــاذ قــرار الحجــر الصحــي رســميا، كمــا ســجلت رئاســة 
التوجيهــات  مــع  اإليجابــي  التعاطــي  العامــة  النيابــة 
ــر الخاصــة  ــر مــن اإلجــراءات والتدابي ــة وإدمــاج كثي األممي

6:  العالقــات االجتماعيــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19، المرحلــة الثانيــة مــن البحــث حــول تأثيــر كورونــا علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي 
والنفســي لألســر.

7:  بحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفسي لألسر، مذكرة حول نتائج البحث.
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باألطفــال فــي تمــاس مــع القانــون. ورغــم الماحظــات 
فــي  المشــردين  تفيــيء  وعــدم  باالكتظــاظ  الخاصــة 
مراكــز اإليــواء الخاصــة بهــم تبقــى الخطــوات إيجابيــة، 
الــذي  واالحتجــاز  االختطــاف  أو  االختفــاء  وبخصــوص 
تعــرض لــه األطفــال، فــإن الســلطات األمنيــة عملــت كل 
مــا فــي جهدهــا وفــي أســرع وقــت الكتشــاف الجانيــن 

والضحايــا علــى حــد ســواء.

التوصيات:

-  التمكيــن االقتصــادي للنســاء حتــى يســتطعن مواجهــة 
حاجياتهــن وحاجيــات أبنائهــن عنــد الضــرورة؛

لهــن  اللواتــي  للنســاء  االجتماعــي  التكفــل  -  ضــرورة 
أطفــال بــدون معيــل علــى اعتبــار أن هــذه الفئــة هــي 

األكثــر هشاشــة؛

-  ضرورة تشديد العقوبات على المغتصبين؛

-  ضرورة إدماج التربية الجنسية في المناهج التربوية؛

المؤسســات  فــي  تحسيســية  بحمــات  -  القيــام 
وغيرهــا،  والمســاجد  الشــباب  ودور  التعليميــة 
حمــات مسترســلة كتلــك المخصصــة لحــوادث الســير 
أشــكال  مختلــف  مــن  األطفــال  حمايــة  بخصــوص 
االســتغال واإلهمــال والعنــف بمــا فــي ذلــك العنــف 

العنكبوتيــة. الشــبكة  فــي 

17- الكراهية والعنف والتطرف:

ودعــم  المشــترك،  والعيــش  التســامح  ثقافــة  -  نشــر 
المجــال؛ هــذا  فــي  المشــتغلة  المدنيــة  المنظمــات 

يقــوي  بمــا  التربويــة  والبرامــج  المناهــج  -  مراجعــة 
مناهضــة الكراهيــة والتطــرف العنيــف والتمييــز بيــن 

العنصــري؛ والتمييــز  والمــرأة  الرجــل 

األئمــة  تكويــن  ضــرورة  إلــى  األوقــاف  وزارة  -  دعــوة 
بخصــوص عــدم التمييــز والعيش المشــترك والتســامح 

ــة. ــذ الكراهي ونب
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1

الحق في الحياة

1-1 نشرة كوفيد 19- اليومية في 31 دجنبر 2020
Bulletin Quotidien COVID-19 - En 31 Décembre 2020

Situation globale  الوضع العام  

Nouveaux  cas
الحاالت الجديدة

Cumul des cas
إجمالي الحاالت

Cas confirmés الحاالت المؤكدة

الحاالت المستبعدة

الوفيات

المتعافون

الحاالت النشطة

1 861

15 888

33

2 253

439193

4 018 156

7 388

407 504

24 301

Cas exclus

Décès

Guéris

Cas actifs
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Indicateurs  المؤشرات  

Cas sévères ou critiques      الحاالت الخطيرة أو الحرجة

مؤشر اإلصابة التراكمي

 مؤشر اإلصابة في 24
ساعة

نسبة الفلك

نسبة التعافي

العدد اإلجمالي

 الحــاالت الجديــدة فــي 24 ســاعة
األخيرة

 إجمالــي الحــاالت تحــت التنفــس
االصطناعــي االختراقــي

 إجمالــي الحــاالت تحــت التنفــس
االصطناعــي غيــر االختراقــي

اإلنعــاش أســرة  مــلء   معــدل 
19  – بكوفيــد  الخاصــة 

Nombre total

Les nouveaux cas de 24 
heures

Total des cas sous 
intubation

Total des cas sous 
ventilation non invasive

Taux d’occupation des lits 
de réanimation dédiés au 
COVID-19

Incidence cumulée

Incidence de 24H

Taux de létalité

Taux de guérison

1209,4/100.000 Hts
نسمة

5,1/100.000 Hts
نسمة

1,7%

92,8%

1118

92

103

687

36%
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1-2 التقصير في الصحة

1-3 وفيات لها عالقة بكورونا

السببالجنسالمدينةالتاريخالمصدر

اإلهمال أثناء الوالدةأنثىآيت إسحاق )خنيفرة(10 مارس 2020فبراير. كوم

ذكرتارودانت7 ماي 2020هوية بريس
اإلهمال وطول االنتظار أمام 

المستشفى جراء مضاعفات صحية 
بالمعدة

اإلهمال وأعراض الزكامذكر )رضيع(زاكورة17 ماي 2020اليوم 24. كوم

اإلهمال )في مقالة( حول النقص ذكرانبن جرير17 ماي 2020اليوم 24. كوم
الحاصل في التجهيزات

طول االنتظار إلجراء حصص غسيل أنثى/ذكرالرحامنة23 ماي 2020اليوم 24. كوم
الكلي )مقالة(

3 ذكور من الرحامنة23 ماي 202اليوم 24. كوم
طول االنتظار67 منتظرا

أنثىتطوان22 يونيو 2020تيلي ماروك
غياب شروط ومعايير العاج 

بالمستشفى الذي نقلت إليه 
المصابة في حادث سير

شفشاون6 شتنبر 2020كيفاش
طفلة 

صغيرة )عام 
وشهرين أ(

اختناق جراء حبة عنب والمستشفى 
مسدود

10 شتنبر اليوم 24. كوم
نزيف حاد بعد وضعها توأمين في أنثىالقصر الكبير2020

مصحة خاصة

السببالجنسالمدينةالتاريخالمصدر

هدم بيتهاأنثىتاونات29 أبريل 2020المساء

حرمانه من القفةذكرقلعة السراغنة18 ماي 2020المساء

كورونا وغياب الطبيبأنثىسيدي يحيى الغرب6 شتنبر 2020المغرب.كوم

كورونارضيعةالقنيطرة18 شتنبر 2020أخبارنا المغربية 

ضائقة مالية بسبب البطالة ذكرالقصر الكبيرأخبارنا المغربية
الناتجة عن كورونا )نادل(
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1-4 االنتحار

السببالجنسالمدينةالتاريخالمصدر

مجهولذكرآسفي1 مارس 2020شوف تيفي

مرض نفسيأنثىطنجة1 مارس 2020اليوم 24

دوافع نفسيةذكرالخميسات2 مارس 2020اليوم 24

ضغوط نفسية)ضغوطات(أنثىالدار البيضاء2 مارس 2020هبة بريس

محاولة انتحار فاشلةذكرمراكش4 مارس 2020شوف تيفي

مجهولأنثىمكناس5 مارس 2020برلمان

مجهولذكرطنجة11 مارس 2020اليوم 24

مجهولذكرتاونات11 مارس 2020هبة بريس

مجهولذكروزان12 مارس 2020برلمان.كوم

مجهولذكرانزكان21 أبريل 2020شوف تيفي

اضطرابات نفسيةأنثىتطوان25 أبريل 2020شوف تيفي

مجهولذكرتارودانت28 أبريل 2020شوف تيفي

مجهولأنثىطنجة10 ماي 2020هسبريس

أدوية األمراض النفسية والعقليةذكرمكناس11 ماي 2020هوية بريس

DV2020 مجهولذكرطنجة15 ماي

رفض األهل زواجهما ومعارضتهم لهذكر وأنثىتطوان17 ماي 2020أخبارنا

مشاكل عائلية وضغوطات نفسيةذكرالعرائش18 ماي 2020شوف تيفي

مجهولذكرأكادير18 ماي 2020فبراير كوم

مشاكل نفسية ووضعهما االجتماعيطفان )ذ.أ(تطوان23 ماي 2020اليوم 24

ضغوطات نفسية وظروف اجتماعية مزريةذكرأكادير24 ماي 2020شوف تيفي

مجهولذكر/مجهولبوزنيقة28 ماي 2020كيفاش

DV2020 مجهولذكرشيشاوة30 ماي

قتل جراء شجار حول الماءأنثىالخميسات3 يونيو 2020المغرب اليوم

تلقيه خبرا صادماذكرمرتيل-تطوان3 يونيو 2020شوف تيفي
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مجهولذكرطنجة6 يونيو 2020أنا الخبر

مجهولذكرطنجة6 يونيو 2020مغرس

مجهولأنثىالخميسات10 يونيو 2020التنقل السريع

الوضع المعيشي زمن الحجر الصحيذكرفاس12 يونيو 2020نون بريس

مجهولذكرأزيال15 يونيو 2020اليوم24.كوم

الجوع زمن الحجرذكرفاس15 يونيو 2020هوية بريس

سيدي 21 يونيو 2020اليوم 24. كوم
مجهولأنثىاليماني

تسرب غاز البوتانذكر وأنثىإفران30 يونيو 2020شوف تيفي

مجهولذكرفاس30 يونيو 2020هسبريس

مجهولذكرمكناس1 يوليوز 2020أخبارنا المغربية

مجهولأنثىشفشاون1 يوليوز 2020اليوم 24. كوم

اعتقاله بسبب التجارة في المخدراتذكربني مال3 يوليوز 2020اليوم24.كوم

مجهولذكرتطوان7 يوليوز 2020أخبارنا المغربية

عقوبة إدارية)تنقيله()باشا(ذكرخريبكة14 يوليوز 2020هوية بريس

اضطرابات نفسيةذكرالناظور14 يوليوز 2020فبراير.كوم

الرسوب في الباكالورياأنثىفاس16 يوليوز 2020أخبارنا المغربية

19 يوليوز 2020أخبارنا المغربية
دوار ولد 

زيدوح الفقيه  
بنصالح

مجهولذكر

اضطرابات نفسيةذكرطنجة27 يوليوز 2020اليوم 24. كوم

مصاب بكوروناذكرطنجة27 يوليوز 2020اليوم 24. كوم

اضطرابات نفسيةأنثىمراكش27 يوليوز 2020فبراير. كوم

نزاع عائليذكرفاس31 يوليوز 2020المغرب 24 

مجهولذكرشفشاون2 غشت 2020فبراير

الرسوب في الباكالورياذكرتارودانت2 غشت 2020شوف تيفي

مجهولأنثىالحسيمة4 غشت 2020اليوم 24
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اضطرابات النفسيةأنثىسيدي إفني4 غشت 2020هوية بريس

مجهولأنثىأكادير7 غشت 2020اليوم 24

مجهول أنثىأكادير8 غشت 2020هبة بريس

مجهولذكرشفشاون13 غشت 2020أخبارنا المغربية

كتامة 22 غشت 2020اليوم 24. كوم
اضطرابات نفسيةذكرالحسيمة

P.22 غشت 2020شوف تيفي
سيدي 
اليماني-
أصيا

مشاكل زوجيةذكر

الفقيه 24 غشت 2020اليوم 24. كوم
أزمة نفسيةأنثىبنصالح

وضعيته االجتماعيةذكرالسمارة30 غشت 2020اليوم 24. كوم

اضطرابات نفسية ذكرالناظور3 شتنبر 2020اليوم 24. كوم

MA.360 مجهولأنثىاشتوكة5 شتنبر 2020لو

مشاكل أسريةذكرآيت إسحاق7 شتنبر 2020أخبارنا.كوم

اضطرابات نفسيةذكرأكادير7 شتنبر 2020أخبارنا المغربية

معاناة نفسية أنثىالناظور9 شتنبر 2020أخبارنا المغربية

أسباب مجهولة لإلثنينذكر وأنثىشفشاون13 شتنبر 2020هبة بريس

مجهولأنثىمراكش18 شتنبر 2020اليوم 24

مجهول ذكرزاكورة27 شتنبر 2020اليوم 24

مجهولأنثىطانطان5 أكتوبر 2020شوف تيفي

مجهولأنثىالحسيمة6 أكتوبر 2020اليوم 24. كوم

اضطرابات نفسيةأنثىالدار البيضاء10 أكتوبر 2020هوية بريس

عرض نفسيأنثىتارودانت13 أكتوبر 2020هوية بريس

بعد محاولة ذبح زوجتهذكرالدار البيضاء14 أكتوبر 2020أخبارنا المغربية

مرض نفسيذكرأزيال14 أكتوبر 2020هوية بريس

اضطراب نفسيذكرمراكش16 أكتوبر 2020اليوم 24

غير معروفذكرطنجة16 أكتوبر 2020اليوم 24
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1-5 محاولة االنتحار

السببالجنسالمدينةالتاريخالمصدر

خافات أسريةأنثى الدار البيضاء2 مارس 2020كيفاش

قتل ابنته بسبب النفقةذكرأكادير2 مارس 2020شوف تيفي

عدم االستفادة من برنامج إعادة اإلسكانأنثىفاس2 مارس 2020لو 360

مجهولذكر مراكش4 مارس 2020شوف تيفي

تخلي"حبيبته"عنهذكرطنجة4 مارس 2020شوف تيفي

خافات عائليةأنثىبيوكرى11 ماي 2020هسبريس

مجهولذكرانطنجة25 ماي 2020اليوم 24. كوم

مجهولذكرالدار البيضاء10 يوليوز 2020هوية بريس

المطالبة باإلعانةذكربن جرير11 يوليوز 2020أخبارنا المغربية

خافات عائليةأنثىأكادير24 يوليوز 2020أخبارنا المغربية

تأخر موعد رحلة جوية داخليةأنثىمراكش2 غشت 2020هوية بريس

مجهولذكرتارودانت6 شتنبر 2020أخبارنا المغربية

قضية جنائية معروضة على القضاءذكربرشيد7 شتنبر 2020أخبارنا المغربية

مجهولأنثىتطوان9 شتنبر 2020اليوم 24. كوم

مجهولذكرتطوان14 شتنبر 2020هوية بريس

أمراض نفسية أنثىطنجة20 شتنبر 2020اليوم 24. كوم

البطالةذكرتطوان22 شتنبر 2020هوية بريس
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2

االتجار في البشر

2-1 شبكات االتجار بالبشر

المضمونالتاريخالمصدر

Le 3602020 8 يوليوز
إحالة ثاثة أشخاص على النيابة العامة المختصة من طرف 
فرقة الشرطة القضائية بالعرائش لاشتباه في ارتباطهم 

بشبكة إجرامية تنشط في االتجار بالبشر.

عاجل.. معلومات أمنية دقيقة تقود لتوقيف شخصين أحدهما 23 يوليوز 2020المغرب 24
موريتاني بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر.

عاجل.. األمن يواصل حماته على شبكات االتجار بالبشر 3 شتنبر 2020أخبارنا المغربية
والهجرة غير مشروعة ويطيح بإحداها في آسفي.

وكالة المغرب 
توقيف أربعة أشخاص بالعيون وبوجدور لاشتباه في 12 غشت 2020العربي لألنباء

تورطهم في الهجرة السرية واالتجار بالبشر.

توقيف 7 أشخاص الرتباطهم بشبكة لتنظيم الهجرة غير 9 أكتوبر 2020نون بريس
المشروعة واالتجار بالبشر بطانطان

Le 3602020 عاجل.. االتجار في البشر يقود 3 أفراد لاعتقال بمهدية12 أكتوبر

طانطان توقيف 5 أشخاص لاشتباه في ارتباطهم بشكبة 14 أكتوبر 2020ميدي 1 تيفي
لترويج المخدرات والهجرة غير المشروعة واالتجار بالبشر.

Le 3602020 عاجل.. إيقاف عضو شبكة مختصة في االتجار بالبشر بسا14 أكتوبر

Le 3602020 عاجل.. الهجرة السرية تقود 4 أشخاص لاعتقال بالداخلة 18 أكتوبر
بسبب االتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية

كلميم.. توقيف خمسة أشخاص تورطوا في تنظيم الهجرة 24 أكتوبر2020فبراير كوم
غير المشروعة واالتجار بالبشر.
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2-2 التسول

المضمونالتاريخالمصدر

بعد حملة للحد من ظاهرة التسول "محكمة الحسيمة" تصدر 11 أكتوبر 2020مزية بريس
حكمها على 12 متسوال.

التسول ظاهرة خرجت عن السيطرة لتتحول إلى حرفة مربحة.19 أكتوبر 2020المغرب 24
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3

خرق الطوارئ الصحية

3-1 الشطط في استعمال السلطة

المضمونالتاريخالمصدر

موقع حزب العدالة 
فتح بحث آني بخصوص تجاوزات منسوبة لرئيس المفوضية 21 مارس 2020والتنمية

الجهوية للشرطة بجرف الملحة

عاجل.. الداخلية تحقق في تصرفيق مخالفي حالة الطوارئ 27 مارس 2020هسبريس
الصحية 

اتهام قائد هذه المدينة بالشطط واالعتداء على ضابط أمن 5 ماي 2020أخبارنا
وزوجته ونقلها للمستعجات

مصدر أمني ينفي تعرض امرأة للتعنيف على خلفية احتجاج 7 ماي 2020اليوم 24
أمام السجن المحلي طنجة 1

دعوات للتحقيق في شريط فيديو يوثق العتداء عناصر من 8 ماي 2020نون بريس
القوات المساعدة على أحد المواطنين

9 ماي 2020لكم
مراكش.. توقيف عنصرين من القوات المساعدة عن العمل 
بعد ظهورهما في فيديو يعنفان شخصا أثناء تطبيق حالة 

الطوارئ

بعد تجمهر مواطنين وخرق حالة الطوارئ الداخلية توقف رئيس 13 ماي 2020مغرس
الملحقة اإلدارية عين الشق

الشطط "مخازنية" يسحلون وكيل الملك في الشارع العام 16 ماي 2020هوية بريس
بمدينة طنجة

االعتداء على نائب وكيل الملك بطنجة.. الودادية تطلب من 16 ماي 2020اليوم 24
القضاة الهدوء ومقاطع فيديو مسربة تكشف جزءا من الرواية

وكيل الملك يهدد الحراسة النظرية لعنصري القوات المساعدة 17 ماي 2020زنقة 20
بطنجة ونادي القضاة: مس بهيبة الدولة
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مطالب بالتحقيق مع بطل فيديو " طلع مو" تندد 17 ماي 2020اليوم 24
بتعنيف لفظي لمطالبين بالمساعدة الغذائية بابن جرير

عون سلطة بدرجة "مقدم" يعتدي بطريقة وحشية على 20 ماي 2020فبراير
شيخ في أرذل العمر

قائد يرتكب خطأ مهنيا فادحا بشفشاون ووزير الداخلية 3 يونيو 2020أخبارنا
يصدر أمرا بإعفائه من منصبه

عاجل .. وزير الداخلية يقرر توقيف القائدة "البكوسة" 10 يوليوز 2020أخبارنا المغربية
التي اشتهرت في واقعة  القرآن بوجدة

بغات تطبق القانون حيحو عليها .. القايدة حورية حصات 2 شتنبر 2020كيفاش
في السوق

حقوقيون يطالبون عامل سا بوضع حد لتسلط بعض 16 شتنبر 2020فبراير
أفراد القوات العمومية وأعوان السلطة

هيئة حقوقية تستنكر السلوكات الامسؤولة لبعض 21 شتنبر 2020هوية
رجال السلطة بقلعة السراغنة

والية أمن الرباط تنفي بشكل قاطع استخدام القوة ضد 5 أكتوبر 2020هوية
األساتذة

3-2 خروقات المسؤولين والمنتخبيين

المضمونالتاريخالمصدر

برلماني من " البام " يخرق الطوارئ، ويوزع اإلعانات بموالي 26 مارس 2020اليوم 24
يعقوب

رباح يخرق حالة الطوارئ الصحية ويعقد تجمعا يهدد حياة 28 مارس 2020األخبار
المواطنين بالقنيطرة

اإلخال بواجبات ضمان تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية يجر 1 أبريل 2020المغرب 24
عميد شرطة إلى التوقيف.

اإلطاحة بالجنرال المنصوري بعد تفشي كورونا بين عناصر من 7 ماي 2020هوية بريس
الحرس الملكي
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عاجل...بسبب كورونا..الجنرال  " دوكور دارمي" عبد الفتاح 12 ماي 2020أنا الخبر
لوراق ينفجر في وجه "كولونيل"

إقالة مسؤولين عسكريين بفاس عقب تفشي العدوى في 12 ماي 2020اليوم 24
ثكنة

ضبط رجل سلطة بالناظور يتاعب في المساعدات الغذائية 25 ماي 2020المساء
ووزارة الداخلية تدخل على الخط.

اتهام أعوان سلطة بالتاعب في قفة المساعدات والنيابة 16 ماي 2020األخبار
العامة تدخل على الخط

بعد نقل عدوى كورونا إلى الحرس الملكي إحالة ضابطين 23 ماي 2020هوية
ساميين إلى سجن " العرجات".

كيسرق" المساعدات الغذائية..توقيف رجل سلطة في 25 ماي 2020كيفاش
الناظور  

شرطي حاول "تهريب" أسرة بأطفالها من طنجة إلى 27 ماي 2020الحدث بريس
تطوان فوقعت الكارثة

الداخلية تفتح تحقيقا في نقل " قايد" لفيروس كورونا 16 غشت 2020هوية
بعد سفره دون رخصة

تطوان : هذه حقيقة إهانة عناصر شرطة لمستثمر من 28 غشت 2020المغرب 24
مدينة طنجة

3-3 -االعتداء على رجال السلطة 

المضمونالتاريخالمصدر

الحبس والغرامة لشخص اعتدى على عون سلطة بسبب ورقة 24 مارس 2020برلمان كوم
الخروج بتزنيت

الحبس النافذ لثاثة أشخاص تورطوا في االعتداء على قائد 24 أبريل 2020شوف تي في
بطانطان في عز حالة الطوارئ.

إهانة قائد وخرق الطوارئ يقود شابا للسجن29 أبريل 2020األخبار
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عون سلطة يتعرض العتداء خطير بالساح األبيض خال 29 أبريل 2020أخبارنا
توزيعه لقفة رمضان بمارتيل

Le 3602020 عاجل..سا إيقاف أب وإبنه بسبب عدم االمتثال وتعنيف 10 ماي
شرطي

السب والقذف في حق باشا يقود فتاة عشرينية إلى 14 ماي 2020أخبارنا
االعتقال

سجل مؤذن رفض فتح المسجد للساكنة ألداء التراويح 18 ماي 2020هوية
نواحي قلعة سراغنة

نهاية غير متوقعة لزوج قاضية رفض االمتثال لمطالب 22 ماي 2020الحدث بريس
الدرك الملكي ببرشيد

اعتداء خطير على قائد قيادة سيدي عياد بميدلت – 27 ماي 2020هوية بريس
احتجاجا على عدم توصلهم بالمساعدات المالية

قائد يسجل " عميد شرطة، والعراك ينتهي 30 شتنبر 2020هوية
بالمستعجات.

3-4 الجشع واألنانية وطلب الريح 

المضمونالتاريخالمصدر

بيع شهادة التنقل االستثنائية بمقابل مادي يجر شخصين 20 مارس 2020ميدي 1 تي في
للتحقيق بإنزكان ومديونة.

القنيطرة... السلطات تقتحم وحدة إنتاج تصنع منتوجا مزورا 20 مارس 2020اليوم 24
وتبيعه للناس على أنه معقم اليدين 

تجار األزمات تجر مالك مكتبة ومساعدة إلى التحقيق في الدار 21 مارس 2020المغرب 24
البيضاء 

إيقاف بقال " احتكر " قنينات الغاز بسا 21 مارس 2020الصباح

وضع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية لنسخ وترويج 21 مارس 2020اليوم 24
استمارات وثيقة التنقل بالبيضاء
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اعتقال شخص كان يبيع رخص التنقل االستثنائية 21 مارس 2020اليوم 24
لمواطنين بطنجة

28 مارس 2020الحقيقة 24
السلطات المحلية والمصالح األمنية تداهمان مقر حزب 
العدالة والتنمية وتحجزان مواد غذائية أساسية موجهة 

إلى مقربي الحزب.

حجز حافلتين بعد مضاعفتهما للركاب واألثمنة على 20 مارس 2020برلمان
المسافرين بسيدي بنور

المغرب ينجو من خطر "الكمامات القاتلة " والقضاء 15 أبريل 2020هسبريس
يدخل على الخط

اعتقال مسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة بسبب 18 مارس 2020شوف تيفي
رفضهما تنفيذ قرار اإلغاق

Le 3602020 كورونا يتسبب في إغاق وسحب رخصة قاعة للحفات 18 مارس
بفاس

حالة الطوارئ الصحية.. أمن البيضاء يداهم مقهى سري فاتح أبريل 2020برلمان
بحي السالمية

حجر حي سكني بآسفي واعتقال 11 شخصا بمنزل معد 13 أبريل 2020األخبار
للقمار

عاجل.. قائمة بأسماء المصانع والمحات التجارية التي 16 يوليوز 2020أخبارنا المغربية
قررت "الداخلية" إغاقها بسبب كورونا )514 وحدة(

ميدلت: إغاق مسبح وفندق لعدم احترامهما التدابير 19 يوليوز 2020اليوم24
الوقائية

بسبب كورونا السلطات تغلق مؤسستين بنكيتين و3 4 غشت ET2020 مغربي
حمامات و2 مقاهي ومطعم ببني مال

Le 3602020 إغاق 48 مقهى ومتجر بفاس بسبب مخالفة التدابير 16 غشت
االحترازية

قلبو عليها إغاق 90 مصنعا بالقنيطرة لعدم احترام 16 شتنبر 2020كيفاش
تدابير الوقاية
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3-5  إظهار التدين 

3-6 إظهار الفرح أو الحزن 

المضمونالتاريخالمصدر

الدرك يعتقل ثاثة أشخاص حاولوا اقتحام مسجد للصاة فيه 23 مارس 2020هوية بريس
بجمعة اسحايم

توقيف ثاثة أشخاص بطنجة تزعموا مسيرة احتفالية بعيد 25 ماي 2020شمال بوست
الفطر بطنجة

احتفاالت "بوجلود" تستنفر األجهزة األمنية بأكادير.. وحمات 2 غشت 2020شوف تيفي
مكثفة تسقط العشرات

القنبول و الشعالة و رشق األمن.. حرب عاشوراء في كازا30 غشت 2020كيفاش

ليلة الرعب... توقيف 157 شخصا لاشتباه في تورطهم 30 غشت 2020المغرب 24
في أعمال الشغب ومقاومة عناصر القوة العمومية

ليلة بيضاء بسبب "شعالة" في العاصمة.. تكسير 30 غشت 2020اليوم 24
سيارات وحرق إطارات ومواجهات مع األمن.

30 غشت 2020أخبارنا المغربية
عاجل... بالفيديو مراهقون يتحدون قرار منع "عاشوراء" 
ويقطعون شوارع بني مال بنار "الشعالة " والسلطات 

والوقاية يقضون ليلة سوداء.

المضمونالتاريخالمصدر

بزاف على قلة المسؤولية.. مغاربة ما مسوقين ال للحجر 13 ماي 2020كيفاش
الصحي وال كورونا- المشاركة في جنازة

مثول عرسان القليعة أمام المحكمة االبتدائية بإنزكان23 يونيو 2020شوف تيفي

مرة أخرى.. العناصر األمنية تلغي حفل زفاف بضواحي أكادير 4 غشت 2020أخبارنا المغربية
وتعتقل العريسين

بنــي مــال.. الســلطات تداهــم قاعــة لألفــراح وتعتقل 16 شتنبر 2020اليوم 24
العريســين وعــددا مــن الحضور
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عاجل.. في زمن الطوارئ الصحية.. موكب عرس 20 شتنبر 2020أخبارنا المغربية
بالسيارات يستنفر المصالح األمنية بزايو

كمل العرس عند البوليس مداهمة حفل زفاف في طنجة23 شتنبر 2020كيفاش

سلطات تارودانت تجهض حفل زفاف بسيدي موسى 26 شتنبر 2020شوف تيفي
الحمري و توقف عددا من األشخاص

تطورات مثيرة في قضية "عرس المايرية" الذي أقيم 29 شتنبر 2020أخبارنا المغربية
ببسكورة رغم المنع الحكومي

األعراس تتحدى فيروس كورونا بطنجة19 أكتوبر 2020المغرب 24

3-7 االستجمام والرياضة 

المضمونالتاريخالمصدر

عاجل .. األمن يشن اعتقاالت في حق شبان نظموا دوري لكرة 9 ماي 2020أخبارنا المغربية
القدم بتمارة ورشقوا الشرطة بالحجارة

Le 3602020 بالفيديو.. أمن البيضاء يوقف 3 شبان بسبب "التفحيط"13 ماي

ماحتارموش حالة الطوارئ شباب متهور محيح فكازا14 ماي 2020كيفاش

في زمن كورونا: تحديد هويات الشبان األربعة الذين 13 ماي 2020الحدث بريس
عمدوا إلى االستحمام بالشارع

Le 3602020 السباحة وخرق الطوارئ تقود إلى توقيف 13 شخصا 22 ماي
بنواحي فاس

بعد إغاق عدد من الشواطئ.. شباب بالمحمدية يتحدون 22 غشت 2020نون بريس
حالة الطوارئ ويقيمون مسبحا جماعيا وسط الحي

العصيان يسقط 14 مشجعا للجيش الملكي في قبضة 2 شتنبر 2020اليوم 24
أمن الرباط

الفرحة تعم شوارع وساحات فاس بعد عودة المغرب 9 أكتوبر 2020بوابة نون
الفاسي لقسم األضواء
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3-8 العصيان ومواجهة األمن 

المضمونالتاريخالمصدر

لــم يلتزمــوا بالحظــر الصحي ورشــقوا القوات العمومية 22 مارس 2020كيفاش
بالحجــارة.. توقيــف 11 شــخصا في الصويرة

توقيف 5 أشخاص متورطون في خرق الحجر الصحي وإهانة 20 أبريل أنوار سبور
موظفين عموميين بالدار البيضاء
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المضمونالتاريخالمصدر

المندوبية العامة 
أصدرت المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج باغا 13 مارس 2020للسجون

صحفيا حول الوقاية من فيروس كوفيد 19 بالمؤسسات السجنية.

المندوبية العامة 
باغ المندوبية حول السماح بزيارة لفرد واحد من أفراد أسرة 18 مارس 2020للسجون

النزيل)ة( كل شهر

تدابير وقائية صارمة تروم منع انتشار وباء " كورونا " داخل السجون18 مارس 2020هسبريس

إخضاع الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية للحجر الصحي25 مارس 2020نون 

أصدرت وزارة العدل باغا بخصوص العفو على 5654 معتقا4 أبريل 2020وزارة العدل

بالغ المندوبية 
أصدرت المندوبية باغا صحفيا تفند فيه اإلدعاءات التي تستهدفها 24 أبريل 2020العامة للسجون

وتستهدف المؤسسات السجنية.

كوفيد 19 النتائج الكاملة لتحاليل عينات موظفين ونزالء ب 53 25 أبريل 2020ميدي 1 تي في 
مؤسسة سجنية كانت سلبية

بالغ المندوبية 
مندوبية السجون تمنع إخراج المعتقلين إلى المحاكم 25 أبريل 2020العامة للسجون

والمستشفيات إال في الحاالت المستعجلة.

مذكرة رقم 47 
للمندوبية العامة 

للسجون
20 ماي 2020

أصدرت المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مذكرة تحمل 
رقم 47 إلى جميع مسؤوليها حول موضوع اإلجراءات المبرمجة 

لمواجهة جائحة كورونا بالمؤسسات السجنية إلى متم شهر غشت. 

بالغ المندوبية 
إعادة الحجر الصحي على ثاث مؤسسات سجنية.7 يوليوز 2020العامة للسجون

بالغ المندوبية 
قررت المندوبية العامة إلدارة السجون توقيف الزيارات 27 غشت 2020العامة للسجون

العائلية ألربعة عشر مؤسسة حسب باغها.

4

السجناء و المحتجزين

4-1 االجراءات
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المضمونالتاريخالمصدر

بالغ المندوبية 
أصدرت المندوبية باغا تكشف فيه عن تفاصيل الحالة الوبائية بين 28 أبريل 2020العامة للسجون

الموظفين والسجناء في المؤسسات السجنية.

بالغ المندوبية 
أصدرت المندوبية باغا حول إجراء التحاليل لبعض النزالء 3 ماي 2020العامة للسجون

والموظفين ومستجدات الوضع الصحي في المؤسسات السجنية.

تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا بسجن طنجة7 ماي 2020ميدي 1 تي في

مندوبية السجون : عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا في 74 16 ماي 2020مغرس
مؤسسة سجنية من أصل 76.

مندوبية السجون تفند مزاعم إحدى الجمعيات حول الوضع الوبائي 18 ماي 2020المغرب 24
داخل السجون.

مندوبية السجون تعلن سجن ورزازات خاليا من كورونا وتكشف 26 ماي 2020مغرس 
الوضعية الوبائية بمؤسساتها.

Le 3602020 فاس. مندوبية السجون توضح بشأن إيداع شخص بسجن بوركايز 28 مارس
مشكوك في حمله لكورونا

حصيلة ثقيلة لكورونا في سجن طنجة 63 نزيل ووفاة15 ماي 2020اليوم 24

عاجل.. المندوبية تعلن عن عدد اإلصابات بكورونا في صفوف 19 أبريل 2020العمق
السجناء والموظفين.

عاجل.. اإلصابات بسجن وارزازات تصل إلى رقم مخيف )170 أبريل 2020أخبارنا
إصابة(

كورونا يواصل زحفه على السجون ليصل إلى سا و تطوان و 24 أبريل 2020اليوم 24
وجدة وعدد النزالء يتجاوز 200.

باغ للمندوبية يعطي آخر مستجدات الحالة الوبائية لكورونا 26 أبريل 2020بالغ المندوبية
في السجون المغربية

4-2 االختالالت
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حصيلة كورونا في السجون...14 نزيا و11 موظفا ال يزالون 5 يونيو 2020اليوم 24
في الحجر المنزلي

14 يوليوز نون بريس
2020

كورونا تعود للسجون المغربية عبر بوابة سجن "عين عيشة 
»بإقليم تاونات

30 يوليوز أخبارنا
2020

اكتشاف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا داخل السجن المحلي 
بخنيفرة

إدارة السجون توضح حقيقة فيديو عكاشة ملي عرفو المغرب 25 مارس 2020فبراير 
كامل مشدود

المندوبية تكشف روايتها بخصوص معاناة السجناء من سوء 22 أبريل 2020فبراير 
التغذية

مندوبية السجون، المؤسسات السجنية مزودة بالمواد 22 أبريل 2020ميدي 1 تي في
الغذائية الكافية وبمخزون كاف من مواد النظافة

Le 3602020 توقيف موظفين بسجن طنجة جراء ارتكاب مخالفات إدارية11 ماي

تقرير المندوبية العامة للسجون يؤكد على تحسين ظروف 16 يونيو 2020فبراير
االعتقال في الفضاء السجني.

أزيد من 100 سجين يجتازون الباكالوريا 3 يوليوز 2020اليوم 24

"اختاالت" في السجون. شبهة التعذيب وقلة الموارد ومنع 3 يوليوز 2020هسبريس
الخلوة

22 يوليوز المغرب 24
المندوبية ترد على تصريحات المهداوي حول وضعية السجون.2020
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المضمونالتاريخالمصدر

بالغ صحفي 
رقم 3

وزارة التجهيز 
والنقل 

واللوجستيك 
والماء

18 مارس
2020

-  إغاق مراكز المراقبة التقنية للمركبات ابتداء من يوم الخميس 19 
مارس حتى إشعار آخر.

-  تظل محاضر المراقبة التقنية للمركبات التي تنتهي صاحيتها 
ابتداء من 18 مارس سارية الصاحية إلى تاريخ يحدد الحقا.

-  تظل وصوالت إيداع ملفات ترقيم الدراجات بمحرك الخاضعة 
لسند الملكية سارية الصاحية إلى تاريخ يتم تحديده الحقا...

-  إحداث لجنة اليقظة لتتبع التطورات العامة في هذا الشأن.

بالغ وزارة 
الداخلية

19 مارس
2020

بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من 
الخارج بفيروس » كورونا المستجد« تقرر إعان » حالة الطوارئ« 

الصحية وتقييد الحركة في الباد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 
على السادسة مساء ألجل غير مسمى.

مراسلة وزير 
الداخلية للوالة 
وعمال األقاليم 

والعماالت

19 مارس
2020

توقيف حركة حافات نقل المسافرين بين المدن ابتداء من يوم 
الثاثاء 24 مارس مع ترك الشركات لحافاتها وسائقيها على 

استعداد ألي طارئ.

21 مارس
2020

ابتداء من منتصف ليلة 21 مارس توقيف جميع قطارات الخطوط 
من وإلى مختلف االتجاهات.

تأمين الحد األدنى لنقل المسافرين المرخص لهم

21 مارسالداخلية
توزيع رخص التنقل االستثنائية على أرباب األسر2020

بالغ وزارة 
التجهيز والنقل 
واللوجستيك 

والماء

31 مارس
عدم السماح لمركبات نقل البضائع بتجاوز الركاب في شخصين 

فقط سائق الشاحنة ومرافق واحد.
حفاظا على صحة السائقين ومرافقيهم.

6

الحق في حرية التنقل

6-1 إجراءات الحكومة والقطاعات المرتبطة بالنقل
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بالغ وزارة 
التجهيز والنقل 
واللوجستيك 

والماء

14 يوليوز
2020

لتأمين العملية االستثنائية للنقل البحري للمسافرين أصدرت باغا 
حددت فيه 6 سفن للنقل البحري تربط بين ميناء طنجة والناظور 

بالمغرب وميناء سيت بفرنسا وجينوة بإيطاليا.

9 يوليوزبالغ الحكومة
2020

ذكر باغ للحكومة أنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين األجانب 
بالمملكة وعائاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز 

2020 مع منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية.
وعليهم تقديم اختبار الكشف PCR عند صعودهم للطائرة أو الباخرة.

21 ماييابالدي
2020

السماح للمغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة للدخول إلى أرض 
الوطن

15 مايأحداث أنفو
السماح لدخول العالقين من المغاربة بمدينة مليلية المحتلة.2020

7 يونيوالمغرب24
2020

اتخاذ قواعد جديدة للتنقل بعد االستئناف التدريجي للقطارات 
من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية.

المضمونالتاريخالمصدر

سفارة المملكة 
بأوتاوا )كندا(

16 مارس
2020

اصدرت باغا وضعت فيه أرقاما هاتفية وحددت أوقات العمل 
وبريدا إلكترونيا للتواصل مع الجالية المغربية.

سفارة المملكة 
في موسكو 

)روسيا(

15 مارس
بيان يحمل نفس المضمون أعاه أصدرته سفارة المملكة في 2020

موسكو

األخبار 
11 أبريل
2020

جندت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج كافة البعثات والمراكز بالخارج لمواكبة المواطنين 

العالقين لتقديم المساعدة والدعم خال الطوارئ الصحية في إطار 
الحماية القنصلية.

سفارة المملكة 
بباريس

18 مارس
2020

إشارة باغ سفارة المملكة بباريس إلى استحالة نقل الجثامين في 
الوقت الراهن من أجل الدفن في المغرب وذلك لدفنهم في 

المقابر اإلسامية.

6-2 اجراءات بخصوص العالقين في الخارج والجالية المغربية في الخارج
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20 أبريلكيفاش
2020

أعلنت القنصلية العامة للمغرب في دبي أنها تمكنت من إيواء عدد 
مهم من المغاربة العالقين في بعض الفنادق في مدينة دبي إلى 

جانب تأمين تغذيتهم.

19 أبريلموقع انتلجنسيا
2020

منح المغرب مخصصات سياحية استثنائية للعالقين بالخارج تصل 
إلى 20 ألف درهم.

23 يونيواليوم 24
أوضح وزير الخارجية أمام البرلمان أن عمليات اإلعادة للعالقين 

السارية تتم في إطار الهشاشة االجتماعية أو المادية وأن الحكومة 
لن تتكفل سوى ب 8 آالف من بين 32 ألف عالقا فقط.

المضمونالتاريخالمصدر

12 أبريلهسبريس
2020

منع التنقل ينعش تجارة تهريب مواطنين بشمال المملكة.

تعقبت السلطات أشخاصا قادمين من طنجة إلى إقليمي 
شفشاون والعرائش، بطريقة غير شرعية عبر سيارات وشاحنات و 

وصل الثمن إلى 1500 درهم، تم توقيف 11 منهم.

موقع مجلس 
المستشارين
سؤال كتابي 

15 أبريل
2020

طرح السؤال لاستفسار حول تهريب المواطنين من مختلف المدن 
الكبرى إلى أقاليم محيطة ومجاورة إليها.

3 ماياليوم 24
2020

بين أسبوع و10 أيام من المشي على األقدام، قصص مواطنين 
تقطعت بهم السبل ويسافرون مئات         الكيلو مترات للوصول 

إلى ديارهم.

20 مايأخبار اليوم
2020

نقل 5 أشخاص إلى المستشفى اإلقليمي بالحسيمة 
إلخضاعهم للتحاليل بعد أن قدموا من طنجة مشيا على 

األقدام.

25 مايهسبريس
2020

التنقل عبر المدن في الحجر الصحي " تجارة وتهريب " أم " 
رخص با رقيب".

المغربي كوم
27 يوليوز

2020
صور أحد الهواة فيديوهات لعشرات المواطنين وهم يعبرون 
جنبات الطريق السيار نحو وجهاتهم بعد أن قرروا السفر مشيا 

على األقدام من مدينة طنجة بعد منع الخروج منها.

6-3 ظواهر جديدة
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ET مغربي
6 نونبر
2020

أوردت خبر ضبط حافلة متوسطة هربت شبابا من مدينة طنجة 
في اتجاه إقليم تاونات، وتم اكتشاف إصابة اثنين منهم 

بفيروس كورونا.

31 مارسهسبريس
2020

قام شباب مغربي بهجرة غير شرعية مضادة من أوربا إلى 
المغرب هربا من الوباء وذلك عبر قوارب الموت ومحاوالت 

تسلل على متن شاحنات النقل الدولي.

5 غشتكيفاش
2020

مغاربة وأفارقة يقتحمون أساك شائكة هربا من سبتة 
المحتلة. وقد سجلت سلطات المدينة المحتلة عدة محاوالت 

في هذا اإلطار.

كيفاش
27 غشت

نجحت أربع نساء مغربيات من أصل 5 من عبور الحدود البحرية 2020
والفرار من مدينة سبتة المحتلة والعودة إلى ديارهن.

المضمونالتاريخالمصدر

11 أبريلاليوم 24
2020

احتجاجات على التمييز في معاملة العالقين بالخارج...مغاربة إسبانيا 
يستعطفون الملك.

17 أبريلالعمق المغربي
2020

بعد 35 يوما من إغاق الحدود.. محام مغربي عالق بسبتة يقرر 
اإلضراب عن الطعام.

11 مايهسبريس
2020

فرنسا تفرض غرامات على مغاربة تظاهروا أمام سفارة المغرب 
بباريس.

15 يونيواليوم 24 كوم
2020

الجزائر تمنع عالقين مغاربة من االحتجاج أمام خارجيتها 
للمطالبة بترحيلهم.

16 يونيواليوم 24 كوم
2020

بعد احتجاجات مغاربة الخارج عن غاء األسعار...
الرام توضح: األسعار مدروسة بعناية وهي أقل من نظيرتها 

التنافسية المعمول بها خال فترة الصيف.

6-4 احتجاجات على منع التنقل وأوضاع العالقين
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6 إبريلأخبارنا
2020

بعد تجاهل مطالبهم، المغاربة العالقون بالخارج يقررون 
االحتجاج أمام القنصليات.

مراسلة إلى جالة الملك – مراسلة استعطاف المغاربة 
العالقين ببلدان العالم الرجاعهم إلى حضن الوطن.

المضمونالتاريخالمصدر

اكتشاف 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف المغاربة 5 يونيو 2020أخبارنا المغربية
العائدين من الجزائر.

LE 3602020 اكتشاف 14 مصابا بكورونا في صفوف المغاربة العائدين من 2 أكتوبر
مليلية المحتلة.

إيقاف 5 مهاجرين مغاربة في ايطاليا مصابين بفيروس كوفيد 19 10 أكتوبر 2020كيفاش
كانوا متوجهين لطنجة عبر سفينة ركاب

6-5 العائدون من العالقين واإلصابات بالجائحة
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المضمونالتاريخالمصدر

رجل سلطة يفاوض صاحب منزل كراء من أجل جزائريين...هادو خوتنا 26 مارس 2020المغرب 24
منسمحوش فيهم.

إعانات غذائية تصل مهاجري جنوب الصحراء بتزنيت.28 مارس 2020هسبريس

لمواجهة أثار كورونا مجلس جهة الشمال يطلق عملية دعم غذائي 24 ماي 2020اليوم 24
للمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

Le 3602020 توزيع إعانات لفائدة مهاجرين أفارقة بتارودانت23 أبريل

La tribune2020 23 أبريل Trois associations collectent des dons pour les réfugiés
.de Marrakech

تجار بالعيون يقدمون مساعدات غذائية ومالية للجالية القمرية.20 أبريل 2020تيلي ماروك

لمواجهة الجائحة..جمعية إنصاف توزع مساعدات على المهاجرين 11 مايكيفاش
المقيمين في كازا والقرى النائية.

المضمونالتاريخالمصدر

عاجل... الحكومة تشدد مراقبة مالكي ومستعملي الجيت سكي 12 ماي 2020هسبريس
وسفن الترفيه.

كورونا توقف الهجرة ، 3700 شخص ركبوا أمواج البحر من المغرب 16 يونيو 2020اليوم24
خال 5 أشهر .

7

حقوق المهاجرات والمهاجرون والالجئات والالجئون

7-1 إجراءات 

7-2 إجراءات 
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قوارب الموت تنطلق من الجديدة والعرائش وأصيا و شبكات 14 يوليوز 2020اليوم24
الهجرة السرية تحول بوصلتها صوب السواحل البرتغالية.

جائحة كورونا تفرغ سواحل المتوسط من المهاجرين غير النظاميين.19 يوليوز 2020هسبريس

عجلة "الحريك" تعود إلى الدوران من جديد24 يوليوز 2020اليوم24

الحراكة المغاربة يحيون طريق "مازاغو" و "الغارفي".11 غشت 2020اليوم24

جزر الكناري تستقبل أكثر من ألف مهاجر.10 أكتوبر 2020هسبريس

جزر الكناري االسبانية تشهد أكبر تدفق منذ 14 عاما.11أكتوبر 2020فرانس 24

The Briefing2020 أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء تزداد في جزر الكناري.02 شتنبر

المضمونالتاريخالمصدر

مهاجرون ينفذون أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية 50 منهم 21 غشت 2020اليوم 24
يتمكنون من الوصول. 

إحباط عملية هجرة جماعية نحو سبتة المحتلة.5 شتنبر 2020هوية بريس

المضمونالتاريخالمصدر

تنظيم الهجرة غير المشروعة وخرق حالة الطوارئ الصحية يقود 6 18 ماي 2020اليوم 24
أشخاص إلى االعتقال بالمضيق. 

طانطان، إيقاف إفريقي ينشط في الهجرة السرية.25 ماي 2020خبر ماروك

عاجل... رجال الحموشي بالجديدة يتمكنون من اعتقال العقل 16 يونيوشوق تيفي
المدبر للهجرة السرية بالمنطقة.

7-3 اقتحام الثغرين المحتلين 

7-4  شبكات التهجير
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Le 3602020 عاجل إيموزار كندر. الدرك يطيح بشبكة للنصب واالحتيال باسم 22 يونيو
الهجرة إلى أوروبا. 

اعتقال مغربي بتهمة نقل 32 مهاجرا سريا على متن " قارب 30 يوليوز 2020اليوم 24
الموت " إلى السواحل اإلسبانية.

طانطان تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الحريك واالتجار فبراير
بالبشر

تزايد نشاط الحراكة بالجديدة والسلطات تفكك شبكة للهجرة 17 غشت 2020اليوم 24
وتحجز محروقات ومعدات بحرية.

27 غشت 2020كيفاش
عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة األمنية لألمن في مدينة 
المهدية تجهض عملية للهجرة السرية وتوقف ثاثة أشخاص 

بتهمة تنظيم الهجرة غير المشروعة.

جبل طارق...اعتقال فتاة وشابين بتهمة الهجرة السرية.31 غشت 2020كيفاش

Le 3602020 إجهاض عملية الهجرة السرية بطانطان وإيقاف 4 أشخاص 3 شتنبر

Le 3602020 إيقاف8 أشخاص بكلميم بسبب تنظيم الهجرة السرية.15 شتنبر

Le 3602020 إيقاف 4 أشخاص بوجدة بسبب تنظيم الهجرة السرية.19 شتنبر

Le 3602020 إحباط محاولة للهجرة السرية بالسعيدية وإيقاف منظميها9 أكتوبر

األمن يفكك شبكة للهجرة في بركان ويحجز زوارق ومعدات9 أكتوبر 2020اليوم 24

Le 3602020 عاجل.. النصب واالحتيال والتهجير تطيح بثاثة شبان في 25 أكتوبر
قبضة األمن بالناظور
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المضمونالتاريخالمصدر

حريك في زمن الطوارئ، إنقاذ 4 شبان حاولوا العبور من الحسيمة 22 ماي 2020اليوم 24
إلى الجنوب اإلسباني على متن قارب صغير.

Le 3602020 البحرية الملكية تنقذ شابا حاول العبور إلى سبتة سباحة. 22 يونيو

القوات البحرية الملكية تتمكن من إنقاذ 183 مهاجرا سريا من فاتح غشت 2020شوف تيفي
دول جنوب الصحراء في عرض المتوسط واألطلسي.

أثناء محاولتهم عبور المضيق إنقاذ 8 حراكة مغاربة11 غشت 2020كيفاش

سواحل سبتة. إنقاذ 9 حراكة مغاربة25 غشت 2020كيفاش

عاجل إنقاذ طفلين كانا على متن قارب باستيكي وسط 12 شتنبر 2020شوف تيفي
أعماق البحر حاوال الحريك ضواحي طنجة

إغاثة 114 مهاجرا في البحر المتوسط20 شتنبر 2020ميدي 1 تيفي

أسرة مكونة من أب وزوجة حامل وطفلة ينجون من الموت فاتح أكتوبر 2020اليوم 24 
المحقق بعد محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا.

Yabiladi2020 8 أكتوبر Migration : plus de 230 ressortissants étrangers
secourus en méditerranée par la Marine royale

المضمونالتاريخالمصدر

طرفاية: جثة طفلة مدفونة في الرمال وتوقيف 22 مرشحا للهجرة 30 ماي 2020أحداث أنفو
السرية

فتح بحث لتحديد ظروف وأسباب وفاة مهاجر من أصل إفريقي 2 غشت 2020هوية بريس
بطنجة.

7-5  إنقاذ المهاجرين

7-6  وفيات المهاجرين
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وفاة قاصر مغربي في ميناء مليلية المحتلة وهو يحاول 27 غشت 2020اليوم 24
ركوب قارب

فاجعة تهز دواوير بالفقيه بنصالح بعد وفاة 5 شبان من عائلة 21 أكتوبر 2020نون بريس
واحدة وفقدان 9 آخرين في رحلة للهجرة السرية

مأساة جديدة، اختفاء ثاثة شبان من الحسيمة كانوا قد ركبوا 21 أكتوبر 2020اليوم 24
أمواج البحر للهجرة نحو أوروبا.

21 أكتوبرشوف تيفي
عاجل، تزامنا مع لفظ بحر سبتة لجثة مغربي الحرس اإلسباني 
يتعرض لثاثة شبان مغاربة غامروا بحياتهم بالسباحة للوصول 

إلى تارخال.

المضمونالتاريخالمصدر

الهجرة العكسية مستمرة،وصول مهاجرين فلسطينيين سباحة إلى 3 ماي 2020اليوم 24
مليلية.

الحريك إلسبانيا ف 2020 انخفاض في عدد الحراكة وظهور الهجرة 4 شتنبر 2020كيفاش
العكسية.

المضمونالتاريخالمصدر

العيون... ترحيل 5 مهاجرين من دول جنوب الصحراء قادمين من 10 يوليوز 2020كيفاش
كازا.

Ya biladi2020 9 أكتوبر Maroc : Après le confinement, la chasse aux migrants
 reprend

هربو فلوكة فحافلة جاية من الشمال اعتقال 5 مهاجرين 21 أكتوبر 2020كيفاش
سريين في كلميم.

7-7  الهجرة العكسية

7-8  ترحيل داخلي ومتابعة للمهاجرين
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المضمونالتاريخالمصدر

مراكش، إصابة 4 مهاجرين أفارقة بكورونا وإخضاع مخالطين لهم 21 أبريل 2020الجريدة 24
للفحوصات المخبرية.

مهاجرون من الكاميرون ومغاربة، 11 حالة تغادر مستشفى مراكش 03 ماي 2020اليوم 24 
بعد انتصارها على كورونا

عاجل.. كارثة وصول قارب للمهاجرين سريين إلى جزر الكناري 18 يونيو 2020أخبارنا اليوم
والفحوصات تؤكد إصابة   14منهم بكورونا.

المهاجرون السريون يصلون من الصحراء إلى الكناري مصابين 23 يونيو 2020اليوم 24
بكورونا )25 مهاجرا مصابا(.

عاجل..انطلق من سواحل العيون وصول قارب موبوء مليئ 20 يوليوز 2020أخبارنا المغربية
بالمهاجرين المصابين بكورونا يصل إلى جزر الكناري

بعد تسجيل إصابات بكورونا ...سلطات العيون تجمع أفارقة 23 يونيو 2020تيلي ماروك
بمراكز.

الحسيمة، حاالت كورونا المسجلة خال 24 ساعة الماضية فاتح غشت 2020اليوم 24
تعود لمهاجرين من دول جنوب الصحراء

7-9  اإلصابة بكورونا
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المضمونالتاريخالمصدر

وزارة االقتصاد 
والمالية وإصالح 

اإلدارة
باغ الدخول الكلي حيز التنفيذ للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق 12 مارس

في الحصول على المعلومات.

إجراءات وتدابير كورونا تمر عبر القنوات الرسمية حسب وزارة 17 مارستارودانت بريس
الداخلية

الهيأة العليا 
لالتصال 
السمعي 

البصري

باغ محاربة فيروس كورونا..17 مارس

4 يوليوزهسبريس
الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري تدعو إلى تواصل أكثر 

شمولية وتعبئة متعهدي االتصال السمعي البصري.
اإلذاعة والتلفزة تواكب كورونا ب 19 ألف ساعة.

المضمونالتاريخالمصدر

2M.maاألمن ينفي صحة التدوينات والصور التي توثق ألشخاص مغمى 17 مارس
عليهم وربطها بضحايا كورونا.

Medi 1 TVالداخلية تكذب مزاعم ومغالطات عن " إغاق مداخل ومخارج بعض 17 مارس
المدن".

8

الحق في الوصول الى المعلومة ومحاربة األخبار 
الزائفة وحرية لتعبير والصحافة

8-1 اإلجراءات:

8-1 نماذج من تكذيب السلطات لألخبار الزائفة :
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2M.maفيديو تفريق الشرطة لمواطنين بالقوة ال عاقة له بالمغرب.18 مارس

بالغ إدارة األمن 
إلقاء القبض على المدعوة " مي نعيمة " بعد نشرها لفيديو على 19 مارسالوطني

منصات التواصل االجتماعي تنفي فيه وجود وباء كورونا.

باغ صحفي لتكذيب افتراءات مدعي يروج على أنه يشتغل 22 مارسوزارة الصحة
في مختبر باستور.

Medi 1 TVوالية األمن طنجة توضح حقيقة " فيديو " يوثق ألحداث 22 مارس
إجرامية يتم ترويجه بشكل مضلل.

01 أبريلكيفاش
إدارة المركز االستشفائي الرازي

الفيديو المتداول قديم وال يمت بصلة للظرفية التي تعيشها 
المملكة

المياه والغابات تكشف حقيقة اجتياح الخنازير لمدن مغربية 13 أبريللو 360 

مديرية الصحة بفاس مكناس توضح حقيقة اقتناء مواد تعقيم 20 أبريلالعمق المغربي
فاسدة

بالغ وزارة 
وزارة الصحة توضح حقيقة الوثائق المتداولة حول رفع الحجر 8 مايالصحة

الصحي بالمغرب.

إدارة السجون المحلي بصفرو تنفي تسجيل أية حالة إصابة 12 مايالصحراء
بفيروس كورونا

وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية تنفي مزاعم إعادة فتح 28 مايهسبريس
المساجد في 4 يونيو.

أمن مراكش يكشف حقيقة فيديو يظهر فيه تدافع عدد كبير 20 شتنبرفبراير كوم
من المواطنين بأحد أحياء المدينة.
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المضمونالتاريخالمصدر

وكالة المغرب 
بوجدور: فتح بحث قضائي في حق ممرضة يشتبه في تورطها في 02 أبريلالعربي لألنباء

نشر تسجيل صوتي يتضمن أخبار زائفة و إفشاء السر المهني.

وكالة المغرب 
02 أبريلالعربي لألنباء

زايو، توقيف شخص لإلشتباه في تورطه في نشر محتويات رقمية 
تتضمن االحتفاء بتزايد أعداد المصابين بالوباء ويزدري الضحايا 

المتوفون والسب والشتم والتحريض على الكراهية.

وكالة المغرب 
13 أبريلالعربي لألنباء

سطات، إحالة شخص على النيابة العامة المختصة لاشتباه 
في تورطه في تداول أخبار زائفة حول البنيات التحتية الصحية 

بالمغرب، ينقل صور من إحدى الدول العربية وعلق عليها 
بشكل مغلوط ونشرها. 

وكالة المغرب 
20 أبريلالعربي لألنباء

سطات، توقيف شخصين لنشرهما تسجيل فيديو يتضمن 
ادعاءات كاذبة حول وباء كورونا وتحريضا على الكراهية 

والتشهير بمغاربة الخارج.

وكالة المغرب 
29 غشتالعربي لألنباء

توقيف شخص لاشتباه في تورطه في نشر محتويات 
زائفة تشكك في إجراءات مكافحة كوفيذ19 كما تنطوي على 

عبارات القذف واإلهانة في مواجهة هيئات منظمة وفي حق 
المؤسسات الدستورية.

المضمونالتاريخالمصدر

بالغ المجلس 
الوطني 
للصحافة

بخصوص تنقل الصحفيين خال حالة الطوارئ الصحية استفسر 21 مارس
المجلس وزارة الداخلية.

الداخلية أكدت على تفاعلها اإليجابي باعتماد بطاقة الصحفي على 07 أبريلأخبارنا المغربية
أن تستعمل في العمل المهني فقط.

8-3 نماذج من األخبار الزائفة المركبة 

8-4 السلطات والصحافة 
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بالغ تضامني 
للفرع الجهوي 

للنقابة الوطنية 
للصحافة

14 أبريل
الدرك الملكي يطالب صحفي برخصة الخروج االستثنائية، عند 

محاولة الدخول إلى بوزنيقة، ورغم إدالئه ببطاقة الصحفي 
أصروا على ضرورة الرخصة االستثنائية.

بالغ النقابة 
الوطنية 
للصحافة

07  ماي
أحد أعوان السلطة بمدينة خريبكة يعتدي جسديا على صحفية 
بموقع شوف تيفي أثناء قيامها بواجبها المهني، الصحفية 

نادية هيو )تمزقات عضلية ورضوض على مستوى اليد(.

08 مايأخبارنا المغربية
استنكرت ونددت النقابة الوطنية للصحافة باالعتداء الذي 
تعرض له يوم 05 ماي الطاقم الصحفي لقناة األمازيغية 

بمدينة تيفلت.

الداخلية تفتح تحقيقا في " اعتداء" قائد بتيفلت على طاقم 20  مايأخبارنا المغربية
القناة األمازيغية.

بالغ النقابة 
الوطنية 
للصحافة

فرع البيضاء

25 شتنبر

تم اعتقال صحفي يوم 19 ماي بعد االشتباه في سلوكاته 
بعد أن أسفر التفتيش على عثور كمية كبيرة من الحشيش.

أصدر فرع النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء باغا 
تضامنيا مع الصحفي عبد الرحيم الباجوري على إثر االعتداء 

الذي تعرض له يوم 24 شتنبر من طرف رئيس الشؤون 
العامة بعمالة موالي رشيد، أثناء تغطيته لعملية تدخل 

السلطة لتحرير الملك العمومي بمقاطعة موالي رشيد 
بالبيضاء.
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المضمونالتاريخالمصدر

 1يوليوز 2020اليوم 24
منع لجنة اإلعام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة 

من تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي موالي يوسف 
بالرباط- مطالب التحفيز المادي والمعنوي

تم منع المسيرة التي كان يعتزم مهنيو النقل الطرقي القيام بها 1 يوليوز 2020نون بريس
نحو الرباط

تم منع وقفة احتجاجية تضامنية مع الصحفي »سليمان   4 يوليوز  2020 نون بريس
الريسوني" أمام البرلمان بمبرر حالة الطوارئ الصحية

16 يوليوز 2020نون بريس
تدخلت السلطات لمنع وقفة نظمها آباء وأولياء أمور التاميذ ضد 
بعض المؤسسات الخاصة بعد مطالبتهم بأداء واجبات ثاثة أشهر 

الحجر الصحي

24 يوليوز2020فبراير كوم
منع وقفة أمام البرلمان كانت ستنظمها "الجبهة االجتماعية 
المغربية" )المكونة من جمعيات المجتمع المدني واألحزاب 

والنقابات( ضد التقشف

منع وقفة مناهضة التطبيع أمام البرلمان بالرباط14 دجنبر2020العربي الجديد

المضمونالتاريخالمصدر

منع تقدم مسيرة نحو عمالة اإلقليم نظمها "فراشة" سوق 4 يوليوز 2020 هسبريس
السبت أوالد النمة بعد أن جابت شوارع المدينة

9

حماية المجتمع المدني وتعزيز حرية التجمع 
وتأسيس الجمعيات

9-1 منع الوقفات والمسيرات االحتجاجية

9-2 منع الوقفات والمسيرات االحتجاجية
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تفريق ومنع وقفة الجبهة االجتماعية أمام البرلمان واتهام السلطات 24 يوليوز 2020نون بريس
بتعنيف قيادييها

16 شتنبر 2020فبراير كوم
عمدت القوات األمنية بالرباط إلى فض معتصم لطلبة المعهد 

الملكي لتكوين األطر، بتعليل منع التجمعات التي تفوق 20 شخصا 
حسب حالة الطوارئ الصحية

5 أكتوبر 2020نون بريس
تفريق وقفة احتجاجية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية 

الوطنية حاملي الشهادات أمام مقر وزارة التربية الوطنية مع 
إفادات بوجود مصابين في صفوف المحتجين

7 أكتوبر 2020نون بريس
تم تفريق وقفة لألساتذة المتعاقدين أمام المديرية اإلقليمية 

لوزارة التربية الوطنية بطرفاية مع إفادات بوجود إصابات 
بينهم

السلطات األمنية تفرق احتجاجات "األساتذة المتعاقدين" 5 نونبر 2020هيسبريس
بمدن المملكة 

غضب تعليمي" يرافق تفريق القوة العمومية احتجاج 23 نونبر 2020هيسبريس
"أساتذة التعاقد

تفريق مصلين منتمين لجماعة العدل واإلحسان رفعوا 11 دحنبر 2020زنقة 20 
شعارات ضد “التطبيع” داخل مسجد بفاس!

توقيف شخص بعد صاة الجمعة بسطات بسبب االحتجاج 12 دجنبر 2020أخبارنا المغربية
ضد التطبيع

 الدار البيضاء وقفة احتجاجية عقب صاة الجمعة واألمن 25 دجنبر 2020لكم
يتدخل

السلطات تفض وقفات احتجاجية للمتعاقدين وتعتقل منهم 30 دجنبر 2020العمق 
3 بخنيفرة
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المضمونالتاريخالمصدر

2 ماي 2020المساء
قامت ساكنة دواوير جماعة عين معطوف بتاونات بمسيرة مشيا 

على األقدام لاحتجاج على تأخر استفادتهم من الدعم المخصص 
لألسر المتضررة من الجائحة

15 ماي 2020فبراير
احتجاج مجموعة من المواطنات والمواطنين أمام عمالة بركان 

بسبب عدم توصلهم بإعانات صندوق كورونا بالرغم من 
توفرهم على بطاقة راميد

15 ماي 2020شوف تي في
عشرات العامات والعمال تظاهروا أمام شركة متخصصة في 

التلفيف بإقليم اشتوكة آيت باها نتيجة عدم استكمال صرف 
تعويضات الجائحة المخصص ألمثالهم

16 ماي 2020المغرب 24
شهد مركز المنزل إقليم صفرو ودوار تازارت أيت سغروشن 

بإقليم تازة... وقفات احتجاجية لعدم استفادتهم من دعم 
صندوق كورونا

27 ماي 2020المساء
ساكنة الدار الحمراء إقليم صفرو ينظمون مسيرة على 

األقدام في اتجاه مجلس العمالة بسبب إقصائهم من قفة 
المساعدات

29 ماي 2020اليوم 24
ساكنة جماعة سيدي لحسن إقليم صفرو نظمت مسيرة 
قطعت 10 كلم لاحتجاج عن عدم استفادتها من الدعم 

المخصص لألسر الفقيرة

3 يونيو 2020المغرب 24
ساكنة دوار الزاوية بجماعة مطماطة يحتجون على عدم 
توصلهم باإلعانات الغذائية المخصصة لألسر الفقيرة 

والمحسوبية التي ينهجها الشيخ

9-3 االحتجاج على عملية الدعم المقدم لألسر الفقيرة
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وكالة المغرب 
العربي لألنباء

22 مارس
23 مارس

2020

بعد أن عرفت كا من مدن طنجة وتطوان وفاس مسيرات قادها 
"أشخاص ينتمون إلى تيارات إساموية" احتجاجا على الحجر 

الصحي. قامت السلطات األمنية بإلقاء القبض على المحرضين 
األساسيين ومتابعتهم من طرف النيابة العامة. إذ تم اعتقال 

شخصين بطنجة و آخربن بتطوان وخمسة بمدينة فاس

15 غشتبني تجيت نيوز
2020

دخول عاطلي بني تجيت الحاملين للشواهد في اعتصام من 
أجل:

- االستجابة لطلبهم المرتبط بالشغل
- إطاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

شمس نيوز

22 غشت
1 شتنبر
9 شتنبر
2020

فض االعتصام واعتقال 7 منهم ومتابعتهم
اعتصام عائات المعتقلين

مسيرة تضامنية داخل المدينة واعتصام العائات

13 أكتوبر فبراير كوم
2020

استئناف الحكم االبتدائي الذي أصدرته المحكمة االبتدائية 
ببوعرفة يقضي لكل واحد من المعتقلين بمدد مختلفة

اليوم 24

14 يوليوز
24 شتنبر 

2020

قام مجموعة من الشباب بوقفة احتجاجية أمام مستشفى 
جرادة، ترقبا إلخراج جثمان أحد العمال الذي قضى بعد انهيار 

منجم للفحم، ومرت الوقفة بسام لكن بعد ذلك تم إلقاء 
القبض على أربعة من الحضور في الوقفة ثاثة منهم سبق 
أن اعتقلوا من قبل وتمت متابعتهم بسبب خرق حالة الطوارئ 

الصحية، و انضاف إلى األربعة خمسة معتقلين آخرين

14 يوليوزنون بريس
2020

بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بسبب العطش الذي تعاني منه 
ساكنة دوار حاحة المعصرة بمحاميد مراكش. اعتقلت امرأة 

وتمت متابعتها

9-4 احتجاجات ومتابعات
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2 يوليوز  2020هسبريس
جمعية أرباب النقل ووكاالت النقل الدولي والوطني بتزنيت تنظم 

وقفة احتجاجية للمطالبة بالتدخل العاجل وإيجاد الحلول الناجعة 
لمطالبهم.

أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأن الوزارة تتجه 14 يوليوزأخبارنا المغربية
نحو رفع الطاقة االستيعابية للحافات إلى 9.75

14 أكتوبرهوية بريس

سائقو الطاكسيات بالدار البيضاء يحتجون بالشارع العام 
ويوقفون حركة خطوط الطاكسيات بالمدينة بسبب عدم 

استفادتهم من الدعم المقدم من طرف صندوق الضمان 
االجتماعي.

المضمونالتاريخالمصدر

Le 36013 يوليوز
على إثر اتخاذ قرار إغاق األنشطة التجارية نتيجة استفحال انتشار 

الوباء على الساعة الثامنة مساءا قام تجار بعض األحياء بطنجة 
بوقفات احتجاجية ضد القرار.

أدى قرار إغاق المحات التجارية بمدينة القنيطرة على الساعة 16 شتنبراليوم 24
السادسة مساء إلى احتجاجات التجار.

12 أكتوبرنون بريس
تجار األسواق األسبوعية ينظمون مسيرة احتجاجية نحو عمالة 

إقليم تازة من أجل إعادة فتح األسواق األسبوعية بالمدينة 
واإلقليم.

9-5 احتجاجات المهنيين

1- مهنيو النقل

2- التجار
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Le 360احتجاج عمال القطاع السياحي بأكادير22 شتنبر

منتسبون لقطاع تنظيم الحفات ينظمون وقفة احتجاجية 17 أكتوبراليوم 24
بأصيلة للمطالبة باستئناف العمل.

مهنيو قطاع الحفات ببني مال يحتجون في وقفة أمام مقر 30 شتنبرنون بريس
الوالية للمطالبة باستئناف العمل وغيرها من المطالب.

Le 360مستخدمو الحمامات الشعبية بسطات ينظمون وقفة 19 أكتوبر
احتجاجية بسبب استمرار إغاق الحمامات.

ساكنة موالي يعقوب ينظمون مسيرة للمطالبة بفتح الحامة 14 أكتوبرنون بريس
التي تعتبر مصدر رزقهم.

3- احتجاجات أصحاب المهن األخرى

المضمونالتاريخالمصدر

12 مايشوف تيفي
نظمت األطر الصحية بمستشفى بويزكارن وقفة احتجاجية بسبب 
ظروف العمل من إيواء وتغذية وسوء التنظيم بخصوص مواجهة 

الجائحة.

12 غشتالمغرب اليوم
نظمت األطر الطبية بطنجة وقفة احتجاجية أمام مستشفى 
محمد الخامس بعد طردهم من الفنادق التي كانوا يقيمون 

فيها أثناء الحجر الصحي.

7 أكتوبراليوم 24
التنسيقية الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة تنظم وقفة 
احتجاجية داخل مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمراكش 

بسبب استثنائها من التحفيز في مواجهة الجائحة.

21 أكتوبرالعيون أونالين
نظمت األطر الصحية وقفة أمام إدارة المستشفى الجهوي 

بالعيون بسبب الوضع الكارثي بمستشفى موالي الحسن بن 
المهدي.

9-6 احتجاجات األطر الصحية
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نظمت األطر الصحية بالجديدة وقفة احتجاجية أمام مستشفى 19 غشتمجلة 24
محمد الخامس تنديدا بالمحسوبية وسوء التسيير.

Le 360دعوة لوقفة األطر الصحية بسبب سوء التسيير والخروقات 6 أكتوبر
بالمركز الصحي الحضري بالدريوش

بوابة قصر 
22 أبريلالسوق

وقفة احتجاجية لألطر الصحية للمركز الصحي 20 غشت 
بكلميمة بسبب النقص الحاصل في الموارد البشرية 

والوسائل الطبية.

11 غشتعبر
نظمت األطر الصحية وقفة في فضاء المركز االستشفائي 

الجامعي محمد السادس ضد الحوار المغشوش وعدم تلبية 
مطالبهم في التحفيز المادي والمعنوي. 

الدار البيضاء
16 أبريلألبوم

األطر الصحية تنظم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الصحية 
بسطات بسبب االختاالت والخروقات التي تطال الموارد 

البشرية بالمندوبية.

المضمونالتاريخالمصدر

خرج مئات من ساكنة سايس فاس في وقفة احتجاجية بسبب 14 يوليوزنون بريس
ارتفاع فواتير الكهرباء يطالبون بمراجعتها

خرج عشرات من ساكنة دواوير جماعة موالي عبد الكريم بإقليم 21 غشتنون بريس
تاونات في مسيرة للمطالبة بالتزود بالماء الصالح للشرب.

مسيرة احتجاجية دعت لها جمعيات المجتمع المدني بوادي زم 26 شتنبرنون بريس
لاحتجاج على غاء فواتير الكهرباء.

9-7 احتجاجات على غالء فواتير الماء والكهرباء و ضد العطش
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Le 36011 غشت

دعت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس إلى تنظيم وقفة 
رمزية احتجاجا على ما وصفته " اإلهمال والتقصير الذي تعرض 
له أحد المحامين بمستشفى الحسن الثاني بفاس والذي توفي 

بالجائحة. 

21 ماياليوم 24
نظمت ساكنة جماعة الصهريج بالعطاوية إقليم قلعة السراغنة 
مسيرة للمطالبة بالتحقيق في وفاة مواطن أثناء احتجاجه ضد 

حرمانه من قفة رمضان.

عشرات من عمال إحدى الشركات الخاصة بالبناء ينظمون 24 أبريلشوف تيفي
وقفات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتأدية أجورهم.

إضراب مفتوح ب 12 مدينة مغربية ألرباب النقل السياحي 13 غشتنون وطنية
المطالبين بإنقاذهم من اإلفاس نتيجة كورونا.

Le 360األطباء الداخليون بفاس يعلنون التوقف عن المداومة 20 غشت
بالمستعجات بسبب انعدام شروط السامة.

المضمونالتاريخالمصدر

وكالة المغرب 
12 دجنبر 2020لألنباء

العيون - نظمت تنسيقية حزب االستقال بالجهات الجنوبية الثاث، 
اليوم السبت بساحة المشور بالعيون، مهرجانا خطابيا تأييدا لقرار 

الواليات المتحدة األمريكية، بموجب إعان وقعه رئيسها، االعتراف 
بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه

مهرجان خطابي بالطرفاية ردا للجميل … باعتراف أمريكا 17 دجنبر 2020الوطن ميديا
بمغربية الصحراء

مسيرة ل 15 ألف مواطن من تنغير وقلعة مونة لإلشادة 16 دجنبر 2020هبة بريس
بالقرار االمريكي

وكالة المغرب 
سيدي بنور - نظم المئات من المواطنين من مختلف الشرائح 16 دجنبر 2020لألنباء

االجتماعية، اليوم األربعاء بسيدي بنور، مسيرة حاشدة

مسيرات لتأييد االعتراف األمريكي بالصحراء16 دجنبر 2020الصباح

9-8 احتجاجات أخرى مرتبطة بالجائحة وإضرابات

9-9 تظاهرات أخرى:
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نص اتفاقية 
مارس 2020شراكة 

اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الضمان االجتماعي والكونفدرالية 
العامة لمقاوالت المغرب من أجل مواكبة القطاعات الهشة المتضررة من 

الحجر الصحي ما بين 15 مارس و30 يونيو 2020

بالغ وزارة 
9 أبريل 2020الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية باغا حول مسطرة التصريح الخاصة باألشخاص 
غير المسجلين في خدمة راميد والذين يعملون في القطاع غير 

المهيكل

29 أبريل 2020ميدي 1 تيفي
توضيح وزير الداخلية في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية 

والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب "استفادة 51 مليون 
أسرة من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا"

عاجل.. وقاحة. دعم كوفيد 19، مواطن يستفيد من 1000 درهم أنا الخبر
وفي حسابه البنكي 10 مليون سنتيم وهذا كان عقابه

غريب جدا.. سرقة "مليون ونصف "من سيدة كانت تنتظر دورها 23 ماي 2020أخبارنا
للحصول على قفة رمضان

وزير الشغل واإلدماج المهني: الدعم المقرر حتى اآلن ينتهي في 23 يونو 2020اليوم 24
شهر يونيو والفندقة والمطاعم والخدمات األكثر تضررا بالجائحة

فضيحة.. رئيس جماعة يستفيد من دعم صندوق كورونا27 يونيو 2020هوية بريس

أنباء عن شروع الداخلية في اعتقال من ثبت استفادتهم من 4 يوليوز 2020أخبارنا
دعم كورونا بشكل غير مستحق

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يعلن تمديد أجل طلب 16 شتنبر 2020اليوم 24
االستفادة من الدعم الخاص بمهني السياحة

االتحاد العام للمقاوالت بالمغرب والصندوق الوطني للضمان 6 أكتوبر 2020اليوم 24
االجتماعي ينشئان خدمة وساطة جديدة

Telé Maroc2020 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يعفي مقاوالت من 9 أكتوبر
ذعائر التأخير والغرامات بشروط

10

الحق في الشغل والحماية االجتماعية
10-1 إجراءات 
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للحصول على التعويضات.. مطالب بالتدخل بوكاالت الصندوق الوطني 23 مارس 2020العمق
للضمان االجتماعي أمام االزدحامات الكبيرة على أبوابها

الصم والبكم: غياب لغة اإلشارة، ال علم لنا بشأن التعويضات 20 أبريل 2020اليوم 24
الحكومية للمتضررين من كورونا

Telé Maroc2020 عبد الوافي لفتيت )وزير الداخلية(: أشخاص لم يستحقوا دعم كورونا 29 أبريل
وأخذوه وآخرون يستحقونه لم يتوصلوا به

حزب االستقال يسجل اختاالت في توزيع "الدعم" ويدعو الحكومة فاتح ماي 2020المساء
إلى اعتماد الشفافية

مطالب بجير ضرر أزيد من 55 ألف محل تجاري في طنجة15 ماي 2020اليوم 24

بعد إقصائهم نشطاء يطالبون بتمكين أصحاب "راميد " بالعالم 15 ماي 2020المساء
القروي من دعم صندوق كورونا

سكان "آيت عباس" ضواحي أزيال يشتكون الفقر وعدم "التكافؤ" 23 ماي 2020اليوم 24
في توزيع المساعدات االجتماعية

Le 3602020 عاجل.. وزير الشغل: 2228 عاما وعاملة منزلية مصرح بهم 29 شتنبر
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

Telé Maroc2020 مدير الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يصرح بأن 700 فاتح أكتوبر
ألف أجير لم تشملهم التغطية الصحية

10-2 االختالالت
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باغ صحفي حول تعزيز خدمة التواصل مع الرأي العام ومهنبي الصحة 15 مارس 2020بالغ وزارة الصحة
حول مرض كوفيد 19

نصائح وتوجيهات حول ارتداء الكمامات وطريقة التخلص منها6 أبريل 2020بالغ وزارة الصحة

المضمونالتاريخالمصدر

17 مارس 2020اليوم 24

أكدت وزارة الصحة أن المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور 
المغرب بالدار البيضاء ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس 

بالرباط هي الجهات الوحيدة المخولة والمرخصة لها بإجراء التحاليل 
البيولوجية للتأكد وتتبع فيروس سارس كوف 2. كورونا

28 أبريل 2020هوية بريس
كشف أحد المستشارين أن الملك محمد السادس أمر بإرسال 
تجهيزات طبية وأطر صحية إلى ورززات ... وأمر بتزويد اإلقليم 

بمختبرين اثنين للكشف عن فيروس كورونا

لرفع عدد الكشوفات اليومية مختبرات كورونا تدخل خمسة مدن 5 ماي 2020اليوم 24
جديدة: مكناس، الراشيدية، الناظور، بني مال وتطوان

26 مختبر عمومي يكشف حاالت كورونا ووزارة الصحة تفتح 20 يوليوز 2020اليوم 24
باب الترخيص للقطاع الخاص

وزارة الصحة تعلن عن مراكز الفحوصات المتخصصة لتشخيص يوليوز 2020وزارة الصحة
مرض كوفيد 19 وقد وصل عددها إلى 74 مركز عموميا

المعهد الوطني 
14 شتنبر 2020للصحة

نشر المعهد الوطني للصحة على موقعه اإللكتروني الئحة 
المختبرات الخاصة المرخص لها بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس 
كورونا )الرباط- سا- القنيطرة )2(، أكادير )1(، الدار البيضاء سطات 

)8(، طنجة تطوان الحسيمة )3(، فاس مكناس )4((

11

الحق في الصحة
11-1 التحسيس والتواصل 

11-2 تطور عدد المختبرات 
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معهد باستور يستقبل ما بين 30و50 عينة يوميا21 مارس 2020النهار المغربية

رقم قياس 856 تحليله لكشف كورونا خال 24 ساعة10 أبريل 2020اليوم 24

بلغ عدد التحاليل المخبرية في آخر 24 ساعة 161316 أبريل 2020أخبارنا المغربية

المغرب يرفع عدد التحاليل للكشف عن كورونا إلى 10 آالف 18 ماي 2020هسبريس
اختبار يوميا

المضمونالتاريخالمصدر

كشف وزير الصحة أن المغرب يتوفر حاليا على 44 مستشفى مخصص 18 مارس 2020هوية بريس
الستقبال الحاالت المصابة بوباء كورونا المستجد

 LE Desk
كورونا. المستشفى العسكري الميداني ببنسليمان جاهز للعمل في 3 أبريل 2020بالعربية 

أية لحظة

بطاقة استيعابية تصل 700 سرير.. مستشفى ميداني جديد 5 أبريل 2020اليوم 24
في فضاء معارض البيضاء

الستقبال حاالت جديدة لمصابين بكورونا.. رفع الطاقة 6 أبريل 2020كيفاش
االستيعابية لمستشفى موالي يوسف بالدار البيضاء

المغرب ينشئ مستشفيات ميدانية عسكرية ومدنية لمواجهة 6 أبريل 2020هسبريس
كورونا

وتيرة إنجاز المستشفى الميداني بالدار البيضاء تسير وفق 12 أبريل 2020يا بالدي
البرنامج الزمني المحدد للمشروع

11-3 التحسيس والتواصل 

11-4 تطور عدد المستشفيات وتوسيعها
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المضمونالتاريخالمصدر

24 مارس 2020نون وطنية
المكتب الشريف للفوسفاط يقوم بتأهيل 4 مستشفيات بإقليم خريبكة. 

ومجموعة من الغرف المعزولة لمستشفى محمد الخامس بآسفي 
الستعمالها في الحجر الصحي

وزارة الصناعة تتعاقد مع شركة ببرشيد لتزويد مستشفيات المغرب فاتح أبريل 2020المساء
بالمنتوجات الطبية من النسيج

لشراء 1000 سرير لإلنعاش و100 ألف عدة ألخذ العينات، فاتح أبريلكيفاش
ملياري درهم من "صندوق كورونا" لقطاع الصحة

المضمونالتاريخالمصدر

تنفيذا للتوجيهات الملكية، الطب العسكري يتعبأ لتعزيز خدمات مجموعة 27 مارس 2020كيفاش
من المستشفيات

29 مارس 2020وزارة الصحة
أصدرت وزارة الصحة إعانا حول فتح باب االنخراط أمام المتقاعدين 

واألطباء العامين واالختصاصيين والممرضين في مختلف 
التخصصات من أجل تقديم ترشيحاتهم للعمل التطوعي

أصدرت وزارة الصحة مراسلة تعلق منح الرخص السنوية 3 غشت 2020وزارة الصحة
للشغيلة الصحية و دعوة األطباء للعودة من عطلهم

المضمونالتاريخالمصدر

إجراءات صارمة تنتظر المغاربة في األيام الثاثة المتصلة بالعيد21 ماي 2020المغرب 24

تدابير صحية صارمة لحماية المصلين بمسجد الحسن الثاني بالدار 13 غشت 2020بيان اليوم
البيضاء

أكتوبر 2020وزارة األوقاف
أصدرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية بروتوكوال إلعادة 

فتح المساجد يتضمن اإلجراءات االحترازية والوقائية من 
فيروس كوفيد 19

11-5 دعم وتجهير المستشفيات 

11-6 دعم الموارد البشرية لمواجهة الجائحة 

11-7 تدابير حماية الصحة من الجائحة 
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المضمونالتاريخالمصدر

فيروس كورونا يفتك بعائلة طبيب بمكناس6 أبريل 2020األخبار

مدن مغربية أصبحت بؤر عائلية لجائحة كورونا 174 أبريل 2020الوظيفة كلوب

جنازة ناشط جمعوي تنشر كورونا في مدينة طنجة12 ماي 2020هسبريس

القصة كاملة إلصابة فيروس كورونا التاجي13 ماي 2020أخبارنا المغربية

تفاصيل الجنازة التي عصفت بقائد في الدار البيضاء15 ماي 2020اليوم 24

كورونا يصل إلى مناطق نائية... أسر بكاملها أصيبت بالوباء...11 غشت 2020اليوم 24

بؤر عائلية تسببت فيها جنائز و أخرى مهنية7 شتنبر 2020كيفاش

حفل زفاف يتسبب في ظهور بؤر عائلية بأسا زاك20 شتنبر 2020شوف تيفي

المضمونالتاريخالمصدر

إخضاع مركز صحي للحجر الطبي بالقنيطرة بعد التأكد رسميا من إصابة 13 أبريل 2020أخبارنا المغربية
طبيبة بكورونا

القاعدة العسكرية بابن جرير تتحول إلى بؤرة لكورونا. عدد اإلصابات 18 أبريل 2020اليوم 24
بالفيروس يرتفع إلى 157 جنديا

72 حالة إصابة بكورونا في الحاجب تعود لعناصر من الحرس 9 ماي 2020اليوم 24
الملكي

إغاق األحياء الشعبية المحيطة ببؤرة ثكنة القوات المساعدة 17 ماي 2020اليوم 24
بفاس

ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في صفوف حرس اإلقامة 20 ماي 2020اليوم 24
الملكية ببوزنيقة

إصابة عدد كبير من المسؤولين األمنيين ورجال الشرطة بمراكش 19 غشت 2020هوية برس 
بفيروس كورونا

كورونا تتوغل في محاكم المملكة وسط مخاوف تفشي الوباء فاتح شتنبر 2020نون بريس
بين الموظفين والمواطنين

11-8 البؤر العائلية 

11-9 بؤر في المؤسسات العمومية 
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المضمونالتاريخالمصدر

عامات مصنع عين السبع يفجرن "قنبلة"من العيار الثقيل16 أبريل 2020فبراير

إلغاق مصحتين خاصتين بعد إصابة طبيبة بكورونا2ماي 2020كيفاش

أول تعامل صارم مع بؤرة برشيد سببها معمل كاباج20 ماي 2020الحدث بريس

18 مستخدما بكورونا. إغاق سوق ممتاز بمراكش21 ماي 2020اليوم 24

إصابات اللة ميمونة في ارتفاع.. تفاصيل التوزيع الجغرافي16 يونيو 2020اليوم 24

أغلبهم من مصنع "رونو طنجة" تسجيل 9 إصابات في تطوان16 يونيو 2020اليوم 24

أخبارنا 
انفجار بؤرة جديدة لكورونا و استنفار بمدينة سا مع إغاق 13 غشت 2020المغربية

منطقة بأكملها عند منتصف الليل

رعب في آيت ملول.. تسجيل أكثر من 100 إصابة بكورونا في 21 غشت 2020كيفاش
مصنع للباستيك

المضمونالتاريخالمصدر

وزير الصحة يأمر بإجراء دراسة حول أسباب ارتفاع وفيات كورونا في الشمال14 يوليوز 2020اليوم 24

هكذا فسر خبير معهد باستور ارتفاع عدد وفيات كورونا15 غشت 2020أخبارنا المغربية

هذه عوامل ارتفاع وفيات كورونا بطنجة22 غشت 2020اليوم 24

وزير الصحة: الدخول المدرسي وحركية الساكنة الكثيفة وراء ارتفاع 27 شتنبر 2020اليوم 24
حاالت اإلصابة بكورونا في البيضاء

وزير الصحة يعترف: اإلبقاء على عيد األضحى من أسباب 21 أكتوبر 2020كيفاش
االنتشار الكبير لفيروس كورونا

11-10 بؤر مقاوالتية 

11-11 تطور عدد الوفيات 



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

150

المضمونالتاريخالمصدر

المنظومة الصحية بجهة الشمال تصارع ارتفاع أعداد المصابين17 أبريل 2020اليوم 24

بعد اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.. سلطات طنجة تتجه الستغال 3 غشت 2020نون بريس
الحي الجامعي الستقبال مصابين بكورونا

تصريح صادم... أقسام اإلنعاش بالدار البيضاء ممتلئة والشباب 13 غشت 2020هوية بريس
ضمن الحاالت الحرجة

افتتاح وحدة جديدة للتكفل بمرضى كورونا في طنجة بعد 13 غشت 2020كيفاش
تجهيزها

والي جهة الرباط ألطباء: نحتاج مصحاتكم الخاصة، الفيروس في 17 غشت 2020فبراير 
تصاعد وما عندي ما نخبي عليكم

بعد تدهور الوضع الصحي... وزير الصحة يزور مراكش22 غشت 2020فبراير 

Le 3602020 نقابة تحذر من الوضعية داخل المركز االستشفائي الجهوي ببني 23 غشت
مال

جهاز سكانير مشترك بين المرضى العاديين ومرضى كورونا 12 شتنبر 2020اليوم 24
بالمستشفى الجامعي بفاس 

11-12 وضعية المستشفيات 

المضمونالتاريخالمصدر

وزير الصحة يعفي مدير مستشفى سا17 مارس 2020اليوم 24

في زمن كورونا: قرارات هامة و صارمة من وزير الصحة طالت عدة 19 ماي 2020الحدث بريس
مسؤولين

11-13 قرارات وإعفاءات 
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المضمونالتاريخالمصدر

أطباء "ابن رشد" يناشدون سكان البيضاء لمنحهم غرفا يبيتون فيهامارس 2020فبراير

أطباء الرباط يوجهون نداء استغاثة لوزير الصحة... ندرة وتمييز في 24 مارس 2020اليوم 24
توزيع الكمامات والقفازات يهددان سامتهم الشخصية

طرد ممرض بسبب تدوينة يشتكي فيها هزالة الوجبات الغذائية 25 ماي 2020المساء
المقدمة لألطر الطبية والتمريضية

أطباء بطنجة يطالبون بآليات الحماية ووسائل التعقيم1 أبريل 2020األخبار

كورونا تدفع األطر الصحية لمراسلة وزير الصحة.. ومطالب بتعزيز 8 غشت 2020اليوم 24
العرض الصحي في المستشفيات

كورونا يصيب 825 ممرضا بالمغرب18 أكتوبر 2020هوية بريس

المضمونالتاريخالمصدر

الهيئة الوطنية 
للطبيبات 
واألطباء

23 مارس 2020
أصدرت الهيئة الوطنية للطبيات واألطباء – المجلس الوطني – باغا 

للمواطنة تخبر فيه أن المجالس الجهوية ستضع أرقاما هاتفية في 
مجموعة من المدن رهن اإلشارة لاستشارة والعاج النفسي

أطباء وجدة يطلقون حملة لتوفير مخزون من وسائل الوقاية لمعالجي 26 مارس 2020اليوم 24
المصابين بكورونا

بادرة تزيح الستار عن معاناة "محاربات الجائحة في 21 ماي 2020هسبريس
المستشفيات"

كورونا. منتجو ومهنيو الفن في الدار البيضاء يشيدون وحدة 7 أبريل 2020اليوم 24
لاختبار والفحص

صندوق الضمان االجتماعي يضع مصحاته رهن إشارة السلطات 18 أبريل 2020األخبار
في الحرب ضد كورونا

11-14 وضعية الشغيلة الصحية 

11-15 نماذج لدعم العرض الصحي 
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المضمونالتاريخالمصدر

5000 متطوع مغربي يخضعون للتجارب السريرية هذا األسبوع24 يوليوز 2020تيلي ماروك

18 غشت 2020الصحراء
أكد وزير الصحة أن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة 

ب كوفيد 19 للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد 
للفيروس في آجال مناسبة

المغرب يوقع اتفاقيتين مع مختبر صيني متخصص في إنتاج 21 غشت 2020نون بريس
لقاح كورونا

أخبارنا 
عاجل، خبير بمعهد باستور: " االستباق إلى اتفاق الصين... 23 غشت 2020المغربية

ضربة معلم برافو"

فريق االستقال بالبرلمان لوزير الصحة: المغاربة ليسوا حقل 24 غشت 2020شوف تيفي 
تجارب.. تقديم ضمانات للمتطوعين

المضمونالتاريخالمصدر

المغرب: انطاق حملة التلقيح ضد كورونا يثير الكثير من التساؤالت7 - ديسمبر - 2020القدس العربي

الملك المغربي يأمر باعتماد التطعيم المجاني ضد كورونا8 دجنبر 2020العربي الجديد

اللقاح “الصيني” أغلى اللقاحات.. مجانية التلقيح ستكلف 11 دجنبر2020اليوم 24
المغرب أزيد من 10 مايير درهم

المغرب سيستعمل اللقاحين الصيني والبريطاني فقط16 ديسمبر 2020الشرق األوسط

المغرب ينتظر وصول جرعات لقاح »سينوفاك« الصيني 20 دجنبر 2020سكاي نيوز عربية
)رويترز(

المغرب.. "لمسات أخيرة" قبل إطاق حملة تلقيح كورونا24 دجنبر 2020هيسبريس

القناة المغربية 
24 دجنبر 2020الثانية

المغرب يتوصل بـ65 مليون جرعة من لقاحْين ضد "فيروس 
كورونا"

وزير الصحة: تم اقتناء 65 مليون جرعة من لقاح كورونا 
واالستعدادات جارية النطاق عملية التلقيح

11-16 نماذج لدعم العرض الصحي 

11-17 االستعدادات للتلقيح ومجانتيه: 
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المضمونالتاريخالمصدر

أزمة كورونا.. الوالي مهيدية يحظر قطع الماء والكهرباء عن السكان18 مارس 2020المغرب24

الداخلية تأمر شركات الماء والكهرباء بوقف توزيع الفواتير خال 23 مارس 2020الصحيفة. كوم
"الطوارئ"

المكتب 
4 أبريل 2020الوطني 

أصدر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باغا 
حول تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير الى غاية نهاية حالة 

الطوارىء

خبر سار للمواطنين بخصوص فواتير الماء والكهرباء وذلك بمنح 23 يونيو 2020نون بريس
تسهيات في أداء لفواتير

عاجل.. تدابير عاجلة لحل أزمة الماء بمدينة مكناس10 يوليوز 2020أخبارنا المغربية

ازمة ندرة الماء.. نائب رئيس جهة سوس ماسة: الجهة ستشهد 18 أكتوبر 2020هوية بريس
إحداث 30 سد تلي جديد

المضمونالتاريخالمصدر

مغاربة عطشى في عز كورونا -سكان دوار اندمل جماعة بيكودين عمالة 21 مارس 2020المغرب 24
تارودانت يعانون بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب

بني مال.. غاء فواتير الماء والكهرباء والتهديد بسحب عدادات 22 يونيو 2020اليوم 24
المنازل يغضب المجتمع المدني

مكناس تمضي ليلة من دون ماء والمكتب الوطني للماء يسارع 12 يوليوز 2020اليوم 24
الزمن إليجاد حل لألزمة

12

الحق في الماء
12-1 اإلجراءات: 

12-2 احقاق الحق في الماء وحمايته: 
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تلوث مياه الشرب يخرج ساكنة حي ليراك بفاس لاحتجاج13 يوليوز 2020بوابة نون

أزمة العطش تصل العيون وتغضب ساكنة المدينة16 يوليوز 2020بوابة نون

بعد كورونا والحرارة.. العطش يهدد طنجة24 يوليوز 2020كيفاش كوم

سكان شيشاوة يشتكون من اقطاعات المتكررة للماء الصالح 16 أكتوبر 2020اليوم 24
للشرب

المضمونالتاريخالمصدر

كورونا تبخر آخر قطرة ماء في هوامش تيزنيت.. مواطنون يعانون من 28 غشت 2020اليوم 24
ندرة الماء

فيديو.. ساكنة الهرارش للوالي المهدية: كنموتو بالعطش والعزلة 16 أكتوبر 2020فبراير كوم
شوف فينا شوفة الخير

12-3 احترام الحق في الماء:
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المضمونالتاريخالمصدر

بالغ والية جهة مراكش 
آسفي

14 مارس 
2020

أصدرت والية مراكش باغا حول االجتماع الذي عقدته مع السلطات 
المحلية ورؤساء المجالس المنتخبة والمديرية الجهوية للصحة...

بخصوص تعقيم وتحسين الظروف الصحية داخل األسواق وغيرها.

بالغ وزارة الفالحة 
والصيد البحري والتنمية 
القروية والمياه والغابات

14 مارس 
2020

أصدرت وزارة الفاحة باغا صحفيا حول مواصلة تزويد كل 
األسواق بالخضر والفواكه والقمح والمنتجات الحليبية واألسماك 

الطرية... لتغطية حاجيات المواطن/المواطنة

16 مارس بالغ وزارة الفالحة
2020

أصدرت باغا ثانيا حول كوفيد 19 تموين األسواق بالمنتجات 
الفاحية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة.

17 مارس بالغ وزارة الفالحة
2020

أصدرت وزارة الفاحة باغا ثالثا حول كوفيد تعزيز التموين 
المباشر للمحات التجارية المتوسطة والكبرى من الفواكه والخضر 

من قبل المنتجين.

بالغ وزارة االقتصاد 
والمالية وإصالح 

اإلدارة

18 ماي 
2020

أصدرت وزارة المالية باغا حول وضعية تموين األسواق 
ومستوى األسعار وعملية مراقبة المحات اإلنتاجية والتخزين 

وصلت إلى 34.700 محا وسجلت 661 مخالفة.

22 مارس بالغ وزارة الداخلية
2020

مراسلة موجهة لوالة الجهات وعمال عماالت وأقاليم المملكة 
والمدراء الجهويون واإلقليميون لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة 

حول، موضوع : تعبئة وتوزيع قنينات غاز البوتان في نقاط البيع.

بالغ وزارة االقتصاد 
والمالية وإصالح 

اإلدارة

26 مارس 
2020

أصدرت وزارة المالية باغا حول عملية تتبع التموين واألسعار 
وعملية مراقبة األسعار.

13

الحق في الغذاء :
13-1 اإلجراءات الحكومية: 
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بالغ غرفة التجارة 
والصناعة والخدمات 

سوس ماسة

20 مارس 
2020

أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة   سوس ماسة 
باغا حول موضوع حث كافة تجار المواد الغذائية بكافة أصنافها 

للمرابطة واالستمرار في فتح محاتهم التجارية.

بالغ وزارة الداخلية 
والصناعة والتجارة 
واالقتصاد الرقمي

23 يونيو 
2020

أصدرت الوزارتان باغا حول ضرورة التقيد الصارم بالتدابير 
الوقائية واالحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية
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المضمونالتاريخالمصدر

عمالة إنزكان تفتح القاعات الرياضية إليواء األشخاص المشردين20 مارس 2020األخبار

إمزورن.. توفير مأوى للمشردين وذوي األمراض العقلية21 مارس 2020هوية بريس

استكمال جمع من ال مأوى لهم بمدينة القنيطرة23 مارس 2020مغرب يكو

حالة الطوارئ الصحية.. أشخاص من دون مأوى في الدار البيضاء 24 مارس 2020اليوم 24 
يعانون البرد والجوع وقلة النظافة

بالصور من الصويرة.. تخصيص القاعة المغطاة إليواء األشخاص 25 مارس 2020كيفاش
المشردين

Le 3602020 عاجل.. هذه حصيلة إيواء المشردين خال الحجر الصحي بالمغرب1 أبريل

المضمونالتاريخالمصدر

سابقة.. بسبب طلب "مهلة استرجاعية".. القضاء يؤجل تنفيذ حكم 13 مارس 2020اليوم 24
اإلفراغ ضد المرأة وأطفالها بسبب كورونا

المفكرة 
ال إخاء للمنازل في زمن كورونا في المغرب: سياسة "خليك في 18 مارس 2020القانونية

البيت" في قرار قضائي

اعتقال أم وابنها طردا امرأة وأبناءها الستة من منزل كراء ومحسن 25 مارس 2020اليوم 24
يتكفل باألسرة طوال مدة الحجر

في لفتة إنسانية.. قائد بمدينة مغربية خريبكة يعيد سيدة وأطفالها 25 مارس 2020صحيفة البدع
بعد طرد صاحب المنزل لها بسبب واجب الكراء

14

الحق في المأوى:
14-1 إيواء المشردين

14-2 الحماية من اإلفراغ
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كواليس 
رجل سلطة مغربي يضرب مثاال في الشهامة والمروءة بإعادة 26 مارس 2020اليوم

إسكان جزائريين طردهما صاحب المنزل الذي يكتريانه

المضمونالتاريخالمصدر

اعتقال مستشارة من "البيجيدي" عنفت عون سلطة بالسويهلة إثر هدم 16 أبريل 2020كشف 24
السلطة لمنزل عشوائي تابع لها

27 ابريل 2020هيسبريس

وفاة مسنة عقب هدم السلطات لبناء عشوائي بتاونات
توفيت امرأة ستينية، في طريق نقلها، اليوم االثنين، إلى 

المستشفى اإلقليمي لتاونات، بعد تدهور حالتها الصحية، عقب 
تنفيذ قائدة الملحقة اإلدارية الثانية بباشوية تاونات، مدعومة بأعوان 

السلطة المحلية والقوات المساعدة، لقرار هدم سور سبق للهالكة 
أن أقامته، قيد حياتها، بدون رخصة بمنزلها الكائن بحي واد الماح.

مروحية تنقل قائدا تعرض العتداء جسدي شنيع كان بصدد توقيف 8 ماي 2020 هوية بريس
أشغال بناء غير مرخص به بإقليم الفحص أنجرة

طنجة، عنصر من القوات المساعدة يتلقى طعنة تزامنا مع يوم 24 ماي 2020لو 360
العيد وذلك خال عملية هدم بناء عشوائي

هدم مساكن عشرات من المواطنين بسا: حقوقيون يقضون 10شتنبر 2020اليوم 24
لياليهم تحت رحمة الحر والظام والحشرات الضارة

مواطنون في سا وبوقنادل يبيتون في الخاء ويطالبون ببديل 16 شتنبر 2020اليوم 24
عن مساكنهم المهدمة

بني مال.. السلطات تشن حملة لمحاربة البناء العشوائي وتهدم 27 شتنبر 2020اليوم 24
عددا من المنازل

14-3 هدم البيوت
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المضمونالتاريخالمصدر

14 مارس 2020بالغ مشترك
باغ مشترك لوزارة الداخلية ولوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة حول " توقيف الدراسة 
بجميع مؤسسات التربية والتكوين ال يعني إقرار عطلة مدرسية استثنائية.

باغ إخباري رقم 2 لوزارة التربية الوطنية حول تعليق الدراسة بجميع 14 مارس 2020بالغ
مؤسسات التربية والتكوين.

باغ إخباري رقم 3 لوزارة التربية الوطنية حول تدبير استثنائي 15 مارس 2020بالغ
للمؤسسات التعليمية خال فترة توقيف الدروس الحضورية.

باغ رقم 4 لوزارة التربية الوطنية حول انطاق التعليم عن بعد.15 مارس 2020بالغ

مذكرة -20
16 مارس 2312020

مذكرة وزارية إلى مديرة ومديري األكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين ومديري مؤسسات تكوين األطر والمديرات والمديرين 

اإلقليميين والسيدات والسادة المفتشين ومديرات ومديري 
المؤسسات التعليمية والسيدات والسادة األساتذة، في موضوع 

تفعيل " خطة االستمرارية البيداغوجية".  

أصدرت وزارة التربية الوطنية باغا تؤكد فيه توقيف الدراسة وعدم 16 مارس 2020بالغ صحفي
اعتبار ذلك عطلة.

18 مارس 2020بالغ إخباري
باغ وزارة التربية الوطنية حول منع الدروس الخصوصية الحضورية 
في مقرات المؤسسات الخصوصية أو داخل مراكز الدعم التربوي 

أو مقرات أخرى أو المنازل.

باغ لوزارة التربية الوطنية حول الشروع في إعطاء الدروس عن 18 مارس 2020بالغ إخباري
بعد بالنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

22 مارس 2020بالغ مشترك 
أصدرت وزارة التربية الوطنية ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد 

األخضر والرقمي، حول الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع 
المواقع والمنصات المتعلقة ب " التعليم أو التكوين عن بعد".

15

الحق في التعليم
15-1 االجراءات
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باغ لوزارة التربية الوطنية حول مواصلة الدراسة وتأجيل العطلة 29 مارس 2020بالغ إخباري
الربيعية.

باغ حول الحصيلة المرحلية لعملية التعليم عن بعد لوزارة التربية 2 أبريل 2020بالغ إخباري
الوطنية.

باغ إخباري حول إطاق رقم أخضر جديد متعلق باستعمال منصات 8 أبريل 2020بالغ إخباري
التعليم عن بعد.

تصريح لوزير التربية الوطنية حول تجربة " التعليم عن بعد".7 يوليوزتصريح

المضمونالتاريخالمصدر

مقرر وزاري 
5 غشت 2020رقم 29.20

أصدرت وزارة التربية الوطنية مقررا وزاريا بشأن تنظيم السنة الدراسية 
2020.2021 " قطاع التربية الوطنية " تحت شعار من أجل مدرسة 

متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة.

توضيح لوزير 
التربية في 

التلفزة
قدم وزير التربية الوطنية توضيحات بخصوص مقرر الوزارة الخاص 23 غشت 2020

بالدخول المدرسي.

باغ لوزارة التربية الوطنية حول إعفاء فئات من المتمدرسين من 22 غشت 2020بالغ إخباري
ارتداء الكمامة.

10 شتنبر 2020بالغ
باغ لوزارة التربية الوطنية حول الشروع في بث حصص التثبيت 

والمراجعة عن بعد في القنوات التلفزية الثاث: الثقافية، العيون 
واألمازيغية.

مجلس جهة الشمال يصادق على اتفاقية بقيمة 4 مايين درهم 6 أكتوبر 2020اليوم 24
لشراء العتاد المعلوماتي للمؤسسات التعليمية بطنجة.

أفاد وزير التربية الوطنية على أنه تم إغاق 229 مؤسسة تعليمية 14 أكتوبر 2020فبراير كوم 
تستقبل أزيد من 128 ألف تلميذ بعد اكتشاف إصابات بكورونا.

18 ماي 2020بالغ 
باغ وزارة التربية حول عدم استئناف الدراسة الحضورية في جميع 
المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة إلى غاية شتنبر وتنظيم 

امتحانات الباكلوريا.

أخبارنا 
قرار عاملي يقضي باعتماد التعليم عن بعد طيلة شهر شتنبر 1 شتنبرالمغربية

بإقليم تارودانت.
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ميدي 1 
تأجيل التعليم الحضوري إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بسيدي 6 شتنبرتيفي

يحيى الغرب.

دراسة تسجل ضعف رضا مئات الطلبة الجامعيين عن التعليم عن 15 ماي 2020هسبريس
بعد.

إدارة القسم الداخلي لمؤسسة تعليمية تحرم تلميذات قرويات 9 شتنبر 2020نون بريس
من متابعة دراستهن حضوريا.

إغاق األقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية يهدد تاميذ 4 أكتوبر 2020نون بريس
أحواز تازة بالهدر المدرسي.

بسبب تعاظم معاناتهم.. تاميذ العالم القروي يطالبون وزير 10 أكتوبر 2020هوية بريس
التربية الوطنية بفتح الداخليات.

نزوح تاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي أمر 1 يوليوز 2020شوف تيفي
غير طبيعي حسب وزير التربية الوطنية.

المضمونالتاريخالمصدر

أخبارنا 
حكم قضائي ينتصر لتلميذة رفض مدير مدرسة عمومية تسجيلها بعد 5 يوليوز 2020المغربية 

مغادرتها التعليم الخصوصي بمكناس. 

خاف المدارس الخاصة وأولياء األمور متواصل، حكم على مؤسسة 12 يوليوز 2020اليوم 24
خاصة بسا بتمكين أب من شهادة مغادرة ابنته.

احتجاز شهادة الباكالوريا يجر مدارس خاصة إلى المحاكم.24 يوليوز 2020شوف تيفي

أزمة المدارس الخصوصية وأولياء التاميذ تصل لمجلس المنافسة 30 يوليوز 2020اليوم 24
ومذكرة تقترح تسقيف األسعار.

اتهامات لمدارس التعليم الخصوصي بأخذ األطفال رهائن لابتزاز 4 أكتوبر 2020هوية بريس
والضغط على اآلباء لتحقيق أغراض تجارية. 

وزير الشغل: المدارس الخاصة صرحت ب 48 ألف توقف عن العمل 16 أبريل 2020اليوم 24
لاستفادة من صندوق كورونا.

15-2 االختالالت
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المضمونالتاريخالمصدر

وكالة المغرب 
رئاسة النيابة العامة: تعليمات حديدة لمكافحة العنف ضد المرأة خال فترة 30 أبريل 2020العربي لألنباء

الحجر الصحي

وكالة المغرب 
العيون.. إحداث منصة الكترونية للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا 03 ماي 2020العربي لألنباء

العنف

المصلي: أصبحنا نتوفر على 36 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف 03 يونيو 2020اليوم 24
خال فترة الحجر الصحي

المضمونالتاريخالمصدر

أربعيني يقتل زوجته وابن شقيقه ناحية أزرو7 ماي 2020هسبريس

فاس.. شخص اعتدى على زوجته وأقدم على االنتحار 27 ماي 2020كيفاش

Le3602020 إيموزار كندر. زوج يقتل زوجته بعصا ويلوذ بالفرار30 ماي

عاجل.. جريمة ببشعة تهز كلميم.. عسكري يقتل زوجته أمام أعين 30 يونيو2020أنا الخبر
أبنائها

عاجل.. استئنافية الحسيمة تدين شخصا بالمؤبد لتعنيفه زوجته 1يوليوز 2020اليوم 24 
حتى الموت

الشرطة توقف قاتل زوجته "ملثما" بمدينة كلميم01 يوليوز 2020هسبريس

أخبارنا 
عاجل.. مباشرة بعد خروجه من السجن شخص يرتكب جريمة قتل 23 شتنبر 2020المغربية

بشعة في حق زوجته

16

الحقوق اإلنسانية للنساء
16-1 إجراءات حكومية

16-2 قتل النساء
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المضمونالتاريخالمصدر

عاجل.. توقيف عشريني احتجز واعتدى جنسيا على مواطنة فرنسية من 19 يونيو 2020المغرب 24
أصول مغربية.

Le 3602020 عاجل.. هذا مصير نادلة باشتوكة تعرضت الغتصاب جماعي من  31 يوليوز
طرف عصابة

المغربي 
عاجل.. سائق اسعاف يغتصب مصابة بكورونا9 شتنبر 2020كوم

طنجة.. السجن لشاب اغتصب امرأة كبيرة في السن9 شتنبر 2020هوية بريس 

ميدي 1 
مراكش.. توقيف ثاثة أشخاص لاشتباه في تورطهم في قضية 16 أكتوبر 2020تيفي

تتعلق باالحتجاز واالعتداء الجنسي المقرون بالعنف

Le 3602020 عاجل.. اعتقال شاب وشقيقته بسا بعد محاولة اغتصاب سيدة 23 أكتوبر
متزوجة

اعتقال عون خدمة حاول اغتصاب مريضة بمستشفى السويسي25 أكتوبر 2020تلي ماروك

المضمونالتاريخالمصدر

أمن تطوان يدخل على خط قضية تشريد مواطنة اسبانية ألزيد من شهر2 ماي 2020المغرب 24

الجمعية المغربية لحقوق االنسان مبراكش تطالب بفتح تحقيق عاجل 23 يونيو 2020فبراير كوم
في تعنيف وطرد زوجة من بيتها

Le 3602020 ملكة جمال المحجبات تتعرض للتهديد بالقتل01 يوليوز

تطورات غير متوقعة في قضية طعن زوجة في مناطق حساسة 16 يوليوز 2020هوية بريس
بسبب " روتيني اليومي"

عاجل.. فيديو سيهز المغاربة والقضية خطيرة بزاف... شاب ربط 23 يوليوزشوف تيفي
صاحبتو وعراها وجلدها وصور الواقعة ونشرها فالفيسبوك

16-3 اغتصاب النساء

16-4 أشكال أخرى من أشكال العنف
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اخبارنا 
قبيل العيد... زوج يحاول "دبح" حماته بضواحي مراكش30 يوليوز 2020المغربية

Le 3602020 عاجل.. إيقاف شخص بالقنيطرة بسبب رش طليقته ب" الماء 29 غشت
القاطع"

عاجل في حادث غريب بطنجة.. زوج يرمي زوجته ب " الواد الحار"1 شتنبر 2020أنا الخبر
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المضمونالتاريخالمصدر

مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء تطلق برنامج التتبع عن بعد 11 ماي 2020شوف تيفي
لألطفال المستفيدين من العفو الملكي.

رئاسة النيابة 
16 ماي 2020العامة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية )21 س / رن ع( بتاريخ 16 مايو 
حول وضعية األطفال في تماس مع القانون خال حالة الطوارئ 

الصحية

22 ماي اليوم 24
2020

المصلي : 6300 طفل مشرد تم إيوائهم في 51 مركزا استعجاليا 
خال األزمة.

29 مارس وزارة التضامن
2020

أصدرت وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة 
باغا حول خطة عمل الوزارة في مجال وقاية وحماية األطفال في 

وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكالة المغرب 
العربي لألنباء

18 مارس 
2020

رئيس النيابة العامة يدعو إلى اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من 
كورونا في صفوف اإلحداث نزالء مراكز حماية الطفولة.

11 ماي جريدة الصحراء
2020

المرصد الوطني لحقوق الطفل يوفر منصة رقمية للتبليغ عن 
حاالت العنف ضد األطفال.

19 أكتوبر اليوم 24
2020

في ظل تزايد االعتداء وزارة التضامن تطلق حملة لحماية األطفال 
ضد العنف.

المضمونالتاريخالمصدر

عاجل .. أم " صفاتها" لوالدها في كازا30 أبريل ET2020 مغربي

خمسينية تقتل اثنين من أبناء زوجها القاصرين بمراكش2 غشت 2020فبراير

فضيع...أم تذبح طفليها من الوريد إلى الوريد بإقليم تازة29 ماي 2020مغرس

العثور على جثة طفل عدنان بعد أيام من اختفاءه.10 شتنبر 2020كيفاش

17

حقوق الطفل
17-1 اإلجراءات 

17-2 قتل األطفال 
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المضمونالتاريخالمصدر

اعتقال ثاثيني متورط في قضية اغتصاب فتاة قاصر نواحي اشتوكة 2 أبريل 2020برلمان
أيت باها

في عز رمضان : مدينة تاوريرت تهتز على وقع جريمة اغتصاب طفل 19 ماي 2020أخبارنا المغربية
في األربع سنوات من عمره والجاني أقرب المقربين

26 ماي اليوم 24
اعتقال طبيب .......في قضية هتك العرض والتغرير بقاصرين2020

15 يونيو هوية بريس
2020

بعد الطفلة "إكرام" دوار أوالد بوحماد يهتز بسبب اغتصاب 
وحشي لطفل في الخامسة من عمره.

30 يونيو نون بريس
2020

حوادث االعتداء تتوالى بإقليم الحوز...احتجاز قاصر وتعذيبها طيلة 
5 أيام

1 يوليوز نون بريس
غضب عارم بمراكش بعد اغتصاب طفل معاق من طرف شخصين.2020

عاجل...اختطفوا تلميذة ثم تخلصوا منها بطريقة مؤلمة تفاصيل 4 يوليوزأنا الخبر
القضية التي هزت ساكنة تروال نواحي وازان

عاجل القبض على ثاثيني حاول اختطاف طفلين قاصرين 11 يوليوزشوف تيفي
والتغرير بهما بمنطقة الرماني.

23 يوليوز فبراير 
2020

جمعية ما تقيش والدي تدخل على خط اغتصاب حقوقي لطفلة 
بأيت ملول

23 يوليوز فبراير 
ثاثيتي يحاول اغتصاب طفلة عمرها 4 سنوات بمراكش2020

8 شتنبر نون بريس
2020

سلسلة اغتصاب األطفال تتوالى..هتك عرض طفلة بالتناوب 
باشتوكة أيت باها

Le 360 13
عاجل فاس: التغرير وهتك عرض قاصر يقود عشرينيا لاعتقالشتنبر2020

14 شتنبر تيلي ماروك
توقيف شخص متهم بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بآسفي2020

16 شتنبر المغرب 24
2020

بعد فاجعة عدنان المؤلمة توقيف بيدوفيلي آخر بطنجة استدرج 
طفا 11 سنة الستغاله جنسيا.

17-3 اغتصاب األطفال 
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Le 360 2 أكتوبر
2020

عاجل.. طبيب تجميل مزيف بالناظور يتورط في التغرير بطفل 
قاصر.

5 أكتوبر المغرب 24
2020

لحظة محاصرة المعلم المتهم باغتصاب وهتك عرض تلميذة 11 
سنة بإقليم سيدي قاسم

Le 360 7 أكتوبر
2020

توقيف شاب عشريني الختطافه فتاة قاصر وهتك عرضها 
بالجديدة

9 أكتوبر اليوم 24
2020

لم يرحموا ضعفها.. قاصر حامل تعرضت لاغتصاب وحلق شعرها 
وحاجبيها بتمارة .

10 أكتوبر أخبارنا المغربية
2020

عاجل.. السيبة اختطاف نادلة وصديقتها القاصر بالدار البيضاء 
واغتصابهما جماعيا ألسباب انتقامية. 

15 أكتوبر فبراير كوم
2020

توقيف ستيني متلبسا بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 
أربع سنوات ببرشيد.

Le 360 19 أكتوبر
عاجل..تفاصيل جريمة اغتصاب واختطاف فتاة قاصر بمكناس2020

25 أكتوبر المغربي كوم
2020

عاجل.. العثور على طفلة مختفية في ظروف صعبة لعد تعرضها 
لاغتصاب

المضمونالتاريخالمصدر

إيواء القاصرين في طنجة ماتقيش ولدي: تكديسهم في مركز واحد من 11 أبريل 2020اليوم 24
دون احترام شروط التصنيف

إلى PPS يطالب الحكومة بتخفيف تداعيات الحجر على أطفال 12 يونيو 2020اليوم 24
المنطقة 2

23 يونيو اليوم 24
2020

صيف من دون مخيمات والوزارة تعلن فتح الباب للجمعيات 
القتراح البدائل

17-4 ظروف الطفولة وكورونا 
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المضمونالتاريخالمصدر

27 ماي 2020هاشتاغ
استئنافية البيضاء تصدر قرارها في حق المدعو "أبو النعيم" بسبب 

تهمة التحريض بواسطة األنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح 
ضد األشخاص

إدارة األمن 
4 يونيو 2020الوطني

ذكر باغ للمديرية العامة لألمن الوطني أنه تم توقيف شخص 
لاشتباه في تورطه في التحريض على الكراهية وعلى ارتكاب جرائم 

ضد األشخاص والممتلكات ... وذلك بالدار البيضاء

إدارة األمن 
5 يونيو 2020الوطني

ذكر باغ للمديرية العامة لألمن الوطني أنه تم توقيف شخص 
لاشتباه في تورطه في نشر محتوى رقمي بواسطة األنظمة 

المعلوماتية ينطوي على تحريض صريح على الكراهية وارتكاب جرائم 
ضد األشخاص. بمدينة فاس

20 غشت هوية بريس
2020

أوردت تدوينة ألحد األمازغيين المتطرفين دعوته لقيام األشخاص 
الرافضين للتطبيع الذهاب إلى فلسطين والقيام بالجهاد وعلق 

عليه آخر يدعو إلى استعمال الساح ضد المناهضين

Le 360 1 شتنبر
2020

عاجل اعتقال ثاثيني ببرشيد لتحريضه على العنف وإهانة 
مؤسسة دستورية

المضمونالتاريخالمصدر

التحريض على الكراهية عبر التشفي باإلصابة بفيروس كورونا29 مارس 2020الحدث

بسبب فيديو يتضمن قذفا في حق مغاربة الخارج وتحريضا على 31 مارس 2020كيفاش
الكراهية وتوقيف سيدة في أكادير

اعتقال شخص بزايو احتفى على "فيسبوك"بتزايد المصابين 2 أبريل 2020العمق
بكورونا

18

الكراهية والعنف والتطرف:
18-1 الدعوة للكراهية وللعنف 

18-2 الدعوة للكراهية وللعنف 
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تتابع في حالة اعتقال بثاث تهم ... محاكمة "يوتوبورز" سخرت 6 أبريل 2020اليوم 24
من إصابة نقيب محامين بكورونا بمراكش

فنانون يراسلون النيابة العامة بشأن فيديو تحريضي7 أبريل 2020هسبريس

Le 360 16 أبريل
2020

عاجل... أوالد تايمة... إيقاف خمسيني نشر فيديو "تحريضي ضد 
الفنانين"
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الملحق األول:

األسئلة المطروحة حول جائحة كوفيد داخل مجلس 
المستشارين:

تاريخ الوزارةالفريقالموضوعرقم السؤال 
التوصل

حالة 
السؤال

جائحة فيروس كورونا المستجد 5886
جواب10/04/2020وزارة الصحةالفريق االشتراكي،كوفيد19

حول ارتفاع حاالت الوفيات بفيروس 5832
إحالة عادية10/04/2020وزارة الصحةالفريق الحركي،كوفيد 19.

فريق األصالة نفقات صندوق مواجهة كوفيد 586119
والمعاصرة،

وزارة االقتصاد والمالية 
إحالة عادية10/04/2020وإصاح اإلدارة

تأثير جائحة فيروس كوفيد 19 على 5863
مواعيد االمتحانات االشهادية

فريق األصالة 
والمعاصرة،

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي
سحب 10/04/2020

السؤال

5868
تسديد الواجبات الشهرية خال فترة 

إغاق المدارس بسبب فيروس 
كوفيد 19

فريق األصالة 
والمعاصرة،

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي
سحب 10/04/2020

السؤال

تداعيات أزمة " كوفيد19" على 5891
المقاوالت والشركات الوطنية

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر 

والرقمي
جواب23/04/2020

5901
االنعكاسات المادية واالجتماعية 
والمهنية على االجراء جراء جائحة 

فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

الفريق 
االشتراكي،

وزارة الشغل واإلدماج 
جواب30/04/2020المهني

5902

ماهي اإلجراءات المتخذة لحماية 
المقاولة الوطنية ودعم الشغيلة 
المغربية في ظل استمرار جائحة 

كورونا كوفيد 19

فريق التجمع 
الوطني لألحرار،

وزارة الشغل واإلدماج 
جواب30/04/2020المهني

5907
التدابير المتخذة للتخفيف من 

التداعيات االجتماعية لجائحة "كوفيد 
"19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة الشغل واإلدماج 
جواب30/04/2020المهني
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5911
ماهي اإلجراءات والتدابير التي 

اتخذتها الوزارة لمواصلة التعليم عن 
بعد في ظل جائحة كورونا كوفيد 19

فريق التجمع 
الوطني لألحرار،

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي
جواب07/05/2020

خطة التعليم عن بعد في ظل 5915
"كوفيد 19"

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي
جواب07/05/2020

5925

التدابير واإلجراءات االقتصادية 
والمالية التي اتخذتها الحكومة 

من أجل حماية االقتصاد الوطني 
والطبقة العاملة من تداعيات جائحة 

كورونا كوفيد 19

فريق االتحاد 
المغربي للشغل،

وزارة االقتصاد والمالية 
جواب15/05/2020وإصاح اإلدارة

5934
اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها 
الوزارة في مواجهة جائحة كورونا 

كوفيد 19

فريق التجمع 
الوطني لألحرار،

وزارة الفاحة والصيد 
البحري والتنمية القروية 

والمياه والغابات
جواب20/05/2020

التدابير المستقبلية في ظل كوفيد 5941
19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،
جواب27/05/2020وزارة الداخلية

اجراءات الطوارئ لمواجهة كوفيد 594319
الفريق الدستوري 

الدمقراطي 
االجتماعي،

جواب27/05/2020وزارة الداخلية

5945

ماهي اإلجراءات والتدابير التي 
اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة 
تداعيات فيروس كورونا كوفيد 

19خاصة مرحلة مابعد رفع الحجر 
الصحي؟

فريق التجمع 
جواب27/05/2020وزارة الداخليةالوطني لألحرار،

5953

اإلجراءات التي تعتزم الحكومة 
اتخاذها من أجل إرجاع المغربة 

العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا 
كوفيد19 إلى أرض الوطن

فريق االتحاد 
المغربي للشغل،

وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي 

والمغاربة المقيمين بالخارج
جواب04/06/2020

5958

ماهي اإلجراءات والتدابير التي 
اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات 

فيروس كورونا كوفيد 19خاصة وأن 
هذا القطاع يعد من اول القطاعات 

المتضررة

فريق التجمع 
الوطني لألحرار،

وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي 

واالقتصاد االجتماعي
جواب04/06/2020

5966
ماهي تطورات الحالة الوبائية 

لفيروس كورونا كوفيد 19؟ وما هو 
دور اللجنة العلمية المواكبة

فريق التجمع 
جواب19/06/2020وزارة الصحةالوطني لألحرار،

5970

ما هي اإلجراءات والتدابير التي 
اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات 
فيروس كورونا كوفيد 19خاصة 

مرحلة مابعد رفع الحجر الثحي من 
اجل اعادة انطاق القطاع ومؤسساته

فريق التجمع 
الوطني لألحرار،

وزارة التجهيز والنقل 
جواب19/06/2020واللوجستيك والماء
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السير العام للمحاكم بسبب " كوفيد 5976
"19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،
جواب19/06/2020وزارة العدل

تفاقم مشاكل قطاع النقل في ظل 6052
جائحة كوفيد 19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة التجهيز والنقل 
جواب13/07/2020واللوجستيك والماء

النفايات الطبية الخاصة بمرضى 6040
كوفيد19

فريق األصالة 
إحالة عادية15/07/2020وزارة الصحةوالمعاصرة،

انعكاسات "كوفيد19" على قطاع 6084
الصناعة التقليدية

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي 

واالقتصاد االجتماعي
إحالة عادية30/09/2020

وضعية المؤسسات الصحية في 6087
ظل كوفيد 19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،
إحالة عادية30/09/2020وزارة الصحة

تدبير قطاع النقل خال فترة " كوفيد 6090
" 19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة التجهيز والنقل 
إحالة عادية30/09/2020واللوجستيك والماء

6092
الوضعية االجتماعية للمدربين 

الرياضيين وعمال القطاعات الرياضية 
في ظل كوفيد 19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة الثقافة والشباب 
برمجة 30/09/2020والرياضة

السؤال

6096
التدابير الوقائية المتخذة في 

المنشآت اإلنتاجية المستمرة في 
العمل في ظل كوفيد19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر 

والرقمي
إحالة عادية30/09/2020

6106
استراتيجية الحكومة للحد من فقدان 

مناصب الشغل الذي تفاقم مع 
جائحة وباء كوفيد 19.

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة الشغل واإلدماج 
إحالة عادية02/10/2020المهني

موجة طرد العمال في ظل تفشي 6128
كوفيد 19

فريق االتحاد 
المغربي للشغل،

وزارة الشغل واإلدماج 
إحالة عادية06/10/2020المهني

موجة طرد العمال في ظل تفشي 6132
كوفيد 19موجه

فريق االتحاد 
المغربي للشغل،

وزارة الشغل واإلدماج 
سحب 06/10/2020المهني

السؤال

موجة طرد العمال في ظل تفشي 6146
كوفيد 19.

فريق االتحاد 
المغربي للشغل،

وزارة الشغل واإلدماج 
إحالة عادية07/10/2020المهني

6150
عدم احترام بعض المختبرات المرخص 
لها بإجراء تحاليل كوفيد 19 للتعريفة 

الخاصة

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،
إحالة عادية07/10/2020وزارة الصحة

6166
حصيلة التدابير المتخذة لمواجهة 

تداعيات وباء كوفيد 19 على األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية

فريق العدالة 
والتنمية،

وزارة االقتصاد والمالية 
إحالة عادية15/10/2020وإصاح اإلدارة

المشاكل الحرفية بسبب " كوفيد 6175
"19

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي 

واالقتصاد االجتماعي
إحالة عادية16/10/2020
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الحد من تأثيرات كوفيد 19 بالنسبة 6207
للصناع التقليديين

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي 

واالقتصاد االجتماعي
إحالة عادية22/10/2020

6374
استمرار تداعيات فيروس كوفيد 19 

على قطاعي السياحة والصناعة 
التقليدية

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،

وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي 

واالقتصاد االجتماعي
إحالة عادية09/11/2020

غياب التتبع الصحي لمرضى كوفيد 6439
الخاضعين للعاج بالمنازل

فريق العدالة 
إحالة عادية19/11/2020وزارة الصحةوالتنمية،

6445
معاناة مرضى كوفيد19 بين عجز 

قطاع الصحة العمومية وارتزاز 
المصحات الخاصة

الفريق 
االستقالي 

للوحدة والتعادلية،
إحالة عادية19/11/2020وزارة الصحة

فريق التجمع تسقيف أسعار فحوصات كوفيد6457-19
إحالة عادية19/11/2020وزارة الصحةالوطني لألحرار،

سياسة وزارتكم لتجاوز تداعيات جائحة 6479
كوفيد 19 على القطاع السياحي

فريق العدالة 
والتنمية،

وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي 

واالقتصاد االجتماعي
إحالة عادية30/11/2020

6480
ارتفاع تعريفة التحليل المخبري 
لفيروس كوفيد 19 بالمختبرات 

الخاصة

فريق العدالة 
إحالة عادية30/11/2020وزارة الصحةوالتنمية،
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الملحق الثاني:

ملصق: مساهمة األمم المتحدة بخصوص 
التحسيس بخطورة اإلخبار الزائفة والوقاية منها:
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الملحق الثالث:

بيانات ومناشدات المنظمة المغربية لحقوق 
االنسان ذات الصلة بجائحة كوفيد 19.

بيان حول وباء كورونا

أصــدر المكتــب التنفيــذي للمنظمــة المغربيــة لحقــوق 
االتصــال  وســائل  عبــر  عقــده  اجتمــاع  إثــر  اإلنســان 
الحديثــة، لتفــادي تنقــل أعضائــه، خاصــة بعــد تعليــق 
جميــع أنشــطة المنظمــة العموميــة والتكوينيــة...، بيانــا 

يناشــد ويطالــب بمــا يلــي:

أوال: الحكومة 

-  بالتأكيــد علــى أن مصــدر الخبــر فيمــا يخــص وبــاء كورونــا 
مــن حيــث المعطيــات المتعلقــة باإلصابــات والوفيــات 
هــو  بــه،  المرتبطــة  واإلجــراءات  االنتشــار  وأماكــن 

القنــوات الرســمية المعنيــة

-  بإنــزال أشــد العقوبــات بحــق صانعــي األخبــار المزيفــة 
والفتــاوى والدعــوات التــي تســتهين بالوبــاء؛

-  بالمنع المطلق لزيارة دور العجزة ورعاية المسنين، 

-  بالتخفيــف الشــديد لزيــارة الســجون والمستشــفيات 
والعيــادات الخاصــة؛

االحتياطييــن  والمعتقليــن  المعتقــات  عــن  -  تفــرج 
الذيــن تعتبــر التهــم الموجهــة إليهــم تهمــا غيــر خطيــرة 

للتخفيــف مــن االكتظــاظ الــذي تعرفــه الســجون؛

إثــر  -  إصــدار العفــو الشــامل علــى المعتقليــن علــى 
التظاهــر والتجمــع الســلميين والتــي كانــت مطالبهــم 
مرتبطــة بمــا هــو اقتصــادي واجتماعــي خــال الســنتين 

األخيرتيــن؛

والاجئــات  والمهاجريــن  للمهاجــرات  حلــول  -  بإيجــاد 
والاجئيــن الذيــن ال ســكن لهــم، والمتواجديــن فــي 

بادنــا فــي هــذا الظــرف العصيــب،

تطــال  التــي  التوقيــف  إجــراءات  مــن  -  بالتخفيــف 
ــة التــي  ــن، والقــرارات اإلداري ــر النظاميي ــن غي المهاجري

تطالهــم، أن  يمكــن 

ومحاربــة  األســعار،  مراقبــة  عمليــات  مــن  -  بالتكثيــف 
والصحــي  الغذائــي  األمــن  علــى  حفاظــا  االحتــكار، 
ألي  تفادًيــا  ذلــك  و  والمواطنــات،  للمواطنيــن     
انزالقــات أمنيــة قــد يســببها جشــع المحتكريــن و تجــار 

األزمــات؛

-  بإعــادة التزويــد بالمــاء والكهربــاء، بصفــة اســتثنائية، 
لجميــع المنــازل والمحــات الســكنية التــي تــم إيقــاف 
تزويدهــا بســبب عــدم أداء الفواتيــر أو ألي ســبب آخــر، 
وذلــك ألهميــة النظافــة فــي الحمايــة مــن هــذا الوبــاء 

الخطيــر.

والباغــات  البيانــات  فــي  الوضــوح  عــدم  -  بتفــادي 
وزارة  وخاصــة  الحكوميــة،  القطاعــات  عــن  الصــادرة 
األخيــر،  بيانهــا  خــال  ومــن  التــي  الوطنيــة  التربيــة 
خلقــت اضطرابــا لــدى األســرة التعليميــة بخصــوص 
الحضــور مــن عدمــه بالمؤسســات، والحــال أنــه تــم منــع 

التجمعــات ألكثــر مــن خمســين شــخصا.

مواطناتنــا  نقــل  لمشــاكل  مســتعجلة  حلــول  -  بإيجــاد 
بالخــارج العالقيــن  ومواطنينــا 
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ثانيا: السلطات القضائية

للمعتقــات  المؤقــت  الســراح  بمنــح  -  مناشــدتها 
والمعتقليــن احتياطيــا، والمتابعــون بجنــح غيــر خطــرة، 
والمتوفريــن علــى ضمانــات الحضــور، وذلــك للتخفيف 
مــن االكتظــاظ الــذي تعرفــه المؤسســات الســجنية،

جميــع  إيقــاف  علــى  اســتثنائية،  بصفــة  -  بالعمــل 
مســاطر إفــراغ وإخــاء المنــازل و المحــات المعــدة 
للســكنى إلــى حيــن تجــاوز الوضعيــة الوبائيــة الراهنــة،

ثالثا: المواطنات و المواطنون

بينهــم  فيمــا  واألخــوة  التضامــن  روح  عــن  -  التعبيــر 
المغــرب؛ فــي  يعيشــون  الذيــن  األجانــب  إزاء  وأيضــا 

عــن  الصــادرة  والتعليمــات  باإلجــراءات  -  االلتــزام 
الســلطات العموميــة المعنيــة مــن إجــراءات بخصــوص 

واألمنــي؛ الصحــي  الجانــب 

-  تفــادي اإلفــراط فــي التســوق والتخزيــن غيــر المعقلــن 
للمــواد الغذائيــة والصحيــة؛

عــن  الزائفــة واالمتنــاع  األخبــار  مــع  االنســياق  -  عــدم 
؛ تقاســمها

بالجانــب  المتعلقــة  واألخبــار  المعلومــات  -  تقاســم 
الصحــي، الصــادرة عــن الســلطات العموميــة المعنيــة.

                                                                                            
المكتب التنفيذي

الرباط في 16 مارس 2020

مناشدة

فــي إطــار تتبــع المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان 
مــع  التواصــل  مــن  انطاقــا  كورونــا،  وبــاء  لتداعيــات 
عضواتــه وأعضائــه ومــن خــال مــا ينشــر فــي الصحافــة 
التنفيــذي  المكتــب  توقــف  اإللكترونيــة،  والصحافــة 
عنــد بعــض القضايــا التــي تشــغله وتســتدعي التدخــل 

العاجــل، ولذلــك يناشــد:

أوال: الحكومــة والســلطات العموميــة والجماعــات 
الترابيــة بــأن تقــوم:

-  بإيــواء المهاجريــن والمهاجــرات وجميــع األجانــب الذيــن 
ال مــأوى لهــم فــي أماكــن آمنــة اســوة بمــا قامــت بــه 
بعــض الجماعــات بالنســبة للمشــردين فــي جماعاتهــا؛

-  بتقنيــن وتســريع تمكيــن المواطنين بشــهادات التنقل 
االســتثنائية واإلعــان عــن ســبل وطــرق التوصــل بهــا 
فيهــا  المضاربــة  لتفــادي  العموميــة  القنــوات  عبــر 
والتجمعــات غيــر المرغــوب فيهــا إعمــاال لبــاغ وزارة 

ــة؛ الداخلي

التــي تدبــر توزيــع  الجمعيــات والتعاونيــات  -  بتمكيــن 
ــة  المــاء فــي دواويرهــا مــن الدعــم إذا كانــت فــي حال
ــب  ــاء مشــاكلها فــي هــذا الظــرف العصي عســر وبإرج
ــاء. ــه فــي مواجهــة الوب ــن الســاكنة بالمــاء لحيويت لتمكي

ثانيــا: األميــن العــام لألمــم المتحــدة والمفوضيــة 
الســامية لالجئيــن ب:

-  التدخــل العاجــل لحمايــة ســاكنة مخيمــات تنــدوف مــن 
وبــاء كورونــا وذلــك بإيجــاد الوســائل الصحيــة التــي 

ــة؛ ــة الممكن ــد مــن االنتشــار و المعالج تح

-  الحمايــة الدوليــة لهــذه الســاكنة أمــام األنبــاء التــي 
تؤكــد تركهــا ومصيرهــا فــي هــذه الظــروف العصيبــة

                                                                          
المكتب التنفيذي                                                                      
الرباط في 21 مارس 2020
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بيان 25 مارس 2020

تــداول المكتــب التنفيــذي للمنظمــة المغربيــة لحقــوق 
اإلنســان فــي اجتماعــه الــذي انعقــد عــن بعــد، يومــه 
التــي  التطــورات  مختلــف   ،2020 مــارس  األربعــاء25 
الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  بخصــوص  بادنــا  تعرفهــا 
واإلجــراءات المصاحبــة لهــا فــي إطــار الوقايــة من انتشــار 
وبــاء كورونــا وعــاج اإلصابــات بــه،و فــي هــذا اإلطــار فإن 

المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان:

تؤكــد علــى الحــق فــي الحيــاة كحــق أســمى نصــت عليــه 
مختلــف المواثيــق الدوليــة، وتشــدد علــى ضــرورة اتخــاذ 
كافــة اإلجــراءات لحمايتــه وضمانــه لكافــة المواطنــات 

والمواطنيــن؛

-  تســجل احتــرام الشــرعية الجنائيــة، وبالتالــي ترســيخ 
الحكومــة  بإصــدار  وذلــك  والقانــون،  الحــق  دولــة 
لمرســوم بمثابــة قانــون يتعلــق ب«ســن أحــكام خاصــة 
اإلعــان عنهــا »  الصحيــة وإجــراءات  الطــوارئ  بحالــة 
عــدد 2.20.292 و الــذي نشــر بالجريــدة الرســمية عــدد 
6867 مكــرر بتاريــخ 24 مــارس 2020، اســتنادا علــى 
الفصــل 81 مــن الدســتور و بعــد المصادقــة عليــه 
بغرفتــي  المعنيتيــن  اللجنتيــن  طــرف  مــن  باإلجمــاع 

البرلمــان؛

-  تحيــي تحيــة حــارة كل الســاهرات والســاهرين علــى 
ســامة المواطنــات والمواطنيــن صحيــا وأمنيــا وعلــى 
رأســهم الشــغيلة الصحيــة بجميــع مكوناتهــا ورجــال 
األمــن والــدرك والقــوات المســاعدة والجيــش الملكــي 
وأعــوان الســلطة وعمــال النظافــة والســاهرين علــى 

ــة...؛ ــة والصحي ــر المــواد الغذائي توفي

ــوازم  ــع الل ــة مــن جمي ــب بتمكيــن األطقــم الصحي -  تطال
علــى  حفاظــا  وســكنهم  تنقلهــم  وتيســير  الصحيــة 
ضــرورة  مــع  الوبــاء  انتشــار  مــن  والوقايــة  صحتهــم 

وماديــا؛ معنويــا  تحفيزهــم 

ــات والمحســنين الذيــن يقدمــون القفــة  -  تدعــو الجمعي
للفقــراء أن يدمجــوا معهــم الفئــات الهشــة التــي مــن 
بينهــا الاجئــون و الاجئــات والمهاجــرون والمهاجــرات 

القاطنيــن فــي مدنهــم أو أحيائهــم؛

-  تدعــو الســلطات إلــى االســتفادة مــن الهفــوات التــي 
التنقــل االســتثنائية  أثنــاء تســليم شــواهد  ســجلت 
المســاعدات  تــوزع  حيــن  والمواطنيــن  للمواطنــات 
ــر المســجلة فــي  ــك غي لألســر التــي ال دخــل لهــا وتل

الضمــان االجتماعــي وأســر الاجئيــن والمهاجريــن؛

علــى  الراعيــن  والمســؤولين  المســؤوالت  -  تدعــو 
احتــرام تطبيــق اإلجــراءات ذات الصلــة بحالــة الطــوارئ 
الصحيــة الــى عــدم اســتعمال العنــف كيفمــا كان نوعــه 

لفظيــا أو جســديا وذلــك بإعمــال القانــون فحســب؛

ــر  ــداه الكثي ــذي أب -  تثمــن الســلوك الراقــي للتعامــل ال
منهــم وتشــجب فــي نفــس الحيــن بعــض الســلوكات 
غيــر المقبولــة لبعضهــم - رغــم محدوديتهــا- والتــي 
ــا وســائل التواصــل االجتماعــي مــع مســاءلة  تناقلته

ــزاءات؛ ــب الج ــا وترتي أصحابه

-  تهيــب بكافــة المواطنــات والمواطنــات بضــرورة التقيد 
العاجــل بكافــة اإلجــراءات التــي أعلنتهــا الحكومــة علــى 
رأســها االلتــزام الكلــي بالقــرارات ذات الصلــة بحالــة 
الطــوارئ الصحيــة حمايــة لألمــن الصحــي للمغاربــة 

ولحقهــم فــي الحيــاة؛

-  تؤكــد انخراطهــا الكلــي فــي اتجــاه المســاهمة إلــى 
المدنيــة  والفعاليــات  المؤسســات  مختلــف  جانــب 
والحقوقيــة لمحاربــة فيــروس كورونــا المســتجد، فــي 
هــذا اإلطــار تضــع كافــة إمكانياتهــا البشــرية والمعنوية 

رهــن كل المتدخليــن. 

                                                                                                                                     
الرباط بتاريخ 26 مارس 2020                                                                                                                                           
المكتب التنفيذي



من أجل مقاربة حقوقية لتدبير األزمات: جائحة كورونا »كوفيد 19«

178

بيان 26 أبريل 2020

فــي إطــار متابعــة المكتــب التنفيــذي للمنظمــة المغربيــة 
ببادنــا،  الحقوقيــة  للوضعيــة  اإلنســان  لحقــوق 
خاصــة مــع إجــراءات حالــة الطــوارئ الصحيــة المتزايــدة 
والمشــددة، وبنــاء علــى مــا ســبق وأن طالــب بــه وناشــد 
مــن أجلــه فــي بياناتــه الســابقة، خاصــة بيــان 16 مــارس 
2020، يؤكــد، فــي هــذا البيــان الــذي أصــدره بعــد نهايــة 

اجتماعــه يومــه األحــد 26 أبريــل 2020، علــى:

-  قلقــه الكبيــر بخصــوص الوضعيــة الوبائيــة فــي بعــض 
الســجون المغربيــة خاصــة الســجن المحلــي بــورزازات؛

-  ضــرورة التخفيــف مــن االكتظــاظ فــي المؤسســات 
المســنين  األشــخاص  ســراح  بإطــاق  الســجنية 
والمرضــى والمتبقيــة لهــم مدد قصيــرة، و المعتقلين 

إطــار االعتقــال االحتياطــي؛ فــي 

االحتياطــي  االعتقــال  رهــن  اإلبقــاء  حــاالت  -  تضييــق 
المؤقــت؛ بالســراح  المتابعيــن  األشــخاص  وتمتيــع 

تــم  الذيــن  والصحفييــن  الصحفيــات  مــع  -  تضامنــه 
اقصاؤهــم مــن القيــام بعملهــم أثنــاء حظــر التجــول 
الليلــي الــذي طبــق مــع أول يــوم مــن شــهر رمضــان، 
ــة بالتراجــع عــن هــذا القــرار؛ ــة الســلطات المعني ومطالب

المغاربــة  بإجــاء  التســريع  إلــى  دعوتــه   -
الكفيلــة  اإلجــراءات  فــي  والبــدء  بالخــارج،  العالقيــن 
باســتقبالهم، وتيســير دخــول العالقيــن منهــم بالثغريــن 

ومليليــة؛ ســبتة  المحتليــن 

-  توقيــف تجميــع المهاجــرات و المهاجريــن فــي مراكــز 
ــاء،و  خاصــة، إال إذا كانــت مــن أجــل حمايتهــم مــن الوب

ــة الناظــور؛ أساســا فــي مدين

-  ضــرورة اخضــاع طالبــات وطالبــي اللجــوء الذيــن ولجــوا 
ويلجــون التــراب الوطنــي للفحــص الطبــي حمايــة لهــم 

ولعمــوم المواطنــات والمواطنيــن؛

-  وقــف ترحيــل المهاجــرات والمهاجريــن غيــر النظامييــن 

إلــى الحــدود، خاصــة فــي هــذه الظــروف الصعبــة، 
بــدون  عازلــة  فــي مناطــق  عــدد منهــم  يوجــد  حيــث 

مــأوى و ال تغذيــة؛

-  تمتيــع المهاجريــن والمهاجــرات، و طالبــات و طالبــي 
اللجــوء، و الاجئــات و الاجئيــن مــن المســاعدات التــي 
تقدمهــا جمعيــات المجتمــع المدنــي، و التــي تقدمهــا 

الســلطات العموميــة و الجماعــات الترابيــة؛

طــرف  مــن  واإلنترنــت  الهاتــف  شــبكة  قطــع  -  عــدم 
الشــركات المعنيــة عــن األســر التــي لــم تتمكــن مــن 
أداء فواتيرهــا عــن بعــد، وإرجــاء ذلــك إلــى مــا بعــد 
الحجــر الصحــي، لضــرورة االتصــال الهاتفــي واإلنترنــت 
علــى  واالطمئنــان  التعلــم  بمواصلــة  المرتبطيــن 

منازلهــم؛ مــن  بالخــروج  المخاطــرة  دون  األهــل، 

فــي  تضــرب  التــي  أو  الكاذبــة  األخبــار  بيــن  -  التمييــز 
المجهــودات المبذولــة مــن أجــل الحــد مــن الجائحــة مــن 
ــق باالنتقــاد  ــي تتعل ــك الت ــة، تل جهــة، ومــن جهــة ثاني
الموضوعــي الموجــه للســلطات المعنيــة بخصــوص 

تدبيــر إجــراءات الحجــر الصحــي؛

-  إعمــال المقاربــة الحقوقيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان 
تــم  التــي  الصحيــة  الطــوارئ  إجــراءات  ظــل  فــي 

تمديدهــا.

                                                                                                                                                      
             المكتب التنفيذي                                                                                                                                         
                  الرباط في 26 أبريل 2020
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بيان حول مشروع القانون رقم 20-22

ــة لحقــوق  ــذي للمنظمــة المغربي ــب التنفي ــدارس المكت ت
القانــون  ومضمــون  نشــر  عمليــة  مــن  كا  اإلنســان، 
التواصــل  باســتعمال شــبكات  المتعلــق  رقــم 20-22 
والشــبكات  المفتــوح  البــت  وشــبكات  االجتماعــي 
المماثلــة، والــذي صادقــت عليــه الحكومــة فــي اجتماعهــا 
بتاريــخ 19 مــارس 2020، إلــى جانــب تداعيــات ذلــك، 
أبريــل   29 األربعــاء  ليــوم  المســتعجل  اجتماعــه  فــي 
2020، حيــث خلــص إلــى تســجيل عــدة ماحظــات و 

و منهــا: بالموضــوع  مرتبطــة  مواقــف 

مســودة  بهــا  ســربت  التــي  للطريقــة  -  اســتغرابه 
بعــد  نفســه  المشــروع  ذلــك  بعــد  ثــم  المشــروع، 

عليــه؛ المصادقــة 

مجلســي  اشــتغال  لظــروف  الحكومــة  مراعــاة  -  عــدم 
تقليــص  تــم  حيــث  الصعبــة  النــواب والمستشــارين 

تمثيليــة؛ أدنــى  إلــى  اجتماعاتهمــا  فــي  الحضــور 

-  غيــاب أي اســتعجال بخصــوص المصادقــة علــى مثــل 
هــذه القوانيــن فــي الوقــت الراهــن؛

-  تنصيــص القانــون الجنائــي علــى تجريم نفــس األفعال 
المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون رقــم -20

22، كمــا أن القضــاء أصــدر أحكامــا بخصوصهــا )لقــد 
عنــد  اإلنســان  لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة  وقفــت 
العشــرات منهــا فــي تقريرهــا الســنوي لســنة 2019 

ــة القادمــة(؛ ــام القليل ــذي ســتصدره فــي األي ال

-  عدم اســتيعاب الحكومة لدعوات ونداءات المســؤوالت 
والمســؤولين األممييــن بخصــوص حقــوق اإلنســان 
فــي ظــل محاربــة الجائحــة حيــث جعــل األميــن العــام 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس  ورئيســة  المتحــدة  لألمــم 
المحاربــة،  تلــك  قلــب  فــي  الحقــوق  هــذه  بجنيــف 
كمــا دعــا المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة 
التجمــع الســلمي وتأســيس الجمعيــات عنــد إصــداره 
للمبــادئ  التوجيهيــة العشــر لمواجهــة الجائحــة )14 
ــة التدفــق الحــر للمعلومــات  ــى أهمي ــل 2020( إل أبري
ــار الزائفــة« بمــا  ــي تجــرم »األخب ــن الت ــب القواني وتجن

عــن  المدافعيــن  تســتهدف  التــي  تلــك  ذلــك  فــي 
حقــوق اإلنســان، رغــم تحذيــر األميــن العــام لألمــم 
المتحــدة مــن خطــورة المعلومــات المضللــة بشــأن 
انتشــار الفيــروس حيــث قــال فــي تســجيل مصــور 
ــم جائحــة  ــخ 14 أبريــل2020« بينمــا يحــارب العال بتاري
كورونــا شــهد أيضــا جائحــة أخــرى، وهــي المعلومــات 

المضللــة حــول انتشــار الفيــروس«.

لذلك يطالب المكتب التنفيذي للمنظمة ب:

-  ضــرورة إخضــاع أي مشــروع قانــون للتشــاور العمومي 
ــة وأصحــاب المصلحــة  بمشــاركة المنظمــات الحقوقي

إذا كان مرتبطــا بحقــوق اإلنســان؛

-  إحالــة هــذه المشــاريع علــى المجلــس الوطنــي لحقــوق 
اإلنســان قصــد إبــداء الــرأي؛

-  ضــرورة احتــرام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات 
الدستورية المرتبطة بحقوق اإلنسان؛

-  رفضــه التــام لجميــع المقتضيــات التــي تمــس بحريــة 
الــرأي والتعبيــر؛

ــع الشــروط  ــى أن تســتوفى جمي -  ســحب المشــروع إل
الســابقة.

                                                                                                                                                      
     المكتب التنفيذي                                                                                                                                         
              الرباط في 29 أبريل 2020
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تــداول المكتــب التنفيــذي للمنظمــة المغربيــة لحقــوق 
اإلنســان، فــي اجتماعــه ليــوم األحــد 31 مايــو 2020 
بعضهــا  عنــد  متوقفــا  حقوقيــة،  قضايــا  عــدة  فــي 
و  منهــا،  موقفــه  عــن  ليعبــر  و  والدراســة،  بالتحليــل 
الســيما المحاكمــة المثيــرة للجــدل للســيد »محمــد آدم« 
ضــد الســيد »س ر« ، و مــا يعرفــه الفضــاء األزرق مــن 
دعــوات للعنــف و التشــهير بأشــخاص،   نتيجــة تعبيــرات 
أو أقــوال أدلــوا بهــا فــي هــذا الفضــاء ، بــل حتــى فــي 
جلســات حميميــة لبعضهــم، إلــى جانــب تداعيــات الحجــر 

الصحــي،

ــى  ــة األول ــذي بالنســبة للقضي ــب التنفي ــر المكت وإذ يذك
بمــا نــص عليــه:

-  اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي مــواده 1و 
و11،  8

-  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
فــي مــواده 1 و 2 و14،

ــذي تضمــن حظــر ومكافحــة  ــره ال -  الدســتور فــي تصدي
كل أشــكال التمييــز مهمــا كانــت أســبابه، وكــذا فصولــه 
العديــدة و المتعلقــة بضمــان المســاواة أمــام القانون، 
و قرينــة البــراءة، و الحــق فــي محاكمــة عادلــة، و فــي 
التقاضــي، إلــى جانــب ضمــان حقــوق الدفــاع، و الحــق 

فــي االنتصــاف أمــام القضــاء اإلداري.

فإنه:

-  يؤكــد علــى ضــرورة ضمــان المحاكمــة العادلــة انطاقــا 
مــن كل مــا ســبق؛

-  يكلف أحد محامي المنظمة بماحظة المحاكمة؛

هــذا  فــي  المصلحــة  ذات  األطــراف  بجميــع  -  يهيــب 
الملــف، إلــى الكــف عــن التشــهير بــأي مــن الطرفيــن؛

علــى  أو  القضــاء،  علــى  الضغــط  عــدم  إلــى  -  يدعــو 
دفــاع هــذا الطــرف أو ذاك بالتجييــش أو إصــدار أحــكام 

مســبقة؛

حمايــة  لضمــان  الازمــة  الحمائيــة  اإلجــراءات  -  اتخــاذ 
الشــخص مقــدم الشــكاية مــن كافــة أنــواع التمييــز و 
المعاملــة الســيئة أو التخويــف، إعمــاال لمقتضيــات 

المــادة 82-5 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.

وبالنسبة لما يروج في الفضاء األزرق:

-   يدعــو المواطنــات و المواطنيــن إلــى جعلــه فضــاء 
باحتــرام  المســؤول  والنقــاش  والعطــاء  لألخــذ 
تــام للحــق فــي االختــاف و فــي جــو يســوده روح 

التســامح؛

-  رفضــه و شــجبه ألي خطــاب ينــم عــن التطــرف مــن أيــة 
وجهــة نظــر كانــت؛

-  متابعــة كل مــن يحــرض علــى التطــرف العنيــف، و 
تكفيــر النــاس؛

وبالنسبة لتداعيات الحجر الصحي:

-  يؤكــد علــى ضــرورة تمكيــن المواطنيــن و المواطنــات 
العالقــات والعالقيــن فــي الخــارج مــن العــودة فــورا 

ــى أرض الوطــن، ال

-  فتــح تحقيــق فــي ادعــاءات تعــرض بعــض المواطنــات 
لاغتصاب في مليلية، والســماح لهن للدخول الى ارض 

الوطــن ، وتعويضهــن عــن األضــرار التــي لحقــت بهــن؛

ــق فــي ظــروف و مابســات إقــدام امــرأة  ــح تحقي -  فت
علــى االنتحــار بمدينــة صفــرو على إثر عدم اســتفادتها 

مــن الدعــم المقــدم مــن طــرف لجنــة اليقظــة؛

-  اإلســراع باســتفادة جميــع المواطنــات والمواطنيــن 
الذيــن يســتحقون ذلــك، مــن الدعــم المقــدم من طرف 
ــرة المســتفيدين لتشــمل  ــة، وتوســيع دائ ــه اللجن هات

الاجئــات و الاجئيــن و المهاجــرات و المهاجريــن,

المكتب التنفيذي
31 ماي 2020
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اإلنســان  لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة 
فــي  الحكومــي  االرتبــاك  إلــى  تنبــه 
وتعبــر  الصحيــة،  الطــوارئ  حالــة  تدبيــر 
عــن انشــغالها الشــديد بتفاقــم ظاهــرة 

األطفــال اغتصــاب 

لحقــوق  المغربيــة  للمنظمــة  التنفيــذي  المكتــب  عقــد 
اإلنســان اجتماعــه مســاء الجمعــة 12 يونيــو 2020، عبــر 
منصــة للتواصــل عــن بعــد، حيــث تقــدم خالــه رئيــس 
ــرة الســابقة  ــن األنشــطة خــال الفت ــر ع المنظمــة بتقري
والوضعيــة الحقوقيــة الوطنيــة و اإلقليميــة و الدوليــة، 
فــي ظــل اســتمرار خطــر جائحــة كورونــا و انعكاســاتها 
ــم  ــم. كمــا ت ــدان العال ــة فــي بل ــة و االجتماعي االقتصادي
تبــادل الــرأي فــي االجتمــاع المقبــل للمجلــس الوطنــي، 
عشــر،  الحــادي  الوطنــي  للمؤتمــر  التحضيــر  وبدايــة 
المتوقــع عقــده فــي منتصــف الســنة المقبلــة. وقــد 
اتخــذ المكتــب قــرارات فــي مختلــف القضايــا المطروحــة.

فبخصــوص الوضعيــة الحقوقيــة، عبــر المكتــب التنفيــذي 
عن:

1-  تســجيله لحالــة االرتبــاك وعــدم انســجام أعضــاء الجهاز 
الحكومــي فــي تدبيــره لحالــة الطــوارئ الصحيــة، الــذي 
يتجســد فــي تعــدد اآلراء المتضاربــة الصــادرة عنــه 
مــن جهــة وتناســل التســريبات المتعلقــة بالقــرارات و 
مشــاريع المراســيم ذات صلــة بتدبيــر حالــة الطــوارئ 
علــى ســبيل المثــال مشــروع مرســوم بقانــون يتعلــق 
بموعــد نهايــة تمديــد رفــع الحجــر الصحي، مما يشــكل 
مــن الناحيــة الحقوقيــة خلــا يؤثــر ســلبا فــي تمتيــع 

المواطــن )ة( بالحــق فــي المعلومــة الصحيحــة؛

2-  دعوتــه إلــى أن تراعــي إجــراءات الحجــر الصحــي الــذي 
نهايــة  بعــد  تــم تمديــده وضعيــة األطفــال خاصــة 

الســنة الدراســية؛

3-  مطالبتــه الحكومــة إلــى اإلشــراك الفعلــي للنقابــات 
الحجــر  تدبيــر  فــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
الصحــي الــذي تــم تمديــده وأساســا فــي التدابيــر و 

اإلجــراءات مــا بعــد الجائحــة اقتصاديــا و اجتماعيــا؛

ــغ بتفاقــم ظاهــرة اغتصــاب األطفــال  4-  انشــغاله البال
ارتفــاع  خــال  مــن  مقلقــا،  انتشــارا  تعــرف  التــي 

األحــداث. علــى  الجنســية  االعتــداءات 

و فــي هــذا اإلطــار، و علــى خلفيــة تطــورات قضيــة 
ــر علــى أن  ــة إكــرام، فــإن المكتــب التنفيــذي يعتب الطفل
ــه  ــي ل ــر قانون ــا ال أث ــاء الضحاي ــازل الصــادر عــن أولي التن
علــى الدعــوى العموميــة فــي مثــل هــذه القضايــا و 
ــق  ــررا لإلفــات مــن العقــاب أو المــس بتطبي ليــس مب
مســلوبة  طفلــة  الضحيــة  أن  و  ســيما  ال  القانــون، 
اإلرادة، هــذا و أن مواصلــة إجــراءات التحقيــق المحاكمــة 
فــي حالــة ســراح مرتبطــة بانعــدام ضمانــات الحضــور و 

خطــورة الفاعــل؛   

المنظمــة  انتصــاب  علــى  التنفيــذي  المكتــب  ويعلــن 
القضيــة؛ فــي هــذه  كطــرف مدنــي 

ويطالــب بتقنيــن حمايــة األطفــال ضحايــا االغتصــاب 
ومراعــاة المصلحــة الفضلــى لهــم اعتبــار لوضعيتهــم 

الهشــة 

وإرادتهم المسلوبة؛

5-  إدانتــه لمــا عبــر عنــه أحــد األطبــاء فــي احــدى القنــوات 
التلفزيــة الخاصــة عــن كــون المطالبــة بالحــق فــي 
حريــة الجســد مــن طــرف الحركــة النســائية والحقوقية 

هــو الســبب فــي اســتفحال ظاهــرة االغتصــاب؛

عــودة  برنامــج  بتنفيــذ  التســريع  إلــى  6-  دعوتــه 
ــك  ــارج، وذل ــن بالخ ــن العالقي ــات والمواطني المواطن
حتــى يتــم تقصيــر مــدة االنتظــار، ويتــم رجوعهــم 

ممكــن. وقــت  أقــرب  فــي 

لمحنــة  التنفيــذي،  المكتــب  ينبــه  الخصــوص،  وبهــذا 
النســاء المغربيــات العامــات فــي الحقــول اإلســبانية، 
و اللواتــي اضطــررن للبقــاء هنــاك، بالرغــم مــن توقــف 

عقــود عملهــن.

7-  تضامنــه مــع النســاء المغربيــات المقيمــات بمدينــة 
الناظــور، والعامــات بمدينــة مليليــة المحتلــة التــي 
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اإلســباني،  الشــغل  قانــون  بمقتضــى  تشــتغل 
و اللواتــي تــم اســتثناؤهن مــن الدعــم الــذي منــح 
ــة،  ــن المغارب ــات و المواطني ــن مــن المواطن للمايي
علمــا بـــأنهن ال يســتطعن لحــد الســاعة، االلتحــاق 
اليومــي بعملهــن بمدينــة مليليــة المحتلــة نتيجــة 

إغــاق الحــدود.

إليــواء  حــل  إيجــاد  علــى  بالعمــل  مطالبتــه  8-  تجديــد 
المهاجريــن  وكــذا  مــأوى،  بــدون  األشــخاص 

نظاميــة؛ غيــر  وضعيــة  فــي  والمهاجــرات 

لــه  تعــرض  9-  مطالبتــه بفتــح تحقيــق بخصــوص مــا 
الطالــب أيــوب الراجــي مــن طــرف قائــد قيــادة أورزاغ 

ــام بالمــآل؛ ــرأي الع ــار ال ــرة غفســاي وإخب بدائ

10-  تهنئتــه للناشــط الحقوقــي البحرينــي نبيــل رجــب 
الــذي تــم اإلفــراج عنــه بعــد قضــاء مــدة 5 ســنوات 
بســبب  عادلــة،  غيــر  محاكمــة  إثــر  الســجن،  فــي 
عملــه مــن أجــل الدفــاع وحمايــة حقــوق اإلنســان

11-  انخراطــه فــي الحملــة العالميــة لمناهضة العنصرية 
فــي الواليــات المتحــدة، مــع دعــوة ســلطات هــذا 
البلــد وجميــع دول العالــم إلــى نبــذ التمييــز كمــا 
تنــص عليــه جميــع اإلعانــات والعهــود واالتفاقيات 
الدوليــة واإلقليميــة و أغلــب الدســاتير الوطنيــة؛ 

المكتــب  قــرر  التنظيميــة،  بالشــؤون  يتعلــق  فيمــا  و 
الوطنــي  المجلــس  اجتمــاع  إلــى  الدعــوة  التنفيــذي 
للمنظمــة يــوم 4 يوليــوز القــادم، مــع توصيــة باتخــاذ 
الترتيبــات التقنيــة لضمــان نجــاح عقــد االجتمــاع عــن بعــد.

كمــا ســيواصل التــداول فــي النقــط المتعلقــة بالمؤتمــر 
الوطنــي خــال اجتماعــه القــادم.

المكتب التنفيذي
12يونيو 2020
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ــدأ عــدم  ــى إعمــال مب المنظمــة تدعــو إل
اإلفــالت مــن العقــاب وربــط المســؤولية 

بالمحاســبة

المنظــم  القانــون  باعتمــاد  واإلســراع 
للجــوء

ــة لحقــوق  ــذي للمنظمــة المغربي ــب التنفي ــدارس المكت ت
اإلنســان خــال اجتماعــه المنعقــد عــن بعــد مســاء يــوم 
ــا الحقوقيــة  األحــد 21 يونيــو 2020، عــددا مــن القضاي

ــام اجتماعــه: ــة و فــي خت ــة الراهن والتنظيمي

-  عبــر عــن انشــغاله بحرمــان عــدد مــن األجيــرات واألجــراء 
مــن حــق التســجيل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي مــن طــرف مشــغليهم، وهــذا مــا اتضــح 
المعنيــة  الســلطات  باشــرت  عندمــا  جلــي  بشــكل 
الجائحــة، ممــا يعتبــر  التعويــض نتيجــة  إعمــال مبــدأ 
خرقــا ســافرا للقانــون المنظــم للحمايــة االجتماعيــة، 
ــدوق  ــة )وزارة الشــغل وصن ــب الســلطات الوصي وطال
الضمــان االجتماعــي( الســهر علــى تنفيــذ القانــون، 
وتكثيــف المراقبــة والتفتيــش فــي جميــع المؤسســات 
و  والفاحيــة  والخدماتيــة  الصناعيــة  والمقــاوالت 
ــدم اإلفــات مــن  ــدأ ع ــال مب ــذا إعم ــرة و ك المهــن الح

العقــاب بحــق المخالفيــن؛ 

-  ســجل فتــح تحقيــق فيمــا تعــرض لــه مكتــب محــام 
بــدأ بعمليــة  انتهــاكات متعــددة  مــن  البيضــاء  بالــدار 
انتهــاك حرمــة المكتــب بــدون أي إذن قضائــي، القيــام 
إبــان  العمــل  الخــرق فــي أوقــات غيــر أوقــات  بهــذا 
مــن  المحامــي  زبنــاء  أســرار  تعريــض  التجــول،  حظــر 
أفــراد وشــركات للتلــف وإفشــائها لجهــات غيــر ذات 
مصلحــة...، وكل ذلــك فــي غيــاب احتــرام المقتضيــات 
الازمــة، الشــيء الــذي يعتبــر ضربــا لألعــراف المهنيــة 
و األخاقيــة و األســس المســطرية   التــي ترتكــز عليهــا 
مهنــة المحامــاة. وفــي هــذا الصــدد، عبــر عــن تضامنــه 
مــع هيئــة المحاميــن مشــددا علــى الكشــف عــن نتائــج 
التحقيــق واتخــاذ مــا يتعيــن مــن جــزاءات إعمــاال لمبــدأ 
للمقتضــى  وإعمــاال  العقــاب  مــن  اإلفــات  عــدم 
الدســتوري القاضــي بربــط المســؤولية بالمحاســبة؛

الوضعيــة  تدهــور  حــول  تحقيــق  فتــح  أيضــا  -  ســجل 
الوبائيــة المرتبطــة بانتشــار وبــاء كورونــا، بأربــع جماعات 
بإقليــم القنيطــرة كانــت ضحايــاه فــي أغلبيتهــا مــن 
النســاء المشــتغات فــي معامــل تلفيــف الفراولــة 
ارتفــاع  إلــى  أدى  مــا  الفاحيــة،  الضيعــات  وبعــض 
مباغــت لعــدد اإلصابــات، ومطالبــا أيضــا بإعمــال مبــدأ 

المحاســبة بحــق المســؤولين عــن ذلــك؛

الســلطات  بيــن  الحــوار  إعمــال  ضــرورة  علــى  -  أكــد 
الفئــات  ومختلــف  والجهويــة،  واإلقليميــة  المحليــة 
ــة بالحجــر  ــة فيمــا يتعلــق باإلجــراءات ذات الصل المعني
توتــر  أو  أفعــال  ردود  تفاديــا أليــة  الصحــي، وذلــك 
محتمــل، كمــا طالــب بإشــراك المجتمــع المدنــي فــي 
النقــاش والقــرار العمومــي حــول التداعيــات والوقايــة 

ــاء؛ ــة الوب مــن جائح

-  اســتغرب مــن عــدم ادراج اللغــة األمازيغيــة فــي قانون 
بــكل  فــي هــذا اإلطــار  الوطنيــة ويطالــب  البطاقــة 
ــة  ــن األمازيغي ــن اللغتي ــز بي ــدون تميي قــوة التعامــل ب
والعربيــة إعمــاال للمقتضيــات الدســتورية وللمحافظــة 

علــى الهويــة المغربيــة؛

-  عبــر عــن تضامنــه مــع الســيد رفيقــي الــذي تــم تهديــده 
بالقتــل مــن طــرف أحــد المنتميــن ألحــد التنظيمــات 
ــى  ــد علــى شــجبه القــوي للدعــوات إل ــة، وأك التكفيري
تشــكل مســا  التــي  العنــف،  و  التطــرف  و  التكفيــر 
إلــى اتخــاذ مــا  ســافرا بحقــوق اإلنســان، كمــا دعــا 
يقــوم  بــأن  باألمــر، وطالــب  المعنــي  لحمايــة  يلــزم 
االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى  المشــرفون 
بإغــاق كل الحســابات المنخرطــة فــي حمات اإلرهاب 
و التكفيــر و الدعــوات إلــى التطــرف العنيــف، و اقتــرح 

اعتمــاد تشــريع خــاص بتجريــم التكفيــر و التطــرف؛

والمواطنيــن  المواطنــات  بموضــوع  انشــغاله  -  كــرر 
العالقيــن بالخــارج، ملحــا علــى توســيع برنامــج الرحــات 
الجويــة لتســريع وتيــرة عودتهــن و عودتهــم إلــى أرض 

الوطــن.

ــذي لحظــة تزامــن انعقــاد  ــب التنفي -  و قــد انتهــز المكت
اجتماعــه مــع تخليــد اليــوم العالمــي لاجــئ، ليجــدد 
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للجــوء  المنظــم  القانــون  إصــدار  بتســريع  مطالبــه 
و الــذي تــم التــداول فيــه منــذ ســنة 2014 غيــر أنــه 
بقــي مجمــدا لحــد اآلن، حــال القانــون الخــاص بالهجــرة 
المنظمــة  نــداء  يجــدد  اإلطــار  نفــس  وفــي  أيضــا، 
المغربيــة لحقــوق اإلنســان لألمــم المتحــدة و أساســا 
إحصــاء  بخصــوص  لاجئيــن  الســامية  المفوضيــة 

تنــدوف. بمخيمــات  المحتجزيــن  الســكان 

التنفيــذي  المكتــب  قــرر  التنظيمــي،  الجانــب  -  و فــي 
تعديــل موعــد انعقــاد المجلــس الوطنــي للمنظمــة 
أعمــال  جــدول  أقــر  كمــا  يوليــوز،  خامــس  يــوم  إلــى 
دورتــه العاديــة، إلــى جانــب تخصيــص لحظــة حقوقيــة 
متميــزة للعطــاء الحقوقــي للفقيــد الكبيــر عبــد الرحمــان 

اليوســفي.

المكتب التنفيذي
الرباط في22 يونيو 2020 
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التاســعة  الــدورة  عــن  الصــادر  البيــان 
للمجلــس الوطنــي للمنظمــة المغربيــة 

اإلنســان لحقــوق 

ــم خطــة العمــل الســنوية، المؤتمــر  تقيي
االنشــغال  عشــر،  الحــادي  الوطنــي 
وتكريــم  اإلنســان،  حقــوق  بمســتجدات 

اليوســفي الرحمــان  عبــد  الفقيــد 

لحقــوق  المغربيــة  للمنظمــة  الوطنــي  المجلــس  عقــد 
 5 األحــد  يــوم  التاســعة  العاديــة  دورتــه  اإلنســان 
يوليــوز2020، عبــر منصــة للتواصــل عــن بعــد، حيــث 
تــداول فــي مجمــل النقــط المقــررة فــي جــدول أعمالــه، 
مــن تقريــر عــن األنشــطة فيمــا بيــن الدورتيــن، و تقييــم 
خطــة العمــل الســنوية، عــاوة علــى الوضعيــة الحقوقية 
الراهنــة، و المؤتمــر الوطنــي المقبــل. كمــا كان تكريــم 
العطــاء الحقوقــي للفقيــد عبــد الرحمــان اليوســفي، أحــد 

اللحظــات المتميــزة فــي أشــغال المجلــس الوطنــي.

فبخصــوص األنشــطة خــال مــا بيــن الدورتيــن، توقــف 
فتــرة  خــال  للمنظمــة  المتميــز  األداء  أمــام  المجلــس 
اإلعامــي  وحضورهــا  بياناتهــا  عبــر  الصحــي،  الحجــر 
ــات االجتماعيــة  الواســع لتأكيــد مناشــداتها لحمايــة الفئ
الهشــة مــن اآلثــار الوخيمــة للجائحــة، وخاصــة األشــخاص 
والمهاجريــن  الســجنية،  والســاكنة  مــأوى،  بــدون 
والاجئيــن وطالبــي اللجــوء. هــذا إلــى جانــب اســتمرار 
والوطنيــة  الدوليــة  الحمايــة  لتيســير  وترافعهــا  عملهــا 
للفئــات المعنيــة، مــع الحــرص علــى دعــم تنســيق توزيــع 
الدعــم اإلنســاني والصحــي والغذائــي ببعــض المــدن. 
وكــذا المشــاركة فــي العديــد مــن اللقــاءات واالجتماعــات 
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة فــي مجــاالت حقوقيــة 

متنوعــة، وتوســيع برامــج التعــاون والشــراكة.

وبعــد اســتعراض أهــم المنجــزات المحققــة عبــر خطــة 
الســنوي  التقريــر  إصــدار  والســيما  الســنوية،  العمــل 
أجــل  مــن  القــوي  الترافــع  و   ،2019 ســنة  برســم 
إصــاح المدونــة الجنائيــة، و تقويــة النقــاش العمومــي 
بخصــوص إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، و تعزيــز التكويــن و 
رفــع القــدرات فــي مجــاالت كثيــرة لحقــوق اإلنســان، 

الراهنــة  الوطنــي فــي المســتجدات  المجلــس  تــداول 
لحقــوق اإلنســان، معبــرا عــن: 

-  التنديــد بأســاليب التخويــن والتكفيــر والتهديــد التــي 
تطــال العديــد مــن المدافعــات و المدافعيــن عن حقوق 
اإلنســان ســواء فــي شــمولية هــذه الحقــوق أو حريــة 
التعبيــر و الــرأي أو محاربــة الفســاد أو انتقــاد تدبيــر 
الشــأن العــام بأســاليب مدنيــة و مواطنــة و ســلمية 
الشــبكات  أو  اإللكترونيــة  المواقــع  مــن  الكثيــر  فــي 

االجتماعيــة عامــة...؛

-  ضــرورة األخــذ بعيــن االعتبــار مقترحــات وانتقــادات كل 
المواطنــات والمواطنيــن، الذيــن يعبــرون عــن رأيهــم 

بطــرق ســلمية دون ســب  وانتقاداتهــم  وماحظاتهــم 
أو قــذف...، مــن طــرف الســلطات العموميــة، دعمــا 
للثقــة التــي اســترجعها المواطــن)ة( بالدولــة خــال هــذه 
الجائحــة، إعمــاال لمبــدأ إشــراك المواطــن )ة( فــي تدبيــر 
مــآالت وانعكاســات ونتائــج الجائحــة للخــروج منهــا بأقــل 

األضــرار؛

الدولــة  بيــن  العاقــة  لمــآل  شــديد  بقلــق  -  متابعتــه 
ومنظمــة العفــو الدوليــة ومناشــدتهما إلــى احتــرام 
كل طــرف لآلخــر األولــى كدولــة مســتقلة ذات ســيادة 
والثانيــة كمنظمــة تحمــي حقــوق اإلنســان وتنهــض بها 
المدافعــات والمدافعيــن  كامــل ألخاقيــات  باحتــرام 
عــن حقــوق اإلنســان، مشــددا علــى ضــرورة الحــوار 
والتعقــل واالحتــرام المتبــادل، بمــا يزيــل فتيــل األزمــة 

القائمــة، ويعــزز أداء الحركــة الحقوقيــة ببادنــا.؛

-  اســتغرابه لتصريحــات وزيــر التربيــة الوطنيــة بخصــوص 
إمكانيــة التحــاق العديــد مــن التلميــذات والتاميــذ إلــى 
مؤسســات القطــاع العمومــي قادميــن مــن القطــاع 
إلــى نتائــج االكتظــاظ الممكــن  الخــاص، حيــث أشــار 
ــة بخصــوص إحقــاق  ــه متناســيا مســؤولية الدول حدوث

ــكل طفــل)ة(؛ هــذا الحــق ل

-  تأكيــده علــى مســؤولية وزارة التربيــة الوطنيــة علــى 
هــذا القطــاع وكل مــا عرفــه خــال هــذه الجائحــة ســواء 
مــا يخــص الخــاف القائــم بيــن جمعيــات أمهــات وآبــاء 
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وأوليــاء التلميــذات والتاميــذ و بعــض المؤسســات 
التــي انتفــت فــي ســلوكها قيــم المدنيــة و المواطنــة 
الحقــة مــن جهــة و انعــكاس بعــض اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا الســلطات التعليميــة الفرنســية علــى بعــض 
المؤسســات الخاصــة التــي تبنــت المنهــاج الفرنســي 

ــر المتعاقــدة أصــا معهــا؛ و غي

-  مطالبتــه مــن جديــد الســلطات المعنيــة بالتســريع مــن 
وتيــرة رجــوع العالقــات والعالقيــن فــي دول الخــارج مــن 
المواطنــات والمواطنيــن غيــر القاطنيــن، مــع إيجــاد 
ــة الفراولــة  ــول للنســاء العامــات فــي جنــي فاكه حل

بعــد انتهــاء موســمها بجنــوب إســبانيا؛

-  تضامنــه مــع النســاء المغربيــات المقيمــات بمدينــة 
الناظــور، والعامــات بمدينــة مليليــة المحتلــة الائــي 
اإلســباني،  الشــغل  قانــون  بمقتضــى  تشــتغلن 
اليومــي بعملهــن  واللواتــي ال يســتطعن االلتحــاق 

بمدينــة مليليــة المحتلــة نتيجــة إغــاق الحــدود؛

كمــا تابــع المجلــس الوطنــي تطورات قضيــة الصحافيات 
والصحافييــن داخــل قنــاة ميــدي 1 تيفــي، وبالخصــوص 
قضيــة الصحافــي يوســف بلهايســي، وردود الفعــل 
التواصــل  شــبكات  فــي  و  إعاميــا،  واكبتهــا  التــي 

االجتماعــي. 

علــى  عرضــه  قــرار  أن  الوطنــي  المجلــس  يعتبــر  و 
المجلــس التأديبــي ألســباب مــن بينهــا  نشــره باغــا 
نقابيــا علــى صفحتــه الشــخصية فــي الفيســبوك، يعــد 
ــة  135 الصــادرة عــن  ــة الدولي خرقــا لمضاميــن االتفاقي
الحمايــة  بتوفيــر  »الخاصــة  الدوليــة   العمــل  منظمــة 
فــي  يدعــو  و  العمــال«،  لممثلــي  التســهيات  و 
المقابــل إلــى تغليــب منطــق الحــوار داخــل المؤسســات 
و  االجتماعييــن،  الشــركاء  و  اإلدارة  بيــن  اإلعاميــة 
حمايــة حــق الصحافييــن فــي التعبيــر الحــر و المســؤول، 
ــة فــي إيصــال المعلومــة  خدمــة لرســالة اإلعــام النبيل
الصحيحــة للمواطنيــن، و المســاهمة الفعالــة فــي فتــح 
الحاليــة  الظرفيــة  فــي  الســيما  العمومــي،  النقــاش 

التــي يعيشــها العالــم، و مــن بينهــا بادنــا.

أشــغاله  مــن  جــزءا  الوطنــي  المجلــس  -  وخصــص 
عبدالرحمــان  للفقيــد  الحقوقــي  بالعطــاء  لاحتفــاء 
األســتاذ  بعــد،  عــن  اســتضاف  حيــث  اليوســفي، 
امبــارك بودرقــة، أحــد المقربيــن و رفيــق درب الفقيــد، 
و كاتــب ســيرته الذاتيــة، و الــذي أتحــف عضــوات و 
المجلــس بمعلومــات و تفاصيــل عــن حيــاة  أعضــاء 
مــن  بكفاحــه  مــرورا  أظافــره،  نعومــة  مــن  الفقيــد 
ــد فــي  ــة، و دوره الرائ أجــل االســتقال و الديمقراطي
داخــل  الــوازن  عبــر حضــوره  اإلنســان  حقــوق  مجــال 
العديــد مــن المحافــل اإلقليميــة و الدوليــة، عــاوة 
ــى إســهاماته فــي نصــرة الشــعب الفلســطيني،  عل
و قضايــا الحريــة والتضامــن األممــي، وقيادتــه لتجربــة 
التنــاوب التوافقــي و مــا تحقــق خالهــا مــن منجــزات، 
و ال ســيما علــى الصعيــد الحقوقــي. كمــا اســتعرض 
المتحــدث الــدور البــارز للفقيــد فــي تأســيس المنظمــة 
المغربيــة لحقــوق اإلنســان، بهــدف بنــاء حركــة حقوقيــة 
مهنيــة ومســتقلة عــن الدولــة و األحــزاب السياســية.

قــرر  المقبــل  الوطنــي  بالمؤتمــر  يتعلــق  فيمــا  -  و 
انعقــاده  تاريــخ  تحديــد  تفويــض  الوطنــي  المجلــس 
اللجنــة  لتشــكيل  إضافــة  التنفيــذي،  للمكتــب 
التحضيريــة للمؤتمــر و التــي ســتعقد أول اجتمــاع لهــا 

المقبلــة. األيــام  فــي 

الرباط في 6 يوليوز 2020
المجلس الوطني
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العاشــرة  الــدورة  عــن  الصــادر  البيــان 
للمجلــس الوطنــي للمنظمــة المغربيــة 

اإلنســان لحقــوق 

عشــر،  الحــادي  الوطنــي  المؤتمــر 
االنشــغال بالوضعيــة الوبائيــة، وبحقــوق 

الكركــرات  بمنطقــة  اإلنســان 

عقــد المجلــس الوطنــي للمنظمــة المغربيــة لحقــوق 
 13 الجمعــة  يــوم  العاشــرة  العاديــة  دورتــه  اإلنســان 
حيــث  بعــد،  عــن  للتواصــل  عبــر منصــة  نونبــر2020، 
تــداول فــي مجمــل النقــط المقــررة فــي جــدول أعمالــه، 
مــن تقريــر عــن األنشــطة فيمــا بيــن الدورتيــن، واإلعــداد 
الوضعيــة  ومســتجدات  العاشــر،  الوطنــي  للمؤتمــر 

الراهنــة.  الحقوقيــة 

وقــد اســتهل المجلــس أشــغاله بكلمــة وفــاء وتكريــم 
لألعضــاء واألصدقــاء والمناضليــن الحقوقييــن أصدقــاء 
وفــي  البقــاء،  دار  إلــى  غادرونــا  الذيــن  المنظمــة، 
محمــد  والفقيــد  الحلــوي،  محمــد  الفقيــد  مقدمتهــم 
مصطفــى الريســوني والكثيــر مــن أصدقــاء المنظمــة، 
مســتحضرا عطائهــم الكبيــر مــن أجــل تعزيــز وتأصيــل 

ببادنــا. حقــوق اإلنســان 

فبخصــوص األنشــطة خــال مــا بيــن الدورتيــن، ومــن 
خــال ا لتقريــر الــدوري للمكتــب التنفيذي، اطلع المجلس 
علــى مختلــف المهــام والمبــادرات التــي تــم إنجازهــا، 
تنفيــذا للخطــة الســنوية، ســواء مــا يتعلــق بالحمايــة أو 
النهــوض بحمايــة حقــوق اإلنســان، أو علــى مســتوى 
ــل برامــج الشــراكة والتعــاون، أو المســاهمة فــي  تفعي

ــة. ــة والدولي ــة الوطني ــات الحقوقي ــد مــن الفعالي العدي

وفيمــا يتعلــق بالمؤتمــر الوطنــي الحــادي عشــر، المقــرر 
عقــده فــي الســنة المقبلــة، اطلــع المجلــس علــى ســير 
اإلعــداد لــه، عبــر التقاريــر المقدمــة مــن لــدن منســقة 
ومنســقي اللجــان الفرعيــة التحضيريــة المكلفــة بالنــدوة 
الفكريــة الموضوعاتيــة، أو بتعديــل القانــون األساســي، 
بالعمــل  ورحــب  واللوجســتيكي،  المــادي  باإلعــداد  أو 
المنجــز لغايــة يومــه، مــع التوصيــة برفــع وثيــرة التحضيــر.

واعتبــارا لعــدم وضــوح أفــاق الوضعيــة الوبائيــة للبــاد، 
إمكانيــة  فــي  الحســم  تأجيــل  المجلــس  ارتــأى  فقــد 
عقــد المؤتمــر فــي موعــده المحــدد مــن عدمــه، إلــى 
دورة الحقــة، مشــددا علــى ضمــان مســتوى اإلشــعاع 

والنجــاح والتعبئــة المعتــاد لعقــد المؤتمــر.

عبــر  الحقوقيــة،  الوضعيــة  مســتجدات  وبخصــوص 
: بـــ  المقلــق  بالتطــور  انشــغاله  عــن  المجلــس 

المملكــة  جنــوب  الكركــرات  منطقــة  فــي  -  الوضــع 
اســتنكاره  عــن  الوطنــي  المجلــس  يعبــر  المغربيــة، 
ــم جبهــة  لانتهــاكات التــي قامــت بهــا »عناصــر تنظي
البوليســاريو« مــن قبيــل االعتــداء علــى الممتلــكات 
الطبيعــي  حقهــم  مــن  األشــخاص  ومنــع  الخاصــة 
ــع  ــع النشــاط التجــاري ونقــل البضائ فــي التنقــل ومن
والســلع...في خــرق ســافر التفــاق وقــف إطــاق النــار 
ولاتفــاق العســكري رقــم :1 ولقــرار مجلــس األمــن 
وعرقلــة  الطريــق  قطعهــم  خــال  مــن   2548 عــدد 
الحركــة التجاريــة التــي تعتبــر جــزءا مــن ذاك االتفــاق. 

ويتوجــه المجلــس الوطنــي بهــذه المناســبة إلــى األمين 
العــام لألمــم المتحــدة بضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة 
ــع  ــة الســلم واألمــن فــي المنطقــة، ودعــوة جمي لحماي
علــى  بالحفــاظ  األمــن  مجلــس  حددهــا  التــي  الــدول 

الســلم واألمــن بهــا.

-  الوضعيــة الوبائيــة للبــاد، ومــا ينجــم عنــه مــن ضغــط 
شــديد علــى النظــام الصحــي نتيجــة االرتفــاع اليومــي 
وتزايــد  بالفيــروس،  المصابيــن  المرضــى  ألعــداد 

ــوج للحــق فــي الصحــة. ــى الول ــب عل الطل

-  وإذ يحيــي المجلــس الجهــود الجبــارة للفئــات واألطقــم 
الطبيــة والتمريضيــة المنخرطــة فــي الواجهــة األمامية 
لمعركــة مواجهــة الوبــاء، فإنه يدعو الســلطات الصحية 
لبــذل مجهــود أكبــر مــن أجــل رفــع مســتوى الجــواب 
علــى الحاجيــات الضاغطــة والمتناميــة، وكــذا للمطالــب 

االجتماعيــة المطروحــة مــن لــدن تلــك الفئــات.

-  كمــا يناشــد المواطنــات والمواطنيــن االلتــزام بالتدابير 
الحجــر  فعاليــة  لضمــان  وذلــك  المقــررة،  الوقائيــة 

الصحــي، ولحمايــة الصحــة العامــة.
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-  وفــي نفــس الســياق، يثمــن المجلــس اإلعــان عــن 
قــرب إطــاق حملــة واســعة للتلقيــح ضــد الفيــروس، 
مشــددا علــى ضــرورة مصاحبــة هــذه الحملــة ببرامــج 
العــام،  الــرأي  مــع  والتواصــل  للتحســيس  واســعة 
التشــكيك  حمــات  علــى  القضــاء  مــن  للتمكــن 
)ة(  المواطــن  وانخــراط  ثقــة  ولضمــان  والتضليــل، 
فــي تلــك الجهــود مــع انتقــاء األجــود مــن التلقيحــات 

وأنجعهــا.

المجلــس  يســتحضر  اإلعــدام،  عقوبــة  وبخصــوص 
النقــاش الجــاري داخــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 
حــول مشــروع توصيــة جديــدة تتعلــق بدعــوة دول العالــم 
ــة اإلعــدام، ويدعــو  ــذ عقوب إلرســاء وقــف طوعــي لتنفي
الســلطات المعنيــة إلــى تطويــر الموقــف المغربــي مــن 
االمتنــاع إلــى التصويــت اإليجابــي علــى هــذا المشــروع 

ــة.  ــام المقبل ــذي ســيعرض للمصادقــة فــي األي ال

الرباط في 13 نونبر 2020
المجلس الوطني
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بيان

ورشــة  االنســان  لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة  نظمــت 
لاجئيــن  الســامية  المفوضيــة  مــع  بشــراكة  تكوينيــة 
يومــي 27 و28 نونبــر 2020، لفائــدة أطرها المشــتغلة 
بالتربيــة علــى حقــوق االنســان، حــول موضــوع الحمايــة 
وطالبــي  والاجئيــن  لألشــخاص  والوطنيــة  الدوليــة 
ــدار  اللجــوء والتربيــة علــى الحــق فــي اللجــوء، وذلــك بال
ــا لبرنامــج  ــة الرومــي/ الخميســات، وفق ــة / بضاي الضاي

تضمــن:

-  الوضعيــة العامــة لاجئيــن، اإلطــار الدولــي لحمايــة 
الاجئيــن وواليــة المفوضيــة الســامية لاجئيــن؛

-  الحق في اللجوء بالمغرب؛

-  حقوق االنسان، الاجئون ومبدأ عدم التمييز؛

المفوضيــة  وتدخــات  بالمغــرب  الاجئيــن  -  وضعيــة 
بالمغــرب؛ الاجئيــن  لشــؤون  الســامية 

-  الشــراكة بيــن المنظمــة المغربيــة لحقــوق االنســان 
الاجئيــن؛ لشــؤون  الســامية  والمفوضيــة 

-  التربية على حقوق االنسان؛

-  تقاسم الممارسات الجيدة؛

-  التربية على الحق في اللجوء؛

-  تقديم التجربة الميدانية للمنظمة؛

-  توصيات ومقترحات من أجل التجويد.

 كمــا تطــرق المشــاركون فــي هــذه الورشــة لمناســبة 
المــرأة  ضــد  العنــف  علــى  للقضــاء  العالمــي  اليــوم 
ــي أطلقــت تحــت شــعار«  ــة لهــا والت ــة المصاحب والحمل
واســتجيبوا  مولــوا  برتقالــي،  إلــى  العالــم  تحويــل 
بــه  قامــت  مــا  مســتحضرين  واجمعــوا«  وامنعــوا 
المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان خــال الســنوات 
األخيــرة ومنهــا إصــدار وثيقــة مرجعيــة وتنظيــم العديــد 
مــن الورشــات التكوينيــة والنــدوات حــول الموضــوع.

 19 كوفيــد  لجائحــة  واســتحضارا  المناســبة  وبهــذه 
مجموعــة  علــى  الحضــور  أكــد  العالــم  اجتاحــت  التــي 

ــذي تعــده  ــر ال ــا التقري ــي خلــص إليه ــات الت مــن التوصي
فــي  الحقوقيــة  المقاربــة  موضــوع«  حــول  المنظمــة 
وتدبيــر  المغــرب  والجوائــح:  والكــوارث  األزمــات  تدبيــر 
جائحــة كوفيــد 19 نموذجــا« حيــث وقــف عنــد ظاهــرة 
المــرأة  يطــال  الــذي  االجتماعــي  النــوع  ضــد  العنــف 
أساســا كمــا الطفــات واألطفــال عمومــا مــن بينهــا:

علــى  اإلنســان  لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة  -  تأكيــد 
ضــرورة مصادقــة المغــرب علــى اتفاقيــة اســتنبول 
حــول محاربــة العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي؛

ــوع بخصــوص قاعــدة  ــة الن ــار مقارب   األخــذ بعيــن االعتب
البيانات الخاصة بالدعم االجتماعي؛

  تخصيــص ميزانيــة خاصــة لتفعيــل تعليمــات رئاســة 
النيابــة العامــة المتضمنــة فــي الدوريــة 20 بتاريــخ 30 
ضــد  العنــف  قضايــا  موضــوع  فــي   2020 أبريــل 

النساء.

القانــون  بموجــب  الحمايــة  تدابيــر  بتفعيــل    اإلســراع 
103/13 بشأن العنف ضد النساء والتي من بينها:

-  تعزيز إجراءات الحماية؛

-  توفير أماكن اإليواء المستعجل عند الضرورة؛

-  إبعاد المعتدين عن الضحايا.

  المكتب التنفيذي                                                                                                                         
   الرباط في 28 نونبر 2020
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الملحق الرابع:

نماذج لمداخالت المنظمة في ندوات إقليمية 
ووطنية حول موضوع كورونا وحقوق االنسان عبر 

التكنولوجيا الحديثة
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المصادر والمراجع

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي    العهــد 
واالجتماعية والثقافية؛

  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

-   توجيهــات خاصــة بتدابيــر الطــوارئ فــي زمــن كوفيــد 
2020(؛ أبريــل   27( 19

-   الفضــاء المدنــي وجائحــة كوفيــد 19 )فيــروس كورونــا(: 
إرشــادات )4 ماي 2020(؛

-   كوفيــد 19 وحقــوق اإلنســان المتعلقــة بالمهاجريــن: 
توصيــات )7 أبريــل 2020(؛

 7( المحرومــون مــن حريتهــم  19 واألطفــال  -   كوفيــد 
2020(؛ أبريــل 

-   حقــوق اإلنســان للمــرأة فــي زمــن كوفيــد 19: مبــادئ 
توجيهيــة )15 أبريــل 2020(؛

-   التمييــز العنصــري فــي زمــن كوفيــد 19 )15 أبريــل 
2020(؛

ومزدوجــي  والمثلييــن  للمثليــات  اإلنســان  -   حقــوق 
الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي 
صفــات الجنســين فــي زمــن كوفيــد 19 )17 أبريــل 

2020(؛

- التعليم أثناء جائحة كوفيد 19 وما بعدها؛

 :19 كوفيــد  زمــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  -  حقــوق 
2020(؛ أبريــل   22( توجيهيــة  مبــادئ 

  األبعــاد الحقوقيــة فــي االســتجابة لفيــروس كورونــا 
المستجد، هيومن رايتس ووتش 19 مارس 2020؛

  دستور المملكة؛

 28 2.20.292 صــادر فــي  رقــم  بقانــون    مرســوم 
رجــب 1441 )29 مــارس 2020( يتعلــق بســن أحــكام 
اإلعــان  وإجــراءات  الصحيــة  الطــوارئ  بحالــة  خاصــة 

عنها؛

ــخ 24 مــارس 2020  ــم 2.20.293 بتاري    مرســوم رق
بإعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر التــراب الوطنــي 

لمواجهة فيروس كورنا كوفيد 19؛

 2020 أبريــل   18 فــي  2.20.330 صــادر    مرســوم 
بتمديــد مــدة ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة 
تفشــي  لمواجهــة  الوطنــي  التــراب  أرجــاء  بســائر 

فيروس كورونا – كوفيد 19؛

 2020 مــاي   19 فــي  2.20.371 صــادر     مرســوم 
بتمديــد مــدة ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة 
تفشــي  لمواجهــة  الوطنــي  التــراب  أرجــاء  بســائر 

فيروس كورونا – كوفيد 19؛

 2020 يونيــو   9 فــي  صــادر   2.20.406   مرســوم 
بتمديــد ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر 
فيــروس  تفشــي  لمواجهــة  الوطنــي  التــراب  أرجــاء 
خاصــة  مقتضيــات  وبســن   19 كوفيــد   – كورونــا 

بالتخفيف من القيود المتعلقة بها؛

 2020 يوليــوز   9 فــي  صــادر   2.20.456   مرســوم 
بتمديــد ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر 
فيــروس  تفشــي  لمواجهــة  الوطنــي  التــراب  أرجــاء 

كورونا – كوفيد 19؛

  مرســوم رقــم 2.20.556 صــادر فــي 7 غشــت 2020 
بتمديــد ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر 
فيــروس  تفشــي  لمواجهــة  الوطنــي  التــراب  أرجــاء 

كورونا – كوفيد 19 ...؛
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ــروس  ــر في ــج البحــث، بحــث حــول تأثي ــرة حــول نتائ   مذك
واالجتماعــي  االقتصــادي  الوضــع  علــى  كورونــا 
للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  لألســر،  والنفســي 

2020؛

ــرة  ــة لفت ــة الوطني ــة والتلفزي ــة الخدمــات اإلذاعي   مواكب
)تقريــر   »19 »كوفيــد  عــن  الناجــم  الصحــي  الحجــر 
 30 إلــى  مــارس   23 مــن  الممتــدة  الفتــرة  يغطــي 
الســمعي  لاتصــال  العليــا  الهيئــة   ،)2020 يونيــو 

البصري )غشت 2020(؛

االجتماعيــة  الوضعيــة  علــى   19 كوفيــد    تأثيــر 
واالقتصاديــة والنفســية لاجئيــن بالمغــرب، المندوبية 

السامية للتخطيط 2020؛

  وثيقــة األمــم المتحــدة: كوفيــد 19 وحقــوق اإلنســان 
– كلنا معنيون / أبريل 2020؛

منظمــة  »معاييــر  الدوليــة  العمــل  منظمــة    وثيقــة 
 23 )فيــروس كورونــا(   19 الدوليــة وكوفيــد  العمــل 

مارس 2020«؛

يونيــو  األول،  العــدد  العامــة،  النيابــة  رئاســة    مجلــة 
2020؛

  اآلثــار القانونيــة للظــروف الطارئــة، مؤلــف جماعــي، 
ــة،  ــة مســارات فــي األبحــاث والدراســات القانوني مجل

العدد 11، 24 أبريل 2020؛

  المراســيم والدوريــات والبيانــات المتعلقــة بفتــرة وبــاء 
ــق والنشــر، وزارة  ــد 19، قســم اإلحصــاء والتوثي كوفي

الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية.
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