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 اجامتع افرتايض عرب الانرتنت 

 الاقتصادية والاجامتعية: امحلاية الاجامتعية   19حول س ياسات الاس تجابة لتداعيات جاحئة كوفيد  

 تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغريب آ س يا )الإسكوا( ومنظمة العمل ادلولية 

   2020آأبريل    22الأربعاء  

 

 جاحئة لل  اثر الاجامتعية للتخفيف من ال  اململكة املغربية  اليت اختذهتا    التدابي آأمه  

 

،  ةل املكل محمد السادس حفظه هللاحتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلل و  يف ظل هذه الأزمة، املغرب قاملقد 

 :  ييلابخلصوص فمي " تتجىل  19ابختاذ مجموعة من التدابي الاستباقية ملواهجة اخملاطر احملمتةل جلاحئة "كوفيد 

صابة  ▪ علن "حاةل الطوارئ الصحية" وتقييد احلركة مبجرد ظهور احلالت الأوىل للإ غلق احلدود واإ اإ

 ؛ ببلدان

توفي لك الإماكنيات الرضورية اليت تضمن احلفاظ  ، عرب ولوايتالأ وضع الهاجس الإنساين عىل رآأس  ▪

ومصود  تدابي لضامن لوازم العيش الأساس ية، واختاذ ما يلزم من ة املواطنات واملواطننيعىل حص

 الاقتصاد الوطين؛ 

توفي الإماكنيات املالية الرضورية ملواهجة هذه الأزمة عىل املس توى الصحي واحلد من آ اثرها عىل   ▪

حيث آأعطى    ،العمل بفعل الأزمة  نية لأرابب الأرس اذلين توقفوا عاملقاوةل الوطنية وعىل القدرة الرشائ 

   ؛ اهجة جاحئة فيوس كوروان املس تجدحداث صندوق خاص بتدبي ومو املكل تعلميته السامية ابإ جلةل  

مليي درمه من املزيانية العامة لدلوةل وسامهت فيه   10ي هذا الصندوق اذلي خصصت هل ظح ▪

ابخنراط كبي للك فئات ورشاحئ اجملمتع املغريب من فاعلني مؤسساتيني  مليار درمه،  1.5اجلهات ب 

 ومواطنني؛ وقطاع خاص 

ىل حدود  ▪ مليار درمه، وبلغت نفقاته ما مجموعه   32آأبريل ما مجموعه  20بلغ مجموع موارد الصندوق اإ

مليار درمه لوزارة الصحة لقتناء املعدات واملس تلزمات الطبية   2مليار درمه خصصت مهنا  6.2

ىل حدود هذا التارخي من اق  نعاش و  460تناء  الرضورية ملواهجة اجلاحئة، مما مكن اإ رسير   580رسير اإ
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قتصاد الوطين لمتصاص  دمع الا مكن هذا الصندوق من . و هجاز للتنفس 410استشفايئ عادي و

خاصة املتعلقة ابخنفاض آأو توقف النشاط يف بعض  الصدمات السلبية الناجتة عن هذه اجلاحئة

 ؛ القطاعات وفقدان مناصب الشغل الناجت عهنام

قرار معاجلة حماس باتية اس تثنائية للتربعات والتاكليف املرتبطة بفرتة حاةل الطوارئ الصحي ▪ ة بتوزيعها اإ

 ؛ س نوات 5عىل مدى 

جراءات للحد من تداعي ▪ العمةل الصعبة واحلفاظ عىل قدرة  ات الأزمة عىل احتياطي اختاذ ما يلزم من اإ

 ؛ وطاقية عىل تلبية احتياجاته من مواد آأساس ية وغذائية  قتصادالا

ىل  2020ترخيص احلكومة بتجاوز سقف الاقرتاض اخلاريج احملدد مبوجب قانون املالية لس نة  ▪ ، اإ

ىل اس تخدام خط الوقاية والس يوةل لسحب مبلغ يناهز مليارات دولر قابةل للسداد    3  جانب اللجوء اإ

 س نوات؛  3س نوات مع فرتة سامح ملدة  5عىل مدى 

طار مت  ، الرصد الاستبايقعىل اعامتدا و   اختاذ التدابي ال يت ذكرها: احئةاجل بتدبي اصاخل صندوقال يف اإ

 

 يف القطاع املهيلك   تدابي لفائدة الأجراء  .1
 

ىل    15درمه خلل الفرتة املمتدة من    2000منح تعويض شهري جزايف صايف بقمية   ▪ يونيو    30مارس اإ

ىل التعويضات العائلية وخدمات التأأمني الصحي الإجباري لفائدة الأجراء املنخرطني  2020 ضافة اإ ، اإ

نخرطة يف هذا  ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي املتوقفني مؤقتا عن العمل واملنمتني للمقاولت امل 

رشوط وقواعد الاس تفادة    دنتيجة اجلاحئة، ومت اعامتد مرسوم حيدالصندوق اليت توجد يف وضعية صعبة  

من هذه التعويضات، موازاة مع تبس يط مساطر الترصحي، حبيث ميكن القيام ابلترصحيات آأس بوعيا  

 ؛  2020ابتداء من آأبريل 

ىل غاية  الأجراء  اس تفادة   ▪ يونيو    30من تأأجيل سداد القروض البنكية )قروض الاس هتلك والسكن( اإ

 ؛2020

املنخرطة يف صندوق    216.000مقاوةل من آأصل    132.000ء هبا  بلغ عدد الترصحيات اليت مت الإدل ▪

آأجي ومس تخدم متوقف مؤقتا عن العمل، ويتوقع    800.000ورصحت مبا يفوق    ،الضامن الاجامتعي

 .مليار درمه شهراي  2جلاحئة حوايل آأن يرصف من الصندوق اخلاص بتدبي ا 

 

 العامةل يف القطاع غي املهيلك   فائدة الأرس ل تدابي   .2
 

دمع آأرابب الأرس املتوفرين عىل بطاقة نظام املساعدة الطبية "راميد" واملترضرين من تداعيات احلجر   ▪

 الأرسة؛ آأفراد  وذكل حسب عدد  ،درمه 1200درمه و 800بني  ما الصحي، بتعويض يرتاوح
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، وقد جندت  ( العامل القروي  يف   %38)  آألف  300مليون و  2بلغ عدد الأرس املعنية ابملساعدة حوايل   ▪

 لتدبي هذه العملية فرق متخصصة يف امليدانني املعلومايت واملايل؛ 

وس يةل للتواصل مع آأرابب الأرس،  كمت تطوير برامج معلوماتية يف وقت قيايس مع اعامتد الهاتف احملمول   ▪

احرتام الرشوط الصحية   معة، توماتيكينقطة توزيع مبا فهيا الش بابيك الأ  16000ومت تعبئة حوايل 

ىل حد ال ن؛   املفروضة، ول زالت العملية مس مترة اإ

دمع الأرس اليت تعمل يف القطاع غي املهيلك ول تس تفيد من خدمة "راميد" بتعويض بنفس املبالغ   ▪

.  آأرسةمليون  2حوايل ابدلمع اليت اس تفاد مهنا من يتوفرون عىل البطاقة، وقد بلغ عدد الأرس املعنية 

يلك من دمع  آألف آأرسة يف القطاع غي امله  300مليون و 4تس تفيد آأن يف اجملموع ومن املتوقع 

 .جلاحئةاخلاص اب صندوق ال 

 

 والصغية واملتوسطة واملهن احلرة تدابي لفائدة املقاولت املترضرة وخاصة املقاولت الصغية جدا   .3
 

ىل ال  ▪ ضافة اإ تفعيل خط  مت  ،تأأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإجيارو زايف اجلشهري  ال تعويض اإ

ضايف من صندوق الضامن  املركزي لفائدة املقاولت اليت تدهورت خزينهتا بسبب تراجع  ائامتين اإ

طلب    416000  :تلقي  آأبريل  20مبا يف ذكل املقاولت العامةل يف جمال العقار، وقد مت حلد    ،نشاطها

طلب ومازالت ابيق   310000ومتت معاجلة وقبول  ،لتأأجيل سداد القروض البنكية هتم مليار درمه

  " كسجنيو ضامن آأ "وابلنس بة للقروض الإضافية املضمونة من طرف ادلوةل عرب    ؛ الطلبات قيد ادلراسة

قرض   9000مليون درمه، فقد بلغت  500احملدث ملساندة املقاولت اليت ل يتعدى رمق معاملهتا 

 ؛ %1.5آأي آأقل من طلب قرض  124رفض مهنا  ،مليي درمه 3.7مببلغ يفوق 

مليون درمه من الاس تفادة  20عن  2019متكني املقاولت اليت ل يقل رمق معاملهتا للس نة املالية  ▪

ذا رغبت بذكل؛  2020يونيو  30من تأأجيل وضع الترصحيات الرضيبية حىت   اإ

 ؛2020يونيو  30تعليق املراقبة الرضيبية والإشعار لغي احلائز حىت  ▪

تأأجيل اترخي الترصحي ابملداخيل ابلنس بة للأشخاص اذلاتيني اذلي يرغبون يف ذكل، من آ خر آأبريل   ▪

ىل   ؛ 2020يونيو  30اإ

قرار الإعفاء من الرضيبة عىل ادلخل للك تعويض رصف لفائدة املأأجورين املنخرطني ابل  ▪ صندوق  اإ

 هري الصايف املتوسط؛ من الراتب الش   %50من طرف مشغلهيم يف حدود    الوطين للضامن الاجامتعي

 ولت احلاصةل عىل صفقات معومية غرامات التأأخر يف الإجناز اذلي ل تتحمل مسؤوليته؛ اجتنيب املق ▪

مس من عقد اجامتع آأهجزهتا التداولية عن بعد يف ظروف احلجر الصحي ول  لإ متكني الرشاكت اجملهوةل ا ▪

 س مي فمي يتعلق حبرص احلساابت؛ 

ىل وضع قرض بدون فائدة  ▪ شارة املقاولني اذلاتيني املترضرين من آأزمة اجلاحئة ميكن آأن يصل اإ رهن اإ

 . ات مع فرتة سامح مدهتا س نة واحدةس نو   3آألف درمه، وميكن تسديد هذا القرض عىل مدى  15
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 الاهامتم بوضعية الفئات الهشة  .4
  

 حامية الأطفال  ▪

ىل توفي سةل من اخلدمات مت    ، لس مي لفائدة الأطفال يف وضعية صعبة الاس تعجاليةوضع خطة معل تسعى اإ

 لأطفال مبؤسسات الرعاية الاجامتعية والأطفال يف وضعية الشارع: ا

التداعيات الاجامتعية   اية الأطفال منامجلعيات محل بادراتز خدمات القرب من خلل دمع م تعزي -

 املرتتبة عن فرتة احلجر الصحي؛

تواصلية ملءمة للأطفال وللعاملني الاجامتعيني مبؤسسات   التوعية والتحسيس بواسطة دعامات  -

ية  الرعاية الاجامتعية حول الوقاية من العدوى، والمتدرس عن بعد، والاطمئنان النفيس للطفل، وحام

 ؛ الأطفال ضد العنف والاس تغلل

شارة مجيع مؤسسات الرعاية الاجامتعية آأرقاما للتصال ب  - الطفوةل،  وحدة محلاية  25وضع رهن اإ

وفرقا للمساعدة الاجامتعية للأطفال مبندوبيات التعاون الوطين يف الأقالمي اليت ل تتوفر عىل وحدات  

 حامية الطفوةل؛ 

ادلمع النفيس عن بعد للأطفال مبؤسسات الرعاية الاجامتعية من طرف فريق من الأخصائيني النفس يني   -

 الإلكينيكيني؛ 

يواهئم دمي ادلمع امللئ رعاية الأطفال يف وضعية الشارع وتق - حلاقهم بأأرسمه آأو اإ  .هلم واإ
 

عاقة  ▪  حامية الأشخاص يف وضعية اإ

عداد و  - مجموعة من الوصلت التحسيس ية حول فيوس كروان املس تجد بلغة الإشارة عرب مواقع   بثاإ

 التواصل الاجامتعي؛ 

شارة آأرس الأشخاص ذوي التوحد خلاي للتواصل والإرشاد والتوجيه تضم آأطرا لها  وضع -   دراية رهن اإ

رشادات وتوجهيات  اإ تقدم هاته اخللاي و . أأساليب الرتبية والتأأهيل اخلاصة ابلأشخاص ذوي التوحد ب

،  التوحد الجمملامرسات ادلولية املعمتدة يف ية من فيوس كوروان وفق ا الوقاخبصوص  لل ابء والأهمات 

جنازها لفائدكام مت جراءات تربوية وسلوكية ميكن اإ وتقوم هذه  .  ة آأبناهئم وبناهتم داخل املنازلدمه بتدابي واإ

مت نرشها عىل املوقع الرمسي  وة خصصت لهذا الغرض  اخللاي ابلتواصل مع الأرس من خلل آأرقام هاتفي

 ؛ التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة وزارةل

عاقة  طفالمتدرس الأ العامةل يف جمال    امجلعيات  وةدع - طار،  يف وضعية اإ صندوق دمع الامتسك  تفعيل    يف اإ

ىل، الاجامتعي رساء "مداومة تربوية"   ضامن اس متراية بعض اخلدمات عن بعد، وذكل عرب اإ تنجز  اإ

 : العمليات التالية بواسطهتا
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o جنازها داخل املنازل؛ ال ابء والأهمات والأطفال  مد  بأأنشطة تربوية ميكن اإ

o رشادات وتوجهيات يف الرتويض لفائدة الأشخاص ذوي الصعوابت احلركية   من طرف   تقدمي اإ

عادة التأأهيل الوظيفييف  خمتصني رشادات لتصحيح النطق والتخاطب   ، وكذا الرتويض واإ اإ

 لأشخاص ذوي الصعوابت اذلهنية والتواصلية؛ لفائدة ا

o  رشادات وتوجهيات لل ابء والأهمات لتجاوز بعض تقدمي ادلمع النفيس للأطفال، وتقدمي اإ

 الصعوابت النفس ية ذات الصةل بفرتة احلجر الصحي داخل املنازل؛ 

o  عطاء النصاحئ والإرشادات الوقائية وفق الربوتوكول الصحي املعمتد لوزارة الصحة، وذكل اإ

بطرق ووسائل وآأشاكل التصال املعززة والبديةل، وبلغة ميرسة مع اس تعامل تقنية الفيديو  

 .ابلنس بة للأشخاص الصم

عداد  - عاقة؛  19لكرتوين خاص بكوفيد اإ وقع ماإ  موجه للأشخاص يف وضعية اإ

جناز منصة حول اخلدمات  -  (. رشاد التوجيه والإ ، ادلاجمة عن بعد )الرتبية ادلاجمة، التأأهيلاإ

واكةل التمنية الاجامتعية بدورها من خلل وضع برانمج لتشجيع مبادرات التشغيل اذلايت للأشخاص   وتسامه

طار صندوق دمع الامت عاقة، تعزيزا لدلمع اذلي يقدم يف هذا اجملال يف اإ  سك الاجامتعي.يف وضعية اإ
 

 ة صعب امية النساء والفتيات يف وضعية  ح  ▪

من آأجل مواكبة النساء يف وضعية صعبة خلل هذه    امجلعيات وش باكت مراكز الاس امتع مبادرات  دمع   -

املرحةل احلرجة، وتطوير اخلدمات عن بعد، ومواكبة النساء حضااي العنف يف مجيع آأحناء الرتاب الوطين،  

الاس امتع وادلمع النفيس والتنس يق مع املصاحل اخملتصة محلاية الضحااي، والإرشاد حنو عن طريق 

الاحتاد الوطين لنساء املغرب لإطلق منصة للس امتع وادلمع   متت مواكبةيف هذا الإطار،  و  اخلدمات.

ىل الهنوض بوضعية املرآأة و  امية حقوقها  حلفائدة النساء والفتيات يف وضعية صعبة "لكنا معك"، الرامية اإ

ساعة طيةل آأايم الأس بوع عن طريق خط هاتفي مبارش   24/24ويه منصة مفتوحة  .من آأي انهتاك

 (، وكذا تطبيق ذيك يمت حتميهل جماان عىل الهاتف احملمول؛8350)

طار رشاكة معال " للوقاية من  Salama Kit- سلمة  حقيبة حصية"توفي   - صندوق    فيوس، وذكل يف اإ

الفضاءات املتعددة  من خدمات  النساء حضااي العنف، واملس تفيدات لفائدة الأمم املتحدة للساكن، 

هاجرات،  ول س مي القابلت، وامل   الصحيني  ، والنساء احلوامل، واملهنيني هبا   والعاملني  الوظائف للنساء

شارة احلقائب  وضع . ومت والسجينات    مناطق يف مجيع  املس هتدفة امجلعيات لتوزيعها عىل الفئات  رهن اإ

 ؛ املغرب

طلق محةل حتسيس ية رمقية   - من   ساكن وبرانمج التعاون البلجييكبرشاكة مع صندوق الأمم املتحدة لل اإ

ذاكءرسائل تساعد عىل التغلب عىل الإكراهات النفس ية خلل مدة احلجر الصحي، و   آأجل بث الوعي   اإ

 برضورة استامثر الوضع لتعزيز قمي العيش املشرتك واملسؤولية املشرتكة بني الزوجني والوادلية الإجيابية؛
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عداد برانمج للمتكني الاقتصادي للنساء يقدم حلول تلئ   وتسامه واكةل التمنية الاجامتعية من خلل اإ

 الوضعيات التالية: 

o ول )هبدف انتشالهن من هذه الوضعية تمكيل  النساء اللوايت يس تغلن الأطفال يف التس

طار برانمج حماربة اس تغلل الأطفال يف التسول(؛  جراءات املتخذة يف اإ  للإ

o  ."النساء الأرامل يف وضعية هشة املنهتية اس تفادهتن من برانمج "دمع 
 

 التكفل ابلأشخاص يف وضعية الشارع  ▪

تنظمي دورايت لرصد    عىل،  وامجلاعات الرتابية وابيق الفاعلني  احمللية السلطات  بتعاون مع    التعاون الوطين   يسهر

وحاميهتم من خطر انتشار جاحئة فيوس  م  توفي خدمات املساعدة الاجامتعية هلو   الأشخاص يف وضعية الشارع 

كوروان املس تجد، وذكل من خلل تعبئة وهتيئي وجتهزي فضاءات للتكفل هبم، وتقدمي اخلدمات الرضورية  

 س تقبال والإيواء والإطعام. اكل

يواء   قلميية لليقظة، من هماهما متابعة وضعية هذه الفئات وهتيئة فضاءات للإ حداث جلنة مركزية وجلان اإ وقد مت اإ

. وبفضل اجملهود امجلاعي خملتلف تعقميهاالعمل عىل و  اجة(فضاء قابل للزايدة حسب احل 150)وصل عددها 

يواء  رجاع   6000 ا يقربم  املتدخلني، مت حلد ال ن اإ ىل آأرسمه 1600 ما يفوق خشص بدون مأأوى واإ  . اإ

كام تسامه واكةل التمنية الاجامتعية بوضع برانمج ملواكبة هؤلء الأشخاص ومساعدهتم عىل ختطي وضعية الشارع  

ليه.   وتسهيل اندماهجم الاجامتعي داخل اجملال الرتايب اذلي ينمتون اإ
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 ؛ التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد -

 ؛ يوما 14عزل ومراقبة السجناء اجلدد القادمني من بدلان آأجنبية ملدة  -

يلء الفئات الهشة من السجناء )املرىض، كبار السن، النساء، الأطفال والأحداث.. - ( مزيدا من  .اإ

 ؛ والاهامتمالعناية 

يداعهم بغرف الإيواء - خضاع السجناء العائدين من احملامك ومن املستشفيات للفحوصات الطبية قبل اإ    ؛ اإ

خراهجم، وختصيص  - ىل وهجات آأخرى عىل الطامق الطيب للمؤسسة قبل اإ عرض السجناء املقرر ترحيلهم اإ

 ؛ ل توزيعهم عىل الغرفماكن خاص للسجناء الوافدين اجلدد وعرضهم عىل الطامق الطيب للمؤسسة قب

نسانية وموضوعية مضبوطة. 5654مت العفو املليك عىل  -  معتقل مت انتقاءمه بناء عىل معايي اإ
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حداث خلاي تعىن بتتبع وضعية املغاربة العالقني ابخلارج، عىل مس توى الإدارات املركزية والبعثات   - اإ

 ساعة يف اليوم؛  24آأايم يف الأس بوع و 7واملراكز القنصلية، معبأأة ادلبلوماس ية 

قامهتم وتوفي كفافهم من حيث الغذاء؛  -  توفي السكن لغي القادرين عىل تغطية تاكليف اإ

تغطية تاكليف اقتناء الأدوية لفائدة الأشخاص اذلين يعانون من بعض الأمراض املزمنة وحتمل تاكليف   -

 رئة؛ العمليات اجلراحية الطا

شارة املغاربة العالقني ابخلارج لتقدمي خدمات واستشارات طبية جمانية لفائدهتم؛  -  وضع فريق طيب رهن اإ

حداث بواابت ومنصات   - مرافقة املغاربة العالقني ابخلارج ومساعدهتم والتواصل ادلائ معهم عرب اإ

لكرتونية وآأرقام محموةل خصصت لهذا الغرض عىل مس توى الإدارات املركزية و  البعثات ادلبلوماس ية اإ

 واملراكز القنصلية؛ 

قامهتم بعد انهتاء صلحية تأأشيهتم واستيفاء   - التدخل دلى السلطات الأجنبية اخملتصة لمتديد فرتة اإ

 آ جالها القانونية؛ 

التكفل مبصاريف ادلفن يف املقابر الإسلمية لفائدة املغاربة املتوفني يف اخلارج خلل هذه الظروف   -

 الوابئية الاس تثنائية العاملية. 

رص جلنة اليقظة الاقتصادية عىل التتبع ادلقيق لوضعية الاقتصاد الوطين واختاذ ما يلزم من تدابي هذا وحت

تعمل   من خلل اللجنة و  لضامن مصوده خلل الأزمة برسعة وفعالية عىل مس توى اختاذ القرارات وتفعيلها؛ 

من آأجل التجاوب والتعاطي بلك مسؤولية مع ما متليه الظرفية  تعبئة لك القطاعات احلكومية احلكومة عىل 

 .الصعبة

طار  يف  التوافق كام مت     يف   تنفيذها  املمكن  السيناريوهات  وضعل  استرشافية  مهنجية   عىل  الاقتصادية   اليقظة  جلنة  اإ

ىل  القطاعات   خملتلف  التدرجيية  العودة  مرحةل  املقبلتني،  املرحلتني   الصحية،  الطوارئ  حاةل  رفع  بعد  آأنشطهتا  ممارسة  اإ

  واملس تدام   القوي  المنو  منحى  يف  الوطين   الاقتصاد   وضع  من  س متكن  اليت   واملتجددة  امللمئة  الآليات  تزنيل  ومرحةل

رساء  خلل  منوذكل    ،19  كوفيد  آأزمة  بعد  ما  فرتة  يف نفاق  آأمثل  تدبي  اإ   الاس تثنائية   الفرتة  هذه  يف  العمويم  للإ

  دمع  خلل من الأزمة بعد ما ملرحةل  الاقتصادي الإقلع  وتوفي الأزمة، بتدبي  املرتبطة الأولوايت جنو وتوجهيه

 . حمليا املضافة القمية عىل والإبقاء الوطين واملنتوج  الوطنية الرشاكت


