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وتاريــخ المغــرب حافــل بهــذه المواقــف واألحــداث الخالــدة ،التــي تشــهد علــى
التالحــم القويبيــن العــرش والشــعب ،فــي مواجهــة الصعــاب.
وهــي نفــس القيــم والمبــادئ ،ونفــس االلتـزام والتعبئــة الجماعيــة ،التــي أبــان عنهــا
المغاربــة اليــوم ،خاصــة فــي المرحلــة األولــى مــن مواجهــة وبــاء كوفيــد.19
فقــد تمكنــا خــال هــذه الفتــرة ،بفضــل تضافــر جهــود الجميــع ،مــن الحــد مــن
االنعكاســات الصحيــة لهــذه األزمــة ،ومــن تخفيــف آثارهــا االقتصاديــة و االجتماعيــة.
إننــا لــم نكســب بعــد ،المعركــة ضــد هــذا الوبــاء ،رغــم الجهــود المبذولــة .إنهــا فتــرة
صعبــة وغيرمســبوقة بالنســبة للجميــع.
وإنــي واثــق بــأن المغاربــة ،يســتطيعون رفــع هــذا التحــدي ،والســير علــى نهــج
أجدادهــم ،فــي االلت ـزام بــروح الوطنيــة الحقــة ،وبواجبــات المواطنــة اإليجابيــة ،لمــا
فيــه خيــر شــعبنا وبالدنــا.
مقتطــف مــن الخطــاب الملكــي الســامي الــذي وجهــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه لألمــة يــوم الخميــس  20غشــت ،2020
بمناســبة تخليــد المغــرب للذكــرى  67لثــروة الملــك و الشــعب.
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ملخص تنفيذي
إن مكافحــة جائحــة كوفيــد  19عمــل
جامعــي يف خدمــة كل مواطنــة ومواطــن.
ولقــد عبــأت الدولــة ،تحــت القيــادة
الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد
الســادس حفظــه اللــه ،كل مواردهــا
ملواجهــة هــذه األزمــة ،واعتــادا عــى
قدراتهــا املؤسســاتية .وبدعــم مــن كافــة
القــوى الحيــة يف البــاد ،فاملغــرب مبختلــف
مكوناتــه واجــه ويواجــه هــذا الوبــاء
وآثــاره االجتامعيــة واالقتصاديــة ،ويدبــر
هــذه املرحلــة بــروح مــن التضحيــة ،وهــو
مــا مكــن بالدنــا مــن توفــر مجموعــة
مــن رشوط النجــاح ،تتمثــل أساســا يف
املثابــرة والصمــود ،وااللتقائيــة واالنســجام،
والشــفافية والنجاعــة يف األداء.

«إن جائحــة كوفيــد -19تشــكل امتحانــا صعبــا ومؤملــا للمواطنــن
وللدولــة عــى حــد ســواء ،والحصيلــة التــي يُعلَــن عنهــا مســاء
كل يــوم ،ومنــذ بدايــة انتشــار الوبــاء باملغــرب ،ليســت مجــرد
أرقــام ،بــل هــي أرواح غاليــة نفقدهــا ،وحــزن نشــاطره مــع أرس
املتوفــن الذيــن ندعــو لهــم بالرحمــة واملغفــرة ،وآالم نتقاســمها
مــع أرس املــرىض الذيــن ندعــو لهــم بالشــفاء .فــكل وفــاة خســارة
بالنســبة لنــا جميعــا ،وكل شــفاء نحتفــي بــه أميــا احتفــاء.
وبغــض النظــر عــن الجانــب العاطفــي ،فــإن الحكومــة،
وبتوجيهــات ســامية مــن جاللــة امللــك محمــد الســادس
نــره اللــه ،تواجــه هــذه األزمــة مبســؤولية وتفــان ،وبكفــاح
مســتمر مــن أجــل إنقــاذ حيــاة املواطنــن وإنقــاذ االقتصــاد
الوطنــي ،وندعــو اللــه تعــاىل أن يســاعدنا فــرادى وجامعــات
عــى تجــاوز اآلالم املرتتبــة عــن هــذه الجائحــة وتخطــي
العقبــات والصعوبــات االقتصاديــة واالجتامعيــة الناجمــة عنهــا.
صحيــح أننــا مل ننجــح يف كل يشء ،إال أننــا بَذلنا قُصــارى جهودنا ،يف كل
لحظــة وحــن ،لنكون فعــا بجانب كل فرد مــن مواطناتنــا ومواطنينا».
الدكتور ســعد الدين العثامين ،رئيس الحكومة

وقد متيز تدبري الجائحة بالتعاطي معها مبقاربة امتدت عرب أربع مراحل:
املرحلــة األوىل انطلقــت مــن ظهــور الحــاالت األوىل للوبــاء عــى املســتوى العاملــي إىل غايــة الكشــف عــن
أول حالــة إصابــة بفــروس كورونــا باملغــرب يف  2مــارس  .2020وقــد اتســمت هــذه املرحلــة عــى وجــه
الخصــوص بالعمــل عــى وضــع الرتتيبــات املؤسســاتية للتصــدي لهذاالوبــاء ،وتوفــر تقنيــات الكشــف
والتحليــل ،ووضــع آليــات التواصــل والتحســيس والتوعيــة والشــفافية ،فضــا عــن املجهــود الدبلومــايس
وتتبــع الوضــع الوبــايئ والصحــي عــى املســتوى الــدويل ،وتطويــر وتقويــة الرتتيبــات الصحيــة وتفعيــل
مؤسســات حكامــة تدبــر األزمــة.
املرحلــة الثانيــة امتــدت مــن  2مــارس إىل  25مــاي  ،2020واتســمت مبقاومــة جامعيــة ،متحــورت حــول
الحجــر الصحــي الوطنــي الشــامل .وشــهدت هــذه املرحلــة عــى وجــه الخصــوص ،تعبئة اســتثنائية للشــعب
املغــريب خلــف جاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،مــع متيــز خــاص للمرابطــن يف الخطــوط األماميــة
ملواجهــة الوبــاء ،خاصــة األطــر الصحيــة وقــوات األمــن وعــال النظافــة .كــا متيــزت هــذه املرحلــة بتقويــة
القــدرات املؤسســاتية مــن خــال إنشــاء صنــدوق خــاص بتدبــر جائحــة فــروس كورونــا ،وتوزيــع الدعــم
عــى األشــخاص الذاتيــن واالعتباريــن ،فضــا عــن تقويــة متواصلــة للكفــاءات والقــدرات.
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املرحلــة الثالثــة امتــدت مــن  25مايــو إىل  20يوليــوز  ،2020أي منــذ اإلعــان عــن خطــة تخفيــف تدابــر
الحجــر الصحــي ،إىل تاريــخ مصادقــة الربملــان عــى قانــون املاليــة التعديــي يــوم  20يوليــوز  .2020تــم
الرتكيــز خــال هــذه املرحلــة عــى االســتعدادات لتنفيــذ إجـراءات التخفيــف مــن تدابــر الحجــر الصحــي
محليــا وتدريجيــا -عــى ثــاث ف ـرات .وباملــوازاة مــع ذلــك ،بــدأ االســتئناف التدريجــي لألنشــطة ،مــعالحــرص عــى التتبــع الدقيــق للوضــع الوبــايئ والســيطرة عــى البــؤر الجديــدة لإلصابــة بالفــروس .و إىل
جانــب الــروع يف أجــرأة مقتضيــات قانــون املاليــة التعديــي ،تــم العمــل عــى تهيــئ وتعميــم دالئــل
الســتئناف األنشــطة بشــكل تدريجــي مــع الحــرص عــى االحـرام التــام للتدابــر واإلجـراءات الوقائيــة .كام
حرصــت الحكومــة خــال هــذه املرحلــة عــى تكثيــف التشــاور مــع الــركاء االقتصاديــن واالجتامعيــن
وعــدد مــن القــوى الحيــة بالبــاد.
أمــا املرحلــة الرابعــة فقــد امتــدت مــن  20يوليــوز إىل نهايــة ســنة  ،2020وقــد شــهدت هــذه املرحلــة
اإلعــان واالســتعداد لعمليــة التلقيــح الوطنيــة ضــد فــروس كوفيــد ،-19وكــذا الــروع يف إعــداد ترتيبــات
اإلقــاع االقتصــادي وتضمــن أهــم عنارصهــا يف مــروع قانــون ماليــة  ،2021مــن خــال جملــة مــن
التدابــر غــر املســبوقة التــي اقرتحتهــا الحكومــة ،والتــي تفاعلــت معهــا املؤسســة الترشيعيــة بتقديــم
التعديــات املناســبة ،يف إطــار تعبئــة وطنيــة لكافــة القــوى الحيــة املمثلــة يف غرفتــي الربملــان .كــا متيــزت
هــذه املرحلــة باليقظــة القصــوى يف مواجهــة تقلبــات الوضــع الوبــايئ ،والبحــث عــن اللقــاح ،وإعطــاء
االنطالقــة لعقــود الربامــج مــع القطاعــات االقتصاديــة األكــر تــر ًرا مــن آثــار الوبــاء ،وتجديــد الدعــم
للقطاعــات املنكوبــة واالســتعداد لإلقــاع االقتصــادي.
مل ينتــه األمــر بعــد ،ذلــك أن مرحلــة جديــدة تلــوح يف األفــق وتتســم بجرعــة أمــل مرشوعــة ورضوريــة للمــي
قد ًمــا مــن أجــل مقاومــة الوبــاء وتحقيــق اإلنعــاش االقتصــادي».
وقــد اســتند تدبــر الجائحــة كذلــك عــى مقاربــة قطاعيــة ،مــع الحــرص عــى ضــان االســتقرار لــكل قطــاع
عــى حــدة:
املجــال الصحــة  :اتســم هــذا املجــال مبســتوى عــال مــن التلقائيــة واالنســجام بــن مختلــف املتدخلــن.
فمنــذ بدايــة األزمــة إىل غايــة مرحلــة االســتعدادات لتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للتلقيــح ،شــهد القطــاع
الصحــي تقويــة مطــردة لقدراتــه ،شــملت القــدرة عــى الكشــف عــن حــاالت اإلصابــة (زيــادة تدريجيــة
يف عــدد التحاليــل التــي يتــم إجراؤهــا يوم ًيــا) ،والتكفــل بالحــاالت يف العنايــة املركــزة ،وتوفــر بروتوكــوالت
الرعايــة االستشــفائية يف املستشــفيات أو يف املنــازل حســب الحــاالت.
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املجــال االجتامعــي  :يف إطــار مجهــود غــر مســبوق ،اتخــذت الســلطات العموميــة ،ابتــداء مــن مــارس
 ،2020مجموعــة مــن إج ـراءات املســاعدة والدعــم املبــارش للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية التــي تســببت
فيهــا الجائحــة .ويتواصــل هــذا الجهــد مــن خــال العمــل عىل تعميــم التغطيــة االجتامعية وإنشــاء الســجل
االجتامعــي املوحــد .ويف نفــس الســياق ،شــهد قطــاع الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل
والبحــث العلمــي عمليــات مالءمــة رسيعــة مــن أجــل ضــان اســتمرارية خدماتــه ،كــا تــم تحيــن املخطط
الوطنــي إلنعــاش التشــغيل يف ضــوء الوضــع الجديــد الناتــج عــن الجائحــة.
املجــال االقتصــادي  :اعتبــارا للطابــع األفقــي للتدخــل العمومــي يف املجــال االقتصــادي ،اســتفاد هــذا
القطــاع مــن تجــاوب رسيــع ه ـ َّم مجــاالت ذات أولويــة ،كقطــاع الزراعــة والصيــد البحــري ومختلــف
مكونــات النســيج اإلنتاجــي ،فض ـاً عــن الســياحة وقطــاع تنظيــم املناســبات والتظاه ـرات .وقــد متكــن
املغــرب بفضــل هــذا التجــاوب الرسيــع مــن توفــر الوســائل الالزمــة ملوجهــة الوبــاء ،ال ســيام فيــا يتعلــق
باملســتلزمات الصحيــة والتطهرييــة والتعقيميــة .كــا أن تلــك التدابــر االقتصاديــة إكانــت تهــدف إىل
الحفــاظ عــى مناصــب الشــغل واالســتعداد لإلقــاع االقتصــادي ،مــع ضــان التوازنــات املاكــرو -اقتصادية.
مجــال اإلصالحــات الكــرى  :عــى الرغــم مــن اإلكراهــات والعراقيــل املصاحبــة لهــذه األزمــة ،فقــد كانــت
كذلــك فرصــة أساســية لترسيــع وتــرة إنجــاز املشــاريع الكــرى املندرجــة يف إطــار اإلصالحــات الهيكليــة.
وهكــذا ،فــإن تبســيط املســاطر اإلداريــة ،وإصــاح املؤسســات العموميــة ،وأجرأة حلــول وتدابــر الحكومة
اإللكرتونيــة ،ورقمنــة العديــد مــن اإلجـراءات لفائــدة املرتفقــن ،كانــت كلهــا مبــادرات وقـرارات ميــزت
التدخــل العمومــي منــذ بدايــة األزمــة ،وسيســتمر العمــل بهــا بحــول اللــه يف املســتقبل.
كــا اعتمــد تدبــر الجائحــة عــى أبعــاد مجاليــة ،أملتهــا رضورة االلتقائيــة واالنســجام .وبالفعــل ،وتحــت
القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه ،شــمل العمــل العمومــي عــدة
مســتويات مــن التدخــل ،منهــا:
املســتو ى الــدويل بريــادة دبلوماســية مــن مســتوى عــال عــى الصعيديــن الــدويل والقــاري ،والتــي
أتاحــت ،منــذ بدايــة األزمــة ،تنظيــم رحــات جويــة إلعــادة املغاربــة الذيــن حــورصوا بســبب الوبــاء يف
مدينــة ووهــان الصينيــة ،ثــم يف مرحلــة ثانيــة ،ومبجــرد مــا ســمحت الظــروف الدوليــة ،تنظيــم رحــات
لفائــدة املغاربــة املقيمــن بالخــارج ســواء مــن أو إىل بلــدان االســتقبال .كــا تــم تنظيــم رحــات لألجانــب
باملغــرب نحــو بلدانهــم ،وتنظيــم رحــات نقــل املنتجــات واملعــدات الطبيــة األساســية مــن املغــرب يف
اتجــاه البلــدان األفريقيــة لدعمهــا يف مواجهــة الجائحــة ،بأمــر مــن جاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه
اللــه ،كجــزء مــن تضامــن اململكــة مــع بلــدان القــارة اإلفريقيــة .وأخـرا مكنــت هــذه الريــادة مــن نســج
عالقــات تعــاون عمــي بــن اململكــة املغربيــة وجمهوريــة الصــن الشــعبية يف إطــار جهــود مكافحــة
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جائحــة كوفيــد ،19وكــذا جعــل املغــرب مــن بــن الــدول األوىل يف العــامل التــي ســتتوفر عــى لقــاح ضــد
هــذا الفــروس.
املســتوى الوطنــي ،مكــن مــن تعبئــة كافــة املؤسســات والهيئــات للقيــام ،وفــق أفضــل الــروط ،بــكل مــا
تتطلبــه املســاهمة يف تحقيــق الصمــود واإلقــاع.
املســتوى الـرايب ،بــد ًءا مــن خاليــا اليقظــة إىل فــرق العمــل والتدخــل ،بجميــع التخصصــات ،ووصــوالً إىل
أصغــر وحــدة ترابيــة.
وقد أبان تدبري الجائحة عن مجال جديد للحكامة يطبعه التزام أخالقي بالشفافية من خالل:
سياســية تواصليــة اس ـراتيجية عــى مســتوى قمــة هــرم الدولــة ،وذلــك مــن خــال الخطــب الســامية
لجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،وبالغــات الديــوان امللــي ،والتــي شَ ـ َّكلَت خارطــة طريــق
حقيقيــة ملواجهــة الجائحــة.
منهجيــة تواصليــة سياســية وميدانيــة بارشهــا رئيــس الحكومــة وجميــع أعضائهــا املعنيــن ،إمــا خــال
املحطــات املؤسســاتية ،مثــل جلســات املســاءلة الربملانيــة أو اجتامعــات مجلــس الحكومــة ،أو مــن خــال
وســائل اإلعــام والصحافــة الوطنيــة أو الدوليــة.
منهجيــة تواصليــة ذات طبيعــة علميــة وتقنيــة ،تكلفــت بهــا الســلطات العموميــة بهــدف ضــان
التحســيس املنتظــم واملســتدام ،واإلخبــار عــن اإلج ـراءات االحرتازيــة ،واإلجابــة عــى أســئلة املواطنــن
واملقــاوالت.
منهجيــة تواصليــة إداريــة واقتصاديــة وحكاماتيــة ،وتتكفــل بهــا جميــع الجهــات املختصــة عــى مختلــف
مســتويات املســؤولية ،وذلــك مــن أجــل ضــان اســتمرارية األنشــطة مــع احـرام اإلجـراءات األمنيــة.
وقــد ركــز تدبــر الجائحــة عــى األمــور األساســية ،مــع الحــرص عــى بلــوغ النجاعــة يف األداء مــع مــا يتطلــب
ذلــك مــن:
ضامن االستمرارية عىل مستوى الخدمات اإلدارية ،مع االلتزام بالشفافية والتبسيط ورسعة األداء.
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ترسيــع وتــرة تنفيــذ الربنامــج الحكومــي ،ال ســيام التدابــر التــي لهــا عالقــة مبــارشة بتدبــر الجائحــة
بغايــة التخفيــف مــن آثارهــا ،خاصــة يف مجــاالت الصحــة العموميــة والتعليــم والتكويــن املهنــي والتعليــم
العــايل ،واالســتثامر ،واإلصــاح اإلداري ،وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة ،والالمتركــز ،والتشــغيل والربامــج
االجتامعيــة.
تكييف واعتامد وابتكار وتفعيل إجراءات استعجالية مالمئة للحالة الراهنة التي تعيشها البالد.
ويف األخــر ،ميكــن القــول إن تدبــر هــذه األزمــة كــرس تقليــدا عريقــا ،يتجســد يف «الصمــود» ،الــذي جعــل
للمغــرب ،عــر الزمــن ،منوذجــه الخــاص بــن األمــم ،وهــو صمــود يتأســس عــى جملــة مــن املســتويات يبــر
مبســتقبل عنوانــه االســتقرار والتقــدم:
صمــود عــى املســتويني الســيايس واملؤسســايت ،والتــي ينبغــي اإلشــادة بــه ،يف وقــت أحدثــت األزمــة ،عــر
العــامل ،تصدعــات بــن الفاعلــن العموميــن .ويف هــذا الصــدد ،يشــكل التضامــن والتالحــم الــذي أبانــت
عليــه جميــع القــوى الحيــة لألمــة وراء صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،مصــدر فخــر
واعتـزاز.
صمــود عــى املســتويات الصحيــة ،االجتامعيــة واالقتصاديــة ،مكــن من رفــع مختلــف التحديــات املرتبطة
بهــا ،متجــاوزا يف بعــض األحيــان عــددا مــن التوقعــات .إذ اســتمر النظــام الصحــي يف أداء خدماتــه،
وبــرزت قيــم التكافــل االجتامعــي وانطلــق تنشــيط العجلــة االقتصاديــة ،رغــم الخســائر املســجلة ،عــى
أمــل اســتعادة ديناميــة النمــو خــال ســنة .2020
صمــود عــى املســتويني النفــي والتقنــي وعــى مســتوى الحكامــة ،لألمــة بأجمعهــا ،دون اســتثناء ،أنعش
القــدرة عــى االبتــكار واإلبــداع ،ســواء داخــل األرس ،أو لــدى املقــاوالت ،وبصفــة خاصــة لــدى الشــباب.
هــذا النــوع مــن الصمــود ســيمكن املغــرب مــن تحويــل األزمــات إىل فــرص جديــدة.
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يف إطــار املبــدأ الدســتوري املتعلــق بربــط املســؤولية باملحاســبة ،عملــت الحكومــة عــى إصــدار حصيلــة تنفيــذ
برنامجهــا بطريقــة منتظمــة ،وذلــك بعــد  120يو ًمــا األوىل مــن واليتهــا ،ويف متــم ســنة واحــدة ،وســنتني ،وثــاث
ســنوات مــن هــذه الواليــة ،وتــم تعميــم تقاريــر تتضمــن هــذه الحصيلــة ونرشهــا عــى املوقــع اإللكــروين
( .)www.cg.gov.maوينــدرج ،هــذا التقريــر بــدوره يف إطــار نفــس املبــدأ الدســتوري.
ونظـ ًرا لحجــم األزمــة غــر املســبوقة والتــي مل يكــن باإلمــكان التنبــؤ بهــا ،فــإن هــذا التقريــر املوجز ،يهــدف إىل
تقديــم وثيقــة موجــزة لحصيلــة عمــل الحكومــة يف تدبريهــا ملكافحــة جائحــة كوفيــد -19خــال الفــرة املمتــدة
مــن فاتــح ينايــر إىل 31دجنــر .2020
وميكــن القــول أن النجاحــات الجامعيــة التــي حققناهــا كانــت أكــر بكثــر مــن بعــض حــاالت الصعوبــات أو
اإلخفاقــات ،وقــد اســتخلصت الحكومــة مــن مختلــف هــذه املحطــات الكثــر مــن الــدروس .فالحكومــة مؤمنــة
مببــدأ التحســن والتطويــر املســت ِم َّريْن ،وتعمــل بشــكل يومــي عــى اســتخالص العــر ملواجهــة الطابــع غــر
املتوقــع للجائحــة ،مــن أجــل حاميــة املواطنــن وخدمتهــم بشــكل أفضــل.
اســتجابة وطنيــة منوذجيــة ووحــدة وتالحــم منوذجيــان تحــت القيــادة الرشــيدة لجاللــة امللــك
حفظــه اللــه
حظــي تدبــر اململكــة املغربيــة للجائحــة برتحيــب وطنــي ودويل ،حيــث اتســم هــذا التدبــر ،تنفيــذا للتعليامت
امللكيــة الســامية ،باالســتباقية والدقــة والشــمولية ،يف ســبيل تحقيــق هــدف أســايس يتمثــل يف الحفــاظ عــى
صحــة املواطنــات واملواطنــن وتعزيــز الصمــود االقتصــادي.
وتحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،تدخلــت جميــع مؤسســات
وهيئــات الدولــة ،وبطريقــة شــاملة ومنوذجيــة تحقــق تجــاوب قــوي للقــوى الحيــة لألمــة ،وانخـراط املواطنــن،
ومشــاركة مختلــف القطاعــات (العســكرية واملدنيــة ،العامــة والخاصــة ،واملقــاوالت والجمعيــات ،والهيئــات
املنتخبــة وهيئــات الدولــة) يف مواجهــة التحديــات والرهانــات.
لقــد أعطــى بــاغ الديــوان امللــي بتاريــخ  17مــارس ،2020االنطالقــة لتعبئــة اســتثنائية ،اتســمت بالتضحيــة
والوطنيــة والتضامــن .وطــوال فــرة إدارة هــذه األزمــة ،شــكلت هــذه القيــم الخــط التوجيهــي لجميــع
اإلجـراءات لفائــدة املواطنــن ،مــع إيــاء األولويــة القصــوى لصحــة املغاربــة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار رضورة
دعــم الفئــات الهشــة املتــررة والعمــل عــى الحــد مــن تأثــره الســلبي عــى الوضــع االقتصــادي للبــاد.
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لقــد كانــت اململكــة املغربيــة مــن أوائــل دول العــامل التــي اتخــذت اإلج ـراءات االحرتازيــة وفرضــت حالــة
الطــوارئ الصحيــة يف كامــل الــراب الوطنــي .كــا اتخــذت يف مرحلــة الحقــة كافــة االحتياطــات الالزمــة
لتخفيــف التدابــر االحرتازيــة ،مــع تحقيــق ديناميــة ،قــدر اإلمــكان ،لألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة
والرياضيــة والثقافيــة والتعليميــة والرتبويــة.
وبفضــل هــذا التدبــر ،اســتطاعت بالدنــا أن تكــون يف مســتوى إكراهــات هــذه الظرفيــة وأن تســتجيب
ملتطلباتهــا ،وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات جاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه ،وبــإرشاف مبــارش مــن
جاللتــه ،حتــى قبــل تســجيل أوىل حــاالت اإلصابــة يف بلدنــا .كــا تــم عقــد اتفــاق رشاكــة رائــدة للتــزود ،يف
أقــرب وقــت ممكــن ،بالدفعــات الالزمــة مــن اللقــاح ضــد وبــاء  ،Covid-19ووضــع خطــة تلقيــح وطنيــة ضــد
هــذا الوبــاء.
وقــد أطــرت الخطــب امللكيــة خــال مناســبات عيــد العــرش يف يوليــوز  ،2020وثــورة امللــك والشــعب يف
غشــت  ،2020وافتتــاح الربملــان يف أكتوبــر  ،2020أفــق العمــل املســتقبيل لألمــة بأكملهــا ،وحــددت بوضــوح
إلزاميــة تعميــم التغطيــة االجتامعيــة لجميــع املغاربــة ،وإنشــاء صنــدوق محمــد الســادس لالســتثامر بهــدف
مواكبــة اإلقــاع االقتصــادي ،وغريهــا مــن الرتتيبــات واإلج ـراءات الكــرى.
وشــكلت هــذه الظرفيــة االســتثنائية فرصــة جديــدة مكنــت مــن التعبــر عــن إجــاع كافــة القــوى الحيــة لألمــة
والتفافهــا وراء جاللــة امللــك حفظــه اللــه ،وهــو إجــاع ليــس وليــد اليــوم ،بــل ممتــد يف الزمــان كلــا تعلــق
األمــر باملصالــح العليــا للوطــن واملواطــن.
تضامــن وطنــي يعكس القيم األصيلــة ملواطنينا.
أمر جاللة امللك بإنشاء الصندوق الخاص لتدبري ومواجهة وباء فريوس كورونا.
وقــد شــكلت هــذه املبــادرة امللكيــة الســامية فرصــة إلظهــار املعــدن الحقيقــي للشــعب املغــريب مــرة أخــرى،
وذلــك مــن خــال الحــاس العفــوي الكبــر للمســاهمة يف هــذا الصنــدوق مــن قبــل مختلــف املؤسســات
العامــة ،والقــوى الحيــة للبــاد (األحــزاب والنقابــات واإلعــام واملجتمــع املــدين والجمعيــات) والفاعلــن
االقتصاديــن وجميــع املواطنــن .وقــد كان لذلــك بالتأكيــد تأثــر إيجــايب للحــد مــن تداعيــات هــذه الجائحــة.
وقــد شــكلت هــذه الظرفيــة كذلــك فرصــة إلظهــار القيــم الحضاريــة العميقــة للشــعب املغــريب ،والتي تتجســد
يف التضامــن والتعــاون يف األوقــات العصيبــة ويف متاســك أبــان عنــه جميــع املغاربــة ،وتناقلتــه العديــد مــن
املنتديــات اإلعالميــة الوطنيــة والدوليــة.
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وحــدة وطنيــة يف مواجهة قضية واحدة
يف إطــار املعركــة الصحيــة ضــد الوبــاء ،وقفــت األطــر الصحيــة يف القطــاع العمومــي املــدين والعســكري ،ويف
القطــاع الخــاص يف الخطــوط األماميــة ،مضحــن براحتهــم وأمنهــم لحاميــة البــاد واملواطنــن ضــد هــذا الوبــاء.
األمــر نفســه ينطبــق عــى القــوات املســلحة امللكيــة ،واألمــن الوطنــي ،والــدرك امللــي ،والقــوات املســاعدة،
والوقايــة املدنيــة ،والســلطات املحليــة واملســؤولني املنتخبــن ،كل مــن موقعــه ،مــن أجــل الحفــاظ عــى النظــام
العــام واســتتباب األمــن ،والســهر عــى تطبيــق أحــكام حالــة الطــوارئ الصحيــة ميدانيــا ومبهنيــة عاليــة ،ويف
احـرام تــام للقانــون.
ومــن جهتهــا ،مل تدخــر األطــر الرتبويــة واإلداريــة جهــدا للمســاهمة يف إنجــاح عمليــة التدريــس عــن بعــد
وتنظيــم االمتحانــات ،كــا َح ـ َر َص جميــع موظفــي املرافــق العموميــة وجميــع املهنيــن عــى تأديــة واجبهــم
تجــاه املواطــن وضــان اســتمرارية الخدمــات األساســية .كــا تعبــأت املقــاوالت وجميــع املهنيــن لتوفــر
الرضوريــات األساســية ومســتلزمات النظافــة والوقايــة ،وأبدعــت الطاقــات املبت ِكــرة التــي تزخــر بهــا بالدنــا
حلــوال جديــدة لتلبيــة الحاجيــات عــى مســتوى بعــض املعــدات الطبيــة.
يف إطــار هــذا الزخــم والتعبئــة الوطنيــة ،عــرت األحـزاب السياســية واملركزيــات النقابيــة ومنظــات املجتمــع
املــدين عــن انخراطهــا القــوي يف هــذه املعركــة ،وأبــدت تفاعــا إيجابيــا مــع جميــع الق ـرارات التــي اتخذتهــا
الدولــة تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه .كــا قامــت وســائل
اإلعــام الوطنيــة بــدور رائــد يف تنميــة الوعــي الجامعــي ،ورفــع منســوب التفاعــل مــع الق ـرارات العموميــة،
ونــر املعلومــات الصحيحــة ومكافحــة الكاذبــة منهــا.
كــا اضطلعــت كافــة املؤسســات الدســتورية ،مبــا يف ذلــك الســلطتني الترشيعيــة والقضائيــة ،واملؤسســات
واملقــاوالت العموميــة ،واملســؤولون املحليــون واملنتخبــون ،واملغاربــة املقيمــون بالخــارج ،فض ـاً عــن القــوى
الحيويــة األخــرى يف البــاد ،مبســؤولياتها ومهامــا ،وكانــت جميعهــا يف مســتوى هــذه اللحظــة االســتثنائية.
وعــاوة عــى الجهــات املذكــورة أعــاه ،يجــب عــدم إغفــال العديــد مــن جنــود الخفــاء الذيــن يــؤدون كل مــن
موقعــه ،أدوا ًرا أساســية يف تســهيل الظــروف املعيشــية يف هــذا الوضــع االســتثنايئ.
ويشــكل هــذا التقريــر فرصــة أخــرى لتجديــد اإلشــادة بجميــع هــؤالء املتدخلــن ،ورفــع أكــف الدعــاء بالرحمــة
واملغفــرة للمتوفــن مــن املواطنــات واملواطنــن ،والشــفاء العاجــل للمصابــن منهــم.
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مقدمة

ســلطة تنفيذية مســلحة برؤية م َو َّحــدَ ة وحكامة لتدبري األزمة
عملــت الحكومــة يف هــذه املعركــة عــى تحقيــق اليقظــة واالســتباق ،مــع مراعــاة الشــفافية والتواصــل مــن
أجــل التوعيــة الدامئــة.
إنجــازات الحكومــة مل تنطلــق مــن فـراغ ،بــل اعتمــدت عــى املكتســبات والخيــارات االسـراتيجية التــي راكمهــا
املغــرب منــذ اســتقالله :مؤسســات مركزيــة قويــة ،ومصالــح خارجيــة فاعلــة ،وشــبكة ترابيــة قويــة للتأطــر
والقــرب ،وقــدرة عــى تقديــم الخدمــات العموميــة دون توقــف ،وتجهيـزات وبنيــات التحتيــة مقــدرة.
وقــد ت ُ ِّو َجــت كل نقــاط القــوة هاتــه ،بديناميــة إصالحيــة كان يشــهدها املغــرب قبــل ظهــور الوبــاء ،والتــي
تجلــت يف عــدد مــن اإلنجــازات والنتائــج التــي عرفتهــا اململكــة ،وهــو مــا أكدتــه املســتويات التــي بلغتهــا
عــدد مــن املــؤرشات االجتامعيــة واالقتصاديــة اإليجابيــة متــم عــام .2019
لقــد اشــتغلت الحكومــة وتحملــت مســؤولياتها يف تكامــل وانســجام والتقائيــة ملواجهــة الطــوارئ الصحيــة،
والســهر عــى تحقيــق الصمــود االجتامعــي واالقتصــادي وإعــداد اإلقــاع ،مــع الت ـزام الشــفافية والتواصــل.
تدبــر عرب أربع مراحل:
خــال هــذا املرحلــة غــر املســبوقة والفريــدة مــن نوعهــا يف تاريــخ املغــرب املعــارص ،والتــي مل تنتــه بعــد،
تعبــأت الحكومــة تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه ،وتحملــت
مســؤوليتها كاملــة ،كفريــق موحــد ،واتخــذت مــا تتطلبــه الظرفيــة مــن إج ـراءات وق ـرارات ،بطريقــة فعالــة
ومنظمــة ،وذلــك عــى مــدى أربــع مراحــل:
املرحلة األوىل :اليقظة والتحضري،
املرحلة الثانية :إجراءات طارئة واستعجالية ملحاربة انتشار العدوى يف إطار الحجر الصحي العام،
املرحلة الثالثة :تخفيف اإلجراءات االحرتازية واستئناف األنشطة االجتامعية واالقتصادية،
املرحلة الرابعة :االستعداد لإلقالع االقتصادي مع االستمرار يف مكافحة الوباء.
وبعــد هــذه املراحــل األربــع ،تســتمر الحكومــة ،تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمد الســادس
أيــده اللــه ونــره ،مبعيــة مختلــف الــركاء القطاعيــن يف مكافحــة الوبــاء وآثــاره ،ال ســيام مــن خالل الحــرص عىل
اســتدامة الدعــم االجتامعــي ،وتعميــم التغطيــة االجتامعيــة ،وتعزيــز املنظومــة الصحية ،وإعــداد الربنامــج الوطني
للتلقيــح ،ورفــع تحديــات اإلقــاع االقتصــادي كأولويــة وطنيــة ،وإنشــاء صنــدوق محمد الســادس لالســتثامر.
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المرحلة األولى 1
 - Iالمرحلة  : 1من اليقظة إلى التعبئة ،أسس خطة المقاومة والمبادرة

الفرتة املعنية :من فاتح يناير إىل  2مارس .2020

يف مواجهــة املجهــول ،كان عــى الحكومــة أال تــرك مجــاالً لالرتجاليــة ،وأن تســتعد لــكل الســيناريوهات
املحتملــة .لقــد كانــت الخطــوة األوىل تســتوجب متلــك الوســائل لفهــم وتحليــل الوضــع الوبــايئ .فمنــذ بدايــة
انتشــار الوبــاء عــى املســتوى العاملــي ،عمــل املغــرب عــى تبنــي مخطــط لليقظــة الوبائيــة ،مكــن املغــرب،
ومــا ي ـزال ،مــن املتابعــة الدقيقــة لتطــورات انتشــار الفــروس.
 -1تحيين وتكييف وتوسيع خدمات منظومة اليقظة الصحية لألوبئة

يتوفــر املغــرب ،منــذ شــتنرب  ،2019عــى منظومــة لليقظــة الوبائيــة مــن خــال مركــز وطنــي ومراكــز جهويــة
لعمليــات طــوارئ الصحــة العموميــة ،وهــي املنظومــة التــي تــم وضعهــا يف إطــار تنفيــذ «املخطــط الوطنــي
للصحــة .»2025
ويعمــل هــذا النظــام باســتمرار ،يف إطــار اليقظــة الوبائيــة ،عــى اإلنــذار املبكــر ملواجهــة األوبئــة املحتملــة
وطــوارئ الصحــة العموميــة كيفــا كان مصدرهــا ،مبــا يف ذلــك أداء متاريــن املحــاكاة ،وينــدرج ضمــن ذلــك
املراقبــة املســتمرة لألمـراض املعديــة عنــد حدوثهــا ،مــع مــا يســتوجب ذلــك مــن اســتعدادات لــكل مــا مــن
شــأنه تهديــد الصحــة العموميــة بســبب حــاالت الطــوارئ والكــوارث ومواجهــة األوبئــة ،لذلــك تــم تحيــن
وتحديــث هــذا النظــام وضبطــه وتوســيعه ابتــداء مــن فتاتــح ينايــر .2020
ولقد متكن املغرب بفضل هذا النظام من:
رفــع مســتوى اليقظــة والحــذر يف املركــز الوطنــي لعمليــات طــوارئ الصحــة العموميــة مبجــرد اإلعــان
عــن الحــاالت األوىل لإلصابــة بفــروس كورونــا يف الصــن؛
بلــورة ونــر املخطــط الوطنــي للمراقبــة واالســتجابة لحــاالت عــدوى فــروس كورونــا ،ومراقبــة وضــان
تتبــع الوضــع الوبــايئ الــدويل؛
تقييم املخاطر بشكل مستمر؛
تعزيز نظام املراقبة الوطنية الوبائية اللتهابات الجهاز التنفيس الحادة؛
إنشاء مراكز اتصال لإلبالغ عن الحاالت املحتملة؛
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وضع برنامج لتعزيز قدرات املسؤولني الصحيني عىل املستوى الجهوي واإلقليمي؛
زيادة وترية التحاليل املخربية تدريجياً من خالل توسيع شبكة املختربات املجهزة لهذا الغرض.
 -2تتبع وبائي دقيق على مستوى أصغر الوحدات الترابية:

لقــد تــم بفضــل هــذا النظــام ضــان عمليــة تتبــع ومراقبــة وبائيــة دقيقــة يف الوقــت املالئــم ،مــا شــكل
مرجعــا للحكومــة وللســلطات املحليــة واللجنــة العلميــة وكافــة الجهــات املســؤولة عــن تدبــر هــذه
الجائحــة التخــاذ القــرارات الالزمــة بنــاء عــى املــؤرشات املســتخلصة مــن الوضعيــة.
الحالة الوبائية المسجلة إلى غاية  31دجنبر 2020
الحاالت املؤكدة
الحاالت املستبعدة
الوفيات
املتعافون
الحاالت النشطة
مؤرش اإلصابة الرتاكمي
مؤرش اإلصابة يف  24ساعة
نسبة الفتك
نسبة التعايف

الحاالت الجديدة
1861
15 808
33
2 253

املؤرشات

24 301

إجاميل الحاالت
439 193
4 018 156
7 388
407 504

 100000 / 1209,4نسمة
 100000/5,1نسمة
1,7%
92,8%

املصدر  :وزارة الصحة

فمنــذ  2مــارس  ،2020تاريــخ تســجيل أول حالــة يف املغــرب ،إىل غايــة  31دجنــر ،2020تــم إحصــاء
 439.193حالــة إصابــة مؤكــدة ،وتســجيل  7.388حالــة وفــاة (تغمدهــم اللــه برحمتــه وأســكنهم فســيح
جناتــه) و 4.108.156حالــة مســتبعدة و 407.504حالــة شــفاء .ويف نفــس التاريــخ ،بلــغ عــدد الحــاالت
النشــطة  ،24.301كــا بلــغ معــدل اإلصابــة الرتاكمــي  100.000 / 1209,04نســمة ،ومعــدل اإلماتــة ،٪ 1,7
ونســبة الشــفاء  ،92,8٪وعــدد الحــاالت الحرجــة  1118حالــة.
وتتجــى أهميــة نظــام املراقبــة أيضــا يف كونــه وســيلة لتقييــم نجاعــة اإلجـراءات املتخــذة ،وتعديــل القـرارات
للتوفيــق بــن رضورة حاميــة الصحــة املواطنــن والحاجــة إىل تنشــيط الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة.
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وعــى الرغــم مــن الزيــادة التدريجيــة واملقلقــة يف عــدد حــاالت اإلصابــة املســجلة ،فــإن املغــرب ،بحمــد
اللــه ،وبفضــل اإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة االنتقائيــة التــي اتخذهــا ،تجنــب الســيناريو األســوأ ،إذ
تجنــب املغــرب االنتشــار الرسيــع للعــدوى وانهيــار املنظومــة الصحيــة الوطنيــة.
واســتنادا عــى االعتبــارات العلميــة واملوضوعيــة ،وبالنظــر إىل الوضــع الوبــايئ وتطــوره ،تــم اإلبقــاء عــى
حالــة الطــوارئ الصحيــة ،ومتديــد مــدة رسيانهــا منــذ دخولهــا حيــز التنفيــذ يف  23مــارس  ،2020كــا تُتَّ َخـ ُذ
تدابــر احرتازيــة مشــددة يف بعــض األحيــان ملواجهــة تطــور الحالــة الوبائيــة عــى املســتوى الــرايب.
وتؤكــد األرقــام املســجلة وتطورهــا ،أهميــة هــذه التدابــر االحرتازيــة التــي يتــم إقرارهــا يف الوقــت املناســب
للحــد مــن انتشــار الفــروس .ومقارنــة بتجربــة بلــدان أخــرى ،ظهــر بهــا الوبــاء قبــل املغــرب ،يبــدو أن
االعتــاد املبكــر للحجــر الصحــي ببالدنــا كان مناســبا وقـرارا حكيــا ،حيــث كان لــه أثــر كبــر يف الحــد مــن
رسعــة انتشــار الفــروس ومــن ارتفــاع عــدد الوفيــات .وبعــد تخفيــف الحجــر الصحــي ،أظهــرت اإلجـراءات
االحرتازيــة املشــددة التــي كانــت تُتَّ َخــ ُذ عــى مســتوى األقاليــم والعــاالت باململكــة أهميتهــا أيضــا يف
التحكــم يف الوضعيــة الوبائيــة عــى املســتوى الــرايب.
 -3نهج سياسة تواصلية يومية

منــذ تفــي الوبــاء ،التزمــت الحكومــة مببــدأ الشــفافية والتواصــل وتوعيــة املواطنــن ،مســتنرية يف ذلــك
بالتعليــات امللكيــة الســامية ،ويف وفــاء بااللتزامــات الدوليــة للمغــرب وحرصــا عــى مصداقيــة اململكــة
وإشــعاعها.
فحرصــت ،اعتبــا ًرا مــن  24ينايــر  ،2020عــى بــث يومــي مفصــل لتطــور الوضــع الوبــايئ ،كــا عملــت يف
إطــار االلتــزام التواصــي عــى إعــام الــرأي العــام بشــكل منتظــم بجميــع الجوانــب املرتبطــة بالظرفيــة
الراهنــة ،مبــا يف ذلــك إجــراءات التخفيــف مــن التداعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة ،واســتمرارية
الخدمــات العامــة ،وإجــراءات املواكبــة والدعــم يف مواجهــة الجائحــة.
ويف هــذا الصــدد ،عملــت الحكومــة عــى إطــاع املواطنــن باملســتجدات بشــكل مســتمر مــن خــال
البيانــات واملقابــات الصحفيــة عــى قنــوات اإلذاعــة والتلفزيــون وشــبكات التواصــل االجتامعــي .كــا
تــم إنشــاء بوابــة رســمية عــى اإلنرتنــت ،www.covidmaroc.ma ،تتيــح للمواطنــن متابعــة تطــورات
الوضــع واإلجــراءات املتخــذة ،باإلضافــة إىل تنظيــم لقــاءات صحافيــة ونــر بالغــات منتظمــة ،وفــق
أشــكال ووتــرة مناســبة طــوال فــرة الوبــاء.
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ومنــذ األيــام األوىل النتشــار الوبــاء ،وضعــت الحكومــة أرقا ًمــا هاتفيــة رهــن إشــارة املواطنــن لدعمهــم،
وأطلقــت فيــا بعــد تطبي ًقــا للهواتــف املحمولــة ،يشــكل آليــة للوقايــة ولتتبــع املخالطــن.
إضافــة إىل ذلــك ،أخضعــت الحكومــة الطــاب العائديــن مــن مدينــة ووهــان يف الصــن ،بأمــر مــن جاللــة
امللــك نــره اللــه ،لفــرة حجــر صحــي حفاظــا عــى ســامتهم وســامة ذويهــم.
 -4الحفــاظ علــى مــا هــو حيــوي وحمايــة مــا هــو ضــروري وإنقــاد األساســي،
لجعــل المواجهــة فعليــة واإلقــاع ممكنــا

لقــد تعبــأت الحكومــة تحــت القيــادة الرشــيدة لجاللــة امللــك حفظــه اللــه ،ضامنــا لحكامــة تدبرييــة ناجعــة.
وهكــذا ،تبنــت الحكومــة نظامــا للحكامــة يــروم تحقيــق االنســجام وااللتقائيــة والتكامــل يف تدخــات مختلــف
الفاعلــن ،وخاصــة مختلــف الســلطات والقطاعــات املعنيــة.
ففــي مواجهــة مــا ال ميكــن التنبــؤ بــه ،اختــار املغــرب املقاربــة االســتباقية ،مــع وضــع الســيناريوهات
واالســتعداد للعمــل واملبــادرة ،مــن خــال لجنــة القيــادة العليــا.
ويف مواجهة املجهول ،اختار املغرب تغليب املنطق السليم والخربة ،وأحدث لذلك لجنة علمية وطنية.
أما يف مواجهة املخاطر االقتصادية ،فقد بادر املغرب إىل إنشاء لجنة اليقظة االقتصادية.
وهكــذا ،تــم إعــداد هندســة اسـراتيجية للمبــادرة واالســتجابة ملتطلبــات الظرفيــة مــن خــال اآلليــات الثــاث
التالية:
لجنــة القيــادة ملتابعــة الوضــع الوبــايئ واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ،وتضــم بشــكل خــاص قطاعــات
الصحــة ،والداخليــة ،والــدرك امللــي ،واملصالــح الصحيــة العســكرية ،والوقايــة املدنيــة؛
لجنــة علميــة وتقنيــة وطنيــة بــوزارة الصحــة تتــوىل رصــد الجوانــب الطبيــة والعلميــة املتعلقــة بهــذا
الوبــاء ،وتوفــر املرجعيــات واألســس الطبيــة والعلميــة للق ـرارات الحكوميــة ،وكــذا مواكبــة التغ ـرات
الرسيعــة للوضــع الوبــايئ؛
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لجنــة اليقظــة االقتصاديــة تضــم عــدة قطاعــات وزاريــة ،إىل جانــب ممثلــن عــن القطــاع البنــي واملــايل
وفاعلــن اقتصاديــن ،تتــوىل دراســة تداعيــات الوبــاء عــى املســتويني االقتصــادي واالجتامعــي واق ـراح
الحلــول املالمئــة لهــا.
ويف تكامــل ودعــم كاملــن لهــذه الهيئــات ،حافــظ مجلــس الحكومــة عــى اجتامعاتــه بوتــرة منتظمــة ،لضــان
التتبــع املســتمر واتخــاذ القـرارات الالزمــة ودعــم تنفيــذ مختلــف اإلجـراءات التــي تــم اتخاذهــا ،كــا شُ ـ ِّكلَت
لجنــة وزاريــة للمواكبــة عــن قــرب ،واملراقبــة الدقيقــة للوضــع الصحــي واالقتصــادي واالجتامعــي ،حيــث
كانــت تجتمــع أســبوعيا وكلــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك.
هــذا وقــد تــم إنشــاء خاليــا لليقظــة واملراقبــة عــى مســتوى مختلــف القطاعــات الوزاريــة لرصــد تداعيــات
هــذا الوبــاء عــى جميــع املســتويات والعمــل عــى معالجتهــا.
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المرحلة 2
 -IIالمرحلة  :2مرحلة الحجر ،اختبار الصمود بمعالم ملحمة وطنية

الفرتة املعنية :من  02مارس إىل  25مايو .2020

شــهد املغــرب تنظيــم مســرة جديــدة وراء جاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،وكانــت بدايتهــا مــع
ظهــور أول حالــة إصابــة بفــروس كورونــا التــي تــم اكتشــافها يف  2مــارس  ،2020حيــث عملــت الحكومــة ،ويف
إطــار العمــل الشــامل للدولــة ،عــى تكثيــف وتقويــة خطــة املراقبــة واليقظــة الوبائيــة ،وتقويــة اإلج ـراءات
التحسيســية والتوعويــة ،كــا أعطــت االنطالقــة للرتتيبــات الالزمــة عــى مســتوى مختلــف قطاعاتهــا ،لبلــورة
خطــة لربــح هــذه املعركــة الكــرى.
ـت القيــادة الرشــيدة لرئيــس الدولــة ،جاللــة امللــك حفظــه اللــه ،متــت تعبئــة مــوارد اســتثنائية لالســتجابة
فَتَ ْحـ َ
للظرفيــة ولتحقيــق التفاعــل املالئــم ،وقــد أوضــح البــاغ الصــادر عــن الديــوان امللــي بتاريــخ  17مــارس 2020
بالتفصيــل التوجهــات االسـراتيجية لالســتعدادات والعمــل املرتقــب.
وباســتباقية وتبــر مســتمرين ،تؤكــد امللكيــة باعتبارهــا ضامنــا للحمــة األمــة ،مــن خــال إمــارة املؤمنــن،
دورهــا املركــزي يف اســتقرار وأمــن وســامة الوطــن واملواطنــن ،وكــذا مــن خــال ق ـرارات كان لهــا وقعهــا
الهــام ،مــن قبيــل تعبئــة القــوات املســلحة امللكيــة ،والتكــرم بالعفــو امللــي لفائــدة مجموعــة مــن املعتقلــن،
فضــا عــن اإللتفاتــة تجــاه القــارة األفريقيــة ،والتوجيهــات للتدخــل عــى املســتوى االجتامعــي وإيــاء العنايــة
للمقــاوالت والحركــة االقتصاديــة وتفعيــل اس ـراتيجية املناعــة والصمــود .وتنفيــذا لهــذه التوجيهــات امللكيــة
عملــت الحكومــة عــى اتخــاذ وتطبيــق مختلــف اإلجــراءات والتدابــر الالزمــة مــن أجــل أمــن وســامة
املواطنــن.
ولقــد أبــان املواطنــون واملقــاوالت واملجتمــع املــدين مــرة أخــرى عــن مســتوى عــال مــن التضامــن والتضحيــة
ونكـران الــذات ،حيــث كان التعبــر عــن الفخــر الوطنــي قويــا وبشــكل يومــي ،وكانــت صــور تكريــم مختلــف
أبطــال هــذا النضــال ،خاصــة أولئــك الذيــن كانــوا وال يزالــون يف الخطــوط األماميــة ،تغــزو املواقــع االجتامعيــة
ومختلــف وســائل التواصــل.
 -1فــي الخطــوط األماميــة ،العمــل الصحــي ،واألمــن والمســاعدة والدعــم
ا لمجا ليي – ا لتر ا بــي

باإلضافــة إىل اليقظــة والرصــد الوبــايئ عــر جميــع أنحــاء البــاد ،أُ ِ
عطيَــت األولويــة لتعزيــز مــوارد املنظومــة
الصحيــة الوطنيــة ،وذلــك بتقويــة قدراتهــا يف فــرة زمنيــة قصــرة.
لقــد تضافــرت الجهــود لتقويــة قــدرات بنيــات االســتقبال ،خاصــة مــن خــال إنشــاء وتجهيــز املستشــفيات
امليدانيــة والعســكرية ،مبــا فيهــا تلــك التــي ســاهمت فيهــا الســلطات املحليــة ،حيــث متــت إضافتهــا إىل بنيــات
ســنة من تدبير جائحــة كوفيد - 19-يناير 2021
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اســتقبال مخصصــة لرعايــة املــرىض املصابــن بفــروس كورونــا ،والتــي مكنــت ،يف الفــرة املمتــدة مــن مــارس إىل
أبريــل  ،2020مــن:
تجهيــز  47وحــدة استشــفائية مخصصــة للمصابــن بفــروس كورونــا ،تضــم  1826رسيــ ًرا يف البدايــة،
وميكــن تعزيزهــا وف ًقــا لتطــور انتشــار الوبــاء بــكل جهــة؛
تعبئــة  1214رسيــر لإلنعــاش يف املستشــفيات العموميــة ( 371رسيــر يف وحــدات املستشــفيات الجامعية)،
مبــا يف ذلــك  800رسيــر جاهــز الســتقبال املــرىض؛
ضــان انخ ـراط والت ـزام أصحــاب العيــادات الخاصــة بتعبئــة  504أرسة إضافيــة لإلنعــاش وتعبئــة األطــر
الصحيــة واملعــدات؛
شخصا؛
توفري طاقم طبي متخصص يف اإلنعاش متكون من ً 985
إرشاك  177فندقًــا ومرك ـ ًزا ســياحيًا يف  38مدينــة بســعة تزيــد عــن  7600رسيــر لالســتقبال املجــاين مــن
أجــل الحجــر الصحــي للحــاالت املحتملــة ،باإلضافــة إىل بعــض املهنيــن الصحيــن وموظفــي وأعــوان
الســلطة كتدبــر وقــايئ حاميــة لهــم وألرسهــم.
وفيــا يتعلــق باملستشــفيات امليدانيــة العســكرية ،فقــد تــم إنشــاء وتجهيــز مستشــفيني ،أحدهام يف بنســليامن
بســعة  260رسيــر ،واآلخــر يف النــوارص بســعة  200رسيــر ،وكذلــك بنــاء مستشــفى ميــداين مؤقــت مخصــص
للمــرىض املصابــن بفــروس كورونــا يف مقــر تنظيــم املعــارض بالــدار البيضــاء ،عــى مســاحة  20000مــر مربــع
بســعة  700رسيــر.
الرفع من الطاقة االســتيعابية بالنســبة لعدد األســرة الطبية بواســطة
المستشــفيات الميدانية
الجهة
الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء سطات
الدار البيضاء سطات
مراكش آسفي
طنجة تطوان الحســيمة
الرباط القنيطرة
املجموع
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العاملة  /اإلقليم

املوقع

السعة الرسيرية بداية اإلستعامل

بنسليامن

مستشفى ميداين

708

2020/06/15

الدار البيضاء آنفا
الجديدة
بن جرير
طنجة أصيلة
سيدي يحيى

مستشفى ميداين
مستشفى ميداين
قاعدة عسكرية
الغابة الدبلوماسية
مستشفى ميداين
6

730
504
300
1097
900
4239

2020/05/01
2020/07/16
2020/05/14
2020/07/18
2020/06/20

6

المرحلة 2

ومتاشــيا مــع التعليــات الســامية املتعلقــة بتقويــة قــدرات املنظومــة الصحيــة الوطنيــة لتمكينهــا مــن مواجهــة
هــذه الجائحــة ،تــم تخصيــص غــاف مــايل بقيمــة مليــاري درهــم مــن الصنــدوق الخــاص بتدبــر جائحــة
فــروس كورونــا ،لتغطيــة النفقــات املتعلقــة عــى وجــه الخصــوص مبــا يــي:
رشاء التجهي ـزات واملعــدات الطبيــة للمستشــفيات ( 1000رسيــر إنعــاش و 550جهــاز تنفــس وأجهــزة
أخــرى)؛
رشاء األجهزة الالزمة إلجراء التحاليل (أطقم أخذ العينات وأطقم االختبار)؛
رشاء األدوية؛
تعزيز وسائل العمل لوزارة الصحة.
باملوازاة مع ما سلف ،متت تعبئة موارد برشية إضافية لصالح املراكز الصحية املستقبلة للحاالت.
ومــن أجــل تبســيط إج ـراءات اقتنــاء مختلــف األجهــزة الالزمــة ،أصــدرت الحكومــة مرســوما يقــي بتبســيط
إج ـراءات تنفيــذ نفقــات وزارة الصحــة وذلــك مــن خــال اســتثنائها مــن تطبيــق أحــكام املرســوم 2-12-349
املــؤرخ  20مــارس  2013املتعلقــة بالصفقــات العموميــة.
وتــأيت هــذه اإلجـراءات تأكيــدا لاللتزامــات املتعهــد بهــا يف الربنامــج الحكومــي لفائــدة قطــاع الصحــة الــذي ُيثِّل
أولويــة وطنيــة .لذلــك حرصــت الحكومــة عــى مــدى الســنوات الثــاث املاضيــة عــى إق ـرار زيــادات متتاليــة
يف ميزانيــة الصحــة بلغــت نســبة  ،33٪لتنتقــل ميزانيــة القطــاع مــن  14مليــار درهــم ســنة  2017إىل 18.7
مليــار درهــم عــام  .2020هــذا فضــا عــن تحســن اإلرشاف والتأطــر الطبــي وشــبه الطبــي عــر تخصيــص 4000
منصــب مــايل يف امليزانيــة ســنويًا منــذ  2018بــدالً مــن  2500ســابقًا .باإلضافــة إىل ذلــك ،بذلــت الحكومــة جهو ًدا
كبــرة إلنشــاء مستشــفيات وتعزيــز قدراتهــا عــى االســتقبال.
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 -2رعايــة طبيــة فورية للحاالت المصابة وتوفير أرقــام هاتفية وترتيبات للطوارئ

منــذ بدايــة الجائحــة ،حــرص القطــاع الصحــي عــى تنظيــم عمليــات تدخــل الفــرق الطبيــة يف مختلــف مراحــل
اإلصابــة .ويف هــذا الســياق ميكــن التذكــر باإلجـراءات التاليــة:
اعتــاد وتحيــن بروتوكــول عالجــي للتكفــل بالحــاالت املصابــة بعــد املصادقــة عليــه مــن قبــل اللجنــة
العلميــة والتقنيــة الوطنيــة؛
وضع خطة تنظيمية لتدبري الحاالت املحتملة واملؤكدة باملنشآت الصحية؛
تأهيل املختربات الوطنية املدنية والعسكرية لتشخيص اإلصابات؛
تحسني ظروف االستقبال واإلطعام إبان فرتة الرعاية لألطر الصحية واملرىض؛
املراجعة والتحيني املستمرين للربوتوكوالت العالجية وطرق التشغيل.
 -3مواكبــة وتأطير مســتمرين للمواطنين

لقــد امتثــل غالبيــة املغاربــة ألحــكام الحجــر الصحــي وتعاونــوا بشــكل مثــايل عــى هــذا املســتوى ،علــا بــأن
األمــر يتعلــق أوال مبصلحــة املواطــن وأرستــه وبيئتــه والوطــن بشــكل عــام .وبالطبــع فــإن الســلطات والهيئــات
عــى مختلــف مســتوياتها عملــت عــى ضــان االح ـرام الكامــل ألحــكام فــرة الحجــر الصحــي ،مــع تطبيــق
القانــون يف حــاالت حصــول أي انتهــاك ملقتضيــات الحجــر الصحــي والتدابــر االحرتازيــة ،بإيقــاف األشــخاص
املخالفــن ألحــكام هــذه املقتضيــات ،وإحالــة بعــض املوقوفــن عــى النيابــة العامــة.
وتبعــا لذلــك ،بــدأت رئاســة النيابــة العامــة منــذ  24مــارس ،تاريــخ دخــول حالــة الطــوارئ حيــز التنفيــذ،
اإلعــان عــن عــدد انتهــاكات هــذه األحــكام والج ـزاءات التــي طبقــت يف حقهــا ،مبــا يف ذلــك حــاالت عــدم
االمتثــال إللزاميــة ارتــداء الكاممــات .وملكافحــة «األخبــار الزائفــة» ،فتحــت النيابــة أيضً ــا التحقيقــات املناســبة
وبــارشت مالحقــة الجنــاة املشــتبه بهــم.
إن الدافــع وراء متابعــة هــذه الجرائــم واالعتقــاالت واألحــكام هــو ضــان الفعاليــة وعــدم تراخــي الســلطات
العموميــة والقضائيــة تجــاه عــدم االمتثــال للقانــون ،ومــن أجــل تحقيــق غايــات الحجــر الصحــي والتدابــر
األخــرى ذات الصلــة ملــا فيــه مصلحــة الوطــن واملواطنــن.
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وفيــا يتعلــق بإلزاميــة ارتــداء الكاممــة ،تجــدر اإلشــارة إىل أن ذلــك مل يكــن معمــوال بــه يف بدايــة الوبــاء ،وفــق
رأي املختصــن الوطنيــن والدوليــن وعــى رأســهم منظمــة الصحــة العامليــة ،غــر أن تغي ـرات كبــرة طــرأت
بعــد ذلــك ،وفرضــت تغيــر املقاربــة وإقـرارا إلزاميــة ارتــداء الكاممــة ،ومــن بــن هــذه املســتجدات:
حــدوث تطــورات مقلقــة فيــا يتعلــق بالوضــع الوبــايئ يف بالدنــا ،حيــث أصبحــت الحــاالت املحليــة
تشــكل األغلبيــة ،مــع ظهــور بــؤر عائليــة عــى عكــس بدايــة الوبــاء ملــا كانــت جميــع الحــاالت حرصيًــا
وافــدة؛
ظهــور دراســات جديــدة عــى املســتوى العلمــي ،تــرز احتــال بقــاء الفــروس يف الهــواء لبعــض الوقــت
بعــد عطــس الشــخص املصــاب مثــا؛
نجاح الحكومة يف توفري الكاممات بكميات كافية.
وبنــاء عــى كل هــذه ملســتجدات أقــرت الحكومــة إلزاميــة ارتــداء الكاممــات ،وعــى إثــر تلقــي شــكاوى حــول
صعوبــة حصــول بعــض املواطنــن عــى الكاممــات خــال األيــام األوىل مــن قـرار اإللـزام ،ســهرت الحكومــة عــى
توســيع وترسيــع عمليــة التوزيــع مــن خــال انخـراط الصيدليــات .ومنــذ ذلــك الحــن ،توفــرت األقنعــة املنتَ َجــة
محل ًيــا بكميــاة كافيــة ،وبأســعار مناســبة ،وبجــودة ومعايــر تســتجيب لتلــك املحــددة مــن قبــل الســلطات
املختصة.
 -4التعليــم ،مع اســتمرار الخدمة للجميع

بعــد تعليــق الدراســة الحضوريــة يــوم االثنــن  16مــارس  2020يف جميــع املؤسســات التعليميــة العموميــة
والخاصــة ،اتخــذت الحكومــة عــدة إجـراءات لضــان التعليــم عــن بعــد ،وذلــك مــن خــال إحــداث منصــات
إلكرتونيــة لهــذا الغــرض ،بفضــل املشــاركة القويــة لألطــر البيداغوجيــة والتقنيــن واإلداريــن.
ولقــد أعطــت هــذه الجهــود دفعــة قويــة إلدراج التقنيــات الجديــدة يف العمليــة التعليميــة كداعــم ورافعــة
للتعليــم عــن بعــد .وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه خــال هــذه الفــرة القصــرة ،متكنــت فــرق التدريــس مــن
تطويــر محتــوى رقمــي أكــر مــا تــم إنجــازه خــال العــر ســنوات املاضيــة.
ومنــذ ذلــك الحــن ،تــم العمــل عــى قــدم وســاق لتطويــر وتنويــع وتعميــم هــذه العمليــة ومعالجــة أي
قصــور قــد ينجــم عــن عمليــة التعليــم عــن بعــد.
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أ -التربيــة الوطنيــة ترفع تحــدي التعليم عن بعد

لقــد تــم الــروع يف تنفيــذ عمليــة التعليــم عــن بعــد يف  16مــارس  2020مــن خــال املنصــة اإللكرتونيــة
« ،»TelmidTICEوالتــي تقــدم محتــوى رقميــا يغطــي جميــع الفصــول واملســتويات واملوضوعــات األساســية،
حيــث تقــدم املنصــة  4500محتــوى رقميــا يغطــي جميــع املســتويات مبتوســط  600.000مســتعمل يف اليــوم.
ودعــا لهــذا املجهــود ،متــت دعــوة القنــوات التليفزيونيــة بالقطــب العمومــي لالنخـراط يف هــذا الــورش وبــث
دروس مصــورة ،وهــو مــا أتــاح تغطيــة جميــع املســتويات مــن الصــف األول االبتــدايئ حتــى الســنة الثانيــة
مــن البكالوريــا ،مــا أفــاد جميــع التالميــذ والطــاب ،ال ســيام يف املناطــق القرويــة حيــث  ٪ 91مــن الســكان
مــزودون بأجهــزة تلفزيــون .ولقــد شــاركت يف هــذا املجهــود الوطنــي أربــع قنــوات وطنيــة.
ومــن أجــل متكــن املعلمــن مــن التواصــل املبــارش مــع تالمذتهــم ،تــم إطــاق الخدمــة التشــاركية املندمجــة يف
نظــام «مســار» ،والتــي مكنــت مــن إحــداث  723.966فصـ ًـا افرتاض ًيــا بالتعليــم العمومــي وأكــر مــن 105.316
فصـ ًـا بالتعليــم الخــاص.
التعلم عند بعد ،للجميع
مــن أجــل توفــر خدمــات التعلــم عــن بعــد للجميــع ،عمــل قطــاع الرتبيــة الوطنيــة و التكويــن املهنــي و التعليــم
العــايل ،إىل جانــب قطــاع الصناعــة والتجــارة و االقتصــاد األخــر و الرقمــي ،بتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة لتقنــن
االتصــاالت و الفاعلــن الوطنيــن الثــاث يف املجــال ذاتــه ،عــى تعميممجانيــة الولــوج ،بصفــة مؤقتــة ،إىل املنصــات
الرقميــة املخصصــة لهــذا الغــرض ،عــر األنرتنــت .و هكــذا ،متكــن مجمــوع املتعلمــن و املتدربــن منتلقــي املــوارد
و املحتويــات التعليميــة يف أحســن الظــروف.
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ب -التكويــن المهني فــي محك اختبار التكوين عن بعد

مكنــت مجموعــة مــن التدابــر مــن ضــان التكويــن املهنــي عــن بعــد ،بطريقــة مندمجــة .حيــث تــم أوالً
وضــع ناقــات رقميــة للفصــول االفرتاضيــة والتــي ميكــن للمتدربــن تنزيلهــا عــر الحســابات املخصصــة لهــم
ابتــداء مــن  19مــارس.
بعــد ذلــك ،قامــت الفــرق التقنيــة بتوفــر املحتــوى التكوينــي عــى منصــة إلكرتونيــة لكافــة القطاعــات
واملســتويات.
وأخــرا ً ،بــدأت مؤسســات التكويــن املهنــي الخاصــة يف تقديــم دورات للتعلــم عــن بعــد ،مــع وضــع دليــل
للتكويــن املهنــي الخــاص يف هــذا الشــأن ،وهــو الحــل الــذي َهـ َّم حــوايل  82ألــف متــدرب.
ج -قطــاع التعليــم العالي والبحث العلمي فــي الفضاء الرقمي

حرصت املؤسسات الجامعية عىل متكني الطالب من متابعة دراستهم من خالل:
البوابــات واملواقــع اإللكرتونيــة ملؤسســات التعليــم العــايل العمومــي التابعــة أو غــر التابعــة للجامعــات،
وكذلــك مؤسســات التعليــم العــايل الخصــويص؛
استخدام املنصات الرقمية التفاعلية والتعليم عن بعد؛
اإلذاعة والتلفزيون.
وبخصــوص التعليــم العــايل ،تســجل الــوزارة أن الجامعــات تتوفــر عــى منصــات إلكرتونيــة خاصــة بهــا ،متكــن
مــن خاللهــا األســاتذة مــن وضــع املحــارضات والــدروس رهــن إشــارة الطلبــة ،بنســبة تغطيــة تـراوح بــن 80%
و.100%
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تحت ضغط األزمة ،تسريع البحث العلمي
و إذ يتوفــر عــى اســراتيجية وطنيــة لتطويــره يف أفــق ســنة  ،2025أخــذ البحــث العلمــي منعرجــا جديــدا تحــت
ثأثــر األزمــة الناتجــة عــن تفشــيالوباء .ذلــك أن املغــرب اختــار تفعيــل آليــة دعــم جريئــة مــن أجــل دفــع الباحثــن
لالهتــام مبواضيــع مرتبطــة بالوضــع الراهــن .و هكــذا ،قــام القطاعاملكلــف بالتعليــم العــايل و البحــث العلمــي
باإلعــان ،يــوم  9أبريــل  ،2020عــن وضــع برنامــج دعــم لألبحــاث متعــددة االختصاصــات يف املواضيعاملرتبطــة
بالتصــدي للجائحــة .و خصــص القطــاع ميزانيــة  10ماليــن درهــم لهــذا الغــرض.
و يهــدف هــذا الربنامــج ،عــى املــدى الطويــل ،إىل تعبيــة فــرق عمــل مــن بــن الباحثــن ،ميكــن مــن خلــق بيئــة
بحــث حــول األوبئــة ،تبــدأ ،مــن حينــه ،فيطــرح حلــول ،حســب التخصــص ،للتصــدي لهــذا الوبــاء .و هكــذا،
تــم يف مرحلــة أوىل متويــل  53مــروع ،تهتــم  60%مــن هــذه املشــاريع مبواضيععلميــة ،طبيــة و تكنولوجيــة،
تــم متويــل  69%مــن احتياجاتهــا يف الحــن ،فيــا تهتــم  25%منهــا مبواضيــع اقتصاديــة و سياســية ،أخــذت
نســبةمتويل تصــل إىل  ،19%و تحظــى مواضيــع العلــوم اإلنســانية و االجتامعيــة بحصــة  ،15%بتمويــل يصــل
إىل  12%مــن امليزانيــة .هــذا ،و قــد متإطــاق مرحلــة ثانيــة ،ســتمكن مــن متويــل  88مــروع بحــث علمــي،
يهــم  70%مواضيــع طبيــة ،تكنولوجيــة و علميــة 20% ،مواضيــع اقتصاديــة وسياســية ،و  10%مواضيــع إنســانية
واجتامعيــة.
 -5الخدمــات العموميــة :التكيف والمالءمة ،واالســتمرار مع ضمان الجودة

نــص املرســوم مبثابــة قانــون املتعلــق بحالــة الطــوارئ الصحية عىل رضورة اســتمرار تقديــم الخدمــات العمومية
األساســية ،وألجــل ذلــك اتخــذت الحكومــة سلســلة مــن اإلجــراءات والقــرارات الهادفــة إىل ضــان هــذه
االســتمرارية ،مــع الحفــاظ عــى ســامة وصحــة موظفــي اإلدارة العموميــة والســلطات املحليــة واملؤسســات
العموميــة ،وكــذا بالنســبة للمرتفقــن واملتعاملــن مــع اإلدارة.
أ -تدابيــر وقائيــة لصالح الموظفين

أصــدرت الحكومــة منشــورا ينــص عــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحاميــة مــن انتشــار الفــروس داخــل
اإلدارات العموميــة ،والجامعــات املحليــة واملؤسســات العموميــة ،عــى املســتوى املركــزي والجهــوي واإلقليمــي،
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وتشــمل هــذه التدابــر:
الحــد مــن عقــد االجتامعــات والحــرص عــى تقليــل عــدد املشــاركني باســتخدام تقنيــات االتصــال الجديدة
قــدر اإلمكان؛
ضامن تقديم الخدمات عرب اإلنرتنت قدر اإلمكان؛
تنظيــم عمليــات اســتقبال املرتفقــن يف الحــاالت الالزمــة ،مــع االلتـزام الصــارم باإلجـراءات الوقائيــة التــي
تقررهــا الســلطات؛
وضع نظام التناوب يف العمل إذا لزم األمر ،دون التأثري سل ًبا عىل الخدمات املقدمة؛
تعليــق الجلســات يف مختلــف املحاكــم ابتــداء مــن  17مــارس بالتنســيق مــع املجلــس األعــى للســلطة
القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة باســتثناء بعــض الجلســات؛
تعليــق احتســاب اآلجــال القانونيــة خــال األشــهر األوىل لحالــة الطــوارئ الصحيــة ،وفــق أحــكام املــادة 6
مــن املرســوم مبثابــة قانــون ،إال يف حــاالت محــددة.
وقــد تــم اتخــاذ هــذه التدابــر بالتــوازي مــع عمليــات التوعيــة وتعميــم تجهيــز املصالــح العموميــة مبنتجــات
التطهــر والتعقيــم.
وعــى خلفيــة هــذا الوضــع ،قــررت الحكومــة تأجيــل جميــع مباريــات التوظيــف حتــى انتهــاء فــرة الحجــر
الصحــي ،مــع اعتبــار املباريــات التــي تــم اإلعــان عــن نتائجهــا النهائيــة حقــا مكتســبا للمرتشــحني الفائزيــن
الذيــن ســتتم تســوية أوضاعهــم اإلداريــة الح ًقــا.
ب -تطويــر الخدمات الرقميــة للعمل عن بعد

وفقًــا للتدابــر الوقائيــة وبســبب املخاطــر التــي يشــكلها التنقــل واالتصــال املبــارش واســتعامل الوســائط
الورقيــة ،قامــت وكالــة التنميــة الرقميــة بتطويــر سلســلة مــن الخدمــات اإلداريــة الرقميــة مبــا يف ذلــك:
البوابة الرقمية ملكتب الضبط التي تسمح بإيداع املراسالت اإلدارية عن بعد مقابل وصل؛
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الشــباك اإللكــروين للربيــد اإلداري الــذي يســمح لــإدارات بتدبــر مراســاتها عــى املســتويني املركــزي
والالمركــزي؛
التوقيــع اإللكــروين الــذي ميكــن اإلدارات مــن إضفــاء الطابــع الالمــادي عــى املســتندات اإلداريــة
والتوقيعــات اإللكرتونيــة.
ج -تســريع التحول الرقمي

يف إطــار ورش التحــول الرقمــي للخدمــات اإلداريــة ،عملــت الحكومــة عــى ترسيــع ورش اإلدارة الرقميــة،
والــذي يــروم إعــادة هيكلــة الخدمــات اإلداريــة يف اتجــاه تكامــل أفضــل ،وتبــادل للبيانــات ،باإلضافــة إىل
إعطــاء القــوة القانونيــة للق ـرارات والتدابــر الرقميــة.
ومــن أجــل تطويــر العمــل عــن بعــد ،بــدأت الحكومــة يف بلــورة رؤيــة شــمولية تضــم أيضً ــا الجوانــب
القانونيــة والتنظيميــة الالزمــة.
ويف نفــس الســياق ،تــم العمــل عــى اســتكامل العديــد مــن املشــاريع التــي بــدأت قبــل فــرة الوبــاء ،مــن
قبيــل ورش تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة ،وتعزيــز تدخــات وكالــة التنميــة الرقميــة ،ورقمنــة الخدمــات
املقدمــة باملحاكــم وباملحافظــة العقاريــة وباملكتــب املغــريب للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة ،وتشــجيع
البحــث العلمــي ،فضــا عــن اإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف مخطــط اإلصــاح اإلداري.
د -نقل عمومــي مالئم للوضعية الوبائية

لقــد تــم اتخــاذ إج ـراءات وقائيــة لحاميــة مســتعميل النقــل العمومــي ،وذلــك مــن خــال تقليــص ســعة
نقــل ســيارات األجــرة بنســبة  ،50٪وإلـزام حافــات النقــل الحــري ومقطــورات الطرامــواي بعــدم تجــاوز
الســعة الثابتــة ،أي عــدد املقاعــد املتاحــة.
كــا تــم إطــاق عمليــة واســعة النطــاق للتنظيــف والتعقيــم املنتظــم لوســائل النقــل العمومــي مبختلــف
أنواعــه ،بالتعــاون مــع الســلطات املحليــة.
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 -6مراقبة األســواق وضمان وفرة موادها

باملــوازاة مــع اســتمرار دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــال دعــم االســتهالك ،حرصــت الحكومــة عــى تزويــد
أســواق اململكــة ،مــع إعطــاء األولويــة للمــواد الغذائيــة األساســية الالزمــة لــأرس املغربيــة ،والحــرص عــى
مراقبــة منتظمــة ملنــع الزيــادات يف األســعار غــر املــررة ،أو املامرســات املخالفــة للمنافســة.
وتقــوم اللجنــة الوزاريــة ذات الصلــة ،وكذلــك املصالــح املعنيــة مبراقبــة حالــة تزويــد األســواق بشــكل منتظــم،
مــن أجــل مراقبــة الجــودة واألســعار والتوريــد للمنتجــات األساســية ،وخاصــة املنتجــات الغذائيــة ،ويتــم نــر
بيانــات صحفيــة بانتظــام حــول هــذا املوضــوع.
أ -توفير المواد األساســية عبر األســواق ومباشرة

مــن أجــل ضــان تزويــد األســواق الوطنيــة بانتظــام باملنتجــات األساســية ،ومراعــاة النخفــاض وتــرة اإلنتــاج
جــراء تأثــر وبــاء فــروس كورونــا ،تــم إصــدار سلســلة مــن القــرارات املتعلقــة بوقــف تحصيــل الرســوم
الجمركيــة عــى القمــح وبعــض الخــروات ،كــا حرصــت الحكومــة عــى ضــان إمــدادات ثابتــة مــن غــاز
البوتــان لألســواق.
لقــد مكنــت هــذه اإلج ـراءات بالفعــل مــن ضــان توفــر املنتجــات األساســية باألســواق ،وضــان االكتفــاء
الــذايت ،وبالتــايل تجنــب االندفــاع الــذي حــدث بشــكل عــريض يف بدايــة األزمــة بســبب معلومــات كاذبــة ،مــع
التذكــر بــأن الجهــات الوصيــة تســهر عــى حاميــة املســتهلكني وضــان األداء الطبيعــي لألســواق.
يف نفــس الوقــت ،ومــن بــاب التضامــن النموذجــي الــذي أظهــره املواطنــون والجمعيــات واملقــاوالت ،قامــت
الســلطات املحليــة بتأطــر عمليــات دعــم مبــارش لــأرس األكــر احتيا ًجــا ،بعيــ ًدا عــن القنــوات التقليديــة
للتوزيــع.
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ب -أدوات الوقايــة فــي متناول الجميع وبأســعار منظمة

مــن أجــل تنظيــم الطلــب عــى املنتجــات الطبيــة وشــبه الطبيــة ،وال ســيام منتجــات التطهــر والتعقيــم،
ولتفــادي أي زيــادات يف األســعار ،تدخلــت الحكومــة لــدرء املضاربــة وأي مامرســات غــر تنافســية ،وذلــك
مــن خــال تســقيف أســعار املعقــات الكحوليــة والكاممــات الواقيــة ،مــع دعــم أســعار هــذه املــواد .كــا
تــم إخضــاع الكاممــات الطبيــة ووســائل التعقيــم لــإذن بالتصديــر ،مــن أجــل تغطيــة االحتياجــات الوطنيــة
كأولويــة.
مقاومة كوفيد  :19صناعة الكمامات محليا بكميات
وافرة منذ أبريل 2020
بإنتــاج بلــغ  100000كاممــة يف اليــوم ،بعــد بضعــة أســابيع مــن بدايــة األزمــة ،كان بإمــكان املواطنــن اقتنــاء الكاممات
الواقيــة لــدى جميــع نقاطالبيــع املعتمــدة مبــا فيهــا الصيدليــات ،يف جميــع ربــوع اململكــة .و تزامــن توفــر الكاممــات
بكميــات وافــرة انقضــاء بضعــة أيــام مــن بدايــة الحجرالصحــي الشــامل .و ســهرا منهــا عــى ضــان وفــرة العــرض،
عملــت وزارة الصناعــة ،و التجــارة و االقتصــاد األخــر و الرقمــي عــى عقــد اتفاقيامتــع تجــار الجملــة و موزعــي
املــواد الصيدليــة مــن أجــل التزويــد اليومــي للصيدليــات بهــذا املنتــوج .و هكــذا ،تــم توفــر  26,7مليــون كاممــة رهــن
إشــارة 53مــوزع عــى مســتوى املراكــز الجهويــة ،مــن أجــل توزيــع شــامل انطالقــا مــن نهايــة أبريــل  .2020و يف ســبيل
ضــان وفــرة الكاممــات و بفضلتعبئــة  17رشكــة صناعيــة حاصلــة عــى شــهادة الجــودة ،متكــن املغــرب مــن بلــوغ
إنتــاج أكــر مــن  6,8مليــون كاممــة يف اليــوم ،وصــل يف غضونشــهر مــاي إىل  8مليــون كاممــة يف اليــوم .و لإلشــارة،
بفضــل الدعــم العمومــي املقــدم مــن صنــدوق تدبــر جائحــة كورونافــروس كوفيــد  ،19تــم تقدميعــرض علبــة مــن 10
كاممــات للعمــوم بثمــن  0,80درهــم للكاممــة.
ج -تشــجيع اإلنتاج الوطني في قلب االنشــغاالت

متــت تعبئــة القطــاع الصناعــي إلنتــاج املعقــات واملعــدات الطبيــة الوقائيــة ،إذ تــم يف أســبوع تقريبــا ،تهيئــة
وتجهيــز وحــدة كانــت مغلقــة لفــرة طويلــة ج ـراء حريــق ،إلنتــاج «اإليثانــول» والكحــول لألغ ـراض الطبيــة،
ومنــذ  22مــارس ،بلغــت الطاقــة اإلنتاجيــة لهــذه الوحــدة  240هيكتولــر يوم ًيــا.
كــا متــت تعبئــة الــركات املصنعــة يف قطــاع النســيج إلنتــاج األقنعــة مــن أنــواع مختلفــة بكميــات كافيــة،
مــا وفــر طاقــة إنتاجيــة بلغــت بضعــة ماليــن وحــدة يف اليــوم ،وذلــك بعــد أســابيع قليلــة مــن اإلنطــاق.
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وقد أدى كل ذلك إىل إتاحة املنتجات املطهرة والكاممات الواقية لجميع املواطنني بأسعار معقولة.
مــن ناحيــة أخــرى ،تــم حشــد العديــد مــن املهــارات املغربيــة لتطويــر أجهــزة تنفــس اصطناعيــة مغربيــة
.100٪
 -7دعم اجتماعي واســع ،لفائدة الفئات األكثر هشاشــة

عالقــة بالدعــم االجتامعــي ،أصــدر صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس أمــر املؤمنــن ،أوامــره بتعليــق
أداء إيجــارات املحــات التابعــة لألحبــاس املكـراة املخصصــة للتجــارة والحــرف واملهــن والخدمــات والســكنى،
وذلــك طيلــة فــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة .ويعتــر هــذا القـرار جــزءا مــن الرعايــة الســامية التــي يحيــط بهــا
صاحــب الجاللــة املترضريــن مــن آثــار الجائحــة.
ولقــد تركــزت جهــود الحكومــة خــال هــذا الوضــع االســتثنايئ عــى الفئــات الضعيفــة ،واملعرضــة للمخاطــر
التــي عانــت عــى الفــور مــن التداعيــات الســلبية للوبــاء.
وهكــذا ،وبنــا ًء عــى مقرتحــات لجنــة اليقظــة االقتصاديــة ،اتخــذت الحكومــة سلســلة مــن اإلجـراءات لصالــح
األجـراء واملقــاوالت ،ال ســيام املقــاوالت الصغــرة واملتوســطة واملقــاوالت الصغــرة جـ ًدا ،فضـاً عــن أصحــاب
املهــن الحــرة التــي تواجــه صعوبــات بســبب الجائحــة .كــا اتخــذت الحكومــة سلســلة مــن القـرارات الهادفــة
إىل دعــم األرس العاملــة يف القطــاع غــر املهيــكل واملتــررة مــن هــذا الوضــع.
أ -أجــراء القطاع الخاص

اقرتحــت لجنــة اليقظــة االقتصاديــة إجراءيــن رئيســيني لفائــدة األجــراء املتوقفــن عــن العمــل ،يتعلــق
ٍ
صــاف قــدره  2000درهــم لصالــح األجــراء واملشَ ــغَّلني
اإلجــراء األول بتخصيــص تعويــض جــزايف شــهري
مبوجــب عقــد االدمــاج ،والصياديــن ،والعاملــن يف املقــاوالت التــي تواجــه صعوبــة واملنخرطــة يف الصنــدوق
الوطنــي للضــان االجتامعــي واملعلــن عنهــا يف فربايــر  .2020ويغطــي هــذا التعويــض الفــرة املمتــدة مــن
 15مــارس إىل  30يونيــو ( 2020التعويــض املتعلــق بالفــرة مــن  15إىل  31مــارس بلــغ  1000درهــم) .ولقــد
تــم تســجيل أكــر مــن  810.155أجــرا و 13.225مقاولــة اســتفادوا مــن هــذا اإلج ـراء .بينــا يهــم اإلج ـراء
الثــاين االســتفادة مــن خدمــات التغطيــة الصحيــة اإلجباريــة ( )AMOوالتعويضــات العائليــة برســم نفــس
الفــرة الزمنيــة.
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ولتنفيــذ هــذه اإلجـراءات ،تــم اعتــاد القانــون رقــم  20-25يقــي بســن تدابــر اســتثنائية لصالــح أربــاب
العمــل املنخرطــن يف الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي والعــال املــرح بهــم ،الذيــن يعانــون مــن
تداعيــات انتشــار وبــاء .Covid-19
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الحكومــة تهــدف أيضً ــا مــن خــال هــذه اإلج ـراءات دعــم املقــاوالت التــي تواجــه
صعوبــات ،مــن خــال دعمهــا يف الحفــاظ عــى مناصــب الشــغل.
ب -العاملــون في القطــاع غير المهيكل

عــى غرار اإلجراءات التي اســتفاد منها األجراء ،قررت الحكومــة دعم هذه الفئة عىل مرحلتني:
املرحلــة األوىل :ومتثلــت يف توزيــع املســاعدات املبــارشة عــى األرس املســجلة يف نظــام املســاعدة الطبيــة
راميــد  ،RAMEDوالعاملــة يف القطــاع غــر املهيــكل ،والتــي فقــدت مــورد دخلهــا بســبب الحجــر الصحــي.
ومنــذ بدايــة أبريــل  ،2020تلقــى املســتفيدون مســاعدات بقيمــة  800درهــم لــأرس املكونــة مــن فرديــن
أو أقــل ،و 1000درهــم لــأرس املكونــة مــن ثالثــة إىل أربعــة أفـراد ،و 1200درهــم لــأرس التــي يزيــد عــدد
أفرادهــا عــن أربعــة أفـراد .وبفضــل تضافــر جهــود الجميــع ،تــم بلــوغ متوســط يومــي يقــدر ب  200ألــف
مســتفيد ،مــع بــذل جهــد خــاص لتغطيــة املناطــق القرويــة عــن طريــق الــوكاالت املتنقلــة .وقــد شــمل هذا
الدعــم قرابــة  2.3مليــون أرسة 38٪ ،منهــا باملناطــق القرويــة.
املرحلــة الثانيــة :وتخــص األرس غــر املســتفيدة مــن نظــام راميــد والعاملــة يف القطــاع غــر املهيــكل ،والتــي
فقــدت دخلهــا بســبب الحجــر الصحــي .ومتــت معالجــة طلبات هــذه الفئة ابتــداء مــن  10أبريــل  2020من
خــال منصــة إلكرتونيــة مخصصــة لذلــك ( ،)www.tadamoncovid.maإذ تــم التنفيــذ الفعيل للمســاعدات
مببالــغ مامثلــة لتلــك املخصصــة لــأرس املســتفيدة مــن نظــام راميــد ،وقــد همــت هــذه العمليــة حــوايل
مليــوين ( )2أرسة.
وقــد متــت مراجعــة كبــرة لعمليــة دعــم هاتــن الفئتــن ،خاصــة األشــخاص الذيــن اشــتكوا مــن عــدم
التوصــل بالدعــم ،مــن خــال منصــة مخصصــة لتلقــي الشــكاوى ومعالجتهــا .وبعــد املراجعــة ،متكنــت عــدة
آالف مــن األرس إضافيــة الحصــول عــى هــذه املســاعدة املبــارشة.
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فيــا يتعلــق باملســاعدة املبــارشة لــأرس املحتاجــة ،تجــدر اإلشــارة إىل أن الحكومــة تعمــل منــذ أكــر مــن
ســنة عــى وضــع آليــات جديــدة لعقلنــة وتجويــد تقديــم املســاعدات االجتامعيــة ،ويتضمــن هــذا الــورش
عــددا مــن املشــاريع املهيكلــة ،ال ســيام مــا يتعلــق بتنظيــم وترشــيد آليــات املســاعدة املبــارشة وتجويــد
حكامتهــا ،وتحســن منظومــة االســتهداف.
ولهــذه الغايــة ،تــم اعتــاد القانــون رقــم  72.18املتعلــق بآليــة اســتهداف املســتفيدين مــن برامــج الدعــم
االجتامعــي وإنشــاء وكالــة الســجل الوطنــي ،فضـاً عــن الســجل االجتامعــي املوحــد.
مؤسسات الحماية االجتماعي في قلب الحدث
اتخــذت مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة مجموعــة مــن التدابــر الوقائيــة عــى مســتوى جميــع العــاالت و األقاليــم.
ذلــك أنهــا ،وعيــا منهــا بالــدور املنوطبهــا ،قــررت ،هــذه املؤسســات ،الحــد مــن الزيــارات و األنشــطة الخرييــة التــي
تســتوجب الدخــول يف اتصــال مبــارش مــع النــزالء و املســتفيدين .كــا متفــي نفــس اإلطــار تشــديد رشوط الولــوج إىل
هــذه املؤسســات ،مــع االلت ـزام بالتدابــر االحرتازيــة ،مبــا فيهــا تطهــر اليديــن ،ارتــداء الكاممــة الواقية،تغطيــة الفــم
أثنــاء العطــس ،تهويــة املرافــق و األفرشــة و اســتعامل كايف للمطهـرات و وســائل التعقيــم.
و يف نفــس اإلطــار ،تــم إنشــاء غــرف للعــزل الصحــي ،يتــم اســتقبال الوافديــن الجــدد فيهــا ،مــع املراقبــة و التتبــع
الصحــي ملــدة  14يــوم .و كلــا ظهرتأعـراض عــى أحــد النــزالء إال و تــم تحويلــه ملصالــح الرعايــة الطبيــة ،يف انتظــار
جديــد حالتــه الصحيــة.
و عملــت دور الحاميــة االجتامعيــة عــى تزويــد النــزالء بــكل املعلومــات الرضوريــة حــول تطــور الوضعيــة الوبائيــة
باملغــرب ،حتــى يتــم تفــادي أيــة حالةذعــر نتيجــة األخبــار الزائفــة ،و مــن أجــل دفــع النــزالء إىل أخــذ الحيطــة والحــذر
مــن هــذا الوبــاء و اتبــاع جميــع وســائل الوقايــة و االحرتازاتالرضوريــة.
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ج -حاالت الهشاشة

عــى عكــس امليســورين وجــزء مــن الطبقــة الوســطى ،وخاصــة أولئــك الذيــن لديهــم دخــل ثابــت كالرواتــب
وغريهــا ،وجــد جــزء مــن املواطنــن أنفســهم لألســف بــن عشــية وضحاهــا دون أي دخــل ،ويــزداد الوضــع
قل ًقــا عندمــا يتعلــق األمــر بكبــار الســن ،واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،واملصابــن باألمـراض املزمنــة.
وحرصــت الحكومــة عــى مضاعفــة جهودهــا لتخفيــف العــبء عــى هــذه الفئــات مــن خــال سلســلة مــن
اإلجـراءات ،أهمهــا:
 -1األطفال يف وضعية هشاشــة
مــن أجــل حاميــة هــؤالء األطفــال مــن عــدوى فــروس كورونــا ،تــم وضــع خطــة عمــل تشــمل تدابــر
اســتعجالية مخصصــة لألطفــال يف مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة وكــذا أطفــال الشــوارع .وتهــدف هــذه
اإلجــراءات بشــكل خــاص إىل:
تعزيــز خدمــات القــرب مــن خــال دعــم مشــاريع الجمعيــات الهادفــة إىل التعامــل مــع االنعكاســات
االجتامعيــة خــال فــرة الحجــر الصحــي؛
وضع آليات رصد ومتابعة لحامية األطفال من العنف؛
تقديم الدعم النفيس لألطفال داخل مؤسسات الحامية االجتامعية.
 -2األشــخاص يف وضعية إعاقة
باإلضافــة إىل اإلجـراءات التــي اتخذتهــا بعــض اإلدارات لفائــدة موظفيهــا يف وضعيــة إعاقــة ،حرصــت الجهــات
املعنيــة عــى:
إنشاء خاليا االتصال واملعلومات واإلرشاد يف إطار برنامج «رفيق» املتاح ألرس املصابني بالتوحد؛
وضع مداومة بيداغوجية لضامن استمرارية أنشطة املراكز املعنية بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة.
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ويف هــذا الصــدد ،تلقــت الحكومــة مذكـرات مــن عــدد مــن الفاعلــن االجتامعيــن يف مجــال اإلعاقــة ،تضمنــت
سلســلة مــن املالحظــات واملقرتحــات ،جــزء كبــر منهــا أخذتــه الحكومــة بعــن االعتبــار ضمــن اإلجـراءات التــي
اتخذتهــا لفائــدة هــذه الفئــة يف مواجهــة الجائحــة.
 -3األشــخاص بدون مأوى قار
عملــت الحكومــة عــى تقديــم خدمــات املســاعدة االجتامعيــة لألشــخاص الذيــن يعيشــون يف الشــوارع
وحاميتهــم مــن انتشــار فــروس كورونــا ،وذلــك مــن خــال تعبئــة وتجهيــز فضــاءات للرعايــة (بلــغ عددهــا
أكــر مــن  145موقعــا) وخدمــات االســتقبال واإلقامــة والتمويــن.
وقــد تــم تشــكيل لجنــة مركزيــة ولجــان إقليميــة لليقظــة لضــان تتبــع هــذه الفئــة والســهر عــى تعقيــم
فضــاءات االســتقبال .كــا نظمــت الســلطات املحليــة جــوالت لتحديــد مــكان األشــخاص يف وضعيــة الشــارع.
بفضــل هــذا الجهــد الجامعــي – املوظفــون وأعــوان اإلنعــاش الوطنــي والهــال األحمــر املغــريب والســلطات
ـخصا بــا مــأوى،
املحليــة والســلطات اإلقليميــة واملجتمــع املــدين واملتربعــون – متــت رعايــة حــوايل  6230شـ ً
ـخصا منهــم إىل عائالتهــم قبــل  19أبريــل .2020
وإعــادة  1699شـ ً
 -4األشخاص املسنون
انطلقــت عمليــة «الســامة» بشــكل خــاص لدعــم كبــار الســن ،وتهــدف تزويــد هــذه الفئــة بـــ «حقيبــة
الســامة» للنظافــة والوقايــة مــن فــروس كورونــا يف مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة يف الربــاط والــدار البيضــاء
وفــاس وطنجــة كخطــوة أوىل.
 -5النســاء يف ظروف صعبة
اتخــذت الحكومــة سلســلة مــن اإلجـراءات الطارئــة لدعــم النســاء يف ظــروف صعبــة وضحايــا العنــف والنســاء
يف وضعيــة إعاقــة والنســاء املســنات.
وقــد تــم إطــاق حملــة لضــان متابعــة حــاالت العنــف املبلــغ عنهــا والتنســيق لترسيــع التدخــات .كــا
تهــدف إىل توفــر ســكن للضحايــا أو إعادتهــم إىل منــزل الزوجيــة يف ظــروف آمنــة ،وتــم التنســيق يف ذلــك
مــع مؤسســة اإلنعــاش الوطنــي ملتابعــة الحالــة الصحيــة للعاملــن واملســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا
مراكــز اســتقبال النســاء يف ظــروف صعبــة.
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د -النزالء في المؤسســات السجنية

أصــدر جاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه بتاريــخ  5أبريــل  ،2020عفــوا ً ملكيـاً عــن  5654معتقـاً
تــم اختيارهــم عــى أســاس معايــر إنســانية وموضوعيــة ،مــع مراعــاة ســنهم وحالتهــم الصحيــة غــر
املســتقرة ،وكذلــك حســن الســلوك واالنضبــاط الــذي أظهــروه طــوال فــرة ســجنهم .ووفقًــا للتعليــات
امللكيــة ،خضــع املســتفيدون مــن العفــو امللــي للمراقبــة والفحوصــات الطبيــة ،وكذلــك الحجــر الصحــي
الــازم يف منازلهــم لضــان ســامتهم.
باإلضافــة إىل ذلــك ،ووف ًقــا لتوجيهــات جاللتــه ،تــم اتخــاذ كافــة اإلجـراءات الالزمــة لحاميــة نــزالء الســجون
مــن مخاطــر انتشــار فــروس كورونــا ،ومنهــا:
تقليص عدد الزوار للشخص الواحد؛
العــزل تحــت إرشاف طبــي ملــدة  14يو ًمــا للمحتجزيــن الجــدد القادمــن مــن دول أجنبيــة (املنشــأ أو
العبــور) للتأكــد مــن وجــود أو عــدم وجــود العــدوى؛
إيالء اهتامم خاص لفئات املحتجزين املستضعفني (املرىض ،كبار السن ،النساء ،األطفال القارصون ،إلخ)؛
إخضاع املعتقلني العائدين من املحاكم واملستشفيات للفحوصات الطبية قبل سجنهم؛
التقديــم اإلجبــاري للموقوفــن الذيــن ســيتم نقلهــم إىل جهــات أخــرى ،عــى الطاقــم الطبــي يف املؤسســة
اإلصالحيــة قبــل نقلهــم إىل وجهتهــم؛
تخصيص فضاء للموقوفني الجدد إلخضاعهم أوال للفحوصات الطبية باملنشأة السجنية.
 -8مــا وراء الحــدود الوطنيــة ،عمل متواصل من أجــل مواطنينا بالخارج

آالف املغاربــة كانــوا خــارج بلدهــم قبــل ق ـرار إغــاق الحــدود ،وأجربتهــم رضورات حالــة الطــوارئ الصحيــة
عــى البقــاء خــارج ال ـراب الوطنــي ،مــا اســتلزم ربــط االتصــال بشــكل دائــم معهــم وكــذا مــع املغاربــة
املقيمــن بالخــارج.
وإذا مل يكــن مــن املمكــن إعــادة هــؤالء املواطنــن يف حينــه ،العتبــارات موضوعيــة ،فقــد متــت تعبئــة البعثــات
الدبلوماســية واملراكــز القنصليــة للمملكــة املغربيــة ،تنفيــذا للتوجيهــات امللكيــة ،لدعمهــم يف هــذه الظــروف
االستثنائية.
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وتحقيقا لهذه الغاية ،أقدمت التمثيليات املغربية عىل تنفيذ سلسلة من اإلجراءات ،منها:
إحــداث خاليــا مكلفــة مبراقبــة أوضــاع املغاربــة العالقــن بالخــارج عــى مســتوى اإلدارة املركزيــة ،ويف
البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة؛
التكفل بإقامة األشخاص غري القادرين عىل تغطية تكاليف إقامتهم وإطعامهم؛
تغطية تكاليف اقتناء األدوية للمصابني باألمراض املزمنة وتكاليف التدخالت الجراحية العاجلة؛
توفري طاقم طبي لالستشارات املجانية؛
إقامــة اتصــاالت دامئــة مــن خــال منصــات إلكرتونيــة وأرقــام هواتــف محمولــة مخصصــة لهــذا الغــرض
عــى املســتوى املركــزي ،ويف البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة؛
التدخل لدى الجهات األجنبية املختصة لتمديد رخص اإلقامات املنتهية؛
تغطية تكاليف دفن املوىت باملقابر اإلسالمية.
ويجــب التذكــر أيضً ــا أن مكتــب الــرف قــد م ّكــن هــذه الفئــة مــن االســتفادة مــن حصــة ماليــة ســياحية
اســتثنائية.
 -9فــي خضــم المقاومة الصحيــة ،المعركة االقتصادية

حــددت الحكومــة هدفـاً أساســياً خــال هــذه الفــرة الحرجــة ،يتجــى يف إعطــاء األولويــة للحفــاظ عــى صحــة
وســامة املواطنــن ،والحــد مــن عــدد ضحايــا الوبــاء ،وذلــك بإقـرار حالــة الطــوارئ الصحيــة واالختيــار املبكــر
للحجــر الصحــي الشــامل مــن أجــل تفــادي انهيــار املنظومــة الصحيــة ،مــا ســاعد يف الحــد مــن رسعــة انتشــار
الفــروس وتســطيح منحنــى العــدوى.
غــر أن هــذه القـرارات مل تكــن بــدون أثــر عــى االقتصــاد الوطنــي ،مــا جعــل الحكومــة تركــز جهودهــا أيضــا
يف اتجــاه هدفــن مزدوجــن :دعــم صمــود االقتصــاد الوطنــي ،مــن جهــة ،والعمــل عــى إنعاشــه ،مــن جهــة
أخــر.
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أ -تأثيــر قوي علــى االقتصاد الوطني

كان لإلجـراءات الوقائيــة التــي تــم اتخاذهــا ،وكــذا الوضــع عــى املســتوى الــدويل ،تأثــر كبــر عــى الديناميــة
االقتصاديــة ونشــاط املقــاوالت ،وكــذا عــى املاليــة العموميــة .وقــد اضطــرت العديــد مــن املقــاوالت إىل
إيقــاف نشــاطها كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،وتأثــرت العديــد مــن القطاعــات بشــدة كالســياحة ،والقطاعــات املوجهــة
للتصديــر وصناعــة الســيارات ،باإلضافــة إىل تداعيــات ذلــك عــى القطاعــات ذات الصلــة .كــا يعــاين قطــاع
النســيج بســبب االضطرابــات يف أســواق التوريــد يف آســيا بشــكل عــام ،ويف الصــن بشــكل خــاص ،إىل جانــب
تراجــع الطلــب الخارجــي خاصــة مــن إســبانيا وفرنســا.
تدبير األزمة من الجانب االقتصادي  :تصميم في مستوى التحدي
ال بــد مــن اإلشــارة يف البدايــة إىل أن الفصــل األول مــن ســنة  2020كان يتجــه يف منحــى إيجــايب عــى املســتوى االقتصادي،
بالرغــم مــن آثاراألزمــة التــي بــدت تجلياتهــا عــى االقتصــاد الوطني منــذ بداية شــهر مــارس .2020
و هكــذا ،فــإن االقتصــاد الوطنــي ســجل ،يف مســتهل ســنة  ،2020وضعــا ســليام للامليــة العموميــة ،مــن خــال فائــض
يقــدر ب  6,3مليــار درهم،مقارنــة بعجــز وصــل ل  4,5مليــار درهــم خــال الســنة الفارطــة .و ســجلت مجمــوع املداخيل
ارتفاعــا بنســبة  ،8%وهــو مــا يوضــح أن بدايــة السنةســجلت مــؤرشات جــد مهمــة ،نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ال
الحــر ،نســبة البطالــة ،حجــم االســتامرات الخارجيــة املبــارشة باإلضافــة إىل تقــدم املغــرب يف عــدد مهــم مــن التصنيفات
عــى املســتوى الــدويل.
و بفضــل هــذه املكاســب ،اســتطاع املغــرب أن ينجــح يف بلــورة خطــة اقتصاديــة يف مســتوى تحديــات الجائحــة ،خصــص
لهــا تصميــا خاصامــن أجــل حوكمــة خطــة العمــل.
و بالتــايل ،قــررت الحكومــة املغربيــة خلــق لجنــة اليقظــة االقتصاديــة ،عهــدت رئاســتها إىل وزارة االقتصــاد و املاليــة
وإصــاح اإلدارة .و قــد تكلفــت هــذه اللجنــة بدراســة آثــار الجائحــة عــى املســتويني االقتصــادي و االجتامعــي و اقـراح
حلــول آنيــة .و لهــذا الغــرض ،عقــدت هــذه اللجنــة سلســلة مــن االجتامعــات ،بحضــور الــوزراء املختصــن ،و ممثــي
أربــاب العمــل ،و جميــع الفرقــاء املعنيــن ،تكللــت بقـرارات توافقيــة مهمــة مــن أجــل تنظيــم املقاومةاالقتصاديــة أمــام
آثــار الجائحــة ،و التــي تــم رصــد ميزانيتهــا ضمــن مداخيــل الصنــدوق الوطنــي الخــاص بهــذا الغــرض الــذي تــم إنشــاءه
بتعليــات مــن صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه و أيــده .و كانــت قــد بلغــت هــذه املداخيــل خــال
أســابيع قليلــة مــا مجموعــه  32,5مليــار درهــم.
مــن جهــة أخــرى ،تــم تعميــم دوريــة لرئيــس الحكومــة ،يحــث مــن خاللهــا اإلدارات و املؤسســات العموميــة ،عــى
ترشــيد النفقــات و توجيههــا ملــا يصبفــي أولويــات الوضعيــة الراهنــة ،مبــا يضمــن التصــدي لآلثــار الصحيــة ،االقتصاديــة
واالجتامعيــة للجائحــة ،إىل غايــة نهايــة يونيــو .2020
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و قــد فتحــت األزمــة أيضــا منافــذ جديــدة و فــرص اســتثامر للكثــر مــن املقاولــن و رواد األعــال .ذلــك أن الحكومــة
عملــت مــن جهتهــا عــى تشــجيع بعــض التحــوالت ،مــن خــال برنامــج «امتيــاز للتكنولوجيــا» ،و الــذي يدعــم املقــاوالت
الصغــرى و املتوســطة التــي تســتثمر يف املــواد و املنتوجــات التــي متكــن مــن مواجهــة الجائحــة ،كإنتــاج الكاممــات
الواقيــة ،و آالت التنفــس و غريهــا.
و قــد ســهرت لجنــة اليقظــة االقتصاديــة ،مــن خــال اجتامعــات دورية ،عــى تتبع أوضــاع الــركات ،خاصــة يف القطاعات
األكــر تــررا ،و طــرح حلــول دعــم و تشــجيع مــن أجــل الحفــاظ عــى األنشــطة و مناصــب الشــغل ،مبــا يف ذلــك إمكانية
تأجيــل أداء املســتحقات الرضبيــة و رصف تعويضــات ألجـراء القطــاع الخــاص يف حالــة توقــف مؤقت عــن العمل.

وقــد هــددت التداعيــات غــر املســبوقة لهــذا الوبــاء بحــدوث ركــود اقتصــادي عاملــي ،وهــو مــا ســيؤثر
ســل ًبا عــى االقتصــادات الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك االقتصــاد املغــريب.
وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل انخفــاض الطلــب الخارجــي ،وال ســيام مــا يخــص صــادرات الصناعــات
الجديــدة وعائــدات الســياحة ،وتحويــات املغاربــة املقيمــن بالخــارج ،واالســتثامر األجنبــي املبــارش،
باإلضافــة إىل انخفــاض الطلــب املحــي وتباطــئ النشــاط اإلنتاجــي وانخفــاض االســتهالك .وهكــذا فقــد كان
مــن املنتظــر أن تكــون هنــاك تداعيــات ســلبية عــى حيــاة املقــاوالت ،وأداء االقتصــاد الوطنــي ،والتوازنــات
املاكــرو اقتصاديــة ،وعــى التجــارة ومي ـزان األداءات.
تطور مؤشرات الصادرات و الواردات
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ويف هــذا الصــدد ،بذلــت الحكومــة قصــارى جهدهــا لتقديــم الدعــم واملســاعدة للمقــاوالت التــي تواجــه
صعوبــات نتيجــة لهــذا الوبــاء ،يف حــن كانــت املقــاوالت التــي اســتطاعت مواجهــة هــذا الوضــع مدعــوة
للمســاهمة يف الجهــد الجامعــي الوطنــي مــن خــال متابعــة أنشــطتها اإلنتاجيــة والحفــاظ عــى مناصــب
الشــغل والوفــاء بالتزاماتهــا.
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إن قــدرة االقتصــاد الوطنــي عــى تجــاوز هــذه األزمــة تعتمــد عــى التعــاون الوثيــق بــن الحكومــة وكافــة
الفاعلــن االقتصاديــن واالجتامعيــن .لذلــك ،وابتــداء مــن أبريــل  ،2020أنشــأت الحكومــة آليــة لالتصــال
الوثيــق املســتمر مــع هــؤالء الفاعلــن ،وعقــد مختلــف القطاعــات الحكوميــة اجتامعــات مــع ممثلــن عــن
كافــة األنشــطة االقتصاديــة املتــررة مــن تداعيــات الجائحــة.
وخــال االجتامعــات القطاعيــة ،حرصــت الحكومــة ،يف إطــار الحــوار مــع مختلــف الفاعلــن ،عــى التوفيــق
بــن التدابــر الوقائيــة التــي متليهــا الحالــة الوبائيــة ،وبــن املتطلبــات األساســية للصمــود ،يف أفــق اســتئناف
األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة.
وباملــوازاة مــع اإلجـراءات الظرفيــة االســتعجالية ،تــم تركيــز الجهــد عــى بلــورة الدالئــل العمليــة الســتئناف
أنشــطة القطاعــات املختلفــة ،وكذلــك ســيناريوهات تنشــيط االقتصــاد الوطنــي مــن خــال إعــادة التشــغيل
التدريجــي ملختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة.
ب -المقاوالت فــي قلب آليات الدعم

فيــا يتعلــق باملقــاوالت ،خاصــة الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة ،وكذلــك املهــن الحــرة التــي تعطلــت
أنشــطتها بشــكل كبــر ،بــل توقفــت يف بعــض الحــاالت ،اتخــذت الحكومــة تدابــر تتعلــق بتخفيــض التكاليــف،
ودعــم خزينــة املقــاوالت ،ودعــم االســتثامر وتســهيل ولــوج األســواق ،وتيســر الخدمــات الرقميــة للمقــاوالت.
 -1تخفيف التكاليف
تم اتخاذ هذا التدبري لفائدة املهنيني فور اإلعالن عن الحجر الصحي ،وال سيام من خالل:
تأجيــل ســداد القــروض البنكيــة وتلــك املتعلقــة بقــروض اإليجــار « »leasingبالنســبة للمقــاوالت ،إىل
غايــة  30يونيــو  2020دون أداء رســوم أو غرامــات؛
متكــن املقــاوالت التــي يقــل رقــم معامالتهــا عــن  20مليــون درهــم برســم الســنة املاليــة  ،2019مــن
تأجيــل تقديــم اإلق ـرارات الرضيبيــة حتــى  30يونيــو  2020إذا رغبــت يف ذلــك؛
تعليق املراقبة الرضيبية واإلشعار للغري الحائز حتى  30يونيو .2020
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 -2دعم خزينة املقاوالت
تم العمل عىل دعم خزينة املقاوالت ،ال سيام من خالل:
ترسيــع أداء مســتحقات املقــاوالت ،خاصــة الصغــرة واملتوســطة واملقــاوالت الصغــرة جــدا ،لتقليــل
الضغــط عــى مواردهــا والســاح لهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة؛
إحـ�داث آليـ�ة ضـمان جديـ�دة عـلى مسـ�توى صنـ�دوق الضـمان املركـ�زي تسـ�مى ضـمان أوكسـ�جني« «�DA
 ،»MANE OXYGENEمخصصــة للمقــاوالت التــي تدهــورت ســيولتها النقديــة بســبب تراجــع نشــاطها
والتــي ال يتجــاوز رقــم معامالتهــا  200مليــون درهــم أو مــا بــن  200و  500مليــون درهــم ويهــدف هــذا
املنتــوج الجديــد إىل تعبئــة متويــل بنــي إضــايف يغطــي  95٪مــن مبلــغ القــرض؛
إحــداث قــرض بــدون فائــدة للمقاولــن الذاتيــن املتأثريــن بالجائحــة والــذي ميكــن أن يصــل إىل  15ألــف
درهــم .هــذا الرصيــد املتــاح ابتــداء مــن  27أبريــل  ،2020يتــم تســديده عــى فــرة تصــل إىل  3ســنوات
مــع مــدة إعفــاء تبلــغ ســنة واحــدة ،وســتتم تغطيــة الفوائــد ذات الصلــة بالكامــل مــن قبــل قطــاع
التأمــن ،كــا سيســاهم هــذا األخــر مببلــغ  100مليــون درهــم يف آليــة الضــان التــي أنشــأتها الدولــة مــن
خــال صنــدوق الضــان املركــزي.
 -3دعم االســتثامر وتسهيل الولوج إىل األسواق
لقد تجىل هذا الدعم يف عدة إجراءات ،من أبرزها:
برنامــج «امتيــاز تكنولوجــي» الــذي يدعــم اســتثامر املقــاوالت الصغــرة يف تصنيــع املنتجــات واملعــدات
ملواجهــة وبــاء كوفيــد  ،-19ويســمح لهــذه املقــاوالت باالســتفادة مــن متويــل يصــل إىل  30٪مــن إجــايل
مبلــغ االســتثامر ،وبحــد أقــى يصــل إىل  10مليــون درهــم للمقــاوالت الصغــرة واملتوســطة و  1.5مليــون
درهــم للمقــاوالت الصغــرة جـ ًدا؛
اتخــاذ اإلج ـراءات املصاحبــة لصالــح املؤسســات واملنشــآت العموميــة لضــان املرونــة يف اإلدارة ،خاصــة
الشــق املتعلــق بامليزانيــات وااللت ـزام بنفقــات االســتثامر وبنفقــات التســيري وإمتــام الصفقــات ،وذلــك
حفاظًــا عــى مســاهمة هــذه املؤسســات واملقــاوالت يف دفــع عجلــة الحيــاة االقتصاديــة؛
تبســيط ولــوج املقــاوالت إىل األســواق والصفقــات العموميــة مــن خــال بوابــة الطلبيــات العموميــة
ورقمنــة بعــض اإلجــراءات.
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 -4تيســر الخدمات الرقمية لفائدة املقاوالت
أظهــر الوضــع االقتصــادي االســتثنايئ الــذي يعيشــه املغــرب بســبب وبــاء فــروس كورونــا ،الحاجــة امللحــة
لتطويــر رقمنــة اإلدارة واالقتصــاد.
وهــو مــا يؤكــد أهميــة الخيــار الــذي اتخذتــه اململكــة مــن حيــث ترسيــع التحــول الرقمــي ،والــذي مكــن
مــن التأقلــم مــع هــذا الوضــع الجديــد مــن خــال توفــر العديــد مــن الخدمــات عــن بعــد ،لتلبيــة احتياجــات
القطــاع الخــاص ،مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال:
اإليــداع اإللكــروين للبيانــات املوجــزة بصيغــة رقميــة ،والولــوج للســجل التجــاري عــن بعــد ،والســجل
العــديل مــن خــال بوابــة  ،mahakim.maوكــذا االطــاع عــن بعــد عــى حالــة تقــدم امللفــات؛
تشــغيل الســجل الوطنــي اإللكــروين للضامنــات املنقولــة ،والــذي يهــدف إىل تبســيط اإلجـراءات وتحقيــق
الرسعــة والكفــاءة والشــفافية أثنــاء تســجيلها لضــان متويــل املقــاوالت ،وعــى وجــه الخصــوص املقــاوالت
الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة؛
تنفيــذ املعالجــة غــر املاديــة مللفــات طلبــات رخــص البنــاء ،وف ًقــا ألحــكام املادتــن  53و 54مــن ضابــط
البنــاء العــام املحــدد لشــكل ورشوط تســليم الرخــص والوثائــق املقــررة مبوجــب النصــوص الترشيعيــة
املتعلقــة بالتعمــر والتجزئــات العقاريــة واملجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات والنصــوص الصــادرة
لتطبيقهــا ،وذلــك عــر منصــة رقميــة تفاعليــة وموحــدة عــى الصعيــد الوطنــي؛
تبســيط إج ـراءات الترصيــح بالعــال املنخرطــن يف الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي عنــد التوقــف
املؤقــت عــن النشــاط ،حيــث ميكــن تقديــم هــذه الترصيحات عىل أســاس أســبوعي اعتبــا ًرا مــن أبريــل .2020
110

األجل المتوسط لألداء لدى المؤسسات العمومية

95

عدد األيام

80

77,9
70,5
64

65
50

42

38,02

35
20

2016

2017

مصدر :وزارة االقتصاد و المالية و إصالح اإلدارة

52

ســنة من تدبير جائحــة كوفيد - 19-يناير 2021

2018

2019
)دجنبر(

2020
)غشت(

المرحلة 2

ج -مالئمات فورية وآليات مبتكرة

مــن الطبيعــي أن يؤثــر تباطــؤ النشــاط االقتصــادي بســبب تداعيــات الجائحــة عــى مداخيــل امليزانيــة
العامــة للدولــة ،وذلــك بســبب تراجــع العديــد مــن األنشــطة وتراجــع معــدل تحصيــل الديــون العموميــة.
لذلــك ،اتخــذت الحكومــة بعــض اإلجــراءات الصعبــة ،ولكنهــا كانــت وال تــزال رضوريــة ،لضــان الســر
العــادي للخدمــات العموميــة واحــرام االلتزامــات املاليــة للدولــة ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي تســتلزمها عمليــة
تدبــر تداعيــات هــذا الوبــاء ،مــن ارتقــاء بالقطــاع الصحــي وتوفــر رواتــب موظفــي اإلدارات العموميــة.
وللتعامــل مــع هــذا الوضــع املــايل العمومــي االســتثنايئ ،اتخــذت الحكومــة عــد ًدا مــن اإلج ـراءات التــي
تهــدف إىل ضبــط اإلنفــاق العمومــي.
 -1ترشــيد اإلنفاق العمومي
يف إطــار ترشــيد اإلنفــاق العمومــي وتخصيــص املــوارد املتاحــة للمتطلبــات التــي متليهــا تداعيــات الجائحــة،
تقــرر خــال هــذه الفــرة االســتثنائية وإىل غايــة نهايــة شــهر يونيــو  ،2020تقليــص أو إلغــاء النفقــات
غــر الرضوريــة ،مثــل نفقــات النقــل والســفر ،واســتعامل ســيارات املصالــح اإلداريــة ،ونفقــات االحتفــاالت
واملناســبات الدوليــة وغريهــا.
وبالرغــم مــن ذلــك ،تــم الحفــاظ عــى النفقــات الرضوريــة ،مثــل تلــك املتعلقــة برواتــب موظفــي اإلدارات،
ونفقــات االســتثامر ،والنفقــات املخصصــة بتدبــر الجائحــة ،والنفقــات املخصصــة ملكافحــة آثــار الجفــاف،
وكذلــك النفقــات االجتامعيــة موضــوع التزامــات ســابقة.
كــا تقــرر تأجيــل نفقــات أخــرى ،مثــل تلــك املتعلقــة بالرتقيــات ،مــع اســتثناء فئتــن فقــط اعتبــارا لوجودهــا
يف الخطــوط األماميــة يف مواجهــة الوبــاء ،وهــا موظفــو األمــن واألطــر الصحيــة ،مــع اإلشــارة إىل أن هــذا
القـرار إجـراء مؤقــت ال ميــس بــأي شــكل مــن األشــكال بالحقــوق املكتســبة لجميــع الفئــات املعنيــة.
لقــد اختــارت الحكومــة خــال هــذه الفــرة تنفيــذ عمليــة ترشــيد إراديــة وشــاملة ،وليــس عمليــة تقشــف،
وهــا نهجــان مختلفــان متامــا.
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 -2االلتجــاء إىل التمويل الخارجي
يف إطــار مكافحــة التداعيــات غــر املســبوقة لوبــاء كورونــا وانعكاســاته الســلبية عــى االقتصــاد الوطنــي،
واســتجابة لالحتياجــات التمويليــة ،اعتمــدت الحكومــة املرســوم بقانــون رقــم  2.20.320املتعلــق بتجــاوز
ســقف التمويــات الخارجيــة كــا هــو منصــوص عليــه يف الفصــل  43مــن قانــون املاليــة رقــم  70.19للســنة
املاليــة .2020
وقــد م ّكــن هــذا التفويــض الحكومــة مــن رفــع ســقف التمويــل الخارجــي بشــكل عاجــل واســتثنايئ ،مــن خــال
اللجــوء إىل املؤسســات واألســواق املاليــة الدوليــة للحصــول عــى التمويــات ،وبالتــايل توفــر العملــة الصعبــة
الالزمــة القتنــاء الســلع والخدمــات ،وال ســيام املــواد األساســية واألجهــزة واملعــدات الطبيــة واألدويــة واملــواد
الغذائيــة والطاقيــة ،وغريهــا مــن املنتجــات الرضوريــة.
ومبوجــب هــذا الرتخيــص ،لجــأت بالدنــا يف  7أبريــل  2020إىل اســتخدام كامــل لخــط االئتــان والســيولة لــدى
صنــدوق النقــد الــدويل ،أي مــا يعــادل  3مليــارات دوالر قابلــة للســداد عــى مــدى  5ســنوات ،مــع فــرة ســاح
تصــل إىل  3ســنوات .وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا املبلــغ يتعلــق بشــكل أســايس بتوفــر العملــة الالزمــة لتمويــل
الــواردات مــن الســلع والخدمــات ولتمويــل العجــز يف الحســاب الجــاري مليـزان األداءات.
وقــد جــاء اســتخدام خــط االئتــان والســيولة يف هــذا الوقــت بالــذات يف إطــار مقاربــة اســتباقية ،نظــرا
للتطــورات املتســارعة التــي تشــهدها األســواق العامليــة ،والســتغالل الفرصــة التــي كانــت متاحــة يف ذلــك
الحــن ،أيامــا قبــل افتتــاح الــدورة الربيعيــة للربملــان.
 -3مالءمــة النظام البنيك
مــن أجــل دعــم االقتصــاد الوطنــي ،وبالنظــر للتداعيــات الكــرى للجائحــة عــى االقتصــاد العاملــي ،ويف غيــاب
أفــق واضــح فيــا يخــص مــدى ومــدة تأثــر الجائحــة عــى عــدد مــن القطاعــات عــى املســتوى الوطنــي،
اعتمــد بنــك املغــرب سلســلة مــن إج ـراءات السياســة النقديــة واالحرتازيــة لفائــدة األرس واملقــاوالت .ومــن
أبــرز هــذه اإلج ـراءات:
تخفيض سعر الفائدة الرئييس من  2.25٪إىل 2٪؛
إمكانية لجوء البنوك إىل كافة أدوات إعادة التمويل املتاحة بالدرهم وبالعمالت األجنبية؛
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توســيع نطــاق الســندات واألوراق املاليــة التــي يقبلهــا بنــك املغــرب مقابــل إعــادة التمويــل املمنوحــة
للبنــوك؛
متديد آجال عمليات إعادة التمويل؛
إدماج قروض التسيري مع قروض االستثامر يف إطار إعادة متويل الرشكات.
 -4اليقضة من أجل حكامة رشــيدة للمؤسســات
مــن أجــل وضــع إجـراءات مرنــة لفائــدة املؤسســات واملقــاوالت العموميــة والخاصــة ،وللحفاظ عىل اســتمرارية
القطاعــات الحيويــة ،أعــدت الحكومــة القانــون رقــم  27.20بســن أحــكام خاصــة تتعلــق بســر أشــغال أجهــزة
إدارة رشكات املســاهمة وكيفيــات انعقــاد جمعياتهــا العامــة خــال مــدة رسيــان حالــة الطــوارئ الصحية.
ويهــدف هــذا القانــون ،الــذي صــادق عليــه الربملــان ونــر يف الجريــدة الرســمية ،إىل تســهيل عقــد اجتامعــات
الهيئــات التداوليــة لهــذه املؤسســات بهــدف املصادقــة عــى الحســابات املتعلقــة بســنة  ،2019وف ًقــا ألحــكام
القانــون  17.95املتعلــق بــركات املســاهمة.
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المرحلة 3
 -IIIالمرحلة  :3من مرحلة إلى أخرى ،تغيير في النموذج

الفرتة املعنية :من  25ماي إىل  20يوليوز 2020

اســتعدا ًدا للخــروج مــن فــرة الحجــر الصحــي ،والــذي أتــاح إىل حــد كبــر الحفــاظ عــى املنظومــة الصحيــة،
ومنهــا الســيطرة عــى الوضــع الوبــايئ واالســتعداد بشــكل أفضــل للمراحــل التاليــة ،عملــت الحكومــة ،وبشــكل
دقيــق ،عــى وضــع خطــة للتخفيــف ،مــع تطبيــق إج ـراءات املرونــة بطريقــة تدريجيــة ،وحســب املجــال
ال ـرايب وكــذا حســب الفــرة الزمنيــة ،مــع اســتحضار اســتحقاقات ذات أهميــة اجتامعيــة واقتصاديــة كبــرة،
ال ســيام منهــا امتحانــات البكالوريــا واملباريــات واالمتحانــات يف مجــاالت التكويــن املهنــي والتعليــم العــايل،
والعطلــة الصيفيــة واالحتفــال بعيــد األضحــى.
 -1دراســة عميقــة و تخطيط دقيق

لقــد حرصــت الحكومــة عــى التخطيــط للمراحــل املواليــة قــدر اإلمــكان .ويف هــذا اإلطــار ،يجــدر التنبيــه
إىل أن اتخــاذ العديــد مــن الق ـرارات ذات الطابــع الخــاص ،مثــل مواكبــة العــامل القــروي يف االســتعداد لعيــد
األضحــى ،تــم يف إطــار تدبــر مشــرك بــن مختلــف القطاعــات املعنيــة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار الوضــع
الوبــايئ آنــذاك ،واملراهنــة عــى االح ـرام الدقيــق لتدابــر التخفيــف واإلج ـراءات االحرتازيــة.
ومــن خــال املراقبــة الدقيقــة للوضــع الوبــايئ ،اختــارت الحكومــة تخفيــف اإلج ـراءات عــى ثــاث مراحــل،
بنــا ًء عــى آراء املختصــن والعلــاء ،واالســتنتاجات والتوصيــات الناتجــة عــن مختلــف الحــوارات مــع الفاعلــن
االقتصاديــن واالجتامعيــن .ومــن بــن املبــادئ األساســية التــي تــم االعتــاد عليهــا لتدبــر هــذا الوضــع:
عــى املســتوى الصحــي :الرفــع مــن مســتوى املراقبــة والرصــد واالســتجابة ،عــى املســتويني املجــايل
والوطنــي ،مــع اعتــاد أنظمــة محينــة لربوتوكــوالت العــاج ،مبــا يســاهم يف دعــم املنظومــة الصحيــة
الوطنيــة .كــا تــم اتخــاذ القـرار بتجميــع األشــخاص املصابــن يف مراكــز استشــفاء مخصصــة لهــذا الغــرض
بالقــرب مــن املناطــق الواقعــة تحــت الضغــط ،كــا تــم الرتخيــص بإمكانيــة الرعايــة املنزليــة ،وتحديــد
طــرق التدخــل يف حالــة ظهــور البــؤر الوبائيــة ،وتكييــف بروتوكــول العــاج ...كل هــذه التدابــر متــت
دراســتها وإعدادهــا بدقــة متناهيــة.
عــى الصعيــد االجتامعــي :اســتمرار اسـراتيجية الدعــم املبــارش ملختلــف الفئــات املجتمعيــة مــع تجويــد
أســاليب انتقــاء املســتفيدين ،وتوســيع االســتفادة لتشــمل املواطنــن املســتحقني الذيــن تقدمــوا بشــكايات
بعــد املراحــل األوىل.
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المرحلة 3

عــى املســتوى االقتصــادي :إعــداد وتنظيــم اس ـراتيجيات ملواكبــة القطاعــات ،خاصــة األنشــطة األكــر
تــررا مــن الجائحــة ،مثــل الســياحة وقطــاع متعهــدي الحفــات واملناســبات ،فضــا عــن اعتــاد قانــون
مــايل تعديــي لعــام  2020يســمح بالتصــدي للصعوبــات التــي ســببها الوبــاء مــع الحفــاظ عــى التوازنــات
االقتصاديــة.
وعــى إثــر النتائــج التــي تــم تحقيقهــا خــال مرحلــة الحجــر الصحــي الشــامل ،فــإن القـرار املتعلــق باختيــار
تاريــخ الــروع يف خطــة التخفيــف كان مــن الــروري أن يأخــذ بعــن االعتبــار مســألة أساســية مفادهــا  :أن
الخــروج مــن الحجــر الصحــي هــو أكــر صعوبــة مــن الدخــول إليــه .وهكــذا تــم تحديــد تاريــخ  11يونيــو
 2020كبدايــة لتنزيــل تدابــر التخفيــف عــى ثــاث مراحــل.
متيــزت نهايــة املرحلــة األوىل ( 11يونيــو  ،)2020ثــم املرحلــة الثانيــة ( 25يونيــو  )2020وأخـرا ً املرحلــة الثالثــة
( 20يوليــو  )2020مــن تخفيــف إجـراءات الحجــر باســتئناف تدريجــي لألنشــطة و بتحضــر اســتباقي.
المرحلة األولى لتخفيف الحجر الصحي ابتداء من  11يونيو 2020
املستوى الوطني

استئناف األنشطة االقتصادية
استئناف األنشطة الصناعية
استئناف األنشطة التجارية
استئناف أنشطة الصناعة التقليدية
اســتئناف أنشــطة القــرب واملهــن الصغرى
للقرب
استئناف تجارة القرب
استئناف املهن الحرة واملهن املامثلة
استئناف افتتاح األسواق األسبوعية

وتســتثنى مــن هــذه القامئــة األنشــطة التاليــة :
املطاعــم واملقاهــي يف عــن املــكان ،الحاممــات،
قاعــات الســينام واملســارح... ،إلــخ حســب الئحــة
ســتنرش الحقــا.

اإلبقــاء عىل اإلجراءات االحرتازية
الجامعية والفردية
املراقبة املســتمرة والتقييم
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إجراءات التخفيف بحســب املناطق
إجراءات التخفيف باألقاليم والعامالت –منطقة املرونة األوىل

الخــروج دون حاجــة لرخصــة اســتثنائية للتنقل داخل املجال الــرايب للعاملة أو اإلقليم
اســتئناف النقل العمومي الحرضي مع اســتغالل نســبة ال تتجاوز  50%من الطاقة االســتيعابية
التنقــل داخــل املجــال ال ـرايب لجهــة اإلقامــة ،بــدون إلزاميــة التوفــر عــى ترخيــص (القتصــار فقــط
عــى اإلدالء بالبطاقــة الوطنيــة للتعريــف اإللكرتونيــة)
إعادة فتح قاعات الحالقة والتجميل ،مع استغالل نسبة ال تتجاوز  50%من الطاقة االستيعابية
إعــادة فتــح الفضاءات العموميــة بالهواء الطلق (منتزهــات ،حدائق ،أماكن عامة)...
اســتئناف األنشــطة الرياضية الفردية بالهــواء الطلق (امليش ،الدراجات )...
اإلبقــاء عــى جميــع القيــود األخــرى التــي تــم إقرارهــا يف حالــة الطــوارئ الصحيــة (منــع
التجمعــات ،االجتامعــات ،األفــراح ،الحفــات ،الجنائــز )...

إجــراءات التخفيــف باألقاليم والعامالت –منطقــة املرونة الثانية
الخــروج يقتيض التوفر عىل رخصة اســتثنائية للتنقل
إغالق املتاجر عىل الساعة  8مساء
استئناف النقل العمومي الحرضي مع استغالل نسبة ال تتجاوز  50%من الطاقة االستيعابية
اإلبقــاء عــى جميــع القيــود األخــرى التــي تــم إقرارهــا يف حالــة الطــوارئ الصحيــة (منــع التجمعــات،
االجتامعــات ،األفـراح ،الحفــات ،الجنائــز.)...

المرحلة 3

المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ابتداء من  25يونيو 2020
إجــراءات التخفيف اإلضافية عىل املســتوى الوطني
الســاح للمقاهــي واملطاعــم بتقديــم خدماتهــا بعــن املــكان،
دون تجــاوز  ٪ 50مــن طاقتهــا
اســتئناف األنشــطة التجاريــة بــكل مــن املراكــز التجاريــة
واملجمعــات التجاريــة الكــرى والقيســاريات ،وفــق رشوط محددة
اســتئناف األنشــطة املرتبطــة باإلنتــاج الســمعي  -البــري
والســيناميئ.
إعــادة فتــح محــات الرتفيــه والراحــة ،كالقاعــات الرياضيــة
والحاممــات ،مــع عــدم تجــاوز نســبة  50%مــن طاقتهــا
االســتيعابية.
اســتئناف النقــل العمومــي بــن املــدن ،ســواء الطرقي أو الســكيك،
وفق رشوط
استئناف الرحالت الجوية الداخلية ،وفق رشوط محددة
اإلبقــاء ،عــى املســتوى الوطنــي ،عــى جميــع القيــود األخــرى التــي
تــم إقرارهــا ســابقا يف حالــة الطــوارئ الصحيــة (إغــاق املتاحــف،
قاعــات الســينام ،املســارح ،املســابح العموميــة ،منــع التجمعــات،
حفــات الــزواج واألفــراح ،الجنائــز) ...
رضورة االلتــزام الكامــل والتقيــد الصــارم بكافــة التدابــر االحرتازيــة
املعلــن عنهــا مــن تباعــد جســدي وقواعــد النظافــة العامــة وإلزاميــة
ارتــداء الكاممــات الواقيــة وتحميــل تطبيــق «وقايتنــا»
املراقبــة املســتمرة والتقييــم ،ويف حالــة ظهــور أي بــؤرة جديــدة
لهاتــه الجائحــة ،فســيتم العمــل عــى اتخــاذ جميــع التدابــر الالزمــة
لتطويقهــا والحــد مــن تداعياتهــا الســلبية

تصنيف جميع العامالت واألقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم ،1
باستثناء عامالت وأقاليم طنجة أصيلة ،مراكش ،العرائش والقنيطرة
إجراءات التخفيف اإلضافية بعامالت وأقاليم منطقة التخفيف رقم 1
الســاح بالتنقــل بــن الجهــات املصنفــة يف املنطقــة رقــم  1رشيطــة
اإلدالء بالبطاقــة الوطنيــة للتعريــف اإللكرتونيــة
فتح الفضاءات الشاطئية ،مع رضورة احرتام التباعد الجسدي
إعادة فتح مالعب القرب املتواجدة بالهواء الطلق
اســتئناف األنشــطة الســياحية الداخليــة وفتــح املؤسســات الســياحية،
دون تجــاوز  ٪ 50مــن طاقتهــا يف اإليــواء واإلطعــام
إجراءات التخفيف اإلضافية بعامالت وأقاليم منطقة التخفيف رقم 2
الســاح بالتنقــل داخــل املجــال الـرايب للعاملــة أو اإلقليــم ،دون رخصــة
اســتثنائية للتنقل
إلزاميــة التوفــر عــى رخصــة مهنيــة (أمــر مبهمــة) أو رخصــة اســتثنائية
مســلمة مــن طــرف الســلطات املحليــة ألســباب أو ظــروف قاهــرة ،مــن
أجــل التنقــل خــارج املجــال الـرايب للعاملــة واإلقليــم.
رفع اإلجراء القايض بإغالق املتاجر عىل الساعة  8مساء
إعــادة فتــح قاعــات الحالقــة والتجميــل ،مــع عــدم تجــاوز نســبة 50%
مــن طاقتهــا االســتيعابية
إعــادة فتــح الفضــاءات العموميــة بالهــواء الطلــق ،مــن منتزهــات
وحدائــق وأماكــن عموميــة …
اســتئناف مامرســة األنشــطة الرياضيــة الفرديــة بالهــواء الطلــق ،كاملــي
واســتعامل الدراجــات الهوائيــة

المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي ابتداء من  20يوليوز 2020
إجــراءات التخفيف اإلضافية عىل املســتوى الوطني
الســاح للمؤسســات الســياحية ،باســتعامل  100%مــن طاقتهــا اإليوائية ،ودون
تجــاوز  50٪بفضاءاتهــا املشــركة (املطاعــم ،املســابح ،قاعــات الرياضة.)...
الســاح باســتخدام  75%مــن الطاقــة االســتيعابية للنقــل العمومــي بــن املــدن
وداخلهــا ،وفــق رشوط محــددة.
ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور.
ترخيص التجمعات واألنشطة التي يجتمع فيها أقل من  20شخصا.

افتتــاح املراكــز الثقافيــة واملكتبــات واملتاحــف واملآثــر يف حــدود  50%مــن
طاقتهــا االســتيعابية.

اإلبقــاء عــى جميــع القيــود االحرتازيــة األخــرى التــي
تــم إقرارهــا ســابقا يف حالــة الطــوارئ الصحيــة (منــع
األفــراح ،حفــات الــزواج ،قاعــات الســينام ،املســابح
العموميــة ،الجنائــز …).
إلنجــاح تنزيــل مختلــف هــذه التدابــر ،تهيــب
الحكومــة بجميــع املواطنــات واملواطنــن مواصلــة
التزامهــم الكامــل والتقيــد الصــارم بكافــة اإلج ـراءات
االحرتازيــة املعتمــدة مــن طــرف الســلطات الصحيــة،
الســيام يف ظــل املخاطــر الصحيــة التــي تطرحهــا الفــرة
الصيفيــة وأيــام عيــد األضحــى املبــارك.

ســيتم اللجــوء ،كــا تــم ســابقا ،إىل إغــاق كل املناطــق واألحيــاء الســكنية التــي قــد تشــكل بــؤر وبائيــة جديــدة ،حيــث ســيتم تطويقهــا
وتشــديد إجــراءات املراقبــة بهــا وإغــاق املنافــذ املؤديــة إليهــا .وهــو نفــس القــرار الــذي سيشــمل كل وحــدة إنتاجيــة وخدماتيــة وســياحية مل
تحــرص عــى احــرام قواعــد الربوتوكــول الصحــي املعمــول بــه.
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 -2الخــروج مــن الحجر الصحي مع إقــرار تدابير احترازية

بالرغــم مــن أن مرحلــة تنفيــذ تدابــر التخفيــف كانــت مدروســة جيـ ًدا ومعــدة بدقــة ،فقــد واجهــت عــد ًدا
كب ـ ًرا مــن الصعوبــات والتحديــات ،خاصــة مــع رضورة تصنيــف املناطــق.
وبالرغــم مــن أن فــرة التخفيــف كانــت ناجحــة نســب ًيا ،فإنهــا كانــت مناســبة للتأكيــد عــى الحاجــة القصــوى
للحفــاظ عــى مســتوى مــن اليقظــة والحــزم واملراقبــة ،وأيضً ــا عــى مســتوى عــا ٍل مــن التحســيس والتواصــل
البيداغوجــي.
ومــع االســتمرار يف متديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة ،رشع املغــرب ابتــداء مــن  11يونيــو  ،2020يف تنفيــذ تدابــر
التخفيــف ،آخــذا بعــن االعتبــار عنــري التــدرج الزمنــي عــر فــرات ،واالختصــاص املجــايل عــر تقســيم
املناطــق.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن نظــام الحكامــة الــذي تــم اعتــاده منــذ انــدالع الجائحــة أثبــت مــرة أخــرى ،أنــه ال
غنــى عنــه لتنفيــذ تدابــر التخفيــف هــذه يف أفضــل الظــروف.
يف هــذه املرحلــة ،كان عمــل الحكومــة توجهــه محــددات ثالثيــة األبعــاد ،تتمثــل يف رضورة الســيطرة عــى
انتشــار الفــروس ،واحتــواء اآلثــار الصحيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والنفســية ،وتنشــيط الحيــاة العامــة.
وباعتبــار الصحــة أولويــة ،فــإن تدابــر املرونــة أفــرزت حقبــة تتميــز بـــ «التعايــش تحــت الضغــط» مــع الوبــاء.
وباعتــاد الــدروس املســتخلصة مــن املرحلــة األوىل مــن الصمــود ،عملــت الحكومــة ،مبنهجيــة تــم التحقــق
منهــا مــن قبــل املتخصصــن ،والتــي اتســمت بالرصامــة والتسلســل ،مــع وضــع جــدول زمنــي متفــق عليــه
برشاكــة مــع الســلطات املختصــة ترابيــا.
وقــد كان اســتخالص الــدروس مــن مختلــف اإلجــراءات ،واالســتفادة مــن النجاحــات الجامعيــة ،وتصميــم
وتطبيــق تدابــر جديــدة ،تحديــا جديــدا متمثــا يف تحقيــق عمــل متســق ومتناغــم مــن قبــل جميــع القطاعات
الحكوميــة وكــذا الجهــات املختصــة.
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وباعتــاد « مبــدأ الحيطــة» ،ورضورة التعايــش مــع املخاطــر ،حرصــت الحكومــة عــى متابعــة التعبئــة العامــة
لجميــع مصالحهــا وإداراتهــا ،ومواصلــة سياســة التواصــل والتوعيــة بشــفافية تامــة ،والرتكيــز بشــكل خــاص عىل
اإلجـراءات االحرتازيــة ،واحـرام التباعــد الجســدي ،والحــد مــا أمكــن مــن التنقــل ،ال ســيام أثنــاء االحتفــاالت
ويف التجمعــات العائليــة.
وبفضــل املنهجيــة االســتباقية ،أعــدت القطاعــات الوصيــة بتعــاون وتشــاور مــع الفاعلــن املعنيــن ،دالئــل
اســتئناف األنشــطة حســب كل قطــاع ،مــع تفصيــل الربوتوكــوالت التــي يجــب اتباعهــا واالحتياطــات الواجــب
تنفيذهــا ميدانيــا.
 -3التركيــز على دعم االقتصاد وتنشــيطه

أمــام اإلجــاع حــول توقعــات ســنة  ،2021وانطالقــا مــن مالحظــة تدهــور املنــاخ االقتصــادي لســنة ،2020
وضعــت الحكومــة خطــة عمــل اســتباقية للحــد مــن التداعيــات عــى املقــاوالت والتشــغيل ،واغتنــام أي فرصــة
للتحضــر لإلقــاع االقتصــادي .ويف إطــار التفاعــل املســتمر مــع القــوى الحيــة للوطــن ،وال ســيام األح ـزاب
السياســية والنقابــات واملنظــات املهنيــة والتمثيليــات القطاعيــة للعديــد مــن فــروع النشــاط والنســيج
اإلنتاجــي ،أجــرت الحكومــة مشــاورات واســعة حــول اســتئناف األنشــطة وإعــادة حركيــة االقتصــاد .وبفضــل
هــذه املنهجيــة ،تــم اتخــاذ مجموعــة واســعة مــن الق ـرارات واإلج ـراءات:
أ -أول قــرار جوهري :قانون مالي تعديلي لســنة 2020

يف إطــار التمســك مببــدأ اســتمرارية الخدمــات ،واصلــت الحكومــة باملــوازاة مــع تنفيــذ برنامجهــا ،إج ـراء
التعديــات املناســبة يف ضــوء تطــورات الوضــع الصحــي.
وهكــذا تــم الــروع يف تنفيــذ ورش إنعــاش االقتصــاد الوطنــي عــى الفــور ،مــع وضــع مــروع القانــون
املــايل التعديــي لســنة  ،2020املصــوت عليــه يف  20يوليــو  2020بعــد الق ـراءة الثانيــة مبجلــس النــواب،
والرامــي إىل تقويــة تنفيــذ الربامــج االجتامعيــة ،ال ســيام يف قطاعــات الصحــة والتعليــم والتشــغيل ،وتوســيع
نطــاق العمــل عــى مســتوى إصــاح اإلدارة واملؤسســات العموميــة.
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ب -الحفــاظ على المؤشــرات الماكرو اقتصادية في مســتويات معقولة

إن تداعيــات وبــاء  Covid-19عــى الوضــع االقتصــادي حقيقيــة ومتعــددة األوجــه .ويشــكل تراجــع
كميــات التســاقطات املطريــة للعــام الثــاين عــى التــوايل ،وانكــاش قطــاع الســياحة ،وتراجــع االســتثامر
األجنبــي ،واضطــراب الطلــب الخارجــي واملحــي ،تأثــرا ســلبيا عــى االقتصــاد الوطنــي ،حيــث تشــر
توقعــات املندوبيــة الســامية للتخطيــط إىل معــدل منــو يصــل إىل  ٪ 5.8-لعــام  ،2020معــدل يبقــى أفضــل
مــن توقعــات تهــم العديــد مــن البلــدان املجــاورة ،وأن يبلــغ العجــز  7.5٪مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف
مقابــل توقعــات أكــر مــن ذلــك يف البلــدان املجــاورة.
ونتيجــة لذلــك ،فــإن الحكومــة مصممــة عــى العمــل للحــد مــن الــرر الــذي يلحــق باملــؤرشات املاكــرو
اقتصاديــة ،مــن خــال سياســة اســتباقية ،معتمــدة عــى االســتفادة القصــوى مــن املــوارد والحفــاظ عــى
االســتثامر العــام كقــوة مركزيــة للصمــود.
ج -إنعاش االســتثمار والتشــغيل واالقتصاد ،أمور ضرورية لإلقالع

لقــد حافــظ قانــون املاليــة التعديــي لســنة  2020عــى حجــم االســتثامر العــام ،عــى الرغــم مــن الســياق
الصعــب ،وذلــك مــن أجــل دعــم الطلــب وتحســن العــرض ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار رضورة دعــم قطاعــات
محــددة تعتــر أولويــة بالنظــر لحجــم اآلثــار املرتتبــة عــن الجائحــة.
تطور االستثمار العمومي بالمغرب (*)
230
210
190

189

190

195

195

198

مليار درهم

170
150
130
110
90
70
50
30

2016

2017

*استثمار عمومي = مصاريف االستثمار من الميزانية العامة للدولة  +مصاريف
استثمار مصالح االستخالص الخارجية  +مصاريفاستثمار  + CSTمصاريف استثمار
الجماعات الترابية  +مصاريف استثمار الشركات والمؤسسات العمومية
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تطور أرصدة األداء المفتوحة بموجب نفقات االستثمار
للميزانية العامة للدولة (*)
85 733

90 000
مليون درهم

80 000
70 000

61 392

63 572

73 373

68 230

60 000
50 000
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30 000
20 000
10 000
0
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(*)تطور أرصدة األداء المفتوحة بموجب نفقات االستثمار
للميزانية العامة للدولة

2020

مصدر :وزارة االقتصاد و المالية و إصالح اإلدارة

ويف مواجهــة هــذا الوضــع ،فــإن التعبئــة الحكوميــة قامئــة عــى أعــى مســتوى مــن أجــل تعزيــز النســيج
اإلنتاجــي والحفــاظ عــى التشــغيل ،ال ســيام يف القطاعــات األكــر تــررا ً ،وذلــك وفــق توجيهــات جاللــة
امللــك حفظــه اللــه.
تطور عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها في اإلدارة العمومية (*)
48 768

50 000

43 876

45 000
40 000

39 315

36 998

40 572

35 000
30 000
25 000

23 621

26 189

16 166

20 000

19 702

18 115

15 000
10 000
5 000
0

2016

2017
حذف المناصب

2018

2019

*2020

خلق المناصب المالية

المعدل  43 132 :منصب

*مناصــب شــغل تم إحداثها بموجب قوانيــن المالية ،باإلضافة إلى المناصب
التعاقديــة و بعض المناصب التي تمت برمجتها بصفة اســتثنائية.
المناصب المحذوفة :تعود باألســاس إلى بلوغ ســن التقاعد

مصدر :وزارة االقتصاد و المالية
و إصالح اإلدارة

ســنة من تدبير جائحــة كوفيد - 19-يناير 2021

63

المرحلة 3

 -4القطاعــات االجتماعية في تطوير مســتمر

خاصــا للقطاعــات االجتامعيــة
باملــوازاة مــع األولويــات الصحيــة واالقتصاديــة ،تــويل الحكومــة اهتام ًمــا ً
لتلبيــة االحتياجــات الجامعيــة للمواطنــن .كــا تعمــل الحكومــة عــى الوفــاء بجميــع التزاماتهــا فيــا يتعلــق
بالسياســات االجتامعيــة ،عــى الرغــم مــن االنخفــاض يف مــوارد امليزانيــة العامــة.
وقــد تــم منــح الدفعــة األخــرة مــن املســاعدات املبــارشة ،وكــذا تفعيــل نظــام إعــادة تقييــم الطلبــات املقدمــة
مــن املواطنــن الذيــن تقدمــوا بشــكايات محــددة بشــأن أحقيتهــم يف االســتفادة مــن املســاعدات.
 -5التعليــم والتكوين المهنــي والتعليم العالي

تأثــر قطــاع التعليــم والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل بشــكل كبــر جــراء وبــاء  ،Covid-19غــر أنــه
متكــن مــن احتــواء األرضار وتحقيــق نجــاح جامعــي كبــر .وقــد تجــى تكييــف ومالءمــة األنظمــة املرتبطــة
بهــذا القطــاع مــن خــال تنظيــم امتحانــات البكالوريــا لســنة  2020مــع بدايــة شــهر يوليــوز  ،2020وتوفــر
املــوارد املاديــة والبرشيــة الالزمــة ،وكذلــك تنظيــم جميــع االختبــارات واالمتحانــات املتعلقــة باملســتويات
املعنيــة.
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المرحلة 4
 -VIالمرحلــة الرابعــة :التحضيــر لإلقــاع االقتصــادي مــع الصمــود أمــام الصدمات
الوبائية

الفرتة املعنية :من  20يوليوز إىل  31دجنرب 2020
لقد سبق التأكيد عىل أن الخروج من الحجر الصحي أصعب من الدخول فيه.
هكــذا ،ومــع تخفيــف إج ـراءات الحجــر الصحــي ،تولــد اعتقــاد خاطــئ بــأن الخــروج مــن الحجــر الصحــي
يعنــي نهايــة انتشــار الفــروس ،مــا أدى يف بعــض األحيــان ،لنــوع مــن الرتاخــي يف تطبيــق التعليــات الصحيــة،
وإن كان الطابــع العــام قــد متيــز باح ـرام اإلج ـراءات االحرتازيــة وتعليــات الســلطات العموميــة يف عمــوم
الـراب الوطنــي.
وأمــام هــذا الوضــع ،كان لزامــا عــى الســلطات املختصــة اعتــاد نهــج الرصامــة ،واتخــاذ قـرارات جريئــة ،كــا
حصــل عنــد تفــي الوبــاء وحصــول ذروة وبائيــة ثانيــة يف بعــض العــاالت واألقاليــم أو يف بعــض األحيــاء.
يف هــذه املرحلــة ،شــكل األثــر النفــي الصعوبــة الرئيســية ،ذلــك أن الشــعور بامللــل أثــر عــى التقييــم الســليم
لخطــورة الوبــاء وتســبب يف حــاالت الرتاخــي ،التــي تطلبــت التعامــل بالحــزم الــازم ،واتخــاذ تدابــر احرتازيــة
رسيعــة ،وهــو مــا أثــار عنــد بعــض املواطنــن ســوء فهــم ،انضــاف إىل التعقيــدات الناجمــة عــن هــذه التدابــر.
ومــن ضمــن حــاالت ســوء الفهــم هاتــه ،عــى ســبيل املثــال ،قـرار اإلبقــاء عــى مراســيم عيــد األضحــى .هــذا
األخــر ،حــددت الحكومــة املوقــف الرســمي بشــأنه ،كــا هــو معمــول بــه كل ســنة ،قرابــة شــهرين قبــل
موعــده .حينهــا ،كانــت املعطيــات تشــر إىل التحكــم يف الوضعيــة الوبائيــة ،يف وقــت كان الوضــع االقتصــادي يف
العــامل القــروي ،والــذي توليــه الحكومــة اهتاممــا خاصــا ،يف أزمــة جـراء تــوايل موســمني مــن الجفــاف ،وبســبب
تداعيــات الجائحــة.
وبالتــايل ،فقــد كان ق ـرار اإلبقــاء عــى االحتفــال بشــعائر عيــد األضحــى املبــارك يف حينــه ســليام ،مبنيــا عــى
معطيــات دقيقــة ،مــع الدعــوة إىل عــدم التنقــل بــن املــدن واملناطــق يف فــرة العيــد ،غــر أن هــذه الدعــوة مل
تلــق التجــاوب الــكايف ،وهــو مــا أدى إىل اتخــاذ قـرارات صارمــة يف حينــه ،لتفــادي أي تدهــور ال تحمــد عواقبــه.
وإلبقــاء الوضعيــة تحــت الســيطرة ،أقــرت الحكومــة إغــاق مثــاين مــدن رئيســية يف املغــرب دفعــة واحــدة،
وحظــر الســفر قبــل العيــد عــى ضــوء الوضــع الصحــي يف ذلــك الوقــت .إذ ،نظ ـرا ً لتدهــور الوضــع الوبــايئ
يف هــذه املــدن الكــرى الثامنيــة ،ومــن أجــل منــع ســكانها مــن نقــل الفــروس إىل مدنهــم األصليــة يف حالــة
ســفرهم ،كان ال بــد مــن اتخــاذ هــذا الق ـرار برسعــة تجنبــا لألســوء.
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ويف نفــس الســياق ،فاإلعــان املتأخــر عــن خيــار الدراســة عــن بعــد عــى مســتوى األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة
والتكويــن ملدينــة الــدار البيضــاء عشــية اإلعــان عــن الدخــول املــدريس ،أمــاه الــرأي العلمــي آنــذاك ،حاميــة
للمدرســن والتالميــذ وعائالتهــم ،وللحــد مــن التنقــل يف مدينــة الــدار البيضــاء التــي كانــت تعيــش حالــة
وبائيــة مقلقــة.
إن ســوء الفهــم حــول هذيــن الحدثــن كــا يف حــاالت أخــرى ،ترتبــت عنــه انتقــادات للحكومــة ،بعضهــا
جانــب الصــواب .فاختيــار التعلــم عــن بعــد ،عــى ســبيل املثــال ،ال عالقــة لــه بدعــم بيــع منتوجــات «صناعــة
الكتــب املدرســية» ،علــا أن أدوات التعلــم تبقــى رضوريــة ســواء تعلــق األمــر بالتعليــم عــن بعــد أو بالتعليــم
الحضــوري.
و مــع الحفــاظ عــى الشــفافية والتواصــل ،رشعــت الحكومــة ،انســجاما مــع التوجيهــات الســامية لصاحــب
الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،اعتبــا ًرا مــن  20يوليــوز  ،2020يف إجـراء تحضـرات كــرى ملســتوى
جديــد يف هــذه املعركــة ،تتمثــل يف املتابعــة والرفــع مــن درجــة اليقظــة واملعركــة الصحيــة يف أفــق الحصــول
عــى اللقــاح ،والحفــاظ عــى التوازنــات االقتصاديــة ،مــع تشــجيع االســتثامر العمومــي ،والحفــاظ عــى مناصب
الشــغل ،وتعميــم الربامــج االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك التغطيــة الصحيــة ،وبــدء التحضــر لخطــة اإلقــاع التــي
يشــكل قانــون املاليــة لســنة  2021مكونــا أساســيا فيهــا.
 -1وضع صحــي تحت ضغط كبير

لقــد عرفــت املرحلــة الرابعــة رصامــة يف بعــض القـرارات االحرتازيــة ،التــي كانــت حيويــة لتحســن الوضعيــة
الوبائيــة ومنــع انهيــار املنظومــة الصحيــة ،التــي ظلــت صامــدة بفضــل تضحيــات آالف األبطــال املرابطــن
يف الصفــوف األماميــة ،وخاصــة العاملــن الصحيــن الذيــن برهنــوا عــن التـزام رائــع ووطنيــة عاليــة.
إن ظهــور بــؤر مــن مختلــف األنــواع دفــع الســلطات اإلقليميــة مبوجــب الصالحيــات املخولــة لهــا ،إىل
اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر االحرتازيــة ،أو اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة بقــوة وحــزم .كــا مكــن تتبــع
ورصــد املــؤرشات يوميـاً ،مــن اتخــاذ إجـراءات بشــكل منتظــم عــى مســتوى كل إقليــم وعاملــة يف اململكــة
للحفــاظ عــى صحــة املواطنــن.
وباملــوازاة مــع ذلــك ،شــكلت التعبئــة عــى املســتوى اإلقليمــي آليــة داعمــة لجهــود التحســيس املبذولــة
مــن طــرف الســلطات العموميــة ،والقطــاع الخــاص أو الجمعيــات ،ال ســيام مــن خــال حمــات التوعيــة
والتوزيــع املجــاين لألقنعــة ومــواد التعقيــم .كــا تــم تكثيــف مهــام املراقبــة مــن طــرف الســلطات املحليــة
يف األماكــن العامــة واألســواق والفضــاءات واملؤسســات املفتوحــة للجمهــور.
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أ -تكييــف ومالءمــة البروتوكــوالت العالجية مع األوضاع الجديدة

يف إطــار مالءمــة تدخــات الســلطات الصحيــة مــع تطــورات الوضعيــة الوبائيــة وارتفــاع عــدد اإلصابــات
املســجلة ،قامــت الســلطات العموميــة بعــدة إج ـراءات مــن أجــل تخفيــف الضغــط عــى املستشــفيات،
وضــان التدبــر العقــاين ملؤهــات املنظومــة الصحيــة الوطنيــة ،بتحيــن بروتوكــول التكفــل بحــاالت
اإلصابــة بالفــروس لقليــص آجــال العــاج وتحســن ظــروف التكفــل باملصابــن ،مــن خــال مــا يــي:
التكفــل يف املنــزل بالحــاالت التــي ال تظهــر عليهــا أعــراض أو التــي تحمــل أعراضــا خفيفــة ،دون أي
عامــل اختطــار (الســن ،املــرض املزمــن ،نقــص املناعــة ،امــرأة حامــل أو مرضــع ،)...مــع تأمــن تتبــع دوري
لحالتهــا الصحيــة مــن قبــل املركــز الصحــي القريــب بغيــة الكشــف املبكــر عــن أي عالمــة تدهــور أو
أع ـراض جانبيــة للعــاج؛
التكفــل ،يف الوســط االستشــفايئ ،بالحــاالت التــي ال تظهــر عليهــا األعـراض أو الحــاالت الحاملــة لألعـراض
الخفيفــة مــع وجــود عامــل أو عوامــل اختطــار ،والحــاالت املتوســطة أو الشــديدة أو الحرجــة ،والحــاالت
الخفيفــة التــي تــم التكفــل بهــا يف املنــزل ومل تظهــر أي تحســن خــال عــرة أيــام مــن العــاج؛
إخضــاع حــاالت اإلصابــة الصامتــة (التــي ال تظهــر عليهــا األعـراض) ملرحلــة أوىل مــن العــاج ملــدة ســبعة
أيــام ،مــع عزلهــا ملــدة إجامليــة تصــل إىل  14يومــا ،أمــا الحــاالت التــي تحمــل األعـراض ،فتخضــع للعــاج
ملرحلــة أوىل ملــدة عــرة ( )10أيــام ،مــع عزلهــا ملــدة إجامليــة تبلــغ  14يومــا .مــع إمكانيــة متديــد مــدة
العــاج لخمســة أيــام ،قبــل التفكــر يف املرحلــة الثانيــة مــن العــاج.
ب -تعزيــز وتأهيل عرض الرعايــة الصحية وإحداث صيغ جديدة مالئمة

بعــد االرتفــاع امللحــوظ يف عــدد الحــاالت ،وللحــد مــن االنتشــار الرسيــع للجائحــة ،اتخــذت الســلطات
الصحيــة مجموعــة مــن اإلجــراءات ،منهــا:
توســيع عــدد املختــرات لتشــخيص الفــروس مبــا فيهــا املختــرات التابعــة للمستشــفيات الجامعيــة
بالقطاعــن العــام والخــاص ومختـرات الطــب العســكري ،ليصبــح عددهــا  30مختـرا إضافــة إىل مختربيــن
متنقلــن .ونتيجــة لهــذه املجهــودات ،بلــغ عــدد التحليــات اليوميــة حــوايل  ،25.000بعــد أن كان عددهــا
ال يتجــاوز  2.000تحليلــة ســابقا ،مــع اســتهداف القطاعــات اإلنتاجيــة التــي لهــا ارتبــاط مبــارش باملواطــن
يف محاولــة للكشــف املبكــر عــن أكــر عــدد مــن الحــاالت؛
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إنشــاء مستشــفيات ميدانيــة ومدهــا بــكل التجهي ـزات واملعــدات الالزمــة بــكل بــن جريــر ،بنســليامن،
ســيدي يحيــى الغــرب ،الجديــدة ،الغابــة الديبلوماســية بطنجــة ،مراكــش ،ابــن مســيك ،...وتجهيــز ٔ مئــات
األرسة املخصصــة لإلنعــاش مجهــزة باألوكســجني؛
تزويد كافة الجهات بقاعات للعزل من أجل استشفاء الحاالت املصابة؛
دعم األطر الصحية املشتغلة يف املناطق املوبوءة بأطقم إضافية ،مدنية وعسكرية؛
تنظيــم حمــات الفحــص املكثــف لفائــدة الوحــدات الصناعيــة للكشــف املبكــر عــن أي انتشــار للوبــاء
داخــل هاتــه الوحــدات ،وبالتــايل يف محيطهــا املبــارش؛
تحديــد املخالطــن ألي حالــة تــم الكشــف عنهــا يف إطــار عمليــات الفحــص املكثــف وتقديــم الرعايــة
الصحيــة املناســبة لــكل حالــة مؤكــدة وطبقــا للربوتوكــوالت املصــادق عليهــا مــن طــرف اللجنــة العلميــة.
 -2تقويــة المنظومــة الصحيــة وتعميم التغطيــة االجتماعية والصحية

طبقــا للتوجيهــات امللكيــة ،تعمــل الحكومــة عــى أجــرأة تعميــم التغطيــة االجتامعيــة ،فضــا عــن إخـراج الســجل
االجتامعــي املوحــد بعــد اتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة لهــذا الربنامــج خــال الواليــة الحكوميــة الحاليــة.
أ -تعميــم التغطية اإلجتماعية

تنفيــذا للتعليــات امللكيــة الســامية ،تنكــب الحكومــة عــى تطويــر برنامــج توســيع التغطيــة االجتامعيــة
الــذي أطلقتــه منــذ ســنة  ،2018لالرتقــاء بــه يف أفــق تعميــم التغطيــة االجتامعيــة ،لجميــع املغاربــة ،عــى
مــدى الخمــس ســنوات املقبلــة ،وذلــك وفقــا ألربعــة مكونــات أساســية تهــم:
تعميــم التغطيــة الصحيــة اإلجباريــة ،يف أجــل منظــور قريــب ،لصالــح  22مليــون مســتفيدا إضافيــا مــن
التأمــن األســايس عــى املــرض ،وذلــك مــن خــال إنشــاء تأمــن إجبــاري جديــد عــن املــرض لفائــدة الفئــات
املحتاجــة واملســتفيدة حاليــا مــن نظــام راميــد ،وترسيــع تعميــم التغطيــة لفائــدة فئــات املســتقلني ،وغــر
األجـراء الذيــن ميارســون نشــاطا خاصــا؛
تعميــم التعويضــات العائليــة ،لتشــمل مــا يقــارب ســبعة ماليــن طفــل يف ســن الدراســة ،تســتفيد منهــا
ثالثــة ماليــن أرسة؛
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توســيع االنخ ـراط يف نظــام التقاعــد ،لحــوايل خمســة ماليــن مــن املغاربــة ،الذيــن ميارســون عمــا ،وال
يســتفيدون مــن معــاش؛
تعميــم االســتفادة مــن التعويــض عــى فقــدان الشــغل ،بالنســبة للمغاربــة الذيــن يتوفــرون عــى عمــل
قــار.
ويشــكل هــذا الــورش الوطنــي ،الــذي ســيمتد إىل مــا بعــد الواليــة الحاليــة ،رافعــة أساســية لتوفــر حاميــة
اجتامعيــة شــاملة ،ولدعــم إدمــاج القطــاع غــر املهيــكل يف النســيج االقتصــادي الوطنــي.
ب -تفعيــل الســجل االجتماعي الموحد

تعمــل الحكومــة عــى ترسيــع تنفيــذ إصــاح نظــام التغطيــة االجتامعيــة ،وذلــك مــن خــال تطبيــق أحــكام
القانــون رقــم  ،72.18وهــو مــا ســيمكن مــن إحــداث الســجل االجتامعــي املوحــد كآليــة فعالــة الســتهداف
الفئــات املعنيــة .وســتمكن مرحلــة اختبــار الســجل االجتامعــي املوحــد مــن تعميمــه ليشــمل جميــع
عــاالت وأقاليــم اململكــة.
ج -اهتمــام خاص في ميزانية ســنة 2021

بعــد أن حظــي قطــاع الصحــة باهتــام خــاص طيلــة الســنوات الثــاث األوىل للواليــة الحكوميــة ،أصبــح
هــذا القطــاع يف صميــم أولويــات الحكومــة مــع تحســن ملحــوظ يف امليزانيــة املخصصــة لــه يف قانــون
ماليــة ســنة .2021
وقــد عملــت الحكومــة عــى الرفــع املســتمر مــن امليزانيــة ملخصصــة لهــذا القطــاع طيلــة الســنوات
الثــاث األخــرة ،لرتتفــع بحــوايل  33%مــا بــن  2017و ،2020منتقلــة مــن حــوايل  14مليــار درهــم يف كل
مــن ميزانيتــي  2017و ،2018إىل مــا يفــوق  16مليــار برســم ميزانيــة ســنة  ،2019ثــم  18،6مليــار برســم
ميزانيــة  ،2020ولتبلــغ مــا يفــوق  23مليــار درهــم برســم ســنة  ،2021أي مــا ميثــل أزيــد مــن  7%مــن
امليزانيــة العامــة للدولــة ،وهــي أول مــرة تصــل هــذه النســبة لهــذا املســتوى.
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مصدر :وزارة االقتصاد و المالية
و إصالح اإلدارة

 -3إعــداد البرنامج الوطنــي للتلقيح ضد Covid-19

تنفيــذا للتعليــات امللكيــة الســامية ،عملــت الحكومــة عــى اتخــاذ تدابــر اســتباقية لضــان التــزود باللقــاح
املضــاد للوبــاء ،بهــدف متكــن كافــة جهــات املغــرب مــن املخــزون الــكايف مــن اللقــاح مبجــرد إثبــات فعاليتــه
بعــد مرحلــة االختبــارات الرسيريــة.
ويف هــذا اإلطــار حرصــت بالدنــا عــى التموقــع مبك ـرا يف الســوق الدوليــة ،وذلــك مــن خــال محطــات رئيســية،
أهمهــا:
بتاريــخ  20غشــت \2020ن تــم إب ـرام اتفاقيتــي تعــاون يف مجــال التجــارب الرسيريــة للقــاح املضــاد
لفــروس  Covid-19مــع املختــر الصينــي ( CNBGرشكــة مجموعــة  Biotecالوطنية الصينيــة املحدودة).
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يف  18ســبتمرب  2020وقــع املغــرب مذكــرة تفاهــم للحصــول عــى لقــاح مضــاد لفــروس  Covid-19الــذي
أنتجتــه رشكــة  R-Pharmالروســية وطورتــه يف أكســفورد رشكــة األدويــة .AstraZeneca
بتاريــخ  9نوفمــر  ،2020أصــدر جاللــة امللــك توجيهاتــه الســامية إلعــداد عمليــة تلقيــح واســعة النطــاق
ضــد كوفيــد .-19
يف  8ديســمرب  2020أصــدر امللــك محمــد الســادس تعليامتــه للحكومــة بإقــرار مجانيــة اللقــاح ضــد
كوفيــد لصالــح جميــع املغاربــة.
يف  24دجنــر  ،2020تــم عقــد مجلــس للحكومــة ،تــم خاللــه تقديــم عــرض لوزيــر الصحــة حــول الربنامــج
الوطنــي للتلقيــح ضــد كوفيــد .-19
لقــد متــت دراســة كل املســتلزمات ،مــن تلقــي اللقاحــات يف املطــار إىل متابعــة مــا بعــد عمليــة التلقيــح ،مبــا
يف ذلــك نقــل الجرعــات ،وتعبئــة املــوارد البرشيــة واملاديــة وكذلــك إجـراءات تحديــد موعــد للتلقيــح.
وهكــذا ،وقــع اختيــار املغــرب عــى لقاحــي  AstraZenecaو  ،Sinopharmوبالتنســيق مــع هــذا األخــر ،أُج ِريَــت
اختبــارات رسيريــة عــى  600متطــوع ،والتــي تبــن مــن خاللهــا أن االختبــارات ليــس لهــا آثــار جانبيــة خطــرة .ويف
هــذا الســياق ،تــم االتفــاق عــى حصــول املغــرب عــى  65مليــون جرعــة مــن اللقاحــن اللذيــن اختارتهــا اململكــة.
وتهــدف حملــة التلقيــح إىل تحقيــق معــدل تغطيــة ال يقــل عــن  ،80٪أي حــوايل  25مليــون شــخص ،بنــا ًء عــى
املجانيــة والشــفافية والتضامــن والتطــوع ،وهــو أمــر رضوري لضــان املناعــة الجامعيــة .وبحســب الخطــة
املعتمــدة ،ســتكون حملــة التلقيــح الوطنيــة ضــد كوفيــد  -19قصــرة األمــد ،ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر ،إذ ســتتم
تعبئــة  25.631عض ـ ًوا مــن الطاقــم الطبــي للعمليــة ،مبــا يف ذلــك أكــر مــن  11.000يف املناطــق الحرضيــة،
مــع إمكانيــة االســتعانة بأطبــاء مــن القطــاع الخــاص وطلبــة الطــب واملؤسســات املهنيــة لتكويــن املمرضــن
والهــال األحمــر واملنظــات الكشــفية.
وســيمتد تنفيــذ اسـراتيجية التلقيــح عــى مــدى  12أســبو ًعا مبعــدل  6أيــام عمــل يف األســبوع وأربــع فـرات
كل واحــدة ملــدة  21يو ًمــا ،أي مبعــدل  150إىل  200لقــاح يوم ًيــا لــكل فــرد مــن العاملــن الصحيــن ،مــع إنشــاء
نظــام مداومــة لضــان األداء الطبيعــي للخدمــات الصحيــة األخــرى.
وستشــمل عمليــة التلقيــح يف املقــام األول العاملــن يف الخطــوط األماميــة ،مبــن يف ذلــك األطقــم الصحيــة
والســلطات العموميــة ،وأجهــزة األمــن ،واملوظفــن يف قطــاع الرتبيــة والتكويــن .بعــد ذلــك ،ســيتفيد مــن
العمليــة جميــع املواطنــن ،حســب الســن.
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وقــد تــم تجهيــز عــدد مــن املرافــق ،عــى شــكل وحــدات تابعــة للمراكــز الصحيــة ،والتــي ســتوفر الخدمــات
مــن خــال صيغتــن اثنتــن ،األوىل ثابتــة تتمثــل يف اســتقبال املواطنــن يف املراكــز املخصصــة للتلقيــح ،والثانيــة
متنقلــة وفقًــا لربنامــج محــدد مســبقًا لهــذا الغــرض .كــا تــم إرســاء وســائل إيصــال اللقــاح إىل املغــرب،
حيــث تــم اختيــار املطــارات ،وتــم إعــداد مســتودع وطنــي لتخزيــن اللقــاح (وكالــة التربيــد املســتقلة يف الــدار
البيضــاء  - RAFC -يف حــي مــوالي رشــيد ،الــذي تبلــغ ســعته التخزينيــة  25مليــون جرعــة)  ،وتــم وضــع خطة
الســتقبال وتخزيــن وتوزيــع اللقــاح يف ظــروف آمنــة ،مــع ضــان حفظهــا ومراقبــة جودتهــا ،والقــدرة عــى
تقييــم أدوات تخزيــن اللقــاح عــى املســتوى الوطنــي .وســتتم مراقبــة درجــة ح ـرارة اللقاحــات باســتخدام
 17000كاشــف لدرجــة الحـرارة كــا ســيتم تتبــع مســار تنقلهــا مبــارشة عــر النظــام العاملــي لتحديــد املواقــع
«.»GPS
وتتميــز عمليــة التلقيــح الوطنيــة ضــد فــروس كورونــا بنظــام حكامــة خــاص .ولهــذه الغايــة ،تــم إنشــاء عــدة
لجــان تــأيت يف مقدمتهــا اللجنــة التقنيــة ،املســؤولة عــن إعــداد األدلــة التقنيــة والتأكــد مــن تشــكيل فــرق
التلقيــح قبــل بــدء العمليــة .ثــم هنــاك لجنــة األدويــة لــإرشاف عــى عمليــة الرتخيــص باللقــاح يف جميــع
أنحــاء اململكــة .كــا أن هنــاك اللجنــة اللوجســتية ،املســؤولة عــن تقييــم املــوارد اللوجســتية املتاحــة وتلــك
التــي يتعــن اقتناؤهــا .فيــا تتــوىل لجنــة التواصــل مــن جهتهــا إعــداد اسـراتيجية التواصــل الوطنيــة لضــان
االســتفادة الكاملــة للســكان املســتهدفني مــن اللقــاح ،وأخـرا ً ،تتــوىل لجنــة املتابعــة والتقييــم إعــداد الخطــة
واآلليــات لتتبــع األشــخاص الذيــن تــم تطعيمهــم أثنــاء عمليــة التلقيــح وبعدهــا .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن
جميــع الســلطات الرتابيــة عــى املســتوى اإلقليمــي ومســتوى املقاطعــات جاهــزة وتتوفــر عــى اس ـراتيجية
للتلقيــح ،كــا أن لديهــا رؤيــة واضحــة بشــأن كيفيــة تدبــر هــذه العمليــة.
ولضــان تواصــل أمثــل حــول العمليــة ،ســيتم إنتــاج وصــات فيديــو للتوعيــة وأخــرى توضيحيــة ،كــا ســيتم
وضــع جملــة مــن الخدمــات التواصليــة رهــن إشــارة املواطنــن .ويتعلــق األمــر بإحــداث بوابــة إلكرتونيــة
مخصصــة لحملــة التطعيــم ضــد كوفيــد ،وإطــاق خــط هاتفــي لإلجابــة عــى أســئلة املواطنــن حــول عمليــة
التلقيــح.
ولتنظيــم هــذه العمليــة ،ســيتم إرســاء نظــام لحجــز املواعيــد ،يتطلــب إلزاميــة التســجيل املســبق الــذي ميكــن
للمواطنــن الذيــن يحملــون بطاقــات وطنيــة أو بطاقــات إقامــة القيــام بــه عــر اإلنرتنــت .وســيكون عــى
األشــخاص الذيــن ال يتوفــرون عــى بطاقــة وطنيــة أو بطاقــة إقامــة القيــام بالتســجيل لــدى الســلطات املحليــة
يف مــكان اإلقامــة .بعــد ذلــك ،ســيتم إرســال رســالة نصيــة قصــرة لهــم مــن الرقــم « »1717تحــدد موعــد
التلقيــح (التاريــخ واملــكان) بالنســبة للجرعــة األوىل والثانيــة .بعــد ذلــك ،ســيتم تســليم مســتند لــكل فــرد تــم
تلقيحــه ،عــى أن يحتفــظ الشــخص املعنــي بهــذه الوثيقــة ألنــه ســيتعني عليــه تقدميهــا إذا لــزم األمــر.
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أخـ ًرا ،وتحســبا لظهــور أي آثــار جانبيــة ،ســيتم إجـراء املراقبــة عــن بعــد لألشــخاص الذيــن تــم تلقيحهــم إمــا
مــن قبــل الشــخص املعنــي ،أو بواســطة أحــد أعضــاء الطاقــم الصحــي مــن خــال تطبيــق «جــواز صحــة»
(جــواز الســفر الصحــي) ومنصــة «يقظــة لقــاح» (مراقبــة اللقــاح).
حملة التلقيــح الوطنية تحد جديد للنجاح
تســتهدف الحملــة تلقيــح أكــر مــن  23مليــون نســمة 15 ،مليــون منهــم يف املناطــق الحرضيــة .ولتحقيــق هــذه
الغايــة ،ســيتم إرســال مــا يقــرب مــن  7500وحــدة تلقيــح متنقلــة (مــن أصــل  9908مخططًــا لهــا) إىل املناطــق
القرويــة ،بينــا ســيتم إنشــاء  2867محطــة تلقيــح (ثابتــة) يف إطــار الحملــة الوطنيــة ضــد كوفيــد.
يف املجمــوع ،ســيتم تعبئــة  6663فريــق تطعيــم (مستشــفيات ،جامعــات ،مصانــع ،إلــخ) .ويبلــغ عــدد األطبــاء
 4053طبيبـاً ،منهــم  1430يف املناطــق القرويــة ،و 10468ممــرض ،أكــر مــن نصفهــم يف املناطــق الحرضيــة .يضــاف
إىل ذلــك األطــر اإلداريــة والتــي يبلــغ عددهــا أكــر مــن  14000شــخص ،ناهيــك عــن املوظفــن غــر التابعــن
شــخصا مــع إمكانيــة اســتدعاء أطبــاء القطــاع الخــاص،
لقطــاع الصحــة العموميــة للوصــول إىل إجــايل 25631
ً
أو طــاب الطــب ،أو املؤسســات الطبيــة املهنيــة أو الهــال األحمــر ،إلج ـراء هــذه العمليــة ،ولكــن أيضً ــا لضــان
املتابعــة بعــد التطعيــم.
وهكــذا ،فقــد اســتعد املغــرب لجميــع االحتــاالت ،و ذلــك مــن خــال اللجــان املختلفــة التــي تــم إنشــاؤها ،مبــا
يف ذلــك تلــك املؤلفــة مــن ممثلــن عــن وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة .يجتمــع يوم ًيــا للتحضــر لحملــة التلقيــح
ضــد  ،Covidخاصــة عــى املســتوى العمــي للعمليــة .ســيتم توزيــع اللقاحــات بطريقــة تضمــن بــدء التشــغيل
بشــكل متزامــن وبالتــايل ضــان العدالــة بــن مناطــق اململكــة .للقيــام بذلــك ،تــم التخطيــط للرحــات الداخليــة
لتوصيــل اللقاحــات إىل أبعــد املــدن (العيــون  ،ووجــدة ،إلــخ) وتــم التخطيــط لـــ  14شــاحنة ســعة  25ط ًنــا لنقــل
اللقاحــات باإلضافــة إىل تجــار الجملــة الذيــن لديهــم سالســل مــن التوزيــع يف املناطــق التــي ســيتم اســتهدافها.
ـزول ،و  3434ناقلــة
لهــذا ،اقتنــى املغــرب  329خزانــة مــردة ،و 1029ثالجــة ،و 263مجم ـ ًدا ،و 2084صندوقًــا معـ ً
لقــاح ،و  60698مرك ًبــا بــار ًدا ،و  4746مقيــاس حـراري .فيــا يتعلــق بالتكييــف ،توجــد لقاحــات يف محاقــن جاهــزة
(مملــوءة مســبقًا) وتلــك املوجــودة يف قواريــر متعــددة الجرعــات ( 5أو  10جرعــات) .يف املغــرب ،ســيتم اســتخدام
قواريــر مــن  10جرعــات .لذلــك ســيكون مــن الــروري توفــر الحقــن الالزمــة للحقــن وجميــع الرضوريــات
املتعلقــة بالوقايــة حيــث ســيتم تنفيــذ هــذه العمليــة يف وقــت مــا يـزال فيــه خطــر انتشــار الوبــاء قامئــا .وتشــمل
هــذه الرضوريــات  702000وحــدة مــن بــدالت الحاميــة الفرديــة ،و 66000زجاجــة مــن  500مــل مــن محلــول
كحــويل مــايئ و 70000علبــة مــن  100وحــدة مــن قفــازات الفحــص الالتكــس .عــاوة عــى ذلــك ،يف حالــة حــدوث
تفاعــات الحساســية أو صدمــة الحساســية بعــد الحقــن ،فقــد تــم التخطيــط لكميــات كافيــة مــن األدرينالــن
( 20000حقنــة  1مجــم) والهيدروكورتيــزون ( 20000حقنــة  100مجــم) ،تضمــن الطــوارئ ،إذا لــزم األمــر.
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 -4المصادقــة علــى قانون المالية 2021

يعتــر قانــون املاليــة  2021العمــود الفقــري للتفاعــل مــع األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة آلثــار وبــاء
 ،Covid-19وقــد تــم التصويــت عــى قانــون املاليــة لعــام  2021واعتــاده يــوم الثالثــاء  8ديســمرب يف
الق ـراءة الثانيــة ملجلــس النــواب.
ويطمــح هــذا القانــون إىل ضــان آليــات اإلنعــاش االقتصــادي وترسيــع ورش اإلصالحــات االجتامعيــة ،يف
ســياق اســتثنايئ وبيئــة صحيــة عامليــة غــر مســتقرة.
كــا تــم إغنــاء مــروع قانــون املاليــة لعــام  2021بالتعديــات التــي قدمتهــا مختلــف القــوى الحيــة يف
اململكــة ،املمثلــة يف غرفتــي الربملــان ،يف تفاعــل وطنــي بــن الســلطة التنفيذيــة والترشيعيــة .وبالفعــل،
يف إطــار مناقشــة مــروع قانــون املاليــة لعــام  ،2021أكــد ممثلــو الفــرق واملجموعــات الربملانيــة عــى
أن اململكــة تواجــه تحديــات اقتصاديــة كبــرة بســبب انتشــار وبــاء فــروس كورونــا ،مشــرين إىل أهميــة
االســتثامر يف القطاعــات االجتامعيــة والرتحيــب مبــروع تعميــم التغطيــة الصحيــة واالجتامعيــة الــذي أطلقه
جاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه .كــا أكــد أعضــاء غرفتــي الربملــان عــى أن االنتعــاش االقتصــادي
ميــر مــن خــال الرتويــج للمنتجــات الوطنيــة ودعــم املقــاوالت املغربيــة والقــدرة الرشائيــة باإلضافــة إىل
تنفيــذ مشــاريع كــرى ،ورحبــوا بتأســيس صنــدوق محمــد الســادس لالســتثامر كصنــدوق وطنــي يســاهم يف
تحســن التنافســية االقتصاديــة ودعــم مشــاريع اململكــة الكــرى لفــرة مــا بعــد الجائحــة.
أ -إنعاش النســيج اإلنتاجي

ســيتم تطبيــق سلســلة مــن الزيــادات يف رســوم االســترياد عــى فئــات مختلفــة مــن املنتجــات ،بهــدف تعزيــز
الصناعــة املحليــة والعمــل عــى اســتبدال الــواردات .لذلــك ،تقــررت مراجعــة الرســوم الجمركيــة مــن 17.5
إىل  40%لنســيج األثــاث املنــزيل والشــوكوالتة والــكاكاو ،ومــن  2.5إىل  40%للمظــات واملظــات الشمســية،
ومــن  10إىل  40%لألقمشــة املحبوكــة .وتهــدف هــذه اإلجـراءات ،قبــل كل يشء ،إىل حاميــة اإلنتــاج الوطنــي
والرتويــج للمنتجــات «املصنوعــة يف املغــرب» ،مــن خــال تعزيــز القــدرة التنافســية للمنتوجــات والوطنيــة.
عــاوة عــى ذلــك ،ومــن أجــل تعزيــز انتعــاش القطــاع العقــاري ،تــم متديــد تخفيــض رســوم التســجيل لفائــدة
مشــري املحــات املعــدة للســكن إىل غايــة  30يونيــو  ،2021مــع متديــد هــذا التخفيــض ليشــمل العقــارات
التــي تصــل قيمتهــا إىل  4ماليــن درهــم بــدال مــن  2.5مليــون درهــم التــي تــم تحديدهــا كســقف يف املــروع
األويل ،وذلــك مــن أجــل تشــجيع عمليــة الـراء وترسيــع انتعــاش القطــاع.
وعــى نفــس املنــوال ،تــم تخفيــض رســوم التســجيل عــى زيــادات رأس املــال عــن طريــق املســاهامت العينيــة
مــن  1%إىل .0.5%
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ب  -المســاهمة االجتماعيــة للتضامن

يعتــر إقــرار مســاهمة التكافــل االجتامعــي عــى األربــاح والدخــل برســم الســنة املاليــة  2021مــن بــن
أهــم املســتجدات التــي أىت بهــا قانــون املاليــة لعــام  .2021فباإلضافــة إىل الــركات الخاضعــة للرضيبــة عــى
الــركات ،فــإن هــذه املســاهمة اإللزاميــة تتعلــق باألشــخاص الذاتيــن الخاضعــن للرضيبــة عــى الدخــل .ومــن
املنتظــر أن تــدر هــذه املســاهمة حــوايل  5مليــارات درهــم ،وهــو مبلــغ ســيخصص لدعــم الحاميــة االجتامعيــة
للعاملــن يف القطــاع غــر املهيــكل وصنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي.
وبعــد التعديــات التــي قدمتهــا النقابــات بشــكل خــاص ،تقــرر تحديــد الحــد األدىن للدخــل الســنوي الخاضــع
للمســاهمة يف  240ألــف درهــم ،عــوض  120ألــف درهــم كــا كانــت يف مــروع الحكومــة ،وهــو مــا يعــادل
راتبــا شــهريا يـراوح  20ألــف درهــم ،تــؤدى عنــه مســاهمة بنســبة .1.5٪
وســتكون هــذه النســبة متدرجــة بالنســبة للــركات 1.5٪ :عــى األربــاح بــن مليــون و 5ماليــن درهــم2.5٪ ،
عــى األربــاح بــن  5ماليــن و 40مليــون درهــم ،و 3.5٪عــى األربــاح مــا فــوق  40مليــون درهــم.
ج ـ دعــم المهنييــن ذوي الدخل المحدود

يهــدف قانــون املاليــة أيضً ــا لتبســيط النظــام الرضيبــي للمهنيــن ذوي الدخــل املحــدود ،مــن خــال إنشــاء
املســاهمة املهنيــة املوحــدة التــي ســتحل محــل نظــام الربــح الج ـزايف.
ويف الجانــب االجتامعــي ،تــم أيضــا توســيع التغطيــة الصحيــة لفائــدة املقاولــن الذاتيــن اعتبــا ًرا مــن عــام
 2021مــن خــال مســاهمة ســتمكنهم مــن االســتفادة مــن نظــام التأمــن الصحــي اإلجبــاري ،عــى غ ـرار مــا
تــم إق ـراره يف إطــار نظــام املســاهمة املهنيــة املوحــدة.
د -إنعاش ســوق الشغل

يعتــر إنعــاش ســوق الشــغل والعمــل عــى خفــض معــدل البطالــة أولويــة أخــرى للحكومــة خــال هــذه
الفــرة .ولهــذه الغايــة ،ومــن أجــل مواجهــة تداعيــات الوبــاء عــى ســوق الشــغل باملغــرب ،أعفــى قانــون
املاليــة  2021مــن الرضيبــة عــى الدخــل ملــدة  24شــه ًرا الرواتــب املدفوعــة لألشــخاص الذيــن تقــل أعامرهــم
عــن  35عا ًمــا عنــد توظيفهــم ألول مــرة ،رشيطــة أن يكــون عقــد العمــل الخــاص بهــم مربمــا ملــدة غــر
محــددة.
ويهــدف هــذا القــرار إىل إنعــاش ســوق الشــغل ،مــن خــال تشــجيع املقــاوالت املغربيــة عــى تشــغيل
الشــباب .كــا يهــم هــذا اإلعفــاء ،وملــدة عــام واحــد ،رواتــب األشــخاص دون  10.000درهــم الذيــن فقــدوا
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وظائفهــم بســبب الوبــاء بــن مــارس وشــتنرب ،وذلــك لتشــجيع إعــادة دمجهــم يف ســوق الشــغل.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن اإلجـراء املذكــور ســيخفف العــبء الرضيبــي عــى الــركات ألنهــا ســتتحمل صــايف
األجــور فقــط ملــدة  36شــه ًرا .فعــى ســبيل املثــال ،إذا تــم توظيــف شــاب دون ســن  35عا ًمــا براتــب صـ ٍ
ـاف
قــدره عــرة آالف درهــم ،فــإن العــبء الرضيبــي الــذي يتــم توفــره مــن قبــل الرشكــة املعنيــة يقــدر بثالثــة
آالف وســتامئة درهــم ،وهــو مــا ميثــل للرشكــة فرصــة للتوســع والتطويــر عــى املــدى املتوســط بتكاليــف
أقــل (مكاســب بنســبة  36٪عــى صــايف الراتــب).
هـ -تجشــيع روح المقاولة 

إن مــن شــأن رفــع ســقف رقــم املعامــات مــن  200.000درهــم إىل  500.000درهــم للخدمــات ومــن
 500.000درهــم إىل  2.000.000درهــم بالنســبة ألنشــطة املقــاول الــذايت تشــجيع حامــي املشــاريع ،ورجــال
األعــال املبتدئــن واملهنيــن عــى املقاولــة ،وإضفــاء الطابــع املؤســي عــى املشــاريع الصغــرة عــى املــدى
القصــر واملتوســط.
كــا يعتــر هــذا اإلج ـراء خطــوة إضافيــة ملكافحــة االقتصــاد غــر املهيــكل ،والــذي ميثــل أكــر مــن 20%
مــن الناتــج الداخــي الخــام للبــاد .لهــذا الغــرض ،ســيتم تقديــم التصاريــح الخاصــة بتحصيــل املداخيــل
تلقائ ًيــا وبعــد كل ثالثــة أشــهر ،وتخضــع هــذه املداخيــل لرضيبــة حــددت يف  .٪ 1وعــى هــذا األســاس،
فــإن هــذا النظــام الرضيبــي مبســط ويشــجع عــى روح املقاولــة يف إطــار الضوابــط التــي حددهــا قانــون
املاليــة لعــام .2021
لقــد متيــز النقــاش الســيايس ملــروع قانــون املاليــة للســنة املاليــة  2021بالرتكيــز عــى اإلنعــاش
االقتصــادي للقطاعــات األكــر تــررا ً مــن األزمــة الصحيــة .وبالتــايل ،فــإن الدعــم االقتصــادي للدولــة
يظــل إجــرا ًء أساســياً إلعــادة تنشــيط القطاعــات التــي شــهدت تراجع ـاً خــال فــرة الطــوارئ الصحيــة
وبعــد تخفيــف الحجــر الصحــي .ويف هــذا الســياق ،فــإن بعــض املقتضيــات برســم الســنة املاليــة 2021
جــاءت لدعــم القطاعــات االقتصاديــة مــن الناحيــة الرضيبيــة واالجتامعيــة واملاليــة ،حتــى تتمكــن مــن
اســتعادة منوهــا.
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التوجهات الرئيســية لقانون المالية 2021
وف ًقــا للتوجيهــات امللكيــة الســامية ،ســيمكن قانــون املاليــة لعــام  2021مــن تنفيــذ مشــاريع اإلصــاح والتنميــة
الكــرى ،والتــي تــم اإلعــان عنهــا مبناســبة عيــد العــرش وافتتــاح الــدورة األوىل مــن الســنة الترشيعيــة الخامســة
للواليــة الترشيعيــة العــارشة ،مــع اإلشــارة إىل محــاور األولويــة ،وعــى وجــه الخصــوص:

الترسيع يف تنفيذ خطة إنعاش االقتصاد الوطني.
انطالق املرحلة األوىل من تعميم التغطية االجتامعية.
باإلضافة إىل هذه اإلجراءات ،ســتواصل الحكومة تنفيذ سياســاتها االجتامعية األخرى ،وال ســيام:

مواصلــة تنزيــل القانــون اإلطــار رقــم  51.17املتعلــق مبنظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي؛
دعم املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ؛
مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية بالوسط القروي؛
تعزيز أسس األداء املثايل للدولة وتحسني عملها.
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 -5التعلــم في صلب اإلقالع

شــهدت ميزانيــة قطــاع الرتبيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل زيــادة بنســبة  32%مــا بــن ســنتي
 2017و ،2020وســتصل هــذه امليزانيــة إىل  72مليــار درهــم برســم ســنة .2021
تطور الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية ،التكوين المهني،
التعليم العالي و البحث العلمي (*)
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*الميزانيــة المخصصة لقطاع التربية  +أرصدة التســيير  +أرصدة
االســتثمار  +أرصدة االستغالل و االســتثمار للمصالح المستقلة
الخارجية  +أرصــدة ( CSTالصناديق الترابية الخاصة)

2019

2020 R

*2021

مصدر :وزارة االقتصاد و المالية
و إصالح اإلدارة

وقــد ســاهم هــذا التطــور إىل حــد كبــر يف فعاليــة التدابــر التــي اتخذهــا القطــاع للتعامــل مــع الجائحــة.
فبعــد التكيــف الرسيــع مــع الوضــع ،وال ســيام عــن طريــق التعليــم عــن بعــد ،نجــح القطــاع بشــكل رسيــع
يف تنظيــم االختبــارات واالمتحانــات مبختلــف املســتويات التعليميــة يف أفضــل الظــروف املمكنــة ،وال ســيام
امتحانــات البكالوريــا ،وكــذا تنظيــم الدخــول الــدرايس والجامعــي.
ولتحقيــق ذلــك ،تــم إعــداد جميــع مؤسســات الرتبيــة والتكويــن حتــى تتمكــن مــن التأقلــم مــع طريقتــي
التعليــم املعتمدتــن ،الحضــوري وعــن بعــد ،مــع االحتفــاظ عــى قــدرة التحــول مــن إحداهــا إىل األخــرى
بحســب تطــور الوضعيــة الوبائيــة.
ومــن أجــل تأمــن صيغــة التعليــم الحضــوري يف أفضــل الظــروف ،تــم إرســاء بروتوكــول صــارم يســمح باعتــاد
االحتياطــات الالزمــة لحاميــة آبــاء وأوليــاء التالميــذ ،املتعلمــن واألطــر اإلداريــة والتعليميــة .ويوفــر الدليــل
الــذي متــت بلورتــه لهــذا الغــرض أيضً ــا ،طــرق التدبــر والتدخــل الرسيــع واليقظــة الالزمــة ،باإلضافــة إىل
اإلج ـراءات التــي يجــب اتباعهــا يف حالــة حــدوث عــدوى يف وســط تعليمــي.
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وقــد حرصــت الحكومــة أيضً ــا عــى تعزيــز هــذه اإلج ـراءات يف املناطــق القرويــة وبــن األطفــال يف املناطــق
األكــر هشاشــة.
ويف إطــار اليقظــة املســتمرة ،تحــرص الســلطات املختصــة عــى تطبيــق كافــة التدابــر االحرتازيــة باملؤسســات
التعليميــة والتكوينيــة التــي توجــد يف أحيــاء مغلقــة أو تلــك التــي تــم تســجيل حــاالت إصابــات بهــا.
وفيــا يخــص قطــاع التعليــم العــايل وبالنســبة للمؤسســات ذات االســتقطاب املحــدود ،واإلجــازات املهنيــة
واملاســر باملؤسســات ذات االســتقطاب املفتــوح ،عمــدت الجامعــات ابتــداء مــن شــهر يوليــوز املــايض إىل
اعتــاد االمتحانــات والتقييــم عــن بعــد ،وذلــك حســب الربامــج التــي أعلنــت عنهــا املؤسســات ،يف حــن
قامــت املؤسســات ذات االســتقطاب املفتــوح ،بإجـراء االمتحانــات الجامعيــة حضوريــا ابتــداء مــن شــهر شــتنرب
املنــرم ،عــى مراحــل ،داخــل مراكــز للقــرب.
وبالنســبة للعــام الــدرايس الجامعــي الجديــد ،تــم الحفــاظ عــى الخياريــن ،حضوريــا وعــن بعــد ،مــع اتخــاذ
جميــع التعديــات واملالءمــات الالزمــة والحفــاظ عــى جميــع برامــج املســاعدة والدعــم االجتامعــي لصالــح
املســتفيدين مــن الطــاب.
أ -التعلم عن بعد ،آليات تتوســع وتتســارع

يف أفــق االرتقــاء بهــذا النــوع مــن التعليــم مســتقبال ،عملــت الحكومــة عــى إجــراء تقييــم علمــي
وموضوعــي لتجربــة التعليــم عــن بعــد ،للوقــوف عــى مواطــن قوتــه وضعفــه ،يف أفــق االرتقــاء بــه،
ومأسســته كمكمــل للتعلــم الحضــوري.
وقــد تــم يف هــذا اإلطــار إجــراء اســتقراء للــرأي حــول تقييــم الدراســة عــن بعــد» الــذي شــاركت
فيــه عينــة هامــة مــن التالميــذ واألســاتذة واألرس ،همــت  100ألــف مشــارك ،حيــث بلغــت نســبة
االرتيــاح العامــة لهــذا النــوع مــن التعليــم  ،78%اعتبــارا لكــون هــذا النمــط مــن التعليــم مكــن مــن
تعزيــز االنتقــال إىل رقمنــة الربامــج الدراســية وترســيخ مبــدأ االســتقاللية يف التعليــم وتعزيــز الشــعور
باملســؤولية وثقافــة االعتــاد عــى التعلــم الــذايت.
وقــد تــم العمــل عــى تحديــث منصــة التعلــم عــن عــد» ،»TelmidTICEمــا ســمح بدمــج مــا يقــرب
مــن  7600مــورد رقمــي ،وبــث  62درســا يوميــا عــر القنــوات الوطنيــة اعتبــا ًرا مــن  10شــتنرب .2020
كــا تتيــح خدمــة «مســار» اعتــاد الفصــول االفرتاضيــة التــي وصــل عددهــا إىل  116.000فصــا ،مــع
بلــوغ إجــايل عــدد املعلمــن واملســتخدمني  22.000شــخصا.
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ب -تعزيــز الدعم االجتماعــي للتالميذ والطالب

اتخــذت الحكومــة مختلــف اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز الدعــم االجتامعــي لصالــح التالميــذ والطلبــة،
مــن خــال:
زيــادة عــدد املســتفيدين مــن املبــادرة امللكيــة «مليــون محفظــة» ليصــل إىل  ،4.575.000وتقديــم
خدمــات اإلقامــة يف مــدارس داخليــة لفائــدة  238000مســتفيد؛
رفــع عــدد املســتفيدين مــن النقــل املــدريس بنســبة  36.6%مقارنــة بالســنة الســابقة حيــث بلــغ عددهــم
 376.984طالباً؛
زيــادة عــدد املســتفيدين مــن برنامــج «تيســر»  2.540.000بنســبة  4.30%مقارنــة بالســنة الســابقة
مبيزانيــة قدرهــا  2.170.000.000درهــم؛
استفادة  2.738.000.00تلميذة وتلميذ من خدمة املطعم املدريس أي بزيادة قدرها 8.50%؛
استفادة قرابة  400ألف طالبة وطالب من املنحة الجامعية يف التعليم العايل؛
برمجــة ثــاث مجمعــات ســكنية جامعيــة جديــدة ســرى النــور يف تطــوان والراشــيدية وأكاديــر بســعة
إجامليــة تبلــغ  55ألــف فــردا؛
اســتفادة قرابــة  250ألــف طالبــة وطالــب مــن التغطيــة الصحيــة األساســية ،مقابــل  216ألــف طالــب
فقــط يف املوســم الســابق.
تطور عدد المستفيدين من برنامج تيسير في المغرب
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تطور عدد الطلبة المستفيدين من المنحة في المغرب و خارجه
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 -6مجموعــة من اإلجراءات االســتثنائية لتعزيــز وتقوية االقتصاد
أ -إحداث صندوق محمد الســادس لالســتثمار

يتبــوأ إحــداث «صنــدوق محمــد الســادس لالســتثامر» مركــز الصــدارة يف إطــار خطــة اإلنعــاش االقتصــادي
الشــاملة .وتنفيــذا للتعليــات الســامية لجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه ،أحدثــت الحكومــة
هــذا الصنــدوق كأداة ماليــة حقيقيــة للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي.
وســيعهد لهــذا الصنــدوق مهمــة النهــوض باالســتثامر ،والرفــع مــن قــدرات االقتصــاد الوطنــي ،عــر
دعــم القطاعــات اإلنتاجيــة ،ومتويــل ومواكبــة املشــاريع الكــرى ،يف إطــار رشاكات بــن القطاعــن العــام
والخــاص ،ومبســاهمة الــركاء املغاربــة والدوليــن.
وســرتكز تدخالتــه عــى صناديــق قطاعيــة متخصصــة ،تابعــة لــه ،حســب املجــاالت ذات األولويــة ،التــي
تقتضيهــا كل مرحلــة ،وحســب حاجيــات كل قطــاع.
ويــأيت هــذا الصنــدوق لدعــم املجهــود االســتثامري العمومــي الــذي سيســجل مســتوى غــر مســبوق يف ميزانيــة
 ،2021حيــث بلــغ  230مليــار درهــم (أي بزيــادة  26%باملقارنــة مــع ســنة  45 ،)2020مليــار درهــم منهــا
ســتمول عــر هــذا الصنــدوق (منهــا  15مليــار مــن امليزانيــة العامــة و 30مليــار ســتمول مــن قبــل الــركاء).
استثمار  230مليار درهم
يبلغ مجمل مجهود اســتثامرات القطاع العام للســنة املالية  230 ،2021مليار درهم.
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ب -دعــم المبــادرة المقاوالتية والنســيج االقتصادي الوطني

باملــوازاة مــع خطــة إنعــاش االقتصــاد الوطنــي ،ســتواصل الحكومــة تنفيــذ جملــة مــن التدابــر التــي
تهــدف إىل تعزيــز قــدرة االقتصــاد الوطنــي عــى الصمــود ،وتعزيــز القــدرة التنافســية واالبتــكار
للمقــاوالت الوطنيــة ،وتعزيــز االســتثامر الخــاص والعــام والرشاكــة ،وتعزيــز اإلنتــاج الوطنــي ،واإلدمــاج
التدريجــي للقطــاع غــر املهيــكل .ومــن أبــرز هــذه التدابــر:
دعــم القطاعــات الواعــدة ،مــن قبيــل الصناعــات املتطــورة ،واالقتصــاد الرقمــي والطاقــات املتجــددة،
وتقويــة وتعزيــز مجــال االتصــاالت وصناعــة األدويــة؛
تفعيــل ودعــم مخطــط الترسيــع الصناعــي ،واالســتمرار يف جعلــه قاطــرة للتنميــة االقتصاديــة وتحســن
إســهامه يف الناتــج الداخــي الخــام ،ودعــم التحــول الهيــكيل لالقتصــاد الوطنــي نحــو القطاعــات ذات
القيمــة املضافــة العاليــة ،وتقويــة موقعــه يف التوزيــع الجديــد لسالســل القيمــة العامليــة؛
دعم النسيج املقاواليت الوطني ،من خالل تفعيل عدد من آليات تيسري الولوج للتمويل؛
آليات لدعم المقاوالت والمقاولين الذاتيين خالل جائحة كوفيد 19 -

اآللية

لتيســر ولــوج املقــاوالت الصغــرة واملتوســطة التــي عرفــت خزينتهــا تدهورا بســبب  49.360إىل
انخفــاض نشــاطها ،والتــي ال يتعــدى رقــم معامالتهــا الســنوي  200مليــون درهــم أو حدود 16
أكتوبر 2020
يـراوح مــا بــن  200و 500مليــون

 17.31مليار
درهم

لفائــدة املقــاوالت الصغــرة ،مبــا يف ذلــك التجــار والحرفيــن والتعاونيــات واملهــن
ضامن إقالع الحــرة .وهــو موجــه لضــان  95%مــن مبلــغ قــروض املقــاوالت التــي تحقــق رقــم  18.208إىل
حدود 16
املقاوالت
ال
والــذي
القــرض،
هــذا
ســقف
ويحــدد
درهــم.
ماليــن
10
يتجــاوز
ال
معامــات
أكتوبر 2020
الصغرية جدا
يتطلــب أيــة ضامنــات ،يف  10%مــن رقــم املعامــات مــع  10.000درهــم كحــد أدىن

 3.56مليار
درهم

لفائــدة املقــاوالت الصغــرة واملتوســطة والكبــرة التــي تحقــق رقــم معامــات يفــوق
 10ماليــن درهــم .وميكــن أن تصــل قيمــة هــذا القــرض املضمــون إىل شــهر ونصــف
مــن رقــم املعامــات بالنســبة للمقــاوالت النشــيطة يف املجــال الصناعــي ،وشــهر  5.270إىل
حدود 16
ضامن إقالع
ـان
ـ
ض
ـبة
ـ
نس
اوح
ر
ـ
وت
ـرى.
ـ
األخ
ـاالت
ـ
املج
يف
ـيطة
ـ
النش
ـاوالت
ـ
للمق
ـبة
ـ
بالنس
ـد
ـ
واح
أكتوبر 2020
هــذه اآلليــة الجديــدة بــن  80%و ،90٪عــى أن تكــون القــروض املضمونــة موجهــة،
بنســبة  50%عــى األقــل ،لدفــع اســتحقاقات املمونــن.

 23.64مليار
درهم

ضامن
أوكسجني

قرض بدون
فائدة
للمقاولني
الذاتيني
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عدد
املستفيدين امليزانية

لفائــدة للمقاولــن الذاتيــن ،ميكــن أن يصــل إىل  15ألــف درهــم ،وميكــن تســديه  3.210إىل
37.34
حدود  31مليون درهم
عــى مــدى  3ســنوات مــع فــرة ســاح مدتهــا ســنة واحــدة.
يوليوز 2020
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تشــجيع األفضليــة الوطنيــة لفائــدة املقــاوالت الوطنية واملــواد واملنتوجــات مغربية املنشــأ يف إطــار الصفقات
العموميــة ،حيــث دعــت الحكومــة إىل تفعيــل مقتضيــات املــادة  155مــن املرســوم املتعلــق بالصفقــات
العموميــة ،مــن خــال إل ـزام أصحــاب املشــاريع بتطبيــق النســبة املحــددة يف  % 15يف أنظمــة االستشــارة
الخاصــة بصفقــات األشــغال والدراســات ؛
دعم اإلنتاج املحيل بهدف تعويض حوايل  34مليار درهم من الواردات حاليا؛
إعطــاء ديناميــة جديــدة لربنامــج “انطالقــة” الــذي يحظــى بالعنايــة امللكيــة الســامية ،مــع اإلعفــاء مــن
الرضيبــة عــى الدخــل ملــدة  24شــهرا ،بالنســبة لألجــور التــي ســترصف للشــباب الذيــن ســيتم توظيفهــم
للمــرة األوىل ،رشيطــة أن تكــون عقــود الشــغل الخاصــة غــر محــددة املــدة؛
مواكبــة تأهيــل القطــاع غــر املهيــكل وإدماجــه يف االقتصــاد املنظــم ،وذلــك من خــال إجـراءات تحفيزية،
ومواكبــة هــذا التحــول ،ودعــم ولوج القطــاع إىل األســواق وتقويــة قدراته التنافســية؛
تنفيــذ عقــود برامــج خاصــة إلنعــاش بعــض القطاعــات املتــررة والحفــاظ عــى مناصــب الشــغل التــي
توفرهــا (الســياحة ،متعهــدي املناســبات وامللتقيــات ،ممــوين الحفــات ،الرتفيــه واأللعــاب)؛
جعل املغرب منصة صناعية خالية من الكربون.
مــن جهــة أخــرى ،أبرمــت الحكومــة اتفاقيــة تعــاون مــن املســتوى الرفيــع مــع الكونفيدراليــة العامــة
ملقــاوالت املغــرب ،بهــدف دعــم الديناميكيةاالقتصاديــة ،و دعــم قــدرات الصمــود لــدى النســيج
املقــاواليت .كــا تهــدف هــذه االتفاقيــة لوضــع املغــرب يف موقــع متقــدم يف سالســل القيمــة العامليــة،و
اغتنــام كل الفــرص املتاحــة يف إطــار التحــول الرقمــي و املســتدام.
كــا وضــع املغــرب صــوب عينيــه تطويــر جاذبيتــه يف ميــدان املــال و األعــال ،و ذلــك مــن خــال
الترسيــع يف اعتــاد ميثــاق جديــد لالســتثامر ،يتوافقمــع طموحاتــه.
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و يف نفــس اإلطــار ،تواصــل الحكومــة تنزيــل اســراتيجيتها يف تحســن منــاخ األعــال و االســتثامر ،و ذلــك
ســعيا منهــا لتحقيــق الهــدف املحــدد فيالربنامــج الحكومــي و الــذي ينــص عــى تقــدم وضــع اململكــة
يف الرتتيــب الــدويل ملــؤرش مامرســة األعــال ( )Doing Businessمبــا ميكــن املغرمبــن ولــوج دائــرة
االقتصــادات الخمســن األوائــل عامليــا يف أفــق ســنة .2021
تطور ترتيب المغرب في مؤشر مناخ األعمال DOING BUSINESS
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 -7دعم التشغيل

فيــا يتعلــق بدعــم التشــغيل ،اعتمــدت خطــة اإلقــاع االقتصــادي وكــذا قانــون املاليــة لســنة  2021سلســلة
مــن اإلجـراءات بهــدف الحــد مــن آثــار الوبــاء عــى ســوق الشــغل ،ودعــم الباحثــن عــن شــغل وكذا األشــخاص
الذيــن فقــدوا عملهــم يف هــذه املرحلــة ،خاصــة الشــباب منهــم .باإلضافــة إىل ذلــك ،يوفــر قانــون املاليــة
املذكــور  40ألــف منصــب عمــل جديــد عــر التوظيــف العمومــي.
أ -تحييــن المخطــط الوطني إلنعاش التشــغيل 2021 - 2017

يتــم العمــل حاليــا عــى مراجعــة أهــداف املخطــط الوطنــي للنهــوض بالتشــغيل  2017-2021يف ضــوء
املســتجدات التــي أفرزتهــا جائحــة كورونــا ،مــن خــال إيــاء األولويــة القصــوى للحفــاظ عــى مناصــب
الشــغل يف إطــار مقاربــة قطاعيــة ،ووضــع إجــراء خــاص بتيســر إعــادة إدمــاج فاقــدي الشــغل.
كــا ســيتم إدخــال تعديالت ذات صلة بالتدابــر ذات األولوية الواردة يف املخطط املذكور ،من أبرزها:
ربــط مســتوى التحفيـزات بعــدد مناصــب الشــغل يف ميثــاق االســتثامر و تعزيــز آليــات التتبــع والتقييــم
للربــط الفعــي؛
تتبع وتقييم تطبيق املرسوم املتعلق بإرشاك التعاونيات واملقاولني الذاتيني يف الصفقات العمومية؛
تيسري إعادة إدماج فاقدي الشغل يف الحياة املهنية؛
تطوير تكوينات تأهيلية (تقنية ولغوية ورقمية والقدرات والسلوكيات)؛
متابعة وضع برامج جهوية لدعم اإلدماج االقتصادي للشباب.
ب -مواكبــة فاقدي الشــغل والباحثين عنه

وســتتم ترجمــة هذه املواكبــة إىل مجموعة من اإلجراءات وهي:
تكثيــف الخدمــات التــي تخــص التوجيــه املهنــي وكــذا اإلعــداد لســوق الشــغل ،حضوريــا أو عــن بعــد،
خصوصــا املقابــات التشــخيصية وورشــات البحــث عــن عمــل؛
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تنظيم تكوينات تأهيلية تقنية ،لغوية ورقمية ،أو حول القدرات والسلوكيات ؛
القيــام بالبحــث عــن فــرص الشــغل ،خصوصــا عــر اســتهداف فاقدي الشــغل الذيــن يتوفــرون يف معظمهم
عــى مؤهــات وتجربــة ميدانية؛
الربــط بــن فاقــدي الشــغل أو الباحثــن عنــه ،مــن جهــة ،واملقــاوالت ،مــن جهــة أخــرى ،يف إطــار معالجــة
عــروض الشــغل بهــدف اإلدمــاج املهنــي؛
تكثيف التعريف والتواصل بشأن الربامج النشيطة للتشغيل؛
تعزيز املواكبة والتكوين فيام يخص املنظومات الوطنية والرتابية لريادة األعامل.
 -8تســريع إصالح اإلدارة وحكامة المؤسســات العمومية

يعتمــد التحضــر لإلقــاع االقتصــادي أيضً ــا عــى اإلصــاح اإلداري وتحســن حكامــة املؤسســات العموميــة،
متاشــيا مــع التعليــات الســامية لجاللــة امللــك نــره اللــه.
وميثــل هــذا الــورش أهميــة كبــرة ،ازدادت بفعــل اإلكراهــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا
بالدنــا جــراء تداعيــات الجائحــة.
وقــد شــهدت هــذه الفــرة ترسيــع عمليــة اإلصــاح ،ورقمنــة اإلدارة ،وكــذا إطــاق عمليــة تبســيط
اإلجــراءات اإلداريــة بهــدف إحــداث تأثــر حقيقــي لصالــح املواطنــن واملقــاوالت.
عــاوة عــى ذلــك ،تواصــل الحكومــة تنزيــل سياســة الالمتركــز ،وهــو املــروع الــذي أعطتــه الحكومــة
ديناميــة حقيقيــة بعــد ســنوات مــن الجمــود.
إن حكامــة إدارة املؤسســات واملنشــآت العموميــة يــروم تعزيــز كفاءتهــا وتكاملهــا وفعاليتهــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،ومــن أجــل ذلــك ســيتم العمــل عــى إنشــاء وكالــة وطنيــة يعهــد إليهــا التدبــر االســراتيجي
ملســاهامت الدولــة ومواكبــة أداء املؤسســات العموميــة.
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أ -اإلصالحات الجارية

قامــت الحكومــة بترسيــع إصــاح اإلدارة ورقمنــة خدماتهــا وتبســيط إجراءاتهــا ،ال ســيام مــن خــال
التقليــص مــن تــداول الوثائــق الورقيــة واعتــاد التدبــر اإللكــروين للوثائــق اإلداريــة ،إىل جانــب مأسســة
العمــل عــن بعــد بــاإلدارات العموميــة .ولضــان اســتمرارية الخدمــة يف جميــع الظــروف ،ســيتعني عــى
اإلدارة تكثيــف اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الجديــدة.
كــا أطلقــت الحكومــة ورش تنزيــل مقتضيــات القانــون رقــم  55-19املتعلــق بتبســيط املســاطر
واإلجــراءات اإلداريــة ،وتنكــب حاليــا عــى إعــداد مــروع قانــون يتعلــق بــاإلدارة الرقميــة ،والــذي يــروم
وضــع القواعــد واملبــادئ املتعلقــة بهندســة الخدمــات اإلداريــة وتكاملهــا وتبــادل البيانــات واملعلومــات،
وإعطــاء الحجيــة القانونيــة للقــرارات واإلجــراءات الرقميــة.
كــا يتــم االنكبــاب عــى مراجعــة عميقــة ملعايــر ومســاطر التعيــن ،يف املناصــب العليــا ،مبــا يضمــن
الفعاليــة وحســن األداء ،ويحفــز الكفــاءات الوطنيــة ،عــى االنخــراط يف الوظيفــة العموميــة ،وجعلهــا
أكــر جاذبيــة.
ب -تحســين حكامة المؤسســات العمومية

تفعيــا للتعليــات امللكيــة الســامية الــواردة يف خطــاب العــرش ،تركــز الحكومــة عــى ترسيــع إصــاح
القطــاع العــام ومعالجــة االختــاالت الهيكليــة للمؤسســات واملقــاوالت العموميــة ،قصــد تحقيــق أكــر
قــدر مــن التكامــل واالنســجام يف مهامهــا ،والرفــع مــن فعاليتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة مبــا يؤهلهــا
لالضطــاع بدورهــا كرافعــة للتنميــة .وســيتم ذلــك مــن خــال التدابــر التاليــة:
بالنســبة للمؤسســات واملقــاوالت العموميــة ذات الطابــع غــر التجــاري :إســناد بعــض املهــام للقطاعــات
املعنيــة ،بعــد تصفيــة أو حــل املؤسســات واملقــاوالت العموميــة التــي ليــس مــن الــروري االحتفــاظ
عليهــا ،وتجميــع بعــض املؤسســات واملقــاوالت العموميــة ذات األهميــة االس ـراتيجية ،وتصفيــة أو حــل
املؤسســات واملقــاوالت العموميــة التــي مل اســتنفدت تعــد املهمــة التــي أحدثــت مــن أجلهــا ؛
وبالنســبة للمؤسســات واملقــاوالت العموميــة ذات الطابــع التجــاري واملــايل :تعزيــز اســتدامة منوذجهــا
االقتصــادي واملــايل ،عــر تقليــص التبعيــة للميزانيــة العامــة للدولــة وتثمــن أصولهــا ،وتعزيــز الرشاكــة بــن
القطاعــن العــام والخــاص ،وإحــداث مجموعــات ورشكات قابضــة قطاعيــة متجانســة تلبــي متطلبــات
الحجــم األمثــل ،وعقلنــة التدبــر ،والجاذبيــة بالنســبة للســوق املــايل ،واســتغالل فــرص جديــدة يوفرهــا
الــذكاء االصطناعــي والرقمنــة؛
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المرحلة 4

ويف هــذا اإلطــار ،ســتعمل الحكومــة عــى إعــداد مرشوعــي قانونــن ،يهــم األول إحــداث وكالــة وطنيــة
يعهــد إليهــا بالتدبــر االسـراتيجي ملســاهامت الدولــة ومواكبــة نجاعــة أداء املؤسســات العموميــة ،بينــا
يتعلــق الثــاين بإصــاح املؤسســات واملقــاوالت العموميــة.
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رغــم النقــص يف املعطيــات العلميــة املتعلقــة بطبيعــة الفــروس ،ترصفــت الحكومــة بــكل حــاس وفعاليــة،
طبقــا للتعليــات امللكيــة الســامية ،مــع الحــرص عــى عــدم تــرك أي أمــر لالرتجــال.
وتتواصــل عمليــة مكافحــة الوبــاء وآثــاره ،مــع إعــداد وتنفيــذ خطــة لإلقــاع االقتصــادي يف ظــل إج ـراءات
صحيــة اســتثنائية ،وعــى خلفيــة ميثــاق اجتامعــي واقتصــادي جديــد وقــوي.
إن االنخــراط الــذي أبــان عنــه الشــعب املغــريب منــذ بدايــة هــذا الوبــاء يســتوجب التحيــة والتقديــر،
ويدعــو إىل الفخــر ،كــا يدعــو ،رغــم الشــعور باإلجهــاد الــذي صاحــب هــذه األزمــة ،إىل املزيــد مــن
االلتــزام ملواجهــة انتشــار الفــروس وتزايــد حــاالت الوفــاة.
مــن الطبيعــي التأكيــد عــى أن كل يشء مل يتحقــق بالشــكل املثــايل يف تدبــر الجائحــة مــن قبــل الحكومــة
والســلطات املعنيــة .وليــس مــن املبالغــة يف التواضــع االعــراف بوجــود عــدد مــن التعــرات ،مــع ســوء فهــم
مــن لــدن الــرأي العــام يف بعــض املحطــات .لكــن ينبغــي التأكيــد عــى أن الضغــط الناجــم عــن انتشــار
الجائحــة ومــا صاحبــه مــن تطــورات متســارعة ومــن إج ـراءات احرتازيــة مســتعجلة ،أثــر بشــكل ســلبي
عــى كيفيــة تلقــي واســتيعاب اإلج ـراءات والق ـرارات ،عــى غ ـرار مــا حــدث يف دول أخــرى.
وعــاوة عــى ذلــك ،متيــز هــذا التدبــر مبوجــة مــن «األخبــار الزائفــة» والتــي مل تتوقــف الحكومــة عــن
محاربتهــا ،بدعــم مــن وســائل اإلعــام الجــادة واملواطنــن الغيوريــن .إن املعركــة ضــد «األخبــار الزائفــة»،
ذات األثــر الخطــر ،تتطلــب انخ ـراط الجميــع ،ويصعــب مواجهتهــا مــن طــرف الحكومــة وحدهــا.
ومــن خــال اســتخالص دروس الســنة األوىل مــن مكافحــة الوبــاء ،تواصــل الحكومــة ،يف ظــل القيادة الرشــيدة
لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،عملهــا عــى أرض الواقــع مدعمــة بتضحيــة مئــات
اآلالف مــن النســاء والرجــال ،الذيــن يســتحقون الشــكر والتنويــه ،يف قطاعــات الصحــة واألمــن والتعليــم
واإلدارة واالقتصــاد عــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي.
وباملــوازاة مــع ذلــك ،فــإن االنضبــاط الكبــر مــن قبــل املواطنــات واملواطنــن مــن ناحيــة ،والحــزم مــن
ناحيــة أخــرى ،ســيمكنان مــن تفــادي اتخــاذ تدابــر أكــر رصامــة ،بلغــت يف العديــد مــن الــدول إىل إعــادة
فــرض الحجــر الصحــي الشــامل.
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وعــى ضــوء املعطيــات الصحيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،فــإن بالدنــا مدعــوة إىل التوفيــق بــن صحــة
وســامة املواطنــن ،مــن ناحيــة ،وبــن الــرورات االجتامعيــة واالقتصاديــة ،مــن ناحيــة أخــرى .وكــا هــو
الحــال منــذ بدايــة هــذه األزمــة ،فــإن الق ـرار النهــايئ يــروم التوفيــق بــن هذيــن املحدديــن ،ويرتكــز أوالً
وقبــل كل يشء عــى رأي العلــاء وتطــور الوضــع الصحــي.
إن مكافحــة الوبــاء ال ميكــن أن تنجــح بــدون مســاهمة الجميــع ،فــك ُُّل مواطــن مســؤول عــن أفعالــه
وســلوكه وانضباطــه والتزامــه ومراعاتــه لإلجــراءات االحرتازيــة بدقــة ،فحيــاة وصحــة ووظائــف آالف
املواطنــن اآلخريــن عــى املحــك.
كــا أن قيــم املجتمــع املغــريب ،املتمثلــة يف التضامــن والتضحيــة والوطنيــة ،قــد تجلــت يف أبهــى صورهــا،
وهــو مــا شــكل درعــا اســتثنائيا ضــد آثــار هــذا الوبــاء.
ومــع إطــاق الخطــة الوطنيــة للتلقيــح ،تحــت التوجيهــات الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمد الســادس
أيــده اللــه ،وتنفيــذ إج ـراءات اإلقــاع االقتصــادي ،فــإن املغــرب عــازم عــى تحويــل األزمــة إىل فــرص ،مــن
خــال االســتفادة مــن اآلثــار املتســارعة لألزمــة مــن جهــة ،وتطويــر إمكانيــات اململكــة مــن جهــة أخــرى.
لــن كان هــذا التقريــر قــد أعلــن منــذ بدايتــه مــا كان يفــرض أن ينتهــي إليــه يف خامتتــه ،فإنــه ال بــد مــن
التأكيــد مجــددا عــى الفخــر واالعت ـزاز املرشوعــن ،اللذيــن يحــق لجميــع املغربيــات واملغاربــة اإلحســاس
بهــا ،رغــم الشــدائد والصعــاب.
هــذا الشــعور ،الــذي طبــع امل ـزاج العــام ،منــذ بدايــة األزمــة ،ليــس وليــد الصدفــة .فاملغــرب ،هــذا البلــد
العريــق ،املوحــد وراء قائــد األمــة جاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه ،قــادر عــى تخطــي كل
الصعــاب .ففــي كل مــرة تبتــى فيهــا بالدنــا ،فإنهــا تعــرف كيــف تتجــاوز األزمــات بــكل جــرأة ،بــل وتخــرج
منهــا أكــر قــوة.
وبفضــل توحــد جميــع قــواه الحيــة ،وبعزميــة شــبابه ،وقدرتــه عــى الصمــود ،الــذي ميــز ســنة  ،2020فــإن
املغــرب مســتعد ،خــال ســنة  ،2021إلنجــاح منعطــف تاريخــي آخــر ،تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب
الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه.
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