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ادرة عقد مبعلى  جنة األمم املتحدة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(ود في البداية توجيه الشكر للأ 

نا، ذا الظرف الصعب الذي تمر به بلدانه ظل الهام بين مختلف الفاعلين املنشغلين بواقع النساء في االجتماعذا ه

 .دةهذه املخاطر املتشابكة واملعق ق في مواجهةيونسأل هللا لكم جميعا السالمة والعافية ولبلدانكم جميعا التوف

 

الظروف الصعبة التي تحيط  في كل ما يتعلق بتدبير  التعاون والتشاور  مستمدة من قيمةهذا االجتماع  أهمية 

 والتنسيق الداخلي ووحدة القرار العمل املشترك الفترة أنهذه  فقد علمتنا .91-بالعالم بسبب جائحة كوفيد

 ميعالج هو الكفيل بحماية الدول  أنتجها األفراد والجماعات في كلوالتعلم من التجارب الناجحة التي والخارجي 

 .وعدم ترك أي كان في الخلف من الوباء ومن آثاره االقتصادية واالجتماعية

  

 عامة وأخرى خاصة:درجت إجراءات غرب واجه الوعع بريةة استباقية أامل

 

 اإلجراءات العامة: .1

ن والتعاون، والتضام وااللتزاممن الوطنية  تطلبت من الجميع مستوى عالوغير املسبوقة  االستثنائيةالظرفية أوال 

-دوباء فيروس كورونا "كوفي انتشار إليجاد حلول للتغلب على  الوطني الصرف واإلبداع االجتهادوأيضا تطلبت 

 . "ومواجهة تداعياته الصحية واالقتصادية واالجتماعية91

ة، مجموعة ساميبالدنا وفق مقاربة تشاركية لتعبئة وتوحيد الصف الوطني، وبتوجيهات ملكية  اتخذت بناء عليه

 الفيروس، تمثلت في ما يلي : انتشار والقرارات، ساهمت في الحد من  من التدابير

 ؛في وقت مبكر البري املغربي أمام املسافرةنو  إغالق املجال الجوي والبحري  -

 الفنية؛و  الثقافيةو  التظاهرات الرةاعيةو  إلغاء التجمعات -

 الجامعات؛و  توقيف الدراسة باملدارس -

 قؤقت للمساجد؛اإلغالق امل -

 ؛تعليق الجلسات بمختلف محاكم اململكة -

الق ، وكذا إغفي مجال النقل العمومي باتخاذهاباإلعافة إلى مجموعة من اإلجراءات التي بادرت السلطات املعنية -

 غيرها.التجمعات و  ومنع غير الضرورةة،املحالت العمومية األسواق األسبوعية و 

 إجراء اإلعالنو  مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحيةكما عملت الحكومة على إصدار -

سالمة التراب و  الذي يلزم السلطات العمومية بضمان سالمة السكانو  من الدستور، 19على الفصل  استناداعنها 
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ة اسية املكفولالحقوق األسو  كامل للحرةات احترامجميع اإلجراءات الضرورةة في هذا املجال في  واتخاذ الوطني

 للجميع.

م إحداث لجنة قيادة لتتبع الوععية الوبائية، وتضم بالخصوص وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الدرك تكما -

جنة التقنية لدى وزارة الصحة. وكذا لو  اللجنة العلميةو  الوقاية املدنية،و  ،امللكية امللكي، مصالح القوات املسلحة 

التي عمت عدد و  1616مارس  60يوم الجمعة  استباقيةالتي تم إحداثها بطرةقة  االقتصاديةالقيادة )اليقظة( 

 القطاع الخاص. و  املاليو  من القطاعات الحكومية املعنية، إلى جانب القطاع البنكي

إجراء  400من  بلغت أزيد ،اإلجراءاتمن  عددا ااختصاصهاملقؤسسات الحكومية، كل في مجال  اتخذتفي حين -

، من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، إما املجاالت الصحية واالقتصادية واالجتماعيةفي مختلف 

متعلقة بالتخفيف من اآلثار االجتماعية، وأيضا كتدابير إجراءات كإجراءات ملواكبة تنفيذ الحجر الصحي، أو 

  .للتخفيف من التداعيات االقتصادية

 :العامة  االستراتيجية

 ؛االستعجاليةإحداث الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا لتغطية النفقات  -

 الحجر الصحي: البقاء في املنازل وعدم مغادرتها إال للضرورة القصوى؛ -

 الغسل املتواصل لأليدي، البعد عن األماكن املزدحمة؛التباعد االجتماعي، الحمالت التحسيسية: و  الوصالت -

 إلزامية وعع الكمامة؛ -

 جعل خبرة الطب العسكري سندا للطب املدني بتوجيهات من صاحب الجاللة امللك محمد السادس؛ -

 مراكز جهوةة لعملية الطوارئ؛و  التوفر على منظومة للرصد الوبائي من خالل مركز وطني -

 ؛اإلجراءات املواكبة لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية -

وى املعلوماتي أو على مستوى القنوات التلفزةة )الدروس توفير العملية التعليمية عن بعد، سواء على املست -

إطالق عملية التعليم عن بعد، عن طرةق إطالق البوابة  –املضامين الرقمية التعليمية و  املصورة

 (؛ Telmidticeاإللكترونية 

 عمل املرافق العمومية األساسية؛ استمرار عمان  -

 ...تموةل األسواق باملواد األساسية استمرار  -

 :االجتماعيةاإلجراءات املتخذة للتخفيف من اآلثار 

درهم بالنسبة لشهر  1666بمبلغ  CNSS االجتماعياألجراء املسجلين بالصندوق الوطني للضمان  استفادة -

 درهم؛ 9666بمبلغ شخص  096.666من أصل شخص  090.666 استفادأبرةل، أما بالنسبة لشهر مارس فقد 



4 
 

من دعم مالي، وقد  "راميد " املساعدة الطبية املتوفرة على بطاقةو  األسر العاملة بالقطاع غير املهيكل استفادة -

 أسرة؛ 066.666دعم في هذا الصدد تم 

من  "راميد"غير املتوفرة على بطاقة و  العمل في الوقت الحالي على تمكين األسر العاملة بالقطاع غير املهيكل -

 ؛الحصول على دعم مالي

 ادياالقتصق الدعم لشرائح النساء اللواتي قد تحرمهن املساطر والشروط املوعوعة في ش االنتباهإثارة  -

 االقتصادلوزارة  مراسلة االستهداف وتوجيهمن الدعم: تمت مناقشة منهجية  االستفادةمن  واالجتماعي

 خذة. ة النوع في كل التدابير املتوإدماج مقارب صالح اإلدارة لتدارس كيفية تحسين استهداف النساءإواملالية و 

 واالجتماعية على االقتصاديةعملت الحكومة على عمان تمثيلية مهمة للنساء في مختلف لجان اليقظة  -

ات وكذا عرورة استحضار إشكالي اعتبار النسبة الكبيرة للنساء املتواجدات في الخطوط األمامية للمواجهة،

 ....واالجتماعية االقتصاديةالنوع في كل اإلجراءات 

 

النساء من لحماية  وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرةاإلجراءات التي اتخذتها  -2

 :ل فترة الحجر الصحيظالعنف الذي يمارس عليهن في 

 القتصاديةاو  واالجتماعيةعلى الحياة الصحية  بشكل أكبرتقؤثر  كروناجائحة فيروس  على الصعيد العالمي تبين أن

اء تلف على النسخبشكل م ثرتأ للحيلولة دون انتشارها فرعه املغرب الذيالحجر الصحي وععية ف .لنساءل

ي مختلف للنساء ف االقتصاديةوطبيعة املشاركة  االجتماعية والتصورات القائمة التفاوتاتوذلك بسبب  والرجال

 واجهةملفالنساء هن بنسبة كبيرة في الخطوط األمامية  .التي تتميز بالضعف والهشاشة القطاعات اإلنتاجية

ما فيها إجراءات الوقاية املكثفة وتتبع عمليات التمدرس عن بعد املختلفة ب سر، وةتحملن أكثر أعباء األ الجائحة

  وغيرها من األعباء.

اذ مجموعة من اإلجراءات خعلى ات واملساواة واألسرة االجتماعيةعملت وزارة التضامن والتنمية  جهتهافمن 

في  النساء ذاالعنف أو املحتمل تعوعهن للعنف وكملواكبة النساء في وععية صعبة والنساء ضحايا  االستعجالية

 .واملسنات وغيرهن إعاقةوععية 

 بشراكة مع صندوق األمم املتحدةو  ،ظروف الحجر الصحي في والحيلولة دون تفاقهمالتجنب كافة مظاهر العنف ف

 من أجل بث رسائل تساعدحملة تحسيسية رقمية  أطلقت الوزارة، في إطار برنامج التعاون البلجيكيو للسكان

تعزةز ل الحالي وعي بضرورة استثمار السياقالعلى التغلب على اإلكراهات النفسية خالل مدة الحجر الصحي وبث 

نساء مع التذكير بأن العنف اتجاه ال اإليجابيةالوالدية و  املسقؤولية املشتركة بين الزوجين،و  قيم العيش املشترك

 في هذه الظروف قد يكون  اللجوء إليهفإن وليس له مبرر في مختلف السياقات بل على العكس  والفتيات مجرم

 .مدعاة لتشديد العقوبات
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ستبث عما قرةب في قنوات التلفزة  متنوعة وهادفة شملت هذه الحملة الرقمية إعداد وصالت تحسيسية ولقد

مجموعة من على بثها عمل تتوعوةة س . كما تشمل رسائلاالجتماعيواإلذاعة وكذا بمختلف وسائل التواصل 

 املقؤثرةن والفنانين والشخصيات الذين تمت تعبئتهم في هذا اإلطار.

وذلك في إطار  "11"كوفيد للوقاية من فيروس  Salama Kitsتوفير "حقيبة صحية" عملت الوزارة على كما 

النساء ضحايا العنف، واملستفيدات والعاملين  تستهدف ،UNFPAشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان 

 املهاجرات،والحوامل واملهنيين الصحيين، وال سيما القابالت، ثم  للنساء الوظائفبالفضاءات املتعددة 

مع وععها رهن إشارة الشبكات والجمعيات لتوزيعها على الفئات  املغرب،والسجينات... وذلك في عدة مناطق في 

 املستهدفة؛

ن نف والتي يمكلفائدة النساء ضحايا العوتطوير الخدمات املوجهة عن بعد  دعممبادرة كذلك  الوزارة وأطلقت

من أجل مواكبة النساء في وععية صعبة  الشريكة للوزارة الجمعيات وشبكات مراكز االستماعقوم بها ت أن

ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب  وتطوير الخدمات عن بعد خالل هذه املرحلة الحرجة

 الوطني )االستماع، الدعم النفس ي، التنسيق مع املصالح حماية الضحايا، اإلرشاد نحو الخدمات ...(؛

نساء االتحاد الوطني ل مجموعة من الجمعيات ومن بينهابالشراكة املتميزة التي تربطها  كما تعمل الوزارة، في إطار 

ملنصة ''كلنا معك" املخصصة لالستماع والدعم والتوجيه تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم  املغرب، على

ع عن طرةق خط هاتفي ساعة طيلة أيام األسبو  12/12. هذه املنصة املفتوحة للنساء والفتيات في وضعية هشة

(، وكذا تطبيق ذكي يتم تحميله مجانا على الهاتف املحمول، تسخر عددا من االخصائيين 0536مباشر )الرقم 

االجتماعيين والنفسيين كمستمعين الستقبال االتصاالت الهاتفية املتعلقة باإلبالغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرعن 

نية حسب األحوال، إما النيابة العامة أو مصالح األمن أو الدرك امللكي، له وإرشادهن وتوجيههن إلى املصالح املع

 السيما الحاالت التي تتطلب تدخال استعجاليا.

خالل مرحلة الحجز الصحي  وتنويع الخدمات عن بعد خالل فترة الحجر الصحي املنصةهذه لتعزةز خدمات و 

اإلعالم أو  وسائلوخصوصا دعم مبادرات الدعم النفس ي املوجه لألسر عبر مختلف  ورصد الحاالت وتتبعها

ت ، عملية في هذا السياقسوكيفية تجنب الضغوطات النف لتجنب العنف وإعمال الحوار االجتماعيالتواصل 

 يمكنه استقبال النساء في وععية عنف، وةتعلق األمر ب:مركز  05لـ الوزارة على مد املنصة بالئحة 

 فضاءات إيواء النساء في وععية الشارع؛ -

 مراكز النساء في وععية صعبة؛ -

 الفضاءات متعددة الوظائف للنساء. -

 هذا إعافة إلى:

 املبلغ عنها في مختلف الوسائل والتنسيق مع الفاعلين لتسريع التدخالت وإيواء الحاالت تتبع حاالت العنف 

 إرجاعهن لبيت الزوجية أو  

  املستفيدات من خدمات مراكز اإليواءو  العامالتو  للعاملين للوضعية الصحية واالجتماعيةالتتبع املستمر 
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 للنساء في وععية صعبة وذلك في إطار التنسيق مع مقؤسسة التعاون الوطني. 

 اء تتوفر على كل شروط السالمة من و مراكز لإليمن خالل توفير  العناية باألشخاص في وضعية الشارع 

  0566 قرابةإيواء بمصالح التعاون الوطني  تكفللحد اآلن . وقد تم شروط العيش الكرةمالجائحة وكذلك 

  .شخص إلى أسرهم 9091 وإرجاع، أو وععية صعبة شارعالفي وععية  شخص

 

 

  لضمات استمرارية تمدرس األطفال ، اعلة في املجالفال في إطار تعاون مع الجمعيات الشروط،توفير جميع

 .وارد البشرةة املكونة في إطار برنامج رفيقاملعن بعد مع استثمار  في وضعية إعاقة

  السيما منها املوجهة سلة من الخدمات االستعجاليةتسعى إلى توفير  لحماية الطفولةخطة عمل وعع ،

لألطفال بمقؤسسات الرعاية االجتماعية واألطفال في وععية الشارع. تعمل على تعزةز خدمات القرب من 

مشاريع الجمعيات املوجهة ملعالجة التداعيات االجتماعية املترتبة عن فترة الحجر الصحي؛ و وعع خالل دعم 

آليات لليقظة والتتبع املستمر من أجل توفير الحماية لألطفال من العنف بوعع رهن إشارة جميع مقؤسسات 

ة االجتماعية لألطفال وحدة لحماية الطفولة، وفرقا للمساعد 13الرعاية االجتماعية أرقاما لالتصال ب 

بمندوبيات التعاون الوطني في األقاليم التي ال تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛ ورعاية األطفال في وععية 

الشارع وتقديم الدعم املالئم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ وتقديم الدعم النفس ي عن بعد لألطفال 

ن األخصائيين النفسيين اإلكلينيكيين؛ والتوعية والتحسيس بمقؤسسات الرعاية االجتماعية من طرف فرةق م

بواسطة دعامات تواصلية مالءمة لألطفال وللعاملين االجتماعيين بمقؤسسات الرعاية االجتماعية حول 

الوقاية من العدوى، والتمدرس عن بعد، واالطمئنان النفس ي للطفل، وحماية األطفال عد العنف 

 واالستغالل.

طلقتها لجنة اليقظة االقتصادية تتوجه لألشخاص أجراءات التي قامت هها الوزارة، هناك مبادرات إلى جانب هذه اإل 

أسرة من أجل  166.666لفائدة مساعدات مالية الذين فقدوا عملهم وموارد رزقهم، حيث يتم اآلن يوميا صرف 

 تمكينها من العيش بكرامة.

وفير املقؤن، فاألسواق املغربية والحمد هلل تعرف وفرة كثيرة كما أن هناك حرص شديد من السلطات املغربية على ت

 في اإلنتاج.

كل هذه اإلجراءات وغيرها، التي قمنا هها ملواجهة هذه الجائحة، تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد  

 داخل الشعبالسادس نصره هللا، كان لها تقبل ورعا وطمأنينة على مستوى املواطنين. فاليوم، هناك إجماع 

على تقدير كل املجهودات التي بدلت وهذا ما يعبر عنه في جميع وسائل التواصل االجتماعي والبرامج اإلذاعية غربي امل

 والتلفزةة املتاحة لذلك.

أن يرفع هذه الجائحة عنا وعن البشرةة جمعاء وأن نلقاكم قرةبا إن شاء هللا في وإذ نسأل هللا تعالى في الختام، 

 باشرة، أتمنى لكم رمضان مبارك كرةم وكل عام وأنتم بخير.لقاءات م

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


