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 مقدمة

 

ا منأو المغرب جائحة كورونا، سواء في أثارت إدارة األزمة الصحية المرتبطة ب
ً
 على الصعيد الدولي، عدد

تماعية اجعنها من نتائج يترتب جائحة وما حماية السكان من الب ،فيما يتعلقالتحديات الرئيسية، 

 .من ناحية اخرى القانون والحفاظ عليها الحق و ضمان استمرارية دولة وب ناحية،من  واقتصادية

ذات طابع قانوني  ومقتضيات استثنائية، تدابير 0202منذ مارس  المغربية، ، اتخذت الحكومةوبالفعل

حقوق  يةوضععلى  عكسيتأثير  كان لها  التدابير هذهلكن  .نتشار الوباءاتي للحد من اوإداري ومؤسس

 . اإلنسان

في ساهمت،  فإنها محدقة، الحد من المخاطر الصحية القد مكنت من  االجراءاتكانت هذه   إذا ف

 نينوالمواطمن المواطنات مجموعات معينة لدى ضعف الهشاشة و الحالة  تعميق وُمفاقمة يفالمقابل، 

 وح   الوطني،فوق التراب 
 
ظهور لى إ وأدتعمقت، بل و ، االساسية التمتع بحقوقها  ها فيت من إمكانياتد

 .ات الممنهجةأشكال معينة من التمييز 

الفترة  ،أشكال التمييز  كلالمجلس المدني لمكافحة   وأعضاءعضوات ها تالتي أعد الوثيقةتغطي هذه 

التي ت ا، وتهدف إلى توثيق وتحليل األشكال المختلفة للتمييز 0202سنة  ودجنبر منمارس  بينالممتدة 

 .منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية ،على وجه التحديد  ،أو ظهرت/و تفاقمت
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 ؟حالة الطوارئ الصحية في المغرب
صحفي  1، عبر بالغ0202سنة  مارس الـعشرين منتم إعالن حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 

المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما  يةاإلجراءات األولالتدابير و الداخلية حدد صادر عن وزارة 

 .لتظاهرافي تجمع و الحق في العلى التنقل و وضع قيود على و ، في ذلك إغالق الحدود الوطنية

 حالة الطوارئ الصحية

باتخاذ تدابير استثنائية في حالة حدوث انتهاكات جسيمة للنظام العام أو  يسمح القانون الدولي للدول

 الوطنية على كل األراضي ا يتم تطبيقه .حالة الطوارئهذا النظام االستثنائي يسمى . اضطرابات خطيرة

 .ةسلطات اإلدار تقوية خالل أو جزء منها، وتتم ترجمتها على العموم من 

 ،دق عليه المغرباالذي صو  والسياسية،من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  4تعترف المادة 

ثل مؤطر اللجوء إلى لكنها تنص على مجموعة من األحكام التي ت ،في العهد  األطرافبهذا الحق للدول 

يما وال س ،المبادئ األساسية لحقوق اإلنسانهذه التدابير من أجل حماية السكان من انتهاكات بعض 

 .2مبدأ عدم التمييز وكذلك الحق في الحياة والحماية من التعذيب والرق

حالة  ينص على كما -معناهاتحديد  دون- على حالة الحصار ،منه 44 ةمادالفي  المغربيص الدستور ين

 المقابل يُ في . حالة الطوارئإلى مباشرة يتطرق  اال أنه ال االستثناء،
 
مية، لف الدستور السلطات العمو ك

ا للمادة 
ً
سالمة السكان، وسالمة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات "بضمان  منه، 02وفق

يحمي الحقوق والحريات مهما كانت الظروف والتدابير فهو وبالتالي " األساسية للجميعوالحقوق 

 .(االستثناءإعالن حالة عند حتى )االستثنائية المتخذة 

ة كارثفي حال وقوع  يتم اإلعالن عنها حالة الطوارئ التي  أنواع هي نوع من حالة الطوارئ الصحية

 . حماية الصحة العامةبغرض صحية 

لى سلطة الحفاظ ع"التي تمتلك  اإلدارة،تعتبر حماية الصحة العامة جزًءا من صالحيات  المغرب،في 

 ".مةوال سيما الصحة العا العام،النظام 

 

 

 

                                                            
 )بالعربية فقط(. http://covid19. interieur.gov.maبالغ وزارة الداخلية متوفر على الرابط التالي:  1
يا، يجوز قيامها رسم)الجزء الثاني( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن  4المادة  2

اة هذه ترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافللدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات الم

الدين أو  و الجنس أو اللغة أوالتدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أ

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspxاألصل االجتماعي ]...[". 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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 قانوني استثنائي إطار

رجب  02الصادر في  1.11.191 رقم 3للمرسوم بقانونتخضع حالة الطوارئ الصحية في المغرب 

، 4والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات اإلعالن عنها، (0202مارس  02) 2442

. اهويحدد طرق تنفيذالخاص بحالة الطوارئ  اإلطار القانوني العام القابل للتطبيقوالذي يضع 

ير جميع القرارات والتداب ويخول هذا المرسوم بقانون، على وجه الخصوص، للسلطات المختصة، اتخاذ 

أال تحول تلك التدابير دون ضمان مع ضمان ( 0المادة )جائحة كورونا لمكافحة الواجب اتخاذها 

 ا يم خدماتهوتقد ا أنشطتهممارسة  ي يجب أن تكون قادرة علىالت، "لحيويةمومية االعمرافق ال"استمرارية 

 ةالتقيد بالقرارات واألوامر الصادر في حال عدم كما ينص على عقوبات جنائية  ،(2المادة )دون انقطاع 

 (.4المادة ) السلطات العموميةعن 

جال المنصوص عليها جميع ال سريان مفعول  0.02.0.0بقانون رقم من المرسوم  6كما أوقفت المادة 

 ،جاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها والتنظيمية الفي النصوص التشريعية 

الخاصة بقضايا األشخاص المتابعين في حالة اعتقال وكذا مدد االستئناف مع استثناء آجال الطعن ب

  .الوضع تحت الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي

، 02025 زيوليو  04بتاريــــخ الجريدة الرسمية  المنشور في ،40.02رقم هذه المادة بالقانون تم تعديل 

عليق ت الصحية،خالل فترة حالة الطوارئ  للحكومة،وينص على أنه يجوز  ا والذي يخفف من تطبيقه

 .ا العملجاري بهالنهائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ال الجالآثار جميع 

الصادر  0.02.0.2موجب المرسوم رقم ب تم ،1.11.191بقانون رقم من المرسوم  0لمادة وتطبيقا ل

 .واحد ، إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي لمدة شهر 02026مارس  04بتاريــــخ 

وال  ة،الصحيالتي تدخل في إطار تنفيذ حالة الطوارئ التدابير األولية  0.02.0.2رقم كما حدد المرسوم 

وى حظر التنقل إال في حالة الضرورة القصمنازلهم، بالبقاء في جميع المواطنات والمواطنين لتزام ا :سيما

مهر أو اجتماع لمجموعة من األشخاص مهما  أي تجمع أو تج"منع  مع التوفر على رخصة في هذا الشأن؛

 ات التي تستقبلمؤسسغيرها من الالمحالت التجارية و "؛ وإغالق "إلى ذلككانت األسباب الداعية 

فيذ وتن عماالت التخاذ األقاليم والالجهات وعمال يمنح هذا المرسوم الصالحية الكاملة لوالة ". العموم

 انظر " )معلنةحالة الطوارئ الظل الصحي في العام النظام  التي يستلزمها حفظالتنفيذية تدابير جميع ال"

 .(سفلهأ

طوارئ حالة ال نظمأو استكمال اإلطار القانوني الذي ي/تعديل و طريق مراسيم جديدة، عن تم، ذلك،بعد 

يتعين  والتدابير التيأو جزء منها  يفي كافة أرجاء التراب المغربتطبيقها و  أي مدة سريانها  -الصحية 

                                                            
تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي مكن للحكومة أن على كيفية تبني المرسوم بقانون حيث تقول المادة: "ي 18المرسوم بقانون هو مرسوم يملك قوة القانون. وقد نص الدستور المغربي في مادته  3

 ".[...] الموالية المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خالل دورته العادية يعنيها األمر في كال

 bis_Ar.pdf?ver=2020-http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-03-24-102522-043العربية(: النسخة ( )9292مارس  94) 8448رجب  92-مكرر 8186الجريدة الرسمية عدد  4

 http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2020/BO_6870_Fr.pdf?ver=2020-04-09-094443-083الفرنسية(:  النسخة) (9292أبريل  9) 8448شعبان  1-8162والجريدة الرسمية عدد 

 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6903_Ar.pdf?ver=2020-07-28-100815-997 العربية(: النسخة( )9292يوليوز  96) 8448ذو الحجة  8-8226الجريدة الرسمية عدد  5

( 9292مارس  94) 8448رجب  92-مكرر 8186الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. الجريدة الرسمية عدد بإعالن حالة  9292مارس  94صادر بتاريخ  9.92.926مرسوم رقم  6

الفرنسية(:  النسخة( )9292أبريل  9) 8448شعبان  1-8162،  والجريدة الرسمية عدد bis_Ar.pdf?ver=2020-gg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867http://www.s-03-24-102522-043العربية(:  النسخة)

083-094443-09-04-sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2020/BO_6870_Fr.pdf?ver=2020http://www. 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2020/BO_6870_Fr.pdf?ver=2020-04-09-094443-083
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6903_Ar.pdf?ver=2020-07-28-100815-997
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2020/BO_6870_Fr.pdf?ver=2020-04-09-094443-083
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 شهريا  ، تم0202 من سنة ذ مارسومن. كورونا فيروس بهدف مالئمة تدابير مكافحة جائحة ،-تنفيذها

 .حالة الطوارئ الصحيةمدة تمديد 

  ةياألزمة الصح ظلفي أشكال التمييز 

 محدودا للحماية 
ً
 إطار عام لمكافحة فيروس كورونا يترك مجاال

بعين ة جائحاللتخفيف من حالة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة لتؤطر لم تأخذ النصوص التي 

بعض الفئات التي مرت وما زالت تمر بأوقات صعبة للغاية  لحفظ كرامةاألساسية  االحتياجاتاالعتبار 

، ممنهجةالالتمييز عميق أشكال في تت هذه النصوص على ذلك، ساهمزيادة . منذ بداية األزمة الصحية

 .وتهيئة مناخ وإطار يتيح المجال ألشكال جديدة من التمييز

 مراقبة محدودةاليات مقابل  أقوى بين يدي اإلدارة صالحيات 

، تم تكليف والة الجهات وعمال/عامالت األقاليم 0.02.0.2رقم من المرسوم  2 المادةوحسب 

 للمادة  والعماالت بتنفيذ وتطبيق التدابير 
ً
ضت  فسها،نالمتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية. وطبقا وِّ

ُ
ف

، إلداريةالشرطة ااختصاصات عادة في نطاق دخل بعض السلطات التي تؤالء المسؤولين/المسؤوالت له

 ي". الصح العام نظامالقرير وتنفيذ جميع التدابير "الالزمة للحفاظ على تبهدف 

 السلطة )وُ  لممثلي قوية عبئةحصلت ت
 
 ةال

ُ
 ب  ال، م  ، ع

 
 و  واتاش

ُ
 العمومية قواتالوكذلك أفراد  7(ادي  ق

 المعتمدة.  واألحكامضمان احترام وتطبيق التدابير ، بهدف الدرك والقوات المساعدة(، )الشرطة

سمح لهم بالعمل بفعالية ضد انتشار فيروس  ، ما والعماللوالة ت تقوية السلطات الممنوحة لتموهكذا 

 كورونا. 

رها تأطيأمنية معززة، ولكن يجب اعتماد امكانيات في أوقات األزمات الخطيرة، قد يكون من الضروري 

راط انخ ، لوحظبيد أنهماية وضمان احترام الحقوق والحريات األساسية للجميع. ومراقبتها من أجل ح

دة طوال مالمنتخبين المحليين المنتخبات/ على حساب في العملية، وزارة الداخلية ى من قبل قو أ

 .تطبيقهابأو  اتالقرار فيما يتعلق باتخاذ ، سواء استمرار الجائحة

احترام م ت أنه على الرغم منو  .خالل هذه الفترة أداء دوره الكاملعالوة على ذلك، لم يتمكن البرلمان من 

ستشر من الدستور، إال أن البرلمان لم يُ  22اعتماد المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة مسطرة 

ا  في مرات قليلة إال 
ً
مكافحة الجديدة التي يتعين اتخاذها لتدابير صياغة نصوص تؤطر الكلما تعلق بجد

 عمل السلطة التنفيذية. كما لم يلعب دورا يذكر في مراقبة الوباء،  

 

                                                            
( )النسخة العربية(: 9221أكتوبر  96) 8492شوال  96-7866( في شأن هيئة رجال السلطة. الجريدة الرسمية عدد 9221يوليو  68) 8492من رجب  96الصادر في  8-21-86 حسبما هو محدد في الظهير الشريف رقم 7

https://adala.justice.gov.ma/production/pdf/163878.pdf النسخة الفرنسية(:  9221نونبر  8-7812، وعدد(fr/2008/bo_5680_fr.pdfhttp://www.sgg.gov.ma/BO/ 

 

https://adala.justice.gov.ma/production/pdf/163878.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2008/bo_5680_fr.pdf
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 خرق حالة الطوارئ الصحية

 تدابير إلنفاذ  مشددةعلى وسائل ، 0202مارس  02 الصادر في 0.02.0.0رقم ينص المرسوم بقانون 

ت القوات العمومية وعقوباتدخل عبر  تنفيذية إكراهيةمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك وسائل 

راوح تتأو غرامة /انتهاك حالة الطوارئ الصحية، أي السجن من شهر إلى ثالثة أشهر وجنائية في حال 

 ".ذلك دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشدو "درهم،  2222و 222بين 

تتميم المرسوم بقانون رقم لتعديل و  02028 غشت 4 صادر فيال 0.02.222رقم  المرسوم بقانوناقر 

م تبسيط اإلجراءات في حال عدسابقا بهدف بدائل للعقوبات الجنائية المنصوص عليها  ،0.02.0.0

رها صالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدم»بـ ويتعلق األمر . جائحة كورونا تطبيق تدابير مكافحة

 ح من الضابط أو العون محرر المحضر وذلك مقابلعلى اقترا  ا بناءً ثالثمائة درهم يؤديها المخالف فورً 
لغرامة أداء المخالف فوريا لفي حال عدم و . 9"العموميةالدعوى تحريك "، حتى ال يتم "وصل أداء

ساعة من تاريــــخ معاينة  04يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل "، التصالحية الجزافية

 ."المخالفة

 وضعبشكل خاص على  ،جنائية تتعلق بانتهاك حالة الطوارئ الصحيةلقد أثر إنشاء جريمة 

وحاالت  ، ال سيما األجانب ومتعاطي المخدرات الذين واجهوا مواقفشخاصمجموعات معينة من األ 

حالتهم م و وضعهبسبب كورونا   عض تدابير مكافحةيكن بإمكانهم احترام بلم في وقت جريمة اعتبرت 

 .(انظر أدناه) ة خاصةوصحي ةطبيبل إلى مواكبة زة، ز  ع  حماية مُ لى وكانوا في حاجة إالشخصية، 

عدد كبير من األجانب تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية  واحتجازتوقيف تم بالفعل  الفترة،خالل هذه 

عود هذه الممارسات ال ت. آلية لالنتصافأي لهم باللجوء إلى وخارج أي إطار قانوني، وبالتالي لم يسمح 

مكافحة ار إطال سيما في فترة الجائحة فقط، بل سبق للسلطات أن لجأت إليها في أوقات سابقة،  إلى

التي ية مطبمثابة الكانت وبالتالي، فإن حالة الطوارئ الصحية  . الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود

حتملين رشحين مالذين ُيعتبرون م ،على األجانبمطبقة تبرير ممارسات قديمة مكنت بطريقة أخرى من 

 .10أسلوب االشتغالباتباع نفس  ، وذلكللهجرة غير النظامية

خاصة في  إفريقيا،من غرب ووسط أغلبهم  أجنبًيا،شخًصا  4.2تم اعتقال  ،0202جنبر بين مارس ود

منهن كن  اثنتان-امرأة 06وقاصًرا  22من بينهم )مدن طنجة والعيون والرباط والداخلة والناظور 

 (.نيحاملت

  

                                                            
( المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 9292مارس  96) 8448من رجب  91الصادر في  9.92.929( بتتميم المرسوم بقانون رقم 9292غشت  6) 8448من ذي الحجة  86الصادر في  9.92.726المرسوم بقانون رقم  8

 bis_Ar.pdf-http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6906الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها )النسخة العربية(: 

r 06/08/2020 (Media24), Violation de l’état d’urgence : amende transactionnelle comme alternative au procès, disponible su 9

proces/-au-alternative-comme-transactionnelle-amende-durgence-letat-de-https://www.medias24.com/2020/08/06/violation 

des-lieux-des-/etatasso.org-https://www.gadem- :9292تقرير -"واقع التمييز في المغرب 9292الصادر عن المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز، والمنشور في شتنبر  9282ظر تقرير أن 10

2020/-cc-du-rapport-maroc-au-discriminations 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6906-bis_Ar.pdf
https://www.medias24.com/2020/08/06/violation-de-letat-durgence-amende-transactionnelle-comme-alternative-au-proces/
https://www.gadem-asso.org/etat-des-lieux-des-discriminations-au-maroc-rapport-du-cc-2020/
https://www.gadem-asso.org/etat-des-lieux-des-discriminations-au-maroc-rapport-du-cc-2020/
https://www.gadem-asso.org/etat-des-lieux-des-discriminations-au-maroc-rapport-du-cc-2020/
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 فيما قال الصحية،انتهاك حالة الطوارئ بحجة شخًصا إلى أن اعتقالهم كان  022أشار  هؤالء،ومن بين 

 .كان مبرًرا بالحاجة إلى الحماية من فيروس كورونا  احتجازهمأن ، من خالل شهاداتهم، أشخاص آخرون

 .لمهمعلى حد عمحضر لهم  لى قاض ولم يتم إعداد هؤالء الموقوفين ع لم يتم عرض أي من في المقابل،

ة مختلفقطاعات وزارية مراكز تابعة ل/شخًصا من حريتهم في أماكن 222ُحرم  عليهم،بعد إلقاء القبض 

 في مدن العيون والرباط وأصيلة وبير  
 
 الحاجة إلى حمايتهم مناحتجازهم أساسا بتم تبرير . ندوزك

ا لألشخاص الذين  ةونيقانمسطرة بأي  االحتجازهذا  لكن لم يتم تأطير  ،الجائحة
ً
م أجريت معهوفق

 .والذين لم يتم إبالغهم بأي قرار مقابالت،

للكشف عن  ( PCR) المتسلسلالبوليميريز إجراء اختبار تفاعل  022كان على   شخًصا، 222من بين 

 جاز أماكن االحتعلى الرغم من أن الظروف الصحية في  ،ة صريحة منهمدون الحصول على موافق كورونا،

صرف الحد األدنى من النظافة والشروط لحفاظ على باوال  الفيروس،تسمح بالحماية من انتشار تكن للم 

 خالل فترة  22تم توقيف واحتجاز . الصحي
ً
جازهم احت أماكنبعضهم في  بقيفيما  ،جر الصحيالحأجنبيا

 .وال سيما في مدينة العيون ،لفترة تجاوزت فترة الحجر الصحي

 ةالمعلوم إلىالولوج  تحديات

عوان أ والتدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة أو  الوضع الصحي م تكن المعلومات المتعلقة بتطورل

ول أكانت مسألة اللغة . في متناول الجميع ،حد من انتشار الجائحةلل ،(عمالالوالة وال)السلطة وممثلو 

متاحة ية، في البدا كانت،در المعلومة الرسمية،  مصاعن  ةالصادر األصلية  الوثائقأغلب ألن  ،عقبة فعلية

وضعية الوباء موقع المعلومات الرسمي عن من خالل وال سيما  فقط،العربية  باللغة

(http://covid19.interieur.gov.ma). 

قها، حالة الطوارئ الصحية وتطبيتؤطر بعد نشر النصوص القانونية األولى التي  ذلك،باإلضافة إلى 

الحصول على معلومات عن التدابير الجديدة المتخذة والعثور على  ،أكثر فأكثر  ،أصبح من الصعب

الة الطوارئ تمديد حخبار بلم يتم اإل  المثال،على سبيل . بها عموم الجمهورخبار المصادر التي لم يتم إ

زيادة على ذلك، اختلفت القرارات المتخذة من جهة إلى أخرى حسب . الصحية إال من خالل الصحافة

إال  ،ن على الحصول على آخر المعلومات والتطورات الجديدةو الحالة الوبائية، ولم يكن األشخاص قادر 

هذا  قد يؤدي. رطةالشات المراقبة التي تقوم بها أو أثناء عملي وسائل اإلعالم،إذا تم نقلها من طرف 

 .االفتقار إلى الوضوح في ذروة األزمة إلى شعور عميق بانعدام األمن

االعتبار منذ بداية األزمة، ولم يتم التخطيط ألي شكل آخر من  بعينبلغة اإلشارة  التواصلكما لم يؤخذ 

النسخ )لألشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر بالنسبة أشكال التكيف لتسهيل الوصول إلى المعلومات 

وقد أدى عدم مراعاة هذه (. ، استخدام الحروف الكبيرة، إلخمالئمةبطريقة برايل، وسائط متعددة 

 .ساهم في زيادة عزلة هذه الفئاتالموجودة و  التمييز أشكال  تعميقالفئات من السكان إلى 

http://covid19.interieur.gov.ma/
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زمة  أ اتيون قد عملوا، موازاة مع تطور المؤسس علونالفا كان، فإذا  استبعاد الصم وضعاف السمعأيضا تم 

لم  مالجهوي، إال أنه، ال سيما على المستوى واصليةتم الوأدواتهم وسائلهعلى تقوية ، .2-كوفيد

 .خبارالصم وضعاف السمع في حمالت التوعية واإل أي حيز إعالمي يسمح بمشاركة يخصصوا 

  مكافحة الوباء في عملية اساسيكإجراء   الحركةتقييد 

 صعوبات وقيود الحصول على رخصة التنقل االستثنائية  
زل احظر مغادرة المن ،020211مارس  02صحفي لها بتاريــــخ  الغفي ب المغربية وزارة الداخليةعلنت أ

وحدها  .كإجراءين أساسيين لمكافحة فيروس كورونا" الضرورة القصوى"في حاالت إال وتقييد التنقل 

ررات محددة على أساس مب للتنقلاستثنائية بها بشرط التوفر على رخصة  كان مرخصا بعض التنقالت  

 ةلسلطأعوان امن قبل  المعني،شخص من طرف ال ا التي يتم ملؤه الوثيقة،توقيع هذه كما وجب . 12سلفا

 الشخص. تنقل يقوم به  ولأ خالل ،في أحياء اإلقامة

ستسهر على توزيــــع هذه الرخص بمنازل المواطنات السلطات المحلية الصحفي إلى أن  البالغوأشار 

وفي البداية، تم منح كل أسرة رخصة . والمواطنين وال يحتاج األمر إلى التنقل صوب المقرات اإلدارية

 (باسم الشخص المعني) حد أكثر من التنقل، خاصة وأن تلك الرخصة كانت إسميةما واحدة، وهو 

قرار  ة علىقالمصاد تتم. شخص المعني هو وعون السلطةواعتبرت بمثابة تصريــــح بالشرف يوقعه ال

 .0202مارس  04المؤرخ في  0.02.0.2المرسوم رقم تبني وزارة الداخلية من خالل 

كما هو و  .رخصة التنقل االستثنائيةغير المغاربة صعوبات كبيرة في الحصول على األشخاص واجه 

الوصول إلى المعلومات خالل المراحل األولى من األشخاص لم تتمكن فئات معينة من  ،سابقا موضح 

حصل األمر نفسه (. أنظر القسم المخصص لنشر المعلومات) .2-من تنفيذ استراتيجية مكافحة كوفيد

 أو ،ؤالء هبار خإ وبالتالي لم يتم. منهم ن غير المغاربةو وخاصة المواطن العربية،غير الناطقين باللغة مع 

 ،قلرخصة التنكيفية الحصول على  والم يعرفأنهم أو /و متأخر؛ حصلوا على المعلومات بشكلأنهم 

 .باللغة العربيةفي البداية سوى  ةوالتي لم تكن متوفر 

ة رئيسية أمام مصادقة السلطات ، شكلت بدورها عقببعض األجانبنظامية اإلقامة بالنسبة لعدم 

و ألن أ المطلوبة،إما ألن هؤالء األشخاص لم يتمكنوا من تقديم بعض المستندات  ،رخصة التنقلعلى 

ئية يتقدموا بطلب للحصول على رخصة التنقل االستثناأو ألنهم لم  ،ُرفض بسبب وضعهم اإلداريهم طلب

 .مخافة أن يتم اعتقالهم

  

                                                            
durant-travail-le-par-concernees-personnes-aux-responsables-les-par-remis-document-https://www.maroc.ma/fr/actualites/le 11 

ع للمعنية؛ من أجل اقتناء المنتجات والسبعض الحاالت التي يُسمح فيها بالتنقل: من محل السكنى إلى مقرات العمل في قطاعات عمومية وخاصة حيوية فقط تحددها السلطات الحكومية ا 9.92.926مرسوم رقم حدد ال 12

ك التنقل ألسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة األشخاص الموجودين في وضعية الضرورية للمعيشة بما فيها األدوية؛ من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات... ألغراض التشخيص واالستشفاء والعالج، وكذل

   صعبة أو في حاجة إلى اإلغاثة.

https://www.maroc.ma/fr/actualites/le-document-remis-par-les-responsables-aux-personnes-concernees-par-le-travail-durant
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ا السبب وراء عدم اتخاذ بعض األشخاص المنتمين إلى 
ً
 المثليات والمثليين فئةكان الخوف أيض

لخطوات الالزمة للحصول على ، لمتعاطي المخدراتأو من ( +LGBTQI)جندريا  والعابرينالعابرات و 

ب تقديم أنفسهم إلى السلطات المحلية بسبلم يرغبوا في  الواقع،في . رخصة التنقل االستثنائية

را نظمع السلطات سابقا المشاكل التي واجهوها بسبب القانونية أو مالحقات من ال هم-خوفهن

 .الشخصي هن-وضعهمل

ول أو الوصه الوثيقة وجد عدد كبير من األشخاص أنفسهم غير قادرين على طلب هذ لذلك،ونتيجة 

قتناء المواد األساسية والضرورية، أو من أجل مما تسبب في صعوبات أو استحالة الخروج ال ،ا إليه

قد كانوا ف خرجوا،هؤالء و  جازفإذا و . وال سيما الخدمات الصحية األساسية،الوصول إلى الخدمات 

 .ن لخطر االعتقال النتهاكهم حالة الطوارئ الصحيةيمعرض

  بعين االعتبار خصوصيات بعض الفئات  األخذ عدم
 المتواجدة فوق التراب 

ي وضعية فبشدة على الحياة اليومية لألشخاص  ،كما أثرت التدابير التي تهدف إلى تقييد التنقل

. اإلعاقةالبعد المتعلق بلكنها لم تأخذ في االعتبار  رسوم،التنقالت المسموح بها بمتم تحديد . إعاقة

كما أن بعض  ،ا في الحسبانأخذه لم يتمة لهذه الفئات الخاصة اليوميالتنقالت والمواكبة 

ما  ،لتنقالتم منعهم من أنه أو  صعوبات،واجهوا " ةالجتماعيا مواكبةالعاملين في مجال ال/العامالت"

ؤالء كانوا وبالتالي فإن ه. في حياتهم اليومية إعاقةفي وضعية شخاص تدبير ومرافقة األ على أثر سلبا 

بتهم لقضاء كما لم تتم مصاحالقيام ببعض األنشطة اليومية األساسية  لم يكن بإمكانهم و  للغاية،معزولين 

 .عواقب وخيمة على استقالليتهم وصحتهمخلف ما  األساسية،بعض حاجياتهم 

الذين كانوا  أولياء األمورلذلك واجه  .من غيرهم أكثر  ألطفالاتنقل القيود على  توكان

 تشير  وبالفعل،. صعوبات متزايدة في مواجهة هذا الوضع األمهات،وخاصة  ،معزولين/بمفردهم

 أطفالهم من الخروج للتسوق أوالمصحوبين بالباء واألمهات  تالشهادات إلى أن أفراد قوات األمن منع

 .تلبية احتياجات أساسية أخرىل

رعاية لطريقة نظًرا لعدم وجود حلول أنفسهم بدون  معزولين/ الذين كانوا بمفردهم أولياء األموروجد 

 همالترك أطفبإمكانهم يمكن نه لم أ، كما لمكافحة الوباء المفروض  اإللزامي بسبب العزل همأطفال

 .زلابمفردهم في المن
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العنف واالعتداء على السالمة الجسدية  ،العزلة
  والمعنوية

 العزلة واآلثار النفسية الشديدة 

. ألشخاصلنكسات كبيرة على الصحة النفسية  الوباء،كإجراء رئيسي لوقف انتشار   ،الحجر الصحي فلخ

أراد  لك،ذومع . أبرزت العديد من التحليالت التأثير النفسي لهذا اإلجراء االستثنائي سبق وأن لقد 

لذين عانوا بشكل كبير من هذه ، واإعاقةفي وضعية المجلس المدني التأكيد على حالة األشخاص 

ل لم يتمكنوا من الوصو  حالة متعاطي المخدرات الذينزيادة على  أعاله،ة ذلك كما تمت مناقش  ،العزلة

ر جال سيما أثناء الفترة األولى من الح ،تماًماوجدوا أنفسهم معزولين مخاطر و إلى خدمات الحد من ال

ذه الشريحة ه، الستهداف بديل من قبل الحكومة طوال هذه الفترةتدبير يتم التخطيط ألي لم  .الصحي

 .اكنةالمحددة من الس

  الزوجي داخل اإلطار العنف القائم على النوع االجتماعي
 واألسري

ار على اإلط عواقب وخيمة عدة مرات وبشكل متوال، حظر التجول للحجر الصحي، وبعده فرض كان 

رغم من على الوذلك  ،والتمييزال سيما فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في العنف  واألسري،الزوجي 

والتوعية  13لتسهيل تقديم الشكاوى إلكترونًيا أو عن طريق منصات االستماعالوسائل التي تم تطويرها 

من خالل حمالت أطلقتها وزارة التضامن والتنمية االجتماعية خصوصا  ،الزوجيالعنف أشكال ب

 .والمساواة واألسرة

ي فإال أنه ساهم أيضا  الفيروس،ووقف انتشار  اكنةحماية السهو  الهدف من الحجر الصحيإذا كان و 

ع بشكل خاص من هذا الوض يزوجعانى ضحايا العنف ال. لخطر كبيراكنة فئات معينة من الستعريض 

ن في كثير مو  ،(ة)العنيف( ة)الزوجي( ة)نهم وجدوا أنفسهم معزولين تحت سقف واحد مع الشريكأل 

 مرتكبضحية أو ، سواء تعلق األمر بالدون إمكانية المغادرةفي فضاءات صغيرة المساحة، األحيان 

 .العنف

ل مع تواصمن أي شكل من أشكال ال الضحية منع (ة)الزوجي( ة)بعض الشهادات تفيد أيضا بأن الشريك

شكل من أشكال الدعم والمساعدة خارج أو إمكانية لتلقي وبالتالي منع أي احتمال  ،العالم الخارجي

 .المنزل

                                                            
contestables/-chiffres-mais-plaintes-des-baisse-femmes-les-contre-https://www.medias24.com/2020/05/01/violences 13 

https://www.medias24.com/2020/05/01/violences-contre-les-femmes-baisse-des-plaintes-mais-chiffres-contestables/
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 بعض الشهادات األخرى تفيد بأن أشخاصا 
ُ
 هذا ما . ذروة الحجر الصحيردوا من أماكن إقامتهم في ط

. الرابع طفلها بطردها زوجها من منزلها عندما أخبرته أنها حامل  ،بني ماللمدينة امرأة في تعرضت له 

هة جامرأة أخرى من . في الخارج ا منزل بعد أن ألقى بكل أغراضهالباب نائمة عند الليل قضاء اضطرت 

لم . حيالحجر الص فترة من منزلها مع أطفالها األربعة في منتصف الليل أثناءطردها زوجها بني مالل 

ا من انتقام الزوج استقبالها يتمكن جيرانها من 
ً
 .خوف

عن أشكال مختلفة  ،من نساء  المدني وعضوات المجلس أعضاء استقاها  ،كما تحدثت شهادات عديدة

ا آخرين الجنسي،من العنف واإليذاء والتحرش 
ً
رة أو ينتمون لألس والتي يمكن أن يكون مرتكبوها أفراد

 .يعتبرون من األقارب

ا وضعية الحجر الصحي وإلى جانب 
ً
ذاتها التي أدت في الواقع إلى عزل هؤالء األشخاص وأنتجت مناخ

 ىعناصر أخر انضافت إليها  األسبوع،أيام في  4و اليومساعة في  04ضاًرا بسبب العزلة واالختالط 

 بسبب انخفاض دخل الصعبة الظروف االقتصادية :الكبيرة هذه من حالة الهشاشة وفاقمت عمقت

التي  (إلخ المنزل،التعليم في  األطفال،رعاية  ،األشغال المنزلية)زيادة األعباء والمسؤوليات  األسر،

 .إلخ رئيسي،ها النساء بشكل تتحمل

ليين المثليات والمث فئةاألشخاص المنتمون إلى و األشخاص الذين يتعاطون المخدرات بدورهم عانى 

العنف الذي قد يكونون  حيث تفاقم ،يح( من الحجر الص+LGBTQI) العابرات و العابرين جندريا 

جود و ثقيلة للغاية مع وزادت العزلة وأصبحت . ضحاياه في مجال األسرة بسبب وضعهم الشخصي

 .تمكنهم من التمتع بحقوقهموسائل استفادتهم من أو إلمكانية تلقيهم الدعم احتماالت قليلة 

إلى تفاقم حاالت معينة من المرتبط بجائحة كورونا والوضع العام  الحجر الصحيأدى  وبالتالي

خلق أرض خصبة لظهور إلى  ذلك ، وأدىاألسري والزوجي ينالعنف الجسدي والمعنوي في المجال

 .أشكال جديدة من العنف

 الرقميتحرش ال 

وال فترة طأكثر شدة  ،الرقمي شتحر وال في الحياة الخاصةالصور و الحق في االنتهاكات المتعلقة ب تكان

ا  اوضعخاصة وأن هذه الفترة شكلت  ،جر الصحيحال
ً
و أالمطالبة بالحقوق معه كان من الصعب جد

 .العثور على وسائل للدفاع والحماية نظًرا للعزلة والقيود المفروضة على التنقل

، كانت التغطية اإلعالمية غنية وتم إطالق العديد من الحمالت جائحة كورونا  التواصل حولفي إطار 

لقت وأط ،هذا المجالمن أكثر الجهات نشاطا في  مكناس-فاسكانت جهة و . الحالة الوبائيةلإلبالغ عن 

التلفزيونية بة و الصحافة المكتو ، وتابعتها لصحةاإلقليمية ل مديريةالكبيرة نفذتها تواصلية  حملة 

، مقاالت وال برامجمكن من ضمان حصيلة يومية وعدد كبير من التغطيات والربورتاجات والما  واإلذاعية،

ظهر أشخاًصا دون موافقتهم و تم تداول صور ومقاطع فيديو ذلك،ومع . حول الموضوع 14إلخ
ُ
أو /ت

ا ل االجتماعية،شبكات العن هويتهم على بعض مواقع ومنصات تكشف 
ً
الصورة  في حقلمما يشكل انتهاك

                                                            
 72 إم،-إف-زيارة على قناة إذاعة شدا 922القنوات التلفزيونية، ربورتاجا تم بثها على  872إنجاز برنامًجا إذاعيًا على إذاعة فاس،  991، بث للصحة مديرية اإلقليميةليديو على صفحة الفيسبوك التابعة لمقطع ف 42تم نشر  14

 على اإلنترنت. اصحفيمنشورا  8962لصحافة المكتوبة، نشورا في ام 812مكناس، ة ذاعإل يةاإلذاعالبرامج ظهور في  688س، وراديو بلموقع إذاعة زيارة على 
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أو متهمين  09-كوفيدوصم األشخاص الذين قد يكونون مصابين بوساهم في  ،حياة الخاصةالفي و 

 .بخرق حالة الطوارئ الصحية

 علىالكراهية  اتحمالت الوصم وخطابأكثر من غيرها، ل ،من الساكنةمجموعات معينة تعرضت 

 العابرينو العابرات المثليات والمثليين و  فئةالمنتمون إلى وال سيما  االجتماعي،التواصل بكات ش

 (.+LGBTQI)جندريا 

مقاطع فيديو على شبكة التواصل نشر  حجر الصحي،الأي في خضم  ،020215في أبريل وفعليا، تم 

ا عن الهوية والمعلومات الشخصية تكشف ، "اليف-أنستغرام" ،االجتماعي
ً
من  ةربامغألشخاص علن

، (+LGBTQI) المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية فئةالمنتمين إلى 

 الكراهية وحرضت اتنشرت هذه الحملة خطاب. الجسدية والمعنويةتهم سالممس ما عرضهم للخطر و 

 من عدد ممكن يقاع بأكبروالدعوة إلى إنشاء حسابات وهمية لإل ه الفئة على العنف من خالل وصم هذ

 .االمنتمين إليه

تقديم شكوى بالنظر إلى السياق  بهذه الحملة، صعب على األشخاص المستهدفينكان من ال
واقف وجدوا أنفسهم في ملهذا  المغرب،اليوم في  قد يقعون تحت طائلتها الجنائية التي  والمتابعات

مجموعات العديد من المنظمات وال تعبأت. وأقاربــهمعائالتهم  وحدهم يواجهون ومعزولة،معقدة 
للتنديد بهذه  ،(+LGBTQI)جندريا  والعابرينالعابرات المثليات والمثليين المدافعة عن حقوق 

فتح تحقيق في حملة بلب اط، تإلى النيابة العامة بعث رسالة ،0202 زيوليو  6في ، فتم التصرفات
حماية هؤالء األشخاص من التهديدات من أجل وكذلك  ،ةالحياة الخاصانتهاك  هذه وفي التشهير 

 .الكراهية اتخطابشورة ومن المن
 

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية ألزمة كورونا

  
 
 ق حالة الهشاشة والضعفم  ع  ت

آثار  الحد من فيفعالة ( حظر التجولحجر الصحي و ال)قييد التنقل إذا كانت التدابير الهادفة إلى ت

كنة ا وخيمة للغاية على الحياة االجتماعية واالقتصادية لجزء كبير من الس ها كانتعواقب فان ،جائحةال

شخاص تأثرت غالبية القطاعات ووجد الكثير من األ  االقتصادية،من الناحية . في المغربالتي تعيش 

اتهم تلبية احتياجغير قادرين على  وبالتالي العمل،نفسهم عاطلين عن العمل أو غير قادرين على أ

ووجدوا  اص،خبشكل المهيكل، فقد تأثروا ي القطاع غير ملين فاالعخاص وفيما يتعلق باألش  .األساسية

إقامتهم  مكانفقدوا بل إن بعضهم  ،باالحتياجات الرئيسيةإمكانية التزود وبدون  دخل،أنفسهم بدون 

 .(انظر أدناه)

  

                                                            
15 https://ledesk.ma/2020/04/17/la-communaute-lgbt-au-maroc-cible-dune-campagne-de-denonciation-sur-les-reseaux-sociaux/ 

https://ledesk.ma/2020/04/17/la-communaute-lgbt-au-maroc-cible-dune-campagne-de-denonciation-sur-les-reseaux-sociaux/
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اركت التي ش ،أشكال التمييز  كلجميع المنظمات األعضاء في المجلس المدني لمكافحة  لقت لقد ت

جل طلبات من أأو  ومالية،طلبات الحصول على مساعدات مادية الكثير من  الوثيقة،في إنتاج هذه 

 االنعكاسات واآلثار للتخفيف من  الموضوعةبرامج الدولة والمساعدة لالستفادة من دعم ال

لم  .سيما خالل فترة الحجر الصحيال  الصحية،المرتبطة باألزمة ة الثقيلة واالقتصادية االجتماعي

بل  ،الحجر الصحي فترةتكن االنعكاسات والثار االقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا محصورة في 

 .0202خالل سنة تحسن للدون ظهور أي بوادر  ،0202 حتى نهاية تاستمر 

 ازدياد نسب وخبرتها،مجال تدخلها  حسبواحدة كل   المدني،الحظت المنظمات األعضاء في المجلس 

لمجلس سبق ل. الجائحة قبلوضعف  صال في وضعية هشاشةأالفقر لدى المجموعات التي كانت توجد 

 0202مارس  22صادر في عبر بالغ صحافي  الصحية،في بداية األزمة  مخاوفهأعرب عن أن المدني 

المخاوف تعلقت تلك . 16"؛ هل نحن متساويات ومتساوون؟.2_الحد من انتشار وباء كوفيد": بعنوان

ى الحاجة إل، حيث نبه المجلس المدني إلى األراضية فوق الموجوداكنة أوضاع فئات معينة من السب

ج الدعم برام ة منالعادلواالستفادة للحد من تأثير األزمة وتسهيل الوصول تالئم إيالء اهتمام خاص وم

 .الحكومية

ة كانوا في وضعيفإن النساء والمواطنين غير المغاربة الذين   جمعها،وبحسب الشهادات التي تم 

 .يةالناتجة عن األزمة الصح األكثر تضررا من األزمة االقتصاديةاكنة كانوا من بين فئات السهشاشة،  

  كانت الظروفمهما  عمل الحصول على 

موعات المجفإن بعض  االقتصادي،إذا كانت األزمة الصحية بالنسبة لبعض المجموعات مرادفة للشلل 

. حمايةلا ن تتوفر لهاأ دونو ، مكرهة على ذلكمنها أو وجدت نفسها  في العمل باختيار  تاستمر األخرى 

 واألشخاص العاملين فييين، المنزلالعمال /لعامالتمقلقا بالنسبة لوضع لكان وعلى الخصوص،  

 .الزراعياتمراكز االتصال والعامالت 

دون التوفر على تغطية اجتماعية أو  ،جر الصحيالحالعمل طوال مدة  الزراعياتواصلت العامالت 

 ها يشكل فيفي بيئة عمل لم إلصابة بفيروس كورونا، على الرغم من مخاطر التعرض ل صحية،

 . أولويةاالحترازية  تدابير لاالمتثال ل
ُ
 ساعات عمل غير متوافقة معالزراعيات  العامالت رضت علىف

شراف ضعف اإل ، مقابل أكبر تحرش مخاطر فوجدن أنفسهم في مواجهة  ،مطبقةالتدابير حظر التجول 

وجد  ،يعرف ركودا قبل فترة الحجر الصحي الذي لم القطاع،فإن هذا  ذلك،باإلضافة إلى . أو انعدامه

سيما  وال  السكانية،يد من المجموعات الوضع االقتصادي واالجتماعي للعدنفسه أمام موجة من إضعاف 

هذا  .العملأنفسهم غير قادرين على  هؤالء المهيكل، حيث وجد  في القطاع غير العاملين األشخاص 

 .التي كانت أصال صعبةظروف العمل تدهور و  الشغلمن مخاطر انتهاكات قانون  زاد  الوضع

 وضعية عن الخصوص،الرباط والمحمدية على وجه مدن ن شهادات استقيناها م كشفتكما  

 (ة)مشغلال لدى الحجر الصحياضطررن إلى البقاء طوال فترة واتي العامالت المنزليات األجنبيات الل

ذريعة المخاوف من نقل العدوى تحت قام بعض المشغلين، . الشخصي والعائلي لوضعهندون مراعاة 

                                                            
16 https://www.gadem-asso.org/wp-content/uploads/2020/05/20200330-CP-C-C-_COVID-19_VA.pdf 

https://www.gadem-asso.org/wp-content/uploads/2020/05/20200330-CP-C-C-_COVID-19_VA.pdf
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دفع  بعدم نمن خالل تهديده عدم المغادرة،بإجبار العامالت المنزليات على  ،لالعممكان في حال ترك 

 .عملهنإذا تركوا مكان الشغل أو فقدان األجر 

أو ملهم عفقدوا ، أجانب عاملين في مراكز االتصالأشخاص االتصال ببعض الجمعيات من قبل أيضا  تم

 .مقابل نصف األجرةاضطروا إلى العمل 

الكشف عن بعض الجوانب والممارسات التي  و ، هغير الشاملةو ثلة القليلة هذه األمإن الهدف من 

 .انتشرت في عالم الشغل خالل فترة الحجر الصحي

  استثنائية ةواقتصاديتدابير اجتماعية 

لألزمة  ةواالقتصادي ةاالجتماعيلتخفيف من الثار واالنعكاسات اتخذت الحكومة تدابير مختلفة ل

رسوم الذي تم إنشاؤه بموجب مبتدبير جائحة فيروس كورونا، و الصندوق الخاص كان من بينها  الصحية،

 .تدابير أخرى لدعم القطاعات االقتصادية التي تأثرت باألزمة الصحية، زيادة على 020217مارس  26في 

. ذههإلى برامج الدعم لوج المجلس المدني صعوبات كبيرة في الو المنضوية في جمعيات الالحظت 

. هن-اعهمتعرفها أوضالتي الهشاشة الكبيرة غير المغاربة رغم  والمواطنات ا المواطنوناستبعد منهفقد 

مساعدات حرمان العامالت الزراعيات من هذه الب( المقدمون)قام أعوان السلطات المحلية كما 

ة لهن  بالنسب أن العملو  ،خيار آخر بالرغم من أنه لم يكن لديهن  يعملن،حجة أنهن ما زلن باالجتماعية 

دم ع أو /واألشخاص الذين يوجدون تحت مسؤوليتهن  رعايةكان يعني في المقابل عدم القدرة على 

 .تعليم أطفالهنالقدرة على مواكبة 

م رغم أنه الدعم،من برامج  في وضعية إعاقةاستبعاد بعض متعاطي المخدرات واألشخاص أيضا تم 

 .الحصول على ذلك الدعم استوفوا شروط

 إمكانية الولوج إلى الخدمات األساسية للجميع؟

 الحق في الصحة والحصول على الرعاية 

. حيةإلى الخدمات الصفيما يتعلق بالولوج كبيرة   مجاليةتفاوتات الواجهة األزمة الصحية إلى عادت أ

بشكل غير موزعة  ،الصحيةالتجهيزات والبنيات التحتية البشرية والمالية و ويتبين أن الموارد واإلمكانيات 

نذ مبرز إحساس أكبر وأقوى بهذا الوضع . من جهة إلى أخرىوتختلف المجاالت الترابية منصف على 

 .بداية األزمة الصحية

ا بشكل أقوى  تمظهرت
ً
ي ف واجه األشخاص. المجموعات السكانية طبيعة حسبهذه التفاوتات أيض

اء الصحية أثناء الوبلى خدمات الرعاية إولوج في الهذه التفاوتات وأشكال التمييز إعاقة وضعية 

                                                            
 مرسم رقم 9.92.682 صادر في 98 من رجب 8448 )88 مارس 9292( بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "موفيد82"". الجريدة الرسمية عدد 8187 17

 http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6865%20bis_Ar.pdf?ver=2020-03-17-092921-563مكرر-99 رجب 8448 )86 مارس 9292( )النسخة العربية( 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6865%20bis_Ar.pdf?ver=2020-03-17-092921-563
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6865%20bis_Ar.pdf?ver=2020-03-17-092921-563
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 الوباء،بالطبية والبروتوكوالت المتعلقة ، وإلى التوجيهات بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات

 عن 
ً
 .ةاألساسي الصحية الرعايةخدمات فضال

في بعض األماكن  أفريقيا،ومعظمهم من غرب ووسط  المغاربة،غير  ات-كما تعرض المواطنون

وجود ادير بجهة أكأفادت الشهادات التي تم جمعها في الرباط والناظور و . ألشكال صارخة من التمييز

م تم النظر إليه"من ذوي البشرة السوداء، حيث لى الخدمات الصحية لألجانب لوج إصعوبات في الو 

ا لوربما ، "بعيون سيئة
ً
  ألنه الصحية، لرعايةتقديم اواجهوا رفض

 
ن ياملحبروا، بشكل مسبق، اعت

 عايةإلى الر لوج أصبح الو  وفي غياب دعم ومواكبة من إحدى الجمعيات، الناظور،في . لفيروس كورونا

ُيمنع األشخاص المقيمون في المخيمات أو على  عام،بشكل . في المستشفيات صعًبا للغاية الصحية

أتان لم تتمكن امر . أطراف المدن من التنقل وال يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية أو المستشفيات

دون لغابة اإلى الوالدة في  ا أجنبيتان عالقتان في غابة في الناظور من الوصول إلى المستشفى واضطرت

 .نيية الضروريتالمواكبة الصحطبية و الرعاية ال

ا رئيسًيا أمام الوصول إلى الرعاية الصحية  بدورهما  والتمييز  وصمشكل المنذ بداية الجائحة، 
ً
عائق

 .(+LGBTQI)والعابرات والعابرين جندريا المثليات والمثليين  فئةلبالنسبة 

دبير تواألولوية المعطاة ل والمستشفيات،ة يخدمات الصحعلى ال المتزايدالضغط أدى زيادة على ذلك، 

على  ،اتها جعال إلى وقف ت اضطر  مجموعات السكانية التيبعض الل التلقائي ستبعاد اال لى أزمة كورونا، إ

اص كما لم يعد األشخ. اإليدز/األشخاص الذين يخضعون للعالج من فيروس نقص المناعة البشريةغرار 

لم تعد  .طنجة مدينة العالج بالميثادون في امجبرنإلى لوج الذين يتعاطون المخدرات قادرين على الو 

سبب توقف ت. تقديم بدائل في المقابل ولم يتم ،تأخيرها إلى مرتبة ثانيةهذه الخدمات متوفرة أو تم 

في معاناة جسدية وعقلية  جر الصحي فترة الح مخاطر طوالوعدم توفر خدمات الحد من ال اتالعالج

 .من وصم شديدأصال التي تعاني السكانية كبيرة لهذه الشريحة 

 الحصول على مياه الشرب وعلى خدمات الصرف الصحي 

ل على ال سيما فيما يتعلق بالحصو  ،مجاليةالوالتفاوتات األزمة الصحية بعض أشكال التمييز  فاقمت

 يذ تنفلذلك كان من الصعب (. المراحيض والحمامات) خدمات الصرف الصحي األساسيةعلى المياه و 

في مواجهة نقص المياه في مناطق معينة من  ،األولى للحماية من الوباء  االحترازية التدابير الصحية

 .والتي قد يكون سكانها أكثر عرضة لمخاطر اإلصابة بالفيروس المغرب،

 حم ا للبقاء في منازلهالساكنة المغربية في الوقت الذي تمت فيه دعوة  ذلك،باإلضافة إلى 
ً
من  اية

ا كبيًرا من الناس في على الدفعت صعوبات الحصول على المياه و  الفيروس،
ً
 هةجخدمات الصحية عدد

ترام إجراءات دون اح ،للتزود بحاجياتهمالتجمع حول نقاط المياه إلى  المثال،على سبيل  تافياللت،-درعة

ألنهن  اطر،المختعرضت النساء والفتيات بشكل خاص لهذه . التباعد الجسدي السارية وحظر التجمعات

 .جلب المياه لألسرةالجزء األكبر من مسؤولية يتحملن 
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  المنازلالحق في السكن وإفراغ 

تشير الشهادات إلى بعض الحقائق التي عاشتها النساء اللواتي وجدن  ،سلفا  التطرق إلى ذلككما تم 

 .بعد أن طردهن أزواجهن من منازلهن أطفالهن،وبعضهن مع  الشارع،أنفسهن في 

أجل  أمًرا محورًيا منللجميع السكن الصحي والمستقر توفر عتبر مسألة ت الصحية،في سياق األزمة 

فقد العديد من األشخاص منازلهم وبدورهم  على الرغم من ذلك،. التمكن من العمل بفعالية ضد الوباء

عنف الال أشكالصراعات و بسبب و  العقارات،نتيجة الخالفات مع أصحاب خالل فترة الحجر الصحي، 

لكبير بعد االنخفاض ا اإليجار،قيمة دفع ، أو بسبب عدم التوفر على الموارد المالية لداخل نطاق األسرة

ن بعض إال أ الصحية،على الرغم من أن التضامن بين الناس كان في قلب األزمة و . مداخيل أو فقدهافي ال

كان من الصعب للغاية تقديم هكذا  و . أنفسهم في الشوارع بعد طردهم من منازلهموا وجداألشخاص 

 .ئيةالقضاالسلطة شكوى والذهاب إلى المحكمة على الرغم من التدابير المتخذة لتسهيل عمل 
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 اتخالص

ى لفت االنتباه إل المذكرة،من خالل هذه  التمييز،أشكال  كليرغب أعضاء المجلس المدني لمكافحة  

سياق حالة  فيت مالحظتها التمييز في المغرب والتي تمأشكال بعض القضايا الرئيسية المتعلقة ب

ي أوضاع ف األزمة،قبل حتى كانت توجد،   ،اكنةالسفئات من وأثرت بشكل خاص على  الصحية،الطوارئ 

قدة من ومعممنهجة شكال عرضة أل تكون ويمكن أن  ،الهشاشة/االستقراراإلقصاء أو عدم يطبعها صعبة 

 .تمييزال

عينة م فئاتعواقب وخيمة على  في الواقعإن التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية تحمل 

إلى ج لو الو على مستوى سواء  ،الوثيقةهذه برازه من خالل تمكنا من إ، وهو ما في المغرب اكنةمن الس

اقمت فلقد . األساسية الخدماتإلى الولوج على مستوى أو  التنقل-الحركةحرية أو  الحقوق األساسية

اطق والمنالمجاالت الترابية لتمييز والمعاملة غير المتكافئة حسب أشكال امن التدابير المتخذة 

 ،قريبا ت أحد  ها سلم منيالتي لم  الصحية، لألزمةواالجتماعية  العواقب االقتصادية ومست .الجغرافية

التمييز والموجودة في وضع هشاشة وعدم ة أصال من أشكال المتضرر بشكل أكبر الفئات السكانية 

 .استقرار

 :إلى العموميةيدعو المجلس المدني السلطات  السياق،وفي هذا 

o  فئات  وواقع ومراعاة خصوصيات التناسب، ومبدأاحترام مبادئ االمتثال للقانون وعدم التمييز

 الصحيةاألزمة في إطار تدبير اعتماد التدابير المتخذة معينة عند 

o  المتعلقة بالقرارات المتخذة في سياق حالة الطوارئ  واألسس القانونية جميع المراجعتحديد

 الوباء؛الصحية وتدابير مكافحة 

o  عبر نشر معلومات دقيقة وواضحة وفي غضون إطار زمني ةلمعلومالى االولوج في حق الضمان ،

 معقول؛

o لغات وأدوات تواصلية التواصل بشأن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ الصحية ب

 ؛ةمع مختلف الفئات السكانية لضمان الحق في الولوج إلى المعلوم متالئمة

o  الفاعلين في المجتمع المدني الذين يتدخلون /الفاعالتومستمر مع مختلف تفاعلي حوار خلق

آليات تشاركية وفعالة تضم  اإلنسان، وإنشاءالتمييز وحماية حقوق أشكال مكافحة مجال في 

 معزولة؛الأو /و المقصية سكانيةالمجموعات ال

o  في ( إليهاولوج الجميع وتسهيل )إلى برامج الدعم وتعزيز الخدمات االجتماعية  لوجضمان الو

، وال سيما في إطار الصالحيات والمهام الموكلة إلى تشغيلمجاالت اإلسكان والصحة وال

 لمكافحة الفقر والهشاشة؛جماعات الترابية ال

o  ية جميع السياسات العموم التمييز واالقصاء فيتقوية آليات ووسائل الحماية من جميع أشكال

 .للدولةووضعها كأولويات استراتيجية 
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مسؤولية هذا المحتوى تتحمله فقط عضوات 

 التمييز المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال وأعضاء

 

 The content of this publication is the sole responsibility of 

the Civil Council against all forms of discrimination’s 

members  

 

Le contenu de la présente publication relève de la seule 

responsabilité des membres du Conseil civil de lutte contre 

toutes les formes de discrimination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المذكرة بدعم من: تم إنجاز هذه
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