
                                                                                                                            

     

 

 0202 جندةرصد و مساءلة أاليات : منظمات املجتمع املدني باملغرب

 ندوة تحت عنوان

 "91زمة كوفيد أة املستدامة في ظل و ما بعد هداف التنميأ "
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 تقديم

تكتل طنجة الكبرى و الفضاء الجمعوي بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب من طرف الندوة   نظمت

للتنمية ندوة علمية  تحت  جمعية إلانطالقة  بأفورار  بدعم من فوريس و إلاتحاد ألاوروبي و الوكالة الفرنسيةو 

يتمكن املجتمع املدني ل  ه الندوة هي فرصة ذه "91 زمة كوفيد أتنمية املستدامة في ظل و ما بعد هداف الأ " عنوان

 0202باملغرب و باقي الشركاء من  رصد بعض الاليات العلمية لتتبع أجندة 

 فضاء الجمعويليس ارئكلمة  

 تساؤلتال حول  ألاساس في يتمثل خاص ظرف في جاء ان سياق الندوة  إل  باإلشارةافتتح السيد سعد بنكيران  كلمته  

التي  السياسية و الاجتماعية و  قتصاديةالا تفاعالتال و املستدامة التنمية هدافأ يخص ما في املغرب لتزاماتإل  كبرى ال

  هاتفرض جديدة معطيات إدماج حكوميين كمسئولين ين وسياسيو  اقتصاديين كفاعلين و مدني كمجتمع  علينا تفرض

 كيف و املعنين الفاعلين مساءلة و لمغربل الخارجية و الداخلية الالتزامات في هتجليات و الوضع هذا مساءلة جهة من

 مساءلة يمكن كيفو  العمومية سياساتال تتبعفي  املدني املجتمع دور  لتفعيل حاجز ليس و فرصة منه نجعل ان يمكن

 .التزاماتها الاعتبار بعين ألاخذ في الحكومة

 و  اتيناتب و تفاوتات هناكف املسئولون  بها  يقوم التي الجهود كل رغم جدا سيئ وضع وقطاع الصحة في   التعليم قطاعف

  مساءلة علينا يفرض الوضع هذا و املجتمع  في الهشة للفئات الاقتصادي و الاجتماعي الوضع مستقبلية على تأثيرات 

 ؟ 0202  جندةأ

 تضررا  كثرألا فئات لدى خاصة الوضعية هذه افرزتها  التي الضعف نقط مع التعامل  أولويات  تغيير  يجب انه  وأوضح

 التنمية اجل من ترافعال و ساءلةامل و تتبع يخص ما في أهدافه برمجة إلعادة املدني املجتمع في تروج التي التوجهات هذه و

  حد أي فالى  احقوقي التعامل في اتالتجاوز  بعض اكهن املواطنات و يناملواطن حماية ذريعةفتحت  , الديمقراطية

 تدبير في املدني املجتمع شراكعدم إضافة الى ا, التعامل في ألاساسية املبادئ بعض في ضرب خلق 91كوفيد مواجهة

 باللتزامات  و الوضع هذا الفاعلين عالقة يخص فيما الحكامة برمجة إعادة يخص فيما الوضعية هذه مع التعامل

 من  يعززوا نأ سئولينامل تفرض على بما  الدستورية قتضياتاملو  القانون  بمقتضيات تتبعها الحال بطبيعة الحكومية

 .املجال هذا في   املدني املجتمع اشراك

 لهدف الوضعية هذه مع لتعاملل مختلفة راءأ نأخذ و وجيهة لتبتساؤ  و مفتوح بفكر نتساءل ان معنيين اننا  ىوأشار  إل

 عليها يعمل التي ألاساسية جندةالا  من أساسية هدافأ هي والتي املستدامة التنمية هدافأ تحقيق اتجاه في دائما نكون  نأ

 . كل من تخصصه ومن موقعه الترابي  شركائه و الجمعوي  الفضاء

 



                                                                                                                            

     

 

 :ىلالمداخلة األو

 عضو الفضاء الجمعوي  الشافعيعبد الحكيم األستاذ 

 91 حصيلة و افاق التنمية املستدامة في ظل كوفيد

 

 الجمود من مرحلة عايشنا 0292 سنة في املستدامة التنمية أهداف عن إلاعالن بعد نه عبد الحكيم ا أشار الاستاذ

 عندما 0291 سنة لحدود بها التعريف و هدافألا  لهذه الاستيعاب و التملكو  إلانجاز مستوى  على تقدما تشهد لم  مرحلة

 ،إلاشكال هذا املتحدة ألامم اثارت

 اإنعكاس خلق و سلبا أثر قد و كوفيد ظهور  مع ألاهداف على إنعكس التأخر هذا و هدافألا  إنجاز في تأخر هناك أولف 

 و إلاجتماعي و إلاقتصادي و الصحي ستوى امل على إنعكاسات لها 91 كوفيد حصيلة أن نقول  أن يمكن ألان من و اجديد

 و الفاعلين وعي بدرجة مرتبط يبقي إستخالصها و روسالد إستنتاج لكن و مجردة كحصيلة هي السياس ي و ثقافيال

 و الغايات من مجموعة لتحقيق تسعى املستدامة التنمية أهداف كانت إذاف  ، املرحلة خطورة و خصوصيةل عابهميإست

 ألاوساط و البيولوجي التنوع على حافظةوامل الدولي ستوى امل على تطوعي و جماعي بشكل املناخية التغيرات مكافحة

 و الدولي إلازدهار تحقيق الحال بطبيعة و ألاجيال مختلف بين ، التضامن و الاجتماعي تماسكوال املوارد و الطبيعية

 .العالم في الشعوب بين التعاون  و ألامن و السلم تحقيق

 و الاهداف هذه تحقيق عن البعد كل بعيدين أننا نالحظ الحالية الحصيلة ضوء على الاهداف هذه ر انه عند رؤيةوأشا  

 على سواء إلاعالمي الخطاب على 91 كوفيد هيمنة وهناك تقوقع هناك  الحدود إقفال بعد أنه لحظنا إليها الوصول  عن

 تفاقم في الفقرف عام بشكل التنمية موضوع و املستدامة التنمية هدافأ غياب و الدولي مستوى  على أو املحلي ستوى امل

 .عديدة  بشهادة دول وتقارير 

 في الصحية الانظمة هشاشة أبرز  91 فكوفيد  الجيدة الصحة الجوع ايضا عن نتحدث الفقر عن فعند الحديث  

 النفسية الصحة هو و الصحة في مهم جانب هناك و آلاثار هذه من عانت املتقدمة الدول  حتى و الدول  من مجموعة

 زيتمي و الفقر أمام الاجتماعية املشاكل امأم تعمقت ألاخيرة هذه ولكن كبير بشكل إليه يتم التطرق  ل الذيالجانب 

 الجزئي فللتوق نتاج ذالك و الرزق اسباب فقدانو  باألمان إلاحساس امدانع و ألاسري  الانفصال تفاقمو  املهمشة الفئات

 , قتصادلال

 كذلك هيعيش الذي الواقع في و نفسه في املواطنات و املواطن لدا الثقة درجات انخفاض الوضعية الىه أدت هذفقد 

 الخصوصية فقدان, للمنازل  الهلوع و الطوارئ  حالة عن ناتجال كاإلكتضاض باإلنسان املرتبطة الاجتماعية املشاكل هناك

.... 



                                                                                                                            

     

 

 كاإلحساس مشاكل و املخدرات و الكحول  على إلادمان و إكتئاب و نفسية مشاكل خلقت التي إلاجتماعية املشاكل هذه 

 الحق و املعلومة إنعدام من كبير قلق هناك كذلك و القلق و إلاجهاد عن الناجمة الحادة الفعل ردود و ألاس ى و بالحزن 

التواصل بشان   في   الاطباء و العلماء حتى تضارب هناك  مؤكدة معلومات هناك ليس اللقاح و الوباء حول  اليوم ألن فيها

 . املواطنين لطمئنت رسميةال الجهات حتى  غياب و املرض واللقاح 

 و تحضير و إنذار سابق بدون  بعد عن التعليم إلى ي الحضور  التعليم من إنتقال عرف كذلك التعليم الذكر سبق كما

 بالنسبة مجاني غير  الانترنيت فولوج املثال سبيل على املردودية و التربوية املنظومة عل مستقبال سيأثر و أثر هذا و تيهئ

  لوحظت أيضا و الشباب و لاطفالا  نفسية على وخيمة إنعكاسات له سيكون  و صعب و مكلف هو و الطلبة و لتالميذل

 في إنكسار هناك و الالئق العمل غياب و إلاستثمار مستوى  على تراجع الشركات عرفت و إلاقتصاد مستوى  على هشاشةال

 . العاملية الشركات بعض ماعدا أخده إلى إلاقتصادي النمو

 بين املساواة عدم أوجه تعمق ايضا  ظحلو  ةاملساوا  عدم أوجه  من الحد عن للحث جاء الذي 92 الهدف  ذنااخ فإذا

 ضد بالعنف املتعلق 90.920 القانون  ان امللموسب تبين  و  املرأة ضد العنف إحصائيات تنامي 91 كوفيد في  و الجنسين

 و الاقتصاد ضغط بين ما  املعنفات النساء صبحتأ و الوضعية هذه مواجهة على قادرا يكن لم و يستطع لم النساء

  .الجائحة هذه مواكبة عل قدرتها عدم و السلطات تجاهل مابين و الوباء ضغط

 أن هو الوضع هذا في خطيروال مكانها تراوح زالت ل أن اهداف التنمية املستدامةهي  جديدة خالصة هناك فالحظ ان 

 املجتمعات داخل السلم يهدد أصبح البطالة تفاقم و الفقر تفاقم و الهش الاجتماعي الوضع هذا و الاقتصادية الحصيلة

 .املواطنين مع النقاش غياب و املجتمع من الدولة خوف و كبير بشكل ألامنية املقاربة تمارس اصبحت الدولة و

 إنفرادي و أحادي مدخل كان املستدامة التنمية اهداف إنجاز في الدولة مدخل أناولها  مخرجات ثالثب  واختتم الاستاذ 

 مدخل هذا كان و القانون  املقتضيات مع و الدستورية قتضياتامل مع يتالءم ل  مدخل و املدني املجتمع إلقصاء مدخل و

 و املواطنين مابين فجوة خلق الذي الش يء السياسية الحياة و املجتمعية بالحياة تنفرد أن أرادت الدولة ألن خاطئ

 مجالس و الجهات مجالس غياب ايضا لحضنا و كما يجب  تفعل لم التشاركية راطيةقميالد الثانية املسألة و السلطات

  املؤسسات غياب و البرملان غياب و الجماعات

 النظام و سلطةال طرف من بالقرار إنفراد هناك و عنها متجاوز  و عاجزة مؤسسات مامنا أبأن نحسوأشار الى اننا اليوم 

 و السياسية الحقوق  على أثر مما الاجتماعية و الاقتصادية الازمة تفاقم التعبير و الرأي لحرية بالنسبة انه  إذا السياس ي

 الثقافية الناحية من,  السلطة بمجهودات مسا أو تشكيكا تعتبره و معها يتفق ل رأي كل من تضيق السلطة أصبحت

 مما انعكس سلبا على  بديل أي بدون  قلم بجرة إقفالها تم التي الثقافة دور  معاناة و املسرحيين و الفنانين معاناة نالحظ

  جدا مقلقة حصيلةال وضعية صعبة  في أضحوالذين    الفنانين



                                                                                                                            

     

 

 تقرير مستمدة من معها تكيفال و التحولت باقإست و البالد لقوت تعزيز نهاشأ من تعتبر التي و اساسية محاور  وأقترح 

 : 91 كوفيد حول  والبيئي الاجتماعي و الاقتصادي جلسامل أنجزه

 

  التكيف ضرورة و مستعجالت مع 91 الكوفيد متطلبات مع التعايش-9

 الصمود على قدرة أكثر و إدماجا أكثر مغرب أجل من العمومية السياسات توجيه إعادة و للدولة أدوار ثالث تعزيز -0

  التقلبات زاءإ

  صحية منظومة إلى العالجات من العيش منظومة من الانتقال -0

  املنظم الغير القطاع إلادماج مبتكرة إستراتيجيات و املعممة الاجتماعية الحماية منظومة إرساء -4

 الصدمات أمام الصمود في قدرته تعزيز على املتوسط املدى على العمل مع القصير املدى على الاقتصاد إنعاش -2

  املستقبلية

  لبلدنا الاقتصادي السيادة تعزيز أجل من إلاستراتيجية القطاعات تطوير-6

   الرقمي التحول  مجال في مندمجة وطنية سياسة إرساء-7

 و ثقافي و سياس ي طابع ذات توصيات تنقصها توجيهيال و الاقتصادي الطابع ذات و التقني الطابع ذات التوصيات وهذه

 . إلانسانية الحقوق  إنكار و الدولة خدام و الريع دولة مع قطعال و القانون  و الحق دولة و ديمقراطية دولة لبناء ضرورتها

 على عملال  يجبف نواجهها التي التحديات و التحولت بحجم املدني للمجتمع حقيقية بادرةمل الوقت حان انه  وأكد

 البعد ذات سواء إلشكالتهم الاستجابةو الشعب صمود لدعم  وطني نضالي برنامج وضع على الصفوف توحيد

 في و الحالي الاقتصادي النظام في النظر اعادة اجل من الدولة على كبير بشكل والضغط  فس يالن البعد و الاقتصادي

  السلوكيات و املمارسات نفس منخالي  جديد تنموي  نموذج ميالد ونحن على ابواب انتهى  الذي التنموي  النموذج

 التشاور  إطار في و الديموقراطية إطار في املدني املجتمع بشراكة مع يكون يجب ان  جديدال تنموي ال نموذجال العقليات،و 

 . جماعيا العمل و الصعوبات طرح اطار في و

 

 

 

 



                                                                                                                            

     

 

 :الثانية المداخلة

  الكبرى طنجة تكتل عضو: الطلحي احمد ستاذاأل

  املستدامة التنمية هدافأ من 91 و 3 لهدفا 91 وكوفيد املدني املجتمع مبادرات

 

ذ
ّ
 معروفين غير آلان لحد ومداه وتأثيراته كله العالم ضرب حقيقي زلزال هو 91 كوفيد أن باإلشارةمداخلته  افتتح الاستا

 وبالتالي نتائج وحددت الاسباب معروفة كانت ولكنها حلول  إلى دتوأ عامليا  تأثير لها كان  قتصاديةالا  9101 بأزمة أشبه

 انها يعني مستدامة وغير كافية غير هي نألا  الحد العالجات و الحلول  الكثير عنها نعرف ل أزمة في نحن بينما عالجها سهل

 تكن لم إن املستدامة التنمية هدافأ اغلب على تقريبا ارتباط له  الجائحة موضوع بأن كذلك ونالحظ النتائج مؤكدة غير

هداف التنمية من أ عشر السادس و الثالث  هدفينال وبالتركيز على ثارآلا و النتائج حيث من وأ الاسباب حيث من إما كلها

 والعدل السالم و الاعمار جميع في الرفاهية و الجيدة العيش صحة بأنماط الجميع تمتع ضمان إلى وينصان  املستدامة 

 التنمية تحقيق جلأ من حدأ فيها يهمش ل مساملة مجتمعات اقامة على تشجيعال إلى انيهدفو ، القوية واملؤسسات

 معالجةف املستويات جميع على وشاملة املساءلة إلى وخاضعة فعالة عدالة إلى الجميع وصول  وإمكانية املستدامة

 بعد باألساس ولكن الجائحة وبعد خالل به تقوم ان املدني املجتمع للمؤسسات يمكن ما زاوية من ستتم املوضوع

 .اكثر بشكل الجائحة

 الصحي القطاع تدهور  على املستوى الصحي فرغم الان لحد مازال او الجائحة مع التعامل ستوى تطرق مل الاول  القسم في 

 ذاك ان إل نعرفها التي الاكراهات كل من بالرغمف الجائحة مع التعامل في نسبيا الجيد باملستوى  فوجئنا ولكن ببالدنا

 انها  حيث للتخطيط السامية املندوبية لتقرير نتائج  وأورد خرى ألا  الامراض عالج حساب على كان الجيد املستوى 

 الحصول  يستطيعوا لم املزمنة باألمراض يناملصاب الاشخاص من  املائةفي  22 ف لالهتمام مثيرة احصائيات اصدرت

 التلقيح سن في كانوا الذين الاطفال امراض من كذلك  املائةفي  06 نسبةو  الصحي الحجر فترة خالل صحية خدمات على

  جانبية اثار  فهذه الصحية الخدمات من يستفدن لم الحوامل النساء من املائةفي  02 و التلقيحات من يستفيدوا لم

 الى دىأ مما خرى ألا  لألمراض تقريبا ظهره دارأ و للجائحة اتجه و كبير استنفار فيه وقع برمته الصحي القطاع أن معنىب

 .91 كوفيد انتجته مما اكثر وخطيرة سلبية تكون  ربما نتائج

 موارد وتوفير الجوائح تهاه ملواجهة دائمة هياكل تثبيت جلأ من يترافع ان املدني املجتمع على ينبغي انه  الىاشار  وهنا 

 .الجديدة مراضألا  ومراقبة والتتبع بالرصد يقوم نوأ, كافية ومالية بشرية

 في  التدهور  نتيجة حيواني صلهاأ الجديدة وبئةألا  منالعديد   نأ وليةأ دراسات من  ثبت املناخية التغيراتفيما يخص و  

 تؤدي زمةأ كلن أ  يعنيهذا   البيئي ر و للتده نتيجة هي املناخية التغيرات و املناخية التغيرات  ونتيجة الجيولوجي التنوع

 البيولوجي التنوع و البيولوجي التنوع التدهور  إلى دىأ املناخي ،التغير املناخي تغيرال إلى دىأ البيئي التدهور  ، اخرى  ازمة إلى



                                                                                                                            

     

 

 و ستعدادإ هناك يكون  ان ينبغي  لذلك البشر عالم إلى الحيوان عالم من مراضأ و ألوبئة كبير انتشار مرة اول  اعطانا

  بالجوائح خاص صحي جسم حداثإ لىع املدني املجتمع ترافع

 عصر إلى فعال دخل العالم بأن الباحثين و العلماء كل يؤكد  ان ويمكن العاملية الصحة منظمة رئيس باألمس كدأ كما

 .لها الاستعداد ينبغي بالتالي الجوائح

 ان واستطاعت تقريبا بسالم خرجت التي اليابان و الجنوبية وكوريا الشعبية الصين اساسا الاسيوية الدول  نموذجف

 ....الخنازير  نفلوانزاإ  سواءا السابقة وبئةألا  التجارب من  لتراكم  نظراو  القبلي لستعدادهم نظرا بسرعة الوباء وق تط

 و املحلي و الجهوي  املستوى  على و املركزي  املستوى  انظمة على إقامة و املخاطر من النوع لهذا الجاهزية  رفع  ينبغيف 

 . املجال بهذا متخصصة  خاصة الاقليمي

 الصحية الوضعية تحسين في املدني املجتمع مؤسسات دور و  الصحي، الوضع تحسين مداخلته حول  من الثاني القسمفي 

 و الحياة أمل ساس يا مؤشرك الاخيرة السنوات في ما نوعا ملموسا تقدما عرف بالدنا في الصحي الوضع ان اكد ، البالد في

 سنة 40 حوالي من انتقلنا حيث كبير تقدم فيه كان الحياة أمل مؤشر لكن و تقدم فيها الاخرى  الفرعية املؤشرات حتى

 فيها يصل الذي اوربا مع مقارنة 76.6 بالضبط 0202 في سنة 77 حوالي إلى الخمسينات فيعند الوفاة  العمر متوسطك

 .املعدل هذا  من قريبين فنحن سنة 02 إلى املعدل

 في نختصرها ان يمكن التي الاختاللت هذه مواجهة على يعمل ان املدني املجتمع على ينبغي و اختاللت هناك باملقابل لكن

 : اساسية ظواهر خمس

 مستشفيات تتركز فيها  التي الكبرى  املدن مابين ساساأ ولكن القرى  و املدن بين ساساأ املجالية الفوارق  هو  ول ألا  

 مشاريع نجازإ في يساهم نأ عليه ينبغي كذلك وإنما الترافع مجال فقط عن ينحصر ل ان املدني املجتمع علىف متخصصة

 كذلك ينبغي و الاولية العالجات و املساعدات لتقديم مراكز تجهيز و بناء مثل الصحية الخدمات من املحرومة املناطق في

 القروي العالم غالب بأنها نعرف الصحي الطب تجهيزات مثل الصحي املستوى  تجود التي املرافق بعض بناء في املساهمة

 يتم الاحيان بعض بل املائية الفرشة على تأثيرات لها الحفر هذه و حفر هناك السائل لتطهير شبكات هناك ليست

 التخلص ينبغي كذلك للساكنة الصحي املستوى  على سلبية اثار هناك يكون  و معالجة دون  العادية املياه هته استعمال

 .. العزلة فكو  الفالحية النفايات وخصوصا املنزلية النفايات من السليم

 كالقوافل بأنشطة القيام كذل الصحي القطاع تجويد وثيرة من الرفع على مباشرة غير بطريقة تصب التي املشاريع هذه

 املياه منابع تطهير النواقل محاربة مثل العامة الصحة حفظ اجراءات الاولية الاسعافات اجل من التكوينات و الطبية

 إلى تفتقد يعني الصحي املجال في تتخصص لم الجمعيات حتى الان لحد لألسف لينبغي جدا مهمة الرصد بعملية القيام

 املوارد توزيع و التجهيزات و للمنشآت خريطة عنها الناتجة ووفيات الامراض انتشار للخريطة الصحية للخريطة الرصد

 .املجالت تهاه في املدني املجتمع ينخرط ان لبد الصحي للقطاع البشرية



                                                                                                                            

     

 

 طفالألا  بسيط مثالب صحيا اكثر املتضررة الفئات هي دخال قلألا الفئات ان معروف كما هو الاجتماعية الفوارق  ثانيا 

في    67.1 بنسبة الغنية الاسرة من املنحدرين الاطفال من للوفاة عرضة اكثر فقيرة أسرمن  نحدرينامل الخامسة سن دون 

 كترأ فقيرة سرأ من املنحدرين سنوات الخمس اطفال و للرضع الوفيات ضعافأ ثالث تقريبا  املائةفي  92 مقابل املائة

 الصحية التغطية تعميم اجل من يترافع ان املدني املجتمع على ينبغي وهنا كذلك الغنية الاسر ابناء من اضعاف ثالث

 مراضألا  او السرطان مثل الخطيرة مراضألا  بعض من العالج مجانية خصوصا العالج في الحق اجل من املواطنين لجميع

 وسائل وتمويل والادوية الطبية للمعدات بالنسبة خصوصا الاحساني والجانب التضامني الجانب من لبدو  املزمنة

 في العالج يتابعون  الذين للمرض ى كمساعدين الطلبة خصوصا والشابات الشباب تطوع تشجيع ينبغي ،كذلك تشخيصال

 .العمومية ستشفائيةإلا  املؤسسة في الاجتماعيين واملساعدين البيوت

 ان املستهلك حماية اتجمعي خصوصا املدني املجتمع على الخاص و العام قطاعينال مابين الفوارق  الثالث املوضوع 

 جلأ من ترافعوال ... ألاسعار ومغايرة فاتوراتال وتضخيم املسبق ألاداء محاربة عدة ظواهر منهاا الفعال في بدوره قومت

 وأ الدخل بمحدودية الخاص الصحي التأمين نظام وخصوصا الخاص القطاع خدمات من املواطنين جميع يستفيد نأ

  .الدخل عدم من

 مألا  عالجات  في تحسن هناك ان من رغمالوب الثالث الهدف  ولوياتأ من وهو والطفل  مألا  صحةاملوضوع الرابع 

 الفئة هلهات املقدمة الصحية الخدمات كذلك الانجاز في ساهمةامل او،النهائي الهدف إلى بعد نصل لم ولكن والطفل

 لتجويد الضرورية املوارد تعبئة و جدا كبير خصاص تعرف التي الاجتماعية املساعدة مجال في التكوين في ستثماركال 

  . الاجتماعية الحماية ومؤسسات للمسنين املقدمة الخدمات

 نعمة االستاذ اديبتعقيب 

 في اهمية كثرالا الدور  له كان حيث الصحي املجال في العام القطاع دور  هميةأ الىفي تعقيبه اشار الاستاذ اديب نعمة 

 اليوم ركتت لم الجائحة حيت أن  الخاص  القطاع دور  تروج كانت التي الايديولوجية املواقف لكل خالفا الجائحة مواجهة

 .تجارإلا لقواعد اخضاعها وعدم عامة منفعة باعتبارها الصحة على الحفاظ يجب بأنه للشك مجال

 الاطالق على خاضعا يكون  ل ان يجب عامة منفعة باعتباره الصحي القطاع على والحفاظ العام القطاع دور  موضوع نوأ

 هذا اللقاحات عدادإ مجال في الربح على املرض ي التنافس موضوع في كبيرة معركة هناك انو  التجاري  التعامل لقواعد

 ملواجهة الفقيرة للدول  املساعدات من كبير قسم ستهالكوإ الفقيرة و النامية الدول  على سلبية نتائج عنه تنتجس التنافس

  .الكبرى  للشركات  لقاحات ثمن املطاف نهاية في ستذهب التي كوفيد

 املتحكمين موقفك الزمن مع بالبدايات حصل ما يتكرر  الاوبئة فكرة كل مع الصحية حجوائ  تكرر ت ان  الثانية النقطة

 الاقتصادي للنهوض السلبية البيئية الاثار لكل كامل انكار هناك ان املناخي التغير من العامليين والاقتصاد بالسياسة

 يعني البعض وكان الوقت بنفس املدمر املنفلت املستمر النمو هذا لكبح حقيقي اجراء اي اتخاذ عن متناعالا  وبالتالي



                                                                                                                            

     

 

 نبئوات الذين للعلماء صاغية اذانا اطالقا يقومون  ل و الحقيقة يعطون  وحدهم كأنهم يتصرفون  كانوا بالقرار املتحكمين

 . الان إليه وصلنا ما وصلنا ان إلى البيئي التدهور  موضوعب

 الاقتصاد هي الاولوية ان يتصرفون  ولزالوا الناس وصحة الاقتصاد بين يفاضلون  لزالوا انفسهم هؤلء اليوم بأن و

 مواجهة السابق في حصل انه خاصة النوع هذا من جائحة ظهور   احتمال في  والخبراء طباءألا  و علماءال يتجاهلون و 

 ي جذر  تغيير دخالإ فوجب الطيور  فلونزاان الخنازير فلونزاان إلى السيدا او الايدز فيروس من بدأ  اخرى  فيروسات

 . املوضوع هذا على وراديكالي

 ولكن املساواة وتحقيق الصحية الانظمة في العالجي والجانب الوقائي الجانب مابين توازن  هناك يكون  نأ بضرورة شاروأ

 تماما املرض انعدام ليست والصحة جدا ضروري  امر هو الوقائي والجانب الصحي والجانب العالجي الجانب بين املساواة

 الصحة منظمة ودستور  وخلفية الفلسفة مجمل  يؤكد وكما املستدامة التنمية اهداف من الثالث الهدف يؤكد كما

 فردية وانماط صحية حياة نماطأ انشاء ايضا ينبغي والرصد الفعالية ةيادوز  الامراض ههواجم ليكفي لذلك العاملية

 . املرض عن بمعزل  نفسها الصحة تحسن و صحية

 االل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

     

 

 :ةالثالثالمداخلة 

 (افورار)جمعية االنطالقة :اوعال اولعيداالستاذ 

 في جهة بني مالل خنيفرة 91الولوج لتعليم جيد وكوفيد 

 

 خالل من نفعل ان علينا جبي ماذا عن جميعا ناتساءل املستدامة التنمية هدافأ بأن اوعال شار السيد اولعيدأ

ألي  الاساس ي املدخل هو الجيد التعليم ان فيه لشك مما الجيد للتعليم بالنسبةف، نعيشه الذي الواقع استقصاء

 . جميعا ستتضرر  الاخرى  فالقطاعات جيد تعليم هناك يكون  لم اذا لذلك تنمية معادلة

 وتقييم تتبعوتقوم ب  خنيفرة مالل بني داخل تشتغل  جمعيةال ألن اول خنيفرة مالل بني جهة ملوضوعا ختيارسبب اذكر و 

 . 90 الجهات بين من 99 الرتبة تحتل التعليم ناحية من الجهة ألن كذلكمن حيت التعليم   خنيفرة مالل بني جهة

 مالل بني لجهة بالنسبة التالميذ تمدرس متوسطف 906 الرتبة حتلإ التعليم ملسألة بالنسبة املغرب ان نعرفكما ف

 مالل بني جبهة داخل 2.64 وطنيا التالميذ تمدرس املتوسط ان نعرف  91 كوفيد قبلف جدا خطيرة مرتبة يحتل  خنيفرة

 السهل بتضاريس تتميز خنيفرة مالل بني جهة ان نعرف للجهة املشكلة الخمس قاليمألا بين ما يتفاوت وهذا 4.02 خنيفرة

 منطقة السهل من قليل فيها و الجبل من كبيرة نسبة وخنيفرة املسالك وعرة جبلية منطقة ازيالل قليمإ مثال والجنوب

في  22 و في املائة جبلي مالل بالنسبة لبني الفوسفاط هضبة من تتشكل منطقة خريبكة سهلية منطقة صالح بن الفقيه

 نحن سنة 90 هو املتقدمة الدول  في التمدرس ملتوسط فبالنسبة اخرى  تفاوتات يعطي للمجال التنوع هذا املائة سهل

 اللي الشاب او التلميذ ان يعني9.04 الرقم يتجاوز  ل التي الجهة داخل مناطق وعندنا سنوات ست عن ما دون   نكلم لزلنا

 . 9.04 التمدرس معدل ليتعدي فمافوق  سنة 92

 اللوجيستيك غياب و الصحية والدروس عن بعد  الطوارئ  مرحلة فمع  الالتحاق وعدم الانقطاع من بها لبأسبنسبة 

 يعاني سكان بعض املناطق غياب او ضعف  جبلياقليم  ازيالل اقليم مثال ان نعرف املتعلم ولذى املدرس ىلد سواء

 مالل بني قليمفإ ،لألنترنيت يومية تعبئاتضرورة التزود ب مامأ انفسهم قد وجدو  التالميذف الهاتفلشبكة  تغطيةال

 . وطنيا موجودة نسبة اكبرب الهشاشة و الفقر مؤشراتي ف الاخيرة املرتبة تحتل خنيفرة

 وهناتكن في الحسبان  لم املناهج رقمنة ، بعد عن التعلم  الابناء تتبع في سرألا  انخراط ضعف في  اختاللتظهرت  كما 

 ؟الرقابة في الدولة هي ينأ نتساءل

 ؟كما اشير اليه قبال بيداغوجية جودة ذات القنوات فعال هل 

 معاناةمع  الجائحة هذه في الاقليمية و املحلية سواء انواعها بشتى الترابية املجالس انخراط ضعف لحضنا  فكما 

 مشاكل ظهرت الدراس ي املوسم بداية ومع، الالكترونية اللوحات و باملجان نترنيتألا  رتوفي لم التعليم في النائية املناطق



                                                                                                                            

     

 

 التحتية ،البنية بالتناوب التعليمرغبتهم في اختيار  عن عبروا الاسرمن  املائةفي  12 خنيفرة مالل بني جهة مثال اخرى 

 .العمومي التعليم الى الخصوص ي التعليم من اضافة للنزوح الكبير  هذه الرغبات  مسايرة على قادرة تكن لم للمؤسسات

على  انعكس بالتناوب هذا الشكل الدراس ي  كانت التدريس وطريقة  املائة في 22الى الاستيعابية البنية تقليص فقد تم  

 املوارد ،قلةاملدرس ي  النقل وفرت التي الجماعات لبعض الطفيفة املبادرات بعض باستثناءف، التالميذ جودة تحصيل

 جدا ضعيفة كانت لها مخصصة كانت التي والتعقيم النظافة مواد نقص التقنيين املساعدين كذلكو  املدرسة في البشرية

 التعليمية املؤسسات داخل الصحة وزارة دور  ،غياب بالجائحة للتحسيس املؤسسات داخل املبكر التشخيص انعدام

  املقبلة الايام في ستظهر هذه الاوضاع  نعكاساتفا املناهج بنفس فقد تم الاحتفاظ الجائحة مع هايفيتكيتم  لم ،البرامج

 الترافع اجل من التشاركية الديمقراطية لياتا تفعيل ظهرت الحاجة ل الظروف هذه ظلي ف املدني للمجتمع بالنسبةف

 من لنا اتيح ما كل لاستعموا الاليات تطوير كذلك مدني كمجتمع علينا  يجبو ، البشري  العنصر في الاستثمار ضرورةو 

كالفوارق املجالية في   معينة قضايا اجل من تكتلوال قوانينال تغيير اجل من لترافعل ، التشاركية الديموقراطية اليات

  لن. ايضا  عليها ترافعوال التعليم مجانية اجل من لاضالن يجبو . الفرص تكافؤ هناك كنتيجة عدم تعطي التعليم التي 

  . العمومية املدارس و الاسر بين قعالوا والصراع الخصوصية املؤسسات جشع أظهرت الجائحة

  نعمةاديب  االستاذ تعقيب

 الحاجات مع تناسببما ل ي التعليم ملشكالت معالجات اقتراح مخاطر عن و الافكار  بعض على النظر لفت في تعقيبه 

 واستخدام بعد عن التعليم بموضوع لسيما الاتجاه بهذا التفكير لدفع كورونا جائحة ستخداموإ باستغالل الحقيقية

 .التكنولوجيا

 ادخال.  بالنا عن تغيب ان ليجب التي الاولويات تهاله اخرى  مرة الرجوع يجب مشكالت من نواجه ماوأشار ان  

 وبين الناشطة الاساليب على املدرسين تدريب وبين هذا بين تارنخ ان علينا كان اذا ولكن جيد مرأ  التعليم الى الحواسيب

 هو الانسب الحل ان على فالحديث ، التكنولوجيا نختار ول الاخيرة في نظري  هذه سنختار الابداعي التفكير تعزيز

 نأ يجب ما  هو  الحياة مدى التعلم بعملية او التعليمية بالعملية التكنولوجيا ،استخدام خطر ذلك في و بعد عن التعليم

 لدينا كون ت ان يعني بعدها و كورونا وأثناء كورونا قبل التربوي  الاصالح استراتيجية في ومدمج عضوي  مكون  يكون 

 .  الاهداف واضحة الاستراتيجية وهذه استراتيجية

 لألطفال بالنسبة خاصة البشري  التفاعل عن الاستغناء فكرة نقبل ان الاطالق على يمكن هي انه ل الثانية النقطة

 وملونة فنية بطريقة معلومة تلقي ليس ،املوضوع ضرورة لتكون  قد املدرسة ان بأفكار نروج نأ يعقلفلى  واملراهقين

 بالتالي و بأصدقائه احتك اذا إل تكتمل ل الطفل شخصية الناس بين البشري  التفاعل على عيشجالت هو الاساس ي

 البعد فعالية على التكريس وليس الناس بين الاجتماعي والتضامن البشري  التفاعل لتعزيز مبتكرة شكالأ الى فالحاجة

 كل وتتجه الخاص بالتعليم خاص الربحي لالستثمار اساسيا مجال كان التعليم الان الثالثة الفكرة الحل بأنه وتصويره



                                                                                                                            

     

 

 الاساس هو العام القطاع انا تبين الصحة مع حصل ما التعليم مع فحصل الخص التعليم حصة زيادة نحو الان الدول 

 بحالة وتكون   تعاونية بأشكال تدار التي املدارس من بإشكال ايضا نفكر ان يجب ولكن قدراته من نزيد و نعززه ان وينبغي

  . خطورة اكثر تصبح الجائحة في ايضا التي الكبيرة الضخمة مؤسسات عن البحث بدل دائم تفاعل

 

 :الرابعةالمداخلة 

 جمعية تطلعات نسائية :النديشي  حياة ستاذةالا

 مقاربة النوع والتنمية املستدامة

 بالوضعية ارتباطا و الصحي الحجر بزمن النساء وضعية على الضوء  النديش يالسيدة حياة  تسلط في بداية مداخلتها

 .السياق هذا في مدني كمجتمع به مالقيا يمكن ما ألهم وتطرقت وايضا الاعتيادية

 و الجنائية السياسات فيها بما العمومية السياسات في قراءة هو اليه نتجه ان يمكن ما فأول  ساءالن لوضعية  قراءة ففي 

 الحالية للخطة باإلضافة 0 رامكا و 9 رامكا سواء القطاعية والبرامج الخطط في املالية اسةيالس و التشريعية سياسة

 مامناأ مازال انه جليا  نييتب والذي وشموليتها موميتهاع في اءالنس وضعية لنا تعكس والتي الترابية البرامج في حتى ايضا

 القوانين مختلف بأن نجد التشريعية السياسات مثالف، الرجال و النساء بين الفجوات زالةإل  طويل املسار ومازال الكثير

 في متضمن غير مستويات مختلف في  لحقوق ل الولوج من سواء فيها النساء وتمكين تمييزية بنود فيها مازال اليوم غاية الى

 املجال في ايضا املدنية حقوق  مثال املدني الشق في خاصة حقوق  انتزاع يتم احيانا وربما ، لةيضئ بنسب إل التشريعات

 الحجر زمنفي  ولكن النساء لوضع تطور ملموس هناك ان تبين تقاريرال ان ،صحيح السياس ي املجال في الاقتصادي

 البرامج مع يتالءم ل الدولة على املفروض الواجبة العناية بذل وبأن النساء مع الدولة التعامل لواقع التعرية تم الصحي

 . والخطط

من  مجموعة ألن النساء ضد العنف ومع التمييز مع الدولة تعاطي في ارتجالية عرفت الحجر فترة ان ولحظت 

 الفترة في للعنف تعرضن التي النساء امام استقبال في تقليص نالحظ حينما ربما التي الفترة هذه في وضعت سياساتال

 لم الباب سد هناك كان العدالة الى يلجون  الذين النساء مسألة مواجهة في ابوابها اغلقت املحاكم جميع للحجر الاولى

 هي التي املساواة و التضامن وزارة ضمن الارتجالية هذه ضمن من نالحظ.  فترة مرور بعد الا شكاياتهم تقديم من يتمكنوا

 هذه في النساء وضعية لتتبع الاوائل ضمن تكون  ان يجب كان التحسيسية الحملة ان نالحظ النساء على الوص ي القطاع

 على انه وجدنا ولكن الصحي الحجر فترة في النساء لوضعية صرخة بيانادلى  املتحدة لألمم العم الامين وان خاصة الفترة

 .الكارثة هذه زمن في النساء مع للتعامل تصور  هناك يكن لم املغرب الوطني املستوى 



                                                                                                                            

     

 

 على ونصف شهر بعد من كانت الحجر زمن في النساء ضد العنف مناهضة اعلنتها التي التحسيسية الحملة حتىف 

 في اشخاص بين الخلط يعني الخصوصية في احترام هناك ليس ولكن النساء قبلتست كانت الاحتواء املراكز ايضا الجائحة

 لبروتوكولت يحتاج العنف ضحايا النساء مع التعامل نأ جيدا نعلم ونحن العنف ضحايا  نساءال و الشارع وضعية

 . الوضعية هذ تجاوز  عن واقتصاديا واجتماعيا نفسيا تمكنها ان ملمكن معينة وخدمات وطريقة

 املجالية عدالةال تراعي فهي لم  لألسر املخصص الدعم للملف تدبيرها في حال بأحسن تكن مل الحقيقة في املالية وزارةف

هناك  ان الاعتبار بعين تأخذ لم املكلفة  لجنةا ان باإلضافة النساء من ملجموعة الجغرافي البعد ايضا في اعطاء الدعم 

 الذي الوحيد هو كأنه الاسرة رب على يركز كان ، املهمشة الاسر يخص فيما ذلك غير الى..  ذكي هاتف على ن تتوفر  ل نساء

 العناية وبذل وحمايتهم النساء تمكين الدولة واجب من بان جيدا نعلم اننا حين في الدعم من الاستفادة عليه يجب

 . الخدمات لبعض فقط الولوج مستوى  على وليس املستويات مختلف على حقهن في الواجبة

قد ل يصل  التلفزة وحتى هاتف على ن لتتوفر  ربما فهن القروية للفتاة الاعتبار بعين تأخذ لم التعليم مجالي ف ايضا 

 من التمكن وعدم دراستهم تتبع في الفتيات حظوظ قللت اخرى  وأسبابهذه  كبيرة الاسرة كانت اذا دورها ملشاهدتها 

 بعدها سنة وجاءت الدروس تأخذ لم معينة فترة في ألنه الصدمة العودة مثل السنة بداية كانت السنة هذه مواكبة

 .كارثية جد نتائج انها سنرى  وبالتالي جديدة برامجب

 النساء للمجتمع ألاساس ي للمكون  لتعاطيها وذلك 91 لكوفيد الوضعية هذه في حال أفضل في تكن لم أيضا الصحة وزارة 

 إلايجابية و الجنسية للصحة تتبع هناك تكن لم و املرض من محددة معينة حالت فقط تقبل كانت التي و معين وقت إلى

 الحجر فترة في طبية شهادة على الحصول  للنساء بالنسبة الطبية الشواهد إلى باإلضافة الفترة في هذه يكن لم للنساء

 . النساء حقوق  عدت أضاعت بالتالي و مستحيل شبه أمر كان الصحي

 بتطهير القيام على يرتكز فقط هادور  كان و الجائحة أثناء جندرةال على تعمل لم الفترة لهذه في أيضا الترابية الجماعات 

 هن والتي املتضرر  البشري  العنصر في تفكر لم و املادية الخسائر ميتقيل الحجر نهاية إلى رتظانت و إلايواء مراكز بعض

 املتخذة التدابير ألن النساء عيش ستوى م على انعكاس لها كان و العمومية بالسياسات تتعلق املسألة هذه طبعا النساء

 ولوج إمكانية بالتالي و الكريم العيش في حقهم من النساء من مجموعة بإقصاء قامت الاقتصاد شق في الدولة قبل من

 لم و بالسهل ليس ش يء ساعة 04 املعنف مع العيش أن نعلم نحن و البيوت داخل ضافة للعنف إ النساء لحقوقهم

 .التهديدات ازدادت و املعنف مع نهار ليل يتواجدون  الالتي النساء من الكثير مخرج هو الذي و العامل هو الوقت يضل

 من العديد شناايع قد و العمل في استمرارهم و كورونا بفيروس إلاصابة لخطر تعرضهم و باملعامل النساء وضعية وأيضا

 .املوضوع بهذا ارتباطا فعله يمكننا ماذا إذا حالتال

 مختلف و الجنسين بين املساواة مأسسة  أجل من اشتغاله و للترافع ألارضية يجهز أن يجب املدني املجتمع دور  أول 

 نشتغل  أن يجب و الوضعية عشنا نحن و وإلاحصائيات تقاريربال سواء متكاملة معرفة لدينا تكون  أنو  العمومية البرامج



                                                                                                                            

     

 

 يذهب أن يجب نادور  و عانتها التي شكالتل إ والصحي  الحجر زمن في النساء وضعية دراسة و وتقارير أبحاث على

 و الفترة هذه في النساء وضعية على انعكس الذي و الاحترازية التدابير ساد يذلا الارتجالي الطابع على الدولة كمساءلت

 و تكفلية و حمائية و استباقية سياسات تضع أن الدولةعلى يجب  أيضا و النساء ضد التميز على لنشتغ أن يجب أيضا

 هذا أشكال ملختلف يتعرضن اللتي العنف ضحايا النساء خاصة و الكوارث و ألازمات وضعية في بالنساء للتكفل جزرية

  الفترة هذه في التميز

 عبر الترابية الجماعات تدبير في أساس ي مشارك أضحى املدني املجتمع الترابية الجماعات على مستوى وصت ايضا انه وأ

 املواكبة على والاشتغال ميزانياتها و البرامج بجندرة الترابية الجماعات إلزام فيجب النوع مقاربة و الفرص تكافئ هيئات

 فترة مواكبة و الظاهرة رصد و الاجتماعي النوع مقاربة و املرأة ضد العنف املناهضة البرامج و التدابير ختلفمل إستجابة

 الاختالف والتنوع لدى  الاعتبار بعين تأخذ منصات عبر أيضاو  العام الرأي إطالع بإحصائيات جاءت التي و الصحي الحجر

 .ايضا ألامازيغية مع ادراج  نساءال

 نعمة ديبا لألستاذ تعقيب

 يمكن ل أنه الاعتبار بعين نأخذ أن يجب  0202 أجندة ور منظ من الجنسين بين املساواة قضايا للتعاطي مع صرح انه 

 من املرأة تمكين و الجنسين بين باملساواة الخاص الهدف ألن 92 الهدف عن مستقل بشكل الخامس الهدف مع التعامل

 أن يمكن ل الجنسين بين املساواة هو ان بسيط لسبب ضروري  أمر هذا عام بشكل املساواة عن تحدث و 92 الهدف

 ل يكفي لن لحظة في املرأة وضع من تحسن و تقدما تشكل و تحصل قطاعية أو جزئية تحسينات عن الحديث و تتحقق

 كافة على املجتمعي لتحويل مسار سياق في إل تتحقق أن يمكن ل حقا الجنسين بين املساواة وبلوغ تحويل عملية

 حتى املعتمدة إستراتجيات أن املجال هذا في هناك بالتالي و ثقافيةال و جتماعيةالا  و قتصاديةالا و سياسةال املستويات

 استنزفت ربما و قليال متقادمة أصبحت ربما الجنسين بين املساواة قضايا مع والتعامل املدني املجتمع أوساط في آلان

 قد التقدم في هذا املجال بهذا الشكل  إستمر إذا تؤكد لتقارير وفي قراءة  جزئية تقدم لتحقيق إمكانياتها و قدرتها

 .الجنسين بين املساواة إلى نصل لكي سنة 922 ألى نحتاج

 في مختصا نفسه يعتبر و يعمل ل من عموما املدني املجتمع منظمات إستراتيجيات في تغير هناك يكون  أن يجب لذلك 

 بشكل بعمل من و الجنسين بين املساواة ضمنها من و كلها باملساواة معنيا نفسه يعتبر أن الجنسين بين املساواة قضايا

 ظل في الجنسين بين املساواة نحقق أن الاحتمال تصور  أن اعتبار عن يكف أن أيضا يجب الجنسين بين املساواة في خاص

 و بالضرورة شامله عملية هي تمكين و أخره إلى و الكبار و الصغار و الطبقات و الجهات بين باملساواة تعترف ل سياسات

  . املجال هذا في املدني املجتمع إلاستراتيجيات تغير

 

 



                                                                                                                            

     

 

 

 :المداخلة الرابعة 

 المتوسط طنجة ناءيبم البشرية الموارد مدير و خبير :الجمعاوي مونيم السيد

 سابقا

 علي كوفيد تأثير ميدانية نتائج املستدامة التنمية مواكبة و الشاملة الاجتماعية الحماية

 في مجال السيارات بطنجة ألاجراء

 طنجة ناءيبم السيارات قطاع في ألاجراء على 91 كوفيد اثار حول   بحث عن عبارة هيشار السيد ميمون ان مداخلته أ

 مهيكل قطاع هو راتاالسي قطاع و ناشئة صناعية مدينة طنجة باعتبار جاء  السيارات قطاع و طنجة مدينة اختيار انو 

  املغربية الصناعة في

 لينو للمسؤ سماع صوت املستخدمين في مجال صناعة السيارات واملؤسسات العاملين بها  وايصالها هدف الدراسة إ

 .لتجاوز هذه الازمة 

 الشركاء الاجتماعيين  املسئولينالحاجات  لتوجيه ,الافاق,الاكراهات ,الوضعية : الفهم الجيد للقطاع 

 91التي على  النقابات للترافع من اجلها من اجل تجاوز مخلفات ازمة كوفيد  وألاهدافتحديد املجال 

الشركات والجمعيات والنقابات املؤسسات  ممثليالعمال  ممثلي:الدراسة  هدهتم اشراك كل املعنيين في وقد 

 اقتصاديا اجتماعيا نفسيا :العمومية من بينها الانابيك بعض الاطباء للتحديد الدقيق لكل املشاكل التي طرحتها الازمة 

 .الوضعية العامة للعمال في ظل الازمةال على شكل استبيان لرصد سؤ  66ايضا تم صياغة 

 .مجتمع مدني  جمعية أليمن العمال غير منتمين   املائةفي  01ستبيان ان في من بين مخرجات الا 

بر كمن أ غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع العلم ان قطاع السيارات املائةفي  7ايضا 

  .نظمة الضمان الاجتماعيالقطاعات الذي يسجل عماله في أ

من التعويضات كما  يستفيدواهذا خلق مشكل خالل الجائحة حيت انهم لم ... ابيك الان:بعقود غير رسمية  املائةفي  7

 املسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي 

 :الاقتصادي للجائحة  للتأثير بالنسبة 

o 40 توقفوا مؤقتا عن العمل املائةفي،  

o 07  نقصا من ساعات العمل والراتب عرفوا املائةفي،  



                                                                                                                            

     

 

o 92  عملهم  فقدوا املائةفي، 

o من العاملين نقصت قدرتهم الشرائية املائةفي  07و،  

 :التوصيات 

  91العمل على نقص التعرض للعدوى من كوفيد،  

  هشاشة الاكثر العمل على توفير دعم للعاملين، 

 دعم الانشطة الاقتصادية،  

 تحديد الشركات والعمال الغير مصرح بهم،  

  العمل على ارساء حماية اجتماعية مناسبة وبناء نظام  تامين عن فقدان الشغل، 

 تقوية املؤسسات الرسمية وتشجيع الحوار الاجتماعي، 

  بناء استراتيجية تواصل نقابية فعالة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

     

 

 

 الخامسة :المداخلة 

 رئيس مركز ابن بطوطة  :السيد عدنان معز 

 السياسات العمومية تقييم عدالة:تقديم بارومتر 

 

 ةيالحكوم الادوارمن  مجموعة نهيارإ صدمة مامأ جعلتنا  91زمة كوفيد الى أن أ باإلشارةابتدئ السيد عدنان مداخلته 

وهذا جعلنا ، حدأ فيها يهمش ل مساملة مجتمعات إقامة على تشجيع انه على 96 الهدف ميقيت جعل وهذا املؤسسات و

 بناء في نناأ هل و التنمية في و ، الثروات توزيع في كثرأ عدالة هناكستكون  بعدها ما و كورونا مرحلة هل  نتساءل

 الترابي املستوى  على وخصوصا للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة ؤسساتمل نؤسس ان استطعنا الديموقراطية

 و الحكومية للمؤسسات فعل ورد العمومية السياسات مؤشرات رصد على يعمل مدني مجتمع هناك الجائحة ،مرحلة

 ، الوضعية هذه مامأ الخاص القطاع

 مدينة وهي املدينة عانتفقد  ، الصحة الى لولوجل الحق فيو ةيالصح فقار امل في كبيرة اختاللت عرفت مثال طنجة فمدينة

 تبين الجائحة مامأ لكن ، املرض مواجهة اجل من اجهزة غياب  رغم مرألا  تدارك الصحي القطاع وقد حاول  مليونية

 ضعيفة الشرائية القدرة مؤشر و  مرتفع الامية معدل بلدنا فيف ، كترونيةلالا وألاجهزةالصبيب  مستوى  على كبير اشكال

 السنوات في كانت الاشكالت وهذه مستمرة ازمة في ألننا الحيطة اخذ يجب لكن و بعد عن للتعليم امكانات توفير صعب ،

فقد  الفقر مسألةو  الشغل بسوق  ارتباطه و التعليم جودة حول  نتساءل يجعلنا وهذا ، الش يء نفس السنة وهذه السابقة

 . املهيكل القطاع في خصوصا كبيرة هشاشة هناك ان تبين

 الفئات من مجموعة ان يتبين هذا و املالي الدعم من نصف و ماليين 4 إلى وصلت كورونا زمن في الدولة  ان أشار أيضا  

 ان تبين لحظة في ألنه الترابية للجماعة الاختصاصات مع ارتباطهب، الجوع على القضاء مسألة ، تعاني لزالت املغاربة

فقد  الالئق الغير العمل مسألةوايضا .الخدمة خارج الجماعات الترابية  وأصبحت توقف املغرب في الديموقراطي النظام

 ل في فترة الجائحة ،غتم تعطيل جزء من مدونة الش

 فترة في منها جزء تعطيل تم الشغل مدونة عرفتها التي الاشكالت و التشغيل مستوى  على الاشكالت وصفا لبعض  وقدم 

 وحرية تعبيره حرية في تقييدا عرف ويتابع يرصد الذي املدني املجتمع حتى ، كبيرة هزة عرف الديمقراطي نظامنا ، الجائحة

 مامأ كان الذي الكبير الجيش من و التلفزة من يطالعنا الخوف اصبحف الخوف ثقافة عرفت املرحلة و لألنشطة ممارسته

 وضع جلأ من تقنيات على الاشتغال من بد ل و كان فلهذا ، هلع خلق الشوارع في املدرعات ايضا واستعمال ، املرحلة هذه



                                                                                                                            

     

 

 املستوى  على ايجاب هناك فعال هل تقييمها و التتبع و العمومية السياسات رصد اجل من تقنية موضوعية مؤشرات

 .اخفاقات هناك انه ام الترابي

 انطالقا هاداتم اعتم  اساسية محاور  خمس هناكف تقييم و تتبع اجل من عليه الاشتغال تم بارومتر تم اعتماد  فلهذا 

 و املؤشرات تحضير فيها كان التي الثانية املرحلة و العام للسياق الاولى املرحلة في كانت التي البارومتر انجاز اداة من

 . اولي تقرير انجاز ثم تحليلها ثم املعطيات جمع ثم اعتمدناها التي الاستمارة و املقابالت اطار في املوجهة الاسئلة

 

 

 

 :رئيسية مؤشرات فهناك املؤشرات منظومة علىل اشتغالا تم   بأنه واوضح ،

  : رئيسية مؤشرات ثالث التشغيل قطاع مؤشر مثال 

 للتشغيل جهوية مراكز احداث ، 

 الخارجية و الداخلية الاستثمارات جذب،  

 التشغيل قطاع جودة عن الساكنة رض ى نسبة ،  



                                                                                                                            

     

 

 املرجعي الاطار املستدامة التنمية هدافأ ستحضارإ مع باملوازاةاعتمدت  التي الفرعية املؤشرات من مجموعة و

 على تاتيرها مدا و العمومية للسياسة الحقيقي التقييم تعطي حسابات في ندمجه تجعلنا التي املرجعية للمؤشرات

 ،الساكنة

 يكن لم اذا عليه نعتمد دولي مؤشر او وطني مؤشر هناك كان فاذا املؤشرات لوضع املعيارية للمراجع تحليل هناك فكان 

 فعال هل نقول  تجعلنا التي للمؤشرات منظومة هناك انه معنى مجال 90 طريقة هذه و للمنطق اقرب مؤشر على فنعتمد

 نكون  حينما لئق، بشكل تنزيلها متي العمومية السياسات ان و حقيقي و فاعلة. املؤسسات هذه ان هل و املؤسسات عمل

 مؤشرات خمس هناك كان التكوين و التربية مرحلة ففي ، وعلمية موضوعية بطريقةيتم   تقييمفال املدني املجتمع في

 نحن ، املجال من واحد مؤشر هي التقرير هذا في املوجودة الارقام هذه ان نفهم كي و الساكنة رض ى هو واحد مؤشر

 هو طنجة ساكنة ان من القطاعات التي ل ترقى لرض ى  لحظتم اذا مجال 90 هناك الساكنة رض ى مؤشر بتقييم خرجنا

للقطاع  ارتياحها عن عبرت التي فقط  املائةفي  00.04 حيت ان  الصحي القطاع هو قطاع اقل و التكوين و التربية قطاع

 :  الصحي في املدينة 

  

 

 و  التربية قطاع ايضا هناك قطاع اقل هو طنجة مدينة في ولكن نتقاسمه الوطني املستوى  على ربما اشكال هناك ان معنى

 طنجة مدينة التشغيل قطاع ان رغم التشغيل قطاع الابتكار و الصناعة قطاع الثقافة، قطاع املتوسط من اقل  التكوين

 ورض ى انعدام من يعاني هذا ورغم ، املهيكل الغير و الخدماتي و السياحي القطاع الى  افةباإلض صناعية مناطق  تعرف



                                                                                                                            

     

 

 فهناك العمل ظروف مسألة و الشغل عقود و الشغل العالقات في اشكالت هناك ان تبين اخرى  دراسة هناك و الساكنة

 .التشغيل قطاع عن راضية غير الساكنة ان تجعل اشكالت

  تجدون ضمن املرفقات على املوقع الرسمي للفضاء الجمعوي البارومتر املشار اليه في هذه املداخلة كامال 

 

 

 

 

 

  نعمة اديب ألستاذا 

 على الحصري  تركيزنا من كثرأ املساواة و العدالة فكرة نعمة انه من الضروري دراسةديب أكد السيد في تعقيبه أ 

 ان روري ضمن ال  الاقتصاد و املجتمع في الهيكلي التحول  و املساواة و العدالة فكرة ندرس ان نريد حينما ، الفقر دراسة

 . الغنية الفئات سلوكيات دراسة حياناوأ ، الثروة توزيع هرم و الاجتماعي الهرم توزيع مجمل ندرس

 الصعيد على متكيفة كانت املؤشرات اذا خصوصا ممتازة فكرة انها اعتقد  البارومتر موضوععلى  بتعقيبه مايتعلق في 

 ش يء استخدام ضرورة ، تسهيل ولوج املواطنين لالحصائيات  اقترح و ، ش يء على يدل الرض ى مؤشرات ايضا و ، الوطني

 و تستفيد هي التي الحكومة فاذا يستطع املواطن البسيط فهم ومطالعة التقاربر والاحصائيات  لم فان  للمواطن، سهل

 موضوع هذا الاجندة  مع تنابعالق يتغير ان يمكن الذي ما سؤال طرح ،0202 جندةا بموضوع يتعلق فيماو  ، املواطن ليس

 نفس حصل الالفية هدافأ مع انه النظر لفتو  ، الاهداف تحقيق على تداركنا على اكثر تأثيرا سيترك كوفيدف اساس ي

 ما زال الحديت ذلك رغم ، الفقر ملكافحة تقدم حققنا انه 0292 سنة التجميل رغم الالفية هدافأ تقييم عند. الش يء

 . عليها السيطرةيتم  لم خارجية عوامل تعتبر عوامل ثالث في  نواقص او قصور  عن

 ان بدل بالتالي و النزاع و الحروب كل بذلك و 0229سنة نيويورك اعتداءات احداث على املسؤولية من بجزء فتم القاء 

 و الانمائية الاهداف تحقيق على كبير اثر ان لها  حيت اعتبرت الايدز مرض على الثانية املسؤولية و زادت الحروب تخف

 ان يمكن هل ياترى  ،لكن  املالية و الاقتصادية الازمة ثم الطاقة اسعار ازمة ،0227/0220 ازمة على الثالثة املسؤولية

 الفقر و ستتقلص الالمساواةان   مثال كان من التوقع  املذكرة تم اقرار ملا 0292 سنةفي  ،هل املعاصر عاملنا في نتخيل

 هداففأ كورونا عن النظر بغض و، طموحة اهداف فهي ، صحيح غير تخف، الحروب و نضبطه املناخي والتغيير ايضا

 التي القلية الاهداف ،تحقيق املوضوع مؤشرات حسب املستدامة التنمية لتحضير الكمي الانجاز و املستدامة التنمية

 الاقتصادية بالسياسات اجذري ويالتح تتطلب ألنهاتتحقق  لن انها معروف كان والسلم زدهارالا  بكوكب عنها معبر

 . الحكم بأنظمة و والاجتماعية



                                                                                                                            

     

 

 لم الامر بحقيقة لكن سابقا موجودة كانت والتي القصور  عمليات كل عليه يعلق سوف الذي جبل ستشكل الان كورونا 

 حقيقية نية هناك يكن لم انه اهم هو ما ان ، املوضوعة املستدامة التنمية اهداف تتحقق ان يمكن ل و باإلمكان يكن

 الربح لهدف التغليب ديناميات و الهيمنة و التسلط ديناميات و الالمساواة ديناميات و الاستقطاب ديناميات لتغيير

 .للتنفيذ ليس مكتوب كالما ذلك ،كان عداه ما على الاقتصادي

فقد كان الاتجاه العام نحو القطاع الخاص وخوصصة كل القطاعات لكن كورونا كشفت الدور املحوري للدولة 

 .الصحة والتعليم  مثلوضرورة تعزيز دور الدولة في قطاعات اساسية 

 .وتراجع حقوق الانسان مقابل هيمنة الرقابة الالكترونية على الفاعلين الحقوقيين 

الاجندة  ةيماهفي مقابل تبرير التراجع بحسابات تقنية وجزئية لكن  0202مبادئ اجندة  كل هذه التوجهات هي عكس

 .ليست في الجزئيات فهي اجندة شاملة 

الان اكتر  ألننالتحويل العالم تحويال جذريا (تحويل عاملنا ) لألجندةفالجائحة اظهرت ضرورة تفعيل الطابع التحولي 

 .ل اقتصادية  ثقافيةحاجة لحلول فكرية 

 

 يةختامكلمة 

 

 و آراء و تحليالت لنا تكون  ان هو  الهدف اكد رئيس الفضاء الجمعوي ان   اللقاء في القيمة التدخالت بعض الشكر على

 هذا املغربية، الحكومية الالتزامات و املستدامة التنمية هدفأ مع و الوضع هذا مع للتعامل  الجوانب متنوعة  تجارب

 التي ألاحداث من عدد عاش املغرب ان كون  هي و سابقا ذكرت التي تخوفاتال بعد أكد فعال ان بين اللقاء لهذا الاتجاه

 و الصحة مجال في سنين منذ بنيت التي السياسات بعض هشاشة مجتمعنا، في الهياكل بعض هشاشة جهة من بينت

 كبيرة قطاعات وتهميش عشناها التي الحالت لهذه تدبير طريقة حتى وهشاشة الاجتماعية والحماية التشغيل و التربية

 الفئات هذه ،الترافع مجال في يعمل الذي املدني كاملجتمع كاملنتخبين القطاعات هذه الجائحة، هذه تدبير في دور  لها التي

 جدا، مهمة املتدخالت واملتدخلين إليها اشار التي النقط بعض الحال بطبيعة و الوباء هذا مع التعامل في تجاهلها تم

 و قتصاديةالا حقوق ال مجال يخص فيما حيوية قطاعات تهم التي املؤشرات و املعطيات في تراجع نحن نعرف أولف 

 مع التعامل في الفوارق  تفاقم الوطني، التراب جميع علي لوحظ الذي التمدرس تراجع التعليم، مجال في جتماعيةالا 

 املهيكل الغير القطاع هشاشة العام القطاع في تعمل التي الفئات و القروي العالم يخص فيما التعليم إلى الولوج إمكانية

 و ، الوضعية هذه به يواجه ان عنده سيمكن الذي املناسب بالقدر املجال هذا في الحكومي الدعم من يستفد لم الذي

 في السائد هو كان القرار تمركز ان تبين ،حيث الترابي و الوطني املستوى  على الحكامة مع التعامل طريقة هشاشة



                                                                                                                            

     

 

 العمومية،  السياسات مستوى  علي التمركز تدبير ، وسعةامل الجهوية تدبير شروعال في اننا رغم الوضع، هذا مع التعامل

 مع تعاملت سياسات بناء الساكنة، مشاكل  من قربا اكتر تكون  ان يجب التي و الترابية السياسات و الجهات دور  تدعيم

 جميع علي القوانين جميع وفرض عامة بأهداف فقط ليس و الترابية املجالت هذه بخصوصية الترابية املجالت

 و للقطاعات الخاصة الحاجيات بمعرفة الذين لهم  الفاعلين تهميش الوقت نفس في و يعيشونها الذين. املواطنين

 يأخذ الذي محكم جهوي  تدبير على و الوطني املستوى  علي مركزة تكون  القرارات بعض ان نجد حيث الترابية املجالت

 مهم رهان هذا عامة بصفة الجمعيات على و  الجمعوي  املستوى  الترابي،على املستوى  على الصعوبات  الاعتبارات بعين

 تهم مثال القطاعي املستوى  على هلن القطاعي و الترابي ملاذا القطاعي و الترابي املستوى  على الاشكالت نتملك كنا ألننا جدا

 الشأن و املحلي الشأن تدبير في مسؤولية و قرار لهم  الذين السياسات تهم الترابي املستوى  على  الحكومة سياسات

 وطنيال املستوى  على الكبرى  الرهانات باعتبار تأخذ نظرة لنا لتكون  الجهات مستوى  على دورنا نعزز  ان يجب ولهذا الترابي

 ، املغرب مناطق جميع في  الساكنة عيشهات التي شكالتالا  من اقترابا أكثر نكون  ألن ساس يل أ رهانال الاعتبار بعين تأخذ و

 التأثيرات هي ما نعرف ل ، املغرب مناطق جميع مستوى  على للجائحة  الترابي التأثير هو ما نعرف ل ان فعال تبين

 جرى  ماذا نعرف ل اكادير في جرى  ماذا نعرف ل طنجة نطقةمل تم التطرق ، املغربية املناطق في الشغيلة علي الاقتصادية

 املستوى  على التأثير و الهشاشة وضعية ماهي متقدمة، صناعات لها ليست التي اخرى  مناطق جرى  ماذا البيضاء الدار في

 حث في فاعلين نكون  ان دورنا جدا مهمة املسائل هذه الترابي املستوى  على النساء ضد والعنف العامالت، ليد الدخل

 املستوى  على عنها نتحدث التي الكمية املعطيات فقط الاعتبار بعين تأخذ رؤية تكون  اكي ذلك من التفاعل و الحكومة

 اخذت و تمركزت الجائحة ان ذكرها اساسية ونقطة.  املجتمع مكونات جميع.. نظرة لنا تكون  لكن و الاعالم وسائل

 من كبير عدد  هناك ان نعرف ، جدا خطير وهذا الكبرى  الاشكالت لجميع مهيمنة بشكل الاعالم وسائل جميع اهتمام

 الحكومة طرف من لفقط الاهتمام نطاق عن خرجوا الوضع هذا في تهمشوا املواطنات و املواطنين من..  املزمنة الامراض

 و الاموال لتراكم فرصة الصعبة الظرفية هذه اصبحت انه خطيرة ظاهرة هذه الخاصة العيادات حتى و الصحة وزارة و

 مثال البيضاء الدار في العيادات من العديد اعرف جدا خطير ،وهذا الوضعية هذه في لتدبير فقط املالية الحسابات

 نعيش الذي الهش الوضع هذا لستغالل خطير تفاوتات هناك لكوفيد الخاصة املصالح وفتحوا املصالح جميع اغلقوا

 و املساءلة مسألة لنتهاك جدا خطر هذا و الوضع هذا في الثروات لتراكم..  استغلوا الذي فاعلين و فئات طرف من فيه

 بها تدبرت التي الطريقة حول  الوطنية التربية وزارة سأل يجب املساءلة بهذه يقومون  الذين املدونين مستوى  عند نأتي

 التي امليزانية هذه حكامة الكوفيد،...  مساءلة بعديجب عن بالدروس ملايسمى القروي املجتمع في الابتدائي التالميذ لولوج

 تمكنت كيف مساءلة يجب بالتالي و الاولوات ماهي مصاريف ماهي إلعطاء املساءلة يجب الجائحة، لتدبير اعطيت

 جديدة اولويات تحديد من الامكانية عنها حد أي إلى نعرف يجب املساءلة بهذه للقيام لكن و اولويتها تحدد ان الحكومة

 ان علينا يجب كورونا، ماقبل الوضع عند تراجع في تراكم في نحن الان ، الوضع تحسين في املستدامة التنمية إعادة لن

 الحال بطبيعة املجال هذا وفي القطاعي و الوطني املستوى  على..  مايجري  التنبؤ و الحالي الوضع ترافع من بعمل نقيم

 التي النقط بعض عن اعيننا لنا فتحت ألنها عنها التأكيد ضروري  ايجابيات هناك النواقص على فقط اتمكن ان ليمكن

 مساءلة هذه وبالتالي العمومية السياسات مرتكزات و املبادئ عن الحكومة يسائل عذا كافي لهتمام لها نتوجه لم



                                                                                                                            

     

 

 مع التعامل في الصحة نظام في التعليم نظام في مرتكزاتها ماهي و اولوياتها تحدد كيف ، تركز كيف يخص فيما للحكومة

 و الجهوي  املستوى  على و الوطني املستوى  على الحكامة مع التعامل النظر في تعيد ان يمكن كيف املنتخبة القطاعات

 جميع باعتبار اخذت تكون  ان نتمنى التي التنموي   النموذج النظام يسمى بما املكلفة اللجنة هذه الابواب نا على ان خاصة

 . املدني املجتمع فاعلي جميع عنها عبر مهمة اقتراحات فهي  املدني املجتمع لها اعطتها التي آلاراء

 

 : التوصيات

 صحية منظومة إلى العالجات من العيش منظومة من الانتقال. 

 املعممة الاجتماعية الحماية منظومة إرساء. 

 تعزيز على املتوسط املدى على العمل مع القصير املدى على الاقتصاد إنعاش 

 .املستقبلية الصدمات أمام الصمود في قدرته

 بالجوائح خاص صحي جسم إحداث. 

 العالج في الحق اجل من املواطنين لجميع الصحية التغطية تعميم. 

 الاجتماعية الحماية ومؤسسات للمسنين املقدمة الخدمات تجويد. 

 على حفاظا و الاوبئة ظهور  السبب في   لنها البيئة على الحفاظ اجل من الترافع 

 . العامة الصحة

 التربوية املؤسسات في والتعقيم التنظيف لوازم توفير . 

 ( الجوائح) الخاصة الاوضاع مع الدراسية املقررات تكييف على العمل..... 

 جودته من والرفع العمومي التعليم تشجيع . 

 اجتماعيا صحيا الصحي الحجر زمن في النساء خصوصية يراعي تصور  وضع 

 . قضائيا  اقتصاديا

 خصوصا الدولة دعم من الاستفادة في الرجال مع املساواة قدم على النساء تمكين 

  .القروي العالم نساء

 العمومية البرامج مختلف  في الجنسين بين املساواة مأسسة. 

 للتكفل جزرية و تكفلية أيضا و حمائية و استباقية الترافع من اجل سياسات 

 .العنف ضحايا النساء خاصة و الكوارث و ألازمات وضعية في بالنساء

 

 



                                                                                                                            

     

 

 9232آليات لرصد ومساءلة أجندة  أية :منظمات املجتمع املدني باملغرب

 "91التنمية املستدامة في ظل وما بعد ازمة كوفيد  أهداف ":ندوة تحت عنوان

     الساعة الخامسة مساءا على 9292 دجنبر   91الثالثاء 

 

 البرنامج                                         

 لتوقيتا النشاط

 91h50–91h00 استقبال املشاركين واملشاركات 

الفضاء الجمعوي  ة عضو / لطيفة السفياني : السيدة :التسيير   

 91.20 – 91.00 رئيس الفضاء الجمعوي / سعد بنكيران : السيد :الكلمة الافتتاحية

 :91-كوفيدحصيلة وآفاق أهداف التنمية املستدامة في ظل 

 عضو الفضاء الجمعوي /عبد الحكيم الشافعي: السيد

91.20 – 91.40 

 :املستدامةمقاربة النوع والتنمية 

الجمعية الديمقراطية لنساء عضو ة  /الرباح  خديجة: السيدة      

 املغرب

---------- 

اهداف التنمية  من 91و 3 الهدف: 91-مبادرات املجتمع املدني وكوفيد

  :املستدامة

 تكتل طنجة الكبرى عضو  /الطلحي السيد احمد 

------------- 

  :خنيفرةفي جهة بني مالل  91لتعليم جيد وكوفيد  الولوج: 4الهدف 

  جمعية الانطالقة أفورار رئيس /السيد اولعيد اوعال 

--------------- 

 نتائج: املستدامةالحماية الاجتماعية الشاملة ومواكبة التنمية 

 :بطنجةالسيارات  على ألاجراء في مجال 91كوفيد  تأثير  ،ميدانية

البشرية بميناء طنجة  مدير املواردو  خبير /السيد ميمون بوجمعوي 

 سابقا/املتوسط 

 ----------------

  :العموميةعدالة السياسات  تقييم: بارومترتقديم 

 مركز ابن بطوطة  رئيس /السيد عدنان معز  

  :املحور ألاول 

 واقع الحال

 

11.40 – 18.10 

 :املحور الثاني

 91قبل وبعد ازمة كوفيد 

 

18.10–18.40 

 :املحور الثالث

اية مبادرات ملؤسسات املجتمع 

  ؟املدني

18.40–19.10 

 

 

 تعقيب حول جلسة النقاش مع املجتمع املدني حول اهداف التنمية املستدامة 

 مستشار سابق لألمم املتحدة-العربية غير الحكومية  املنظمات شبكة/نعمة  بادي: السيد

19h10–11h30 

 11h30 نهاية اشغال اللقاء

 


