
 

 

  رونافي ظل كو واالجتماعيةاالقتصادية األوضاع ن حول ابي

 سوء أحوال أوضاع أهل الباديةو 

االقتصادية الكارثية والمزرية، التي تعيشها االجتماعية واألوضاع تتابع الجمعية المغربية لحقوق االنسان، بقلق شديد 

، والتي نقلتها عدد من 91ظل انتشار جائحة كوفيد ، في فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، في كافة ربوع الوطن

من  للجمعية،والجهوية المحلية  فروعالمنابر االعالمية االلكترونية أو على بعض مواقع التواصل االجتماعي، وأكدتها 

 بصورة ،ها المعيشية وتدهور أوضاعها الحياتيةلاحوتردي أمن ذج الحاالت التي تعاني النمالميداني  صدالرعملية  خالل

لمجمل المعطيات الميدانية  هتدارسوبعد  ؛اإلنسانالمبادئ األساسية لحقوق تنافى مع تاإلنسانية وإلى الكرامة  سيءت

العديد من  ا وما ترتب عنها من حرمانوتفاصيله امختلف جوانبهفي والخروقات التي شابت عملية تدبير الحجر الصحي 

فإن المكتب  ،األسر من مصادر عيشها، ومع ما رافق تدبير صندوق جائحة كورونا من غياب للشفافية والوضوح

 :سجل ما يليالمركزي ي

مع الجائحة  نتيجة تزامن الظروف المحيطة بسكان البوادي واألرياف، خصوصا سكان الجبال؛ هشاشةو تفاقم قساوة :والأ

رغم ب ،المنتوجات الفالحية والحصول على التموينبديل لترويج  وغيابألسواق األسبوعية ا الجفاف، وغلق مضاعفات

 وخدماتيةشكل تقديم مساعدات مادية  متخذا ،ذي ساد بين أهل البادية في مختلف مناطق المغربلالكبير ا والتآزرالتضامن 

  ، المالي يرالتوف وضعفقلة االدخار رغم  ،صلبها عملية االقتراض وفي ،لبعضهم البعض

، من حاملي بطاقة والهشةمساعدة الفئات الفقيرة الالزمة لة ياإلدار المصاحبة وغياب ،االلكترونية رتعقيد المساط :اثاني

المصالح المختصة في والغموض في المساطر التي تتبعها  ،طلبات االستفادة من صندوق كورونا ء، في مل"ميدار"

ن م والمعوزاتحرمان المعوزين ، ودون أي تعليل  الطلبات من كثيرال رفض نهع نتج األمر الذي ؛معالجة الملفات

 عديد من هؤالء بامتهان التسول واستجداء العطاء؛، والحكم على الالدعم فيحقهم التوصل ب

دة ، يوما بعد يوم، بقدر ما تزداد وتطول ممقلقةممارسيها بنسب  أعدادوتضاعف اتساع ظاهرة التسول بشكل مخيف  :ثالثا

 وفي األزقةأمام أبواب المحالت التجارية إحصائيات، أو  بياناتدونما حاجة إلى  ،يمكن مالحظتهوهو ما  الحجر الصحي؛

  والشيوخ؛ والشباب واألطفالالنساء  وتهم كال من ،األعماروالفئات  جميعأصبحت تشمل  حيث والطرقات؛

 بإقليم "بوميا"ب  كما هو الحالطط في تدبير المساعدات، المبني على التعسف والشاعتماد األسلوب السلطوي  :رابعا

بها اعتقل  التيفيكيك،  إلقليمالتابعة  ،"بني تجيت"ب و باقليم الفقيه بنصالح،  "سوق السبت أوالد النمة"و  ،ميدلت

زية احتجاجات الساكنة الفقيرة ضد الممارسات التميي إثرعلى  ،0202ماي  91يوم  ،الشاب عبد الصادق بنعزوزي

من الدعم  اإلقصائي،نفس السلوك  هوو ؛السلطات المحلية في توزيع اإلعانات على الفقراء المتضررين لمنتهجة من قبلا

دوار "من  ،ن والمواطناتيالمواطن اجاحتجإلى  ، الذي دفع(القفة) المعنوي والدعم" راميد"المادي لبعض حاملي بطاقة 

و  "سيد الزوين" و "بالقلعة"، في عدة دواوير بركانأمام عمالة إقليم  ،ماي الجاري 91يوم  ،جماعة زكزل ،"واولوت

ماي على اثر  91قلعة السراغنة يومه األحد  بإقليم "العطاوية"سكان   تجاح هذا فيما . بمراكش "سيدي يوسف بن علي"

 "أيت عباسب رأكمي"سكان منطقة و ،  حين كان ينتظر دوره للحصول على نصيب من توزيع المواد الغذائيةوفاة مواطن 

 حقهم في من عقب استبعادهم  "قرية ولماس"ذوي اإلعاقة في كما احتج  أزيالل على عدم توصلهم بالدعم المالي، باقليم

ن معهم، من طرف قائد قيادة ولماس، من توزيع بعض المواد الغذائية، في األسبوع الثاني من نيومنع أحد المتضام ،لدعما

، نموذجا لما "الجياع بمسيرة"كما يعتبر ما سمي  ؛خلق توترا وسخطا وسط كل سكان القرية الشيء الذيشهر رمضان، 

، 0202ماي  91الخميسات، يوم  بإقليم "لزحيليكاا"حيث قام سكان قرية  يعيشه أهل البادية في جميع مناطق البالد،

المأساوية و على عدم  احتجاجا على أوضاعهم ،كلم 922ق بمسيرة مشيا على األقدام في اتجاه مقر العمالة  على مسافة تفو

ما ر عملية توزيع المواد الغذائية وص للفقراء و المحتاجين و سوء تدبيتوصلهم بما يتم الترويج له رسميا من الدعم المخص

 المحتجات،رشوة حسب تصريحات المحتجين وشابهها من محسوبية وزبونية و



انتشار ألبسط اإلجراءات الحمائية في مجال الصحة و السالمة، مما أدى إلى  اوالتبعض المق عدم احترام :خامسا

شروط واجب وب عدم االلتزامو مختلطيهم،خوف الشديدين، في أوساط العمال والعامالت والالوباء،  مصحوبا بالرعب و

الموكولة لمفتشي  والمحاسبةضعف عملية المراقبة و ،لدى صندوق الضمان االجتماعيو العامالت التصريح بالعمال 

االستفادة من حقوقها  بعدمفئة عريضة من الطبقة العاملة  حكم علىال أفضى إلى مما ؛الضمان االجتماعي ومصالحالشغل 

ومن التعويض على توقف العمل أو فقدانه، إسوة بغيرهم من العمال  المنصوص عليها في مقتضيات قانون الشغل

  والعامالت؛

الوضع المتأزم وحجم المأساة والمعاناة التي تطال الحقوق االقتصادية واالجتماعية ببالدنا في ظل  ذاهعلى  وبناء

 :ما يليب فان المكتب المركزي يطالب  جائحة كرونا،

ـ التدخل العاجل وتحمل المسؤولية من طرف كل المؤسسات ذات الصلة بتدبير صناديق المالية العمومية وتحديد 1

 .يات صرفها بما يضمن حق الطبقة الفقيرة والهشة من نصيبها وأولويتها في صناديق الدعم وحقها في العيش الكريمأولو

حجمها،  بتقديم الدعم ، التي تثير االنتباه ويستحيل إخفاؤها و التنكر لظاهرة التسولانتشار لمحاصرة عاجل إيجاد حل  -0

جة في حا ومن هن لمن هم ،تقديم المساعداتل آليات شفافة إقامةعبر  ن،، بما يحفظ كرامة اإلنساو الضروري و الواجب

وحتى االنتقام في بعض  والقرابة والمحسوبيةمنطق الزبونية  واستبعاد ،بناء على الحاجة لها، مع اعتماد معيار االستحقاق

 .ن في كل مناطق البالدومنه المتضرر شائع يشتكيكأسلوب  الحاالت،

، مع العمل "ميداالر"في الطلبات المرفوضة لحاملي بطائق  والنظر ،مستعجلة لتسوية الملفات العالقة مساطراعتماد  -3

وتسهيل  يسيرتل من خال لهم، داريةاإلمساعدات الوتقديم  ددة ومعقولة،جال محآاخبار المعنيين بمصير طلباتهم داخل على 

المراقبة  آلياتتفعيل  ؛ باإلضافة إلىبكرامتهم بشكل يليق وتحسين البنية االستقبالية ،ةااللكتروني لوسائطل هماستعمال

 ؛العمومية اإلداراتبعض  وفيبعض الموظفين  تصدر منقد التي  ،المهينة التجاوزات والمعامالتعلى  والمحاسبة

تمكينهم من ، ومنةآ شروطفي  ،لمبادالت التجارية المحليةا إلجراء ،الماشية ومربي ينحفتح األسواق األسبوعية للفال -3

 الجفاف،من آفة  الواجب للمتضررين والدعمم كل المساعدات مع تقدي ولماشيتهم، ذويهمل مستلزماتاقتناء ما يلزمهم من 

و العمل على إيجاد حلول للتغطية الصحية  ،وباءللوقاية من انتشار الالتي ال غنى عنها  تدابير االحترازية،اتخاذ كل الو

 ث الطبيعية ومن أثارها وعواقبها،الكوار  وتأمينهم  وحماية ممتلكاتهم من

تشديد المراقبة على احترام إجراءات السالمة الصحية لمنع انتشار الوباء وتفعيل المساطر القانونية الالزمة ضد  -1

لدى صندوق والعامالت  تعلقة بالتهرب من التصريح بجميع العمالتلك الم اصةوخ ،المخالفة لقوانين الشغل المقاوالت

أجهزة  وتقوية وتكثيف ،من االستفادة من مستحقاتهم بأثر رجعي والمتضرراتتمكين المتضررين و ،االجتماعيالضمان 

االمتيازات الضريبية  بطوراإلفالت من اإلجراءات القانونية،  وعدمبما يضمن الحقوق  ؛الردع آليات وتحسينالمراقبة 

  .ونفاذهابمدى احترام القوانين 

نتائجها على حساسيتها، فان المكتب المركزي ينبه السلطات العمومية إلى خطورة و ةليستحضر صعوبة المرح وإذ  

تها في ؤولياالجتماعية والى عواقبها على حقوق الفئات الفقيرة والهشة من المجتمع وإلى تحمل مسالحقوق االقتصادية و

وم ينوه بالمجهودات التي تق اإلجراءات، كماتبصر بما يستحضر البعد الحقوقي في كل القرارات وتدبير األمور بحكمة و

المدافعات على حقوق اإلنسان من مختلف المشارب والمواقع ويدعو إلى المزيد من كل المدافعين وبها فروع الجمعية و

الدفاع عن حقوقهم اطنات والموكات حفاظا على كرامة المواطنين وات واالنتهااليقظة والتعبئة في متابعة ورصد الخروق

، ويستنكر المتابعات التي يتعرض لها العديد من مناضلي ومناضالت الجمعية وكافة المواطنين والمواطنات المشروعة

 .نتيجة فضحهم للخروقات واالنتهاكات التي صاحبت تدبير الحجر الصحي ببالدنا
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