
االجراءات المتخذة على صعيد
مقاطعة سيدي عثمان 

19كوفيدللحد من جائحة 



مارس 17جلسة عمل برئاسة صاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا بتاريخ 
2020



تــقـديـم

خصص صاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا اهتماما بالغا 
من بداية انتشاره على 19كوفيدلموضوع انتشار جائحة 

الصعيد العالمي ومباشرة بعد ظهور الحاالت االولى بالتراب 
،وأعطى تعليماته السامية التخاذ جميع االجراءات الوطني 

ل االستباقية والتدابير الوقائية على مختلف االصعدة، وفي ك
،بهدف الحد من انتشار المعنية القطاعات والمؤسسات 

، ومواجهة تداعياتها الصحية واالقتصادية الجائحة هذه 
.واالجتماعية

كما احدث جاللته الصندوق الخاص بتدبير مواجهة وباء كرونا 

.المتبرعينوكان جاللته اول 19كوفيد



وكانت هذه االجراءات المتخذة موضوع اشادة من طرف مختلف 
العالمية،الدول والمنظمات والمنابر االعالمية 

،حكومة بمختلف المتدخلين هذا النجاح ساهم فيه كل 
القطاعات المعنية، والسلطات االقليمية والمحلية، واألمن 

، والجيش المساعدة ،والقوات الملكي ،والدرك الوطني 
،ورجال ونساء الصحة الشجعان، وباقي قطاعات الملكي 

، وجمعيات المنتخبة الدولة،كل في موقعه، والهيئات 
.المدنيالمجتمع 

عن وعي كبير المغربي ابان ـ في عمومه ـ  كمال ان الشعب 
،،وانضباط نموذجي ساعد على تحقيق عالية ومواطنة 
.المرجوة االهداف 



جاللة الملك محمد السادس نصره هللا كان حريصا في اتخاذ التدابير الوقائية  
في انشطته الملكية السامية 



االستعجاليةاالجراءات  و 

مقاطعة سيدي عثمان مساهمة منها في 
المبذولة من قبل الدولة المجهودات

والسلطات المحلية وجميع الجهات المعنية 
في سبيل الحد من انتشار جائحة   فيروس 

:التاليةاتخذت المقاطعة االجراءات 19كوفيد



علي صعيد المرافق والتنشيط الثقافي

افية توقيف جميع االنشطة االجتماعية والثق❑
.والرياضية

ية اغالق جميع المرافق الرياضية واالجتماع❑
.للعموم ، المفتوحة والثقافية 





على الصعيد االداري 

ة المصابين بأمراض مزمناتالسماح للموظفين والموظف❑
.بالتغيب 

الحرص على  استمرارية المرفق والخدمات عن طريق ❑
.المناوبة

.توقيف العمل بالتنقيط الخاص بالموظفين❑

ن اتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على سالمة الموظفي❑
على ، من ذلك توزيع مواد التنظيفوالمرتفقينالمناوبين 
.الموظفين

.لدى الموظفينتحسيسيةالقيام بعمليات ❑

اعتماد االدارة عن بعد،بمختلف المنصات والوسائل ❑
.االلكترونية المتاحة

.الغاء طلب العروض المعلنة عنها في الجرائد❑



االجراءات المصاحبة 
بعد االعالن عن الحجر الصحي 

العامالحفاظ على المرفق
:من خالل

م اعتماد اسلوب االدارة عن بعد في تدبير االدارة وتقدي❑
.الخدمات عبر المنصات المعتمدة

.للمقاطعة بوابة االلكترونية الفتح ❑
.الشكاياتالعمل بمنصة تبادل الرسائل و منصة ❑

رورية تقديم الخدمات الورقية الضمناوبةلضمانالتوفير ❑
.الالزمةاالحتياطاتعن طريق اسلوب األفواج مع اخذ 

.والمكاتبالتعقيم المستمر لمقرات المقاطعة ❑
، وخاصة توزيع الصحة  ضمان استمرارية خدمات حفظ ❑

.االدوية على مرضى السكري

.استمرارية مرفق معاينة الوفيات ونقلها❑









التحسيسيالعمل 

كان للشرطة االدارية بمقاطعة سيدي 
ي فالتحسيسيعثمان دور فعال في العمل 

التجار المؤسسات المفتوحة للعموم و
م ، اضافة الى مهامهوالمواطنين والمهنيين 

، االدارية الرئيسية في مجال الشرطة 
والمساهمة مع السلطات المحلية في 

.محاربة المضاربة في االسعار



التحسيسيالعمل 



اعمال التعقيم والتطهير

على صعيد المؤسسات

ي عمليات التنسيق مع شركة البيضاء للبيئة ف
واق  تعقيم البنايات واألماكن العمومية،واألس

،والمركبات العمومية، العمل ومقرات 
.واألحياء،ومحالت المصابين والمخالطين







على صعيد الطرق والساحات

التنسيق مع شركة النظافة في عمليات
،وإزالة النقط والشوارع تعقيم الطرق 

.المقاطعةالسوداء بجميع تراب 





على صعيد المجهود العمومي 

للحد التنسيق مع السلطات المحلية في مساعيها❑
من اثار الوباء وفي مهامها اليومية في حماية 

.المواطنين والتنظيم العام

المساهمة في لجنة اليقظة على صعيد العمالة❑
.بعناصر نمن حفظ الصحة



على المستوى الصحي 

التنسيق مع مندوبية الصحة والمركز ❑
، ومده ببعض المتطلبات االستشفائي

.المتوفرة لدى المقاطعة

يات التنسيق بين حفظ الصحة ومعاينة الوف❑
مع مندوبية وزارة الصحة والسلطات 

.المحلية

وضع سيارة  االموات رهن اشارة المركز ❑
.أالستشفائي 





المساهمة التضامنية 

تخصيص مبلغ تضامني ❑

عبارة عن تعويض شهر 

للرئيس والنواب واألجهزة

صندوفالالمساعدةفي

.19بكوفيدالخاص

اضافة الى مساهمة ❑

ثالثة ايام منالموظفين ب

ثالثعلى مدى رواتبهم 

علما بان عدد اشهر

.اطارا103من ضمنهم 486موظفي المقاطعة 



على الصعيد المالي

2020تنفيذ مالية 
في بداية االزمة انعقد اجتماع لندوة رؤساء 

رئيس جماعة الدار السيدالمقاطعات برئاسة
ة البيضاء،حول انعكاسات جائحة كورونا على جماع

:،اهمهاالدار البيضاء
.الجماعةمداخيلالتأثير السلبي على ❑

ظهور تحمالن اضافية كبيرة على كاهل الجماعة ❑
.في النظافة والتطهير والنقل و غيرها

:وخلص االجتماع الى ما يلي
فقط من قيمة المخصص االجمالي %60اعتماد ❑

.ياط، على سبيل االحتالمداخيلبسبب انعكاسات 

اداتالعتمفي بعض الفصول لفتح ت اجراء تحويال ❑
.19كوفيدخاصة بمحاربة 



اجراء تحويالت في حساب النفقات

.بناء على ندوة الرؤساء❑

1248عددبناء على دورية السيد وزير الداخلية  ❑
والتي تسمح بإجراء 20/03/2020بتاريخ 

بدون اللجوء 19كوفيدتحويالت خاصة بمحاربة 
.الى مداوالت المجالس

بتاريخ 1258عددبناء على دورية وزير الداخلية ❑
والمتعلقة بتوفير التجهيزات 27/03/2020

.والمستلزمات لمكاتب حفظ الصحة





15بتاريخ 6578طبقا للدورية الوزارية عدد 
حول التدبير االمثل لنفقات 04/2020/

2020الجماعات الترابية برسم مالية 

تم اعداد جدول النفقات الضرورية 
بهاالتي تستوجب االلتزام واالستعجالية

برسم ميزانية لمقاطعة سيدي عثمان جماعة 
2020.البيضاء الدار 

يةواالستعجالاعداد جدول النفقات الضرورية 



الجراءات المواكبة ا
لما بعد الحجر الصحي

للمتابعةلجنةداخليةاحداث 

يق مشكلة من رؤساء المصالح المعنية وبتنس
.المقاطعة تام مع رئيس 

تلف مهمتها تتبع تنفيذ التدابير الوقائية في مخ
المصالح وأداء الخدمات 



على الصعيد االداري 

ب توفير الخدمات االساسية ذات االولوية بأتباع اسلو❑
.التناوب و نظام األفواج لتجنب االكتظاظ 

ن اعتماد االدارة  االلكترونية وتقديم الخدمات عن بعد ع❑
طريق المنصات المتوفرة والبريد االلكتروني الخاص

.والشكاياتبتبادل الرسائل 

ديم مزمنة بعد تقبامراضتمكين الموظفين المصابين ❑
.المؤقت شواهد طبية من التغيب 

لزمات الالزمة  وتوفير المستباالحتياطاتالزام الموظفين ❑
.لهم 

لمكاتب ، وتوفير ملصقات بجميع االصحية اعتماد التوعية ❑
.الوقائية تتضمن احترام التدابير 

.المرتفقينوضع المتاريس لضمان التباعد بين ❑

، مع مسك سجل خاص للمقاطعة اعتماد مدخل وحيد ❑
.والزواربالمرتفقين



توفير وسائل الحماية

ات تعقيم المستمر لمكاتب المقاطعة  وقاع❑
.االنتظار

عها شراء المستلزمات الصحية للوقاية وتوز❑
.على الموظفين



كلمة اخيرة 

وبهذه المناسبة البد من تقديم الشكر واالمتنان لصاحب الجاللة الملك محمد 

في ،  وخاصة اللتهج، وحكومة ز يالسادس حفظه هللا على دوره الرائد والمتم

،  وعلى رأسها السيد والمحلية ، والسلطات االقليمية المعنية  القطاعات 

،  وجميع البيضاء  ،  وجماعة الدار الوطني  ،واألمن العامل  الوالي والسيد 

، وشركة البيضاء للبيئة المناوبين  ،  وموظفي المقاطعة المنتخبة  المجالس 

،  وجزيل الشكر االدارية ،  ورجال الشرطة وعمالها ، وشركة النظافة وعمالها  

،  وكذلك االخرين ،  اللذين ضحوا بأنفسهم  في سبيل انقاذ حياة الصحة لرجال 

.جمعيات المجتمع  المدني لمساعدتها لألسر المعوزة


