
:من إعداد
الحمكتب التواصل والعالقات العامة ومديرية المص



حول التدابير المتخذة من طرفعرض

مقاطعة عين الشق مجلس 

جائحة كرونالمحاربة

2020الدورة العادية لشهر شتنبر 



جائحةتداعياتمنوالحدالسلبيةاالنعكاساتمواجهةإطارفي

ذاتاستباقيةإجراءاتعدةالمقاطعةمجلساتخذ،19كوفيدوباء

المرونةطابعإلضفاءوإداريمالياقتصادي،اجتماعي،طابع

.ةالجائحهذهتدبيرفيمكوناتهاجميعتدخللتأطيروالمالءمة



متقاالتيواإلجراءاتالتدابيرجميعتوثيقعلىالعملوبهدف

يةواإلدارالتنظيميةوالقراراتبالمراسيمارتباطاالمقاطعة،بها

اإلجراءاتوواكبتأطرتالتيالصادرةوالبالغاتالمناشيروكذا

خاللنمسيتم،الشأنهذافيالمتخذةواالستعجاليةاالستثنائية

عهاووض،االصدارتاريخحسبمرتبةالتدخالت،هذهسردالعرض

أنبالشوالمهتمينالفاعلينوكذاالمنتخبينالسادةإشارةرهن

.العام



إحصائيات تأثر الخدمات االدارية المقدمة من طرف المقاطعة 
خالل فترة الحجر الصحي

الضبطمكتبعلىوالصادراتالوارداتعددتطور•

الصحيالحجرفترةخاللاالداريةالشرطةتدخالت•

حيالصالحجرفترةخاللالبناءرخصعلىالحصولطلبات•
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ة مقارنة عدد المراسالت الواردة على المقاطعة خالل الفترة الممتد
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يناير فبراير مارس  ابريل  ماي  يونيو  يوليوز  غشت 

تدخل الشرطة االدارية خالل فترة الحجر الصحي
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يناير فبراير مارس  ابريل  ماي  يونيو  يوليوز  غشت 

تراجع طلبات الحصول على رخص البناء خالل فترة الحجر الصحي
2019مقارنة بسنة 

2019 2020



الخطوات االستباقية وإجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كرونا

2020مارس 10من اءـدابت

يــق مع بتنسي تفعيل وتنزيل التدابير الصادرة ــفاالنخراط-

ي يرأسها السيد العامللليقظة التاللجنة االقليمية 

(يات جميع اآلل)لوجستيك المقاطعة للجنة اليقظةتسخير-

جميع  األنشطة  الثقافية و الرياضية سواءتوقيف-

المقاطعة أو من طرف جمعيات المجتمعمن طرف المنظمة 
المدني



مارس 16

2020

منشور وزارة االقتصاد 01/2020

والمالية وإصالح 

االدارة

اء التدابير الوقائية من خطر انتشار وب

كورونا باإلدارات العمومية والجماعات 

الت الترابية والمؤسسات العمومية والمقاو

العمومية

2020مارس 18

ورونا  لمحاربة تفشي وباء كالالزمةمكتب  للتداول في  التدابير الاجتماع 

الح  ا النظر في عملية  التنسيق بين مصالح  المقاطعة و مصذالمستجد و ك

السالمة الغذائية  عمالة مقاطعة عين الشق  سواء على صعيد  مراقبة 

واألسعار أو من حيث عمليات التطهير والتعقيم و تعميم  الحمــالت  

ال التحسيسية بتراب  المقاطعة  عامة  و مكاتب  اإلدارة و أماكن  استقــب
المرتفقين



على ل االستثنائيةـالتنقر رخص ــتوفي
روريــالضوالموظفين  السادة المنتخبين

رات العمل لضمان ـــبمقواجدهم ــت

استمرار خدمات القرب بالحد األدنى من 
. الموظفين

اية توزيع منشورات التوعية من أجل الوق

ينواطنــعلى المكاتب وأماكن استقبال الم

ات في مختلف شوارع ــصب الفتــون
المقاطعة

وظفين توفير الكمامات الطبية بالنسبة للم

فة الذين يعملون بمصالح لها احتكاك بص
.مباشرة مع المواطنين



صندوقالتخصيص تعويض شهر لفائدة 

رف ــرونا من طـلوباء كبالتحديالخاص

اتب السيد الرئيس والسادة النواب والسيد  ك

رؤساء اللجنــادةوالسالمجلس و نائبه 
.ونوابهم 

ات والمؤسستعقيم المرافق اإلدارية 

ا و خصوصا التي يرتادهالعمومية 
.المرتفقون

تحديد أوقات توزيع أدوية داء السكري

مع تخصيص طاقم  لخدمة التوصيل 

60البالغيرضى ــللبيوت بالنسبة للم
سنة فما فوق



افيةـالثقركباتـــالمجميعالقــإغ
رياضيةــوالماعيةــواالجت

.للعدوىتفادياالبلديةوالمكتبات

ةالمحليالتنميةشركةمعوتتبعالتنسيق

تعقيماللعملياتأفيرداوشركةللبيئةالبيضاء

ةالموجودالعموميةالمرافقلمختلفوالتطهير
المقاطعةبتراب

3%4%
4%

41%32%

16%

عمليات وحمالت التعقيم بمقاطعة عين الشق حسب أماكن 

التدخالت باألرقام

المستشفىات والمراكز الصحية  و 
الصيدليات 

ط األسواق الجماعية والعشوائية و نق
التبضع والتموين 

أماكن  تفشي حاالت كورونا 

نقط تجميع النفايات 

الشوارع واألزقة-اإلقامات السكنية 

باقي التدخالت



19كوفيدمواجهة تفشي فيروس كورونا وزارة الداخلية2020F1248مارس 25

االقتصإديوآثاره على المجال الصحي، 

واالجتماعي

جتماع استثنائيا2020أبريل20

:علىوالموافقةلمدراسةبعدعنجتماعاالعقد
أجلمنالمقاطعةميزانيةفيالتحويالتبعض•

علىوذلكالمستجد،كوروناوباءآثارمكافحة

وحالممناإلجماليالماليالمخصصتخفيضضوء
.البيضاءالدارجماعةطرفمن

الثقافيةاالشعاعيةاألنشطةفصولتحويل•

مواجهةلفائدةصفقاتإجراءإلىوالرياضية

.19المستجداكورونوباء



منشور2020مارس 26

E2138 

وزارة االقتصاد 

والمالية وإصالح 

االدارة

وثيرة تسديد مستحقات المقاوالت

يعبجمالوفاءتمالمقاوالت،أربابوكذلكاالقليميالخازنمعبتنسيق

نأبمعنىالمستحقات،جميعأداءوتسريعالمقاوليناتجاهااللتزامات

.الشركاتاتجاهالماليةااللتزاماتجميعأدتالمقاطعة



تزويد مكاتب حفظ الصحة بوسائل وزارة الداخلية2020F1258مارس 27

الحماية الفردية والمواد المطهرة في 

األماكن العمومية

:لصفقتيناالعدادتم

تعلقةالمالتجهيزاتبشراءالصحةحفظمكاتببتزويدتتعلقاالولى•

الفرديةالحمايةبوسائل

وميةالعمواالماكنلألشخاصوالمعقماتالمطهراتبشراءتتعلقالثانية•



وزارة االقتصاد 2020C9/20/DEPPمارس 31

والمالية وإصالح 

االدارة

ضمان المرونة في التدبير خالل فترة

الطوارئ اتجاه المقاوالت وكذلك في طرق

إبرام الصفقات

:تمالدورية،هذهإثرعلى

يدقالطلبوسنداتصفقاتلهاالتيوالشركاتالمقاوالتمعالتوافق•

لظفيإلنجازهاالتعاقديةاآلجالتتأثرأنالمحتملمنوالتياالنجاز

الصحيةالطوارئحالةفترةتعادلإضافيةمهلةبمنحهاالظرفية،

تسليممعدطريقعنالصفقاتبإبرامتتعلقاستثنائيةتدابيراعتماد•

ورقيشكلفيالعروضطلباتملفات

االلكترونيالتواصلعلىلالعتمادالمتاحةاالمكاناتكلتفعيل•



االتعامل مع المتوفين جراء وباء كورونوزارة الداخلية20206335ابريل 01

:تمالدورية،هذهإثرعلى

الموتىنقلمصاريفيغطيخاصماليتحويلاجراء•

التوابيتلصناعةالطلبسندطريقعنالخشبشراء•

كورونايروسفضحايامنالموتىلنقلبالستيكيةوحقائبتوابيتتوفير•

المستجد

الموتىنقلسياراتوكذاالتوابيتتعقيم•

الفرديةللحمايةالضروريةوالتجهيزاتالسائقينتزويد•

الصحةممثليمعبتنسيقإالالدفنرخصمنحعدم•



منشور2020ابريل 01

02/2020

وزارة االقتصاد 

والمالية وإصالح 

االدارة

الخدمات الرقمية للمراسالت االدارية

:تمالدورية،هذهإثرعلى

االكترونيالبريدعبرالخارجيةالمصالحمعاالمكانقدرالتواصل•

...أفيرداللبيئة،البيضاءليديك،العمالة،مصالح

المراسالتوإرسالاستقبالفيالفاكسعلىاالعتماداعادة•

إلكترونياالمقاطعةمكوناتبينالتواصل•

الرخصعلىإلكترونيابالتوقيعالعملفياالستمرار•

طنينالمواوتساؤالتشكاياتالستقبالالواتسابعبرخاصرقمإطالق•

.لمقاطعةالرسميةالبوابةإلىإضافة



منشور2020ابريل 14

05/2020

دولة التدبير االمثل لاللتزامات لنفقات الالحكومة

ر والمؤسسات العمومية خالل فترة الحج

الصحي

ليصالتقمعالماليالمخصصفصولتكييف•

للنفقاتاألوليةبإعطاء%40فيحددالذي

باألشغالبالعنايةمتبوعةاإلجبارية

دتحديأجلمنالعمالةمصالحمعالتنسيق•

ةواالستعجاليالضروريةالنفقاتلوائح

يةالضروروالنفقاتبالتسييرالمتعلقة

بالتجهيزالمتعلقةواالستعجالية

جتماع استثنائيا2020أبريل20

ابية التدبير االمثل لنفقات الجماعات التروزارة الداخلية20206578ابريل 15

خالل فترة الحجر الصحي



منشور2020ابريل 15

03/2020

وزارة االقتصاد 

والمالية وإصالح 

االدارة

العمل عن بعد بإدارات الدولة

عادة تنظيم العمل بإدارة المقاطعة من خالل تطوير وتنويع الوسائلإ

مية المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمو
:مع ضمان سالمة الموظفين والمرتفقين

التعمير•

الرخص التجارية•

داع مساطر التدبير الالمادي المتعلقة بإيوزارة الداخلية2020D2314ابريل 23

ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص

ع المتعلقة بالتعمير والرخص ذات الطاب

االقتصادي

watiqa.maتعميم استعمال المنصةوزارة الداخلية20202316ابريل 28



)وثيقتي+الوالدات(الحالة المدنية تسجيل •

الصفقات والمحاسبة•

مكتب التواصل السهر على البوابة الرسمية•

من وضع الئحة محددة للموظفين العاملين عن بعد مع مراقبة التزاماتهم
.طرف رؤسائهم المباشرين



ةاكتشاف الفيروس بالمياه المستعملوزارة الداخلية2020152ماي 04

ل إبداء تعليق المشاركة في لجنة طلبات الترخيص لحفر اآلبار وكذا تأجي

الرأي إلى حين ظهور معطيات جديدة



2020ماي6

اجتماع عن عقد مكتب مجلس مقاطعة عين الشق

:اعمال دورة يونيوبعــد لتحــديد نقــط جدول

التدابير واالجراءات )مستجدات جائحة كورونا-1

( المستقبلية

رحة الدراسة والتصويت على التحويالت المقت-2

من المخصص المالي اإلجمالي



تفعيل حق الحصول على المعلومة علىوزارة الداخلية2020269ماي 08

صعيد الجماعات الترابية

،مؤسساتيإلكترونيبريدلهاأحدث

الستقبالالمركزي،الصعيدعلى

انونالقمقتضياتحدودفيالتساؤالت

علىالحصولفيبالحقالمتعلق

.المعلومة

وينتكتمالعمالة،مصالحمعبتنسيق

نمتتألفالمقاطعةصعيدعلىخلية

الاالستقبومكتبالشكاياتمصلحة

والترشيد،



انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على وزارة الداخلية20207186ماي 11

دبرة المتعلقة بالموارد المالجزاأتتطبيق 

من طر الجماعات الترابية

قومتالتيالمحليةبالرسومالخاصةاالقراراتوإيداعأداءآجالبخصوص

قاتالمستحبمختلفالمتعلقةلآلجالبالنسبةوكذاالمقاطعةبتدبيرها

ارئالطوفترةخاللالمتأخراألداءعنالجزاءاتتطبيقيتمالالمترتبة،

الصحية



لى المساطر إرقمنةتنزيل وتتبع أوراش وزارة الداخلية202032ماي 19

صفر ورقة

المساطررقمنةأوراشتتبع•

كانورقة،صفرإلىاالدارية

الحصولمسطرةرقمنةآخرها

الهدماالصالح،رخصعلى

.التسويةورخص

لبكخاصإلكترونيبريدإحداث•

عبرهيستقبلمصلحةرئيس

باختصاصالمتعلقةالشكايات

يدبرهاالتيالمصلحة

ROKHAS.MA

WATIQA.MA

CHIKAYA.MA

BUREAU D’ORDRE DIGITAL

MODERNISATION ETAT CIVIL



منشور2020ماي 22

04/2020

وزارة االقتصاد 

والمالية وإصالح 

االدارة

ة وتدابير العمل والمرافق العموميإجراأت

بعد رفع الحجر الطوارئ الصحية

انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو وزارة الداخلية7225منشور 2020ماي 26

لمجالس العماالت واالقاليم والمقاطعات

2020ماي 27

عقد مكتب مجلس مقاطعة عين الشق اجتماع عن بعد لمناقشة

مستجدات دورة يونيو -

استئناف أشغال األوراش-

إعداد برنامج إداري لعودة الموظفين لمقرات العمل-



التدريجي للعملإجراءات االلتحاق

فرديةاجتماعاتالشقعينمقاطعةمصالحمديرعقد•

السيدمنشورمقتضياتفعيلتلدراسةاألقسامرؤساءمع

4/2020عدداالدارةوإصالحوالماليةاالقتصادوزير

(للعملالعودةترتيبات)2020ماي22بتاريخ

يالتالوسائلوالطرقدراسةولمناقشةاجتماععقد•

عملجبرناموتتبعالشكاياتمعالجةفياعتمادهاسيتم

رفعبعدالشقعينمقاطعةبتراباإلداريةالشرطة

الصحية،الحجرحالة



التدريجي للعملإجراءات االلتحاق

والمصالحواألقسامرؤساءمعاجتماع•

التخصصاتبمختلفالمقاطعةمكاتب

التدريجيااللتحاقإجراءاتعلىللوقوف

الشقعينمقاطعةلموظفي



التدريجي للعملإجراءات االلتحاق

الهوإصتنزيل مضامين الدليل العملي الصادر عن وزارة االقتصاد والمالية 

االدارة لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي بما يضمن سالمة وصحة 

ديم الموظفين والمرتفقين وضمان استمرارية العمل بالمقاطعة وديمومة تق

:خدماتها، مرتكزين على

باالدارةتتعلقتدابير•

بالموظفتتعلقتدابير•

بالمرتفقتتعلقتدابير•



باالدارةتتعلقتدابير

إحداث لجنة يترأسها مدير المقاطعة •
االجراأتعلى تنفيذ وتتبع تسهر

لوباءوالتدابير الوقائية للحد من انتشار ا

استمرار العمل عن بعد بالنسبة •

للموظفين التي تسمح طبيعة عملهم 
إنجازه عن بعد 

تماد تقليص تداول الوثائق الورقية و اع•
ةتدبير الخدمات الرقمية و اإللكتروني

إحداث وحدتي التعقيم اليومي لكل من•

مقر المقاطعة و الملحقات اإلدارية و 
سيارات اإلسعاف و حافالت النقل 

واحترام مسافة اجبارية وضع الكمامات•

األمان



باالدارةتتعلقتدابير

ى قياس درجات الحرارة للوافدين والموظفين عل•
حد السواء

ن تسجيل معطيات الوافدين و المصالح الموجهي•
لها لضبط المخالطين

يص تهيئ فضاءات استقبال المرتفقين مع تقل•
مواعيد عن بعدبأخدالعدد 

ر تتبع سير األشغال عن بعد في إطار التدابي•

يدكوفاالحترازية المتخذة لمحاصرة وباء كورونا 
19

اصدار اإلعالنات حول المستجدات•

الطرق )استئناف اوراش البنية التحتية•
(والمساحات الخضراء



باالدارةتتعلقتدابير

(الطرق والمساحات الخضراء)استئناف اوراش البنية التحتية



عمل مكاتب الحالة المدنية فترة الحجروزارة الداخلية7224منشور 2020ماي 26

الصحي

جيل كيفية احتساب اآلجال القانونية لتسوزارة الداخلية7756منشور 2020يونيو 01

الوالدات والوفيات الواقعة خالل الحجر 

الصحي

بعدعناجتماعاالمقاطعةمديرترأس

ةلعمالالمدنيةللحالةالعامالمفتشحضره

المدنيةالحالةوضباطالشقعينمقاطعة

لأجمنالوزاريةالدورياتمضامينلمناقشة

علىللتغلبوالمساطرالمفاهيمتوحيد

الصحيالحجرفترةعننتجالذيالضغط



مرسوم عدد 2020يونيو 09

2.20.406

تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الحكومة

الصحية



2020يوليوز03

اداءبيرتدالمناقشةالشقعينمقاطعةبترابليديكشركةممثليمعاجتماععقد

ألداءاعمليةتسهيلأجلمنالصحيالحجرفترةأثناءالكهرباءوالماءفواتير

دعائراوالخدماتتعليقبدونأشهر6مدىعلىالفواتيرتحصيلاوالرقمي



2020يوليوز03

ةالمقاطعومصالحبيئةكازاشركةمعجتماعا

ةشركبهاقامتالتيالمجهوداتعلىللوقوف

:ليةالتاالنقطمناقشةخاللمنذلكوبيئةكازا

ة الحجر تدبير شركة البيضاء للبيئة لفتر•

الصحي في مجال حفظ الصحة وكذا جمع
.النفايات

ئة المساعدات التي قدمتها البيضاء للبي•

لمقاطعة عين الشق في إطار مواجهة 
الحد من انتشار الوباء

عد التدابير المبرمجة والمتخذة لمرحلة ما ب•
.الحجر الصحي لمواجهة انتشار الوباء



وزارة الداخلية بالغ مشترك2020يوليوز 08

ووزارة الفالحة

ائحة تدابير وقائية إضافية في سياق ج

كورونا

ترتيبات عيد األضحى

هالالمفوضالشركةمعتحضيرياجتماعانعقاد
داتاالستعدا"الفريدةالنقطةلتدارسالنظافةقطاع

."كوروناجائحةظلتحتاألضحىلعيد

منكلبهاقامتالتيالتحسيسيةلحملةا

موظفيوعمالواإلداريةالشرطةعناصر
المباركاألضحىلعيداستعداداالمقاطعة



وزارة الداخلية بالغ مشترك2020يوليوز 08

ووزارة الفالحة

ائحة تدابير وقائية إضافية في سياق ج

كورونا

ترتيبات عيد األضحى

سابالواتبخدمةهاتفيرقمتوفير
يدالعأيامخاللالشكاياتلتلقي

منةالساكنعلىالنفاياتجمعاكياستوزيع

عيدبرنامجإطارفيالنظافةعمالطرف
.نظيف



الشأن الثقافي ومواكبة التدابير االحترازية

خالل حالة الطوارئالدراسة عن بعدعبرتقديم خدماتهااستمرار المراكز الثقافية في•

الموسيقى و المسرح و الخط العربي... الصحية في جميع تخصصات المركز

(  ن بعدع)نظمت أنشطة فنية وثقافية افتراضية 

«  رمضانيات عين الشق»في إطار 

في نسختها السادسة ، تحت شعار

ي فداري، نجي نفسي ونجنشتاغلنجلس »

«جاري

وذلك بشراكة وتعاون مع جمعيات المجتمع 
المدني النشيطة والفاعلة بتراب المقاطعةـ



الشأن الثقافي ومواكبة التدابير االحترازية

ادسةالسالنسخةفعالياتفيالمدنيالمجتمعانخراط

:التاليةاألنشطةفيالشقعينرمضانياتمن

ثقافيةمسابقة•

األطفاللفائدةالرسمفيمسابقة•

الكريمالقرآنوتجويدحفظفيمسابقة•

خاصلألشبعدعنالتعليمواقعية:بعنوانمداخلة•

المستقبلوارهاصاتإعاقةوضعيةفي

رنار




