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 ةبمتابمرسوم المضامين المتخذة من أجل تنزيل والتدابير الوقائية اإلجراءات انسجاما مع    

بـسن  ( المتعلق2020مارس  24) 1441من رجب  28صادر في ال 2.20.292قانون رقم 

 ؛ئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنهارأحكام خاصة بحالة الطوا

 (2020مارس  24) 1441من رجب  29في  الصادر 2.20.293رقم مرسوم وكذا ال

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس  بإعالن حالةالمتعلق 

 ؛19كوفيد -كورونا

قانون التنظيمي الجماعات الترابية بمقتضي الب المنوطةوانطالقا من االختصاصات  

مجال  فياتخاذ كل التدابير الالزمة  ةصالحيلجماعة يمنح ل لذي، وا(100)الفصل  14-113

الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار التدابير  وكذا ،العموميةوالنظافة والسكينة  حفظ الصحة

دارية، من خالل هياكلها السياسية واإل جماعة مراكش،انخرطت مراض الوبائية أو الخطيرة، األ

 ،على مستوى تراب الجماعةلحد من انتشار وباء كورونا االستراتيجية الوطنية الرامية لفي 

 ساكنة الجماعة من هذا الوباء.وصحة  ووقاية تأمينا لسالمةو 

 والتدابير جراءاتوفي هذا اإلطار عملت اإلدارة الجماعية على اتخاذ مجموعة من اإل

مجموع تراب والتي ترمي إلى الحد من انتشار الوباء بذات الطابع االستعجالي  االحترازية

دون أن تغفل عن الجانب التدبيري لسير اإلدارة من تنظيم عملية التطهير والتعقيم.  ،المدينة

 ا.تقديم خدماته مواصلةو  ةفق العمومياالسير العادي للمر الجماعية وضمان 
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I- اإلجراءات المتخذة على مستوى رئاسة المجلس الجماعي 

         

اتخاذ كافة على الجماعة رئاسة سهرت بأهمية هذه المرحلة ومدى حساسيتها، وقناعة منها وعيا       

اإلجراءات االحترازية واالستعجالية الرامية على حد من انتشار وباء كورونا حفاظا على السالمة 

لهم تدبير القطاعات والصحة العمومية، حيث قامت الرئاسة بمعية السادة نواب الرئيس المفوض 

مواكبة عمليات التعقيم والتطهير بالمدينة بشكل مباشر من خالل الوقوف تنظيم و الحيوية بالجماعة ب

نواب كل حسب العلى السير اليومي لهذه العملية وكذا الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها السادة 

 ليه تدبيره. إالقطاع الموكول 

لت الرئاسة بتنسيق مع مصالح التعاون الوطني والمصالح الوالئية عم، في مرحلة أوليةف     

يوإء لحفظ الصحة  ينالسابق ينعلى تخصيص المقر والسلطات اإلقليمية واألمنية،  كمركزين الستقبال وإ 

بكل  ماوتزويده ءينوذلك من خالل تهيئة هذا الفضا إألشخاص في وضعية صعبة وإلمتشردين

وكذا تزويدهما بحراس والوقائية( الالزمة إليواء هذه الفئة، والصحية ئية المستلزمات الضرورية )الغذا

والمراقبة الصحية الدورية  ءينالفضالى مواصلة التعقيم والتنظيف لهذين مع الحرص عاألمن الخاص 

 .طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية للنزالء

 وكذار اليومي للشأن المحلي، التدبي اإلشراف المباشر علىتواصل وما فتئت رئاسة المجلس      

، بينها وبين أطر الجماعة فيما يخص العمل اليومي باإلدارة الجماعية االعتماد على التواصل عن بعد

مستجدات هذه المرحلة ومعاينة كل التطورات  ضمان استمرارية العمل اإلداري ومواكبة من أجل مواكبة

 .حةالمرحلية التي تمر بها المدينة في ظل هذه الجائ
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، وعلى إثر ما تعرضت له القطاعات االقتصادية والمهنية من تضرر وانتكاسات وفي مرحلة ثانية     

لى إجراء عملية الحجر الصحي والتوقف المرحلي الذي عرفته هذه األنشطة، عمدت رئاسة المجلس 

ين االقتصاديين الفاعل مع بمقر الجماعة التشاورية لقاءاتالو العمل على عقد مجموعة من االجتماعات

 لإلنصات والتداولوذلك ،  شروط الوقاية والتباعد االجتماعي، في احترام تام لوالمهنيين بالمدينة

االقتصادي  المستوى على  جائحة هذه التداعيات  تجاوزلاتخاذها  شة االجراءات والتدابير الممكنقمناو 

  .واالجتماعي للمدينة

 ويمكن إجمال أهم هذه اللقاءات في الجدول التالي:

 

 موضوع إالجتماع تاريخ إالجتماع
 

  ماي 28الخميس 
2020  

ي االول بين رئاسة المجلس الجماعي و المجلس الجهوي قاء تشاور ل
  للسياحة

يونيو  01اإلثنين 
2020 

الهيئات الممثلة ألرباب مع تشاوري بين رئاسة المجلس الجماعي لقاء 
 النقل السياحي بمراكش

يونيو  03األربعاء 
2020 

 الفدرالية الجهوية للمنعشين بين رئاسة المجلس الجماعي و تشاوري قاء ل
 العقاريين بمراكش

 يونيو 04الخميس 
2020 

الجمعية الوطنية ألرباب  ين رئاسة المجلس الجماعي وبتشاوري قاء ل
 المقاهي والمطاعم

 

ُبعد  هو ذوتسجيل العديد من المطالب والمقترحات منها ما وقد خلصت هذه االجتماعات إلى 
ا يدخل ضمن اختصاصات وطني، ومنها ما هو محلي ويحتاج إلى تدخل مركزي، ومنها م

 الجماعة، وهي كالتالي:
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 وطني: بعد ذات مطالب

 السياحة، من خالل االهتمام بتقوية وتشجيع السياحة الداخلية.  لقطاع ةطاء انطالقة جديدإع -

 وطرح عروض مغرية وتفضيلية. للزبناءتقديم برامج محفزة ومشّجعة  -

 التي يحتاجها السائح خالل إقامته.إعداد عرض موحد ومشترك، يجمع مختلف الخدمات  -

 دعم الصناعة التقليدية الرتباطها بالسياحة، وباعتبارهما القطاعين األساسيين بالمدينة. -

نتاج تسجيالت سمعية بصرية لتشجيع السياحة، وتحسيس السائح  - إعداد وصالت إعالمية وا 
 ا األمن والسالم.بتوفر مراكش على جميع المقّومات والظروف المناسبة، وفي مقدمته

 إيجاد حلول للمشاكل مع قطاع األبناك، والتراجع عن مطالبتها بالفوائد عن تأخير الديون. -

 اكتشاف مناطق سياحية جديدة ومتميزة بالمغرب وبما يزخر به. -

 االعتماد على الموارد واللوجستيك المتوفر محليا والتعامل معها بدل االستيراد. -

 رامات المترتبة عن مخالفات الضمان االجتماعي.دعم طلب إلغاء الغ -

 المطالبة بالتراجع عن الزيادات مقابل تأخير دفع أقساط الديون لدى المؤسسات البنكية. -

المساهمة في إعداد ووضع قانون منظم للقطاع، يرتكز على عقلنة منح الرخص االقتصادية،  -
 وتحديد المسافة الفاصلة بين المقاهي.

 مركزي: تدخل وتقتضي محلي عدب ذات مطالب

، لتقليص آجال المتعلقة بالبناء رخصالإيجاد حلول للمشاكل التقنية التي تعترض منظومة  -
 في مجال التعمير؛ التراخيص
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تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين )الجماعة، الوكالة الحضرية، قسم التعمير بالوالية،  -
وزيع الماء والكهرباء، والوقاية المدنية( لتجاوز تعقيدات إضافة إلى مصالح الوكالة المستقلة لت

 على سرعة وجودة أداء هذه الخدمة؛ مسطرة الترخيص التي تؤثر سلبا

واللوحات  )الضريبة على النظافة، 2020االعفاء الشامل من الضرائب بالنسبة لسنة  -
 االشهارية والمشروبات(؛

( خاصة بجودة المنتوج ضمن معايير Labelleالعمل على توفير ضابط وشارة اعتماد ) -
 ؛متفق عليها ومحددة سلفا

لغاء عملية الكراء من أصلها. -  المطالبة بإرجاع المبالغ المؤداة من طرف مكتري المراكن، وا 

 التمديد لمكتري المراكن لتعويضهم عن فترة الحجر الصحي والطوارئ. -

 الجماعة: اختصاص من مطالب

 المنارة وبمحطات الوقوف الرئيسية؛مراكش  بمطارالسيارات، خصوصا توفير محطات لتعقيم  -

ت االحترازية والوقائية تنظيم دورات تكوينية حول سبل الوقاية الصحية، والتحسيس باإلجراءا -
 األساسية؛

مراجعة ودراسة محطات ومواقف سيارات النقل السياحي، لمعرفة الممكن والمتاح نظر  -
 ؛اكنللضغط الذي تشهده المر 

 ل على التراخيص في ميدان التعمير؛تسريع وتسهيل المساطر االدارية للحصو  -

 معماريين تتعلق بالجانب القانوني؛تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهندسين ال -

التعاون والتنسيق مع المنعشين العقاريين لتطبيق الشروط الصحية الالزم توّفرها في األوراش،  -
رشادية يتّم تعميمها على المعنيينوا عداد دالئل توجيه  ؛ية وا 
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ف أمام إعادة النظر في عالمات التشوير خصوصا الطوار األبيض واألحمر لمنع الوقو  -
 وبجنبات المقاهي والمطاعم؛

العمل على زجر المخالفين من أصحاب المحالت التجارية التي تترامى على مهن المقاهي  -
 واعد الصحية؛رخيص ودون احترام القوالمطاعم دون ت

وانين تنظيمية تناسب مدينة الدعوة إلى تنظيم يوم دراسي تشاركي تصدر عنه توصيات وق -
 مراكش.
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II-  اإلجراءات والتدابير االحترازية المعمول بها خالل فترة حالة الطوارئ

 فيما يتعلق بالسير العادي لإلدارة الجماعية والمرافق العمومية الصحية

 

 :ستمرار خدمات المرافق العمومية الجماعيةاضمان  مستوىعلى  -1

 والتي تستلزم التقليص من تنقل األفراد 19تماشيا مع الضرورة الملحة التي فرضتها جائحة كوفيد 

إدارة  تحرصجل الحد من انتشار وباء كورونا، أفي ظل اإلجراءات االحترازية المتخذة وطنيا من و 

رات بمختلف مق ،مومية الجماعية لفائدة المرتفقينلمرافق العخدمات ا استمرارالجماعة على ضمان 

المذكرات اإلدارية الصادرة وذلك من خالل استصدار مجموعة من ، الجماعة ومرافقها االقتصادية

ومستمر، وفق التوقيت  اعتياديالعمل بشكل  من شأنها تنظيم التياسة المجلس الجماعي عن رئ

والمصالح والمرافق  مجموع الموظفين العاملين بمختلف األقسامالرسمي وبنظام التناوب بالنسبة ل

لواردة على الجماعة مختلف المراسالت ا لبات المرتفقين واستقبال ومعالجةطلتلبية ، وذلك االقتصادية

 ا، وذلك من خالل:وتتبع مآله

 أولوي طابع ذي استراتيجي كخيار الرقمية اإلدارة إعتماد 

 

، 2020مارس  20من  ابتداءإعالن حالة الطوارئ الصحية بعد إصدار القرار القاضي ب

صدار مذكرة إدارية تم استالعمل بالتناوب فقد  وفي اإلطار، االحترازية اإلجراءات تشديددف وبه

، الواتساب اإللكتروني البريد) التكنولوجياوسائل  اعتماد، وكذا نظام العمل عن بعد باعتماد

المرافق الجماعية والمصالح الخارجية وذلك فيما يتعلق  .( في عمليات التواصل بين مختلف..
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 اجتماعات، إضافة إلى تنظيم دل المعطيات والمعلومات والوثائقبالمراسالت اإلدارية وتبا

 .ZOOMتطبيق  باعتماد افتراضية

 تعميم مشروع في مراكش لجماعة الفعلي االنخراط في ومن جهة أخرى، واستمرارا

 دون  الخط، عبر الجماعية تقديم الخدمات مجال في المبذولة هوداتوالمج إلرقمية، إإلدإرة

باالعتماد الكلي على استعمال  الجماعة قامت اإلدارة، مقر لىإ المرتفقين لتنقل الحاجة

 للجماعة، الرسمي الموقع بينها منكآلية للتواصل والتفاعل مع المواطنين  المنصات اإللكترونية

مشروع التسريع بتنزيل و  التعمير، لرخص مخصص وآخر لوفيات،ا لتدبير لكترونياإل والشباك

الشكايات المقدمة من  ومعالجة بتتبع الخاصة والمنصة للجماعة المعلوماتي النظام نجازإ

  .طرف المرتفقين

 الوطني المشروع في الجماعات بانخراط المتعلقة الوزارية الدورية محتوى  بتنزيل القيام

 خاصة التنقل الى اللجوء دون "watiqa.ma " المدنية ثائق الحالةو  لطلب اإللكتروني للشباك

 الصحي؛ للحجر االستثنائية الفترة في

 بإحداث الخاصة الرقمية التنمية ةوكال لىإ المعطيات جميع رسالإ تم :إلرقمي إلضبط مكتب 

 وتتبع رسالإ من والشركاء المرتفقين لتمكين مراكش لجماعة الضبط الرقمي لمكتب منصة

 الذين األشخاص من الوكالة تم تمكين كما االنترنيت، عبر وملفاتهم مراسالتهم لآم

 .الغاية لهذه المبرمج التكوين من سيستفيدون 
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 اإلجراءات المتخذة على مستوى المديرية العامة للمصالح الجماعية -2

لتنسيق بين استنادا الى الدور الهام الذي تقوم به المديرية العامة للمصالح الجماعية من أجل ا

ضمان سير المرفق العمومي والحفاظ على تقديم  مختلف مكونات الجماعة، ووعيا منها بضرورة

الخدمات بشكلها الطبيعي، دون اإلخالل بقواعد التباعد االجتماعي وشروط السالمة الصحية، 

عملت المديرية العامة للمصالح على عقد مجموعة من اللقاءات التنسيقية لمواكبة السير العادي 

 بالجدول اآلتي: لإلدارة الجماعية، من أهمها اللقاءات المضمنة

 موضوع إالجتماع تاريخ إالجتماع عن بعد
 

  19كوفيد تعديل الميزانية لدعم برنامج مكافحة جائحة  2020مارس 26 الخميس 
 

 االجتماعيالدعم لخاصة بشراء المستلزمات الصحية و تحديد الحاجيات ا 2020أبريل  01االربعاء 
 

المقاطعات  رئاسة المجلس وأعضاء المكتب المسير ورؤساء مجالسمع اجتماع  - 2020أبريل   03الجمعة
لتداول حول المواضيع والقضايا المرتبطة بشكل خاص باإلجراءات الواجب اتخادها ل

لمكافحة وباء كورونا، مع التذكير بالعمليات التي قامت بها الجماعة في هذا 
 .الصدد

الخطوات التي قطعتها الجماعة بمقاطعاتها الخمس لتنزيل محتوى الدورية سة مدار  -
الوزارية المتعلقة بتحويل االعتمادات بين فصول الميزانية بهدف اقتناء المستلزمات 

 الصحية، والمواد الغذائية المخصصة للدعم االجتماعي؛
 .دينة بشكل عامالتدبير المحلي للمتتعلق ب ناقشة مواضيع أخرى ذات صبغة آنيةم -

 
 2020أبريل  08األربعاء 

 
حول ض عرو  :رؤساء األقسام والمصالح والمرافق الجماعيةو  رئاسة المجلسمع  اجتماع
وكيفية التعامل مع المراسالت والملفات  عن بعد،المصالح والمرافق و اشتغال األقسام طريقة 

لهم، مع التطرق الى المشاكل  والمشاريع وتوزيع المهام بين المصالح والموظفين التابعين
 .المطروحة لدى كل قسم على حدة

 

file:///E:/DGS/CR_26_03_2020.docx
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اللقاء الشهري مع رؤساء األقسام والمصالح حول مناقشة اإلشكاالت المعيقة لتدبير ومعالجة  2020مايو  07الخميس 
و المشاريع والبحث عن الحلول الكفيلة بتجاوزها، في ظل جائحة أبعض المراسالت والملفات 

 بعد مرور شهر من االشتغال(. )19كوفيد 
 

 :افق العمومية والخدماتاللجنة المكلفة بالمر اجتماع  2020مايو  13األربعاء 
االطالع على مجموع التدخالت التي قامت بها جماعة مراكش من خالل المكتب  -

الجماعي لحفظ الصحة من حيث: التدابير الوقائية المتخذة والتنسيق مع المصالح 
 صة؛الخارجية المخت

التفكير في االجراءات االستباقية التي يجب اعتمادها لتدبير الشأن الجماعي لفترة ما  -
 بعد الحجر الصحي.

 ) تم تأجيل هذا اللقاء نظرا لعدم حضور جميع أعضاء اللجنة(
إيجاد الحلول االستعجالية المناسبة المرتبطة بالمشاريع التي يتم فيها استثنائيا اصدار اذن  2020 مايو 13 األربعاء

                                       بانطالق االشغال قبل الحصول على رخصة البناء.
 .شغال في ظل اكراهات اجتماعية او سياسية ()يتم انطالق اال

 2020 مايو 15 الجمعة
 2020 مايو 18 االثنينو 

 2020أبريل  15 الصادرة بتاريخ 6578   تفعيل التوجيهات الواردة في الدورية الوزارية عدد
 2020 حول التدبير األمثل لنفقات الجماعات الترابية المستقبلية برسم السنة المالية

 ابتداء 2020 مايو 21 الخميس
 ليال العاشرة الساعة من

 الندوة الحوارية األولىوهي ، ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص تفعيل لجنة المساواةل تفاعليةال الندوة
 " إلمرأة في ظل جائحة كورونا : إالسهامات وإلمعاناة "  عن ُبعد في موضوع:

مشارك ومشاركة في جميع القطاعات ) التربية والتعلية، الصحة، اندية، جمعيات  60
 باحثين ...( المجتمع المدني، أساتذة جامعيين،

وحدة  حول نسبة انجاز مشروع النظام المعلوماتي ودراسة إمكانيات استعجال انجاز عاجتما 2020أبريل  11األربعاء 
 الضبط مكتبتدبير 
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III- على  19التدخالت االستعجالية التي قامت بها الجماعة في إطار مواجهة وباء كوفيد

 تطهير وتعقيم المدينةمستوى 

 

من االختصاصات الموكولة للجماعة في مجال حفظ الصحة ومحاربة انتشار  انطالقا

اعة مجلاألوبئة، عملت الجماعة على تنظيم عمليات التعقيم والتطهير شملت مجموع تراب ا

 وذلك بالتنسيق مع جميع الصالح الوالئية المختصة.

 اإلجراءات المتخذة على المستوى المكتب الجماعي للصحة: -1

 

عمليات تعقيم وتطهير لمختلف  الجماعي لحفظ الصحة التابع لجماعة مراكش شر المكتببا

موظفي ، ضمانا لسالمة "الفضاءات والمرافق اإلدارية بالمدينة، وذلك لمنع انتشار فيروس "كورونا

 اتتنظيم عملي من خالل؛ وذلك مرتفقي اإلدارة الجماعية وعموم الساكنة والزوار كذاالجماعة و 

فريق مختص من المكتب الصحي الجماعي بتنسيق مع لجنة اليقظة والمصالح م بها التي قا تدخلال

ملحق مقر الجماعة بشارع محمد السادس، تعقيم فضاء القصر البلدي و  شملتالوالئية بالجهة، 

قرات المقاطعات والملحقات االدارية التابعة لها )م ومختلف المقرات والمصالح اإلدارية الجماعية

إلى جانب الساحات العمومية كساحة "جامع  والمجازر، ألسواق الحضرية الجماعيةوالعديد من ا

 (، وكذا مختلف المقرات اإلدارية )األمن الوطني، اكاديمية التعليم، الفنادق، ...(الفنا

تعقيم لسيارات األجرة، بمختلف نقاط توقفها ومحطاتها عملية قام الفريق الجماعي أيضا، بكما 

 .الخاصة
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 للعمارإت وإألحياء وإلمنازلج تطهير وتعقيم برنام 

التي سجلت بها حاالت ايجابية  للعمارات واألحياء والمنازلبرنامج تطهير وتعقيم وضع تم 

حرصت مصالح الجماعة على تطهير وتعقيم االحياء والمنازل التي سجلت بها حيث  يروسللف

تعيين فرق مكلفة بالتعقيم والتطهير  حاالت إيجابية للفيروس، بمناطق مختلفة بالجماعة، كما تم

 موزعة على تراب الجماعة.

 على مستوى دفن إألموإت إلتي سجلت كحاالت حاملة للفيروس 

المكتب الجماعي للصحة على مواصلة ومواكبة عمليات نقل ودفن موتى المسلمين ضحايا  سهر

 ومقبرة العزوزية.للملك، بمقبرة الرحمة السيد الوكيل العام فيروس كورونا، بتنسيق مع 

قيف عمل المشرحة التابعة للمكتب الصحي تو  على ضرورة الطرفينكما تم االتفاق بين 

( وطبقا  COVID-19الجماعي نظرا للظروف االستثنائية التي فرضتها هذه الجائحة )انتشار وباء 

شريح الطبي التشريع الطبي الشرعي ( التي تنص علي عدم اللجوء للت –) الفرع الثاني  17للمادة 

 الشرعي في الحاالت المرضية الوبائية إال إذا كان هذا اإلجراء ضروريا الستجالء الحقيقة.  

 المجازر الجماعيةعلى مستوى  -2
القيام بحملة لتحسيس المهنيين حول طرق قامت إدارة المجازر بنظرا لحساسية هذا المرفق، فقد 

 أي مهني الى على ضرورة عدم حضور مع التنصيص 19العدوى وطرق الوقاية من مرض كوفيد 

المجازر في حالة شعور باي عارض من االعراض وتبليغ إدارة المجازر في حالة ظهور أي عرض 

نشر إعالنات وملصقات تم كما  من أعراض هذا الوباء عند أحد المهنيين الحاضرين بالمجازر.

 تعرف بالمرض وكيفية انتقاله وسبل الوقاية منه.



15 
 

 2020أبريل  7ة المجازر مند إقرار إجبارية ارتداء األقنعة الواقية في قامت إدار  أيضا

تنظيم  إلى جانبولوج غير مرتديها الى المجازر،  رتداء هذه األقنعة بالمجازر ومنعبفرض ا

ضبط المخالفين وفض من أجل  بتنسيق مع السلطة المحلية اإلطاربمجموعة من الحمالت في هذا 

 .اخل المجازرفرض التباعد دالتجمعات و 

مسجد وا غالق ، لذبح وممرات نقل اللحوم بالمجازر القيامتقوية عمليات التطهير اليومي لقاعات ا -

 .بمقر المجازرالمتواجدة  بيع المأكوالتالمجازر ووقف نشاط جلسات 

لمعاينة من طرف اللجنة الوالئية لمراقبة  2020أبريل  25كما خضعت المجازر بتاريخ       

ثالثة توصيات تهم تعميم التطهير اليومي قدمت مجموعة من المالحظات و التي لوقائية التدابير ا

مركبات تطهير التتمكن من تطهيرها و  مرافق التي لم تكن إدارة المجازرللمجازر ليشمل بعض ال

 .لموظفي المجازر 19القيام بكشف مخبري لمرض كوفيد على مستوى مدخل المجازر و 

 ؛رأس من الغنم 500رأس من البقر و 200وح بذبحها يوميا في تسقيف عدد الرؤوس المسم -

ذلك لهم بالولوج للمجازر، و  مساعديهم الذين سيسمححصر اللواح اليومية للقصابين والجزارين و  -

 ؛داد لوائح المواشي الموجهة للذبحأثناء اع

والسلطة المحــلية  المراقبة عند الولوج للمجازر مــن طرف لجــنة مكونة مــن ممـثلين عن الجمعيات -

دارة المجازر، و  واألمن م على من توفره التأكدالتثبت من تسجيلهم باللوائح السالفة الذكر و الوطني وا 

خضوعهم لمراقبة درجة قناعين واقيين على األقل ومطهر لأليدي وترخيص بالتنقل للمجازر و 

 حرارتهم.
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 ةسوق الخضر والفاكه بالجملاإلجراءات المتخذة على مستوى  -3
 الغذائيةدينة بالمواد نظرا للدور الهام الذي يلعبه مرفق سوق الجملة من خالل تزويد الم

يعرف بعض السيما وأن هذا الفضاء  الوباء،عدوى  انتشارفي ظل ظروف  الضرورية، خاصة

 ا:مجموعة من اإلجراءات منه اتخاذتم  فقد، من باعة ورواد السوق  االكتظاظ

بالسوق من سلطة محلية ووكالء وممثلين  جميع المتدخلين معالتواصل القيام بعمليات  -

مدني تنفيذا لتوصيات وزارة الداخلية ووزارة الصحة، التي تهدف إلى  ومجتمععن التجار 

 الحيوي؛ الوباء داخل هذا المرفقحماية هدا المر فق من جائحة انتشار 

 سوق؛الوالوقاية داخل  االمنالسالمة و  استتباب شروطالحفاظ على  -

 مراعاة للقدرةاالثمنة  على استقرارضمان التموين المستمر بالمنتوجات الفالحية والحفاظ  -

 ؛الشرائية للمواطنين

للقيام بعملية التعقيم بالباب للوكالء تابعين المستخدمين واثنين من الموظفين اثنين تعيين  -        

  ؛الرئيسي للسوق 

 العدوى؛ انتشارللحد من  سوق فضاء بيع المأكوالت داخل ال إغالق -

 السوق؛فتح وا غالق مرافق  تحديد توقيتإعادة  -

المالية لفائدة ميزانية الجماعة والخاصة برسوم دخول السلع والبضائع  تنمية المداخيلالسهر على  -

 01/06/2020الى  01/03/2020 خالل الفترة من درهم 317545.00 المداخيلحيث سجلت  للسوق،

 .درهم 287275.00قيمته  مانفس الفترة  حيث سجلت فيالفارطة سنة المقارنة مع 
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تم اتخاد مجموعة من االجراءات الوقائية التي من شأنها  العدوى، انتقالرصا على مواجهة وح

 الحفاظ على سالمة التجار والزبائن على حد سواء، من بين هذه اإلجراءات:

 انتقالبخطورة  لدى التجار ورواد السوق  تنظيم مجموعة من العمليات التحسيسية والتوعوية 

 الشأن؛والتعليمات الصادرة في هذا  واالمتثال للقرارات الوباء،

  الوباء من خالل تفادي االزدحام وتقليل ساعات  انتشار االحترازية لمواجهةالتدابير  اتخاذ

كل  واحترامالتسوق، ومنع األشخاص الذين ال يرتدون الكمامات من ولوج السوق 

 بهذا الخصوص.جراءات اال
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 خاتمة

تفعيال لمضامين  الدورية ، و اإلستعداد للرفع التدريجي للحجر الصحيوختاما، وفي إطار 

 االعتيادي، المتعلق بالرجوع إلى العمل  2020مايو  22الصادر في  4/2020الوزارية رقم 

ع التدريجي للحجر الصحي، فقد أصدرت رئاسة ، وفي إطار اإلستعداد للرفباإلدارات العمومية

كافة الموظفين بمقرات عملهم، الذين  التحاقالمجلس الجماعي ّمذكرة إدارية  تحث على ضرورة 

، 2020مارس 16بتاريخ  1/2020وا من التسهيالت الممنوحة لهم بموجب المنشور رقم داستفا

، ) التباعد االجتماعي  العدوى  انتقالاية من الضرورية للوق باالحترازاتمع الحرص التام على التقيد 

 .الكمامة ، ترك أبواب ونوافذ المكاتب مفتوحة...( ارتداء

والتي تدعو إلى إحداث لجنة على  ،وتنزيال لمحتوى وتوجيهات الدورية الوزارية المشار إليها

إلجراءات المتخذة في يعهد إليها بتتبع تنفيذ ا صعيد كل إدارة، يترأسها مسؤول يعينه رئيس اإلدارة،

وباء كورونا، بادرت رئاسة الجماعة إلى  إصدار قرار يقضي بإحداث لجنة  انتشارإطار الحد من 

كافة التدابير االزمة للرفع التدريجي للحجر الصحي على  اتخاذعلى صعيد الجماعة  تعمل على 

التنسيق مع كافة مستوى تراب جماعة مراكش، خاصة فيما يتعلق بعملية التواصل والتحسيس و 

 .شغالها إلى رئاسة المجلس الجماعيمكونات الجماعة في هذا المجال، ورفع تقارير دورية عن ا

 

 


