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 كورونا  جائحة لمواجهة تفشيالتدابير المتخذة من طرف جماعة تطوان 

   82/30/8383إلى غاية  بالمدينة 91-المستجد كوفيد

 تقرير

 ـ التأطير القانوني  والمسطري1

 42، بادزت مجاع٘ تطْاٌ ابتداٛ مً ْٓو ّباٛ نْزّىا اةسٗ حمل االسرتاشٓ٘يف إطاز التدابري 

تٔشُ هلا إىل اؽاذ فنْع٘ مً اإلدساٛات الْقأٜ٘ ّالتدخالت املٔداىٔ٘ مبا ت 0202مازع 

 :ّخصْةا املتعلل باؾناعات  441.42زقه  املنيْس٘ هلا مبْدب الكاىٌْ التيعٔنٕ االختصاةات

  ٗاـاة٘ باملسافل ّالتذَٔصات العنْمٔ٘ اؾناعٔ٘ ناليكل العنْمٕ باؿافالت ّ األضْام  61املاد

 ؛ َا معأكإدساٛات ؿنآ٘ مطتددمَٔا ّمستف اؾناعٔ٘... ّما تتطلبُ العسفٔ٘ مً

  ّٗمسانص  ٘اـريٓاألعنال ّما تيص علُٔ مً اختصاةات مػرتن٘ لطناٌ ضالم٘ دّز  65املاد

             ؛ ّغريٍا نص الجكافٔ٘إْٓاٛ العذصٗ ّاملسا

  ٗالتدابري الالشم٘ حملازب٘  متيح اجمللظ فنْع٘ مً الصالسٔات ّخصْةا اؽاذاليت  70املاد

اؾناعٔ٘ العنْمٔ٘ املسافل ّالتذَٔصات  مبادئ تدبرينرلو ّما تفسضُ األمساض عْامل اىتػاز 

 ؛يعاف٘ ّمحآ٘ البٔٝ٘ الّؾْدٗ مع ؼسٖ ابدٌّ اىكطاع  خدماتَامً ضسّزٗ تتبع اداٛ 

 ٗاليت متيح لسٜٔظ اجمللظ ةالسٔات الػسط٘ اإلدازٓ٘ يف مٔادًٓ الْقآ٘ الصشٔ٘  422  املاد

ّاليعاف٘ ّالطهٔي٘ العنْمٔ٘ ّضالم٘ املسّز ، ّما تفسضُ ٍرِ الصالسٔات مً اعنال املساقب٘ 

 لْبأٜ٘ اّ اـطريٗ ؛  ّاؽاذ التدابري الالشم٘ لتذيب أّ مهافش٘ اىتػاز األمساض ا

 ّمطتيدٗ نرلو إىل التدابري اؿهْمٔ٘ ذات الصل٘ مً :

 

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 
Province de Tétouan 
Commune de Tétouan 

Direction Général Des Services 

 

 

 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 عمالة إقليم تطوان

 جماعة تطوان
 المديرية العامة للمصالح
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 املتعلل  0202مازع  44بتازٓخ  24/0202االقتصاد ّاملالٔ٘ ّإةالح اإلدازٗ زقه ّشٓس  ميػْز

إلدازات العنْمٔ٘ ّاؾناعات الرتابٔ٘ ىتػاز ّباٛ "نْزّىا" بابالتدابري الْقأٜ٘ مً خطس ا

 العنْمٔ٘ ّاملكاّالت العنْمٔ٘ ؛ّاملؤضطات 

  ( بإعالٌ سال٘ 0202مازع02) 4224مً زدب  07الصادز يف  00020071املسضْو زقه

 "47نْفٔدالطْازئ الصشٔ٘ بطاٜس أزداٛ الرتاب الْطين ملْادَ٘ تفػٕ فريّع نْزّىا "

البػسٓ٘  ٍاْازدمل اٍتطدري عربّقد مشلت ٍرِ التدخالت املطتْٓني الداخلٕ ّاـازدٕ للذناع٘ 

إذ ػيدت اؾناع٘ بهل أدَصتَا اإلدازٓ٘ ّ الطٔاضٔ٘ مً أدل اؽاذ  ّضاٜلَا اللْدطتٔهٔ٘ ،ّ

، بدٛا مً  التدابري الالشم٘ اليت ٓفسضَا ٍرا العسف الطازئ ّتفسضَا ضالم٘ املْاطيني ّاملستفكني

إغالم قاع٘  ّضٔ٘ إغالم مجٔع مسافل الكسب التابع٘ هلا ، االدتناعٔ٘ ميَا ّ الجكافٔ٘ ّ السٓا

 ؛43/21/0202دلطاتَا ّفطاٛ املْاطي٘ يف ّدُ االدتناعات ّاللكاٛات ّذلو ْٓو 

 ـ االجتماعات الداخلية2

مت عكد ضلطل٘ ،  0202مازع  02نتدبري اضتباقٕ ، ّقبل اإلعالٌ عً سال٘ الطْازئ ْٓو 

مً االدتناعات ضْاٛ علٙ مطتْٚ زٜاض٘ اجمللظ أّ علٙ مطتْٚ املدٓسٓ٘ العام٘ للنصاحل مً 

أدل عح الطبل الهفٔل٘ مبْادَ٘ ٍرا الْباٛ ّ تططري الربامر االضتعذالٔ٘ ّ كططات العنل 

ً التدابري ، مع اإلغازٗ إىل أٌ اؾناع٘ ناىت قد اؽرت فنْع٘ ماليت تعتصو اؾناع٘ تيصٓلَا 

السابع عػس مً مازع اضتَدفت ؼصني املْازد البػسٓ٘ باؾناع٘ ّكتلف االسرتاشٓ٘ مير 

كطه سفغ الطاقه التكين ب تدعٔهمسافكَا مً خالل تصّٓدٍا باملعكنات ّاملطَسات ّالكفاشات مع 

بات إث ٘طتٔهٔ٘ إضافٔ٘ ّتْقٔف العنل باملداّم٘ علٙ مطتْٚ مصلشلْد الصش٘ مبْازد بػسٓ٘ ّ

 ؛اٛ ّمطابك٘ ىطخ الْثاٜل ألةْهلا اإلمط

إىل إعداد الػْاٍد الالشم٘  اؾناع٘ ببالدىا بادزت اؿذس الصشّٕمبذسد اإلعالٌ عً  

للنْظفني الطسّزٖ تْاددٍه باإلدازٗ اؾناعٔ٘ مً أدل تٔطري تيكلَه ميَا ّ إلَٔا ضناىا للطري 

دخل٘ ضْاٛ علٙ املطتْٚ الداخلٕ للذناع٘ العادٖ للددمات ، مع تهجٔف التيطٔل مع الفسم املت

أّ علٙ مطتْٚ اـازدٕ ّالػسنات املهلف٘ بتيعٔف البيآات االدازٓ٘ ّاألضْام اؾناعٔ٘ ، ّنرا 

تلو املفْض هلا تدبري قطاع اليعاف٘ بكطاعٕ األشٍس ّضٔدٖ امليعسٖ للسفع مً دزد٘ تدابريٍا 

 ْو الطاني٘؛الْقأٜ٘ سسةا علٙ ضالم٘ مْظفَٔا ّمستفكَٔا ّعن
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لتتبع مطتذدات فريّع اؾناعٔ٘ احمللٔ٘ ادتناع ؾي٘ الٔكع٘  71/30/0303ْٓو  -

نْزّىا ّمتابع٘ تدخالت املصاحل اؾناعٔ٘ ضنت إىل داىب زٜٔظ اؾناع٘ ّبعض ىْابُ ّاملدٓس 

العاو للنصاحل ، زؤضاٛ األقطاو ّاملصاحل املتدخل٘ يف العنلٔ٘ ّنرا فنْع٘ مً املطتػازًٓ 

 اٍنني بصف٘ مباغسٗ يف عنلٔ٘ التتبع ؛املط

را االدتناع لتدازع ضبل تيصٓل ميػْز الطٔد ّشٓس االقتصاد ّاملالٔ٘ ّإةالح ّخصص ٍ

، ّتػهٔل ؾي٘ للٔكع٘ للطَس علٙ اسرتاو التدابري ّاإلدساٛات االسرتاشٓ٘ ّالْقأٜ٘ بسٜاض٘  اإلدازٗ

ىْاب السٜٔظ ّمطتػازُٓ املطؤّلني الطٔد زٜٔظ اجمللظ اؾناعٕ تطه يف عطْٓتَا خنب٘ مً 

عً بعض الكطاعات اؿْٔٓ٘ باؾناع٘ فطال عً زؤضاٛ األقطاو ّاملصاحل خصْةا الصشٔ٘ ميَا 

 ّالتكئ٘ ؛

زضه اـطْط العسٓط٘ لتيصٓل نل اإلدساٛات ّخلصت التْةٔات امليبجك٘ عً االدتناع إىل  

شم٘ ّالهفٔل٘ باخنساط اؾناع٘ بهل مهْىاتَا مً ّإعطاٛ التْدَٔات الال االسرتاشٓ٘ الْازدٗ بامليػْز ،

سجَه  ّ ادٔات املستفكني بػهل عادٖ ّداٜهأدل الْقآ٘ مً ٍرِ اؾاٜش٘ مع ضناٌ االضتذاب٘ ؿ

االعتناد أنجس ننا مت التأنٔد علٙ  علٙ طلب تلو اـدمات عرب الْضاٜل التهيْلْدٔ٘ اؿدٓج٘ ،

 لْماتٔ٘ يف التْاةل ّاىطٔاب املعلْمات ؛علٙ الْضاٜل االلهرتّىٔ٘ ّالربامر املع

ّغهلت عنلٔ٘ التيعٔف املطرتضل ّالتعكٔه الػامل لإلدازٗ اؾناعٔ٘ ّمسافكَا ّنرا  

الطٔازات اؾناعٔ٘ ّضٔازات األدسٗ ّّضاٜل اليكل العنْمٕ ّسافالت اليكل اؿطسٖ ّكتلف 

... اٍه ىكط٘ يف تْةٔات االدتناع ىعسا الىعهاضَا املباغس علٙ تفعٔل املؤضطات العنْمٔ٘ .

 ؛ الْادب اؽاذٍاالتدابري الْقأٜ٘ 

 لرلو : قامت اؾناع٘ مبا ٓلٕ : ّتيفٔرا

إلصاو زؤضاٛ األقطاو ّ املصاحل بإخطاع الطٔازات اؾناعٔ٘ املْضْع٘ زًٍ إغازتَه  

لعنلٔ٘ التعكٔه الْٔمٕ مع سح زٜٔظ مصلش٘ املطتْدع اؾناعٕ علٙ تتبع ٍرِ العنلٔ٘ ّ 

 اإلغساف علَٔا ؛
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إلصاو مجٔع ضاٜكٕ ّ مطتعنلٕ الطٔازات اؾناعٔ٘ بإٓداعَا باملطتْدع اؾناعٕ فْز  

اقٔت العنل اإلدازٓ٘ مع اؽاذ التدابري الالشم٘ لتأمني خدمات املصاحل التكئ٘ ّالصشٔ٘ اىتَاٛ مْ

 ّاإلىازٗ العنْمٔ٘ ّاملطتْدع اؾناعٕ بػهل داٜه ٓتذاّش أّقات العنل السمسٔ٘ ؛

تعكٔه مجٔع املصاحل اإلدازٓ٘ ّ املسافل اؾناعٔ٘ ّ اعتناد تكئات ّضع الػساٜط  

 الفاةل٘ بني املْظف ّ املستفل ّ اليت ٓتعني اسرتامَا مً نال الطسفني؛ الالةك٘ احملددٗ للنطاف٘

 مطالب٘ مصلش٘ التدصًٓ بتْفري املْاد ّ األدّات الالشم٘ للتعكٔه؛ 

ميادٓل  -ةابٌْ ضاٜل -تصّٓد مجٔع املصاحل ّ املسافل مبْاد التطَري مً معكنات 

 قفاشات .. -ّزقٔ٘

يآ٘ باملسافل الصشٔ٘ باملصاحل ّاملسافل مساضل٘ خلٔ٘ التدخل الطسٓع مً أدل الع 

 اؾناعٔ٘ ؛

الدعْٗ إىل االلتصاو مبكسات العنل ّ املهاتب ّ عدو الرتدد بٔيَا إال لطسّزٗ العنل ّ  

 ّػيب االختالط ّميع التذنعات  ضْاٛ داخل املهاتب أّ زدٍات اإلدازٗ ؛

ازٓ٘ الطيْٓ٘ خالل الطناح بتنتٔع املْظفني الساغبني يف االضتفادٗ مً زخصَه اإلد 

ٍرِ الفرتٗ يف سال٘ زغبتَه يف ذلو مع ميح األضبكٔ٘ للنْظفني املصابني بأمساض مصمي٘ أّ 

 ضعف يف دَاش املياع٘ ّنرا للنْظفات اؿْامل ؛

تكلٔص عدد املْظفني العاملني بيفظ املصلش٘ ّ املصاّلني ليفظ املَن٘ باعتناد  

 ىٙ الرٖ ميهً مً أداٛ اـدمات دٌّ اىكطاع ؛أضلْب التياّب علٙ أضاع تْفري اؿد األد

إٓكاف إةداز أذّىات املَن٘ خازز املدٓي٘ ّ خازز الرتاب الْطين ّ اؿد ميَا إال عيد  

 الطسّزٗ ؛

 إٓكاف العنل باملداّم٘ مبصلش٘ إثبات اإلمطاٛ ؛ 

اؿد ما امهً مً تبادل الْثاٜل ّ املساضالت بػهل ّزقٕ ّ االقتصاز علٙ التْاةل  

 هرتّىٕ ّ الربامر املعلْماتٔ٘ املعتندٗ مً طسف اؾناع٘ ؛اإلل

إلصاو املْظفني املتنتعني بسخصَه اإلدازٓ٘ خازز الرتاب الْطين بعدو االلتشام بالعنل  

ْٓما مً أدل التأند مً ضالمتَه الصشٔ٘، ىفظ اإلدساٛ ٓطبل علٙ املْظفني  42إال بعد مسّز 

 ز البالد لطبب أّ آلخس؛الرًٓ ناٌ ٓتْادد أسد أفساد أضسٍه خاز
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ّ مهاتب اؿال٘ املدىٔ٘ بػهل ْٓمٕ مباغسٗ بعد اىتَاٛ دّاو تعكٔه بيآات اؾناع٘  

 العنل ؛

غامل ّ دّزٖ لألضْام اؾناعٔ٘ مباغسٗ بعد اىتَاٛ تيعٔفَا مً طسف إدساٛ تعكٔه  

 الػسن٘ املفْض هلا ٍرا األمس ّذلو بتيطٔل بني قطه سفغ الصش٘ ّالػسن٘ املهلف٘ بالتيعٔف ؛

تعكٔه الطٔازات التابع٘ ملدتلف اإلدازات العنْمٔ٘ ّضٔازات اإلضعاف ّالْقآ٘ مْاةل٘  

 ؛ البطاٜع ّاللشْو ّضٔازات تعلٔه الطٔاق٘ ّالهساٛاملدىٔ٘ ّنرا ضٔازات ىكل 

 

 

 

 

 

 

 

ادتنعت ؾي٘ ٓكع٘ اؾناع٘ مً أدل تتبع عنلٔات التطَري  0303مازع  71ْٓو  -

الالشم٘ ظنٔع أمانً اـدمات العنْمٔ٘ لتذيب االةاب٘ بفريّع نْزّىا ، ّخصْةا سافالت اليكل 

٘ خاة٘ مً الطاقه التكين الصشٕ مً أدل الطَس اؿطسٖ سٔح مت التأنٔد علٙ ؽصٔص فسق

علٙ تطَري ّتعكٔه ٍرِ اؿافالت بػهل ْٓمٕ ّمطرتضل علٙ غساز خلٔ٘ تطَري ضٔازات األدسٗ 

 مع ّضع بسىامر اضتعذالٕ ٓطنً إلاش ٍرِ العنلٔ٘ علٙ الْدُ الْقاٜٕ املطلْب ؛

املطافسًٓ باحملط٘ الطسقٔ٘ سٔح تدبري مماثل اؽرتُ ؾي٘ الٔكع٘ غصْص سافالت ىكل  

تكسز إخطاعَا مجٔعا لعنلٔ٘ التطَري ّالتعكٔه مستني يف الْٔو )التاضع٘ ةباسا ّالعاغسٗ لٔال( 

 ضناىا لصش٘ ّضالم٘ املستفكني ؛

 ّتيفٔرا لرلو ، فكد مت :

تطَري ّتعكٔه مجٔع ضٔازات األدسٗ بصيفَٔا األّل ّ الجاىٕ ّضٔازات ىكل املطتددمني  

املصدّز ّؼطٔظ مَئٕ الكطاع بطسّزٗ إخطاع تلو الطٔازات لعنلٔ٘ التطَري بػهل  ّاليكل

 ْٓمٕ ؛
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مْاةل٘ تطَري ّتعكٔه سافالت اليكل العنْمٕ للنطافسًٓ الْافدٗ علٙ املدٓي٘ قبل دخْهلا  

 احملط٘ ؛

 مْاةل٘ تعكٔه غْازع املدٓي٘ ّ الطاسات العنْمٔ٘ ّ أسٔاٛ املدٓي٘ العتٔك٘ ؛ 

 ه ّتطَري املؤضطات العنْمٔ٘ الجكافٔ٘ ّالطٔاسٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ ؛مْاةل٘ تعكٔ 

 مْاةل٘ تعكٔه املسافل الدٓئ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّاملؤضطات التعلٔنٔ٘ ّاملطتػفٔات ّاألضْام ؛ 

 

 

 

 

 

 

 

ادتناع ؾي٘ الٔكع٘ مع مدٓسٖ االضتػالل بػسنيت تدبري قطاع اليعاف٘  0303/مازع/03ْٓو 

ظَيت األشٍس ّضٔدٖ امليعسٖ ، سٔح أعطٔت التعلٔنات ّالتْدَٔات الالشم٘ للػسنتني مً أدل 

تيعٔف  تهجٔفاملطاٍن٘ يف اجملَْدات املبرّل٘ مً أدل التصدٖ هلرِ اؾاٜش٘ ، ّذلو عرب 

باملْاشاٗ مع ّمطرتضل بػهل مطتنس ْةا أسٔاٛ املدٓي٘ العتٔك٘ ، خصاملدٓي٘ بأشقتَا ّغْازعَا 

مع اؿسص علٙ العيآ٘ بعنلٔات الهيظ الٔدّٖ غطل ّتيعٔف الػاسيات ّاآلٓات ّاؿآّات ، 

 ؛ ّإضاف٘ املعكنات إىل املٔاِ املطتعنل٘ يف ٍرِ العنلٔات ّاملٔهاىٔهٕ

 ٘ العنال ّاملطتددمني بالػسنتنيضناٌ سكْم ّضالمّيف ىفظ اإلطاز مت التأنٔد علٙ   

ّذلو بتيطٔل مع أطباٛ ٍه مبا ٓلصو مً ّضاٜل الْقآ٘ الطسّزٓ٘ دتصّٓتْعٔتَه ّمً خالل 

الػػل ّىكاب٘ العنال ، باإلضاف٘ إىل سح الػسنتني علٙ أداٛ مطتشكات ٍؤالٛ العنال داخل أدل 
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اعتبازا للعسفٔ٘ الساٍي٘ ، ّذلو ننطاٍن٘ مً قبل الػسنتني يف  0202مازع  03أقصاِ 

 اجملَْدات اليت تكْو بَا اؾناع٘ ؛

ّألدل ضناٌ تيصٓل ٍرِ التْةٔات ّالتعلٔنات ، طالبت ؾي٘ الٔكع٘ مدٓسٖ االضتػالل    

بإعداد بسىامر ْٓو للتدابري املتدرٗ مً طسف الػسنتني ّعسضُ علٙ اؾناع٘ ّمصاحل الطلط٘ 

 احمللٔ٘ مً ادل سطً التتبع ّاملساقب٘ ؛

قامت اؾناع٘ مبهاتب٘ الػسنتني املفْض هلنا تدبري قطاع اليعاف٘ ظَيت األشٍس ّ لرلو  ّتيصٓال 

امليعسٖ بصف٘ زمسٔ٘ مً أدل تهجٔف عنلٔات التيعٔف ّالػطل الٔدّٖ ّاملٔهاىٔهٕ االعتٔادٖ 

ٔ٘ ّإةالح اإلدازٗ مً أدل العنل مبكتطٔاتُ ّأسالت علَٔنا ميػْز الطٔد ّشٓس االقتصاد ّاملال

 خصْةا فٔنا ٓتعلل بالعاملني بالػسنتني؛

مدٓس احملط٘ الطسقٔ٘ للنطافسًٓ، املصلش٘ الداٜن٘ ملساقب٘ ّتصاميا مع ذلو متت مهاتب٘ نل مً  

املفْض هلا  املدٓس العاو لػسن٘ فٔطالٔظالتدبري املفْض للناٛ ّالهَسباٛ ّالتطَري الطاٜل ّنرا 

مً أدل الطَس علٙ سطً تطبٔل املكتطٔات الْازدٗ  تدبري قطاع اليكل اؿطسٖ بْاضط٘ اؿافالت

 الهتب؛ةل بأالرٖ مت إزفام ىطخ ميُ باملسضْو 

 

 

 

 

 

 لجن فرعية وفرق للتدخالت الميدانيةـ 3

ىفظ اإلطاز ، ّّعٔا مً اؾناع٘ بأٍنٔ٘ العنل اؾدٖ ّاملطؤّل ّالتشلٕ بسّح املطؤّلٔ٘ 

مً ادل مْادَ٘ تفػٕ داٜش٘ نْزّىا ّنرا أٍنٔ٘ تعافس دَْد اؾنٔع لتذاّش ٍرِ العسفٔ٘ ؛ 

ػيدت اؾناع٘ بهل مهْىاتَا ّعنلت علٙ خلل ؾاٌ ّفسم متدصص٘ للعنل املٔداىٕ باملْاشاٗ 

 ٔكع٘ امليطك٘ ّاملؤطسٗ ؾل التدخالت :مع ؾي٘ ال
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 ؾي٘ التْاةل ّالتشطٔظ ّاالعالو -1-4

عنلت علٙ خلل فسم مػرتن٘ بني مصاحل سفغ الصش٘ ّمصلش٘ الػسط٘ اإلدازٓ٘ 

مً أدل الكٔاو عنالت تْعْٓ٘ ّؼطٔطٔ٘ ، ّ بعض املطتػازًٓ ّمصلش٘ اإلعالو ّالتْاةل 

 مً خالل،  0202مً مازع  42ٍرِ اللذي٘ بػهل اضتباقٕ ّذلو مير  ، سٔح ػيدتللطاني٘ 

ّاضتَدفت علٙ ّدُ اـصْص أمانً الكٔاو بعنلٔات ؼطٔطٔ٘ ّتْعٔ٘ مبدتلف أسٔاٛ املدٓي٘ 

زفع الْعٕ لدٚ  التذنعات العام٘ ناألضْام ّقطات ّقْف ّضاٜل اليكل العنْمٕ ، ّذلو بػسض

ساّلت مً خالهلا تلو ، اٜٕ ّاسرتاشٖ تفسضُ العسفٔ٘ الساٍي٘ بأٍنٔ٘ اليعاف٘ نإدساٛ ّقالطاني٘ 

الفسم تبٔاٌ الطسٓك٘ املجلٙ ّالطلٔن٘ لػطل األٓادٖ ّالتعكٔه ّػيب التذنعات اليت تػهل بٔٝ٘ 

 ضسٓع٘ الىتػاز ّاىتكال الْباٛ ؛

ّناٌ هلرِ التدابري اضتذاب٘ ّاعٔ٘ ّمطؤّل٘ مً طسف الطاني٘ اليت أباىت عً ػاّبَا   

 ّاخنساطَا الهامل يف ٍرِ العنلٔ٘ سفاظا علٙ الطالم٘ ّالصش٘ العام٘ ؛

ّبعد إعالٌ سال٘ الطْازئ ببالدىا ، ّاةلت ٍرِ الفسم عنلَا التْعْٖ ّالتشطٔطٕ  

، سٔح طالت ٍرِ العنلٔ٘ ىػس ضْاٛ بػهل مٔداىٕ أّ إلهرتّىٕ أّ عرب مْاقع التْاةل االدتناعٕ 

إعداد  ّمت باملْاشاٗ مع ذلوالْعٕ نرلو يف ةفْف ممتَين ضٔاق٘ ضٔازات األدسٗ بصيفَٔا 

الفتات ؼطٔطٔ٘ مً كاطس الْباٛ ّ اؿح علٙ التصاو اليعاف٘ باضتنساز مع تعلٔل امللصكات 

 مبدتلف مكسات اؾناع٘ ّمهاتب اؿال٘ املدىٔ٘ ؛ 

ٍا نجفْا بدّزٍه مً اإلدساٛات التشطٔطٔ٘ ضْاٛ مً خالل ؤزٜٔظ ؾي٘ الٔكع٘ ّأعطا

ؼح الطاني٘ علٙ الْقأٜ٘ باتباع  -فٔدٍْٓات  -اـسّز إىل اإلعالو عرب ىػس غساٜط مصْزٗ 

عدو مػادزٗ املياشل إال عيد الطسّزٗ اؿسص علٙ عيَا مً طسف الدّل٘ مع الطبل املعلً 

االىفتاح علٙ فنْع٘ مً املْاقع االلهرتّىٔ٘ احمللٔ٘ ليػس الربىامر االضتعذالٕ  ّنراالكصْٚ، 

 الْقاٜٕ الرٖ ضطستُ ؾي٘ الٔكع٘ احمللٔ٘ باؾناع٘ ؛

لصشفٔ٘ اإلذاعٔ٘ اليت أدسٓت مع زٜٔظ ّيف ٍرا اإلطاز البد مً اإلغازٗ إىل اللكاٛات ا

اجمللظ اؾناعٕ مً طسف إذاع٘ زادْٓ مازع ّنرا إذاع٘ زادْٓ تطْاٌ ، مع إدساٛ اتصال إذاعٕ 

مماثل مع زٜٔط٘ قطه سفغ الصش٘ ّةش٘ الْضط مً ادل املصٓد مً التْضٔشات سْل 
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ليػس ثكاف٘ الْعٕ و نرلالتدخالت اليت قامت بَا اؾناع٘ ، ٍرِ التطذٔالت غهلت نرلو فسة٘ 

 ؛َات اؿهْمٔ٘ الصادزٗ بَرا الػأٌالصشٕ ّالْقاٜٕ لدٚ الطاني٘ تػذٔعا هلا علٙ االلتصاو بالتْدٔ

 

 تصّد األضْام باملْاد الػرأٜ٘ األضاضٔ٘ ّ أمثيتَا ٘ؾي٘ متابع -1-0

يف اجملَْدات السامٔ٘ إىل ضناٌ التصّٓد باملْاد  يف طنأى٘ الطاني٘ ّاملطاٍنّ٘زغب٘ 

األضاضٔ٘ ، مت تػهٔل ؾي٘ خاة٘ تطه نال مً مدٓسٖ ّبعض زؤضاٛ مجعٔات األضْام ّأفسادا 

، ّذلو مً أدل تتبع  ّ بعض املطتػازًٓ مً مصاحل قطه سفغ الصش٘ ّالػسط٘ اإلدازٓ٘

لٙ مطتْٚ ضْم اؾنل٘ للدطس ّفسض اسرتاو دْدٗ ّأمثي٘ الطلع املعسّض٘ للبٔع خصْةا ع

ّيف تيطٔل تاو ّمتْاةل مع اللذي٘ اإلقلٔنٔ٘ املهلف٘ مبساقب٘ ّالفْانُ ّذلو بػهل ْٓمٕ 

 ؛األضعاز علٙ مطتْٚ عنال٘ االقلٔه

يف ٍرا الصدد عنلت اللذي٘ علٙ إلصاو التذاز بطْم اؾنل٘ للدطس ّالفْانُ بإغَاز أمثي٘ 

 هرتّىٔ٘ لتهٌْ يف متياّل اؾنٔع قاٜن٘ األمثاٌ ببْابتَا االلالبٔع ، ّمْاشاٗ مع ذلو قامت بيػس 

 ّتهسٓطا ملبدأ الكسب مً املْاطً ؛إمعاىا يف الػفافٔ٘ 

ّؼسص اللذي٘ علٙ املساقب٘ ّالتتبع الْٔمٕ جملنل عنلٔات البٔع باألضْام سسةا ميَا 

 يَا ؛علٙ تيصٓل تلو التدابري ّاسرتاو قاٜن٘ أمثاٌ البٔع احملددٗ ّاملعلً ع

 ضْم اؾنل٘ للدطس ّالفْانُ لطنأىُ ملدٓسغسٓط مصْز ّىػس ّمً دَ٘ أخسٚ مت إعداد 

ٌ أٖ ىكص يف أٖ اـطس ّالفْانُ متْفسٗ بالطْم ّبأند فُٔ علٙ اٌ نل سادٔاتَه مً ٓؤالطاني٘ 

يف إطاز االدتناعات التيطٔكٔ٘ املتْاةل٘ اليت تته بني زٜاض٘ فْزا ىْع مً ٍرِ املْاد ٓته تدازنُ 

مع الْنالٛ ّاجمللبني ّالطلط٘ احمللٔ٘ ، ننا اند نرلو علٙ اعتناد منْذز اؾناع٘ ّإدازٗ الطْم 

ددٓد للعنل داخل ضْم اؾنل٘ ٓسنص علٙ استطاب عدد الػاسيات الداخل٘ للطْم ّننٔ٘ اـطس 

 ٌ األمً الػراٜٕ جملنْع الطاني٘ ؛ّالفْانُ اجمللب٘ إلُٔ لطنا
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 فسم تعكٔه املؤضطات ّالفطاٛاتـ 1ـ1

تعصٓص قطه سفغ مت  ادتناعات ؾي٘ الٔكع٘ باؾناع٘ ،ّتفعٔال للتْةٔات امليبجك٘ عً 

بطٔازات مجاعٔ٘ إضافٔ٘  مصاؿُ الصش٘ باملْظفني ّاألعْاٌ الالشمني هلرِ املسسل٘ مع تصّٓد

 ؛، سٔح ّضعت زًٍ إغازتُ ما ٓفْم العػسًٓ مْظفا لتٔطري إلاش تدخالتَا 

ّمت تػهٔل فسق٘ خاة٘ مً أدل الطَس علٙ أعنال التطَري ّالتعكٔه الػامل ملدتلف 

مازع  42املؤضطات ّاملسافل ّالفطاٛات العنْمٔ٘ ، سٔح غسعت يف إدساٛ تدخالتَا ْٓو 

 ؛بـ  0202

دساٛ تعكٔه غامل ّ دّزٖ لألضْام اؾناعٔ٘ مباغسٗ بعد اىتَاٛ التدخل الفْزٖ ّاملباغس إل 

تيعٔفَا مً طسف الػسن٘ املفْض هلا ٍرا األمس ّذلو بتيطٔل بني قطه سفغ الصش٘ ّالػسن٘ 

 املهلف٘ بالتيعٔف ؛

تطَري ّتعكٔه مجٔع ضٔازات األدسٗ بصيفَٔا األّل ّ الجاىٕ ّضٔازات ىكل املطتددمني ّاليكل  

ظ مَئٕ الكطاع بطسّزٗ إخطاع تلو الطٔازات لعنلٔ٘ التطَري بػهل ْٓمٕ ، املصدّز ّؼطٔ

عنلٔ٘  4524عنلٔ٘ مكابل  4110سٔح أدست مصاحل قطه سفغ الصش٘ باؾناع٘ ما فنْعُ 

، لٔهٌْ فنْع  لْشٓس االقتصاد ّاملالٔ٘ ّالْظٔف٘ العنْمٔ٘ 24/0202بعد ةدّز امليػْز زقه 

 ؛عنلٔ٘  1211،  06/21/0202غآ٘ تدخالتَا يف ٍرا اجملال إىل 

تطَري ّتعكٔه سافالت اليكل العنْمٕ للنطافسًٓ الْافدٗ علٙ املدٓي٘ قبل دخْهلا احملط٘  

 75 سٔح أدستعنلٔ٘( إىل غآ٘ ةدّز قساز ّشٓس الداخلٔ٘ الكاضٕ مبيع التيكل بني املدٌ ،  42)

 ؛٘ عنلٔ 444، أٖ ما فنْعُ عنلٔ٘ فكط بطبب تكلٔص عدد السسالت 

عنلٔ٘  57تعكٔه غْازع املدٓي٘ ّ الطاسات العنْمٔ٘ ّ أسٔاٛ املدٓي٘ العتٔك٘ سٔح مت إدساٛ  

 بَرا الػأٌ؛
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عنلٔ٘  44تعكٔه ّتطَري املؤضطات العنْمٔ٘ الجكافٔ٘ ّالطٔاسٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ مً خالل  

مً خطس  املتعلل بالتدابري الْقأٜ٘ 24/0202عنلٔ٘ بعد ةدّز امليػْز زقه  70تعكٔه مكابل 

 ؛عنلٔ٘  426، لتصل التدخالت إىل  الْباٛ

عنلٔ٘ تعكٔه للنسافل الدٓئ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّاملؤضطات التعلٔنٔ٘ ّاملطتػفٔات  43إدساٛ  

، أٖ مبا  تازٓخ ةدّز املسضْو 0202مً مازع  44عنلٔ٘ مماثل٘ بعد  424ّاألضْام مكابل 

 ؛عنلٔ٘  044ٓعادل 

تعكٔه الطٔازات التابع٘ ملدتلف اإلدازات العنْمٔ٘ ّضٔازات اإلضعاف ّالْقآ٘ املدىٔ٘ ّنرا  

عنلٔ٘ يف  40ضٔازات ىكل البطاٜع ّاللشْو ّضٔازات تعلٔه الطٔاق٘ ّالهساٛ مبا فنْعُ 

 ؛ عنلٔ٘ 323، مبذنْع  0202مً غَس مازع  44عنلٔ٘ بعد الـ  271مكابل 

 ْع ٍنت تطَري ّتعكٔه سافالت اليكل اؿطسٖ؛عنلٔ٘ يف املْض 142بإدساٛ  

تعكٔه بيآات اؾناع٘  ّ مهاتب اؿال٘ املدىٔ٘ بػهل ْٓمٕ مباغسٗ بعد اىتَاٛ دّاو العنل  

عنلٔ٘ بعد ةدّز ميػْز ّشٓس  11عنلٔ٘ تعكٔه مكابل  46سٔح مت يف ٍرا الصدد إدساٛ 

 ؛34عنلٔ٘  االقتصاد ّاملالٔ٘ ّإةالح اإلدازٗ مبذنْع  

ٛ عيآ٘ خاة٘ املؤضطات العنْمٔ٘ خصْةا ميَا ذات الطاق٘ اإلْٓأٜ٘ املستفع٘ ننا ٍْ إٓال 

الػأٌ باليطب٘ ملؤضط٘ الطذً املدىٕ ّمسانص إْٓاٛ املطيني ، املػسدًٓ ، الٔتامٙ ّ املتدلٙ 

 عيَه مً خالل تهجٔف عنلٔات التعكٔه ّإدساَٜا بػهل ْٓمٕ ؛

فال التعكٔه  0202مازع  06إىل غآ٘  عنلٔ٘ 5541ّبرلو تهٌْ اؾناع٘ قد ألصت 

 مً املبٔدات مْشع٘ علٙ الػهل التالٕ : لرتا 211,80ّالتطَري اضتعنلت خالهلا ما فنْعُ 

  Hygidivaلرتا مً مادٗ :  23,00ـــ  
 Cellodorلرتا مً مادٗ :  62,75ـــ  

 salvanosلرتا مً مادٗ :  32,00ـــ  

 surfaniosلرتا مً مادٗ :  36,05ـــ  

 Desindorلرتا مً مادٗ :  58,00ـــ  
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سداثَا مً طسف اؾناع٘ تعتند يف غالبٔتَا إالٔكع٘ اليت مت ّلإلغازٗ فإٌ دل ٍرِ اللذً ّفسم 

مً أدل التْاةل ّضناٌ اىطٔاب   WhatsAppالـتكئ٘ الرتاضل الفْزٖ عرب تطبٔل علٙ 

ّمْاعٔد اللكاٛات التيطٔكٔ٘ ضْاٛ فٔنا املعلْمات الطسّزٓ٘ سْل التدخالت اليت ٓتطلب إدساؤٍا ، 

ّتطه تلو اللذاٌ نل املتدخلني اإلدازٓني ّالتكئني بٔيَا اّ بني ؾي٘ الٔكع٘ احمللٔ٘ ، 

 ّاملطتػازٓني املعئني بَرِ التدخالت؛

ّسسةا ميَا علٙ ضناٌ اضتنساز ٍرِ التدخالت ، ّؼطبا ليفاذ كصّىَا مً مْاد ّأدّات 

التطَري ّالتعكٔه ، زفعت اؾناع٘ مً دزد٘ تيطٔكَا مع مصاحل عنال٘ تطْاٌ مً أدل ضخ 

، ّذلو مً أدل تْدََٔا القتياٛ املْاد  0202اعتنادات ددٓدٗ يف ىطد٘ مٔصاىٔتَا للطي٘ املالٔ٘ 

 ؛ 0202 مازع02املعكن٘ سٔح تْةلت اؾناع٘ برتخٔص يف املْضْع ْٓو الجالثاٛ املطَسٗ ّ

 0202مازع  05ّنتدبري اضتباقٕ ألٓ٘ مطتذدات طازٜ٘ ، عندت اؾناع٘ ْٓو اؾنع٘ 

علٙ مساضل٘ مصاحل العنال٘ مً ددٓد مً أدل ضخ اعتنادات إضافٔ٘ بيفظ الفصل املدصص 

 خلٔ٘ التطَري باؾناع٘ ألدّازٍا بالػهل املطلْب. القتياٛ العتاد التكين الالشو ألداٛ
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ّاؾناع٘ تْاةل ػئد نل فسقَا املدتص٘ مً أدل التدخل مبا ٓلصو مً إدساٛات ّقأٜ٘ 

ّمحأٜ٘ عرب عنلٔات مهجف٘ للتعكٔه ّالتطَري غامل٘ جملنْع تساب ىفْذٍا ، مع سسةَا الػدٓد 

ضتنسازٓ٘ مسافكَا اؿْٔٓ٘ ، مطدسٗ يف ذلو علٙ تأمني اـدمات الطسّزٓ٘ ملستفكَٔا ّضناٌ ا

 مْازدٍا البػسٓ٘ ّاللْدطتٔهٔ٘ ّدٌّ التْقف عً البشح عً الطبل الهفٔل٘ بسفع دزد٘ تدخالتَا ؛

ّػدز اإلغازٗ إىل أىُ علٙ املطتْٚ املالٕ ، قامت اؾناع٘ إىل داىب التطسٓع باقتياٛ مْاد 

برلو ، بتشْٓل مطاٍن٘ أعطاٛ مهتبَا املطري ّ التطَري ّاملبٔدات بعد تسخٔص مصاحل العنال٘ 

، إىل 0303عً غَس مازع  مطتػازَٓا املطتفٔدًٓ مً التعْٓطات عً املَاو ّ التيكل

الصيدّم احملدخ مً طسف ةاسب اؾالل٘ امللو قند الطادع ّ املدصص لتدبري داٜش٘ نْزّىا 

 ببالدىا .

   

 

 


