
 1 

تق��ر عن تج��ة جماعة فاس في مواجهة فيروس كورونا 
 19المستجد كوف�د 

 

 

 19�سعد جماعة فاس أن تضع بين أ�د�كم تج��تها في مواجهة فيروس كوف�د 
الذي أصبح خطرا كبيرا يهدد العالم بأسرە منذ ظهور أول حالة في مدينة ووهان 

 إلى اآلن.  2019الصين�ة خالل دجنبر 

مقار�ة  بق�ادة جاللة الملك محمد السادس حفظه الله المغرب اعتمدوقد 
، منذ ظهور أول حالة للتعامل مع و�اء كورونا المستجد وتفاعل�ة  استباق�ة

تدابير متواترة على مختلف المست��ات القانون�ة واألمن�ة  اتخاذ ح�ث تم 
فيها كل المواطنين  انخرطالتي  واالجتماع�ة واالقتصاد�ةوالصح�ة والتعلم�ة 
مختلف المؤسسات والسلطات العموم�ة، حكومة همت والمواطنات بتعبئة 

 وجماعات تراب�ة وسلطات محل�ة وغيرها.  ا و�رلمان
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فتجند الجميع وراء جاللة الملك محمد السادس حفظه الله مسترشدين 
بق�ادته الحك�مة و�حرصه ومتابعته المستمرة لما �ضمن سالمة وأمن الوطن 

  .والمواطنين

ب�عطاء تفضل صاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه الله وأ�دە وقد 
تدبير ومواجهة بخاص الصندوق له السام�ة للحكومة باإلحداث الفوري لتعل�مات

اتخاذ كافة مع ، بالموازاة وتداع�اته االقتصاد�ة واالجتماع�ة و�اء كورونا 
كقرار ،  التي �سهم في حما�ة وحفظ صحة المواطنين االحتراز�ةاإلجراءات 

ظاهرات ال��اض�ة و�لغاء التجمعات والتإغالق الحدود البر�ة والج��ة والبح��ة 
والثقاف�ة والفن�ة واإلغالق المؤقت للمساجد وصوال إلى فرض الحجر الصحي 

تصدرها السلطات. كما  استثنائ�ةلمواطنين ومنع التنقل إال برخص على ا
قانون كاللتأطير هذە المرحلة  أصدرت الحكومة المغ���ة نصوصا قانون�ة 

 ة و�جراءات اإلعالن عنها. رئ الصح�المتعلق �سن أحكام خاصة بحالة الطوا

يتعلق بجماعة فاس فمنذ أن تم اإلعالن عن ظهور الجائحة بالممل�ة وف�ما 
في الجهود الرام�ة للتصدي لهذا ال��اء  باالنخراط، بادرت جماعة فاس المغ���ة

المال�ة  جميع إمكاناتها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من خالل تعبئة 
جماعة ومقاطعاتها الست بمباردة القامت ح�ث  واللوج�ست�ك�ة والبشر�ة،

و��جماع كل مكوناتها الس�اس�ة بتح��ل مجم�ع التع��ضات عن المهام برسم 
 وذلكنا، تدبير ومواجهة و�اء كورو بلفائدة الصندوق الخاص  2020شهر مارس 

وع�ا من المجلس باألهداف السام�ة والنب�لة لمبادرة صاحب الجاللة الملك 
ب�حداث الصندوق، وانخراطا من المجلس في حملة التضامن  السادس  محمد

 .الوطني

جماعة فاس ومقاطعاتها انخرطت  قدعلى مستوى حفظ الصحة العموم�ة فو 
منذ اليوم األول و�تنسيق مع السلطات المحل�ة في الجهود التي تبذلها الست 

التي قررتها السلطات العموم�ة للوقا�ة والحد من  االحتراز�ةبالدنا واإلجراءات 
وفي هذا  .و�اء كورونا، بهدف ضمان صحة وأمن وسالمة المواطنين انتشار 

جماعة فاس مجموعة من القرارات واإلجراءات المستعجلة  اتخذتالصدد 
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ق كل األ�شطة والتظاهرات والعروض الفن�ة والثقاف�ة وال��اض�ة يب�لغاء وتعل
برمجة بمختلف المرافق والمركبات الجماع�ة، وتم إغالق المرافق التي كانت م

التابعة لجماعة فاس التي �ستقبل المرتفقين بكثافة كالمكتبات الجماع�ة 
موم�ة والمحطة الطرق�ة للمساف��ن وتكث�ف والمالعب ال��اض�ة والحدائق الع

عمل�ات التحس�س الموجهة للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى تأمين 
تواصل الجماعة مع المواطنات والمواطنين عبر مختلف القنوات  استمرار�ة
 المعهودة. 

لقرار السلطات ب�غالق المقاهي  االمتثالكما حرصت الجماعة على مراقبة مدى 
والمطاعم والفنادق وقاعات الحفالت وغيرها. وقامت في هذا اإلطار بتنسيق 

في حينها  الالزمةات اإلدار�ة القرار  واتخاذ مع السلطات بمعاينة المخالفات 
 من المخالفين .  االستغاللوسحب رخص ب�غالق 

و�لى  -ومازالت مستمرة بوتيرة يوم�ة  -كما شرعت الجماعة ومنذ اليوم األول  
اليوم في تعق�م الفضاءات والمرافق التي �ستقبل المواطنين من مثل 

لملحقات اإلدار�ة المستشف�ات واإلدارات العموم�ة والجماعة والمقاطعات وا
والساحات العموم�ة واألسواق والمحطات الطرق�ة ومحطات س�ارات األجرة 

وقد شملت هذە العمل�ة مختلف فضاءات وشوارع وأزقة الجماعة . وغيرها
 والمقاطعات. وهذە العمل�ة مازالت مستمرة إلى يومنا هذا.  

بند المتعلق بالوقا�ة كما قامت الجماعة بتعبئة كل إمكان�اتها المال�ة لضخها بال
وحفظ الصحة العموم�ة ح�ث قامت باقتناء مواد التعق�م وتوفير المخزون 
ال�افي للتعق�م والتطهير ال س�ما في ظل الضغط ال�بير وندرة الممونين وقامت 
بتوفير األلبسة الواق�ة المناسبة لحما�ة مستخدمي وموظفي مكاتب حفظ 

ن بتفان في الخطوط األمام�ة لعمل�ات الصحة بالجماعة ومقاطعاتها المشتغلي
  . التعق�م

ومن جهة أخرى وفي إطار اإلمكانات القانون�ة التي أتاحها المرسوم بقانون 
توفير االعتمادات المال�ة بالمتعلق بحالة الطوارئ الصح�ة قامت جماعة فاس 

لتع��ز أسطول تجهيزات التعق�م تجهيزات التعق�م وأدوات الوقا�ة القتناء 
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والتطهير لضمان استمرار�ة الحمالت اليوم�ة للتعق�م للحفاظ على صحة 
 المواطنين والوقا�ة والحد من انتشا ر و�اء "كورونا."
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كما ساهم المكتب الجماعي لحفظ الصحة ضمن اللجنة الوالئ�ة المختلطة 
والمتوسطة التي تعرف إقباال لمراقبة وموا�بة المرا�ز التجار�ة ال�برى 

للمواطنات والمواطنين وكذلك الوحدات الصناع�ة المتواجدة بتراب الجماعة 
ومرا�ز النداء وذلك من خالل ز�ارات م�دان�ة يوم�ة للوقوف على مدى احترام 
هذە المؤسسات للتدابير الوقائ�ة للحد من انتشار ال��اء و تحس�سها وموا�بتها 

  .لهذە التدابيرمن أجل تنز�ل أنجع 

الذي �سهر على مرفق الوف�ات  على مستوىو في اطار التدابير االحتراز�ة 
من انتقال العدوى ل�ل توفير كل لوازم الحما�ة الفرد�ة  تمتدبيرە جماعة فاس 

معاينو الوف�ات بالمنازل  هم: ن للمهام ذات الصلة و األعوان المزاوليالموظفين و 
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س�ارات نقل الموتى و العاملون بالمستودع الجماعي لألموات و كذا  ا و سائقو 
التابعة للجماعة و التي تم تخص�ص حيز   المقابرالمكلفون بالدفن في  األعوان

الناجمة عن ال��اء حسب التوص�ات الصادرة عن وزارة  فيها لدفن الوف�ات
 الصحة بهذا الخصوص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات والمرافق اإلدار�ة الجماع�ة وفي ظل  استمرار�ةوعلى مستوى ضمان 
، تم إصدار مجموعة من التوجيهات إلى واالحتراز�ةبكل التدابير الوقائ�ة  االلتزام

المرتفقين الوافدين  استقبالالمصالح الجماع�ة بهدف تقنين وتنظ�م عمل�ات 
 االزدحامفي حاالت الضرورة على المصالح الجماع�ة والمقاطعات، بتجنيبهم 

 واال�تفاءالمسافة الضرور�ة للسالمة بين األشخاص،  احتراموفرض 
بالعدد  وااللتزامإجراءات السالمة  واحتراماإلدار�ة الضرور�ة  باالجتماعات

األقصى المسم�ح به في الحضور و�المسافة الضرور�ة للسالمة بين األشخاص 
بنفس المهام، في الحضور بين الموظفين الذين �قومون وتنظ�م عمل�ة التداول 

والمتواجدين بنفس المكتب، بما �حفظ سالمتهم و�ضمن السير العادي 
 ارتداءلمختلف المصالح الجماع�ة والمقاطعات (التعق�م المتواصل، ضرورة 

 ..).، ق�اس درجة الحرارة..... ال�مامات و�جراءات التباعد 
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وعلى مستوى تقن�ات التواصل الجد�دة اعتمدت جماعة فاس تنظ�م عدة 
 اجتماعات وندوات افتراض�ة. 

توفير مجموعة ب 2020مارس  27من الجمعة  انطالقا كما قامت جماعة فاس 
خدمة مكتب  من الخدمات عن بعد لفائدة المرتفقين والموظفين وذلك بفتح

المراسالت والطلبات عن بعد وخدمة طلب شهادة  الستقبال الضبط الرقمي
 .www.fes.ma قع اإلل�ترونيالعمل وشهادة األجرة للموظفين عبر المو 

 

 

عبر المنصة  على تط��ر رقمنة الرخص المتعلقة بالتعمير جماعةال عملتكما 
 "ROKHAS.MA " : الرقم�ة

، وعرفانا من وف�ما يتعلق ب�جراءات الموا�بة والدعم في ظل هذە الجائحة
مجلس جماعة فاس بما تقوم به مستشف�ات المدينة واألطقم الطب�ة التي تقف 

في  المجلسقام فيروس كورونا المستجد،  لمواجهة في الخطوط األمام�ة
 لضمان الحما�ة الالزمة لهم وألسرهم.  المساهمة في إيوائهم

ال�ات بتعاون مع السلطة المحل�ة وفع ومن جهة أخرى، قامت جماعة فاس
 إليواء الفئات التي ال تتوفر عل سكن قار ب�طالق حملة واسعة  المجتمع المدني 

http://www.fes.ma/
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من منهم أ�ثر من مئة  فاستفاد  .التابع لجماعة فاس بالمركب الجماعي للتخي�م
على إجراء الفحوصات اإليواء واإلطعام واأللبسة ومستلزمات النظافة عالوة 

 .الطب�ة الضرور�ة

 

 

: من هذە الجائحة إقتصاد�ا  المتضررة دعم الفئاتساهمة من الجماعة في و  
بالنظر لما تع�شه هذە الفئات من أوضاع جراء فقدانها مصدر رزقها ومساهمة 
منها في المجهود الجماعي الذي تم الق�ام به على المستوى المحلي لتعبئة كل 

ة، الجهة، العمالة، اإلمكان�ات الممكنة من طرف الجماعات التراب�ة: الوال�
جماعة ومقاطعاتها الست ومساهمين آخ��ن و�تنسيق مع السلطات المحل�ة 

 .بهدف توفير حصص غذائ�ة لألسر التي فقدت مورد رزقها جراء هذە الجائحة

�شرا�ة مع فعال�ات المجتمع المدني تواصل �خصوص التحس�س والتوع�ة، و و 
حول سبل الوقا�ة من �ة فنالتوع��ة وال التحس�س�ة جماعة فاس حمالتها 

تحس�س�ة ، ح�ث قامت جماعة فاس بحمالت فيروس كورونا المستجد 
وتوع��ة للسا�نة بالفضاءات العامة  من أجل الحفاظ على سالمة الجميع 

 الشروط واإلجراءات اإلحت�اط�ة وقا�ة من اإلصابة بفيروس كورونا.  واحترام
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مختلف الخدمات العموم�ة مثل ص�انة  استمرار حرصت جماعة فاس على  كما 
النظافة وتدبير قطاع النقل بالحافالت مع الحرص على و اإلنارة العموم�ة 

 توفير مواد النظافة. التعق�م الدوري للحافالت و 

وفي الختام ال بد من التأ��د أنه بحول الله وحسن توف�قه كان للتعبئة الوطن�ة 
ة الملك محمد السادس حفظه الله وأ�دە الشاملة التي شهدتها بالدنا وراء جالل

اإلجراءات التي قامت بها مختلف و وتظافر جهود كل السلطات ولجاه��ة 
ال��اء فيروس كورونا المستجد الدور ال�بير  انتشار ومازالت للوقا�ة والحد من 

 في حما�ة وحفظ صحة وسالمة المواطنات والمواطنين بالمدينة. 

 


