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بدول املغرب  تفصیل الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد   

 باألرقام.   العربي 

التي اتخذتها دول    الوقائیة الصحیة  التدابیر واإلجراءات    هي ما   

  . فیروس کورونا حیال جائحة    العربي ب  املغر 

 . املغاربیة اإلجراءات االقتصادیة واالجتماعیة  مجمل   

تواصل العملیات العسکریة لقوات حفتر يف ظل تفشي فیروس   

 . کورونا 
 

 هذا العدد: يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 وعى صناع الوعي""

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

معلومـاتیة ووتقـاریر رصـدیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEUxD6gbJV7SBNl7wg
https://t.me/joinchat/AAAAAEUxD6gbJV7SBNl7wg
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
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 تقدیم

، يتناول أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية (املغرب، الجزائر، املرصدموقع   تقرير دوري يصدر عن

تونس، ليبيا، موريتانيا)، من حيث التحوالت والتطورات الداخلية يف كل دولة من هذه الدول، وتطورات 

 :قليمية والدولية، وذلك عىل النحو التايلاعالت البينية بينها، وكذلك تفاعالتها اإل التف

 

 املشهد املغربيأوال: 
 باملغرب  19الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید 

 

 أبريل  12إىل حدود  و  وهو تاريخ ظهور أول حالة مصابة  2020مارس    2أعلنت وزارة الصحة املغربية، منذ  

حالة كان من  6943، مع استبعاد 19حالة مؤكدة مصابة بف�وس كورونا املستجد كوفيد  1617يل تسج

الرتتيب بموزعة حسب الجهات هي و  ،ها إال أن التحاليل املخربية أكدت عكس ذلكتصابإ املحتمل 

 كالتايل:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/
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 اإلصابات  عدد الجهات

 484 جهة الدار البيضاء سطات

 314 جهة مراكش آسفي

 237 سال القنيطرة طابالر جهة 

 215 سجهة فاس مكنا

 153 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 108 الجهة الرشقية

 72 جهة درعة تافياللت

 48 جهة بني مالل خنيفرة

 23 جهة سوس ماسة

 4 جهة العيون الساقية الحمراء

 2 جهة الداخلة وادي الذهب

 1 جهة كلميم واد نون

 1661 املجموع

يف املئة من عدد  90االت املحلية فقد وصلت مع تطور الحالة الوبائية إىل املئوية للح ةبوفي� يخص النس

من الحاالت الوافدة، بعدما كانت النسبة يف األسابيع األوىل ترجح كفة الحاالت الوافدة   10اإلصابات مقابل  

 يف املئة من الحاالت. 70مبا يعادل 

لدى  ةمسجل املئةيف  47.4، مع املئةيف  55.6ة الذكور بسوع، فقد سجلت نأما توزيع الحاالت حسب الن

سنة  56بعدما كان يف األسابيع األوىل يصل إىل  سنة 46.5وصل إىل فقد ث، أما املعدل العمري نااإل 

وهذا االنخفاض راجع بحسب ما أورده البيان الصحفي اليومي لوزارة الصحة إىل اكتشاف بؤر عائلية 

فيمتد من رضيع العمري ، أما املدى خطر اإلصابةهم أصغر سنا ل منى األمر الذي يعرض حتهذا 

 سنة. 96عمره شهرين إىل مسن يبلغ من العمر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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بسيطة أو  مرضية يف املائة هي إما حاالت 70 فإنه ما يفوق الوضعية الصحية للمصاب�،في� يخص أما 

ظهر عليها أعراض أو لحاالت مل تا ذهيف املائة من ه 15ومن الحاالت إما متطورة أو حرجة،  15حميدة، و

 .19مؤرشات مرض كوفيد 

بلغ إج�يل عدد املخالط� الذين متت متابعتهم منذ بداية الوباء إىل فأما بالنسبة لعملية تتبع املخالط�، 

في�  من الحاالت املؤكد إصابتها بالف�وس. 689مخالط، وقد مكنت هذه العملية من اكتشاف  9984

 مخالط ال زالوا يف العزل تحت اإلرشاف واملراقبة الصحية. 4491 يتواجد حاليا

وعن ارتفاع وت�ة ومؤرشات الحاالت املؤكدة يف األسبوع� األخ�ين أكد مدير األوبئة بوزارة الصحة 

يل داخل بائية تهم الوسط العائو واملتحدث الرسمي باسمها محمد اليويب، أن السبب يعود إىل ظهور بؤر 

صا الكربى منها. باإلضافة إىل ارتفاع عدد التحاليل املخربية اليومية التي ن املغربية خصو داملمجموعة من 

 من الخارج. متطورة اململكة ألجهزة كشف تتوصل ماتضاعفت نسبتها بعد

 82سنة، ك� أن  66، مبعدل عمري يقدر ب وفاة حالة118إىل  حصيلةالارتفعت أما بالنسبة للوفيات فقد 

 .من أمراض مزمنةتعا�  تالت كانلحان ام املئةيف 

حاالت شفاء، وقد عرفت الحاالت التي تعافت من 177وفي� يخص عدد حاالت الشفاء فقد وصلت إىل 

عالج املرىض املصاب� بكوفيد الخاص بكلوروك�  للمنذ اعت�د الربوتوكول العالجي  ملحوظا  الف�وس ارتفاعا  

مستقال  اسياديا قرار املغاربة املصاب� لعالج  وكيس كلوروك�يدر وه الكلوروك�تخدام دواء اس تربويع، 19

وبعد دراسة وقرار من اللجنة التقنية والعلمية   من خالل اتخاذ مجموعة من املعاي�تم اعت�ده    وقد  وآمنا،

 أن وااللتهابات النفسية الحادة والشديدة. ك�للربنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار األنفلونزا 

 خصصة والصارمة.ه يخضع للمراقبة الطبية املتستع�لا

بف�وس كورونا من مارس املايض أول إصابة ملسؤول عريب  14قد سجل املغرب يف ومن جهة ثانية، ف

عقب عودته   19فيد  والذي اكتشف إصابته بكو وزير النقل واللوجستيك عبد القادر اع�رة  ل  املستجد وهي  

، حالتهأكدت الفحوصات واالختبارات الرضورية إيجابية    ، بحيثوروبيةدول األ ال  بإحدىمن مهمة رسمية  

رضورة فرض    لديه  تطور أعراض املرض  اختار الوزير العزل الذايت التطوعي ببيته، لكنويف بداية األمر  

تم اإلعالن عن شفاء اع�رة بحيث أبريل  7ستشفى لتلقي العالجات الالزمة، وبتاريخ للمنقله 

املستجد وبالتايل الس�ح له مبغادرة  ية خلو جسمه من ف�وس كورونااملخربحاليل كشفت الت

 املستشفى العسكري الذي كان يتلقى العالج فيه.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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تم إنشاء خلية أو لجنة خاصة من أجل الرصد  19ويف إطار متابعة الوضعية الوبائية لف�وس كوفيد 

من خالل رصد الحاالت املشتبه بها وبايئ وضع الواملراقبة تنصب مهامها مبتابعة ورصد أهم تطورات ال

ىل لجنة تقنية تضم خرباء وباحث� متخصص� يف املجال إضافة  باإل   ،مدني� وعسكري�اللجنة أعضاء  وتضم  

 قليميا ودوليا.إوتطور الف�وس  والتقنيةالف�ولوجي، مهمتها متابعة الجوانب الطبية 

 ملجابهة فیروس کورونا  ربملغا ااتخذهالتي   التدابیر واإلجراءات الوقائیة

 

جراءات الوقائية من اإل  مجموعة باتخاذ منذ تسجيل أول حالة باملغرب، السلطات املغربيةقامت 

وتأجيل إلغاء أبرزها  كان منحزمة من القرارات،  وهي عبارة عنواالحرتازية ملنع انتشار ف�وس كورونا 

 : التايلالشكل  انت عىلكو تنظيم مجموعة من التظاهرات والفعاليات 

للقيادة التي تم إحداثها منذ اإلعالن عن تفيش ف�وس أعلنت اللجنة الوطنية  :2020مارس  2 -

تأجيل وتعطيل كافة التظاهرات الرياضية والثقافية وذلك عن دوليا،  19كورونا املستجد كوفيد 

مجموعة   وتعليق  تم تأجيل، بحيث  19ضمن اإلجراءات الوقائية من ف�وس كورونا املستجد كوفيد  

 من التظاهرات التي كانت مربمجة سلفا وكذا إلغاء التجمعات املكثفة.

قررت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي  :2020مارس  13 -

بجميع الفصول واألقسام من رياض األطفال وذلك املغرب إىل إشعار آخر، بالدراسة تعطيل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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الخصوصية أو العمومية ومراكز اللغات  املهني سواءجامعية والتكوين ليمية و ؤسسات تعوم

ومن أجل وغ�ها، وذلك يف إطار التداب� االحرتازية ملنع تفيش الوباء داخل املؤسسات التعليمية. 

 عرب القنوات التلفزية عن بعد تهااتخذت الوزارة قرار متابع ض�ن الس�ورة الطبيعية للدراسة

لح� استئناف الدراسة بصفة   وذلك كتعويض عن الدروس الحضورية  االجت�عي،  التواصلووسائل  

 طبيعية

 عرب املنافذ الربية  وكذا املروروالبحرية    جميع الرحالت الجوية  قرر املغرب، تعليق  :2020مارس    15 -

ربة واملغا اإلفريقيتراب اململكة إىل إشعار آخر، وحسب بالغ لوزارة الخارجية والتعاون  وإىلمن 

 املقيم� بالخارج فإن القرار يندرج يف إطار اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار ف�وس كورونا

 املستجد.

بعد تنامي أعداد اإلصابات أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإغالق املقاهي واملطاعم   :2020مارس    16 -

اعات األلعاب ومالعب اضية وقعات الريوالقاعات السني�ئية واملسارح وقاعات الحفالت والقا

القرب وغ�ها من التجمعات يف وجه العموم، وذلك من منطلق الحرص عىل ض�ن األمن الصحي 

 لكافة املواطن�.

بناء عىل فتوى الهيئة العلمية لإلفتاء باملجلس العلمي األعىل، تقرر إغالق أبواب   :2020مارس    16 -

وصالة الجمعة مع استمرار  لصلوات الخمسقرار كل اة ويهم الاملساجد يف ربوع اململكة املغربي

 لصحية إىل وضعها الطبيعي.رفع اآلذان وذلك إىل إشعار آخر وذلك مبجرد عودة الحالة ا

عىل قرار صادر عن وزارة العدل وبتنسيق مع املجلس األعىل للسلطة القضائية  خر، وبناءويف موضوع آ 

جلسات مبختلف محاكم اململكة باستثناء الجلسات املتعلقة لقاد ايق انعتم تعلورئاسة النيابة العامة، 

تحقيق، وذلك حرصا بالبت يف قضايا املعتقل�، والجلسات املتعلقة بالبت يف القضايا االستعجالية وقضاء ال

 عىل سالمة املوظف� والعامل� والقضاة واملتقاض� واملرتفق�.

من  ابتداءوتقييد الحركة يف البالد التجوال  الصحية وحظرإعالن حالة الطوارئ  :2020مارس  19 -

مع إمكانية التمديد حسب  2020أبريل  20رسيانها إىل غاية و مارس  20وم الجمعة ليالسادسة 

 باململكة، ويف إطار ذلك متت املصادقة  19معطيات الحالة الوبائية لف�وس كورونا املستجد كوفيد  

والذي يتيح للسلطات ،  من طرف الحكومةوارئ الصحية  الن حالة الطاملتعلق بإع  عىل مرسوم القرار

ح مبغادرة املنازل العمومية اتخاذ التداب� األمنية الالزمة من أجل تقييد حركة املواطن� وعدم الس�

https://almarsad.co.uk/
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إال يف الحاالت الرضورية القصوى. وطبقا ملرشوع املرسوم فيعاقب بالحبس من شهر إىل ثالثة أشهر 

ل شخص خالف القرارات الصادرة عن السلطات درهم ك 1300 إىل 300ة من وبغرامة مالي

 العمومية الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ وحظر التجوال.

 5654ة العدل، أن امللك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا لفائدة أعلنت وزار  :2020أبريل  4 -

من     تتطلبه  ف الصعبة وماسجينا وذلك يف إطار ح�ية صحة وسالمة املعتقل� يف ظل هذه الظرو 

لذلك ، و 19كوفيد    ف�وس كورونا املستجد  من تفيش  رشوط لوقاية املؤسسات السجنية واإلصالحية

وقد  ،ةيب� االحرتازية ملنع انتشار هذا الوباء داخل املؤسسات السجنجاء هذا القرار يف إطار التدا

ملرتبطة بالعمر لك اة من ضمنها تنسانية واملوضوعياستند العفو عىل مجموعة من املعاي� اإل 

متتع السج� بحسن الس�ة والسلوك  رضورة باإلضافة إىل ،والوضع الصحي ومدة االعتقال

 .واالنضباط طيلة مدة االعتقال

تداعیات جائحة واجهة ملاملتخذة اإلجراءات االقتصادیة واالجتماعیة 

 فیروس کورونا

 19تجد کوفید إنشاء صندوق خاص ملجابهة فیروس کورونا املس

لحكومة املغربية من أجل إنشاء صندوق من مارس املايض تعلي�ته ل 17در امللك محمد السادس يف أص

 مالي�   10مايل بغالف    من خالله  ي تم رصدذوال،  19كوفيد  خاص بتدب� ومجابهة ف�وس كورونا املستجد  

النفقات كافة  من أجل تغطيةموارد الصندوق وسوف تخصص ،  مليار دوالر 1.5الدرهم أي ما يعادل 

و املعدات الطبية، أ ية التحت ةسواء تعلق األمر بالبنيووسائل املنظومة الصحية  تاملتعلقة بتأهيل آليا

تخفيف العبء عىل القطاعات بهدف لك ذو االقتصاد الوطني دعم الصندوق يف  ةمساهمإىل  باإلضافة

الحفاظ عىل مناصب الشغل ا يضالسياحي وأ  أبرزها القطاعو من جائحة ف�وس كورونا األكرث ترضرا 

  .التخفيف من التداعيات االجت�عية التي خلفتها أزمة الف�وس و 

من لعديد وتربعات اعىل امليزانية العامة للدولة باإلضافة ملساه�ت وتعتمد متويالت الصندوق 

شهر حدود أواخر وق ملواجهة كورونا اىل فراد، وقد بلغت موارد الصنداأل الهيئات واملؤسسات و 

العمومية والخاصة مجموعة من املؤسسات  بادرت  ويف إطار ذلك  مليار الدرهم،    30إىل حوايل    مارس

 وقد كان أبرزها إىل تقديم تربعات مالية لدعم جهود مكافحة ف�وس كورونا ورجال األع�ل

 :سبيل الحرص عىلاملساهم� 
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، وقد تقرر ليون دوالرم 200ادل أي ما يع رهمملياري د ساهم مببلغ :املليك "مدى" الهولدينغ -

املساهم  من عىل اقرتاح منح هذه املساهمة املالية لصندوق جائحة مواجهة ف�وس كورونا بناءً 

�رية للرساميل الخاصة الذي لها تثأحد أكرب الصناديق االس" الرئييس يف املجموعة، وتعترب "مدى

العقار موعة يف مجاالت تث�رات املجتنصب أغلب اسفعالية كب�ة عىل املستوى اإلفريقي بحيث 

 واملناجم والطاقة والسياحة وكذا الخدمات املالية. والبناء
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أي  بغالف مايل يقدر مبليار درهم ساهم: صندوق الحسن الثا� للتنمية االقتصادية واالجت�عية -

س، ويعترب ك محمد السادقد جاء هذا القرار بناء عىل تعلي�ت املل، و مليون دوالر 100ما يعادل 

أداة حكومية تلعب دورا أساسيا يف مجال التمويل واملساهمة يف املشاريع  دوق الحسن الثا�صن

 الواعدة بالنمو وكذا التنمية يف العديد من القطاعات التي تهم املجال� االقتصادي واالجت�عي.

 300 يعادل أي ما الدرهممليار  3ساهمت مببلغ  :OCP)( الرشيف للفوسفاطمجموعة املكتب  -

، وقد أعلنت املجموعة أن هذه املساهمة تندرج ضمن البعد التضامني ملكافحة مليون دوالر

 دعم جهود الدولة للتصدي النعكاسات األزمة عىل االقتصاد الوطني.جائحة ف�وس كورونا و 

جلون، ن بنعث�ملغريب ا راملليارديوالذي �لكه  :(BMCE)غريب للتجارة الخارجية إلفريقيا البنك امل -

 مبليار درهمرباح األشهر الثالثة األوىل لهذه السنة لفائدة الصندوق واملقدرة أ قرر التربع ببحيث 

 .مليون دوالر 100أي ما يعادل 

: اململوكة للملياردير املغريب عزيز أخنوش والذي يشغل يف )Akwa Groupفرع (  ة إفريقيا غازكرش  -

مليون  100أي ما يعادل  مليار درهممببلغ ساهمة قررت امليث حبنفس الوقت وزيرا للفالحة، 

 .دوالر

 قدره الخاص  مببلغ: وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي، ساهم  موالي حفيظ العلوي -

 ماله الخاص، وليس عرب الرشكات التي �تلكها ومن أبرزها مجموعة سهام.مليون درهم من  200

مليار درهم أي باملساهمة مببلغ  أيضا  شعبي املركزي  ة البنك القامت مجموع  :)PB( شعبيالبنك ال -

 مليون دوالر. 100يعادل ما 

بدوره عن مساهمته بصندوق مواجهة تداعيات جائحة   البنكأعلن    :CIH((  بنك القرض والسياحي -

 .2019مليون درهم وهي باملناسبة ثلث النتيجة الصافية لسنة  150كورونا مببلغ 

أعلن مساهمته يف الصندوق بهبة مالية تصل إىل مليار درهم أي ما  :لتدب�داع وااإلي صندوق -

 مليون دوالر. 100يعادل 

 مببلغ قدرهتربعت هي أيضا  رية واملسح العقاري والخرائطية:الوكالة الوطنية للمحافظة العقا -

 مليون دوالر. 100أي ما يعادل  مليار درهم

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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يص مبلغ مليو� درهم لفائدة الصندوق، عن تخص : أعلنت)Lamalif Group( مجموعة الماليف -

 وتعترب الماليف من أكرب الرشكات الرائدة يف مجال التعم� باملغرب.

أعلنت   ، وقدتعترب من أقوى الرشكات التي تنشط باملجال الفالحي  بحيث  :(Azura)  أزورامجموعة   -

 مليون درهم يف الصندوق. 25مساهمتها مببلغ ما قيمته 

قدرها  عن مساهمة بحيث أعلنت، توزيع املحروقاتالخاصة ب :)Petroum(ملغرب كة برتول ارش  -

 درهم.مليون  100

التي يرأسها رجل األع�ل املغريب دح�ن  واملعروف مبجموعة أطلس الصحراء: هولدينغ الدرهم -

أصدرته  ويأيت ذلك بحسب بالغ ،مليون درهم 15بلغ الدرهم، أعلنت بدورها عن مساهمتها مب

مساندتها يف تأهيل املنظومة الصحية وإنقاذ االقتصاد املغريب من تداعيات جائحة ن جموعة عامل

 كورونا.

وزير ووزيرة بالتربع   24قرر أعضاء الحكومة وعددهم    :ومستشارو امللك  الحكومة والربملانأعضاء   -

ء مجليس  أعلن أعضاألف دوالر، في� 145مليون درهم أي  1.4براتب شهر واحد، وهو ما يعادل 

مليون  17تربعهم بتعويض شهري يصل مجموعه إىل  515واب واملستشارين والبالغ عددهم الن

كلفون مبهمة يف الديوان املومن جانبهم تربع مستشارو امللك و   دوالر،مليون    1.7يعادل    درهم أي ما

 ورونا.املليك براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدب� تداعيات جائحة وباء ك

يعتلون رتبة ج�ال وكولونيل  نالذي لسامون يف القوات املسلحة امللكية والدرك املليك:اط االضب -

 .املساهمة براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص بتدب� جائحة كورونا هم أيضا ماجور قرروا

ي أصدرتها املالية التومن جانبها قررت الحكومة املغربية ممثلة بوزارة االقتصاد واملالية تحويل العقوبة 

الدرهم أي ما  مالي� 3حق اتصاالت املغرب، والتي يتجاوز قدرتها  لوكالة الوطنية لتقن� املواصالت يفا

مليون دوالر، ضمن املساه�ت املحولة للصندوق الخاص بتدب� جائحة ف�وس كورونا كوفيد  300يعادل 

19. 

 إنشاء لجنة الیقظة االقتصادیة  

لجنة اليقظة االقتصادية من أجل ق وزارة االقتصاد واملالية، إنشاء  ريط  املغربية عنقررت الحكومة 

التي تقوم بها الحكومة  االستباقية إطار التداب�مواكبة تداعيات جائحة وباء كورونا املستجد، يف 
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 لهذه الجائحةاملغربية من أجل تظافر املجهودات لتقليص االنعكاسات االقتصادية املبارشة وغ� املبارشة 

 د املغريب.عىل االقتصا

وزير االقتصاد واملالية باإلضافة إىل مجموعة من األعضاء بالوزرات األساسية ومن ضمنها  ويرتأس اللجنة

الصناعة والتجارة، السياحة، والشغل، باإلضافة إىل بنك املغرب،   الفالحة،  وزارة الداخلية، الصحة، الخارجية،

غرف املغربية للتجارة ام ملقاوالت املغرب، وجامعة الالتحاد العاملغرب، واواملجموعة املهنية لبنوك 

ك� �كن تعزيز أعضاء اللجنة بفاعل� آخرين من   والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

 القطاع العام أو الخاص كل� اقتضت الرضورة ذلك. 

را قطاعات األكرث ترض ادية من خالل مواكبة الصضعية االقتوتقييم الو   ومراقبة  مهام اللجنة يف تتبعوتتجىل  

 .من تداعيات أزمة ف�وس كورونا

 جراءات والقرارات من أبرزها:ومنذ استحداثها اتخذت اللجنة مجموعة من اإل 

تعليق دفع االشرتاكات االجت�عية لدى الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي، باإلضافة إىل وقف  -

 جائحة ف�وس كورونا.لح املقاوالت املترضرة من ار آخر لصاية إىل إشعتسديد القروض البنك

درهم لألجراء املسجل� لدى الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي،   2000تقديم دعم شهري قدره   -

 والذين توقفوا عن العمل مؤقتًا بسبب تداعيات أزمة كورونا.
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دوق الوطني االجت�عي � يف الصنغ� املسجلليف القطاع غ� املهيكل  تقديم الدعم لألرس العاملة -

فرضتها و   البالد  والفجائية التي تعيشها  االستثنائيةبسبب الحالة  ترضرة من توقف مصدر عيشها  وامل

حالة الطوارئ وحظر التجوال والتي تقتضيها الرضورة الصحية يف سبيل حرص تفيش ف�وس كورونا 

 مرحلت�: وتنفيذه عربالقرار  تفعيليقظة لجنة ال ذلك قررتعىل نطاق واسع، ومن أجل 

ستخصص لدعم األرس املستفيدة من خدمة "راميد"، والعاملة يف القطاع غ�  حلة األوىل:املر  .1

حركة  قيدتالحجر الصحي التي  ظروفوالتي ال تتوفر عىل مدخول يومي نتيجة  املهيكل

ة كورونا جابهة جائحات صندوق متم تحديد املساعدة املالية لهذه الفئة من عائدقد  التنقل. و 

درهم لألرس املكونة من ثالثة إىل  1000لألرس املكونة من فردين أو أقل، ثم درهم  800يف 

 درهم لألرس التي يتعدى أفرادها أربعة أشخاص ف� فوق. 1200أربعة أفراد، وأخ�ا 

تفيدة من كل وغ� مسيعمل أحد أفرادها يف القطاع غ� املهيلتي تهم األرس ا :املرحلة الثانية .2

تي دعت ظروف الحجر الصحي إىل توقف مدخولها، وستمنح لهذه ، والدمة راميد الصحيةخ

 الفئة نفس املبالغ املخصصة للفئة األوىل.
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 الجزائرياملشهد ثانیا: 
 بالجزائر 19الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید 

 

وحسب وزارة الصحة ،  2020من فرباير    25يف    19يد  ملستجد كوفسجلت الجزائر أول إصابة بف�وس كورونا ا

كان  1534حالة مؤكدة، مع استبعاد  1914اآلن إىل  للمصاب� لحدودالجزائرية فقد وصل العدد اإلج�يل 

العربية من  الجزائر الدولتتصدر حالة، وبذلك  275الوفيات مشتبه إصابتها بالف�وس، في� تجاوز عدد 

 لوفيات.حيث عدد ا

حالة بعدما أكدت التحاليل املخربية خلوها من الف�وس وبالتايل   591 وصلت عدد حاالت الشفاء إىل  ن�بي

للعالج وفق الربوتوكول الجديد أي العالج بدواء  1729 تخضعمغادرتها للمشايف املخصصة للعالج، في� 

وهي عىل   48من أصل ية وال  46يف  الكلوروك�. وتتوزع عدد الحاالت املصابة وعدد الوفيات جغرافيا

 التايل:  الجدول
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عدد   الواليات 

 اإلصابات 

عدد  

 الوفيات 

  78  554 البليدة 

 78  334 الجزائر العاصمة 

 10  120 وهران

 8  87 سطيف

 11 80 بجاية

 12 60 بازةتي

 5 51 ع� الدفىل  

 8 49 زي وزوتي

 5 40 قسنطينة

 8 38  برج بوعريريج

 6 38 تلمسان

 2 33 مغانمست

 1 31 الشلف 

 2 28 الجلفة

 8 27 املدية 

 6 25 بومرداس 

 3 24 جيجل

 0 22 سكيكدة 

 4 21 باتنة 

 3 20 معسكر 

 0 19  سيدي بلعباس

 2 19 تيسمسيلت 

 3 18 أم البواقي

 6 18  الوادي

 2 14 عنابة

 1 13 البويرة

 2 13 ع� تيموشنت 

 3 11 بسكرة 

 1 11 خنشلة

 3 11 غرداية 

 0 10 بشار

 2 10 غليزان  

 0 9 األغواط 

 4 8 املسيلة 

 2 7 تبسة

 1  7 ورقلة

 2 6 قاملة

 1 6 سوق أهراس 

 1  6 أدرار 

 1 4 تيارت

 0 4 الطارف  

 0 3 ميلة  

 0 2 إليزي

 0 1 البيض 

 0 1 النعامة 

 0  1 سعيدة 

 293 1914 املجموع 

 

ده تتوفر عىل كل الرح�ن بن بوزيد، عىل أن بال عبد ئري ويف نفس السياق، أكد وزير الصحة الجزا

اإلمكانيات للتكفل بالحاالت املصابة خصوصا املعقدة منها والتي تستوجب دخولها إىل غرفة 
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جهاز  6000 مدعم برسير إنعاش  6000اإلنعاش، ويف معرض ذلك نوه إىل أن الجزائر تتوفر عىل قرابة 

 تنفس اصطناعي.

 ملجابهة فیروس کورونا  التي اتخذتها الجزائر ئیةلوقاات االتدابیر واإلجراء

 

حاالت االصابات   يف عددبداية االرتفاع  قامت السلطات الجزائرية باتخاذ مجموعة من التداب� الوقائية منذ  

 ومن ضمن هذه اإلجراءات ما ييل: 

وي لثانط واتعليق الدراسة وغلق جميع مدارس التعليم االبتدايئ واملتوس :2020مارس  12 -

لكن بفعل الحالة الوبائية التي تعيشها الجزائر   ،يلأبر  5والجامعات حتى انتهاء العطلة الربيعية يف  

تقرر تعليق الدراسة مرة أخرى إىل إشعار آخر. وقد  48أصل والية من  45وانتشار الف�وس يف 

والزوايا وأقسام   رآ�الق  شمل اإلغالق أيضا رباض األطفال ومدارس التعليم الخاصة ومدارس التعليم

 محو األمية.

يف  ذانصالة الجمعة والج�عة مع املحافظة عىل رفع اآل غلق املساجد وتعليق  :2020مارس  17 -

 .يف إطار اإلجراءات االحرتازية ملنع تفيش ف�وس كوروناوذلك  جميع واليات الجزائر بشكل مؤقت،  

العديد من التظاهرات الرياضية  غاءو إلتأجيل أ قررت الحكومة الجزائرية،  أبريل: 16و 15 -

وعىل رأسها دور الشباب   باإلضافة إىل إغالق جميع أماكن التجمعات  والثقافية واألحداث السياسية

 .واملعارض واملهرجانات
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  لكافة الرحالت الجوية مع أوروبا والعديد من الدول األخرى.تعليق الجزائر  :2020مارس  16 -

املوظف�، خصوصا النساء منهم  يف املائة من 50ترسيح جزائري ليس االرئ أعلن :2020مارس  19 -

 مع االحتفاظ بالذين أع�لهم مرتبطة باملصالح الحيوية الرضورية مع عدم املساس برواتبهم.

جميع وسائل النقل العمومي أو الخاص ب� الواليات وداخلها وأيضا  توقيف :2020مارس  19 -

 إىل إشعار آخر. رحالت الجوية الداخليةالق ليتع، وكذا توقيف لحركة القطارات

لنظام ، املطالبة بتغي� الجذري  التوقف الفعيل ملس�ات الحراك الشعبي بالجزائر  :2020مارس    20 -

املدنية والد�قراطية، وذلك عىل إثراء قرار اتخذه  الحكم وتأسيس جمهورية جديدة أساسها

 نتقال عدوى الف�وس يف املظاهرات الشعبية.ية اي خشالناشط� الرئيسي� يف الحراك كإجراء احرتاز 

قرر الرئيس الجزائري إغالق جميع املقاهي واملطاعم واملحالت باستثناء محالت  :2020مارس  23 -

املواد الغدائية، وكذا غلق قاعات األفراح وحظر جميع االحتفاالت واألعراس العائلية وغ�ها من 

 التجمعات.

ة، كامل عىل والية البليدة التي تتصدر قامئة أكرث الواليات إصابصحي  فرض حجر    :2020مارس    23 -

مع ترخيص تنقالت األشخاص من طرف السلطات املعنية يف الظروف الطارئة واالستثنائية. وكذا 

 صباحا. 7مساء إىل  7فرض حجر جزيئ عىل العاصمة الجزائر من الساعة 

ساعة السابعة واليات يف الجزائر من الع الجمي  توسيع الحجز الصحي الجزيئ ليشمل  :2020أبريل    4 -

باستثناء والية البليدة التي تخضع للحجر الكامل، وتغي� توقيت   صباحا.  7مساء إىل    7من الساعة  

، وهران، وهي: الجزائرالحجز الجزيئ من الثالثة بعد الظهر إىل السابعة صباحا يف تسع واليات 

 الدفىل، املدية. ع� سان،بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلم

تداعیات جائحة واجهة مل املتخذةة اإلجراءات االقتصادیة واالجتماعی

 فیروس کورونا

االقتصادية  سياستهاومراجعة  2020قررت الحكومة الجزائرية تخفيض نفقاتها امليزانياتية لسنة 

املورد الرئييس الذي  طالنف ملواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا والرتاجع الكب� يف أسعار

إىل ح� تقييم  لل�لية ، وكذا تأجيل دراسة مرشوع القانون التكمييلائريز الجواألسايس لالقتصاد 
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انعكاسات اإلجراءات االستعجالية التي اتخذتها الحكومية وكذا التداعيات التي فرضتها أزمة كورونا عىل 

 الصعيد الدويل.

ة من اإلجراءات مة بالده عن مجموعإثر مشاورته مع حكو عىل  زائريوعىل إثر ذلك أعلن الرئيس الج

 أبرزها:  االستعجالية ومن

 .دون املساس بأعباء الرواتب %30تخفيض نفقات ميزانية التسي� ب  -

 .مليار دوالر 31إىل  41تخفيض قيمة فاتورة االست�اد من  -

سبعة مليار   بهدف توف�وذلك  بية،  التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع املكاتب األجن -

 دوالر سنويا.

 تأجيل إطالق بعض املشاريع املسجلة أو املوجودة قيد التسجيل والتي مل يرشع يف إنجازها. -

عدم املساس بالنفقات املرتبطة بالقطاع الصحي، ودعم هذا القطاع بكل الوسائل التمويلية  -

 شكل عام.ئية بالوباواللوجستية ملحاربة تفيش ف�وس كورونا واألمراض 

ين ترضروا جراء هذا الوباء العاملي يف قانون املالية التكمييل وذلك من إدراج خسائر املتعامل� الذ -

 خالل التكفل بهم وتقديم املساعدات والتسهيالت لهم.

 7إىل  14توجيه الرشكة الوطنية سوناطراك للتخفيض من أعباء االستغالل ونفقات االستث�ر من  -

 ف.جل تحقيق هدف الحفاظ عىل احتياطي الرص من أ  دوالرمليارات 

تشجيع املزيد من االندماج املايل عن طريق تسهيل منح القروض والرتكيز بشكل كب� عىل الرقمنة  -

 واملنتوجات املبتكرة.

من   الغذايئيف املواد الزراعية من أجل توف� الدعم واألمن    باالستث�رإعطاء أولويات قطاع الفالحة   -

 املنتجات الغدائية األساسية.حتياجات الوطنية من يع اال سد جمأجل 

من جهته، أصدر الوزير األول الجزائري أوامر استعجالية للوالة تحت إرشاف وزارة الداخلية بتشكيل 

لجان يف املدن والقرى، من أجل مساعدة ودعم املواطن� املترضرين من تداب� الحجر الصحي وحظر 

وتتمثل مهام تلك اللجان يف إحصاء األرس  ة تفيش ف�وس كورونا،مكافحاءات التجوال يف إطار إجر 

الهشة واملحتاجة إىل املساعدة بكيفية مستعجلة خالل فرتة الحجر الصحي. وكذا وضع السلطات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

 

4 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي
 April 2020 15 ||العدد الثامن 

 

 

 

 

 
 

باإلضافة إىل مساعدة السلطات   هذه الوقتية،املحلية يف الصورة لكل متطلبات املواطن� واحتياجاتهم خالل  

لسكان من أجل توعيتهم برضورة االلتزام بالتعلي�ت واإلجراءات اإلرشادات الرضورية لوجيه لية تيف عم

 الصحية التي أصدرتها السلطات العمومية.

 

أعلن بنك الجزائر عن حزمة من التداب� االستثنائية التي ومتاشيا مع ظروف املرحلة،  ، ومن ناحية أخرى

ل مساعدة املؤسسات املالية والبنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه من أجوذلك  ،  وباء كورونافرضتها ظرفية  

ح�ية تحقيق هدف رئييس وأسايس وهو املؤسسات االقتصادية املترضرة من األزمة وذلك كله يف سبيل 

عن طريق مواصلة النشاط اإلنتاجي بشكل  ،19تداعيات السلبية لجائحة كوفيد ائري من الز االقتصاد الج

 إطار املساعي الحكومية لتحفيف أعباء اآلثار االقتصادية التي خلفتها هذه األزمة الصحية ذلك يفظم، و منت

العاملية ويف سبيل تأم� وتوف� كل الظروف املالمئة من أجل الس� العادي والفعال لالقتصاد الوطني . 

 وتتجىل سلسلة اإلجراءات التي اتخذها البنك يف التايل:

 الحالية،وإعادة جدولة قروض للزبائن املترضرين من الظرفية ، وضالقر  أقساطتأجيل سداد  -

 من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها. ناملستفيديالتمويالت للزبائن  ةمواصل -

تخفيض الحد األد� ملعامل سيولة البنوك واملؤسسات املالية من أجل رفع مستوى التمويالت  -

  املتاحة.
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 التونسي املشهد ثالثا: 
  بتونس 19ائي لفیروس کورونا املستجد کوفید ع الوبوضال

 

، وحسب البالغات 2020مارس  02، بتاريخ 19سجلت تونس أول إصابة بف�وس كورونا املستجد كوفيد 

حالة مؤكدة   685إىل  املجموع اإلج�يل لعدد اإلصابات وصل  املعلنة من طرف وزارة الصحة التونسية فإن 

ها بعد تحاليل الكشف املخربي، وبحسب الوزارة فإن التحاليل املخربية لبيتس تأكدت 9991مع استبعاد 

ف الحالة املعتد به عامليا وفق توصيفات يتجرى للحاالت املشكوك واملشتبه إصابتها بالف�وس حسب تعر

 ،لحدود اآلن وفاة جراء الف�وس يف تونس 28تم تسجيل ك�  منظمة الصحة العاملية.

 تراتبيا عىل الشكل التايل:  الواليات التونسية االت حسبوتتوزع الح

 عدد الوفيات عدد اإلصابات  الواليات

 04 167 تونس

 04 83 أريانة 

 02 71 بن عروس
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 02 65 مدن�

 04 62 سوسة

 00 40 قبيل

 04 35 منوبة

 00 35 املنست�

 05 31 صفاقس 

 01 20 تطاوين 

 00 18 قفصة

 01 17 بنزرت

 00 13 قابس 

 01 12 لناب

 01 12 املهدية

 00 06 الق�وان

 01 05 الكاف

 01 05 سيدي بوزيد

 00 03 زغوان

 00 03 باجة

 00 02 القرصين

 00 01 توزر

 31 707 املجموع 
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حالة نشطة، ويرجع السبب يف انخفاض نسبة الشفاء   614حالة، من أصل    43يف ح� تم اإلعالن عن شفاء  

 الصحة باألساس إىل طول فرتة بقاء الف�وس داخل جسم املصاب. يل وزارةبحسب ترصيحات مسؤو

شخص فرتة  19266شخص للحجر الصحي، استكمل  19414ك� أكدت وزارة الصحة التونسية، إخضاع 

قيد الحجر الصحي واملراقبة   308اإلبقاء عىل    تميف ح�    املراقبة الصحية بعد التأكد من سلمية فحوصاتهم،

شخصا من ب� الذين   3000ك� تم إخضاع حوايل    ء كافة الرشوط التي تؤكد سالمتهم. استيفاالصحية لح�

 خالطوا الحاالت املؤكد إصابتها للحجر الصحي الذايت.

الوزارة املعنية في� يخص التجهيزات الطبية عن ارتفاع عدد أرسة اإلنعاش إىل  آخر، أكدتومن جانب 

ير لإلنعاش عند بدأ رس 200، بعدما كان العدد محصور يف م والخاصب� القطاع� العا رسير ما 1000

 تفيش الف�وس يف تونس.

ويف نفس اإلطار، أكد وزير الصحة التونيس، أنه من املتوقع ارتفاع وت�ة اإلصابات خالل األسابيع املقبلة، 

تقيد أبرزها عدم اليات، من والوال  من املناطق جموعةيف موذلك راجع إىل عدم االلتزام بالتداب� الوقائية 

طاق أوسع من نالذي كان سببا رئيسيا يف انتشار العدوى عىل ، هذا األمر الصحي العام لحجرابإرشادات 

عىل مجهودات الفرق الطبية، ولكل ذلك دعت الوزارة إىل رضورة وبالتايل التأث� سلبيا منطقة إىل أخرى، 

 .لطات بهدف الحد من انتشار الف�وسذتها السالتزام املواطن� بكافة اإلجراءات التي اتخ

 ملجابهة فیروس کوروناالتي اتخذتها تونس   التدابیر واإلجراءات الوقائیة

، 19التونسية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية من ف�وس كورونا املستجد كوفيد  سلطاتلقامت ا

 بحيث أصدرت حزمة من القرارات كان أبرزها يف التايل:

ف�وس يف إطار مكافحة من القرارات  مجموعةالتونسية  أعلنت الحكومة: 2020مارس  14-15 -

 من أبرزها:كورونا 

  العديد من الدول وعىل رأسها إيطاليا وفرنسا وبريطانياإغالق املجال الجوي مع. 

 إغالق املقاهي واملطاعم واملالهي الليلية. 

  ةة الجمعإغالق املساجد وتعليق صالة الج�عة مبا فيها صال. 

  التعليمية والجامعية والتكوين املهني واملدارس الخاصة  بجميع املراحلتعليق الدراسة

 .جنبية وغ�هاواأل 
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 ميع التظاهرات الثقافية واللقاءات العلمية واملعارض وجميع التجمعات الخاصة إلغاء ج

 بذلك.

 لعامة أو ة سواء اإغالق جميع دور السين� واملسارح واألروقة وفضاءات العروض الفني

 الخاصة

 .تعليق العمل بكل املحاكم ويف جميع الواليات التونسية إىل إشعار آخر 

 

 أيضا: التونسية لتشملاق اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة طتوسيع ن :2020مارس  16 -

 وتستثنى منها ، مارس 18ة بشكل كامل ابتداء من إغالق الحدود الجوية والربية التونسي

 البضائع وبعض رحالت اإلجالء الجوية.الخاصة بالسلع و  ةلتجاريا الرحالت

  والح�مات والحفالت وغ�ها من فضاءات التجمع منع التجمعات عىل غرار األسواق

 والتجمهر.

  تأجيل وتعليق كافة التظاهرات واألنشطة الرياضية وكذا البطوالت الوطنية وغ�ها من

 املناسبات الرياضية.

  لتنقل عن طريق تقليص العمل بوسائل املواصالت العامة سائل اتخفيف الضغط عىل و

 ساعات وبزمني� مختلف�.  5ة الواحدة طيلة وذلك عن طريق االشتغال بنظام الحص
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أعلن الرئيس التونيس قيس سعيد قرار حظر التجول عىل كافة الرتاب الوطني  :2020مارس  17 -

االلتزام بالحجر ته للمواطن� برضورة مع دعو إىل السادسة صباحا،  التونيس من السادسة مساءً 

الصحي وتجنب التنقل إال للرضورة القصوى وذلك يف سبيل إبطاء انتشار عدوى ف�وس كورونا، 

 يدعو فيه جائحة، مع إصداره قرار هذه الن املواطن هو الكفيل بح�ية البالد من تفيش أ مؤكدا 

 يق حظر التجوال.ىل تطبرشاف علإل القوات املسلحة وقوات األمن الداخيل 

أعلنت الرئاسة التونسية إقرار الحجر الصحي العام والشامل عىل جميع الرتاب  :2020مارس  20 -

مارس إىل غاية   31بتاريخ    هأبريل والتي تم متديد  4مارس وإىل غاية    21من    ابتداءالوطني التونيس  

 زمة كل املواطن�يقتيض مال أبريل مع إمكانية التمديد حسب الوضعية الوبائية، والذي  19

واملواطنات واملقيم� بتونس ملنازلهم وعدم الخروج إال للحاالت الرضورية أو االستعجالية كالتبضع 

والعالج، مع استثناء العامل� يف القطاعات الحيوية سواء يف القطاع العام أو الخاص. باإلضافة إىل 

 �لية بسعة كب�ة.تتواجد بها فئة عية التي منع التنقل ب� املدن وغلق جميع املصانع الصناع

 اإلجراءات االقتصادیة واالجتماعیة  

 

من مارس املايض إنشاء صندوق مساه�ت وطني  22أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ يف 

، لف�وس كوروناوالصحية قتصادية واالجت�عية من أجل الحد من التداعيات اال مليون دينار  700بقيمة 

 املترضرة وتغطيةمن خطة مساعدات حكومية تهدف باألساس إىل هيكلة املؤسسات وذلك ض

 ومة الصحية يف ظل هذه الظرفية االستثنائية.ظاحتياجات املن

يومي، الم  مصدر رزقه  الذين ترضرومحدودي الدخل  املترضرة  و الهشة   ك� شملت الخطة دعم األرس

منح مالية تقدم عبارة عن مليون دينار  150 عن طريق تخصيص اعت�دات مالية استثنائية بقيمة
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مليون دينار كمساعدات للع�ل الذين توقفوا عن العمل  300لهذه الفئات. وكذا فتح خط متويل بقيمة 

شهر لألجراء الذين يقل أ  6ومتت إحالتهم عىل البطالة املؤقتة. وأيضا تأجيل سداد القروض البنكية ملدة 

 دينار. 1000دخلهم الشهري عن 

الرشكات االقتصادية الخاصة  اذ، وكاملتوسطة والصغرى خصوصا منهاأما في� يخص املؤسسات االقتصادية 

، الذين ترضروا جراء توقف أنشطتهم بسبب األزمة التي خلفتها جائحة كورونا، فقد وأصحاب املهن الحرة

يل عليهم عن طريق تأجيل توف� السيولة الالزمة وكذا تخفيف العبء املا  هم عىلدتقررت الحكومة مساع

دفع األداءات واملساهمة يف صندوق الض�ن االجت�عي ملدة ثالثة أشهر، وأيضا تأجيل استخالص أقساط 

 ةإلضافباواملؤسسات املالية ملدة ستة أشهر. وجدولة الديون الرضيبية والجمركية ملدة سبع سنوات.    نوكالب

جديدة من أجل إعادة هيكلة أشغالها وأع�لها عن  إىل مساعدة املؤسسات من خالل متكينها من قروض

 مليون دينار. 500طريق وضع خط ض�ن بقيمة 

ومن أجل ض�ن املحافظة عىل الس� الطبيعي للمؤسسات االقتصادية وتهيئة جميع الظروف املواتية 

 700مببلغ   �ريةتثاس  قبات، قامت الحكومة التونسية بإنشاء صناديعقإلعادة م�رسة نشاطها وبدون أي  

ومن أبرزها الخاصة بالقطاع السياحي وقطاع  ،مليون دينار لرسملة وإعادة هيكلة املؤسسات املترضرة

. وكذا الس�ح للرشكات املصدرة من رفع نسبة تسويقها يف الصناعات التقليدية وقطاع النقل وغ�ها

لفائدة  . وإقرار عفو رضيبي وجمريكئةايف امل 30ئة بعدما كانت يف حدود ايف امل 50ة إىل لياألسواق املح

املطالب� باألداءات التي بذمتهم، باإلضافة إىل إعفاء جميع املؤسسات التي أبرمت سلفا صفقات عمومية 

 شهور. 6وذلك ملدة    وأجربتها ظروف األزمة االستثنائية لجائحة كورونا توقيف إنجازها من غرامات التأخ�

دوية واملواد الغدائية واملحروقات من خالل ملخزون االسرتاتيجي من األ ك� قررت الحكومة التونسية دعم ا

 مليون دينار. 500توف� خط اعت�دات إضافية بقيمة تصل إىل 

هة كورونا الوطنية ملجاب الهيئةمن مارس املايض، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن إنشاء  25ويف 

ة، ة وعىل رأسها الصحة، الداخلياسية املعنية بإدارة األزمتديرها رئاسة الحكومة بجانب الوزارات األس

وقد قدمت  والتجارة. وتهدف إىل تنسيق كافة الجهود الوطنية يف مجابهة الوباء. النقلالدفاع، 

نجاعة والترسيع باإلجراءات اللجنة خالل اجت�عاتها التي عقدت اآلليات التي تم وضعها لتحقيق ال

تها الحكومة ملواجهة انعكاسات األزمة عىل ت�عية واألمنية التي اتخذالصحية واالقتصادية واالج

الصعيد الجهوي واملحيل، وبالتايل توف� االحتياجات األساسية والرضورية لكافة املواطن� واملواطنات 

 يف جميع الواليات التونسية.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ي املشهد اللیبرابعا: 
 لیبیاب 19الوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا کوفید 

حالة   تسجيل أولالتابع لحكومة الوفاق املعرتف بها دوليا، عن   الوطني الليبي ملكافحة األمراضأعلن املركز  

مارس املايض، والتي وصلت إىل حدود اآلن إىل حدود   24بتاريخ    19مؤكدة لف�وس كورونا املستجد كوفيد  

  إجراء التحاليل املخربية.  بعد  العينات سلبيتها  نتائج  بعدما كشفت  حالة  482لة مؤكدة، مع استبعاد  حا  24

 

من ف�وس كورونا املستجد، بحيث أكدت التحاليل التي أجريت حاالت    8وبالتوازي، أعلن املركز عن شفاء  

املقطعي الذي أكد سالمة جهازهم للمصاب� تحول نتائجها من إيجابية إىل سلبية، باإلضافة إىل التصوير 

سجلت أول حالة وفاة  في� الالزمة،عقب تلقيهم للرعاية الصحية  املعالج�، وذلكالتنفيس وفق األطباء 

 .عاما 85العمر يف الثا� من أبريل لسيدة تبلغ من 

ليبيا، أعلن مدير  ويف إطار الجهود املبذولة ملكافحة ف�وس كورونا يف ظل الحالة املستعصية التي تعيشها

ساعة وضعها مستقر ويف تحسن مستمر مع التأكيد عن جاهزية حد اللاملركز أن الحاالت املسجلة 

 الستقبال عينات لحاالت االشتباه بإصابتها لف�وس كورونا. املركز  

ملركز قد أعلن منذ بداية تفيش الوباء عىل نطاق واسع عامليا اتخاذه مجموعة من وقد كان ا

كورونا املستجد، واملتابعة املستمرة ءات، من أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة ف�وس اإلجرا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وأيضا   ،لالنتشار الذي يشهده الوباء عىل املستوى العاملي وكذا إعداد دليل طبي للعامل� يف املجال الصحي

ورفع درجة التأهب  تشديد املراقبة عرب بوابات العبور من خالل تفعيل الكشف بالكام�ات الحرارية

 حمالت التوعية الصحية.واالستجابة الرسيعة وأخ�ا تكثيف 

عن االنتهاء من تجهيز مبنى يف مستشفى   الجاري  من أبريلالرابع  ومن جانبها، أعلنت الحكومة الليبية يف 

 طرابلس، مخصص لعالج املصاب� من ف�وس كورونا املستجد، وهو مبنى اإليواء يف مستشفى بالعاصمة

 .رسير وذلك حسب بيان لوزارة الصحة الليبية  50  طوابق وطاقته االستيعابية تصل إىل  4العيون مكون من  

 ملجابهة فیروس کورونا لیبیاالتي اتخذتها  التدابیر واإلجراءات الوقائیة

ائية السلطات الليبية ممثلة يف حكومة الوفاق املعرتف بها دوليا باتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوققامت  

 حزمة من القرارات كان أبرزها يف التايل:، بحيث أصدرت 19من ف�وس كورونا املستجد كوفيد 

أعلنت حكومة الوفاق، إغالق كافة  :2020مارس  16 -

املنافذ البحرية والربية والجوية، وكذا تعليق الدراسة 

 بجميع املؤسسات التعليمية العامة منها والخاصة.

 ثقافية والرياضية.وإيقاف كافة األنشطة ال

لحكومة الوفاق قرر املجلس الرئايس  :2020مارس  21 -

الساعة من مارس  22إعالن حظر التجوال ابتداء من 

 استثناءالسادسة مساء وحتى السادسة صباحا مع إمكانية تعديل فرتة الحظر حسب الرضورة، مع  

�ل الكهرباء والطاقة األع�ل التي لها طابع سيادي واألمني والصحي وكذا الصيدليات وأع

 واالتصاالت وحركة الشحن. 

األلعاب وصاالت األفراح واملناسبات االجت�عية، وكذا إقفال املساجد واملقاهي واملطاعم ومدن  بمرت  ك� أ 

منع استخدام وسائل النقل الج�عي، مع استثناء املحالت التجارية واملخابز ومحطات الوقود خالل الفرتة 

 جوال.املسموح بها بالت

تقليص و الثانية ظهرا إىل السابعة صباحا،  متديد مدة وساعات حظر التجوال من :2020مارس  29 -

عات دوام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الثانية عرش ظهرا، وكذلك منع سا

 التجول ب� املدن إال يف الحاالت االستثنائية املشار إليها يف القرار السابق.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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سج� يف العاصمة  466اإلفراج عن أصدرت وزارة العدل بحكومة الوفاق قرارا ب :2020مارس  29 -

قررت الوزارة أيضا تعليق العمل ك� . السجنية املؤسسات ظاظالتخفيف من اكت طرابلس بهدف

وذلك يف  .2020مارس إىل نهاية أبريل  30من  بالعمل واملحاكم العامة والهيئات القضائية ابتداء

 ار اإلجراءات املتخذة للوقاية من تفيش ف�وس كورونا.إط

 فیروس کورونا ظل تفشي حفتر يفواصل العملیات العسکریة لقوات ت

عىل الرغم من الوضع الصحي الذي تعيشه ليبيا عىل ضوء تفيش ف�وس كورونا، واصلت قوات خليفة 

س وذلك يف ظل قصفها املتواصل بصواريخ غراد حفرت مساعيها من خالل تكرار محاوالتها الدخول إىل طرابل

وعىل رأسها مستشفى الخرضاء العام املخصص لعالج مصايب ف�وس   ق املدنية والصحيةاملناط  ملجموعة من

 .الوضع الصحي اإلنسا� الذي تعيشه ليبيامن كورونا، األمر الذي فاقم 

 

األمم املتحدة إىل هدنة إنسانية من أجل دعت العديد من األطراف الدولية وعىل رأسها ذلك، وعىل إثر 

ية يف احتواء تفيش جائحة كورونا، بحيث أكد األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو الجهود الحكوممساعدة 

غوت�يش عىل تدهور األوضاع اإلنسانية بليبيا نتيجة عدم احرتام الهدنة املتفق عليها، داعيا إىل رضورة 

ضعية لتعامل مع الو املجال ملواصلة الجهود من أجل ا إفساحة من أجل وقف جميع العمليات العسكري

ك� استنكر غوت�يش استمرار الهج�ت عىل األطقم  الصحية التي فرضتها أزمة ف�وس كورونا.

شآت الطبية يف ظل هذه الوضعية الصعبة، مؤكدا أن العامل� يف هذا املجال نواملستشفيات وامل

تعترب  مهاملتكررة علي وجب القانون الدويل اإلنسا�، وأن االعتداءاتمبمحمي� واملرافق الطبية 

 جر�ة حرب.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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ومن جانبها أدانت رئيسة بعثة األمم املتحدة يف ليبيا باإلنابة ستيفا� وليامز القصف املتكرر للعديد من 

جميع العمليات تجاهل تام لسالمة املدني� واملناشدات الدولية الداعية للوقف الفوري ل املناطق يف

تفق عليها، مؤكدة أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي اإلنسانية امل . وانتهاكا صارخا للهدنةالعسكرية

عىل نطاق  19إىل هدم النظام الصحي بالبالد، ك� سيكون عامال مساعدا النتشار ف�وس كورونا كوفيد 

 واسع.

ة بحكومة الوفاق نداء دوليا عاجال من أجل وقف حوعىل إثر استهداف املنشآت الصحية، وجهت وزارة الص

تكررة لحفرت وقواته ضد املؤسسات الصحية، وناشدت املؤسسات املحلية والدولية اإلنسانية االعتداءات امل

والتي تقوض عملها يف  إل رضورة التحرك بشكل رسيع لوقف الهج�ت التي تستهدف املنظومة الطبية

 .تي تفرضها جائحة ف�وس كوروناالتعامل مع الوضعية اآلنية ال

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 املوریتاني املشهد خامسا: 
بموریتانیا 19کوفید املستجد لوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا ا

  

 

مبوريتانيا والتي وصلت إىل  19من مارس املايض، ظهرت أول حالة مصابة بف�وس كورونا كوفيد  13يف 

بعد التحاليل املخربية، ة نتائجها تأكدت سلبي حالة 373حاالت مؤكدة، مع استبعاد  7حدود الساعة إىل 

اإلصابات،   الصحي، وتتوزع  للحجر  1360  أكرث منا تسجيل حالة وفاة واحدة، وحالتي شفاء، في� يخضع  وكذ

 حسب الواليات:

 حاالت  3نواكشوط:  •

 الرتارزة: حالت� •

 كيهيدي: حالة واحدة •

 كوركل: حالة واحدة •

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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املستجد كوفيد  استمرارها يف حمالت التوعية من أجل الوقاية من وباء كوروناوقد أكدت وزارة الصحة 

اتخذت موريتانيا إجراءات احرتازية مشددة، من أجل منع انتشار   يف سبيل ذلكيف جميع أنحاء البالد، و   19

الف�وس عىل نطاق واسع، ومن أهمها إخضاع جميع القادم� من الخارج للحجر الصحي وإغالق كافة 

 .نافذ الحدودية سواء البحرية أو الجوية أو الربيةامل

 فیروس الملجابهة  موریتانیاالتي اتخذتها  ر واإلجراءات الوقائیةالتدابی

اتخذت السلطات املوريتانية مجموعة من اإلجراءات الوقائية من أجل منع تفيش ف�وس كورونا املستجد 

 ة يف اآليت:، وقد كانت أبرز تلك القرارات متمثل19كوفيد 

 

لدراسة يف املدارس واملعاهد ملدة أسبوع، ليتم قررت الحكومة املوريتانية تعليق ا  :2020مارس    14 -

أبريل، لتقرر بعد مراقبة الوضعية الوبائية وارتفاع وت�ة االنتشار يف البلدان  5متديد اإلغالق حتى 

مع  يق الدراسة حتى نهاية أبريل.، متديد تعلجاورة وكإجراء وقايئ من ف�وس كورونا املستجدامل

سهم عن طريق تقنية التعليم عن بعد باستخدام وسائل اإلعالم متابعة املتمدرس� والطالب درو 

 ووسائط التواصل االجت�عي.

قررت السلطات املوريتانية توقيف جميع الرحالت الدولية من وإىل  :2020مارس  16 -

 يوما. 14ة شخاص الوافدين من الخارج ملدموريتانيا إىل إشعار آخر، مع حجز جميع األ 

https://almarsad.co.uk/
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ارة العدل املوريتانية، قرارا بتعليق جلسات املحاكم يف عموم الرتاب أصدرت وز  :2020مارس  16 -

 املوريتا�. 

إىل  املوريتانية حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً أقرت وزارة الداخلية  :2020مارس  19 -

ساعة ابتداء من الساعة السادسة  12من مارس إىل  21ه يف الساعة السادسة صباحا، ليتم متديد

ك� أغلقت السلطات كافة املطاعم واملقاهي يف كافة أنحاء البالد ضمن ىل السادسة صباحا.  إ  مساءً 

 الخطط االحرتازية ملنع تفيش الف�وس عىل نطاق واسع.

 املوريتا� الرئيسب�  بناء عىل اتفاق ومايل لحدود مع السنغالإغالق ا :2020مارس  22و 21 -

 جراءات االحرتازية للحد من مخاطر انتشار وباء كورونااإل  يف إطار ، وذلكورؤساء السنغال ومايل

 استثناء وسائل نقل البضائع وقد تم. البلدين املذكورينوذلك يف ظل ارتفاع حصيلة اإلصابات يف 

 .اإلغالق هذا من

ساعات الدوام الرسمي يف القطاع� العام قليص قررت الرئاسة املوريتانية ت :2020مارس  22 -

ل إفساح الفرصة للعامل� بالتكيف مع اإلجراءات االحرتازية املتخذة ملنع والخاص وذلك من أج

 تفيش ف�وس كورونا.

عرش  13قررت السلطات املوريتانية، منع التنقل ب� الواليات املوريتانية  :2020مارس  29و 28 -

نات نقل الطواقم الطبية وشاح  استثناءمع    حاالت،  5ات بف�وس كورونا إىل  بعد ارتفاع عدد اإلصاب

إغالق مدينتي  وقبل ذلك تم البضائع وبعثات املصالح الفنية الخاصة بالخدمات األساسية.

من اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار ف�وس كورونا يف البالد بعد ظهور نواكشوط وكيهيدي ض

جميع   إقرار إغالقك� تم    ، واعتباره� بؤريت الف�وس يف البالد.نت� املذكورت�أوىل الحاالت يف املدي

محالت املواد باستثناء  إىل إشعار آخرعىل امتداد الرتاب املوريتا�  التجارية والتجمعاتاملحالت 

حاالت ة تجنبا ملزيد من  يوذلك بهدف التقليل من اختالط املواطن� داخل األسواق التجار،  الغدائية

 العدوى.

 اإلجراءات االقتصادیة واالجتماعیة 

للتضامن االجت�عي ملوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا�، إنشاء الصندوق الخاص أعلن الرئيس ا

)، وهو عبارة عن أداة عمومية لتمويل الجهود 19-ومكافحة ف�وس كورونا املستجد (كوفيد
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تخفيف من اآلثار السلبية عىل القطاع لل يهدف العمومية ملجابهة جائحة ف�وس كورونا املستجد،

 لقدرة الرشائية للمواطن املوريتا�. االقتصادي وعىل ا

 

اإلطار، صادقت الحكومة املوريتانية عىل مرسوم يتضمن سلفة لفتح اعت�دات مالية برسم ميزانية ويف هذا  

مليار   2.5جهة ملكافحة ف�وس كورونا املستجد. ك� تم تخصيص حزمة مالية بقيمة  مو   2020الدولة لسنة  

مهورية بالتربع لصالح . ويف إطار ذلك قام رئيس الجوالر لفائدة الصندوقمليون د  670أوقية أي ما يعادل  

 عضاء الحكومةتربع باقي أ و الصندوق براتبه ملدة ثالثة أشهر، ك� قام الوزير األول بالتربع براتب شهرين، 

  براتب شهر من مخصصاتهم املالية. ونواب الربملان

 اءات ومن أبرزها:  نجاز مجموعة من اإلجر إل وتخصص عائدات الصندوق 

 .من دفع مستخلصات فوات� املاء والكهرباء ملدة شهرينإعفاء األرس الفق�ة والهشة  -

ف أرسة والتي تعيش يف وضعية أل 30تقديم مساعدات وإعانات مالية ملدة ثالثة أشهر لفائدة  -

 وقية.مليارات أ   5صعبة وهشة وانقطع مصدر معيشها اليومي بسبب جائحة كورونا وذلك بقيمة  

ض املواد األساسية كالقمح والزيوت والخرضوات تحمل الدولة للرضائب والرسوم الجمركية لبع -

 والفواكه.

 لقرى والبوادي طيلة السنة الحالية.الذين يعيشون يف ا املياه للمواطن�تحمل الدولة تكاليف  -
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 ملدة شهرين. تحمل الدولة كافة الرضائب البلدية عن أصحاب املهن واألنشطة الصغ�ة وذلك -

عن أرباب األرس العامل� يف قطاع الصيد التقليدي طيلة  واإلتاواتتحمل الدولة كافة الرضائب  -

 املدة املتبقية يف السنة الحالية.

اعيات االقتصادية ألزمة ف�وس كورونا املستجد، أعلن البنك املركزي املوريتا� عن ومن أجل الحد من التد

للجائحة عىل االقتصاد املوريتا�، وذلك من ئية من أجل الحد من اآلثار السلبية العديد من التداب� اإلجرا

نفاذ  نطاقتوسيع  وكذا خالل رفع املوارد املتاحة للبنوك من أجل ض�ن استمرار وتعزيز متويل االقتصاد

 )1(  .املركزيإىل آليات إعادة متويل االقتصاد لدى البنك  كالبنو 

 

  

 

 .رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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