
دارك_في_خليك#

02
2020أبريل  

دد
الع

اإلغاثة المدنية تواجه كورونا فيروس
بالغالي و النفيس

نإيواء المتشردي-مساعدات غذائية لألسر المحتاجة 
...تعقيم األماكن العامة–توزيع المعقمات و الكمامات 

مجلة دورية تصدرها                الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية
اإلغـــاثـــي
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مليات تباشر عالمدنية اإلغاثة -
ىالتعقيم بالمدن و القر

تجدون في هذا العدد

اإلغاثة المدنية -
قفة 2500تخصص 
وزةاألسر المعلفائدة 

ثة كيف استعدت اإلغا-
المدنية لمواجهة 

19كوفيد

اصل توالمدنية اإلغاثة 
و التحسيسحمالت 

التوعية

رع بالدمللتبتطلق الحملة الوطنية المدنية اإلغاثة 
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ة المدنيكيف استعدت اإلغاثة 

19كوفيدلمواجهة 

ملف العــــدد
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تقـــــــريـــر

المدنيةالمغربية لإلغاثة الجمعية 
روناعالية في مواجهة جائحة كواحترافية 

ملةحسياقفيو،”المستجدكورونا“فيروسمواجهةفيالعالميةللحملةمواكبة

الجاللةاحبلصالخاصةالعنايةتحتالمغربيةالسلطاتباشرتهاالذيللوباءالتصدي

تنفاراالسحالةفيالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةانخرطتالسادس،محمدالملك

مواطنينلدىبالفيروساإلصاباتأولىتسجيلبعدبالمملكةأعلنتالتيالقصوى

.الخارجمنقادمينحاملينمغاربة

عملاستراتيجيةو..طوارئلجنة

استباقيةاستراتيجيةأعدتوللطوارئلجنةأنشأتالمدنية،لإلغاثةالمغربيةالجمعية

تيالالتطوراتعلىبناءالفيروستفشيمراحللكلشاملةوعميقةدراسةوفق

.المعموردولمنالعديدعرفتها

والتحسيسحولالجمعية،عملاستراتيجيةبلورتهاالتيالنقاطأهمتمحورتو

ستوياتمثالثضمنمراحلعبرذلكو..النفسيوالماديالدعموالتتبع،والتوعية،

.كبرىرئيسية

العلميعادل:إعدادمن



6

األطفاللدىخاصةالتوعيةوالتحسيس..األولالمستوى

التركيزإلىالمدنية،لإلغاثةالمغربيةالجمعيةعملاستراتيجيةمناألولالمستوىيشير

الوقايةأساليبوبطرقالتوعيةو،19كوفيدفيروسبمخاطرالتوعيةوالتحسيسعلى

والمناشيرمن50000عنيزيدماطبعوإعدادإلىسباقةفكانتله،التصديومنه

غوجيةالبيداالوسائلهيوالفيروس،حولالمعطياتوبالمعلوماتالغنيةالمطويات

هدفتاستالتيالتحسيسعمليةفياستثناءبدون106الجمعيةفروعكلاعتمدتهاالتي

مؤسسة52عددهافاقالذيوأسالكها،بمختلفالتعليميةالمؤسساتأولىمرحلةفي

والمؤسساتبهذهللنظافةأماكنتجهيزإلىإضافة،36000عنيفوقبماتعليمية

.الضروريةالمعقماتوالتنظيفبموادتزويدها

مدارسبمجموعة2020مارس05بتاريخكانتالتحسيسلحملةالفعليةاالنطالقة

اتمؤسسأنبلالضواحي،والمدنباقيعلىتعممأنقبل،بالدارالبيضاءالرحمة

.العمليةهمتهاالمداشروبالقرىتعليمية

ياتبالمفوضأوالمركزيبالمكتبسواءاإلعالميةالخالياعملتذلك،معبالموازاة

واصلالتوسائلعبراآلنيةالتحسيسبرامجمنسلسلةانطالقإعطاءعلىالجهوية

اكذوكورونا،فيورسحول”اإلغاثي”لمجلةخاصعددإصدارخاللمن،اإلجتماعي

ماستهدفتاالتيوالبصرية،والسمعيةالتوعويةالوصالتو،اإللكترونيةالمناشير

.بالمغربالمواقعلهذهمستعململيونعنيفوق

القصوىالسرعةإلىالمرور..الثانيالمستوى

حالةتطبيقفيالمتمثلةواالحترازية،الثانيةالمرحلةلتطبيقالمغربيةالسلطاتمرور

ولعامة،االتجمعاتبمنعالقاضيالمستجدهذاتواكبالجمعيةجعل،الصحيةالطوارئ
.الثانيللمستوىأنشطتهابنقلذلك
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شقالاستمراريةتهمكبرىإجراءاتثالثالثانيالمستوىترتيباتتتضمنو

الواقعأرضعلىاالجتماعيالشقوالوقائي،الصحيالشقبرنامجتنزيلوالتوعوي،

..

أخرىمجتمعيةفئاتلدىخاصةالتوعيةوالتحسيس

فيتمرستسالجمعيةأنأعلن”الرجالأبو”راجيأبراهيمالسيدللجمعيةالعامالقائد

التيالفئاتمستهدفةمنه،الوقايةسبلوالفيروسبمخاطرالتوعيةوالتحسيسعمليات

احمالتهفيالمحليةالسلطاتمساندةكذلكوالصحية،الطوارئحالةتشملهالم

شوارعلتجوبالصوتبمكبراتمجهزةسياراتومركباتتوفيرعبرالتحسيسية

ولة،كامعشراإلثنتاالمملكةجهاتمنهااستفادتالتيالعمليةهيوالقرى،والمدن

.قريةومدينة40منأزيد

الرهانتكسبالجمعية..الوقائيالصحيالشق

توفيرصدقالرهانالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةرفعتالوقائي،الصحيالشقفي

حيثبالفعلتمالذياألمرهووالنظافة،موادووالمعقماتالعازلة،واألطقمالكمامات،

وعازال،طقما50وكمامة،1000عنيفوقماتوفيرمنالجمعيةتمكنتحيث

بمدنحيا100جهزتوملل،100سعةمعقمقنينة50000عنيفوقماوزعت

إشارةرهنوضعتمعقمةبسوائلمرفوقةللنظافةالمخصصةالمياهببراميلالمملكة

.أياديهمغسلعلىحثهمقصدالمارة،

نظمتهاالتيالتعقيمعملياتفيالفعلياالنخراطعلىالجمعيةعملتدائما،صحيا

ماكناألاستهدفتالتيواألوبئة،محاربةوالصحةحفظمكاتبوالمحليةالجماعات

يثحاألسبوعية،األسواقوالكبرىالتجمعوفضاءاتالعموميةالمؤسساتوالعامة

.الجمعيةفروعفيهاشاركتتعقيمعملية213عنيزيدماالمركزيالمكتبأحصى
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العمقفيمبادرات..االجتماعيالشق

الشقرنامجبفإنالدعم،لتقديمسباقةدائماكانتالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةألنو

يصتخصأساساتهمالمبادراتفيتنوعاعرفالجمعيةاستراتيجيةمناالجتماعي

ادياالقتصالنشاطتوقفجراءمنالمتضررةاألسرلفائدةعينيةوماديةمساعدات

.ذلكمنللتخفيفالمتخذةاإلجراءاتفيمواكبتهموالوطني،

استهدفتهاخاللو،”الخيرقفة“مبادرةفيتتمثلالجمعيةأطلقتهاالتيالمبادراتأولى

ذيالرمضانقفةشاكلةعلىالرئيسيةالغذائيةالموادمنقفة2500توزيعالجمعية

باطالرمدنهمتالتيالعمليةهيوالفضيل،الشهرخاللتوزيعهاالجمعيةاعتادت

بنصالحةالفقيوطنجةومكناسوتازة،بالدارالبيضاءالرحمةمدينةتمارة،الصخيرات

األسرمنعددوالمحسنينبينالوساطةإلىإضافة..المدنمنغيرهاوزايو،و

.الهشة

فروعداخلأحدثتحيثالمجاني،التوصيلعمليةإطالقفيتمثلتالمبادراتثاني

.وجهاتهاإلىمجاناوإيصالهاالمواطنينطلباتلتلقيوحداتالجمعية

دونمننالمواطنيلفائدةمآوتجهيزفيتمثلتاالجتماعي،الشقضمنالمبادراتثالث

رئيسيةمدنأربععبرمتشردا110منيناهزماإيواءالجمعيةاستطاعتحيثمأوى،

.إفنيسيديوأكاديروتمارةوطنجةهي،

الميدانيالتتبعو..المواكبة

ائحةجآثارمنللتخفيفالراميةاإلجراءاتلحزمةالمغربيةالسلطاتإطالقمعوهذا

العملعنالمنقطعةاألسرلفائدةالمباشرالماديالدعمفيأساساالمتمثلةوكورونا،

برنامجاتأطلقالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةفإن،المهيكلالغيرالقطاعفيخاصة
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كذاومفرطا،استعماالتعرفأنالمزمعلألبناكاألتوماتيكيةالشبابيكتعقيمإلىيهدف

.بهايرتبطماوراميدخدماتفيالتسجيلكيفيةوبشروطللتعريفتحسيسيابرنامجا

األضواءتحت

البصريالسمعياالتصالوسائلباهتماماستأثرللجمعيةالجادالعملأنبالذكرجدير

خمسدادبإعتوجماهووكبرى،مغربيةإلكترونيةمواقعوإذاعيةوتلفزيةقنواتمن

..ةمكتوبمقاالتإلىإضافةإذاعيينلقاءينوالجمعيةأنشطةأنحولروبورتاجات

دائماستعدادوالوطنأجلمنتضحيات

للطوارئلجنةأحدثقدكانللجمعية،المركزيالمكتبأنإلىاإلشارةتجدركما

بجائحةتعلقيجديدكلتتبعقصدتمارة،بمدينةالمركزيبالمقرترابطوالزالترابطت

واليقظةاإلعالم،وباالتصالخاصةعملخالياتضمالتياللجنةوهي،19كوفيد

والعامقائدللالمباشراإلشرافتحتالتوعيةوالتحسيسوالدعموالتوزيعالتعبئة،

.نائبه

يجيةاستراتعنحديثهمعرضفيوللجمعية،العامالقائد”أبوالرجال“راجيإبراهيم

مخصصيااستباقبرنامجاسلفاأعدتقدالطوارئلجنةبكونالتذكيريفتهلمالعمل،

بقدرةيرالكبتفاؤلهمبدياإليه،نصلالأنيتمنىالذياألمرهووالثالث،للمستوى

.الممكنةالخسائربأقلاألزمةتجاوزعلىالمغرب
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 2500تخصص اإلغاثة المدنية 
األسر الهشةلفائدةقفة 

دارك_في_خليك#
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عنه،المعلنالعددإلىتضافو،هذا

فرععبرزايوبمدينةقفة800توزيع

.بالمدينةالجمعية

غذائيةمواداالموزعةالقفةتضمو

توزياألرزوالدقيققبيلمناساسية

ووالقطانيالسكروالشايوالمائدة

اتهمشتقووالحليبمعلباتوالمعجنات

.معقماتإلىإضافةللتنظيفموادو

علىامالعالقائديفتلمذلك،سياقفيو

ةللجمعيالمركزيالمكتبأنالتأكيد

الاالتصربطالمدنيةلإلغاثةالمغربية

تالصخيرابعمالةالمحليةبالسلطات

دقصتمارة،مدينةباشافيممثلةتمارة

ع،التوزيعملياتعلىالمباشرإشرافه

علىاالقدربكونهمالجمعيةمنإيمانا

عوزااألكثرالفئاتإلىالوصول

قيباالسياقنفسفيدعاوباإلقليم،

هذهونلكنفسه،باألمرالقيامإلىالفروع

نالمساهميثقةتعززاإلجرائيةالعملية

.أكثرللعطاءتدفعهمووالمحسنين

المكتبأعضاءأنكذلك،بالذكرجدير

الجهويينالمفوضينوكلالمركزي،

واعضاءالفروعورؤساءبالمملكة

بالجهاتالجمعيةمتطوعوواالغاثة،

نينمحسجانبإلىبينهم،فيمااكتتبوا

قفة”مبادرةمصاريفتغطيةقصد

.”الخير

وزيعتإلىالرامية”الخيرقفة“مبادرةالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةباشرت

الصحيةالطوارئحالةجراءمنالمتضررةاألسرعلىغذائيةموادوإعانات

.كوروناجائحةجراءالمعلنة

عليةالفاالنطالقةإعطاءعقبالرجال،أبوراجيابراهيمالسيدللجمعيةالعامالقائدأعلنو

اإلمكانياتتوظفأنعلىأولى،كمرحلةإعانةقفة2500لبلوغتسعىالجمعيةأنللحملة،

الحبنصالفقيهوطنجةمدنتشملأنعلىأمكن،إنالعددهذالمضاعفةبعدفيماالمتاحة

..المجاورةوالمدنوجدةوالرباطوتمارةوالصخيراتالرحمةوالدارالبيضاء



قفة الخير في صور13
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ات عمليتباشر اإلغاثة المدنية 
بالمدن و القرىالتعقيم

دارك_في_خليك#
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بإعالنالمتعلقةللمستجداتمواكبة

يقظةاللجنةفيممثلةالمغربيةالسلطات

فصرفيالشروعبدءعناالقتصادية

المواطنينلفائدةالماليةاإلعانات

كورونا،جائحةجراءمنالمتضررين

ستنطلقالسحبعملياتلكونونظرا

.2020أبريل06اإلثنينيوممنابتداءا

ةلإلغاثالمغربيةالجمعيةمنحرصاو

فيالعمليةهذهتمرأنعلىالمدنية

نينالمواطإلصابةتفادياالظروفأحسن

األخيرةهذهبادرت،19كوفيدبفيروس

الشبابيكتعقيمعمليةإطالقإلى

ويةالبنكالوكاالتبكافةاإللكترونية

.المملكةبمدنالسحبنقاط

كلفيالرسميةانطالقتهاأعطيتالحملة

تارودانت،والقليعةوطنجةمدنمن

عبر،2020أبريل05الجمعةاليوم

خرجحيثهناك،الجمعيةفروع

مزودينالمدنيةاإلغاثةمتطوعو

لنقاطاتعقيموتنظيفأجلمنبالمعقمات

ينللمواطنكبيراإقباالستعرفالتي

.الشعبيةاألحياءفيخاصة

هذهتزويدستعرفكذلك،العملية

قبيلمنوقائيةبمعداتالشبابيك

يد،الوحاالستعمالذاتالورقيةالمناشف

بةعلوضعسيتمحيثللمهمالت،وسلل

المواطنينإشارةرهنسلةوللمناشف

.اوتوماتيكيشباككلأمام

اجي،رإبراهيمالسيدللجمعية،العاملقائد

اليحوتعقيمتستهدفالجمعيةأنأعلن

مدينة30فيأتوماتيكيشباك600

تخاذالالفروعأمامالمجالفاتحارئيسية،

توفرتحيثمااإلجراءاتنفس

.لذلكاإلمكانيات

لشبابيك اتعقيم تباشر عملية اإلغاثة المدنية 
األتوماتيكية

ةانطلقت من طنجة و القليعة و تارودانت و شملت باقي مدن المملك



16

فروع الجمعية تواصل حمــــالت 
التحسيس والتوعية

دارك_في_خليك#
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مدنيةاللإلغاثةالمغربيةالجمعيةتجندت

27الجمعيةيوممنابتداءاطنجةفرع

حملةمباشرةأجلمن2020مارس

قيادةبترابالتوعيةوللتحسيسواسعة

.الفحصدائرةالبحراويين

تمتالجمعية،باشرتهاالتيالحملة

يفممثلةالمنطقةسلطاتمعبتنسيق

واألولالخليفةوالمنطقةقائدالسيد

بعناصرمدعومينالسلطة،أعوان

رجالإلىإضافةالمساعدة،القوات

لفمختجابتوالترابي،بالمركزالدرك

يةالرئيسالشوارعوالشعبيةاألحياء

نالمواطنيحثأجلمنالقيادةهذهبنفوذ

والصحيةالطوارئحالةاحترامعلى

اءالبقوالحيطةوالحذرتوخيضرورة

ةللضرورإالالخروجعدمومنازلهمفي

..القصوى

الطوارئخليطنجة،فرعوجند

فةإضاالمحليمكتبهأعضاءوالمحلية،

اءأحيكافةتغطيةأجلمنمتطوعينإلى

األطرافالمتراميةالبحراوييندائرة

منممكنعددأكبرإلىالوصولقصد

سيةالتحيالرسائلتبليغوالمواطنين

.اكورونفيروسمواجهةفيالضرورية

ربادأنكذلكطنجةلفرعسبققدوهذا

دكوفيلمواجهةمخصصبرنامجبإعداد

والمركزي،المكتبتوصياتضمن19

يراكبنجاحاالقتالتياألنشطةبينمن

فعالةالمشاركتهالنظير،منقطعتجاوباو

بدونالمواطنينلفائدةمآوإعدادفي

عملياتوالتحسيسيةالحمالتومأوي

والقطاربمحطاتالمسافرينتنظيم

ةقفواإلعاناتتقديمكذاوالحافالت،

ضاربةالبرامج،منغيرهاوالخير

التطوعيللعملأخرىمواعيد

طنجةمدينةصعيدعلىالمواطناتي

.ونواحيها

ية يباشرون حمالت تحسيسطنجة إغاثيو
البحراويينبقيادة 
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ةالتحسيسيالحمالتسلسلةإطارفي

غاثةلإلالمغربيةالجمعيةتباشرهاالتي

حملةإفنيسيديفرعأطلقالمدنية،

المحالتأصحاباستهدفتنوعية

.”تمحروست“المحيطبحيالتجارية

إلىترميمعلومهوكماوالحملة،

فيروسبمخاطرالتوعيةوالتحسيس

يفخاصةمنهالوقايةكيفيةوكورونا،

خاللبهالمصابينعددارتفاعظل

.بالمغرباألخيرةااليام

سيديفرعرئيس،أوشريفيوسف

أنللموقع،تصريحفيأكدإفني،

يكنلمالتجاريةالمحالتاستهداف

علىجوهريةألسبابإنماوعبثيا،

واألخيرة،أصحابهذهأناعتبار

هممنهاالبقالةمحالتتجارخاصة

نظرابالمواطنيناحتكاكااألكثر

كنةالسامعوالمستمراليوميلتواصلهم

غيرهممنأكثرمعرضونلكونهمو

.اكالفتالفيروسبهذااإلصابةلخطورة

أثناءاستعملواإفني،سيديإغاثيو

هوائية،دراجاتالتحسيسيةحمالتهم

يفالبيئةعلىالمحافظةلمبادئوفاءا

كما.المستجدكوروناوباءأزمةعز

مراهمومنشوراتومطوياتوزعوا

يالتالتحسيسيةالحملةهيوتعقيم،

منتتكونمجموعاتعليهاأشرف

حمايةالتجمعاتلتجنبأفرادخمسة

.للمتطوعين

وبقسإفني،سيديفرعأنبالذكرجدير

التحسيسيةحمالتهفياستهدفأن

األجرةسياراتسائقيفئةالسابقة

كذلكوالثاني،واألولبصنفيها

التعليميةالمؤسساتمنمجموعة

ةاألسبوعياألسواقوأسالكهابمختلف

واءباألحيالعاديينالمواطنينوالمحلية

كماالعمومية،الساحاتوالدواوير

إلىساهمتو،معقاتومعداتوزعت

التيالتعقيمعملياتفيالسلطاتجانب

.الفيروسمواجهةفينظمت

اثةلإلغالمغربيةالجمعية:إفنيسيدي
التجاريةالمحالتتستهدفالمدنية
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المفوضيةتقودهالذيذاكجبارعمل

لإلغاثةالمغربيةللجمعيةالجهوية

فيالقنيطرةسالالرباطبجهةالمدنية

.كوروناجائحةمواجهة

أعلنأنمنذالفعالانخراطهاعلىزيادة

،الطوارئلجنةإحداثالمركزيالمكتب

يبزعادلالسيدالجهويالمفوضتجند

وبالجهة،الفروعرؤساءمدعومارضا،

برامجتنزيلأجلمناإلغاثةمتطوعو

.19كوفيدمواجهةفيالطوارئلجنة

حظيتالتياالستثنائيةاألنشطةبينمن

منكبييناستحسانوكبيربمتابعة

الجمعية،ألنشطةالمتتبعينطرف

استهدفتالتيالتحسيسيةالجمالت

.تمارةبمدينةالصفيحدورساكنة

،التوعويةالحمالتهذهفياالستثناء

الصفيحدوركونمنتميزهيستمد

ؤرةبتشكلللعاصمةالمتاخمةبالمدينة

وبناصرأوالددوارخاصةللوباء،

المعروفبلمكياوالددوار

..«جمايكا»ب

الوطنيالواجبأمالهالدواريناستهداف

هتحملتالذيالجسيمالمسؤوليةحسو

تنسيقبيأتيوالوباء،تفشيمنذالجمعية

هامكوناتبكافةالمدينةسلطاتمعكامل

والمقاطعاتقوادوالمدينةباشامن

اإلقليميالمجلسوالسلطةأعوان

.تمارةللصخيرات

وسيسالتحعلىفقطتقتصرلمالحمالت

ومناشيرتوزيععرفتبلالتوعية،

موادومعقماتومجانيةكمامات

.تنظيف

والجهوية،المفوضيةأنبالذكرجدير

ية،للجمعالمركزيالمكتبمعبتنسيق

منبكلتعقيمحمالتنظمتقدكانت

رةالقنيطوتمارةوتامسناوالرباطمدن

منالعديدباشرتكماقاسم،سيديو

و،السلطاتمعالمشتركةاألنشطة

للساكنةالدعمتقديمإلىالهادفة

.الجائحةجراءمنالمتضررة

ات في قلب اهتمامساكنة دور الصفيح : تمارة 
الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية 
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الكمامات فروع الجمعية توزع 
مجاناوالمعقمات 

دارك_في_خليك#
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ثةلإلغاالمغربيةالجمعيةفرعواصلي

وعةمجمبنصالحالفقيهبمدينةالمدنية

للتصديالموجهةأنشطتهوبرامجه

إمكانياتهكلمسخراكورونالجائحة

.ذلكألجلالماديةوالبشرية

المركزيالمكتبإعالنبعدمباشرةو

المستوىإجراءاتتطبيقللجمعية

وجديبشكلالفرعانخرطالثاني،

اإلجراءاتهذهتنزيلفيديناميكي

وسالفيروانتشارصيرورةلمنهمواكبة

.لهالتصديضرورة

عملالصحيبالجانبالمتعلقالشقفي

وضيةالمفمنبدعمبنصالحالفقيهفرع

علىخنيفرةماللبنيبجهةالجهوية

واتالفيروسومضاداتالمعقماتتوفير

قدكانالتيالدفعاتإطارفيالكمامات،

،المركزيةالطوارئلجنةمنبهاتوصل

نةالمديساكنةعلىتوزيعهاتمالتيو

.المحليةالسلطاتمعبتنسيق

،المعقماتعلىالمتزايدللطلبنظراو

محليةخليةإحداثالفرعارتأىفقد

تكميااقتناءعبرالمعقماتهذهإلنتاج

منقنيناتفيمألهاإعادةوبالجملة،

علىتوزيعهاوملل،100سعة

المواطنينخاصةإليها،المحتاجين

سطومختلفةألسبابللخروجالمضرين

.كوروناجائحة

الجهوي،المفوضالدوريعبدالواحد

وقيفماإنتاجمنستمكنالعمليةأنأكد

إلىلتنضاف،معقمقنينة6000عن

المكتبعنهأعلنقدكانالذيالرقم

50000فيالمتمثلوسابقا،المركزي

.قنينة

عمليةباشرتالمفوضيةأنأكدكما

»حملةباشرتو،الكماماتاقتناء

يفوقماتويعإلىالهادفةو«كمامتي

علىبالمجانكمامة2000عن

.المواطنين

6000اإلغاثة المدنية توزع : بنصالحالفقيه 
كمامة صحية2000وقنينة معقم
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إلغاثةلالمغربيةللجمعيةالعامالقائدالرجال،أبوراجيإبراهيمالسيدحل
ثيرأعلىيبثالذي»المواجهةفيملفات»برنامجعلىضيفاالمدنية،
عمللةحصيالعامالقائداستعرضفيهماومناسبتين،فيالوطنيةاإلذاعة
.كوروناجائحةمواجهةفيالجمعية

اإلغاثة المدنية في الصحافة الوطنية

يةللجمعالمركزيالمقرمنمباشرابثاتيفي1ميديقناةخصصت
ةلجنعملعلىكتبعنوقفتحيثالمدنية،لإلغاثةالمغربية
عبرأذيعالذيالبثهووالمعقمات،إعدادعمليةأثناءالطوارئ

»كوروناحولشيءكل»برنامج

حولمطوالربورطاجااإللكترونيكوم.تمارةالصخيراتموقعأنجز
الذينالالمواطنينإليواءالراميةالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةمبادرة

ريةالخيالموقعزارحيثتمارة،بمدينةالمشردينومأوىعلىيتوفرون
.متشردا26الستقبالالمكانالمدنيةاإلغاثةجهزتحيثبتمارةاإلسالمية

حولخاصةتغطيةلألحرارالوطنيللتجمعالرسميالموقعخصص
يةبداومارسشهرخاللالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةأنشطةأهم

عبهتلالذيالكبيرالدورمبرزاكورونا،لجائحةمواجهتهافيأبريل
.األزماتهذهمثلفيالنشيطالمدنيللمجتمعكرائدالجمعية
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