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 السيد رئيس مجلس النواب املحترم،

 السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

 املحترمين،السيدات والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،

 توطئة

 ""ب بيانات تتعلق  لتقديم من الدستور  68في إطار الفصل  االجتماع املشترك للبرملان هذا يأتي

هو اللقاء و  "،واإلجراءات املواكبة  الحالة الوبائية باململكة: التطورات والتدابير االحترازية

ن يدخله أالذي نسأل هللا تعالى  ،املباركشهر رمضان الستقبال  فيه نستعدوقت الذي ينعقد في 

على وطننا وعلى جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا وعلى املغاربة قاطبة بالخير واليمن 

 .وعن اإلنسانية جمعاءا الوباء يرفع عنا هذوالبركات، وأن 

أي العام الر  املوقرة، ومن خاللها مع وهي مناسبة لتجديد التواصل مع املؤسسة التشريعية

مة في سياق و املجهودات التي تقوم بها الحكالوطني بشأن الحالة الوبائية التي تعرفها بالدنا، و 

الصحية واالقتصادية  جائحة كورونا وتداعياتها على املستويات املواجهة املستمرة ضد

  .سياقاتهاحيثياتها و القرارات األخيرة املتخذة وبسط توضيح واالجتماعية، مع 

إنني ملتزم شخصيا، وأدعو لذلك كل أعضاء الحكومة، باإلنصات إلى املواطنات واملواطنين 

والتواصل معهم، إذ أن ذلك من حقهم علينا. كما أثق في دكاء املغاربة وفي حسن تقديرهم 

تها وا حقيقلألمور، وفي قدرتهم على االنخراط القوي والواعي كلما اتضحت لهم األمور وأدرك

 وأبعادها. 

ت التي استدع ،زال يعيش تحت وطأة هذه الجائحة غير املسبوقةيالعالم بأسره ال  إن

تدابير احترازية تتفاوت في طبيعتها وحدتها حسب الوضعية الوبائية إجراءات و من الدول اتخاذ 
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بل  راخي،هو استمرار اليقظة وعدم الت غير أن القاسم املشترك بينهالكل دولة على حدة، 

 .خرى بين الفينة وال اإلجراءات والتدابير االحترازية وتشديد 

لت تواجه ما زا ،نصره هللا جاللة امللكمن متبصرة فإن بالدنا، بقيادة حكيمة و  ،ومن جهتها

كثر من أس الصمود والثبات الذي طبع تعاطيها معها منذ هذه الجائحة وتداعياتها املختلفة بنف  

  ح  ، لت  سنة
انونية الق اإلجراءاتبفضل  ،أجنبت بلدنا األسو ملقاومة جماعية نموذجا متميزا  ق  ق 

ؤشرات امل في انخفاضواضح الثر األوالتي كان لها  ه،ومحاصرت ة الوباءاربملح املعتمدةوالصحية 

 .، مقارنة مع دول أخرى ئية للجائحةلوباا

مارس  20ن عنها منذ في هذا الصدد، ساهمت حالة الطوارئ الصحية التي تم اإلعال و

في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها  ،2020

، لتوفير اإلطار القانوني التخاذ ما يلزم من قرارات يمليها 2021ماي  10منذ ذلك الحين إلى غاية 

 تطور الوضعية الوبائية ببالدنا.

الطوارئ الصحية، اعتمدت السلطات العمومية  وعلى مستوى تنزيل مقتضيات حالة

مقاربة ذات طابع تحسيس ي وتوعوي وإنساني، تقوم على حث املواطنات واملواطنين على احترام 

املقتضيات القانونية لحفظ النظام العام، باملوازاة مع التدخل الحازم لفرض احترام التدابير 

 االحترازية املتخذة كلما استدعى األمر ذلك.

 االجتماعية التداعياتالتخفيف من ، التي تروم املواكبةاإلجراءات باملوازاة مع ، هذا

، هالبالدنا في مواجهت قدرات الذاتيةالتقوية من أساسا  مكنتالتي ، و للجائحة االقتصاديةو 

فضال عن كسب ، دعم االقتصاد الوطنيواملتضررة من وقع الجائحة، و  دعم الفئات الهشةو 

رس ، رغم التنافس العاملي الشونصف شهرين حواليمنذ  لتلقيحالوطنية لحملة انطالق الرهان 

 تعرفه سوق اللقاحات. الذي

ومضاعفة الجهود وهي املكتسبات التي يتعين ترصيدها من خالل استمرار اليقظة، 

ئات الف مجموعة منوالتقليل من حدة الصعوبات التي تواجهها املطروحة، التحديات ملواجهة 

ه ملجتمعي الذي أبان عنوالتضامن التعاون  ، والتي أسهموالقطاعات االقتصاديةاالجتماعية 

 .االكثير منه بشكل أساس ي في تذليل املواطنات واملواطنون في هذه الظرفية الصعبة
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 تحتم علىنحن على مشارف الشهر الفضيل، وأمام تطورات وبائية، دولية ووطنية، 

اجهة و من خالل التفاعل السريع واملالئم، واتخاذ القرارات الضرورية مل ،الحكومة مسؤوليتها

اظ على ، للحفنألو جهدا واجتهاداولن  .تنزيلهاالعمل على ، و هاتداعياتهذه الظرفية الصعبة و 

صحة املواطنات واملواطنين، وتقديم الدعم االجتماعي للمتضررين منهم، وتوفير شروط اإلقالع 

  االقتصادي ببالدنا.

 استقراءعلى الوضعية الوبائية الحالية و  الوقوفب سأبدأاملوضوع  تناول من أجل و 

تنزيلها سن ضمان ح، ثم اإلجراءات املواكبة لقبل التطرق للتدابير املتخذة ملواجهتها، مؤشراتها

 .من تداعياتهاوالتخفيف 
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 مؤشراتها الحالية واستقراء الوضعية الوبائية -أوال

I. عامليا الوضعية الوبائية 

العمل بصارع هذه الجائحة، ويبحث عن أنجع السبل للقضاء عليها، ال سيما ما زال العالم ي

على تسريع عملية التلقيح لكسب املناعة الجماعية. وفي انتظار ذلك تختلف الوضعية الوبائية 

ت اابللتقليل من اإلص املتخذةتختلف اإلجراءات والتدابير  ،وتطورها من بلد آلخر، وبالتبع

 دعم االقتصاد والفئات املتضررة. والوفيات، والحفاظ على املنظومة الصحية، و 

، وحظر والتجمعاتوتتراوح اإلجراءات، بين حجر جزئي وكلي، وبين تضييق حرية التنقل 

النشطة والفضاءات، وتعليق الطيران وإغالق الحدود، واعتماد طرق جديدة  أصناف من

عبة صكونها مفاجئة و ب ،في بعض الحيان تتسم،قرارات  وهي .االمتحاناتإجراء للتدريس و 

 .والتقبل فهمتمستعصية على الالتنزيل و 

على املستوى العاملي  19-عدد املصابين بكوفيد ، فقد بلغإلجراءاتاو  ورغم كل هذه الجهود

 .شخص ( ماليين03ثالثة ) عدد الوفيات فيما يناهزمليون مصابا،  136حوالي 

دة حيث بلغ عدد الحاالت املؤك ،واألمريكيتين ااإلصابات في أوروبهذه غالبية وقد سجلت 

. وتعتبر الواليات املتحدة افي أوروبحالة  مليون  42وحوالي في األمريكيتين  مليون حالة 58ما يناهز 

البرازيل بما  الهند و مليون حالة، متبوعة ب 32األمريكية أكثر البلدان تضررا من الوباء بما يفوق 

 . لكل منهما مليون حالة 13,5

مليون حالة  4,4من جل ما يقرب وبخصوص الوضعية الوبائية بالقارة اإلفريقية، فقد س  

مؤكدة، يتركز أكثر من نصفها في جنوب أفريقيا، التي عرفت طفرة خاصة من الوباء، بأزيد من 

 .  ألف 260بأكثر من  ، وتونسألف 500تليها بالدنا بأكثر من  ،مليون مصاب 1,5

وتتجاوز الوفيات في بعض الدول ربع مليون وفاة، وأحيانا نصف مليون وفاة في البلد 

ألف  575بما يفوق  ،الوفيات أيضاحيث تعتبر الواليات املتحدة أكبر املتضررين من و الواحد. 

أما في  فاة.ألف و  200من  بأزيدواملكسيك  ،ألف وفاة 350متبوعة بالبرازيل بما يفوق  ،وفاة
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ألف وفاة  53القارة االفريقية، فتأتي جنوب أفريقيا في الصدارة من حيث الوفيات بأكثر من 

 ألف وفاة. 12,3متبوعة بمصر بأزيد من 

 : أساسا ب تحوالت جديدة تتميزالجائحة ضد معركة العالم تشهد ومنذ بضعة أسابيع، 

بظهور طفرات  2020اتسمت نهاية عام : إذ ظهور طفرات نوعية على الفيروس وانتشارها .1

ات كون بعض هذه الطفر  مع احتمال ،أكثر قابلية لالنتشارنوعية على الفيروس جعلته 

أقل استجابةضراوة أكثر  انية، البريطالسالالت املعروفة بويتعلق األمر ب للقاحات، و

 ؛ والبرازيليةفريقية إالجنوب و 

-العديد من البلدان في أوروبا وأمريكارفت : عبروز موجات جديدة وحادة بعدد من الدول  .2

وفي  هابتدهور الوضع الصحي استحكام موجات وبائية حادة، تسببت في آسيا، الالتينية و 

 تأثر منظوماتها الصحية؛

 غطض: لقد نتج عن ارتفاع الطلب على اللقاحات ندر ة اللقاحات وتعثر عمليات التلقيح .3

لى وتيرة عالعاملية، مما انعكس سلبا سوق في ال على تصنيع هذه املادة وعلى توفرها كبير

جرعات ها لمعمليات تسلفي  بسبب االرتباك والتأخر، بعدد من الدول  عمليات التلقيح

 اللقاح الضرورية.

 حترازيهااتخاذ تدابير إلى البلدان  إلىالعديد  اضطرتهذه التطورات املقلقة، نظر لبالو 

وإغالق  ،الليلي قلنومنع الت ،وإغالقات ليلية ا،صارم امحلي احجر  البعض إذ قرر  ،ةقوي

إيطاليا و وفرنسا  س وتركياوتون كندا والهند وكولومبيا والبرازيل كما هو الشأن فياملدارس، 

 لخ.إ، اوأملاني

II. وطنيا وتحليل مؤشراتها الوبائية الحالة 

رحمة  ،8900مجموع الوفيات ببالدنا  مع األسف،، ، بلغ2021أبريل  11األحد يوم  إلى غاية

 ،لكل املصابين نسأل هللا الشفاء التام ،502.102إلصابات اإلجمالي لعدد الفيما هللا عليهم، 

  .حرجةخطيرة أو حالة  432، من بينها 4841الحاالت النشيطة بلغت و 
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 الوبائي العام، ملحوظ في املنحىر ببالدنا في األسابيع األخيرة بتغيالحالة الوبائية  تتميز وقد 

 في عدد اإلصابات، بعد حوالي طردمارتفاع  بدأ تسجيل، أسابيع 6 ستة فمنذ ما ال يقل عن

  .املتواصلأشهر من االنخفاض  4 أربعة 

 

 3905تم اإلبالغ عن إجمالي  (،أبريل 11إلى  5من الوبائي )األسبوع  وبالرجوع الى معطيات

 %10,4ب، على التواليبزيادة مطردة خالل السابيع الثالثة السابقة،  ، أيإصابة حالة

بينما بقي  جهات، 7الواضح أن عدد الحاالت آخذ في االرتفاع في كما أنه من . %6,5و %20و

 األخرى. جهات حد ما في ال مستقرا إلى

 

بكل  1ساوى وتجاوز أو 1.08( فقد قدر بـ Rt) أما مؤشر توالد الحاالت خالل نفس األسبوع

العيون و  آسفي، سوس ماسة-سطات، الرباط سال القنيطرة، مراكش-بيضاءمن الدار ال
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ثالثة أشهر منذ طيلة  1هذا املؤشر ظل أقل من وتجدر اإلشارة إلى أن  الساقية الحمراء.

 .2020منتصف نونبر 

 

جهة الدار  وتسجلحالة،  50خالل السبوع نفسه عدد الوفيات املعلنة  بلغكما 

  حالة وفاة. 24سطات أكبر عدد من الوفيات ب -البيضاء

 

فقد كان معدل إجمالي الحاالت الخطيرة  أبريل، ووفًقا للبيانات الوبائية، 5اعتباًرا من و 

حاالت أكثر  10حالة، أي  444والحرجة التي يتم التكفل بها بأقسام اإلنعاش والعناية املركزة 

  ق.من األسبوع الساب
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حدة  زيادة أكثرمع تسجيل ، زيادة بطيئة منذ منتصف شهر مارسوعموما فقدتم تسجيل 

لكن  .من ثالثة أرباع الحاالت الصعبة بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، التي يوجد بها أكثر

الجديد كذلك، هو أن كثيرا من األشخاص املوجودين ضمن الحاالت الخطيرة والحرجة هم 

 شباب وكهول.

دد رافقها ارتفاع في الع، لحاالت الخطيرة والحرجةعدد اإلجمالي لالن هذه الزيادة في كما أ

 له.أسف البيانيكما هو مبين في الرسم  السبوعي للحاالت الخطيرة أو الحرجة الجديدة،

 

اعتباًرا  ٪14قارب ما ي نعاش والعناية املركزة بلغإلسرة اأ ءن معدل ملأشارة الى وتجدر اإل 

 وهو ما يشكل ناقوس خطرمنذ أسابيع فقط،  %13وكانت قد نقصت عن ، 28/03/2021من 

  .ينبغي التعامل معه بالجدية الالزمة

، ببالدنا انياملتحور البريطانتشار بداية ت الوضعية الوبائية باإلضافة إلى ما سبق فقد عرف

  فيما س  ، الساللةهذه ب للعدوى حالة مؤكدة  115تسجيل أبريل  9إلى حدود تم إذ 
 ج 
 
حوالي  تل

موزعة على جميع ، حالة 1600إلى حوالي  الحاالترتفع عدد لي ،حالة شبه مؤكدة 1500

  .جهات اململكة

أكثر من  %33 و 20إذ يؤدي إلى ما بين  وباملناسبة، هذا املتحور أسرع انتشارا، وأكثر فتكا،

املتحور البريطاني أصبح هو أن هذا وأكثر إماتة، ويصيب الشباب، كما الحاالت الخطيرة، 

 أشهر.  3من اإلصابات في ظرف  %90السائد في بريطانيا ليستحوذ على 
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 يمكن تلخيص الوضعية الوبائية ببالدنا كالتالي : ،وبناء على ما سبق

وب  قبل أسبوعين %20وب قبل ثالثة أسابيع %6،5ب املؤكدة عدد الحاالتطرد لمارتفاع  .1

 ؛تصاعدمستمر في الواملنحى  خالل السبوع املاض ي، 10,4%

 ؛خالل السابيع الخيرة 1( لعتبة Rtتجاوز مؤشر توالد الحاالت ) .2

 ؛ي يتم عالجها في العناية املركزةالتوالحرجة زيادة عدد الحاالت الخطيرة  .3

عددها بالنظر الرتفاع عدد  ازديادمن جديد، مع توقع  عدد الوفياتتسجيل بداية ارتفاع  .4

 ؛الحاالت الخطيرة والحرجة

 ؛ارتفاع مستمر لعدد الحاالت الناتجة عن الساللة املتحورة .5

 .بعض املناطقب ارتفاع معدل إيجابية التحليالت .6

III. الحملة الوطنية للتلقيح 

الدول وتستأثر شخص عبر العالم، مليون  670يفوق على الصعيد الدولي، تم تلقيح ما 

 8وخاصة منها املصنعة للقاح بالنصيب األوفر من عدد الجرعات املحقونة. وإلى حدود الكبرى 

تم حقنها  هامن %67. جرعة في كامل القارة االفريقيةمليون  12.88 تلقيح أزيد من ، تم2021أبريل 

 ببالدنا.

 جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا أعطى االنطالقة وكما يعلم الجميع، فإن

مليون  4,5حوالي  أبريل 10إلى حدود  وشملت. 2021يناير  28للتلقيح في الوطنية  ةحمللل

 مليون تلقوا الجرعتين، وهو ما يمثل في املجموع 4,1شخص تم تلقيحهم، ضمنهم أكثر من 

 بشكل كامل.  من السكان %11أكثر من  تلقيح ، مما مكن منجرعة يون مل 8,6

ما وإمكانات لوجستية كبيرة، ب ،بشرية مهمةموارد هذه الحملة الوطنية التي رصدت لها  إن

للتلقيح، وتوفير وسائل النقل والتخزين والتبريد الالزمة، فضال  مركز 3.000 فيها تهيئة أكثر من

عن تطوير نظام معلوماتي خاص بتدبير املواعيد وتتبع األشخاص الذين استفادوا من التلقيح، 

نت املغرب من أن  دة الوسائط،واسعة ومتع مع مواكبة ذلك بحملة تحسيس
 
ي ف يشكلقد مك

 على املستوى اإلقليمي والدولي أيضا. قصة نجاحهذا املجال، 
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التلقيح من تقدم في حملة أشادت منظمة الصحة العاملية بما سجله املغرب وقد 

ن خالل الحساب الرسمي ملكتبها التمثيلي، أن املغرب من بين الدول ، حيث أكدت مالوطنية

 جد.املست” كورونا“التلقيح ضد فيروس  لكسب رهانبنجاح تتقدم التي  الوائلالعشر 

وإن الحكومة، بكافة القطاعات املعنية، وبتعاون مع مختلف املؤسسات، منكبة لتسريع 

تسلم دفعات إضافية من جرعات اللقاح، حتى يتسنى للمغرب الرفع من وتيرة عملية التلقيح، 

ط شهر مارس. ويعزى التباطؤ الذي تعرفه عملية التلقيح الوطنية على غرار ما كانت تعرفه أواس

 إلى التأخر الحاصل في تسلم جرعات إضافية.

أغتنم هذه املناسبة للتنويه بالجهود الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها األطقم و 

ة، وأن أعبر امالصحية واإلدارية والتقنية واألمنية التي تسهر على إنجاح هذه الحملة الوطنية اله

لهم عن الشكر الجزيل على تجندهم وتفانيهم   لحماية وطنهم وصحة مواطناتهم ومواطنيهم 

 بنكران للذات.

كما تجدر اإلشادة أيضا باالنخراط الكبير والتلقائي للمواطنات واملواطنين في عملية 

لسبيل باعتبارها االتلقيح، والذي سيمكننا، بحول هللا تعالى، من الوصول إلى مناعة جماعية، 

راف آفاق واستش ،الوحيد لتثمين املكتسبات التي حققتها بالدنا في مواجهتها لهذه الجائحة

 الخروج منها.

وبخصوص عالقة عملية التلقيح بتحقيق املناعة الجماعية املرجوة، ينبغي التذكير بأن 

وهي النسبة التي  من الساكنة، %80اكتساب هذه املناعة يتطلب نسبة تلقيح تصل إلى حوالي 

لم ندركها بعد، وهو ما يتطلب استمرار احترام اإلجراءات االحترازية الفردية والجماعية من قبل 

جميع السكان، بمن فيهم األشخاص امللقحين، فال يمكن الحديث عن مناعة جماعية، إال ببلوغ 

 نسبة التلقيح املحددة لذلك.
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 مضان التدابير االحترازية الخاصة بشهر ر  -ثانيا

 املحترم،مجلس النواب السيد رئيس 

 املحترم،مجلس املستشارين السيد رئيس 

 السيدات والسادة النواب واملستشارين،

I. خيارات مواجهة الحالة الوبائية 

على إثر موجة االنتشار الجماعية للوباء ببالدنا، والتي عرفت ذروتها خالل شهر نونبر من 

ا فيها منع بمالسنة املاضية، وبفضل التدابير واإلجراءات االحترازية املعتمدة منذ ذلك الحين، 

التنقل من وإلى بعض املدن، وحظر التجول الليلي، فقد تمكنت بالدنا من التحكم في تطور 

، وهو ما تجلى من خالل التحسن ثم االستقرار الذي كانت عرفته عدد من املؤشرات املوجة تلك

 الوبائية مع بداية السنة الحالية. 

ستقرار الذي شهدته بالدنا لحوالي شهرين متتالين، وانطالق الحملة الوطنية اال هذا رغم و 

لتي كان ا جماعيةاالحترازية الللتلقيح، فقد قررت الحكومة لعدة مرات تمديد العمل باإلجراءات 

 وذلك العتبارين أساسيين:، معموال بها منذ عدة أشهر

الوضعية الوبائية وجل  تحسن، ألن هذه اإلجراءات، بتقدير الخبراء، أسهمت في أوال -

 مؤشراتها، وكذا في توفير ظروف نهاية املوجة السابقة؛

راءات االحترازية، ومع تقدم عملية نأمل من وراء اإلبقاء على هذه اإلجكنا  ، ألنناثانياو  -

 الوبائية، وأن نبلغ شهر رمضان فيالحالة  التلقيح وفق الجدولة املبرمجة، أن تتحسن

الجماعية، لقضاء شهر رمضان في أجواء تقترب  اإلجراءات بعضتخفيف يسمح ب وضع

 من الحالة العادية، على املستويات الشعائرية واالجتماعية واالقتصادية.

التطورات الوبائية  2إلى ، باإلضافة طبيعة هذا الوباء املتقلبة واملباغتة 1 غير أن

دة مع ظهور سالالت جديال سيما ، والجينومية املقلقة التي عرفتها عدد من البلدان املجاورة

التباطؤ النسبي الذي عرفته  3وكذا  ،هاجهاتمن  بعدد انتقلت إلى بالدنا وانتشرت للفيروس
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هذه كل هذه العوامل و بسبب ما فرضته السوق العاملية للقاحات،  للتلقيحالحملة الوطنية 

 .إلى تشديد الحيطة والحذرالتقلبات دعتنا 

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، زادت كل هذه العوامل من استنفار السلطات الصحية 

صدار اآلراء إواألمنية املعنية، وكذا اللجنة العلمية الوطنية، التي انكبت على تقييم الوضعية و 

 ومقترحات القرارات املناسبة. 

 06مارس و 11بتاريخ  ،اجتماعين الوطنيةخصصت اللجنة العلمية ومن أجل ذلك، 

يام من أعلى بعد  ،لدراسة الوضع الوبائي الوطني وتقييم املخاطر املرتبطة به، 2021أبريل 

توصية الوطنية  اللجنة العلميةن، أصدرت جتماعيهذين اال  على إثر الشهر الكريم. و 

حماية  ،خالل الشهر الفضيل االحترازية الحاليةاالستمرار في التدابير  تدعو علىباإلجماع 

ة بسبب السلبيلتقليل قدر اإلمكان من اآلثار لأو  ،ملواطنين من خطر موجة أخرى وااملواطنات 

في حالة تأكد حدوثها، وتجنب استحكامها وتطورها في اتجاه ما عرفته بعض  موجة جديدة

 . خاصة مع ظهور سالالت جديدة ببالدناالدول، ال قدر هللا، 

كما نبه الخبراء إلى أن أي تأخر في التفاعل أو أي تراخ قد تكون كلفته باهظة، وأن 

ية وتقليل فرص االجتماع التحكم في انتشار الوباء يمر ضرورة عبر التقليل من الحرك

 ومددها، ال سيما في الماكن املغلقة.

وأغتنم هذه املناسبة لإلشادة بأعضاء هذه اللجنة وبعطائهم العلمي وبآرائهم، كما أؤكد 

في لكاملة اتنا ثقعلى أهمية عمل هذه اللجنة، التي تمارس مهامها بكل استقاللية وتجرد، وعلى 

  في امليدان. تخصصيناملخبراء و خيرة العتبرون من ئها، الذين يأعضاكفاءة ووطنية 

وقبل التذكير بالقرار الذي اتخذته الحكومة، وبسط حيثياته وسياقاته، ومبرراته 

كي لوأهدافه، أستسمحكم في دعوتكم ومناشدتكم، ومن خاللكم دعوة ومناشدة كافة املغاربة، 

درات بالتوقف عن استصغار قنسهم جميعا في رفع منسوب الثقة في بلدنا وفي مؤسساته، و 

 . بالدنا واحتقار إمكانياتها

 القرارات التي تتخذها بالدنا بالقصور أو 
ت  ع  ن 

 
إنه ملن الظلم والتبخيس املرفوضين أن ت

التبعية، ال سيما أن عددا منها مدعاة للفخر واالعتزاز. ولنا في ذلك قصص نجاح مشهود لها 
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ي فيما يخص بعض وسائل مواجهة الجائحة، أو دعم عامليا، من مثل تحقيق االكتفاء الذات

الفئات الهشة، أو ضمان تموين األسواق، أو النجاح في إطالق حملة التلقيح، وغيرها من 

 القرارات الكبيرة. 

ليس من العيب في تعاملنا مع الجائحة أن نستفيد من تجارب دول أخرى أو أن نشترك 

واضع، وبشهادات مسؤولين أجانب ومؤسسات معهم في بعض القرارات، لكن، وبكل ثقة وت

 بق.يتميز عدد منها باإلبداع وبالسبخبرات وطنية، و دولية، فإن قرارات بالدنا، مغربية خالصة، 

II. قرار الحكومة الخاص بشهر رمضان 

االعتبار آراء اللجنة العلمية، وآراء السلطات  أمام هذه التطورات الوبائية، وأخذا بعين

بعد التداول والتشاور، وعلى إثر تتبعها املستمر للوضعية وتقييمها، وجدت والهيآت املعنية، و 

أمامه جملة من الخيارات الستقبال شهر رمضان، يمكن تصنيفها إلى ثالثة  نفسها الحكومة

 خيارات كبرى:

: وهو الخيار الذي كنا نطمح إليه، وبذلت الحكومة منذ مدة جهودا كبيرة التخفيف 1 -

كان أملنا أن نتمكن من تخفيف التدابير االحترازية خالل شهر  حيثلتحقيق شروطه، 

األقل كلفة من حيث تداعياته االجتماعية واالقتصادية الخيار املأمول، و  ، باعتبارهرمضان

ل الصحية، مع األسف، لم تجتمع قب شروطهعلى املواطنين وعلى االقتصاد الوطني، غير أن 

 ذولة من قبل السلطات واملواطنين؛الشهر الفضيل، رغم كل املجهودات املب

: ويعطي هذا الخيار األولوية بطريقة شبه مطلقة للبعد الصحي، من خالل التشديد 2 -

تطبيق حجر كلي أو جزئي من أجل ضبط سريع للوضعية الوبائية ببالدنا، والحيلولة بقوة 

. 2020دون تطور املوجة الحالية، على غرار ما حققه املغرب بفضل الحجر الكامل سنة 

الت بالنظر النف اضطرت ملثل هذه الخيارات، وربيةال إلى أن بعض الدول وتجدر اإلشارة 

الحكومة استبعدت هذا الخيار لكلفته الباهظة اجتماعيا  غير أنالوضعية الصحية بها، 

اقتصاديا، ولن الوضعية الوبائية ، بفضل هللا تعالى، وإن كانت مقلقة، إال أنها ليست و

 بالخطيرة، ولم تخرج عن السيطرة.
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خالل شهر رمضان املبارك، على اإلجراءات االحترازية التي  ،ي اإلبقاءويتمثل فخيار وسط،  3 -

كانت مقررة من قبل، مع تقديم موعد بدء الحظر بساعة انسجاما مع تغيير الساعة الذي 

 اعتمده املغرب خالل هذا الشهر.

حظر البرك، من خالل شهر رمضان  وقد تقرر اعتماد هذا الخيار الخير بخصوص

اء على اإلبقباستثناء الحاالت الخاصة، مع  الثامنة ليال والسادسة صباحا، ما بينالتنقل 

 . مختلف التدابير االحترازية املعلن عنها سابقا

، من سلطات صحية لجهات املعنيةبعد تريث وتشاور وإشراك اوقد جاء هذا القرار 

ر من بداية شهكما تعمدنا اتخاذه واإلعالن عنه قبل حوالي أسبوع  وأمنية وسلطات محلية.

رمضان البرك، حتى يتخذ املواطنون والتجار واملقاوالت ومقدمو الخدمات ما يلزم من 

 الترتيبات.

على املواطنات واملواطنين، وإن كان عدد منهم القرار صعب إننا واعون وموقنون بـأن هذا 

ة سانيكلفة اجتماعية ومجتمعية وإنيستحسنه من الناحية الصحية. كما أن لهذا القرار 

اقتصادية ، لكن الزمن وحده كفيل بتأكيد نجاعة القرار الذي سهلال اأمر اتخاذه ، لم تجعل و

تم اتخاذه، وذلك بعد تجاوز هذه األزمة الوبائية بحول هللا بأقل الخسائر في أرواح املواطنات 

 وربح وقت ثمين للعودة إلى الحياة العادية. ،واملواطنين

 ين:تغايتين أساسي ويهدف هذا القرار إلى تحقيق

وتفادي أي انتكاسة، ال سيما مع االحتمال املتنامي حفاظ على صحة املواطنين أوال، ال

الزدياد حدة وخطورة املؤشرات الوبائية التي تشهدها بالدنا، والتي وصفها بعض الخبراء ببداية 

رة عبر ضرو بالموجة جديدة. وبإجماع الخبراء واملختصين، فإن التحكم في انتشار الوباء يمر 

فاظ على وعالقة بالحالتقليل من الحركية وتقليل فرص االجتماع، ال سيما في األماكن املغلقة. 

شغال املنظومة الصحية مجددا وبشكل ن الحكومة تهدف أيضا إلى تفادي إصحة املواطنين، فإ

 أساس ي بمرض ى كوفيد، من أجل تخفيف الضغط على األطقم الصحية والطبية، والتمكن من

 االستمرار في التكفل باملرض ى اآلخرين.
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 يثحوثانيا، استشراف تحسن الوضعية الوبائية باملوازاة مع تقدم حملة التلقيح، 

تسهم اإلجراءات املتخذة خالل هذا الشهر الفضيل في مزيد من التحكم في الوضعية أن  نأمل

تقبل ية جيدة، وأن نسالوبائية، لعلنا نتمكن من تنظيم االمتحانات اإلشهادية في ظروف صح

 الشهور املقبلة في وضع صحي أفضل.

بشكل استباقي، تجنبا إلعادة سيناريو عيد األضحى للسنة وقد اتخذت الحكومة هذا القرار 

عرفت الحالة الوبائية، مباشرة بعد العيد املبارك، ارتفاعا مهوال في عدد الذي الفارطة، 

بالرغم من منع التنقل ، وذلك في اليوم الواحد حالة مؤكدة 6000الحاالت، وصل إلى أزيد من 

 من وإلى مجموعة من املدن التي كانت تعرف انتشارا واسعا للفيروس.

ما بين الثامنة ليال حظر التنقل مبررات وقد يتساءل املواطنات واملواطنون عن 

ملاذا و  والسادسة صباحا، وملاذا الفترة الليلية فقط، وهل انتشار العدوى منحصر على الليل،

 في شهر رمضان بالذات؟

التذكير بأن قرار حظر التجول ليال ليس جديدا، وإنما هو استمرار للتدابير  ، ينبغيأوال

يها االستمرار فمعمول بها في عدد من الدول، ومن الضروري ، و االحترازية املعمول بها منذ شهور 

 . بالنظر لتطور الوضعية الوبائية كما أشرت إليها سابقا

عض بأملته خالل شهر رمضان،  ذه التدابيرستمرار العمل بهباالحكومة  قرارإن ، اثاني

 على. إذ تتميز لياليه خصوصيات العادات الفردية والجماعية خالل هذا الشهر الفضيل

ماكن أالخصوص، بحركية كبيرة وبكثرة التجمعات العائلية واالجتماعية، التي يتم عدد منها في 

 وملدد طويلة، مع صعوبة احترام االحترازات الفردية وشروط التباعد الجسدي فيها. مغلقة

ي الفترة ف ، واكتفت بإقرار الحظرحظر التنقل الفترة النهارية منالحكومة  استثنتقد و 

الليلية فقط، حتى ال تتوقف الحياة االقتصادية واملجتمعية بشكل كامل، وحتى يتسنى 

كما كانوا ، خالل النهارم االجتماعية واالقتصادية والدراسية واملهنية للمواطنين استئناف حياته

 عليه منذ بضعة أشهر. 

ذلك ال يعني أن خطر انتشار العدوى غير وارد خالل النهار، ونحن  وبطبيعة الحال، فإن

من فرص  ،وبالتالي ،يروم التقليل من التنقل والتجمعات، حظر التنقل في الليل. فواعون بذلك
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اعدة ، وكما تقول القال العدوى، حتى ال تنضاف هذه الفرص إلى تلك املتاحة خالل النهارانتق

 له"، أو كما يقول املثل الدارج "للي بغاها كلها كيخليها كلها"شهورة "ما ال يدرك كله، ال يترك كامل

 ". ةمتروكة وإما محبوكإما أو "ماش ي غير 

ل باللي الجميع،لدن اليقظة من  معه حظر التنقل الليلي، البد أن تستمرلذلك فإن 

على وعي املواطنين والتزامهم بمواصلة احترام التدابير االحترازية الفردية في ذلك ونعول  وبالنهار.

 والجماعية في جميع األوقات والحاالت.

أؤكد على الدور الرئيس ي للمواطنات واملواطنين في مواجهة الجائحة والتحكم في وأود أن 

املسؤول بالتدابير التي أقرتها السلطات  هملتزامبائية، وأن أجدد اإلشادة باالوضعية الو 

مهيبا بهم االستمرار في احترام اإلجراءات الوقائية و ، واجهة جائحة كورونا وتداعياتهاالعمومية مل

الفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع بوسائل النقل و ال سيما في  ،والتباعد الجسدي

 ، قبل وخالل شهر رمضان.كبيرايم الخدمات التي تعرف رواجا ومحالت تقد

إنني أتفهم وأقدر بشكل كبير انزعاج وقلق عدد من املواطنين، وأستحضر رغبتهم في قضاء 

شهر رمضان بشكل عادي كما كانوا من قبل، ولكنها املسؤولية على صحة املواطنين والضرورة 

 التي ال تترك لنا خيارا.
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   اإلجراءات املصاحبة واملواكبة -ثالثا

سبق وأن أشرت إلى أن القرار املتخذ صعب ومكلف، ووعيا منها بتداعياته، فقد واصلت 

الحكومة تحمل مسؤولياتها باتخاذ القرارات والتدابير املواكبة واملصاحبة لتخفيف الضغط 

 املواطنين املتضررين والقطاعات املتأثرة.على على االقتصاد الوطني، و 

III. التدابير الالزمة لدعم االقتصاد الوطني وتحقيق إقالعه 

في سياق وطني ودولي غير مسبوق، وقد  2021قد تمت بلورة قانون املالية لعام للتذكير، ف

صحية على املستويات ال الجائحةتم اتخاذ العديد من اإلجراءات للحد من تداعيات 

 طموحة بموارد تبلغ ع اقتصاديقال إخطة  قانون املاليةواالقتصادية واالجتماعية. وتضمن 

 من الناتج الداخلي الخام. %11حوالي 

ذلك و  ارتفاعا مهما في نسبة النمو، املختصة والدوليةاملؤسسات الوطنية توقعت قد و 

جيدة  ، باإلضافة إلى سنة فالحيةالعمومية وكل الفاعلينها السلطات تبذلالجهود التي  بفضل

طيط حسب بنك املغرب واملندوبية السامية للتخ هذه النسبة، تبلغويتوقع أن  بإذن هللا. منتظرة

برسم سنة  %4.2و %4.5و %4.6و %5,3 ،تواليعلى ال ،الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك

 في ظل التأثير املزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف. ،السنة املاضية %7بعد انكماش  2021

  من

توقع أن يشهد ا بعض القطاعات  في مرونةمع  انتعاشا مقدرا، صناعيلقطاع الكما ي 

 ي سيكون منبشكل أساس ي لدعم القطاعات الذ فيما تعمل الحكومة ،التجارية والخدماتية

مثل السياحة وتنظيم التظاهرات والحفالت والصناعات الثقافية  الصعب انتعاشها بسرعة،

 وغيرهاوالرياضية، 

( عقود برامج بالنسبة 08الحكومة أبرمت ثمانية )أن وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى 

ها، تم الشروع في تنزيل بعضها، فيما سيتم تسريع ما تبقى من، للقطاعات االقتصادية املتضررة

رب قف أنشطتها في أاناحبة، لتمكين هذه القطاعات من استئوإجراءات مص ،جداول زمنية وفق

 اآلجال، وحماية مناصب الشغل.
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IV.  ملواكبة الفئات املتضررةالتدابير الخاصة 

التي تم تخصيصها في إطار جهود مواجهة تداعيات الجائحة، في املساعدات لقد أسهمت 

 من الوقوع في دائرة الهشاشة، % 7.8، والفقرمن الوقوع في دائرة  من السكان % 9.2حماية 

ت نتائجها ر الدراسة التي قامت بها املندوبية السامية للتخطيط، ونشنتائج  هأظهرتوفق ما ب

 مؤخرا. 

 يةالسلب ثاراآلمن  كبيرخففت بشكل املمنوحة املساعدات  أنإذ أظهرت هذه الدراسة 

 :، كما يليأإياها األسو  ة، مجنباألسرى عيش الحجر الصحي على مستو 

 9.2بمقدار  الذي كان متوقعا في حالة عدم منح املساعدات انخفض معـدل الفقر املطلق -

قبل تحويل املساعدات الحكومية  %11.7نقاط على املستوى الوطني، حيث انتقل من 

في املناطق الحضرية  %1.4إلى  %7.1بعد تحويل املساعدات، وعلى التوالي من  %2.5إلى 

 في املناطق القروية؛ %4.5إلى  %19.8ومن 

بدون  %44.4انخفض مؤشر "جيني"، وهو مقياس تركيبي للفوارق االجتماعية، من  -

  بعد تلقي املساعدات الحكومية. %38.4مساعدات حكومية إلى 

 القطاعاتبعض العاملين بدعم كما أن الحكومة استبقت هذا الوضع من خالل مواصلة 

بق أن سشتد معاناتهم بسبب هذه اإلجراءات، حيث من تداعيات الجائحة، والتي قد تاملتضررة 

 ، من خالل التدابير التالية:ضررةقررت تمديد الدعم لعدد من القطاعات املت

إقالع القطاع السياحيلعقد البرنامج الخاص بتوقيع على ملحق ال .1 وقطاع  2021يناير  6يوم  دعم و

متعهدي الحفالت وامللتقيات وكذا قطاع الترفيه واللعاب بغية تمديد وتوسيع بعض إجراءات 

 ، كما يلي:الدعم

  هم بالتكوين من أجل اإلدماج املصرح  قصدواملتدربين تمديد منح التعويض لألجراء

لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من قبل املشغلين  2020برسم شهر فبراير 

 31ة إلى غاي وللمرشدين السياحيينالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في 

 ؛2021مارس 
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  شهر فبراير  مل فيمتوقفين عن الع االتكوين الذين كانو  واملتدربين قصدتمكين األجراء

 ؛ألسباب صحية من االستفادة من التعويض 2020

  ثائقوتجديد و بتسوية وضعيتهم  امكانية للمرشدين السياحيين الذين قامو اإل منح 

 ؛من االستفادة من التعويض 2021مارس  31عملهم قبل 

  ون لالتكوين التابعين لشركات العمل املؤقت الذين يزاو  واملتدربين قصدإدماج األجراء

والت السياحية املنصوص عليها في العقد البرنامج من االستفادة من الدعم افي املق

 .2021ومارس  2020بالنسبة للفترة املمتدة بين أكتوبر 

  بقطاع متعهدي الحفالت وامللتقيات وقطاع كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة

 .2021مارس  31الى غاية  الترفيه واللعاب

قطاع الصحافة والصناعات الثقافية واإلبداعية والقاعات الرياضية رامج جديدة تهم عقود ب إبرام .2

 6يوم  ،املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان لالجتماعي أرباب املطاعمو  الخاصة ودور الحضانة

 ، تتضمن التدابير التالية:2021يناير 

  رسم ببهم منح التعويض لألجراء واملتدربين قصد التكوين من أجل اإلدماج املصرح

لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من قبل املشغلين الذين  2020شهر فبراير 

مع  2021مارس  31إلى غاية  2020من فاتح يوليو يمارسون نشاطهم في القطاع 

 شروط؛ وفقالحفاظ على الحقوق في التغطية الصحية 

  شروط؛بتأجيل أداء تحمالت صندوق الضمان االجتماعي 

  2021مارس  31اإلعفاء من الضريبة على الدخل املتعلقة باألجور التكميلية إلى غاية 

 .شروطب

 2021إبريل  2يوم  تمديد إجراءات الدعم املتعلقة بعقود البرامج الثمانية املوقعة .3

على بعض األنشطة  19-عن األزمة الصحية لـكوفيدنظًرا الستمرار اآلثار السلبية الناجمة 

الحكومة مواصلة تقديم الدعم لهذه القطاعات املتضررة. وفي هذا اإلطار،  اإلنتاجية، قررت

يونيو  30لفائدتها إلى غاية تمديد العديد من تدابير الدعم  قررت لجنة اليقظة االقتصادية

ية وكذلك التأمين االجباري عن املرض . وقد همت بالخصوص املنح والتعويضات العائل2021

الحفالت ومتعهدي  واملطاعم، ومموني، في قطاعات السياحةلفائدة األجراء العاملين 
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التظاهرات، وفضاءات الترفيه واللعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة 

 وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية واإلبداعية. 

بمبلغ ، شهريا أجير  ألف 90قرابة يات الدعم هاته منذ انطالقتها، عمل ولقد استفاد من

بلغ إجمالي الدعم املقدم خالل الفترة املمتدة ما بين يوليوز و مليون درهم،  140مالي يناهز شهري 

 مليون درهم. 130، ما يفوق مليار و2021ومارس  2020

V. تموين السواق وحماية الصحة والقدرة الشرائية للمواطنين  
ما ال يخفى عليكم فإن موضوع تموين األسواق وحماية صحة وسالمة املستهلكين ك

والحفاظ على األسعار في مستوى يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، يحظى بتتبع خاص 

من لدن جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، الذي يسهر على توفير ظروف العيش الكريم 

 .لكافة املغاربة

 القدرة الشرائيةاملستهلك، وحماية صحة سالمة و  وضمان ،تموين السواقوإذا كان 

يق هذه ، فإن تحقللمواطنين، من الغايات التي تسهر السلطات العمومية عليها طيلة السنة

الغايات يزداد راهنية وتأكيدا خالل شهر رمضان، ال سيما مع اإلجراءات االحترازية التي تم 

 اعتمادها.

دنا تحقيق قصة نجاح في هذا املجال، إذ على الرغم من اإلكراهات وقد استطاعت بال 

، ال سيما منها الجفاف الذي والعوامل الظرفية 19-املسجلة بفعل تداعيات جائحة كوفيد

عرفه املوسم الفالحي املاض ي، فقد أعطت مثاال يحتذى به في رفع التحديات املرتبطة بتموين 

سيابية منظومة اإلنتاج والتوزيع، وتفادي أي خصاص في األسواق وضمان استقرار األسعار وان

املواد األساسية، مع استقرار األسعار وتبديد املخاوف والهواجس بخصوص وفرة التموين التي 

 تم تسجيلها مع بداية تفش ي الجائحة.

ات التي اعتمدتها السلط تؤكد نجاعة منظومة التتبع واليقظةهذه النتائج اإليجابية 

ة استيفاء الرسوم على االستيراد املفروض كوقفكذا أهمية بعض التدابير املتخذة العمومية، و 

املواد األساسية كالحبوب والقطاني، ووضع نظام للتعويض عند االستيراد  على مجموعة من
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بالنسبة للقمح اللين من أجل تشجيع عمليات االستيراد والحفاظ على مستوى أسعار املواد 

 أثمان التداوالت الدولية لبعض هذه املواد خالل األشهر األخيرة.األساسية في ظل زيادة 

ومن أجل تثمين هذه املكتسبات ورفع التحديات املرتبطة بإكراهات الجائحة وباملنحى 

التصاعدي ألسعار عدد من املواد األولية باألسواق العاملية، وبالضغط املرحلي على التموين 

ختلف القطاعات واملؤسسات والسلطات املعنية على قبيل وخالل شهر رمضان، فقد تجندت م

املستوى الوطني والترابي، منذ شهور، وبتنسيق وثيق مع املنتجين واملستوردين واملوزعين، التخاذ 

بمختلف ربوع اململكة،  ،قاسو املواد األساسية في األ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان وفرة 

 لة، وتفادي أي خلل في التموين.بالكميات والجودة املطلوبة وبأسعار معقو 

الراهنة واملرتقبة خالل السابيع تموين ال وضعيةأن وتشير املعطيات املتوفرة إلى 

افر ومتنوع، يلبي  بعرض والشهر املقبلة تتميز  أقاليم بمختلف عماال  املواطنين حاجياتو ت و

من مختلف املواد واملنتجات الساسية، سواء منها املحلية أو املستوردة، ال سيما  اململكة

تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، وذلك بفضل اإلعداد الجيد واملجهود 

الذي يقوم به املنتجون واملوردون واملوزعون والتجار، واإلجراءات املواكبة التي اعتمدتها 

 .بهذا الخصوص السلطات العمومية

كما يتبين أن أسعار املواد األساسية تعرف في غالبيتها استقرارا وتبقى في مستوياتها 

االعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض املواد مقارنة مع نفس الفترة 

ك امن السنة املاضية، من قبيل االنخفاض النسبي املسجل في أسعار اللحوم الحمراء واألسم

والقطاني والفواكه الجافة والبصل، واالرتفاع النسبي املسجل في أثمان الزيوت الغذائية 

 واللحوم البيضاء والبيض والطماطم. 

وعلى الرغم من املعطيات املطمئنة واملؤشرات اإليجابية، تبقى السلطات العمومية 

د  مختلف املتدخلين من أجل ضمان وفرة   
ن  ج 

 
حريصة على تتبع وضعية التموين عن كثب، وت

 .بمختلف ربوع اململكة ،قاسو املواد األساسية في األ 

مة لتعبئة مختلف املصالح وعلى مستوى عمليات املراقبة، تم اتخاذ التدابير الالز 

والسلطات املعنية واللجان اإلقليمية واملحلية ومصالح وهيئات املراقبة املختصة وتنسيق 
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حته بص املمارسات التي قد تمسكل حماية املستهلك من ها، من أجل نجاعة تدخالت وتعزيز

ليه تنص ع وفق ماوزجر املخالفات واملمارسات غير املشروعة  ،بقدرته الشرائيةو وسالمته 

 .القوانين املعمول بها في هذا الشأن

لهيئات اكما تحرص السلطات العمومية على املستوى الوطني والترابي على إشراك جميع 

ي الجهود ، فالسيما الغرف املهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية املستهلك ،املعنيةالفاعلة 

 .تأطير وتوعية التجار واملستهلكين املبذولة من أجل

خاليا أرقام االتصال و تفعيل من أجل وبهذا الخصوص، فقد تم إصدار التعليمات 

كايات شتبليغات و قصد تلقي ومعالجة بالعماالت والقاليم واملصالح املختصة املداومة 

ما يتم كل و  ،الثمانو بشأن التموين والجودة وفعاليات املجتمع املدني ملستهلكين والتجار ا

غير مشروعة من شأنها اإلخالل بالسير العادي لألسواق أو اإلضرار تسجيله من ممارسات 

 . بصحة وبسالمة املواطنين

بإشراك  ،عبر مختلف الوسائل املتاحةاملستمر مع املواطنين  العمل على التواصل كما يتم

 ،من أجل التعريف بالوضعية الحقيقية لألسواق، كافة الهيئات املعنية ووسائل اإلعالم

 ،عموميةالسلطات الالفاعلين االقتصاديين و باإلجراءات املتخذة من طرف و  ،ملبذولةوبالجهود ا

 ،نوحماية صحة وسالمة املستهلكي ،واستقرار األسعار ،بهدف ضمان التموين املنتظم لألسواق

 .الشفافية والنزاهة في املعامالت التجاريةوترسيخ مبادئ 
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 خاتمة

 املحترم، النوابالسيد رئيس مجلس 

 ،املحترم املستشارين السيد رئيس مجلس

 السيدات والسادة البرملانيين املحترمين.

 :وكما بينت خالل هذا العرض، فإن، في الختام

هنالك مخاطر الزدياد انتشار الوباء إذا لم نكن في مستوى االلتزام باإلجراءات  .1

 االحترازية والصحية؛

االت الحرجة والوفيات اإلجراءات ضرورية لتفادي ارتفاع الح كما أن هذه .2

 وانتشار املتحور البريطاني الذي يصيب الشباب بشكل كبير؛

 وكل تأخر أو تراخ في هذا املجال يحمل مخاطر عالية جدا. .3

ال نريد أن نفقد مزيدا من األرواح وال أن نسمع بارتفاع عدد  أود أن أعلن أمامكم أنناو 

وشروط اإلقالع االقتصادي وتوفير فرص  املرض ى في اإلنعاش، كما نود أن نحافظ على مقومات

 الشغل وخاصة في صفوف الشباب.

دائما،  اهمدنهكما عو نعول بعد هللا تعالى على وعي املواطنين املغاربة، ولبلوغ ذلك، فإننا 

 هممودص ، ونطلب منهم مواصلةنعلم أنهم صبروا كثيراو ون ملا فيه مصلحة البالد، أعبمفهم 

  .تنزيلهاإنجاح وتعاونهم وانخراطهم في  للقرارات املتخذة تفهمهمو 

، وال افتناواملتجذر في ثق لدعوة إلى التضامن والتآزر املعهود في املغاربةوهي أيضا مناسبة ل

سيما في شهر الجود والكرم، ليتحقق التكامل بين املجهودات الرسمية والشعبية في دعم الفئات 

 واجتماعيا.املحتاجة، مع البدء باملقربين عائليا ومهنيا 

أملنا في هللا تعالى، وفي تعبئة وتالحم كافة مكونات الشعب املغربي وقواه الحية، وراء قائد 

األمة صاحب الجاللة محمد السادس حفظه هللا، لالستكمال الجماعي مللحمة املقاومة 

مارسة مل، تدريجيا، إن شاء هللا، العودةفي أفق والصمود وتحصين بالدنا من الوباء وتداعياته، 

      ، واسترجاع اقتصادنا لعافيته وتحقيق إقالع قوي له.العادية، في طمأنينة وأمان ناحيات

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 


