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 07/04/2020 :يف نويعلا

 غالــــــــــب
 

 نع ةمجانلا بارطضالا ةلاح ،ريبك مامتهاب ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاو ملسلل ءارحصلا دصرم عباتي 
 ،ملاعلا ءاحنأ ىتش يف ،ممألاو تاعمتجملاو رسألاب ةحدافلا رئاسخلا قحلت لازت ال يتلا ،19-ديفوك ةحئاج يشفت
 زهاني امو ،ملاعلا ربع ةباصإ ةلاح فلأ 200و نويلم نم ،رثكأ مويلا دودح ىلا ةلجسم ؛هل ليثم ال يحص ديدهتك

 ديدش رابتخا مامأ ملاعلا تاداصتقاو ةيحصلا مظنلا تحضأ ،رطخلا ديازتو سوريفلا راشتنا عمو .ةافو ةلاح فلأ 70
 فيقوتو ،ةحئاجلا قيوطتل ةقوبسم ريغ تاءارجإ ذاختا ،ةلود 200 نم رثكأ ىلع ،عضولا اذه ضرف ثيح ؛ةوسقلا
 .ةدع تالاجم يف داصتقالا ةلجع

 ةينطو ،ةيصخش تاءارجإ بلطتتو ،ةنكمم هيلع ةرطيسلا نكل ،ةحئاج هنأ ىلع فنص عضولا نأ مغرو 
 ةرسألا نيب يساسألا طبارتلل ىوصقلا ةيمهألا تزربا يتلا ،ةماعلا ةيحصلا ةمزألا هذه مامأ ،ليثم اهل قبسي مل ةيلودو
  .ةيرشبلا

 نع نالعإلا مت ثيحو ،ةحصلل يملاعلا مويلاو انمازت ،باصم فلألا ةبتع ىطختن مويلا نحنو ؛اندالب يفو 
 ؛ةمزألا ريبدتل  ةذختملا ريبادتلا يباجيإ لكشب ءارحصلا دصرم لجسي ؛نيعوبسأ نم رثكأ ذنم ةيحصلا ئراوطلا ةلاح
 قودنص ثادحا  لالخ نم ،انورك ةحئاج ةهجاوم لجأ نم ،ةيكلملا ةردابملل اذيفنت ،تاطلسلا دوهج نمثي ثيح
 دودحلا قلغ ،ةيندملا اهتريظن بناج ىلإ ةيركسعلا ةيبطلا هبشو ةيبطلا مقطألا لاغتشال تاميلعتلا ءاطعإ ،نماضتلا
 5000 نم رثكأ ىلع يئانثتسالا وفعلا رادصإب ةينجسلا تاسسؤملاب ةفاثكلا نم فيفختلا ،ةيرحبلاو ةيوجلاو ةيربلا
 ،ةيئاقولاو ةيزارتحالا تاءارجالا ذاختا ةعرس كلذكو نيباصملاو ةيحصلا مقطألل ةيئاذغلا تابجولا نيمأت ؛نيجس
 ىوتسم يلع ىرخأ ةيفارغج ميلاقأ يف ةحئاجلا اياحض دادعأب اسايق ،دلبلاب ةيئابولا ةلاحلا ىلع يباجيإلا اهساكعناو
 .ملاعلا
 ةياقولا قرط ،ةحئاجلا راشتنا رطاخم نم ةيعوتلا جمارب لالخ نم ةيمسرلا دوهجلا ءارحصلا دصرم ردقيو 
 نم ةررضتملا تائفلل يعامتجالاو يسفنلاو يحصلا نوعلاو ةدعاسملا ميدقتو نيرخآلا ىلإ ىودعلا لقن بنجت ،هنم
 ءابولا ةحفاكمل ةيبطلا رطألاو ةحصلا ةرازو اهب موقت يتلا تادوهجملا لك ىلع دصرملا ينثي ثيح ؛انورك ةحئاج
 .تايفشتسملا زيهجتو ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا مظنل زيزعتو ةلاعف ءاوتحا تايجيتارتسا عضو لالخ نم ،هقيوطتو
 تايطعملاو تامولعملا قفدت نامضل ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم لصاحلا قيسنتلاب ،ءارحصلا دصرم ديشي امك 
 اذه يفو ؛ةمظنملا نع ةرداصلا جالعلاو ةياقولا تالوكوتورب ذيفنت نمضت يتلا ةروصلاب ،ةمظنملا ىلإو نم ةيملعلا
 نم ءزجو يزجاح دارجإك ،يعمتجم قايس يف ،"ةيقاولا تامامكلا" عضو ةيرابجا رارق ينبت دصرملا نمثي ،راطإلا
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 اررضت رثكألا تائفلل ناجملاب اهريفوت نامض ىلع صرحلا عم اذه ؛صاخشألا ةمالسل ةلماش تالخدت ةمزح
 .مومعلل ديهز يدام لباقمب اهريفوت كلذكو ،اجايتحاو
 ميلاقألاب اصوصخو ،ةنكاسلل ةيباجيالا ةئبعتلاو ةنطاوملا حورب ،دصرملا هوني ،ةكرتشملا ةيلوؤسملاب ايعوو 
 يلصاوتلا رودلاب كلذكو ؛مازتلالاو نواعتلاو نماضتلاو مركلا رهاظم نم ةعئار تايلجت تزربأ يتلا ،ةكلمملل ةيبونجلا
 الا يغبني - يملاعلا عضولاب اسايق-ةحئاجلا اياحض ددع "ةلق" نأ ىلع دكؤي هنأ امك ؛نينطاوملا عم تاطلسلل ريبكلا
 ةيموكحلا ريغ تامظنملا تاردابم ريوطت ةيمهأو ،ةيمسرلا دوهجلاو ةذختملا تاءارجإلل طابضنالا رارمتسا نع انينثي
 .ةيوعوتلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيبطلا ةدعصألا ةفاك ىلع ةحئاجلا ةهجاومل ،يندملا عمتجملا تاسسؤمو
 دصرم نإف ؛اعم ةنحملا يطختل ،هرودب فرط لك هيف كراشيو عيمجلا لمشي جهنل ةجاحلا ىلإ عفدي قايس يفو 
 رعذلا نع اديعب قئاقحلاو لقعتلا تقو وه اذه نأ ىلع دكؤي وهو ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاو ملسلل ءارحصلا
  :تاعئاشلاو مصولاو

 ىلإ ًالوصو هحبكو ءابولا لاقتنا ةريتو ءاطبإ لجأ نم ،ةيلوؤسملا سحب تا/نينطاوملا ةفاك مازتلا ةرورضب يصوي -
 ةيلمعلا تاوطخلا ذاختاو ةيبطلا ةروشملا عابتا قيرط نع ،ةيحصلا ةياعرلا قفارم ىلع ءبعلل افيفخت ،هفقو
 يلزنملا رجحلاب ةقلعتملا اميس الو تاطلسلا اهب تصوأ يتلا تاميلعتلابو ،ةحصلا ةرازو نع ةرداصلا ةطيسبلاو
 تامامكلا" عضو ةيرابجإب لمعلاو ندملا نيب لقنتلا عنمو لاوجتلا رظح موسرمب مازتلالاو يعامتجالا دعابتلاو
  ؛"ةيقاولا

 سفنلا طبض لالخ نم ةماعلا ةحصلا ىلع ظافحلا يف ةنكاسلا رودبو ،ةيوقلا ةيبعشلا ةئبعتلا ةيمهأ ىلع دكؤي -
 ةبراحم يف طارخنالابو نماضتلاو حماستلا باطخ ينبتب ،ةنطاوملا سح ءالعإو ةيعامجلا ةيلوؤسملاب يلحتلاو
 ؛ءابولاب نيباصملل ةطلاخم وأ اهيف هبتشم تالاح نع فشكلاو بيرهتلاو تاعئاشلا

 ةرازول يمسرلا عقوملا نم ،انوروك ةحئاج نع ةيبطلاو ةيحصلا تامولعملا صالختسا ىلا نينطاوملا ةيانع هجوي -
 رعذلا تالاحل ايدافت ؛ www.who.org ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عقومو www.sante.gov.ma ةحصلا
 ؛يعامتجالا لصاوتلا عقاوم نم ةصوقنم وأ ةئطاخ تامولعم يقلت نع ةجتانلا يعمتجملا

 زيزعتو رارمتسا ةرورض ىلعو ،تائفلا لك ىلا ةلصلا تاذ ةمولعملا لوصو ىلع صرحلا ةيمهأ ىلا هابتنالا ريثي -
 ،ةذختملا ريبادتلل ةلاعف ةروصب ةنكاسلا ةئيهتو سيسحتلاو ةئبعتلا لجأ نم ،افلس ةعوضوملا جماربلاو تاردابملا
  ؛يوهجلا يمومعلا مالعإلا لالخ نم اصوصخو ،ةقاعإ ةيعضو يف صاخشألا ةدئافل اهفييكت ةلواحم عم

 ةلوذبملا دوهجلا بناج ىلإ ةدعاسملاو معدلا لاكشأ ةفاك ميدقت يف يندملا عمتجملا رود ةيرارمتسا ةيمهأ ىلع دكؤي -
 ينبت اذكو يسيسحتلاو يوعوتلا هرود ةلصاومو ،ةشاشه رثكألاو ةصاخلا تائفلل اصوصخ ،تاطلسلا فرط نم
 مرتحت فورظ يف فارطألا لك نيب رشابملا لصاوتلا نم للقي لكشب ؛ةيرارمتسالا هذهل اضافح ،ةليدبلا لولحلا
  ؛عيمجلا ةمالسل انامض ؛ةحئاجلا ةهجاومل ةذختملا ةيزارتحالا تاءارجالا
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 ةلاحب ةطبترملا ،تايتفلاو ءاسنلا دض يلزنملا فنعلا يف ةعورملا ةرفطلل يدصتلا لجأ نم ،كرتشملا لاضنلا زيكرت -
 ؛عضولا ةجلاعمب ةليفكلا ريبادتلا ذاختاب كلذو ،19-ديفوك ةحئاجل ةباجتسالا دوهجل ةجيتنك ةضورفملا قالغالا

 ريبادت قيبطت ىلع صرحلاب ،نينطاوملل ةنمأ ةئيب ريفوت لجأ نم ،اهرفاضتو تاطلسلا تادوهجمب هوني وهو -
 دصرم نإف ؛ةايحلا ءادن قالطإو يورقلا لاجملا طبض ،بيرهتلل يدصتلا ،يلزنملاو يحصلا رجحلا تاءارجإو
 :ثحي ءارحصلا

ü ةنجل فرط نم ةذختملا تاءارجإلا راطإ يف مدقملا ،معدلل فصنملاو لداعلا عيزوتلا نامضل رهسلا ىلع 
 ةشهلا تائفلاب لفكتلل ةيلحم ةيفاضإ ريبادت ذاختاو ،نييلعفلا اهيقحتسم ىلع ،ةيداصتقالا ةظقيلا
 لبق نم ىرخأ ريبادت ذاختا قفأ يف ،نيرجاهملا ةئف اصوصخو ،ةذختملا تاءارجالا اهلمشت مل يتلا
  ؛مهتدئافل نماضتلا قودنص

ü راكتحالل اعنم ،علسلاو تامدخلا ىلع ،ةباقرلا تاهج رود ليعفت راطإ يف ،دوهجلا نم ديزملا لذب ىلع 
 ىلع بلغتلل دادمإلا لسالس ريسل انسحو ،ةبسانم راعسأب نينطاوملا ةفاكل اهلوصول انامضو
 ؛اهتاقانتخا
ü قوقحلا ىلع ظافحلاب ةيطارقميدلا تابستكملا نوص ىلع صرحلا نم ديزملاب ،نوناقلا ذافنإب نيفلكملا 

 ،نيناوقلل لاثتمالا مدعو نايصعلا تالاح عم يطاعتلا يف مهماهمل مهتيدأت ءانثأ ،ةيساسألا تايرحلاو
 ؛ةيحصلا ئراوطلا ةلاح تاءارجإ راطإ يف لخدت يتلاو
ü ىلا اهلقن ةلواحمو ،ةلوهأملا ةينكسلا ءايحألاب ةيبعشلا قاوسألا لخاد تاعمجتلا يدافتل لمعلا ىلع 
 .)ةبيحرلا( يبعش قوس ربكأ لقنل ةيلمع لوأ حاجن دعب ،ةنيدملا جراخ يجذومنلا قوسلا

 
 ماظن ةدوج نيسحتل ،نوعلا نم ديزملا ميدقت يف رارمتسالا لجأ نم ةيميلعتلا تاسسؤملاو سيردتلا ةئيه دشاني -

 صخي اميف تاذلا ريوطت ىلع لاغتشالاو ةيعامجو ةيصخش تاردابم حرط لالخ نم كلذو ،دعب نع ميلعتلا
 ؛ةحورطملا تايدحتلل ازواجت ىلضفلا تاسرامملا كراشتو دعب نع لصاوتلا تاينقت عم يطاعتلا

 دعب نع ةلسارملا ةرطسم ينبتب تايدضاعتلاو يعامتجالا طايتحالا تامظنمل ينطولا قودنصلا ،دصرملا بلاطي -
 ،ءاودلا ىلع لوصحلا لجأ نم ىضرملا تافلم ةفاك عم يطاعتلا يف ،ةيوهجلاو ةيميلقإلا اهتايليثمت ةبانإ وأ
 ،مهعم لماعتملا تايلديصلاو نيضرمملا ةحئال عيسوت كلذكو ،ةنمزملا ضارمألاب نيباصملل ةبسنلاب اصوصخو
 ؛ىضرملا ىنكس قطانمب نيدجاوتملا لمشتل

 :ةحصلا ةرازو اضيأ دصرملا بلاطي -
ü فوفصلا يف نيطبارملا مهرابتعاب ،مهلمع ةلوازمل ةيبطلا مقطألل ةنمآلاو ةلماكلا طورشلا نيمأتب 
 ؛سوريفلاب ةباصإلل ةضرع رثكألاو ةحئاجلا ةحفاكمل ةيمامالا
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ü نيمأتو يحصلا رجحلا ةرتف يفو ةقئافلا ةيحصلا ةيانعلا طقن يف ءافشتسالل ةمئالملا فورظلا ريفوت 
 ؛ةمولعملاب لصوتلاو لصاوتلا يف مهقح نامض عم ىضرملل ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةبكاوملا
ü ةباصإلا تالاح عيمج نع فشكلل تاصوحفلا فيثكتب ةيربتخملا صوحفلاو دّصرتلا دوهج زيزعت 
 روهظ ةبراحمو لاقتنالا لسالس رسك ىلع كلذب ةدعاسملاو ةنومأم ةروصب مهلزعو ،ًاعيرس ءابولاب
  ؛ءابولا ةرصاحم لجأ نم ،ةيرسألا رؤبلا
ü نم ديزملاب نينطاوملا دمو ،ضرملاب ةباصإلا نع ةجتانلا تايفولا ددع عافترا صخي اميف ثحبلا قيمعت 
 ؛ايفارغج هعيزوتو داصحلا ميدقتب ءافتكالا مدعو ،دلبلاب ةيئابولا ةلاحلا لوح تاحورشلا
ü اصوصخو ،دوهعملا وحنلا ىلع ،ةيودألاب مدلا نقاحت زكارمو ةيحصلا تاسسؤملا عيمج ديوزت رارمتسا 
 ةئفلا هذهب لفكتلل صاخ لوكوتورب عضو عم ،ةنمزملا ضارمألاو ةيصعتسملا ضارمألل ةصصخملا كلت
 .ةقيقدلا فورظلا هذه يف ايحص

 ةليفكلا تاءارجإلاو دوهجلا لك يف ماتلا هطارخنا ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاو ملسلل ءارحصلا دصرم نلعي -
 هتاقاط عيمجل هتئبعتب ماتلا همازتلاو ،سوريفلا راشتنا نع ةمجانلا رطاخملاو انوروك ةحئاج لوح يعولا ةدايزب
 ؛اهنع ةجتانلا ةمزألا ريبدت ىلع ةدعاسملاو ةحئاجلل يدصتلا يف ةمهاسملا لجأ نم ،ةيداملاو ةيرشبلا

 يمويلا لمعلا ريس ىلع ءاقبإلا عم افلاس ةجمربملا هتطشنأو هتاعامتجا عيمج قلعي هنأب ،دصرملا ربخي امك -
 .اهب ىصوملا ةيزارتحالا تاءارجإلل اقفو دصرملل

 

 

 

 

 


