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 املرسلني وعلى آله وصحبه أشرف على والسالم والصالة الرحيم، الرمحان هللا بسم
 

   والسعادةأصحاب الفخامة 
 العام ملنظمة الصحة العاملية املديرلسيد ا

 وزراء الالسيدات والسادة 
 السيدات والسادة السفراء

  
 لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،ا

 
 
حيث أدت إىل  الثانية، العاملية احلرب منذ واجهناه حتد    أكرب تعد مبثابة 19-جائحة كوفيد إن

 لتدابريا اختاد إىل العامل أحناء مجيع يف احلكومات تفعدأزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
بغية القضاء  وموحدة األبعاد متعددة، مجاعية استجاابت خالل وذلك منالالزمة  واإلجراءات

 .ليهاع
 العاملية، الصحة ملنظمة املركزي والدور القيادة دعم لنا ابلنسبة لضروريا يبدو من السياق، هذاويف 

 .اجلائحةإدارة هذه  يف غيربيسوس، أدهانوم تيدروس السيد العام، ومديرها
وساديت، سيدايت  

 ،فريوس كوروان املستجد لوابء اجلديد املركز أصبحت أورواب أن العاملية الصحة منظمة أعلنت أن منذ
نصره  السادس حممد امللك لصاحب اجلاللةورشيدة  مستنرية وبقيادة املغربية، اململكة اختذت

 من ،وابءهذا ال انتشار ملنع التدابري واإلجراءات االحرتازية والوقائية االستعجالية حزمة من ،هللا
 املواطنني. لصحة األولوية إعطاء خالل
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 سلموال واالقتصاد الصحة: حماور ثالثة ىعل رئيسي بشكلو  يتوقفالوطين  هودانجمذلك أن 
 مناملدين  وفعاليات اجملتمعة خلاصت اوالقطاعا العامة املؤسسات اخنراط مكن وقد .االجتماعي

 اجلائحة.على إال حد ما السيطرة 
 وإلغاء العامة، األماكن مجيع وإغالق الدولية، الرحالت مجيع بتعليقاملتخذة ات اإلجراء تيز ومت

 صندوق وإنشاء اإللزامي،الصحي  رمث احلج نزيلر املاحلج على شجيعوالت الكبرية، التجمعاتكل 
 .بتدبري اجلائحة خاص

 ،العرض الصحيوتقوية  البنيات التحتية الصحية لتعزيز األولوية إعطاء مت، خبصوص قطاع الصحةو 
 طةواعتماد خ ،عالجية اسرتاتيجيات وضعالتكفل الطيب وكذا  وتعزيز ،قيادة األزمة هيئة وإنشاء
 .ءات الوقائيةوكذا اإلجراتطور املرض  حول اليومي التقرير نشر تضمن تواصلية

هذه تدبري كما أن  .اخلروج من احلجر الصحي رهني ابستقرار احلالة الوابئية ابململكة املغربيةإن 
 وأبسعار  والعالج كشفوسائل اليف حالة الولوج الشامل ل إال انجحا كوني أن ميكن ال ائحةاجل

 .للجميعمعقولة 

 وساديت، سيدايت
تعد إطارا عمليا  هللا نصره السادس حممد امللك اللةصاحب اجل إن املبادرة األفريقية اليت أطلقها

 .تقاسم التجارب واملمارسات اجليدةخالل  وذلك من املواردو لتظافر اجلهود 
 مكافحة هذه اجلائحة.من ال حمالة إن اخنراط اجلميع حتت رايدة منظمة الصحة العاملية سيمكن 

 ..استماعكم حسن على لكم شكرا

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.


