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صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده، يعطي 
    من عملية توزيع الدعم 22تعليماته السامية النطالق النسخة 

  ».  1442رمضان «الغذائي
    

 

  عمليةتنفيذ وإطالق  لمؤسسة محمد الخامس للتضامن    تعبأت   للتعليمات الملكية السامية،   تنفيذا
هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق في    وقد انطلقت ،  المعوزةالفئات    ئدةالغذائي لفاالدعم  

 .الشهر الفضيل هذا اليوم األول من
 

الصحيةم  وبالرغم)  1999  سنة  منذ( الماضية  السنوات   نهج   نفس  على الطوارئ  حالة   ن 
أمًرا أساسيا للتخفيف من  التضامن الوطني   العمل   هذا   إنجاز  على   المؤسسة  واصلت  السائدة،

 .  الهشاشة من تعاني   التي اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه ألزمة الصحية على األسر
تم للجماعات   المديرية  (الداخلية  وزارةمن   مالية  بمساهمة  العملية  هذه  إعداد  وقد  العامة 
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.  و   )المحلية

  4لتر من الزيت النباتي،    5من الدقيق،    كلغ  10غذائية (  موادويتكون الدعم الغذائي من سبعة  
 250الطماطم و   مركزرام من  غ  850من الشعرية،    كلغ  1من العدس،    كلغ  1من السكر،    كلغ
رام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء االحتياجات الغذائية المتعلقة  غ

 رمضان المبارك. بشهر  
 

) شخص  ماليين  ثالثة  سيستفيد  التوالي،  على  الثانية  الصعيد   600000للسنة  على  أسرة 
  إيصالها المساعدات الغذائية التي سيتم    أسرة من الوسط القروي) من  459504 منهاالوطني،  
جميع  هذه النسخة الثانية والعشرون باتخاذ  تتميز  و إلى أماكن سكناهم.    المستفيدين  إلىمباشرة  

السلطات  أقرتها  التي  االحترازية  واالجراءات  بالقرارات  التزاما  وذلك  الوقائية  التدابير 
لجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية  العلى مستوى    تدابيرعدة    المعنية، حيث تم اعتماد 

،  التخزينتطهير مراكز    هذه اإلجراءات، شمل  ت و    . المواطنينمن أجل ضمان صحة وسالمة  
الموارد   عدد  وتقليل  الجسدي،  التباعد  إلى  إضافة  النقل،  ووسائل  الغذائية،  المواد  وقفف 

 البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.
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إبالو  االحتياجات  يتم  ذوي  واألشخاص  السن،  وكبار  (األرامل،  المستفيدة  األسر  أرباب  غ 

الخاصة، واألشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان االقليمية التي  
  تشرف عليها وزارة الداخلية. 

الضرورية بالتنسيق مع وزارة   ية اللوجيستيك   الوسائل ، تم تعبئة  بسالمة  العملية   وإلنجاز هذه  
تنقل   لتفادي  و المستفيدينالداخلية  من طرف ذلك  ،  ممثلي    بإشراف  من  مكونة  فرق صغيرة 

للتعاون   اإلقليمية  والمندوبيات  المحلية  الملكيو الوطني  السلطات   المساعدات   كذا و   الدرك 
 الملكية. التابعة للمصالح االجتماعية للقوات المسلحة  االجتماعيات

 


