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 جمعية الصحة العاملية الثالثة والسبعين 

 الجلسة االفتراضية

  2020مايو  19 – 18

 

 مملكة البحرين كلمة

 معالي الرئيس، 

 معالي املدير العام ملنظمة الصحة العاملية،

 ، أصحاب املعالي والسعادة

  كنتم، ابالخير أينممساءكم و  صباحكم هللاأسعد 

 
 
شيدبداية

ُ
ني أن أ  .(19-الجهود العاملية وتضافرها في مواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيدب  يسرُّ

 على العديد من القطاعاتهذا الوباء 
 
ر سلبا

ّ
  ،الذي أث

 
ل عبئا

ّ
ال سابق له على الخدمات الصحية وشك

 . واالقتصادية في جميع أنحاء العالم واالجتماعية

 في هذه  ونحن اليوم في الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العاملية،
 
كان من املفترض أن نحتفل معا

 كنا نصبو ، ولكن مع األسف الشديد لم يحقق هذا العام ما 2020 للتمريض والقابلة الدولي العامالدورة 

ة من أجلهم لتحقيق األهداف النبيلة من خالل تخصيص هذا العام فعاليات ومشاريع وأنشط إليه من

 لهذه الفئة من العاملين في املجال الصحي الذين نكن لهم كل الشكر والتقدير على ما يقومون به.

 لجميع العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الطبية  اليوم نقفونحن هنا 
 
 واحترما

 
 إجالال

 
جميعا

والتمريضية والصحية والخدمات الطبية املساندة للتصدي لوباء لم نشهد في عصرنا له مثيل، فهناك 

ي هذا في حياتهم ف أرواح قد فقدناها بسبب هذا الفيروس، ومعاناة وإرهاق لم يشهده الكادر الطبي والصحي

، فالحياة في زمن الكورونا صعبة على الجميع، ، مع تعرضهم للمخاطر من هذا الوباءالعصر الحديث

واتخاذ اإلجراءات الشاملة للحد بين دول العالم  والتعاون  واملطلوب في هذه املحنة واألزمة توحيد الجهود

لة للحد من هذه الجائحة، وسرعة من انتشار الفيروس بأسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير الوقائية الفعا

.
 
 إيجاد العالج إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، وملنظمة الصحة العاملية دور في فعل ذلك، فاإلنسانية تهمنا جميعا
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 معالي الرئيس،

ي مملكة البحرين النهج الحكومي املتكامل في االستجابة لجائحة كوفيد 
ّ
 بالغ 19 –لقد كان لتبن

 
 مركزيا

 
، دورا

زت على  األثر في
ّ
القيادة مبدأ إبطاء وتيرة انتشاراملرض، فقد تم إعداد خطة استجابة شاملة رك

حيث يقود الجهود الوطنية بصورة مباشرة صاحب السمو امللكي األمير والفاعلة، االستراتيجية املوحّدة 

الوزراء حفظه هللا. سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيس مجلس 

اإلجراءات  وقد تم تشكيل فريق وطني بعضوية ممثلين من جميع الجهات الحكومية، يتولى إدارة كافة

تنفيذ أعلى  الجمهور، معوتعبئة  واالحتواءلتخفيف لتدابير من ال العديدتخاذ ا، و االحترازية والسياسات

 .تّبع واملخالطة للحاالت املكتشفةمعايير الت

ستيعابية للمستشفيات زيادة الطاقة اال  توفير التمويل الالزم من أجل ومة البحرين علىحكحرصت  كما

اقع الحجر والعزل والفحص املخبري، ووضع خطة لتأمين املخزونات الالزمة لعمل الفحوصات  ومو

العاملة املخبرية، ومعدات العناية املركزة، ومعدات الحماية. كما تم وضع خطة كاملة لتوظيف القوى 

 الالزمة وتأهيلهم وتدريبهم.

في مملكة  أثبتت البروتوكوالت العالجية املعتمدة، إدارة الحاالت وتحسين القدرة العالجيةوفيما يخص 

 في اإلنضمام إلى  البحرين
 
فاعلّيتها في تعافي عدد كبير من حاالت اإلصابة، وقد كانت البحرين األولى عربيا

 ل لقاح. كما وبدأنا التجارب السريرية للعالج ببالزما املتعافين."إختبار التضامن" لتجربة أو 

 

 معالي الرئيس، 

 لبياننا هذا، أود أن أقتبس مقولة ملعالي املدير العام الدكتور تيدروس وهي " لن يكون أحد بمأمن 
 
ختاما

 ومع جميع بأمان"، وعليه البّد لنا كـحتى يصبح ال
 
منظمة الصحة دول أن نواصل جهودنا وتضافرنا معا

ف أحد عن الَركب.
ّ
 بيد دون أن يتخل

 
 العاملية حتى نتغلب على هذا الوباء يدا

 سيدي الرئيس.
 
 شكرا


