
قلمي رشق املشرتك دلول بيان ال   توسط مل اا 

 العاملية عيةالصحةجل  73خالل النقاش العام لدلورة 

 2020ماي  18جنيف، 

، وزير الصي   حة للجمهورية التونس يةيُلقيه د. عبد اللطيف املّكي

 

 السيد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية،

 لجمعية الصحة العاملية، 73السيد رئيس الدورة 

 السيدات والسادة أصحاب املعالي والسعادة،

 

ط ه بالشكر نتوج   ية على ملالعام ومنظمة الصحة العا املديرإلى باسم دول دول اقليم شرق املتوس 

 .19-كوفيدال لجائحةالتصدي  قصدعضاء ال من جهود لدعم الدول  هما بذلو 

 إ
 
 ن

 
بصحيا عامليا هائال،  واجه تحديانا ن

 
ا جميعا اتخاذ اجراءات  وهو ما يتطل قة وحاسمة نس  م  من 

 ومبتكرة.

يرجع الكثير منها إلى االحتالل  طوارئ انسانية واسعة النطاقحاالت ه اقليم شرق املتوسط جويوا

 و  الجنبي والنزاعات املسلحة.
 
م الصحية في عديد ت بشدة ف  ضع  أ

 
ظ ولذلك بات اتباع  نهج يشمل اإلقليم النُّ

م  19-بأكملها واملجتمع بأسره أمرا ضروريا الحتواء انتشار كوفيد اتالحكوم
 
ظ مع التركيز على تعزيز النُّ

ب واالستجابة.أالتي ال غنى عنها لتحسين الت  ه 

 
 
غير مسبوق،  أن رؤساء الدول والقيادات الصحية العاملية قد قطعوا على انفسهم عهدا رونذك

، 19-باستحداث وانتاج لقاحات وعالجات جديدة لفيروس كوفيدأفريل، بالعمل معا للتعجيل  24يوم 

وقد سارع مكتب املنظمة االقليمي ومكاتبها  ضمان املساواة في الحصول عليها في جميع انحاء العالم.لو 

ة  الى تكثيف الجهود ملساعدة على املستوى العاملي  19-عن أولى حاالت االصابة بكوفيد بالغاإل حال الوطني 

ب ملواجهة الثر املتحتمل للفيروس في إقليمنا.   الدول االعضاء على التأه 

مة. و  قد ونعرب عن الشكر للمدير االقليمي على املساعدة الفنية والعملياتية واملادية القي 



د ي الدول االعضاء لهذه الجائحةكيفية  عبر تتجس  مة الصحة العاملية منظ القيم الواردة في رؤية، تصد 

د -2030رؤية -لالقليم  شد 
 
 على التضامن والعمل من أجل "الصحة للجميع وبالجميع".  التي ت

ذلت لتطبيق تدابير الصحة العامة ال زمة، ال نزال نواجه ال وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي ب 

ر  الدول اال تحديات كثيرة. وال نزال نتعلم املزيد عن هذا الفيروس الجديد،  ا وتم  عضاء في االقليم حالي 

يبمراحل مختلفة من الوباء. وعلينا أن نستعد  ملوجات 
 

الحقة، سواء في البلدان التي تنخفض فيها  تفش 

. ويجب علينا أن نحمي العاملين في  أعداد الحاالت أو في البلدان التي لم تبلغ فيها الجائحة ذروتها بعد 

أن نستثمر فيهم. ويجب أن نواصل إشراك مجتمعاتنا املحلية، وتعبئتها، الرعاية الصحة في بالدنا و 

د من استمرار حصول الناس على الخدمات  ودعمها، وابالغها
 
بالحقائق واملعلومات. وال بد  أن نتاك

 الصحية االساسية االخرى مثل التمنيع، وتقديم الرعاية الصحية لالمهات واالطفال.

 
 
، وكذلك 19-ة على مواصلة السعي اليجاد حلول علمية ملرض كوفيدمنظمة الصحة العامليونحث

ن البلدان من تقليل سريان املرض إلى أدنى حد  مع السماح 
 
مك

 
ج املستدامة التي من شانها أن ت ه  لتحديد النُّ

 باالستئناف التدريجي للحياة االقتصادية واالجتماعية، استنادا الى تقييمات دقيقة للمخاطر.

لعمل مع الحكومات وغيرها من الجهات املعنية اها ئوشركالى مواصلة املنظمة كما ندعو ا

شيد 
 
للمساعدة على ضمان تدفق االمدادات الطبية الحيوية وغيرها من السلع والخدمات بين البلدان. ون

نظام مشترك بين الوكاالت لسلسلة  بالعمل الجاري الذي تقوم به املنظمة وشركاؤها بخصوص انشاء

، النه أمر ضروري حتى تتمكن الدول ذات الدخل املنخفظ واملتوسط من التصدي 19-ت كوفيدامدادا

 والقوانين واللوائح الوطنية. (2005ة الدولية )بفاعلية لهذه الجائحة وفقا للوائح الصحي  

باع مبادئ القانون الدولي وميثاق
 
 املجتمع الدولي على مواصلة ات

 
ث االمم املتحدة من أجل  ونح 

ن
ُّ
ي بفاعلية للكوفيد التمك  في جميع البلدان. 19-من التصد 

ة البالغة للتعاون العاملي من أجل احتواء الجائحة تعزيزا للحق  في الصحة  د على االهمي  شد 
 
ون

د الدعوة الصادرة عن االمين العام لل  جد 
 
ضة السامية لل والحياة، ولذلك ن م املتحدة ممم املتحدة واملفو 

عيق الجهود الدولية املشتركة للحد  من انتشار ألحقوق االنسان لرفع العقوبات 
 
حادية الجانب التي ت

 .االصغاءشكرا على حسن  الفيروس ومعالجة املرض ى في البلدان املستهدفة.


