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 الصحة العالمیةدورة الثالثة والسبعین لجمعیة لل

 "ھالة مصطفى زاید" ةالدكتور السیدةلقیھ ت

 الصحة والسكان ةوزیر

 الرئیس السیدة/ السید شكرا

 بالتعاون العالمیة الصحة منظمة سكرتاریة ابھ قامت يتال ةالمضنی دوللجھ تقدیره عن مصر وفد یعرب    

 كما. العالمیة الصحة جمعیة تاریخ في مرة ألول وذلك افتراضیًا، الدورة ھذه تنظیم في األعضاء الدول مع

 ،۱۹كوفید لجائحة العالمیة االستجابة قیادة في العام ومدیرھا للمنظمة البارز للدور العمیق تقدیرنا عن نعرب

 االقتصادیة واألوضاع العامة الصحة على خلفتھا التي الحادة األزمة مع للتعامل الدول لجمیع الدعم وحشد

 على المجال ھذا في بدورھا القیام من لتمكینھا المنظمة مع التعاون مواصلة عزمنا نؤكد كما. واالجتماعیة

 .األكمل الوجھ

 الرئیس، السید

 وأھمیة العالم، حول العامة بالصحة یتعلق فیما األولویات لتعدیل الماسة الحاجة الحالیة األزمة أكدت لقد   

 وتحقیق األولیة الصحیة الرعایة تعزیز عن فضال األوبئة، لمواجھة والتأھب الوقایة جوانب في االستثمار

 ومتوسطة منخفضة الدول في الصحیة النظم دعم نحو الجھود توجیھ أھمیة مع الشاملة، الصحیة التغطیة

 مجددًا نشید أن ھنا یفوتنا وال. لألوبئة لالستجابة الالزمة األساسیة لإلمكانات أغلبھا تفتقد ، والتيالدخل

 الكشف وأجھزة الوقایة ووسائل أدوات من اإلمدادات لتوفیر المنظمة بھا تقوم التي الضخمة بالجھود

 لدى األدوات ھذه محدودیة ظل في السیما الشأن، ھذا في الدولیة المبادرات قیادة خالل من والتشخیص،

 على عالوة والتمویل، االمداد سالسل في الحالي العالمي والعجز نموا، واألقل النامیة الدول من العدید

 .الدولي النقل حركة وبطء العام لإلغالق السلبي التأثیر

    الرئیس، السید

 محكمة عملیة باتباع المسافرین أحد بواسطة البالد في إصابة حالة أول ظھور منذ مصر قامت لقد      

 الدخول ونقاط الجمھوریة محافظات كافة في الصحي والحجر والعزل والتتبع والتقصي المبكر للرصد

 جمیع ضمت القطاعات متعددة تأھب خطة إطار في وذلك الفیروس، انتشار على للسیطرة المختلفة

 وضع مع جنب إلى جنبا ،السید الرئیس عبد الفتاح السیسى من مباشر إشراف وتحت المعنیة، الوزارات



 االقتصادیة األوضاع على الفیروس انتشار آثار بتخفیف الخاصة واإلجراءات التدابیر من حزمة

ً  ذلك جراء من تضررت التي الفئات دعم مع واالجتماعیة،  أرزاقھا كسب على تعتمد التي تلك خاصة ،مالیا

 .یومي بشكل

 العالمیة الصحة منظمة دعم دون علیھا المعلقة النتائج تحقق أنالتأھب  لخطة كان ما أنھ باإلشارة جدیر    

 مارس نھایة في لمصر الفنیة المنظمة بعثة دور الشأن ھذا في نونثمّ . بالقاھرة طريوالقُ  اإلقلیمي ومكتبیھا

 من عدد متضمنًا الفیروس على للسیطرة المصریة الجھود تقییمل شامال تقریرا أصدرت والتي الماضي،

ً  الفیروس تفشي دون للحیلولة والتوصیات الفنیة اإلرشادات  بین بالتعاون بدقة تنفیذھا یتم والتي ،مجتمعیا

 المجتمع مقدمتھم وفي ،الفاعلین جمیع مع التعاون تعزیر في استمرارنا ونؤكد .الدولة مؤسسات جمیع

 المجتمعات ادماج مواصلة مع الفیروس، لمكافحة الوطنیة الجھود كافة لحشد الخاص والقطاع المدني

 .المكافحة عملیة في اإلعالم ووسائل والدینیة المحلیة والقیادات

 الرئیس، السید

 على أیضا ولكن الوطني المستوى على الفیروس مكافحة على المصریة الحكومة جھود تقتصر لم   

 شاركت حیث وشعوبھا، القارة تجاه المصریة الخارجیة السیاسة ثوابت إطار في األفریقیة القارة مستوى

 حشد أجل من ،قمةعلى مستوى ال األفریقي االتحاد رئاسة مكتبل التنسیقیة االجتماعات كافة في مصر

 الوخیمة التداعیات من والتخفیف األفریقیة الدول في الصحیة النظم لمساندة واإلقلیمیة الدولیة الجھود

 مجموعة قمة مخرجات تنفیذ في اإلسراع أھمیة على مجددًا نؤكد أن ونود. اقتصاداتھا على للجائحة

 .األفریقیة الدول على الجائحة آثار تخفیف حول العشرین

 النظام إطار في الفیروس، على للقضاء الدولي والتعاون التضامن الستمرار مصر تتطلع النھایة، في   

 المنظمة مواصلة ضرورة على ونشدد .العالمیة الصحة منظمة قیادة وتحت األطراف، متعدد الدولي

 عادل بشكل وتوزیعھا واللقاحات، واألدویة العامة الصحة تكنولوجیا وتوفیر انتاج جھود الدولي والمجتمع

 .ذلك تحقیق دون تحول قد عوائق أیة وإزالة الشعوب، جمیع على ومنصف

 الرئیسة/ الرئیس سیادة شكرا                                                                     


