
 الصحة  وزير  معالي خطاب

 العالمية  الصحة  لمنظمة العامة للجمعية السبعين  و الثالثة الدورةفي 

ــ   ــــــــــ

 بسم هللا الرحمن الرحيم و صلى هللا على نبيه الكريم 

  رئيسال  السيد

 الصحة  وزراء السادة

 العالمية   الصحة لمنظمة العام المدير السيد

  الكريم  الحضور أيها السيدات، و السادة

 .السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته

 

  إلدارة  الرائع انتخابكم على الرئيس السيد أهنئكم أن ذي بدء بادئي أود

 العتيدة،  لمنظمتنا السبعين و الثالثة   الدورة أعمال

  العالم  فيها يواجه استثنائية ظروف في السنة هذه تنعقد التي الدورة هذه

  االقتصادية  و الصحية المستويات كل على و مسبوقة غير  تحديات بأسره

ميادين الحياة و خاصة البرامج  جميع  على سلبا انعكست ،االجتماعية و

 . الدولية للصحة

بين  التضامن و الجاد العمل و اليقظة يتطلب مخيف و مذهل وضع إنه

 .المستجد كورونا فيروس جائحة مواجهة معركة كسب أجل من الجميع

  إثر  قضوا الذين الضحايا آالف أرواح على أترحم أن إال  هنا يفوتني  ال و

 آلالف  المواساة و العزاء عبارات بأصدق أتقدم كما األليمة  الفاجعة هذه

 .المفجوعة األسر

  بالدور  ألشيد العريق برالمن هذا من  و هذا اجتماعنا فرصة أغتنم كما

 إلى  سبيال العالم بقاع كل في الطبية الطواقم قدمته الذي المتميز الطالئعي



  و  بالمحجوزين التكفل و الوفيات من التقليل و المصابين معاناة تخفيف

 .الوباء هذا ظهور قبل و بعد المنكوبين آالم  من التخفيف

 جليا  بينت أنها إال المزايا من الجديدة الوبائية الكارثة لهذه  يعرف ال قد و

  كبيرة  اختالالت منظوماته تعرف استراتيجي قطاع هو الصحة قطاع أن

  في   الكبرى  المعضالت  أمام  صموده  و  هتطوير  أجل  من  عليها  التغلب   يجب

 . العمومية الصحة مجال

 

  الرئيس السيد

  السادة و السيدات ، السعاة أصحاب

 إعداد   األولى  الوهلة  منذ  و  الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  بالدي  تبنت  لقد

  و  الالزمة الكفاءة و بالدقة اتسمت متكاملة و استباقية وطنية استراتيجية 

  من  الحد و للفيروس المذهل االنتشار سرعة  من نحد جعلنا  مما الصرامة

 . المواطنين صفوف بين العدوى عن الناجمة  المخاطر

 السيد   الجمهورية  رئيس  فخامة  من  سامية  بتوجيهات  و  بالدنا  تمكنت  هكذا  و

 من جملة اتخذت التي الدول طليعة في تكون أن الغيواني الشيخ ولد محمد

على الخصوص ال  منها نذكر الصارمة و الجادة االحترازية  التدابير

 فيروس  مكافحة و االجتماعي للتضامن خاص صندوق إنشاءالحصر 

 مكونات   كل  فيه  شاركت  و  هامة  مبالغ  الدولة  له  خصصت  المستجد،  كورونا

 في  المعتبرة المبالغ هذه تصرف. واسعة وطنية هبة في بسخاء الشعب

 المرتبطة  الطبية التجهيزات و المعدات و األدوية من البلد حاجيات اقتناء

 المحتاجة  األسر من  األالف عشرات منها سيستفيد كما الوباء بمواجهة

  لمصاريف   الدولة  تحمل  إلى  إضافة  نقدية   إعانات  بدفع  و  غذائية  مواد  بتوفير

 .عنها الماء و الكهرباء

 كل  األساسية محاوره تضمنت السريع للرد وطني مخطط وضعكما 

و الهادفة إلى الحد من عوامل انتقال   الوباء بتسيير المتعلقة الجوانب

 الفيروس. 



  

  السيدات و السادة ، الرئيس السيد

 و  العالم بلدان كل في تصورها تم التي اإلستراتيجيّات هذه أن قناعتنا إن

  بتكاتف  إال الوباء دحر و للنصر  الضامنة النتائج تعطي لن فردية بصفة

 ، الحكومات  و  الدول  كافة  بين  الدوليين  التعاون  و  التضامن  تشجيع  و  الجهود

 معاناتهم  من للتخفيف البشر ماليين ينتظرها أمل وصمة لعمري هي و

  التحديات  على فعالة و قوية بأساليب للرد فرصة إنها الجماعية، و الفردية

 .الحديث تاريخنا في المسبوقة غير األزمة هذه من  الناتجة  الجسيمة

  

  السيدات و السادة ، الرئيس السيد

  الدولية  المجموعة الساعة لحد عجزت الذي و الخاص الظرف  هذا في إننا

 الضار  و المذهل االنتشار من تحد سريعة و ناجعة خطة وضع عن فيه

  ، فعال للقاح حتى الساعة التوصل صعوبة و ،المستجد كورونا لفيروس

 ما   معا  نضمن  حتى  التنسيق  تكثيف  و  التآزر  إلى  المنبر  هذا  خالل  من  ندعو

 .األبعاد المتعددة الصحية األزمة هذه تخطي من يمكننا

قد تعصف  تمعضالثالث إال أن ألفت نظر الجميع إلى و ال يسعني هنا 

 فعالة:  تإذا لم يوضع لها آليا الدول ذات الدخل المحدود بجهود

آلليات الوقاية الطاقم الطبي على كل المستويات نفاذ الحد من أوال  -

 ، الدول هذه كبيرة على حسابمنافسة ، و التي تشهد من الفيروس

ظل نقص في  األساسيةو المقتنيات النفاذ إلى األدوية  ضعفثانيا  -

، مما أدى إلى حظر تصديرها من بعض السوقمالحظ لتوفرها على  

نفاذ العام للصحة في  ال، و هو األمر الذي يلقي بتأثيراته على الدول

 ،المحدود الدول ذات الدخلهذه 

هذه ثالثا معضلة النقل الدولي: فبعد الحصول بعناء على بعض   -

ح في  األدوية و المقتنيات، تصطدم الدول بوضعية النقل الجوي و الش 



تعرف منافسة ضارة بهذه الطائرات ذات الحمولة التي، هي األخرى،  

 الدول. 

 الخمس في الساحل لمجموعة    طألذكر بإعالن انواكشو  ة و أنتهز هذه الفرص

يتسنى   حتى القارة اإلفريقيةنية ويإلقاء مدإلى ضرورة  لذي نادت فيه و ا

الحد    كذا  و  إلى مكافحة الوباء و تحسين صحة الموطنينها  لها توجيه جهود

 . لهذه الجائحة االجتماعيةو  االقتصاديةمن التأثيرات 

 

 ،  الكبرى المعضالتهذه كل  على  التغلب أمل علىو 

 . لى و بركاتهتعا هللا رحمة و عليكم السالم و أشكركم

 


