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 بسم هللا الرحمن الرحیم و صلى هللا على نبیھ الكریم
  ةرئیسال تيسید

 وزراء الصحة السیداتو السادة 
 السید المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة

  أیھا الحضور الكریم
 السالم علیكم و رحمة هللا تعالى و بركاتھ.

 
  ةرئیسال تيسید
أن أھنئكم على انتخابكم إلدارة أعمال  ذي بدء بادئيأود 

الدورة التي تنعقد ھذه السنة في ظروف  ،الحالیةالدورة 
استثنائیة یواجھ فیھا العالم بأسره تحدیات غیر مسبوقة و 

و  االقتصادیةعلى كل المستویات الصحیة و 
جمیع میادین الحیاة و انعكست سلبا على  االجتماعیة،

 .خاصة البرامج الدولیة للصحة



 وو العمل الجاد  الیقظةإنھ وضع مذھل و مخیف یتطلب 
من أجل كسب معركة مواجھة  بین الجمیع التضامن

 جائحة فیروس كورونا المستجد.
یفوتني ھنا إال أن أترحم على أرواح آالف   و ال

قضوا إثر ھذه الفاجعة األلیمة كما أتقدم الضحایا الذین 
بأصدق عبارات العزاء و المواساة آلالف األسر 

 المفجوعة.
كما أغتنم فرصة اجتماعنا ھذا و من ھذا المنبر العریق 
ألشید بالدور الطالئعي المتمیز الذي قدمتھ الطواقم 

یة في كل بقاع العالم سبیال إلى تخفیف معاناة صحال
و التكفل بالمحجوزین و و التقلیل من الوفیات المصابین 

 ظھور ھذا الوباء. قبل و بعدالتخفیف من آالم المنكوبین 
و قد ال یعرف لھذه الكارثة الوبائیة الجدیدة من المزایا 
إال أنھا بینت جلیا أن قطاع الصحة ھو قطاع استراتیجي 
تعرف منظوماتھ اختالالت كبیرة یجب التغلب علیھا من 

ویره و صموده أمام المعضالت الكبرى في أجل تط
 مجال الصحة العمومیة.

لقد قیم خالل السنوات الماضیة بمجھودات جبارة من 
أجل الوصول إلى التغطیة الصحیة الشاملة و الدفع 
بمؤشرات الصحة إلى التحسن سبیال لبلوغ أھداف 



، غیر أن كل ما  2030التنمیة المستدیمة في أفق سنة 
سبب تأثیرات جائحة ب اتراجع یعرفقد  تم إنجازه

.Covid-19   
و ھنا، أود أن أشكر المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة 
على الدور الھام الذي تقوم بھ منظمة الصحة العالمیة في 

 مواكبتنا للتصدي لھذه الجائحة.
  ةرئیسال تيسید

 أصحاب السعاة 
لقد تبنت بالدي الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة و منذ 
الوھلة األولى إعداد استراتیجیة وطنیة استباقیة و 
متكاملة اتسمت بالدقة و الكفاءة الالزمة و الصرامة مما 

المذھل للفیروس و الحد  االنتشارجعلنا نحد من سرعة 
من المخاطر الناجمة عن العدوى بین صفوف 

حالة  62لغ عدد اإلصابات لحد الساعة ، و یبالمواطنین
 وفیات. 4مع 

و ھكذا تمكنت بالدنا و بتوجیھات سامیة من فخامة 
رئیس الجمھوریة السید محمد ولد الشیخ الغیواني أن 
تكون في طلیعة الدول التي اتخذت جملة من التدابیر 

على الجادة و الصارمة نذكر منھا  االحترازیة
إنشاء صندوق خاص للتضامن الخصوص ال الحصر



و مكافحة فیروس كورونا المستجد،  االجتماعي
و شاركت فیھ كل  ،خصصت لھ الدولة مبالغ ھامة

 و مكونات الشعب بسخاء في ھبة وطنیة واسعة.
تصرف ھذه المبالغ المعتبرة في اقتناء حاجیات البلد من 
األدویة و المعدات و التجھیزات الطبیة المرتبطة 

ستفید منھا عشرات األالف من یوباء كما بمواجھة ال
األسر المحتاجة بتوفیر مواد غذائیة و بدفع إعانات نقدیة 

 .إضافة إلى تحمل الدولة لمصاریف الكھرباء و الماء
وضع مخطط وطني للرد السریع تضمنت محاوره كما 

و الھادفة  األساسیة كل الجوانب المتعلقة بتسییر الوباء
 و منھا أساسا: قال الفیروسإلى الحد من عوامل انت

تكوین الكوادر الطبیة في المستشفیات و المراكز  •
 بروتوكوالتالصحیة و النقاط الصحیة على 

لوباء و طریقة التكفل بالمرضى اتشخیص 
المصابین إضافة إلى اقتناء التجھیزات الطبیة 

 .الضروریة ذات األولویة و وسائل الوقایة المختلفة
 للیقظة المجتمعیةوضع استراتیجیة  •
  إغالق المجال الجوي أمام كافة الرحالت التجاریة •
  إغالق الحدود البریة •
فرض الحجر الصحي على كل الوافدین قبل إغالق  •

  الحدود



  منع التنقل بین الوالیات •
  فرض حظر التجول على امتداد التراب الوطني •
  تعطیل الدراسة في مختلف المستویات التعلیمیة •
  اق و كل األماكن العامةإغالق األسو •
منع كل األنشطة و الفعالیات التي یختلط فیھا أعداد  •

 .كبیرة من األشخاص
  

  السادة و السیدات أیھا ،ةرئیسال تيسید
إن قناعتنا أن ھذه اإلستراتیجیّات التي تم تصورھا في 
كل بلدان العالم لن تعطي النتائج الضامنة للنصر و دحر 

الجھود و تشجیع التضامن و التعاون الوباء إال بتكاتف 
و ھي لعمري  ،الدولیین بین كافة الدول و الحكومات

وصمة أمل ینتظرھا مالیین البشر للتخفیف من معاناتھم 
إنھا فرصة للرد بأسالیب قویة و و الفردیة و الجماعیة، 

ن ھذه األزمة عفعالة على التحدیات الجسیمة الناتجة 
 لحدیث.غیر المسبوقة في تاریخنا ا

  
 تمعضالثالث نظر إلى الو ال یسعني ھنا إال أن ألفت 

إذا لم  الدول ذات الدخل المحدود قد تعصف بجھود
 فعالة: یوضع لھا آلیات



كل المستویات  فينفاذ الطاقم الطبي الحد من أوال  -
آللیات الوقایة من الفیروس، و التي تشھد منافسة 

 الدول، ھذه كبیرة على حساب
 األساسیةو المقتنیات النفاذ إلى األدویة ضعف ثانیا  -

ظل نقص مالحظ لتوفرھا على السوق، مما أدى في 
إلى حظر تصدیرھا من بعض الدول، و ھو األمر 
الذي یلقي بتأثیراتھ على النفاذ العام للصحة في ھذه 

 الدول ذات الدخل المحدود،
ثالثا معضلة النقل الدولي: فبعد الحصول بعناء   -

األدویة و المقتنیات، تصطدم الدول على بعض ھذه 
بوضعیة النقل الجوي و الشح في الطائرات ذات 

تعرف منافسة ضارة الحمولة التي، ھي األخرى، 
 بھذه الدول.

ألذكر بإعالن انواكشوط لمجموعة و أنتھز ھذه الفرصة 
إلى ضرورة إلقاء  و الذي نادت فیھ  الخمس في الساحل

حتى یتسنى لھا توجیھ جھودھا  القارة اإلفریقیةمدیونیة 
الحد  كذا و إلى مكافحة الوباء و تحسین صحة الموطنین

 .من التأثیرات االقتصادیة و االجتماعیة لھذه الجائحة
 

 ، المعضالت الكبرىكل ھذه على أمل التغلب على و 



 تعالى و بركاتھ. أشكركم و السالم علیكم و رحمة هللا
 


