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 الرئيس السيد 
  مة الصحة العالميةالمدير العام لمنظالسيد 

 ،السيدات والسادة 
في وقت  تنعقد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية افتراضياً   

 ضرورة دون عقدها بشكلها التقليدي لتأكيد 19حالت فيه جائحة كوفيد 

بالمبدأ األساسي الذي تدعو إليه األمم المتحدة وهو التضامن  لتزاماال

والترفع عن تسييس عمل المنظمة  واجهة التحدياتوالتعاون الجماعي في م

والسيما أن العالم يواجه اليوم جائحة تلقي بتداعيات خطيرة قصيرة وقد 

 تكون طويلة األمد على النظم الصحية واالقتصادية.

وفي سورية يستجيب العاملون الصحيون للجائحة بشجاعة وفي ظل ظروف 

واالجتماعية السلبية للحرب استثنائية فرضتها التداعيات االقتصادية 

اإلرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات والمترافقة مع اإلجراءات 

االقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب والتي تقيد قدرة القطاعات 

 .الخدمية الرئيسية على أداء مهامها بفعالية والسيما في قطاع الصحة

واقتصادية قوية صعوبة باحتواء فيما تواجه بلدان لديها أنظمة صحية و

الوباء وإنقاذ األرواح تواصل الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبية 

القسرية على سورية وحصارها الالإنساني الذي يعيق  اإلجراءاتفرض 
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قدرة القطاع الصحي على االستجابة للجائحة وتأمين المعدات الالزمة للوقاية 

، ومن هنا نجدد مطالبنا برفع اإلجراءات القسرية عن والتشخيص والعالج

بالدي لتتمكن من حماية أمنها الصحي وحياة وسالمة مواطنيها في مختلف 

ونشجب إصرار تلك الدول على عرقلة تضمين مشروع القرار  .الظروف

المعروض على الدورة الحالية حول اإلستجابة لوباء كورونا التزامات 

التي تعيق قدرة الدول المستهدفة على مواجهة  واضحة برفع اإلجراءات

 الوباء بفعالية.

 

 السيدات والسادة

الجوالن والسيما األسرى منهم في فلسطين و في ألهلنا الصحي الوضع إن  

 الوحشية بحقهم والتعذيب الممارساتفي ظل مثير للقلق سجون االحتالل 

 لجائحةيسة سهلة يجعلهم فر والنفسي واإلهمال الطبي المتعمد ما الجسدي

ويستدعي من المؤسسات األممية الوقوف عند  كورونا ويهدد حياتهم

 مسؤولياتهم تجاههم.

وفي الختام نود التأكيد أن الصين ساهمت في مواجهة هذه الجائحة وعلى    

 دول العالم أال تعترف إال بصين واحدة هي جمهورية الصين الشعبية.

 
 شكراً                                                               
 

   


