
 
 

  

  

  

  
  
  كلمة
  

  الدكتور عبد اللطيف مكيمعايل 
  يف تونسوزير الصحة 

  يس الدورة التاسعة واخلمسني لّلجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العامليةرئنائب و 

  أصحاب املعايل والسعادة،
  السيدات والسادة األجالء،

ه بالشكر والتقدير يسعدين أن أفتتح الدورة الستني لّلجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، وأن أتوجَّ 
وحسن االستقبال، وعلى  الدكتور أمحد السعيدي وزير الصحة على كرم الضيافة، للحكومة يف سلطنة ُعمان، وملعايل

  والسعادة تظهر جلياً على وجوه مجيع احلاضرين. ،بور ميأل القلوبالكمال والنجاح يف تنظيم هذه الدورة، فاحلُ 

حتادية يف السودان، ورئيس ُيسعدين أن أحتّدث إليكم بالنيابة عن معايل السيد حبر إدريس أبو قردة، وزير الصحة اال
يف  فتُ رُ لقد شَ الدورة التاسعة واخلمسني لّلجنة اإلقليمية، والذي مل يتمّكن من احلضور يف هذه اجللسة االفتتاحية. و 

بنا فيها بقدوم املدير اإلقليمي الدورة التاسعة واخلمسني لّلجنة اإلقليمية، واليت رحَّ  بالقيام بدور نائب رئيسالعام املنصرم 
الصحية  وحددنا جمموعة من األولويات ،جلديد، األخ الدكتور عالء الدين العلوان، واعتمدنا فيها أيضًا رؤية جديدةا

حنظ برفقتها يف الدورة املاضية لّلجنة اإلقليمية، فإنين على يقني بأن مل اليت  ورغم أنين أملح العديد من الوجوه لإلقليم.
ناقشات البالغة األمهية اليت دارت فيها حول صحة األمهات واألطفال، واألمراض من كان معنا يف تلك الدورة يذكر امل

غري السارية، وتقوية الُنُظم الصحية، واللوائح الصحية الدولية، وإصالح منظمة الصحة العاملية، كما تذكرون أيضاً 
إىل مساع تقرير املدير اإلقليمي  للهفةباك يف أنكم تشاطروين الشعور القرارات اليت اختذناها حول تلك املواضيع؛ وال أشُ 

عين وأنا أقول هذا ز خالل العام املنصرم وحول بعض القضايا األخرى ذات األمهية يف اإلقليم، وال يسَ حول التقدُّم احملرَ 
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ولعلكم افتتاح اللجنة اإلقليمية،  اليت تسبقة إال أن أشري بتقديٍر خاص إىل االجتاه اجلديد يف تنظيم االجتماعات التقني
تذكرون أن هذا التنظيم جاء حصيلة املناقشات اليت دارت بيننا يف الدورة التاسعة واخلمسني لّلجنة اإلقليمية حول النظام 
الداخلي للجنة اإلقليمية، وأنا متأكِّد بأنكم مجيعًا الحظتم عظم الفائدة اليت حتققت يف املناقشات التقنية اليت سبقت 

  جلستنا االفتتاحية هذه.

  أصحاب املعايل والسعادة،

لقد شهدنا يف العام املنصرم تنفيذ أنشطة صحية بالغة األمهية، وحنن اليوم نشهد ببالغ السرور حصائل تلك 
االجتماع الرفيع املستوى الذي ُعقد يف ديب يف كانون على سبيل املثال األنشطة، ولعلي أذكر لكم من تلك األنشطة 

البلدان اليت  وقد التزَمت مجيع، مّنااذ أرواح األمهات واألطفال، وقد ساهم فيه الكثري األول/يناير هذا العام حول إنق
بتقليص معّدالت وفيات األطفال واألمهات، ويسعدنا مجيعًا أن نرى  تنوء بعبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال

  .تلك البلدان مجيعها قد استكملت خططها

  أصحاب املعايل والسعادة،

لخطر الذي يواجه الربنامج العاملي الستئصال شلل األطفال إثر اندالع فاشية شلل لًا أن نويل االهتمام علينا مجيع
  .بلدان أخرى خمتلفةت أخرى منه يف األطفال يف الصومال، واإلبالغ عن حاال

ر عالء الدين العلوان يف اه الدكتو وال يفوتين أن أتقدَّم بامسكم مجيعًا ببالغ التقدير واالمتنان للدور القيادي الذي أدّ 
ب الذي ظهر يف اإلقليم؛ وينبغي علينا مجيعًا أن نلتزم جانب اليقظة والرتقُّ اجلديد ي للفريوس التاجي (كورونا) التصدِّ 

  ة.لألمراض املستجدّ 

  أصحاب املعايل والسعادة،

  أيها السيدات والسادة األجالء،

الطريق اجلديد الذي سيجمعنا يف العمل معًا خالل اللجنة اإلقليمية،  إنين واثق بأننا مجيعنا نتطّلع للمضّي ُقُدمًا يف
د يل يف هذا السياق من تكرار تقدمي الشكر واالمتنان للمدير وهو الطريق الذي بدأنا يف السري فيه يف العام املاضي، والبُ 

ق اليت ملسناها يف دورة اللجنة اإلقليمية ة بروح التعاون والتوافكيمة خالل العام املنصرم، واإلشاداإلقليمي على قيادته احل
م، وأتطلع معكم جنة اإلقليمية هلذا العال حتت قيادة الرئيس اجلديد للّ وأنا على ثقة أن هذه الروح ستتواصَ  ،للعام الفائت

  باألعمال.ة مَ إىل دورة ناجحة ومفعَ 

  ،،،والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهلكم،  شكراً 


