
 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 كلمة

 الدكتور جواد املحجور 

 مدير منظمة الصحة العاملية

 باإلنابة إلقليم شرق املتوسط

 أمام

 «مرصد دعم السياسات الصحية»حفل توقيع اتفاقية 

 2018نيسان/أبريل  16بيروت، 
 

 ة العامة األستاذ غسان حاصباني،دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصح

 خوري، رئيس الجامعة األمريكية في بيروت، فضلو الدكتور 

 الزمالء الكرام،

 السيدات والسادة، 

مرصد دعم »يشرفني ويسعدني أن أنضم إليكم اليوم في حفل التوقيع على اتفاقية 

 «.السياسات الصحية


 
اليوم هنا في إطار تعاون فريد بين منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة  يق لت ن

مرصد دعم السياسات »كي نشهد إنشاء  نية والجامعة األمريكية في بيروتالعامة اللبنا
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الصحية في لبنان. وهذه املبادرة األولى من نوعها من شأنها أن  انطالق أشغالهو«

ة بالبي السياسات املستد وتنفيذتساهم في وضع  سند 
ُ
امة وامل

 
لعمل الوزارة  نات دعما

 في لبنان.  بشكل عام وللقطاع الصحي

سم بالفي عالم  في يومنا هذا يعمل قطاع الصحة
 
يت

 
واصُت الط ورابُت

 
ُدع ل وت ية د 

ت ه االتفاقيةطاعات. وهذالق  لدعم  رمي إلى تزويد وزارة الصحة العامة بمرصد 

 تحليلال القدرة علىمكنه أن يوفر الصحية يُ هاسياسات
 
 للُمعطيات ماملنظ  واتخاذ 

. وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل املرصد على تسخير الشبكات التعاونية املختلفة القرارات


ُ
للوزارة التي ت  لتنفيذ أهداف السياسات املشتركة. عتبر أدوات 

هج التعاونية الف إن هذه املبادرة ستساهم في  واملرنة لحوكمة قطاع  الةع تعزيز النُّ

 في  الصحة
 
تعزيز التوافق االجتماعي حول سياسات قطاع في لبنان كما ستساهم أيضا

 .الصحة

بهذه املناسبةو
 
لوزارة الصحة منظمة الصحة العاملية  أن أعرب عن تقدير دُّو ، أ

ائج نتبأن  ةثقعلى  نحنالعامة والجامعة األمريكية في بيروت على هذا التعاون املثمر. و

منه هذا التعاون والدروس املستخلصة 
 
به البلدان األخرى في  تقتدي ستكون نموذجا

اإلقليم. 

وفي الختام، يسرني أن أترك الكلمة للدكتور تيدروس، املدير العام ملنظمة الصحة 

ر  ، الذيالعاملية قصيرة مسجلة ليؤكد على  لمةكأن يخاطب جمعكم املوقر بعلى  أص 

دعم املنظمة املستمر للسياسات الصحية في لبنان بشكل عام ولهذه املبادرة بشكل 

 خاص.

 و
 
 . على حسن استماعكمشكرا


