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 اإللقاء للمطابقة عند
 

 معالي وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، 

 سعادة مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، 

 حضرة المدراء والعاملين في وزارة الصحة العامة، 

والتنميززة منةمززة اإلثا ززة ن واليونيسززو ومنةمززة الصززحة العالميززة و لألمززم المتحززدة ل ززالون ال جئززي سززاميةالمفوضززية الالزززم ء مززن 
نترنا ونال أليرت  ، الدولية وا 

 حضرة السيدات والسادة، 

جدا  في تلبية  ا  قوي ا  عوني أبدأ كلمتي ب كر وزارة الصحة العامة ومعالي الوزير أبو فاعور والدكتور عمار على كونهم  ريكد
لألمم المتحدة ل الون  ساميةالمفوضية الاالحتياجات الرئيسية لل عب اللبناني وسكان لبنان وال جئين فيه. كما أود أن أ كر 

ومم لتها نينات كيلي. فالمفوضية  ريك قوي جدا  ل تحاد األوروبي في تلبية احتياجات المجموعات اللبنانية الضعيفة  نال جئي
 عبر الب د. 

الت ديد أهمية ر دائما  يتحمل لبنان العبء ال قيل لتدفق ال جئين من سوريا، ويجب عدم نسيان هذا التحدي. ويجب أن نتذك
 وكذلكلدولي. وهذه هي مسالوليتنا كسفراء ودبلوماسيين ووكاالت أمم متحدة، على المأزق الذي يمر به هذا البلد على الصعيد ا

اختبرت ورأيت وسمعت عدم  قة الناس مسالولية الوزراء والحكومة اللبنانية ولبنان ب كل عام. وخ ل زيارتي األخيرة ألوروبا، 
لترحيب ا بالنسبة إلى قدرة لبنان على التحمل، في مواجهة تحديات وتهديدات كبرى من هذا القبيل. ومن البداية، قرر لبنان
هذا األمر بال جئين وقبولهم والقيام بكل ما أمكن من الناحية اإلنسانية، مع المحافةة على استقرار البلد وأمنه. ويجب اإل ادة ب

. وكان االتحاد األوروبي دوما  إلى جانب لبنان ينوال ناء عليه. ثير أن هذا تحد كبير للبنان يحتاج لعنايتنا ودعمنا الكامل
على حاجة المالسسات اللبنانية ووزارات الصحة العامة والتربية  –منذ بداية األزمة  –، وقد  ددنا 0999ك ريك قوي منذ عام 

  ة لدعمنا والتزامنا الكاملين.اعيوال الون االجتم



 هرا  تلو اآلخر، يزيد االتحاد األوروبي تمويله وعمله من خ ل األمم المتحدة، والمنةمات ثير الحكومة، ومع الوزارات مبا رة 
الحكومة والوزير أبو فاعور لوضعهما احتياجات ال عب في أعلى ة وأود أن أ كر لدعم الضروري. وهذه مسالولية م تركلتقديم ا

 سلم األولويات. 

إننا نعلم بأن أوجه القصور في الخدمات الصحية في لبنان كبيرة، حتى قبل األزمة في سوريا. وقد فاقمت تداعيات األزمة 
يات، ومن خ ل البرنامج الذي نطلقه اليوم السورية على لبنان هذه االحتياجات. ويستجيب االتحاد األوروبي لمواجهة التداع

مليون يورو، سوو نساعد وزارة الصحة في تحسين خدمات الرعاية الصحية للمجموعات اللبنانية الضعيفة  41والبالغة قيمته 
 عبر الب د. 

 01. وسوو نعمل جاهدين لضمان التنفيذ الناجح لهذا البرنامج المهم خ ل فترة العامة إنها أول  راكة لنا مع وزارة الصحة
ة، والسماح لوزارة زماأل فترة هرا . ويهدو هذا البرنامج إلى تلبية االحتياجات العديدة المرتبطة بالرعاية الصحية األولية في 

، الهيكلياتلمعدية. كما يهدو إلى المساهمة في بناء تطوير قدرات االستط ع واالستجابة الخاصة باألمراض االصحة العامة ب
وتوفير المعدات المناسبة لمراكز الرعاية الصحية، وتوةيو األ خاص المناسبين الذين يمكنهم تحقيق النتائج المتوقعة بفاعلية 

 وكفاءة. 

ال اني من هذه السنة وما بعدها،  إننا نأمل في رالية تحسينات ملموسة ونتائج واضحة خ ل فترة التنفيذ التي بدأت في كانون
 بما أن القدرات التي سيتم بناالها ستستمر إلى ما بعد انقضاء مدة الم روع. 

 حضرة السيدات والسادة، 

وهي حياة يستحقها الجميع.  –وتمكن الناس من العودة إلى بيوتهم واستعادة نمط حياتهم  نتمنى جميعا  انتهاء األزمة في سوريا
 للمساهمة في دعم لبنان في مواجهة هذا التحدي الكبير.  في وسعناهن، نحن نقوم بكل ما وفي الوقت الرا

نما أيضا  مع اليونيسو  أود أن أ كر الوزارة على هذا التعاون ليس فقط مع المفوضية السامية لألمم المتحدة ل الون ال جئين، وا 
نومنةمة الصحة العالمية و  ، وجميع ال ركاء الذين يعملون معنا عبر الب د، ترنا ونال أليرتمنةمة اإلثا ة والتنمية الدولية وا 

ن نعمل في جميع أنحاء هذا البرنامج إلى دعمها. ونحباإلضافة إلى مراكز الرعاية الصحية األولية المئة و مانين التي يهدو 
 الب د من دون است ناء أي منطقة. 

خدمات الرعاية الصحية في لبنان في المستقبل. وهذا الدعم مستدام قديم روع سيساهم في تعزيز أسس تإننا نعتقد بأن هذا الم 
 ويمكن أن يحقق منافع كبيرة في المدى الطويل.

  كرا . 


