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بسم الله الرحمن الرحيم

  

صاحبة السمو الأميرة / هيا بنت الحســــــــــــــــــــــين

  

معالي السيد الدكتور/ علاء علوان – مدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

  

معالي السيدات والسادة الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفــــــــــــود

  

السيدات والسادة/ممثلو المنظمات الإقليميــــــــــــــــــــة

  

بالأصالة عن نفسي والوفد المرافق لي ونيابة عن معالي وزير الصحة الليبي /د. نور الدين دغمان يسرني ويشرفني بأن أتواجد في هذا
المحفل الإقليمي الهام وان أتحدث إليكم باسم دولة ليبيا واسمحوا لي في البداية بأن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لدولة الإمارات

الشقيقة والي صاحبة السمو الأميرة / هيا بنت الحسين ، على استضافتها لهذا الاجتماع الرفيع المستوي والذي يعني بإنقاذ حياة
الأمهات والأطفال والعمل على الدفع صوب بلوغ المرامي الألفية للهدفين " 4و 5" .

  

أيها السيدات والسادة ، لقد خطت ليبيا تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية خطوات هامة ففي مجال وفيات الأمومة انخفاض الرقم
المسجل عـ1990ـام وهو "77" لكل مائة لاف ولادة إلي "23" عـ2009ـام ونتوقع بلوغ هذا الهدف ، عــ 2015 ــام حيث تتم جميع الولادات

تحت رعاية طبية وفي مرافق صحية كما تفوق نسبة رعاية الحوامل 95%.

  

وفي مجال وفيات الأطفال فقد حقق خفض ملحوظ في وفيات الأطفال دون سن الخامسة حيث كان الرقم المسجل عــ1990ــام
لوفيات الأطفال دون سن الخامســــة "43" طفـــــل لكـــــل ألف مولــــود حي وقد انخفض هذا الرقم عــ 2009 ــام إلي "18"

حالة فقط ونتوقع بأن يكون عــ2015 ــام فقط "14" حالة وهو ما يحقق الهدف المنشــــــود ، كمـــــــــا ان معدل وفيات
الرضع قد انخفض من "27" حالــــة عــ 1990 ــام إلي "11" حالة فقط عـــــ 2015ــام لا يتجاوز " 9" حالات وفاة .

  

أيها السيدات والسادة الكرام ، أنتهز هذه الفرصة لنطمئنكم بأن الحكومة الليبية تعلن تجديد الإلتزام بتحقيق الأهداف التنموية
للألفية وستنطلق بإذن الله في الطريق إلي بناء نظام صحي يضطلع بكامل مسئولياته ويسعي إلي تحقيق الأهداف التنموية للألفية

وسيكون في الموعد بإذن الله عــ2015ــام حيث وضعت الحكومة في أولوياتها .
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تحسين الرعاية الصحية الأولية وعلى الأخص صحة الأم والطفل واعتمدت البرامج وخصصت الميزانيات لتنفيذها وخلقت شراكة
فاعلة مع منظمة الصحة العلمية في دعم دول الإقليم ، وحيث ان ليبيا تمكنت من الانتفاع بتضامن دول الإقليم مع شعبها أثناء الأحداث

الأخيرة التي مرت بها ، فأنها بدورها على أتم الاستعداد للانخراط في هذا المــــــد التعاوني في ميدان صحة الأم والطفل في البلدان
الأكثر احتياجا في إقليمنا مؤكدين الاستفادة ة والإفادة من تطبيق كل ما هو حديث لدعم صحة الأم والطفل من الجوانب الأخصائية

والتقنية التي تطبق على ارض الواقع على مستوي خارطة الإقليم .

  

أيها السيدات والسادة ، الشكر كل الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الاجتماع وإخراجه إلي حيز الوجود وندعو الله العلي القدير بأن
يجعل ذلك في ميزان حسناته.

  

واكرر الشكر والامتنان لسمو الأمير / محمد بن راشد ال مكتوب نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي ولسمو الأميرة هيا بنت
الحسين على استضافتها لهذا الاجتماع الهام والي دولة الأمارات على حسن الترتيب والإعداد وحسن الاستقبال وكرم الضيافة إدارة

الإقليم متمثلة في معالي السيد / على علوان والسيد سمير بن يحمد وزملائهم

  

أتمني ان يكلل هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح خدمة لمواطنين الأعزاء في أهم مكونات المجتمع الأم والطفل وتطبيق توصياته على
ارض الواقع

  

وفقكم الله

  

والسلام عليكم ورحمته وبركاته

  

د. سعد عقوب

  

وكيل وزارة الصحة الليبية

  Thursday 25th of May 2023 10:59:20 PM
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