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  Dr Mahmoud Fikri

  

The news of the sudden death of Dr Mahmoud Fikri on 17 October 2017 was met by shock and
sadness by all who knew and worked with him, and the loss to the Organization is keenly felt.

  

Dr Fikri had been nominated Regional Director during the 63rd session of the Regional
Committee of the Eastern Mediterranean in October 2016, and then appointed by the Executive
Board in January 2017. He took office on 1 February 2017. Over the almost nine months that Dr
Fikri served as Regional Director, his commitment and dedication to furthering the mission of
WHO made him a colleague remembered by all. His determination to position WHO as a
leading and respected health partner, his modesty, sense of humor, kindheartedness, and
compassion were all remarked upon by the Organization.

  

Previously, Dr Fikri had served as Advisor to the Minister of Health of the United Arab Emirates
from 1996 to 2017, and had been a prominent figure in the field of public health in the Region
for many years. He was previously the Assistant-Undersecretary for Preventive Medicine and
Health Policies Affairs in the Ministry (1995–2013). He served as a Member of the Board of
Directors of the WHO Centre for Health Development (the “WHO Kobe Centre”), Japan, and as
a Member of the Advisory Board of the Health Ministers’ Council for Gulf Cooperation Council
States (1996–2005). He was also a member of WHO’s Executive Board from 1997 to 2000.
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Dr Fikri is survived by his wife, five sons and two daughters.

رثاء  
الدكتور محمود فكري  
  

تلقَّى جميع من عرف الدكتور محمود فكري أو عمل معه نبأ وفاته المفاجئة في 17
أكتوبر/تشرين الأول2017 ببالغ الحزن والأسى، وشعرت المنظمة بمصابها الجلل.

  

وقد تم تسمية الدكتور فكري مديراً إقليمياً أثناء الدورة الثالثة والستين للّجنة
الإقليمية لشرق المتوسط في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، ثم عيّنه المجلس التنفيذي
في يناير/كانون الثاني عام 2017. وتولَّى مهام منصبه في 1 فبراير/شباط2017. وعلى مدار
تسعة أشهر تقريباً تولَّى خلالها الدكتور فكري منصب المدير الإقليمي، التزم وتفانى من
أجل تعزيز مهمة منظمة الصحة العالمية، ما جعل منه زميلاً يتذكره الجميع بالخير.
وسيذكره جميع من في المنظمة بعزمه الذي لا يلين لترسيخ دور المنظمة كشريك رائد وجدير
بالاحترام في مجال الصحة، وبتواضعه، وروحه المرحة، وطيبة قلبه، وعطفه.

  

وعمل الدكتور فكري فيما سبق مستشاراً لوزير الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة
في الفترة من 1996 وحتى 2017، وكان علماً من أعلام الصحة العامة في الإقليم لسنوات
طويلة. كما شغل منصب وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي وشؤون السياسات الصحية في
وزارة الصحة (خلال الفترة من 1995 إلى 2013). وشغل عضوية مجلس إدارة مركز الصحة
والتنمية التابع لمنظمة الصحة العالمية في كوبي باليابان، وعضوية المجلس الاستشاري
بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي (2005-1996). كما كان
الدكتور فكري عضواً بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من 1997 إلى 2000.

  

نتقدم بخالص العزاء لزوجة الدكتور فكري وأبنائه وبناته.
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