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 مستشار وزير الصحة العامة

 كتور روبرتددو برتددولمنص  نمدد   ظمددا  نةظددع المددلع الالتلظمددع لدد   ا تلددت  ا وروبددص  ددص الددتقلدد  

وذلد   دص الرتدر  كبمر الاللظتء  ص الظكت  اإلقلمظص لظنةظع الملع الالتلظمع  وروبت  نم  بروكسا و

. وقدد  لددبا قبددا ذلدد   نتةدد  ا ارنددع ةلمددت  ددص  نةظددع المددلع 2016حتددي نوومددو  2011أكتددوبر   دد 

ةند  ت  1991ظقدر  دص ينمدن  ندم ةدت  الالالتلظمع سواء  ص الظكت  اإلقلمظص للظنةظع  ص أوروبت أو  ص 

، تشرف بز تلع رنتشتر   ون  تنتسدكر  دص أكت نظمدع روبدر  2016التلق بتلظنةظع. و ص أواخر ةت  

ب  نمدد  كبمددر  ستشددتر  المددلع الالت ددع لددو نر المددلع ب ولددع ق ددر، بددو ش  ددص ألظتومددت. ونشددبا حتلمددت

ا  دص الل ندع  وأستتذ  ائر للمدلع الالت دع والمدلع البم مدع  دص يت الدع لشدبووع،  كدنب ةد  كوود  ةكدوب

  .الاللظمع  التتبالع للظروضمع ا وروبمع الظالنمع بتلظختطر الملمع والبم مع والنتل ع

الالوا دا الظسدببع لر دراي  مدر السدترنع،  دا اهتظدت  خدت  ا ستسدمع  دص هتظت تتد  الظننمدع وتتظما ا

تبمر الظنتخ وتلوث النواء واآلثتر الملمع  سلوب اللمدت  والظلد  ا  كالتن ن ا  البم مع النتل ع بآثتر 

 سددتهظت  الكلولمددت  والتبمنددع. كظددت أن لدد   ولددربتدد خم  التبدد  نددت ا يتظتةمددع وا قتمددت نع بظددت  م

والظاللو ت  الملمع    أيا ت دونر سمتسدع المدلع الالت دع ولتنرمدم  ا بلتثضخظع  ص تريظع وتتئج 

 وتقممم برا ج و ظترست  الملع الالت ع.

 عنوان العرض

 تالزنز اإلحمتءا  الملمع  ص  ولع ق ر: الوضا اللتلص واآل تق الظستقبلمع

 نبذة مختصرة

نددز اسددتخ ا نت للبمتوددت  لتلسددم  النةددت  المددلص  ددص ق ددر ان و ار  المددلع الالت ددع  ددص  رحلددع تالز

وةلع ور تهمدع السدكتن. وتسدتة   بدت را ،  مدا المدلع اإللكتروومدع واسدتراتم مع المدلع الوطنمدع 

والظرة  الملص الق ر  ال  ن ،  دص اقت دع روابدب ةبدر النةدت  لكدظتن ويدو  تد  ق  2018-2022

كدد  اللمددوي ةلمنددت  دد  ةظلمددت  ال ظددا الروتمنددص للظاللو ددت . وستسددتة  هددمل الظاللو ددت ، التددص نظ

للبمتوت  والظسوح الظخممع والبمتودت  التدص ندتم يظالندت  ولمبدت، ةلدي ت دونر السمتسدت ، وقمدت  أ اء 

النةت  الملص، والتقممم اللتلص لملع السكتن. و   الظنم كمل  اقت دع روابدب  دا الق تةدت  ا خدر  

ندج المدلع  دص كددا السمتسدت ، وةدراب  ن المدلع تالتبددر  مدر المدلمع والظلت ةدع ةلمندت  ددا ا را  و

ب  ددص الال ندد   دد  يواودد  اللمددت  ا خددر ،  مددا التنظمددع والتخ ددمب واإلسددكتن والتظونددا  ةددت نب  شددتركت

 .والرنتضع


