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Your Excellency Ghassan Hasbani, Minister of Health,  

Professor Fadlo Khuri, President of the American University of Beirut,  

Colleagues, ladies and gentlemen, 

Thank you for the invitation to speak to you today.  

Ten days ago we celebrated World Health Day with the theme 
“Universal health coverage: everyone, everywhere.”  

Achieving universal halth coverage is one of the targets the nations of 
the world set when adopting the Sustainable Development Goals.  

Lebanon has made great strides towards universal health coverage, 
despite a difficult political context and despite many challenges, 
including the influx of huge numbers of refugees from Syria.  

Universal health coverage means that all individuals and communities 
receive the health services they need without suffering financial 
hardship.  

It sounds simple, but we all know it is not.  

Countries must build a consensus not only on the scope of services to 
be covered, but also how they are financed, managed, and delivered.  

This requires strong stewardship, cooperation between health 
stakeholders, and alignment with national health policies.  

Lebanon’s new Health Policy Support Observatory will help the Ministry 
of Health to do all of that. It will help ensure the right decisions are 
made, leading to a measurable impact on health and well-being.   

I congratulate you on this new step, and assure you that WHO is 
committed will work with you to make it a success.  

I thank you. 
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 م غیبریسوسو الدكتور تیدروس أدهان
 المدیر العام

 إطالق مرصد دعم السیاسات
 بیروت، لبنان

 ٢٠١٨نیسان  ١٧

 غسان حاصباني،  السید معالي وزیر الصحة
 ،  البروفسور فضلو خوري، رئیس الجامعة االمیركیة في بیروت

 حضرات الزمالء، سیداتي وسادتي،
 .للتكلم الیومإنني أشكركم على دعوتي 

 شعارأیام بیوم الصحة العالمي تحت  ةلقد احتفلنا منذ عشر 
 ."أینما كانو للجمیع : التغطیة الصحیة الشاملة"

عند تبّني أهداف التنمیة  حّددتها دول العالمشكل أحد األهداف التي یإن تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة 
 .المستدامة

على الرغم من صعوبة السیاق السیاسي تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة  نحومًا كبیرًا لقد أحرز لبنان تقدّ 
 .واجهها بما في ذلك تدفق األعداد الهائلة من الالجئین من سوریایالتي  العدیدة التحدیاتمن و 

تعني التغطیة الصحیة الشاملة أن یحصل الجمیع، أفرادًا ومجتمعات، على خدمات الرعایة الصحیة التي 
 .  یحتاجون إلیها دون التعرض لمشّقة مالیة

 .ان ذلك لیس سهال في الواقعیبدو ذلك سهًال لكن جمیعنا یعلم 

تها إنما حول كیفیة تمویل هذه ب على الدول بناء توافق لیس فقط بشأن نطاق الخدمات الواجب تغطییتوجّ 
 .وتقدیمهاالخدمات، إدارتها 

  یأخذ بعین االعتبارالقطاع الصحي  داخلوتعاونًا بین كافة األطراف المعنیة  إدارة حكیمةهذا األمر یتطّلب 
 .السیاسات الصحیة الوطنیة

ا سیساهم في كم. إن مرصد دعم السیاسات الصحیة الجدید سیساعد وزارة الصحة على تحقیق كل ذلك
 .الصحة والرفاهعلى  ملموس التي من شأنها أن تنعكس بشكلضمان اتخاذ القرارات الصحیحة 

 .تتعّهد العمل معكم على إنجاحهاأهنئكم على هذه الخطوة الجدیدة وأؤكد لكم أن منظمة الصحة العالمیة 

 .شكراً و 
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