موالي صاحب اجلالةل واملهابة؛
بعد تقدمي ما يليق مبقاممك الرشيف ابهلل من فروض الطاعة والوالء واالإخالص،
يترشف خدمي ا ألعتاب الرشيفة وزير الصحة وامحلاية الاجامتعية ،خادل ايت طالب ،أأصاةل
عن نفسه ونيابة عن اكفة املشاراكت واملشاركني يف " املناظرة االإفريقية ا ألوىل للحد من
اخملاطر الصحية" ،املنعقدة مبراكش أأايم 17-16 :و 18نونرب ،2022برشاكة مع مجعية طب
االإدمان وا ألمراض ذات الصةل ،بأأن يرفع اإىل السدة العالية ابهلل أايت الوالء واالإخالص
جلاللتمك ،و أأن يتقدم خبالص عبارات الشكر والتقدير والامتنان اإىل جاللتمك عىل رعايتمك
السامية لهذه املناظرة االإفريقية ا ألوىل .
موالي ،حفظمك هللا؛
اإن تنظمي هذه املناظرة ،مبشاركة حوايل  500خبري وخمتص من القارة االإفريقية ،اإىل
جانب أأطباء وخرباء دوليني وفاعلني حكوميني و أأاكدمييني ومجعويني ،من خمتلف دول العامل،
اكن فرصة للك املشاراكت واملشاركني لالنكباب ابدلرس والتحليل عىل مجموعة من املواضيع
الطبية والعلمية ادلقيقة اليت حتظى ابهامتم القامئني عىل الشأأن الصحي ومناقشة التحدايت
الصحية اليت تواهجها بعض البدلان االإفريقية ،وتباحث س بل ترمجة الالزتامات املتعلقة مبواهجة
اخملاطر الصحية والوقاية مهنا اإىل اإجراءات علية ملموسة.
موالي صاحب اجلالةل؛
اإن الاهامتم اذلي يوليه جاللتمك لقضااي الصحة ليس ببالدان حفسب ،بل ميتد ليشمل
أأشقائنا و أأصدقائنا ا ألفارقة ،وهذا ،ايموالي ،انبع من موفور عنايتمك وتقديرمك للشأأن الصحي

يف القارة االإفريقية وعنايتمك املتواصةل لصحة وسالمة االإنسان يف اإفريقيا ابعتبار الصحة مدخال
أأساس يا للتمنية والتطور .وهذا ما يشحذ عزامئنا وحيذو بنا ليك نعمل بلك إارصار وثقة نفس
عىل تكثيف هجودان من أأجل حتسني ا ألوضاع الصحية لاكفة رعاايمك ا ألوفياء ،وتقامس التجارب
واخلربات مع ادلول االإفريقية الشقيقة والصديقة ،منفتحني ومس تنريين مبا حققته بعض ادلول
املتقدمة من تقدم يف جمال الرعاية الصحية والوقاية أأو احلد من اخملاطر الصحية.
لقد اكنت هذه املناظرة االإفريقية ا ألوىل اليت حتتضهنا بالدان ،مناس بة الإصدار اإعالن
مراكش ،ومناس بة أأيضا ،اي صاحب اجلالةل ،للوصول اإىل وضع اسرتاتيجية مشرتكة لتقليص
خماطر الصحة يف القارة االإفريقية ،وبلورة ا ألسس الكفيةل لبناء منظومة حصية مامتسكة عىل
مس توى قارتنا.
وإاننا لنؤكد جلاللتمك ،اي موالي ،أأننا عازمون لك العزم عىل امليض قدما خلف جاللتمك
والعمل بلك تفان ومسؤولية حىت يتحقق عىل يديمك الكرميتني ما يصبو اإليه جنابمك العايل
ابهلل من أأمن واطمئنان ورفاهية لاكفة رعااي جاللتمك ،وحتقيق ما تتطلعون اإليه من تطور
ومناء يف قارتنا االإفريقية ودلى أأشقائنا و أأصدقائنا ا ألفارقة.
أأسأأل هللا ،اي موالي ،أأن يوفقمك ملا فيه خري وصالح ا ألانم ،وحيفظمك بعينه اليت
التنام ،وحيقق عىل يديمك الكرميتني ما يتطلع اإليه شعبمك الويف من عزة وسؤدد ،وجيعلمك ذخرا
وس ندا لهذه ا ألمة ،وضامنا الس تقرارها و أأمهنا ووحدهتا ،و أأن يقر عينمك بويل عهدمك صاحب
السمو املليك ا ألمري اجلليل موالي احلسن ،وشقيقته ا ألمرية املصونة لال خدجية ،و أأن يشد
أأزرمك بصنومك السعيد صاحب السمو املليك ا ألمري موالي رش يد ،وسائر أأفراد أأرستمك الكرمية.
اإنه مسيع ادلعاء.
والسالم عىل املقام العايل ابهلل ورمحته تعاىل وبراكته.
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