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السيدات والسادة،
يسعدني أن أشرف اليوم ،طبقا لتعليمات السيد رئيس اجلمهورية ،على تنصيب األستاذ محمد
بلحسني ،على رأس اخللية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية ،إلى جانب عضويته في
اللجنة العلمية ملكافحة ومتابعة رصد وتطور فيروس كورونا.
وإنني واثق من أن التجربة الواسعة التي اكتسبها األستاذ محمد بلحسني في مجال التحقيقات الوبائية
ومحاربة األوبئة من خالل املسؤوليات العديدة التي تبوءها داخل الوطن وعلى مستوى الهيئات الدولية
املتخصصة ،ستسمح لهذه اخللية من بلوغ األهداف املسطرة لها.
ويأتي استحداث هذه اخللية في إطار موائمة اإلستراتيجية املعتمدة من قبل السلطات العمومية ملكافحة
تفشي فيروس كورونا املستجد ،في هذه املرحلة احلساسة التي تعرف انطالق عملية الرفع التدريجي واملنظم
للحجر الصحي.
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إن خريطة الطريق التي اعتمدتها احلكومة للخروج بصفة تدريجية وحذرة من احلجر ،ترتكز بصفة أساسية
على ضرورة مرافقة مراحل رفع احلجر الصحي والعودة تدريجيا ملزاولة النشاطات االقتصادية والتجارية
واالجتماعية ،وعلى تقوية ودعم منظومة البحث والتقصي الوبائي التي تشكل رأس احلربة في معركتنا
ضد فيروس كورونا.
ولتحقيق هذه األهداف ستقوم اخللية العملياتية للتحري وملتابعة التحقيقات الوبائية ،التي سيعتمد تنظيمها
على اخللية املركزية ومقرها املعهد الوطني للصحة العمومية ،وأربع مراكز جهوية ،ومصالح علم األوبئة
والطب الوقائي ) ،(Services d'épidémiologie et de médecine préventive - SEMEPباالستفادة من
الدعم الكامل للمصالح املركزية واملحلية لوزارة الصحة ،التي ستوفر لفرق التحري الوبائي ،الوسائل البشرية
واللوجيستية الضرورية ملباشرة مهامها ابتداءا من اليوم.
إن تدعيم عمليات التقصي والتحري الوبائي من شأنه أن يساهم ال محالة في تقليص عدد احلاالت املصابة
من خالل حتديد مصادر نقل العدوى واتخاذ االجراءات االستباقية بناء على نتائج التقصي .كما سيحتاج
إلى رصد موارد مالية إضافية ،ستتولى احلكومة التكفل بها عبر توفير ميزانية خاصة لهذا الغرض من أجل
اقتناء الكميات الالزمة من الكواشف وتوسيع الشبكة الوطنية ملختبرات التحاليل لتشمل كل واليات
الوطن.
ال ،في تدعيم وتقييم وتطوير استراتيجيات التصدي لتفشي األوبئة في
وسيساهم عمل هذه اخللية مستقب ً
بالدنا.
أخيرا ،وإذ أشيد باجلهود املبذولة الحتواء هذا الوباء ،فإنني أغتنم هذه الفرصة ألجدد تشجيع ودعم
السلطات العمومية لكل العاملني في قطاع الصحة والسكان ،وإطارات الدولة املجندين إلدارة األزمة الصحية
التي تعرفها البالد.
حفظ اهلل اجلزائر
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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