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  مجلس وزراء الصحة العرب
  )52(العادية  الدورة    

  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  1قرار رقم  

  بشأن 

  المجلس العربي لالختصاصات الصحية
 

  بعد اطالعه على:
 مذكرة االمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب حول الموضوع، - 
بمقر األمانة ) 51) الصادر عن الدورة العادية (2قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم ( - 

 .2019العامة لجامعة الدول العربية/ فبراير 
) بجنيف/ مايو 50) الصادر عن الدورة العادية (1قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم ( - 

2018. 
 النظام االساسي والالئحة الداخلية بعد تحديثهما وتعديلهما. مشروع - 
تقرير اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة وتحديث الالئحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي  - 

 لالختصاصات الصحية.
 السير الذاتية للمرشحين لمنصب االمين العام للمجلس العربي لالختصاصات الصحية. - 
 سابع للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب،توصية االجتماع ال - 
مشروع القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعه  - 

التحضيري ألعمال هذه الدورة بهذا الشأن، الذي انعقد بمقر بعثة جامعة الدول العربية 
 .2019مايو  19بجنيف بتاريخ 

  وبعد المناقشة،، - 
  يقرر  

المعتمدة الالئحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي لالختصاصات الصحية  إلغاء -1
)/ 20بموجب القرار رقم (لمجلس وزراء الصحة العرب ) 3من قبل الدورة العادية (

 المحدثتين الصادر بشأنهماالالئحتين التأسيسية والداخلية  تعطيل ، وكذلك1978فبراير 
، 2009مارس لمجلس وزراء الصحة العرب/  33عن الدورة العادية  10القرار رقم 
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وذلك فيما يخص تعيين األمين العام للمجلس العربي لالختصاصات الصحية وتشكيل 
الهيئة العليا للمجلس العربي لالختصاصات الصحية، على أن يستمر العمل باللوائح 

لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار ولحين  الداخلية للمجلس خالل الفترة االنتقالية
إقرار النظام األساسي والالئحة الداخلية المحدثتين للمجلس العربي لالختصاصات 

 الصحية.
 الموافقة على تشكيل الهيئة العليا للمجلس العربي لالختصاصات الصحية من كل من: -2

 الجمهورية التونسية. •
 جمهورية العراق. •
  سلطنة عمان. •
 األردنية الهاشمية. (دولة المقر المؤقت).المملكة  •

  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 4وذلك لمدة 
الرواس، من  سالم بن عوضبن الدكتور/ عمر  األستاذ الموافقة على تعيين السيد -3

أمينا عاما للمجلس العربي لالختصاصات الصحية ابتداء من سلطنة عمان 
 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  4لمدة  1/6/2019

للمجلس العربي  ترشيح عضو واحد للهيئة العليالدعوة الدول العربية االعضاء  -4
ان تعقد الهيئة العليا اجتماعها خالل شهر من تاريخه،  على لالختصاصات الصحية

 .رئيسالنتخاب رئيس لها وكذلك نائبي ال
تتولى الهيئة العليا المشكلة للمجلس العربي لالختصاصات الصحية تحديث النظام  -5

والالئحة الداخلية للمجلس استنادا الى مرجعيات دولية في هذا الشأن بعد أن األساسي 
يتم أخذ مالحظات الدول العربية خالل أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، ويعتبر 

لفترة موافقة ضمنية على النظام األساسي والالئحة عدم إرسال مالحظات خالل هذه ا
 الداخلية للمجلس العربي لالختصاصات الصحية.

تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بتمرير مشروعي النظام األساسي  -6
والالئحة الداخلية للمجلس العربي لالختصاصات الصحية المحدثين على معالي وزراء 

هما وٕاقرار قرار إصدارهما وٕاعادتهما الى األمانة الفنية لمجلس الصحة العرب إلقرار 
وزراء الصحة العرب خالل شهرين من تاريخه لتعميمه على كافة الدول العربية 

 األعضاء. 
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تكليف االمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة  -7
 ة.المجلس العربي لالختصاصات الصحي بشأن

بحضور اجتماعات الهيئة العليا  لمجلس وزراء الصحة العرب تكليف االمانة الفنية -8
 والمكتب التنفيذي للمجلس العربي لالختصاصات الصحية بصفة مراقب.
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  مجلس وزراء الصحة العرب
  )52(العادية  الدورة    

  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  

  2قرار رقم  

  بشأن 

  دولة فلسطينفي للسكان األحوال الصحية 
 

  ـــ

  

  الثانية والخمسين،إن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 
  ،بعد اطالعه على

   ،حول الموضوع لمجلس وزراء الصحة العرب الفنية األمانةذكرة م  - 
مشــــروع القــــرار الصــــادر عــــن المكتــــب التنفيــــذي لمجلــــس وزراء الصــــحة العــــرب، فــــي       -

اجتماعــه التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر بعثــة جامعــة 
  .2019مايو  19الدول العربية بجنيف بتاريخ 

  وبعد االستماع إلى،
ة للسكان العرب في تقرير معالي وزير الصحة الفلسطيني حول " األوضاع الصحي   -

) للجمعية العامة لمنظمة الصحة 72األراضي العربية المحتلة "، المقدم إلى الدورة (
  العالمية،

  ،مداخالت معالي وزراء الصحة العرب  -
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  يقــرر

تقديم الشكر للدول المانحة على ما تقدمه من دعـم للشـعب الفلسـطيني فـي المجـال الصـحي،  -1
  االســــــــــتمرار فــــــــــي تقــــــــــديم الــــــــــدعم اإلنســــــــــاني العاجــــــــــلوحــــــــــث الــــــــــدول األعضــــــــــاء علــــــــــى 

  بكافة أشكاله إلى الشعب الفلسطيني لضمان سالمته وتوفير حقوقه اإلنسانية.
العام  العرب، الخاصة بالطلب من المدير التأكيد على القرارات السابقة لمجلس وزراء الصحة -2

  لمنظمة الصحة العالمية ما يلي:
  الوضع الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة.إرسال لجنة تقصي حقائق حول   -
  مطالبــة الحكومــة اإلســرائيلية برفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة ومنــع تفــاقم األزمــة اإلنســانية فــي  -

قطاع غزة، ومطالبتها كذلك بالعمـل علـى الوفـاء بمسـؤوليتها القانونيـة لحمايـة حقـوق اإلنسـان 
  ة المحتلة.األساسية للسكان المدنيين في األراضي الفلسطيني

  التـــدخل لوقـــف الممارســـات غيـــر اإلنســـانية والمنافيــــة لالتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تعتـــدي علــــى  -
الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف وتمنع الفـرق الصـحية مـن القيـام بواجباتهـا. وتعيـق وصـول 

  إمدادات الوقود والتيار الكهربائي إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7 

 

  
  
  
  

  مجلس وزراء الصحة العرب
  )52(العادية  الدورة    

  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  

   3قرار رقم  

  بشأن 

  الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب 

 2019لمنظمة الصحة العالمية جنيف/ مايو  العامة) للجمعية 72أمام الدورة (

  ـــ

  

  الخمسين،الثانية و إن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 
  ،على اطالعهبعد 

   ،حول الموضوع لمجلس وزراء الصحة العرب الفنية األمانةذكرة م  - 
  للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، السابعتوصية االجتماع   -
      مشــــروع نــــص الكلمــــة الموحــــدة الــــذي اعدتــــه وزارة الصــــحة والســــكان بجمهوريــــة مصــــر         -

  العربية.                          
مشــــروع القــــرار الصــــادر عــــن المكتــــب التنفيــــذي لمجلــــس وزراء الصــــحة العــــرب، فــــي   -

امعــة اجتماعــه التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر بعثــة ج
  .2019مايو  19الدول العربية بجنيف بتاريخ 

  وبعد المناقشة،
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  يقــرر

فــي صــيغتها النهائيــة علــى أن الكلمــة الموحــدة لمجلــس وزراء الصــحة العــرب  مشــروعاعتمــاد  .1
 72إلقائهـــا أمـــام الـــدورة  حة والســـكان فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــةيتـــولى معـــالي وزيـــر الصـــ

 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.
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  مجلس وزراء الصحة العرب

  )52(العادية  الدورة    
  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  4قرار رقم  

  بشأن

  العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة االستراتيجية
  في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة

  ـــ

  ،الثانية والخمسينإن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 
  ،على اطالعهبعد 

   ،حول الموضوع لمجلس وزراء الصحة العرب الفنية األمانةذكرة م  -
النزوح في  في سياق اللجوء العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة االستراتيجيةمشروع   - 

  ،المنطقة
  توصية االجتماع السابع للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب،  -
مشــروع القــرار الصــادر عــن المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء الصــحة العــرب، فــي اجتماعـــه   -

لشـــأن، الـــذي انعقـــد بمقـــر بعثـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة التحضـــيري ألعمـــال هـــذه الـــدورة بهـــذا ا
  .2019مايو  19بجنيف بتاريخ 

  وبعد المناقشة،  
  يقرر

العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح  االستراتيجيةاعتماد " .1
 ".في المنطقة

 لــدى اإلقليمـي المكتــب - الالجئـين لشـؤون المتحــدة لألمـم السـامية المفوضــيةالطلـب مـن  .2
وبرنـامج العربيـة، بإعـداد مشـروع خطـة عمـل  الدول جامعة ولدى العربية مصر جمهورية
العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح  الستراتيجيةل تنفيذي

بالتنسيق مع األمانة الفنية لمجلـس وزراء ، خالل شهرين من تاريخه" في المنطقة العربية
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األعضـاء إلبـداء  العربيـة وموافاة األمانة العامة بها لعرضـها علـى الـدولالصحة العرب، 
 .مالحظاتها حولها

التأكيــد علــى أهميــة تشــجيع تســجيل النــازحين والالجئــين وملتمســي اللجــوء بالــدول العربيــة  .3
ضيفة بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، ومنظمـات األمـم تسالم
 متحدة ووكاالتها ذات الصلة.ال

دعـــوة المجتمـــع الـــدولي والـــدول المانحـــة والمنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة الـــى تقـــديم الـــدعم  .4
المالي والفني الكافيين للدول العربيـة المستضـيفة، السـتدامة تمويـل االحتياجـات الصـحية 

 للنازحين والالجئين وملتمسي اللجوء.
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  الصحة العربمجلس وزراء 
  )52(العادية  الدورة    

  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  

  5قرار رقم  

 بشأن

  تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي

  ـــ

  الخمسين،الثانية و إن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 
  ،على اطالعهبعد 

   ،حول الموضوع لمجلس وزراء الصحة العرب الفنية األمانةذكرة م  - 
مقتـــرح تشـــكيل لجنـــة جـــائزة الطبيـــب العربـــي الـــذي أعدتـــه األمانـــة الفنيـــة لمجلـــس وزراء   -

  الصحة العرب.
  للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، بعاستوصية االجتماع ال  -
لصــــحة العــــرب، فــــي مشــــروع القــــرار الصــــادر عــــن المكتــــب التنفيــــذي لمجلــــس وزراء ا  -

اجتماعــه التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر بعثــة جامعــة 
  .2019مايو  19الدول العربية بجنيف بتاريخ 

  وبعد المناقشة،  
  

  يقرر

أعدته األمانة الفنية لمجلس  يل لجنة جائزة الطبيب العربي الذيالموافقة على مقترح تشك .1
 وزراء الصحة العرب.

خصما  ثالثون ألف دوالر أمريكي لجوائز الطبيب العربي الثالثةتخصيص مبلغ مالي قدره  .2
 من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية.
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  مجلس وزراء الصحة العرب
  )52(العادية  الدورة    

  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  

  6قرار رقم  

  بشأن 

  تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب

  ـــ

  

  الخمسين،الثانية و  إن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية
  ،على اطالعهبعد 

   ،حول الموضوع لمجلس وزراء الصحة العرب الفنية األمانةذكرة م  - 
  للجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، السابعتوصية االجتماع   -
مشروع القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في   -

اجتماعه التحضيري ألعمال هذه الدورة بهذا الشأن، الذي انعقد بمقر بعثة جامعة 
  .2019مايو  19الدول العربية بجنيف بتاريخ 

  
  يقرر 

 الدول العربية األعضاء التالية: التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب منتشكيل المكتب  .1
دولة الرئاسة الالحقة للقمة العربية، (ترويكا و المملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية، 

رئاسة القمة)، والمملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين 
وذلك حتى  ،، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية باالختياررتيب الهجائي)(حسب الت

 .2021مايو 
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لمنظمة لجمعية العامة ) ل72الدورة (مكتب التنفيذي على هامش اجتماعات للعقد اجتماع  .2
 لمكتب التنفيذي ونائبه.لالختيار رئيس الصحة العالمية 

التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ودولة  اختيار جمهورية مصر العربية رئيسا للمكتب .3
 اإلمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس.

تشكيل لجنة فنية من الدول العربية األعضاء في المكتب التنفيذي لإلشراف على عملية  .4
للمجلس العربي لالختصاصات الصحية، وذلك يوم تسليم واستالم مهام األمين العام الجديد 

بمقر المجلس المؤقت بالمملكة األردنية الهاشمية، بمشاركة مسؤول األمانة  2019يونيو  1
القانونية وقطاع الشؤون الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وأعضاء يمثلون قطاع الشؤون 

 .ربيةاألمانة العامة لجامعة الدول العاإلدارية والمالية، ب
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  مجلس وزراء الصحة العرب
  )52(العادية  الدورة    

  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
   7قرار رقم  

  بشأن

  مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية فيالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب 

  

  الثانية والخمسين، الصحة العرب في دورته العاديةإن مجلس وزراء 
  بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب حول الموضوع، -

 1/4/2019) بتاريخ 427رقم (مذكرة األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب  -
 36ورته الـ ) الصادر عن د810رقم ( المتضمنة قرار مجلس وزراء الداخلية العرب

 ،بهذا الشأن بالجمهورية التونسية 2019مارس  3التي انعقدت يوم 
) بتاريخ 628رقم (ومذكرة األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب  -

لمواضيع التي ترغب في طرحها على جدول بشأن طلب موافاتها با، 26/4/2019
 ،أعمال االجتماع المشترك

تب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب فى مشروع القرار الصادر عن المك -
انعقد بمقر بعثة جامعة  الذياجتماعه التحضيري ألعمال هذه الدورة بهذا الشأن، 

 ،2019مايو  19الدول العربية بجنيف بتاريخ 
 وبعد المناقشة، -

  يقرر
التي  36) الصادر عن دورته الـ 810بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (الترحيب  .1

نص على "الطلب إلى األمانة  ذيوالبالجمهورية التونسية،  2019مارس  3انعقدت يوم 
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جامعة الدول العربية من اجل عقد اجتماع  فيالعامة التنسيق مع الجهات المعنية 
الدول العربية لتعزيز  فيلي وزارات الصحة مشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وممث

 مجال مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية". فيالتعاون بين الجانبين 

العامة لمجلس  ةالتنسيق مع األمانمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تكليف األ .2
ارات وزراء الداخلية العرب بشأن عقد اجتماع مشترك على مستوى الخبراء بين وز 

  الصحة والداخلية بالدول العربية من أجل مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
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  مجلس وزراء الصحة العرب
  )52(العادية  الدورة    

  2019مايو  20-19: جنيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
  

  8قرار رقم  

  بشأن 

 للجنة الفنية االستشارية لمجلس السابعتقرير وتوصيات االجتماع 

  وزراء الصحة العرب

  ـــ

  

  الخمسين،إن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 
  ،على إطالعهبعد 

   ،حول الموضوع لمجلس وزراء الصحة العرب الفنية األمانةذكرة م  - 
للجنــــة الفنيــــة االستشــــارية لمجلــــس وزراء الصــــحة  الســــابعاالجتمــــاع تقريـــر وتوصــــيات   -

  العرب،
مشروع القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في   -

اجتماعه التحضيري ألعمال هذه الدورة بهذا الشأن، الذي انعقد بمقر بعثة جامعة 
  .2019مايو  19الدول العربية بجنيف بتاريخ 

  

  يقرر

للجنـة الفنيـة االستشـارية لمجلـس وزراء  السـابعاألخذ علما بتقريـر وتوصـيات االجتمـاع  -
بمقر األمانة العامة لجامعة الدول  2019إبريل  30الصحة العرب، الذي انعقد بتاريخ 

 العربية.
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تقديم الشكر والتقدير لألمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العـرب علـى جهودهـا الُمقـدرة  -
فــي إعــداد وتنظــيم اجتماعــات مجلــس وزراء الصــحة العــرب ومكتبــه التنفيــذي، ومتابعــة 

  تنفيذ قراراتهما. 


