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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28 مقر األمانة العامة:

  ـــــ               
� �

�)��1א����מ�( �


	ن��� �

)�49(��מ���ن�א�� د��א!� ���א����������س�وز�א��א�����א�������ن�دو����א����س��
ط��

�.�#�2019��א���)51،�و��מ�(��2018 �س �

  
  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد إطالعه على:

  ،حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

) 49رقـم ( تينالعـادياألمانة الفنية لمجلـس وزراء الصـحة العـرب بـين دورتـي المجلـس أنشطة   -

  ،2019 فبراير) 51، ورقم (2018 مارس  

المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه ر عـــن الصـــادمشـــروع القـــرار   -

 ، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدولبهــذا الشــأن التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

  
���%�� �

ارك في أعمال اللجان تكليف األمانة الفنية بمخاطبة الدول العربية األعضاء التي ال تش .1
المشاركة، حتى تستطيع األمانة الفنية عدم الفنية المنبثقة عن المجلس، لمعرفة أسباب 

تطوير آلية عملها بشكل يضمن مشاركة جميع الدول العربية األعضاء في هذه 
 االجتماعات.

بية تكليف األمانة الفنية بتحديث ومراجعة نقاط االتصال بوزارات الصحة في الدول العر  .2
التي لم تقم بعد بتسمية نقاط االتصال لديها  األعضاء، والطلب من وزارات الصحة

 .ذلكالتعجيل بالعمل على 
اإلحاطة علمًا بتقرير األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس  .3

  .2019فبراير  51ورقم  2018مارس  49العاديتين رقم 
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على جهودها المبذولة في  لمجلس وزراء الصحة العربة تقديم الشكر إلى األمانة الفني .4
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بين 

 دورتي المجلس.

في إعداد التقارير ربع السنوية  لمجلس وزراء الصحة العرب استمرار األمانة الفنية .5
ة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتعميمها على وزارات الصحة العربية ومتابع

 ومكتبه التنفيذي.
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  

�)��2א����מ�( �


	ن��� �

����� &�א� ��א����س�א�������)'� �

� �

   اء الصحة العرب،إن مجلس وزر 

  :على اطالعهبعد 

  ، حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

نتائج االجتماع األول لمراجعة وتحديث الالئحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي   -

-12لالختصاصات الصحية الذي انعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 

13/9/2018،  

القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه مشـــروع   -

التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

� �

��%�� �

 حية.التأكيد على أهمية دور المجلس العربي لالختصاصات الص .1

دعـــوة اللجنـــة المعنيـــة بمراجعـــة وتحـــديث الالئحتـــين التأسيســـية والداخليـــة للمجلـــس العربـــي  .2
 إبريــللالختصاصــات الصــحية، برئاســة معــالي الســيد رئــيس الــدورة، لالنعقــاد خــالل شــهر 

 ، لالنتهاء من مراجعة وتحديث الالئحتين المشار إليهما.2019

سيســــــــية والداخليــــــــة للمجلــــــــس العربــــــــي تكليــــــــف األمانــــــــة الفنيــــــــة بعــــــــرض الالئحتــــــــين التأ .3
لمجلـس وزراء الصـحة العـرب فـي جنيـف  52لالختصاصات الصحية على الدورة العادية 

 العتمادها.

مخاطبـة الـدول العربيـة األعضـاء لترشـيح مـن تـراه لمنصـب األمــين بتكليـف األمانـة الفنيـة  .4
هر مـارس العام للمجلس العربي لالختصاصات الصـحية وذلـك فـي موعـد أقصـاه نهايـة شـ

 النتـائجلعرض الترشيحات على اللجنة الفنية المشار إليها أعـاله، تمهيـدا لعـرض  ،2019
 ، العتمادها.2019على الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف/ مايو 
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تشكيل لجنة على مستوى الخبراء من ذوي االختصاص من ترويكا مجلـس وزراء الصـحة  .5
يـذي واإلدارات الماليـة والرقابيـة باألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العرب ورئاسـة المكتـب التنف

لمراجعــة الموازنــات الماليــة الســابقة واألمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء الصــحة العــرب العربيــة، 
للمجلس العربي لالختصاصات الصحية وتقـديم تقريـر مفصـل عـن عملهـا تمهيـدا لعرضـه 

 على المجلس في دورة قادمة.
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  

�)��3א����מ�( �


	ن��� �

�����س�وز�א��א�����א����)�51א�� د���(�א���و��א��-�,��!+� ل�א�دو�( �

� �

  إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  لى:بعد اطالعه ع 

  ،حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

المذكرات التي توصلت بها األمانة الفنية من المندوبيات الدائمة للدول العربية األعضاء   -

، بشأن مقترحات وزارات الصحة المملكة المغربية، دولة قطر، جمهورية مصر العربيةالتالية: 

  لحالية لمجلس وزراء الصحة العرب،لديها حول المحور الرئيسي ألعمال الدورة ا

 6-3نتائج المؤتمر الوزاري الذي عقد في مدينة صالله بسلطنة عمان خالل الفتر من   -

والمعني بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم الشرق األوسط وتمخض عنه  2018سبتمبر 

  إعالن صالله،

حة العـــرب فـــي اجتماعـــه مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــ   -

التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

��%�� �

المقــدم مــن وزارات الصــحة  الموافقــة علــى اختيــار موضــوع التغطيــة الصــحية الشــاملة .1
لمجلــس وزراء الصــحة  51يســيا ألعمــال الــدورة العاديــة بالمملكــة المغربيــة، محــورا رئ

العـــــرب، وتعمـــــيم الورقـــــة التقنيـــــة المقدمـــــة علـــــى وزارات الصـــــحة فـــــي الـــــدول العربيـــــة 
 األعضاء. 

تعمــيم التجربــة المصــرية بشــأن المســح الطبــي الشــامل علــى المســتوى الــوطني المعنــي  .2
التنميـــة المســـتدامة بـــاألمراض غيـــر الســـارية/ غيـــر المعديـــة، بمـــا يتوافـــق مـــع أهـــداف 

 .، على وزارات الصحة في الدول العربية األعضاء2030
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
� �

�)��4מ�(��א�� �


	ن�� �

����א��� ���א��א-د(���دول�א�������א!+. ��#��א��� ل�א� �

  

  ن مجلس وزراء الصحة العرب، إ

  بعد اطالعه على:

  ،حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

بشأن التجارب الناجحة  2017مارس  47د.ع  3وقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم   -

والرائدة للدول العربية األعضاء في المجال الصحي والذي نص في فقرته الثانية على عرض 

ة والرائدة التي تقدمت بها كل من دولة قطر ودولة فلسطين ودولة الكويت التجارب الناجح

  لمجلس وزراء الصحة العرب. 51على الدورة العادية 

التي توصلت بها األمانة الفنية من المندوبيات الدائمة للدول العربية المقترحات وعلى   -

جمهورية مصر العربية ،  جمهورية السودان، المملكة العربية السعودية،األعضاء التالية: 

لعرضها بشأن التجارب الصحية الناجحة لدى وزارات الصحة بهذه الدول، سلطنة عمان، 

  لمجلس وزراء الصحة العرب، 53على الدورة العادية 

ــذي لمجلــس وزراء الصــحة العــرب فــي اجتماعــه و   - ــب التنفي ــرار الصــادر عــن المكت مشــروع الق

لشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا ا

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

التي تقدمت بعرض تجاربها ومبادراتها الصحية العربية تقديم الشكر إلى الدول  .1
) لمجلس وزراء الصحة العرب" وهي : دولة قطر، 51على الدورة العادية ( الرائدة
 لسطين، ودولة الكويت. دولة ف

المقدمة إلى  الرائدةالصحية  اتتكليف األمانة الفنية بتعميم التجارب والمبادر  .2
 المجلس على وزارات الصحة في الدول العربية األعضاء لالستفادة منها.
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حول مكافحة الرائدة طلب المملكة العربية السعودية بشأن عرض تجربتها الترحيب ب .3
البسيط لعبوات التبغ/ أو إلزام كتابة السعرات الحرارية في  التبغ من خالل التغليف

المطاعم بشكل عام ومطاعم المأكوالت السريعة بشكل خاص أمام الدورة العادية 
 .2020لمجلس وزراء الصحة العرب في مارس  53

طلب وزارة الصحة االتحادية بجمهورية السودان، بشأن عرض مبادرتها ب الترحيب .4
 53التوسع في خدمات الرعاية الصحية أمام الدورة العادية الرائدة في مجال 

 .2020لمجلس وزراء الصحة العرب في مارس 
حول  الرائدةطلب وزارة الصحة بسلطنة عمان بشأن عرض تجربتها الترحيب ب .5

 53السياسة الوطنية لألمراض غير المعدية والئحتها التنفيذية أمام الدورة العادية 
 .2020عرب في مارس لمجلس وزراء الصحة ال

دعوة الدول العربية األعضاء التي ترغب في تقديم تجربتها الرائدة في مجال  .6
للمجلس ، أن تواف األمانة الفنية بطلبها في هذا  55الصحة على الدورة العادية 

الشأن، على أن تكون األولوية للدول التي لم يسبق لها عرض تجربتها على 
 المجلس.
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
� �

�)��5מ�(��א�� �


	ن�� �

���0��%א/��� ل�� ��وמ�א������������و� -ز(�א�ط����א����� �

  

  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد اطالعه على:

  ،حول الموضوع مجلسمذكرة األمانة الفنية لل  -

  مقترح االحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي،  -

المذكرات التي توصلت بها األمانة الفنية من المندوبيات الدائمة للدول العربية األعضاء   -

المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق سلطنة عمان، جمهورية مصر العربية، التالية: 

  ها على المقترح، وكذلك مرئيات دولة قطر حول المقترح.، بشأن موافقت

مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه    -

التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  قشة، وبعد المنا  -

  

��%�� �

اعتمـــاد مقتـــرح االحتفـــال بـــاليوم العربـــي للصـــحة وجـــائزة الطبيـــب العربـــي، وتعميمـــه علـــى  .1
وزارات الصحة في الـدول العربيـة االعضـاء، للبـدء فـي تفعيـل هـذا االحتفـال بالتنسـيق مـع 

 األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

جــائرة الطبيــب العربــي، وتعميمــه تكليــف األمانــة الفنيــة بإعــداد مقتــرح حــول تشــكيل لجنــة  .2
علـــى وزارات الصـــحة بالـــدول العربيـــة األعضـــاء إلبـــداء مالحظاتهـــا حولـــه وعرضـــه علـــى 
اجتمــاع اللجنــة الفنيــة االستشــارية لمجلــس وزراء الصــحة العــرب القــادم تمهيــدا لرفعهــا إلــى 

 .2019الدورة العادية للمجلس في جنيف مايو 
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  مجلس وزراء الصحة العرب      

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
� �

�)��6מ�(��א�� �


	ن�� �

��و��د�א��
��� &�#��א�دول�א������ �

  

  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد اطالعه على:

  مذكرة األمانة الفنية للمجلس حول الموضوع،  -

 الصحي، التأمين حول بيالعر  االسترشادي مشروع القانون  -

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

التحضيري ألعمال هذه الدورة بهذا الشأن، الذي انعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول 

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

 الصحي، التأمين حول العربي االسترشادي اعتماد مشروع القانون .1

دعوة اللجنة الفنية االستشارية للتشريعات الصحية لالنعقاد الستكمال عملها من أجل  .2
إعداد مشروع القانون الخاص بأخالقيات الدراسات السريرية والدوائية. وٕاعداد مشروع 

وا ولــديهم قــانون استرشــادي لحمايــة حقــوق المرضــى النفســيين واألشــخاص الــذين اقلعــ
 يالرغبـــة فـــي اإلقـــالع عـــن تعـــاطي المخـــدرات بالتعـــاون مـــع كـــل مـــن المكتـــب اإلقليمـــ

لمنظمـة الصـحة العالميـة لشـرق المتوسـط وبرنـامج االمـم المتحـدة بـالمعني بالمخــدرات 
وزراء الداخليـة العـرب، واألمانـة الفنيـة لمجلـس وزراء والجريمة واالمانة الفنية لمجلس 

 لعرضه على المجلس في دورته القادمة.الصحة العرب، تمهيدا 

 حث الدول العربية األعضاء على المشاركة الفاعلة في اجتماعات هذه اللجنة. .3
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��7מ�(���א� �


	ن��� �

�����'د� &��%ل�א�دמא��1-��א���� �

� �

   إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :على اطالعهبعد 

  ، حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

محضر االجتماع السابع عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم الذي انعقد بمقر األمانة   -

  ، 13/11/2018-12العامة لجامعة الدول العربية يومي 

  لصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــهمشـــروع القـــرار ا   -

ـــة    ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه التحضـــيري ألعم

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

العضـاء التـي يتعـذر علـى الـدول اتكليف الهيئـة العربيـة لخـدمات نقـل الـدم بالتواصـل مـع  .1
منــدوبيها حضــور اجتماعــات الهيئــة للوقــوف علــى مــدى احتياجاتهــا مــن التــدريب، وبحــث 

المشاركة، واالسـتفادة مـن تجـارب الـدول األعضـاء فـي مجـال ليتمكنوا من  مامكانية دعمه
 .خدمات نقل الدم

ز حث الدول األعضاء على تطوير البحث فـي مجـال خـدمات نقـل الـدم وتخصـيص جـوائ .2
خــالل المــؤتمر العربــي لألبحــاث الجيــدة،  العربيــة لخــدمات نقــل الــدم تقــدمها رئاســة الهيئــة

 لخدمات نقل الدم.

الوطنيـة لخـدمات نقـل الـدم هـا كل التنظيميـة لمراكز احث الدول االعضاء على مراجعة الهي .3
 بما يساعدها على أداء عملها بالشكل المطلوب.

 .الضرورةبين الدول االعضاء عند  نادرة لعمل على تسهيل نقل الدم للفصائل الا .4
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للمؤتمر العربي الثاني عشر لخـدمات نقـل  الهاشمية األردنية المملكة  باستضافةالترحيب  .5
بالتنسيق والتعاون مع األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتقـديم دعـم مـالي  الدم

مجلـس ميـة الصـحية لألـف دوالر أمريكـي مـن حسـاب الصـندوق العربـي للتن 30000قدره 
 .لتنظــيم هــذا المــؤتمر الهاشــمية األردنيــة المملكــةفــي دعــم  مســاهمة العــرب الصــحةوزراء 

 وعرض تقرير عن مخرجاته على الهيئة العربية لخدمات نقل الدم في اجتماعها القادم.

 لمركز الوطني لتحـاقن الـدمة بالنيابة لخديجه الحجوجي مدير  الدكتورةعلى ترشيح  الموافقة .6
 .2018لنيل جائزه العرب لخدمات نقل الدم لعام  المغربية بالمملكة مبحث الدمو 
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  مجلس وزراء الصحة العرب   

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
� �

�)��8מ�(��א�� �


	ن�� �

א�% �)&�وא����. &��+�وאن�"�طو����1 �א&���&א/�� ���"���ول�א�����א�دو�(�א��د�����

 �א�� �)&�#���� ل�א�����א��3 ��

  

  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد اطالعه على:

  مذكرة األمانة الفنية للمجلس حول الموضوع،   -

 على توصيات الملتقى العربي حول الصحة اإلنجابية تحت عنوان تطوير مهارات القابالت  -

والممرضات العامالت في مجال الصحة اإلنجابية الذي انعقد في المملكة المغربية خالل 

  . 13/12/2018-11الفترة من 

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه   -

ـــة العامـــة لج   ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه ـــة التحضـــيري ألعم امع

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،   -

� �

��%�� �

 لـدورة التدريبيـةل الكريمـة تقديم الشكر إلى وزارة الصحة بالمملكة المغربية على استضـافتها .1
القابالت والممرضات العـامالت فـي  عنوان "تطوير مهارات تحتحول الصحة االنجابية" 

 ة"مجال الصحة اإلنجابي
حول الصحة الدورة التدريبية الصادرة عن التوصيات لدول األعضاء لالستفادة من دعوة ا .2

القــــابالت والممرضــــات العــــامالت فــــي مجــــال  عنــــوان "تطــــوير مهــــارات تحــــتاالنجابيــــة" 
 ة"الصحة اإلنجابي

بالتنسـيق  الـدورة المشـار إليهـاتكليف األمانة الفنيـة بمتابعـة تنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن  .3
وصــندوق األمــم  ، والــدول العربيــة األعضــاءوزارة الصــحة بالمملكــة المغربيــة والتعــاون مــع

 .، والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطالمتحدة للسكان
  

� �
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  مجلس وزراء الصحة العرب   

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
� �

�)��9מ�(��א�� �


	ن�� �

א����د�8א�وزא��7א������א�,�و�7#���� ل�ز�ع�א/+. ��وא/�,���وא�')� �א��
����و5ذא�

�א����ع��1  �

  

  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد اطالعه على:

  مذكرة األمانة الفنية للمجلس حول الموضوع،   -

مقترحات وزارة  بشأن 2016مارس  45د.ع  12على قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم   -

الصحة والسكان واصالح المستشفيات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتنظيم 

منتدى وزاري عربي سنوي في مجال زرع األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية وكذا التبرع 

  بها،

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه   -

ـــة    ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه التحضـــيري ألعم

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،   -

� �

��%�� �

فعاليات المنتدى الوزاري  الترحيب باستضافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -
وتكليف جة والخاليا البشرية وكذا التبرع بها، العربي في مجال زرع االعضاء واالنس

األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وٕاصالح 
المستشفيات بالجمهورية الجزائرية لتحديد الموعد وكافة اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بهذا 

�يل في أقرب اآلجال الممكنة.المنتدى وٕابالغ الدول العربية األعضاء بكافة التفاص �

 

  

� �

� �

� �
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��10מ�(���א� �


	ن��� �

�א���5��א��و�د(�����س�وز�א��א�����א���� �

���)���������א�� �������9��א�����א�� ����72 מ�א�دو�(�( �

::::::::::::::::::� �

� �

   إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :على اطالعهبعد 

  ، حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

  لدول األعضاء التي ستلقي الكلمة الموحدة أمام الجمعية العامةاألبجدي لترتيب الجدول و   -

  لمنظمة الصحة العالمية بجنيف،  

ب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــ   -

التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

لي اعتمـــاد مشـــروع الكلمـــة الموحـــدة لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب المقـــرر ان تلقيهـــا معـــا .1
وزيــرة الصــحة والســكان بجمهوريـــة مصــر العربيــة رئـــيس المكتــب التنفيــذي لمجلـــس وزراء 

) للجمعيــــة العامــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة، المقــــرر 72الصــــحة العــــرب أمــــام الــــدورة (
 ،2019انعقادها في جنيف/ مايو

علــى وزارات الصــحة فــي الــدول العربيــة األعضــاء إلبــداء  مشــروع الكلمــة الموحــدة تعمــيم .2
، وٕادراجهــا ضــمن نــص الكلمــة بالتنســيق مــع وزارة الصــحة لمالحظــات والمقترحــات حولهــاا

  .والسكان بجمهورية مصر العربية
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� %�3���א�������א!��د���7دول�א!+.  �

�א���5��א��و�د(�����س�وز�א��א�����א����� �

�א�������א�� �������9��א�����א�� ���������;��� מ� �

� �

����א�����א�� ����א�������א�� ������9 �א�دو��� �

  جمهورية مصر العربية  2019) جنيف مايو 72الدورة (

  المملكة المغربية  2020) جنيف مايو 73الدورة (

  الموريتانية الجمهورية اإلسالمية  2021) جنيف مايو 74الدورة (

  الجمهورية اليمنية  2022) جنيف مايو 75الدورة (
  

  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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� �
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� �
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  وزراء الصحة العربمجلس     

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��11מ�(���א� �


	ن��� �

�����א���5ز�א�������:�	��;�و������א���وמ�א� �

� �

   إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :على اطالعهبعد 

  ، حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

  ، 2018-2017تقرير إنجازات المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية عن الفترة   -

قرارات الدورة العشرين لمجلس أمناء المجلس العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الذي   -

  بدولة الكويت، 22/1/2019انعقدت بتاريخ 

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه  -

ـــة    ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه التحضـــيري ألعم

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

مة العلوم الصحية علـى جهـوده المبذولـة فـي تقديم الشكر إلى المركز العربي لتأليف وترج - 
  مجاالت التأليف والترجمة للعلوم الصحية.

  
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��12מ�(���א� �


	ن��� �

��א���5ز�א���������� ون�وא���و> 
�)א�3دز/�א�,�دא�(א��
��7ول�#��وس��%ص�א��� +���=� �

� �

   إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :على اطالعهبعد 

  ، حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

نواكشوط  27د.ع  667قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   -

ث حول فيروس نقص المناعة بشأن إنشاء المركز العربي للتعاون والبحو  25/7/2016

  البشري/ السيدا (اإليدز)ـ،

  بهذا الشأن،  2016مارس  45د.ع  19قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم   -

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه  -

ـــة   ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه ـــة  التحضـــيري ألعم العامـــة لجامع

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

مخاطبــة وزارة الصــحة والســكان وٕاصــالح المستشــفيات بالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة  - 
الشــعبية مجــددًا لموافــاة األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء الصــحة العــرب، بتقريــر حــول مــا تــم 

كز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة / السيدا بشأن مشروع إنشاء المر 
الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة  667(اإليدز). تنفيذا للقرار 

، وتسـمية نقطـة 25/7/2016التي انعقـدت فـي نواكشـوط بتـاريخ  27فى دورته العادية الـ 
  س وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.اتصال لتسهيل التواصل مع األمانة الفنية لمجل

� �

� �

� �

� �

� �
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
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   إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :على عهاطالبعد 

  ، حول الموضوع مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

نواكشوط  27د.ع  666قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   -

  بشأن إنشاء المركز العربي لألبحاث الطبية والمعملية، 25/7/2016

  بهذا الشأن،  2016مارس  45د.ع  19قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم   -

  روع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــهمشـــ  -

ـــة    ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه التحضـــيري ألعم

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،   -
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بيـــة مجـــددًا، لموافـــاة األمانـــة الفنيـــة مخاطبـــة وزارة الصـــحة والســـكان بجمهوريـــة مصـــر العر  - 
لمجلــس وزراء الصــحة العــرب، بتقريــر حــول مــا تــم بشــأن مشــروع إنشــاء المركــز العربــي 

والمعملية، تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربيـة علـى مسـتوى القمـة  الصحيةلألبحاث 
ــــم  يخ ) التــــي انعقــــدت فــــى نواكشــــوط بتــــار 27الصــــادر عــــن دورتــــه العاديــــة الـــــ ( 666رق
25/7/2016. 
  

� �

� �

� �

� �

� �
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
�)��14מ�(���א� �
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  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد اطالعه على:

  حول الموضوع،  مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

مشـــروع الخطـــة االســـتراتيجية العربيـــة متعـــددة القطاعـــات حـــول صـــحة األمهـــات واألطفـــال   -

  ).2030-2019والمراهقات ذات أهداف محددة (

مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه    -

الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول  التحضــيري ألعمــال هــذه

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

الخطـــة االســــتراتيجية العربيـــة متعـــددة القطاعــــات حـــول صـــحة األمهــــات اعتمـــاد مشـــروع  .1
 .)2030-2019واألطفال والمراهقات ذات أهداف محددة (

تراتيجية العربيـــة متعـــددة القطاعـــات حـــول صـــحة األمهـــات واألطفـــال الخطـــة االســـتعمـــيم  .2
 على الدول العربية االعضاء. )2030-2019والمراهقات ذات أهداف محددة (

اطـــالق هـــذه االســـتراتيجية بالتعـــاون والتنســـيق بـــين االمانـــة الفنيـــة لمجلـــس وزراء الصـــحة  .3
 اهرة.العرب وصندوق االمم المتحدة للسكان للمكتب اإلقليمي بالق

بشأن صحة االمهـات التنفيذية الوطنية تطوير خططها دعوة الدول العربية االعضاء الى  .4
 بما يتناسب مع األوضاع واإلمكانيات والتحديات الخاصة بها.واالطفال والمراهقات، 

لموافاتهــا بتقــارير األعضــاء العربيــة التواصــل والتنســيق مــع الــدول تكليــف األمانــة الفنيــة ب .5
االسـتراتيجية وتحقيـق خطـة عمـل تجـاه تنفيـذ القياس مدى التقـدم األداء  متضمنة مؤشرات

 الثالــث الهـدف وخاصــة 2030 المسـتدامة التنميـة اهــداف بمـا يتماشــى مـع تحقيـق أهـدافها
بالصـــحة. وذلـــك بالتنســـيق مـــع وحـــدة المســـوحات وٕادارة السياســـات الســـكانية لـــدى  المعنـــى

   .األمانة العامة لجامعة الدول العربية
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
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  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد اطالعه على:

  حول الموضوع،  مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

مـــذكرة التفـــاهم الموقعـــة بـــين األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة ومكتـــب األمـــم المتحـــدة   -

التـي تـم توقيعهـا بتـاريخ ، اإلقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال أفريقيا

  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 3/10/2018

مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه    -

التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

  ،2019اير فبر  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -

  

��%�� �

الترحيـب بمــذكرة التفــاهم الموقعــة بـين األمانــة العامــة لجامعــة الـدول العربيــة ومكتــب األمــم  - 
المتحدة اإلقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال أفريقيا، والشروع فـي 

ج األمـــم المتحـــدة اإلقليمـــي تنفيــذ البنـــود الـــواردة بهـــا بالتعـــاون مـــع الــدول األعضـــاء وبرنـــام
المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، فـي سـبيل تحقيـق الوقايـة مـن 
تعــاطى المخــدرات والعــالج والرعايــة لالضــطرابات الناتجــة عــن تعــاطى المخــدرات بمــا فــي 

 .ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة/ اإليدز
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
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  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  بعد اطالعه على:

  حول الموضوع،  مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

  الالئحة الداخلية من النظام األساسي لمجلس وزراء الصحة العرب،   -

مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه    -

التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -
 

���%�� �

تشــجيع الــدول األعضــاء علــى استضــافة اجتماعــات مجلــس وزراء الصــحة الموافقــة علــى  .1
العــرب ومكتبــه التنفيــذي، واللجــان المنبثقــة عنــه، مــن خــالل تقــديم الــدعم للــدول األعضــاء 

 من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية كما يلي:

  
ضيف مجلس وزراء الصـحة العـرب ومكتبـه دوالر أمريكي للدولة التي تست 30000 •

  التنفيذي. 
دوالر أمريكـــــي للدولـــــة التـــــي تستضـــــيف اجتمـــــاع أي مـــــن اللجـــــان الفنيـــــة  20000 •

ـــــة عـــــن مجلـــــس وزراء الصـــــحة العـــــرب، أو ورش العمـــــل أو المـــــؤتمرات أو  المنبثق
الــدورات التدريبيـــة، التــي يقرهـــا المجلـــس علــى أن يقتصـــر تقـــديم الــدعم فقـــط للـــدول 

 لتي سددت مساهماتها في الصندوق العربي للتنمية الصحية.األعضاء ا

  
تحمــــل الصــــندوق العربــــي للتنميــــة الصــــحية تكــــاليف ســــفر وٕاقامــــة ممثلــــي الــــدول العربيــــة  .2

األعضاء األقل نموا (ممثل عن كل دولة) للمشاركة في أعمال اللجان الفنية المنبثقة عن 
جتماعــات واالســتفادة مــن تجــارب المجلــس، لتشــجيعهم علــى المشــاركة الفاعلــة فــي هــذه اال
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الــدول العربيــة، ويتــولى ذلــك الــدول األعضــاء المستضــيفة لهــذه اللجــان خصــما مــن الــدعم 
ـــة لمجلـــس وزراء  ـــة الفني ـــك األمان ـــولى ذل المقـــدم مـــن مجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب، أو تت
الصـــحة العـــرب فـــي حـــال انعقـــاد هـــذه االجتماعـــات بمقـــر األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول 

  بية.العر 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  مجلس وزراء الصحة العرب    
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  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               
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  إن مجلس وزراء الصحة العرب، 

  ى:بعد اطالعه عل

  حول الموضوع،  مذكرة األمانة الفنية للمجلس  -

ــة فــي مجــال االســتجابة الســريعة   - ــة الســعودية حــول تنظــيم دورة تدريبي مقتــرح المملكــة العربي

  في مدينة الرياض،  2019 سبتمبراإلقليمية لفرق الصحة العامة خالل شهر 

العـــرب فـــي اجتماعـــه مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة    -

التحضــيري ألعمــال هــذه الــدورة بهــذا الشــأن، الــذي انعقــد بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

  ،2019فبراير  27العربية بتاريخ 

  وبعد المناقشة،   -
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الترحيب باستضـافة وزارة الصـحة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، لـدورة تدريبيـة فـي مجـال  -1
 ســـبتمبر 12-10مـــن  الفتـــرة قليميـــة لفـــرق الصـــحة العامـــة، خـــالل االســـتجابة الســـريعة اإل

فــي مدينــة الريــاض، بالتعــاون والتنســيق مــع األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء الصــحة  2019
 العرب.

الطلب من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية موافاة األمانة الفنية بورقة تفصيلية  -2
الترتيبــات الخاصــة بأعمــال الــدورة التدريبيــة المــذكورة تتضــمن كافــة البيانــات والمعلومــات و 

 أعاله، إلبالغ وزارات الصحة في الدول العربية األعضاء بذلك.

دعوة الدول األعضاء التي ترغـب فـي تنظـيم دورات تدريبيـة موافـاة األمانـة الفنيـة بعنوانهـا  -3
القادمـة لمجلـس  وكافة الترتيبات الخاصة بها حتى يتسنى لها عرضها على الدورة العادية

 وزراء الصحة العرب للموافقة عليها.

ـــة، بالتنســـيق -4 ـــة الفني ـــة مصـــر  مـــع تكليـــف األمان كـــل مـــن وزارة الصـــحة والســـكان بجمهوري
تدريبيـــة فـــي مجـــال جراحـــة العظـــام بكافـــة تخصصـــاتها، ووزارة الصـــحة دورة العربيـــة لعقـــد 

بط الجودة، تحت رعاية جامعة ة في مجال ضيتدريبدورة بالمملكة األردنية الهاشمية لعقد 
 الدول العربية.
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الترحيب باستضافة المملكـة المغربيـة لـدورة تدريبيـة حـول التغطيـة الصـحية الشـاملة خـالل  -5
، وخصوصا ما يتعلق بتوحيد التشريعات فيما يخـص أنظمـة 2019الربع األخير من عام 

 .الحماية االجتماعية والصحية على وجه الخصوص
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

               
�)��18א����מ�( �


	ن��� �

�����א���دوق�א��������������א� �

  
   إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :على اطالعهبعد 

  حول الموضوع، نية للمجلسمذكرة األمانة الف   -

األمانة الفنية ورد  ،31/12/2017السنة المنتهية في تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عن   -

  حولها، لمجلس وزراء الصحة العرب

والميزانية الختامية والمركز المالي لحسابات الصندوق العربي للتنمية الصحية عن السنة   -

  ،31/12/2018المنتهية في 

  ،2019شروع الموازنة التقديرية للصندوق العربي للتنمية الصحية لسنة وم  -

  وجدول مساهمات ومتأخرات الدول األعضاء في موازنة الصندوق العربي للتنمية الصحية،  -

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه   -

ـــدورة بهـــذا ا   ـــذه ال ـــال ه ـــة التحضـــيري ألعم ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق لشـــأن، ال

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،  -

  

��%�� �

  والبالغ قدرها مليون دوالر أمريكي. 2019اعتماد الموازنة التقديرية للصندوق لعام  .1
في موازنة الصندوق العربـي  2019حث الدول األعضاء على سداد مساهماتها عن سنة  .2

للتنميـــة الصـــحية، وكـــذا مخاطبـــة الـــدول التـــي لـــم تســـدد بعـــد لمســـاهماتها التعجيـــل بســـداد 
  متأخراتها في موازنة الصندوق عن األعوام السابقة.

األخذ علمًا بتقرير الهيئة العليا للرقابة العامة، والرد عليه، والعمل على مراعاة مالحظات  .3
  الهيئة مستقبًال.

ا للرقابــــة العامــــة علــــى تقريرهــــا عــــن الســــنة المنتهيــــة فــــي تقــــديم الشــــكر إلــــى الهيئــــة العليــــ .4
  حول حسابات الصندوق العربي للتنمية الصحية. 31/12/2017



H.R 

26

ـــة األعضـــاء التـــي بـــادرت بســـداد مســـاهماتها فـــي موازنـــة  .5 ـــى الـــدول العربي ـــديم الشـــكر إل تق
، وهـي: دولـة الكويـت، المملكــة 2019و 2018 يالصـندوق العربـي للتنميـة الصـحية لعــام

 .ربية، سلطنة عمان، دولة اإلمارات العربية المتحدة، المملكة األردنية الهاشميةالمغ
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��19מ�(��א�� �


	ن�� �

�)�53% د�א�دو�(�א�� د���(��د�د��و+د�و�5 ن�א�� �

������2020س�وز�א��א�����א����/�+ מ �

� �

  إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :علىاطالعه بعد 

النظام األساسي لمجلس وزراء الصحة العرب، في مادته الرابعة من الباب الثاني   -

  دياالثالثة على أن يعقد المجلس اجتماعا دوريا عاته فقر التي تنص "اجتماعات المجلس"،   

  سنويا في دولة المقر ما لم تطلب إحدى الدول األعضاء استضافته، وذلك خالل األشهر  

  الثالثة األولى من السنة الميالدية، ويحدد المجلس مكان عقد دورته التالية ويتم االتفاق  

  على تاريخ االجتماع بالتنسيق بين رئيس الدورة، ورئيس المكتب التنفيذي.  

  وبعد المناقشة،  -

  

%����� �

مقــر األمانــة لمجلــس وزراء الصــحة العــرب ومكتبــه التنفيــذي فــي  53تعقــد الــدورة العاديــة  - 
، 2020خـالل األشـهر الثالثـة األولـى مـن السـنة الميالديـة العامة لجامعة الـدول العربيـة، 

  ما لم تطلب أحدى الدول العربية األعضاء استضافة أعمال المجلس.
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  لعربمجلس وزراء الصحة ا    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��20מ�(��א�� �


	ن�� �

  

  إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :علىاطالعه بعد 

ن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية بشأن أزمة النازحين بيا  -

  .)2019(بيروت/ يناير  والالجئين

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه   -

ـــة ا   ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه ـــة التحضـــيري ألعم لعامـــة لجامع

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،  -

  

��%��� �

الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الصادر عن  تكليف األمانة الفنية بإعادة تعميم البيان - 

على الدول )، 2019(بيروت/ يناير  االقتصادية واالجتماعية بشأن أزمة النازحين والالجئين
الجوانب الصحية  تضمنه بخصوصالتخاذ االجراءات الالزمة نحو تنفيذ ما األعضاء 

 للنازحين والالجئين في الدول العربية األعضاء. الذي تراه مناسبا وتقديم الدعم

  
  
  
  
  
  
  
  

�� ن�א�دو�(�א��א������%���א�������א����و��:�א/��� د���وא/��� +����
	ن��ز���א�� ز��ن�

 وא�)�-�ن.
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��21מ�(��א�� �


	ن�� �

�د+מ��1ود�א���1و����א�������#��=+ د(�א3+� ��وא������. �

� �

  إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :علىاطالعه بعد 

 2019بيروت يناير  4د.ع  57قرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية رقم   -

  التنمية، بشأن دعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة اإلعمار و 

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه   -

ـــة    ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه التحضـــيري ألعم

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،  -

  

��%��� �

الدعم للجمهورية اليمنية في كافة المجاالت الصحية دعوة الدول األعضاء إلى تقديم  .1
 وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بالجمهورية اليمنية.

الطلب من وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة  .2
قرب العرب، بتقرير مفصل حول احتياجاتها الصحية العاجلة، للعمل على توفيرها في أ

 وقت ممكن.

خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية  مائة ألف دوالر أمريكيتقديم دعم مالي قدره  .3
 الصحية، دعما للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51الدورة العادية (         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��22מ�(��א�� �


	ن�� �

�د+מ���1و����א��و� ل�#���, +�1 ���و�����ذ�'ط��א�������א��و� ����و=+� -1 ��ن�د�و�1 

  א�' ����

  

  إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :علىاطالعه بعد 

 2019بيروت يناير  4د.ع  58قرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية رقم   -

تنفيذ خطة التنمية الصومالية وٕاعفائها من الصومال في مساعيها نحو بشأن دعم جهود 

  ،ديونها الخارجية

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه   -

ـــة    ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه التحضـــيري ألعم

  ،2019فبراير  27 الدول العربية بتاريخ  

  وبعد المناقشة،  -

  

��%��� �

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم لجمهورية الصومال في كافة المجاالت الصحية  .1
 وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بجمهورية الصومال.

الطلب من وزارة الصحة بجمهورية الصومال موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة  .2
بتقرير مفصل حول احتياجاتها الصحية العاجلة، للعمل على توفيرها في أقرب العرب، 

 وقت ممكن.

خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية مائة ألف دوالر أمريكي تقديم دعم مالي قدره  .3
 الصحية، دعما للقطاع الصحي في جمهورية الصومال.
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  مجلس وزراء الصحة العرب    

  )51دية (الدورة العا         

  2019فبراير  28مقر األمانة العامة: 

  ـــــ               

  
�)��23מ�(��א�� �


	ن�� �

��� د�(�=������������א����(.���Pink Tankא����9��א�و�د��� �

  

  إن مجلس وزراء الصحة العرب،

  :علىاطالعه بعد 

 2019ت يناير بيرو  4د.ع  61قرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية رقم   -

بشأن المحفظة الوردية: مبادرة إقليمية لصحة المرأة، الذي تضمن الموافقة على تبني مبادرة 

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية كمبادرة إقليمية في المنطقة العربية، 

  مشـــروع القـــرار الصـــادر عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب فـــي اجتماعـــه   -

ـــة التحضـــير    ـــة العامـــة لجامع ـــر األمان ـــد بمق ـــذي انعق ـــدورة بهـــذا الشـــأن، ال ـــذه ال ـــال ه ي ألعم

  ،2019فبراير  27الدول العربية بتاريخ   

  وبعد المناقشة،  -

  

��%��� �

تكليف األمانة الفنية بالتنسيق مع اإلدارة المعنية لدى األمانة العامة لجامعة الدول  .1
ردية وبالتعاون مع وزارات الصحة في العربية على متابعة تفعيل مبادرة المحفظة الو 

 الدول العربية األعضاء، 

دوالر أمريكي خصما من حساب الصندوق العربي  30,000قدره  مالي تخصيص مبلغ .2
بالتعاون مع إدارة للتنمية الصحية، لتنظيم أنشطة مشتركة في إطار تفعيل هذه المبادرة 

 ة الدول العربية.المرأة واألسرة والطفولة لدى األمانة العامة لجامع


