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 عبد الرحمن بن محمد العويس/ معالي األستاذ
رئيس الدورة  - وقاية المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدةوزير الصحة و  
 ( لمجلس وزراء الصحة العرب51)
 

 هالة زايد/ ةمعالي الدكتور 
 ئيس المكتب التنفيذي ر بجمهورية مصر العربية،  لسكانواوزير الصحة 

  لمجلس وزراء الصحة العرب
 

 ،والسعادةأصحاب المعالي 
 ،األفاضلالسيدات والسادة 

بكععم جميعععا  فععي رحععاب جامعععة الععدول العربيععة، وان ارحععب يسعععدني بدايععة  أن 
لعربيعة، أنقل لكم تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط، األمعين الععام لجامععة العدول ا

 والسداد. وتمنياته ان تكلل اشغال مجلسكم الموقر بالتوفيق

محمعععود ياسعععين طعععه كمعععا يطيعععب لعععي ان اتقعععدم بالشعععكر لمععععالي العععدكتور/ 
علع  حسعن  – الرعاية الصحية بالمملكة األردنية الهاشميةوزير الصحة و  -الشياب
 مجلس وزراء الصحة العرب،ل( 49للدورة العادية )ترأسه 

وزيعر  -عبد العرحمن بعن محمعد الععويسلمعالي الدكتور/  لتوفيقوتمنياتي با
( 51رئععيس الععدورة ) - وقايععة المجتمععع بدولععة اإلمععارات العربيععة المتحععدةالصععحة و 
 في إدارته ألعمال هذه الدورة. لمجلس وزراء الصحة العربالحالية 

ذ  لمععععالي العععوزراء الجعععدد العععذين يشعععاركون الول معععرة فعععي جعععه بالتحيعععةاتو  وا 
وزيععر الصععحة  معععالي الععدكتور / غععازي منععور الععزين اعععات مجلسععكم المععوقر، اجتم

والرعايعععة الصعععحية بالمملكعععة االردنيعععة الهاشعععمية، ومععععالي العععدكتور/ عبعععد العععرؤو  
/ الخيععر ومعععالي الععدكتور حة العموميععة بالجمهوريععة التونسععية،صععالشععري  وزيععر ال

، ومععالي العدكتور/ عع ء النور المبارك وزير الصحة االتحادية بجمهورية السعودان
معععالي الععدكتور/ و ، الععدين عبععد الصععاحب العلععوان وزيععر الصععحة بجمهوريععة العععراق

مععالي و وزير الصعحة العامعة بالجمهوريعة اللبنانيعة بيعروت،  –  جميل صبحي جبق
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الدكتور/ أحميد محمد بن عمر وزير الصعحة بدولعة ليبيعا، ومععالي العدكتورة / هالعة 
 رئيس المكتب التنفيذي. -سكان بجمهورية مصر العربيةزايد وزيرة الصحة وال

اليععوم فعي افتتععاا أعمعال الععدورة العاديععة كمعا أعععرب ععن سعععادتي بمشعاركتكم 
تحعت عنعوان  هذا العام محورهاالتي تم اختيار  ،( لمجلس وزراء الصحة العرب51)

دير خعال  التقعهعذه المناسعبة ألععرب ععن غتنم أكما ، " التغطية الصحية الشاملة "
للجهععود الكبيععرة التعععي تبععذلها وزارات الصعععحة فععي الععدول العربيعععة األعضععاء لتعععوفير 

 .خدمات الرعاية الصحية والوقاية والدعم والع ج 

 

 أصحاب المعالي والسعادة
يسع  مجلس وزراء الصحة العرب الع  ضعمان تمتعع الجميعع بطنمعاط ععي  صعحية 

ق اهععدا  التنميععة المسععتدامة حيععي يسععع  العع  تحقيعع وبالرفاهيععة فععي جميععع األعمععار
ة الخاصة بخفض معدل وفيات االمهات ووضعع نهايعة للوفيعات التعي ، والغاي2030

األمانعة يمكن تجنبها بعين حعدي ي العوالدة واالطفعال دون سعن الخامسعة حيعي اععدت 
العامعععععة )إدارة الصعععععحة والمسعععععاعدات اإلنسعععععانية( االسعععععتراتيجية العربيعععععة متععععععددة 

إلنجابية وصحة األم والطفل واليافعات ذات أهعدا  محعددة القطاعات حول الصحة ا
األعضعاء وبالتععاون معع صعندوق األمعم المتحعدة العربيعة  وذلك بالتنسيق معع العدول

تعمعل األمانعة العامعة )إدارة  حيعيوضع نهايعة ألوبئعة اإليعدز كما سع  ال   للسكان.
ل اإلسعتراتيجية الصحة والمساعدات اإلنسانية( عل  مواصلة جهودها من أجعل تفعيع

التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب في  2020-2014العربية لمكافحة اإليدز 
، وذلععك بالتعععاون مععع الععدول األعضععاء وبالتنسععيق مععع برنععام  األمععم 2014مععارس 

المتحدة المشترك المعني باإليدز ومنظمات األمم المتحدة األخرى المعنيعة ومنظمعات 
 المجتمع المدني الفاعلة.

تعزيعز الوقايعة معن إسعاءة اسعتعمال معواد اإلدمعان، بمعا  مل المجلس جاهدا علع ويع
 حيععي  يشععمل تعععاطي المخععدرات وتنععاول الكحععول علعع  نحععو ضععار بالصععحة وع جهععا

وقععععت معععذكرة تفعععاهم بعععين األمانعععة العامعععة )قطعععاع الشعععؤون االجتماعيعععة( والمكتعععب 
رق األوسط وشمال أفريقيا، اإلقليمي لألمم المتحدة المعن  بالمخدرات والجريمة للش
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بشععطن الوقايععة مععن تعععاط  المخععدرات والععع ج والرعايععة ل ضععطرابات الناتجععة عععن 
       تعععاط  المخععدرات بمععا فعع  ذلععك الوقايععة مععن فيععروس نقعع  المناعععة )اإليععدز( يععوم

وقد تعم تعميمهعا  وذلك بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2018أكتوبر  3
 ارات الصحة بالدول األعضاء.عل  كافة وز 

وتعمعل األمانعة الفنيعة لمجلعس وزراء الصعحة الععرب علع  تعزيعز التععاون والتنسعيق 
معععع المنظمعععات الدوليعععة واإلقليميعععة المتخصصعععة، أذكعععر منهعععا التععععاون القعععائم معععع 
صععندوق األمععم المتحععدة للسععكان لتنفيععذ عععدد مععن البععرام  واألنشععطة المشععتركة فععي 

تعم االنتهعاء معن  االسعتراتيجية العربيعة متععددة حيعي مختلفعة ، المجاالت الصحية ال
تعمل األمانععة الفنيععة علعع  تحععديي مععذكرة سععالقطاعععات حععول صععحة األمهععات، كمععا 

التفععاهم الموقعععة مععع المكتععب اإلقليمععي لمنظمععة الصععحة العالميععة لشععرق المتوسععط 
األنشعععطة والبعععرام   لتنسعععجم معععع المسعععتجدات العالميعععة فعععي مجعععال الصعععحة وتفعيعععل

 .2019، وذلك خ ل عام التي ستتضمنها هذه المذكرةالمشتركة 

 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 الكريم،  الحضور

ستشعهد ان الصحة هي الركيعزة األسعععاسية لحيعاة سععيدة، معن هعذا المنطلعق 
التجعارب الناجحعة والرائعدة فعي المجعال الصعحي لكعل أعمال هذه العدورة عرضعا حعول 

التجعارب الناجحعة سعيتم ععرض كمعا  ، دولة فلسعطين ودولعة الكويعتو لة قطر دو من 
طلبهعا فعي هعذا تقعدمت بالتعي  األعضعاء لعدوللبقيعة ا 53 القادمعةالعادية في الدورة 

المملكعععة العربيعععة السععععودية، جمهوريعععة السعععودان، الشعععطن ويتعلعععق األمعععر بكعععل معععن 
   سلطنة عمان.

 
التعي دا  معن الموضعوعات الهامعة يتضمن جدول أعمعال هعذه العدورة ععدو هذا 

ستحظ  بمداخ ت أصحاب المعالي الوزراء للوصول إل  قرارات تصب فعي مصعلحة 
 العمل العربي المشترك في المجاالت الصحية المختلفة.
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 السيدات والسادة الحضور،

 
يولي مجلس وزراء الصحة العرب اهمية كبيرة لألمراض غير المعدية )األمراض 

والتي تطتي في مقدمتها وأك رها انتشارا  األمراض السرطانية ، والتي  غير السارية(،
تحديا  تنمويا  وعبئا  عل  االقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية  تشكل

 في هذه الدول.وهشاشة وخاصة الدول األقل نموا  والفئات األك ر فقرا 
لم كما انه من اهم أسباب أكبر المشك ت الصحية التي تواجه العا السرطان  عديو  

، حيي انه  الوفاة عل  الصعيد العالمي، ويتسبب في وفاة نسبة كبيرة من السكان
 يسبب وفاة شخ  من كل ست وفيات في العالم، 

(، الصادر عن اجتماعهم في الدورة ال ال ة 33رقم ) همالقادة العرب قرار  وقد اتخذ
يناير  22-21عية" التي عقدت يومي للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتما

بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشطن التصدي لألمراض   2013
غير المعدية )غير السارية(، وما تضمنه إع ن الرياض الصادر عنها، من اي ء 
مزيد من االهتمام بقضايا األمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية 

جهود التنمية في دولنا العربية. واإلسراع بوضع ودعم السياسات المجتمع و 
واالستراتيجيات والبرام  وخطط العمل التي تتخذ بشطن المحددات االجتماعية 
شراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة  للصحة، وا 

 .2030نموية لأللفية هذه المحددات باعتبارها عام   أساسيا  لبلوغ األهدا  الت
القادة العرب في مؤتمر  القمة العربية التنموية :  االقتصادية  وقد تبن 

،قد  2019يناير  20واالجتماعية في دورته الرابعة التي عقدت في بيروت يوم 
تبنوا المبادرة االقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية ) المحفظة الوردية( ، 

 ( الصادر عن المؤتمر المذكور.61بموجب القرار رقم )
وتحديدا   2030ي اطار تنفيذ أهدا  التنمية المستدامة فهذه  المبادرة  وتطتي

الهد  ال الي المعني بضمان تمتع الجميع بطنماط عي  صحية وبالرفاهية في 
 جميع االعمار.
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كما تهد  ال  بناء القدرات الوطنية لمكافحة سرطان ال دي بما في ذلك تدريب 
عداد أدلة إرشادية إقليمية لكيفية توفير الرعاية الصحية االولية ال موارد البشرية وا 

وكذلك حي الدول العربية عل  تطوير نظم تسجيل لحاالت سرطان ال دي لديها 
لسهولة توفر المعلومات ولتسهيل الوصول ال  الحاالت وتقديم الرعاية الصحية 

 لهن.
لجامعة الدول العربية عل  تعزيز ع قات  وفي هذا الصدد، تحر  األمانة العامة

التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي لألمراض غير المعدية، 
وهو أحد البرام  واألنشطة التي تضمنتها بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين االمانة 

 .2009المكتب اإلقليمي في ديسمبر العامة و 
 

 أصحاب المعالي الوزراء 
 ،لكريمالحضور ا

تعمعععل األمانعععة الفنيعععة لمجلعععس وزراء الصعععحة الععععرب بالتععععاون معععع اللجنعععة الفنيعععة 
ألمانعة لمجلس لوضع رؤية واضحة للعمل وتطوير األداء، وقعد أبعرزت الاالستشارية 

بعععض العقبععات التععي تواجععه عمععل االستشععارية للجنععة  الفنيععة فععي االجتمععاع السععادس
و  الدول العربيعة األعضعاء ععن المشعاركة وهي عز  لمجلسكم الموقر الفنية األمانة

اللجععان الفنيععة المتخصصععة التععي تععدعي إليهععا تنفيععذا لقععرارات أعمععال الفاعلععة فععي 
قصور كبير في متابععة العدول األعضعاء  لوحظ مجلس وزراء الصحة العرب، وكذلك

في الرد عل  المراس ت التي تعمم من قبل األمانة وعبر المنعدوبيات الدائمعة للعدول 
يعؤ ر بالسعلب ععن إنجعاز المهعام  اعربية األعضاء لعدى جامععة العدول العربيعة، ممعال

 بععض المطلوبة من األمانة الفنية بشكل دقيق ومحكم ومتكامل، كمعا أن ععدم سعداد
ومتطخراتهعععا فعععي موازنعععة الصعععندوق العربعععي  السعععنوية العععدول األعضعععاء لمسعععاهماتها

العجععز فجععوة  تعميععق مععنالقلععق جععراء للتنميععة الصععحية يقيععد عمععل األمانععة الفنيععة 
 المالي، 

التعي بعادرت بسعداد  العربيعة طن أتقدم بالشكر إل  العدولبوال يفوتني في هذا المقام، 
،  االمععععاراتمسععععاهماتها فععععي موازنععععة الصععععندوق ومتطخراتهععععا أيضععععا وهععععي: األردن، 
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 متمنيا أن تستكمل بقية الدول العربيعة لبنان،و  ،والمغربوسلطنة عمان ، الكويت، و 
 ومتطخراتها السابقة. 2019األعضاء سداد مساهماتها في موازنة الصندوق لعام 

مععن ، والنجععاا توفيععقالكععل  المععوقر ألعمععال مجلسععكمو لمعععاليكم،  أتمنعع وفععي الختععام 
 أجل االرتقاء بصحة ورعاية المواطن العربي.

 واهلل ولي التوفيق،،


