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بين يــــدي التـــقرير

إن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون يمثــل إحــدى الصــور الناجحــة للعمــل الخليجــي 
المشــترك، حيــث أصبــح وللــه الحمــد كأهــم دعائــم حمايــة األمــن الصحــي مــن كافــة 

جوانبــه الصحيــة واالجتماعيــة، بــل شــكل جــزًءا كبيــًرا فــي حياتنــا الخليجيــة.
دشــن المجلــس العديــد مــن المشــاريع واإلنجــازات خــالل العــام المنصــرم 2020م والتــي 
ســاهمت فــي نشــر الوعــي الصحــي بيــن مواطنــي دول المجلــس، كمــا تــم البــدء بتنفيذ 
الخطــة االســتراتيجية للمجلــس 2020-2022م وتســتند إلــى مكامــن القــوة والقــدرات 
الفريــدة لخليجنــا وهــي ترســم تطلعــات معالــي وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون 
نحــو مرحلــة تنمويــة فــي القطــاع الصحــي بــدول المجلــس، وترتكــز الخطــة االســتراتيجية 

علــى أربــع مرتكــزات رئيســية وهــي الوقايــة، التوعيــة، التطويــر، الدعــم الصحــي.

معالي وزراء الصحة في دول مجلس التعاون

اإلمارات العربية المتحدة

مملـــكة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلـــطنة عمان

دولة قــــطر

دولة الكويـــت

الجمهورية اليمنية



سليمان بن صالح الدخيل

المدير العام لمجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون

معالي األستاذ عبدالرحمن بن 
محمد العويس

وزير الصحة ووقاية المجتمع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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كلـــمة معالي رئيـــس الـــدورة
لعـــام 2020م

لقــد أظهــر تحــدي جائحــة كورونــا المســتجد مــا يمكــن تحقيقــه مــن خــالل التكاتــف 
بيــن دول مجلــس التعــاون فــي مواجهــة هــذا الوبــاء، حيــث تمكنــت دول الخليــج 
مــن تخفيــف آثــار الجائحــة الصحيــة واالقتصاديــة علــى المواطنيــن والمقيميــن، 
وال شــك أن مواجهــة الجائحــة ومعالجــة تداعياتهــا تتطلــب تعزيــز العمــل الصحي 

الخليجي المشــترك.

ــة والســمو تمــت  ــاب الجالل ــة ســامية مــن أصح ــق وبمبارك ومــن هــذا المنطل
األمــراض  مــن  للوقايــة  الخليجــي  المركــز  إنشــاء  اعتمــاد  علــى  الموافقــة 

ومكافحتهــا، وتمكينــه لمواجهــة جائحــة كورونــا وغيرهــا مــن األوبئــة.

وقــد اســتطاع المجلــس هــذا العــام أن يحــرز تقدًمــا كبيــًرا نحــو تحقيــق هــذه 
التطلعــات، ويأتــي إعــداد هــذا التقريــر لعــرض مــا تــم تحقيقــه مــن أعمــال 
وإنجــازات خــال عــام 2020م، بالتعــاون مــع وزارات الصحــة فــي دول مجلــس 

التعــاون، والتــي أســهمت فــي االرتقــاء بالقطــاع الصحــي.

كلمــــة المـــدير الـــعام
لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون

أعطيــت الصحــة األولويــة الكاملــة فــي دول مجلــس التعــاون حيــث حققــت دول 
مجلــس التعــاون تطــورًا كبيــرًا فــي االهتمــام بالمجــال الصحــي وهــذا مــا تجلــى 

مــن خــالل مجابهــة جائحــة كورونــا. 
 فــي ظــروف خاصــة يشــهدها العالــم وتتطلــب منا جميعــًا التكاتــف لمواجهتها، 
حيــث إن دول المجلــس اتخــذت مجموعــة مــن اإلجــراءات االســتباقية لمواجهــة 
جائحــة كورونــا أدت إلــى تقليــص أعــداد اإلصابــات والوفيــات بشــكل كبيــر وللــه 
الحمــد. ولقــد أظهــر تحــدي جائحــة كورونــا المســتجد مــا يمكــن تحقيقــه مــن خالل 
ــت  ــاء، حيــث تمكن ــن دول مجلــس التعــاون فــي مواجهــة هــذا الوب التعــاون بي
دول الخليــج مــن تخفيــف آثــار الجائحــة الصحيــة واالقتصاديــة علــى المواطنيــن 
والمقيميــن، وال شــك أن مواجهــة الجائحــة ومعالجــة تداعياتهــا تتطلــب تعزيــز 
دور  تفعيــل  الخصــوص  وجــه  وعلــى  المشــترك  الخليجــي  الصحــي  العمــل 
»المركــز الخليجــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا«، ومــن هــذا المنطلــق 
وبمباركــة ســامية مــن أصحــاب الجاللــة والســمو تمــت الموافقــة علــى اعتمــاد 
إنشــاء المركــز الخليجــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، وتمكينــه لمواجهــة 

جائحــة كورونــا وغيرهــا مــن األوبئــة.
هــذا ويعــد المركــز الخليجــي للوقايــة مركــز إقليمــي للصحــة العامــة يهــدف 
إلــى تعزيــز التعــاون فــي مجــال الصحــة العامــة ووضع السياســات والمؤشــرات 

المشــتركة وتبــادل المعــارف بيــن جميــع الــدول األعضــاء. 
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مسيرة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

مجلــس  لــدول  الصحــة  مجلــس  تأســيس  كان 
الـــمــــوافق  1396هـــ  عــام  صفــر  فــي  التعــاون 
فــــبراير 1976م خطـــــوة فـــعـــــالة لخـــــــليج نــــــام 

الـــصــــحـــي. الــــمــــجــــال  فــــــــي 

تأسيس مجلس
الصحة لدول مجلس 

التعاون

البدء في برنامج 
الشراء الموحد

بدأ إنتاج برنامج 
سالمتك التوعوي

إشراف المجلس عـلى 
مراكز العمالة الوافـدة 
قــــبل الحـــصول على 
رخـــصة العمل بدول 

المـجلس

1976

1976

1980

1995
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البــــدء في بـــرنـــامج 
التـــسجيل الـــمركــزي

انضمام الجمهورية 
اليمــنيـــة لعــضوية 

مجــلس التــعاون

تعديل المسمى 
ليصبح مـجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون

أطــــــلقــــت الـــــخطـــــة 
االستراتيجية التي ترتـكز 
علــى الوقاية، الــــتوعية، 
التطوير، الدعم الصـحي

اعتماد المركز الخليجي 
للوقاية من األمراض 

ومـــــكـــــافـــــحتها 2000

2003

2016

2019

2020
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نـــبذة عن المجـــلس

يعمــل مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون علــى متابعــة تنفيــذ 
القــرارات، واقتــراح الخطــط والبرامــج، وتنســيق اجتماعــات المجلــس، 
وتنفيذهــا،  المشــترك  العمــل  مشــاريع  إقامــة  علــى  واإلشــراف 
علــى  واإلشــراف  واالستشــارية،  الفنيــة  اللجــان  أعمــال  ومتابعــة 
إعــداد الدراســات واألبحــاث التــي يقرهــا المجلــس، فضــاًل عــن إعــداد 
وإعــداد  واإلداريــة،  الماليــة  والقــرارات  واللوائــح  األنظمــة  مشــاريع 
مشــروع الميزانيــة الســنوية للمجلــس والحســاب الختامــي، والتحضيــر 
الجتماعــات الهيئــة التنفيذيــة وإعــداد جــدول أعمالهــا، وكذلــك التنســيق 
الجتماعــات وزراء الصحــة فــي دول المجلــس وإعــداد جــدول أعمالهــا، 
ــة  ــراح السياســة الدوائي ــذ القــرارات الصــادرة عنهــا، واقت ومتابعــة تنفي
الموحــدة وسياســة الشــراء الموحــد، والتنســيق مــع المنظمــات الدولية 
ــرارات المعتمــدة، وإعــداد  واإلقليميــة والعربيــة بشــأن األنظمــة والق

التقاريــر الدوريــة والســنوية عــن أعمــال المجلــس وإنجازاتــه.
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مــــنظـمة خلــــيجـــية ذات 
مكانة إقليــــمية عالـــــمية 
مرموقة، لها دور محوري، 
تـــــسـهم بـــــفاعلية فـــي 
دفــع مـــــسيرة التـــــعـاون 
والعمل الخليجي الصحي 
المشترك لتحقيق الصـحة 

المـــــســــتدامة.

الــــنهـــوض واالرتــــــقـــــاء 
بمستوى القطاع الصحي 
فـــي الدول األعضــاء من 
خـالل تـــقديم المـــبادرات 
الـــــبّناءة، واالســــتجـــــابــة 
للقـــــضـايا والتــــــحديــــات 
الصــــــحية اإلقـــــليــــمـــية 
والعالمية، ودعم صـــناعة 
القــــرار والســــيـــــاســــات 
الصحية، وتنـسيق العمل 
الخــــليجــــي المــــشتــــرك 
لتعزيز التعاون والتـــكامل 
بــين الدول األعــضاء في 
الــمــجال الـــــصحي، بمــــا 
يحــــقق أهداف المجلس.
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المـــهـــام

رســــم ســــيـاســـة 
دوائــــية مـــوحـــدة 

للــــمنطــــقـــة

وضــــــع وتـــــطــــويــر 
االســــتراتــــيـــــجــيات 
والـــــســـــيــــاســــــات 
واألنظــــمة الصــحية 

الــــهـــــادفـــــة

تــــحــــقــــيــق التــــناسق 
والتـــــكامل وتــــعمـــيق 
أوجــــه التــــعــاون فـــي 
المـــــجاالت الــــصحــــية 

المخــــتــــلــــفــــة

تشــجــــيع الـــــدراســــات 
واألبحــــاث المــــشـتركة 
وتقــــديم التــــوصـــيات 
في المجاالت الــصحية

الـــعـــــمــــــل عــــلـــــــى 
مكافــــحـــة األمـــــراض 
الـــــمـــــعدية والسارية 
فــــي دول المجــــلس 

والقضاء عـليها

اتــخاذ القرارات بشأن 
تشكيل اللجان الفنية 
إلجــــراء الــــدراســـات 
واألبــــحاث وتــــنــفيذ 

الــــبــــرامــــج

الــــمــــوافــــــقــــة 
عــــلى مــــشـــروع 
الموازنة السنوية 
للمجلس واعـتماد 
الحساب الخـتامي 
للســـنة المــنتهية

تحـــــقيق التـــــنــسيق 
والـتــكامل في مجال 
الـــشــــراء الــــمــــوحد 
والـــتسجيل الــمركزي

تنظــيم تبادل الخبرات 
فــي مجاالت التعليم 
والتـــدريب الـــصـــحي

العمل على حـماية 
الدول األعـضاء من 
األمــراض الــوافدة 
وتـوحيد األنـــظــمة 

الخاصـــة بـــذلك
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األهــــداف

تحديــد مفاهيــم القضايــا الصحيــة والعلميــة المختلفــة والعمــل 
علــى توحيدهــا وترتيــب أولوياتهــا وتبنــي تنفيــذ البرامــج المشــتركة 

بــدول المجلــس

تقييــم النظــم واالســتراتيجيات الحليــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
ودعــم التجــارب الناجحــة

التعــاون والتنســيق بيــن الــدول األعضــاء فــي المجــاالت الصحيــة 
ــة ــة والتأهيلي ــة والعالجي الوقائي

االســتفادة مــن التجــارب العالميــة والتنســيق وتعزيــز التعــاون فــي 
المجــال الصحــي

توفـــير دواء آمـــن وفــّعال وبجودة عالية وبأسعار مناسبة

رفع قدرات الـــكوادر الطـــبية الوطنية في الدول األعضاء

نــشر الوعـــي الصحي بيــن الــمـواطنين

إجراء البحوث الصحية الخليجية المشتركة

13
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المــــــقدمــــــة

عمــل المجلــس خــالل عــام 2020م علــى البدء بتنفيذ اســتراتيجية المجلــس )2022-2020( 
مــن خــالل التركيــز علــى مرتكزاتهــا الرئيســية مــن وقايــة وتوعيــة وتطويــر ودعــم صحــي، 
كمــا يضــم التقريــر أهــم اإلنجــازات للبرامــج الرئيســية للمجلــس والبرامــج المشــتركة 

وأعمــال اللجــان، وأهــم مشــاركات وإســهامات المجلــس خــالل العــام.

الـــبرامج الرئـــيسية للـــمجلس

برنامج فحص الوافــــدين.برنامج التسجيل المركــزي.برنامج الشراء الموحد الخليجي.

الـــبرامج الصحـــية المشـــتركـــة

ــة المشــتركة بــدول مجلــس التعــاون  يتبنــى المجلــس تنفيــذ عــدد مــن البرامــج الصحي
تشــرف عليهــا أربــع لجــان صحيــة استشــارية متخصصــة هــي: لجنــة األمــراض الســارية - 
لجنــة األمــراض غيــر الســارية - لجنــة الرعايــة الصحيــة األوليــة - لجنــة النظــم والسياســات 
ــة عــدد مــن فــرق العمــل المشــتركة، تســهم  ــدرج تحــت هــذه اللجــان الفني ــة، ين الصحي

بفاعليــة فــي عمليــة صنــع القــرار الصحــي الخليجــي.
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اجتماعات اللجان الفنية خالل 2020م
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 االجــــتماع الــــثالث والثــمانين لوزراء
الصـــــحة بدول مجلس التعاون

يــــــعقد المـــــجلس اجتماعًا دوريًا  كل عام، حيث ُعـــقد االجتماع الـثالث
والثــــمانون ألصـــــحاب المعالي وزراء الصــحة بدول مــــجلس التـعاون
2020(، حيـــث ناقــش االجتماع  /  11  / في يوم الخميس الموافق ) 05 
مجــــــموعة مـن المـــــواضيع ذات األهمية التي تـــــخدم دول مجــــلس

التـــــعاون والمجتمعات الخــــــليجية.
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المجلس في مواجهة جائحة كورونا المستجد )كوفيد - 19(ي
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2020-2022 
الخطة االستراتيجية

التخــطيط االستراتيجي ومكتب إدارة المشاريع





24

التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

التخــطيط االستراتيجي ومكتب إدارة المشاريع

تعمــل إدارة التخطيــط االســتراتيجي ومكتــب المشــاريع علــى رفــع مســتوى أداء المجلــس من خالل 
اإلشــراف العــام علــى الخطــة االســتراتيجية لألعــوام 2020-2022م والمشــاريع التابعــة لتطويرهــا 
ــع ســنوي. كمــا تقــوم  ــة مؤشــرات األداء وقياســها بشــكل رب ومتابعــة تنفيذهــا, وتقــوم بمراقب
اإلدارة باإلشــراف والمتابعــة علــى المشــاريع والمهــام مــن خــالل اجتمــاع األطــراف ذوي العالقــة 
وفــق فتــرات محــددة )أســبوعية – شــهرية( لتعزيــز التواصــل بيــن اإلدارات المعنيــة ودعــم اإلدارات 

ومــدراء المشــاريع إلنجــاز العمــل. 

خطة المجلس االستراتيجية 2020-2022م

ــدول مجلــس التعــاون الخطــة االســتراتيجية للمجلــس )2020-2022م( فــي  اعتمــد وزراء الصحــة ل
أكتوبــر مــن عــام 2019، والتــي ترتكــز علــى مواكبــة اســتراتيجية الرعايــة الصحيــة فــي دول الخليــج 
مــع التركيــز علــى مســاندة القطــاع الصحــي مــن خــالل خدمــات وأنشــطة أدرجــت فــي أربــع مرتكــزات 

رئيســية هــي )الوقايــة والتوعيــة والتطويــر والدعــم الصحــي(.

غــــايات االستراتيجية
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تعزيز السلوكيات والممارسات الصحية ونشر الوعــــي

بناء القدرات واستثمار الكوادر الصــــحية الخليجية
 تمـــــكـــين وتـــــشجيع إجـــــراء الـــــدراسات والبـــــــــحوث الـــــصحية

الخـــــليـــــجية المـــــشـــــتركة

تمكين أفضل الخدمات والحلول التقنيــــة
رفــــع كــــفـــــاءة أعـــــمـــــال الـــــمــــــجـــــلس

تــــطوير وتـــــنفيذ االستراتيجية

األمــــــراض ومكــــــافــــــحتها
تـــــعزيز الصحة الـــــعامة من خــــالل المركز الخليجي للوقـــاية مــــن

الـــــحفاظ على الصحة العـــامة فـــــي المجـــــتمعات الخـــــليـــــجـيــــة

 إطالق 4 حمالت توعوية لتعزيز الصحة )السرطان – كورونا يتحدث
– التدخين – حماية األطفال من التحرش(ب

مؤتمر التوحد األول الخليجي
 برامج تدريبية لبناء القدرات )برنامج مقدمة في تعزيز مهارات المتخصصين
 في مكافحة العدوى – الندوة التعريفية عن تدابير مكافحة العدوى لفيروس كوفيد-19 – برنامج

اقتصاديات وسياسات األنظمة الصحية الوطنية – برنامج سالمة المرضى(ب

 إطالق النظام اإللكتروني )تعاون( لتسجيل األجـهزة
 الطبية والشراء الموحد

مد مظلة برنامج فحص الوافدين

GCDC المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها

خـدمة فحــص المعتمرين والحجاج

البرامج التوعوية المتنوعة المنشورة )سالمتك – تصحيح المفاهيم(ل

 إجراء الدراسات والبحوث الصحية الخليجية المشتركة
(دراسة الموارد البشرية – ورقة اقتصاديات التبغ – ورقة ضرائب التبغ – دراسة جدوى

)NCD االستثمار

20
20

 تطـوير وتوحـــيد سياسات صــــحية مشتركة للتكامل
بــــيــــن الدول

 إنشاء وتشكيل اللجنة الخليجية للتـــصنيف واللـــجنة
الــــخليجية للمستحــــضرات الــــطبية

المركز الخــــليجي لبالغــــات األجـــــهزة الطبية



إنـــــجازات
اإلدارات







الباب األول
الشـــراء المـــوحد

يســعى مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون إلــى توحيــد دليــل المســتحضرات 
الصيدالنيــة واألجهــزة واللــوازم الطبيــة بهــدف الحصــول علــى مســتحضرات صيدالنيــة 
وأجهــزة ولــوازم طبيــة آمنــة وفّعالــة، تتحــق فيهــا )الجــودة العاليــة، أســعار عادلــة، كميــات 
شــومن مصــدر مناســب(، وذلــك لخدمــة الــدول األعضــاء والجهــات المشــتركة مــن خالل 

برنامــج الشــراء الموحــد الخليجــي لألدويــة واألجهــزة واللــوازم الطبيــة.
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لـــجــــنــــة تحـــــديـــث الـــــدلــــيـــل

لــــجـــنــــة فـــتــــح الــــمــــظــاريـف

لـــجــــنــــة الــــبــــت والــــتـــرسيــة

لجـــنة النـــظر فــي اعتـــراض الشـــركات

اللجنة المركزية الدائمة لمدراء التموين الطبي

فرز عينات مناقصة الملبسوات والكساوي الطبية

إنجازات برنامج الشراء الموحد لعام 2020م

أتمتة إجراءات برنامج الشراء الموحد عن طريق النظام اإللكتروني تعاون	 

إجمالي عدد األعضاء الذين حضروا اجتماعات لجان الشراء الموحد )165 عضــو(	 

إدارة اجتماعات لجان برنامج الشراء بنجاح )عن بعد(	 

أرشفة جميع مستندات الشراء الموحد الخليجي إلكترونًيا	 

 	)PPEs( طرح مناقصة طارئة للبنود التي تساعد في الوقاية من األمراض المعدية



 2.918

11.650

31

مبالغ الترسيـــات لعام 2020م





الباب الثاني
التسجيل المركزي

مــن أهــم االهــداف التــي تســعى اللجــان الخليجيــة المركزيــة لتســجيل المنتجــات الطبيــة 
)أدوية بشــرية – أجهزة طبية – أدويــــــة بيطرية( لتــــــحقيقها هـــــي:

توحيــد األنظمــة واإلجــراءات المتعلقة بعملية تســجيل الشــركات الطبيــة ومنتجاتها في 
دول المجلــس، كمــا تهــدف إلــى التأكــد مــن تطبيــق أســس التصنيــع الجيــد للمنتجــات 
ــل برنامــج متابعــة  ــدول المجلــس، تفعي ــة المســوقة ب ــد تســعيرة األدوي ــة، توحي الطبي
المنتجــات الطبيــة مــا بعــد التســويق المتعلقــة بالجــودة واآلثــار الجانبيــة للمنتجــات، ممــا 

يزيــد مــن التكامــل والتنســيق بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــال المنتجــات الطبيــة. 
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إنجــازات برنــامج التــسجيل المركزي

إطــــالق برنــــامج تعــــاون لتـــسجيل األدويــــة.	 
االستفادة من الخبرات الصيدالنية والعلمية الموجودة في المنطقة.	 
تحقيق الفائدة القصوى من الجامعات وكليات الصيدلة ومراكز التكافؤ الحيوي الموجودة في بعض الدول وكذلك المختبرات الدوائية.	 
توفيــر الكلفــة الماليــة للتســجيل والتحاليــل الدوائيــة التــي عــادة مــا تكــون باهظــة الثمــن ويكــون االعتــراف متبــادال بنتائــج تحاليــل المختبــرات بيــن 	 

دول المجلــس وكذلــك زيــادة التأكيــد علــى صحــة التحاليــل ودقتهــا.
إيجاد كوادر وطنية مدربة في التسجيل والتفتيش الدوائي وإيجاد تكامل علمي لسد النقص في الخبرات في بعض الدول.	 
ــة 	  ــى األدوي ــة وحصــول المريــض عل ــات التســجيل ممــا يســهل عمــل الشــركات الدوائي ــد طــرق ومتطلب ــق الهــدف األساســي وهــو توحي تحقي

الحديثــة دون تأخيــر.
الحصول على الصيغة المثلى لتوحيد أسعار التصدير لألدوية المبتكرة بين دول المجلس.	 

مهـــام إدارة الـــتسجيـل المركـــزي

تسجيل 
األجهزة 
الطبية

تسجيل 
الـــدواء

تفـــتيش 
المصانع

متابعة األدوية 
والــــــمنتجــــات 
الطبــية ما بعد 
الــــــتســــويق

اعتــــماد التصنيف
المختبرات

التسجيل 
البـــيطري

التـســعير 
لألدويــــة
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االجتماع رقم 094
11-2020/03/13م

االجتماع رقم 096
05-2020/10/07م

االجتماع رقم 096-1
2020/11/01م

اجتماعات اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي
 )TC) خالل عام 2020م 

االجتماع رقم 094-2
2020/03/19م

 االجتماع رقم 095
2020/07/01م  -  06/29

االجتماع رقم 095-1
2020/08/24م

االجتماع رقم 095-2
2020/10/04م

االجتماع رقم 096-2
2020/12/06م

االجتماع رقم 097
28-2020/12/29م

االجتماع رقم 097-1
2020/12/30م

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10



%31

%29

%22

%16
%2
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التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

 مــــلخص قـرارات اللجنة الخـــليجية الــــمركزية للتســـجيل
الـدوائي لعام 2020م
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 اجتماعات اللجنة الخليجية لتسعير المستحضرات
الصيدالنية لعام 2020م

تم عقد اجتماعين للجنة خالل هذا العـــام 2020م عــــن طريق االتصال المرئـــي
وكــــان من أهــــم مخرجاتها ما يلي:  ب 

60722637
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التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

 مجموع الشركات وعدد األجهزة والمستلزمات الطبية
المسجلة خالل كل ربع لسنة 2020م

32435,640
34036,780
34255,642
34255,642

 رفــع نــــسـبة تســـجـيل الشركات
 والمــــنــتـجات الـــطــبـــيــة خــالل

8%58%ســـنـــة واحــــدة بـــ%87
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تقرير تفتيش األجهزة والمستلزمات الطبية 2020م

2020م 2017

38

10
2020

الطلبات التي تم اتخاذ قرار تفتيش لها

7

ملخــص 2020م
 بسبب ظروف الجائحة

ومحدودية السفر

 3
2019 

7   

2020



40

التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

الجـــنـــة الخليجية لتصنيف المنتجات

ــية  ــة الخليجــــ تفعيــال لقــرار أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون بتشــكيل لجنــة خليجيــه تحــت مســمى اللجنــــ
للتصــــــنيف تعمــل علــى وضـــــع قوائــم مـــــوحـــــــدة لألدويــــــة واألجهــزة والمســتلزمات الطبيــة المعفــاة مــن قيمــة الضريبــة المضافــة.

باإلضافة الى إعداد ضوابط موحدة لتصنيف المنتجات الطبية.

أهـــم مخرجـــات اللجنة

توحيد المصطلحات المستعملة بالتصنيف.	 
االعتماد المبدئي للدليل االرشادي لتصنيف المنتجات.	 
وضع قوانين تخص طلبات التصنيف.	 
توحيد معايير التصنيف.	 
العمل على إنشاء منصة الكترونية لطلبات تصنيف المنتجات.	 
اعتماد إجراءات طلبات التصنيف الكترونيا والفترات الزمنية لكل اجراء.	 
اعتماد توصيات الدول فيما يخص القيمة المضافة لكل صنف.	 
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اللجنة الخليجية لتسجيل األدوية البيطرية

مــن األهــداف التــي تســعى  لتحقيقهــا اللجنــة الخليجيــة لتســجيل األدويــة البيطريــة هــي: توحيد تســجيل الشــركات البيطرية لــدول المجلس، 
توحيــد األنظمــة واإلجــراءات فــي عمليــة تســجيل الشــركات البيطريــة وكذلــك األدويــة، زيــادة التكامــل والتنســيق بيــن الــدول األعضــاء فــي 
المجــال البيطــري، توحيــد المعلومــات والشــروط عنــد تســجيل األدويــة البيطريــة، التأكــد مــن تطبيــق أســس التصنيــع الجيــد مــن قبــل 

الشــركات.

أهـــم قرارات اللجنة

إعتماد التالي:	 
Data Requirements for Vet الـــبيانــــات المـــطـــلوبة للبـــيطـرة  	  
GCC Vet Specifications المـــعـــايـــيـــر الخـــليـــجـــية للــــبـــيـــطـــرة  	  

يتــم تســجيل المنتجــات المســجلة فــي دولتيــن أو أكثــر مــن قبــل المجلــس 	 
واصــدار شــهادة التســجيل خــالل 60 يــوم مــن رفــع التقريــر العلمــي - إن وجــد 
- الصــادر مــن الــدول المســجل بهــا المســتحضر مالــم يصــل مالحظــات مــن 

الــدول علــى التقاريــر الصــادرة.
يتــم تســجيل المنتجــات المســجلة فــي جميــع الــدول خليجيــًا مــن قبــل المجلــس 	 

واصــدار شــهادة التســجيل خــالل 30 يــوم مــن رفــع التقريــر العلمــي - إن وجــد 
- الصــادر مــن الــدول المســجل بهــا المســتحضر مالــم يصــل مالحظــات مــن 

الــدول علــى التقاريــر الصــادرة.
أولوية التسجيل )Verification( ليتم تسجيل المستحضر خالل 30 يوم.	 
أولوية التسجيل )Abridge( ليتم تسجيل المستحضر خالل 60 يوم.	 





الباب الثالث
فــــحص الوافـــدين

ــدول  ــر الالئقــة ل ــاالت غي ــد مــن دخــول الح ــن فــي الح يســعى برنامــج فحــص الوافدي
ــة  ــاالت الالئق ــادة فحــص الح ــم إع ــن ويت ــع المتقدمي ــس مــن خــالل فحــص جمي المجل
مــرة أخــرى بــدول المجلــس للتأكــد مــن صحــة نتائــج الفحــص فــي بلــد المنشــأ، واتخــاذ 
اإلجــراءات المناســبة ضــد المراكــز المخالفــة بحســب الئحــة الجــزاءات للكشــف الطبــي 

ــدول مجلــس التعــاون. ــن للعمــل أو اإلقامــة ب للوافدي



2019

366

2020

1,210,874

44

التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

أبـــرز إنجازات برنامج فحص الوافدين لعام 2020م

2020

%0.04
إضافة خدمة الحـــجاج والــمعتمرين.	 
مد مظلة البرنامج لتشمل 23 دولة.	 
الموافقة على آلية اعتماد المراكز عن بعد.	 
الموافقة على آلية تقييم المراكز الطبية إلكترونًيا.	 

395
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قــائمة الدول تحت مظلـــة البرنـــامج

23
دولة





الباب الرابع
الصـــحة العـــامة

تقــوم إدارة الصحــة العامــة بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج الفنيــة المشــتركة بــدول مجلــس 
التعــاون، وتشــرف عليهــا لجــان فنيــة استشــارية متخصصــة. وشــكلت وحــدة البحــوث 
لتعزيــز البحــوث الصحيــة الخليجيــة المشــتركة. وتهتــم بالتنســيق بيــن دول المجلــس 
بخصــوص تعزيــز جهــود التوعيــة بالمجــال الصحــي، وتســهم اإلدارة فــي تحقيــق رؤيــة 
ــة  ــى صح ــدول مجلــس التعــاون، مــن خــالل المحافظــة عل ــة ل وأهــداف مجلــس الصح

وســالمة المواطنيــن والمقيميــن فــي دول المجلــس.
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التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

اللــــجان الفـــنيــــة

أهم مخرجات اللجان لهذا العام

إصدار »الدليل الخليجي لخطط االستعداد واالستجابة لألوبئة والجوائح – اإلصدار األول أغسطس 2020م«.	 

إصدار الدليل الخليجي لتشخيص وعالج كوفيد-19 – اإلصدار األول أغسطس 2020م.	 

إصدار الخطة الخليجية التنفيذية للرعاية الصحية األولية 2020م.	 

تحديث الخطط االستراتيجية الخليجية »لمكافحة السكري – األمراض غير السارية«.	 

1915



ُأصــــدر بــــثالث لغـات )العربية - اإلنجليزية - األردو(ي

 إصدار ملف تفاعلي يوضح أشكال التــحرش، كيــف
يحـــدث وكيــــف يـــتــــصـــرف األهل عنـــد وقـــوعــــه

إصـــدار قـــصص لألطفـــال

5 مــــليون مـــشاهدة
11 مـــنشور تـــوعوي

40 مــــليون مـــشاهدة
251 مـــنتج تـــوعوي

14 مــــليون مـــشاهدة
11 مـــنشور تـــوعوي

20 مــــليون مـــشاهدة

49

التـــوعية الصحـــية
أبرز حمالت عــام 2020م
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التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

التـــوعــية المستمــرة
لمواضيع مختلفة مثل:ب
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بـــرنامــج

مشاهدات البرنامج في سنة 2020م بمنصات التواصل االجتماعي:	 

22,093,5005,289,598373,538

28





الباب الخامس
الشؤون اإلداريـة والمـالية 

اإلدارات  لمختلــف  والماليــة  اإلداريــة  الخدمــات  كافــة  والماليــة  اإلداريــة  الشــؤون  إدارة  توفــر 
بالمجلــس، ومــن ضمــن مهامهــا األساســية اإلشــراف علــى تطبيــق األنظمــة واللوائــح والتعليمات 
والقــرارات واألوامــر المعمــول بهــا، ويعمــل رأس المــال البشــري علــى خــالل اســتقطاب الكفــاءات 
ــًا فــي شــتى المجــاالت، ممــا يســهم بتعزيــز التعــاون  ــًا وتطويرهــا عملي الخليجيــة المؤهلــة علمي
واالرتقــاء بالعمــل الخليجــي المشــترك، ويســهم قســم العالقــات الحكوميــة والخدمــات المســاندة 
بتقديــم خدمــات داعمــة للعمليــات الرئيســية التــي تختــص بهــا إدارات وأقســام مجلــس الصحــة، 
كمــا يقــوم قســم الماليــة بالعمــل علــى توفيــر جميــع المــوارد الماديــة والماليــة الالزمــة بأفضــل 
المواصفــات وأقــل التكاليــف، وتوظيفهــا توظيًفــا أمثــل؛ لضمــان صــرف وقبــض أمــوال المجلــس 
وفــق األنظمــة واللوائــح، وتنميــة المــوارد الماديــة والماليــة حســب الخطــة اإلســتراتيجية 2020م - 

2022م، وإعــداد وتنفيــذ الموازنــة التقديريــة.  
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التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

 رأس المال البشري - استقطاب المواهب 
أبـــرز اإلنجــــازات

 اســــتــــقـــــطــــاب الـــمــــواهـــب
الخلـــــيـــجية المـــتمــيزة

 بـــــنـاء الــــقــــدرات واســـــتثـــمار
الــــكوادر الخــــليجية

 تـطــــوير ســــياسات وإجــــراءات
رأس المــــال البـــــشــــري

 تــــسيير خـــــدمات وأنــــظمة رأس الـمال
 البشري واستحداثها

 تـــــطوير بــــوابة الــــتـوظــــيــــف
اإللكـــــتــــرونية

1
2
3
4
5

7

2

471

23
 تـــطـــويـر خـــطـــة التـــواصــل الداخــلـــي
وإعداد دليل تهيئة االنــدماج الــوظيفي 6

 دعم المـــسؤولية االجتــــماعية من خـــــالل تـــــوفير برامج
 التمكين والتدريب لتأهــيل الطالب والطالبات المتميزين
 والخـــريجين المتفوقين بـــــتدريبهم في الجوانب الـــفنية
 واإلدارية، وصواًل إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص
الحصول على وظائف تنافــــسية في الــــسوق الخليجي

9  إعــــداد دليـــــل العودة إلى العـمل
وتضــــمين اإلجـــراءات االحــــترازية 7

 التخـــــطيط التنـــظيــــمي وبــناء خــــطــط
التــعاقب الوظيفي وتمــكين المواهـب 8
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67
%93
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برامج تطوير واستثمار الكوادر الخليجية البشرية

5-1
March

23-21
June

24153

22
July

7

471



57

16-14
Sep

11-10
Nov

15
Nov

7
Dec

441714730
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العالقات الحكومية والخدمات المساندة

تقــدم إدارة العالقــات الحكوميــة والخدمــات المســاندة خدمــات داعمــة إلدارات وأقســام 
مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون بمــا يحقــق أهــداف المجلــس.

أبــــرز اإلنجـــــازات

تنمية مهارات موظف االستقبال والتعريف بمفهوم العناية الشاملة بالمراجعين وسلوكياتهم.	 

تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية لموظفي المجلس واستمرارها.	 

التحقــق الدائــم مــن تطويــر أداء العامليــن بــاإلدارة ومــدى الجاهزيــة للوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة 	 

وســهولة وانســيابية العمــل.

إعادة هيكلة وتأثيث قاعة العصف الذهني وتجهيزها بوسائل السالمة وكذلك الشاشات التليفزيونية الالزمة.	 

وضع معايير الستمرارية األعمال والمتطلبات وفق برنامج السالمة والوقاية.	 

تأمـــــــــين الـــــــضيافة وحجــز الفــــــنادق واســــــتقبال الــــــضيوف وتهيئــة قــــــاعات االجتماعــات الــــــدورية التـــــي تعقــد 	 

بالمجلــس أو خارجــه.
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االســــتقبال وخـــدمة العــــمالء

1,456

868

125
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التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

الـــشـــؤون المـــالـــيـــة
أبـــرز اإلنجــــازات

بالكامــل الماليــة  العمليــات   أتمتــة 
واســتخراج الــورق  عــن   واالســتغناء 
تقاريــر ماليــة متنوعــة عــن طريــق النظــام

1

ــكات المجلــس عــن  جــرد ومراقبــة ممتل
اســتهالكات ومتابعــة  النظــام   طريــق 
بشــكل وترحيلهــا  الثابتــة   األصــول 

ودقيــق شــهري 

2

المضافــة القيمــة  ضريبــة   اســترداد 
 للمدخــالت، وتــم االســترداد بــدءا مــن

2020م لعــام  الثالــث  الربــع 

3
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ــد ــق عوائ ــة االســتثمار لتحقي  انشــاء لجن
أفضــل لإلحتياطيــات

4

 نظــرا لألثــر المالــي المصاحــب لجائحــة
 كورونــا والــذي أدى إلــى تضــرر الشــركات
الخاصــة المبالــغ  تحصيــل   وصعوبــة 
 بصنــدوق األبحــاث، إال أنــه تــم تحصيــل
ــة بالعــام الســابق  مــا نســبته 75% مقارن

2019م

5

 اإلفـــــــراج عــن جميــع الضمانــات البنكيــة
 المـــــنتــــــهي تــــــاريــــخها بـــــعـــــدد 1123

ضـــــمــــــان بـــــنكي

6





الباب السادس
العالقات العامة والتسويق

تقــوم إدارة العالقــات العامــة والتســويق بالتنســيق بيــن دول المجلــس بخصــوص تعزيــز جهــود 
التوعيــة بالمجــال الصحــي، لنشــرها علــى أوســع نطــاق ممكــن بيــن أفــراد المجتمــع، والعمــل علــى 
التغطيــة اإلعالميــة لنشــاطات المجلــس وجهــوده التوعويــة التــي تضمــن المحافظــة علــى صحــة 
وســالمة المواطنيــن والمقيميــن فــي دول المجلــس، مســتنًدا فــي ذلــك إلــى جهــود فريــق عمــل 

متمــرس، يعتمــد علــى مختلــف وســائل اإلعــالم فــي إيصــال رســائل التوعيــة الصحيــة.
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HIMSSCOVID  -  19

العالقات العامة والتسويق
أبرز اإلنجـــازات 
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3

20

12
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التــــقرير الســــنوي ٢٠٢٠

متابعين حسابات التواصل االجتماعي
لعـــــام 2020م 

225.5k
%184.3

14.9k
%1618.5

25k
%1268.5

134.7k
%1390.5

1499
%45.25

مــجلس الصحة لدول مجلس التعاون

نسبة زيادة المتابعين من عام 2019م
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87.8k
%522

37.2k
%51.8

2.4k
%1.07

64.8k
%747.5

بــــرنــــامج ســــالمــــتك

نسبة زيادة المتابعين من عام 2019م





الباب السابع
تقنـــية المعـــلومات

تتولــى تقنيــة المعلومــات تســهيل جدولــة وهيكلــة النظــام اإلداري وتطويــر البنيــة التحتيــة 
لجميــع األعمــال والنشــاطات فــي المجلــس وتحســين جــودة اإلجــراءات الداخليــة لالرتقــاء 

بالخدمــات الخارجيــة، حيــث تعتبــر إحــدى الدعامــات الرئيســية فــي المجلــس.



تطبيق انظمة العمل عن بعد لجميع كوادر مجلس الصحة

إعداد وتجهيز قاعات االجتماعات بأنظمة االجتماعات االفتراضية

تطوير نظام العمالة الوافدة

تطوير نظام التسجيل المركزي )منصة تعاون(ب

تطوير نظام الشراء الموحد )منصة تعاون(ي
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إنجـــازات تقــــنية الـــمعلومات



تحديث خوادم وأجهزة الشبكة والحماية

تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد وتفعيلة مع تطبيق الجوال

 )ERP( تحديث نظام تخطيط الموارد للمجلس

 )DR( إعداد وتنفيذ الخطة االحتياطية من الكوارث لمركز المعلومات

71



الخـــاتمـــة



ــه االســتراتيجية 2020- ــًا مــع تدشــين المجلــس لخطت ــر الســنوي تزامن ــي إصــدار التقري يأت
2022م المعتمــد مــن معالــي وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون والتــي وضعــت لتحقيــق 

التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن دول مجلــس التعــاون فــي القطــاع الصحــي.

يوضــح هــذا التقريــر ابــرز مــا حققــه المجلس خالل عــام 2020م انطالقا من رؤيتــه والمتمثلة 
فــي بنــاء منظمــة خليجيــة ذات مكانــة إقليميــة عالميــة مرموقــة، لهــا دور محــوري، تســهم 
بفاعـــــلية في دفـــــع مســـــيرة التـــــعاون والعمل الخـــــليجي الصــــــحي المـــــشترك لتــــحقيق 

الصــــحة المــــستـــدامــــة. 



عـــــائلـــــة المجلــــــس
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