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لمجلس الصحة لدول مجلـس التعـاون
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مســار التقـريـر



التقرير السنوي 2021

9 8

يعــرض مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون مــن خــال التقريــر الســنوي 
أبــرز مــا قــام بــه مــن أعمــال , ومــا بذلــه مــن جهــود مختلفــة لدعــم و تطويــر 
القطــاع الصحــي فــي دول الخليــج خــال العــام 2021م , وذلــك لتحقيــق أعلــى 
المســتويات فــي أعمالــه وأنشــطته مستشــعرًا االنطاقــة األولــى للقطــاع 
الصحــي الخليجــي المشــترك فــي عــام 1976م, وصــواًل لتحقيــق الكفــاءة 
فــي معــدالت األداء وفــق خطتــه االســتراتيجية ممــا يعكــس تطــورًا بمختلــف 

البرامــج الصحيــة التــي تنضــوي تحــت مظلــة المجلــس.

ويأمل مجلس الصحة أن يعكــــس هــــذا التقريــــر صــــورة واضحــــة لمــــا قام به 
مــــن أعمــــال و إنجازات، ومــــا واجهتــــه مــــن صعوبــــات وعقبــات، ومــا لـه مـن 
ــد السياســات  ــات لرفــع مســتوى القطــاع الصحــي وتوحي ــات وتطلعـ طموحـ

الصحيــة الخليجيــة لــدول المجلــس.

بين يدي التقرير

مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون 

اإلمارات العربية المتحدة
األستاذ/ عبدالرحمن العويس

مملكة البحرين
األستاذة/ فائقة الصالح

المملكة العربية السعودية
األستاذ/ فهد الجالجل

سلطنة عمان
الدكتور/ أحمد السعيدي

دولة قطر
الدكتورة/ حنان الكواري

دولة الكويت
الدكتور/ خالد السعيد

الجمهورية اليمنية
األستاذ/ قاسم بحيبح
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كلمة سعادة
رئيسة الدورة لعام 2021م 

انطاقــا مــن التوجهــات والــرؤى الحكيمــة ألصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون، فقــد ســاهم مجلــس الصحــة 
لــدول مجلــس التعــاون فــي تعزيــز الصحــة العامــة و الســلوكيات و الممارســات الصحيــة ورفــع الوعــي للمواطنيــن و المقيميــن بــدول 

المجلــس.

فقــد حققــت دول المجلــس بفضــل الجهــود والمســاعي المثمــرة فــي تفعيــل خطــط التصــدي لجائحــة كورونــا ) كوفيــد-19 ( مــن حيــث 
ــة , مــع متابعــة مســتجدات التطعيمــات  ــة التنفيذي ــوكاء و الهيئ ــة و ال ــى مســتوى وزراء الصح ــم العمــل الخليجــي المشــترك عل تنظي
بمــا يجســد تعزيــز ســبل التكامــل و الترابــط الصحــي فــي مختلــف المجــاالت و علــى كافــة األصعــدة , كمــا ســاهم المجلــس خــال عطــاء 
مســيرته فــي العــام 2021 بمتابعــة كافــة المســتجدات المتعلقــة بفيــروس كورونــا »كوفيــد – 19« واإلجــراءات واالســتراتيجيات المعمــول 
بهــا والقــرارات المتخــذة فــي كل دولــة مــع تقديــر كافــة الجهــود المقدمــة مــن ِقبــل القطاعــات الصحيــة؛ والتــي بذلــت وقدمــت جهــودًا 
اســتثنائية خــال التعاطــي مــع مختلــف مراحــل التصــدي لهــذا الفيــروس وتجــاوز مضاعفاتــه وتأثيراتــه و تقديــم كافــة أشــكال الدعــم للقطاع 

الصحــي الخليجــي لمواجهــة العديــد مــن التحديــات الصحيــة الحاليــة والمســتقبلية؛ والتــي تتطلــب توحيــد كافــة الجهــود المشــتركة.

ويســرنا أن نعــرب عــن خالــص الشــكر واالمتنــان علــى الدعــم المســتمر والحــرص الامحــدود المقــدم مــن كافــة القائميــن علــى مجلــس 
الصحــة لــدول مجلــس التعــاون  وذلــك الهتمامهــم ومتابعاتهــم المتواصلــة ومبادراتهــم القيمــة المطروحــة لتعزيــز المكانــة الدوليــة 

ــة. ــة الخليجي ــة لألنظمــة الصحي والعالمي

سعادة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح

وزير الصحة بمملكة البحرين

كلمة المدير العام
لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون

أعطــت دول مجلــس التعــاون الصحــة أولويــة كاملــة خــال العقــود الماضيــة حققــت خالهــا تطــورًا كبيــرًا ونمــاًء تجلــى فــي مســتوى 
الخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي الــدول األعضــاء وجاهزيتيــه للتصــدي للطــوارئ واتخــاذ القــرارات الازمــة الحازمــة. بالشــراكة مــع وزارات 
الصحــة، يســعى المجلــس مــن خــال البرامــج واللجــان الفنيــة التابعــة لــه لتنفيــذ اســتراتيجية التــي ترتكــز علــى أربــع مرتكــزات رئيســية 
ــزًا للعمــل  ــدول األعضــاء تعزي ــة فــي ال ــة الصحي ــر الخدمــات والرعاي ــم الصحــي( بهــدف تطوي ــر، والدع ــة، والتطوي ــة، والتوعي )الوقاي

الخليجــي المشــترك. وفــي التقريــر الســنوي نلقــي الضــوء علــى أهــم المنجــزات التــي تحققــت خــال عــام 2021م.
الوقايــة .. يولــي أصحــاب الســمو والجالــة قــادة دول مجلــس التعــاون أوليــة كبــرى بصحــة اإلنســان، ويتجلــى هــذا واضحــًا باإلجــراءات 
التــي اتخــذت فــي العاميــن الماضييــن للتصــدي لجائحــة كورونــا، و اســتمرارًا لهــذا الدعــم الامحــدود قــرار قــادة دول مجلــس التعــاون 
فــي قمــة العــا ينايــر 2021 بالموافقــة علــى توصيــة أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحــة بــدول المجلــس بإنشــاء المركــز 
ــز ورفــع مســتوى الصحــة العامــة واالســتعداد لمواجهــة حــاالت الطــوارئ  ــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، بهــدف تعزي الخليجــي للوقاي
ــة بيــن الــدول  ــه الفنيــة إلــى مواءمــة السياســات واإلجــراءات والبروتوكــوالت العاجي الصحيــة. كمــا عمــل المجلــس ومــن خــال لجان
األعضــاء ليتــم تقديــم رعايــة صحيــة علــى أعلــى مســتوى والتوســع فــي برنامــج فحــص الوافديــن مــن خــال زيــادة عــدد المراكــز والــدول 

للحــد مــن دخــول الحــاالت غيــر الائقــة التــي تحمــل أمــراض معديــة.
التوعيــة .. عمــل المجلــس علــى رفــع مســتوى الوعــي بيــن مواطنــي ومقيمــي دول مجلــس التعاون لتعزيز الســلوكيات والممارســات 
الصحيــة مــن خــال إطــاق عــدة حمــات توعويــة تســتهدف فئــات معينــة تحــت مظلــة منصــة )لــك وللحيــاة( ونشــر حلقــات مــن البرامــج 

التوعويــة )ســامتك، وتصحيــح المفاهيــم( ونشــر األدلــة التوعويــة فــي منصــات التواصــل االجتماعــي. 
التطويــر .. شــارك المجلــس فــي مناســبات خليجيــة هامــة مثــل اكســبو دبــي 2020 بتفعيــل )ممشــى الصحــة(، كمــا تــم إقامــة عــدد 
مــن البرامــج التدريبيــة لتطويــر الكــوادر الصحيــة الخليجيــة لبنــاء القــدرات واســتثمار الكــوادر الخليجيــة. وفــي مجــال البحــوث والدراســات، 
تــم وبحمــد اللــه إكمــال دراســة الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة لجميــع وزارات الصحــة، وقــد أعــدت 

هــذه الدراســات لمســاعدة دول مجلــس التعــاون التخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر والسياســات الازمــة للتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة.
الدعــم الصحــي .. مــن خــال برنامجــي التســجيل المركــزي و الشــراء 
الخليجــي الموحــد، حقــق المجلــس زيــادة فــي عــدد الشــركات والمنتجــات 
فتــح  بهــدف  البيطريــة  والمســتحضرات  الطبيــة  واألجهــزة  الدوائيــة 
قنــوات وخيــارات متعــددة فــي األســواق، كمــا تــم طــرح )20 مناقصــة( 
لبرنامــج الشــراء الموحــد الخليجــي لتوفيــر احتياجــات القطاعــات الصحيــة 
مــن األدويــة و اللــوازم واللقاحــات وبلــغ إجمالــي مبالــغ الترســيات مليــار 

دوالر لعــام 2021م.
وختامــًا .. أعبــر عــن خالــص الشــكر واالمتنــان للدعــم الكبيــر الــذي حظــي 
بــه منســوبي المجلــس مــن معالــي وزراء الصحــة لدول مجلــس التعاون، 
والمتابعــة المســتمرة مــن قبــل أصحــاب الســعادة وكاء وزارات الصحــة 
التحديــات والتمكيــن  التنفيذيــة، فــي ســبيل تذليــل  الهيئــة  وأعضــاء 
لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية لإلســهام لارتقــاء بالقطــاع الصحــي 

فــي دول المجلــس.

سليمان بن صالح الدخيل

المدير العام لمجلس الصحة
لدول مجلس التعاون
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مسيرة المجلـس
كان تأســيس مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون فــي فبرايــر عــام 
1976م , خطــوة فعالــة فــي المجــال الصحــي لــدول مجلــس التعــاون.
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يعمــل مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون علــى اقتــراح الخطــط والبرامــج ، واإلشــراف 
الفنيــة  اللجــان  أعمــال  ومتابعــة  وتنفيذهــا،  المشــتركة  العمــل  مشــاريع  إقامــة  علــى 
واالستشــارية، واإلشــراف علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث التــي يقرهــا المجلــس، فضــًا 
عــن إعــداد مشــاريع األنظمــة واللوائــح والقــرارات الماليــة واإلدارية وإعداد مشــروع الميزانية 
الســنوية للمجلــس والحســاب الختامــي. ويعمــل علــى التنســيق الجتماعــات المجلــس 
والتحضيــر الجتماعــات وزراء الصحــة واجتماعــات الهيئــة التنفيذيــة وإعــداد جــدول األعمــال، 
ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات والقــرارات الصــادرة عنهــا، وإعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية 
عــن أعمــال المجلــس وإنجازاتــه. ويقــوم المجلــس بتقديــم أعلــى المســتويات فــي خدمــات 
الرعايــة الصحيــة فــي دول مجلــس التعــاون مــن خــال برامجــه الرئيســية )التســجيل المركــزي، 
والشــراء الموحــد، وفحــص الوافديــن، والصحــة العامــة( بهدف توحيد جهود الــدول األعضاء 

ونشــر الثقافــة الصحيــة والوقائيــة.

عن
المجلــــس 

ــمية مرموقــة،  ــمية عالـــــ ــة إقليــــ ــية ذات مكان ــمة خلــــيجـــ مــــنظـ
بـــــــفاعلية فـــــي دفــــع مـــــــسيرة  تـــــســـهم  لهــا دور محــوري، 
التـــــعـــاون والعمــل الخليجــي الصحــي المشــترك لتحقيق الصـــحة 

المـــــســــــتدامة.

الــــنهـــوض واالرتــــــقـــــاء بمستوى القطاع الصحي فـــي الدول 
األعضــاء من خـالل تـــقديم المـــبادرات الـــــبّناءة، واالســــتجـــــابــة 
للقـــــضـــايا والتــــــحديــــــات الصــــــــحية اإلقـــــليــــمـــــية والعالمية، 
ودعــم صـــــناعة القــــــرار والســــيـــــاســــــات الصحيــة، وتنـــسيق 
العمل الخــــليجــــــي المــــشتــــــرك لتعزيز التعاون والتـــــكامل بــين 
الدول األعــــضاء في الــمــــجال الـــــــصحي، بمــــــا يحــــــقق أهداف 

المجلــس.

الـــرؤيـــة

الرسـالـة
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تحديــد مفاهيــم القضايــا الصحيــة والعلميــة المختلفــة والعمــل على توحيدهــا وترتيب 
أولوياتهــا وتبنــي تنفيــذ البرامج المشــتركة بــدول المجلس.

تقييم النظم واالستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية ودعم التجارب الناجحة.

التعــاون والتنســيق بيــن الــدول األعضــاء فــي المجــاالت الصحيــة الوقائيــة والعاجيــة 
والتأهيلية.

االستفادة من التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون في المجال الصحي.

توفـــير دواء آمـــن وفــّعال وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

رفع قدرات الـــكوادر الطـــبية الوطنية في الدول األعضاء.

رفع الوعـــي الصحي بيــن الــمـواطنين.

إجراء البحوث الصحية الخليجية المشتركة.

األهــــــداف

المهـــــــام

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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الـهـيـــكـــل
التنظيمـي

القانونية
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الملخص
التنفيذي

ــا  ــرة عمــ ــاملة ومختصــ ــذة شــ ــذي نبــ ــص التنفيــ ــدم الملخــ يقــ
يشــــمله التقريــــر الســــنوي لمجلــس الصحــة لــدول مجلــس 
ــزات  ــن منجـــ ــا حقــق مـــ ــرز مـــ ــام )2021م ( ، وأبـــ التعــاون للعـــ
وجهـــــود، ومـــــا شـــــارك فيـــــه مـــــن محافـــــل دوليـــــة وأنشـــــطة 
عالميــة خــال العـــــام 2021م بجهــود اإلدارات الرئيســية فــي 
المجلــس, ويســعى المجلــس بإكمــال مســيرة العمــل لتحقيــق 

أهدافــه واالرتقــاء بالقطــاع الصحــي.

التقرير السنوي 2021

المستحضرات الصيدالنية

لوازم تجهيز المستشفيات

لوازم الكلية الصناعية

لوازم المختبرات الطبية
وخدمات نقل الدم

لوازم جراحة القلب واألوعية الدموية

المستحضرات البيطرية

اعتماد المراكز الطبية

فحص الوافدين للعمل

التسجيـل المركـزي
الشـــراء الموحـــد

فحـص الوافديـن

البرامج الرئيسية للمجلس

الصحـــة العامــة

األدوية البشرية

األجهزة الطبية

األدوية البيطرية

التفتيش على الشركات والمصانع

المتابعة ما بعد التسويق

تصنيف المنتجات

تسعير األدوية

اعتماد مراكز التكافؤ الحيوي

اللجان الفنية 

البحوث الصحية

التوعية

20 مناقصة للشراء الموحد، أهمها:
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 الـــخـــطــــة
االسـتـراتـيــجــيــة



التقرير السنوي 2021

25 24

مــــنظـــمة خلــــيجـــــية ذات مكانة إقليــــمية عالـــــمية مرموقة، لها دور 
محوري، تـــــسـهم بـــــفاعلية فـــي دفــع مـــــسيرة التـــــعـاون والعمل 

الخليجي الصحي المشترك لتحقيق الصـــحة المـــــســــــتدامة.

الــــنهـــــوض واالرتــــــقـــــــاء بمســتوى القطــاع الصحــي فـــــي الــدول األعضــــاء مــن خـــال تـــــقديم المـــــبادرات الـــــــبّناءة، 
ــات  ــرار والســــيـــــاســــ ــناعة القــــ ــية والعالميــة، ودعــم صـــ ــحية اإلقـــــليــــمـــ ــات الصــــــ ــايا والتــــــحديــــ ــة للقـــــضـ واالســــتجـــــابــ
الصحية، وتنـــسيق العمل الخــــليجــــــي المــــشتــــــرك لتعزيز التعاون والتـــــكامل بــــين الدول األعــــضاء في الــمــــجال الـــــــصحي، 

ــا يحــــــقق أهــداف المجلــس. بمــــ

تعزيز الصحة العامة من 
الخليجــي  المــركز  خــال 
األمــراض  مـن  للوقايــة 

ومكافحتها

الـصحـــة  الــحفـــاظ علـى 
المجتمعات  العامـة في 

الخليجية

الـــرؤيــــة

الرسـالـة

الدعــــم الصحيالتــــطــــويرالتــــوعـــيةالــــوقــــاية

تــعزيـــز الـسلوكــيـــات 
والممارسات الصحية 

ورفع الوعي

الكوادر  واستثمار  القدرات  بناء 
الصحية الخليجية

تمكين وتشجيع إجراء الدراســات 
الـخليجيـــة  والــبحــوث الصــحيــة 

المشتركة

زيــادة رضا شركاء المجلس

تمكيــن أفضــل الـخدمــات 
والحلول التقنية 

رفع كفاءة أعمال المجلس 

 المرتكزات واألهداف 
 االستراتيجية

المرتكزات االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

المشاريع
 االستراتيجية

ء
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المــؤشـــرالهدف االستراتيجيالمرتكز االستراتيجي

تعزيز الصحة العامة من خال 
من  للوقاية  الخليجي  المركز 

األمراض ومكافحتها الــوقايـــة

الحفــاظ علــى الصحــة العامــة 
ــة ــات الخليجي فــي المجتمع

الــــمـــــركــــــــز  تـــــأســيــــس   %
للــوقـــايــــة مـــن  الخــليـــجـــي 

األمراض ومكافحتها

# المراكـــز المعتمـــدة لبرنامـــج 
فحـــص الوافديـــن

ــج  ــدة لبرنامـ ــدول المعتمـ # الـ
فحـــص الوافديـــن

ــر  ــجلين عبـ ــن المسـ # الوافديـ
ــام اإللكترونـــي النظـ

% الوافديـــن الذيـــن يحملـــون 
ــوا دول  ــدية دخلـ ــراض معــ أمـ

المجلـــس

ــة  ــتمال إطـــــاق خــدمـــ % اكـــ
فــحـــــص الــــزائرين

األداء 
 االستـراتـيجــي 

المحـــققالمستهـــدف

40%38%

500395

3023

3M2.5M

0.04%0.008%

100%50%
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المــؤشـــرالهدف االستراتيجيالمرتكز االستراتيجي

تعزيز السلوكيات والممارسات 
الصحية ورفع الوعي

الـتوعـيـة

واستثمــــار  القـــــدرات  بنــــاء 
الخليجيــــة الصحيــــة  الكــــوادر 

التوعويــة  البرامــج  حلقـــات   #
المنشورة

# المــتـــابـــعيـــن لحســـابـــــات 
المجلس وسامتك

# األدلة التوعوية المنشورة

# المؤتمرات العلمية

#المتدربـيـــن فــي البـــرامــــج 
الصحية الخليجية

# الدراسات والبحوث الصحية 
الخليجية المشتركة

إجـــــراء  وتشجيـــــع  تــمكيــــــن 
الدراســـات والبحـــوث الصحيـــة 

المشـــتركة الخليجيـــة 

التـطويـر

المحـــققالمستهـــدف

4627

800K710.4K

1010

31

400408

41
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المــؤشـــرالهدف االستراتيجيالمرتكز االستراتيجي

الــخدمــــات  تــمكيـــن أفضـــل 
والحلول التقنية 

الدعم
الصـحـــي

رفع كفاءة أعمال المجلس 

% إنجاز مشروع تطوير منصة 
تعاون )البيطرة – التصنيف – 

التقييم(

# شركات التسجيل الدوائي

# منتجات التسجيل الدوائي

# شـــركات تســـجيل األجهـــزة 
الطبيـــة

# منتجـــات تســـجيل األجهـــزة 
ــة الطبيـ

تــــســــجــــيــــل  شـــــركـــــــات   #
المســتحضرات البيطرية

تــــســــجــــيــــل  مــــــنتجـــــات   #
المستحضرات البيطرية

المحـــققالمستهـــدف

100%90%

461443

18501878

359342

58,46055,642

102

402
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اجـتمـاعـات مجلـس وزراء الصحـة 
 لـدول مـجلـس التعـاون خـالل عــام 2021 

اجتماع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الرابع والثمانين  

اعتماد الخطة الخليجية التنفيذية لألمراض غير السارية.

اعتماد الخطة الخليجية لمكافحة السكري.

يعقــد المجلــس اجتماعــًا للــوزراء بشــكل دوري كل عــام, وفــي يــوم الخميــس الموافــق 21 أكتوبــر 2021 فــي 
مملكــة البحريــن, ُعقــد االجتمــاع الرابــع والثمانيــن ألصحــاب المعالــي وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون 
حيــث ناقــش االجتمــاع مجموعــة مــن المواضيــع ذات األهميــة التــي تخــدم دول مجلــس التعــاون ومواطنيــه.

     أبرز ما جاء من قرارات في االجتماع:

الحث على تطبيق صندوق الوقف الصحي.

دعم البرامج التعليمية المتعلقة بمكافحة العدوى.

.)GATS( إجراء دراسة التبغ للبالغين

عقد مؤتمر دولي لمضادات الميكروبات في مسقط 2022.

الموافقة على الالئحة التنظيمية لفحص الوافدين وتطبيق آلية اعتماد المراكز عن بعد.

اعتماد مناقصات الشراء الموحد 2021 و 2022.

اعتماد األسبوع الخليجي للتوعية بأمراض القلب واألوعية الدموية )12-18 سبتمبر( من كل عام.

اعتماد األسبوع الخليجي للتوعية بداء السكري خالل األسبوع الثاني من شهر نوفمبر من كل عام.

اعتماد التحديثات على نظام والئحة التسجيل الدوائي.

اعتماد الدليل المفصل لالعتراضات على األسعار.

اعتماد دليل متطلبات التسجيل البيطري.
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االجتماع االستثنائي الرابع لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون   

اإلشادة بجهود وزارات الصحة والحرص على توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

التأكيد على أهمية االستمرار بتطبيق اإلجراءات االحترازية بشكل استباقي.

عقــد االجتمــاع االســتثنائي الرابــع ألصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون، 
فــي يــوم الخميــس الموافــق 11 فبرايــر 2021 – عبــر االتصــال المرئــي – لمناقشــة مســتجدات فيروس 
ــدول األعضــاء ومناقشــة  ــر التطــورات والمســتجدات فــي ال ــى آخ ــد-19( واالطــاع عل ــا )كوفي كورون

اإلجــراءات المتبعــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس.

     أبرز ما جاء من قرارات في االجتماع:

تكليف مجلس الصحة بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 في دول المجلس.

أهمية االستمرار باستخدام جواز السفر للتنقل بين دول المجلس.

اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعالج كوفيد-19.

ــخيص  ــال تشـ ــان فـــي حـ ــتمرار عـــاج مواطنـــي دول المجلـــس بالمجـ ــد علـــى اسـ التأكيـ
ــس. ــن دول المجلـ ــي أي مـ ــرض فـ المـ

االجتماع االستثنائي الخامس لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون    

عقــد االجتمــاع االســتثنائي الخامــس ألصحــاب المعالــي والســعادة وزراء الصحة لــدول مجلس التعاون، 
فــي يــوم الســبت الموافــق 29 مايــو 2021 فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمناقشــة مســتجدات 

فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( واالطــاع علــى آخــر التطــورات والمســتجدات فــي الــدول األعضــاء.

اإلشادة بجهود الممارسين الصحيين وجميع القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع.

اإلشادة بزيادة نسبة التطعيم بين أفراد المجتمع في الخليج.

أبرز ما جاء من قرارات في االجتماع:

اعتماد الدليل الخليجي الستخدامات لقاحات كوفيد-19.
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االجتماع )13(
 لوكاء وزارات الصحة
 بدول مجلس التعاون
 حول فيروس كورونا

االجتماع )14(
 لوكاء وزارات الصحة
 بدول مجلس التعاون
 حول فيروس كورونا

االجتماع الدوري )3( 
ألعضاء الهيئة التنفيذية 
لمتابعة أعمال المجلس

االجتماع )15(
 لوكاء وزارات الصحة
 بدول مجلس التعاون
 حول فيروس كورونا

االجتماع )16(
 لوكاء وزارات الصحة
 بدول مجلس التعاون
 حول فيروس كورون

اجتماع الهيئة
 التنفيذية )91( 

االجتماع )17(
 لوكاء وزارات الصحة
 بدول مجلس التعاون
 حول فيروس كورونا

اجتمـاعـات وكـالء وزارات الصحـة لـدول مجلـس التعـاون 
وأعضـاء الهيئـة التنفيذيـة 2021

االجتماع الدوري )4( 
ألعضاء الهيئة التنفيذية 
لمتابعة أعمال المجلس

االجتماع )18(
 لوكاء وزارات الصحة
 بدول مجلس التعاون
 حول فيروس كورونا

اجتماع الهيئة
 التنفيذية )92( 

اجتماع الهيئة
 التنفيذية )93( 

االجتماع )19(
 لوكاء وزارات الصحة
 بدول مجلس التعاون
 حول فيروس كورونا

االجتماع الدوري )5( 
ألعضاء الهيئة التنفيذية 
لمتابعة أعمال المجلس
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اجتمـاعـات اللجــان الفنيـة خـالل عــام 2021 

اجتماع استثنائي ألصحاب المعالي وزراء الصحة

لجنة وكاء وزارات الصحة

الهيئة التنفيذية

المجلس اإلشرافي

الشراء الموحد

التسجيل المركزي

فحص الوافدين

الصحة العامة 
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أبرز اإلصدارات والتقارير خالل الجائحة

التقريــر المشــترك بيــن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون والمركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس 
التعــاون، تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى الجوانــب الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي دول 

مجلــس التعــاون )نحــو التعافــي(. 

فيروس كورونا )كوفيد-19(:   

إصدار )126( نسخة من التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون. 

إصدار )22( نسخة من التقرير األسبوعي لفيروس كورونا. 

إصدارات أخرى:   

إطالق دليل سياسات وإجراءات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

اعتماد الالئحة الداخلية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

B.1.1.529 إصدار تقرير مستجدات متحور فيروس كورونا
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اإلنجــازات ..
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التقرير السنوي 2021

التسجيـل المركـزي

يتعلــق  فيمــا  التعــاون  مجلــس  لــدول  واألنظمــة  واإلجــراءات  الجهــود  توحيــد 
بتســجيل األدويــة واألجهــزة والمســتلزمات الطبيــة والمســتحضرات البيطريــة 
بــدول مجلــس التعــاون، وتوحيــد أســعار التصديــر لألدويــة فــي القطــاع الخــاص 
ــدول المجلــس، ومتابعــة الباغــات واالســتدعاءات الخاصــة باألدويــة واألجهــزة  ل

ــد التســويق. ــا بع ــة م ــة متابع ــة مــن خــال خدم الطبي

نبذه عن البرنامج
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 تسجيل
األجهزة

والمستلزمات 
الطبية 

 تسجيـل
 األدويــة 
البشريـــة 

التسجيـل
 البيطـري 

المتابعة 
 ما بعد 

 التسويق

 تصنيـف 
المنتجـات

تسعيـر  
األدويـة 

مهـام التسجيـل المركـزي
اجتماعات اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي خالل عام 2021م:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

التفتيش على
 الشركات 
والمصانع

اعتماد مراكز 
التكافؤ الحيوي
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*تشمل جميع الموافقات سواء عن طريق اللجنة أو عن طريق التفويض الممنوح إلدارة التسجيل المركزي

إحصائيــات بإجمالــي قــرارات اللجنــة الخليجيــة المركزيــة للتســجيل الدوائــي لتســجيل المصانــع الدوائية 
اجتماعات اللجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الصيدالنية خالل عام 2021م وأهم مخرجاتها:ومنتجاتها لعام 2021م:

اجتماعات لجنة تسجيل األجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة خالل عام 2021م:
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اجتماعات اللجنة الخليجية للتصنيف خالل عام 2021م:

اجتماعات فريق عمل تسجيل المستحضرات العشبية والصحية للبت في مواضع 
اختالف التصنيفات بين الدول األعضاء:

اجـتماعـات اللـجنـة الخليجيـة لتسجيـل المستحضـرات البيطريـة خـالل عـام 2021م:

عدد المصانع واألجهزة الطبية التي تم تأهيلها في عام 2021م:

المتابعة ما بعد التسويق:

اجتماعات المركز الخليجي للتيقظ الدوائي:
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ملخص الطلبات الواردة لسنة 2021م للتسجيل المركزي الدوائي )للشركات( بمجموع كلي 140 طلب:

ملخص الطلبات الواردة لسنة 2021م للتسجيل المركزي الدوائي )للمستحضرات( بمجموع كلي 889 طلب:

*التقرير أعاه يعكس عدد المراجعات للطلبات المقدمة وفرزها في اإلدارة قبل عرضها على اللجنة

وسيط وقت التسجيل لألدوية البشرية حتى الربع الرابع من عام 2021م: 
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الشـراء الموحـد

نبذه عن البرنامج

ــة للــدول األعضــاء  ــوازم واألجهــزة الطبي ــة، والل ــر المســتحضرات الصيدالني توفي
والجهــات المشــاركة بمواصفــات ذات جــودة عاليــة، ُتــورد للمــكان المناســب وفــي 

الوقــت المناســب ومــن المصــدر الُمســّجل وبأســعار عادلــة.
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مناقصات برنامج الشراء الموحد التي تم طرحها خالل عام 2021م:

مليون دوالر
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مليون دوالر

التقرير السنوي 2021

فحـص الوافديـن

نبذه عن البرنامج

العمــل  لطبيعــة  الصحيــة  لياقتهــم  لمعرفــة  بلدانهــم  فــي  الوافديــن  فحــص 
القادميــن مــن أجلــه، وذلــك للحــد مــن دخــول حــاالت غيــر الئقــة لــدول المجلــس 
وتأكيــد خلوهــم مــن األمــراض عــن طريــق فحــص جميــع المتقدميــن، ويتــم إعــادة 
فحــص الحــاالت الائقــة مــرة أخــرى بــدول المجلــس للتأكــد مــن صحة نتائــج الفحص 

فــي بلــد المنشــأ.



التقرير السنوي 2021

67 66

أبــرز اإلنجــاازات 
قائمة الدول والمراكز تحت مظلة البرنامج.

عدد المراكز المعتمدة
عـــدد الــدول  395

23

تم فحص أكثر من 2.5 مليون وافد خال عام 2021م.

تم التبليغ عن 197 حالة غير الئقة بنسبة 0.008% من إجمالي أعداد الوافدين. 

بلغ عدد الوافدين غير الالئقين المكتشفين في بلد المنشأ:

90,575 وافد، بنسبة 3.9% من إجمالي المفحوصين.

إطالق خدمة التقييم اإللكتروني واالعتماد عن بعد للمراكز الطبية:

   تقييم 13 مركز 

   اعتماد 3 مراكز جديدة في جمهورية كينيا

االنتهاء من المرحلة التطويرية للربط اإللكتروني مع سلطنة عمان.
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الصحـة العامـة

نبذه عن اإلدارة

تعزيــز الســلوكيات والممارســات الصحيــة ورفــع الوعــي، مــن خــال إطــاق ونشــر 
الحمــات والبرامــج الصحيــة التوعويــة، وتقــوم وحــدة البحــوث واللجــان الفنيــة 
ــاون مــع  ــة المشــتركة بالتع ــة الخليجي ــز البحــوث والدراســات الصحي ــذ وتعزي بتنفي
المراكــز والوحــدات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة. كمــا تقــوم الوحــدة بتنفيــذ 
البرامــج الفنيــة المشــتركة بــدول مجلــس التعــاون بإشــراف لجــان فنيــة استشــارية 

متخصصــة. 
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اللجان الفنية  

تنــدرج إلــى أربــع لجــان رئيســية هــي )لجنــة األمــراض غيــر الســارية، لجنــة األمــراض الســارية، 
لجنة الرعاية الصحية األولية، لجنة النظم والسياسات الصحية(.

قــائــمــة اللــجــان

اللجان الطارئة »البروتوكوالت العاجية«

اللجان الطارئة » اللوائح الصحية الدولية«

اللجان الرئيسية

فرق العمل 
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 أبرز مخرجـات 
اللجـــان الــفنيـــة

خطة الرعاية الصحية األوليةخطة األمراض غير السارية

الدليل الخليجي الستخدامات
 لقاحات كوفيد-19

 الدليل الخليجي لتشخيص
 وعاج كوفيد-19

البحــوث الصحيــة 

NCD دراسة الجدوى االقتصادية لالستثمار في مكافحة األمراض غير المعدية

األمــراض غيــر المعديــة هــي أكبــر أســباب الوفــاة فــي العالــم وتتســبب فــي 41 مليــون حالــة وفــاة      
ــرى  ــة كب ــر المعديــة ومكافحتهــا والحــد منهــا أولويــة عالمي ــح عــاج األمــراض غي كل عــام. وقــد أصب
بفضــل اإلعــان السياســي لألمــم المتحــدة بشــأن األمــراض غيــر المعديــة، الــذي اعتمــده رؤســاء 
ــة ضمــن  ــر المعدي ــن، أصبحــت األمــراض غي ــك الحي ــذ ذل ــام 2011. ومن ــدول والحكومــات فــي ع ال

هدف التنمية المستدامة الثالث في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

إذ مــن الممكــن تقليــل احتمــاالت اإلصابــة باألمــراض غيــر المعديــة مــن خــال تعديــل أربعــة أنــواع 
ــر الصحــي،  ــي غي ــغ، واالســتهاك الضــار للكحــول، والنظــام الغذائ مــن الســلوكيات )تعاطــي التب

ونقص النشاط البدني( وعوامل الخطر األيضية مثل ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول. 

فــي عــام 2017 قامــت حكومــات الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، إدراكًا منهــا 
للتهديــدات التــي تمثلهــا األمــراض غيــر المعديــة، بتوجيــه الدعــوة إلــى فريــق عمــل األمــم المتحــدة 
المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة لتقييــم حالــة األمــراض غيــر 
المعديــة فــي بادهــا وتقديــم التوصيــات بشــأن كيفيــة الحــد مــن أعبــاء األمــراض غيــر المعديــة. ومــا 
بيــن عامــي 2019-2021 ، قــام فريــق عمــل مــن عــدة وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة وهــي منظمــة 
ــدول مجلــس  ــي بالتعــاون مــع مجلــس الصحــة ل ــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ الصحــة العالمي
التعــاون بإعــداد 6 دراســات حــول الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر 
المعديــة لــدول مجلــس التعــاون، وقــد حــددت هــذه الدراســات حجــم أعبــاء األمــراض غيــر المعديــة 
والعائــد علــى االســتثمار فــي إجــراءات التدخــل المجديــة اقتصاديــًا مــن حيــث التكلفــة لمكافحــة 

األمراض غير المعدية.



التقرير السنوي 2021

79 78

التقرير الخليجي المشترك لمكافحة األمراض غير السارية كحالة استثمارية   

 )UNIATF( الحصول على جائزة األمم المتحدة
في مكافحة األمراض غير السارية    

وقد أعدت هذه الدراســات خصيصًا لمســاعدة دول الخليج العربية في تحديد المبررات والمســوغات 
االقتصاديــة التخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر والسياســات الالزمــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة 

ومكافحتها.
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الصحة النفسية يبيلها
الفئة المستهدفة: المراهقين

الــتــوعــيــــة 

ومن أهم الحمالت التوعوية:

12.3 مليون مشاهدة 
للفيديو الرئيسي للحملة

االختبار الخاص بتقييم الصحة النفسية

الشراكة مع تطبيق لبية لتقديم 
خدمات االستشارة النفسية

أبــرز منتجـاتهــا: 

1.6 مليون مشاهدة للفيديو الرئيسي لمظلة لك وللحياة

إطاق منصة لك وللحياة

نبضــك دليـلـك 
الفئة المستهدفة: البالغين

عينـك على أكـلــي 
الفئة المستهدفة: األطفال

أبــرز منتجـاتهــا: 

3.9 مليون مشاهدة 
للفيديو الرئيسي للحملة

المدرب الصوتي

التعاون مع مؤثرين )د. محمد الحاجي،
أ. سعود الرخيص، المدربة نوف اليوسف(

أبــرز منتجـاتهــا: 

5.1 مليون مشاهدة 
للفيديو الرئيسي للحملة

فيديو تجربة أب في الغذاء الصحي

فيديو تجربة أم

وصفات أريج للمزيد، 
منصة لك وللحياة:
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 الــبرامج 
الــتوعويــة

برنامج

نشر 7 حلقات.

7.8 مليون مشاهدة في منصات التواصل االجتماعي.

برنامج تصحيح المفاهيم   

نشر 20 حلقة.

13 مليون مشاهدة في منصات التواصل االجتماعي.

التوعية خالل جائحة كورونا لعام 2021م )كورونا يتحدث – إلى اللقاح( 

نشر  70 انفوجرافيك توعوي.

12 فيديو توعوي.

األدلة التوعوية

تم تفعيل جميع األيام واألسابيع الخليجية وبعض األيام العالمية، وأبرزها: 

أسبوع السرطان الخليجي 

أسبوع التغذية الخليجي

أسبوع المضادات الحيوية العالمي

األسبوع الخليجي لصحة الفم واالسنان  

األسبوع الخليجي للصحة والسالمة المهنية 

األسبوع الخليجي للسكري 

اليوم الخليجي للصحة المدرسية للشباب واليافعين 

يوم التمريض الخليجي 

شهر سرطان الثدي العالمي 

الزهايمر العالمي 

اإليدز العالمي
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الشؤون اإلدارية والمالية

نبذه عن اإلدارة

تطبيــق السياســات واألنظمــة واإلجــراءات الماليــة المعتمــدة وتخصيــص المــوارد 
ــة. وتقــوم بتخطيــط  ــة المعتمــدة، مــن خــال قســم المالي ــة وفقــًا للموازن المالي
القــوى العاملــة لتمكيــن عمليــات االســتقطاب واالختيــار مــن الكفــاءات الخليجيــة 
المؤهلــة وتمكينهــم لمواجهــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية، وبنــاء بيئــة عمــل 
تحفيزيــة وعادلــة تقــدر جهــود موظفيهــا لدفــع عجلــة التميــز المهنــي لارتقــاء 
بالعمــل الخليجــي المشــترك مــن خــال قســم رأس المــال البشــري. وتقديــم 
خدمــات داعمــة إلدارات وأقســام المجلــس، وتأميــن كل مــا تحتــاج إليــه مــن الدعــم 
اللوجســتي باحترافيــة عاليــة لرفــع جــودة األعمــال مــن خــال قســم العاقــات 

ــة والخدمــات المســاندة. الحكومي
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تنميــة القــدرات البشـريــة

حصول المجلس على 
شهادة GPTW ضمن 
قائمة الجهات العالمية 
واإلقليمية المحققة 

معايير الرضا الوظيفي 
وجودة حياة العمل  

إنجــــاز

معدل الموظفين الخليجيين:

2020 20192021

62 5863

%88.7 %84.48%96.8

إجــمــالـــي
الموظفين

نسبة
الـخلجـنة

البرامج التدريبية: 

مهارات التواصل الفعال

عدد المتدربيناســم البـرنـامــج

برنامج كتابة المحتوى اإلبداعي

برنامج تحليل المعلومات 
Power BIباستخدام االكسل و

برنامج رواد

اإلجمالي

مبادرة التعلم الذاتي الرقمي

14

13

12

15

54

تمت مشاركة أكثر
 من 32 دورة تدريبية 

جهة التعـاون
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تخطيط العرض والطلب 
للمنتجات الطبية

التسجيل والترميز الطبي

التأهب واالستجابة لألوبئة 
واألخطار المؤثرة على الصحة 

العامة في دول مجلس 
التعاون الخليجي

البرنامج يؤهل الكوادر الخليجية في التغلب على تحديات 
نظم الرعـايـة الصحيــة في ضمـان استدامـة نظـام عالي 
األداء ضــد تزايــد الطلــب والعــرض مـن خــال التخطيــط، 

التنبؤ، وإدارة عمليات سلسلة التوريد.

يهـــدف البرنامج إلـــى تثقيف المشـــاركين بأحـــدث الطرق 
للترميـــز الطبـــي فـــي دول الخليـــج باســـتخدام اإلصـــدار 
الحـــادي عشـــر مـــن التصنيف الدولـــي لألمـــراض الخاص 

بمنظمة الصحة العالمية.

تدعـم  التـي  والخبـرات  الـــمعلومــــات  تبــــــادل  تــعزيـــــز 
االسـتفادة مـن التجـــارب السابقــة ودعــم وتعزيـــز الكـوادر 
الخليجـيـــة فـي الكشـــف المبكــــر واالستجابـــة المائمـــة 
والسـريعة لألحـداث الصحيـة والقدرة على رصد فاشيــــات 
األمـــراض الســـارية وتحديـــد ورصـد العوامـل التـي تمثـل 

خطرًا على األمن الصحي الخليجي.

البرامج التدريبية: 

نبذه عن البرنـــامــجاســم البرنـــامــج

96

196

116

مارس 2021
يونيو 2021

ابريل 2021

اغسطس 2021

عن بعد

عن بعد

عن بعد

إجمالي
408المتدربين

عدد
المتدربين

تاريخ
اإلقامة

آلية
جهة التعـــاونالحضور
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الــخــدمــات والـدعـــم

أبرز اإلنجازات

إدارة مخــزون المجلــس ومراقبتــه وحفــظ األصنــاف المســتودعية، وإمــداد إدارات 
وأقسام المجلس باالحتياجات وجرد المستودع دوريًا.

ــوازم  ــاث والل ــن احتياجــات اإلدارات واألقســام مــن المشــتريات والمــواد واألث تأمي
المختلفــة ومتابعــة عمليــة الشــراء لحيــن التوريــد والتأكــد مــن الكميــات واألنــواع 

والمواصفات كما وردت في طلبات الشراء.

تنظيــم عمليــات المراســات - مــن اســتام وتوزيــع المراســات الصــادرة والــواردة 
ومتابعة عمليات حفظها وتبويبها وتسجيلها في السجات الرسمية.

العالقات الحكومية والخدمات المساندة

1,447

825

123

إجمالي عدد المراجعين

خطابات واردة

خطابات صادرة

الـشــــــراء الـــداخــــلــــي

42

15 مليون ريال

166

عدد أوامر الشراء

التكلفة اإلجمالية

عدد الفواتير

7 مليون ريال التكلفة اإلجمالية

5 مناقصات منصة فرصة

250 ألف ريال التكلفة اإلجمالية
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تقنيـة المعلومـات

نبذه عن اإلدارة

تســهيل جدولــة وهيكلــة النظــام اإلداري وتطويــر البنيــة التحتيــة لجميــع األعمــال 
والنشــاطات فــي المجلــس وتحســين جــودة اإلجــراءات الداخلية لارتقــاء بالخدمات 

الخارجيــة، حيــث تعتبــر إحــدى الدعامــات الرئيســية فــي المجلــس.
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تسجيل المستحضرات
تقييم المنتجـات الطبيـة تصنيــف المنتجــات  والمصانع البيطرية

أبــــرز 
اإلنجازات 

تطويـر منصـة تعـاون    

تطوير نظام االجتماعات 
والمحاضر للجان التنفيذية 

والفنية والعلمية  

تطبيق وإعداد مركز بيانات 
احتياطي بمفهوم التعافي

 )Disaster Recovery( من الكوارث 
لضمان استمرارية األعمال 
  )Business Continuity( 
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العالقات العامة والتسويق

نبذه عن اإلدارة

ــن  ــة لنشــاطات المجلــس وجهــوده والتنســيق بي ــة اإلعامي العمــل علــى التغطي
دول األعضــاء فــي المجــال الصحــي والتوعــوي للمســاهمة فــي تعزيــز صحــة 

وســامة المواطنيــن والمقيميــن فــي دول المجلــس.
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4 إصدارات
 من مجلة

 صحة الخليج

كتابة وتحرير أكثر من 
25 خبرًا صحفيًا خاصًا 
بالمجلس ونشرها 
عن طريق الصحف 
الخليجية والعربية

12 إصدار
 من النشرة

الشهرية للمجلس

نشر وترويج
 المنتجات

 التوعوية للمجلس

المشاركة والتنظيمأبــرز اإلنجــاازات 
 في معرض

 إكسبو دبي 2020

تدشين موقع
 المجلس الجديد
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متابعين حسابات التواصل االجتماعي لعام 2021م 

39.4K96K2.4K

73.9K12.8K
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الشراكـــات االستراتيجيـــة لعــام 2021م
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وحدة المراجعة الداخلية

نبذه عن اإلدارة

أنشــأت وحــدة المراجعــة الداخليــة فــي المجلــس فــي مطلــع العــام 2020، لتقييــم 
كفــاءة وفعالّيــة الضوابــط واألنظمــة الرقابيــة الموضوعــة مــن قبــل المجلــس 

ومــن ثــم رفــع التقاريــر ذات العاقــة وفقــًا لمــا يتــم التوصــل إليــه مــن نتائــج.
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مهـام 
الــوحــدة

إعداد سجل المخاطر إلدارات وأقسام المجلس.

 بناء خطة المراجعة الداخلية.

إصــدار تقاريــر بشــكل ربــع ســنوي تتضمــن مراجعــة إدارات وأقســام مجدولــة ضمــن 

خطة المراجعة الداخلية المعتمدة.

إصــدار تقريريــن بشــكل نصــف ســنوي لمتابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة فــي 

تقارير المراجعة الربعية.

تقديــم خدمــات استشــارية ليســت ضمــن خطــة المراجعــة الداخليــة، وتكــون بنــاًء 

على طلب الجهة المتقدمة.

إدارة
 فحص الوافدين

إدارة
تقنية المعلومات

إدارة
الشراء الموحد

قسم
الــمـــالــيــــة

قسم
رأس المال البشري

تم مراجعة اإلدارات واألقسام التالية:
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 المركـز الخليجـي للوقايـة
مـن األمــراض ومكافحتـهــا
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اعتمــاد قـرار القــادة
لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء 
المركـز الخليجي للوقايــة من األمــراض 

ومكافحتها.
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االجتماع األول للمجلس 
اإلشرافي للمركز الخليجي 

للوقاية من األمراض ومكافحتها

اجتماعـات المجلـس اإلشرافـي للمركـز الخليجـي 
للوقاية من األمراض ومكافحتها 2021 

االجتماع الثاني للمجلس 
اإلشرافي للمركز الخليجي 

للوقاية من األمراض ومكافحتها

االجتماع الثالث للمجلس 
اإلشرافي للمركز الخليجي 

للوقاية من األمراض ومكافحتها

االجتماع الرابع للمجلس 
اإلشرافي للمركز الخليجي 

للوقاية من األمراض ومكافحتها
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األهــداف االستـــراتـيـجـيـــة    
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الــخـــاتـــمــــة 
فــي ختــام التقريــر الســنوي لمجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون و رغبــة فــي اطــاع 
أصحــاب المصلحــة و العمــوم، عــرض المجلــس فــي التقريــر الســنوي لعــام 2021م أعمالــه 

ومــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات فــي العــام المنصــرم.

وســوف يمضــي المجلــس بمســيرته الطموحــة لارتقــاء بخدمــات الرعاية الصحيــة لتحقيق 
األهــداف االســتراتيجية والمســاهمة فــي بنــاء الصحة المســتدامة بــدول المجلس.
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