
نبذة تعريفية عن 
مجلس الصحة الخليجي



يعتبــر مجلــس الصحــة منظمــة خليجيــة مســتقلة ترتبــط تنظيميــًا باألمانــة 
العامــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، تــم تأسيســه فــي صفــر مــن 

عــام 1396 هـــ )فبرايــر 1976م(. 
يهــدف المجلــس للتنســيق والتعــاون بيــن الدول األعضاء فــي المجاالت 
الصحيــة والعالجيــة والتوعويــة والتأهيليــة.  وتتمثــل رســالته فــي توحيــد 
جهــود الــدول األعضــاء لتحقيــق اســتراتيجية صحيــة خليجية موحدة تســمو 
للوصــول إلــى أعلــى مســتويات الصحــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي 

دول المجلس. 



منظمــة خليجيــة ذات مكانــة إقليميــة عالمية مرموقة، لها دور محوري، تســهم بفاعلية في تعزيز 
مســيرة التعاون والعمل الخليجي الصحي المشــترك لتحقيق أهداف الصحة المســتدامة.

النهــوض واالرتقــاء بمســتوى القطــاع الصحي فــي الدول األعضاء من خــالل تقديم المبادرات 
البنــاءة، واالســتجابة للقضايــا والتحديــات الصحيــة اإلقليميــة والعالميــة، ودعــم صناعــة القــرار 
ــن  ــاون والتكامــل بي ــز التع ــة، وتنســيق العمــل الخليجــي المشــترك لتعزي والسياســات الصحي

الــدول األعضــاء فــي المجــال الصحــي، بمــا يحقــق أهــداف المجلــس.

نبذة عن المجلس

رؤيتنا

رسالتنا



ــز مكافحــة األمــراض المعديــة والســارية  تعزي
فــي دول المجلــس والقضــاء عليهــا

وضــع وتطويــر االســتراتيجيات والسياســات رسم سياسة دوائية موحدة لدول المجلس
واألنظمــة الصحيــة الهادفــة

أوجــه  وتعميــق  والتكامــل  التنســيق  تحقيــق 
التعــاون فــي المجــاالت الصحيــة المختلفــة

واألبحــاث  الدراســات  تنفيــذ  و  تنســيق 
المشــتركة وتقديــم التوصيــات فــي المجاالت 

لصحيــة ا
ــدول األعضــاء مــن األمــراض  ــة ال ــز حماي تعزي

ــك ــد األنظمــة الخاصــة بذل الوافــدة وتوحي
اتخــاذ القــرارات بشــأن تشــكيل اللجــان الفنيــة 
إلجــراء الدراســات واألبحــاث وتنفيــذ البرامــج 

ــة الصحي

تحقيــق التنســيق والتكامــل فــي مجال الشــراء 
الموحــد والتســجيل المركزي

تنظيــم تبــادل الخبــرات فــي مجــاالت التعليــم 
والتدريــب الصحــي

فــي  المشــتركة  الصحيــة  المواقــف  توحيــد 
الدوليــة المحافــل 

مهام المجلس

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

المجلــس بــدول  المشــتركة 

تقييــم النظــم واالســتراتيجيات 
الرعايــة  مجــال  فــي  الحاليــة 
الصحيــة ودعــم التجــارب الناجحة

ــدول  ــن ال التعــاون والتنســيق بي
األعضــاء فــي المجــاالت الصحية 

الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة

بيــن  الصحــي  الوعــي  نشــر 
المواطنيــن والمقيميــن فــي 

المجلــس دول 

توفيــر دواء آمــن وفعــال وبجــودة 
عالية وأســعار مناســبة

االســتفادة مــن التجــارب العالمية 
التعــاون  وتعزيــز  والتنســيق 
الصحــي المجــال  الدولــي فــي 

رفــع قــدرات الكــوادر الصحيــة 
الوطنيــة فــي الــدول األعضــاء

إجراء البحوث الصحية  
الخليجية المشتركة 



تقوم أعمال المجلس على أربع ركائز رئيسية

التوعية

يقــوم المجلــس بإطــالق عدة 
حمــالت ربــع ســنوية للتوعيــة 
بظاهــرة صحيــة عامــة علــى 
المجلــس.  دول  مســتوى 
كمــا يقــوم المجلــس بنشــر 
توعويــة  صحيــة  معلومــات 
ــى مواقــع  فــي حســاباته عل
االجتماعــي  التواصــل 
الصحيــة  األحــداث  حــول 
المســتحدثة. باإلضافــة إلــى 
ــاج ونشــر محتــوى صحــي  إنت
تفاعلــي عبــر برامجــه الصحيــة 
ســالمتك  برنامــج  مثــل 

المفاهيــم. وتصحيــح 

الوقاية

بــدور  المجلــس  يســاهم 
ــة  ــق بالوقاي ــا يتعل هــام فيم
لألمــراض  االســتباقية 
المعديــة وبعــض األمــراض 
أمــن  تهــدد  التــي  األخــرى 
وســالمة دول المجلــس مــن 
خــالل اإلشــراف علــى مراكــز 
فحــص الوافديــن واعتمادهــا 
والئحــة  لشــروط  وفقــًا 
الكشــف الطبــي للوافديــن 
التعــاون  مجلــس  لــدول 

. لخليجــي ا

التطوير

ينظــم المجلس مجموعة من 
العمــل  وورش  المؤتمــرات 
دعــم  فــي  تســهم  التــي 
الصحــي  القطــاع  وتطويــر 
تطويــر  وكذلــك  الخليجــي 
الخليجيــة  الصحيــة  الكــوادر 
مــن  مجموعــة  خــالل  مــن 
كبرنامــج  المتقدمــة  البرامــج 
بنــاء القــدرات وبرنامــج بنــاء 
قــادة المســتقبل. باإلضافــة 
إلــى تأســيس وحــدة البحــوث 
الصحيــة المشــتركة والعمــل 
علــى بنــاء اســتراتيجية صحية 

مشــتركة. خليجيــة 

الدعم 
الصحي

ــى دعــم  يهــدف المجلــس إل
القطــاع الصحــي فــي دول 
الخليــج مــن خالل المســاهمة 
السياســات  توحيــد  فــي 
الصحيــة المشــتركة للتكامــل 
خطــة  وبنــاء  الــدول  بيــن 
تجانــس لرفــع الرقابــة فــي 
والعمــل  المجلــس  دول 
زيــادة عــدد الشــركات  علــى 
والمنتجــات المســجلة مركزيــًا 
باإلضافــة إلــى تفعيــل دور 
ونقــل  المشــتركة  اللجــان 
والممارســات  التجــارب 
ــدة إلــى دول المجلــس. الرائ



برنامج الشراء الموحد
يســعى مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون إلــى توحيــد 
ــة  ــوازم الطبي ــة واألجهــزة والل ــل المســتحضرات الصيدالني دلي
بهــدف الحصــول علــى مســتحضرات صيدالنيــة وأجهــزة ولوازم 
طبيــة آمنــة وفعالــة لخدمــة الــدول األعضــاء والجهات المشــاركة 

وتتحقــق فيهــا الضوابــط التاليــة:
جودة عالية  •  

أسعار عادلة  •  
كميات تغطي االحتياج  •  

توريد في الوقت المناسب  •  
توريد في المكان المناسب  •  
توريد من المصدر المناسب  •  

برنامج التسجيل المركزي
هــو برنامــج مركــزي موحــد يهــدف لتســجيل األدويــة )البشــرية 
مجلــس  فــي  الطبيــة  والمســتلزمات  واألجهــزة  والبيطريــة( 
الصحــة لــدول مجلــس التعــاون، للتأكــد مــن جــودة وفعاليــة 

وســالمة هــذه المنتجــات مــن خــالل عــدة برامــج فرعيــة:
1.  التسجيل الدوائي المركزي  

2.  تسجيل األجهزة والمستلزمات الطبية  
3.  تسجيل األدوية البيطرية  

4.  تسعير األدوية والمستحضرات الطبية  
واألجهــزة  )لألدويــة  التســويق  بعــد  مــا  متابعــة   .5  

الطبيــة( والمســتلزمات 
6.  تصنيف المنتجات  

برامج المجلس



برنامج فحص الوافدين
هــو برنامــج يعنــى باعتمــاد مراكــز صحيــة 
لفحــص الوافديــن فــي بلدانهــم لمعرفــة 
لياقتهــم الصحيــة لطبيعــة العمــل القادميــن 
مــن  خلوهــم  مــن  والتأكــد  أجلــه.  مــن 
األمــراض ، وبخاصــة األمــراض المعديــة أو 
بعــض األمــراض األخــرى التــي قــد تهــدد 

الخليجــي. المجتمــع  أمــن وســالمة 
تكمــن أهميــة البرنامــج فــي الحــد مــن دخول 
المجلــس مــن  لــدول  الحــاالت غيــر الئقــة 
خــالل فحــص جميــع المتقدميــن ويتــم إعادة 
فحــص الحــاالت الالئقــة مــرة أخــرى بــدول 
ــج الفحــص  ــة نتائ ــد مــن صح المجلــس للتأك

فــي بلــد المنشــأ.

  GCDC المركز الخليجي للوقاية من األمراض
هــو مركــز إقليمــي للصحــة العامــة يهــدف إلــى تعزيــز التعــاون فــي مجــال الصحــة العامــة 
ووضــع السياســات والمؤشــرات المشــتركة وتبــادل المعــارف بيــن جميــع الــدول األعضــاء. 
وهــو مركــز شــبه مســتقل يتبــع مجلــس الصحــة الخليجــي، يديــره مجلــس إشــرافي مــع 
التمثيــل المتســاوي لصانعــي القــرار الرئيســيين مــن الــدول األعضــاء. ويــرأس المركــز 
الخليجــي للوقايــة مــن األمــراض رئيــس تنفيــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل مجلــس الصحــة 
الخليجــي وبالتنســيق مــع المجلــس اإلشــرافي ليعمــل باســتقاللية كافيــة. وقــد أنشــئ 
مــن خــالل نهــج مرحلــي للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية وضمــان نجــاح المركــز علــى 

المــدى الطويــل.
الرؤية

مجتمع خليجي يتمتع فيه جميع األفراد بصحة جيدة في كل مرحلة من مراحل الحياة.
الرسالة

تعزيــز التنســيق وبنــاء المعرفــة وإنتــاج األدلــة للتمكيــن مــن الوقاية من األمــراض المعدية 
وغيــر المعديــة، والتخفيــف مــن حــاالت الطــوارئ الصحيــة العامــة، وتعزيــز المجتمعــات 

المحليــة الصحيــة فــي جميــع أنحــاء الخليــج.
األهداف

       • دعم تطوير برامج وممارسات تعاونية في مجال الصحة العامة
       • تعزيز التدريب اإلقليمي في مجال الصحة العامة

       • استخدام بيانات الصحة العامة لوضع مؤشرات صحية وبحوث خليجية مشتركة



انجازاتنا

تنفيــذ مشــروع المســح الصحــي العالمــي الخليجــي فــي خمــس دول 
مــن دول المجلــس وغيــره مــن المشــاريع الخليجيــة المشــتركة

تشكيل اللجنة الفنية الخليجية للتمريض

تشكيل اللجنة الفنية الخليجية للتمريض

إصدار العديد من المطبوعات التوعوية المختلفة

الحصــول علــى العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن مختلــف 
المؤسســات والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة

والمســتلزمات  األدويــة  لشــراء  إلكترونيــة  مناقصــة  أول  إطــالق 
الطبيــة

العمل على إطالق المركز الخليجي للوقاية من األمراض

طرح شراء موحد لألدوية واللقاحات البيطرية

طرح شراء موحد لألجهزة الطبية

توحيد دليل المخزون االستراتيجي لدول مجلس التعاون

تشكيل اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي المركزي

تشكيل اللجنة الخليجية لتسجيل األجهزة الطبية ومستلزماتها

تشكيل اللجنة الخليجية لتسعير المستحضرات الصيدالنية

برنامج فحص الوافدين

إنجاز أربع مراحل من البرنامج اإلذاعي التلفزيوني »سالمتك«

إصــدار العديــد مــن الخطــط واالســتراتيجيات الخليجيــة فــي 
الصحيــة المجــاالت  مختلــف 

إطــالق البرنامــج الخليجــي لمكافحــة العدوى وبرنامج الجودة وســالمة 
المرضى



جائزة مكافحة 
التدخين لعامين 

متتاليين

2003
2004 

جائزة اليوم 
العالمي للتدخين

200٩

جائزة قوس أوروبا 
الدولية للجودة من 

الفئة الذهبية

20١0

جائزة القارات 
الخمس العظمى 
للجودة واالمتياز

جائزة النجمة الدولية 
للقيادة والتمّيز في 

الجودة من الفئة 
البالتينية

جائزة الجمعية 
األوروبية ألبحاث 
الجودة ألفضل 

الممارسات

20١١

جائزة الجمعية 
السعودية للتوعية 

الصحية )حياتنا( في 
مجال النشر والترجمة

الجائزة العالمية للجودة 
واإلتقان واألداء 

النموذجي من الفئة 
البالتينية

جائزة الجودة واإلدارة 
الصحية المستدامة 
على مستوى الدول 

العربية

جائزة النجمة العالمية 
للريادة في الجودة 
من الفئة الماسية

20١2

أهم الجوائز



وسام االستحقاق 
من فخامة رئيس 

الجمهورية اللبنانية 
تقديرًا لجهود 
المجلس في 
تحسين وجودة 

الخدمات الصحية 
والنظم الصحية

الجائزة العالمية 
البالتينية 

التكنولوجية للجودة 
وأفضل اسم تجاري

جائزة الجمعية 
األوروبية ألبحاث 

الجودة

20١3

جائزة أوروبا الذهبية 
للجودة وشهادة ختم 
الجدارة لألداء عالي 
الجودة وأفضل رضا 

للعمالء

جائزة النزاهة العربية 
ألبرز األعمال واإلنجازات

20١4

جائزة العصر 
الجديد للتكنولوجيا 

واالبتكار والجودة

جائزة تاج الجودة 
الدولية من الفئة 
الماسية والبالتينية

جائزة الصحة العربية 
لالبتكار واإلنجاز 

في صناعة الرعاية 
الصحية على 

مستوى الشرق 
األوسط

جائزة الجودة 
العالمية لالتقان 
واألداء المثالي

جائزة التمّيز 
واإلبداع

20١٥

جائزة مكافحة التبغ

20١٩

جائزة المفتاح الذهبي 
التحاد المستشفيات 

العربية

2022



تواصل معنا

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
المملكة العربية السعودية - الرياض

حي السفارات - مقابل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
ص.ب 7431 - الرمز البريدي 11462

info@ghc.sa االستفسارات العامة
drug.registration@ghc.sa التسجيل المركزي

md.registration@ghc.sa التسجيل المركزي لألجهزة الطبية
g.purchase@ghc.sa الشراء الموحد

pr@ghc.sa العالقات العامة والتسويق

هاتف: 920020885
فاكس: 00966114885266




























































































