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الملتقى األول إلتحاد المستشفیات العربیة

إلتحاد  األول  الملتقى  انعقد  فرنجیة  سلیمان  األستاذ  لبنان  في  العامة  الصحة  وزیر  معالي  برعایة 
المستشفیات العربیة في فندق فینیسیا انتركونتیننتال - بیروت یومي ۱۸ - ۱۹ حزیران ۲۰۰۳. 

تركزت محاور ھذا اللقاء حول أھداف االتحاد وقوانینھ وانظمتھ، والسیاحة الصحیة بین الدول العربیة، 
وتنمیة الموارد، والتواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات االستشفائیة وفیما بینھا، وبرامج االعتماد 
للمراكز الصحیة، والكفاءة االداریة وضبط النفقات، والحفاظ على الجودة واالستعمال الرشید للتقنیات 
یشجع  مما  االستشفائیة،  واالخالقیة  علیھا،  والمحافظة  العاملة  البشریة  القوى  وتطویر  الحدیثة، 

المستشفیات على اإلنتساب واإلتحاد.

شھد الملتقى ۹ جلسات، ساھم في كل واحدة منھا مجموعة من األطباء واإلداریین، واخصائیین في 
شتى الحقول المعنیة بالصحة بأبحاثھم ودراساتھم، كما شارك في الجلسات عدد من الوزراء والنواب 
الصحة  منظمة  ممثلین عن  العربیة،  الدول  في  الصحة  ممثلین عن وزارات  اللبنانیة،  الحكومة  في 
الدولي  اإلتحاد  معنیة،  صحیة  ھیئات  رؤساء  العربیة،  الدول  وجامعة  االسكوا  ومنظمة  العالمیة 
للمستشفیات وإتحاد اطباء العرب. وقد رافق المؤتمر معرٌض صحٌي متخصص لعدد من اإلدارات 

والمؤسسات الطبیة والصحیة.

وإثر انتھاء الملتقى، صدرت المقررات والتوصیات التالیة:
۱ - التواصل الدائم واإلستعانة مع وزراء الصحة العرب من خالل الجامعة العربیة ومنظمة اإلسكوا، 
بغیة تنمیة الصحة في جمیع الدول العربیة من خالل تسھیل تبادل جمیع االنجازات واالفكار في سیاسة 

وادارة الخدمات في الحقل الصحي.
۲ - استمرار التعاون وتشجیع الدور االجتماعي والتعلیمي للمستشفیات العربیة ونشر االبحاث الى 

جانب دورھا العالجي مع استعداد منظمة الصحة العالمیة لدعم كافة خطوات االتحاد.
۳ - متابعة تطویر الموقع  االلكتروني لنشر كل ما یحقق من اھداف مرجوة.

٤ - تنمیة تبادل الخدمات الصحیة واإلداریة والمعلوماتیة والتعلیمیة بین المستشفیات العربیة وتعزیز 
السیاحة الصحیة بالتعاون مع اتحاد األطباء العرب وجمیع الھیئات المعنیة في الصحة.

٥ - حّث المستشفیات العربیة على اعتماد السبل الحدیثة للحفاظ على جودة الخدمات الطبیة توصالً 
الى كفاءة التخصصیة  الى تحقیق أسس اإلعتمادیة العربیة للمستشفیات Accreditation وصوالً 

.Arab Hospital Board اإلستشفائیة العربیة
٦ - وضع نظام معلوماتي موحد لجمیع المستشفیات والمؤسسات الصحیة العربیة.

۷ - اصدار نشرة فصلیة عن  المستجدات التقنیة واإلداریة الصحیة ونشاطات اإلتحاد.
وجمیع  بالصحة  المعنیة  المؤسسات  كافة  على  ویوزع  لیعمم  العربیة  المستشفیات  دلیل  انشاء   -  ۸

المستشفیات العربیة لتسھیل التعاون في ما بینھا.
۹ - تعیین السید عادل سعید الشامسي المدیر التنفیذي لمدینة دبي الطبیة أمیناً عاماً لإلتحاد إضافة الى 

تعیین سلك اداري من اجل متابعة التوصیات وكل ما من شأنھ تحقیق اھداف االتحاد.
۱۰ - عقد ملتقیات سنویة وقد تقرر ان یكون ملتقى االتحاد لسنة ۲۰۰٤ بتاریخ ۲۲ - ۲۳ - ۲٤ نیسان 

۲۰۰٤ في دولة االمارات المتحدة في مدینة دبي.

توصیات



اقام إتحاد المستشفیات العربیة بتاریخ ۲۹ - ۳۰ مایو ۲۰۰٤  بالتعاون مع مدینة دبي الطبیة ملتقاه الثاني 
في مدینة دبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة برعایة الفریق أول سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ممثالً بمعالي وزیر الصحة السید حمد عبد الرحمن المدفع وبمشاركة وحضور معالي وزیر الصحة في 
دولة الكویت  الدكتور محمد أحمد جارهللا، ومعالي وزیر السیاحة في الجمھوریة اللبنانیة الدكتور علي 
العبدهللا والمدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة معالي الدكتور حسین الجزائري وممثل األمانة العامة 
لجامعة الدول العربیة  الدكتور حسین حمودة  وممثل كل من البنك الدولي الدكتور سامح السحرتي، 
ومدیر جامعة ھامبورغ في المانیا ، ورئیس إتحاد األطباء العرب ممثالً بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،  

وبتنظیم من شركة "مناسباتكم  " الشركة التنظیمیة والترویجیة ألعمال اإلتحاد،

تخلل الملتقى مؤتمر إلدارة الصحة حمل عنوان : " الرعایة الصحیة تحت المجھر" ومؤتمر طبي 
لألدوات  متخصص  معرض  إلى  إضافًة  السكري"،  لمرض  العربي  العالم  "مكافحة  حول  علمي 

والمعدات الصحیة والطبیة لشركات عالمیة 
وبنتیجة أعمال المحاضرین والمؤتمرین الذین جاوز عددھم ٦۰ محاضراًً، والمداخالت العدیدة التي 

تخللتھا ، صدرت التوصیات التالیة:
۱ - التأكید على أھمیة التنمیة الصحیة في البالد العربیة في مجاالت الرعایة الصحیة واإلستشفاء 
والدواء والموارد البشریة والتكنولوجیا، وتوفیر عنایة صحیة الئقة بكلفة عادلة لتصبح في متناول 

الجمیع.
۲ -  تأمین كافة شروط الجودة والسالمة العامة للمستشفیات العربیة وإعتماد المقاییس الموحدة النظمة 

اإلتحاد Accreditation ومراقبة تطبیقھا على أفضل وجھ 
إتفاقات  والسعي إلبرام  الصحي  الشأن  تتعاطى  التي  المؤسسات  بین  والتبادل  التعاون  تكریس   -  ۳
بین  التواصل  وتفعیل  البعض  بعضھا  بین  الصحیة  الحدود  وفتح  العربي  العالم  دول  بین  صحیة 

المستشفیات وغیرھا من المؤسسات المعنیة.
٤ - التأكید على ضرورة اإلستفادة من التقدم الھائل والمتسارع في مجاالت التكنولوجیا والبرمجة 
والنشاطات  الخدمات  لتسویق  إستعمالھا  وترشید   Telemedicine واإلتصاالت  والمعلوماتیة 

اإلستشفائیة إقلیمیاً ودولیاً.
٥ - تفعیل العمل بمقتضیات السیاحة الصحیة في كافة المجاالت العالجیة والتأھیلیة والتعلیمیة بین 

جمیع الدول العربیة
٦ - إنشاء قاعدة معلومات شاملة عن الصحة والتقدیمات الصحیة في العالم العربي. وفي ھذا السیاق، 
التوجھ نحو الدول العربیة لبناء الخریطة الصحیة الشاملة للمنطقة تحضیراً لمراحل العولمة  وفتح 

األسواق. 
وخلص المؤتمرون إلى األھمیة البالغة للمواضیع المطروحة على بساط البحث التي صدرت عنھم 
والتي سترفع إلى معالي وزراء الصحة  في الدول العربیة وإلى جمیع المعنیین بالشأن الصحي من 
منظمات وجمعیات ومؤسسات عامة وخاصة، بحیث تتم متابعة مراحل تنفیذھا خالل المؤتمر الثالث 

لإلتحاد الذي سیعقد في العام ۲۰۰٥ في بیروت برعایة جامعة الدول العربیة. 

الملتقى الثاني إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



برعایة كریمة من فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة العماد امیل لحود، أقام إتحاد المستشفیات العربیة 
ملتقاه الثالث بتاریخ ۱٥ - ۱۷ حزیران- یونیو ۲۰۰٥ في بیروت، وقد مّثل  فخامة الرئیس معالي وزیر 
الصحة العامة والشؤون اإلجتماعیة الدكتور محمد جواد خلیفھ، ومعالي وزیر المالیة واإلقتصاد والتجارة 
األستاذ دمیانوس قطار ممثالً دولة رئیس مجلس الوزراء نجیب میقاتي واألستاذ أنطوان خوري ممثالً 
دولة رئیس مجلس النواب نبیھ بري وبحضور معالي وزیر الصحة السوري الدكتور ماھر الحسامي، 
معالي السیدة لیلى الصلح ممثلة سمو األمیر الولید بن طالل، المدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة 
معالي الدكتور حسین الجزائري، ممثل األمانة العامة لجامعة الدول العربیة الدكتور حسین حمودة، السید 
آالن كولومب رئیس الھیئة الصحیة العلیا في فرنسا، ممثلین عن وزارة الصحة البحرینیة، األردنیة، 
JF Cham- المصریة، الكویتیة، ممثلین عن جامعة ھامبورغ األلمانیة، جامعة تولوز الفرنسیة، جامعة
pollion ، الجامعة األمیركیة في بیروت ، إضافًة إلى سفراء بعض الدول العربیة وبتنظیم من شركة 

"مناسباتكم" الشركة التنظیمیة والترویجیة ألعمال اإلتحاد.

تخلل الملتقى مؤتمران أحدھم عن اإلدارة الرشیدة في الصحة وثانیھم عن: " الجودة، سالمة المریض 
والطبیة  الصحیة  والمعدات  لألدوات  متخصص  معرض  إلى  إضافة  المعدیة"،  األمراض  ومكافحة 

لشركات عالمیة وعربیة، 
وبنتیجة أعمال المحاضرین والمؤتمرین والمداخالت العدیدة التي تخللتھا، صدرت التوصیات التالیة:

۱ - التوجھ بالشكر الجزیل لفخامة رئیس الجمھوریة العماد امیل  لحود على رعایتھ الملتقى الثالث 
ودعمھ المعنوي لھ والذي توقف عندھما اإلتحاد بتحیة إجالل وتقدیر وشكر على منحھ أوسمة للدكتور 

فوزي عضیمي والسید عادل سعید الشامسي.
۲ - توجیھ الشكر لمعالي الوزراء العرب الممثلین وذلك لدعمھم ومساھمتھم في إنجاح ھذه التظاھرة 
الصحیة وخاصًة إلى كل من وزیر الصحة السوري الدكتور ماھر الحسامي، وكذلك وزیر الصحة 

اللبناني الذي بإھتمامھ الدؤوب ومتابعتھ تحقق ھذا الملتقى.
۳ - التأكید على دور المستشفیات العربیة في تعزیز صحة المجتمع

٤ - تبني میثاق أخالقي للقطاع اإلستشفائي یؤكد على ضمانة حقوق المریض
٥ - التأكید على دور المستشفیات في التدریب والتعلیم الطبي اإلداري المستمر

٦ - متابعة توحید أسس المعاییر العربیة لجودة الخدمات الصحیة
۷ - إنشاء بنك للمعلومات والبیانات عن المستشفیات العربیة (شبكة المعلومات)

۸ - العمل على مراجعة وتطویر نظام التراخیص للمستشفیات الخاصة
۹ - التكامل بین المستشفیات الحكومیة والخاصة وإعطاء األولویة للسیاحة العالجیة

۱۰ -  إنشاء جائزة سنویة للمستشفى المتمیزة في العالم العربي

الملتقى الثالث إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



الملتقى الخامس إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

برعایة كریمة من فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة العماد امیل لحود، أقام إتحاد المستشفیات العربیة 
ملتقاه الخامس بتاریخ ۳۱  یولیو - ۲ اغسطس ۲۰۰۷ في بیروت ، وقد مثل فخامة الرئیس معالي وزیر 
الصحة العامة الدكتور محمد جواد خلیفھ بحضور معالي الدكتور حسین الجزائري المدیر اإلقلیمي 
لمنظمة الصحة العالمیة ، ممثل األمانة العامة لجامعة الدول العربیة السید حاتم الروبي، امین عام الرابطة 
العربیة إلدارة الجودة الصحیة الدكتور علي ابو قرین، ممثلین عن وزارة الصحة اإلماراتیة،  الكویتیة 
والمصریة، إضافًة إلى سفراء بعض الدول العربیة والعدید من النقابات والجمعیات والمؤسسات الطبیة 

والصحیة وبتنظیم من "مناسباتكم" الشركة التنظیمیة والترویجیة ألعمال اإلتحاد .

تخلل حفل اإلفتتاح تقلید وسام األرز الوطني من رتبة فارس منحھا فخامة رئیس الجمھوریة العماد 
العالمیة  الصحة  لمنظمة  اإلقلیمي  المدیر  الجزائري  حسین  الدكتور  معالي  من  كل  الى  لحود  امیل 
والمھندس صبحي البترجي رئیس مجموعة مستشفیات السعودي األلماني والدكتور علي ابو قرین 

امین عام الرابطة العربیة إلدارة الجودة الصحیة وذلك لجھودھم ودعمھم للمسیرة الصحیة العربیة.

الوطن  في  الصحیة  األزمات  إدارة  عنوان"  وحمل  الصحیة  لإلدارة  واحد  مؤتمرین  الملتقى  تخلل 
إلى معرض متخصص  ، إضافًة  المستشفى"  في  "الجودة والسالمة   : العربي" وطبي حمل عنوان 
الذین  والمؤتمرین  المحاضرین  أعمال  وبنتیجة   ، والطبیة  الصحیة  والمؤسسات  والمعدات  لألدوات 

جاوز عددھم ٤٥ محاضراًً، والمداخالت العدیدة التي تخللتھا ، صدرت التوصیات التالیة:

۱ - التوجھ بالشكر الجزیل لفخامة رئیس الجمھوریة العماد امیل لحود على رعایتھ الكریمة للملتقى 
الخامس ودعمھ المستمر وتبنیھ لھ وإصراره على أن یعقد سنویاً في لبنان وبرعایة الرئاسة.

۲ - توجیھ الشكر لمعالي وزراء الصحة العرب وذلك لدعمھم ومساھمتھم في إنجاح ھذه التظاھرة 
الصحیة وخاصة إلى معالي وزیر الصحة اللبناني الذي بإھتمامھ الدؤوب ومتابعتھ تحقق النجاح لھذا 

الملتقى.
۳ - توجیھ الشكر لجامعة الدول العربیة وعلى رأسھا السید عمرو موسى والسفیرة الدكتورة نانسي 
باكیر واألستاذ حاتم الروبي على دعمھا للملتقى السنوي و إصدارھا  "أداة اإلعتماد العربیة للمؤسسات 

الصحیة ".
٤ - توجیھ الشكر لداعمین الملتقى مجموعة مستشفیات السعودي األلماني، والى كافة العارضین التي 
الدكتور فوزي عضیمي  اإلتحاد  لرئیس  الملتقى. كما وجھ شكره  لما تحقق ونجح ھذا  لوال دعمھم 

وأعضاء الھیئة اإلداریة والمستشارون المنتدبین لمتابعتھم الدؤوبة إلنجاح ھذا الملتقى.
لبنان  بھا  یمّر  التي  الدقیقة  الظروف  الوقت رغم  ھذا  في  المؤتمر  تنظیم  أن  الحضور  إعتبر    -  ٥
والشركة  التنظیمیة  اللجنة  الى  واإلعجاب  الشكر  وجھ  وقد  التحدي  مستوى  على  إنجازاً  والمنطقة 
وعلى  التنظیم  وحسن  والكفاءة  اإلختصاص  أصحاب  من  الحاضرون  اثنى  التي  للملتقى  المنظمة 
البرنامج العلمي للملتقى الذي وضع خبرة المؤسسات الصحیة اللبنانیة في إدارة األزمة عنواناً لتبادل 

المعرفة والخبرة العملیة.



٦ -  أشاد الحضور بتوجھات وزراء الصحة العرب نحو تبني وثیقة "أداة اإلعتماد العربیة للمؤسسات 
الصحیة " وحّث جمیع الجھات ذات العالقة على تبنیھا وتطبیق ما جاء فیھا. على ان یقوم اإلتحاد 

بنشرھا وتعمیمھا على القیمین على القطاع الصحي العربي من اجل تحقیق أھدافھا. 
۷ -  تبني الطلب من الجامعة العربیة من خالل المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب إلعتماد 

لجنة دائمة إلدارة ومجابھة المخاطر واألزمات الصحیة.
۸ -  إعتماد اإلتحاد كجھة راعیة وتنفیذیة من خالل أعضاءھا وإتصاالتھا لتحقیق ما یلي :

أ -التأكید على إستمراریة مسیرة الجودة واإلعتماد في كل البلدان العربیة وتشجیع البرامج الوطنیة في 
اإلعتماد وخلق كوادر قادرة على إدارة ھذه البرامج وتنفیذھا في البلدان العربیة.

ب - نشر ثقافة السالمة والجودة في المستشفیات وتبني األھداف العربیة لسالمة المرضى.
 ، اإلزمات  إدارة  في مجال  المؤھلة  العربیة  القدرات  بناء  في  أكبر  بدور  القیام  إمكانیة  دراسة  ت - 
الجودة، سالمة المرضى ، اإلعتماد وإدارة المستشفیات وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات المھنیة 

واألكادیمیة المختصة في ھذا المجال.
ث - التأكید على ضرورة إقامة المؤتمرات والدورات والندوات وحلقات التدریب المتخصصة في سائر 

الدول العربیة وفي كافة المجاالت الصحیة العربیة .
وذلك  اللبنانیة  الصحیة  الخدمات  مستوى  رفع  في  والمساھمة  المشاركة  اجل  من  اإلتحاد  دعم   -  ۹
دعمھا إلعادة  في  للمساھمة  الموارد  المتضررة وحشد  الصحیة  للمؤسسات  الحالي  الوضع  بدراسة 

تأھیلھا.
۱۰ - دعوة جمیع المؤسسات الصحیة العربیة العامة والخاصة واألھلیة للمشاركة الفعالة في أعمال 

ونشاطات اإلتحاد كونھ ممثالً لجمیع المؤسسات الصحیة العربیة .
۱۱ - قرر اإلتحاد عقد "المؤتمر الدوري الصحي إلتحاد المستشفیات العربیة"  في شرم الشیخ في 
شھر مارس 2008  خالل إنعقاد مجلس وزراء الصحة العرب برعایة معالي األستاذ عمرو موسى 
والمكتب  العالمیة  الصحة  لمنظمة  اإلقلیمي  المكتب  مع  وبالتعاون  العربیة  الدول  جامعة  عام  امین 
التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، على ان یعقد ایضاًً في الدول العربیة األعضاء. 
۱۲ - تأكید على إقامة الملتقى السادس لعام 2008  في بیروت وفي الفترة الواقعة بین شھري یونیو 

ویولیو.

الملتقى الخامس إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



الملتقى السادس إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

برعایة معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة السید عمرو موسى، نّظم إتحاد المستشفیات العربیة 
مؤتمره الدوري  Medhealth Sharm Sheikh 2008 في الفترة من ٥ إلى ٦ مارس ۲۰۰۸ 
في فندق شیراتون - شرم الشیخ – مصر بالتزامن مع إنعقاد مجلس وزراء الصحة العرب وبالتعاون 
مع جامعة الدول العربیة، منظمة الصحة العالمیة، والمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب، 
الخدمات  لجودة  العربیة  والرابطة  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  وزراء  لمجلس  التنفیذي  والمكتب 
ألعمال  والترویجیة  التنظیمیة  الشركة  والمعارض"  للمؤتمرات  "مناسباتكم  من  وبتنظیم  الصحیة 

اإلتحاد.
شارك ما یناھز ٤٥۰ شخص في أعمال ھذا المؤتمر جاؤوا من جمیع الدول العربیة وناقشوا حوالي 
۲۰ عنواناً طبیاً على مدار أیام المؤتمر باإلضافة إلى ھیئات جامعة الدول العربیة ومنظمة الصحة 
المستشفیات  التعاون والعدید من  التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس  المكتب  العالمیة، 

العربیة الخاصة والحكومیة.
بجلسة  وبدأ  والطبیة،  الصحیة  والمؤسسات  والمعدات  لألدوات  متخصٌص  معرٌض  الحدث  تخلل 
السودان   – األردن  لبنان-  الكویت-   – اإلمارات  السعودیة –  من  كل  في  الصحة  لوزراء  إفتتاحیة 
والبحرین ناقشوا خاللھا جودة الخدمات الصحیة في الوطن العربي بین الواقع والتطلعات. كما شّرف 
المؤتمر حضور معالي األستاذة الدكتورة نانسي باكیر – وزیرة الثقافة في المملكة األردنیة الھاشمیة 
العاملین في القطاع  بین  مما خلق تواصالً  الدول العربیة سابقاً  واألمین المساعد ألمین عام جامعة 
الصحي العربي وتم التأكید على الجودة عنواناً للصناعة الصحیة واإلستثمار الصحي كعنوان للتنمیة.

وقد خرج المؤتمر بالتوصیات التالیة:
۱ - الترحیب  بوزراء الصحة العرب الذین شّرفوا المؤتمر بحضورھم ومشاركتھم في الندوة التي 
أقیمت من ضمن فعالیات المؤتمر وتوجیھ الشكر الجزیل لمعالي األمین العام لجامعة الدول العربیة 
السید عمرو موسى على رعایتھ  الكریمة للمؤتمر ودعم الجامعة المستمر لنشاطات إتحاد المستشفیات 
العربیة باإلضافة إلى توجیھ الشكر لكل من الدكتور حسین الجزائري على دعمھ وحضوره إضافة 
الى كافة الجھات المتعاونة والداعمین وكافة العارضینمن أجل إنجاح ھذا اللقاء،  كما تم توجیھ الشكر 
الجزیل لرئیس اإلتحاد الدكتور فوزي عضیمي والى أعضاء اللجنة الفنیة للمشروع العربي لتحسین 

جودة المرافق الصحیة والى الشركة المنظمة للمؤتمر لمتابعتھم الدؤوبة إلنجاح ھذا المؤتمر
۲ - اإللتزام "بنشر ثقافة الجودة" في المجتمعات العربیة وإعتبارھا مسؤولیة بین الھیئات الحكومیة 

واألھلیة في القطاعین الخاص والعام
۳ - الترحیب بالمشروع العربي لتحسین جودة المرافق الصحیة والدعوة على تبنیھ من وزراء الصحة 
مرجعیاً  معیاراً  وإعتبارھا  العربیة  اإلعتماد  برامج  لتطبیقات  والداعمة  المؤھلة  الھیئات  إیجاد   -  ٤

للجودة وتطبیق المعاییر العربیة  في المؤسسات الصحیة العربیة
٥ - إنعقاد المؤتمر الدوري القادم إلتحاد المستشفیات العربیة بالتزامن مع اإلجتماع السنوي لمجلس 
وزراء الصحة العرب بناًء على طلب الوزراء المشاركین في المؤتمر وعلى توصیة صدرت من 
أن إجتماع وزراء الصحة العرب لعام  رئیس المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب علماً 

۲۰۰۹ ُحّدد مكانھ في دمشق – سوریا



الملتقى السابع إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

إتحاد  نّظم  الحسامي،  ماھر  الدكتور  السوریة  العربیة  الجمھوریة  في  الصحة  وزیر  معالي  برعایة 
المستشفیات العربیة مؤتمره الدوري السابع   Medhealth Damascus  ۲۰۰۹ في الفترة من 
السنوي  بالتزامن مع اإلنعقاد  الشام – دمشق – سوریا  إیبال  فندق  الى ۱۲ مارس ۲۰۰۹ في   ۱۱
لمجلس وزراء الصحة العرب وبالتعاون مع جامعة الدول العربیة، منظمة الصحة العالمیة، وزارات 
لمجلس وزراء  التنفیذي  المكتب  العرب،  الصحة  لمجلس وزراء  التنفیذي  المكتب  العربیة،  الصحة 
الصحة لدول مجلس التعاون والرابطة العربیة لجودة الخدمات الصحیة ، إضافة الى النقابات العربیة 
والمعارض"  للمؤتمرات  "مناسباتكم  وبتنظیم من  وماھنالك  والتمریض  اإلستشفاء  بالصحة،  المعنیة 

الشركة التنظیمیة والترویجیة ألعمال اإلتحاد.

بلغ عدد المشاركین في أعمال ھذا المؤتمر ما یزید عن ۷۰۰ شخص جاءوا من جمیع الدول العربیة 
وناقشوا حوالي 35 عنواناً طبیاً على مدار أیام المؤتمر باإلضافة إلى ھیئات جامعة الدول العربیة 
ومنظمة الصحة العالمیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون والعدید من 

المستشفیات العربیة الخاصة والحكومیة.
تخلل الحدث معرٌض متخصٌص لألدوات والمعدات والمؤسسات الصحیة والطبیة والدوائیة.

بدأ المؤتمر بجلسة إفتتاحیة حضرھا ۱۳ وزیر صحة من كل من السعودیة – اإلمارات – الكویت- 
لبنان- األردن – السودان – سوریا – سلطنة عمان – الصومال – العراق وفلسطین وممثلون عن 
الرعایة  صناعة  مستقبل  خاللھا  ناقشوا  والیمن  القمر  جزر  التونسیة،  البحرینیة،  الصحة  وزارات 
سعادة  المؤتمر حضور  كما شّرف   ، والمستقبل  التحدیات  الواقع،  بین  العربي  الوطن  في  الصحیة 
السفیرة سیما بحوث األمین العام المساعد لقطاع الشؤون اإلجتماعیة بجامعة الدول العربیة، والمدیر 

العام للمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفیق خوجھ .
إن ھذا الحضور خلق تواصالً عظیماً بین العاملین في القطاع الصحي العربي وتم التأكید على الجودة 
عنواناً للصناعة الصحیة وعلى وضع الرعایة الصحیة األولیة وتطبیق نموذج طب األسرة في قمة 

األولویات للمساھمة في تطویر النظم الصحیة ومتابعة موضوع سالمة المرضى.

وقد أكد المؤتمر على التوصیات التالیة:
۱ - الترحیب بوزراء الصحة العرب الذین شّرفوا المؤتمر بحضورھم ومشاركتھم في الحوار المفتوح 
الذي أقیم من ضمن فعالیات المؤتمر وتوجیھ الشكر لراعي المؤتمر، إضافة الى رئیس الحوار معالي 
الدكتور عبدهللا بن عبد العزیز الربیعة معالي وزیر الصحة السعودي ومدیر الحوار سعادة المدیر العام 
للمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفیق خوجھ، ولجامعة الدول 
العربیة بشخص سعادة السفیرة سیما بحوث لدعم الجامعة المستمر لنشاطات إتحاد المستشفیات العربیة 
باإلضافة إلى توجیھ الشكر لكل من الدكتور حسین الجزائري على دعمھ وحضوره إضافة الى كافة 
الجھات المتعاونة من أجل إنجاح ھذا اللقاء وتوجیھ الشكر لداعمي الملتقى مدینة حمد الطبیة، جمعیة 
المستشفیات الخاصة في األردن،  إضافة الى الداعمین العلمیین والى كافة العارضین كما تم توجیھ 



الملتقى السابع إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

الشكر الجزیل لرئیس اإلتحاد الدكتور فوزي عضیمي الذي لوال مثابرتھ وإصراره على النجاح لما 
وصل ھذا الحدث لھذا الرقّي والى الشركة المنظمة للمؤتمر لمتابعتھم الدؤوبة بالرغم من كل التحدیات 

التي واجھتھم إلنجاح ھذا المؤتمر.
الصحیة  الرعایة  التي ركزت على وضع  العرب  الصحة  -التأكید على توصیات مجلس وزراء   ۲
األولیة وتطبیق نموذج طب األسرة في قمة أولویاتھا للمساھمة في تطویر النظم الصحیة القائمة على 
المساواة والعدالة اإلجتماعیة، كما ركزت على أھمیة تطبیق أداة اإلعتماد العربیة إضافًة إلى تشجیع 

تبادل الخبرات والكفاءات العربیة لتعزیز وتطویر مھنة التمریض.
۳ - إكمال مسیرة اإلتحاد "بنشر ثقافة الجودة" في المجتمعات العربیة وإعتبارھا مسؤولیة بین الھیئات 

الحكومیة واألھلیة في القطاعین الخاص والعام.
٤- االستمرار في دعم المشروع العربي لتحسین جودة المرافق الصحیة والدعوة على بدء تطبیقھ في 

المستشفیات العربیة.
٥ - إنعقاد الملتقى الثامن القادم إلتحاد المستشفیات العربیة في القاھرة في األسبوع الثاني من شھر 

مارس ۲۰۱۰ متزامناً مع إجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.



الملتقى الثامن إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

برعایة معالي األستاذ عمرو موسى أمین عام جامعة الدول العربیة ، نّظم إتحاد المستشفیات العربیة 
مؤتمره الثامن  Medhealth Cairo  ۲۰۱۰ في الفترة من ۱۰ الى ۱۱ مارس ۲۰۱۰ في   فندق 
سمیرامیس انتركونتیننتال – القاھرة - مصر بالتزامن مع إنعقاد الدورة ۳٤ لمجلس وزراء الصحة 
العرب وبالتعاون مع جامعة الدول العربیة، منظمة الصحة العالمیة، والمكتب التنفیذي لمجلس وزراء 
الصحة العرب، والمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والرابطة العربیة لجودة 
الخدمات الصحیة ، إضافة الى النقابات الصحیة العربیة وبتنظیم من "مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض" 

الشركة التنظیمیة والترویجیة ألعمال اإلتحاد.

وقد كان عدد المشاركین كبیراً توزع على أصحاب ومدراء المؤسسات الصحیة العربیة من ۱٦ دولة 
عربیة شاركوا في أعمال ھذا المؤتمر وناقشوا حوالي ۲۱ عنواناً في اإلدارة الصحیة على مدار أیام 
المؤتمر باإلضافة إلى ھیئات جامعة الدول العربیة ومنظمة الصحة العالمیة، المكتب التنفیذي لمجلس 

وزراء الصحة في دول مجلس التعاون والعدید من المستشفیات العربیة الخاصة والحكومیة.
تخلل الحدث معرٌض متخصٌص لألدوات والمعدات والمؤسسات الصحیة والطبیة .

بدأ المؤتمر بجلسة إفتتاحیة حضرھا وزراء صحة كل من قطر – لبنان- لیبیا - األردن – السودان – 
سوریا – فلسطین وممثلین عن اإلمارات –  المغرب – الكویت ...، إضافة لمشاركة سعادة السفیرة 
سیما بحوث األمین المساعد ألمین عام جامعة الدول العربیة ، والمدیر العام للمكتب التنفیذي  لمجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفیق خوجھ  ومنظمة الصحة العالمیة ناقشوا خاللھا 
مستقبل المستشفى العربي لعام ۲۰۱٥ وإنعكاسات األزمة المالیة على الرعایة الصحیة، إضافة الى 
مواضیع عدیدة مثل كیفیة إدارة األزمات و مستقبل الرعایة الصحیة نحو الالمركزیة أو الخصخصة 

وما ھنالك..

إن ھذا الحضور خلق تواصالً عظیماً بین العاملین في القطاع الصحي العربي وتم التأكید على الدعوة 
لتطبیق الالمركزیة فى إدارة المستشفیات العربیة من خالل خصوصیة كل مستشفى أو مركز من 
إتخاذ السیاسات اإلداریة المناسبة لھا وكذلك إستخدام المعلوماتیة فى المجال الطبى وأھمیتھا فى عملیة 
دعوة  وعلى  الصحیة  للصناعة  عنواناً  الجودة  على  التأكید  كذلك  العربیة،  المستشفیات  تطویر 
المستشفیات العربیة إلى زیادة معدالت الرعایة للسیدات الحوامل وتوفیر الوالدات اآلمنة لھن وذلك 

ضمن رعایة صحة المرأة.

وقد خرج المؤتمر بالتوصیات التالیة:
۱ - الترحیب بوزراء الصحة العرب الذین شّرفوا المؤتمر بحضورھم ومشاركتھم في الحوار المفتوح 
الذي أقیم من ضمن فعالیات المؤتمر وتوجیھ الشكر لكل الجھات الداعمة ولراعي المؤتمر، إضافة 
الى رئیس الحوار معالي السید محمد محمود الحجازي معالي وزیر الصحة اللیبي ورئیس المكتب 

التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب ومدیر الحوار سعادة المدیر العام للمكتب التنفیذي  لمجلس



الملتقى الثامن إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفیق خوجھ ، ولجامعة الدول العربیة بشخص سعادة 
السفیرة سیما بحوث لدعم الجامعة المستمر لنشاطات إتحاد المستشفیات العربیة باإلضافة إلى توجیھ 
الشكر لكل من منظمة الصحة العالمیة والى كافة الجھات المتعاونة من أجل إنجاح ھذا اللقاء وتوجیھ 
الشكر لداعمي الملتقى مؤسسة حمد الطبیة ، جمعیة المستشفیات الخاصة في األردن ، شركة تمر- 
السعودیة و مركز الطب العالمي - مصر  وشركة فاركو في مصر إضافة الى الداعمین العلمیین والى 
كافة العارضین كما تم توجیھ الشكر الجزیل لرئیس اإلتحاد الدكتور فوزي عضیمي الذي لوال مثابرتھ 
للملتقى والى  العلمیة  اللجنة  الرقّي والى أعضاء  لھذا  الحدث  النجاح لما وصل ھذا  وإصراره على 
ھذا  إلنجاح  واجھتھم  التي  التحدیات  كل  من  بالرغم  الدؤوبة  لمتابعتھم  للمؤتمر  المنظمة  الشركة 

المؤتمر.
۲ - اإلصرار وإكمال مسیرة اإلتحاد "بنشر ثقافة الجودة" في المجتمعات العربیة وإعتبارھا مسؤولیة 
بین الھیئات الحكومیة واألھلیة في القطاعین الخاص والعام، إضافة الى تفعیل التدریب في ھذا المجال 

لتدخل ثقافة الجودة الى كل مؤسسة صحیة والى كل عامل في ھذا المجال.
۳ - االستمرار في دعم المشروع العربي لتحسین جودة المرافق الصحیة والدعوة على بدء تطبیقھ في 
الدول  الجودة في جامعة  لتألیف ھیئة  امكن من دعم  ما  تقدیم كل  الى  العربیة، إضافة  المستشفیات 

العربیة.
نظیفاً  بیئیاً  العربیة لیكون عالمنا الصحي عالماً  المستشفیات  المستدامة في  التنمیة  التأكید على   - ٤

وسلیماً.
٥ - العمل على دعم كافة الطروحات التي تعنى باألخالقیات الطبیة من اجل سالمة المرضى.

٦ - تشجیع المستشفیات العربیة على تبادل الخبرات والمرضى ودعم السیاحة الصحیة بین الدول 
العربیة 

۷ - دعم العاملین في القطاع الصحي العربي وذلك من خالل المتابعة مع رؤساء المؤسسات الصحیة 
لیلقوا اإلھتمام ، التدریب والمعاملة الحسنة ، وبحث سبل تنمیة القوى البشریة في جمیع المجاالت 

لضمان تطویر القطاع الصحي. 
۸ - متابعة الدراسات التي تصدر بشأن تطبیق انظمة التأمین الصحي بما یحقق من تقدیم الخدمات 

بكلفة أقل.
۹ - المتابعة مع األمانة الفنیة في جامعة الدول العربیة بشأن "جائزة أفضل عمل تمریضي في الدول 

العربیة " یصدرھا مجلس وزراء الصحة العرب وذلك من اجل تفعیل دور التمریض في اإلتحاد.
اصبح  ألنھ  المرأة  لصحة  األول  العربي  الملتقى  وتنظیم  المرأة  صحة  بموضوع  اإلھتمام   -  ۱۰
والمكان مع  التاریخ  یحدد  ان  العربي، على  العالم  في  الرسمیة  كافة األطراف  عند  ھاماً  موضوعاً 

الشركة التنظیمیة لإلتحاد.
العربیة في بیروت في شھر مارس ۲۰۱۱  المستشفیات  القادم إلتحاد  التاسع  المؤتمر  إنعقاد   - ۱۱

تزامناً مع مجلس وزراء الصحة العرب وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة في لبنان .



الملتقى التاسع إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

برعایة فخامة رئیس الجمھوریة اللبنانیة العماد میشال سلیمان وبدعوة من الدكتور فوزي عضیمي رئیس 
إتحاد المستشفیات العربیة، نظمت مجموعة مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض الملتقى التاسع الخاص 
بإتحاد المستشفیات العربیة في بیروت تزامناً مع إنعقاد مجلس وزراء الصحة العرب في فندق غراند 
حبتور – سن الفیل بتاریخ ۹ - ۱۱ مارس ۲۰۱۱ وبالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة 
العربیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول 
مجلس التعاون، منظمة الصحة العالمیة، الرابطة العربیة إلدارة الجودة الصحیة إضافًةً إلى العدید من 

المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة، إضافة الى النقابات الصحیة العربیة. 

التحضیر  ناحیة  اإلتحاد سواء من  نقطة تحول كبرى في مسیرة  العام  التاسع ھذا  الملتقى  وقد كان 
والتنظیم ونوعیة وعدد المشاركین الذي بلغ ۸٤۲ وتوزعوا على معالي الوزراء، أصحاب ومدراء 
المؤسسات الصحیة العربیة، أطباء، ممرضین من ۲۰ دولة عربیة شاركوا في أعمال ھذا المؤتمر 
وناقشوا حوالي ٤۰ عنواناً في اإلدارة الصحیة والتمریض وصحة المرأة على مدار ۳ أیام ، إضافة 
الى الحوار المفتوح الممّیز مع معالي وزراء الصحة المشاركین ، كما تخلل الحدث معرٌض متخصٌص 

لألدوات والمعدات والمؤسسات الصحیة والطبیة .

بدأ الملتقى بجلسة إفتتاحیة حضرھا وزراء صحة كل من قطر – لبنان- اإلمارات- األردن - سوریا 
العراق وممثلین عن  البحرین – فلسطین- مصر- السودان–  المغرب – الكویت ...، إضافة لمشاركة 
معالي الدكتورة سیما بحوث األمین العام المساعد في جامعة الدول العربیة، والمدیر العام للمكتب 
التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في  دول مجلس التعاون البروفسور توفیق خوجة  والمدیر اإلقلیمي 
لمنظمة الصحة العالمیة الدكتور حسین الجزائري ، ناقشوا خاللھا مستقبل صناعة الرعایة الصحیة 
في الوطن العربي، تعزیز السیاحة الصحیة البینیة،  واقع التمریض والممرضات في الوطن العربي 
بین سوق الطلب والبطالة وأھمیة تطبیق اإلعتماد ومعاییر الجودة على القطاع الصحي العربي وما 

ھنالك..
وقد خلق ھذا الحضور وھذا الحوار تواصالً مھماًً بین الوزراء والقیمین على القطاع الصحي العربي 

مؤكدین جمیعاً  على اھمیة المشاركة وتبادل الخبرات بین الدول العربیة كافة .

وقد خرج المؤتمر بالتوصیات التالیة:
لدعمھ  العماد میشال سلیمان  اللبنانیة  الجمھوریة  فخامة رئیس  المؤتمر  لراعي  الجزیل  الشكر   -  ۱
المؤتمر بحضورھم  الذین شّرفوا  الترحیب بمعالي وزراء الصحة العرب  التاسع،  الملتقى  ورعایتھ 
ومشاركتھم في الحوار المفتوح الذي أقیم من ضمن فعالیات المؤتمر وتوجیھ الشكر الى رئیس الدورة 
۳٥ لمجلس وزراء الصحة العرب البروفسور محمد جواد خلیفة على متابعتھ الدؤوبة وسعیھ إلنجاح 
ھذا الحدث، توجیھ الشكر الى جامعة الدول العربیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول 
مجلس التعاون، منظمة الصحة العالمیة، نقابة المستشفیات في لبنان، جمعیة المستشفیات األردنیة، 
الغرفة النقابیة الوطنیة للمصحات الخاصة في تونس وكافة نقابات التمریض والى كل الجھات الداعمة 
المذكورة في المقدمة المتعاونة من أجل إنجاح ھذا اللقاء، توجیھ الشكر للداعم الرئیسي للملتقى وباقي



الملتقى التاسع إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

الداعمین وكافة العارضین المشاركین في المعرض إضافًة الى كافة المحاضرین والمشاركین، تھنئة 
في  سنویاً  عرفاً  التكریم  ھذا  یصبح  ان  على  التاسع  الملتقى  في  تكریمھا  تّم  التي  الشخصیات  كافة 

الملتقى.
۲ - التأكید على إیالء صحة المرأة العربیة األھمیة الكبرى وحمایتھا من األمراض وحث المستشفیات 
العربیة على تطبیق البروتوكوالت العملیة لصحة المرأة والطفل التي تتبناھا وزارات الصحة العربیة.
۳ - تشجیع المستشفیات العربیة على تبادل الخبرات والمرضى ودعم السیاحة الصحیة بین الدول 

العربیة .
٤ - اإلصرار وإكمال مسیرة اإلتحاد "بنشر ثقافة الجودة" التي بدأھا عام ۲۰۰۳ في القطاع الصحي 

العربي وتفعیل التدریب في مجاالت عدة وخاصًة في مجالي الجودة والتمریض.
نظیفاً  بیئیاً  العربیة لیكون عالمنا الصحي عالماً  المستشفیات  المستدامة في  التنمیة  التأكید على   - ٥

وسلیماً.
العربیة  الدوائیة  الصناعات  تشجیع  اجل  من  كافة  العربیة  الدول  مع  التعاون  على  العمل   -  ٦
العرب عام  الصحة  مقررات مجلس وزراء  ومتابعة  الذاتي  اإلكتفاء  اجل  الطبیة من  والمستلزمات 
األدویة  لمنتجي  العربي  اإلتحاد  مع  اإلتحاد  یقیمھ  الذي  العربي  الدواء  مؤتمر  في   ٥ البند   ۲۰۱۱

والمستلزمات الطبیة في شھر یونیو القادم في بیروت.
۷ - توجیھ الشكر للمملكة األردنیة الھاشمیة من اجل إستضافة الدورة ۳٦ لمجلس وزراء الصحة 

العرب والملتقى العاشر إلتحاد المستشفیات العربیة الذي یقام في شھر مارس ۲۰۱۲.
۸ - إنعقاد المؤتمر العاشر القادم إلتحاد المستشفیات العربیة في عمان في شھر مارس ۲۰۱۲ تزامناً 

مع مجلس وزراء الصحة العرب وبالتعاون مع وزارة الصحة األردنیة.



الملتقى العاشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

برعایة جاللة الملك عبدهللا الثاني ملك المملكة األردنیة الھاشمیة ، نظم إتحاد المستشفیات العربیة ملتقاه 
العاشرھذا العام في عمان تزامناً مع إنعقاد مجلس وزراء الصحة العرب في فندق لورویال عمان بتاریخ 
۱٤ - ۱٥ مارس ۲۰۱۲  وبالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة العربیة، المكتب التنفیذي 
لمجلس وزراء الصحة العرب، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون، منظمة 
الصحة العالمیة إضافًةً إلى العدید من المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة، النقابات الصحیة العربیة 
وبتنظیم من "مجموعة مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض" الشركة التنظیمیة والترویجیة ألعمال اإلتحاد.

وقد كان الملتقى العاشر ھذا العام نقطة تحول كبرى في مسیرة اإلتحاد وتوزع عدد المشاركین على 
معالي الوزراء، أصحاب ومدراء المؤسسات الصحیة العربیة، أطباء، ممرضین من ۲۲ دولة شاركوا 
في أعمال ھذا المؤتمر وناقشوا حوالي ٤۰ عنواناً في اإلدارة الصحیة والتمریض ، إضافة الى الحوار 
والمعدات  لألدوات  المتخصص  والمعرض  المشاركین  الصحة  وزراء  معالي  مع  الممّیز  المفتوح 

والمؤسسات الصحیة والطبیة .

بدأ الملتقى بجلسة إفتتاحیة مثلت فیھا سمو األمیرة منى الحسین المعظمة جاللة الملك راعي الملتقى 
وحضرھا وزراء صحة كل من السعودیة ، األردن ، قطر ، لبنان،اإلمارات، الكویت، سلطنة عمان، 
البحرین، مصر، لیبیا، الجزائر، تونس، جزر القمر، السودان، المغرب ، الیمن وفلسطین وممثلین عن  
العراق  ودجیبوتي إضافة لمشاركة معالي الدكتورة سیما بحوث األمین العام المساعد في جامعة الدول 
العربیة، والمدیر العام للمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في  دول مجلس التعاون البروفسور 
توفیق خوجة  والمدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة الدكتور عالء علوان ، ناقشوا خاللھا القطاع 
الصحي العربي نحو التكامل والتطویر من جوانبھ وخاصة موضوع تكامل القوى العاملة في النظام 
الصحي وكیفیة ربط مراكز التمیز في الدول العربیة ... وقد خلق ھذا الحضور وھذا الحوار تواصالً 
مھماًً بین الوزراء والقیمین على القطاع الصحي العربي مؤكدین جمیعاً  على اھمیة المشاركة وتبادل 

الخبرات بین الدول العربیة كافة  بإدارة ممیزة وخالقة من سعادة البروفسور توفیق خوجھ.
كما توجھ الحاضرون بالشكر الجزیل لراعي الملتقى جاللة الملك عبدهللا الثاني ملك المملكة األردنیة 
،لمعالي  الحسین  الملتقى سمو األمیرة منى  لممثل راعي  العاشر،  الملتقى  لدعمھ ورعایتھ  الھاشمیة 
لمعالي  المفتوح،  الحوار  في  ومشاركتھم  بحضورھم  المؤتمر  شّرفوا  الذین  العرب  الصحة  وزراء 
إدارة  مدیر  نجم  لیلى  السیدة  المفوض  الوزیر  وسعادة  بحوث  سیما  الدكتورة  المساعد  العام  األمین 
الصحة والمساعدات اإلنسانیة والفریق المساعد في جامعة الدول العربیة، للبروفسور توفیق خوجة - 
المدیر العام للمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وللدكتور عالء علوان 
-المدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة والى كل الجھات الداعمة المذكورة في المقدمة المتعاونة من 
أجل إنجاح ھذا اللقاء، لألستاذ سلیمان ھارون – رئیس نقابة المستشفیات في لبنان ، الدكتور نائل 

العدوان – رئیس جمعیة المستشفیات األردنیة  ،الدكتور عبدهللا البشیر – ممثل رئیس جمعیة



الملتقى العاشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

المستشفیات الخاصة ، الدكتور فوزي الحموري - الرئیس السابق لجمعیة المستشفیات الخاصة في 
النقابات  وكافة  القانونیات  والقابالت  والممرضات  الممرضین  نقیب  ابوعزیزة  خالد  والسید  األردن 
والجمعیات المشاركة من الوطن العربي، للداعم الرئیسي للملتقى مؤسسة حمد الطبیة في قطر وباقي 
الداعمین وكافة العارضین المشاركین في المعرض إضافًة الى كافة المحاضرین والمشاركین، لرئیس 
اإلتحاد الدكتور فوزي عضیمي وألعضاء اللجنة اإلستشاریة والعلمیة والتحضیریة للملتقى، لألستاذ 
ادمون یمین ، مدیر عام "مجموعة مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض" الشركة الترویجیة والتنظیمیة 

ألعمال اإلتحاد.

وقد أكد المؤتمر على التوصیات التالیة:
۱ - تھنئة كافة الشخصیات العربیة التي تّم تكریمھا في الملتقى العاشر .

۲ - اإلصرار وإكمال مسیرة اإلتحاد بتفعیل السیاحة الصحیة البینیة وإنشاء ھیئة عربیة لتفعیل السیاحة 
ومردوده على  المشروع  ھذا  بأھمیة  اإلتحاد  من  إیماناً  العربیة  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  الصحیة 

القطاع الصحي العربي ككل.
۳ - العمل على تعدیل القوانین والتشریعات الموجودة حالیاً من اجل تسھیل انتقال المرضى العرب 

بین الدول العربیة. 
٤ - فتح جسور التعاون بشكل اكبر بین كافة الدول العربیة وضرورة تكامل القدرات العربیة وإعطاء 

فرصة للفنیین الصحیین وإیجاد آلیات جدیدة من خالل اللقاءات المشتركة للتكامل الصحي العربي.
٥ - العمل على وضع قاعدة بیانات دقیقة لجمیع القوى العاملة في النظم الصحیة وبالتعاون مع جامعة 

الدول العربیة وتأمین حلقات تدریب وتأھیل لھا .
العربیة  الدوائیة  الصناعات  تشجیع  اجل  من  كافة  العربیة  الدول  مع  التعاون  على  العمل   -  ٦
والمستلزمات الطبیة من اجل اإلكتفاء الذاتي ومتابعة مقررات مجلس وزراء الصحة العرب من خالل 
الملتقى العربي الثاني للصناعات الصحیة الذي یقام بدعم من اإلتحاد و اإلتحاد العربي لمنتجي األدویة 

والمستلزمات الطبیة في شھر مایو القادم في بیروت.
۷ - العمل على تفعیل الھیئة العربیة إلعتماد المرافق الصحیة وإنشاء ھیكلیة خاصة لتسویقھا وتبنیھا 
وفقاً  الوطن  في  الصحیة  المؤسسات  وإعتماد  تقییم  أجل  من  المعنیة  األطراف  وموافقة  اإلتفاق  بعد 

لقواعد ونظم عصریة وإعطاء شھادة بھذا الخصوص.
۸ - تحفیز المستثمرین على استحداث مراكز متخصصة متكاملة في جمیع الدول العربیة لتمكین تقدیم 

الخدمة لكافة الشعوب العربیة وبمختلف اإلختصاصات.
۹ - إعداد قاعدة بیانات بمراكز التمیز المتخصصة والمعترف بھا إقلیمیاً وعالمیاً وتنفیذ خطة اصدار 
الثانیة من اجل تسھیل الحصول على خریطة صحیة عربیة تھّم  العربیة بنسختھ  المستشفیات  دلیل 

وتساعد المریض العربي.
۱۰ - العمل والتنسیق مع جامعة الدول العربیة من اجل التحضیر للملتقى الثاني عشر لإلتحاد والذي 
یقام في القاھرة في مارس ۲۰۱۳ ویحمل عنوان اإلستثمار في القطاع الصحي العربي ، على ان یكون 
الحادي عشر ھو المؤتمر الدوري الذي یقام في بیروت بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ، نقابة 

المستشفیات الخاصة في لبنان وباقي النقابات الصحیة.



الملتقى الثاني عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

برعایة كریمة من امین عام جامعة الدول العربیة معالي الدكتور نبیل العربي ، نظم إتحاد المستشفیات 
العربیة ملتقاه الثاني عشر ھذا العام في القاھرة تزامناً مع إنعقاد مجلس وزراء الصحة العرب في فندق 
ماریوت القاھرة بتاریخ ۱۲-  ۱۳ مارس ۲۰۱۳  وبالتعاون مع جامعة الدول العربیة، وزارات الصحة 
العربیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة امبیلایر كولدج إضافًة إلى العدید من المنظمات 
والجمعیات الصحیة العربیة ، وبالشراكة اإلستراتیجیة ودعم من مؤسسة حمد الطبیة ووزارة الصحة 
السعودیة. إضافًةً إلى العدید من المنظمات والجمعیات الصحیة العربیة، النقابات الصحیة العربیة وبتنظیم 

من "مجموعة مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض" الشركة التنظیمیة والترویجیة ألعمال اإلتحاد.

من  وعرب  واقلیمیین  عالمیین  خبراء  بمشاركة  بإمتیاز  رفیعاً  علمیاً  مؤتمراً  الملتقى  تضمن  وقد 
مؤسسات وشركات عالمیة كبرى تعنى بالصحة.

وتوجھ الحاضرون بالشكر الجزیل لراعي الملتقى معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة لرعایتھ 
الحوار  في  ومشاركتھم  بحضورھم  المؤتمر  شّرفوا  الذین  العرب  الصحة  وزراء  لمعالي   ، الملتقى 
، لضیف  المشاركة  الوفود  اقیم على شرف  الذي  الرسمي  والعشاء  الختامیة  الجلسة  المفتوح خالل 
شرف المؤتمر سمو األمیر تركي بن طالل بن عبد العزیز آل سعود ، لمعالي األمین العام المساعد 
للشؤون اإلجتماعیة في جامعة الدول العربیة الدكتورة فائقة سعید الصالح وسعادة الوزیر المفوض 
السیدة لیلى نجم مدیر إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانیة والفریق المساعد في جامعة الدول العربیة،  
مجلس  دول  في  الصحة  وزراء  لمجلس  التنفیذي  للمكتب  العام  المدیر   - خوجة  توفیق  للبروفسور 
التعاون وامین عام إتحاد المستشفیات العربیة والى كل الجھات الداعمة المذكورة في المقدمة المتعاونة 
من أجل إنجاح ھذا اللقاء، لألستاذ سلیمان ھارون– رئیس نقابة المستشفیات في لبنان، الدكتور ھشام 
الخولي – رئیس غرفة مقدمي الخدمات الصحیة في مصر وكافة النقابات والجمعیات المشاركة من 
محمد  األستاذ  بسعادة  ممثٍال  قطر  في  الطبیة  مؤسسة حمد  للملتقى  الرئیسي  للداعم  العربي،  الوطن 
العارضین  وكافة  الداعمین  وباقي  العام  المدیر  مكتب  موظفي  ورئیس  اإلتصال  رئیس   – النعیمي 
المشاركین في المعرض إضافًة الى كافة المحاضرین والمشاركین، لرئیس اإلتحاد الدكتور فوزي 
عضیمي وألعضاء اللجنة اإلستشاریة والعلمیة والتحضیریة للملتقى، لألستاذ ادمون یمین - مدیر عام 

"مجموعة مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض" الشركة الترویجیة والتنظیمیة ألعمال اإلتحاد.

 وقد خلص الملتقى إلى إعتماد التوصیات التالیة: 
۱ - تھنئة كافة الشخصیات العربیة التي تّم تكریمھا في الملتقى الثاني عشر والذي اصبح ھذا التكریم 

عرفاً سنویاً في الملتقى.
۲ - البقاء على تنظیم ھذا الحدث متزامناً مع مجلس وزراء الصحة العرب لعدة اسباب اولھا ان ھناك 

قراراً وزاریاً بھذا الموضوع موثق في جامعة الدول العربیة ان یكون متزامناً مع مجلس وزراء



الملتقى الثاني عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

الوطن  تعقد في  التي  المؤتمرات  باقي  یمیزه عن  ما  الموضوع ھو  ان ھذا  والثاني  العرب  الصحة 
العربي .

الضوء على  القاء  العربیة " یكون دورھا  المستشفیات  إنشاء "شعبة أصدقاء إعالمیین إلتحاد   -  ۳
المشاریع والنقاط التي یطرحھا اإلتحاد بخصوص تحسین وتطویر الخدمات الصحیة العربیة والضغط 
من خالل مقاالتھم وكتاباتھم وتغطیتھم اإلعالمیة على أصحاب القرار من اجل متابعتھا والعمل على 
الى  سریعاً  إلیصالھا  عنھا  الصادرة  والتوصیات  المؤتمرات  نشاطات  نشر  الى  إضافة   . إنجازھا 

وزارات الصحة العربیة والمنظمات .
٤ - الطلب من األمانة الفنیة لمجلس وزراء الصحة العرب واتحاد المستشفیات العربیة بالعمل على 
التخطیط  نحو  لالنطالق  أساساً  تكون  والشباب  الیافعین  لصحة  شاملة  عربیة  بیانات  قاعدة  وضع 

الصحي السلیم لالرتقاء بصحة ھذه الفئة الحیویة والھامة من المجتمع العربي. 
٥ - إجراء دراسة مجتمعیة موحدة لتقییم الوضع الحالي لصحة الیافعین والشباب على مستوى الوطن 
العربي بناء على استبانة شاملة یقوم بإعدادھا فریق من الخبراء من الجامعات العربیة / كلیات الطب، 
الصحیة  االستراتیجیات  رسم  على  مخرجاتھا  وتساعد  العربیة،  الدول  بین  بالمقارنة  یسمح  وبشكل 

الوطنیة في العالم العربي، على أن یتم تمویل ھذه الدراسة من الصندوق العربي للتنمیة الصحیة.
٦ - وضع خطة عربیة استراتیجیة لصحة الیافعین تتواكب مع المستجدات العالمیة وذات أُطر مرحلیة 
ومؤشرات قابلة للقیاس والمتابعة وتشارك فیھا جمیع الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة واألكادیمیة 
ذات العالقة (الصحة – التعلیم العالي – التربیة والتعلیم – اإلعالم – تنمیة الموارد البشریة... إلخ)، 

وذلك لرصد التقدم المحرز في صحة الیافعین وما یتصل بھا من مبادرات أو برامج متخصصة.
وتشجیع  العالقة  ذات  والدولیة  اإلقلیمیة  والھیئات  المنظمات  مع  الدولي  التعاون  أواصر  تأكید   -  ۷

ھیئات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف مجاالت وفعالیات تعزیز صحة الیافعین .
۸ - توظیف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل  االجتماعي وحشد كافة الجھود بصفة مستدامة من أجل 
تحقیق إعالم مستنیر موجھ للمجتمع وبخاصة الیافعین والشباب وتكوین مجموعات حوار ومراعاة 

األخالقیات النبیلة السامیة في ذلك.
۹ - العمل على تفعیل الھیئة العربیة إلعتماد المرافق الصحیة وإنشاء ھیكلیة خاصة لتسویقھا وتبنیھا 
بعد اإلتفاق وموافقة األطراف المعنیة من أجل تقییم وإعتماد المؤسسات الصحیة في الوطن العربي 

وفقاً لقواعد ونظم عصریة وإعطاء شھادة بھذا الخصوص. 
۱۰ - ابرام إتفاقیة تعاون في مجال التدریب واألبحاث ووضع سیاسات النظم الصحیة واإلستشارات 
الصحیة وتوسیع دائرة التعاطي مع منظمة الصحة العالمیة ، منظمة التنمیة اإلداریة ، مؤسسة حمد 

الطبیة ،الیونیسیف وغیرھا.
 ، لإلتحاد  الرابع عشر  للملتقى  التحضیر  اجل  العربیة من  الدول  والتنسیق مع جامعة  العمل   -  ۱۱
تاریخھ  ومكان إنعقاده إضافة الى عنوانھ لیأتي متوافقاً مع اصحاب القرار في مجال الرعایة الصحیة 
العربیة، على ان یكون الثالث عشر ھو المؤتمر الدوري الذي یقام في بیروت بالتعاون مع وزارة 

الصحة العامة ، نقابة المستشفیات الخاصة في لبنان وباقي النقابات الصحیة.



برعایة معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة الدكتور نبیل العربي وبحضور معالي وزراء الصحة 
العرب وحشد كبیر من العاملین في القطاع الصحي العربي وتحت عنوان الشراكات في القطاع الصحي 
 MedHealth Cairo  العربي : آن لھا األوان، عقد الملتقى الرابع عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
لمجلس وزراء  التنفیذي  المكتب  العرب،  الصحة  العربیة، مجلس وزراء  الدول  بالتعاون مع جامعة 
الصحة في دول مجلس التعاون، غرفة مقدمي الخدمات الصحیة في مصر، نقابة المستشفیات في لبنان 

وبالشراكة اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة - قطر.

والذي تخللھا حواراً مفتوحاً ومباشراً مع معالي وزراء الصحة العرب تَم خاللھ التناقش في المواضیع 
والشؤون والشجون المرتبطة بالقطاع الصحي العربي وأھمیة الشراكة في ھذا القطاع مما أضفى جواً 
من النقاش الھادئ والھادف الذي ساھم في وضع توصیات مفیدة تعزز من جودة الخدمات الصحیة 
وتطویر القطاع الصحي العربي. كما تناول المؤتمر محاضرات بناءة وجلسات تقنیة اعجبت الحضور 

وكان لھا األثر العلمي الرفیع على جمیع المشاركین قدمھا خبراء عرب وأجانب، 

 وقد خلص الملتقى إلى إعتماد التوصیات التالیة: 
۱ - العمل على تعزیز الشراكة الفاعلة بین القطاعین العام والخاص لإلرتقاء بالخدمات الصحیة على 

مختلف مستویاتھا لمواجھة التحدیات التي تواجھ النظم الصحیة وعدالة توزیع الخدمات الصحیة.
۲ - أھمیة وضع األسس واألطر القانونیة والتشریعیة واإلداریة وتفعیل اآللیات الالزمة لترسیخ مبدأ 

الشراكة بین جمیع األطراف المعنیة باإلستراتیجیات الصحیة.
۳ - تطویر العالقة اإلیجابیة بین مقدمي الخدمات الصحیة في القطاعین العام والخاص مع كافة وسائل 

اإلعالم للمساھمة في بناء وتعزیز ثقة المواطن في الخدمات الصحیة المقدمة.
٤ - نقل وتبادل وإدخال المفاھیم الحدیثة ضمن النشاطات والبرامج الصحیة لدى القطاع الخاص مثل 
وسالمة  الجودة  وآلیات  منھجیات  وإستخدام  الصحي  اإلبداع  ومبادرات  المستدامة  الرعایة  أنظمة 

المرضى وإدارة المخاطر ومكافحة العدوى في المرافق الصحیة. 
تنظیم  اجل  من  العربیة  الدول  جامعة  من  بتوصیة  العربیة  المستشفیات  دلیل  إنشاء  ضرورة   -  ٥

الخریطة الصحیة العربیة.
التوأمة بین المستشفیات العربیة مما تعزز من مفھوم الشراكة وتطویر الخدمات  آلیات  ٦ - وضع 

وتبادل الخبرات المطلوبة.
المھنة  تنظیم  اجل  من  العربي  الصحي  والقطاع  التعلیمیة  المؤسسات  بین  التنسیق  ضرورة   -  ۷

واإلستجابة لإلحتیاجات.
۸ - اإلھتمام باألبحاث والدراسات العلمیة في تطویر منظومات المؤسسات الصحیة.

۹ - تسلیط الضوء على النجاحات واإلنجازات المحققة في المستشفیات العربیة.
المنظمات  مع  الشراكات  وتعزیز  وبناء  الدولیة  الصحیة  المؤسسات  من  اإلستفادة  ضرورة   -  ۱۰

الصحیة العالمیة التي یمكن ان تساعد في نقلة نوعیة نحو خدمات افضل.
۱۱ - التأكید على تطبیق نظم الجودة في المستشفیات العربیة وإعتمادھا وفق المعاییر المعتمدة.

الملتقى الرابع عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



۱۲ - العمل على المعاییر العربیة مع جامعة الدول العربیة لتبنیھا وتسویقھا في كافة الدول العربیة 
من اجل إنجاح واكمال كل الخطوات الناجحة التي بنیت سابقاً في ھذا المشروع العربي المتمیز.

۱۳ - التأكید على ضرورة تحقیق شروط األمان في المستشفیات العربیة وان تكون صدیقة للبیئة.
۱٤ - مساھمة اإلتحاد في تطویر الكوادر العاملة في المستشفیات ببرامج تدریب معتمدة.

۱٥ - ضرورة عقد إجتماع مشترك بین أعضاء لجان الشراء الموحد في المكتب التنفیذي لمجلس 
وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وإتحاد المستشفیات العربیة لبحث إمكانیة اإلستفادة من تجربة 

الشراء الموحد ومحاولة تطبیقھا بین المستشفیات األعضاء.
۱٦ - تشجیع ودعم برامج التدریب والتثقیف المستمر للقطاع التمریضي في كافة المستشفیات بغیة 

تحسین جودة الخدمات الطبیة وتعزیز سالمة المرضى.
۱۷ - العمل على المتابعة مع المعنیین من أجل توقیع إتفاقیات تعاون صحیة تساھم في تفعیل السیاحة 

الصحیة البینیة.

الملتقى الرابع عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



برعایة صاحب المعالي وزیر الصحة والسكان في جمھوریة مصر العربیة األستاذ الدكتور عادل 
العدوي وتشریف صاحب السمو الملكي األمیر فیصل بن عبدهللا بن عبد العزیز ـ رئیس ھیئة الھالل 
األحمر السعودي وحضور معالي وزراء الصحة العرب وحشد كبیر من العاملین في القطاع الصحي 
العربي وتحت عنوان " إعادة تشكیل القطاع الصحي العربي " ، عقد الملتقى السادس عشر إلتحاد 
المستشفیات العربیة Medhealth Cairo متزامناً مع مجلس وزراء الصحة العرب وبالتعاون مع 
جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء الصحة العرب ، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول 
مع  اإلستراتیجیة  وبالشراكة  العربیة  الصحیة  النقابات  العالمیة،  الصحة  منظمة   ، التعاون  مجلس 

مؤسسة حمد الطبیة – قطر.
وقد تخلل الحدث حفل توزیع جوائز العام لشخصیات أعطت الكثیر في مجال الصحة ولمستشفیات 
قیمة  محاضرات  المؤتمر  تضمن  كما   . اإللكتروني  التصویت  عبر  جوائزھا  على  حصلت  عربیة 
وجلسات علمیة تقنیة متخصصة كان لھا األثر العلمي الرفیع على جمیع المشاركین قدمھا اكثر من 

ثالثین 30 خبیراً عربیاً وعالمیاً .
وقد خلص الملتقى الى إعتماد التوصیات التالیة:

العربیة  المؤتمر معالي وزیر الصحة والسكان في جمھوریة مصر  ۱ -  توجیھ الشكر الى راعي 
الدكتور عادل العدوي ، والى أصحاب المعالي الوزراء الذین شاركوا في الحدث، الى جامعة الدول 
العربیة  ممثلة بمعالي األمین العام المساعد للشؤون اإلجتماعیة الدكتور بدرالدین عالیلي ، المكتب 
التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون ، منظمة الصحة العالمیة ، النقابات الصحیة 
العربیة ، مؤسسة حمد الطبیة – قطر وكافة الداعمین والعارضین على دعمھم ومشاركتھم في ھذا 

الملتقى الناجح .
كما وجھ الملتقى الشكر الجزیل لسعادة رئیس اإلتحاد الدكتور فوزي عضیمي والى سعادة األمین العام 
البروفسور توفیق خوجھ لدعمھ ومتابعتھ ونشاطھ المعھود ، والى شركة MCE Group التي بذلت 

كل جھودھا إلنجاح ھذا الحدث ومشاركة اكبر عدد من العاملین في القطاع الصحي العربي .
المعدیة  األمراض  باإلبالغ عن  تتعلق  التي  والنظم  والسیاسات  التشریعات  تطویر  الى  السعي   -  ۲
لوزارات الصحة وتفعیل المراقبة والتأكید الدوري على تنمیة وعي ومسؤولیة المعنیین في تولي ھذا 

األمر.
على  الحصول  من  المستفیدین  تمكین  بھدف  الشاملة  الصحیة  التغطیة  بمفھوم  العمل  ترسیخ   -  ۳

الخدمات الصحیة بجودة عالیة.
٤ - تعزیز التعاون مع جامعة الدول العربیة من اجل تبني وتحدیث وتطویر المعاییر العربیة وتسویقھا 
في كافة الدول العربیة ووزارات الصحة العربیة عن طریق اتحاد المستشفیات العربیة ، واستكمال 

كل الخطوات الناجحة التي اتخذت سابقاً في ھذا المشروع المتمیز.
وترشید  المرضى  الصحیة وسالمة  الجودة  مفاھیم  لترسیخ  شاملة  إجراءات  إتخاذ  العمل على   -  ٥

اإلنفاق على القطاع الصحي .

الملتقى السادس عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



٦ - وضع الخطط والبرامج التدریبیة للرفع من مستوى آداء الكوادر الصحیة.
۷ - إلتزام التعاون مع جمیع أصحاب المصلحة من مستھلكین ومستشفیات وأطباء ودافعي التكالیف 

وواضعي السیاسات من اجل بناء نظام الرعایة الصحیة لغد آمن بجودة عالیة وتكلفة معقولة.
الطبیة ، عبر  الحصول على جودة وسالمة ومأمونیة األجھزة  المناسب لضمان  المناخ  توفیر   - ۸
تطبیق نظام التشریعات وإعداد أنظمة تقییم التكنولوجیات الصحیة وإدارة النشاطات المنظمة وإشراك 

أصحاب المصلحة.
۹ - العمل على تنمیة الموارد البشریة وتعزیز كفاءتھا ضمن المفاھیم الحدیثة في ھذا المجال.

في  واألخالقیات  والتسویق  والمعاییر  القواعد  وتطبیق  البینیة  الصحیة  السیاحة  توسیع سوق   -  ۱۰
الرعایة الصحیة للوصول الى العولمة في القطاع الصحي العربي .

والكوارث  األوبئة  في مواجھة  الصحیین  العاملین  لتأھیل وتدریب  الالزمة  الموازنات  ۱۱ - رصد 
الصحیة وباألخص مكافحة األمراض المعدیة.

۱۲ - التأكید على إقامة الملتقى السابع عشر تزامناً مع مجلس وزراء الصحة العرب في نفس المكان 
والزمان من العام القادم بالتنسیق والتعاون مع جامعة الدول العربیة .

الملتقى السادس عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



الملتقى السابع عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

۳ - العمل على تنمیة وتطویر الجیل القادم من القیادات الصحیة في كافة المجاالت لمواجھة التحدیات 
المستقبلیة من اجل بناء نظم صحیة عربیة متمیزة .

٤ - المساھمة في وضع خطة إستراتیجیة عربیة وبرامج تدریبیة لتحسین أداء الكوادر الصحیة تھدف 
إلى اإلرتقاء العلمي والمھني بالكوادر ضمن إطار برامج علمیة معترف بھا من جھات معتبرة  ذات 

خبرة واسعة .
٥ - التأكید على وضع البرامج التدریبیة في اإلتحاد لتحسین أداء الكوادر الصحیة.

التحوالت  الكوادر والمالءمة مع  بالبرامج الصحیة لمواءمة برامج تعلیم  المعنیة  الجھات  ٦ - حّث 
األساسیة في تقدیم الرعایة الصحیة.

۷ - وضع آلیات تنفیذیة إلدراج موضوع ھجرة الكفاءات الصحیة العربیة وكیفیة الحفاظ علیھا ضمن 
األھداف الحیویة واألولویات اإلستراتیجیة للنظم العربیة.

۸ - العمل على الحّد من ظاھرة ھجرة الكوادر التمریضیة العربیة الى الخارج ووضع آلیات التغلب 
علیھا ، وإیجاد حوار فعال بین المنظمات والنقابات المعنیة من اجل الحّد من ھذه األزمة.

۹ - تنظیم دور التمریض داخل المنظومة الصحیة بكل دولة
۱۰ - تولي القیادات التمریضیة المؤھلة مناصب قیادیة بالمنظومة الصحیة

الخطة  الثالث من  الھدف  الشاملة ضمن إطار تطبیق  التغطیة الصحیة  العمل بمفھوم  ۱۱ - ترسیخ 
العالمیة للتنمیة المستدامة (2035م) بھدف تمكین المستفیدین من الحصول على الخدمات الصحیة 

بجودة عالیة وبكلفة معقولة.
۱۲ - تقییم نظام تمویل الرعایة الصحیة ووضع توصیات استراتیجیة لتحقیق االستدامة والعمل على 

تفعیل مفھوم التغطیة الصحیة الشاملة .
تركز على  وقائیة وتدخالت مجتمعیة  برامج  تأمین  العربیة على  الصحیة  المؤسسات  تحفیز   -  ۱۳
نشاطات الكشف المبكر على األمراض عبر تعزیز حمالت التوعیة والمعاینة السریریة والفحوصات 

المخبریة والشعاعیة للمساھمة في تحسین نوعیة الحیاة وخفض التكالیف الصحیة.
۱٤ - التأكید على ضرورة وأھمیة دور مراكز الرعایة الصحیة األولیة كمحور أساسي في تعزیز 

الصحة المجتمعیة .
۱٥ - ضرورة إعداد استراتیجیة عربیة شاملة لتطویر البحوث الصحیة واالرتقاء بھا واالعتماد على 
االمكانیات  وتوفیر   ، والبراھین  األدلة  على  المبنیة  السیاسات  ورسم  القرارات  في صنع  معطیاتھا 

الالزمة لتعزیز إجراء البحوث العربیة المشتركة .
۱٦ - التأكید على إقامة الملتقى الثامن عشر تزامناً مع مجلس وزراء الصحة العرب في نفس المكان 

والزمان بالتنسیق والتعاون مع جامعة الدول العربیة في دورتھ القادمة .



الملتقى السابع عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

راضي  الدین  عماد  احمد  البروفسور  مصر  في  والسكان  الصحة  وزیر  المعالي  صاحب  برعایة 
وبحضور معالي وزراء الصحة العرب، معالي األمین العام المساعد لجامعة الدول العربیة الدكتور 
بدر الدین عاللي وحشد كبیر من القیمین والعاملین في القطاع الصحي العربي، إضافة الى وزراء 
صحة سابقین وتحت عنوان "التحدیات في بناء نظام صحي عربي متمیز" ، تم عقد الملتقى السابع 
عشر إلتحاد المستشفیات العربیة Medhealth Cairo متزامناً مع مجلس وزراء الصحة العرب 
في دورتھ (45) بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء الصحة العرب ، المكتب التنفیذي 
لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون ، منظمة الصحة العالمیة، النقابات الصحیة العربیة 

وبالشراكة اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة – قطر.
تقنیة  علمیة  المؤتمر محاضرات وجلسات  تناول  كما   ، العام  توزیع جوائز  الحدث حفل  تخلل  وقد 

متخصصة قدمھا اكثر من ثالثین خبیرا عربیاً وعالمیاً .
وقد خلص الملتقى الى إعتماد التوصیات التالیة:

العربیة  في جمھوریة مصر  والسكان  الصحة  وزیر  معالي  المؤتمر  راعي  الى  الشكر  توجیھ   -  ۱
البروفسور احمد عماد الدین راضي ، الى جمیع الوزراء الذین شاركوا في الحدث ، والى جامعة 
عاللي  الدین  بدر  الدكتور  االجتماعیة  للشؤون  المساعد  العام  األمین  بمعالي  ممثلة  العربیة   الدول 
وسعادة مدیر إدارة الصحة ومسؤول األمانة الفنیة لمجلس وزراء الصحة العرب في جامعة الدول 
العربیة األستاذ سعید الحاضي ، والمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون ، 
ومنظمة الصحة العالمیة، والنقابات الصحیة العربیة ، ومؤسسة حمد الطبیة – قطر وكافة الداعمین 

والعارضین على دعمھم ومشاركتھم في ھذا الملتقى الناجح .
كما وجھ الشكر الجزیل لسعادة رئیس اإلتحاد الدكتور فوزي عضیمي والى سعادة األمین العام األستاذ 
ومتابعتھم  لدعمھم  اإلتحاد  في  اإلستشاریة  اللجنة  أعضاء  ولكافة  خوجة،  أحمد  بن  توفیق  الدكتور 
ونشاطھم المعھود والى جمیع الداعمین والعارضین في المعرض المواكب للملتقى ، وأخیراً الى شركة 
MCE Group التي عملت بكل جھد وتمّیز إلنجاح ھذا الحدث واستقطاب أكبر عدد من العاملین 

في القطاع الصحي العربي.

 ، الصحیة  المجاالت  مختلف  في  المتمیزة  لجھودھم  تقدیراً  المكرمین  لكافة  التھنئة  توجیھ   -  ۲
وخصوصاً سمّو الشیخة فاطمة بنت مبارك - الرئیس األعلى لمؤسسة التنمیة األسریة بدولة االمارات 
العربیة المتحدة ، وصاحب السمو الملكي األمیر سلطان بن سلمان بن عبد العزیز - رئیس الھیئة 
العامة للسیاحة واآلثار ورئیس مجلس إدارة جمعیة األطفال المعوقین بالمملكة العربیة السعودیة ، 
وصاحب المعالي الدكتور عبد اللطیف بن راشد الزیاني - األمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج 
األردنیة  بالمملكة  الصحة  وزیر   - حیاصات  علي  الدكتور  المعالي  وصاحب   ، بالریاض  العربیة 
العام  المدیر  الدكتور توفیق بن أحمد خوجة –  الطبیة ، وسعادة األستاذ  الھاشمیة ، ومؤسسة حمد 
للمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون واألمین العام إلتحاد المستشفیات العربیة 
والى المؤسسات الصحیة العربیة التي فازت بجوائز التصویت وھي وزارة الصحة العامة في لبنان، 
مستشفى السالم الدولي في مصر ، مستشفى الرسول األعظم في لبنان ، مجمع فلسطین الطبي في 

فلسطین ومستشفى التخصصي في األردن .



الملتقى الثامن عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات

المعالي وزیر  بصاحب  السیسي ممثالً  الفتاح  السید عبد  العربیة  فخامة رئیس جمھوریة مصر  برعایة 
الصحة والسكان البروفسور احمد عماد الدین راضي وبحضور دولة نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر 
العام  األمین  معالي  العرب،  الصحة  وزراء  معالي  حاصباني،  غسان  األستاذ  لبنان  في  العامة  الصحة 
المساعد لجامعة الدول العربیة الدكتور بدر الدین عاللي، سعادة مدیر إدارة الصحة ومسؤول األمانة الفنیة 
لمجلس وزراء الصحة العرب في جامعة الدول العربیة األستاذ سعید الحاضي ، سعادة المدیر اإلقلیمي 
لمنظمة الصحة العالمیة الدكتور محمود فكري ، رئیسة المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة مایا 
مرسي وحشد كبیر من القیمین والعاملین في القطاع الصحي العربي، وتحت عنوان "صحتك ھي أولویتنا" 
مع مجلس  متزامناً   Medhealth Cairo العربیة المسنشفیات  الثامن عشر إلتحاد  الملتقى  تم عقد   ،
وزراء الصحة العرب في دورتھ (47) بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء الصحة العرب 
، منظمة الصحة العالمیة، النقابات الصحیة العربیة ، المجلس القومي للمرأة وبالشراكة اإلستراتیجیة مع 

مؤسسة حمد الطبیة – قطر.
وقد تخلل الملتقى حفل توزیع جوائز العام لشخصیات ومستشفیات عربیة أعطت الكثیر في مجال الصحة 
المرأة تضمنوا  الملتقى مؤتمرین األول لإلدارة الصحیة والثاني لصحة  تناول  والشؤون اإلنسانیة. كما 
محاضرات وجلسات علمیة تقنیة متخصصة كان لھا األثر العلمي المتمیز على جمیع المشاركین قدمھا 

اكثر من ثالثین خبیرا عربیاً وعالمیاً .

وقد خلص الملتقى الى إعتماد التوصیات التالیة:
۱ -توجیھ الشكر الى راعي المؤتمر فخامة رئیس جمھوریة مصر العربیة السید عبد الفتاح السیسي ، 
الدین راضي  احمد عماد  البروفسور  العربیة  في جمھوریة مصر  والسكان  الصحة  معالي وزیر  والى 
الدول  والى جامعة   ، الملتقى  في  الذین شاركوا  الوزراء  الى جمیع  الملتقى،  ھذا  الكبیر إلنجاح  لدعمھ 
العربیة  ممثلة بمعالي األمین العام المساعد للشؤون االجتماعیة الدكتور بدر الدین عاللي وسعادة مدیر 
إدارة الصحة ومسؤول األمانة الفنیة لمجلس وزراء الصحة العرب في جامعة الدول العربیة األستاذ سعید 
الحاضي ، ومنظمة الصحة العالمیة بشخص مدیرھا اإلقلیمي الدكتور محمود فكري،  والمجلس القومي 
للمرأة في مصر ، والنقابات الصحیة العربیة ، ومؤسسة حمد الطبیة – قطر وكافة الداعمین والعارضین 

على دعمھم ومشاركتھم في ھذا الملتقى الناجح .
األستاذ  العام  األمین  والى سعادة  الدكتور محمد عبدهللا  اإلتحاد  لسعادة رئیس  الجزیل  الشكر  كما وجھ 
الدكتور توفیق بن أحمد خوجة ، والمدیر التنفیذي لإلتحاد السیدة الیس یمین بویز ، ولسعادة ممثل جامعة 
الدول العربیة في اإلتحاد األستاذ حاتم الروبي على تعاونھ الجّم ومتابعتھ الحثیثة مع كافة المعنیین إلخراج 
إعالن القاھرة لصحة المرأة العربیة بھذه الصورة المشرفة ومتابعتھ مع رؤساء وأعضاء الوفود لتأكید 
مشاركتھم وحضورھم الفاعل لفعالیات اإلفتتاح وحفل توقیع اإلعالن وأنشطة المؤتمرین ، تلك الجھود 
المضنیة التي بذلت منھ شخصیا للمساھمة الحقیقیة في كافة الجوانب المتعلقة بضمان نجاح وتمیز ھذا 
الملتقى الصحي العربي وہلل الحمد، كما یثمن اإلتحاد الحضور المكثف والمشاركة اإلیجابیة في جمیع 
اإلجتماعات التحضیریة لسعادة نائب رئیس اإلتحاد الدكتورة صفاء القسوس ومدیر تنمیة الموارد المالیة 
في اإلتحاد الدكتور علي أبو قرین وتواجدھما الھادف البناء طیلة مسیرة التحضیر واإلعداد لھذا الملتقى 
العربي الواعد  والشكر موصول لكافة أعضاء اللجنة اإلستشاریة والعلمیة في اإلتحاد لدعمھم ومتابعتھم



العربي الواعد  والشكر موصول لكافة أعضاء اللجنة اإلستشاریة والعلمیة في اإلتحاد لدعمھم ومتابعتھم 
الصحة  وزارة  في  العاملین  وخاصة  واألھلیة  الحكومیة  المؤسسات  جمیع  والى  المعھود  ونشاطھم 
 MCE المصریة، أضف الى الداعمین والعارضین في المعرض المواكب للملتقى ، وأخیراً الى شركة
Group التي عملت بكل جھد وتمّیز إلنجاح ھذا الحدث واستقطاب أكبر عدد من العاملین في القطاع 

الصحي العربي.

۲ - توجیھ التھنئة لكافة المكرمین تقدیراً لجھودھم المتمیزة في مختلف المجاالت الصحیة ، وخصوصاً 
إلى صاحبة السمو الملكي األمیرة الال سلمى - السیدة األولى بالمملكة المغربیة ، معالي وزیر الصحة 
والسكان المصري الدكتور أحمد عماد الدین راضي، معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة األستاذ 
أحمد أبو الغیط، وزارة الصحة العامة – قطر، وزارة الصحة األردنیة ، الدكتورة مایا مرسى رئیسة 
المجلس القومى للمرأة، اإلعالمي الكبیر األستاذ اسامة كمال، الكابتن احمد حسن ، الدكتورة رندة حماده، 
الحمادي –  الطبیة – قطر، مستشفى  التطوعي ، مؤسسة حمد  العمل  یاسمین صبري ، سفراء  اآلنسة 
السعودیة، المركز الطبي التخصصي – السعودیة، مستشفى الساحل العام – لبنان ، مستشفى بھمن – 

لبنان وسعادة األستاذ الدكتور توفیق بن أحمد خوجة –األمین العام إلتحاد المستشفیات العربیة .

إعتماد  لتطبیق نظام  Accreditation وصوالً  العربیة  المستشفیات  ۳ - توحید معاییر جودة خدمات 
عربي اسوًة باألنظمة المتنوعة كالنظام األمیركي ، الفرنسي ، األسترالي والكندي وسواھم.

٤ - أھمیة إعتماد خریطة صحیة عربیة وفقاً لمعاییر موحدة تھدف الى معرفة واقع الخدمات الصحیة 
المتوفرة في كل دولة عربیة والى تقدیر اإلحتیاجات الصحیة لدیھا على إختالف أنواعھا، ویلعب ھنا إتحاد 
المبذولة لتوفیر الدعم للدول المحتاجة مما ینعكس  في تنسیق الجھود  أساسیاً  المستشفیات العربیة دوراً 

إیجابیاً والفعالیة لألسواق الصحیة.

٥ - التوجھ الى ضبط وتنظیم السیاحة العالجیة في المنطقة العربیة ومحیطھا خاصًة وأن قسماً كبیراً من 
المؤسسات  في  كبیر  نقص  ھناك  بحیث  بالغة  بأضرار  أصیبت  العربیة  المنطقة  في  الصحیة  األسواق 

اإلستشفائیة ، تعاظم الحاجات الصحیة ، وتعاظم الفقر في بعض .

٦ - اإلستثمار في رسم السیاسات والنظم واإلستراتیجیات الصحیة العربیة مع وضع خطط تنفیذیة ذات 
إتحاد  ملتقیات  فعالیات  خالل  سنویة  بصفة  ومتابعتھا   ، لھا  المحرز  والتقدم  األداء  قیاس  مؤشرات 

المستشفیات العربیة القادمة.

الیافعین  وباألخص فترة  للمرأة العربیة عموماً  ۷ - تعزیز برنامج الرعایة الصحیة الشاملة والمتكاملة 
وفترة الحمل وصوالً لألمومة اآلمنة مع العمل على تقویة وتعضید انشطة الصحة اإلنجابیة المدمجة ضمن 

الرعایة الصحیة األولیة.

۸ - تعزیز برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي عند المرأة.

الملتقى الثامن عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



صدرت عن ھذا المؤتمر إعالن مسقط لسالمة المریض الذي تجدونھ على الموقع اإللكتروني
www.ahfonline.net

الملتقى التاسع عشر إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



برعایة صاحب المعالي األمین العام لجامعة الدول العربیة األستاذ احمد ابو الغیط ممثالً بسعادة السفیرة ھیفاء ابو 
غزالة – األمین العام المساعد – رئیس قطاع الشؤون االجتماعیة وبحضور معالي وزراء الصحة العرب،معالي 
الدكتور احمد المنظري المدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة ، سعادة مدیر إدارة الصحة ومسؤول األمانة الفنیة 
لمجلس وزراء الصحة العرب في جامعة الدول العربیة األستاذ سعید الحاضي وحشد كبیر من القیمین والعاملین 
في القطاع الصحي العربي، تم عقد الملتقى العشرین إلتحاد المستشفیات العربیة بتاریخ 27 فبرایر 2019 م في 
المستدامة  التنمیة  اھداف  لتحقیق  العربیة  الصحیة  الكوادر  القاھرة تحت عنوان  " تطویر  بمدینة  فندق ماریوت 
مجلس  مع  متزامناً   Medhealth Cairo العربیة المسنشفیات  إلتحاد  العشرین  الملتقى  عقد  "، حیث   2030
وزراء الصحة العرب في دورتھ (51) العادیة بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء الصحة العرب 

والنقابات الصحیة العربیة .
لقد تناول الملتقى مؤتمراً علمیاً تضمن محاضرات وجلسات علمیة تقنیة متخصصة كان لھا األثر العلمي المتمیز 

على جمیع المشاركین قدمھا خبراء عرب معروفین.
وحفل ختامي شرفھ مشاركة معالي وزراء الصحة فیھ وسوف یتخلل بعد قلیل حفل توزیع جوائز العام لشخصیات 

عربیة أعطت الكثیر في مجال الصحة والشؤون اإلنسانیة.

وقد خلص الملتقى الى إعتماد التوصیات التالیة:
۱ - توجیھ الشكر الى راعي المؤتمر معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة األستاذ احمد ابو الغیط ، والى جمیع 
للشؤون  المساعد  العام  األمین  بمعالي  ممثلة  العربیة  الدول  جامعة  والى   ، الملتقى  في  شاركوا  الذین  الوزراء 
االجتماعیة السفیرة ھیفاء ابوغزالة ومعالي الدكتور احمد المنظري المدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة وسعادة 
مدیر إدارة الصحة ومسؤول األمانة الفنیة لمجلس وزراء الصحة العرب في جامعة الدول العربیة األستاذ سعید 
الحاضي ، والنقابات والجمعیات الصحیة العربیة على دعمھم ومشاركتھم في ھذا الملتقى الناجح. كما تم توجیھ 
الشكر الجزیل لسعادة األمین العام األستاذ الدكتور توفیق بن أحمد خوجة ، والمدیر التنفیذي لإلتحاد السیدة ألیس 
یمین بویز ، ولسعادة ممثل جامعة الدول العربیة في اإلتحاد األستاذ حاتم الروبي على تعاونھ الجّم ومتابعتھ الحثیثة 
لتأكید  الوفود  وأعضاء  رؤساء  مع  متابعتھ  وعلى  الرسمیة  العربیة  الصحیة  الخریطة  على  الحدث  ھذا  لوضع 
مشاركتھم وحضورھم الفاعل لفعالیات الحفل الختامي ، كما یثمن اإلتحاد الحضور والمشاركة لكافة أعضاء مجلس 
المؤسسات  جمیع  والى  المعھود  ونشاطھم  ومتابعتھم  لدعمھم  اإلتحاد  في  والعلمیة  اإلستشاریة  واللجنة  اإلدارة 
الحكومیة واألھلیة في مصر والوطن العربي، وأخیراً الى شركة MCE Group التي عملت بكل جھد وتمّیز 

إلنجاح ھذا الحدث واستقطاب أكبر عدد من العاملین في القطاع الصحي العربي.

۲ -  توجیھ التھنئة لكافة المكرمین والحائزین على جوائز اإلتحاد تقدیراً لجھودھم المتمیزة في مختلف المجاالت 
الصحیة، وخصوصاً إلى معالي وزیر الصحة التونسي، البحریني، الیمني، والى مجلة المستشفى العربي.

۳ - تعزیز دور وزارات الصحة، وتمكینھا من ضمان التمویل الكافي لتدریب وبناء القدرات من اجل توفیر قیادة 
شاملة وشفافة وخاضعة للمساءلة والحوكمة لموظفي الرعایة الصحیة.

الصحیة،  الكوادر  بتطویر  معنیة  مدیریة  التنظیمیة  ھیكلیتھا  لتتضمن  العربیة  الصحة  وزارات  مع  العمل   -  ٤
وتشجیعھا على تحدیث شروط الترخیص ومعاییر اإلعتماد للمدراء الصحیین والقیادات الصحیة بما في ذلك الحاجة 

الى تخصصات اإلدارة الصحیة لكل منصب. 

٥ -  العمل على وضع سیاسات شاملة وخطط استراتیجیة لتحسین توافر القوى العاملة الصحیة وتأھیلھا والعمل 
على جودة أدائھا من خالل التحرك نحو التغطیة الصحیة الشاملة وأھداف التنمیة المستدامة والصحة في جمیع 

السیاسات؛ ووضع الناس في مركز تقدیم خدمات الرعایة الصحیة.

الملتقى العشرین إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



٦ -  تشجیع االستثمار من قبل القطاعین العام والخاص في القوى العاملة الصحیة ومواءمتھ لضمان تنفیذ الخطط 
اإلستراتیجیة من أجل تلبیة احتیاجات القوى العاملة الصحیة الحالیة والمستقبلیة.

۷ -  التدریب وإعادة التأھیل واالحتفاظ باألعداد الكافیة من القوى العاملة الصحیة وإكسابھم المھارات المناسبة 
والكفاءات المھنیة مثل ممرضات الرعایة الصحیة األولیة ، القابالت ، وأطباء األسرة والعاملین في تقنیة المعلومات 
الصحیة القادرین على العمل في سیاق متعدد التخصصات بالتعاون مع بقیة أعضاء الفریق الصحي العاملین غیر 

المھنیین من أجل االستجابة بفعالیة الحتیاجات الناس الصحیة والرعایة الصحیة الشاملة والمتكاملة.

۸ -  رفع اختصاصات التمریض لتحسین الصحة وتمكین الممرضین والممرضات من تكبیر إسھاماتھم في التغطیة 
الصحیة الشاملة ، ووضعھم في صمیم إقرار السیاسات الصحیة وتولي زمام القیادة في المجاالت الصحیة ذات 

األولویة.

۹ -  تعزیز قاعدة معلومات القوى العاملة الصحیة لتصمیم الخطط االستراتیجیة للقوى العاملة الصحیة وتنفیذھا 
ورصدھا.

الھیئات  و  والمؤسسات  العالي  والتعلیم  التربیة  العربیة ووزارات  الصحة  بین وزارات  والتعاون  التنسیق   -  ۱۰
المعنیة ، بما في ذلك الجمعیات المھنیة ، في تحدید التوجھ المرغوب لممارسي الطب في المستقبل ، وإصالح التعلیم 
الصحیة  بالمجاالت  متخصصین  لضمان  الصحیة  الرعایة  أنظمة  في  المستقبلیة  اإلتجاھات  لمراعاة  األساسي 
المستحدثة والمستجدة من أجل اإلستجابة بشكل أفضل إلحتیاجات الناس ، وتحسین الحالة الصحیة ، والتعامل مع 

غایات وأھداف التغطیة الصحیة الشاملة و التنمیة المستدامة.

في  الصحیة  الكوادر  أداء  لتحسین  العربیة  المستشفیات  إتحاد  قبل  من  مكثفة  تدریبیة  برامج  وإقامة  إنشاء   -  ۱۱
المؤسسات العربیة لإلداریین والفنیین من كل المستویات، و صانعي القرار وواضعي اإلستراتیجیات وذلك بالتعاون 

مع المنظمات ذات العالقة والجامعات ومراكز التدریب.

۱۲ - تشجیع وتسھیل تنسیق الجھود العربیة إلصالح التعلیم الطبي / الصحي والممارسة الطبیة بما یتماشى مع 
مبادئ الصحة للجمیع والتغطیة الصحیة الشاملة وذلك بدعم قرار وزراء مجلس الصحة العرب بضرورة استضافة 
للكوادر  المشتركة  التدریبیة  الخطط  العربیة و وضع  الطبیة والصحیة  للكوادر  تدریبي  لبرنامج  دولة عربیة  كل 
للتنمیة  العربیة  العالمیة والمنظمة  الصحة  العربیة ومنظمة  بالجامعة  الصحة  ادارة  بالتعاون مع  العربیة  الصحیة 

اإلداریة واتحاد المستشفیات العربیة.

۱۳ - إنشاء نظام وطني لالعتماد فیما یخص: كلیات ومعاھد تعلیم المھن الصحیة، الشھادات القوى العاملة الصحیة، 
الھیاكل الوظیفیة للعاملین الصحیین بجمیع أنواعھا، النظام المستمر لتقییم األداء، نظام التعلیم المستمر والتطویر 

المھني.

۱٤ -  تأسیس مركز عربي في إتحاد المستشفیات العربیة لتوظیف الكوادر الصحیة یتضمن: دراسات حول تقییم 
حاجات الید العاملة الصحیة، دراسة عربیة عن اإلحتیاجات التدریبیة لتطویر الكوادر البشریة، برامج االستشارة 
المھنیة، توصیف المسمى الوظیفي ومتطلبات الكفاءة األساسیة، إنشاء قاعدة بیانات القوى العاملة الصحیة العربیة.  

الملتقى العشرین إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



برعایة صاحب المعالي الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح – وزیر الصحة في دولة الكویت وبحضور معالي 
وزراء الصحة اللبناني ، األردني وممثالً عن القطري ، أضف الى معالي الدكتور احمد المنظري المدیر اإلقلیمي 
لمنظمة الصحة العالمیة، سعادة وكالء والوكالء المساعدین في وزارة الصحة الكویتیة، نائب رئیس إتحاد شركات 
المستشفیات األھلیة في الكویت ، رئیس جمعیة المستشفیات الخاصة في األردن ، كبار الدراء في مؤسسة حمد 
القیمین والعاملین في القطاع الصحي الكویتي  الطبیة في قطر وكوكبة من المكرمین إضافة الى حشد كبیر من 
والعربي، تم عقد الملتقى الواحد لعشرین إلتحاد المستشفیات العربیة لتطویر الرعایة الصحیة " اھداف الكویت" في 
دولة الكویت وذلك بتاریخ 10 – 11 ابریل 2019 في قاعة سلوى الصباح – المارینا تحت عنوان  " "التحول 

في الرعایة الصحیة العربیة : حوكمة، مسؤولیة وإنتاجیة".

لقد تناول الملتقى مؤتمراً علمیاً تضمن محاضرات وجلسات علمیة تقنیة متخصصة كان لھا األثر العلمي المتمیز 
على جمیع المشاركین قدمھا خبراء عرب معروفین.

وحفل إفتتاح ضخم شرفھ مشاركة معالي وزراء الصحة فیھ تخلل حفل توزیع جوائز لشخصیات عربیة أعطت 
الكثیر في مجال الصحة واإلدارة الصحیة والشؤون اإلنسانیة.

ینظر للحوكمة والمساءلة وآلیاتھا باعتبارھا موضوًعا حساًسا وذو أھمیة كبیرة في كافة أنشطة الرعایة الصحیة ، 
إذ ال  المختلفة.  الصحیة  الرعایة  والمستشفیات ومؤسسات ومرافق  الصحیة،  النظم  لتقویة  المھمة  األركان  وأحد 
یرتبط فقط بأبعاد مالیة واقتصادیة، بل بأبعاد إنسانیة وأخالقیة ومھنیة ، وبتوفیر رعایة صحیة متمیزة للمنتفعین. 
وترتكز مفاھیم الحوكمة والمساءلة على مبادئ وأبعاد ومعاییر أساسیة، أھمھا اإللتزام بمبادئ الشفافیة واإلفصاح 
والمحاسبة والمساءلة والمسؤولیة، وذلك بھدف تحسین الخدمات الصحیة / الطبیة المقدمة للمستفیدین وتحقیق التمیز 

واإلنصاف .
إن اتباع نھج حوكمة والمساءلة في المرافق والمؤسسات الطبیة باالعتماد على الرعایة الصحیة المرتكزة على 
اإلنسان ُیعد مطلًبا أساسًیا ومجتمعًیا إلدارة الشفافیة واإلستفادة من الفرص المتاحة لتحسین إستدامة خدمات الرعایة 

الصحیة بصورة تضمن تحقیق ابعاد التغطیة الشاملة المتكاملة .

وقد خلص ملتقى اھداف الكویت الى إعتماد التوصیات التالیة:

۱ - توجیھ الشكر الى صاحب السمو الشیخ صباح األحمد الجابر المبارك الصباح - أمیر دولة الكویت رائد وقائد 
نھضة الكویت والقطاع الصحي في العالم العربي ، لھ منا جمیعاً المحبة والتقدیر، وكل الشكر واإلحترام الى سمو 
الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح - رئیس مجلس الوزراء والى صاحب المعالي الشیخ الدكتور باسل الصباح – 
الملتقى ، والى معالي  الذین شاركوا في  الوزراء  الملتقى ، والى جمیع  الكویت وراعي  وزیر الصحة في دولة 
الدكتور احمد المنظري المدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة ولجمیع اإلتحادات والنقابات والجمعیات الصحیة 
شركات  وإتحاد  الكویتیة  الصحة  وزارة  والى  قطر   – الطبیة  حمد  مؤسسة  اإلستراتیجي  الشریك  والى  العربیة 
المستشفیات األھلیة في الكویت لتعاونھم والى رئیس اللجنة اإلشرافیة الدكتور احمد الشطي والى امین عام اإلتحاد 
البروفسور توفیق خوجھ والمدیر التنفیذي لإلتحاد السیدة ألیس یمین بویز، كما یثمن اإلتحاد الحضور والمشاركة 
جمیع  والى  المعھود  ونشاطھم  ومتابعتھم  لدعمھم  اإلتحاد  في  والعلمیة  اإلستشاریة  اللجنة  أعضاء  لكافة  الفعالیة 
المؤسسات الحكومیة واألھلیة في الكویت والوطن العربي، وأخیراً الى شركة MCE Group التي عملت بكل 

جھد وتمّیز إلنجاح ھذا الحدث واستقطاب أكبر عدد من العاملین في القطاع الصحي العربي.

الملتقى الواحد العشرین إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



۲ - توجیھ التھنئة لكافة المكرمین والحائزین على جوائز اإلتحاد تقدیراً لجھودھم المتمیزة في مختلف المجاالت 
الصحیة.

۳ - العمل على بناء وتعزیز ثقافة المساءلة والحوكمة والشفافیة في كافة المرافق والقطاعات الصحیة بصورة فعالة 
وحقیقیة.

٤ - ضرورة قیام المؤسسات الصحیة بإدخال مؤشرات الحوكمة  والمساءلة في كافة االجراءات والتدخالت الطبیة 
/ الصحیة.

٥ - العمل على حث الدول العربیة  على تدریب وتأھیل القیادات الصحیة بمختلف مستویاتھا في المجاالت المتعلقة 
بالحوكمة والمساءلة والمسؤولیة والشفافیة .

إتحاد  مع  بالتعاون  المتخصص  العربي  العمل  فریق  بتشكیل  العرب  الصحة  وزراء  مجلس  من  الطلب   -  ٦
المستشفیات العربیة لمتابعة وتنفیذ التوصیة رقم 5 والعمل على تبادل الخبرات والمبادرات البناءة فیما ذكر.

۷ - حّث المعنیین على ضرورة إستخدام مؤشرات قیاس األداء التي تساھم في كفاءة إدارة الموارد المتاحة للخدمات 
الصحیة بكفاءة وفاعلیة للحصول على اإلنتاجیة البناءة وضمان مأمونیة وسالمة الرعایة الصحیة ومستوى أداء 

متمیز للخدمات الصحیة .

۸ - ضرورة البحث عن السبل المبتكرة واإلبداعیة بما فیھا تقنیة المعلومات ووسائل التواصل اإلجتماعي لدعم 
وتعزیز دور المستفیدین من الخدمة ورفع الوعي الصحي والمعرفي وتبادل أفضل الممارسات لتحسین مھارات 
النظام  أداء وجودة ومخرجات  فّعال في تطویر  الخدمات الصحیة ومشاركتھ كعنصر  المستفید من  التواصل مع 

الصحي وتعزیز حقوق المریض.

۹ - التأكید على أھمیة اإلھتمام بتطویر القوى العاملة البشریة الصحیة المدربة والمؤھلة لقیاس أداء النظم الصحیة 
وحوكمتھا والتوسع في التعلیم الجامعي والتدریب على مقومات و عناصر الحوكمة المساءلة وتكثیف التبادل العلمى 

بالتعاون مع الھیئات والمؤسسات العربیة والدولیة المتخصصة في مجاالت تقییم النظم والسیاسات الصحیة.

۱۰ - إقتراح انشاء مشروع إعتماد القادة الصحیین للحوكمة الرشیدة والمسائلة من خالل برامج تدریبیة وتقییم 
مستمر لألداء لقیادة التحول نحو حوكمة وانتاجیة أفضل ینفذه إتحاد المستشفیات العربیة مع القطاعات الصحیة 

العامة والخاصة في الدول العربیة اجمع.

تأكید ودعم دور  العام والخاص من خالل  بین قطاعي  البناءة ما  الھادفة  الشراكة  تفعیل دور  العمل على   - ۱۱
إتحادات المستشفیات في الدول العربیة والتكامل في ما بینھا.

۱۲ - العمل على إصدار دلیل لمقاییس موحدة لتسمیة تكنولوجیات الصحة وترمیز األعمال الطبیة لتعزیز تطبیقات 
تقییم التقنیات الصحیة ( (HTAوالعمل على إحداث برامج صحیة للتقییم والتدریب على التكنولوجیا الصحیة.

األنماط  تعزیز  والتكامل مع جھود  المجتمع  لتشمل صحة  الصحیة  والمشافي  المؤسسات  تعزیز مسؤولیة   -  ۱۳
بما  الصحیة   / الطبیة  للممارسة  المواثیق األخالقیة والمھنیة  التأكید على  ، مع  الصحة والمعافاة  الصحیھ وحفظ 

یضمن حقوق وسالمھ المرضى والعاملین الصحیین معا.

الملتقى الواحد العشرین إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات





بعد عامان مضنیان عانى العالم اجمع من تبعات جائحة الكورونا المستجدة وتحوراتھا وأثارھا الصحیة واإلقتصادیة 
واإلجتماعیة،  إلتئم إتحاد المستشفیات العربیة في الملتقى الثالث والعشرین Medhealth Cairo 2022 بتاریخ 

۱۳ - ۱٥ مارس ۲۰۲۲ على أرض الكنانة – جمھوریة مصر العربیة .

وكعادتھ دائماً كان اإلتحاد جامعاً للنخب والقامات والقیادات الصحیة والطبیة في الوطن العربي حامًال في أجندتھ 
الرعایة  مستقبل  ولمواجھة  العربي  الوطن  في  الصحة  في  للتقدم  اآلمال  تزرع  ورؤى  جمة  تحدیات  العام  لھذا 

الصحیة.

وتتویجاً لعامین متتالین من الجھود واإلجتماعات اإلفتراضیة لمجلس إدارة اإلتحاد والمجلس التنفیذي ، والمشاركة 
الفعالة بالتعاون مع الخبرات العربیة داخل الوطن العربي وخارجھ ، ساھم اإلتحاد بوضع وإطالق استراتیجیتھ 
الصحیة للثالث اعوام القادمة والتي تضمنت اطالق ثالث إستراتیجیات منھا سوف تنقل القطاع الصحي العربي 
للصحة  العربیة  اإلستراتیجیة   ، والكوارث  الطوارىء  وھم خطة جھوزیة  المتطورة  الصحیة  النظم  الى صدارة 
الرقمیة والرؤیة الجدیدة لتصمیم بناء المرافق الصحیة على أمل أن تساعد المؤسسات الصحیة العربیة في تقدیم 

خدمات صحیة متمیزة للشعوب العربیة.

برعایة جامعة الدول العربیة وبحضور اصحاب المعالي الدكتور خالد عبد الغفار - وزیر التعلیم العالي والبحث 
العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان في جمھوریة مصر العربیة ، معالي الشیخ عبداللھ آل حامد – رئیس 
دائرة الصحة في ابوظبي، معالي الدكتور فراس ابیض – وزیر الصحة العامة في الجمھوریة اللبنانیة ،  ممثل 
األمین العام لجامعة الدول العربیة السفیر سعید الحاضي ، سعادة المدیر اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة الدكتور 
احمد المنظري ، رؤساء الھیئات المصریة معالي الوزیر اللواء بھاء الدین زیدان – رئیس ھیئة الشراء الموحد، 
معالي الوزیر الدكتور تامر عصام – رئیس ھیئة الدواء ، الدكتور اشرف اسماعیل – رئیس ھیئة الرقابة واإلعتماد 
، الدكتور احمد السبكي – رئیس ھیئة الرعایة الصحیة ، المھندس حسام صادق – المدیر التنفیذي لھیئة التأمین 
الصحي الشامل ، اللواء المھندس امجد المغربي – مساعد رئیس الھیئة الھندسیة للقوات المسلحة وحشد كبیر من 
القیمین والعاملین في القطاع الصحي العربي، وتحت عنوان " اإلرتقاء إلى مستوى التحدي: إطالق استراتیجیات 
رعایة صحیة جدیدة "، تم عقد الملتقى الثالث والعشرین إلتحاد المسنشفیات العربیة Medhealth Cairo  في 
فندق ماریوت القاھرة بتاریخ ۱۳ - ۱٥ مارس ۲۰۲۲ بالتعاون مع جامعة الدول العربیة، مجلس وزراء الصحة 
العرب ، منظمة الصحة العالمیة، النقابات الصحیة العربیة ، وبالشراكة اإلستراتیجیة مع مؤسسة حمد الطبیة – 

قطر ومشاركة ملفتة من دائرة الصحة في ابوظبي .

وكانت بدایتھ وفي الیوم األول باإلحتفاء بتكریم القیادات الصحیة المصریة الذین كان لھم الدور العظیم في نھضة 
لإلدارة  مؤتمراً  الملتقى  تناول  كما  الشامل.  الصحي  التأمین  منظومة  مشروع  وتنفیذ  المصري  الصحي  القطاع 
الصحیة تضمن محاضرات وجلسات علمیة تقنیة متخصصة كان لھا األثر العلمي المتمیز على جمیع المشاركین 
قدمھا اكثر من تسعة وثالثین خبیرا عربیاً وعالمیاً وطرح خاللھا اإلستراتیجیات الجدیدة التي یطلقھا اإلتحاد ھذا 

العام .
لشخصیات  العام  جوائز  توزیع  تخلل  رفیعة  عربیة  صحیة  شخصیات  بحضور  ختامیاً  حفالً  الملتقى  تضمن  و 

ومستشفیات عربیة أعطت الكثیر في مجال الصحة والشؤون اإلنسانیة وخاصة خالل ازمة وباء الكوفید - 19. 

الملتقى الثالث والعشرین إلتحاد المستشفیات العربیة
توصیات



وقد وجھ إتحاد المستشفیات العربیة الشكر والتھنئة الى:

۱ - توجیھ الشكر الى راعي المؤتمر جامعة الدول العربیة ، والى معالي الدكتور خالد عبد الغفار - وزیر التعلیم 
العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان في جمھوریة مصر العربیة لحضوره ومشاركتھ 
ودعمھ الكبیر إلنجاح ھذا الملتقى، الى معالي الشیخ عبد اللھ آل حامد رئیس دائرة الصحة في ابوظبي ، معالي 
الدكتور فراس ابیض – وزیر الصحة العامة في الجمھوریة اللبنانیة، الى جمیع الوزراء الذین شاركوا في الملتقى 
، منظمة الصحة العالمیة بشخص مدیرھا اإلقلیمي الدكتور احمد المنظري،  والنقابات الصحیة العربیة ، مؤسسة 
حمد الطبیة – قطر بشخص السید محمد النعیمي والسید علي خاطر وجمیع الوفد المرافق والى دائرة الصحة في 
وجمیع  رافد  شركة  ملفي،  شركة   ،  Viatris شركة  تحدیداً   ومنھم  الداعمین  وكافة  المرافق  والفریق  ابوظبي 

العارضین على دعمھم ومشاركتھم في ھذا الملتقى الناجح .
كما وجھ اإلتحاد الشكر لمعالي وزراء الصحة السابقین المشاركین والمحاضرین في الملتقى وھم معالي الوزیرة 
مھى الرباط ، معالي الوزیر حمد المانع ومعالي الوزیر محمد عوض تاج الدین والى رؤساء الجمعیات الصحیة 
المشاركین وھم عطوفة الدكتور فوزي الحموري – رئیس جمعیة المستشفیات الخاصة في األردن وسعادة الدكتور 

عالء عبد المجید – رئیس غرفة مقدمي الخدمات الصحیة في القطاع الخاص في مصر.
كما توجھ بالشكر الجزیل لرئیس اإلتحاد سعادة النائب فادي عالمة و األمین العام البروفسور توفیق بن أحمد خوجة 
، والمدیرة التنفیذیة السیدة الیس یمین بویز ، وخّص بالشكر نائب الرئیس السید محمد النعیمي على جھوده الملموسة 
في إنجاح ھذا الملتقى، والى جمیع أعضاء مجلس اإلدارة والمجلس التنفیذي الذین تسنى لھم المشاركة والذین لم 
یستطیعوا ان یكونوا في الملتقى، كما توقف بالشكر الجزیل والتھاني الى اعضاء المجلس التنفیذي المكلفین بإطالق 
اإلستراتیجیبات الصحیة والذین بذلوا الجھود في اطالقھا والعمل علیھا . وثمن اإلتحاد الحضور المكثف والمشاركة 
 MCE اإلیجابیة لجمیع المؤسسات الحكومیة واألھلیة والعاملین في القطاع الصحي العربي، وأخیراً الى شركة
Group التي عملت بكل جھد وتمّیز إلنجاح ھذا الحدث واستقطاب ھذا العدد من المشاركین وھذه القامات العلمیة 

في القطاع الصحي العربي.

۲ - توجیھ التھنئة لكافة المكرمین في الملتقى تقدیراً لجھودھم المتمیزة خالل ازمة وباء الكوفید -۱۹ ولتطویر قطاع 
الرعایة الصحیة العربیة والذي اضفى حضورھم تألقاً ورفعة ألعمال الملتقى.

٣ - توجیھ الشكر الخاص لشركاء االتحاد ومنھم المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمیة وعلى 
رأسھا االستاذ الدكتور احمد المنظري المدیر العام الذي تحدث باستفاضة عن دور المنظمة والتحدیات التي تواجھ 
اإلقلیم والقطاع الصحي العربي في مجابھة األوبئة وكذلك لحضور جامعة الدول العربیة والتي نتمنى منھا أن تتبنى 
توصیات ھذا الملتقى بقرارت تنفیذیة لما للتوصیات ادناه من أھمیة على القطاع الصحي العربي الذي یزخر بقوى 
عاملة صحیة ممتازة وأطباء وممرضین وعاملین یملؤون العالم أجمع ولھم إسھامات عظیمة في القطاعات الصحیة 

والدوائیة والبحثیة اینما كانوا .

وقد خلص الملتقى الى إعتماد التوصیات التالیة:

۱ - تعزیز دور اإلتحاد لیكون منصة او شبكة إتصال یجمع من خاللھا كل المنظمات المدنیة العامة والحكومیة وكل 
المنظمات الخاصة للتنسیق حول كیفیة التعاون في المنظومة الصحیة بشكل عام .
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۲ - التنسیق والتعلیم والتدریب ومشاركة الخبرات واإلمكانیات المتاحة في كل القطاعات الصحیة العربیة الذین ھم 
السبیل الوحید للتعامل مع مستقبل الصحة ، كما اإلستعداد والتنسیق في ما بینھا من خالل إتحاد المستشفیات العربیة 
الذي سیعمل لیكون منصة ھامة تساعد وزارات الصحة في الدول العربیة على وضع إستراتیجیات موحدة تستطیع 

من خاللھا ان تتعاون وتنسق للوصول الى التكامل في ما بینھا .

وتوحید  الطبیة  والدراسات  باألبحاث  واإلھتمام  المستمر  والتدریب  بالتعلیم  البشري  االستثمار  في  الزیادة    -  ۳
التشریعات الصحیة العربیة ودمج السیاسات الصحیة في القطاعات المختلفة ، أضف الى العمل الجدي على توحید 
اإلعالم  دعم  الصحي وعلى  والتثقیف  التوعیة  ، على  العربیة  الصحیة  المؤسسات  في  واإلعتماد  الجودة  معاییر 

الصحي والطبي الصحیح.
بالخدمات الصحیة على مختلف  العام والخاص لإلرتقاء  القطاعین  الفعالة بین  الشراكة  العمل على تعزیز   - ٤ 

المستویات لمواجھة التحدیات التي تواجھ النظام الصحي العربي 

٥ -  اإلستثمار في رسم السیاسات والنظم وإطالق اإلستراتیجیات الصحیة ومتابعتھا من خالل وضع خطط تنفیذیة 
لتحقیقھا وتعمیمھا على النظام الصحي العربي برمتھ .

٦ -  متابعة تنفیذ خطة جھوزیة الطوارىء والكوارث التي اطلقھا اإلتحاد والتي ھدفت الى تعزیز الدعوة إلنشاء 
منصة لبناء برامج وشبكات فعالة إلدارة الكوارث والطوارىء في ما بین المرافق والمؤسسات الصحیة العربیة ، 
الوقایة  على  الضوء  یسلط  استباقي  اكثر  نھج  الى  اإلستجابة  من  المخاطر  إدارة  على  التركیز  توسیع  الى  كما 

والتخفیف أضف الى تنمیة القدرات البشریة لتقدیم إستجابة فعالة في الوقت المناسب .

۷ - العمل على نشر اإلستراتیجیة العربیة للصحة الرقمیة التي اطلقھا اإلتحاد ومتابعة تنفیذھا مع الجھات المعنیة 
والتي شددت على التحول الرقمي في الصحة من خالل:

• تحسین الجودة وضمان استدامة الصحة والرعایة من خالل تقدیم خدمات آمنة ، عالیة الجودة وفعالة ووصول 
أفضل إلى الرعایة الصحیة.

• كفاءة النظام الصحي من خالل تقلیل وقت البحث عن بیانات المرضى واتاحتھا بشكل آمن.
• تجنب األحداث العكسیة لألدویة ، تقلیل األخطاء الطبیة ، تحسین معدالت التطعیم ، تنسیق الرعایة بشكل أفضل

• تقلیل اإلزدواجیة في اإلختبارات وفحوصات األشعة السینیة مما یزید من تكلفة الرعایة الصحیة.
• تحسین تجربة المریض وتقدیم ابتكارات على مستوى عالمي من خالل صناعة صحیة رقمیة مزدھرة.

• إشراك اصحاب المصلحة لتبني ھذه اإلستراتیجیة بھدف ضمان تنفیذھا .

۸ -  تمكین المرأة في الرعایة الصحیة ولعب دور في قیادتھا وإدارتھا للمنظومة الصحیة من خالل المساواة بین 
الجنسین ودعم القطاعین العام والخاص إلبراز دورھا .

التمریضي في الوطن العربي سواء في  للقطاع  الفعال والقیادي  ۹ - تشجیع العمل على إعطاء الفرص والدور 
المرافق، المؤسسات واإلدارات الحكومیة.
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۱۰ - العمل على تنفیذ مشروع المجلس العربي لإلعتماد في القطاع الصحي التابع إلتحاد المستشفیات العربیة، لما 
لھ من ضرورة وأھمیة عربیة یرتقي من خاللھا القطاع الصحي في جمیع البلدان العربیة الى التمیز وتطبیق الجودة 

، كما یساعد على تدریب  الكوادر وتنمیتھا لیتحول المفھوم الى " اإلعتماد للجمیع" .

۱۱ - إطالق الرؤیة الجدیدة لتصمیم بناء المرافق الصحیة التي یعمل علیھا إتحاد المستشفیات العربیة والتي تھدف 
الى المساعدة في وضع مفھوم جدید للمستشفى اآلمن والمستشفى الذكي والمستشفى المستدام ، وھي مرجع استثنائي 

تحتاجھ منشآت الرعایة الصحیة للنھوض بالصحة في الدول العربیة.

۱۲ - "بیت خبرة صحیة عربیة " مبادرة یطلقھا إتحاد المستشفیات العربیة تھدف الى دعم المؤسسات الصحیة 
والوزارات وغیرھا من خالل تقدیم اإلستشارات والدراسات والحلول وتساعد القطاع الصحي العربي في جمیع 
البلدان للتكامل معھا من اجل تحقیق النھوض بالصحة وذلك من خالل الخبراء واإلستشاریین الذي یعملون تحت 
مظلتھ وتحت ھیئتھ اإلستشاریة، إضافة الى وضع وإقامة البرامج التدریبیة من خاللھ لتحسین أداء الكوادر الصحیة 

في المؤسسات العربیة بالتعاون مع المنظمات ذات العالقة والجامعات ومراكز التدریب.

۱۳ - تعزیز الشراكة بین اإلتحاد والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة من اجل التكامل وتحقیق األھداف المشتركة 
التي تھدف الى تقدیم خدمات صحیة رفیعة للمریض العربي.

۱٤ - التأكید على إقامة الملتقى الرابع والعشرین وتحدید مكان اقامتھ مع الجھات المعنیة.
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