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ادة الىشن والظمىت   وزُقت أبها ملهافدت ٍش  
 املإجمس العالمي الثاوي لؼب وحساخت الظمىت 

 (م 2016الخىبس  9 – 7)هـ 1438مدسم  8- 6)اململنت العسبُت الظعىدًت  -أبها 

 بسوفِظىز. عدهان مفتي، ،باوهابد.دمحم ،د.دمحم مسشا،د.ًحي الخالدي،  د.ولُد أبى ملحتبسوفِظىز .جىفُق خىحه، 
 د. منى آى مشُؽ،بسوفِظىز.عبدهللا العخُبي،د.أخمد آى مفسح،د.فهد الشهسي ،سوفِظىز.دمحم الىعميب

 
:املقدمت  

ألخىبس  9-7هـ املىافق 1438مدسم  8-6عقد املإجمس الؼبي العالمي الثاوي لؼب وحساخاث الظمىت خالى الفترة مً ) 

( في مدًىت أبها في اململنت العسبُت الظعىدًت والري هظمخه الجمعُت الظعىدًت لؼب وحساخاث الظمىت 2016

جدذ زعاًت أمير مىؼقت عظير السئِع الفخسي للجمعُت  ومظدشفُاث القىاث بالجىىب وحامعت امللو خالد بأبها واملقام

ص .  صاخب الظمى امللهي ألامير فُصل بً خالد بً عبدالعٍص

وخلُجُين ووػىُين عً امخىانهم وشنسهم لخادم  وئقلُمُينخُث أعسب حمُع املشازلين باملإجمس مً مخددزين عاملُين 

ص آى طعىد  فين امللو طلمان بً عبدالعٍص وخنىمخه السشُدة على ئقامت هرا املإجمس وعبروا عً جقدًسهم الحسمين الشٍس

ص الدوز القُادي للمملنت في  للملنت العسبُت الظعىدًت بدوزها السائد في إلاعداد والخىظُم لهرا املإجمس العالمي لخعٍص

ص الىظم الصحُت على املظخىي الدولي .وبىاًء علُه خلص املجخمعىن واملشازلىن بالخسو   ج جؼىٍس وحعٍص

ادة الىشن والظمىت(   بـ )وزُقت أبها ملهافدت ٍش

ص أمير مىؼقت عظير السئِع الفخسي 1 ( جقدًم الشنس والامخىان لصاخب الظمى امللهي ألامير فُصل بً خالد بً عبدالعٍص

 للجمعُت على الدعم النبير والسعاًت الالمددودة لخىظُم وزعاًت هرا املإجمس .

ادة 2 اث ( وطع الخصدي ملشهلت ٍش اث القظاًا الصحُت والاحخماعُت وأولٍى الىشن والظمىت على قمت أولٍى
ت واملادًت الالشمت ألوشؼت املهافدت  ُهحالىظم الص الىػىُت وجىفير الدعم الظُاس ي واملىازد البشٍس

 والدولُت الخاصت بمهافدت الظمىت. وإلاقلُمُتوالىقاًت والعالج مع الاطخفادة مً املبادزاث املحلُت 
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وطع وجؼبُق الظُاطاث و ألاهظمت والخؼؽ والبرامج الالشمت للحد مً جىامي املشهلت والعمل على ( 3
خفع معدالث الاصابت والاهدشاز بين مافت فئاث وأفساد املجخمع ذلىزا واهازا وباألخص العمس الظني لفئت 

 الاػفاى والُافعين .
 
جقع مظئىلُتها على مافت املإطظاث الحنىمُت  ( الخألُد على أن مهافدت الظمىت هي مهمت وػىُت مشترلت4

وغير الحنىمُت والقؼاع الخاص واملجخمع املدوي والقؼاعاث الخعلُمُت طمً الشسالت في الخغُير وألاخر في 
ت وجدظين مإشساث الاداء. 2030الاعخباز جدقُق أهداف ومسمي السؤٍت الىػىُت   الخىمٍى

 
وػىُت( جدبع مجلع الشإون الاقخصادًت والخىمُت لجهت ( الىظس في ئوشاء )مجلع / هُئت / لجىت 5

مسحعُت واخدة ٌظىد ئليها مهام الخخؼُؽ وإلاشساف والخيظُق واملخابعت لظمان جهامل حمُع الظُاطاث 
والاهظمت والبرامج والبدىر لعمل مإطس ي ذو مىهجُت علمُت جلتزم بخؼؽ وػىُت ذاث مإشساث لقُاض 

 جقُُم أداء الجهاث املعىُت بمهافدت الظمىت .الخؼىز والخقدم املحسش وػىُا و 
 
ص الصحت عمىمًا وال طُما 6 عاث والقىاهين لخعظُد أػس حعٍص ( وطع الظُاطاث وطً ألاهظمت والدشَس

عت املحلُت واملظخىزدة لدي املجخمع واملقاصف املدزطُت لخقلُل لمُاث امللح  الىحباث الغرائُت الظَس
لت واملهدزحت فيها ػبقا ملعاًير مىظمت الصحت العاملُت املعخمدة والظنس والخخلص مً الدهىن املخدى 

 في هرا املجاى. 2025 – 2014والخؼت الخلُجُت الخىفُرًت 
 
( ئحساء وجىفُر بدىر الىظم الصحُت واملجخمعُت لىبائُاث الظمىت وزصد عىامل الاخخؼاز وعبء 7

في وطع الظُاطاث والبرامج الالشمت املبيُت املساطت وجهالُفها بصفت دوزٍت مىخظمت للمظاهمت بهل لفاءة 
على املعؼُاث الىػىُت واعداد الخىحهاث واملبادزاث التي حعصش الاطالُب الصحُت للخىحه الصحي للحُاة 

 وجخعامل بهل فعالُت ولفاءة مع عىامل الاخخؼاز للظمىت وخاصت لدي ألاػفاى والُافعين واليظاء.
 
ص طُاطاث واحساء8 اث جمنين أفساد املجخمع ومسض ى الظمىت في مجاالث السعاًت الصحُت ( العمل على حعٍص

املقدمت جدذ شعاز ) صحت املىاػً أوال ( بشهل جهاملي مع مافت أػس الىظم الصحُت والاحخماعُت املعمىى 
بها والخؼؽ الاطتراجُجُت الىػىُت لخدظين صحت املىاػً وجىظُف الىطائل الفعالت وخشد الجهىد مً 

ص أحل جدقُق ه ت والدًيُت والاقخصادًت وحعٍص  اليشاغرا الشعاز في مخخلف املجاالث املجخمعُت والخىعٍى
 على دوز خماًت صحت الفسد و ألاطسة واملجخمع. البدوي مع الترليز
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( الخألُد على أهمُت جفعُل الخيظُق والخعاون مع مإطظاث ومىظماث املجخمع املدوي واًجاد مبادزاث 9
مً قبل الجمعُاث والهُئاث العلمُت مدعىمت مً قبل الجهاث الحنىمُت ذاث  وػىُت وبسامج وقائُت

العالقت ) وشازة الصحت ،وشازة الشئىن الاحخماعُت ، وشازة الخعلُم ...الخ ( وملظاهمت في جؼبُق 
ص الصحت والسعاًت املجخمعُت.  الاطتراجُجُاث الىػىُت الهادفت الى خفع عىامل الاخخؼاز للظمىت وحعٍص

 :  الاحيخىلى مجلع الشىزي ( 10ً
الىظامُت الفعالت وجددًد أدواز ومظئىلُاث الجهاث الحنىمُت والخألُد على الخهامل  ألادواثأ( وطع 

والخيظُق فُما بُنها التي جلصم الجهاث املعىُت بخؼبُق إلاحساءاث والاشتراػاث الالشمت للحد مً اهدشاز 
 الظمىت وخفع عبء املساطت .

ومخابعت أداءها خاصت ماوزد في بسهامج الخدىى الىػني  2030عُل بسامج السؤٍت الىػىُت ب( العمل على جف
 بشأن جدظين حىدة الخدماث الصحي بشقيها الىقائي والعالجي م  2020

ج( ئػالع القؼاع الخاص والشسماث النبري والبىىك ومإطظاث املجخمع املدوي بدوز ألبر مً خالى بسامج 
 الهادفت والبىاءة املظئىلُت الاحخماعُت 

ذاث العالقت بالظمىت في مسالص ػبُت معخمدة خظب  الجساخُت( الخألُد على أن ًخم ئحساء العملُاث 11
 الىػىُت مً الجمعُت الظعىدًت لؼب وحساخت الظمىت  املعاًير 

 ( السفع ئلى هُئت الخخصصاث الصحُت باطخددار جخصص دقُق في حساخت الظمىت .12
حمُع املسالص الؼبُت والعاملين فيها مً ـأػبا في مجاالث حساخت الظمىت  التزام تمُ( الخألُد على أه13

ت ) إلاملُيُنُت ( الىػىُت املعخمدة مً الجمعُت الظعىدًت لؼب وحساخت الظمىت  باألدلت ٍس الظٍس
 وحعلُماث وشازة الصحت .

ادة الىشن والظمىت 14 ىقاًت والخدخالث الدوائُت مً بسامج ال وما ًخعلق( ئدزاج جدبير وعالج مسض ٍش
ت املبِىت على  والجساخُت طمً خصمت وزائق الخأمين الصحُت ألاطاطُت بىاًء على ألادلت الىػىُت املعُاٍز

 البراهين .
( ئلصام حمُع الجساخُين العاملين في مجاى حساخت الظمىت باالشتراك في قاعدة بُاهاث السجل الىػني 15

 باعادة ججدًد الترخُص املنهي .في لجساخاث الظمىت وزبؼها 
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