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الرباط ـ املمسلة املغربي

مشروع جدول األعمال ( املبدئي ):
أوال :مذكرة األمانة العامة بشأن التعاون بني دول اجمللس واململكة املغربية يف اجملال الحيي:
 مناقشة مشروع خطة العمل التفحيلية ـ وبرناجمها الزمين. مقرتحات وزارات الحية بدول اجمللس حول املوضوعات ذات االولوية املشرتكة بني دولاجمللس واململكة املغربية.
 مقرتحات وزارة الحية باململكة املغربية حول املوضوعات ذات االولوية املشرتكة بني دولاجمللس واململكة املغربية.
ثانياً :حتديد جهات االتحال للتنسيق واملتابعة بني دول اجمللس واململكة املغربية يف اجملال
الحيي.
ثالث ًا  :االجتماعات القادمة للفريق.
رابعاً :ما يستجد من أعمال.

مذكرة األمانة العامة بشان
التعاون بني دول اجمللس واململكة املغربية يف اجملال الحيي
تنفيذاً لقرار اجمللس األعلى جمللس التعاون يف دورته ( )32املنعقد يف 20-19
ديسمرب 2011م ,يف الرياض باململكة العربية السعودية ,بشأن التعاون بني جملس
التعاون واململكة األردنية اهلامشية ,وعلى ما مت االتفاق عليه بني أصياب السمو واملعالي
وزراء اخلارجية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ومعالي وزير خارجية اململكة
املغربية يف اجتماعهم املشرتك املنامة  7نوفمرب 2012م ،بشأن خطط العمل املشرتك
الرئيسة والتفحيلية ,وحث اللجان وفرق العمل على االجتماع يف أقرب فرصة ممكنه
لتنفيذها.
وتنفيذاً لقرارات االجتماع الوزاري املشرتك الرابع بني اصياب السمو واملعالي وزراء خارجية
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني يف اململكة
األردنية اهلامشية ووزير الشئون اخلارجية والتعاون يف اململكة املغربية ( الدوحة ،نوفمرب
 ،) 2014والذي مت فيه اعتماد توصيات اللجنة املشرتكة بني جملس التعاون واململكة
االردنية اهلامشية ( الكويت 27 ،أكتوبر  ) 2014والذي تضمن استيداث فريق عمل
مشرتك خيتص بالتعاون يف جمال الحية.
قامت االمانة العامة ،بالتنسيق مع وزارات الحية بدول اجمللس طالبة منها حتديد
املوضوعات ذات االولوية املشرتكة يف اجملال الحيي بني دول اجمللس واململكة املغربية.

وعليه ،تلقت األمانة العامة ردود وزارات الحية بدول اجمللس ،وكانت على النيو التالي:


وزارة الحية باإلمارات العربية املتيدة ،ويتضمن :

 -1تبادل اخلربات واملعلومات يف جمال طب الطواري وانظمة الكوارث.
 -2الوقاية من االمراض السارية واالمراض الغ ر السارية.
 -3ضبط اجلودة يف الرعاية الحيية.
 -4تحييح وتسجيل شركات األدوية ومنتجاتها.
 -5التثقيف الحيي ـ الحية االجنابي ـ رعاية األم والطفل.


وزارة الحية مبملكة البيرين ،ويتضمن:

 -1الحناعات الدوائية.
 -2تبادل اخلربات واالستشارات الطبية.
 -3التدريب  .قح ر وطويل املدى.
 -4القوى العاملة.
 -5االستثمار يف القطاع الحيي.


وزارة الحية باململكة العربية السعودية ،ويتضمن:

 -1االمراض املزمنة.
 -2األمراض الوبائية.
 -3اعباء املراضه.
 -4متويل اخلدمات الحيية.
 -5البيوث املشرتكة.
 -6تبادل اخلربات.



وزارة الحية بسلطنة عمان:

 -1الرعاية الحيية و مراقبة و مكافية االمراض.
 -2املوارد البشرية
 -3جودة اخلدمات الحيية و سالمة املرضى
 -4البيوث ،والندوات ،و املؤمترات املشرتكة.
 -5السياسات والتشريعات الحيية


اجمللس األعلى للحية بدولة قطر ،ويتضمن:

 -1التدريب العلمي والتطبيقي يف اجملال الحيي ( تبـادل طـالب اجلامعـات ،التـدريب
الفين واملخربي ،التـدريب يف جمـال التأهيـل ،التـدريب وتبـادل اخلـربات ،التـدريب
االكادميي والدورات التدريبية يف اجملال الطيب بفروعه املتعددة ).
 -2اتفاقيات تعاون يف جمال مكافية األوبئة املعدية.
 -3اتفاقيات الحناعات الدوائية ونقل التجارب كمشاريع مشرتكة وتبادل اخلربات.
 -4اتفاقيــات وتعــاون يف سياســات تســجيل األدويــة والتســع رة الدوائيــة ا ليــة أو
املستوردة.
 -5التعاون يف املوارد البشرية ،من ناحية التدريب وتبادل اخلربات اإلدارية.
 -6التعاون وتبادل اخلربات يف سياسات ترخيص املهن الطبية والعاملني فيها.
 -7التعاون يف عالج وتبادل املرضى أل مراض معينة وسياسات التـامني الحـيي وتبـادل
اخلربات فيها.



وزارة الحية بدولة الكويت ،ويتضمن:

 -1تطوير التعاون يف جمال الرعاية الحيية االولية مبـا يف ذلـط طـب العائلـة وطـب
اجملتمع.
 -2تطوير التعاون يف جمال مكافية االمراض املزمنة غ ر السارية.
 -3تعزيز التعاون وتبادل املعلومات واخلـربات يف جمـال مكافيـة االمـراض السـارية
واالوبئة ،ووضع الوسائل اليت تكفل هذا التنسيق مبا فيها برامج التطعيمات.
 -4تبادل اخلربات يف جمال بنوك الدم ومشتقاته واالطالع على النظم والربامج اجلـاري
العمل بها.
 -5تبادل اخلربات يف جمال مكا فية السـرطان مـن حيـث طـرق التشـخيص والعـالج
والرعاية التلطيفية والتوعية الحيية.
 -6تبادل اخلربات يف جمال املختربات الطبية.
 -7التعاون يف جمال املواصفات القياسية لألغذيـة وطـرق الكشـف علـى الرتكيـزات
االشعاعية لألغذية.
 -8تبادل املعلومات واخلربات حول القوانني واالنظمة والتشريعات الحيية ،ويف جمـال
التامني الحيي واإل دارة الحيية ونظم املعلومات واالقتحاد الحيي.
 -9تبادل الزيارات الرمسية بني املختحني يف اجملاالت الحيية.
كما تلقت االمانة العامة رد وزارة الحية باململكة املغربية ،يتضمن املوضوعات اليت يراها
أنها ذات أولوية مشرتكة للتعاون مع دول اجمللس يف اجملال الحيي ،وهي كاآلتي:
 الرعاية الحيية األولية. تأهيل املستشفيات. الشراكة بني القطاع العام واخلاص. -األمن الحيي واليقظة.

وبناء على ذلط ،مت عرض تلط املقرتحات واملوضوعات أثناء االجتماع التنسيقي ملمثلي وزارات
الحية بدول اجمللس ،وخلص االجتماع إىل وضع مشروع خطة عمل مشرتكة تفحيلية
للتعاون بني جملس التعاون واململكة املغربية يف جمال الحية وفق الحيغة املرفقة.
( سيتم عرضها أثناء االجتماع )

تأمل األمانة العامة مناقشة مشروع اخلطة ووضعه يف صورته النهائية.

مذكرة األمانة العامة بشان
حتديد جهات االتحال للتنسيق واملتابعة بني اجلانبني
يف اجملال الحيي
تعزيزاً للتعاون القائم املشرتك بني دول اجمللس واململكة املغربية ،وحرصاً من االمانة
العامة على إجياد طريقة فاعلة تساهم يف سرعة وتسـهيل التنسـيق بـني وزارات الحـية
بدول اجمللس ووزارة الحية باململكة املغربية واالمانة العامة.
فإن األمانة العامة تقرتح من اجتماعكم املوقر ،املوافقة على حتديد جهـات اتحـال بـني
اجلانبني ،حبيث يـتم مـن خـالل تلـط اجلهـات التنسـيق واملتابعـة لتوصـيات اجتماعـات
فريقكم املوقر  ،على ان تكون ادارة الحية باألمانة العامة جمللس التعـاون ،هـي اجلهـة
املختحة بالتنسيق واملتابعة من جانب دول ا جمللس بالتعاون مع اجلانـب املغربـي يف اجملـال
الحيي ،وأن يتم تعيني جهة اتحال من اجلانب املغربي ،حبيث تكون مسئولة عن املتابعة
والتنسيق لديه فيما يتعلق بالعمل املشرتك يف اجملال الحيي ،ويتم تـزود االمانـة العامـة
بامسه  /بامسها ووسائل االتحال به.
واألمانة العامة وهي تعرض على اجتماعكم هذا املوضوع ،لتأمل التداول بشأنه.

مذكرة األمانة العامة بشان
االجتماعات القادمة للفريق
نظراً ألهمية انتظام اجتماعات الفريق ،و لكون برجمة أماكن ومواعيد االجتماعات
القادمة للفريق سيسهل على اجلانبني اجراءات التنسيق واملتابعة ،وسيمكن الفريـق مـن
تســريع أداء عملــه وتطــوير  ،وسيضــمن عقــدها يف مواعيــدها ،كمــا سيضــمن ارتبــا
املشاركني بهذ املواعيـد بوقـت مبكـر ،تالفيـاً لطلبـات التأجيـل ممـا يـؤخر سـ ر هـذ
االجتماعات حسب ما هو مرسوم له وألهدافه.
وعليه ،فـأن األمانـة العامـة ،تقـرتح علـى اجتمـاعكم املـوقر املوافقـة علـى أن تكـون
اجتماعات الفريق على النيو التالي:
 -1يعقد الفريق املشرتك اجتماعاته مرة كل سـنة .حبيـث تكـون بالتنـاوب مـرة يف
األمانة العامة ومرة يف اململكة املغربية ،وحيق ألي دولة من دول اجمللس طلب عقد
اجت ماع فريق العمل املشرتك لديها ،وذلط بالتنسيق مع األمانة العامة بهذا الشأن.
 -2تكون اجتماعات الفريق ملدة ثالثة أيام ،حبيث يكون اليوم األول اجتماع تنسيقي
ملمثلي دول اجمللس.
 -3إذا كان االجتماع يف اململكة املغربية ،تنسق األمانة العامة مع وزارة الحية بدولة
الرئاسة لتنظيم اجتماعا تنسيقياً ملمثلي دول اجمللس.
 -4تكون اجتماعات الفريق بحفة دائمة خالل النحف األول من شهر مايو مـن كـل
عام.
 -5يعقد االجتماع الثاني للفريق يف مقـر األمانـة العامـة بالريـاض ،وتنسـق األمانـة
العامة مع اجلانب املغربي لتيديد املوعد النهائي لالجتماع.
واألمان ة العامة وهي تعرض على اجتماعكم هذا املوضوع ،لتأمل التداول بشأنه.

