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 المكتب التنفيذي  

 لمجلس وزراء الصحة

 لدول مجلس التعاون 
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 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المدير العام للمكتب التنفيذي
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 في
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 

  مزيدة على  .. حمدا يليق بعظمته ويكافيءالحمد هلل حمد الشاكرين 

. والصالة والسالم أجزل لنا من العطايا.وما ما وهبه لنا من النعم 

 وعلى آله وصحبه أجمعين ..على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
 

 ـ األخ الدكتور/ حمد بن محمد الضويلع معالي 

نائب صاحب المعالي وزير الصحة للشؤون الصحية بالمملكة  

 العربية السعودية 

المهندس / خالد بن عبد العزيز  صاحب المعاليراعي المؤتمر نيابة عن 

 الفالح

 وزير الصحة ـ بالمملكة العربية السعودية 

المدير التنفيذي ـ مدينة  ـ  الدكتور/ محمود بن عبد الجبار يمانياألخ  سعادة

 ـ رئيس المؤتمر . الملك فهد الطبية ـ الرياض 

المدير التنفيذي للتكامل سعادة األخ الدكتور/ على بن طالع عسيري ـ 

لمريض ـ مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ـ رئيس وتحقيق رضا ا

 اللجنة المنظمة .

 ..... سعادة

 سعادة ......

 

 

 .. الحضور الكرام الخبراء والمتحدثين السعادة المعالي وأصحاب 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..
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يسرني أن أرحب  بكبم ألمبل ترحيب  تحب  بابا عاايبة 

فبي ذب ا اليبوم ال يب  الم بار  فبي الرحمن ونحن نلتقبي 

 وأذبببالك بكبببم فبببي بلبببدكم ال ببباني المملكبببة الريبببا مديابببة 

، فحللتم أذبالك ونبتلتم  العربية السعودية مملكة اإلنسانية

المبؤتمر فبي حفبل افتتباح سهالك .. يسعدني ونحبن نلتقب  

والبب ت تاهمببه و ار   الخليجببي األول لحقببوق المببريض

مدياببة الملببد فهببد والصببحة بالمملكببة العربيببة السببعودية 

المكتبببب  التافيبببب ت لمجلبببب  و را  وال  يببببة بالريببببا  

تعتيبت ل  التعاون وذلبد تحبش ابعار  الصحة لدول مج

صبباح  تحببش رعايببة    الببوعي نحببو حقببوق المببريض

المعببالي المهاببدخ ل  الببد بببن ع ببد العتيببت الفببال    

رئبببي   و يبببر الصبببحة بالمملكبببة العربيبببة السبببعودية

الببدور  األربعببين لمجلبب  و را  الصببحة لببدول مجلبب  

بالتعاون مب  ماهمبة الصبحة العالميبة والهي بة التعاون و

والمجلبببب  الصببببحي عودية للتخصصبببباص الصببببحية السبببب

السببعودت ولامعببة ا مببام محمببد بببن سببعود اإلسببالمية 

وذي ة حقوق ا نسان ومجل  الضمان الصحي التعاون 
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وكليببة ام ريبببال كولبببدن فببي لابببدن والجمعيبببة السبببعودية 

للرعايبببببة الصبببببحية   برذبببببان   والجمعيبببببة العلميبببببة 

العلميببة  السببعودية للدراسبباص ال  يببة الفقهيببة والجمعيببة

 . السعودية للدراساص ا سالمية   الحسا   

إنه ليشرفاي في مستهل كلمتبي ذب أ أن أنقبل باسبمكم 

لميعبباك أسببم  مشبباعر ا عتببتا  وأييبب  معبباني الشببكر 

 - حفظده ه -العزيدز آل سدعود  إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدد والتقدير

مقبدمتها الاهضبة  راعي الاهضة السعودية الشاملة وفي

الصببحية الهادفببة إلبب  باببا  مجتمبب  سببعودتل  ليجببيل 

 ، عربي صحي وسليم يرفبل فبي ايبال الصبحة والمعافبا 

حفظده  -ولدي العهدد  -آل سعود  العزيز ألمير محمد بن نايف بن عبدا صاحب السمو الملكي وإلى

د ن عبد العزيدز آل سدعومحمد بن سلمان بوتحية طيبة مباركة لصاحب السمو الملكي األمير ،  ه

فيصم   لصاحب السمم  المكيما اممر يرحفظه ه ، والشكر واالمتندان  -ولي ولي العهد  -

 أ ير  نطقة الرياض م حفظه هللا . -بن بندر بن عبد العزيز 

العزيدز الفدالح  خالد بن عبدد/ المهندسصاحب المعالي ل كما يشرفاي أن أتقدم

رئديس الددورة األربعدين لمجلدس وزراء الصدحة لددول  سدعوديةبالمملكة العربية ال الصحةوزير  -

بببدعم  بالشببكر وا متاببان علبب  تفضببل معاليببه -مجلددس التعدداون

..، ذببب أ  الهبببامالخليجبببي ورعايبببة ذببب ا الحبببد  العلمبببي 

الرعاية الاابعة من الدور ال ار  والقيبادت الهبام لبو ار  
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فبببي  الصبببحة المبببو ر  فبببي المملكبببة العربيبببة السبببعودية

خببدماص الصببحية فبببي كافببة المرافبب  الصبببحية ت ببوير ال

 . وال  ية بها لمواك ة المستجداص العالمية

ويشرفاي ويسعدني أن أرحب  ببي ي معبالي البدكتورل 

حمببد الضببويل    نائبب  معببالي و يببر الصببحة للشببؤون 

الصببببحية بالمملكببببة العربيببببة السببببعودية  فتتاحببببه ذبببب ا 

ببن  ل  البدالايابة عن صاح  المعالي المهادخالملتق  ب

ع ببد العتيببت الفببال    و يببر الصببحة بالمملكببة العربيببة 

السببببعودية رئببببي  الببببدور  األربعببببين لمجلبببب  و را  

الصبببحة لبببدول مجلببب  التعببباون فشبببكرا لبببتيال معبببالي 

، ماوذبببا فبببي الو بببش نفسبببه  البببدكتورل حمبببد الضبببويل 

بالتعببباون اإليجبببابي مبببن   بببل مسبببؤولي و ار  الصبببحة 

 .بالمملكة العربية السعودية 

الدكتورل محمود  أ يوالشكر والعرفان لسعاد         

يماني   المدير التافي ت   مدياة الملد البن ع د الج ار 

فهد ال  ية   الريا     رئي  المؤتمر ، وك لد سعاد  

أ ي الدكتورل عل  بن يال  عسيرت المدير التافي ت 
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مدياة الملد فهد بللتكامل وتحقي  رضا المريض   

وسعاد  أ ي رئي  اللجاة الماهمة  ال  ية بالريا   

دير إدار  حقوق سعد محمد الغانم   مالدكتورل غانم بن 

لدورذم مدياة الملد فهد ال  ية بوعال اص المرض    

اإليجابي والمحورت في إ امة ذ ا الملتق  العلمي الهام 

. 

 

الجهبباص و  يفببوتاي اإلابباد  بالشببراكة الفاعلببة مبب  

الب ين  والدوليبة واإل ليميبةجية المتعاونة الوياية والخلي

دعببم عقببد ذبب ا كببان لهببم الببدور الفاعببل والرئيسببي فببي 

، وك لد الدور ال ار  والحيبوت  هفعالياتإارا  المؤتمر و

والتحضببير لهبب ا  واإلعببدادلشببركة المخببت  فببي التاهببيم 

اللجببان العاملببة والشببكر موصببول إلبب  كافببة . المببؤتمر .

 انجباحدأ فبي ه ولهبوكل من سباذم بفكبرأ وعلمبه وو تب

 .ذ ا المؤتمر 

بمتيببد مببن الغ  ببة وا متابببان نلتقببي سببوياك فببي ذببب ا 

الملتقبب  الم ببار  اليببوم فببي ربببوا مدياببة ريببا  الخيببر 

يهبببببا ببببببروح المبببببود  وال ركبببببة،والتي يالمبببببا ابببببعرنا ف

والمح ببة..، ويالمببا تفضببلش المملكببة العربيببة السببعودية 

مشكور  بت اي القضبايا الصبحية الهامبة والحيويبة علب  
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، الاابعببة مببن  المسببتوا الخليجببي واإل ليمببي والعببالمي

دور المملكبببببة الريبببببادت ومبببببن البببببتفهم الكامبببببل بعهبببببم 

 أ  وذي  ، المس ولية التي نحملها لتحقي  أن ل األذداف

هبباص و   يتفعببيال لتول تحقيبب  الرعايببة الصببحية ا ماببة

 ضمن الماهومة الدولية الصحية.أمرنا يحفههم هللا و

 ، ي ي  لبي أن أحيبيكم أييب  تحيبة ومن ذ ا الما ل 

، وتملؤني السبعاد  وأنبا أت لب  فبي ذب أ الولبوأ ال ي بة 

التببي تحملببش مشببقة السببفر لتتال بب  وتاببا   واحببد  مببن 

اصببر  التببي يضببعها  يبباداص ومخ  ببي أذببم القضببايا المع

العمببل الصببحي فببي مقدمببة األولويبباص اإلسببتراتيجية أ  

 ..، كجببببت  رئيسببببي مببببن حقببببوق المببببريض:   وذببببي

 الرعاية الصحية المتكاملة .ماهومة 

 

 

 أصحاب المعالي .. الحضور الكرام 
 

( 6ذ ا المؤتمر تفعيال ومتااغما م  القرار ر م )ييتي 

لمعببالي و را  الصببحة بببدول ( ألصببحال ا66للمببؤتمر )

مجل  التعاون وال ت  ص  األول من ف رايبر مبن كبل 

عام لالحتفبا  بباليوم الخليجبي لحقبوق المبريض وإ امبة 



8 

 

 إلبب المببؤتمر حيببي يهببدف الفعاليبباص بهبب أ المااسبب ة .. 

تسببليا الضببو  علبب  الوضبب  الببراذن لحقببوق المببريض 

والممارسبببباص المرت  ببببة بببببه فببببي الماشبببب ص الصببببحية 

ولمقببدمي لمرضبب  للببوعي بحقببوق المببريض وتحسببين ا

:       الماش ص الصحية ، وتحقي  اعار الرعاية الصحية في

  بالماشبببب ص الصببببحية فببببي الاببببواحي  المببببريض أو   

التشببريعية والعمليببة ، ووضبب  إيببار  ليجببي موحببد مببن 

 بببالل إصبببدار   وايقبببة الريبببا  لحقبببوق المبببريض  ، 

لتماعيبا وماا شة ما يحتاله المريض صبحيا ونفسبيا وا

لتيكيبد علب  أذميبة كما بايش محاور المبؤتمر العلميبة ل.. 

حقوق المريض في ماهومة الرعاية الصحية والحصول 

علبب  الرعايببة ال  يببة والت  يقبباص والممارسبباص العمليببة 

لحقببببوق المرضبببب  وذويهببببم والببببتوار ، والتشببببريعاص 

السبببببرية   لقبببببوانين المتعلقبببببة بحقبببببوق المبببببريض )وا

المستاير ( ، ودور المريض فبي  الخصوصية   المرافقة

الرعاية الصحية المقدمة له والمشاركة في اتخاذ القرار 

، والتكامببل بببين حقببوق المببريض وحقببوق العبباملين فببي 
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الق اا الصحي ، وحقوق ف اص من المرض  : السريان 

 ببب ذوت ا عا بببة   الافسبببيين   األمبببرا  المتمابببة   

 األمرا  العضال .

إلبب  الوضبب  الببراذن  ذبب ا المببؤتمرسببوف يت ببرق  

لممارسبباص حقببوق المببريض ، ودور الماشبب ص الصببحية 

وأعضبببا  الفريببب  الصبببحي فبببي تعميببب  مفهبببوم حقبببوق 

المببريض ، ودور الجهبباص التاهيميببة فببي تعميبب  مفهببوم 

حقوق المريض ، وحقبوق المبريض وحقبوق العباملين ، 

،  ، ذوا اإلعا بببة وحقبببوق الف ببباص الخاصبببة السبببريان

،  األمبببرا  العضبببالمتمابببة، ، األمبببرا  ال الافسبببيين

والتجارل الدولية واإل ليمية والخليجية في مجال حقوق 

، والرعايببة المتكاملببة لحقببوق المببريض: صببحيا ونفسببيا 

والتماعيببببا ، ودور مؤسسبببباص المجتمبببب  المببببدني فببببي 

تعضيد حقوق المريض ، وحقوق المريض في ال وارئ 

والكبببوار  واألوب بببة ، وحقبببوق المبببريض فبببي التغ يبببة 

ية الشبباملة )التببيمين الصببحي، العببالن بالخببارن، الصببح
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العدالبببببببة والمسببببببباوا  وسبببببببهولة الوصبببببببول( ، ودور 

 المؤسساص التعليمية والمهاية والقانونية  .

وعود  إل  ال رنامج العلمي لهب ا المبؤتمر والب ت ببدأ 

 بالتالي : من األم 

:   مببببن حبببب  وراببببتي عمببببل تحببببش اببببعار عقببببد  -1

 . المريض أن يعامل بتميت

تمكببين المببرأ  مببن بعاببوان :   سببائية مسببائية للسببة ن -2

   لع  دور فاعبل فبي تعميب  مفهبوم حقبوق المبريض

 حمر صاحبة السم  امر يرة ن رة بنت  حممد برعاية كريمة من لدن 

أ يمر  نطقمة  -فيصم  بمن بنمدر بمن عبمد العزيمز  صاحب السم  المكيا امر ير

 .حفظه هللا  الرياض م

لدكتورل  البد ببن لسعاد  األستاذ امحاضر  رئيسية  -3

وكيل لامعة اإلمام محمبد ع د الغفار آل ع د الرحمن   

 ببببن سبببعود اإلسبببالمية للتخ بببيا والت بببوير والجبببود 

العااصبببر القويبببة لاجببباح برنبببامج حقبببوق بعابببوان :   

  . المرض  في الماش ص الصحية
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متحبببداين لكبببل  4-3عشبببر للسببباص علميبببة بوا ببب   -4

 للسة وللسة  تامية .

( محاضببرا مببو عين  38)  بلببع عببدد المحاضببرين -5

علببب  الجلسببباص ، إضبببافة إلببب  عبببر  حبببي لتجرببببة 

 مريض .

بلع عدد األوراق العلمية التي وردص للجابة العلميبة  -6

( ور ببة علميببة مابب  ا عببالن عببن عقببد 67أك ببر مببن ) 

المبببؤتمر ، ممبببا اسبببتدع  اللجابببة العلميبببة إلببب  تقبببديم 

ا عتبببب ار للك يببببر مببببن األ ببببو  واأل ببببواص الببببتمال  

والببراغ ين فببي المشبباركة بحقببوق المببريض  المهتمببين

 بيوراق علمية في المؤتمر .

( سبباعاص تعلببيم ي ببي  17تببم الحصببول علبب  عببدد ) -6

مسببببتمر للمببببؤتمر سببببتما  للحاضببببرين والمشبببباركين 

 من محاضراص المؤتمر . %87باس ة   تقل عن 

ستصدر في الجلسبة الختاميبة وايقبة الريبا  بهب ا  -8

 الخصوص .
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وامتااني العمي   وفي الختام أكرر اكرت 

 الد بن ع د العتيت ل المهادخلصاح  المعالي 

و ير الصحة عل  رعايته الكريمة له ا  الفال   

لمعالي الدكتورل حمد والشكر وا متاان المؤتمر 

الضويل    نائ  معالي و ير الصحة بالمملكة 

العربية السعودية لتشريفاا حفل ا فتتاح ولجمي  

ة والماهماص الوياية مسؤولي الق اعاص الصحي

وا  ليمية والدولية ال ين ارفاا بهم في ذ ا اليوم 

 الم ار  .

و  يفبببببوتاي تقبببببديم ابببببكرت العميببببب  لجميببببب  

ولميبب  األ ببو  الببتمال  فببي الخ ببرا  والمحاضببرين 

اللجاة العلمية وللشركة الراعيبة لجهبودذم الم مبر  

وللمحببباور  المبببتقنفبببي ا عبببداد الجيبببد والتحضبببير 

 اذبب ت رق لهببا لمواضببي  الملحببة التببي سببيالرائبد  وا

وإلببب  كافبببة المشببباركين مبببن دول  المبببؤتمر المميبببت

لميعا ماي أيي  تحية ، ولسعادتكم مجل  التعاون 

وتقدير عل  مشاركتكم ، داعيا هللا عت ولل أن يكلل 

 لهودنا لميعا بدوام التوفي  والسداد .. 

واسببمحوا لببي أن أ ببدم لتيببل الشببكر وا متاببان 

لشبببركاص والمؤسسببباص الراعيبببة والداعمبببة لكافبببة ا

للمبببببؤتمر ، وابببببكر  ببببباص لمستشبببببف  الحمبببببادت 
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بالريا  ومديرذا التافيب ت سبعاد  البدكتورل محمبد 

بن صال  الحمادت الراعبي ال التيابي للمبؤتمر علب  

دعمه السخي وع ائبه المتميبت والب ت كبان لبه ببالع 

 .األار في انعقاد مؤتمرنا ذ ا 

عل  يري  الخير وسدد ولل وفقكم هللا عت 

   اكم إنه نعم المول  ونعم الاصير.
 

  ُِنونَِ َوَرُسوُلهَُِِعَمَلُكمِْ الّلهُِ َفَسي ََرى اْعَمُلواِْ َوُقل َِواْلُمْؤم 
 ،،وبركاته،والسالم عليكم ورحمة هللا 

 
 د. توفي  بن أحمد  ولةأ.   
 عام المكت  التافي ت مدير   
 لمجل  و را  الصحة لدول   

 
 رئي  اللجاة العلمية للمؤتمر ن مجل  التعاو

    


