
General  - عام

 م۲۰۲۲مارس  ۲۸التاریخ: 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر  األستاذايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

األعلى  مشروع قانون بإنشاء المجلس  تقریر لجنة الخدمات حول  یسرني أن أرفع إلى معالیكم  

 . للدراسات الطبیة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر. 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل 

 رئيـس جلنــة اخلدمــات 

 المرفقات:
 تقریر اللجنة.  .۱

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة.  . ٢

 .المجلس البحریني للدراسات والتخصصات الصحیةبإنشاء وتشكیل  ۲۰۲۲) لسنة  ۱۳المرسوم بقانون رقم ( .۳

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  . ٤
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الرقــــ›ÿ;ì;R88;U �;/ ف 5 د 4

م  2022 مارس 16التاريـخ: 

سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل حممد الفاضل   احملرتمة
 اخلدمات رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

مشببببببببر ب نبببببببب ن ن   نشبببببببب       بببببببب إلبببببببب     نرفبببببببب أن  لنبببببببب يطيبببببببب  
 ألع ببببببا ل  ا طبببببب ع  لطض ببببببا    ابببببب  م مبببببب     نبببببب      بببببب ن ن    بببببب   مبببببب 

.م     لش اى(

اأي ببببب    رجببببب   من نشببببب،   عا طببببب، ب  إعببببب  ع   ريبببببر  شببببب ن  م، ببببب ن  
 ثالثا أط   ع م    ايخ .لارم  ع ا       خالل م ع  أنص ه 

 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 علي بن صاحل الصاحل    
رئيس جملس الشورى

ف/ /
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۱ 
 

 

  اخلدمات   ملخص تقرير جلنة

 مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة   العنوان

 المقدم من مجلس الشورى معد في ضوء االقتراح بقانون  مشروع القانون أصل 

 م ۲۰۲۲مارس  ۱٦ اإلحالة إلى اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة 

 م ۲۰۲۲مارس  ۲۸
 الفصل التشریعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 ن ااجتماع  عدد االجتماعات

 مضمونھ 

لتحسین   الطبیة  للدراسات  أعلى  مجلس  إنشاء  إلى  القانون  مشروع  یھدف 

الطبیة في المملكة، ورفع المستوى العلمي والعملي لألطباء العاملین الخدمات  

والعملي   العلمي  الفني  اإلعداد  توفیر  عبر  وذلك  الطبیة،  الفروع  مختلف  في 

التدریب  وتطویر  المعنیة،  التعلیمیة  المؤسسات  مع  بالتعاون  الطب  لخریجي 

 لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مستوى علمي وفني لألطباء.

 مادة  )۱۱و( دیباجة   مشروع القانونبنیة 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة  

 بمجلس الشورى
 والقانونیة   الدستوریة تینالناحی من  مشروع القانونسالمة 

 من حیث المبدأ عدم الموافقة على مشروع القانون  قرار مجلس النواب

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 من حیث المبدأ عدم الموافقة على مشروع القانون 

 



 جلنة اخلدمات
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 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 
 

 م۲۰۲۲مارس  ۲۸التاریخ: 
 

 )۱۷التقریر رقم (
 

 
 تقریر لجنة الخدمات 

مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة (المعد في ضوء االقتراح حول 

 بقانون المقدم من مجلس الشورى)

 الفصل التشریعي الخامس -الرابع دور االنعقاد 

 
 مقدمــة:

 

)، أحال ٤د  ٥ص ل خ ت / ف  ۷۸۸(الخطاب رقم ، وبموجب م۲۰۲۲مارس  ۱٦بتاریخ  

صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة الخدمات 

االقتراح بقانون المقدم مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة (المعد في ضوء 

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على ، من مجلس الشورى)

 المجلس الموقر.

 

 

 

 



 

۲ 
 

 
ً
 إجراءات اللجنة:-أوال

 :ینیاآلت ینتدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماع )۱(

 التاریخ االجتماع
 م۲۰۲۲مارس  ۲۲ ۲٦
 م۲۰۲۲مارس  ۲۸ ۲۸

 

اطلعت اللجنة أثناء دراس������تھا على الوثائق المتعلقة بمش������روع القانون موض������وع البحث   )۲(

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:

 (مرفق)مشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة وھیئة التشریع والرأي القانوني.  -

جلس البحریني للدراس�����ات نش�����اء وتش�����كیل المإب ۲۰۲۲لس�����نة  )۱۳(المرس�����وم بقانون رقم  -

 (مرفق) .والتخصصات الصحیة

 (مرفق)رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 (مرفق) قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاتھ. -

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •
 

 المنصب االسم
 ھیئة المستشارین القانونیین

 مستشار قانوني الدكتور موفق سمور المحامید

 أولباحث قانوني  علي الغریريمحسن 

 باحث سیاسي محمد عادل العجیمي

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 إدارة العالقات واإلعالم
 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي



 

۳ 
 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

والقانونیة بمجلس الش���ورى س���المة مش���روع القانون من رأت لجنة الش���ؤون التش���ریعیة 

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة.
 

ا
ً
 رأي اللجنة: - ثالثـ

مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة (المعد في ضوء تدارست اللجنة 

واستعرضت وجھات النظر التي دارت حولھ من االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، 

على رأي لجنة الشؤون التشریعیة وقد اطلعت اللجنة ، والمستشار القانونيقبل أعضاء اللجنة 

والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة 

 والقانونیة.
 

، حیث نصت المادة األولى منھ على مادة ةعشر إحدىویتألف مشروع القانون من دیباجة 

و(المجلس) و(األمین العام) و(الطبیب)، ونصت المادة  تعریف كالً من (الوزارة) و(الوزیر)

الثانیة على إنشاء المجلس وتسمیتھ ومنحھ الشخصیة االعتباریة واالستقالل المالي واإلداري مع 

نت المادة الثالثة تشكیل المجلس ومدة عضویتھ، خضوعھ لرقابة الوزیر كما تم تحدید مقره، وتضم

ونصت المادة الرابعة على األھداف التي یسعى المجلس إلى تحقیقھا في مختلف الفروع الطبیة 

المعنیة بجمیع الوسائل المناسبة، ونصت المادة الخامسة على بالتعاون مع المؤسسات التعلیمیة 

یق أھدافھ، ونصت المادة السادسة على أن یكون الصالحیات التي یمارسھا المجلس في سبیل تحق

للمجلس أمانة عامة تتألف من أمین عام وجھاز تنفیذي یعین العاملون فیھ بقرار من رئیس المجلس 

اجتماعات المجلس وإجراءات ومواعید  بناء على اقتراح األمین العام، ونظمت المادة السابعة

، وتناولت المادة ة الثامنة فتناولت موازنة المجلسانعقاده وإجراءات إصدار قراراتھ، أما الماد



 

٤ 
 

ومنحھ مكافأة المجلس بإلحاق المتدرب بإحدى المؤسسات الصحیة لغایة التدریب إلزام التاسعة 

ونصت المادة العاشرة شھریة طیلة مدة التدریب مقابل التزامھ وفقـًا للشروط التي یضعھا المجلس، 

والتسھیالت التي تتمتع بھا الوزارات والمؤسسات والھیئات على تمتع المجلس باإلعفاءات 

 تنفیذیة. أما المادة األخیرة فقد جاءت ،الحكومیة
 

الطبیة لتحسین الخدمات الطبیة إنشاء مجلس أعلى للدراسات یھدف مشروع القانون إلى 

یة، وذلك في المملكة، ورفع المستوى العلمي والعملي لألطباء العاملین في مختلف الفروع الطب

عبر توفیر اإلعداد الفني العلمي والعملي لخریجي الطب بالتعاون مع المؤسسات التعلیمیة المعنیة، 

 وتطویر التدریب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مستوى علمي وفني لألطباء.
 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة رئیس وأعضاء 

بعدم الموافقة على مشروع القانون من اللجنة والمستشار القانوني، َخلَُصت اللجنة إلى التوصیة 

بإنشاء وتشكیل المجلس البحریني  ۲۰۲۲) لسنة ۱۳المرسوم رقم (صدور  أن ، إذحیث المبدأ

(ب)  ا مع الفقرةانسجامً والذي جاء  ۲۰۲۲مارس  ۱۷بتاریخ للدراسات والتخصصات الصحیة 

 ،یضع بمراسیمعلى أن  جاللة الملك حفظھ هللا ورعاه   تنص) من الدستور والتي ۳۹من المادة (

كافة الغایات ا لتحقیقً شكل قد ، ب المصالح واإلدارات العامةلوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتی

من حیث تداخل  سواءً  بھا لكافة المالحظات المتعلقة ودفعً  ن،المنشودة من مشروع القانو

في مجال التدریب مع المجلس األعلى  لیھ في مشروع القانونإالمجلس المشار  صاتاختصا

) من مشروع القانون على األطباء دون معالجة ٤للصحة أو اقتصار نطاق أھدافھ بحسب المادة (

على األعباء المالیة  فضالً  ،الدراسات الصحیة ودون شمول ،أو شمول المھن الصحیة األخرى

) لسنة ۱۳من المرسوم رقم ()  ٥(المادة  نصحیث  ،الدولةة نعلى خزی ئھقد تترتب عن إنشاالتي 

 اآلتي:  على   ۲۰۲۲



 

٥ 
 

یختص المجلس بالقیام بما یلزم لضمان االمتثال لمعاییر االعتماد الوطنیة والدولیة بشأن " 

التدریب الصحي، وتحسین نتائج التدریب بھدف إعداد وتطویر وتأھیل العاملین في القطاع 

بما یحقق التطور الشامل للخدمات الطبیة الصحي مع رفع كفاءتھم وتحسین أدائھم المھني 

 والصحیة بالمملكة، ولھ في سبیل ذلك القیام بما یأتي:

اإلشراف على إنشاء ومتابعة وتقویم برامج التدریب وإعدادھا للحصول على االعتراف  -۱

 الدولي.

 وضع آلیة إلصدار الشھادات في كل من التخصصات والبرامج الصحیة الوطنیة. -۲

 وتقویم الشھادات المھنیة الممنوحة من قبل البرامج التدریبیة المختلفة. معادلة -۳

 اقتراح مصادر التمویل للبرامج التدریبیة المندرجة تحت الرعایة الصحیة بالمملكة. -٤

إنشاء برامج تدریبیة تفي باحتیاجات المملكة بناًء على االحتیاجات من القوى العاملة  -٥

ا للتغطیة تقاریر لجنة التخطیط الصحي االستراتیجي تحقیقً ا لالصحیة بشكل دوري طبقً 

 الصحیة الشاملة.

تشكیل اللجان العلمیة الفرعیة التخصصیة لكل اختصاص طبي أو صحي لوضع البرامج  -٦

 التدریبیة لكل اختصاص.

 إنشاء البرامج التدریبیة المتخصصة والقیام بالمھام لكل برنامج. -۷

 بمھام ودراسات متخصصة.تشكیل فرق عمل للقیام  -۸

إعداد آلیة ومعاییر المتابعة والتقویم للبرامج التدریبیة واإلشراف على عملیات المتابعة  -۹

 ."والتقویم

 



 

٦ 
 

 

یعمل المجلس على إنشاء البرامج التدریبیة التي على اآلتي : " ) من المرسوم ٦المادة (نصت كما 

برنامج شھادة االختصاص الطبیة  -أوالً   اآلتیة:تساھم في تحقیق أھدافھ، وعلى األخص البرامج 

تأسیس البورد البحریني وتطویر برامج تدریب شھادة االختصاص  -۱: (اإلقامة وطب العائلة)

ورفع المقترح للمجلس بالتنسیق مع الھیئات والجھات الصحیة المحلیة والھیئات الدولیة المعنیة 

: ارابعً  ...: برنامج طب وجراحة األسناناثالثً  ...برنامج الزماالت الدقیقة ا:ثانیً ... األعلى للصحة

: برنامج التعلیم اسادسً  ...: برنامج المھن الصحیة المساندةاخامسً ... برنامج التمریض والقبالة

 ...".  )CMEالطبي المستمر (

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابعـ

من الالئحة الداخلیة لمجلس الش�������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار  )۳۹(إعماالً لنص المادة      

 من:كل 

 مقرًرا أصلیـًا.   ح الداللــد صالــام محمــورة ابتسـالدكتسعادة  .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.  المنصور عبدالحسن عبدالوھاباألستاذ سعادة  .۲
 

 

 

 

 

 

 

 



 

۷ 
 

ا
ً
 توصية اللجنة: -خامسـ

في ض���وء ما دار من مناقش���ات وما أبدي من آراء أثناء دراس���ة مش���روع القانون، فإن اللجنة     

 توصي بما یلي:

مش����روع قانون بإنش����اء المجلس األعلى للدراس����ات  عدم الموافقة من حیث المبدأ على -

 .الطبیة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

 
 

 س الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجل

 

 

 

 الدكتورة جهــاد عبداهللا الفاضــل            األستـاذة هالــة رمــزي فايــز            

 ترئيس جلنة اخلدمـا                              نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 جلنة اخلدمات
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 الثايناملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 

 

 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 
 

General  -  عام 

 
 
 
 
 

 م۲۰۲۲ مارس ۲۱ التاریخ: 
 
 

 احملرتمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهللا الفاضل 

 رئيــس جلنة اخلدمات 

 

 
مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة (المعد في ضوء االقتراح  الموضوع:  

 بقانون المقدم من مجلس الشورى). 

 

 تحیة طیبة وبعد،،

 
 

، ضمن  معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلسم أرفق  ۲۰۲۲  مارس  ۱٦بتاریخ       

مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى  ، نسخة من  )٤د    ٥ص ل ت ق/ ف    ۷۸۹م (كتابھ رق

الشورى) مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  (المعد  الطبیة  لجنة  ،  للدراسات  إلى 

 . للجنة الخدماتالشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ 

اجتماعھا    م۲۰۲۲  مارس  ۲۱  وبتاریخ     والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة    دياحالعقدت 

كما اطلعت  ،  ، وقرار مجلس النواب بشأنھالقانون المذكور   مشروع  ، حیث اطلعت علىینعشروال

  ، واآلنسة وعد للجنة  ، والمستشار القانوني المساعدعلى المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني

 . بشأنھعواد جمعة، المتدربة بھیئة المستشارین القانونیین 



 

۲ 
 

General  -  عام 

 

ــروعإلى ـعدم مـخالـفة    –بـعد الـمداوـلة والنـقاش    –وانتـھت اللجـنة         لمـبادئ وأحـكام  الـقانون    مشــ

 .رالدستو 

       
 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة (المعد في ضوء  ترى اللجنة سالمة         

  . الناحیتین الدستوریة والقانونیةمن ،  االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

 

 
 
 

 

  دالل جاسم الزايد                                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 ۲۰۲۲) لسنة ۱۳المرسوم بقانون رقم (
بإنشاء وتشكیل المجلس البحریني 

 للدراسات والتخصصات الصحیة
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 مر�سوم رقم )13( ل�سنة 2022

باإن�ساء وت�سكيل �ملجل�ض �لبحريني للدر��سات و�لتخ�س�سات �ل�سحية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين�

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن 

الطبية املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

ل  املعدَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�شي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

مادة )1(

املجل�س  يتبع  ال�شحية«  والتخ�ش�شات  للدرا�شات  البحريني  »املجل�س  ُي�شمى  جمل�س  ُين�شاأ 

الأعلى لل�شحة، وُي�شار اإليه يف هذا املر�شوم بكلمة )املجل�س(. 

مادة )2(

 ُي�شكل املجل�س برئا�شة اأحد اأع�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، ونائبًا للرئي�س يختارهما رئي�س 
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املجل�س الأعلى لل�شحة، وع�شوية كٍل من: 

الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات الحكومية.   -1

الرئي�س التنفيذي لمراكز الرعاية ال�شحية الأولية.   -2

ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.    -3

ممثل عن المجل�س الأعلى لل�شحة.   -4

ممثل عن وزارة ال�شحة.  -5

ممثل عن م�شت�شفى قوة دفاع البحرين.  -6

ممثل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.  -7

ممثل عن الكلية الملكية للجراحين في البحرين.   -8

ممثل عن جامعة الخليج العربي.   -9

10- ممثل عن جامعة البحرين.

11- ممثل عن مركز ال�شيخ محمد بن خليفة للقلب. 

12- ممثل عن القطاع ال�شحي الخا�س. 

مادة )3(

ي�شدر بت�شمية رئي�س املجل�س ونائبه واأع�شاء املجل�س قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

بناًء على تر�شيح كل جهة، وتكون مدة الع�شوية اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأخرى مماثلة 

تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، ول يجوز جتديد ع�شوية اأكرث من ن�شف اأع�شاءه يف 

ذات ت�شكيل املجل�س.

بذات  َمن يحل حمله  ي�شمى  �شبب،  لأِي  الأع�شاء  اأحد  اأو  نائبه  اأو  الرئي�س  واإذا خال حمل 

الأداة، وتكون مدة الع�شو اجلديد مكملة ملدة �شلفه.

مادة )4(

يجوز للمجل�س اأن ي�شكل جلانًا فرعية اأو فرق عمل من بني اأع�شائه اأو غريهم لدرا�شة مو�شوع 

ي�شتعني مبن يرى ال�شتعانة بهم من  اأن  له  املعرو�شة عليه، كما يجوز  املو�شوعات  اأكرث من  اأو 

اخلرباء واملخت�شني، واأن يدعوهم حل�شور اجتماعاته اأو اجتماعات اللجان الفرعية ملناق�شتهم 

وال�شتماع لآرائهم اأو لتزويدهم باملعلومات التي يراها �شرورية ملبا�شرة اخت�شا�شاته، ول يكون 

ملن ي�شتعان بهم يف اأعمال املجل�س �شوٌت معدود فيما يتخذه املجل�س من تو�شيات وقرارات.
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مادة )٥(

يخت�س املجل�س بالقيام مبا يلزم ل�شمان المتثال ملعايري العتماد الوطنية والدولية ب�شاأن 

القطاع  يف  العاملني  وتاأهيل  وتطوير  اإعداد  بهدف  التدريب  نتائج  وحت�شني  ال�شحي،  التدريب 

الطبية  للخدمات  ال�شامل  التطور  املهني مبا يحقق  اأدائهم  ال�شحي مع رفع كفاءتهم وحت�شني 

وال�شحية باململكة، وله يف �شبيل ذلك القيام مبا ياأتي:

الإ�شــراف على اإن�شــاء ومتابعــة وتقويم برامج التدريــب واإعدادها للح�شــول على العتراف   -1

الدولي.

و�شع اآلية لإ�شدار ال�شهادات في كل من التخ�ش�شات والبرامج ال�شحية الوطنية.   -2

معادلة وتقويم ال�شهادات المهنية الممنوحة من قبل البرامج التدريبية المختلفة.   -3

اقتراح م�شادر التمويل للبرامج التدريبية المندرجة تحت الرعاية ال�شحية بالمملكة.   -4

اإن�شــاء برامــج تدريبية تفي باحتياجات المملكة بناًء على الحتياجات مـــن القـــوى العاملـــة   -5

ال�شـحية ب�شـكل دوري طبقـًا لتقارير لجنة التخطيط ال�شحي ال�شتراتيجي تحقيقًا للتغطية 

ال�شحية ال�شاملة.

ت�شــكيل اللجــان العلمية الفرعية التخ�ش�شية لكل اخت�شا�ــس طبي اأو �شحي لو�شع البرامج   -6

التدريبية لكل اخت�شا�س.

اإن�شاء البرامج التدريبية المتخ�ش�شة والقيام بالمهام لكل برنامج.  -7

ت�شكيل فرق عمل للقيام بمهام ودرا�شات متخ�ش�شة.  -8

اإعــداد اآليــة ومعايير المتابعة والتقويم للبرامج التدريبية والإ�شــراف علــى عمليات المتابعة   -9

والتقويم.   

مادة )٦(

يعمل املجل�س على اإن�شاء الربامج التدريبية التي ت�شاهم يف حتقيق اأهدافه، وعلى الأخ�س 

الربامج الآتية:

�أوًل: برنامج �سهادة �لخت�سا�ض �لطبية )�لإقامة وطب �لعائلة(: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

تاأ�شي�ــس البورد البحريني وتطوير برامج تدريب �شــهادة الخت�شا�س بالتن�شــيق مع الهيئات   -1

والجهات ال�شحية المحلية والهيئات الدولية المعنية ورفع المقترح للمجل�س الأعلى لل�شحة.

العمل نحو العتراف الدولي ببرامجه التدريبية و�شهاداته التخ�ش�شية.   -2

تحديد الم�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية والجامعات التي تقدم التدريب تحت   -3
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مظلة البورد البحريني.

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج �شهادة الخت�شا�س الطبية.   -4

اإن�شاء وتطوير اإجراءات تقييم موؤهالت المر�شح للبورد البحريني.  -5

اإعداد اإجراءات و�شوابط التقييم الم�شتمر للمتدرب خالل برنامجه التدريبي وو�شع معايير   -6

محــددة للتقــدم من مرحلة تدريبية اإلى اأخرى خــالل البرنامج وو�شع متطلبات التخرج من 

البرنامج. 

ثانياً: برنامج �لزمالت �لدقيقة: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

الإ�شراف على اإن�شاء برامج الزمالت الدقيقة ح�شب الحتياج المحلي واإعدادها لالعتراف   -1

الدولي.

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج الزمالت الدقيقة.  -2

اإن�شاء وتطوير التقييم الأ�شا�شي والنهائي ال�شامل لبرنامج الزمالت الدقيقة.   -3

ثالثاً: برنامج طب وجر�حة �لأ�سنان: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج طب وجراحة الأ�شنان.  -1

اإن�شاء وتطوير التقييم الأ�شا�شي والنهائي ال�شامل لبرنامج طب وجراحة الأ�شنان.   -2

ر�بعاً: برنامج �لتمري�ض و�لقبالة: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

اإن�شاء برنامج تدريبي للتمري�س والقبالة �شدًا لفجوة النق�س في القوى العاملة التخ�ش�شية   -1

في المهنتين.  

اإن�شاء برنامج زمالة للتمري�س وفق الحاجة لالرتقاء بكادر التمري�س في المجال المهني.   -2

العمل على تمكين الممر�شين لكت�شاب المهارات العلمية والعملية والتخ�ش�شية.  -3

متابعــة برامــج التدريــب المهنــي الم�شــتمر ل�شمان اكت�شــاب الممر�شيــن للمهــارات الفنية   -4

الدقيقة.

اإن�شاء وتطوير منهج متكامل عموديًا واأفقيًا لبرنامج زمالة التمري�س.  -5

خام�ساً: برنامج �لمهن �ل�سحية �لم�ساندة: 

يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

تحديد الفجوة الموجودة في تدريب موظفي الخدمات الطبية الم�شاندة.  -1
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اإن�شــاء برنامج تدريبي لموظفي الخدمات الطبية الم�شــاندة �شــدًا لفجوة النق�س في القوى   -2

العاملة التخ�ش�شية في تلك المهن.

اإعــداد دورات محــددة للعامليــن في الخدمــات الطبية الم�شــاندة لرفع الكفــاءات ال�شحية   -3

لديهم. 

:)CME( ساد�ساً: برنامج �لتعليم �لطبي �لم�ستمر�

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  اأحكام  مراعاة  مع 

واخلدمات ال�شحية، يتوىل املجل�س املهام التالية لتحقيق اأهداف الربنامج:

و�شــع اآليــة لتنظيــم واعتمــاد اأن�شــطة التعليــم الطبــي والتطويــر المهنــي الم�شــتمر لالأطباء   -1

والممر�شين.

الإ�شراف على هذه الآلية للتاأكد من كفاءة وجودة هذه الأن�شطة ومطابقتها لمعايير العتماد   -2

العالمية. 

�شمان و�شول المعرفة الالزمة للممار�شين المرخ�شين للعمل في المجال ال�شحي بالمملكة.  -3

تطوير الممار�شة الطبية العلمية الم�شتندة اإلى الحتياجات والمدعمة بالبراهين.    -4

مادة )7(

يجوز للمجل�س من اأجل حتقيق الأهداف املنوطة به ت�شكيل فرق العمل الفرعية الآتية: 

فريق عمل تطوير المناهج ويتولى المهام الآتية:  -1

مجال  في  المختلفة  التخ�ش�شات  في  للتدريب  الالزمة  المناهج  تطوير  خطة  اإعــداد  اأ- 

الرعاية ال�شحية. 

لتقييم  الأطر  با�شتخدام مختلف  الدرا�شية  والمناهج  البرامج  وتقييم عنا�شر  ب- تطوير 

التعليم الطبي.  

فريق عمل التقييم ويتولى المهام الآتية:  -2

المنظومة  اإليها  تحتاج  التي  الكفاءات  توفير  ي�شمن  للمتدرب  �شامل  تقييم  اإطار  و�شع  اأ- 

ال�شحية.

ب- تطوير بنك الأ�شئلة في مختلف التخ�ش�شات لتقييم المتدربين بالرعاية ال�شحية. 

ج- مراجعة النتائج من برامج التعليم الطبي وتقييم احتياجاتها. 

تطوير ا�شتطالعات التخ�ش�شات ال�شحية المتعلقة بمجالت التدريب.  د- 

بيانات  مراجعة  في  ال�شحية  للتخ�ش�شات  المختلفة  التدريب  اأق�شام  مع  التعاون  هـ- 

ال�شتطالع واقتراح الحلول المطلوبة.
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البحريني  البورد  في  للتدريب  المعتمدة  للموؤ�ش�شات  والمعايير  ال�شروط  مقترح  و�شع  و- 

ورفعها للمجل�س الأعلى لل�شحة لالعتماد.

فريق عمل البحوث العلمية ال�شريرية:  -3

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  اأحكام  مراعاة  مع 

واخلدمات ال�شحية، يتوىل فريق عمل البحوث العلمية ال�شريرية املهام الآتية:

في  المحلية  الجامعات  مع  البحثي  التعاون  فر�س  وتعزيز  للبحوث  محلية  �شبكة  بناء  اأ- 

الم�شاريع البحثية بمجال الرعاية ال�شحية. 

ب- الإ�شهام بفاعلية في التنمية ال�شحية في المملكة عن طرق دعم الأبحاث التي تخدم 

التنمية في القطاع ال�شحي.  

)الإكلينيكية(  التطبيقية  والأبــحــاث  الأولية  الأبحاث  بين  الفجوة  �شد  في  الإ�شهام  ج- 

بالمملكة.

د- عقد �شراكات فعالة مع منظمات بحثية ومهنية متميزة محلية ودولية مما يعزز الرتقاء 

بم�شتوى العمل البحثي في المملكة. 

فريــق اإعــداد برامج الدرا�شــات والتخ�ش�شات ال�شحيــة لالعتراف الدولــي ويتولى المهام   -4

الآتية:

برنامج  كل  في  والتقدم  النتائج  وتحليل  والتقويم  المتابعة  لتقارير  ــدوري  ال التقييم  اأ- 

والوقوف على اإمكانية ح�شوله على العتراف الدولي. 

ب- تطوير خطة زمنية ُتحدث كل ثالث �شنوات تحدد فيها البرامج الم�شتهدفة للح�شول 

على العتراف الدولي. 

ج- التوا�شل مع جهات العتراف الدولية المنا�شبة لكل برنامج. 

التوا�شل مع المجال�س العلمية والإ�شراف على اإعدادها لتلبية متطلبات العتراف الدولي.  د- 

مادة )8(

رئي�شه  ويجتمع بدعوة من  الر�شمي لأع�شائه،  الدوام  انتهاء  بعد  اجتماعاته  املجل�س  يعقد 

اإىل ذلك، ويكون اجتماعه �شحيحًا بح�شور  اأو كلما دعت احلاجة  ب�شفة دورية مرة كل �شهر 

باأغلبية  وقراراته  تو�شياته  وي�شدر  نائبه،  اأو  الرئي�س  بينهم  يكون من  اأن  اأع�شائه على  اأغلبية 

اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
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مادة )٩(

باملو�شوعات  بيانًا  الجتماع  لعقد  بالدعوة  الإخطار  يت�شمن  اأن  الأحوال  جميع  يف  يجب 

املدرجة على جدول الأعمال، واأن يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع، ويجوز للرئي�س اأن يعر�س 

املو�شوعات ذات الأهمية اخلا�شة حتت بند ما ي�شتجد من اأعمال يف اجتماع املجل�س.

مادة )10(

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  اأمانة  موظفي  من  مقررًا  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  يندب 

امل�شتندات  وِحفظ  اجتماعاته  وتدوين حما�شر  املجل�س  اجتماعات  اأعمال  اإعداد جداول  يتوىل 

اأخرى يف جمال عمل  مهام  املجل�س من  رئي�س  بها  يكلِّفه  والقيام مبا  به،  وال�شجالت اخلا�شة 

املجل�س.

مادة )11(

يلتزم املجل�س برفع تو�شياته وقراراته للمجل�س الأعلى لل�شحة لعتمادها واإ�شدار القرارات 

التنفيذية بناًء على تلك التو�شيات والقرارات.

ويرفع املجل�س تقريرًا دوريًا ربع �شنوي اإىل املجل�س الأعلى لل�شحة، مت�شمنًا نتائج اأعماله، 

وما قد يعرت�شه من �شعوبات واحللول املقرتحة لتفاديها.

كما ُترفع لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة تقارير نوعية وتف�شيلية ح�شب طلبه. 

مادة )12(

اأ- علــى ع�شــو المجل�ــس عند نظــره لأيِّ مو�شوع يكون له فيه م�شلحة �شــخ�شية مبا�شــرة اأو غير 

ح عن ذلك كتابة حال علمه بعْزم المجل�س  مبا�شرة تتعار�س مع مقت�شيات ع�شويته، اأْن ُيْف�شِ

نظر هذا المو�شوع، فاإذا ثبت لدى المجل�س تعار�س الم�شالح، امتنع على هذا الع�شو ح�شور 

مناق�شــات المجل�ــس ب�شــاأن ذلك المو�شوع اأو الت�شويت عليه واإل كان قرار المجل�ــس المتََّخذ 

في هذا ال�شدد باطاًل.

ب- ُيحَظر اأْن يكون لرئي�ــس المجل�ــس اأو لأيٍّ من اأع�شائه م�شلحة مبا�شــرة اأو غير مبا�شــرة في 

مجــال عمــل المجل�ــس تتعار�س مع مقت�شيــات الع�شوية، وعلــى كل منهم الإبــالغ كتابة فورًا 

عن اأية م�شلحة تن�شــاأ له في هذا ال�شــاأن خالل فترة �شــْغل ع�شويته لدى المجل�ــس اأو لجانه 

الفرعية اأو فرق العمل.

ج- ين�شــئ المجل�ــس �شــجاًل ي�شــمى )�شــجل الم�شالــح المتعار�شــة( تقيَّد فيــه اأيــة م�شلحة من 

الم�شالح الم�شار اإليها في الفقرتين ال�شابقتين من هذه المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س 
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المعِنــي ومن�شبــه اأو ع�شويته وتفا�شيل تلك الم�شلحة، وما يكون قد �شدر عن المجل�ــس من 

قرارات اأو اتخذ من اإجراءات ب�شاأنها.

ويعر�س �شجل امل�شالح املتعاِر�شة على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة لالطالع.

مادة )13(

يحظر على اأع�شاء املجل�س، اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق ب�شئون املجل�س واخت�شا�شاته 

تكون قد و�شلت اإليهم ب�شبب اأدائهم ملهام ع�شويتهم.

وُي�شتثنى من ذلك الأحوال التي ت�شتلزم قيامهم باأعباء وظائفهم واأداء واجباتهم باملجل�س اأو 

بتكليف منه، اأو �شدور اأمر من املحكمة املخت�شة بذلك، اأو يف الأحوال التي ت�شرح فيها القوانني 

بذلك. 

مادة )14(

واأع�شاء  روؤ�شاء  ب�شاأن مكافاآت   2014 ل�شنة  باأحكام املر�شوم رقم )19(  مع عدم الإخالل 

املجال�س واللجان احلكومية، مُينح رئي�س واأع�شاء املجل�س مكافاآت مالية ِوْفقًا للمعايري والقواعد 

الواردة بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 

واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ، 

والقت�شاد  املالية  وزارة  مع  بالتن�شيق  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  من  قرار  مبوجب  وذلك 

الوطني.

مادة )1٥(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

 بتاريـــخ: 14 �شعبان 1443هـ

الموافـق: 17 مار�س 2022م 
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