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 ملخص تقرير جلنة اخلدمات 

 االقتراح بقانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة  العنوان
 

أصل االقتراح 
 بقانون 

مقدم من أصــحاب الســعادة األعضــاء: الدكتور أحمد ســالم العریض، والدكتور 
وفؤاد أحمـد الحـاجي، وجمعـة محمـد الكعبي، والـدكتور  ،محمـد علي الخزاعي

 عليمحمد علي حسن 

 اإلحالة إلى اللجنة
 م  ۲۰۱۹ دیسمبر ۱۲

 الفصل التشریعي الخامس  –   ثانيدور االنعقاد العادي ال

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة 

 م ۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦

 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات ۳( عدد االجتماعات

العرض على 
 ______  الجلسة

 مضمونھ 

یھدف اقتراح إنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة إلى تحسین الخدمات الطبیة 

في المملـكة عن طریق توفیر اإلـعداد الفني العملي والعلمي لخریجي الـطب اـلذین 

یعانون من شـــح الوظائف الطبیة، كما یھدف إلى رفع المســـتوى العلمي والعملي 

ــات التعلیمیة لألطباء العاملین في مختلف الفروع الطبیة وب ــسـ التعاون مع المؤسـ

المعنیة بجمیع الوسـائل المناسـبة بما في ذلك وضـع مواصـفات التدریب المعترف 

بھ أثناء إعداد الطبیب العام أو االختصـــاصـــي أو االســـتشـــاري في فروع الطب 

ا لتطویر التدریب  ــً وطب األسـنان والخدمات الطبیة المختلفة، ومراجعتھا دوریــــ

لطبي وضمان المستوى العلمي والفني لألطباء، ووضع معاییر في مواكبة التقدم ا

االعتراف بأھلیة المســــتشــــفیات والمراكز للتدریب، وتنظیم الندوات الدراســــیة  

ــات  ــس ــاص بالتعاون مع المؤس ــھم لالختص والدورات لألطباء الذین یعدون أنفس

 .والھیئات الطبیة المختلفة
 



۲ 
 

 االقتراح  بنیة

 

 مادة ۱۱+ دیباجة 

  

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة  

والقانونیة بمجلس  
 الشورى

 من الناحیة الدستوریة  االقتراح بقانونسالمة 

رأي لجنة الشؤون 
المالیة 

 واالقتصادیة
 بمجلس الشورى

رأت لجنة الشـؤون المالیة واالقتصـادیة أن إنشـاء مجلس أعلى للدراسـات الطبیة 

المیزانیة العامة للدولة، وھي غیر مرصودة حالیـًا یرتب أعباًء مالیة إضافیة على  

ــمن میزانـیة ــة ۲۰۲۰  -۲۰۱۹ضــ ، حـیث إن المجلس یحـتاج إلى میزانـیة ـخاصــ

إلنشــائھ، باإلضــافة إلى میزانیة تشــغیلیة الســتمرار نشــاطھ، بما یضــمن تحقیق 

 .أھدافھ وتسییر أعمالھ

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 

 االقتراح بقانون جواز نظر الموافقة على 
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  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

 

 

 
 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦ التاریخ:
م   التقریر  ) ۲ر

 

 

ة    اب نة  ال ر الل ر ر جلنة اخلدمات بش   ر
عادة  حو  ا ال ص د من  امل بية  لس األعل للدراسات ال شا ا و ب ا ا ب ق ا

د علي  الدكتور  د سا العر  ا الدكتور  اعي األع اجي    اخل د ا اد 
ن علي  د علي ح الدكتور  عبي  د ال  عة 

اد العاد  ع ر ا الد عي اخلامس - ال  الفصل التشر
 

 

دمــة   م
 

اری   ۲أكتوبر  بت )،  د   ل  ت    م، وبموج الخطاب رقم (۲

اری  د بت اني المنعق ھ ال اع اء على قرار مكت المجلس في اجتم ۲أكتوبر  وبن م،  ۲

الل دور االنعقاد   ابقة  ا من قب اللجنة الس و إعادة النظر في التقاریر التي تم إعداد بخ

اني من ال ال ال العاد ال ید علي بن ص اح المعالي الس ریعي الخامس أرس ص تش

أن  ابقة بش ور إلى لجنة الخدمات تقریر اللجنة الس یس مجلس الش ال ر االقتراح بقانون  ال

بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور أحمد  

الم العریض، والدكتور محمد علي الخزاع وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي،   ،يس

ن علي د علي حس دكتور محم ة ، وال كور، على أن ترفع اللجن ادة النظر في التقریر الم ع

مسة أیام من تاریخھ. ا  ا في موعد أق  تقریر



۲ 
 

نة-   ات الل  جرا

ات التالیة: را ام اللجنة با كور أعال   لتنفی التكلی الم

كور في االجتماع االقتراح بقانونتدارس اللجنة   )۱( تیة:الم  ات ا
 

ا تم م اال  الف الدور التاریخ ر

  ۲ م۲دیسمبر   

  ۲ م۲دیسمبر   

۲أكتوبر  ۲ ۲    م۲

 

و البح    )۲( ا المتعلقة باالقتراح بقانون موض ا على الو ت ناء دراس لع اللجنة أ ا
تمل على ما یلي:  والدراسة، والتي ا

 
 تقریر لجنة الخدمات ( السابقة ) والمتضمن: -

یضاحیة. ا • كرتھ ا كور، وم  مرفقالقتراح بقانون الم

 مرفق. رأ لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشور •
ادیة بمجلس الشور •  مرفق. رأ لجنة الشؤون المالیة واالقت

 

ابقة  وبدعوة من اللجنة  • ابعالس مبر  المنعقد بتاری   ار في االجتما الس   م،۲دیس
 ك من:

 
الم العری   .۱ . عا الدكتور أحمد  ور  عضو مجل ال
مد عل حس عل   .۲ . عا الدكتور م ور  عضو مجل ال

 
 

 



 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةار في اجتماع •
 

م  المن اال

یی و اری القا ة المست  ی
امید مور الم و اللجا الدكتور موفق  و ل ار القا  المست

ریر س عل ال و  م ا  باح 
و اللجا  ار 

م  ا و اللجا  ولة حس  ر   م
یخ یم ال ة ابرا ر اللجنة  ا  المساعدأمی 

ات و والدرا  ار الب
یم العید و من ابرا ر ب  م

عالم ات وا  ار العال
ی  ل ال عالم ل  ائ   أ

ل الجلی  ی   عالم ال ائ   أ
اج ل ر ال ی  ج عالم ال ائ   أ

 

يــا عية  ر   -ا يةجلنة الش التشر و ا   ال

المة االقتراح بقانون من   ور س ریعیة والقانونیة بمجلس الش ؤون التش رأت لجنة الش

 الناحیة الدستوریة.
 

ـا ةر   -ال قتصاد ا   جلنة الش املالية 

ات الطبیة یرت    اء مجلس أعلى للدراس ادیة أن إنش ؤون المالیة واالقت رأت لجنة الش

من  ا ض ودة حالی یر مرص ي  افیة على المیزانیة العامة للدولة، و أعباء مالیة إض

۲ -۲میزانیة افة إلى ۲ ض ھ، با ا نش ة  اص ، حی إن المجلس یحتا إلى میزانیة 

یلیة الستمرار ن  دافھ وتسییر أعمالھ. میزانیة تش ھ، بما یضمن تحقی أ  شا

 



 
 

ا ر  -رابعـا ق دمي ا  م

ار   عادة الدكتور أحمد أ الم  س ن عليس عادة الدكتور محمد علي حس إلى أن  العریض وس

، وأن  و تور في عدة ن ا الدس ل االقتراح بقانون ینطل من مجموعة من المباد التي ك

ني العملي  داد ال ع ری توفیر ا ة عن  ة في المملك ات الطبی دم ین الخ و تحس ھ  د من ال

ة   ال ا  دین ة، حی أن ل ا الطبی انون من  في الو ین یع والعلمي لخریجي الط ال

یات حكو  تش و نتمكن من  مس ا المجلس س اء  ریر، وبإنش ي س ا األل رت میة یتجاوز عدد أس

ات. بی سنویا في مختل التخ تي   تدری ما ال یق عن ما

الل عشر سنوات مما یوفر   بیة بحرینیة  ل كوادر  وسیؤد االقتراح بقانون إلى التمكن من 

نیة، ویقل من فر اال ریة و ریة األجنبیة،  لمملكة البحرین موارد بش عتماد على الموارد البش

ة ككلیة   حیة المختل لة للتدریس في الكلیات الطبیة وال م في إعداد كوادر محلیة مؤ ا ویس

نیة من   ادات علیا م ول على  بابنا للح یؤ  یرلندیة، وس الخلی الطبیة والجامعة ا

ادات ال ول على  ات الطبیة العربیة والدولیة، والح س زمالة والبورد العربیة والدولیة  المؤس

یحیة المرفقة  كرة التوض یال في الم ا ت یح دا التي تم توض ا من األ یر ر و األ

 باالقتراح بقانون.

 

ـا نة   -ام  ر الل
       

أن تدارس اللجنة  ابقة ) بش اء المجلس األعلى تقریر اللجنة ( الس االقتراح بقانون بإنش

ات   الم العریض،  للدراس اء: الدكتور أحمد س عادة األعض حاب الس الطبیة، والمقدم من أص

والدكتور محمد علي الخزاعي وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي 

و إعادة النظر في  ،حسن علي یس المجلس بخ طاب معالي ر بعد إعادتھ للجنة بناء على 



 
 

الل دور االنعقاد العاد مشروعات القوانین التي أعد ا من قب اللجنة السابقة  انيت تقاریر  ال

 من ال التشریعي الخامس.

د اقتراح إنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبیة ( ال یتأل من إحد عشرة مادة  ی

ني ال عداد ال ری توفیر ا عملي فضال عن الدیباجة ) إلى تحسین الخدمات الطبیة في المملكة عن 

د إلى رفع المستو  ا الطبیة، كما ی ین یعانون من  الو والعلمي لخریجي الط ال

رو الطبیة وبالتعاون مع المؤسسات التعلیمیة  باء العاملین في مختل ال العلمي والعملي ل

ناء إعداد ات التدری المعتر بھ أ  المعنیة بجمیع الوسا المناسبة بما في ذل وضع مواص

اصي أو االستشار في فرو الط و األسنان والخدمات الطبیة  ت الطبی العام أو اال

ا لتطویر التدری في مواكبة التقدم الطبي وضمان المستو العلمي  ا دوری ة، ومراجعت المختل

، وتنظیم الندوات  یات والمراكز للتدری لیة المستش باء، ووضع معاییر االعترا بأ ني ل وال

ات  ی ا بالتعاون مع المؤسسات وال ت م لال س ین یعدون أن باء ال الدراسیة والدورات ل

ة.   الطبیة المختل

یة اللجنة  السابقة  ، انت اللجنة إلى االقتراح بقانونوبعد تدار  التمس بتو

ر وفقالموافقة علب وا  لیة لمجل للما  ا فكرتھ و ة الدا ور م الالئ ، ال

تیة لالعتباراتوذل   :ا

ا الدستور  یحر أوال: دا التي تضمن االقتراح بقانون على ضمان تحقی العدید من األ

م  )، حی إن  ،  ،  ،  ،  البحریني في المواد ( یل باء وتأ م  إعداد األ یندر وتدریب

ر التعلیم و ضمن دعم  نین،  والتدریبیة لخدمات التعلیمیةوتقدیم اضمن تكافؤ ال للموا



 
 

ی العاملین في المجال الطبي تعزیز الح فيویعم على  الل تأ حیة من   ،الرعایة ال

م في  حیةویسا دمات الرعایة ال ادیة في القطا الطبي و ویعزز  تحقی التنمیة االقت

نین.  توفیر فر العم للموا

ی  ادیة لمملكة البحرین    اا یة االقت میةوالتي أكدت على    ۲: یت االقتراح بقانون مع الر  أ

اءة األرف نیة وع ك ارات تحسین ید العاملة الو جودة التعلیم والتدری وتعزیز الم

ارات التطبیقیة والمتقدمة  توفیروالمكتسبة    المطلوبة نوعیة عالیة من التدری على الم

نتاجیة تتجلى الحاجة و،  "القدرة التنافسیة العالمیةلتعزیز   ن على أنھ  ومن أج زیادة ا

ن ارات واإلى موا ا  مكانیة المناسبةین یمتلكون الم ة یعملون فی ی ل البد من   ،لك و ول

ضافة الى تطویر وإعادة تدری القو العاملة  رة با ا على عمالنا الم السعي إلى الح

.   البحرینیة 

دا االستراتیجیات والتشریعات التي  تحكم قطا اال  م  االقتراح بقانون في تحقی أ : یسا

ا  حي، ومن بشأن المؤسسات ۲) لسنة ۲المرسوم بقانون رقم (العم الطبي وال

حیة الخاصة المعدل بالقانون رقم ( المؤسسات ، وال أوج على ۲) لسنة ال

حیة الخاصة  نیین والممرضین البحرینیین الاألولویة في إعطاء ال باء وال ی ل تو

الت والخبر ا بالمساعدة الالزمة  اتالحاصلین على المؤ م ، ویلع االقتراح بقانون دورا م

ول على في تحق ی والتدری الطبیین المطلوبین مما یؤد إلى زیادة فرصة الح ی التأ

 ، ي التخر في سو العم باء حدی نیة، ویس من انخرا األ ر العلمیة والم أفض ال

. ی  وبالنتیجة یعزز تنافسیة الطبی البحریني ویجعلھ الخیار األفض في التو

سات والتدری في المجال الطبي یدعم تحقی التنمیة للدرا أعلىمجلس  إن وجود ا:رابع 

باء العاملین في  م في رفع المستو العلمي والعملي ل ادیة في المملكة، ویسا االقت

رو الطبیة وبالتعاون مع المؤسسات التعلیمیة المعنیة بجمیع الوسا المناسبة،  مختل ال

ادا ول على  ریجي الط للح ی  نیة من المؤسسات الطبیة ویعزز فرصة تأ ت علیا م



 
 

، مما  ر ادات الزمالة والبورد العربیة والدولیة األ ول على  العربیة والدولیة، والح

نیة ویقل من فر االعتماد على الموارد البشریة  یوفر لمملكة البحرین موارد بشریة و

ناء الخبرات الطبیة المتمیزة.  األجنبیة باست

ي  -سادسـا حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا
 

تیار   )(إعماال لن المادة        ق اللجنة على ا ، ات ور لیة لمجلس الش حة الدا من الال

 من:ك 

ور .۱ س المن ا عبدال تا عبدالو ا.  ا لی  مقررا أ

ال .۲ تا  یا.مقررا   ة رم فایا  احتیا

نة  -سابعـا  وصية الل
راء     ات وما أبد من  وء ما دار من مناقش حة لمادة (وإعماال لن ا في ض ) من الال

لیة لمجلس  ،الدا  فإن اللجنة توصي بما یلي: الشور
 

یة اللجنة  السابقة  ب • رالموافقة عل  التمس بتو ا المجل   وا  و ب ترا بقا اال

الم  : الدكتور أحمد  عضا ا السعا ا بیة، والمقدم م أ ات ال عل للدرا ا

 ، مد الكعب معة م ، و ا ا أحمد ال اع وف مد عل الخ ، والدكتور م العری

مد عل حس عل  .والدكتور م

 

م،،، ر التخا الال مر معرو عل المجل المو  وا
 

 

ا                            الدكتــورة جهــاد عبداهللا الفاضــل           الة رم   األستاذة 

 رئيس جلنة اخلدمـات                     ائب رئيس جلنة اخلدمات         
 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

ااملرفق   ا
 

قة  تقریر لجنة ال ال
ت ق  ر

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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