
العدد: 3328 – الخميس 24 أغسطس 2017

19

وزارة ال�سحة
 قرار رقم )25( ل�سنة 2017

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )15( ل�سنة 2016 
ب�ساأن نظام عمل جلنة امل�ساءلة

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ
 وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام عمل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�شحية، 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�شو�س الفقرة الثانية من املادة )2( واملادة )7( واملادة )13( من القرار رقم )15( 
ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  امل�شاءلة  جلنة  عمل  نظام  ب�شاأن   2016 ل�شنة 

الن�شو�س الآتية:
مادة )2( الفقرة الثانية:

الآتي: النحو  على  اللجنة  "وُت�شكل 
1- قا�ٍس بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية.   يندبه المجل�س الأعلى للق�شاء، رئي�شًا اأ�شليًا.

2- قا�ٍس بمحكمة ال�شتئناف العليا المدنية.   يندبه المجل�س الأعلى للق�شاء، رئي�شًا احتياطيًا.
3- ممثٌل عن الهيئة، ع�شوًا اأ�شليًا.

4- ممثٌل عن الهيئة، ع�شوًا احتياطيًا.
5- ممثٌل عن جمعية الأطباء، ع�شوًا اأ�شليًا.

6- ممثٌل عن جمعية الأطباء، ع�شوًا احتياطيًا.
ويف حالة غياب اأو قيام مانع لدى الرئي�س اأو الع�شو الأ�شلي يحل الرئي�س اأو الع�شو الحتياطي 

حمله يف ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة اأو امل�شاركة يف اأعمالها".
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مادة )7(:
"يحلف اأع�شاء اللجنة الأ�شليون والحتياطيون املمثلون عن الهيئة وجمعية الأطباء اأمام رئي�س 
اللجنة اليمني باأْن يوؤدوا مهمتهم بالأمانة وال�شدق، وذلك بتالوة الن�س التايل: )اأُق�ِشم باهلل العظيم 

اأْن اأوؤدَي اأعمايل يف اللجنة بالأمانة وال�شدق(، وذلك يف اأول اجتماع للجنة".
مادة )13(:

م�شلحة  اأية  وجود  عن  الجتماع  انعقاد  قبل  كتابًة  بالإف�شاح  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  "يلتزم 
اأو ع�شويته ب�شاأن مو�شوع  اأو غري مبا�شرة قد تتعار�س مع ُمقت�شيات رئا�شته  �شخ�شية لهم مبا�شرة 
مطروح على اللجنة، اأو وجود درجة قرابة اأو م�شاهرة اأو عالقة زوجية مع اأحد املحالني حتى الدرجة 

الرابعة، كما يجوز االإف�شاح عن ذلك �شفهيًا يف االجتماع واإثباته يف املح�شر قبل نظر املو�شوع.
اأو  جل�شات  ح�شور  عن  الع�شو  اأو  الرئي�س  ي  تَنحِّ امل�شالح،  َتعاُر�س  عن  الإف�شاح  على  ويرتتب 

مداولت اللجنة اأو امل�شاركة يف اأعمال اأية جلنة فنية يتم ت�شكيلها ب�شاأن ذات املو�شوع".

املادة الثانية
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لن�شره باجلريدة الر�شمية.

وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 28 ذي القعدة 1438هـ
المـــوافــــــــق: 20 اأغـ�شـطـــ�س 2017م


