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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )16( ل�شنة 2019

ب�إع�دة ت�شمية اأع�ش�ء جلنة الإ�شراف والرع�ية ونظ�م عمله�

وزير ال�شحة:

ـرات العقلية،  رة واملوؤثِّ 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 

وعلى الأخ�س املادتني )40( و)41( منه،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام 

عملها،

والتنمية  العمل  الداخلية ووزارة  للق�شاء ووزارة  الأعلى  املجل�س  تر�شيح كل من  وبناًء على 

الجتماعية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

م�دة )1(

ُيعاد ت�شكيل جلنة الإ�شراف والرعاية برئا�شة الدكتورة منال علوي العلوي، الوكيل امل�شاعد 

لل�شحة الأولية، وذلك على النحو الآتي:

1- القا�شي جا�شم محمد العجالن           ع�شوًا 

2- رئي�س النيابة العامة الأ�شتاذ محمد �شالح ح�شن   ع�شوًا

3- الرائد عبدالرحمن اأحمد �شويطر          ع�شوًا ممثاًل عن وزارة الداخلية.

4- ال�شيدة فاطمة ح�شن عبدالعال            ع�شوًا ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

5- الدكتور عادل را�شد العوفي           ع�شوًا 

6- ال�شيدة �شمر يو�شف �شالم           ع�شوًا 

7- ال�شيد محمد عبدالفتاح الح�شيني           ع�شوًا 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات. 

م�دة )2(

متار�س اللجنة اخت�شا�شاتها ومهام عملها طبقًا لن�س املادة )41( من القانون رقم )15( 

ـرات العقلية. رة واملوؤثِّ ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ
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م�دة )3(

اأيِّ  يف  اأو  ال�شحة  وزارة  مبقر  �شهر  كل  الأقل  على  مرة  رئي�شها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 

ده رئي�س اللجنة يف طلب الدعوة اإىل الجتماع، ويجوز لرئي�س اللجنة دعوتها اإىل  مكان اآخر ُيحدِّ

اأن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع  اجتماع غري عادي كلما اقت�شى الأمر ذلك، على 

بيان الغر�س منه، واأْن يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.

ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأْن يكون من بينهم الرئي�س. 

ـح  وُتـ�شِدر اللجنة تو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َتـ�شاوي الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي منه الرئي�س.

ـن بقرار من الرئي�س. ويكون للجنة مقرر ُيـعيَّ

م�دة )4(

يجوز للجنة اأْن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من غري اأع�شائها من ذوي اخلربة والخت�شا�س 

رها، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت فيما تتخذه  لإبداء الراأي الطبي يف بع�س احلالت التي ُتقدِّ

اللجنة من قرارات وتو�شيات.

م�دة )5(

2016 باإعادة ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام  ُيلغى القرار رقم )6( ل�شنة 

عملها، وُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

م�دة )6(

على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�شحة

ف�ئقة بنت �شعيد ال�ش�لح

�شدر بتاريخ: 14 �شوال  1440هـ

الـمــــوافــــــق: 17 يونيو   2019م


