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 4 السيد املستشار الدكتىر عبد العلي حامي الدين رئيس اللجنة 

 4 السيدة املستشارة خديجة السومي مقزرة اللجنة 

 

 4 الطاقم إلاداري الذي قام بإعذاد هذا التقزيز 

 رئيس مصلحة اللجنة السيد محمد عسوز : -

 امبيركى عمة صباح و -                              وسيلة املسكيني -

 ه الىسطيهبي -                                 يميىة التىابي -

ًتعلق باملساعذة الطبية على إلاهجاب  41.74مشزوع قاهون رقم واريخ دراسة ث

 4  باللجنة 

 62  ثقديم السيد الىزير حىل املشروع القاهىن  4 6172دجنبر 

 6  املىاقشة العامة والتفصيلية ملشروع القاهىن  4 6173ًناًز 

 74  البت في التعديالت والتصىيت على املشروع القاهىن  4 6173ًناًز 

 

4 إلاجماع معدال هتيجة التصويت 

 30 4 اجتماعات اللجنةعذد 

4 دقيقة 21ساعة و 21 عذد ساعات اجتماعات اللجنة. 
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 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيادة الىزراء املحترميدات والسالس

 ،نيدة املسخشارين املحترميدات والساالس
 

ني أن  ط املجلؽ  أمامأنطع ٌشَط ط املْى الصي أنسجه لجىت  الخٍٓط

الخهليم والشإون الثٓاَيت والاجخمانيت بمىاػبت زضاػتها ملشطوم ْاهىن 

م ًخهلٔ باملؼانسة الؿبيت نلى إلاهجاب )ٖما وأَ نليه مجلؽ  41.74 ْض

 (. 4172ًىليىظ  44الىىاب في 

س جساضػذ اللجىت هصا املشطوم الٓاهىن دالٛ زالر اجخماناث  ْو

ر الخاليت 4  ٔ الخىاٍض ، بطةاػت الؼيس 4173ًىاًط  74و4و 4172زجىبر  42َو

ٗالي وظٍط الصحت نبس الهلي حامي ضةيؽ اللجىت وبحػىض الؼيس أ وؽ الس

.ً  ونسز مً الؼيساث والؼازة املؼدشاٍض

جٓسم الؼيس وظٍط الصحت بهطع وفي مؼتهل الاجخمام ألاٛو 

مُطل اػخهطع مً دالله إلاؾاض الٓاهىوي لهصا املشطوم الٓاهىن والصي 

ًأحي في قل الخؿىض الهلمي املخىاضل في ميسان الصحت إلاهجابيت، وبهسٍ 

ع الترػاهت ا لٓاهىهيت الىؾىيت في مجاٛ الهلىم الؿبيت والخٓىياث حهٍع

البيىؾبيت، وػس الُطاى الٓاهىوي الصي ًؿبو مماضػاث جٓىياث املؼانسة 

 الؿبيت نلى إلاهجاب.

وأوضح أن مشطوم الٓاهىن ًىسضج غمً الةحت الٓىاهين املخهلٓت 

ت باألدالْياث البيىؾبيت، ٖما ٌؼعى ئلى احترام ٖطامت إلاوؼان واملحاَك

صا احترام  نلى حياجه وػالمخه الجؼسًت والىُؼيت ونلى دطىضياجه ٖو
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م املماضػاث التي حشٙل  ت املهؿياث شاث الؿابو الشخص ي وججٍط ػٍط

 مؼاػا ب٘طامت إلاوؼاهيت أو بؼالمت الجيؽ البشطي.

وأبان أهه جم وغو شطوؽ ملماضػت جٓىياث املؼانسة الؿبيت نلى 

الصحيت واملطاٖع الخاضت واشتراؽ إلاهجاب ػىاء باليؼبت للمإػؼاث 

وجىب الانخماز املؼبٔ للمماضػين أو باليؼبت للعوجين الطايبين في الٓيام 

واملمىىنت في  بهصه املؼانسة، ٖما جىضح مٓخػياجه املماضػاث املحكىضة

 هصا الؼياّ.

وبهسٍ حماًت اليؼل، َٓس ضطح أن مشطوم الٓاهىن ًحسر 

ت للمؼانسة الؿبيت  نلى إلاهجاب جخىلى مماضػت املهام لجىت اػدشاٍض

املؼىسة ئليها بمىجب هصا الٓاهىن، وئبساء ضأحها حٛى ٗل مؼألت جخهلٔ 

باملؼانسة الؿبيت نلى إلاهجاب، ٖما ًىظ نلى مذالُاث ونٓىباث مً 

أجل الخأٖس مً مسي احترام هصه املإػؼاث للمبازب والشطوؽ املشاض ئليها 

 في هصا املشطوم الٓاهىن.

 ،لرئيس املحترمالسيد ا

 ،نيالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نيالسيدات والسادة املسخشارين املحترم
 

شٙلذ املىاْشت الهامت لهصا املشطوم الٓاهىن َطضت ؾطح مً 

داللها الؼيساث والؼازة املؼدشاضون مجمىنت مً الدؼاؤالث واملالحكاث 

ىه ػتهسٍ ئلى الحس مً ئلى أن مػاميوالاْتراحاث البىاءة، ئش جمذ إلاشاضة 

املماضػاث الالمشطونت في قل جىطيطه نلى يطاماث ونٓىباث ًطل 

ػىت، ٖما ػيرمي ئلى ئًجاز حلٛى باليؼبت لألظواج الصًً  41أْطاها ئلى 

 ٌهاهىن مً العجع أو غهِ الخطىبت.
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ٗان هصا املشطوم ْاهىن ْس احترم الجاهب  وجم الاػخُؼاض ئن 

ٖطامت الٙاةً البشطي بشٙل نام، وئن جمذ السًني والهاجؽ ألادالقي و 

اػدشاضة الُٓهاء واملجالؽ الهلميت وجميو الُئاث الؿبيت املهىيت 

 والباحثين بذطىص مٓخػياجه أزىاء ضيايخه وئنسازه.

وجمذ السنىة ئلى الحطص نلى جؿبئ الهسالت املجاليت بشأن 

جاب وئلى املطاٖع الؿبيت الهمىميت الخاضت باملؼانسة الؿبيت نلى إلاه

ألِ زضهم، داضت  41جٓليظ الٙلُت املازًت لهصه الهمليت التي ْس جخجاوظ 

طص  وأجها جخؿلب ج٘طاض محاوالث املؼانسة الؿبيت في قل ْلت وؼب َو

 الىجاح.

وأٖسث ئحسي الؼيساث املؼدشاضاث نلى غطوضة وجىز مخابهت، 

يت، نلما أن الخًييراث نلى مؼخىي ألامشاج ْس جإزي ئلى حشىهاث جيي

اة أحس  ذ نً ٖيُيت الخهامل مهها في حالت َو مدؼاةلت في هُؽ الْى

اجه حتى ال جأحي العوجت بهس شلٚ وجٓىم  ح بَى ٓت الخطٍط العوجين، ونً ؾٍط

اة العوج.  بهمليت الحًٓ املجهطي بهس َو

وجم إلالحاح نلى ئوشاء لجىت لألدالْياث ٌههس ئليها بمخابهت نمل 

ؿبيت نلى إلاهجاب، وشلٚ بهسٍ الحس مً املطاٖع الخاضت باملؼانسة ال

ئمٙاهيت الخجاوظاث املمً٘ حسوثها في هصا الؼياّ، داضت وأن هىإ 

اهىهيا.  ئشٙاالث مطجبؿت بما هى مباح زًييا واجخمانيا ْو

وضطح بهؼ الؼازة املخسدلىن باوهسام الخًؿيت الصحيت نلى 

ت املحُعة للخطىبت، ئغاَت ئلى ْلت نسز املؼ خُيسًً مً مؼخىي ألازٍو

ت  الخًؿيت الصحيت، مو السنىة ئلى غطوضة حػىض وظاضة الصحت ومشاٖض

 ضىازًٔ الخًؿيت الصحيت في جٓىيت املؼانسة الؿبيت نلى إلاهجاب.

 ،السيد الرئيس املحترم
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 ،نيالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نيالسيدات والسادة املسخشارين املحترم
 

في مهطع جىابه نلى مسادالث واػخُؼاضاث الؼيساث والؼازة 

ً، أشاض ئلى وجىز جأدط نلى مؼخىي ضيايت وئنساز هصا املشطوم  املؼدشاٍض

الٓاهىن الضجباؾه بهىامل شاث ؾابو زًني وأدالقي أزطث بشٙل مباشط نلى 

اٍ والشإون  4172نمليت ئضساضه، ئش مىص ػىت  جم اػدشاضة وظاضة ألاْو

ت واملجلؽ الهلمي وضجاٛ السًً، وجم نٓس اجخماناث بشأهه شاث إلاػالمي

 ؾابو اػدشاضي.

ٗاهذ جماضغ  أنطبو  أن املماضػاث املخهلٓت بهصا املشطوم الٓاهىن 

في املطاٖع الهامت الهمىميت واملطاٖع الصحيت الخاضت في يياب جأؾير ْاهىوي، 

أهه أًػا جمذ ومً ؾٍط أؾباء الخىليس أو الصحت إلاهجابيت، ومهطبا نلى 

اػدشاضة ٗل الجمهياث الهاملت والتي أبسث اْتراحاتها وآضائها والتي ػاهمذ 

في ضيايت مػامين هصا املشطوم الٓاهىن، ٖما جمذ املٓاضهت مو السٛو 

 الهطبيت شاث الخجاضب الؼباْت في هصا إلاؾاض.

وضطح أن أيلبيت الُحىضاث والخحاليل الؿبيت جىضح أن وؼبت 

في  %21، ٖما أن وؼبخه نىس الطجاٛ جبلٌ %21ؼاء جىاهع الهٓم نىس الي

 .%41حين جطل وؼبخه نىس العوجين مها 

عا مخذططا في املؼانسة الؿبيت نلى  73وأشاض ئلى وجىز  مٖط

ٗاهذ جميو الشطوؽ %21إلاهجاب، وأن وؼبت الىجاح ْس جطل ئلى  ، ئش 

طة، ٖما أبان أن املماضغ ًخحمل مؼإوليت جحسً ت مخَى س وجُؼير الػطوٍض

بهس ئجطاء الُحىضاث الالظمت للحاالث التي ًمً٘ أو ال ًمً٘ أن جذػو 

لهمليت املؼانسة الؿبيت نلى إلاهجاب، مػيُا أن املطاٖع الهمىميت 

املىجىزة حاليا بشأن هصه املماضػت جىجس في الطباؽ ومطاٖش، ٖما ػيخم 

 املثاٛ. حهميمها في بهؼ املؼدشُياث الجامهيت )ُٖاغ ووجسة( نلى ػبيل
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وأوضح أن هصا املشطوم ْاهىن ًخهلٔ باملؼانسة الؿبيت نلى 

إلاهجاب في مطاٖع مخذططت، ٖما ًمىو نلى اػخحسار لٓيحت إلجطاء 

َحىضاث نليها، وبالخالي َان الهٓىباث املىطىص نليها في ئؾاضه جلها 

طها وجحسًسها مً  مطجبؿت بمىاز ومذالُاث جطجبـ بحُل ألامشاج وجم جٍٓط

زضاػاث مٓاضهت لبهؼ السٛو ُٖطوؼا التي حهخبر مؼألت الاػخيؼاخ دالٛ 

ٌهاْب نليها بالسجً املإبس وشلٚ بهسٍ الحُاف نلى املهؿياث الشخطيت 

 وحُل ٖطامت املىاؾً.

وأبطظ أن هىإ نٓىباث جخهلٔ ب٘يُيت ئجالٍ اللىاْح وألامشاج 

اة أحس العوجين مىطىص نليها في املازة  ئلى  ، ئغاَت72في حالت َو

ت  41الهٓىباث السجىيت في املازة  واملخهلٓت بالٓيام باحسار لٓيحت بشٍط

ت أو ضىانيت أو أليطاع أدطي يير أيطاع املؼانسة الؿبيت  أليطاع ججاٍض

 نلى إلاهجاب ٖما ًىكمها الٓاهىن.

ونالْت بالدؼاؤالث املطجبؿت باملطجهيت ألادالْيت، أَاز أجها جسدل 

ع في هؿاّ نمل ألاؾباء والخ ً الهلمي أزىاء السضاػت، ئش ال وجىز ملٖط ٍٙى

ً ؾبيب الصحت، مشيرا ئلى  داص باألدالْياث، بل ئجها جسدل في ئؾاض جٍٙى

زوض الهيئت الىؾىيت لألؾباء والؿبيباث والهيئت الىؾىيت لإلحياةيين في هصا 

 الؼياّ.

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نيلسادة املسخشارين املحترمالسيدات وا
 

وؾبٓا ملٓخػياث الىكام السادلي للمجلؽ، جٓسمذ مجمىنت 

ّط بطملاهيت بخهسًالث  747طوم الٓاهىن، بلٌ نسزها همذ مىاز هصا املش َو

 َيما ًلي 4، وجمثلذ حهسًال
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فريق العدالة والحنمية، الفريق الاشتراكي، ) فرق ألاغلبية : -

، الفريق الحركي، الفريق فريق الحجمع الىطني لألحرار

 ،جعديال 22  الدسحىري الديمقراطي الاجحماعي(

الفريق الاسحقاللي ومجمىعة الكىهفدرالية الديمقراطية  -

 جعديال، 91للشغل : 

 جعديال، 22فريق ألاصالة واملعاصرة :  -

 جعديال. 22فريق الاثحاد املغربي للشغل :  -

جمذ ، 4173ًىاًط  74ىهٓس ًىم الازىين ودالٛ اجخمام اللجىت امل

مىاْشت وزضاػت الخهسًالث املٓسمت بشأن مشطوم الٓاهىن والبذ َيها وفي 

 مىازه مازة مازة.

م  ًخهلٔ  41.74ودخاما، وآَذ اللجىت نلى مشطوم ْاهىن ْض

 .باإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعمعدال باملؼانسة الؿبيت نلى إلاهجاب 
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 عرض السيد وزير الصحة

 



  47.14مرشوع املاهون رمق 
 املتؼوق ابملساػدت امعبية ػىل الإجناة

 جلنة امتؼومي وامضؤون امثلافية و الاجامتغية

 الـمملكة الـمغربية
 وزارة الصحة

        Royaume   du Maroc   

   Ministère   de   la   Santé   

ب وس ادلاكيل: امس يد وزير امعحة  



 اموضع امراىن

 

ػىل ال زواح مساػدت و امؼلم ػالح) الإجنابية امعحة ميدان يف املتواظل و املوحوظ امؼومي امتعور 

 ؛(الإجناة

امؼمل مع كاهوين، تأ ظري ؾياة يف ذكل و الإجناة، ػىل امعبية املساػدت ميارسون مركزا 16 من ب زيد 

 امـربية؛ و امؼربية ادلول يف املٌلرسة ىذه تؤظر املاهوهية امنعوص من امؼديد ب ن

امفراغ سد و امبيوظبية وامتلنياث امعبية امؼووم جمال يف اموظنية املاهوهية امرتساهة تؼزيز رضورت 

 .الإجناة ػىل امعبية املساػدت تلنياث ممارساث يعبع اذلي املاهوين

 

2 



رمق املاهون ب مهيا امبيوظبية، ابل خالكياث املتؼولة املواهني لحئة مضن كاهون املرشوع ىذا يندرح  
 ابمتربع املتؼوق 16.98 رمق املاهون و ،اس تخدامو و ب خذه و امبرشي ابدلم ابمتربع املتؼوق 03.94

 ال صخاص حبٌلية املتؼوق 28.13 رمق املاهون و زرغيا و ب خذىا و امبرشية ال وسجة و ابل غضاء
   .امبيوظبية ال حباج يف املضاركني

ىل انوجوء ارتفاع ب مام امنسل حٌلية مرضورت  اس تجابة يأ يت  ال زواح كبل من امعبية املساػدت اإ
 الإجناة؛ يف ظؼوابث من يؼاهون اذلين

امؼامة املبادئ حتديد ظريق غن ذكل و اجملال، ىذا يؼرفو اذلي امرسيع و املزتايد امتعور ب مام 
ىل نوجوء  واملمي الإوساهية امكرامة احرتام ضٌلن ب جل من الإجناة ػىل امعبية املساػدت اإ

 .الاجامتغية
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 الإظار املاهوين



 املواجيق ادلومية

4 

امبيوموجيا مبٌلرساث يتؼوق فامي امبرشي اماكئن وكرامة الإوسان قحلو حٌلية حول اتفاكية 

 وامعب؛

امبرشي؛ الاس تنساخ  حول ادلومية التفاكية 

يتؼوق فامي امبرشي اماكئن وكرامة الإوسان حلوق حٌلية لتفاكية الإضايف امربوتوكول 

 .امبرشي الاس تنساخ حبظر تتؼوق وامعب امبيوموجيا بتعبيلاث



امتوليح ػىل املساِػدت امعبية امتلنياث اس تخدام بضأ ن 2017 مس نة (26) رمق كاهون :امبحرين 

 والإخعاة؛ الاظعناغي

ابدلوةل؛ الإخعاة مراكز ترخيط صأ ن يف 2008 مس نة 11 رمق الاحتادي املاهون :الإماراث 

امؼلم؛ وػالح وال جنة الإخعاة وحداث هظام 76.5 رمق املويك املرسوم :امسؼودية امؼربية 

الإجنايب؛ ابمعب واملتؼوق 2001 ب وث 7 يف املؤرخ 2001 مس نة 93 ػدد املاهون :تووس 

الإجناة؛ ػىل املساػدت امتلنياث اس تخدام كاهون :ال ردن 

املساػدت الإجناة تلنياث حول كاهون مرشوع :مبنان. 
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 امترشيؼاث و املواهني امللارهة



 و امنفس ية و اجلسدية سالمتو و حياتو ػىل احملافظة و الإوسان كرامة احرتام•
 املتؼولة امضخيص امعابع ذاث املؼعياث رسية احرتام كذا و خعوظياتو، ػىل

 بو؛

 اجلنس بسالمة ب و الإوساهية بكرامة مساسا تضلك اميت املٌلرساث جترمي•
 .امبرشي
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 املبادئ امؼامة املنظمة نومساػدت امعبية ػىل الإجناة



خضاغيا و اخلاظة املراكز و امعحية املؤسساث اغامتد  ترخيط ػىل احلعول لإمزامية اإ
 نومٌلرسني؛ املس بق الاغامتد وجوة واصرتاط مس بق،

وػىل مزتوجني ورجل امرب ت مفائدت فلط الإجناة ػىل امعبية نومساػدت انوجوء حرص 
 فلط؛ مهنٌل متأ تية ب مضاح وبواسعة احليات كيد

تلنياث من تلنية بأ ية امليام وحظر كتابة نوزوجني احلرت املوافلة ػىل احلعول اصرتاط 
 لحئهتا حتدد واميت ببالدان كاهوهيا هبا املؼرتف تكل ؿري الإجناة ػىل امعبية املساػدت

   تنظميي؛ بنط

دخال املتؼولة تكل وكذا وال مضاح املضؽ حفغ ورشوط كيفياث حتديد ىل ال مضاح ابإ  اإ
ىل ترحيويا ب و اموظين امرتاة    .اخلارح اإ

 7 

الإجناةرشوط ممارسة تلنياث املساػدت امعبية ػىل   
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 املٌلرساث احملظورت

امتناسًل؛ الاس تنساخ 

امنسل؛ اهتلاء 

انوواحق؛ و ابل مضاح امتربع   

امـري؛ ب جل من امحلل 

ظناغية؛ ب و جتارية ل ؾراض اس تؼٌلميا ب و برشية مليحة اس تحداج 

جراء  امبرشية؛ ال جنة ب و انوواحق ػىل حبث ب ي اإ

ب خرى ل غراض ب و ػوهيا جتارة لإجراء ب و امبحث ل ؾراض برشية ب جنة ب و مواحق اس تحداج 

ظار يف تدخل اميت تكل  ؿري    .املاهون ىذا وفق الاجناة ػىل امعبية املساػدت اإ



9 

 بعض األعمال المنجزة على األمشاج أو اللواقح 

 :ة يتؼوق فامي ظارمة رشوظا املرشوع يضع امنسل، محلاية تضديدا

امزرع؛ كبل امتضخيط 

ال مضاح؛ و انوواحق حفغ 

تعديرىا و  ال مضاح و انوواحق  اس ترياد. 



 

 نومساػدت استضارية جلنة املاهون مرشوع حيدج ب يضا، امنسل محلاية تضديدا و
ههيا املس ندت امليام ممارسة تتوىل الإجناة ػىل امعبية         املاهون ىذا مبوجب اإ

بداء ػامة، بعفة و  .الإجناة ػىل امعبية ابملساػدت تتؼوق مسأ ةل لك حول رب هيا اإ
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 اللجنة االستشارية للمساعدة الطبية على اإلنجاب 



خضاع  ػىل امعبية املساػدت ابمتلنياث نوليام املؼمتدت امعحية املؤسساث اإ
 املنتدبني املفتضني و املضائية امرشظة ضباط كبل من تفتيش مؼموياث الإجناة

 الإدارت؛ ظرف من

 ىل امتفتيش معوياث هتدف  نومبادئ املؤسساث ىذه احرتام مدى من امتأ كد اإ
ههيا املضار وامرشوط  .كاهون املرشوع ىذا يف اإ
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 البحث عن المخالفات و معاينتها



 :حسب اخلعورت

ىل 10.000من : امـرامة•  ؛1.000.000درمه اإ

ىل  •    .غرشين س نةاحلبس من جالجة ب صير اإ
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 العقوبات



 ػىل 2018 يوميوز 24 بتارخي غلدث اميت اجلوسة خالل امنواة جموس ظادق
  تؼديل مت كٌل الإجناة ػىل امعبية ابملساػدت املتؼوق 47.14 كاهون مرشوع

   .امنواة امسادت و امنائباث امس يداث ظرف من منو مادت غرشون
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 للتذكير
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ـــــــــــــة  املناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــ

 

املخضمىت في أشاد السُداث والسادة املسدشازون بامللخضُاث 

أهه ًإطس  علمالاهىن الري اعخبر أهه حاء مخأخسا، املشسوع ال هرائطاز 

في وع، ملمازساث طبُت واهذ حسخعمل مىر بداًت الدسعُىاث بشيل ال مشسو 

 غُاب ئطاز أو جلىين كاهىوي ًىظم جلىُاث املساعدة الطبُت على إلاهجاب.

ه ستهدف ئلى الحد مً املمازساث شازة ئلى أن مضامُىإلا وجمذ 

 02المشسوعت في ظل جىصُصه على غساماث وعلىباث ًصل أكصاها ئلى ال

جص ًجاد حلٌى باليسبت لألشواج الرًً ٌعاهىن مً العئسىت، هما سيرمي ئلى 

 أو ضعف الخصىبت.

وجم الاسخفساز ئن وان هرا املشسوع كاهىن كد احترم الجاهب 

، وئن جمذ بشيل عام الدًني والهاحس ألاخالقي وهسامت اليائً البشسي 

اسدشازة الفلهاء واملجالس العلمُت وحمُع الفئاث الطبُت املهىُت 

 والباحثين بخصىص ملخضُاجه أثىاء صُاغخه وئعداده.

املساهص الطبُت التي حعمل في مجاٌ املساعدة  وجم اسخحضاز 

مسهصا خاصا، ومً  91الطبُت على إلاهجاب والتي ًبلغ عددها حالُا حىالي 

بُنها املسهص العمىمي اللُمىن والري ًحظى بمياهت هامت في املىظىمت 

 الصحُت.

وعالكت باملسهص العمىمي اللُمىن، جم الدساٌؤ عً أسباب وفاة 

ء جللُه الخللُح بهره املإسست، مع اعخباز أهه ال ًمىً الطفل السضُع أثىا

سضاث فلط، بل ًجب أن جلىم وشازة الصحت مجحمُل املسإولُت للم

ت مً حهت، وبمإاشزة املهىُين وشغُلت اللطاع  بخطبُم املسطسة إلاداٍز

الصحي بشيل عام مً حهت أخسي، هدُجت للممازساث التي ًخعسضىن لها 

 مً كبل املىاطىين.
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الدعىة ئلى الحسص على جطبُم العدالت املجالُت بشأن  وجمذ

املساهص الطبُت العمىمُت الخاصت باملساعدة الطبُت على إلاهجاب وئلى 

ألف دزهم، خاصت  02جللُص اليلفت املادًت لهره العملُت التي كد جخجاوش 

في ظل كلت وسب وفسص  الطبُت وأجها جخطلب جىساز محاوالث املساعدة

 الىجاح.

ئحدي السُداث املسدشازاث على ضسوزة وحىد مخابعت،  وأهدث

علما أن الخغُيراث على مسخىي ألامشاج كد جإدي ئلى حشىهاث حُيُت، 

مدسائلت في هفس الىكذ عً هُفُت الخعامل معها في حالت وفاة أحد 

ح بىفاجه حتى ال جأحي الصوحت بعد ذلً وجلىم  لت الخصٍس الصوحين، وعً طٍس

 ي بعد وفاة الصوج.بعملُت الحلً املجهس 

مخابعت عمل بوجم إلالحاح على ئوشاء لجىت لألخالكُاث ٌعهد ئليها 

املساهص الخاصت باملساعدة الطبُت على إلاهجاب، وذلً بهدف الحد مً 

ئمياهُت الخجاوشاث املمىً حدوثها في هرا السُاق، خاصت وأن هىان 

 ئشياالث مسجبطت بما هى مباح دًيُا واحخماعُا وكاهىهُا.

سدشمل  هرا، وجم الدساٌؤ عما ئذا واهذ الخغطُت الصحُت

عملُاث املساعدة الطبُت على إلاهجاب وئن وان هظام املساعدة الطبُت 

 ع.ى "زامُد" سِخيلف بهرا املىض

وصسح بعض السادة املخدخلىن باوعدام الخغطُت الصحُت على 

ت املحفصة للخصىبت، ئضافت ئلى كلت عدد املسخفُدًً مً  مسخىي ألادٍو

الخغطُت الصحُت، مع الدعىة ئلى ضسوزة حضىز وشازة الصحت ومشازهت 

 صىادًم الخغطُت الصحُت في جلىُت املساعدة الطبُت على إلاهجاب.

وجم الخأهُد على ضسوزة مساكبت املصحاث الخاصت التي حعمل في 

 ئطاز املساعدة الطبُت على إلاهجاب مساكبت خاصت مً طسف وشازة الصحت.
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الاسخفساز حٌى جىكُذ صدوز الىصىص الخىظُمُت هرا، وجم 

سدبلى  هااملىصىص عليها ضمً هرا املشسوع اللاهىن، وئن واهذ ملخضُات

معللت ئلى حين صدوزها لحيز الىحىد. هما جم الدساٌؤ عً طبُعت الهُئت 

ت وعً حشىُلتها وعما ئذا جم زبط ع لُت املساعدة الطبُت على مالاسدشاٍز

، وئن جم جىضُح دزحاث العلىباث حسب الفعل إلاهجاب بسً الصوحين

 .املسجىب

وجمذ الدعىة ئلى محازبت ول املمازساث التي كد جمس بىسامت 

إلاوسان، واعخباز أن هرا املشسوع اللاهىن له شم أخالقي، وأن العلم لِس 

مسضا وأن له عدة أسباب ًجب ئًجاد بدائل لحلها مسخلبال، مع الدساٌؤ 

الصحت مع ئشيالُت الخصىبت والعلم في الىكذ عً هُفُت حعامل كطاع 

 الري ًخم فُه الدعىة ئلى جحدًد اليسل.

وجم اكتراح فخح مجاٌ البحث العلمي بشأن اللىاكح وألامشجت، 

عُت بدٌ  ت مً اخخصاص املإسست الدشَس وأن جيىن اللجىت الاسدشاٍز

ت والفئاث املمثلت فيها.أن ًخم املإسساث الخىفُرًت و   جحدًد العضٍى

وألاطباء وجم الاسخفساز حٌى هُفُت خلم الثلت بين الصوحين 

ن وان هىان ئحصائُاث لى إلاهجاب، وئأثىاء عملُاث املساعدة الطبُت ع

عً مدي الىجاحاث وإلاخفاكاث التي عسفتها هره العملُاث خازج إلاطاز 

 اللاهىوي.

هرا، واعخبر ثلت مً املخدخلين أن هرا املشسوع اللاهىن حهم 

املِسىزة فلط، أمام ازجفاع جيلفت عملُت املساعدة الطبُت على الفئاث 

ت املخعللت بها، وغُاب الخغطُت الصحُت،  إلاهجاب وازجفاع ثمً ألادٍو

ت  مع وافت همإ  دًً على ضسوزة كُام وشازة الصحت باإلحساءاث الضسوٍز

ولىج هره الخدمت الطبُت ئلى حمُع ألاشواج الرًً  ر الشسواء واملعىُين لخِسي
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، والتي %91ٌعاهىن مً ضعف الخصىبت خاصت وأن وسبتهم جىاهص حالُا 

 أصبحذ في ازجفاع أما الخأثيراث البُئُت والغرائُت والىفسُت والاحخماعُت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جواب السيد الوزير
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 جـــــــــــــــــــواب السيــــــــــــد الوزيـــــــــــر

 

نلى مدادالث واطخفظازاث الظُداث والظادة في مهسع جىابه 

ً، أوضح أن هرا اإلاشسوم اللاهىن لِع كاهىها يهم فئاث دون  اإلاظدشاٍز

أدسي، بل هى واجب كاهىوي جأؾيري وجأطِس ي إلامازطاث مخىاجدة في قل 

 وملخػُاث كاهىهُت. جلىين واضحغُاب 

وأشاز ئلى وجىد جأدس نلى مظخىي ضُاغت وئنداد هرا اإلاشسوم 

مل ذاث ؾابو دًني وأدالقي أزسث بشيل مباشس نلى االلاهىن الزجباؾه بهى 

اطدشازة وشازة ألاوكاف والشإون جم  3102نملُت ئضدازه، ئذ مىر طىت 

بشأهه ذاث  ؤلاطالمُت واإلاجلع الهلمي وزجاٌ الدًً، وجم نلد اجخماناث

 ؾابو اطدشازي.

وضسح أن اإلامازطاث اإلاخهللت بهرا اإلاشسوم اللاهىن واهذ جمازض 

في اإلاساهص الهامت الهمىمُت واإلاساهص الصحُت الخاضت في غُاب جأؾير كاهىوي، 

ومً ؾسف أؾباء الخىلُد أو الصحت ؤلاهجابُت، مشيرا ئلى اإلاسهص الىؾني 

إلاثاٌ، ومهسبا نلى أهه أًػا جمذ للصحت ؤلاهجابُت اللُمىن نلى طبُل ا

ول الجمهُاث الهاإلات والتي أبدث اكتراحاتها وآزائها والتي طاهمذ طدشازة ا

في ضُاغت مػامين هرا اإلاشسوم اللاهىن، هما جمذ اإلالازهت مو الدٌو 

 اكت في هرا ؤلاؾاز.بالظذاث الخجازب الهسبُت 

هد مً أحد أم ساع وأفاد أن الهلم نبازة نً حالت مسغُت َو

شهسا في قل  03الجهاش ؤلاهجابي هدُجت لهدم اللدزة نلى الحمل إلادة 

لت ؾبُهُت حظب  نالكاث غير محمُت ومحاوالث مىخكمت لإلهجاب بؿٍس

 مىكمت الصحت الهاإلاُت.
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جىضح أن وظبت وضسح أن أغلبُت الفحىضاث والخحالُل الؿبُت 

في  %21لغ ، هما أن وظبخه نىد السجاٌ جب%21الهلم نىد اليظاء جىاهص 

 .%01حين جطل وظبخه نىد الصوجين مها 

ونبر نً وجىد شجانت وئزادة في مىاكشت مشسوم هرا اللاهىن 

الري وان ٌهد في الظىىاث ألاديرة مً الؿابىهاث، داضت وأن وظبت 

، وبالىكس %03جخجاوش  آلان ألاشواج الرًً ال ٌظخؿُهىن ؤلاهجاب أضبحذ

اب الىفظُت والجظدًت والصحُت والتي ئلى جأزيراث ندم اللدزة نلى ؤلاهج

ت وجفاكم لكاهسحي السحس والشهىذة.  ًترجب نليها أًػا جمصكاث أطٍس

في اإلاظاندة الؿبُت نلى مسهصا مخذططا  01وأشاز ئلى وجىد 

، ئذ واهذ جمُو الشسوؽ %21ؤلاهجاب، وأن وظبت الىجاح كد جطل ئلى 

ت مخىفسة، هما أبان أن اإلامازض ًخحمل مظإ  ولُت جحدًد وجفظير الػسوٍز

بهد ئجساء الفحىضاث الالشمت للحاالث التي ًمىً أو ال ًمىً أن جذػو 

لهملُت اإلاظاندة الؿبُت نلى ؤلاهجاب، مػُفا أن اإلاساهص الهمىمُت 

اإلاىجىدة حالُا بشأن هره اإلامازطت جىجد في السباؽ ومساهش، هما طِخم 

 نلى طبُل اإلاثاٌ. حهمُمها في بهؼ اإلاظدشفُاث الجامهُت )هفاض ووجدة(

وذهس أن هره اإلامازطاث الظالفت الرهس، وان مظمىحا بها مً 

ؾسف أؾباء الخىلُد هما أن هىان حظاؤالث مسجبؿت بدصخُظ ألامساع 

خحدر هرا اإلاشسوم كاهىن نً الدصخُظ كبل  والدشىهاث لدي الجىين، ٍو

بُت الصزم، نلما أن هىان ئمياهُاث لهالج أمساع مً دالٌ الفحىضاث الؿ

 والتي ًمىً أن تهم الللُحت ججىبا لبهؼ ألامساع.

وأوضح أن هرا اإلاشسوم كاهىن ًخهلم باإلاظاندة الؿبُت نلى 

ؤلاهجاب في مساهص مخذططت، هما ًمىو نلى اطخحدار للُحت إلجساء 

طىص نليها في ئؾازه جلها فحىضاث نليها، وبالخالي فان الهلىباث اإلاى

سها وجحدًدها مً  مسجبؿت بمىاد ومذالفاث جسجبـ بحفل ألامشاج وجم جلٍس
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هفسوظا التي حهخبر مظألت الاطخيظاخ لبهؼ الدٌو دالٌ دزاطاث ملازهت 

ٌهاكب نليها بالسجً اإلاإبد وذلً بهدف الحفاف نلى اإلاهؿُاث الصخطُت 

 وحفل هسامت اإلاىاؾً.

ث جخهلم بىُفُت ئجالف اللىاكح وألامشاج وأبسش أن هىان نلىبا

، ئغافت ئلى 02في حالت وفاة أحد الصوجين مىطىص نليها في اإلاادة 

ت  01الهلىباث السجىُت في اإلاادة  واإلاخهللت باللُام باحدار للُحت بشٍس

ت أو ضىانُت أو ألغساع أدسي غير أغساع اإلاظاندة الؿبُت  ألغساع ججاٍز

 لاهىن.نلى ؤلاهجاب هما ًىكمها ال

ت، أشاز ئلى  وبذطىص نالكت لجىت ألادالكُاث باللجىت الاطدشاٍز

ًخهلم باإلاىكىمت الصحُت ًخػمً لجىت  20.11وجىد كاهىن ئؾاز زكم 

 ألادالكُاث ًمىً أن ًفىع لها هرا الادخطاص.

لمظاندة نلى لونالكت باليلفت اإلاادًت لهره اإلامازطاث الؿبُت 

ألف  01ألف دزهم و 31اص جتراوح بين ؤلاهجاب، ضسح أنها في اللؿام الخ

 01آالف دزهم ئلى  0دزهم، في حين أنها جبلغ في اإلاسهص الهمىمي اللُمىن مً 

بسوجىوىالث مهُىت، ألف دزهم، هدُجت لىجىد ندة محاوالث جخم حظب 

 وبالخالي فان الخيلفت جبلى باهكت الثمً.

ىو وبين نلى أهه ال ًىجد ملخض ى في هرا اإلاشسوم اللاهىن ًم

ٌظخفُدوا مً ددماث هرا اإلاشسوم حاملي بؿاكت "السامُد" مً أن 

اللاهىن، هما أن الهدف هى حهمُم اطخفادة جمُو اإلاىاؾىين، غير أن هىان 

ت التي ال حهىع نليها  ً ، ئغافت ئلى ن« CNOPS »بهؼ ألادٍو ملُت الخذٍص

ؼ.  والتي جبلى دازج هؿاق الخهٍى

ونالكت بالدظاؤالث اإلاسجبؿت باإلاسجهُت ألادالكُت، أفاد أنها جددل 

ً الهلمي أزىاء الدزاطت، ئذ ال وجىد إلاسهص  في هؿاق نمل ألاؾباء والخيٍى

ً ؾبِب الصحت، مشيرا ئلى  داص باألدالكُاث، بل ئنها جددل في ئؾاز جيٍى
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باء والؿبِباث والهُئت الىؾىُت لإلحُائُين في هرا لألؾ ُتدوز الهُئت الىؾى

 الظُاق.

هما أن هرا اإلاشسوم أدر بهين الانخباز ول ما ًخهلم بالجاهب 

 واإلاهؿُاث ذاث الؿابو الصخص ي.البشسي ألادالقي وحماًت الجيع 

أما فُما ًذظ اإلاسجهُت الدًيُت والبهد الدًني، فلد أهد نلى أهه 

فت اإلاهىُين والهلماء بذطىص ملخػُاث هرا اإلاشسوم اطدشازة وا ذكد جم

 اللاهىن والري ًجب أن ًحترم الجاهب ألادالقي واإلاسجهُت الدًيُت.

ت في ئؾاز هرا اإلاشسوم  ونً الهدف مً ئوشاء اللجىت الاطدشاٍز

اللاهىن، أنسب نلى أنها لجىت جلىُت جخيلف بيل ما ًخهلم باإلاظاندة 

لخىكُمُت التي طِخم ئضدازها وئندادها االؿبُت، بما في ذلً الىطىص 

ت في هره اللجىت طدشمل دبراء في اإلاجاٌ الؿبي  ،فُما بهد هما أن الهػٍى

واللاهىوي وأؾباء، وطِخم اطدشازتها في ول الجىاهب اإلاخهللت باإلاظاندة 

 الؿبُت نلى ؤلاهجاب.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مناقشة مواد المشروع القانون
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 التفصيلي  للمواد انقشة امل

 

  (2و 1قدتين امل: أحكقم غقم  )البقب ألاول 
 

 املانقشة  :

ُا واضحا  1جم انخباز أن املادة  لمظاندة الؿبُت لال جٓدم حهٍس

ُاث، ٖما أن الهٓم  نلى إلاهجاب، بل جخػمً أهداَا َٓـ ولِع حهٍس

ٍ هىنان، مسض ي أو يير مسض ي، وبالخالي ًجب جدُْٔ املطؿلحاث بهد

 املظاندة الؿبُت.

وجم اْتراح انخماد نبازة "تهدٍ أًػا ئلى ججىب اهخٓاٛ مسع 

. 1الؿُل" الىازدة في املادة "دؿير ئلى الجىين بدٛ   مً الباب ألاٛو

شازة ئلى يُاب الخىطُظ نلى أدطائي نلمي مذخظ في إلا وجمذ 

أهه هرا الىظ، مو اْتراح ئغاَخه ئلى املمازض، ٖما  نلم الجُىاث في ئؾاز 

ندمه بشٙل  ًال ًجب الجصم جهائُا في ْدزة أحد الصوحين نلى إلاهجاب م

مً هرا الباب،  2مؿلٔ ٖما هى مىطىص نلُه في الُٓسة الثالثت مً املادة 

وجم انخباز أن نبازة "بطُتهما والدًه البُىلىحُين" الىازدة في الُٓسة 

 لِع له مهنى.مجسد حشى  2املخهلٓت "بالحمل مً أحل الًير " في املادة 

ً ئلى انخماد ضُت "ممازض مهخمد"  ودنا أحد الظادة املظدشاٍز

، وذلٚ حتى ًخم حمو 2الىازدة في الُٓسة ألاديرة مً املادة  "ممازض"نىع 

 ٗل الخذططاث في ضًُت واحدة.

ٙلمت "ضُدالوي" نىع "ضُدلي" املىطىص بواْترح أن ًخم ألادر 

أن ضُدلي وظبت ئلى الطُدلت ولِع نليها في قل هرا املشسوم الٓاهىن، ئذ 

 ئلى املهىت.
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هً مً اهخٓاٛ املسع  ونبر بهؼ الظُداث املظدشازاث نً جذَى

ئلى الجىين الري طُىلد مً حهت، ٖما جم انخباز أن  الطُدلي إلاحُائي يير 

 ْادز نلى الُٓام باملظاندة الؿبُت نلى إلاهجاب مً حهت أدسي.

 الجواب :

دة ألاولى هى الخهٍسِ والهدٍ مً طاس ي في املاأوضح أن ألا 

املمازطت املخهلٓت باملظاندة الؿبُت نلى إلاهجاب، ئذ جم الُٓام بدزاطت 

مٓازهت، وجم ألادر بخهٍسِ مىكمت الصحت الهاملُت، نلما أن الهدٍ منها 

 الخطىبت والعجص نىد الصوحين.هى ئًجاد حل لػهِ 

 12هد اهتهاء بئلى الخؿبُٔ وأٖد أن هره املمازطت الؿبُت جددل 

ٗان ألامس ًخهلٔ  شهسا، ئذ ًجب جحدًد الحاالث التي َيها نٓم ٖلي، أما ئذا 

 بهٓم مؿلٔ َهره املمازطت يير ْاهىهُت طىاء مً ؾٍس الصوج أو الصوحت.

مً باب  2وذٖس أن "البُىلىحُين" جم الخىطُظ نليها في املادة 

ش نلى الُٓسة، أما ٗلمت "ضُدلي"  ٔ ما الخأُٖد ولِع الدشَى َٓد حاءث َو

ت.  هى مهٍس في مدوهت ألادٍو

أما ألامساع الجُيُت َهي حاملت للجُىاث وجيخٓل مً ألامشاج ئلى 

 اللُٓحت.

  : 5و 4و 3املواد ) مبقدئ املصقغدة الطبي  غلى إلانجقبالبقب الثقني 

 (7و 6و

 : املانقشة 

يير طلُمت  4جم انخباز أن نبازة طالمت الجيع البشسي في املادة 

 حخاج ئلى حهدًل الطُايت.وج

نً املىو بالخبرم املخهلٔ بالخبرم  5وجم الدظاٛؤ في ئؾاز املادة 

باألمشاج واللىاْح وألاوسجت الخىاطلُت، نلما أن هره ألاديرة جددل غمً 
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وبالخالي َان هرا  ،املًسبفي ألانػاء، نلما أن الخبرم باألنػاء مظمىح به 

ت. املىو ٌشٙل حهازغا مو ْاهىن الخبرم  باألنػاء البشٍس

، جم اْتراح ألادر بهبازة "ًمىو اطخحدار 6وفي طُاّ املادة 

ت أو اطخهمالها" بدٛ "ال ًمً٘ اطخحدار............" جدُْٓا  لُٓحت بشٍس

 للطُايت.

، َٓد جم الاطخُظاز حٛى املٓطىد بهبازة " 7أما بذطىص املادة 

ت أليساع البحث"  مو انخباز أهه ال ًمىو اطخحدار لىاْح أو أحىت بشٍس

 ماوو في ئحساء البحث الهلمي في ئؾاز اللىاْح.

 الجواب :

إلاًجابي والاهُخاح  أبدي الظُد الىشٍس اطخهداده بهدٍ الخجاوب

د مٓخػُاث هرا املشسوم الٓاهىن وجىُٓح مػامُىه.  مً أحل ججٍى

ونالْت بمىغىم الخبرم باألنػاء، ذٖس أن الىحهت ألاولى وحهت 

وسجت الخىاطلُت والًدد ملٚ حُني لنإوظان ئذا أزدها نلمُت، وأن ألا

 الحُاف نلى اليظل أو الجيع.

وأبان أن هرا املشسوم الٓاهىن ًمىو الاطخيظاخ الخىاطلي واهخٓاء 

اليظل، وذلٚ حُاقا نلى طالمت الجيع البشسي، ٖما أن املىو ٌشمل 

هرا املىو اطخحدار ألامشاج بهدٍ الُٓام بالبحث أو ئحساء ججازب نليها، و 

.  مىحىد في حمُو الدٛو

  : ممقرش  املصقغدة الطبي  غلى إلانجقبالبقب الثقلث 

  : اغتمقد املؤشصقت الصحي  واملراكز الخقص  الفرع ألاول

 (11و 9و 8)املواد  واملمقرشين

 املانقشة  :

جمذ إلاشازة ئلى وحىد ج٘ساز وئؾىاب حهم هرا الُسم وداضت نلى 

 مازض".مظخىي ٗلمتي "انخماد" و"م
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حشمل جُطُال  8ن أن املادة يوذٖس بهؼ الظادة املخددل

يبغي أن ًخم حُل اليظل، وال ًجب أن جٙىن  آزاز نلى هىإ وجدُْٓا ٍو

الجيع البشسي، وجم الدظاٛؤ نً الجهت املاهحت لالنخماد في ئؾاز املادة 

 ، داضت وأجها جىظ نلى أن الخحدًد طِخم بىظ جىكُمي.11

ً ألادر واْترح أحد الظادة  هبازة "املمازض املهخمد" باملظدشاٍز

 في ئؾاز هرا املشسوم الٓاهىن.

ٗاهذ جخهلٔ باألؾباء  وجم الاطخُظاز حٛى ٗلمت "مهخمد" وئن 

 املذخطين أم مهً أدسي حدًدة.

 الجواب :

ت للىشازة أو  ُُد الظلؿت الخٓدًٍس أوضح أن الخ٘ساز حُد ٍو

ت، ٖما أهه ًس  مي ئلى الخىغُح والخأُٖد الٓػاء أو اللجىت الاطدشاٍز

والخدُْٔ، وأبان أهه ًجب الخمُيز بين املمازض املهخمد وباقي املخددلين في 

ٗل ممازض مهخمد ًمازض  طلظلت املظاندة الؿبُت نلى إلاهجاب، وأن

ٔ املادة  ص  و مً هرا الُسم  8ادخطاضه َو مً ًخحمل مظإولُت مٖس

 املظاندة الؿبُت نلى إلاهجاب.

مهاًير جٓىُت ًجب انخمادها مً ؾٍس املإطظاث وأبسش أن هىإ 

التي جمازض املظاندة الؿبُت، ٖما ًخم ئضداز هطىص جىكُمُت جىضح 

ًخم  ًُُُٖاث مىح الانخماد للمإطظاث الصحُت واملساٖص الخاضت، ول

ىحىد ئال بىحىد الىطىص الخىكُمُت دسوج هرا املشسوم الٓاهىن ئلى حيز ال

 املإؾسة له.

 : أحكقم تتػلق بقملراكز الخقص  للمصقغدة  الفرع الثقني

 الطبي  غلى إلانجقب

  11املقدة 
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 املانقشة  :

يز نلى املساٖص الخاضت باملظاندة  جم الدظاٛؤ نً طبب التٖر

 الؿبُت نلى إلاهجاب مو املؿالبت بخىغُح هرا الُسم.

وجم الاطخُظاز حٛى مػمىن املىاد املىطىص نليها في ئؾاز 

ٗان الًسع منها جحُٓٔ السبح أم مً هره املاد 5البىد  ة وحٛى نبازة "طىاء 

 .!!ال...."

ٗاث التي طخددل في وجم الدظاٛؤ نً أطباب  حطس هىم الشس

 هره املمازطت، وملاذا جم اشتراؽ أن ًٙىن الؿبِب ممازطا؟.

 الجواب :

ذٖس أن هىإ ندة جُاضُل جػمنها هرا الُسم حتى ال ًخم 

 الظٓىؽ في حالت الُساى الٓاهىوي.

وأشاز ئلى وحىد مصحاث ومساٖص تهدٍ ئلى السبح، وأن هىإ 

ل والخأمين وجٓدًم الخدماث. َطال   بين الخمٍى

وأَاد أن املدًس الؿبي ًجب أن ًٙىن ممازطا، وأن هىإ هطا 

 في هره الهملُت.جىكُمُا طُحدد ٗل مخددل 

  : شروط ممقرش  املصقغدة الطبي  غلى الفرع الثقلث

 (15و 14و 13و 12)املواد  إلانجقب

 : املانقشة 

التي جخحدر نً  12جمذ إلاشازة ئلى الُٓسة الثاهُت مً املادة 

نلى إلاهجاب مً ؾٍس الؿبُت الىزائٔ الىاحب إلادالء بها نىد املظاندة 

ه ال ًجب الهمل نلى املطادْت نلى اليسخت الصوحين، مو الخأُٖد نلى أه

 املؿابٓت ألضل وزُٓت الصواج.
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وذٖس أحد الظادة املخددلين أن نملُت املظاندة الؿبُت ْد 

ح وإلادباز برلٚ  اة َُجب الخطٍس خا مهُىا، يير أهه في حالت الَى جخؿلب ْو

 مو الهمل نلى الاحخُاف باألمشاج وئجالَها َُما بهد. في الحين،

 : الجواب

اة َُجب  12انخبر أن املادة  واضحت املٓخػُاث، وأهه بمجسد الَى

إلادباز برلٚ في الحين، ألهه ئذا جىفي الصوج واطخمسث الهملُت بىجاح، َان 

 الهٓىبت طخٙىن زُٓلت وطخطبح الهملُت يير شسنُت.

وأَاد أن نملُت املظاندة الؿبُت نلى إلاهجاب ًجب أن جٙىن 

 مهين. بؿلب م٘خىب في ئؾاز همىذج

  : كيفيقت ممقرش  تقانيقت املصقغدة الطبي  الفرع الرابؼ

 (18و 17و 16)املواد  غلى إلانجقب

 املانقشة  :

ت الصوحين" الىازدة في املادة  جم الدظاٛؤ نً مُهىم نبازة "هٍى

ٗان ندد اللُٓحاث له نال 16 ْت بظً الصوحين ونً مً هرا الُسم، وئن 

 وظبت الىجاح املحخمل حدوثها.

كذ ئحدي الظُداث املظدشازاث أهه ال ًىحد جحدًد لهدد والح

ألاحىت أو لهدد اللىاْح في هرا املشسوم الٓاهىن، ٖما اطخُظسث نً 

أطباب الىحىب نلى الصوحين الشهادة ٖخابت بأن املمازض ْد مدهما بجمُو 

 املهلىماث.

وجم الدظاٛؤ نً أطباب الخىطُظ نلى الخأٖد مً حىدة 

ص أو بالىحدة غمً املادة الاطخٓباٛ والخدماث  التي ًٓدمها الهاملىن باملٖس

17. 

مً  18وجم الاطخُظاز  حٛى مُهىم "السجل" الىازدة في املادة 

ٗان املمازض واملمازض املهخمد شخطين مذخلُين.  هرا الُسم، وئن 
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ي بمثابت التزاماث ئغاَُت نلى دؿوجم انخباز أن جٓدًم حههد 

 الصوحين.

اة وجمذ الدنىة ئلى أهمُ و َو ِ الهملُت ئذا ْو ص بْى ت جبلٌُ املٖس

 أو ؾالّ أزىاء الهملُت.

 الجواب :

أوضح أن الُسم الثالث ًخحدر نً شسوؽ املمازطت، أما الُسم 

 السابو َُخؿّس ئلى ُُُٖاث املمازطت.

مً  2وأَاد أن املمازض املهخمد هى املمازض املهٍس في ئؾاز املادة 

 هرا املشسوم الٓاهىن.

مً املىاد مىطىص نليها غمً الٓاهىن  اهىإ نددوأبسش أن 

م  مً هرا  22املخهلٓت باملدًس الؿبي للمصحت، ٖما أن املادة  131.13ْز

املشسوم الٓاهىن جىاولذ مىغىم ندد اللىاْح. أما نً الخهبير ٖخابت مً 

 مً هرا املشسوم الٓاهىن. 13ؾٍس الصوحين، َٓد حاء في ئؾاز املادة 

  ض ألاغمقل املانجزة غلى ألامةقج أو اللواشح أو بػ:  الرابؼالبقب

 (41إلى  33)املواد من  ألانسج  التانقشلي 

  (21إلى  19)املواد من  التشخيص شبل الزرع:  ألاول الفرع 

  املواد من  حفظ اللواشح وألامةقج وألانسج :  الثقنيالفرع(

 (29إلى  22

  اشتيراد اللواشح وألامةقج وألانسج  :  الثقلثالفرع

 (31قدة )امل تانقشلي  وتصديرهقال

 املانقشة  :

الحكذ ئحدي الظُداث املظدشازاث أن هىإ يُابا لخحدًد ندد 

ما أٖدث نلى أهمُت جحدًد الهدد حظب طً الصوحين ، ٖما ألامشاج، ٖو
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نً حُل ألامشاج باليظبت لليظاء الالحي أن املشسوم الٓاهىن لم ًخحدر 

 ٌهاهين مً حاالث مسغُت.

 الجواب :

ن أن الاحخُاف باألمشاج ًحٔ لألشخاص الرًً ًدبهىن نالحا أبا

مهُىا غد أمساع جإزس  نلى الخطىبت، ٖما أهه ًجب أن جحدد املمازطت في 

 حاالث مهُىت.

 اللجان  الاشتةقري  للمصقغدة الطبي  غلى  البقب الخقمض :

 (34و 33و 32و 13واد )امل إلانجقب

  يانتهق والػقوبقت البحث غن املخقلفقت ومػق:  الصقدسالبقب

 املطبق  غليهق

  35الفرع ألاول : البحث غن املخقلفقت ومػقيانتهق )املواد 

 (38و 37و 36و

 املانقشة  :

ص أو  جم الاطخُظاز نً مطير الصوحين في حالت الحجص نلى املٖس

املإطظت الصحُت التي ْامذ بمذالُاث وئن اْخض ى ألامس حجص  

 املحجىشاث.

التي جمىو  31ُٓسة ألاولى مً املادة وجم الدظاٛؤ نً مٓخػُاث ال

ئمٙاهُت  يجطدًس اللىاْح وألامشاج وألاوسجت الخىاطلُت، في حين حهؿ

اطخيراد ألامشاج وألاوسجت الخىاطلُت مو انخباز أن املىو ًجب أن ٌشمل 

 الخطدًس والاطخيراد.

ٗان طِخم سحب  وجم الاطخُظاز في حالت مهاًىت املذالُت ئن 

ٔ ما حاء في الُٓسة الانخماد مً املإطظ خت أم دائمت َو ت املهىُت بطُت مْإ

 ٖما هى الشأن باليظبت للمىو مً ممازطت املهىت. 36الثاهُت مً املادة 
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 الجواب :

جخحدر نً املىو ججىبا لٙل املمازطاث يير  31أٖد أن املادة 

الٓاهىهُت وازجباؾا بشسوؽ ممازطت املظاندة الؿبُت نلى إلاهجاب باليظبت 

اص السايبين في الرهاب ئلى الخازج مً دالٛ نملُت الخطدًس، أما لألشخ

ص املهخمد  مظألت الاطخيراد، ْد ًؿسح مهه بهؼ املشاٗل حٛى ؾبُهت املٖس

ُُُت ممازطت املظاندة الؿبُت، وبالخالي جم بالخازج  في الحالت املسغُت ٖو

 جٕس هاَرة الاطخيراد، لً٘ بىاء نلى شسوؽ مهُىت.

نخماد طِخم بطُت جحُكُت مً ؾٍس وذٖس أن سحب الا 

مً هرا املشسوم الٓاهىن ولهم حٔ الحجص  35مُدشين حظب املادة 

اث البحث.  وسحب الانخماد وحجص ٗل ألاشُاء التي ْد جُُد مجٍس

  44و 43و 42و 41و 41و 39الػقوبقت )املواد :  الثقنيالفرع 

 (46و 45و

 املانقشة  :

ت، وئن جم الاطخُظاز حٛى الهٓىباث الٓػائُت و  الهٓىباث إلاداٍز

 املخذرة مً ْبل الىشازة ْابلت للؿهً. ٗاهذ هره ألاديرة

 وجم الدظاٛؤ نً ُُُٖت الخأٖد مً ئجالٍ اللُٓحت.

 الجواب :

ص نمىما وجم الح٘م نلى املمازض  و دلل في مٖس أَاد ئهه ئذا ْو

ت نلُه وزأي الٓػاء في هره الحالت ٌظبٔ  َُخم جؿبُٔ الهٓىباث إلاداٍز

ت.اله  ٓىباث إلاداٍز

 26وبين أن مظؿسة ئجالٍ اللُٓحت مىطىص نليها في ئؾاز املادة 

 مً هرا املشسوم الٓاهىن.

  (48و 47البقب الصقبؼ : أحكقم انتققلي  وختقمي  )املقدتين 

 )بدون مىاْشت( 
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 7 انتعذيم رلى

 انباب األول

 أدكاو عايت

 األونىانًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

جدازى  تهدف اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب ئلى

العجص أو الظػل في الخصىبت ذي الؼبُػت اإلاسطُت 

مًٌ أن تهدف أًظا ئلى  التي جم حصخُصها ػبُا. ٍو

ججىب اهخهاُ مسض زؼير ئلى الؼكل الري طُىلد أو ئلى 

 أخد الصوحين ًإزس غلى اهجابهما.

ال ًمًٌ ممازطت اإلاظاغدة الؼبُت غلى الاهجاب ئال 

 اإلاخسرة لخؼبُهه.ػبها ألخٍام هرا الهاهىن والىصىص 

تهدف اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب ئلى جدازى 

العجص أو الظػل في الخصىبت ذي الؼبُػت اإلاسطُت 

مًٌ أن تهدف أًظا ئلى  التي جم حصخُصها ػبُا. ٍو

ججىب اهخهاُ مسض زؼير ئلى الؼكل الري طُىلد أو 

 ئلى أخد الصوحين ًإزس غلى اهجابهما.

ؼبُت غلى الاهجاب ئال ال ًمًٌ ممازطت اإلاظاغدة ال

 ػبها ألخٍام هرا الهاهىن والىصىص اإلاخسرة لخؼبُهه.

املعاغذة الطبيت غلى إلاهجاب هى حم ممىىح 

لألصواج في ظً إلاهجاب. هزا الحم ًيبغي أن ٌعتفيذ 

 مً التغطيت الصحيت.

 

 

 

 

 

 

 

الهذف مً هزا التػذًل إكشاس  -

التغطيت الصحيت ملثل هزه الػملياث 

 الطبيت.
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 2 انتعذيم رلى

 2انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

 ًساد في مدلُى هرا الهاهىن بما ًلي9

ت  - ٍس اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب9 ًل جهىُت طٍس

وبُىلىحُت جمًٌ مً ؤلازصاب ألاهبىبي أو خكظ 

ألاوسجت الخىاطلُت أو الخلهُذ اإلاىىي وألامشاج واللىانذ 

اللىانذ ويرا ًل جهىُت أزسي جمًٌ مً ؤلاهجاب أو ههل 

 زازج الظُام الؼبُعي؛

العجص أو الظػل في الخصىبت9 غدم جدهو الحمل -

بػد مسوز ازجى غشس شهسا مً اإلاداوالث اإلاىخظمت 

هت ػبُػُت. وال ًمًٌ، بأي خاُ مً  لإلهجاب بؼٍس

ألاخىاُ، أن ًخػلو ألامس بالػهم الىاجج غً غدم ندزة 

 ن غلى الاهجاب ئػالنا؛أخد الصوحي

ت، الحُىان اإلاىىي - مشُج 9 ًل زلُت جىاطلُت بشٍس

ظت لدي اإلاسأة؛  لدي السحل والبٍى

اليظُج الخىاطلي9 حصء مً الؿدة اإلاىخجت لألمشاج. -

خػلو ألامس بالخصِخين باليظبت للريس وباإلابُع  ٍو

 باليظبت لألهثى؛

 ًساد في مدلُى هرا الهاهىن بما ًلي9

ت  - ٍس اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب9 ًل جهىُت طٍس

خكظ  وبُىلىحُت جمًٌ مً ؤلازصاب ألاهبىبي أو 

ألاوسجت الخىاطلُت أو الخلهُذ وألامشاج واللىانذ 

اإلاىىي أو ههل اللىانذ ويرا ًل جهىُت أزسي جمًٌ مً 

 ؤلاهجاب زازج الظُام الؼبُعي؛

العجص أو الظػل في الخصىبت9 غدم جدهو -

الحمل بػد مسوز ازجى غشس شهسا مً اإلاداوالث اإلاىخظمت 

هت ػبُػُت. وال ًمًٌ، بأي خ اُ مً لإلهجاب بؼٍس

ألاخىاُ، أن ًخػلو ألامس بالػهم الىاجج غً غدم ندزة 

 أخد الصوحين غلى الاهجاب ئػالنا؛

ت، الحُىان اإلاىىي - مشُج 9 ًل زلُت جىاطلُت بشٍس

ظت لدي اإلاسأة؛  لدي السحل والبٍى

اليظُج الخىاطلي9 حصء مً الؿدة اإلاىخجت -

خػلو ألامس بالخصِخين باليظبت للريس  لألمشاج. ٍو

 ُع باليظبت لألهثى؛وباإلاب
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ظت اإلاسصبت بالحُىان اإلاىىي نبل - اللهُدت9 البٍى

 ن جخدُى ئلى حىين؛أ

الخلهُذ اإلاىىي9 جهىُت جٌمً في جدظير الحُىاهاث -

ت للصوج وئدزالها ئلى زخم الصوحـــــــت باطخسدام  اإلاىٍى

 مظخلــــــصمـــــــاث ػبُـــــت مالئمت؛

ظت الصوحت بػد - ؤلازصاب ألاهبىبي9 جلهُذ بٍى

سحبها مً اإلابُع في اإلاسخبر بالحُىان اإلاىىي للصوج 

 ها وخكظها وقو شسوغ زاصت؛وجدظير 

ههل اللهُدت9 جهىُت جٌمً في ئدزاُ لهُدت أو غدة -

لىانذ دازل السخم باطخسدام مظخلصماث ػبُت بػد 

 الخدهو مً ونىع الاههظام الخلىي بشٍل طلُم؛

الحمل مً أحل الؿير9 ًخمثل في اطخهباُ امسأة -

دازل زخمها للهُدت هاججت غً ؤلازصاب ألاهبىبي 

جُت مً شوحين واطخٌماُ الحمل ئلى جهاًخه ألمشاج مخأ

نصد حظلُمهما الؼكل بػد الىالدة بصكتهما والدًه 

 البُىلىحُين؛

الاطخيظار الخىاطلي9 ًل ممازطت تهدف ئلى -

ًان أو  اطدُالد ػكل مؼابو حُيُا لصخص آزس خُا 

 مُخا؛

اهخهاء اليظل9 مجمىع ألاطالُب واإلامازطاث التي -

ظت اإلاسصبت بالحُىان اإلاىىي نبل - اللهُدت9 البٍى

 أن جخدُى ئلى حىين؛

الخلهُذ اإلاىىي9 جهىُت جٌمً في جدظير الحُىاهاث -

ت للصوج وئدزالها ئلى زخم الصوحـــــــت باطخسدام  اإلاىٍى

 مظخلــــــصمـــــــاث ػبُـــــت مالئمت؛

ظت - الصوحت بػد ؤلازصاب ألاهبىبي9 جلهُذ بٍى

سحبها مً اإلابُع في اإلاسخبر بالحُىان اإلاىىي للصوج 

 وجدظيرها وخكظها وقو شسوغ زاصت؛

ههل اللهُدت9 جهىُت جٌمً في ئدزاُ لهُدت أو -

غدة لىانذ دازل السخم باطخسدام مظخلصماث ػبُت 

 بػد الخدهو مً ونىع الاههظام الخلىي بشٍل طلُم؛

الحمل مً أحل الؿير9 ًخمثل في اطخهباُ امسأة -

دازل زخمها للهُدت هاججت غً ؤلازصاب ألاهبىبي 

ألمشاج مخأجُت مً شوحين واطخٌماُ الحمل ئلى جهاًخه 

نصد حظلُمهما الؼكل بػد الىالدة بصكتهما والدًه 

 البُىلىحُين؛

الاطخيظار الخىاطلي9 ًل ممازطت تهدف ئلى -

ًان أو اطدُالد ػكل مؼابو حُ يُا لصخص آزس خُا 

 مُخا؛

اهخهاء اليظل9 مجمىع ألاطالُب واإلامازطاث التي -
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صُد الجُجي للجيع البشسي تهدف ئلى الخدزل في الس 

 نصد حؿُيره أو الػمل غلى اهخهاء ألاشخاص؛

الدصخُـص نبــل الصزع9 يـــل شٌــل مً أشٍاُ -

الدصخُص اإلابٌس الري ًىجص غلى زالًا مأزىذة مً 

 لهُدت هاججت غً ؤلازصاب ألاهبىبي؛

اإلامازض9 ًل ممازض للمظاغدة الؼبُت غلى -

ساض اليظاء ؤلاهجاب له صكت ػبِب مخسصص في أم

والخىلُد أو صكت ػبِب ئخُائي أو صكت صُدلي ئخُائي، 

مهُد بجدُو الهُئت اإلاػىُت ومػخمد إلامازطت جهىُاث 

 اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب.

تهدف ئلى الخدزل في السصُد الجُجي للجيع البشسي 

 نصد حؿُيره أو الػمل غلى اهخهاء ألاشخاص؛

الدصخُـص نبــل الصزع9 يـــل شٌــل مً أشٍاُ -

الدصخُص اإلابٌس الري ًىجص غلى زالًا مأزىذة مً 

 هاججت غً ؤلازصاب ألاهبىبي؛ لهُدت

اإلامازض9 ًل ممازض للمظاغدة الؼبُت غلى -

ؤلاهجاب له صكت ػبِب مخسصص في أمساض اليظاء 

أو صكت  أو املعالً البىليت أو طب الزهىسةوالخىلُد 

ػبِب ئخُائي أو صكت صُدلي ئخُائي، مهُد بجدُو 

الهُئت اإلاػىُت ومػخمد إلامازطت جهىُاث اإلاظاغدة 

 لى ؤلاهجاب.الؼبُت غ

 

 

 

إضافت جخصص طب املعالً  -

البىليت وطب الزهىسة إلى البحت ألاطباء 

 املماسظين.
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 3 انتعذيم رلى

 6انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ت أو اطخػمالها  ال ًمًٌ اطخددار لهُدت بشٍس

ت أو صىاغُت.  ألؾساض ججاٍز

وال ًمًٌ اطخدداثها ئال في ئػاز اإلاظاغدة 

 الؼبُت غلى ؤلاهجاب يما ًىظمها هرا الهاهىن.

ت أو  ًمىؼ ال ًمىً اطخددار لهُدت بشٍس

ت أو صىاغُت.  اطخػمالها ألؾساض ججاٍز

في ئػاز اإلاظاغدة  إالًمًٌ اطخدداثها  الو

 ب يما ًىظمها هرا الهاهىن.الؼبُت غلى ؤلاهجا

ت، ئذ  جدنُو - في الصُاؾت اللؿٍى

اإلاىؼ ًهخض ي جسجِب غهىبت غلى 

اإلاسالكت يما هى وازد في الباب 

 ؛الثاوي

 .في الصُاؾت جدنُو -
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 4 انتعذيم رلى

 7انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ألاحىت ًمىؼ ئحساء أي بدث غلى اللىانذ أو 

ت.  البشٍس

ت  يما ًمىؼ اطخددار لىانذ أو أحىت بشٍس

ألؾساض البدث أو إلحساء ججازب غليها أو ألؾساض أزسي 

ؾير جلَ التي جدزل في ئػاز اإلاظاغدة الؼبُت غلى 

 الاهجاب وقو هرا الهاهىن.

ًمىؼ ئحساء أي بدث غلى اللىانذ أو ألاحىت 

ت.  البشٍس

ت ألؾساض يما ًمىؼ اطخددار لىانذ أو أحىت بش ٍس

البدث أو إلحساء ججازب غليها أو ألؾساض أزسي ؾير جلَ 

التي جدزل في ئػاز اإلاظاغدة الؼبُت غلى الاهجاب وقو 

 هرا الهاهىن.

العماح بئحشاء البحث غلى اللىاكح غير 

املعتػملت وجلييذه بضىابط كاهىهيت ظيمىً مشاهض 

البحث الاظتفادة مىه في ميذان البحث الػلمي 

ليذ هزا البحث ومىاهبت  التلذم البيىطبي. ٍو

الزي  1.......بمىافلت الضوحين وبضىابط كاهىن 

خ   ،..51شتىبر  1.ًىظم البحث الطبي الصادس بتاٍس

وجحذًذ صمً هزا البحث في ألاًام العتت ألاوابل مً 

 حياة اللليحت.

 

 

 

 

 

 

مؼ اللاهىن  مالءمت هزا امللتضىى -

املىظم للبحث الطبي مؼ جحذًذ أحل 

 إحشاء البحث.

 

 

 



 يتعهك بانًضاعذة انطبيت عهى اإلَجاب 47.74يشروع لاَىٌ رلى بًجهش انًضتشاريٍ عهى  األغهبيتفرق تعذيالث 

 

7 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       فرق األغهبيت
 انبرنًاٌ -يجهش انًضتشاريٍ 

 5 انتعذيم رلى

 انباب انثانث

 انفرع انثاَي

  أدكاو تتعهك بانًراكز انخاصت نهًضاعذة انطبيت عهى اإلَجاب

 77انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ًساد في مدلُى هرا الهاهىن باإلاسايص الخاصت 

ًان الاطم الري  للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب، أًا 

ًان الؿسض منها جدهُو السبذ أم ال  ًؼلو غليها وطىاء 

ا ئلى ممازطت  ًل مإطظت صحُت زاصت تهدف خصٍس

 اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب.

 313-31مً أحل جؼبُو أخٍام الهاهىن زنم 

اإلاخػلو بمصاولت مهىت الؼب والىصىص اإلاخسرة 

جدزل اإلاسايص الخاصت للمظاغدة الؼبُت غلى  لخؼبُهه،

ؤلاهجاب في خٌم اإلاإطظاث اإلامازلت للمصحاث مؼ 

 مساغاة ألاخٍام الخالُت9

ال ًمًٌ أن ًٍىن اإلاسيص الخاص للمظاغدة –3

ؼت  الؼبُت غلى ؤلاهجاب ئال في ملٌُت شخص ذاحي شٍس

أن ًٍىن ممازطا جابػا للهؼاع الخاص، أو في ملٌُت 

مازطين الخابػين للهؼاع الخاص أو مجمىغت مً اإلا

ًساد في مدلُى هرا الهاهىن باإلاسايص الخاصت 

ًان الاطم الري  للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب، أًا 

ًان الؿسض منها جدهُو السبذ أم ال  ًؼلو غليها وطىاء 

ا ئلى ممازطت  ًل مإطظت صحُت زاصت تهدف خصٍس

 اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب.

 313-31مً أحل جؼبُو أخٍام الهاهىن زنم 

اإلاخػلو بمصاولت مهىت الؼب والىصىص اإلاخسرة 

لخؼبُهه، جدزل اإلاسايص الخاصت للمظاغدة الؼبُت 

غلى ؤلاهجاب في خٌم اإلاإطظاث اإلامازلت للمصحاث 

 ألاخٍام الخالُت9 مؼ مساغاة

ال ًمًٌ أن ًٍىن اإلاسيص الخاص للمظاغدة –3

ؼت  الؼبُت غلى ؤلاهجاب ئال في ملٌُت شخص ذاحي شٍس

أن ًٍىن ممازطا جابػا للهؼاع الخاص، أو في ملٌُت 

مجمىغت مً اإلامازطين الخابػين للهؼاع الخاص أو 

شخص اغخبازي زاطؼ للهاهىن الخاص ال حهدف ئلى 
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شخص اغخبازي زاطؼ للهاهىن الخاص ال حهدف ئلى 

 جدهُو السبذ، وذلَ وقو الشسوغ الخالُت 9

ًان اإلاسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى  • ئذا 

ؤلاهجاب في ملٌُت ممازض، حاش له جأطِع شسيت ذاث 

َ واخد. وفي هره الحالت، ًجب  مظإولُت مددودة بشٍس

لجمؼ بين وظُكتي اإلاظإوُ غً اإلاسيص ومظير غلُه ا

 الشسيت؛

ًان اإلاسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى  • ئذا 

ؤلاهجاب في ملٌُت مجمىغت مً اإلامازطين، وحب غليهم 

ت  ًاث الخجاٍز أن ًإطظىا قُما بُنهم أخد أشٍاُ الشس

ًاث؛  الخاطػت لهاهىن الشس

ًان اإلاسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى  • ئذا 

هجاب في ملٌُت شخص اغخبازي زاطؼ للهاهىن ؤلا 

الخاص وال حهدف ئلى جدهُو السبذ، قان مظإولُت 

ؤلادازة الؼبُت جىاغ باإلامازض اإلاظإوُ غً اإلاسيص الخابؼ 

 للهؼاع الخاص.

في الحالخين ألازيرجين، ًجب أن جداز الشإون ؾير 

الؼبُت للمسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب 

 َ وقو الشسوغ الخالُت 9جدهُو السبذ، وذل

ًان اإلاسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى  • ئذا 

ؤلاهجاب في ملٌُت ممازض، حاش له جأطِع شسيت ذاث 

َ واخد. وفي هره الحالت،  مظإولُت مددودة بشٍس

ًجب غلُه الجمؼ بين وظُكتي اإلاظإوُ غً اإلاسيص 

 ومظير الشسيت؛

ًان اإلاسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى  • ئذا 

ؤلاهجاب في ملٌُت مجمىغت مً اإلامازطين، وحب غليهم 

ت  ًاث الخجاٍز أن ًإطظىا قُما بُنهم أخد أشٍاُ الشس

ًاث؛  الخاطػت لهاهىن الشس

ًان اإلاسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى  • ئذا 

ؤلاهجاب في ملٌُت شخص اغخبازي زاطؼ للهاهىن 

الخاص وال حهدف ئلى جدهُو السبذ، قان مظإولُت 

الؼبُت جىاغ باإلامازض اإلاظإوُ غً اإلاسيص الخابؼ  ؤلادازة

 للهؼاع الخاص.

في الحالخين ألازيرجين، ًجب أن جداز الشإون ؾير 

الؼبُت للمسيص الخاص للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب 

مىؼ غلى هرا  مً نبل مدًس ئدازي ومالي مإهل لرلَ. ٍو

ألازير الخدزل في مهام اإلاظإوُ غً اإلاسيص أو أن ًأمسه 

 بأغماُ جهُد مصاولخه لىظائكه أو جإزس قيها.
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مىؼ غلى هرا مً نبل مدً س ئدازي ومالي مإهل لرلَ. ٍو

ألازير الخدزل في مهام اإلاظإوُ غً اإلاسيص أو أن ًأمسه 

 بأغماُ جهُد مصاولخه لىظائكه أو جإزس قيها.

جمازض الازخصاصاث اإلاظىدة بمىحب الهاهىن –2

الظالل الريس والىصىص اإلاخسرة  313.31زنم 

ت للهُئت  لخؼبُهه ئلى اإلاجلع الىػجي واإلاجالع الجهٍى

الىػىُت للؼبِباث وألاػباء مً نبل الهُئاث اإلاسخصت 

الخابػت لهُئت الصُادلت الاخُائُين قُما ًسص حمُؼ 

الحاالث اإلاخػلهت بمسيص زاص للمظاغدة الؼبُت غلى 

ؤلاهجاب الري ًٍىن مالٌه أو مالٍىه ممازطين لهم صكت 

 صُدلي ئخُائي.

ؾير أهه، غىدما ًخػلو ألامس بمسيص زاص 

ظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب ًٍىن في ملٌُت مجمىغت للم

مً اإلامازطين لهم صكت صُدلي ئخُائي وصكت ػبِب، 

جمازض الازخصاصاث اإلاشاز ئليها أغاله بصكت مشتريت 

مً نبل الهُئاث اإلاسخصت الخابػت للهُئت الىػىُت 

 للؼبِباث وألاػباء وهُئت الصُادلت ؤلاخُائُين.

للخأمين الصحي  ًمىؼ غلى أي مإطظت مظيرة 1-

ئخدار أو ئدازة مسيص زاص للمظاغدة الؼبُت غلى 

جمازض الازخصاصاث اإلاظىدة بمىحب الهاهىن –2

الظالل الريس والىصىص اإلاخسرة  313.31زنم 

ت للهُئت  لخؼبُهه ئلى اإلاجلع الىػجي واإلاجالع الجهٍى

الىػىُت للؼبِباث وألاػباء مً نبل الهُئاث اإلاسخصت 

قُما ًسص حمُؼ الخابػت لهُئت الصُادلت الاخُائُين 

الحاالث اإلاخػلهت بمسيص زاص للمظاغدة الؼبُت غلى 

ؤلاهجاب الري ًٍىن مالٌه أو مالٍىه ممازطين لهم 

 صكت صُدلي ئخُائي.

ؾير أهه، غىدما ًخػلو ألامس بمسيص زاص للمظاغدة 

الؼبُت غلى ؤلاهجاب ًٍىن في ملٌُت مجمىغت مً 

اإلامازطين لهم صكت صُدلي ئخُائي وصكت ػبِب، 

جمازض الازخصاصاث اإلاشاز ئليها أغاله بصكت مشتريت 

مً نبل الهُئاث اإلاسخصت الخابػت للهُئت الىػىُت 

 للؼبِباث وألاػباء وهُئت الصُادلت ؤلاخُائُين.

ًمىؼ غلى أي مإطظت مظيرة للخأمين الصحي  1-

ئخدار أو ئدازة مسيص زاص للمظاغدة الؼبُت غلى 

بمثابت  00.66ؤلاهجاب ػبها ألخٍام الهاهىن زنم 

 مدوهت الخؿؼُت الصحُت ألاطاطُت.

جؼبو غلى اإلامازض اإلاظإوُ غلى مسيص زاص –4

للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب أخٍام الهاهىن زنم 

الظالل الريس اإلاخػلهت باإلادًس الؼبي  31-313
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بمثابت مدوهت  00.66ؤلاهجاب ػبها ألخٍام الهاهىن زنم 

 الخؿؼُت الصحُت ألاطاطُت.

جؼبو غلى اإلامازض اإلاظإوُ غلى مسيص زاص –4

-31للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب أخٍام الهاهىن زنم 

 س الؼبي للمصحت.الظالل الريس اإلاخػلهت باإلادً 313

ال جؼبو غلى اإلاسايص الخاصت للمظاغدة الؼبُت –0

 68و 67و 66و 60و 06و 08غلى ؤلاهجاب أخٍام اإلاىاد 

مً الهاهىن زنم  82و 83و 86و 78و 72و 73و 76و

 الظالل الريس. 313.31

ؤلاذن باوشاء واطخؿالُ مسيص زاص  ٌػد–0

للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب اإلامىىح له بمثابت 

 اغخماده إلامازطت اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب.

 للمصحت.

ال جؼبو غلى اإلاسايص الخاصت للمظاغدة الؼبُت –0

 68و 67و 66و 60و 06و 08غلى ؤلاهجاب أخٍام اإلاىاد 

مً الهاهىن زنم  82و 83و 86و 78و 72و 73و 76و

 الظالل الريس. 313.31

ٌػذ إلارن بئوشاء واظتغالٌ مشهض خاص –0

للمعاغذة الطبيت غلى إلاهجاب املمىىح له بمثابت 

 اغتماده ملماسظت املعاغذة الطبيت غلى إلاهجاب.

 

 

 

 

 

ال ًمًٌ مىذ الاغخماد للمسايص الخاصت 

للمظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب ئال بػد 

الخدهو مً اطخجابتها الكػلُت للمػاًير 

الخهىُت لإلوشاء ويرا مػاًير الخجهيز 

اإلاؼلىب جىقسها ويرا للمػاًير مً خُث 

غدد اإلاظخسدمين واإلاإهالث اإلاؼلىب 

 7جىقسها قيهم يما جىص غلى ذلَ اإلاادة 

سوع الهاهىن وهى ما ال ًمًٌ مً مش

 الخدهو مىه ئال بػد ؤلاوشاء.
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 6 انتعذيم رلى

 انباب انثانث

 انفرع انثانث

  شروط يًارصت انًضاعذة انطبيت عهى اإلَجاب

 72انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ال ًجىش الهُام باإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب ئال 

وزحل متزوحين وغلى نُد الحُاة وبىاطؼت  لكائدة امسأة

 أمشاج مخأجُت منهما وخدهما دون ؾيرهما.

 
 

ال ًمًٌ اللجىء ئلى اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب 

ئال بىاء غلى ػلب مٌخىب مً الصوحين مىنؼ غلُه 

بصكت ناهىهُت مً ػسقهما ومسقو بيسخت مً غهد 

الصواج مصادم غلى مؼابهتها لألصل. ًددد همىذج 

 لؼلب اإلارًىز بىص جىظُمي.ا

ال ًجىش الهُام باإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب ئال 

لكائدة امسأة وزحل متزوحين وغلى نُد الحُاة 

 اوبىاطؼت أمشاج مخأجُت منهما وخدهما دون ؾيرهم

 وأن ًىىها في ظً إلاهجاب.
 

ًمًٌ اللجىء ئلى اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب  ال 

ئال بىاء غلى ػلب مٌخىب مً الصوحين مىنؼ غلُه 

مً ػسقهما ومسقو بيسخت مً غهد  بصفت كاهىهيت

الصواج مصادم غلى مؼابهتها لألصل. ًددد همىذج 

 الؼلب اإلارًىز بىص جىظُمي.

الحاالث التي جٍىن قيها غدم  اطخثىاء -

الهدزة غلى ؤلاهجاب بظبب الخهدم في 

الظً ممً ًدو لها اللجىء ئلى اإلاظاغدة 

الؼبُت غلى ؤلاهجاب جماشُا مؼ الؼبُػت 

ت.  البشٍس

" ػبها بصفت كاهىهيت" خرف -

ت ل ااخترام ،1إلاهخظُاث اإلاادة  ظٍس

اإلاػؼُاث ذاث الؼابؼ الصخص ي ويرا 

تلدظهُل ؤلاحساءاث   .ؤلاداٍز
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 7 انتعذيم رلى

 75انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ًجب ممازطت جهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى 

ؤلاهجاب في اخترام لهىاغد خظً ؤلاهجاش اإلادددة 

بىص جىظُمي بػد اطخؼالع زأي اللجىت 

ت.  الاطدشاٍز

ًجب ممازطت جهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى 

في اخترام لهىاغد خظً ؤلاهجاش اإلادددة ؤلاهجاب 

بىص جىظُمي بػد اطخؼالع زأي اللجىت 

ت وجتم  ،أدهاه 52املشاس إليها في املادة ، الاطدشاٍز

ألاوشطت البيىلىحيت املتػللت في مختبر مؤهل 

 .مػتمذ

التىصيص غلى ضشوسة إحشاء هزه  -

 ألاوشطت البيىلىحيت لذي مختبر مؤهل.
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 8 انتعذيم رلى

 انباب انثانث

 انفرع انرابع

  كيفياث يًارصت تمُياث انًضاعذة انطبيت عهى اإلَجاب

 76انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ًجب غلى اإلامازض اإلاػخمد، نبل الهُام بأًت جهىُت 

مً جهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب، الػمل 

 زصىصا غلى ما ًلي9

 32الحصُى غلى الؼلب اإلاىصىص غلُه في اإلاادة  -

 أغاله؛

ت الصوحين؛-  الخدهو مً هٍى

الخأيد مً أن اللجىء ئلى اإلاظاغدة الؼبُت غلى -

ؤلاهجاب مبرز بالىظس ئلى هدقه يما هى مددد في اإلاادة 

ألاولى أغاله، ومً اطدُكاء الصوحين للشسوغ اإلاىصىص 

 مً هرا الهاهىن؛ 32غليها في اإلاادة 

غهد لهاء مؼ الصوحين نصد الاػالع غلى الػالحاث -

التي طبو أن زظػا لها ومدهما بجمُؼ اإلاػلىماث 

الؼبُت والػلمُت اإلاخػلهت بالخهىُت اإلاهترخت، وال طُما 

 مً هرا الهاهىن؛ 31جلَ اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

، نبل الهُام بأًت جهىُت املػتمذًجب غلى اإلامازض 

مً جهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب، الػمل 

 زصىصا غلى ما ًلي9

 32الحصُى غلى الؼلب اإلاىصىص غلُه في اإلاادة  -

 أغاله؛

ت الصوحين؛-  الخدهو مً هٍى

الخأيد مً أن اللجىء ئلى اإلاظاغدة الؼبُت غلى -

ؤلاهجاب مبرز بالىظس ئلى هدقه يما هى مددد في اإلاادة 

ألاولى أغاله، ومً اطدُكاء الصوحين للشسوغ 

 مً هرا الهاهىن؛ 32اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

غهد لهاء مؼ الصوحين نصد الاػالع غلى الػالحاث -

التي طبو أن زظػا لها ومدهما بجمُؼ اإلاػلىماث 

الؼبُت والػلمُت اإلاخػلهت بالخهىُت اإلاهترخت، وال طُما 

 مً هرا الهاهىن؛ 31جلَ اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

)املػتمذ( للمالءمت مؼ  تظحزف لف -

ف الىاسد في املادة   أغاله. 5التػٍش
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مً  31الحصُى غلى مىاقهت الصوحين ػبها للمادة -

 هرا الهاهىن؛

الكدىصاث الؼبُت الالشمت لخهُُم الحالت وصل -

الصحُت للصوحين وللهُام باإلاظاغدة الؼبُت غلى 

 ؤلاهجاب.

ًجب غلى الصوحين أن ٌشهدا يخابت بأن اإلامازض ند 

مدهما بجمُؼ اإلاػلىماث اإلاىصىص غليها في هره اإلاادة، 

وأن ًهدما حػهدا زؼُا إلبالؽ اإلاظإوُ غً الىخدة أو 

اخد منهما أو غً أي حؿُير ناهىوي في اإلاسيص غً وقاة أي و 

تهما أو في غالنتهما الصوحُت أو في مٍان ئنامتهما مؼ  هٍى

 ؤلادالء بيسخ مً الىزائو اإلاثبخت لرلَ.

 

 

 (فلشة حذًذة)

 

 31الحصُى غلى مىاقهت الصوحين ػبها للمادة -

 مً هرا الهاهىن؛

كدىصاث الؼبُت الالشمت لخهُُم الحالت وصل ال-

الصحُت للصوحين وللهُام باإلاظاغدة الؼبُت غلى 

 ؤلاهجاب.

ًجب غلى الصوحين أن ٌشهدا يخابت بأن اإلامازض ند 

مدهما بجمُؼ اإلاػلىماث اإلاىصىص غليها في هره 

اإلاادة، وأن ًهدما حػهدا زؼُا إلبالؽ اإلاظإوُ غً 

د منهما أو غً أي الىخدة أو اإلاسيص غً وقاة أي واخ

تهما أو في غالنتهما الصوحُت أو في  حؿُير ناهىوي في هٍى

مؼ  أثىاء غمليت املعاغذة غلى إلاهجابمٍان ئنامتهما 

 ؤلادالء بيسخ مً الىزائو اإلاثبخت لرلَ.

 

ال ًمىً جلليح ألامشاج وال مباششة غمليت صسع 

 اللليحت إال بالحضىس الشخصىي للضوحين املػىيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ مً التذكيم والحماًت. -  ملٍض

 

مىؼ إحشاء التلليح أو الضسع دون  -

و أحذهما ججىبا حضىس الضوحين مػا أ

للحالت التي كذ جلؼ فيها الىفاة كبل 

 هزه الػمليت دون غلم أحذ الضوحين.
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 9 رلى انتعذيم

 انباب انرابع

 انفرع األول

  انتشخيص لبم انزرع

 79انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ال ًمًٌ أن ًٍىن الهدف مً الدصخُص نبل الصزع 

ئال البدث غً ألامساض التي ال ًسجى شكاؤها واإلادددة 

الئدتها بىص جىظُمي، وذلَ نصد وناًت الؼكل الري 

ؤلاصابت بها. ولهره الؿاًت، ال ًجىش ههل ئال طُىلد مً 

 اللىانذ الظلُمت وخدها.

ال ًمًٌ ئهجاش الدصخُص نبل الصزع ئال في ئخدي 

الحاالث اإلابِىت بػده ومؼ مساغاة مىاقهت الصوحين يخابت 

 غلى ذل9َ

شهد بىحىد اخخماُ - غىدما ٌػاًً ممازض مػخمد َو

لُت، إلهجاب يبير لدي الصوحين، بالىظس لظىابههما الػائ

ػكل مصاب بمسض حُجي زؼير ًىدزج غىد ئهجاش 

الدصخُص طمً ألامساض التي ال ًسجى شكاؤها 

 الظالكت الريس؛

غىدما ًخم الخدهو مظبها مً وحىد ازخالُ أو غدة -

ال ًمًٌ أن ًٍىن الهدف مً الدصخُص نبل 

ض التي ال ًسجى شكاؤها الصزع ئال البدث غً ألامسا

واإلادددة الئدتها بىص جىظُمي، وذلَ نصد وناًت 

الؼكل الري طُىلد مً ؤلاصابت بها. ولهره الؿاًت، ال 

 ًجىش ههل ئال اللىانذ الظلُمت وخدها.

ال ًمًٌ ئهجاش الدصخُص نبل الصزع ئال في ئخدي 

الحاالث اإلابِىت بػده ومؼ مساغاة مىاقهت الصوحين 

 9يخابت غلى ذلَ

شهد بىحىد  مػتمذغىدما ٌػاًً ممازض - َو

اخخماُ يبير لدي الصوحين، بالىظس لظىابههما 

الػائلُت، إلهجاب ػكل مصاب بمسض حُجي زؼير 

ًىدزج غىد ئهجاش الدصخُص طمً ألامساض التي ال 

 ًسجى شكاؤها الظالكت الريس؛

غىدما ًخم الخدهو مظبها مً وحىد ازخالُ أو -

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمالءمت مؼ التػذًل العابم. -
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ازخالالث، لدي أخد الصوحين أو لدي أخد أبىحهما، 

جٍىن مظإولت غً مسض زؼير ًدظبب في عجص طىاء 

مًٌ أن حهدد مبٌسا خُاة ًان ظهىزه مخأزس  ا أو مبٌسا ٍو

 الؼكل الري طُىلد.

وفي حمُؼ ألاخىاُ، ال ًمًٌ ئهجاش الدصخُص 

نبل الصزع اإلارًىز ئال بػد الحصُى غلى جسزُص 

حظلمه ؤلادازة اإلاسخصت بػد اطخؼالع زأي اللجىت 

ت.  الاطدشاٍز

الصوحين أو لدي أخد  غدة ازخالالث، لدي أخد

أبىحهما، جٍىن مظإولت غً مسض زؼير ًدظبب في 

مًٌ أن  ًان ظهىزه مخأزسا أو مبٌسا ٍو عجص طىاء 

 حهدد مبٌسا خُاة الؼكل الري طُىلد.

وفي حمُؼ ألاخىاُ، ال ًمًٌ ئهجاش الدصخُص 

نبل الصزع اإلارًىز ئال بػد الحصُى غلى جسزُص 

زأي اللجىت  حظلمه ؤلادازة اإلاسخصت بػد اطخؼالع

ت.  الاطدشاٍز
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 71 انتعذيم رلى

 27انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

 26و 38غالوة غلى الشسوغ اإلاىصىص غليها في اإلاادجين 

أغاله، ال ًمًٌ الهُام بالدصخُص نبل الصزع، ئال بىاء غلى 

اإلامازض اإلاػخمد الري غاًً وحىد الازخالُ الجُجي وصكت مً 

لدي الصوحين وشازيه في ذلَ ػبِب آزس أو أيثر مسخص في غلم 

 الجُىاث.

وال ًجىش ئهجاش هرا الدصخُص ئال مً نبل ػبِب آزس 

مسخص في غلم الجُىاث مػخمد لهره الؿاًت مً نبل ؤلادازة 

صخُص اإلاسخصت ؾير الؼبِب الري أبدي زأًه خُى هرا الد

ت والجصئُت مػخمد  ودازل مسخبر للخدالُل الجُيُت الخلٍى

 زصُصا لهرا الؿسض.

ًمىذ الاغخماد الخاص مً ػسف ؤلادازة اإلاسخصت للمسخبراث 

الظالل ذيسها التي حظخجُب للمػاًير الخهىُت اإلادددة بىص 

ت.  جىظُمي بػد اطخؼالع زأي اللجىت الاطدشاٍز

اغخماد ألاػباء جددد بىص جىظُمي يُكُاث مىذ 

اإلاخسصصين في غلم الجُىاث والاغخماد الخاص ويُكُاث 

سحبهما ويرا الئدت اإلاسخبراث اإلاػخمدة إلهجاش الدصخُص نبل 

 الصزع.

 26و 38غالوة غلى الشسوغ اإلاىصىص غليها في اإلاادجين 

أغاله، ال ًمًٌ الهُام بالدصخُص نبل الصزع، ئال بىاء غلى 

الري غاًً وحىد الازخالُ الجُجي  املػتمذوصكت مً اإلامازض 

لدي الصوحين وشازيه في ذلَ ػبِب آزس أو أيثر مسخص في 

 غلم الجُىاث.

وال ًجىش ئهجاش هرا الدصخُص ئال مً نبل ػبِب آزس 

مسخص في غلم الجُىاث مػخمد لهره الؿاًت مً نبل ؤلادازة 

اإلاسخصت ؾير الؼبِب الري أبدي زأًه خُى هرا الدصخُص 

ت والجصئُت مػخمد  ودازل مسخبر  للخدالُل الجُيُت الخلٍى

 زصُصا لهرا الؿسض.

ًمىذ الاغخماد الخاص مً ػسف ؤلادازة اإلاسخصت 

للمسخبراث الظالل ذيسها التي حظخجُب للمػاًير الخهىُت 

ت.  اإلادددة بىص جىظُمي بػد اطخؼالع زأي اللجىت الاطدشاٍز

جددد بىص جىظُمي يُكُاث مىذ اغخماد ألاػباء 

صين في غلم الجُىاث والاغخماد الخاص ويُكُاث اإلاخسص

سحبهما ويرا الئدت اإلاسخبراث اإلاػخمدة إلهجاش الدصخُص نبل 

 الصزع.

 

 

 للمالءمت مؼ التػذًلين العابلين. -
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 77 انتعذيم رلى

 انباب انرابع

 انفرع انثاَي

  دفظ انهىالخ واأليشاج واألَضجت انتُاصهيت

 22انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ال ًمًٌ أن ًخم خكظ اللىانذ ئال بؿسض مظاغكت 

خظىظ الحمل بىاطؼت ههلها دازل السخم. ولهره الؿاًت، 

ًهسز الصوحان بدشاوز مؼ اإلامازض، غدد اللىانذ التي طِخم 

 خكظها.

ال ًمًٌ للصوحين الرًً جم الاخخكاظ بلىاندهما الاطخكادة 

ألاهبىبي نبل ههل هره  مً مداولت حدًدة لإلزصاب

ًاهذ هره ألازيرة ؾير نابلت للىهل.  اللىانذ ئال ئذا 

ًمًٌ الاطخمساز في خكظ اللىانذ ؾير اإلاظخػملت، بىاء غلى 

ػلب مٌخىب مً الصوحين بؿسض الخمًٌ مً ؤلاهجاب 

الخها إلادة ال جخجاوش زمع طىىاث نابلت للخجدًد مسة 

 واخدة.

ال ًمًٌ أن ًخم خكظ اللىانذ ئال بؿسض مظاغكت 

خظىظ الحمل بىاطؼت ههلها دازل السخم. ولهره الؿاًت، 

م الطبيًهسز  ، غدد اللىانذ الضوحينبتشاوس مؼ  الفٍش

 التي طِخم خكظها.

ال ًمًٌ للصوحين الرًً جم الاخخكاظ بلىاندهما 

الاطخكادة مً مداولت حدًدة لإلزصاب ألاهبىبي نبل ههل 

ًاهذ هره ألازيرة ؾير نابلت للىهل.هر  ه اللىانذ ئال ئذا 

ًمًٌ الاطخمساز في خكظ اللىانذ ؾير اإلاظخػملت، بىاء 

غلى ػلب مٌخىب مً الصوحين بؿسض الخمًٌ مً ؤلاهجاب 

مشة الخها إلادة ال جخجاوش زمع طىىاث نابلت للخجدًد 

 واحذة.

إلضاميت التشاوس مؼ الضوحين  -

تحمال والتىصيص غليها، ليي ً

معؤولياتهما في أي طاسا أو 

 مضاغفاث.
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 72 انتعذيم رلى

 23انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ال ًمًٌ خكظ ألامشاج اإلاأزىذة مً الصوحين. ولهره 

ًاملت في غملُت  الؿاًت، ًجب غلى اإلامازض اطخػمالها 

 ؤلازصاب.

 ؾير أهه، ئذا حػرز ئحساء غملُت أزر أمشاج

الصوحين بصكت متزامىت نصد ئحساء غملُت ؤلازصاب، 

حاش للممازض خكظ أمشاج أخد الصوحين في اهخظاز أزر 

أمشاج الصوج آلازس، غلى أال جخجاوش مدة هرا الحكظ 

 طىت نابلت للخجدًد مسة واخدة.

ال ًمىً حفظ ألامشاج املأخىرة مً الضوحين. 

لت في ولهزه الغاًت، ًجب غلى املماسط اظتػمالها وام

 غمليت إلاخصاب.

ئذا حػرز ئحساء غملُت أزر أمشاج  غير أهه،

الصوحين بصكت متزامىت نصد ئحساء غملُت ؤلازصاب، 

حاش للممازض خكظ أمشاج أخد الصوحين في اهخظاز 

غلى ، حعب ملفهما الطبي أزر أمشاج الصوج آلازس

أال جتجاوص مذة هزا الحفظ ظىت كابلت للتجذًذ مشة 

 واحذة.

هزًً الفلشجين صياهت لحلىق حزف  -

أصحاب ألامشاج، مخافت أي ظلىن 

 اهحشافي.
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 73 انتعذيم رلى

 24انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ًمًٌ لٍل شخص ًسظؼ لػالج مً شأهه أن ًمع 

ندزجه غلى ؤلاهجاب أو ٌظخػد للخظىع لهرا الػالج، أن 

أوسجخه الخىاطلُت نصد ًلجأ ئلى خكظ أمشاحه أو 

اطخػمالها الخها في ئػاز اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب 

 وقها ألخٍام هرا الهاهىن.

 

ال ًمًٌ خكظ ألامشاج وألاوسجت الخىاطلُت ئال 

بىاء غلى ػلب مٌخىب مً الصخص اإلاػجي أو مً هائبه 

الشسعي ئذا حػلو ألامس بصخص ناصس أو بصخص 

اًت الهاهىهُت، وبػد أن زاطؼ إلحساء مً ئحساءاث الحم

ٌشهد ػبِبه اإلاػالج بىاء غلى اإلاػؼُاث الػلمُت اإلاخىقسة 

ظه مً شأهه أن ًمع ندزجه  بأن الػالج اإلاىصىف إلاٍس

 غلى ؤلاهجاب.

ًمًٌ لٍل شخص ًسظؼ لػالج مً شأهه أن ًمع 

أو  ندزجه غلى ؤلاهجاب أو ٌظخػد للخظىع لهرا الػالج

خكظ أمشاحه أو ، أن ًلجأ ئلى للحفاظ غلى خصىبته

أوسجخه الخىاطلُت نصد اطخػمالها الخها في ئػاز 

اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب وقها ألخٍام هرا 

 الهاهىن.

ال ًمًٌ خكظ ألامشاج وألاوسجت الخىاطلُت ئال 

بىاء غلى ػلب مٌخىب مً الصخص اإلاػجي أو مً هائبه 

الشسعي ئذا حػلو ألامس بصخص ناصس أو بصخص 

ئحساءاث الحماًت الهاهىهُت، وبػد أن  زاطؼ إلحساء مً

ٌشهد ػبِبه اإلاػالج بىاء غلى اإلاػؼُاث الػلمُت اإلاخىقسة 

ظه مً شأهه أن ًمع ندزجه  بأن الػالج اإلاىصىف إلاٍس

 غلى ؤلاهجاب.

التىصيص غلى الحفاظ غلى  -

 .الخصىبت حتى ال ًلؼ اللبغ
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 74 انتعذيم رلى

 25انًادة 

 انتعهيم انًمترح انتعذيم انًادة األصهيت

ًخم خكظ ألامشاج أو ألاوسجت الخىاطلُت في 

أغاله إلادة  24الحالت اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

طىىاث نابلت للخجدًد بىاء غلى أطباب  0أنصاها 

 مشسوغت جبرز هرا الخجدًد.

ًخم خكظ ألامشاج أو ألاوسجت الخىاطلُت في 

أغاله إلادة  24الحالت اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

بطلب مىتىب طىىاث نابلت للخجدًد  0أنصاها 

ومىكؼ غليه مً الشخص املػني أو هاببه 

 .الششعي

التىصيص غلى طلب مىتىب ليي  -

 .ًتحمل الجميؼ معؤوليته
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 75 انتعذيم رلى

 26انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

 22غىد اهصسام اإلادة اإلاىصىص غليها في اإلاىاد 

أغاله، ًجب أن ًخم ئجالف اللىانذ وألامشاج  20و 21و

ػُت  وألاوسجت الخىاطلُت اإلادكىظت وقها لألخٍام الدشَس

والخىظُمُت الجازي بها الػمل، وذلَ بػد أن ًهىم 

الىخدة بازباز الصوحين أو اإلاظإوُ غً اإلاسيص أو 

الصخص اإلاػجي باألمس برلَ زالزت أشهس غلى ألانل نبل 

اهصسام اإلادة اإلارًىزة، بىاطؼت زطالت مظمىهت مؼ 

 الاشػاز بالدظلم.

ؾير أهه، ًمًٌ ئجالف اللىانذ وألامشاج وألاوسجت 

الخىاطلُت نبل اهصسام اإلادة اإلاىصىص غليها في اإلاىاد 

َ بىاء غلى ػلب مٌخىب مً أغاله، وذل 20و 21و 22

الصوحين اإلاػىُين ئذا حػلو ألامس باللىانذ أو، ئذا حػلو 

ألامس باألمشاج وألاوسجت الخىاطلُت مً الصخص اإلاػجي 

 أو مً هائبه الشسعي غىد الانخظاء.

ًجب أًظا ئجالف اللىانذ وألامشاج وألاوسجت 

الخىاطلُت في خالت وقاة الصخص اإلاػجي ئذا حػلو ألامس 

مشاج وألاوسجت الخىاطلُت أو في خالت اهدالُ مُثام باأل 

 22غىد اهصسام اإلادة اإلاىصىص غليها في اإلاىاد 

أغاله، ًجب أن ًخم ئجالف اللىانذ وألامشاج  20و 21و

ػُت  وألاوسجت الخىاطلُت اإلادكىظت وقها لألخٍام الدشَس

والخىظُمُت الجازي بها الػمل، وذلَ بػد أن ًهىم 

اإلاظإوُ غً اإلاسيص أو الىخدة بازباز الصوحين أو 

الصخص اإلاػجي باألمس برلَ زالزت أشهس غلى ألانل نبل 

رًىزة، بىاطؼت زطالت مظمىهت مؼ اهصسام اإلادة اإلا

 الاشػاز بالدظلم.

ؾير أهه، ًمًٌ ئجالف اللىانذ وألامشاج وألاوسجت 

 22الخىاطلُت نبل اهصسام اإلادة اإلاىصىص غليها في اإلاىاد 

أغاله، وذلَ بىاء غلى ػلب مٌخىب مً  20و 21و

الصوحين اإلاػىُين ئذا حػلو ألامس باللىانذ أو، ئذا حػلو 

اج وألاوسجت الخىاطلُت مً الصخص اإلاػجي ألامس باألمش

 أو مً هائبه الشسعي غىد الانخظاء.

ًجب أًظا ئجالف اللىانذ وألامشاج وألاوسجت 

الخىاطلُت في خالت وقاة الصخص اإلاػجي ئذا حػلو ألامس 

باألمشاج وألاوسجت الخىاطلُت أو في خالت اهدالُ مُثام 
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الصوحُت وقها ألخٍام مدوهت ألاطسة ئذا حػلو ألامس 

باللىانذ، وذلَ بمجسد بلىؽ هرا ألامس ئلى غلم اإلاظإوُ 

 غً مسيص أو وخدة اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب.

ًجب أن جخم ًل غملُت ئجالف لألمشاج أو 

نذ بدظىز ممثل الىُابت لألوسجت الخىاطلُت أو للىا

الػامت اإلاسخصت وممثل ؤلادازة اإلاسخصت وأن جٍىن 

مىطىع مدظس ًىنؼ غلُه بصكت مشتريت اإلاظإوُ غً 

مسيص أو وخدة اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب واإلامازض 

 الري نام بػملُت ؤلاجالف واإلامثلين الظالل ذيسهما.

ألامس  الصوحُت وقها ألخٍام مدوهت ألاطسة ئذا حػلو

باللىانذ، وذلَ بمجسد بلىؽ هرا ألامس ئلى غلم اإلاظإوُ 

 غً مسيص أو وخدة اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب.

ًجب أن جخم ًل غملُت ئجالف لألمشاج أو لألوسجت 

الخىاطلُت أو للىانذ بدظىز ممثل الىُابت الػامت 

اإلاسخصت وممثل ؤلادازة اإلاسخصت وأن جٍىن مىطىع 

صكت مشتريت اإلاظإوُ غً مسيص أو مدظس ًىنؼ غلُه ب

وخدة اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب واإلامازض الري نام 

 بػملُت ؤلاجالف واإلامثلين الظالل ذيسهما.

بطلب  ًتم جمذًذ حفظ ألامشاج واللىاكح ظىىٍا

خطي مً طشف الشخص املػني أو الضوحين، وفي حالت 

غذم ججذًذ الطلب ًلىم املعؤوٌ غً املشهض أو 

بئشػاس املػني باألمش بىاظطت سظالت مضمىهت  الىحذة

وفي حالت غذم الشد وبػذ مضىي  ،مؼ إلاشػاس بالتعلم

جالف مىً للمعؤوٌ أن ًباشش إحشاءاث إلاثالثت أشهش ً

 وفلا ألحيام هزا اللاهىن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إكشاس هزه الفلشة مً أحل ضبط  -

املادة والحفاظ غلى ألامشاج 

وصياهتها، مػت حماًت املعؤوٌ غليها 

 .مً أًت متابػت كاهىهيت
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 76 انتعذيم رلى

 27انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ًهىم اإلاظإوُ غً مسيص أو وخدة اإلاظاغدة الؼبُت 

بدكظ البُاهاث  غلى ؤلاهجاب، بمظَ سجل ًخػلو

اإلاخػلهت بــاللىانذ وألامشاج وألاوسجت الخىاطلُت 

جب أن ًسنم  وئجالقها ًددد همىذحه بىص جىظُمي. ٍو

هرا السجل وأن ًإشس غلُه مً نبل ؤلادازة اإلاسخصت 

وزئِع اإلادٌمت الابخدائُت اإلاسخصت جسابُا وأال ًخم ههله 

 زازج مدالث هره الىخدة أو اإلاسيص ئال في الحاالث

اإلاىصىص غليها في هرا الهاهىن أو الىصىص اإلاخسرة 

 لخؼبُهه.

وجبلـ لصوما البُاهاث اإلاظمىت قُه ئلى زئِع 

 اإلادٌمت اإلارًىزة.

ًهىم اإلاظإوُ غً مسيص أو وخدة اإلاظاغدة الؼبُت 

غلى ؤلاهجاب، بمظَ سجل ًخػلو بدكظ البُاهاث 

اإلاخػلهت بــاللىانذ وألامشاج وألاوسجت الخىاطلُت 

جب أن ًسنم وئجال  قها ًددد همىذحه بىص جىظُمي. ٍو

هرا السجل وأن ًإشس غلُه مً نبل ؤلادازة اإلاسخصت 

وزئِع اإلادٌمت الابخدائُت اإلاسخصت جسابُا وأال ًخم ههله 

زازج مدالث هره الىخدة أو اإلاسيص ئال في الحاالث 

اإلاىصىص غليها في هرا الهاهىن أو الىصىص اإلاخسرة 

 لخؼبُهه.

ا البياهاث املضمىت فيه إلى سبيغ وجبلغ لضوم

 املحىمت املزهىسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

جبليغ البياهاث املضمىت في سجل  -

حفظ اللىاكح وألامشاج إلى سبيغ 

 .املحىمت ٌػذ إخالال بالعش املنهي
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 77 انتعذيم رلى

 انباب انضادس

 انفرع األول

 انبذث عٍ انًخانفاث ويعايُتها

 35انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

غالوة غلى طباغ الشسػت الهظائُت، ًإهل للبدث 

غً اإلاسالكاث ألخٍام هرا الهاهىن والىصىص اإلاخسرة 

لخؼبُهه ومػاًىتها، اإلاكدشىن اإلاىخدبىن زصُصا لهرا 

 الؿسض مً ػسف ؤلادازة.

ًإدي اإلاكدشىن الظالل ذيسهم الُمين الهاهىهُت ػبها 

ػُت  لصمىن بٌخمان الظس للىصىص الدشَس اإلاػمُى بها، ٍو

اإلانهي جدذ ػائلت الػهىباث اإلاىصىص غليها في الكصل 

 مً مجمىغت الهاهىن الجىائي. 440

ًإهل  غالوة غلى ضباط الششطت اللضابيت،

للبدث غً اإلاسالكاث ألخٍام هرا الهاهىن والىصىص 

اإلاخسرة لخؼبُهه ومػاًىتها، اإلاكدشىن اإلاىخدبىن 

 سض مً ػسف ؤلادازة.زصُصا لهرا الؿ

ًإدي اإلاكدشىن الظالل ذيسهم الُمين الهاهىهُت 

لصمىن  ػُت اإلاػمُى بها، ٍو ػبها للىصىص الدشَس

بٌخمان الظس اإلانهي جدذ ػائلت الػهىباث اإلاىصىص 

 مً مجمىغت الهاهىن الجىائي. 440غليها في الكصل 

ن حزف ضباط الششطت اللضابيت أل 

ألامش ًتػلم بيشاط طبي له كاهىن 

 .خاص ومعاطش خاصت به
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 78 انتعذيم رلى

 36انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

اإلاكدشىن بمػاًىت اإلاسالكاث ألخٍام هرا  ًهىم

الهاهىن بىاطؼت مداطس لها هكع نىة ؤلازباث التي 

إلاداطس طباغ الشسػت الهظائُت. وحظلم وسخت منها 

ئلى مدًس اإلاإطظت الصحُت اإلاػىُت أو اإلاظإوُ غً 

 اإلاسيص اإلاػجي.

ئذا جمذ مػاًىت مسالكت ألخٍام هرا الهاهىن، 

ظائُت واإلاكدشين ئشػاز ًجب غلى طباغ الشسػت اله

ؤلادازة اإلاسخصت قىزا برلَ، ألحل أن جهىم، بصكت 

جدكظُت ئذا انخض ى ألامس ذلَ، بسحب اغخماد 

اإلاإطظت الصحُت اإلاػىُت أو اإلاسيص اإلاػجي إلامازطت 

اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب واغخماد اإلامازطين 

الخابػين للىخدة أو للمسيص اإلاػىُين، وجىحُه مدظس 

اإلاسالكت، دون جأزير، ئلى ويُل اإلالَ اإلاسخص  مػاًىت

َ اإلاخابػاث التي جبرزها هره اإلاسالكت.  نصد جدٍس

ًهىم اإلاكدشىن بمػاًىت اإلاسالكاث ألخٍام هرا 

الهاهىن بىاطؼت مداطس لها هكع نىة ؤلازباث التي 

إلاداطس طباغ الشسػت الهظائُت. وحظلم وسخت منها 

أو اإلاظإوُ غً ئلى مدًس اإلاإطظت الصحُت اإلاػىُت 

 اإلاسيص اإلاػجي.

ئذا جمذ مػاًىت مسالكت ألخٍام هرا الهاهىن، 

اإلاكدشين ئشػاز ضباط الششطت اللضابيت وًجب غلى 

ؤلادازة اإلاسخصت قىزا برلَ، ألحل أن جهىم، بصكت 

جدكظُت ئذا انخض ى ألامس ذلَ، بسحب اغخماد 

اإلاإطظت الصحُت اإلاػىُت أو اإلاسيص اإلاػجي إلامازطت 

دة الؼبُت غلى ؤلاهجاب واغخماد اإلامازطين اإلاظاغ

الخابػين للىخدة أو للمسيص اإلاػىُين، وجىحُه مدظس 

مػاًىت اإلاسالكت، دون جأزير، ئلى ويُل اإلالَ اإلاسخص 

َ اإلاخابػاث التي جبرزها هره اإلاسالكت.  نصد جدٍس

 مالءمت مؼ التػذًل العابم.لل
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 79 انتعذيم رلى

 47انًادة 

 انتعهيم انتعذيم انًمترح انًادة األصهيت

ٌػانب بالحبع مً طيخين ئلى زمع طىىاث 

 دزهم، غلى9 366.666ئلى  06.666وبؿسامت مً 

الهُام بخهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب زسنا -

 32للشسوغ اإلاىصىص غليها في الكهسة ألاولى مً اإلاادة 

 أغاله؛

بخهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب دون  الهُام-

الحصُى غلى ػلب مً الصوحين مػا وقها ألخٍام 

أغاله أو دون جلهي  32الكهسة الثاهُت مً اإلاادة 

 أغاله؛ 31مىاقهتهما وقها ألخٍام اإلاادة 

ممازطت جهىُت مً جهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى -

 34اإلاادة ؤلاهجاب ال جخظمنها الالئدت اإلاىصىص غليها في 

 أغاله؛

ئهجاش الدصخُص نبل الصزع زسنا ألخٍام اإلاادجين -

 أغاله؛ 26و 38

غدم اطخػماُ حمُؼ ألامشاج اإلاأزىذة مً الصوحين -

في غملُت ؤلازصاب زسنا ألخٍام الكهسة ألاولى مً اإلاادة 

ٌػانب بالحبع مً طيخين ئلى زمع طىىاث 

 دزهم، غلى9 366.666ئلى  06.666وبؿسامت مً 

الهُام بخهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب -

زسنا للشسوغ اإلاىصىص غليها في الكهسة ألاولى مً 

 أغاله؛ 32اإلاادة 

اغدة الؼبُت غلى ؤلاهجاب دون الهُام بخهىُاث اإلاظ-

الحصُى غلى ػلب مً الصوحين مػا وقها ألخٍام 

أغاله أو دون جلهي  32الكهسة الثاهُت مً اإلاادة 

 أغاله؛ 31مىاقهتهما وقها ألخٍام اإلاادة 

جهىُت مً جهىُاث اإلاظاغدة الؼبُت غلى  ممازطت-

ؤلاهجاب ال جخظمنها الالئدت اإلاىصىص غليها في اإلاادة 

 أغاله؛ 34

ئهجاش الدصخُص نبل الصزع زسنا ألخٍام اإلاادجين -

 أغاله؛ 26و 38

غدم اطخػماُ حمُؼ ألامشاج اإلاأزىذة مً -

الصوحين في غملُت ؤلازصاب زسنا ألخٍام الكهسة ألاولى 

 

 

و أال ًمىً الحذًث غً التصذًش  -

ن ألامش ًتػلم ا املجاٌ أل زالاظتيراد في ه

 ؛بمضاولت الطب وليغ التجاسة

غمليت  جم اظتثىاء ألامشاج مً -

أمام  التصذًش لفسح املجاٌ

للجىء إلى املعتفيذًً مً هزه الخذمت 

مشاهض خاسج املغشب ملىاصلت غمليت 

 .(01حفظ أمشاحهم  )املادة 



 يتعهك بانًضاعذة انطبيت عهى اإلَجاب 47.74يشروع لاَىٌ رلى بًجهش انًضتشاريٍ عهى  األغهبيتفرق تعذيالث 
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 انبرنًاٌ -يجهش انًضتشاريٍ 

 أغاله؛ 21

جصدًس اللىانذ وألامشاج وألاوسجت الخىاطلُت -

نذ هدى التراب الىػجي، زالقا ئلى الخازج أو اطخيراد اللىا

 أغاله. 16ألخٍام اإلاادة 

 أغاله؛ 21 مً اإلاادة

جصذًش اللىاكح وألامشاج وألاوسجت التىاظليت -

إلى الخاسج أو اظتيراد اللىاكح هحى التراب الىطني، 

 أغاله. 01خالفا ألحيام املادة 
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 تعديالت 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلو

 41.74على مشروع قانون رقم 

 يتعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب
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رقم 
 التعديل

رقم 
 المادة

 تعليل التعديل مقترح التعديل النص األصلي

1 
 المادة

1 

... .......تهدف المساعدةالطبٌة
..............أحد الزوجٌن ٌؤثر على ..

 انجابهما.

تهدف المساعدة الطبٌة..............أحد 
كما يمكن ان الزوجٌن ٌؤثر على انجابهما، 

تهدف إلى حفظ األمشاج واألنسجة التناسلية 
 الستعمالها الحقا.

 
يحق لألزواج في سن اإلنجاب، االستفادة من 

مراض التغطية الصحية لعالج جميع األ
 المرتبطة بصعوبة اإلنجاب والعقم.

حفظ النص ٌتحدث عن إمكانٌة 
االمشاج واالنسجة التناسلٌة كإحدى 
 اإلنجاب.مراحل تقنٌات المساعدة على 

 
الحث على االستفادة من التغطٌة 

الصحٌة عند اللجوء لهذه التقنٌة لتسهٌل 
وتٌسٌر استفادة األزواج من هذه 
 ا العالٌة.الخدمة الطبٌة نظرا لتكلفته

2 
 المادة

6 
ال ٌمكن استحداث لقٌحة ...... أو 

 صناعٌة.
 تدقٌق لغوي استحداث لقٌحة ...... أو صناعٌة يمنع

3 
 المادة

7 

 أو األجنة البشرٌة.ٌمنع إجراء أي ......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كما ٌمنع .........على اإلنجاب وفق هذا 

يسمح بإجراء أبحاث أو تجارب على 
األمشاج أو اللواقح، وذلك وفقا للشروط 
والضوابط التي تحدد بنص تنظيمي. كما 

يسمح بإجراء التشخيص الجيني قبل الزرع 
بغرض التعرف على األمراض الوراثية، 

وذلك بشرط اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعدم 
 .اإلضرار بالبويضة الملقحة

 
ألغراض واللواقح يمنع استعمال األمشاج 

إدخال تعديالت جينية غير عالجية تجارية أو 
 .عليها
 

ٌسمح للكفاءات الوطنٌة  أن مهم جدا
بلعب دور إٌجابً فً مجال البحث 
العلمً المتعلق بالمساعدة الطبٌة على 

تشجٌع على بمثابة اإلنجاب، وهذا 
 االبتكار فً مختلف مجاالت العلم. 

استعمال األمشاج ضرورة منع 
رغرا  تجارٌة أو إدخال ألواللواقح 

 .تعدٌالت جٌنٌة رغٌر عالجٌة علٌها
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 القانون.
 

 الباقً بدون تغٌٌر
 

4 
 المادة

11 

ٌمنع على أي مؤسسة للتأمٌن  -3

 الصحً......
 

ٌمنع على أي مؤسسة للتأمٌن  -3

 الصحً......

حذف الفقرة ألنها متضمنة فً القانون 

 65-00رقم 

5 
 المادة

13 

ٌجب ان ٌتم التعبٌر.........بعد ان ٌقدم لهما  ٌجب أن ٌتم التعبٌر ....
، باللغة التً ٌتكلمان كتابةشفويا والممارس 
 بها........

التنصٌص على تقدٌم المعلومات شفوا 
 وكتابٌا للمزٌد من التوضٌح والتوثٌق

 
المادة 

14 

ال ٌمكن ممارسة أٌة تقنٌة من      
تقنٌات المساعدة الطٌبة على اإلنجاب ما 
لم ٌتم االعتراف بها بصفة قانونٌة من 
قبل السلطة الحكومٌة المختصة بعد 
 استطالع رأي اللجنة االستشارٌة .

تحدد بنص تنظٌمً الئحة تقنٌات      
المساعدة الطبٌة على اإلنجاب المعترف 

كن أن تشمل، بأي حال بها والتً ال ٌم
من األحوال، الممارسات الممنوعة 

 بموجب الثانً من هذا القانون.

ال ٌمكن ممارسة أٌة تقنٌة من تقنٌات      
المساعدة الطٌبة على اإلنجاب ما لم ٌتم 
االعتراف بها بصفة قانونٌة من قبل السلطة 
الحكومٌة المختصة بعد استطالع رأي اللجنة 

 االستشارٌة .
تحدد بنص تنظٌمً الئحة تقنٌات      

المساعدة الطبٌة على اإلنجاب المعترف بها 
ويتعين تحيين هذه الالئحة لمواكبة التطور 

والتً ال ٌمكن أن تشمل، بأي حال من  التقني
األحوال، الممارسات الممنوعة بموجب 

 الثانً من هذا القانون.

ٌجب مالءمة هذه الالئحة كلما وقع 
 التطور تقنً فً المج

6 
 المادة

16 

 ٌجب على الممارس المعتمد.......
-  
-  
-  
 عقد لقاء مع الزوجٌن...... -

 ٌجب على الممارس المعتمد.......
-  
-  
-  
عقد لقاء مع الزوجٌن...... ومدهما  -

 
 
 
 

المعلومات شفوا التنصٌص على تقدٌم 
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بجمٌع المعلومات الطبٌة والعلمٌة 
، وال شفويا وكتابةبالتقنٌة المقترحة 

 ......سٌما....
 

 وكتابٌا للمزٌد من التوضٌح والتوثٌق

7 
 المادة

17 
 جودة الخدمات......التأكد من  -
 

هذه إجراءات ال ٌجب أن تضمن  التأكد من جودة الخدمات...... -
 بالقانون

8 
 المادة

11 

 ال ٌمكن أن ٌكون الهدف.......

ال ٌمكن إنجاز التشخٌص قبل 
 الزرع.....
 ......عندما ٌعاٌن ممارس.  -
 عندما ٌتم التحقق مسبقا ..... -

 وفً جمٌع األحوال......

 ال ٌمكن أن ٌكون الهدف.......

 ال ٌمكن إنجاز التشخٌص قبل الزرع.....
 عندما ٌعاٌن ممارس. ...... -
 عندما ٌتم التحقق مسبقا ..... -
عندما يكون الغرض هو إجراء  -

 1بحوث على اللواقح وفقا للمادة 
 أعاله.
 األحوال......وفً جمٌع 

 
إجراء بحوث على اللواقح من شأنها 
أن تساهم فً التقدم العلمً مع مراعاة 
النص التنظٌمً المشار إلٌه فً المادة 

 من هذا المشروع 7

9 
 المادة

20 

أعاله، ٌمكن  11خالفا ألحكام المادة 

 أٌضا القٌام بالتشخٌص قبل الزرع......

المادة  إضافة للحاالت المنصوص عليها في

أعاله، ٌمكن أٌضا القٌام بالتشخٌص قبل  11

 الزرع......
 

لٌس هناك تعار  لكن مجرد أحكام 
 إضافٌة

10 
 المادة

21 

عالوة على الشروط المنصوص 
 علٌها........فً علم الجٌنات.

عالوة على الشروط المنصوص عليها في 

أعاله، ال يمكن القيام  02و 71المادتين 

الزرع، إال بناء على وصفة بالتشخيص قبل 
من الممارس المعتمد بعد استشارة طبيب 

 آخر أو أكثر مختص في علم الجينات.

ٌمكن التشخٌص قبل الزرع دون 
ضرورة وجود اختالل جٌنً لدى 

ما ٌكون الزوجٌن ولكن فقط عند
احتمال وجود اختالالت عند اللقٌحة 

 ممكنا.
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11 
 المادة

22 

إال بغر   ال ٌمكن أن ٌتم حفظ اللواقح
....... 

إال بغر   حفظ اللواقح أن ٌتمٌمكن  ال
مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل 

بعد موافقة ،هذه الغاٌةول الرحم.
بتشاور مع الممارس،  انٌقرراللذانالزوجان

 عدد اللواقح التً سٌتم حفظها.

 ال ٌمكن للزوجٌن الذٌن .......
 

 إمكانٌة إجراء بحوث على اللواقحفتح 

 من هذا القانون 7طبقا للمادة 

12 
 المادة

23 

ال ٌمكن حفظ األمشاج المأخوذة من الزوجٌن 
ولهذه الغاٌة، ٌجب على الممارس استعمالها 

 كاملة فً عملٌة اإلخصاب.
رغٌر أنه، إذا تعذر إجراء عملٌة أخذ أمشاج 
الزوجٌن بصفة متزامنة قصد إجراء عملٌة 
اإلخصاب جاز للممارس حفظ أمشاج أحد 

الزوجٌن فً انتظار أخذ أمشاج الزوج اآلخر، 
 على أن ال تتجاوز مدة هذا الحفظ سنة واحدة.  

 يمكن حفظ األمشاج المأخوذة من الزوجين
 عذر إجراء أخذتقدي، حيث فقتهماابعد مو

أمشاج الزوجين بصفة متزامنة قصد إجراء 
 عملية اإلخصاب

رغٌر أنه، إذا تعذر إجراء عملٌة أخذ أمشاج 
الزوجٌن بصفة متزامنة قصد إجراء عملٌة 

اإلخصاب جاز للممارس حفظ أمشاج أحد الزوجٌن 
حسب ملفهما فً انتظار أخذ أمشاج الزوج اآلخر 

، على أن ال تتجاوز مدة هذا الحفظ سنة الطبي
 واحدة.  

لمضاعفة حظوظ الزوجٌن وتفادٌا 
للجوء إلى عملٌات متكررة ألخذ 

 أمشاج الزوجٌن
 
 
 
 

 تدقٌق اإلجراءات.

13 
 المادة

24 

ٌمكن لكل شخص ٌخضع لعالج من 
 شانه أن ٌمس......

 ٌمكن لكل شخص ......

 53كما يمكن لكل امرأة ال يقل سنها عن 

ان تلجا الى حفظ امشاجها او انسجتها سنة 
التناسلية قصد استعمالها الحقا في إطار 

المساعدة الطبية على اإلنجاب وفقا ألحكام 
 هذا القانون.

 
للحفاظ على  لنساءح المجال لفت

 الخصوبة خاصة مع تأخر سن الزواج
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ال يمكن حفظ األمشاج......وبعد أن يشهد 
طبيبه المعالج بناء على المعطيات العلمية 

باحتمال تضرر قدرة الشخص على المتوفرة 
 االٌنجاب.
 

14 
 المادة

25 

ٌتم حفظ االمشاج او االنسجة 

 أعاله ...... 24التناسلٌة......فً المادة 

ٌتم حفظ االمشاج او االنسجة التناسلٌة فً 

 24 ةالمنصوص علٌها فً الماد تالحاال
 .....قابلة للتجدٌدسنوات 5أقصاهالمدة أعاله

 

إعطاء مدة زمنٌة أطول للمعنٌٌن بهذا 
 الحفظ

15 
 المادة

26 

 عند انصرام........
 رغٌر أنه، ٌمكن إتالف.......

ٌجب أٌضا إتالف اللواقح واألمشاج 
واألنسجة التناسلٌة فً حالة وفاة 

 الشخص......

 :فقرة التالٌة الإضافة 
غير أنه يمكن االحتفاظ باألمشاج واللواقح 
التي لم تستعمل في المساعدة الطبية على 

ألغراض البحث العلمي طبقا اإلنجاب 

 من هذا القانون 1لمقتضيات المادة 

 الباقً بدون تغٌٌر

لضمان االستفادة منها فً البحث 
 العلمً لتطوٌر العالج

16 
 المادة

27 

 ٌقوم المسؤول.......

 لزوما البٌانات......وتبلغ 

 ٌقوم المسؤول.......

وتبلغ لزوما البٌانات......المحكمة المذكورة، 
غير أن البيانات المتعلقة بهوية أصحاب 
األمشاج واللواقح يجب أن تكون مشفرة 

 حفاظا على السر المهني.
 

 لضمان حماٌة المعطٌات الخاصة

ضمان استفادة بع  األفراد من هذه يمنع تصدير واستيراد اللواقح نحو التراب واألنسجة ٌمنع تصدٌر اللواقح واألمشاج  المادة 17
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 التناسلٌة....... 30

 ٌمكن استٌراد....
 

 ال ٌمكن الحصول على الترخٌص....

ٌجب أن ٌتم استٌراد األمشاج 
 واألنسجة......

 الوطني.

األمشاج واألنسجة  واستٌرادتصدير ٌمكن 
 التراب الوطنً..... من ونحوالتناسلٌة 

 الترخٌص.... ال ٌمكن الحصول على
 

واستٌراد  تصديرو استٌراد ٌجب أن ٌتم
 األمشاج واألنسجة......

 

 اللواقح 

18 
 المادة

41 

تصدٌر اللواقح واألمشاج  -
واألنسجة التناسلٌة إلى الخارج 

 أو استٌراد......
 

التناسلٌة  واألمشاج واألنسجةتصدٌر اللواقح 
 إلى الخارج أو استٌراد......
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 المملكة المغربية
 البرلمان

 المستشارينمجلس 
  فريق األصالة والمعاصرة

 
 

 
  فريق األصالة والمعاصرة على مشروع قانون رقمتعديالت 

 يتعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب 41.74
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي المادة رت
1 

 امفلصة الأوىل:  الأوىل

ىل ثسارك امـجز أأو هتسف  املساؿسة امعبية ؿىل الإجناب اإ

امضـف يف اخلعوبة ذي امعبيـة املصضية اميت مت جضريعِا 

ىل  ىل جتيب اهخلال مصض دعري اإ ظبيا. وميكن أأن هتسف أأيضا اإ

ىل أأحس امزوجني  يؤثص ؿىل اجناهبٌل.  امعفل اذلي س يودل أأو اإ

 امفلصة الأوىل: 

ىل ثسارك امـجز أأو هتسف املساؿسة امعبية ؿىل الإجنا ب اإ

امضـف يف اخلعوبة ذي امعبيـة املصضية اميت مت جضريعِا 

ىل جتيب اهخلال مصض دعري  ظبيا. وميكن أأن هتسف أأيضا اإ

ىل أأحس امزوجني ىل امعفل اذلي س يودل أأو اإ يؤثص ؿىل   اإ

ىل،اجناهبٌل حفغ الأمضاج لس خـٌلمِا  كٌل ميكن أأن هتسف اإ

 لحلا.

ىل ُ ضافة حفغ الأمضاج اإ شا امخـصيف لأهنا واحسة اإ

 .من ثلٌيات املساؿسة ؿىل الإجناب

 

ضافة فلصة جسيسة بـس امفلصة الأوىل:   الأوىل 2  اإ

جس خفيس معوية املساؿسة امعبية ؿىل الإجناب من امخغعية 

أأمهية ثوفري امخغعية امعحية دليؽ الأمصاض املصثبعة 

بعـوبة الإجناب و امـلم مدسِيل اس خفادة املواظيني 

من ُشٍ اخلسمة امعبية و مِشا فامخغعية امعحية 



2 

 

 .رضورية هؼصا مخلكفهتا امـامية امعحية.

 امبيس الأذري:  2 3

املٌلرس: لك ممارس نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب هل ظفة  -

يف أأمصاض امًساء وامخوميس أأو ظفة ظبيب مذرعط 

حيايئ، مليس جبسول امِيئة  حيايئ أأو ظفة ظيسيل اإ ظبيب اإ

املـيية ومـمتس ملٌلرسة ثلٌيات املساؿسة امعبية ؿىل 

 .الإجناب

 امبيس الأذري: 

ٌلرس: لك ممارس نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب هل امل -

أأو ظفة ظبيب مذرعط يف أأمصاض امًساء وامخوميس 

أأو ظفة  وظب اذلكورة، يف املساكل امبومية مذرعط

حيايئ، مليس جبسول  حيايئ أأو ظفة ظيسيل اإ ظبيب اإ

امِيئة املـيية ومـمتس ملٌلرسة ثلٌيات املساؿسة امعبية ؿىل 

 الإجناب.

ضافة مذرعط يف املساكل امبومية مرضورة ثوفص  اإ

 .امكفاءة و املـصفة ادلكيلة ابجملال

ضافة فلصة يف أ دص املادة:   7 4  اإ

جصاء امبحوث امعبية احليوية ؿىل انوواحق  امغري ميكن امسٌلح ابإ

ثالفِا و  املس خـمةل واس خرصاج اخلالاي اجلشؾية ليس ي بسل من اإ

 131.13املاهون رمق بضوابط ُشا امبحر مبوافلة امزوجني و 

د زمن ُشا امبحر يف الأايم سحيو ، املخـوق مبزاوةل همية امعب 

 امس خة الأوائل من حياة انوليحة.

جصاء امبحر ؿىل انوواحق   املس خـمةل غريامسٌلح ابإ

ثلييسٍ بضوابط كاهوهية س ميكن مصاكز امبحر و 

مواكبة ادة مٌَ يف ميسان امبحر امـومي و الاس خف

 .امخلسم امبيوظيب

ؾيوان  5

امفصع 

الأول من 

امباب 

  املٌلرسنيؤسسات امعحية واملصاكز اخلاظة و امل حصديط اؾامتد املٌلرسنيؤسسات امعحية واملصاكز اخلاظة و امل اؾامتد



3 

 

 امثامر

 امفلصة الأوىل:  8 6

ل يف مصاكز  ل جيوز امليام ابملساؿسة امعبية ؿىل الإجناب اإ

املساؿسة امعبية ؿىل الاجناب اخلاظة أأو يف املؤسسات 

املـمتسة بعفة كاهوهية مِشا امغصض  اخلاظة، أأو امـامة امعحية

كبل الادارة اخملخعة بـس اس خعالع رأأي انوجية من 

الاسدضارية نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب امليعوص ؿوهيا يف 

ههيا يف ُشا املاهون "ابنوجية  31املادة  بـسٍ واملضار اإ

 الاسدضارية".

 امفلصة الأوىل: 

ابس خثٌاء  ل جيوز امليام ابملساؿسة امعبية ؿىل الإجناب

ل يف مصاكز املساؿسة امعبية  امواردة أأدانٍامخلٌيات امبس يعة  اإ

أأو يف املؤسسات امعحية امـامة أأو  ؿىل الإجناب اخلاظة

بعفة كاهوهية مِشا امغصض من كبل املصدعة   املـمتسة اخلاظة،

الإدارة اخملخعة بـس اس خعالع رأأي انوجية الاسدضارية 

 31نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب امليعوص ؿوهيا يف املادة 

ههيا يف ُشا املاهون "ابنوجية الاسدضارية".  بـسٍ واملضار اإ

 

ضافة فلصة بـس امفلصة امثاهية:   8 7  اإ

يال مٌاس با يخـوق الأمص بفصيق مذـس د امخرععات مؤُل ثأُأ

 مسؤول ؾن ثيفيش ُشٍ امخلٌيات يخكون من:و 

ل مذرعط يف أأمصاض امًساء وامخوميس مؽ ما  - ظبيب مُؤ

 واخلربة يف جمال امعب امخياسًل،يكفي من امخسريب 

ل مذرعط يف املساكل امبومية، -  ظبيب مُؤ

ن أأمكن، - ل  مذرعط  يف امغسد  ومذسرب  واإ ظبيب مُؤ

 ما يكفي من امخسريب واخلربة يف جمال امعب امخياسًل.

ظبيب أأو ظيسيل أأحيايئ يخوفص ؿىل ثسريب وذربة يف جمال  -
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 امبيوموجيا الإجنابية.

ضافة فلصة يف أ دص املادة:   8  8  اإ

دصاج  : فعلمن هعاق ُشا ام امخلٌيات امبس يعة يًبغي اإ

 ؛ثلٌيات امدضريط مثل:  حتويل امسائل امليوي -

حفط احلصكية   TMSثلٌيات امدضريط مثل   -

 ؛واحليوية  نوسائل امليوي

 ؛TPCثلٌيات امخحويل بـس ادلاع  -

 CAI امخلٌيات امبس يعة مثل امخوليح امليوي -

دضاؾِا مرشوط ذاظة حتسد بيط ثيؼميي من  واإ

 ظصف انوجية الاسدضارية. 

أأمهية  حتسيس الادذعاظات نوصفؽ من كفاءة امفصيق 

مؽ امخأأكيس ؿىل هعاق  امعيب ومن وس بة جناح امخلٌية

 مسؤومية املًسق.

 

ضافة فلصة يف أ دص املادة  11 9  : اإ

ههيا  8يمت حتسيس املـايري امليعوص ؿوهيا يف املادة  املضار اإ

 امليعوص ؿوهيابـس امدضاور مؽ انوجية الاسدضارية  ،أأؿالٍ

 أأدانٍ. 31يف املادة 

مٌح ظالحيات أأكرث نوجية الاسدضارية.مؽ امرتكزي 

ؿىل غصاراملـمول بَ يف  ؿىل امخلس مي اجلِوي نومموكة

 .ادلول الأدصى

 امبيس الأول.امفلصة امثاهية:  11 11

اخلاص نومساؿسة امعبية ؿىل ل ميكن أأن يكون املصكز  -1

ل يف موكية خشط ذايت رشيعة أأن يكون  الاجناب  اإ

 يس الأول.امب امفلصة امثاهية: 

ل ميكن أأن يكون املصكز اخلاص نومساؿسة امعبية  -1

ل يف موكية خشط ذايت رشيعة أأن  ؿىل الاجناب  اإ

حساث أأ خو مييؽ ؿىل أأية مؤسسة مسرية ن  مني امعحي اإ

دارة معحة نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب  أأ  و اإ

 .131-13مبوجب كاهون 
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ممارسا اتبـا نولعاع اخلاص، أأو يف موكية ٍلوؿة من 

املٌلرسني امخابـني نولعاع اخلاص أأو خشط اؾخباري 

ىل حتليق امصحب،  ذاضؽ نولاهون اخلاص ل هيسف اإ

 وذكل وفق امرشوط امخامية :

يكون ممارسا اتبـا نولعاع اخلاص، أأو يف موكية 

أأو ٍلوؿة من املٌلرسني امخابـني نولعاع اخلاص 

ىل  خشط اؾخباري ذاضؽ نولاهون اخلاص ل هيسف اإ

 وط امخامية :، وذكل وفق امرش حتليق امصحب

 امفلصة امثاهية: اميلعة امثاهية من امبيس الأول. 11  11

  ذا اكن املصكز اخلاص نومساؿسة امعبية ؿىل الاجناب يف اإ

وجب ؿوهيم أأن يؤسسوا فامي بيهنم موكية ٍلوؿة من املٌلرسني، 

 أأحس أأصاكل امرشاكت امخجارية اخلاضـة ملاهون امرشاكت؛

 

 امفلصة امثاهية: اميلعة امثاهية من امبيس الأول.

  ذا اكن املصكز اخلاص نومساؿسة امعبية ؿىل الاجناب يف اإ

موكية ٍلوؿة من املٌلرسني، وجب ؿوهيم أأن يؤسسوا فامي 

  ت امخجارية اخلاضـة ملاهون امرشاكتأأحس أأصاكل امرشاكبيهنم 

ىل ممارس أأو رشكة ذات مسؤومية حمسودة  ا اإ يـِس بدسرُي

 .أأكرث من بيهنم 

ؿىل مصاكز  131-13ثعبيق ملذضيات أأحاكم كاهون

ا جمصد املساؿسة امعبية ؿىل الإجناب  ابؾخباُر

 ادذعاص يف امعب.

 

 امفلصة الأذرية: 13 12

امزوجني كخابة وفلا نومنوذج جيب أأن يمت امخـبري ؾن موافلة 

احملسد بيط ثيؼميي بـس أأن يلسم هلٌل املٌلرس، ابنوغة اميت 

يخلكٌلن هبا، مجيؽ املـوومات املخـولة ابخملاظص ؿىل حصة الأم 

وثكل احملمتةل ؿىل املومود املادم وابحامتلت اميجاح يف احلالت 

امليؼم  املٌلزةل وبخلسيص لكفة امـموية  وكشا ابلإظار املاهوين

 نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب.

 

 امفلصة الأذرية:

جيب أأن يمت امخـبري ؾن موافلة امزوجني كخابة وفلا نومنوذج 

واذلي يخضمن مجيؽ املـوومات امعبية احملسد بيط ثيؼميي 

بـس أأن يلسم هلٌل  املخـولة ابملساؿسة امعبية ؿىل الإجناب

املخـولة املـوومات مجيؽ املٌلرس، ابنوغة اميت يخلكٌلن هبا، 

  ابخملاظص ؿىل حصة الأم وثكل احملمتةل ؿىل املومود املادم

وؾن حلكفة ثلصيبية اميجاح يف احلالت املٌلزةل وابحامتلت 

وكشا الإظار املاهوين امليؼم نومساؿسة امعبية ؿىل  ،نوـموية

مساد امزوجني بمنوذج موحس مـس من ظصف  انوجية اإ

من ُشٍ اخلسمة امعحية  س خفادةالإ سدضارية كبل الإ 

متكن املصكز أأو اموحسة من احلعول ؿىل وزيلة 

ههيا ؾيس احلاجة  . موحسة ميكن امصجوع اإ
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 الإجناب.

 امفلصة امثاهية: 14  13

حتسد بيط ثيؼميي لحئة ثلٌيات املساؿسة امعبية ؿىل الإجناب 

املـرتف هبا و اميت ل ميكن أأن جضمل، بأأي حال من الأحوال، 

 املٌلرسات املميوؿة مبوجب امباب امثاين من ُشا املاهون.

 امفلصة امثاهية:

حتسد بيط ثيؼميي لحئة ثلٌيات املساؿسة امعبية ؿىل 

ملواكبة  ؿىل الأكل مصة يف امس يةوحصاجؽ الإجناب املـرتف هبا 

واميت ل ميكن أأن جضمل، بأأي حال من  امخعور امخلين

جب امباب امثاين من ُشا الأحوال، املٌلرسات املميوؿة مبو 

 املاهون.

الحئة امخلٌيات ملواكبة امخعور دورية ممصاجـة 

 .امخلين

 

ضافة فلصة جسيسة يف أ دص املادة:   14 14  اإ

يف  كٌل ُو مـصف ،يسمح مبٌلرسة امخوليح امليوي داذل امصمح

ل  ،من ُشا املاهونأأؿالٍ  2املادة  من كبل ظبيب مُؤ

ل مذرعط يف مذرعط يف أأمصاض امًساء و أأحيايئ م ُؤ

ذكل يف ؾيادة امعبيب اخملخط يف أأمصاض بيوموجيا امخياسل و 

امًساء، أأو يف خمخرب مصدط مِشا امغصض رشط اسديفائَ  

  .امعبية امالزمةدليؽ امرشوط امعحية و 

داذل امصمح ثلٌية بس يعة  امخوليح امليويفامي خيط 

متكن املواظيني يف املياظق اميائية من الاس خفادة 

 .من ُسٍ اخلسمة امعبية

 

15  15  
جيب ممارسة ثلٌيات املساؿسة امعبية ؿىل الإجناب يف احرتام 

ملواؿس حسن الإجناز احملسدة بيط ثيؼميي بـس اس خعالع رأأي 

 انوجية الاسدضارية. 

جيب ممارسة ثلٌيات املساؿسة امعبية ؿىل الإجناب يف احرتام 

ملواؿس حسن الإجناز احملسدة بيط ثيؼميي بـس اس خعالع رأأي 

ههيا يف اانوجية الاسدضارية   .أأدانٍ 29ملادة املضار اإ

 ثمت الأوضعة امبيوموجية يف خمخرب مؤُل مـمتس. 

دراجَ يف لحئة اخملخربات أأمهية ختعط اخملخرب و  اإ

 متسة مضٌلن جودة اخلسمة امللسمة نوزوجني.املـ 
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جيب ؿىل املسؤول ؾن اموحسة أأو املصكز امليام حبفغ امواثئق  17 16

امليعوص ؿوهيا يف املادة امسابلة، وذكل يف ػصوف ثضمن 

 احلفاظ ؿىل رسية املـوومات املضمية فهيا.

جيب ؿىل املسؤول ؾن اموحسة أأو املصكز امليام حبفغ امواثئق 

امليعوص ؿوهيا يف املادة امسابلة، وذكل يف ػصوف ثضمن 

ظبلا مللذضيات احلفاظ ؿىل رسية املـوومات املضمية فهيا 

 املخـوق مبزاوةل همية امعب. 131.13 رمق  كاهون

ميكن مؤاذشة املسؤول ؾن اموحسة خبعأأ ارحكبَ ل

 .ظبلا نومسؤومية امعبيةغرٍي 

 امبيس الأذري:  17 17

موافاة الإدارة اخملخعة، حتت ظائةل حسب الاؾامتد،  -

بخلصيص س يوي ؾن أأوضعة اموحسة أأو املصكز، يكون 

 .معابلا نومنوذج احملسد بيط ثيؼميي

 امبيس الأذري: 

 حتت ظائةل حسب الاؾامتد،موافاة الإدارة اخملخعة،  -

بخلصيص س يوي ؾن أأوضعة اموحسة أأو املصكز، يكون 

 أأكعاٍ أأجليف  معابلا نومنوذج احملسد بيط ثيؼميي

 .بـس اىهتاء امس ية اميت يخـوق هبا امخلصيص أأصِصزالزة 

ؾعاء همةل زالزة أأصِ - ص نومصكز لجناز امخلصيص  اإ

 ؛امس يوي

موافاة الإدارة اخملخعة ل جس خوجب حسب ؿسم  -

دارية وثـخرب الاؾامتد املبارش  من جمصد خمامفة اإ

 ادذعاظات اجملوس امخأأدييب نوِيئة اخملخعة. 

 امفلصة الأوىل:  21 18

 21و 19ؿالوة ؿىل امرشوط امليعوص ؿوهيا يف املادثني 

ل بياء ؿىل  أأؿالٍ، ل ميكن امليام ابمدضريط كبل امزرع، اإ

وظفة من املٌلرس املـمتس اذلي ؿاين وجود  الادذالل اجليين 

دلى امزوجني وصاركَ يف ذكل ظبيب أ دص أأو أأكرث خمخط يف 

 ؿمل اجلييات. 

 

 امفلصة الأوىل: 

 21و 19وط امليعوص ؿوهيا يف املادثني ؿالوة ؿىل امرش 

ل بياء ؿىل  أأؿالٍ، ل ميكن امليام ابمدضريط كبل امزرع، اإ

اذلي ؿاين  املـمتس دعيعا مِشا امغصضوظفة من املٌلرس 

الادذالل اجليين دلى امزوجني وصاركَ يف ذكل  وجود

دفاق ظبيب أ دص أأو أأكرث خمخط يف ؿمل اجلييات  بـس اإ

 . حماومخني نوزرع

رضورة امخرعط يف ؿمل امدضريط اجليين  -

ُشٍ امـموية ؿىل ذوي  لأجل حرص

 الادذعاص. 

دفاق حماوةل زرع انوليحة - ضافة حاةل اإ   .و اإ

 

19 26 
 

ضافة فلصثني بـس امفلصة امثامثة:   اإ
مجيؽ امـمويات امخأأكيس ؿىل وضؽ جسل يخضمن 
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 ريف امبح والأمضاج غري أأهَ ميكن الاس خفادة من انوواحق

ثالفِا. وذكل ظبلا مللذضيات  املادة  من  7امـومي بسل من اإ

 ُشا املاهون.

ثالف يف جسل ذاص ظبلا نوٌلدة  جيب جسجيل لك معوية اإ

 .دانٍأأ  27

الإثالف مؽ احلفاظ ؿىل امرس املخـولة ابحلفغ و 

 .املِين حىت حكون معوية الإثالف سوسة

21 31 
 امفلصة الأوىل: 

ىل اخلارج وكشا اس خرياد   مييؽ  ثعسيص انوواحق و الأمضاج اإ

 .انوواحق حنو امرتاب اموظين

 امفلصة الأوىل: 

ىل اخلارج وكشا اس خرياد   والأمضاجمييؽ  ثعسيص انوواحق  اإ

 انوواحق حنو امرتاب اموظين.

فسح اجملال أأمام املس خفيسين من ُشٍ اخلسمة 

ىل مصاكز  ذارج املغصب ملواظةل معوية حفغ نووجوء اإ

 أأمضاهجم.

21 31 
 امفلصة الأوىل: 

حتسث جلية اسدضارية نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب ثخوىل 

ههيا مبوجب ُشا املاهون وبعفة ؿامة،  ممارسة املِام املس يسة اإ

بساء رأأهيا حول لك مسأأةل ثخـوق ابملساؿسة امعبية ؿىل  اإ

 . اخملخعةههيا الإدارة حتيوِا اإ الإجناب 

 امفلصة الأوىل: 

حتسث جلية اسدضارية نومساؿسة امعبية ؿىل الإجناب ثخوىل 

ههيا مبوجب ُشا املاهون وبعفة ؿامة،  ممارسة املِام املس يسة اإ

بساء  حول لك مسأأةل ثخـوق رأأي موزم دليؽ الأظصاف اإ

ههيا الإدارة اخملخعة.   ابملساؿسة امعبية ؿىل الإجناب حتيوِا اإ

من ظصف انوجية ال راء املخزسة  -

الاسدضارية  جيب أأن حكون موزمة 

 خبعوص املساؿسة امعبية ؿىل الإجناب.

 

22 37 
 امفلصة الأوىل: 

مصة واحسة يف  لأجل ممارسة هماهمم، يلوم املفدضون مبصاكبة ثلٌية

هتسف  ة،املـمتس ونومصاكز نومؤسسات امعحيةامس ية ؿىل الأكل 

ىل امخحلق من احرتام أأحاكم ُشا املاهون و اميعوص املخزشة  اإ

 مخعبيلَ.

 امفلصة الأوىل: 

دعيعا مِشا امليخسبون  لأجل ممارسة هماهمم، يلوم املفدضون

صاكبة ثلٌية مصة واحسة يف امس ية ؿىل الأكل مب امغصض

ىل امخحلق من  نومؤسسات امعحية ونومصاكز املـمتسة، هتسف اإ

 .م ُشا املاهون و اميعوص املخزشة مخعبيلَاحرتام أأحاك

لبس من ادذعاص املفدضني ملـصفة هوع امًضاط 

امعيب وندلراية جبميؽ املـوومات امعبية اخلاظة لأداء 

 هماهمم ؿىل أأحسن وجَ.
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23 38 
 امفلصة امثاهية: 

يمت جصد الأهجزة أأو املواد أأو الأص ياء أأو امليخجات أأو امواثئق 

ا حبضور  وحسة. يوحق اجلصد املسؤول ؾن املصكز أأو امفور جحُز

من جسمل وسزة من احملرض و . مبحرض امخفذيش يف ؿني املاكن

ىل   وحسة. ام املسؤول ؾن املصكز أأواجلصد اإ

 امفلصة امثاهية: 

يمت جصد الأهجزة أأو املواد أأو الأص ياء أأو امليخجات أأو امواثئق 

ا حبضور املسؤول ؾن املصكز أأو اموحسة بالغ بـ فور جحُز س اإ

 . يوحق اجلصد مبحرض امخفذيش يف ؿني امِيئة املِيية املـيية

ىل املسؤول ؾن املاكن. جسمل وسزة من احملرض و  من اجلصد اإ

   .اموحسة املصكز أأو

 الاحيائية.ىل دور امِيئات املِيية امعبية وامخأأكيس ؿ

24 39 
ضافة فلصثني يف أ دص املادة:    اإ

ميعوظَ اميت ختامف أأحاكم ُشا املاهون و  ثخـصض املؤسسات

حسى امـلوابت امخامية ىل اإ  حسب هوؾية اخملامفة : امخعبيلية اإ

 .الإهشار أأو امخوبيخ 

  يف ممارسة  مالؾامتد نورتديطامسحب املؤكت

 أأوضعة امعب الإجنايب ملسة ل ثخجاوز زالزة أأصِص.

  يف ممارسة أأوضعة امعب  مالؾامتدامسحب اههنايئ

 الإجنايب.

ثخزش ُشٍ امـلوابت مبلذىض كصار من اموزيص امللكف ابمعحة و 

ؿىل أأساس حمرض حمصر من كبل املفدضني امليخسبني   ،امـمومية

سٌلع مسؤول  املؤسسة  بـسامخفذيش و  امخابـني معاحل

من  31ؿوهيا ابملادة بـس اذش رأأي انوجية امليعوص اخملامفة و 

بأأذالكيات املِية خمامفات دعرية متس ُشا املاهون، يخبر 

دارية و  خمامفات دعرية متس ُياك جتاوزات اإ

بأأذالكيات املِية و بسالمة املس خفيسين مهنا و جيب 

امخفصيق بيهنٌل يف امـلوابت مؽ مصاؿاة حق ادلفاع ؾن 

 اميفس.

ؾعاء الأمهية   نومجامس امخأأديبية نوِيئات املِيية.اإ
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، مؽ مصاؿاة ملذضيات املاهون وبسالمة املس خفيسين مهنا

 اجليايئ وامخسرج يف امـلوابت.

25 41 
ىل ؾرشين س ية س يواتؾرش من  جنيـاكب ابمس وبغصامة  اإ

ىل  511.111من  ام بأأحس املٌلرسات يل ام درمه،  1.111.111اإ

من ُشا املاهون أأو  7و 5و 4املميوؿة مبوجب املواد 

أأو  جتارية أأو ظياؾية برشية لأغصاض مليحة س خحساثاب

كٌل  الإجنابأأدصى غري أأغصاض املساؿسة امعبية ؿىل لأغصاض 

 .ييؼمِا ُشا املاهون

من  بسيـاكب ابحل برصف اميؼص ؾن امـلوابت الإدارية 

 11115.  منوبغصامة  س يواتزالث اىل مخس  

ىل ام بأأحس املٌلرسات املميوؿة مبوجب يل ام درمه،  11171.اإ

 6امفلصة الأوىل من املادثني خبصق ملذضيات  و 5و 4املواد 

 املاهون.من ُشا  1و

 امخرفيف من امـلوابت ابمللارهة مؽ ادلول الأدصى.

 

26 41 
ىل مخس س يوات وبغصامة من  يـاكب ابحلبس من س يدني اإ

ىل  51.111  ؿىل:درمه،  111.111اإ

 

ىل س ية  س خةمن يـاكب ابحلبس  وبغصامة من أأصِص اإ

ىل  1.1112 بالغ امِيأأة املِيية املـيية  ،درمه 111.13اإ بـس اإ

 :لك من كام

 

ىل  دارية كبل املصور اإ ل بس من املصور ابمـلوابت الإ

امـلوابت امزجصية  وامسجيية  ؿىل  حسب هوؾية 

وثفاوت دعورة اخملامفات  مؽ احلصص ؿىل ؿسم 

 .املبامغة فهيا

27 42 
ىل زالث س يوات وبغصامة من  يـاكب ابحلبس من س ية اإ

ىل  21.111 حسى ُاثني امـلوبخني فلط،  51.111اإ درمه أأو ابإ

 ؿىل:

ىل أأصِصمن زالزة يـاكب ابحلبس   وبغصامة من خة أأصِصس   اإ

حسى ُاثني امـلوبخني فلط،  درمه 11.111 بالغ أأو ابإ بـس اإ

 ؿىل:امِيأأة املِيية املـيية 

امفة مؽ مصاؿاة هوؾية اخمل امخرفيف من امـلوابت و

داري و  ما ُو خمامفة مذـولة فعل ما ُو جتاوز اإ

 ابملٌلرسة.

28 43 
 امفلصة الأوىل: 

 42و 41ثني دون الإذالل ابمـلوابت امليعوص ؿوهيا يف املاد

ىل س ية وبغصامة من  أأؿالٍ، يـاكب ابحلبس من زالزة أأصِص اإ

ىل  11.111 حسى ُاثني امـلوبخني فلط،  31.111اإ درمه أأو ابإ

 امفلصة الأوىل: 

 42و41دون الإذالل ابمـلوابت امليعوص ؿوهيا يف املادثني 

ىل  11.111من  اوبغصامة يـاكب ابمسجن ملسة صِصأأؿالٍ،  اإ

 جيب امخأأكيس ؿىل دور امِيأأة.
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أأؿالٍ أأو  16لك ممارس أأذل ابمزتاماثَ امليعوص ؿوهيا يف املادة 

اميت كام هبا  الإجنابأأغفل ثسوين أأؾٌلل املساؿسة امعبية ؿىل 

 أأؿالٍ. 18املادة يف امسجل اخلاص امليعوص ؿويَ يف 

حسى ُاثني امـلوبخني فلط 31.111 بالغ  درمه أأو ابإ بـس اإ

، لك ممارس أأذل ابمزتاماثَ امليعوص ؿوهيا امِيأأة املِيية املـيية

امعبية  أأؿالٍ أأو أأغفل ثسوين أأؾٌلل املساؿسة 16املادة يف 

اميت كام هبا يف امسجل اخلاص امليعوص ؿويَ  الإجنابؿىل 

  أأؿالٍ. 18يف املادة 
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يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   1 

 الباب األول

 أحكام عاهت

 الوادة األولى
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

1 

تهدددا المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  

أو الضددددعا  دددد  إلدددد  تدددددار  الع دددد  

الخصوبة ذي ال بيعة المرضية التد  تدم 

  تشخيصها  بيا. ويمكن ...........

تهدددا المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  

أو الضددددعا  دددد  إلدددد  تدددددار  الع دددد  

الذي بموجب  ذبذا النبن و  الخصوبة 

ٌعتبببم مم ببن ٌببتص ت  ٌصبب  أصببب  

 . ويمكن ...........طبٌن

يهدددددا اددددذا التعددددديل إلدددد  ال دددد م 

بال بيعدددددددة المرضدددددددية للع ددددددد  أو 

الضدددعا  ددد  الخصدددوبة   ددد   الدددة 

 التشخيص ال ب .

 

 

   

  



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   2 

 

 الباب األول

 أحكام عاهت

 الوادة األولى
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

2 

ال بيددة الدد  ا   ددا  تهدددا المعدداادة 

 .......................إل  تدار  الع   .

ويمكددددن أن ................................

تهدددا أيضددا إلدد  ت  دد  ا تقددال مددر  

أو إلدد   خ يددر إلدد  ال لددل الددذي عدديولد

  أ د ال و ين يؤثر ال  ا  ابهما.

تهدددا المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  

 .......................إل  تدار  الع   .

ويمكددددن أن ................................

تهدددا أيضددا إلدد  ت  دد  ا تقددال مددر  

أو  الذي عيولد الج ٌ  ال للخ ير إل  

 إل  أ د ال و ين يؤثر ال  ا  ابهما.

لكدددون امليدددة ا تقدددال مدددر  ابدددر 

  ددة تمددر  دد  مر لددة  مددو ال  ددين األ

وتبقددددد  امليدددددة اكتشددددداا المدددددر  

األولد  لل لدل ملتو ة خالل ع وات 

ثددم أيضددا  تدد  الدد  معددتو  ت ويددد 

ال  دددين الدددذي عددديولد بددددل   الددد ص

 "ال لل الذي عيولد"

 

 

   

  



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   3 

 الباب األول

 أحكام عاهت

 الوادة األولى
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

3 

تهدددا المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  

 .......................إل  تدار  الع   .

  إل  أ د ال و ين يؤثر ال  ا  ابهما.

تهدددا المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  

 .......................إل  تدار  الع   .

إلد  أ دد الد و ين يدؤثر الد  ا  ابهمددا  

للمجب   كمن تهدف إلى حفظ األم نج

 والممأة الستعمنلهن الحنن.

 

 الهدددا مددن المعدداادة ال بيددة  ي دد 

أن يشددمل  لدد   ددأ المددرأة والر ددل 

 ددددد  اظ تلدددددا  بعمشدددددا هما واددددددم 

 رما هما من األمومدة واألبدوة الد  

 العواء.

 

  



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   4 

 الباب األول

 أحكام عاهت

 الوادة األولى
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

4 

تهدددا المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  

 .......................إل  تدار  الع   .

  إل  أ د ال و ين يؤثر ال  ا  ابهما.

تهدددا المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  

 .......................إل  تدار  الع   .

إلد  أ دد الد و ين يدؤثر الد  ا  ابهمددا  

مع تحدٌبد السب  النبن و ً للبنوجٌ  

لالسبتفندة مب  ذبذل المسبنيدة ٌحببدد 

 ب ص ت ظٌمً.

 

آ ددددال قا و يددددة لهددددذ  ي دددد  ت ديددددد 

اظعتلادة   ما ا لص ة وعالمة األم 

 وال  ين.

 

  



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   5 

 

 الباب األول

 أحكام عاهت

 2الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

5 

 

 يراد    مدلول اذا القا ون بما يل :

  ددا : كددل المعدداادة ال بيددة الدد  ا  -

 يددة عددريرية وبيولو يددة تمكددن مددن تق

األ بدددددددددددددددددددوب  أو  خصدددددددددددددددددددا ا 

  ل  .......................

 

 :يراد    مدلول اذا القا ون بما يل 

المعدداادة ال بيددة الدد  اظ  ددا : كددل  -

دو  أي تق يدددة عدددريرية وبيولو يدددة 

تمكددن مددن  اتصببن  ج سببً مبن ببم

 .اظخصا 

 

إضددا ة اددذا التدددقيأ تبقدد  ضددرورية 

   تعريدا ادذ  التق يدة ا عد اما مد  

اليهددددا  دددد   التعدددداريا الم صددددوص

 الت ار  الدولية المماثلة

 

 

 

 



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   6 

 

 الباب األول

 أحكام عاهت

 2الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

6 

 يراد    مدلول اذا القا ون بما يل :

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداادة  -

 ................ال بية ........

الع   أو الضعا    الخصدوبة: اددم  -

... ......................ت قدددددأ ال مدددددل .

ادددم قدددرة أ ددد الدد و ين الدد  ا   ددا  

 إ القا.

 يراد    مدلول اذا القا ون بما يل :

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداادة  -

 .................ال بية .......

الع   أو الضعا    الخصدوبة: اددم  -

... ......................ت قدددددأ ال مدددددل .

ادددم قدددرة أ ددد الدد و ين الدد  ا   ددا  

 إ القا.

 

" ألٌ يجال انعهمى اطالقا"دزف كهًح 

ٔانعقى انًطهق انيمٕو قمذ  يجال يفتٕح

يظثخ َغثيا غمذا يمت تطمٕس انتقُيماخ 

 انعهًيح في ْزا انًجال4

 



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   7 

 

لباب األولا  

 أحكام عاهت

 2الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

7 

 يراد    مدلول اذا القا ون بما يل :

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداادة  -

 ال بية ........................

- ......................................... 

اإلخظممماب األَثمممٕتيح تهقممميخ تٕي مممح  -

انضٔجممح تعممذ عممذثٓا يممٍ انًثممي  فممي 

انًختثممممش تممممانذيٕاٌ انًُممممٕ  نهممممضٔ  

ٔتذ ممميشْا ٔدف ٓممما ٔفمممق  مممشٔط 

 خاطح؛

 يراد    مدلول اذا القا ون بما يل :

المعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداادة  -

 ....................... ال بية

- ......................................... 

اإلخظممماب األَثمممٕتيح تهقممميخ تٕي مممح  -

انضٔجممممح تممممانذيٕاٌ انًُممممٕ  نهممممضٔ  

يٍ انًثمي   نقلهاتعذ داخم انًختثش 

شررزو  الٔتذ مميشْا ٔدف ٓمما ٔفممق 

   العلويت الوحددة لهذا التقنيت.

 

 

 

جمم تجٕيمذ إعادج تشتية األفكاس يٍ أ

 4انُض

 

انتذقيق في َٕعيمح انشمشٔط انًمةطشج 

 نعًهيح اإلخظاب األَثٕتي4



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   8 

 

لباب األولا  

 أحكام عاهت

 2الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

8 

 يراد    مدلول اذا القا ون بما يل :

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداادة  -

 ال بية ........................

- ......................................... 

انذًمممم يمممٍ أجمممم انغيمممشح يتً مممم فمممي  -

اعممتقثال ايممشأج داخممم سدًٓمما نهقيذممح 

َاتجمممممح عمممممٍ اإلخظممممماب األَثمممممٕتي 

أليشا  يتأتيح يٍ صٔجميٍ ٔاعمتكًال 

 يراد    مدلول اذا القا ون بما يل :

المعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداادة  -

 ........................ال بية 

- ......................................... 

انذًمممم يمممٍ أجمممم انغيمممشح يتً مممم فمممي  -

نهقيذح َاتجح عٍ  رحن اهزأةاعتقثال 

يتأتيمممح اإلخظممماب األَثمممٕتي أليشممما  

صٔجممميٍ ٔاعمممتكًال انذًمممم إنمممى  يمممٍ

 

 

 تجٕيذ انُض
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 َٓايتّ 44444444444444444444 انذًم إنى َٓايتّ 44444444444444444444

 

 

لباب األولا  

 عاهتأحكام 

 2الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

9 

 

اظعت عاخ الت اعل : كل ممارعدة تهددا 

إل  اعتيالد  لدل م دابأ  ي يدا لشدخص 

 آخر  يا كان أو ميتا.

 

 طبٌب اظعت عاخ الت اعل : كدل ممارعدة 

تهدددا إلدد  اعددتيالد  لددل م ددابأ  ي يددا 

 لشخص آخر  يا كان أو ميتا.

 

راخ طثيعح  انتأكيذ عهى أٌ انًًاسعح

  طثيح4
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لباب األولا  

 أحكام عاهت

 2الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

11 

 

الممددددارل: كددددل ممددددارل للمعدددداادة  -

ال بية ال  ا   دا  لدص صدلة  بيد  

متخصدددددص  ددددد  أمدددددرا  ال عددددداء 

والتوليدددد أو صدددلة  بيددد  إ يدددا   أو 

إ يددا    مقيددد ب دددول صددلة صدديدل  

الهي دددددة المع يدددددة ومعتمدددددد لممارعدددددة 

تق يددددددات المعدددددداادة ال بيددددددة الدددددد  

 ا   ا .

 

الممارل: كل ممدارل للمعداادة ال بيدة 

ال  ا   ا  لص صلة  بي  متخصدص 

 ددد  أمدددرا  ال عددداء والتوليدددد أو صدددلة 

  أو صدلة صديدل  إ يدا   بي  إ يا   

مقيددددد ب دددددول الهي ددددة المع يددددة ومعتمددددد 

تق يددات المعدداادة ال بيددة الدد  لممارعددة 

 ا   ا .

تخظيض ْزِ انعًهيح ٔدظشْا 

 4نزٔ  االختظاص
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الثانيلباب ا  

 5الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

11 

 ظ يمكن اعتغالل الو ا ا ..............

يم ددد  التبدددرش باألمشدددا  ولهدددذ  الغايدددة  

الت اعدددلية أو بيعهدددا واللدددواقا واأل عددد ة 

 وكذا ال مل من أ ل الغير

 ظ يمكن اعتغالل الو ا ا ..............

يم ددد  التبدددرش باألمشدددا  ولهدددذ  الغايدددة  

أو بيعهددا  واأل سببج  الت نسببلٌ واللددواقا 

 روكذا ال مل من أ ل الغي

 

 أل ها "األ ع ة الت اعلية" ذا 

ومن  أ كل ا عان ان  بشري اضو

كما ي ص ال  ش بع د أاضا ص ريتب

  ذل  القا ون
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لباب الثانيا  

 6الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

12 

 

ظ يمكددددن اعددددت داب لقي ددددة بشددددرية أو 

 اعتعمالها ألغرا  ت ارية أو ص ااية.

 .............وظ يمكن اعت داثها 

 

اعددددددت داب لقي ددددددة بشددددددرية أو  ٌم ببببببع

 اعتعمالها ألغرا  ت ارية أو ص ااية.

 .................وظ يمكن اعت داثها 

ًُممت تممذل "يضممشٔسج تٕفيممم كهًممح 

اَغمممجايا عهمممى يمممت يممما "ال يًكمممٍ" 

عُممممذ جممممضا اخ  تممممة عهيممممّ يممممٍتشي

 71انًادج  االعتذذاث كًا تُض عهيّ

 يمٍ انفمشع ان ماَي انخماص تانعقٕتماخ

يا يمت انًمادج أاَغمج ا انقا4ٌَٕفي ْز

 دَا4ِأ 2
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الثانيلباب ا  

 6الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

13 

 

 ............. ت ارية أو ص ااية.

وظ يمكدددددن اعدددددت داثها إظ  ددددد  إ دددددار 

المعددداادة ال بيدددة الددد  ا   دددا  كمدددا 

 ي  مها اذا القا ون.

 

 ت ارية أو ص ااية. ................

وظ يمكدددددن اعدددددت داثها إظ  ددددد  إ دددددار 

المعددداادة ال بيدددة الددد  ا   دددا  كمدددا 

أو ألغببببما  ي  مهددددا اددددذا القددددا ون  

البحبببب  أو إجببببماع تجببببنم  يلمٌبببب  

 .صمف 

تدددددر  الم ددددددال ملتو ددددددا للب ددددددوب 

العلميدة  لمعدايرة الت دور   والت ار

 العلم  ال  المعتو  العالم .
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الثاني لبابا  

 7الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

14 

 

يم ددد  إ دددراء أي ب دددب الددد  اللدددواقا أو 

 األ  ة البشرية.

........................................ 

 

 

 اللبواح  أويم   إ راء أي ب ب ال  

 األ  ة البشرية.

........................................ 

دزف "انهٕاقخ" يٍ ْزِ انًادج، نكٌٕ 

إيكاَيح اجشا  تتذذث عٍ  2انًادج 

 تذٕث ٔتجاسب عهًيح عهى انهقيذح4

4444444444444444444444444444444444444 
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الثانيلباب ا  

 7الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

15 

 

......................................... 
 

كما يم   اعت داب لدواقا أو أ  دة بشدرية 

ألغرا  الب ب و  دراء ت دار  اليهدا 

أو ألغرا  أخر  غير تلد  التد  تددخل 

   إ ار المعداادة ال بيدة الد  ا   دا  

 و أ اذا القا ون.

 

.......................................... 
 
أ  دددة  لبببواح  أوكمدددا يم ددد  اعدددت داب 

بشدددرية ألغدددرا  الب دددب وا  دددراء 

ت دددار  اليهدددا أو ألغدددرا  أخدددر  

غيددددر تلدددد  التدددد  تدددددخل  دددد  إ ددددار 

المعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  و ددأ 

 اذا القا ون.

 ذا "اللواقا" من اذ  المدادة  لكدون 
تت دددب اددن إمكا يددة ا ددراء  6المددادة 

 ب وب وت ار  المية ال  اللقي ة.
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الثالث لباب ا  

 الفزع األول 

 8الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

16 

 

ظ ي دددددددددددددددددددددددددددددددددو  القيدددددددددددددددددددددددددددددددددام 

 بالمعاادة .................

............................................. 

المختصددددة بعددددد اعددددت الش رأي الل  ددددة 

 ...............................اظعتشارية 

 ................ بالل  ة اظعتشارية.

 

 

ظ ي دددددددددددددددددددددددددددددددددو  القيدددددددددددددددددددددددددددددددددام 

 بالمعاادة .................

............................................. 

رأي الل  ددددددة  إبببببببداعالمختصددددددة بعددددددد 

 اظعتشارية ...............................

 اظعتشارية. ................ بالل  ة

 

يٍ َض  11يال يح يت انًادج 

انًششٔع انتي تذذد يًٓح انهجُح 

في إتذا  انًُذظشج االعتشاسيح 

 انشأ 4
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الثالث لباب ا  

 الفزع األول 

 8الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

17 

 

ظ ي دددددددددددددددددددددددددددددددددو  القيدددددددددددددددددددددددددددددددددام 

 بالمعاادة .................

............................................. 

 ................ بالل  ة اظعتشارية.

ظ يمكدددددددددددددن مددددددددددددد ا اظاتمددددددددددددداد إظ 

 للمؤععات .....

.................................أو للمراك  

الخاصدة للمعداادة ال بيدة الد  ا   دا  

 والت  تعت ي  للمعايير التق ية .......... 

 

 

القيدددددددددددددددددددددددددددددددددام ظ ي دددددددددددددددددددددددددددددددددو  

 بالمعاادة .................

............................................. 

 ................ بالل  ة اظعتشارية.

ظ يمكدددددددددددددن مددددددددددددد ا اظاتمددددددددددددداد إظ 

 للمؤععات .....

.................................أو للمراك  

الخاصة للمعاادة ال بية الد  ا   دا   

فً مب    المجنلٌ العدال  مع مماينة 

والتدددد  تعددددت ي  للمعددددايير  االيتمببببند 

 التق ية .......... 

ْزا انتعذيم جا  ن ًاٌ انتٕصيت 

 انًجاني انعادل في يُخ االعتًاد4

 



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   18 
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الثالث لباب ا  

 الفزع األول 

 8الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

18 

 

ظ ي دددددددددددددددددددددددددددددددددو  القيدددددددددددددددددددددددددددددددددام 

 .................بالمعاادة 

............................................. 

 ................ بالل  ة اظعتشارية.

ظ يمكدددددددددددددن مددددددددددددد ا اظاتمددددددددددددداد إظ 

 للمؤععات .....

............................................ 

...... والتددد  ت ددددد بددد ص ت  يمددد  بعدددد 

 .اعت الش رأي الل  ة اظعتشارية

 

 

ي دددددددددددددددددددددددددددددددددو  القيدددددددددددددددددددددددددددددددددام ظ 

 بالمعاادة .................

............................................. 

 ................ بالل  ة اظعتشارية.

ظ يمكدددددددددددددن مددددددددددددد ا اظاتمددددددددددددداد إظ 

 للمؤععات .....

............................................ 

...... والتددد  ت ددددد بددد ص ت  يمددد  بعدددد 

 ة اظعتشارية.رأي الل   إبداع

يٍ َض  11يال يح يت انًادج 

انًششٔع انتي تذذد يًٓح انهجُح 

في إتذا  انًُذظشج االعتشاسيح 

 انشأ 4
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الثالث لباب ا  

 الفزع األول 

 8الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

19 

 
ظ ي دددددددددددددددددددددددددددددددددو  القيدددددددددددددددددددددددددددددددددام 

 بالمعاادة .................
............................................. 

 ................ بالل  ة اظعتشارية.
ظ يمكدددددددددددددن مددددددددددددد ا اظاتمددددددددددددداد إظ 

 للمؤععات .....
............................................ 

 ...... رأي الل  ة اظعتشارية.
ي دددددد  أن يوضدددددد  المركدددددد  الخدددددداص 
للمعدددددددددددددددداادة ال بيددددددددددددددددة الدددددددددددددددد  

 ......ا   ا  .....
 بعد . 9......... و قا للمادة 

 

 
ظ ي و  القيام 

 بالمعاادة .................
............................................. 

 ................ بالل  ة اظعتشارية.
ظ يمكن م ا اظاتماد إظ 

 للمؤععات .....
............................................ 

 رأي الل  ة اظعتشارية. ......
ي   أن يوض  المرك  الخاص 
للمعاادة ال بية ال  

 ا   ا  ...........

تحم  ٌبعد    9......... و قا للمادة 
كنم  المسؤولٌ  فً ك  العملٌنت 

 يلىالممتبط  بنلمسنيدة الطبٌ  

إتشاص انًغةٔنيح انشخظيح في كم 

عًهيح االعتفادج يٍ انخذيح يشادم 

 انًهقاج عهى انًًاسط ٔدذ4ِ
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 اإل جن  واحتماص ب ود ذذا النن و .
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لباب الثالثا  

األول الفزع  

 9الوادة 
 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

21 

 

 رية ......ظ يمكن القيام باألامال العري

............................................. 

 أاال . 8المادة الم صوص اليها    

ظ يمكدددن ألي ممدددارل معتمدددد القيدددام إظ 

 باألامال ال بية ..........................

..... التابعددددددددة للمؤععددددددددات الصدددددددد ية 

المعتمدددددة  والمشددددار إليهددددا اعددددميا  دددد  

 ااتماد .

 

 رية ......ظ يمكن القيام باألامال العري

............................................. 

 أاال . 8 صوص اليها    المادة الم

ظ يمكدددن ألي ممدددارل معتمدددد القيدددام إظ 

 باألامال ال بية ..........................

..... التابعددددددددة للمؤععددددددددات الصدددددددد ية 

  والمشار إليهدا وط ٌن وجهوٌنالمعتمدة 

 اعميا    ااتماد .

عذو دشياٌ انًٕاطُاخ ٔانًٕاطُيٍ 

انزيٍ يعيشٌٕ في انًُاطق انُائيح 

تًا يا يت االعتفادج يٍ ْزِ انخذيح 

يقت ياخ قإٌَ انطة سقى 

1114114 
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 الباب الثالث

 الفزع الثاني

 11الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

21 

 يراد    مدلولص .........................
 ...... ال  ا   ا .

 .........................من أ ل ت بيأ 
 ........... م  مراااة األ كام التالية.

 ظ يمكن أن يكون المرك  الخاص ...-1
............................................ 
أو  ددد  ملكيدددة م موادددة ................ 

 وذل  و أ الشرو  التالية:

 .......... إذا كان المرك  الخاص 

   الخددداص للمعددداادة إذا كدددان المركددد
ال بيددددة الدددد  ا   ددددا   دددد  ملكيددددة 
م مواددددة مددددن الممارعددددين  و دددد  
الددديهم أن يؤععدددوا  يمدددا بيددد هم أ دددد 
أشددكال الشددركات الت اريددة الخاضددعة 

 لقا ون الشركات.

 يراد    مدلولص .........................
 ...... ال  ا   ا .

 من أ ل ت بيأ .........................
 . م  مراااة األ كام التالية...........

 ظ يمكن أن يكون المرك  الخاص ...-1
............................................ 
أو  ددد  ملكيدددة م موادددة ................ 

 وذل  و أ الشرو  التالية:

 .......... إذا كان المرك  الخاص 
إذا كان المرك  الخاص للمعاادة ال بية 

كيددة م مواددة مددن الدد  ا   ددا   دد  مل
الممارعدددين  و ددد  الددديهم أن يؤععدددوا 

أحد أ كن  ال مكنت التجنمٌ   يما بي هم 

  ببببمك  ال ن ببببع  لنببببن و  ال ببببمكنت.
مسؤولٌ  تسٌٌمذن إلبى   نطت تجنمٌ 

  .أحد الممنمسٌ 

 ت ويد ال ص م  تدقيأ المعؤولية.
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 الباب الثالث

 الفزع الثاني

 11الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

22 

 يراد    مدلولص .........................
 ...... ال  ا   ا .

 من أ ل ت بيأ .........................
 ........... م  مراااة األ كام التالية.

 ظ يمكن أن يكون المرك  الخاص ...-1
............................................ 

ملكيددة م مواددة ................ وذلدد  و ددأ أو  دد  
 الشرو  التالية:

تمدددارل اظختصاصدددات المعددد دة بمو ددد  -2
العددددددالا الددددددذكر  131.13القددددددا ون رقددددددم 

وال صدددوص المتخدددذة لت بيقدددص إلددد  الم لدددل 
الددو    والم ددالل ال هويددة للهي ددة الو  يددة 
لل بيبات واأل باء من قبل الهي دات المختصدة 

الصديادلة اظ يدا يين  يمدا يخدص التابعة لهي ة 
 ميددددد  ال ددددداظت المتعلقدددددة بمركددددد  خددددداص 
للمعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  الددذي يكددون 
مالكص أو مدالكو  ممارعدين لهدم صدلة صديدل  

 إ يا  .

 يراد    مدلولص .........................
 ...... ال  ا   ا .

 من أ ل ت بيأ .........................
 م  مراااة األ كام التالية. ...........

 ظ يمكن أن يكون المرك  الخاص ...-1
............................................ 

أو  دد  ملكيددة م مواددة ................ وذلدد  و ددأ 
 الشرو  التالية:

تمدددارل اظختصاصدددات المعددد دة بمو ددد  -2
العددددددالا الددددددذكر  131.13القددددددا ون رقددددددم 

ص إلددد  الم لدددل وال صدددوص المتخدددذة لت بيقددد
الددو    والم ددالل ال هويددة للهي ددة الو  يددة 
لل بيبات واأل باء من قبل الهي دات المختصدة 
التابعة لهي ة الصديادلة اظ يدا يين  يمدا يخدص 
 ميددددد  ال ددددداظت المتعلقدددددة بمركددددد  خددددداص 
للمعدداادة ال بيددة الدد  ا   ددا  الددذي يكددون 
مالكص أو مدالكو  ممارعدين لهدم صدلة صديدل  

 إ يا  .

 11 مة م  التعديل رقممالء
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 الباب الثالث

 الفزع الثاني

 11الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

23 

 يراد    مدلولص .........................
 ...... ال  ا   ا .

 من أ ل ت بيأ .........................
 ........... م  مراااة األ كام التالية.

 ظ يمكن أن يكون المرك  الخاص ...-1
............................................ 

أو  دد  ملكيددة م مواددة ................ وذلدد  و ددأ 
 الشرو  التالية:

………………………………….. 
 ........................غير أ ص  ا دما يتعلأ 

.......... مددن الممارعددين لهددم صددلة صدديدل  
 بي   تمارل اظختصاصدات إ يا   وصلة 

المشددار إليهددا أاددال  بصددلة مشددتركة مددن قبددل 
الهي ددددات المختصددددة التابعددددة للهي ددددة الو  يددددة 
 لل بيبات واأل باء واي ة الصيدلة ا  يا يين.

 

 يراد    مدلولص .........................
 ...... ال  ا   ا .

 من أ ل ت بيأ .........................
 م  مراااة األ كام التالية. ...........

 ظ يمكن أن يكون المرك  الخاص ...-1
............................................ 

أو  دد  ملكيددة م مواددة ................ وذلدد  و ددأ 
 الشرو  التالية:

………………………………….. 
 غير أ ص  ا دما يتعلأ ........................

صببٌدلً .......... مددن الممارعددين لهددم صددلة 
 بيدددددددد   تمددددددددارل  إحٌببببببببن ً وصببببببببف 

اظختصاصدددات المشدددار إليهدددا أادددال  بصدددلة 
مشددتركة مددن قبددل الهي ددات المختصددة التابعددة 

وذٌ ببب  للهي دددة الو  يدددة لل بيبدددات واأل بددداء 
 الصٌدل  اإلحٌن ٌٌ .

 

 11ا ع اما م  التعديل رقم 
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 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 12الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

24 

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

الدددد  ...... وبواعدددد ة أمشددددا  متعتيددددة 

 م هما و داما دون غيراما.

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

مببو وذة الدد  ...... وبواعدد ة أمشددا  

 م هما و داما دون غيراما.

 ت ويد ال ص
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 الفزع الثالث

 12الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

25 

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

 ال  ...... م هما و داما دون غيراما.

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

ال  ...... م هما و داما دون غيراما  

 بعد موافنتهن.

   املية من ضمن الشرو  األعية 

المعاادة ال بية ال  ا   ا  

 موا قة ال و ين.
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 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 12الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

26 

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

و دددددددددددداما دون  ……الددددددددددد  ...... 

 غيراما.

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

و دددددددددددداما دون  ……الددددددددددد  ...... 

 غيراما.

تحدد يدد األج   الم نول  إلبى محبص 

( أج بببب  إذا كببببن  3المببببمأة ببببب ال   

سببب     35يمبببم المبببمأة ٌنببب  يببب  

ي   ت ديد ادد األ  ة ضما ا لعدم تعدد 

ا عكاعات  التوا م الت  تكون لها مل 

اقتصادية وا تمااية ال  األعر  و  بية

وتماشيا م  المعمول بص    الت ار  

 الدولية.
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 35 تجببنونت( أج بب  إذا 4وأمبعبب   

 .س  

 

 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 شزو  هوارست الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 12الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

27 

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

 ال  .............. دون غيراما.

ظ يمكدددن الل دددوء إلددد  المعددداادة ال بيدددة 

ال  ا   ا  إظ ب اء ال   ل  مكتو  

مدن الد و ين موقدد  اليدص بصدلة قا و يددة 

مدددن  ر همدددا ومر دددأ ب عدددخة مدددن اقدددد 

 

ادة ال بيددددددة ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعددددددا

 ال  .............. دون غيراما.

ظ يمكدددن الل دددوء إلددد  المعددداادة ال بيدددة 

ال  ا   ا  إظ ب اء ال   ل  مكتو  

مبب  طمفهمببن مددن الدد و ين موقدد  اليددص 

ومر ددأ ب عددخة مددن اقددد بصببف  حن و ٌبب  

 ت ويد ال ص 
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ال وا  مصادأ الد  م ابقتهدا للصدل  

ي ددددد  مدددوذ  ال لددد  المدددذكور بددد ص 

 ت  يم .

ال وا  مصادأ الد  م ابقتهدا للصدل  

ي ددددد  مدددوذ  ال لددد  المدددذكور بددد ص 

 ت  يم .
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 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 شزو  هوارست الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 12الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

28 

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

 ال  .............. دون غيراما.

ظ يمكدددددددددددددددددن الل دددددددددددددددددوء إلددددددددددددددددد  

المعددددداادة ...........  مصدددددادأ الددددد  

م ابقتهددا للصددل  ي دددد  مددوذ  ال لدد  

 المذكور ب ص ت  يم .

 

ظ ي ددددددو  القيددددددام بالمعدددددداادة ال بيددددددة 

 ال  .............. دون غيراما.

ظ يمكدددددددددددددددددن الل دددددددددددددددددوء إلددددددددددددددددد  

المعددددداادة ...........  مصدددددادأ الددددد  

وو بن   ت ببت ذوٌب  م ابقتها للصل 

  ي دد  موذ  ال ل  المدذكور النوجٌ 

اوية ال و ين شر  الت قأ من 

أعاع  للقيام بالمعاادة ال بية 

 لإل  ا .
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 ب ص ت  يم .

 

 

 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 شزو  هوارست الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 13الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

29 

 

تتوقددا ممارعدددة أيدددة تق يددة مدددن تق يدددات 

المعددداادة ال بيدددة الددد  ا   دددا  الددد  

 موا قة ال و ين ال رة والمعت يرة.

 

تتوقددا ممارعدددة أيدددة تق يددة مدددن تق يدددات 

المعددداادة ال بيدددة الددد  ا   دددا  الددد  

 .الوا ح وموا قة ال و ين ال رة 

 ت ويد ال ص 
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 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 شزو  هوارست الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 14الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

31 

 

ظ يمكددددددن ممارعددددددة ايددددددة تق يددددددة مددددددن 

تق يددددات .............مددددن قبددددل العددددل ة 

المختصددة بعددد اعددت الش رأي ال كوميددة 

 الل  ة اظعتشارية.

 

ظ يمكددددددن ممارعددددددة ايددددددة تق يددددددة مددددددن 

تق يددددات .............مددددن قبددددل العددددل ة 

رأي  إبببببداعال كوميددددة المختصددددة بعددددد 

 الل  ة اظعتشارية.

يٍ َض  11يال يح يت انًادج 

انًششٔع انتي تذذد يًٓح انهجُح 

في إتذا  انًُذظشج االعتشاسيح 

 انشأ 4
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 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 شزو  هوارست الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 14الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

31 

 

ظ يمكددددددن ممارعددددددة ايددددددة تق يددددددة مددددددن 

تق يددددددددددددات ............. رأي الل  ددددددددددددة 

 اظعتشارية.

ت دددددد بدددد ص ت  يمدددد  ظ  ددددة تق يددددات 

المعاادة ال بية ال  ا   ا  المعتدرا 

 بها  والت  ظ يمكن أن تشمل ..........

 

ظ يمكددددددن ممارعددددددة ايددددددة تق يددددددة مددددددن 

تق يددددددددددددات ............. رأي الل  ددددددددددددة 

 اظعتشارية.

ت دددددد بدددد ص ت  يمدددد  ظ  ددددة تق يددددات 

المعاادة ال بية ال  ا   ا  المعتدرا 

والتببً ٌببتص تحٌٌ هببن كلمببن ديببت بهددا 

  والتددد  ظ يمكدددن أن ال بببمومة لبببذل 

 تشمل ..........

تر  الم ال ملتو ا أمام ظ  ة 

تق يات المعاادة ال بية ال  

ا   ا  لمواكبة الت ور ال ب  الذي 

المعتو  يعر ص اذا الم ال ال  

 الدول .
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 الباب الثالث

 الفزع الثالث

 شزو  هوارست الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 15الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

32 

 

ي دد  ممارعددة تق يددات المعدداادة ال بيددة 

الد  ا   ددا   د  ا تددرام لقواادد  عددن 

ا   دددا  الم دددددة بددد ص ت  يمددد  بعدددد 

 رأي الل  ة اظعتشارية. اعت الش

 

ي دد  ممارعددة تق يددات المعدداادة ال بيددة 

الد  ا   ددا   د  ا تددرام لقواادد  عددن 

ا   دددا  الم دددددة بددد ص ت  يمددد  بعدددد 

 رأي الل  ة اظعتشارية. إبداع

يٍ َض  11يال يح يت انًادج 

انًششٔع انتي تذذد يًٓح انهجُح 

في إتذا   انًُذظشج االعتشاسيح

 انشأ 4
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الزابعالفزع   

الوساعدة الطبيت على اإلنجاب تقنياث هوارستكيفياث   

 16الوادة 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

33 

 انفشع انشاتت
 كيفياث هوارست تقنياث الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 

 12انًادج 

ي ددددددد  الددددددد  الممدددددددارل المعتمدددددددد  

 قبل ..........................

انشاتتانفشع   
 كيفياث هوارست تقنياث الوساعدة الطبيت على اإلنجاب

 

 17الوادة 
ي ددددددددددد  ادددددددددددن المعدددددددددددؤول ادددددددددددن 

 الو دة ......................

 

إاادة التبوي  وترتي  المواد 

واللروش  و عل اللرش الراب  الذي 

ي ص ان كيليات ممارعة تق يات 

ل بية ال  ا   ا  قبل المعاادة ا

 مباشرة  17المادة 

ضمن اللرش  16وترتي  المادة 

الثالب الذي ي ص ال  شرو  

رعة المعاادة ال بية ال  مما

ا   ا    هذ  المادة  لعها تتضمن 

 شرو  الممارعة وليل الكيليات.
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 16الوادة 

 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

34 

 

 12انًادج 

 ي   ال  الممارل المعتمد  قبل ......

 .........  العمل خصوصا ال  ما يل :

ال صدددول الددد  ال لددد  الم صدددوص  -

 أاال . 12اليص    المادة 

 الت قأ من اوية ال و ين. -

التعكددد مددن أن الل ددوء إلدد  المعدداادة  -

 ال بية ال  ا   ا  ............

 

 12انًادج 

 ي   ال  الممارل المعتمد  قبل ......

 .........  العمل خصوصا ال  ما يل :

الحصبببو  يلبببى الطلببب  الم صبببوص  -

 أيالل. 12يلٌ  فً المندة 

 التحن  م  ذوٌ  النوجٌ . -

التعكددددد مددددن أن الل ددددوء إلدددد  المعدددداادة 

 ال بية ال  ا   ا  ............

ال ذا األول لتلادي التكرار  لكون 

اذا الشر  م صوص اليص    

 12اللقرة األخيرة من المادة 

 

مالءمة م  التعديل ال ذا الثا    

 .28رقم 
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 16الوادة 

 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

35 

 

 12انًادج 

 ي   ال  الممارل المعتمد  قبل ......

 .........  العمل خصوصا ال  ما يل :

- .................................... 

- ................................. 

ال  موا قة الد و ين  بقدا ال صول  -

 من اذا القا ون. 13للمادة 

 

 

 12انًادج 

 ي   ال  الممارل المعتمد  قبل ......

 .........  العمل خصوصا ال  ما يل :

- .................................... 

- ................................. 

الحصو  يلى موافن  النوجٌ  طبنن  -

 النن و .م  ذذا  13للمندة 

 

 ذا اذا الشر  من اذ  المادة 

 .25مالءمة م  التعديل رقم 
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 16الوادة 

 

 التبرير التعديل المقترح المادة األصلية رقم التعديل

36 

 

 12انًادج 

 ي   ال  الممارل المعتمد  قبل ......

 .........  العمل خصوصا ال  ما يل :

- .................................... 

- .................................... 

وصددا الل وصددات ال بيددة الال مددة  -

لتقيدددديم ال الددددة الصدددد ية للدددد و ين  

وللقيدددددام بالمعددددداادة ال بيدددددة الددددد  

 ا   ا .

 

 

 12انًادج 

 ي   ال  الممارل المعتمد  قبل ......

 .........  العمل خصوصا ال  ما يل :

- .................................... 

- .................................... 

وصددا الل وصددات ال بيددة الال مددة  -

  قيدديم ال الددة الصدد ية للدد و ين تلبب و

للقيددددام بالمعدددداادة ال بيددددة الدددد   و

 ا   ا .

 

 ت ويد ال ص
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 17الوادة 
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ي دد  الدد  المعددؤول اددن الو دددة أو  -

المركدددد ة أو المركدددد  القيددددام ب لدددد  

الوثا أ الم صدوص اليهدا  د  المدادة 

 ددروا تضددمن  العددابقة  وذلدد   دد 

ال لدددددا  الددددد  عدددددرية المعلومدددددات 

 المضم ة  يها.

 

 

ي دد  الدد  المعددؤول اددن الو دددة أو  -

المركدددد ة أو المركدددد  القيددددام ب لدددد  

الوثا أ الم صدوص اليهدا  د  المدادة 

ال لدددا   وب بببك  ٌ بببم العدددابقة  

 عرية المعلومات المضم ة  يها.ال  

 

 ت ويد ال ص
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 ي   ال  كل ممارل ...............

..................................... 

 ي   مع  الع ل المذكور ..........

....................................... 

ي دددد  مددوذ  العدد ل العددالا ذكددر  

بددد ص ت  يمددد  بعدددد اعدددت الش رأي 

 الل  ة اظعتشارية.

 ي   ال  كل ممارل ...............

..................................... 

 ي   مع  الع ل المذكور ..........

....................................... 

ي دددد  مددوذ  العدد ل العددالا ذكددر  

رأي الل  دة  إببداعم  بعد ب ص ت  ي

 اظعتشارية.

يٍ َض  11يال يح يت انًادج 

انًششٔع انتي تذذد يًٓح انهجُح 

إتذا   انًُذظشج في االعتشاسيح

 انشأ 4

 

 

  



 

يجهظ انًغتشاسيٍ –تعذيالخ فشيق االتذاد انًغشتي نهشغم   42 

 

 19الوادة 
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ظ يمكن أن يكون الهدا مدن التشدخيص 

قبدددل الددد رش إظ الب دددب ادددن األمدددرا  

التددددددددددددددددددددددددددددددددد  ظ ير ددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 ......................شلاؤاا 

 

ظ يمكن أن يكون الهدا مدن التشدخيص 

قبدددل الددد رش إظ الب دددب ادددن األمدددرا  

 ٌستعصبببببببببببببببببببببببببببببًالتددددددددددددددددددددددددددددد  

 شلاؤاا ......................

 ت ويد ال ص
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 19الوادة 
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ظ يمكن أن يكون الهدا مدن التشدخيص 

 قبل ال رش إظ ...............و داا.

 ظ يمكن إ  ا  .........................

ا ددددددددددما يعددددددددداين ممدددددددددارل معتمدددددددددد 

 ويشهد ......

............................................ 

ظ ير دددد   .... ضدددمن األمدددرا  التددد 

 شلاؤاا العاللة الذكر؛

 

ظ يمكن أن يكون الهدا مدن التشدخيص 

 قبل ال رش إظ ...............و داا.

 ظ يمكن إ  ا  .........................

ا ددددددددددما يعددددددددداين ممدددددددددارل معتمدددددددددد 

 ويشهد ......

............................................ 

 ٌستعصببً.... ضددمن األمددرا  التدد  

 شلاؤاا العاللة الذكر؛

 ت ويد ال ص
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 19لوادة ا
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ظ يمكن أن يكون الهدا مدن التشدخيص 

 قبل ال رش إظ ...............و داا.

 ظ يمكن إ  ا  .........................

ا ددددددددددما يعددددددددداين ممدددددددددارل معتمدددددددددد 

 ويشهد ......

............................................ 

 ا دما يتم الت قأ ......................

............................................ 

و ددد   ميددد  األ دددوال  ظ يمكدددن إ  دددا  

التشددخيص قبددل الدد رش المددذكور إظ بعددد 

ال صددول الدد  تددرخيص تعددلمص ا دارة 

الل  ددددة المختصددددة بعددددد اعددددت الش رأي 

 اظعتشارية

 

ظ يمكن أن يكون الهدا مدن التشدخيص 

 قبل ال رش إظ ...............و داا.

 ظ يمكن إ  ا  .........................

ا ددددددددددما يعددددددددداين ممدددددددددارل معتمدددددددددد 

 ويشهد ......

............................................ 

 ا دما يتم الت قأ ......................

............................................ 

و ددد   ميددد  األ دددوال  ظ يمكدددن إ  دددا  

التشددخيص قبددل الدد رش المددذكور إظ بعددد 

ال صددول الدد  تددرخيص تعددلمص ا دارة 

 الل  ة اظعتشارية إبداعالمختصة بعد 

يٍ َض  11يال يح يت انًادج 

انًششٔع انتي تذذد يًٓح انهجُح 

 إتذا في  انًُذظشج االعتشاسيح

 انشأ 4
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 22لوادة ا
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 أاال   ......... 19خال ا أل كام المادة 

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 و   اذ  ال الة  ........................

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

 لدددددال  إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا-

مصابا بمر   ي د  ي ددر  ا دد إ  دا  

التشددددخيص ضددددمن األمددددرا  التدددد  ظ 

 ير   شلاؤاا العاللة الذكر  ..........

 أاال   ......... 19خال ا أل كام المادة 

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 و   اذ  ال الة  ........................

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا  لدددددال -

مصابا بمر   ي د  ي ددر  ا دد إ  دا  

التشدددددخيص ضدددددمن األمدددددرا  التددددد  

شددددددددددددلاؤاا العدددددددددددداللة  ٌستعصببببببببببببً

 الذكر  ..........

 ت ويد ال ص
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 أاال   ......... 19خال ا أل كام المادة 

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 و   اذ  ال الة  ........................

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا  لدددددال -

 مصابا ...................................

ا دما يمكن ت عين   و   ياة ال لل -

 .............................الذي عيولد 

 أاال   ......... 19خال ا أل كام المادة 

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 و   اذ  ال الة  ........................

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا  لدددددال -

 مصابا ...................................

  ددو   يدداة  المفببع مبب ا دددما يمكددن -

 ال لل الذي عيولد .......................

 ت ويد ال ص
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 أاال   ......... 19خال ا أل كام المادة 

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 ........................و   اذ  ال الة  

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا  لدددددال -

 مصابا ...................................

 .............................ا دما يمكن -

 قل اللقي ة إل  الر م  بشكل  اعدم مدن 

 خالل ت بيأ اال  ...................

 أاال   ......... 19 كام المادة خال ا أل

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 و   اذ  ال الة  ........................

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا  لدددددال -

 مصابا ...................................

 ...ا دما يمكن ..........................-

مدن  سبلٌص قل اللقي ة إل  الر م  بشكل 

 خالل ت بيأ اال  ...................

 ت ويد ال ص
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 أاال   ......... 19خال ا أل كام المادة 

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 ........................و   اذ  ال الة  

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا  لدددددال -

 مصابا ...................................

 ا دما يمكن .............................-

  قل اللقي ة إل  الر م  ..................

و ددددددد   ميددددددد  األ دددددددوال  ظ يمكدددددددن 

 إ  ا  .....

........... ا دارة المختصدددددددددددة بعدددددددددددد 

 أاال   ......... 19خال ا أل كام المادة 

 ................. اال  ال  اللقي ة.

 و   اذ  ال الة  ........................

 ..... موا قة ال و ين كتابة ال  ذل :

إذا عدددددبأ للددددد و ين أن أ  بدددددا  لدددددال -

 ................................مصابا ...

 ا دما يمكن .............................-

  قل اللقي ة إل  الر م  ..................

و ددددددد   ميددددددد  األ دددددددوال  ظ يمكدددددددن 

 إ  ا  .....

إبببداع ........... ا دارة المختصددة بعددد 

 الل  ة اظعتشارية.

يٍ َض  11يال يح يت انًادج 

يًٓح انهجُح انًششٔع انتي تذذد 

 االعتشاسيح في إتذا  انشأ 4
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 اعت الش رأي الل  ة اظعتشارية.
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ادددددالوة الددددد  الشدددددرو  الم صدددددوص 

 اليها .....................................

..........  إظ ب دددداء الدددد  وصددددلة مددددن 

 الممارل المعتمد ......................

الددددد  الشدددددرو  الم صدددددوص ادددددالوة 

 اليها .....................................

مددن  ت بب ٌص..........  إظ ب دداء الدد  

 الممارل المعتمد ......................

 ت ويد ال ص
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اددددددالوة الدددددد  الشددددددرو  الم صددددددوص 

 .....................................اليها 

 وظ ي و  إ  ا  اذا التشخيص ........

...................................... 

 يم ا اظاتماد الخاص من  را .......

............................................. 

 بعد اعت الش رأي الل  ة اظعتشارية.

اددددددالوة الدددددد  الشددددددرو  الم صددددددوص 

 اليها .....................................

 وظ ي و  إ  ا  اذا التشخيص ........

...................................... 

 يم ا اظاتماد الخاص من  را .......

............................................. 

 رأي الل  ة اظعتشارية. إبداعبعد 

َض يٍ  11يال يح يت انًادج 

انًششٔع انتي تذذد يًٓح انهجُح 

في إتذا  انًُذظشج االعتشاسيح 

 انشأ 4
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ظ يمكدددن  لددد  األمشدددا  المدددعخوذة مدددن 

الددد و ين. ولهددددذ  الغايددددة  ي دددد  الدددد  

الممدددارل اعدددتعمالها كاملدددة  ددد  امليدددة 

 ا خصا .

أخددذ غيددر أ ددص  إذا تعددذر إ ددراء امليددة 

 أمشا  ال و ين بصلة مت ام ة ........

 

يمكدددن  لددد  األمشدددا  المدددعخوذة مدددن  ال

ولهببببذل ال،نٌبببب   ٌجبببب  يلببببى  الدددد و ين

الممببنما اسببتعمنلهن كنملبب  فببً يملٌبب  

 اإل صن .

امليدددة تعدددذر إ دددراء  إذا غٌبببم أ ببب  

بصددددلة  أم ببببنج الببببنوجٌ  ذببببنأخددددذ

 مت ام ة .....

املية  ل  األمشا  ادم  صر 

بصلة اامة  وتر  الم ال أمام 

ال الة الت  ا      ا ة إل  اذ  

  الخدمة
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 24لوادة ا
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49 

 

يمكددن لكددل شددخص يخضدد  لعددال  مددن 

شددع ص أن يمددل قدرتددص الدد  ا   ددا  أو 

يعدددددددددددددددددتعد للخضدددددددددددددددددوش لهدددددددددددددددددذا 

 العال   ............

 ................ و قا أل كام اذا القا ون.

 ظ يمكن  ل  األمشا  ..................

 .............. قدرتص ال  ا   ا .

 

يمكددن لكددل شددخص يخضدد  لعددال  مددن 

شددع ص أن يمددل قدرتددص الدد  ا   ددا  أو 

يعدددددددددددددددددتعد للخضدددددددددددددددددوش لهدددددددددددددددددذا 

 العال   ............

 ................ و قا أل كام اذا القا ون.

 ال صبوب ٌمك  لك  امبمأة فبً سب  

تحببببتفظ بوم ببببنجهن أو أ سببببجتهن  أ 

الت نسببلٌ  حصببد اسببتعمنلهن   صببٌن 

 ي د النواج. 

 ظ يمكن  ل  األمشا  ..................

 .............. قدرتص ال  ا   ا .

ااتبارا لكون عن الخصوبة  د 

قصير بال عبة للمرأة مقار ة م  

الر ل  وااتبارا لكون عن ال وا  

أصبا متعخرا  ارتعي ا م ا  رصة 

للمرأة ابر اذا القا ون لالعتلادة من 

اذ  الخدمة  وإا ا ها  رصة التمت  

  باألمومة  
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 36لوادة ا
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يقوم الملتشون بمعاي ة المخاللات أل كام 

اددذا القددا ون بواعدد ة م اضددر لهددا قددوة 

ا ثبددات التدد  لم اضددر ضددبا  الشددر ة 

 القضا ية.

  ................................... 

 

يقوم الملتشون بمعاي ة المخاللات أل كام 

اددذا القددا ون بواعدد ة م اضددر لهددا قددوة 

اضر ضدبا  الشدر ة م ـلد التًإ بنت ال

 القضا ية.

  ................................... 

  ت ويد ال ص
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أل ددل ممارعددة مهددامهم  يقددوم الملتشددون 

بمراقبة تق ية مرة وا دة  د  العد ة الد  

األقددددل للمؤععددددات الصدددد ية والمراكدددد  

المعتمدة  تهدا إل  الت قدأ مدن ا تدرام 

أ كددام اددذا القددا ون وال صددوص المتخددذة 

 لت بيقص.

 

أل ددل ممارعددة مهددامهم  يقددوم الملتشددون 

للمؤسسبببنت الصبببحٌ  بمراقبدددة تق يدددة 

والمماكببن المعتمببدة مببمة واحببدة فببً 

  تهددا إلد  الت قدأ الس   يلبى األحب 

مددددددن ا تددددددرام أ كددددددام اددددددذا القددددددا ون 

 لت بيقص.وال صوص المتخذة 

 ت ويد ال ص
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 يقوم الملتشون بمعاي ة ..................

........................................... 

 إذا تمت معاي ة مخاللة أل كام ..........

............................................ 

وتو يددص م ضددر معاي ددة المخاللددة  دون 

تعخير  إل  وكيدل الملد  المخدتص قصدد 

ت ريددد  المتابعدددات التددد  تبررادددا ادددذ  

 المخاللة.

 يقوم الملتشون بمعاي ة ..................

........................................... 

 مخاللة أل كام ..........إذا تمت معاي ة 

............................................ 

فببً وتو يددص م ضددر معاي ددة المخاللددة  

دون تدددعخير  إلددد  وكيدددل الملددد   حٌ ببب 

المخددتص قصددد ت ريدد  المتابعددات التدد  

 تبرراا اذ  المخاللة.

ابارة "دون تعخير"   ضلاضة  وقد 

تتر  الم ال ملتو ا لتو يص م ضر 

المخاللة  ت  بعد عااات أو معاي ة 

  أما ابارة "    ي ص" دقيقة أيام

  دا. 

 

 



 

 

 

 

يىاد يشزوع  انخعدٌالث انًمديت حىل عهىج ـٌـج انخصىَخائ

 ٌخعهك بانًساعدة انطبٍت عهى اإلَجاب 47.44رلى  لاَىٌ

 وعهى انًشزوع بزيخه

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 فشٌق انعذانح وانرىمٍح  –انفشٌق االشرشاكً  –انفشٌق انحشكً  –فشٌق انرجمع انىطىً نألحشاس  فزق األغهبٍت :

   انفشٌق انذسرىسي انذٌمقشاطً االجرماعً

 

رقم  يشزوع لاَىٌيىاد  انخعدٌالث انًمديت حىلَخائج انخصىٌج عهى 
 وعهى انًشزوع بزيخه يتعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب 47.44

 

 يالحظاث

يىلف  َخٍجت انخصىٌج عهى انخعدٌم َخٍجت انخصىٌج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعدٌم

يىلف 
 انحكىيت

 انًادة يمدو انخعدٌم
 انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ

 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

 

 

 

4 

 

 سحة

 

غٍش 

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت 

انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 (2) وانًعاصزة

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (4) نهشغم

 

 إجًاع  إجًاع كًا عدنج

--- 

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1

  

2 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة 
 حزف كهمح:  2لبم انخعدٌم رلى 

 "إطاللا"

يمبىل بصٍغت :  4وانخعدٌم رلى 

إضافح "سحم امشأج"،  انهجُت :

 و"مأخىرج جذا"

سحة 

 جزئٍا

مقثىل 

 جزئٍا
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (6نهشغم )

 --- إجًاع كًا جاءث 
نى ٌزد بشأَها أي   

 حعدٌم
3 

 --- إجًاع كًا جاءث 
نى ٌزد بشأَها أي   

 حعدٌم
4 

 --- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 نهشغم
5 

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

ذغٍٍش "ال ٌمكه" : 4لبم انخعدٌم 

 ب "ٌمىع"

سحة 

 جزئٍا

مقثىل 

 جزئا

فزق األغهبٍت
 1

  

 

6 
---- 

  

 مقثىل
انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت 

انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

ذغٍٍش "ال ٌمكه" : 4لبم انخعدٌم 

 ب "ٌمىع"
سحة 

 جزئٍا

مقثىل 

 جزئٍا
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (2) نهشغم

 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

 

 

7 

 

غٍش  سحة

 مقثىل
انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت 

انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

  وانًعاصزة

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (2) نهشغم

 

 ---- إجًاع كًا جاء

 

 سحة

 

غٍش 

 مقثىل

 

فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة

عُىاٌ 

انفزع 

األول يٍ 

انباب 

 انثانث

 

 ---- كًا جاءثإجًاع 

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 (3) وانًعاصزة
 

8 

 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (4) نهشغم

 ---- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 نهشغم
9 

 ---- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
41 

 

 
 

 



 فشٌق انعذانح وانرىمٍح  –انفشٌق االشرشاكً  –انفشٌق انحشكً  –فشٌق انرجمع انىطىً نألحشاس  فزق األغهبٍت :

   انفشٌق انذسرىسي انذٌمقشاطً االجرماعً

 

 

 

 يالحظاث

يىلف  َخٍجت انخصىٌج عهى انخعدٌم َخٍجت انخصىٌج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعدٌم

يىلف 
 انحكىيت

 انًادة يمدو انخعدٌم
 انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ

 

 إجًاع  إجًاع كًا عدنج

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

 

 

44 

  

 مقثىل

االسخمالنً انفزٌك 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 (2) وانًعاصزة

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (3) نهشغم

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1

  

42 
: يمبىل بصٍغت  4انخعدٌم  

مرأذٍح : ذغٍٍش كهمح   تانهجُ

"تمأخىرج" وحزف "وحذهما دون 

 غٍشهما"

 : يمبىل بصٍغت انهجُت 4انخعدٌم 

إضافح "تصفح قاوىوٍح مه 

 طشفهما"

  يمبىل بصٍغت انهجُت : 5انخعدٌم 

إضافح "ووثٍقح ذثثد هىٌح 

 انزوجٍه"

 

سحة 

 جزئٍا

 

مقثىل 

 اٍجزئ

تصٍغح 

 انهجىح

فزٌك االححاد انًغزبً 

 (5) نهشغم

 

 إجًاع كًا عدنج

 إجًاع بصٍغت انهجُت
 : .......... فً انحاالخ انمماثهح 2انفمزة  

وكزا  وبانخكهفت انخمزٌبٍت نهعًهٍت

 تاإلطاس.......

غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

 

 

مقثىل   43

تصٍغح 

 انهجىح

فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة

غٍش  سحة

 مقثىل
االححاد انًغزبً  فزٌك

 نهشغم

  
 

 إجًاع كًا جاءث
 
 

---- 

غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

 

 

44 

 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 (2وانًعاصزة )

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (2نهشغم )

  
 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1

 45 

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 نهشغم

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

 : حزف كهمح 4لبم انخعدٌم 
 "يعخًد"

 صٍغت حىافمٍت  : 2لبم انخعدٌم 
 )انفمزة األخٍزة(

أثُاء عًهٍت  "ٌجة عهى انزوجٍه
 انطبٍت عهى اإلَجابانًساعدة 

 أن ٌشهذا...."

سحة 

 جزئً

مقثىل 

جزئٍا 

وتصٍغح 

 انهجىح

فزق األغهبٍت
 1 

(3)  

 

46 

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (4نهشغم )

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

47 

، إضافح فً آخش 2لبم انخعدٌم 

انفقشج األخٍشج "فً أجم 

أقصاي ثالثح أشهش تعذ اورهاء 

 انسىح انرً ٌرعهق تها انرقشٌش"

سحة 

 جزئً

مقثىل 

 جزئٍا
فزٌك األصانت 

 (2وانًعاصزة )

انمادج انساتقح،  إضافح .....فً

 انحفاظ... وبشكم ٌضًٍ

فزٌك االححاد انًغزبً  مقثىل  

 نهشغم



 فشٌق انعذانح وانرىمٍح  –انفشٌق االشرشاكً  –انفشٌق انحشكً  –فشٌق انرجمع انىطىً نألحشاس  فزق األغهبٍت :

   انفشٌق انذسرىسي انذٌمقشاطً االجرماعً

 

 

 

 يالحظاث

يىلف  َخٍجت انخصىٌج عهى انخعدٌم َخٍجت انخصىٌج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعدٌم

يىلف 
 انحكىيت

 انًادة يمدو انخعدٌم
 انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ

غٍش  سحة ---- إجًاع كًا جاءث 

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 نهشغم
48 

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

فزق األغهبٍت مقثىل  حذف كهًت "يعخًد"
 1

  

 

49 

 

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل
انًغزبً فزٌك االححاد 

 (3نهشغم )

 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

 

21 

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (4نهشغم )

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

فزق األغهبٍت مقثىل  "حذف كهًت "يعخًد
 1  

 

24 
---- 

غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

  وانًعاصزة

---- 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 (2) نهشغم

 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

22 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1 

(2)  

 

23 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك االححاد انًغزبً 

 نهشغم

 

 إجًاع كًا عدنج
أو ، : ...... نهزا انعالج 4إضافت فً انفمزة 

 أن ٌهجأ .... انحفاظ عهى خصىبخه

  

مقثىل 

تصٍغح 

 انهجىح

فزق األغهبٍت
 1   

 

24 

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

فزٌك االححاد انًغزبً 

 نهشغم

 --- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

25 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

 

26 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

  وانًعاصزة

 

 ---- كًا جاءثإجًاع 

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

27 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

نى ٌزد بشأَها أي    ---- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
28 

نى ٌزد بشأَها أي    ---- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
29 



 فشٌق انعذانح وانرىمٍح  –انفشٌق االشرشاكً  –انفشٌق انحشكً  –فشٌق انرجمع انىطىً نألحشاس  فزق األغهبٍت :

   انفشٌق انذسرىسي انذٌمقشاطً االجرماعً

 

 

 

 يالحظاث

يىلف  َخٍجت انخصىٌج عهى انخعدٌم انًادةَخٍجت انخصىٌج عهى 
أصحاب 
 انخعدٌم

يىلف 
 انحكىيت

 انًادة يمدو انخعدٌم
 انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخُعىٌ

 

 ---- إجًاع كًا جاءث

غٍش  سحة

 مقثىل
انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت 

انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

 

31 

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة

 --- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
34 

نى ٌزد بشأَها أي    --- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
32 

نى ٌزد بشأَها أي    --- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
33 

نى ٌزد بشأَها أي    --- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
34 

 --- جاءثإجًاع كًا  
غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1

 35 

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

--- 
غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1

  

36 
: (4)انفمزة4انخعدٌم

لىة إثباث ...محاضش نها وفس 

 ضثاط...يحاضز 

...  (:2)انفمزة 2انخعدٌم

إنى  فىرامعاٌىح انمخانفح 

 وكٍم انمهك ...

مقثىل  

تصٍغح 

 انهجىح

االححاد انًغزبً فزٌك 

 (2نهشغم )

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

--- 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
 

37 
....تمشاقثح ذقىٍح :  4انفمزة 

نهًؤسساث انصحٍت وانًزاكز 

انًعخًدة يزة واحدة فً 

 ذهذف... انسُت عهى األلم،

فزٌك االححاد انًغزبً  مقثىل 

 نهشغم

 --- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
38 

 --- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
39 

 --- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
41 

 إجًاع كًا جاءث 

--- 

غٍش  سحة

 مقثىل

فزق األغهبٍت
 1  

44 
غٍش  سحة

 مقثىل

انفزٌك االسخمالنً 

ويجًىعت انكىَفدرانٍت 

 اندًٌمزاطٍت نهشغم

غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

  وانًعاصزة

 --- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
42 

 --- إجًاع كًا جاءث 
غٍش  سحة

 مقثىل
فزٌك األصانت 

 وانًعاصزة
43 

نى ٌزد بشأَها أي    --- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
44 

نى ٌزد بشأَها أي    --- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
45 

نى ٌزد بشأَها أي    --- إجًاع كًا جاءث 

 حعدٌم
46 



 فشٌق انعذانح وانرىمٍح  –انفشٌق االشرشاكً  –انفشٌق انحشكً  –فشٌق انرجمع انىطىً نألحشاس  فزق األغهبٍت :

   انفشٌق انذسرىسي انذٌمقشاطً االجرماعً

 

 

 

 يالحظاث

يىلف  َخٍجت انخصىٌج عهى انخعدٌم َخٍجت انخصىٌج عهى انًادة
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الباب األول

أحكام عامة

املادة األولى

تهدف املساعدة الطبية على اإلنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف 
في الخصوبة ذي الطبيعة املرضية التي تم تشخيصها طبيا. ويمكن أن 
تهدف أيضا إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى 

أحد الزوجين يؤثر على انجابهما.

ال يمكن ممارسة املساعدة الطبية على االنجاب إال طبقا ألحكام 
هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

- املساعدة الطبية على اإلنجاب: كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن 
من اإلخصاب األنبوبي أو حفظ األمشاج واللواقح و األنسجة التناسلية 
أو التلقيح املنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من اإلنجاب 

خارج السياق الطبيعي؛

-العجز أو الضعف في الخصوبة: عدم تحقق الحمل بعد مرور اثنى 
عشر شهرا من املحاوالت املنتظمة لإلنجاب بطريقة طبيعية. وال يمكن، 
بأي حال من األحوال، أن يتعلق األمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد 

الزوجين على االنجاب؛

الرجل  تناسلية بشرية، الحيوان املنوي لدى  : كل خلية  -مشيج 
والبويضة لدى املرأة ؛

-النسيج التناسلي: جزء من الغدة املنتجة لألمشاج. ويتعلق األمر 
بالخصيتين بالنسبة للذكر وباملبيض بالنسبة لألنثى؛

-اللقيحة: البويضة املخصبة بالحيوان املنوي قبل أن تتحول إلى 
جنين؛

-التلقيح املنوي : تقنية تكمن في تحضير الحيوانات املنوية للزوج 
وإدخالها إلى رحم الزوجـــــــة باستخدام مستلــــــزمـــــــات طبيـــــة مالئمة ؛

-اإلخصاب األنبوبي: تلقيح بويضة الزوجة بعد سحبها من املبيض 
شروط  وفق  وحفظها  وتحضيرها  للزوج  املنوي  بالحيوان  املختبر  في 

خاصة ؛

-نقل اللقيحة : تقنية تكمن في إدخال لقيحة أو عدة لواقح داخل 
الرحم باستخدام مستلزمات طبية بعد التحقق من وقوع االنقسام 

الخلوي بشكل سليم ؛

للقيحة  امرأة  رحم  استقبال  في  يتمثل   : الغير  أجل  من  -الحمل 
ناتجة عن اإلخصاب األنبوبي ألمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال 
الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الوالدة بصفتهما والديه 

البيولوجيين ؛

-االستنساخ التناسلي: كل ممارسة تهدف إلى استيالد طفل مطابق 
جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا؛

-انتقاء النسل: مجموع األساليب واملمارسات التي تهدف إلى التدخل 
في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء 

األشخاص؛

-التشخيـص قبــل الزرع: كـــل شكــل من أشكال التشخيص املبكر 
الذي ينجز على خاليا مأخوذة من لقيحة ناتجة عن اإلخصاب األنبوبي؛

له صفة  اإلنجاب  على  الطبية  للمساعدة  ممارس  كل  -املمارس: 
طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد أو صفة طبيب إحيائي 
أو صفة صيدلي إحيائي، مقيد بجدول الهيئة املعنية ومعتمد ملمارسة 

تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب.

الباب الثاني

مبادئ املساعدة الطبية على اإلنجاب

املادة 3

اليمكن ممارسة املساعدة الطبية على اإلنجاب إال في إطار احترام 
كرامة اإلنسان واملحافظة على حياته وسالمته الجسدية والنفسية 
الطابع  ذات  املعطيات  سرية  احترام  في  وكذا  خصوصيته،  وعلى 
الشخ�صي املتعلقة به، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

املادة 4

الجنس  سالمة  اإلنجاب  على  الطبية  املساعدة  تمس  أال  يجب 
البشري. ولهذه الغاية، يمنع االستنساخ التناسلي وانتقاء النسل.

املادة 5

ال يمكن استغالل الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص 
آخر أو ألغراض تجارية. ولهذه الغاية، يمنع التبرع باألمشاج واللواقح 

مشروع قانون رقم 47.14
يتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب
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واألنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير.

املادة 6

أو  تجارية  استعمالها ألغراض  أو  لقيحة بشرية  يمنع استحداث 
صناعية.

وال يمكن استحداثها إال في إطار املساعدة الطبية على اإلنجاب كما 
ينظمها هذا القانون.

املادة 7

يمنع إجراء أي بحث على اللواقح أو األجنة البشرية.

كما يمنع استحداث لواقح أو أجنة بشرية ألغراض البحث أو إلجراء 
تجارب عليها أو ألغراض أخرى غير تلك التي تدخل في إطار املساعدة 

الطبية على االنجاب وفق هذا القانون.

الباب الثالث

ممارسة املساعدة الطبية على اإلنجاب

الفرع األول

اعتماد املؤسسات الصحية واملراكز الخاصة واملمارسين

املادة 8

ال يجوز القيام باملساعدة الطبية على اإلنجاب إال في املراكز الخاصة 
للمساعدة الطبية على اإلنجاب أو في املؤسسات الصحية العمومية 
اإلدارة  قبل  من  الغرض  لهذا  قانونية  بصفة  املعتمدة  الخاصة،  أو 
املختصة بعد استطالع رأي اللجنة االستشارية للمساعدة الطبية على 
اإلنجاب املنصوص عليها في املادة 31 بعده واملشار إليها في هذا القانون 

»باللجنة االستشارية«.

على  تتوفر  التي  الصحية  للمؤسسات  إال  االعتماد  منح  يمكن  ال 
وحدة مستقلة مخصصة حصريا ملمارسة تقنيات املساعدة الطبية 
االنجاب،  على  الطبية  للمساعدة  الخاصة  للمراكز  أو  اإلنجاب  على 
والتي تستجيب للمعايير التقنية لإلنشاء والتجهيز املطلوب توفرها في 
هذه الوحدة أو هذا املركز وكذا للمعايير من حيث عدد املستخدمين 
بعد  تنظيمي  بنص  تحدد  والتي  فيهم،  توفرها  املطلوب  واملؤهالت 

استطالع رأي اللجنة االستشارية.

اإلنجاب  على  الطبية  للمساعدة  الخاص  املركز  يوضع  أن  يجب 
ووحدة املساعدة الطبية على اإلنجاب املشار إليهما في الفقرة السابقة، 

تحت مسؤولية ممارس معتمد وفقا للمادة 9 بعده.

املادة 9

ال يمكن القيام باألعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية 

على اإلنجاب إال من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل 
باملؤهالت  املتعلقة  الشروط  فيهم  تتوفر  الذين  املختصة  اإلدارة 

املنصوص عليها في املادة 8 أعاله.

ال يمكن ألي ممارس معتمد القيام إال باألعمال الطبية السريرية أو 
البيولوجية للمساعدة الطبية على اإلنجاب املحددة في اعتماده حسب 
تخصصه، وفقط داخل املراكز الخاصة للمساعدة الطبية على اإلنجاب 
املعتمدة أو وحدات املساعدة الطبية على اإلنجاب التابعة للمؤسسات 

الصحية املعتمدة، واملشار إليها اسميا في اعتماده.

املادة 10

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح االعتماد للمؤسسات الصحية 
وللمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على اإلنجاب وللممارسين وكيفيات 
ملمارسة  املعتمدة  الصحية  واملؤسسات  املراكز  الئحة  وكذا  سحبه 

املساعدة الطبية على اإلنجاب.

الفرع الثاني

أحكام تتعلق باملراكز الخاصة للمساعدة الطبية على 
اإلنجاب

املادة 11

الطبية  للمساعدة  الخاصة  باملراكز  القانون  هذا  مدلول  في  يراد 
على اإلنجاب، أيا كان االسم الذي يطلق عليها وسواء كان الغرض منها 
تحقيق الربح أم ال كل مؤسسة صحية خاصة تهدف حصريا إلى ممارسة 

املساعدة الطبية على اإلنجاب.

من أجل تطبيق أحكام القانون رقم 13-131 املتعلق بمزاولة مهنة 
الطب والنصوص املتخذة لتطبيقه، تدخل املراكز الخاصة للمساعدة 
الطبية على اإلنجاب في حكم املؤسسات املماثلة للمصحات مع مراعاة 

األحكام التالية:

1–ال يمكن أن يكون املركز الخاص للمساعدة الطبية على اإلنجاب 
للقطاع  تابعا  ممارسا  يكون  أن  شريطة  ذاتي  شخص  ملكية  في  إال 
الخاص، أو في ملكية مجموعة من املمارسين التابعين للقطاع الخاص 
أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ال يهدف إلى تحقيق الربح، 

وذلك وفق الشروط التالية :

في  اإلنجاب  على  الطبية  للمساعدة  الخاص  املركز  كان  إذا  	•
ملكية ممارس، جاز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك 
واحد. وفي هذه الحالة، يجب عليه الجمع بين وظيفتي املسؤول عن 

املركز ومسير الشركة؛

في  اإلنجاب  على  الطبية  للمساعدة  الخاص  املركز  كان  إذا  	•
ملكية مجموعة من املمارسين، وجب عليهم أن يؤسسوا فيما بينهم أحد 
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أشكال الشركات التجارية الخاضعة لقانون الشركات؛

في  اإلنجاب  على  الطبية  للمساعدة  الخاص  املركز  كان  إذا  	•
ملكية شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص وال يهدف إلى تحقيق 
الربح، فإن مسؤولية اإلدارة الطبية تناط باملمارس املسؤول عن املركز 

التابع للقطاع الخاص.

في الحالتين األخيرتين، يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمركز 
إداري ومالي  الطبية على اإلنجاب من قبل مدير  للمساعدة  الخاص 
مؤهل لذلك. ويمنع على هذا األخير التدخل في مهام املسؤول عن املركز 

أو أن يأمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها.

القانون رقم 131.13  2–تمارس االختصاصات املسندة بموجب 
الوطني  املجلس  إلى  لتطبيقه  املتخذة  والنصوص  الذكر  السالف 
واملجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء من قبل الهيئات 
املختصة التابعة لهيئة الصيادلة االحيائيين فيما يخص جميع الحاالت 
املتعلقة بمركز خاص للمساعدة الطبية على اإلنجاب الذي يكون مالكه 

أو مالكوه ممارسين لهم صفة صيدلي إحيائي.

غير أنه، عندما يتعلق األمر بمركز خاص للمساعدة الطبية على 
لهم صفة صيدلي  املمارسين  من  مجموعة  ملكية  في  يكون  اإلنجاب 
إحيائي وصفة طبيب، تمارس االختصاصات املشار إليها أعاله بصفة 
مشتركة من قبل الهيئات املختصة التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات 

واألطباء وهيئة الصيادلة اإلحيائيين.

3–تطبق على املمارس املسؤول على مركز خاص للمساعدة الطبية 
املتعلقة  الذكر  السالف   131-13 رقم  القانون  أحكام  اإلنجاب  على 

باملدير الطبي للمصحة.

4–ال تطبق على املراكز الخاصة للمساعدة الطبية على اإلنجاب 
أحكام املواد 59 و60 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و89 و90 و91 

و92 من القانون رقم 131.13 السالف الذكر.

الطبية  للمساعدة  خاص  مركز  واستغالل  بإنشاء  اإلذن  5–يعد 
على اإلنجاب املمنوح له بمثابة اعتماده ملمارسة املساعدة الطبية على 

اإلنجاب.

الفرع الثالث

شروط ممارسة املساعدة الطبية على اإلنجاب

املادة 12

القيام باملساعدة الطبية على اإلنجاب إال لفائدة امرأة  ال يجوز 
ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج مأخوذة منهما. 

ال يمكن اللجوء إلى املساعدة الطبية على اإلنجاب إال بناء على طلب 
مكتوب من الزوجين موقع عليه من طرفهما  بصفة قانونية ومرفق 

بنسخة من عقد الزواج مصادق على مطابقتها لألصل ووثيقة تثبت 
هوية الزوجين . يحدد نموذج الطلب املذكور بنص تنظيمي.

املادة 13

على  الطبية  املساعدة  تقنيات  من  تقنية  أية  ممارسة  تتوقف 
اإلنجاب على موافقة الزوجين الحرة واملستنيرة.

للنموذج  وفقا  كتابة  الزوجين  موافقة  التعبير عن  يتم  أن  يجب 
املحدد بنص تنظيمي بعد أن يقدم لهما املمارس، باللغة التي يتكلمان 
بها، جميع املعلومات املتعلقة باملخاطر على صحة األم وتلك املحتملة 
على املولود القادم وباحتماالت النجاح في الحاالت املماثلة  وبالتكلفة 
القانوني املنظم للمساعدة الطبية  التقريبية للعملية، وكذا باإلطار 

على اإلنجاب.

املادة 14

على  الطبية  املساعدة  تقنيات  من  تقنية  أية  ممارسة  يمكن  ال 
السلطة  قبل  من  قانونية  بصفة  بها  االعتراف  يتم  لم  ما  اإلنجاب 

الحكومية املختصة بعد استطالع رأي اللجنة االستشارية.

تحدد بنص تنظيمي الئحة تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب 
املعترف بها والتي ال يمكن أن تشمل، بأي حال من األحوال، املمارسات 

املمنوعة بموجب الباب الثاني من هذا القانون.

املادة 15

في احترام  الطبية على اإلنجاب  تقنيات املساعدة  يجب ممارسة 
لقواعد حسن اإلنجاز املحددة بنص تنظيمي بعد استطالع رأي اللجنة 

االستشارية.

الفرع الرابع

كيفيات ممارسة تقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب

املادة 16

يجب على املمارس، قبل القيام بأية تقنية من تقنيات املساعدة 
الطبية على اإلنجاب، العمل خصوصا على ما يلي:

- الحصول على الطلب املنصوص عليه في املادة 12 أعاله؛

-التحقق من هوية الزوجين؛

-التأكد من أن اللجوء إلى املساعدة الطبية على اإلنجاب مبرر بالنظر 
إلى هدفه كما هو محدد في املادة األولى أعاله، ومن استيفاء الزوجين 

للشروط املنصوص عليها في املادة 12 من هذا القانون؛

-عقد لقاء مع الزوجين قصد االطالع على العالجات التي سبق أن 
خضعا لها ومدهما بجميع املعلومات الطبية والعلمية املتعلقة بالتقنية 
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املقترحة، وال سيما تلك املنصوص عليها في املادة 13 من هذا القانون؛

-الحصول على موافقة الزوجين طبقا للمادة 13 من هذا القانون؛

الصحية  الحالة  لتقييم  الالزمة  الطبية  الفحوصات  -وصف 
للزوجين وللقيام باملساعدة الطبية على اإلنجاب.

يجب على الزوجين، أثناء عملية املساعدة الطبية على اإلنجاب، 
أن يشهدا كتابة بأن املمارس قد مدهما بجميع املعلومات املنصوص 
عليها في هذه املادة، وأن يقدما تعهدا خطيا إلبالغ املسؤول عن الوحدة 
أو املركز عن وفاة أي واحد منهما أو عن أي تغيير قانوني في هويتهما أو 
في عالقتهما الزوجية أو في مكان إقامتهما مع اإلدالء بنسخ من الوثائق 

املثبتة لذلك.

املادة 17

الوثائق  القيام بحفظ  املركز  أو  الوحدة  املسؤول عن  يجب على 
املنصوص عليها في املادة السابقة، وبشكل يضمن الحفاظ على سرية 

املعلومات املضمنة فيها.

وعالوة على ذلك، يجب عليه القيام بما يلي:

-تنسيق مختلف األنشطة املرتبطة باملساعدة الطبية على اإلنجاب؛

-السهر على احترام أعضاء الفريق التابع للوحدة أو للمركز، كل 
واحد في مجال اختصاصه، ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة 
لتطبيقه، وال سيما تلك املتعلقة بقواعد حسن اإلنجاز املنصوص عليها 

في املادة 15 أعاله؛

العاملون  يقدمها  التي  والخدمات  االستقبال  جودة  من  -التأكد 
باملركز أو بالوحدة؛

-حفظ السجالت املنصوص عليها في هذا القانون باألرشيف ؛

بتقرير  االعتماد،  سحب  طائلة  تحت  املختصة،  اإلدارة  -موافاة 
سنوي عن أنشطة الوحدة أو املركز، يكون مطابقا للنموذج املحدد 
بنص تنظيمي في أجل أقصاه ثالثة أشهر بعد انتهاء السنة التي يتعلق 

بها التقرير.

املادة 18

يجب على كل ممارس تدوين األعمال التي يقوم بها في إطار املساعدة 
الطبية على اإلنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس 

املحكمة االبتدائية املختصة ترابيا وكذا ممثل اإلدارة املختصة.

يجب مسك السجل املذكور من قبل املسؤول عن الوحدة أو املركز 

داخل املحالت التابعة لهذه الوحدة أو هذا املركز ووضعه رهن إشارة 
املمارس املعني. وال يمكن نقله خارج املحالت املذكورة إال في الحاالت 

املنصوص عليها في هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

يحدد نموذج السجل السالف ذكره بنص تنظيمي بعد استطالع 
رأي اللجنة االستشارية.

الباب الرابع

بعض األعمال املنجزة على األمشاج أو اللواقح

 أو األنسجة التناسلية

الفرع األول

التشخيص قبل الزرع

املادة 19

ال يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إال البحث عن 
األمراض التي ال يرجى شفاؤها واملحددة الئحتها بنص تنظيمي، وذلك 
قصد وقاية الطفل الذي سيولد من اإلصابة بها. ولهذه الغاية، ال يجوز 

نقل إال اللواقح السليمة وحدها.

ال يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع إال في إحدى الحاالت املبينة 
بعده ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك:

-عندما يعاين املمارس ويشهد بوجود احتمال كبير لدى الزوجين، 
بالنظر لسوابقهما العائلية، إلنجاب طفل مصاب بمرض جيني خطير 
شفاؤها  يرجى  ال  التي  األمراض  ضمن  التشخيص  إنجاز  عند  يندرج 

السالفة الذكر؛

-عندما يتم التحقق مسبقا من وجود اختالل أو عدة اختالالت، 
لدى أحد الزوجين أو لدى أحد أبويهما، تكون مسؤولة عن مرض خطير 
يتسبب في عجز سواء كان ظهوره متأخرا أو مبكرا ويمكن أن يهدد مبكرا 

حياة الطفل الذي سيولد.

وفي جميع األحوال، ال يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع املذكور إال 
بعد الحصول على ترخيص تسلمه اإلدارة املختصة بعد استطالع رأي 

اللجنة االستشارية.

املادة 20

خالفا ألحكام املادة 19 أعاله، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل 
الزرع عندما يكون الهدف منه التمكين من تطبيق عالج على اللقيحة.

و في هذه الحالة، ال يمكن إنجازه إال بتوفر الشروط املبينة بعده 
مجتمعة ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك :
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-إذا سبق للزوجين أن أنجبا طفال مصابا بمرض جيني يندرج عند 
إنجاز التشخيص ضمن األمراض التي ال يرجى شفاؤها السالفة الذكر، 

وأدى إلى وفاة هذا الطفل منذ السنوات األولى من حياته ؛

-عندما يمكن تحسين حظوظ حياة الطفل الذي سيولد عن طريق 
الرحم، بشكل حاسم من خالل تطبيق عالج على  إلى  اللقيحة  نقل 

اللقيحة ال يمس بسالمة جسمه.

وفي جميع األحوال، ال يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع املذكور إال 
بعد الحصول على ترخيص تسلمه اإلدارة املختصة بعد استطالع رأي 

اللجنة االستشارية.

املادة 21

عالوة على الشروط املنصوص عليها في املادتين 19 و20 أعاله، ال 
يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع، إال بناء على وصفة من املمارس 
الذي عاين وجود االختالل الجيني لدى الزوجين وشاركه في ذلك طبيب 

آخر أو أكثر مختص في علم الجينات.

وال يجوز إنجاز هذا التشخيص إال من قبل طبيب آخر مختص في 
علم الجينات معتمد لهذه الغاية من قبل اإلدارة املختصة غير الطبيب 
الذي أبدى رأيه حول هذا التشخيص وداخل مختبر للتحاليل الجينية 

الخلوية والجزئية معتمد خصيصا لهذا الغرض.

للمختبرات  املختصة  اإلدارة  طرف  من  الخاص  االعتماد  يمنح 
السالف ذكرها التي تستجيب للمعايير التقنية املحددة بنص تنظيمي 

بعد استطالع رأي اللجنة االستشارية.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح اعتماد األطباء املتخصصين في 
علم الجينات واالعتماد الخاص وكيفيات سحبهما وكذا الئحة املختبرات 

املعتمدة إلنجاز التشخيص قبل الزرع.

الفرع الثاني

حفظ اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية

املادة 22

ال يمكن أن يتم حفظ اللواقح إال بغرض مضاعفة حظوظ الحمل 
بواسطة نقلها داخل الرحم. ولهذه الغاية، يقرر الزوجان بتشاور مع 

املمارس، عدد اللواقح التي سيتم حفظها .

بلواقحهما االستفادة من  تم االحتفاظ  الذين  للزوجين  ال يمكن 
محاولة جديدة لإلخصاب األنبوبي قبل نقل هذه اللواقح إال إذا كانت 

هذه األخيرة غير قابلة للنقل.

يمكن االستمرار في حفظ اللواقح غير املستعملة، بناء على طلب 

مكتوب من الزوجين بغرض التمكن من اإلنجاب الحقا ملدة ال تتجاوز 
خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

املادة 23

ال يمكن حفظ األمشاج املأخوذة من الزوجين. ولهذه الغاية، يجب 
على املمارس استعمالها كاملة في عملية اإلخصاب.

غير أنه، إذا تعذر إجراء عملية أخذ أمشاج الزوجين بصفة متزامنة 
أحد  أمشاج  حفظ  للممارس  جاز  اإلخصاب،  عملية  إجراء  قصد 
الزوجين في انتظار أخذ أمشاج الزوج اآلخر، على أال تتجاوز مدة هذا 

الحفظ سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

املادة 24

يمكن لكل شخص يخضع لعالج من شأنه أن يمس قدرته على 
اإلنجاب أو يستعد للخضوع لهذا العالج،أو يحتمل أن تتأثر خصوبته 
بشكل مبكر، أن يلجأ إلى حفظ أمشاجه أو أنسجته التناسلية قصد 
استعمالها الحقا في إطار املساعدة الطبية على اإلنجاب وفقا ألحكام 

هذا القانون.

بناء على طلب  إال  التناسلية  ال يمكن حفظ األمشاج واألنسجة 
مكتوب من الشخص املعني أو من نائبه الشرعي إذا تعلق األمر بشخص 
قاصر أو بشخص خاضع إلجراء من إجراءات الحماية القانونية، وبعد 
أن يشهد طبيبه املعالج بناء على املعطيات العلمية املتوفرة بأن العالج 

املوصوف ملريضه من شأنه أن يمس قدرته على اإلنجاب.

املادة 25

املنصوص  الحالة  في  التناسلية  األنسجة  أو  األمشاج  يتم حفظ 
عليها في املادة 24 أعاله ملدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بناء على 

أسباب مشروعة تبرر هذا التجديد.

املادة 26

عند انصرام املدة املنصوص عليها في املواد 22 و23 و25 أعاله، 
يجب أن يتم إتالف اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية املحفوظة 
وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد أن 
يقوم املسؤول عن املركز أو الوحدة بإخبار الزوجين أو الشخص املعني 
باألمر بذلك ثالثة أشهر على األقل قبل انصرام املدة املذكورة، بواسطة 

رسالة مضمونة مع االشعار بالتسلم.

غير أنه، يمكن إتالف اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية قبل 
انصرام املدة املنصوص عليها في املواد 22 و23 و25 أعاله، وذلك بناء 
على طلب مكتوب من الزوجين املعنيين إذا تعلق األمر باللواقح أو، إذا 
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تعلق األمر باألمشاج واألنسجة التناسلية من الشخص املعني أو من 
نائبه الشرعي عند االقتضاء.

يجب أيضا إتالف اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية في حالة 
وفاة الشخص املعني إذا تعلق األمر باألمشاج واألنسجة التناسلية أو 
في حالة انحالل ميثاق الزوجية وفقا ألحكام مدونة األسرة إذا تعلق 
األمر باللواقح، وذلك بمجرد بلوغ هذا األمر إلى علم املسؤول عن مركز أو 

وحدة املساعدة الطبية على اإلنجاب.

يجب أن تتم كل عملية إتالف لألمشاج أو لألنسجة التناسلية أو 
للواقح بحضور ممثل النيابة العامة املختصة وممثل اإلدارة املختصة 
وأن تكون موضوع محضر يوقع عليه بصفة مشتركة املسؤول عن مركز 
أو وحدة املساعدة الطبية على اإلنجاب واملمارس الذي قام بعملية 

اإلتالف واملمثلين السالف ذكرهما.

املادة 27

يقوم املسؤول عن مركز أو وحدة املساعدة الطبية على اإلنجاب، 
واألمشاج  بــاللواقح  املتعلقة  البيانات  بحفظ  يتعلق  سجل  بمسك 
واألنسجة التناسلية وإتالفها يحدد نموذجه بنص تنظيمي. ويجب أن 
يرقم هذا السجل وأن يؤشر عليه من قبل اإلدارة املختصة ورئيس 
املحكمة االبتدائية املختصة ترابيا وأال يتم نقله خارج محالت هذه 
أو  القانون  في هذا  الحاالت املنصوص عليها  في  أو املركز إال  الوحدة 

النصوص املتخذة لتطبيقه.

وتبلغ لزوما البيانات املضمنة فيه إلى رئيس املحكمة املذكورة.

املادة 28

ال يمكن تحويل مكان اللواقح أو األمشاج أو األنسجة التناسلية 
خارج مركز أو وحدة املساعدة الطبية على اإلنجاب التي قامت بتلقيها.

غير أنه في حالة انقطاع نشاط هذا املركز أو الوحدة أو توقفه نهائيا، 
أو بطلب مكتوب من الزوجين أو الشخص املعني، يمكن تنقيل اللواقح 
أو األمشاج أو األنسجة التناسلية املحفوظة بهما إلى مركز آخر أو وحدة 
أخرى للمساعدة الطبية على اإلنجاب باملغرب يختارها الزوجان أو 
الشخص املعني ملواصلة حفظها خالل املدة املتبقية، بعد إدالء املركز 

املستقبل بموافقته القبلية.

املادة 29

يجب أن يتم حفظ اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية وتنقيلها 
من قبل مراكز أو وحدات املساعدة الطبية على اإلنجاب وفقا لقواعد 
حسن اإلنجاز املنصوص عليها في املادة 15 أعاله، وال سيما تلك التي 

تضمن جودة اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية وتتبع مسارها.

الفرع الثالث

استيراد اللواقح واألمشاج و األنسجة التناسلية وتصديرها

املادة 30

يمنع تصدير اللواقح واألمشاج واألنسجة التناسلية إلى الخارج وكذا 
استيراد اللواقح نحو التراب الوطني.

الوطني  التراب  التناسلية نحو  يمكن استيراد األمشاج واألنسجة 
بناء على ترخيص خاص تسلمه اإلدارة املختصة بعد استطالع رأي 
اللجنة االستشارية قصد االستجابة لطلب أحد األشخاص املشار إليهم 
في املادة 24 أعــــــــــاله الرامـــــــــــــي إلى مواصــــــلة حفـــــظ أمشـــــاجه أو أنسجته 

التناسلية ألغراض املساعدة الطبية على اإلنجاب.

واألنسجة  األمشاج  باستيراد  الترخيص  على  الحصول  يمكن  ال 
التناسلية، إال من طرف املراكز أو املؤسسات الصحية املعتمدة ملمارسة 
أنشطة املساعدة الطبية على اإلنجاب وحدها دون غيرها. ويسلم هذا 

الترخيص بالنسبة لكل عملية استيراد مرتقبة.

يجب أن يتم استيراد األمشاج واألنسجة التناسلية طبقا لقواعد 
حسن اإلنجاز املنصوص عليها في املادة 15 أعاله، وال سيما تلك التي 

تضمن جودة األمشاج واألنسجة التناسلية وتتبع مسارها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

الباب الخامس

اللجنة االستشارية للمساعدة الطبية على اإلنجاب

املادة 31

تتولى  اإلنجاب  على  الطبية  للمساعدة  استشارية  لجنة  تحدث 
ممارسة املهام املسندة إليها بموجب هذا القانون وبصفة عامة، إبداء 
رأيها حول كل مسألة تتعلق باملساعدة الطبية على اإلنجاب تحيلها إليها 

اإلدارة املختصة.

يحدد تكوين اللجنة االستشارية وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

املادة 32

يتم تعيين أعضاء اللجنة االستشارية ملدة 5 سنوات قابلة للتجديد 
مرة واحدة.

الوفاة أو االستقالة أو عند استحالة أداء مهامهم، يتم  في حالة 
تعويض أعضاء اللجنة االستشارية وفق نفس الكيفيات للمدة املتبقية 

من انتدابهم.
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املادة 33

يمارس أعضاء اللجنة االستشارية مهامهم بكل استقاللية. ويمنع 
عليهم التداول في رأي يخص وحدة أو مركزا للمساعدة الطبية على 
أشخاصا  يخص  أو  به  مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لهم  اإلنجاب 
يتكفلون بهم أو لهم معهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تربطهم بهم 

عالقة قرابة إلى غاية الدرجة الثانية.

تعتبر صفة عضو في هذه اللجنة شخصية وال يمكن تفويضها.

املادة 34

العقوبات  طائلة  تحت  االستشارية،  اللجنة  أعضاء  على  يجب 
املنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، حفظ 

سرية املعلومات التي قد تصل إلى علمهم بمناسبة قيامهم بمهامهم.

الباب السادس

البحث عن املخالفات ومعاينتها والعقوبات املطبقة عليها

الفرع األول

البحث عن املخالفات ومعاينتها

املادة 35

عالوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن املخالفات 
ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ومعاينتها، املفتشون 

املنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف اإلدارة.

يؤدي املفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص 
طائلة  تحت  املنهي  السر  بكتمان  ويلزمون  بها،  املعمول  التشريعية 
القانون  مجموعة  من   446 الفصل  في  عليها  املنصوص  العقوبات 

الجنائي.

املادة 36

يقوم املفتشون بمعاينة املخالفات ألحكام هذا القانون بواسطة 
محاضر لها نفس قوة إثبات محاضر ضباط الشرطة القضائية. وتسلم 
نسخة منها إلى مدير املؤسسة الصحية املعنية أو املسؤول عن املركز 

املعني.

إذا تمت معاينة مخالفة ألحكام هذا القانون، يجب على ضباط 
بذلك،  فورا  املختصة  اإلدارة  إشعار  واملفتشين  القضائية  الشرطة 
ألجل أن تقوم، بصفة تحفظية إذا اقت�صى األمر ذلك، بسحب اعتماد 
املؤسسة الصحية املعنية أو املركز املعني ملمارسة املساعدة الطبية 
على اإلنجاب واعتماد املمارسين التابعين للوحدة أو للمركز املعنيين، 

وتوجيه محضر معاينة املخالفة، فورا، إلى وكيل امللك املختص قصد 
تحريك املتابعات التي تبررها هذه املخالفة.

املادة 37

ألجل ممارسة مهامهم، يقوم املفتشون بمراقبة تقنية للمؤسسات 
الصحية واملراكز املعتمدة مرة واحدة في السنة على األقل، تهدف إلى 

التحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

أثناء القيام باملراقبة املذكورة، يمكن للمفتشين الولوج إلى محالت 
املركز أو الوحدة، بحضور املسؤول عن هذا املركز أو هذه الوحدة، 
ويمكنهم أيضا االطالع على السجلين املنصوص عليهما في هذا القانون 
وعلى امللفات الطبية، والحصول على كل وثيقة وأخذ نسخة منها، وتلقي 

كل معلومة أو تبرير، والقيام بالحجوزات طبقا ألحكام املادة 38 بعده.

املادة 38

دون اإلخالل بسالمة األمشاج واللواقح واألنسجة التناسلية، يمكن 
للمفتشين حجز جميع األجهزة أو املواد أو األشياء أو املنتجات أو الوثائق 
املفيدة، مع مراعاة إشعار وكيل امللك املختص بذلك داخل أجل 24 

ساعة.

يتم جرد األجهزة أو املواد أو األشياء أو املنتجات أو الوثائق فور 
حجزها بحضور املسؤول عن املركز أو الوحدة. يلحق الجرد بمحضر 
إلى  الجرد  ومن  املحضر  من  نسخة  تسلم  املكان.  عين  في  التفتيش 

املسؤول عن املركز أو الوحدة.

ترسل أصول املحضر والجرد داخل أجل 5 أيام املوالية إلعدادها 
إلى وكيل امللك املختص الذي يمكنه أن يلتمس من املحكمة في أي وقت 

رفع الحجز املذكور.

الفرع الثاني

العقوبات

املادة 39

تطبيق  دون  الفرع  هذا  في  عليها  املنصوص  العقوبات  تحول  ال 
العقوبات األشد املنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.

املادة 40

يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 
املمنوعة  املمارسات  بأحد  القيام  درهم،   1.000.000 إلى   500.000
بموجب املواد 4 و5 و7 من هذا القانون أو باستحداث لقيحة بشرية 
ألغراض تجارية أو صناعية أو ألغراض أخرى غير أغراض املساعدة 

الطبية على اإلنجاب كما ينظمها هذا القانون.
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املادة 41

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 
إلى 100.000 درهم، على:

للشروط  خرقا  اإلنجاب  على  الطبية  املساعدة  بتقنيات  -القيام 
املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة 12 أعاله؛

-القيام بتقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب دون الحصول على 
طلب من الزوجين معا وفقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة 12 أعاله أو 

دون تلقي موافقتهما وفقا ألحكام املادة 13 أعاله؛

ال  اإلنجاب  على  الطبية  املساعدة  تقنيات  من  تقنية  -ممارسة 
تتضمنها الالئحة املنصوص عليها في املادة 14 أعاله؛

-إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا ألحكام املادتين 19 و20 أعاله؛

في عملية  الزوجين  املأخوذة من  -عدم استعمال جميع األمشاج 
اإلخصاب خرقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 23 أعاله؛

أو  الخارج  إلى  التناسلية  واألنسجة  واألمشاج  اللواقح  -تصدير 
استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، خالفا ألحكام املادة 30 أعاله.

املادة 42

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 
50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على:

-القيام بتقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب داخل أماكن أخرى 
من غير مركز خاص للمساعدة الطبية على اإلنجاب معتمد أو وحدة 
معتمدة،  صحية  ملؤسسة  التابعة  اإلنجاب  على  الطبية  للمساعدة 
وفقا ألحكام املادة 8 من هذا القانون أو من قبل أي شخص ليست له 
صفة ممارس معتمد وفقا ألحكام املادة 9 من هذا القانون أو مخالفة 

للتحديدات الواردة في اعتماده؛

-القيام بتقنيات املساعدة الطبية على اإلنجاب خرقا لقواعد حسن 
اإلنجاز املنصوص عليها في املادة 15 أعاله؛

-إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا ألحكام املادة 21 أعاله؛

التناسلية خرقا  األنسجة  أو  األمشاج  أو  اللواقح  بحفظ  -القيام 
ألحكام املواد 22 و24 و25 و26 من هذا القانون؛

-القيام بتحويل مكان اللواقح أو األمشاج أو األنسجة التناسلية أو 

بتنقيلها خرقا ألحكام املادتين 28 و29 أعاله؛

-القيام باستيراد األمشاج أو األنسجة التناسلية خرقا ألحكام املادة 
30 من هذا القانون.

املادة 43

دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في املادتين 41 و42 أعاله، 
يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 
بالتزاماته  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ممارس أخل 
املنصوص عليها في املادة 16 أعاله أو أغفل تدوين أعمال املساعدة 
الطبية على االنجاب التي قام بها في السجل الخاص املنصوص عليه في 

املادة 18 أعاله.

ويعاقب بنفس العقوبة املسؤول عن مركز أو وحدة املساعدة الطبية 
على اإلنجاب الذي أخل بالتزاماته املتعلقة بحفظ الوثائق املنصوص 
عليها في املادة 16 أعاله أو بمسك السجلين وفقا ألحكام الفقرة الثانية 

من املادة 18 أعاله وأحكام املادة 27 أعاله.

املادة 44

في الحاالت املنصوص عليها في املادتين 40 و41 أعاله، تأمر املحكمة 
باملنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في امليدان الطبي أو ذي صلة بهذا 
امليدان ملدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي تم 

فيه تنفيذ العقوبة.

ويطبق هذا املنع دون االخالل بالعقوبات الصادرة عن اإلدارة أو عن 
الهيئات املهنية التي يمكن أن تترتب عن املخالفة.

املادة 45

ال تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا ألحكام املادتين 40 و41 
أعاله، أحكام الفصل 55 من مجموعة القانون الجنائي املتعلقة بوقف 

تنفيذ األحكام.

املادة 46

في حالة العود، ترفع العقوبات املنصوص عليها في هذا الفرع إلى 
الضعف.

ويعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم 
نهائي بعقوبة من أجل إحدى املخالفات املنصوص عليها في هذا الفرع، 
ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�صي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك 

العقوبة أو تقادمها.

ألجل تقرير العود، تعد مخالفات مماثلة جميع املخالفات املنصوص 
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عليها في هذا الفرع.

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية

املادة 47

تتوفر املراكز واملؤسسات الصحية التي تمارس أنشطة املساعدة 

الطبية على اإلنجاب في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على 

أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ألجل 

االمتثال ألحكامه وألحكام النصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 48

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة 

الرسمية.

غير أن أحكام هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية 

بالجريدة  النصوص  هذه  نشر  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  تدخل 

الرسمية.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  أوراق إثبات الحضورأوراق إثبات الحضور
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