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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة شؤون المرأة 
والطفل بشأن قرار مجلس 
النواب حول قرار مجلس 

مشروع الشورى بخصوص 
قانون بشأن حماية األسرة من 
العنف )المعد في ضوء 
االقتراح بقانون المقدم من 

 .مجلس النواب(
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 م2015مايو  7 :التاريخ

 

  التقريـر األول للجنـة شؤون المرأة والطفل

 حول 

بشأن حماية مشروع قانون قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن 
 (النواب االقتراح بقانون المقدم من مجلس)المعد في ضوء األسرة من العنف 

 

 :مقدمــة
 

 521) مـرق ورىـس الشـالي رئيس مجلـمع شؤون املرأة والطفل كتاباستلمت جلنة       

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة م، 2151أبريل  51( املؤرخ يف 5د  4ص ل م ط / ف 

مشروع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن بدراسة ومناقشة 

) المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  بشأن حماية األسرة من العنفقانون 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة (الشورىمجلس 

 اجمللس. ليتم عرضه على  هبشأن
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 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

من  األول العادي خالل دور االنعقاد -تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور  (1)
 ات التالية:يف االجتماع -رابع الفصل التشريعي ال

 التاريخ االجتماع الرقم  

 م2151أبريل  22 العاشر 1

 م2151مايو  6 الثاين عشر 2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

 مرفق(). مشروع القانون املذكور -

مقارنة بني قرار جملس النواب وقرار جملس الشورى املعد من قبل املستشار  جدول -
 .)مرفق(القانوين املساعد

 

  اللجنة من األمانة العامة باجمللس: اجتماعاتشارك يف 

 مساعد بالمجلـس. ونيـار قانـمستش   األستاذة ميادة مجيد معارج .1
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 :توىل أمانة سر اللجنة 

 .أمين سر اللجنة  أمل عبداهلل محمد  السيدة. 1

 أمين سر لجنة بالمجلس.  . السيد جواد مهدي محفوظ2

 

 ثانيــاا: رأي اللجنة:

ــــ   ــــذي يت ــــة مشــــروع القــــانون موضــــوع الدراســــة والبحــــث ال لف فضــــال  عــــن أناقشــــت اللجن

، ونظم الباب ةا عام، تضمن الباب األول أحكام  ( أبواب1( مادة ضمن )24باجة من )الدي

الـــث بتـــداب  باللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف األســـري، واخـــت  البـــاب الثالثـــاين مـــا يتعلـــق 

، كما عاجل الباب الرابع التداب  اجلنائية املتعلقـة بـالعنف األسـري، أمـا مكافحة العنف األسري

 .الباب اخلامس فقد ضم أحكاما  ختامية

 كافــــةة علــــى  ب مــــن خــــالل املوافقــــوقـــد  نــــت اللجنــــة املوقــــف الــــداعم للســــادة مبجلــــس النــــوا 

على مواد املشروع عدا  املـادة ( مادة 56)والبالغ عددها اليت أقرها جملس الشورى  التعديالت

 .(( بعد إعادة الرتقيم )املستحدثة مبوجب قرار جملس الشورى51)

واستعرضـــت اللجنـــة قـــرار جملــــس النـــواب القاضـــي باملوافقـــة علــــى  يـــع تعـــديالت جملــــس  

( بعـد 51رار جملس الشورى خبصوص مادة واحدة وهي املـادة )الشورى، وعدم املوافقة على ق

"مـ  عـدم اإللــالل إعـادة الرتقـيم )املسـتحدثة مبوجـب قــرار جملـس الشـورى( والـيت تـن  علــى 

يعاقـ  بــالحبس  -1لــر : آبأيـة عقوبـة أشــد يـنه عليهــا قـانون العقوبــات أو أي قـانون 



301 
 

رزكــ  اكــل مــن  ن العقــوبتين والغرامــة التــي ال زجــاوا لمســمائة دينــار أو ب حــدى  ــازي

ـــذاء جســـدياا أو جنســـياا.  ززيـــد علـــ   يعاقـــ  بغرامـــة ال زقـــل عـــن مائـــة دينـــار وال -2إي

، وقـد ححـور  لمسمائة دينار كل من ارزك  فعـالا أدى الـ  إيـذاء نفسـي أو اقتصـادي."

عــدم  بســبب األذى النفســيحتفــجم جملــس النــواب املــوقر علــى املــادة يف إــعوبة قيــا  وإثبــات 

القــانون يــؤثر يف مشــروع ؛ املــ ر الــذي ارتــأت اللجنــة أنــه ال وجــود متصصصــني يف هــذا اجملــال

ن األذى النـــاتن عـــن العنـــف ال أ، خاإـــة رةداخـــل األســـــ العنـــفمكافحـــة الـــذي سيســـاهم يف 

 ثباهتا. إمن السهل  أخرى( فقط بل له عدة أوجه يذاء النفسياإليقتصر على )

( بعد إعادة الرتقيم )املستحدثة مبوجـب قـرار جملـس 51املادة )تباحثت اللجنة حول و 

الشورى(، وتبودلت بشأهنا وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنـة واملستشـار القـانوين املسـاعد 

القـانون  مشـروعواد الـواردة يف بـاب العقوبـات مـن امل إىل أن لشؤون اللجان ، وخلصت اللجنة

العقوبـات املقـررة عليهـا واليـات حتريـ  و نف األسري قد مشلت بشكل واضح وإريح أنواع الع

( بعــد إعــادة 52( بعــد إعــادة الرتقــيم، و)56، وذلــ  يف املــواد املســتحدثة: )اجلنائيــة ىالــدعو 

 ( بعد إعادة الرتقيم.51الرتقيم، و)

( 51بعـــدم تضـــمني املـــادة املســـتحدثة ) اللجنـــة علـــى توإـــية جملـــس النـــواب وافقـــتو  

ن املــادة بتفاإــيلها م طـــاة إ إذ ؛لــن  ــل مبضــمونه  ن حــذفهاإحيــث ضــمن مشــروع القــانون 

، لذا ومن منطلق املسؤولية فـنن اللجنـة باب العقوباتوحتديدا يف  هذا املشروع بقانونمبوجب 

 لعنــفاجلهــود يف ســبيل التصــدي لر كافــة تضــافضــرورة إإــدار هــذا القــانون وذلـ  ب تؤكـد علــى
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سـيوفر  هـذا القـانون مـن  ايـة  وماق األسرة ؛ من أجل احلفاظ على مكتسبات وحقو األسري

 .األمن واالستقراردعائم  هلالألسرة وحيفجم 

إبراز اهلدف األساسي من هذا القانون وهو على يف هذا اجلانب اللجنة  تؤكدكما 

وحقوق الوالدين  "حفجم مكانة األسرة و اية أفرادها دون املسا  بأسس الوالية لرب األسرة

"  من متطلبات الرتاحم والتواد بني أفرادها مبوجب ما تقتضيه أحكام الشريعة االسالميةو 

اهلادفة يف جمال احلماية من العنف األسري  لتوعويةبرامن ابنعداد عالم تفعيل دور اإلخالل 

 أفراد األسرةوحتقيق احلماية لكافة  األسري حلد من العنفحمددة للمسامهة يف ا ضمن ضوابط

 .نفاذ مبا يكفل حسن  وتأهيل وتدريب اجلهات اليت ستتوىل تنفيذ القانون

 التيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: ثالثـاا: 

( مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس الشــورى، اتفقــت اللجنــة علــى اختيــار  11إعمــاال  لــن  املــادة )
 كل من :

 .أصليـاامقرراا الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل            .1

 .امقرراا احتياطيـا     الدكتور محمـد علـي حسن  .2

 

 

 

 رابعاا: زوصية اللجنة :
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مشـــروع القـــانون، فـــنن أثنـــاء دراســـة  دار مـــن مناقشـــات ومـــا أبـــدي مـــن اراءيف ضـــوء مـــا      
 مبا يلي: اللجنة توإي

 

( بعــد إعــادة 11الموافقــة علــ   المــادة )بعــدم الموافقــة علــ  قــرار مجلــس النــواب   -

 .  وفقا للجدول المرفقالترقيم )المستحدثة بموج  قرار مجلس الشورى(

 

 

 

 واألمر معروض عل  المجلس الموقر الزخاذ الالام         

 

 

 

  الة رمزي قريصة                                فاطمة عبدالجبار الكو جي 

 رئيس اللجنة                                        نائ  رئيس اللجنة    
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 ( بعد إعادة الرتقيم )املستحدثة مبوجب قرار جملس الشورى(51جدول خبصوص املادة )

 من مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف

 بقانون املقدم من جملس النواب()املعد يف ضوء االقرتاح 

 زوصية اللجنة  قرار مجلس النواب  شورىمجلس ال قرار نه المادة كما ورد من الحكومة

 مادة مستحدثة

 ( بعد إعادة الترقيم11مادة )

 

 

 

 ال يوجد

 مادة مستحدثة

 ( بعد إعادة الترقيم11مادة )

 

م  عدم اإللالل بأية عقوبة أشد 
العقوبات أو أي ينه عليها قانون 

 قانون ألر :

 مادة مستحدثة

 ( بعد إعادة الترقيم11مادة )

 

 (11عدم الموافقة عل  المادة ) -
)المستحدثة  بعد إعادة الترقيم

  بموج  قرار مجلس الشورى(

 مادة مستحدثة

 ( بعد إعادة الترقيم11مادة )

 

علـ  قـرار مجلـس النـواب  الموافقـة
( 11بعـــدم الموافقـــة علـــ  المـــادة )

بعـــــد إعـــــادة التـــــرقيم )المســـــتحدثة 
بموجــــ  قــــرار مجلــــس الشــــورى(  
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 زوصية اللجنة  قرار مجلس النواب  شورىمجلس ال قرار نه المادة كما ورد من الحكومة

يعاق  بالحبس والغرامة التي  -1
ال زجاوا لمسمائة دينار أو 

كل من  ب حدى  ازين العقوبتين 
 ارزك  إيذاء جسدياا أو جنسياا.

يعاق  بغرامة ال زقل عن  -2 
مائة دينار وال ززيد عل  لمسمائة 
دينار كل من ارزك  فعالا أدى ال  

 إيذاء نفسي أو اقتصادي.

 

 وإعادة زرقيم المواد التالية. وإعادة زرقيم المواد التالية. 
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص 
مشروع قانون بتعديل المادة 

( 55القانون رقم )( من 5)
م بإنشاء صندوق 6002لسنة 

العمل )المعد في ضوء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس 

 .النواب(

 

 

 

 



331 
 

 

 

 م2112أبريل  27التاريخ : 

 ( خبصوص   55تقريـر  جلنـة اخلدمات رقم ) 

 )  (مشروع قانون رقم )  ( لسنة 

 صندوق بإنشاء 2116( لسنة 12)( من القانون رقم 1بتعديل املادة )
 العمل.

 الفصل التشريعي الرابع -دور االنعقاد العادي األول 
 

 :مقدمــة

 

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 2151مارس  11بتاريخ  

( إلى 5د 4/ ص ل خ ت / ف 556الصالح رئيس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

( من 2( لسنة )  ( بتعديل المادة )مشروع قانون رقم )  لجنة الخدمات بخصوص 

على أن تتم دراسته وإبداء  ،العملإنشاء صندوق ب 2112( لسنة 27القانون رقم )

المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في 

 موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.  
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 إجراءات اللجنة:: أوالا 

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف 

تدارستتتل انة اتتتر انبقتتتر ا مذتتت ا   انبتتتعق ر اتتتد د ر ا انذتتت د اننتتت د  ا    بتتت   (3)
 انفص  انتقريند انرامع اد ا  تب ع ل انت نير:

 ـخــالتاري رقم االجتماع الرقم

 م12/14/2151 21 5

 م51/14/2151 25 2

 م21/14/2151 21 1

 م22/14/2151 21 4

 

اطةنتتتل انة اتتتر دراتتت   دراستتتتئ  عةتتتل ان رتتت ال انبتنةذتتتر بقتتتر ا انذتتت ا   ب  تتت ا  (4)
 انمحث  اندراسر  انتد اقتبةل عةل ب  يةد:

انرد  اندست ر   انذ ا اد نة ار انقؤ   انتقرينير  انذ ا اير مقأ  بقر ا  -
 انذ ا  .)برال(

 رد   زارة اننب . )برال( -

 )برال(قرار ب ةس انا اب  براذ ته.  -

  مدع ة ب  انة ار ق رك اد ا تب عئ : (5)

 حيث ح ر ق  ب : وزارة العمل -أ 
 وكيل وزارة العمل.    السيد صبـاح سالـم الدوسـري      .1
 مستشار سوق العمل.             السيد جمال عبدالوهاب قاروني .2
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 المستشار القانوني.     الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن .3

 

 :حيث ح ر ق  ب  صندوق العمل )تمكين( -ب 

 ئيس التنفيذي لدعم القطاع الخاص.نائب الر         السيد محمد بوجيري .1
 مدير قسم خدمات العمالء.        يالسيد يوسـف علـ .2

 صندوق العمل. السيد علي بن محمد الخليفة .3

 مدير الشؤون القانونية.        السيد زهير حسن مكي .4

 م نب ةس: قب  ق رك اد ا  تب ا ب  ا ب ار انن بر (6)

 المستشار القانوني المساعد.      راديـداهلل العـي عبالسيد علـ .1
 الباحثة االجتماعية.      ـدالسيدة منى إبراهيم العيـــ .2

 

 دبي  سر انة ار.السيد أيوب علي طريف ت نل دب ار سر انة ار  (7)

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: )مرفق(
ا
 ثانيـ

ل ن ار انقؤ   انتقرينير  انذ ا اير إنل سالبر بقر ا انذ ا   ب  انا حيتي  ااتئ 
 اندست رير  انذ ا اير.

 

ا: رأي 
ا
 )مرفق( :وزارة العملثالثـ



331 
 

مياتتل انتت زارة ت ااذئتت  بتتع انتنتتدي  انبذتتتترم انتتع  د تتراو ب ةتتس اناتت اب انبتتت قر    

ببةقتر انمحتري  ترقتي  سيق   ب  حتل ا تحت دال اناذ ميتر انتتد تبرت  عبت   حيث إاه 

 ا ع    انعي  يبرة   عب   انذط ا ا هةد اد ب ةس إدارة صاد ل اننب .

قب  دقدل ان زارة مأ  انح  ر بةّحر ح نًي  إنل هعا انتندي  اد ظ     د دقرر بت   
اننب نيتتر انصتت در م نبرستت م  نبتت دة انر باتتر بتت  قتت ا   اناذ متت لاتحتت د اذتت مد منتتد تنتتدي  ا

 تنديالتتته   انتتتد قّرستتل بمتتدد انتندديتتر اناذ ميتتر عةتتل  2112( نستتار 11مذتت ا   رقتتم )
احتتت  يستتتب  ناذتتتت متي  اتتتأقرر  متقتتتقي  اتحتتتت د اذتتت مد  حيتتتث تتتتتم تقتتتقي  ا تحتتت د انحتتتتر 

( بتتت  انذتتت ا   رقتتتم 6/4ناذ متتت ل عبتتت   انمحتتتري   ا بتتتر انتتتع  يتطةتتتب تنتتتدي  انبتتت دة )
بع ا تح د انن م اتد ترقتي  آاف انعقر  حيث يق رك هعا ا تح د  2116( نسار 51)

   هت  بت  ي تب  تبريت   بيتع انصتاد لببرةد عب   انذط ا ا هةد اد ب ةتس إدارة 
 عب   انمحري  اد هعا انب ةس  نةدا ا ع  بص ن  اننب  .

ا:رابع
ا
 :صندوق العمل )متكني(رأي  ـ

ه مي  انصتاد ل ت ااذته بتع انتنتدي  انبذتترم انتع  د تراو ب ةتس انات اب انبت قر   دات 
مئتتتعا انتنتتتدي  ستتتيق   بتتت  حتتتل ا تحتتت دال اناذ ميتتتر انتتتتد تبرتتت  عبتتت   ببةقتتتر انمحتتتري  
 ترقي  ا ع    انعي  يبرة   عب   انذط ا ا هةد اد ب ةس إدارة صاد ل اننب .

ا: رأي اللجنة:خامس
ا
 ـ

تدارسل انة ار بقر ا انذ ا     تم دنل مقأاه   ئ ل اناظر ب  قم  
 نذ ا اد انبس عد م نب ةس.دع    انة ار   انبستق ر ا
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   ر ب  ب دتي   اصل انب دة ا  نليتأنف انبقر ا مذ ا   ا ال ع  انديم 
 6002( نسار 55( ب  انذ ا   رقم )5عةل د  يستمد  ماص انفذرة )د( ب  انب دة )

( 5مب  ب انماد ) -يق   نالتح دال اناذ مير  بند اننب   اص مإاق   صاد ل 
مدً  ب  اقتص ر حل   اننب  صاد لب ةس إدارة نانحل اد ترقي  ع  ي   -باه

انترقي  عةل ا تح د انن م ناذ م ل عب   انمحري   بع مي   ان ئر انتد تراع دب بئ  
ق ئر تت نل اختي ر   ب ةس ان زرا  هد ( 5  4  3) انما دانترقيح ل انبعق رة اد 

 .انر اير ب دة تافيعير  ايب     ل انب دة ببرةد ق   ئر

ان دير م نعقر داه حي  تدارسل انة ار نةبقر ا مذ ا   انبعق ر استأاسل 
مرد  ن ار انقؤ   انتقرينير  انذ ا اير م نب ةس   مرد  انحق بر انب قرة  هيار 

قب  اطةنل عةل رد  ب ةس  انتقريع  ا ات   انذ ا اد ان اردي  مبقر ا انذ ا  
 زارة اننب    هد: انة ار   دعتئ ستأاسل مبراي ل ان ئ ل انتد ا    انا اب  براذ ته

 .صاد ل اننب  "تبقي "

 انبستق ر با قق ل دع    انة ار    براي ل ان ئ لمند ا طالا عةل 
 ؛انب ااذر عةل بقر ا انذ ا  انة ار  ترىانذ ا     نبقر ا  انذ ا اد انبس عد

نمحرياد ب  بمدد انتنددير اد إاق   انت اال بع ب  قرسه انبقرا ا يحذل م عتم رو
( ب  انبرس م مذ ا   رقم 8ا تح دال اناذ مير ننب   انمحري  مب  ب دحق م انب دة )

متندي  منض دحق م ق ا   اناذ م ل اننب نير انص در م نبرس م  6022( نسار 35)
   تطميل بمدد تق اؤ انفرص انع  اص عةيه دست ر 6006( نسار 33مذ ا   رقم )

ةقر انمحري    حل انبق رقر مي  ا تح دال اناذ مير اد تبري  عب   انمحري  بب
 اننب  نتحذيل انبصةحر انن بر. صاد لمب ةس إدارة 
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مشروع قانون رقم )  ( اد     ق  عنك ترى انة ار انت صير م نب ااذر عةل 
إنشاء صندوق ب 2006( لسنة 57( من القانون رقم )5لسنة )  ( بتعديل المادة )

 .العمل

 

 
ا
 :مقرري املوضوع األصلي واالحتياطياختيار  :اسادس

( بتتت  انالاحتتتر انداخةيتتتر نب ةتتتس انقتتت رى  اتفذتتتل  11إعبتتت ً  نتتتاص انبتتت دة ) 
 انة ار عةل اختي ر ق  ب :

 مقرًرا أصليـًا.  سعادة األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور .1

  مقرًرا احتياطًيا.  سعادة األستاذ نــوار علــي المحمـــود .2
 

اسابع
ا
 توصية اللجنة:  :ـ

 انبقتتتتر ااتتتتد  تتتت   بتتتت  دار بتتتت  با ققتتتت ل  بتتتت  دمتتتتد  بتتتت  آرا  دراتتتت   دراستتتتر 
 مذ ا    اإ  انة ار ت صد مب  يةد:

( مـن القـانون 2الموافقة على مشروع قانون رقم )  ( لسـنة )  ( بتعـديل المـادة ) -
 العمل.إنشاء صندوق ب 2112( لسنة 27رقم )

 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق. -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
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 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                     نوار علي احملمود

 رئيس جلنة اخلدمـات                            نائب رئيس جلنة اخلدمات
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسم  المشروع 

 

 قم )  (مشروع قانون ر 
 املادةلسنة )  ( بتعديل 

رقم  قانون( من ال7)
 6002( لسنة 75)

 بننشاء إندوق العمل.

 

 مسم  المشروع

 

مشروع قانون رقم )  ( 
( بتعديل املادة لسنة )  

رقم  ( من القانون7)
 6002( لسنة 75)

 بننشاء إندوق العمل.

 

 مسم  المشروع

 

املوافقة على مسمى  -
مشروع القانون كما 
ورد من احلكومة دون 

 تعديل.
 

 

 

 مسم  المشروع

 

مشروع قانون رقم )  ( 
( بتعديل املادة لسنة )  

رقم  ( من القانون7)
 6002( لسنة 75)

 العمل.بننشاء إندوق 
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

قـــــــــرر اجمللـــــــــس حـــــــــذف   -
العمـل يف القطـاع  قانون

األهلــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــادر 
( 62بالقــــــــــانون رقــــــــــم )

؛ وذلـــــ  6006لســـــنة 
اكتفــــــــاء  بــــــــنيراد قــــــــانون 
التــــــــــــأمني االجتمــــــــــــاعي 
الصادر مبوجـب املرسـوم 

( 62بقـــــــــــــانون رقـــــــــــــم )
 . 0752لسنة 

 الديباجة

املوافقــــة علــــى الديباجــــة   -
كمــا وردت يف املشــروع 

 بقانون.
عـــدم املوافقـــة علـــى قـــرار  -

ـــــــس النـــــــواب املـــــــوقر  جمل
قــــــانون العمــــــل  ذفبــــــ

ــــــــــــــي  يف القطــــــــــــــاع األهل
الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم 

 .6006( لسنة 62)
اخلطــــأ املــــادي  تصــــحيح -

يف قــــرار جملـــــس النـــــواب 

 الديباجة
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نه الديباجة بعد التعديل 

حنـــــن  ــــــد بــــــن عيســــــى ال 
خليفــة                ملــ  

 مملكة البحرين.

بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى 
 الدستور،

بنعـــــادة إـــــيا ة الفقـــــرة 
 . األخ ة من الديباجة

 

 

 نه الديباجة بعد التعديل

ــــن عيســــى ال   حنــــن  ــــد ب
خليفــة                ملــ  

 مملكة البحرين.

بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى 
 الدستور،
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

حنـــــن  ــــــد بــــــن عيســــــى ال 
خليفــة                ملــ  

 مملكة البحرين.

بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى 
 الدستور،

ـــــــــــــأمني  وعلـــــــــــــى قـــــــــــــانون الت

ـــــــــــــأمني  وعلـــــــــــــى قـــــــــــــانون الت
االجتمــــــــــــــــــــاعي الصــــــــــــــــــــادر 

( 62باملرســوم بقــانون رقــم )
 وتعديالته، 0752لسنة 

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 75وعلــــى القــــانون رقـــــم )
بننشـــــــــــــــاء  6002لســـــــــــــــنة 

ـــــــــــــأمني  وعلـــــــــــــى قـــــــــــــانون الت
االجتمــــــــــــــــــــاعي الصــــــــــــــــــــادر 

( 62باملرســوم بقــانون رقــم )
 وتعديالته، 0752لسنة 

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 75وعلــــى القــــانون رقـــــم )
بننشـــــــــــــــاء  6002لســـــــــــــــنة 

 

 

حنـــــن  ــــــد بــــــن عيســــــى ال 
 خليفــة                ملــ 

 مملكة البحرين.

بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى 
 الدستور،

ـــــــــــــأمني  وعلـــــــــــــى قـــــــــــــانون الت
االجتمــــــــــــــــــــاعي الصــــــــــــــــــــادر 

( 62باملرســوم بقــانون رقــم )
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

االجتمــــــــــــــــــــاعي الصــــــــــــــــــــادر 
( 62باملرســوم بقــانون رقــم )

 وتعديالته، 0752لسنة 

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 75وعلــــى القــــانون رقـــــم )
بننشـــــــــــــــاء  6002لســـــــــــــــنة 

 إندوق العمل،

 إندوق العمل،

 

 

 

 

 

 

وجملــــس  النــــوابأقــــر جملــــس 

 إندوق العمل،

وعلــــ  قــــانون العمــــل فــــي 
 لـــــي الصـــــادر القطـــــاع األ

( لســنة 63بالقــانون رقــم )
  المعدل بالقانون 2102
  2102( لسنة 60رقم )

أقــر جملــس الشــورى وجملـــس 
النــواب القــانون اصه نصــه، 
 وقد إدقنا عليه وأإدرنا :

 وتعديالته، 0752لسنة 

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 75وعلــــى القــــانون رقـــــم )
بننشـــــــــــــــاء  6002لســـــــــــــــنة 

 إندوق العمل،

ـــــــــى قـــــــــانون العمـــــــــل يف  وعل
ــــــــي الصــــــــادر  القطــــــــاع األهل
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وعلــــ  قــــانون العمــــل فــــي 
القطـــــاع األ لـــــي الصـــــادر 

( لســنة 63بالقــانون رقــم )
  المعدل بالقانون 2102
  2102( لسنة 60رقم )

وجملـــس  أقــر جملــس الشــورى
النــواب القــانون اصه نصــه، 
 وقد إدقنا عليه وأإدرنا :

القانون اصه نصه،  شورىال
 وقد إدقنا عليه وأإدرنا :

 

( لســــنة 62بالقــــانون رقــــم )
، املعــــــدل بالقــــــانون 6006

 ،6002( لسنة 60رقم )

 

أقــر جملــس الشــورى وجملـــس 
النــواب القــانون اصه نصــه، 
 وقد إدقنا عليه وأإدرنا :

 المادة األول  المادة األول  (5المادة  )

  قــــــــــــرر اجمللــــــــــــس

 المادة األول 

املوافقة على قـرار جملـس  -

 المادة األول 
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 التشكيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصه:
حــــــذف الفاإــــــلة بعــــــد   -

كلمـــة )مرســـوم( وكلمـــة 
)يشــــــــــــكل( يف الفقــــــــــــرة 

 الثانية من املادة.
 

ـــــارة )علـــــى أن  - ـــــ  عب ت ي
الخاضــعين يكونــوا مــن 

لقـــــــــــــــــــــــانون التـــــــــــــــــــــــأمني 
االجتمــــــــــاعي الصــــــــــادر 
باملرســـــــوم بقـــــــانون رقـــــــم 

( 0752( لســـــــنة 62)

ذف بــــــالنــــــواب املــــــوقر 
الفاإـــــــــلة بعـــــــــد كلمـــــــــة 
)مرســـــــــــــــــــوم( وكلمــــــــــــــــــــة 
)يشــــــــــــكل( يف الفقــــــــــــرة 

 الثانية من املادة.
املوافقة على قـرار جملـس  -

ت يــــــــ  ب النــــــــواب املــــــــوقر
عبـــارة )علـــى أن يكونـــوا 

لقــانون الخاضــعين مــن 
التــــــــــــأمني االجتمــــــــــــاعي 
الصادر باملرسوم بقانون 

( لســـــــــــــــــنة 62رقـــــــــــــــــم )

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف البنــــــد اخلــــــامس مــــــن 
الفقـــــــــــــــــرة إىل العبـــــــــــــــــارة 

)عل  أن يكونوا التالية:
مـــن البحـــرينيين الـــذين 
يســـددون اشــــتراكازهم 
ــــانون  ــــا ألحكــــام ق وفقا
ـــــــأمين االجتمـــــــاعي  الت
وم الصـــــــــادر بالمرســـــــــ
( 22بقــــــــانون رقـــــــــم )

 .0793لسنة 
 

ـــــــــــــــــــــــــــد 0752 ( يف البن
اخلـــامس مـــن الفقـــرة إىل 

)علــ  أن العبـارة التاليـة:
مــن البحــرينيين يكونــوا 

ـــــــــــــذين يســـــــــــــددون  ال
ــــــــــــا  اشـــــــــــتراكازهم وفقا
ألحكام قـانون التـأمين 
االجتمــــــاعي الصــــــادر 
بالمرســوم بقــانون رقــم 

 .0793( لسنة 22)
وعلــــ  ذلــــص يكــــون نــــه 

 المادة بعد التعديل:
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلــــ  ذلــــص يكــــون نــــه 
 المادة بعد التعديل:

يســــــتبدل بــــــن  الفقــــــرة )أ( 
( مــن القــانون 7مــن املــادة )

 6002( لســــــنة 75رقــــــم )
بننشـــــــاء إـــــــندوق العمـــــــل  

 الن  اصه:

للصــندوق جملــس  ( يكــون )أ
إدارة يشكل مبوجب مرسوم 

يســــــتبدل بــــــن  الفقــــــرة )أ( 
( مــن القــانون 7مــن املــادة )

 6002( لســــــنة 75رقــــــم )
بننشـــــــاء إـــــــندوق العمـــــــل  

 الن  اصه:

( يكــون للصــندوق جملــس  )أ
إدارة يشكل مبوجب مرسوم 
من تسعة أعضاء مـن بيـنهم 
رئــــيس اجمللــــس علــــى النحــــو 

 التايل:
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

يكــــــــون للصــــــــندوق  -أ 
جملــــــــــــــــس إدارة يشــــــــــــــــكل، 

 

 

يســــــتبدل بــــــن  الفقــــــرة )أ( 
( مــن القــانون 7مــن املــادة )

 6002( لســــــنة 75رقــــــم )
بننشـــــــاء إـــــــندوق العمـــــــل  

 الن  اصه:

للصــندوق جملــس  ( يكــون )أ
مبوجــــــــــــب  يشــــــــــــكل إدارة 

مــن تســعة أعضــاء  مرســوم 

من تسعة أعضاء مـن بيـنهم 
رئــــيس اجمللــــس علــــى النحــــو 

 التايل:

عضـــــوان يســـــميهما  -0
 جملس الوزراء.

عضو يسميه جملس  -6
 التنمية االقتصادية.

ثالثـــــة أعضـــــاء يـــــتم  -6
ــــــــــــــارهم مــــــــــــــن بــــــــــــــني  اختي
مرشـــــحني تســـــميهم  رفـــــة 

 جتارة وإناعة البحرين.
عضــــو يــــتم اختيــــار   -2

عضـــــوان يســـــميهما  -0
 جملس الوزراء.

عضو يسميه جملس  -6
 التنمية االقتصادية.

ثالثـــــة أعضـــــاء يـــــتم  -6
ــــــــــــــارهم مــــــــــــــن بــــــــــــــني  اختي
مرشـــــحني تســـــميهم  رفـــــة 

 جتارة وإناعة البحرين.
عضــــو يــــتم اختيــــار   -2

رشحني تسميهم من بني م
  عية املصرفيني البحرينية.

ـــــــــــــــــــتم  -7 عضـــــــــــــــــــوان ي
اختيارمهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني 

 

 

يســــــتبدل بــــــن  الفقــــــرة )أ( 
( مــن القــانون 7مــن املــادة )

 6002( لســــــنة 75رقــــــم )
بننشـــــــاء إـــــــندوق العمـــــــل  

 الن  اصه:

( يكــون للصــندوق جملــس  )أ
إدارة يشكل مبوجب مرسوم 
من تسعة أعضاء مـن بيـنهم 



310 
 

النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مبوجــــــــــب مرســــــــــوم ، مــــــــــن 
تســــعة أعضــــاء مــــن بيــــنهم 
رئـــيس اجمللـــس علـــى النحـــو 

 التايل:
عضـــــوان يســـــميهما  .0

 جملس الوزراء.
يسميه جملس  عضو .6

 التنمية االقتصادية.
ثالثـــــة أعضـــــاء يـــــتم  .6

اختيــــــــــــارهم مـــــــــــــن بـــــــــــــني 
مرشـــحني تســـميهم  رفـــة 

 جتارة وإناعة البحرين.
عضــــو يــــتم اختيــــار   .2

مــــــن بيــــــنهم رئــــــيس اجمللــــــس 
 على النحو التايل:

عضـــــوان يســـــميهما  -0
 جملس الوزراء.

عضو يسميه جملس  -6
 التنمية االقتصادية.

ثالثـــــة أعضـــــاء يـــــتم  -6
ــــــــــــــارهم مــــــــــــــن بــــــــــــــني  اختي
مرشـــــحني تســـــميهم  رفـــــة 

 جتارة وإناعة البحرين.
يــــتم اختيــــار   عضــــو -2

من بني مرشحني تسميهم 

تسميهم من بني مرشحني 
  عية املصرفيني البحرينية.

ـــــــــــــــــــتم  -7 عضـــــــــــــــــــوان ي
اختيارمهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني 
مرشــــــــــــــــــــحني تســــــــــــــــــــميهم 
االحتـــادات النقابيـــة لعمـــال 
البحـــرين، علـــى أن يكونـــوا 

ــــــذين مــــــن  البحــــــرينيين ال
يســــــــددون اشــــــــتراكازهم 

ــــــــا ألحكــــــــام قــــــــانون  وفقا
التــــــــــــــــــأمني االجتمــــــــــــــــــاعي 
الصـــــادر باملرســـــوم بقـــــانون 

مرشــــــــــــــــــــحني تســــــــــــــــــــميهم 
االحتـــادات النقابيـــة لعمـــال 
البحـــرين، علـــى أن يكونـــوا 

ــــــذين مــــــن  البحــــــرينيين ال
يســــــــددون اشــــــــتراكازهم 

ــــــــا ألحكــــــــام قــــــــانون  وفقا
التــــــــــــــــــأمني االجتمــــــــــــــــــاعي 
الصـــــادر باملرســـــوم بقـــــانون 

( لســـــــــــــــــــــــنة 62رقـــــــــــــــــــــــم )
0752. 

 

الرتشيحات املـذكورة وترفع 

رئــــيس اجمللــــس علــــى النحــــو 
 التايل:

عضـــــوان يســـــميهما  -0
 جملس الوزراء.

يسميه جملس  عضو -6
 التنمية االقتصادية.

ثالثـــــة أعضـــــاء يـــــتم  -6
ــــــــــــــارهم مــــــــــــــن بــــــــــــــني  اختي
مرشـــــحني تســـــميهم  رفـــــة 

 جتارة وإناعة البحرين.
عضــــو يــــتم اختيــــار   -2

من بني مرشحني تسميهم 



313 
 

النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مـــــــــــــن بـــــــــــــني مرشـــــــــــــحني 
تسميهم  عية املصـرفيني 

 البحرينية.
ـــــــــــــــــــتم  .7 عضـــــــــــــــــــوان ي

اختيارمهـــــــــــــا مـــــــــــــن بـــــــــــــني 
مرشـــــــــــــــــحني يســـــــــــــــــميهم 
االحتـــــــاد العـــــــام لنقابـــــــات 
 عمــــــــــــــــــــــال البحـــــــــــــــــــــــرين.

ترشيح أعضاء ويراعى يف 
جملــــــس اإلدارة أن تتــــــوافر 
فـــــــيهم الكفــــــــاءة واخلــــــــ ة 

   املناسبة.
إذا مل تبــــــــــــــادر أي مــــــــــــــن  -ب 

  عية املصرفيني البحرينية.
ـــــــــــــــــــتم  -7 عضـــــــــــــــــــوان ي

اختيارمهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني 
مرشــــــــــــــــــــحني تســــــــــــــــــــميهم 
االحتـــادات النقابيـــة لعمـــال 
البحـــرين، علـــى أن يكونـــوا 
مـــــــــن اخلاضـــــــــعني لقـــــــــانون 
التــــــــــــــــــأمني االجتمــــــــــــــــــاعي 
الصـــــادر باملرســـــوم بقـــــانون 

( لســـــــــــــــــــــــنة 62رقـــــــــــــــــــــــم )
0752. 

 

( لســـــــــــــــــــــــنة 62رقـــــــــــــــــــــــم )
0752. 

 

وترفع الرتشيحات املـذكورة 
( 7( و)2( و)6بــــــالبنود )

إىل جملــس الــوزراء الختيــار 
 ممثلي كل جهة.

ويراعـــــــــــــــــى يف ترشـــــــــــــــــيح أو 
أعضــــــــــاء جملــــــــــس  زســــــــــمية

ــــــــــــــوافر فــــــــــــــيهم  اإلدارة أن تت

( 7( و)2( و)6بــــــالبنود )
إىل جملــس الــوزراء الختيــار 

 ممثلي كل جهة.

ويراعــــــــى يف ترشــــــــيح أو  -
أعضــــاء جملــــس  زســــمية

اإلدارة أن تتـــــوافر فـــــيهم 
النزاهــة والكفــاءة واخلــ ة 

 املناسبة.

  عية املصرفيني البحرينية.
ـــــــــــــــــــتم  -7 عضـــــــــــــــــــوان ي

اختيارمهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني 
مرشــــــــــــــــــــحني تســــــــــــــــــــميهم 
االحتـــادات النقابيـــة لعمـــال 
ا البحـــرين، علـــى أن يكونـــو 

مــــــــــن البحــــــــــرينيني الــــــــــذين 
يســددون اشــرتاكاهتم وفق ــا 
ألحكـــــــام قـــــــانون التـــــــأمني 
االجتمــــــــــــــــاعي الصــــــــــــــــادر 
باملرســـــــــــوم بقـــــــــــانون رقـــــــــــم 

 .0752( لسنة 62)
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اجلهــــــات املشــــــار إليهــــــا يف البنــــــود 
( مــــــــــــن الفقــــــــــــرة 7( إىل )6مــــــــــــن)

الســــــــــابقة إىل تســــــــــمية مرشــــــــــحني 
خــــــالل ثالثــــــني يومــــــا مــــــن تــــــاري  
إخطارهــــــا برتشــــــيح ممثلــــــني عنهــــــا، 
جــــاز تشــــكيل جملــــس اإلدارة بنــــاء 

ة الــــــــوزير ملرشـــــــــحني علــــــــى تســــــــمي
 ينتمون إىل هذ  اجلهة.

تكــــون مــــدة العضــــوية يف   -ج 
جملـــس اإلدارة أربــــع ســــنوات قابلــــة 
للتجديـــد مـــرة واحـــدة ملـــدة مماثلـــة، 
إال أنــــــــــه بالنســــــــــبة جمللــــــــــس اإلدارة 
األول تكون عضوية رئيس اجمللـس 
وأربعــــــة مــــــن أعضـــــــائه ملــــــدة أربـــــــع 
ســـــــنوات وعضـــــــوية البـــــــاقني ملـــــــدة 

ســـــوم ثـــــالا ســـــنوات ، وحيـــــدد املر 

 

 

 

رة وترفع الرتشيحات املـذكو 
( 7( و)2( و)6بــــــالبنود )

إىل جملــس الــوزراء الختيــار 
 ممثلي كل جهة.

ويراعــــــــــــــى يف ترشــــــــــــــيح أو 
أعضــــــاء جملــــــس اإلدارة أن 
تتـــــــــــــوافر فـــــــــــــيهم النزاهـــــــــــــة 

النزاهــــــــة والكفــــــــاءة واخلــــــــ ة 
 املناسبة.

 

وترفع الرتشيحات املـذكورة 
( 7( و)2( و)6بــــــالبنود )

إىل جملــس الــوزراء الختيــار 
 ممثلي كل جهة.

ويراعـــــــــــــــــى يف ترشـــــــــــــــــيح أو 
ـــــــــــس  تســـــــــــمية أعضـــــــــــاء جمل

ــــــــــــــوافر فــــــــــــــيهم اإلدارة أن  تت
النزاهــــــــة والكفــــــــاءة واخلــــــــ ة 

 املناسبة.
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

الصــادر بــالتعيني مــدة عضــوية كــل 
 منهم. 

يتـــــــــــــــوىل جملـــــــــــــــس اإلدارة  -د 
انتصاب نائـب لـرئيس اجمللـس حيـل 
حمل الرئيس يف حالة  يابه أو قيام 
مـــــــــانع لديــــــــــه أو خلـــــــــو منصــــــــــبه، 
ويســـتمر نائـــب الـــرئيس يف منصـــبه 

 إىل أن تنتهي عضويته.
إذا خــــــــــــال حمــــــــــــل أحــــــــــــد   -ه 

أعضـــاء جملـــس اإلدارة ألي ســـبب 
بـــذات األداة يعـــني مـــن حيـــل حملـــه 

والطريقــــــــة املنصــــــــوص عليهمــــــــا يف 
الفقـــــــــرتني )أ( و)ب( مـــــــــن هـــــــــذ  
املادة، ويكمل العضو اجلديد مدة 
ســـلفه، فـــنذا قلـــت هـــذ  املـــدة عـــن 
ســـنة جـــاز جتديـــد عضـــويته مــــرتني 

  والكفاءة واخل ة املناسبة.
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الحقتني.
ال يعفـــــــى عضـــــــو جملـــــــس  -و 

اإلدارة من منصبة قبل انتهـاء مـدة 
عضـــــــويته إال مبرســـــــوم بنـــــــاء  علـــــــى 

ة تصــــدر توإــــية مــــن جملــــس اإلدار 
بأ لبيــــــــــة عــــــــــدد أعضــــــــــائه، بعــــــــــد 
االســــــتماع إىل رأي العضــــــو فيمــــــا 
نســـــــــب إليـــــــــه، وذلـــــــــ  يف حالـــــــــة 
إخاللـــه اجلســـيم بواجبـــات منصـــبه 
أو عجز  عن القيام هبـا أو إخاللـه 

 بواجب األمانة والسلوك القومي.
ال جيـــــــــــوز اجلمـــــــــــع بـــــــــــني  -ا 

عضـــــــوية جملـــــــس اإلدارة وعضـــــــوية 
ــــــة تنظــــــيم ســــــوق  جملــــــس إدارة هيي

ا وبـــني أيـــة و يفـــة العمـــل، أو بينهـــ
لــــــدى الصــــــندوق أو هييــــــة ســــــوق 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 العمل.
حتـــــــدد مكافـــــــ ت رئـــــــيس   -ح 

ـــــــس اإلدارة مبوجـــــــب  وأعضـــــــاء جمل
 مرسوم.

 

 

 

 

 

 المادة الثانية  

ــــس الــــوزراء  ــــى رئــــيس جمل عل
والـــوزراء ل كـــل فيمـــا  صـــه 

تنفيـــــــــــذ أحكـــــــــــام هـــــــــــذا  –

 المادة الثانية 

 دون زعديل

 

 المادة الثانية 

 دون زعديل

 

 المادة الثانية 

ــــس الــــوزراء  ــــى رئــــيس جمل عل
والـــوزراء ل كـــل فيمـــا  صـــه 

تنفيـــــــــــذ أحكـــــــــــام هـــــــــــذا  –
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النص األصلي يف القانون 
بإنشاء  6002( لسنة 75رقم )

 صندوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

القــــــانون، ويهعمــــــل بــــــه بعــــــد 
شـــــهر مـــــن تـــــاري  نشـــــر  يف 

 اجلريدة الرمسية.

القــــــانون، ويهعمــــــل بــــــه بعــــــد   
شـــــهر مـــــن تـــــاري  نشـــــر  يف 

 اجلريدة الرمسية.
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 م6025أبريل  2التاريخ: 

 

 احملرتمة   سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
قانون رقم ( من ال5المادة ) بتعديلمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( الموضوع: 

 .بإنشاء صندوق العمل 2006 ( لسنة57)

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 6025مارس  30بتاريخ      

مشروع  من، نسخة (2د  4ص ل ت ق / ف  223)، ضمن كتابه رقم المجلس

 2006 ( لسنة57قانون رقم )( من ال5المادة ) بتعديلقانون رقم ) ( لسنة ) ( 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  بإنشاء صندوق العمل ،

 الحظات عليه للجنة الخدمات.  وإبداء الم
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، عقددت لجندة الشد ون التشدريعية والقانونيدة اجتماع دا م2112أبريل  2وبتاريخ      

وقدرار مجلدس الندواب  ، حيد  اطلعدت علدى المشدروا بقدانون المد  ور،الثالث عشر

 و لك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

تددرى اللجنددة عدددم اعخدد  بتعددديل مجلددس النددواب للديباجددة بدد حالل عبددار    أقددر      

مجلدددس الندددواب ومجلدددس الشدددورى  محدددل عبدددار    أقدددر مجلدددس الشدددورى ومجلدددس 

النددواب إ إ  أن الصددحيح لددو العبددار  الددوارد  فددي مشددروا القددانون   أقددر مجلددس 

 صدرناه الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه أ

المشددروا بقددانون إلددى عدددم مخال ددة  –بعددد المداولددة والنقددا   –وانت ددت اللجنددة      

      لمبادئ وأح ام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

( مرن 5المرادة ) بتعرديلمشرروع قرانون رقرم ) ( لسرنة ) (  ترى اللجنة سدالمة     

الدسدتورية مدن النداحيتين ، بإنشراء صرندوق العمرل 2006 ( لسنة57قانون رقم )ال

 والقانونية.

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات بخصوص 
مشروع قانون بتعديل المادة 

( 91( من القانون رقم )2)
بشأن تنظيم م 6002لسنة 

)المعد في ضوء  سوق العمل
االقتراح بقانون المقدم من 

 .مجلس النواب(
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 م2112أبريل  27التاريخ : 

 ( خبصوص   52تقريـر  جلنـة اخلدمات رقم ) 

 )  (مشروع قانون رقم )  ( لسنة 

بشأن تنظيم سوق  2116( لسنة 51( من القانون رقم )6بتعديل املادة )
 العمل.

 الفصل التشريعي الرابع -دور االنعقاد العادي األول 
 

 :مقدمــة

م درس  ص حب انبن ند انسيد عةد م  ص ن  2151ب رس  11 مت ريخ
( إنل 5د 4/ ص   خ ل / ف 552انص ن  رايس ب ةس انق رى خط ًم  مرقم )

( من 2مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل المادة )ن ار انخدب ل مخص ص 
عةل د  تتم دراسته   بشأن تنظيم سوق العمل 2112( لسنة 11القانون رقم )

مد عداد تذرير يت ب  رد  انة ار مقأاه نيتم عر ه عةل انب ةس  ا  ا  انبالحظ ل  ا 
 اد ب عد دقص و رالرر دس ميع ب  ت ريخه.  
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

ا    بتتت   تدارستتتل انة اتتتر انبقتتتر ا مذتتت ا   انبتتتعق ر اتتتد د ر ا انذتتت د اننتتت د  (8)
 انفص  انتقريند انرامع اد ا  تب ع ل انت نير:

 ـخالتاريـ رقم االجتماع الرقم
 م12/14/2151 21 5
 م51/14/2151 25 2
 م21/14/2151 21 1
 م22/14/2151 21 4

 

انذتتت ا   ب  تتت ا  اطةنتتتل انة اتتتر دراتتت   دراستتتتئ  عةتتتل ان رتتت ال انبتنةذتتتر بقتتتر ا (1)
 انمحث  اندراسر  انتد اقتبةل عةل ب  يةد:

انرد  اندست ر   انذ ا اد نة ار انقؤ   انتقرينير  انذ ا اير مقأ  بقر ا  -
 )برال( انذ ا  .

 رد   زارة اننب . )برال( -

 رد  هيار تاظيم س ل اننب . )برال( -

 قرار ب ةس انا اب  براذ ته. )برال( -

 
 
 اد ا تب عئ : مدع ة ب  انة ار ق رك  (2)

 حيث ح ر ق  ب : وزارة العمل -ج 

 السيد صبـاح سالـم الدوسـري      وكيل وزارة العمل. .4
 مستشار سوق العمل.       السيد جمال عبدالوهاب قاروني .5
 المستشار القانوني. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن .6

 حيث ح ر ق  ب : هيئة تنظيم سوق العمل -د 
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 المستشار القانوني.  السيد محمد أحمد البوسميط .1

 قب  ق رك اد ا  تب ا ب  ا ب ار انن بر م نب ةس: (3)

 المستشار القانوني المساعد.     راديـداهلل العـي عبالسيد علـ .3
 الباحثة االجتماعية.    دالسيدة منى إبراهيم العيـــ .4

 

 دبي  سر انة ار.السيد أيوب علي طريف ت نل دب ار سر انة ار  (4)

 

ا: رأي
ا
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: )مرفق( ثانيـ

ااتئل ن ار انقؤ   انتقرينير  انذ ا اير إنل سالبر بقر ا انذ ا   ب  انا حيتي   
 اندست رير  انذ ا اير.

 

ا: 
ا
 رأي وزارة العمل:ثالثـ

  ميال ان زارة ت ااذئ  بع انتندي  انبذترم انع  د راو ب ةس انا اب انبت قر  قبت  
د  مئعا انتنتدي  ستيق   بت  حتل ا تحت دال اناذ ميتر انتتد تبرت  عبت   ببةقتر انمحتري  
ترقتتتي  ا ع تتت   انتتتعي  يبرةتتت   عبتتت   انذطتتت ا ا هةتتتد اتتتد ب ةتتتس إدارة هياتتتر تاظتتتيم 

 س ل اننب .

قب  دقدل ان زارة مأ  انح  ر بةّحر ح نًي  إنل هعا انتندي  اد ظ     د دقرر بت   
اننب نيتتر انصتت در م نبرستت م  نبتت دة انر باتتر بتت  قتت ا   اناذ متت لي  ااتحتت د اذتت مد منتتد تنتتد

 تنديالتتته   انتتتد قّرستتل بمتتدد انتندديتتر اناذ ميتتر عةتتل  2112( نستتار 11مذتت ا   رقتتم )
احتتت  يستتتب  ناذتتتت متي  اتتتأقرر  متقتتتقي  اتحتتتت د اذتتت مد  حيتتتث تتتتتم تقتتتقي  ا تحتتت د انحتتتتر 

( بتتت  انذتتت ا   رقتتتم 6/4 دة )ناذ متتت ل عبتتت   انمحتتتري   ا بتتتر انتتتع  يتطةتتتب تنتتتدي  انبتتت
آاف انعقر  حيث يق رك هعا ا تح د بع ا تح د انن م اتد ترقتي   2116( نسار 51)
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ببرةتتد عبتت   انذطتت ا ا هةتتد اتتد ب ةتتس إدارة انئياتتر   هتت  بتت  ي تتب  تبريتت   بيتتتع 
 عب   انمحري  اد هعا انب ةس  نةدا ا ع  بص ن  اننب  .

 

ا:
ا
 )مرفق( :رأي هيئة تنظيم سوق العمل -رابعـ

مياتتتل انئياتتتر ت ااذئتتت  بتتتع انتنتتتدي  انبذتتتترم انتتتع  د تتتراو ب ةتتتس اناتتت اب انبتتت قر  
ستتتيق   بتتت  حتتتل ا تحتتت دال اناذ ميتتتر انتتتتد تبرتتت  عبتتت   ببةقتتتر انمحتتتري  ترقتتتي   حيتتتث

ا ع تتت   انتتتعي  يبرةتتت   عبتتت   انذطتتت ا ا هةتتتد اتتتد ب ةتتتس إدارة هياتتتر تاظتتتيم ستتت ل  
 اننب .

انحتتتل اتتتد  هتتتعا انبقتتتر امب  تتتب -يق   نالتحتتت دال اناذ ميتتتر ستتت قبتتت  مياتتت ا مأاتتته
ترقي  ع  ي  نن  ير ب ةتس إدارة هياتر تاظتيم ست ل اننبت  متد  بت  اقتصت ر حتل 

ميتتت   ان ئتتتر انتتتتد تراتتتع   قتتتعنكانترقتتي  عةتتتل ا تحتتت د اننتتت م ناذ متتت ل عبتتت   انمحتتتري   
ختيتتتتت ر حيتتتتتث حتتتتدد انبقتتتتتر ا )ب ةتتتتتس انتتتت زرا ( ق ئتتتتتر تتتتتتت نل ا  دب بئتتتت  انترقتتتتتيح ل

 . عنك  اتذ   دا   اننا صرانبرقحي  انبعق ري   
 

ا: 
ا
 ة:ــرأي اللجنخامسـ

تدارستتل انة اتتر عةتتل بقتتر ا انذتت ا     تم دنتتل مقتتأاه   ئتت ل اناظتتر بتت  قمتت     
 دع    انة ار   انبستق ر انذ ا اد انبس عد م نب ةس.

دة ا  نتتل يتتتأنف انبقتتر ا مذتت ا   ا تتال عتت  انديم  تتر بتت  بتت دتي   اصتتل انبتت    
 2116( نستتار 51( بتت  انذتت ا   رقتتم )6عةتتل د  يستتتمد  متتاص انفذتترة )د( بتت  انبتت دة )

( 4مب  تتب انماتتد ) -يقتت   نالتحتت دال اناذ ميتتر  بنتتد مقتتأ  تاظتتيم ستت ل اننبتت   اتتص 
 عتتت متتتدً    ب ةتتتس إدارة هياتتتر تاظتتتيم ستتت ل اننبتتت نانحتتتل اتتتد ترقتتتي  ع تتت ي   -باتتته

 م ناذ م ل عب   انمحري   بتع ميت   ان ئتر انتتد اقتص ر حل انترقي  عةل ا تح د انن
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ق ئتتتر   ب ةتتتس انتتت زرا  هتتتد ( 4  1تراتتتع دب بئتتت  انترقتتتيح ل انبتتتعق رة اتتتد انماتتتدي  )
    ايب     ل انب دة انر اير ب دة تافيعير.ببرةد ق   ئرتت نل اختي ر 

ان دير م نعقر داه حي  تدارسل انة ار نةبقر ا مذ ا   انبعق ر استأاسل 
قب  اطةنل عةل رد  ب ةس  ن ار انقؤ   انتقرينير  انذ ا اير م نب ةس مرد  

 مرد  انحق بر انب قرة  هيار انتقريع  ا ات   انذ ا اد ان اردي   انا اب  براذ ته
ارة اننب    ز ان ئ ل انتد دعتئ  انة ار   هد: استأاسل مبراي ل   مبقر ا انذ ا    

 .هيار تاظيم س ل اننب 

 انبستق ر با قق ل دع    انة ار انبراي ل انس مذر   ةل مند ا طالا ع
 ؛بقر ا انذ ا  انة ار انب ااذر عةل  ترىانذ ا     نبقر ا  انذ ا اد انبس عد

يحذل انت اال بع ب  قرسه انبقرا انمحرياد ب  بمدد انتنددير اد إاق    م عتم رو
ب  انبرس م مذ ا   رقم ( 8ا تح دال اناذ مير ننب   انمحري  مب  ب دحق م انب دة )

متندي  منض دحق م ق ا   اناذ م ل اننب نير انص در م نبرس م  6022( نسار 35)
   تطميل بمدد تق اؤ انفرص انع  اص عةيه دست ر 6006( نسار 33مذ ا   رقم )

ببةقر انمحري    حل انبق رقر مي  ا تح دال اناذ مير اد تبري  عب   انمحري  
 ظيم س ل اننب  نتحذيل انبصةحر انن بر.مب ةس إدارة هيار تا

 
( مشروع قانون رقم )اد     ق  عنك ترى انة ار انت صير م نب ااذر عةل 

بشأن تنظيم  2006( لسنة 11( من القانون رقم )6لسنة )  ( بتعديل المادة )
 .سوق العمل

 

اسادس
ا
 :مقرري املوضوع األصلي واالحتياطياختيار  :ـ

( بتتت  انالاحتتتر انداخةيتتتر نب ةتتتس انقتتت رى  اتفذتتتل  11نتتتاص انبتتت دة )  إعبتتت  ً 
 انة ار عةل اختي ر ق  ب :

 مقرًرا أصليـًا.    عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة األستاذ  .3

  مقرًرا احتياطًيا.  ودــي المحمـــوار علنــسعادة األستاذ  .4
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اسابع
ا
 توصية اللجنة:  :ـ

 انبقتتتتر ا تتتت   بتتتت  دار بتتتت  با ققتتتت ل  بتتتت  دمتتتتد  بتتتت  آرا  دراتتتت   دراستتتتر  اتتتتد
 مذ ا    اإ  انة ار ت صد مب  يةد:

( مـن القـانون 2الموافقة على مشروع قانون رقم )  ( لسـنة )  ( بتعـديل المـادة ) -
 بشأن تنظيم سوق العمل. 2112( لسنة 11رقم )

 القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق. الموافقة على مواد مشروع -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                     نوار علي احملمود

 رئيس جلنة اخلدمـات                            نائب رئيس جلنة اخلدمات
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسم  المشروع 

 

 مشروع قانون رقم )  (
لسنة )  ( بتعديل املادة 

رقم قانون ( من ال2)
بشأن  6002( لسنة 07)

 تنظيم سوق العمل.

 

 مسم  المشروع

 

مشروع قانون رقم )  ( 
 ملادةلسنة )  ( بتعديل ا

رقم  ( من القانون2)
بشأن  6002( لسنة 07)

 تنظيم سوق العمل.

 

 مسم  المشروع

 

الموافقة عل  مسم   -
مشروع القانون كما 
ورد من الحكومة دون 

 زعديل.
 

 

 الديباجة

 مسم  المشروع

 

مشروع قانون رقم )  ( 
 ملادةلسنة )  ( بتعديل ا

رقم  ( من القانون2)
بشأن  6002( لسنة 07)

 تنظيم سوق العمل.
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 قــــرر اجمللــــس إضــــافة -
ـــــــــــــــــــــــــــأمني  ـــــــــــــــــــــــــــانون الت )ق
االجتمـــــــــــــــاعي الصـــــــــــــــادر 
باملرســــــــــوم بقــــــــــانون رقــــــــــم 

، 0752( لســـــــــــــــــنة 62)
وتعديالتــــــــــه؛ يف ديباجــــــــــة 
ـــــدال مـــــن قـــــانون  املـــــادة، ب
العمـــل يف القطـــاع األهلـــي 
الصـــــــــادر بالقـــــــــانون رقـــــــــم 

، مع 6006( لسنة 62)
مراعـــاة موضـــع القـــانون يف 

عل  قرار  الموافقة -
 مجلـــس النـــواب المـــوقر

)قــــــانون التــــــأمني  نضــــــافةب
االجتمـــــــــــــــاعي الصـــــــــــــــادر 
باملرســــــــــوم بقــــــــــانون رقــــــــــم 

، 0752( لســـــــــــــــــنة 62)
وتعديالتــــــــــه؛ يف ديباجــــــــــة 

 .املادة
عــــــــدم الموافقــــــــة   -

علـــــــــ  قـــــــــرار مجلـــــــــس 
بــــذف  النــــواب المــــوقر

قــانون العمــل  "وعلــى فقــرة

 الديباجة
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

الديباجـــــة وفـــــق التسلســـــل 
 الزمين لسنة الصدور.

 

 

 

 

 

 

 

يف القطاع األهلي الصادر 
( لسـنة 62بالقانون رقـم )

6006،". 
عـــــــــدم الموافقــــــــــة  -

الفقــرة األخــ ة نــه علــ  
مــــــــن الديباجــــــــة، وإعــــــــادة 
إـــــــــيا تها علـــــــــى النحـــــــــو 

 التايل:
 الشــــــورىأقــــــر مجلــــــس "

القـــانون  النـــوابومجلـــس 
اآلزـــي نصـــ   وقـــد صـــدقنا 
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة بعد التعديل  نه

حنـــــن  ــــــد بــــــن عيســــــى ال 
خليفــة                ملــ  

 مملكة البحرين.

بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى 
 الدستور،

 "علي  وأصدرناه:

 نه الديباجة بعد التعديل 

حنـــــن  ــــــد بــــــن عيســــــى ال 
خليفــة                ملــ  

 مملكة البحرين.

علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع 
 الدستور،

ــــــــأمين  ــــــــانون الت ــــــــ  ق وعل
االجتمـــــــــــــاعي الصـــــــــــــادر 
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

حنـــــن  ــــــد بــــــن عيســــــى ال 
خليفــة                ملــ  

 مملكة البحرين.

بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى 
 الدستور،

 

ــــــــأمين  ــــــــانون الت ــــــــ  ق وعل
االجتمـــــــــــــاعي الصـــــــــــــادر 
بالمرســـــــوم بقـــــــانون رقـــــــم 

 0793( لســـــــــــــــــــــنة 22)
 وزعديالز  

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 07وعلــــى القــــانون رقـــــم )

بالمرســـــــوم بقـــــــانون رقـــــــم 
 0793( لســـــــــــــــــــــنة 22)

 وزعديالز  

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 07وعلــــى القــــانون رقـــــم )
بشــان تنظــيم  6002لســنة 

 سوق العمل،

 

 

حنـــــن  ــــــد بــــــن عيســــــى ال 
خليفــة                ملــ  

 مملكة البحرين.

بعـــــــــــــــد االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى 
 الدستور،

ـــــــــــــأمني  وعلـــــــــــــى قـــــــــــــانون الت
االجتمــــــــــــــــــــاعي الصــــــــــــــــــــادر 

( 62باملرســوم بقــانون رقــم )
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 07وعلــــى القــــانون رقـــــم )

بشــان تنظــيم  6002لســنة 
 سوق العمل،

 

 

 

 

 

 

أقــــر جملــــس النــــواب وجملــــس 

قــــانون العمــــل فــــي  وعلــــ 
القطـــــاع األ لـــــي الصـــــادر 

( لســنة 63بالقــانون رقــم )
  المعدل بالقانون 2102
  2102( لسنة 60رقم )

أقــــــــر مجلــــــــس الشــــــــورى 
ومجلـــس النـــواب القـــانون 
اآلزـــي نصـــ   وقـــد صـــدقنا 

 علي  وأصدرناه:

 

 وتعديالته، 0752لسنة 

ــــــــــى قــــــــــانون النقابــــــــــات  وعل
العماليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم 

( لســــــنة 66بقــــــانون رقــــــم )
 ، وتعديالته،6006

( 07وعلــــى القــــانون رقـــــم )
بشــان تنظــيم  6002لســنة 

 سوق العمل،

وعلــــ  قــــانون العمــــل فــــي 
القطـــــاع األ لـــــي الصـــــادر 



311 
 

النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بشــان تنظــيم  6002لســنة 
 سوق العمل،

وعلــــ  قــــانون العمــــل فــــي 
القطـــــاع األ لـــــي الصـــــادر 

( لســنة 63بالقــانون رقــم )
  المعدل بالقانون 2102
  2102( لسنة 60رقم )

وجملــــس  ابالنــــو أقــــر جملــــس 
القانون اصه نصه،  الشورى

 وقد إدقنا عليه وأإدرنا :

الشورى القانون اصه نصه، 
 وقد إدقنا عليه وأإدرنا :

 

 

 

 

( لســنة 63بالقــانون رقــم ) 
  المعدل بالقانون 2102
  2102( لسنة 60رقم )

أقــر جملــس الشــورى وجملـــس 
النــواب القــانون اصه نصــه، 
 وقد إدقنا عليه وأإدرنا :
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (3مادة )

 التشكيل

 

 

 

 

 

 

 المادة األول 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األول 

  قــــــــــــرر اجمللــــــــــــس
 اصه:

حــــــذف الفاإــــــلة بعــــــد   -
وكلمــة  )مرســوم(كلمــة 

يف الفقــــــــــرة  )يشــــــــــكل(
 الثانية من املادة.

 

 )يســــمي (وضــــع كلمــــة  -
يف  )يرشـــح (بـــدال مـــن 

البنـــد الثـــاين مـــن املـــادة؛ 

 المادة األول 

على قـرار جملـس  املوافقة -
ذف بــــــ النــــــواب املــــــوقر

الفاإـــــــــلة بعـــــــــد كلمـــــــــة 
وكلمــــــــــــــــة  )مرســــــــــــــــوم(
يف الفقــــــــــرة  )يشــــــــــكل(

 الثانية من املادة.
املوافقة على قـرار جملـس  -

وضـــــــع  ب النـــــــواب املـــــــوقر
بـــــدال  )يســـــمي (كلمـــــة 

يف البنـــد  )يرشـــح (مـــن 
الثــــــــــــاين مــــــــــــن املــــــــــــادة؛ 

 المادة األول 
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 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باعتبــــــــــــــــار أن جملــــــــــــــــس 
التنميــــــــــــــة االقتصــــــــــــــادية 
يســــــماي عضــــــوا واحــــــدا 

 فقط.
 

 

عضــــوان ت يــــ  عبــــارة ) -
زرشـحهما ررفـة زجـارة 

إىل  وصــناعة البحــرين(
)عضــوان العبــارة التاليــة:
ا مـن بـين يتم التيار م

مرشـــــــــحين زســـــــــميهم 

باعتبــــــــــــــــار أن جملــــــــــــــــس 
التنميــــــــــــــة االقتصــــــــــــــادية 
يســــــماي عضــــــوا واحــــــدا 

 فقط.
املوافقة على قـرار جملـس  -

ت يــــــــ  ب النــــــــواب املــــــــوقر
عضـــــــــــــــــوان عبـــــــــــــــــارة )

زرشـحهما ررفـة زجـارة 
إىل  وصــناعة البحــرين(

)عضــوان العبــارة التاليــة:
يتم التيار ما مـن بـين 
مرشـــــــــحين زســـــــــميهم 
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 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــة زجـــارة وصـــناعة  ررف
يف البنـــــــــــد  البحـــــــــــرين(

 الثالث من الفقرة.
 

 

)عضــــوان ت يــــ  عبــــارة  -
زرشــحهما االزحــادات 
النقابيــــــــــــــــة لعمــــــــــــــــال 
البحـــــــــرين  علـــــــــ  أن 
يكونوا مـن الخاضـعين 
لقـــــــانون العمـــــــل فـــــــي 

ـــة زجـــارة وصـــناعة  ررف
يف البنـــــــــــد  البحـــــــــــرين(

 الثالث من الفقرة.
املوافقة على قـرار جملـس  -

ت يــــــــ  ب النــــــــواب املــــــــوقر
)عضـــــــــــــــــوان ة عبـــــــــــــــــار 

زرشــحهما االزحــادات 
النقابيــــــــــــــــة لعمــــــــــــــــال 
البحـــــــــرين  علـــــــــ  أن 
يكونوا مـن الخاضـعين 
لقـــــــانون العمـــــــل فـــــــي 
القطـــــــــــــــاع األ لـــــــــــــــي 
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطـــــــــــــــاع األ لـــــــــــــــي 
الصــادر بالقـــانون رقـــم 

 (2102( لســـنة 63)
 إىل العبـــــــــــــــارة التاليـــــــــــــــة:

وان يــــــــــــــــــتم )عضــــــــــــــــــ
ــــــين  التيار مــــــا مــــــن ب
مرشـــــــــحين زســـــــــميهم 
االزحـــــــادات النقابيـــــــة 
لعمــال البحــرين  علــ  
أن يكونــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن 
البحــــــــــرينيين الــــــــــذين 
يســـددون اشــــتراكازهم 

الصــادر بالقـــانون رقـــم 
 (2102( لســـنة 63)

 إىل العبـــــــــــــــارة التاليـــــــــــــــة:
)عضــــــــــــــــــوان يــــــــــــــــــتم 
ــــــين  التيار مــــــا مــــــن ب
مرشـــــــــحين زســـــــــميهم 
االزحـــــــادات النقابيـــــــة 
لعمــال البحــرين  علــ  
 أن يكونــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن
البحــــــــــرينيين الــــــــــذين 
يســـددون اشــــتراكازهم 
ــاا ألحكــــام قــــانون  وفقـــ
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاا ألحكــــام قــــانون  وفقـــ
ـــــــأمين االجتمـــــــاعي  الت
الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم 

( 22بقــــــــانون رقـــــــــم )
وذل   ( 0793لسنة 

يف البنــــــــــد الرابــــــــــع مــــــــــن 
 املادة.

 

 

ر )ويصــدحــذف عبــارة  -
بتعيــين رئــيس وأعضــاء 

ـــــــأمين االجتمـــــــاعي  الت
الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم 

( 22بقــــــــانون رقـــــــــم )
وذل   ( 0793لسنة 

يف البنــــــــــد الرابــــــــــع مــــــــــن 
 املادة.

املوافقة على قـرار جملـس  -
ذف بــــــ النــــــواب املــــــوقر

)ويصــدر بتعيــين عبــارة 
رئـــــــــــــــيس وأعضـــــــــــــــاء 

يف  المجلــــس مرســــوم(
 ة مــن الفقــرة قبــل األخــ
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف  المجلــــس مرســــوم(
الفقــرة قبــل األخــ ة مــن 

 املادة.
 

 

)أو إضـــــــــــــــــافة كلمـــــــــــــــــة  -
بعــــــــد كلمــــــــة  زســــــــمي (
يف الفقــــــــــرة  )زرشــــــــــي (

 األخ ة من املادة.
 

 املادة.
املوافقة على قـرار جملـس  -

نضــــــافة  ب النـــــواب املــــــوقر
بعـد   )أو زسمي (كلمة 

يف  )زرشــــــــــي (كلمــــــــــة 
الفقــــــــــرة األخــــــــــ ة مــــــــــن 

 املادة.
وعلــــ  ذلــــص يكــــون نــــه 

 المادة بعد التعديل:

بــــــن  الفقــــــرة )أ(  يســــــتبدل
( مــن القــانون 2مــن املــادة )

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلــــ  ذلــــص يكــــون نــــه 
 المادة بعد التعديل:

بــــــن  الفقــــــرة )أ(  يســــــتبدل
( مــن القــانون 2مــن املــادة )

 6002( لســــــنة 07رقــــــم )
بشــأن تنظــيم ســوق العمــل  

 الن  اصه:

يكــــــون للهييــــــة جملــــــس إدارة 
يشــكل مبوجــب مرســوم مــن 

 6002( لســــــنة 07رقــــــم )
بشــأن تنظــيم ســوق العمــل  

 الن  اصه:

يكــــــون للهييــــــة جملــــــس إدارة 
يشــكل مبوجــب مرســوم مــن 
تســــــعة أعضــــــاء مــــــن بيــــــنهم 
رئــــيس اجمللــــس علــــى النحــــو 

 التايل:

عة أعضاء ميثلون أرب .0
 احلكومة  تارهم

 رئيس جملس الوزراء.
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تســــــعة أعضــــــاء مــــــن بيــــــنهم 
رئــــيس اجمللــــس علــــى النحــــو 

 التايل:

أربعة أعضاء ميثلون  .0
احلكومة  تارهم 

 رئيس جملس الوزراء.
 يسمي عضو  .6

 التنمية االقتصادية.جملس 
عضوان يتم  .6

التيار ما من بين 
 رفة  مرشحين زسميهم

 جتارة وإناعة البحرين.

 يسمي عضو   .6
 جملس التنمية االقتصادية.

عضوان يتم  .6
التيار ما من بين 

 رفة  مرشحين زسميهم
 جتارة وإناعة البحرين.

عضوان يتم  .2
اختيارمها من بني مرشحني 
تسميهم االحتادات 
النقابية لعمال البحرين، 
عل  أن يكونوا من 
البحرينيين الذين 
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يســــــتبدل بــــــن  الفقــــــرة )أ( 
( مــن القــانون 2مــن املــادة )

 6002( لســــــنة 07رقــــــم )
بشــأن تنظــيم ســوق العمــل  

عضوان يتم  .2
اختيارمها من بني مرشحني 
تسميهم االحتادات 
النقابية لعمال البحرين، 
عل  أن يكونوا من 
البحرينيين الذين 
يسددون اشتراكازهم 
وفقـاا ألحكام قانون 
التأمين االجتماعي 

ادر بالمرسوم بقانون الص
( لسنة 22رقم )
0793.) 

يسددون اشتراكازهم 
وفقـاا ألحكام قانون 

عي التأمين االجتما
الصادر بالمرسوم بقانون 

( لسنة 22رقم )
0793.) 

وترفع الرتشيحات املـذكورة 
( إىل 2( و)6بالبنـــــــــــدين )

جملــــــــس الــــــــوزراء الختيــــــــار 
 ممثلي كل جهة. 

 

 

 

 

 

 

يســــــتبدل بــــــن  الفقــــــرة )أ( 
( مــن القــانون 2مــن املــادة )

 6002( لســــــنة 07رقــــــم )
بشــأن تنظــيم ســوق العمــل  
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

يكون للهيية جملس  -أ 
مبوجب  إدارة يشكل ،

مرسوم، من تسعة أعضاء 
من بينهم رئيس اجمللس 

 على النحو التايل:
أربعة أعضاء  .0

يرشحهم جملس الوزراء، 
يكون من بينهم رئيس 

 اجمللس.

 الن  اصه:

يكــــــون للهييــــــة جملــــــس إدارة 
 مرســــوم مبوجــــب  يشــــكل 

من تسعة أعضاء مـن بيـنهم 
رئــــيس اجمللــــس علــــى النحــــو 

 التايل:

أربعة أعضاء ميثلون  .0
رئيس  احلكومة  تارهم

 جملس الوزراء.
 يرشح عضو  .6

 جملس التنمية االقتصادية.

وترفع الرتشيحات املـذكورة 
( إىل 2( و)6بالبنـــــــــــدين )

جملــــــــس الــــــــوزراء الختيــــــــار 
 ممثلي كل جهة. 

 

 

أو ويراعـــــــــــــــــى يف ترشـــــــــــــــــيح 
أعضــــــــــاء جملــــــــــس  زســــــــــمية

ــــــــــــــوافر فــــــــــــــيهم  اإلدارة أن تت
النزاهــــــــة والكفــــــــاءة واخلــــــــ ة 

 

أو ويراعـــــــى يف ترشـــــــيح 
أعضــــاء جملــــس  زســــمية

اإلدارة أن تتـــــوافر فـــــيهم 
النزاهــة والكفــاءة واخلــ ة 

 املناسبة.

 الن  اصه:

يكــــــون للهييــــــة جملــــــس إدارة 
يشــكل مبوجــب مرســوم مــن 
تســــــعة أعضــــــاء مــــــن بيــــــنهم 
رئــــيس اجمللــــس علــــى النحــــو 

 التايل:

أربعة أعضاء ميثلون  .0
احلكومة  تارهم 

 رئيس جملس الوزراء.
عضو يسميه   .6

 جملس التنمية االقتصادية.
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

عضو يرشحه  .6
 جملس التنمية االقتصادية.

عضوان ترشحهما  .6
 رفة جتارة وإناعة 

 البحرين.
 

عضوان يرشحهما  .2
االحتاد العام لنقابات 

 عمال البحرين.
ويراعى يف ترشيح أعضاء 
جملس اإلدارة أن تتوافر 
فيهم النزاهة والكفاءة 

عضوان ترشحهما  .6
 رفة جتارة وإناعة 

 البحرين.
 

عضوان ترشحهما  .2
االحتادات النقابية لعمال 
البحرين، على أن يكونوا 
من اخلاضعني لقانون 
العمل يف القطاع األهلي 
الصادر بالقانون رقم 

 .6006( لسنة 62)

عضوان يتم   .6 املناسبة.
اختيارمها من بني مرشحني 
تسميهم  رفة جتارة 

 وإناعة البحرين.
عضوان يتم  .2

اختيارمها من بني مرشحني 
تسميهم االحتادات 
النقابية لعمال البحرين، 
على أن يكونوا من 

ينيني الذين يسددون البحر 
اشرتاكاهتم وفقـ ا ألحكام 
قانون التأمني االجتماعي 
الصادر باملرسوم بقانون 
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 واخل ة املناسبة.

إذا مل تبادر أي من   -ب 
اجلهتني املشار إليهما يف البندين 

( من الفقرة السابقة 2( و )6)
إىل ترشيح أي عضو خالل 
ثالثني يوما  من تاري  إخطارمها 
برتشيح ممثلني عنهما، جاز 

إلدارة بناء على تشكيل جملس ا
ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إىل  

 كل جهة.
تكون مدة العضوية يف   -ج 

جملس اإلدارة أربع سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة ملدة مماثلة، 
إال أنه بالنسبة جمللس اإلدارة 
األول تكون عضوية رئيس اجمللس 

 

 

 

 

املـذكورة  وترفع الرتشيحات
( إىل 2( و)6بالبنـــــــــــدين )

جملــــــــس الــــــــوزراء الختيــــــــار 
ممثلـــي كـــل جهـــة، ويصـــدر 
بتعيــــــــني رئــــــــيس وأعضــــــــاء 

( لسنة 62رقم )
0752.) 

وترفع الرتشيحات املـذكورة 
( إىل 2( و)6بالبنـــــــــــدين )

جملــــــــس الــــــــوزراء الختيــــــــار 
 ممثلي كل جهة. 

 

 

يف ترشـــــــــــــــــيح أو  ويراعـــــــــــــــــى
ـــــــــــس  تســـــــــــمية أعضـــــــــــاء جمل
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وأربعة من أعضائه ملدة أربع 
سنوات وعضوية الباقني ملدة 

نوات، وحيدد املرسوم ثالا س
الصادر بتشكيل جملس اإلدارة 

 مدة عضوية كل منهم.
يتوىل جملس اإلدارة   -د 

انتصاب نائب لرئيس اجمللس حيل 
حمل الرئيس يف حالة  يابه أو قيام 
مانع لديه أو خلو منصبه، 
ويستمر نائب الرئيس يف منصبه 

 إىل أن تنتهي عضويته.
إذا خال حمل أحد   -ه 

ألي سبب  أعضاء جملس اإلدارة
يعني من حيل حمله بذات األداة 
والطريقة املنصوص عليهما يف 
الفقرتني )أ( و )ب( من هذ  

 اجمللس مرسوم.

ويراعـــــى يف ترشـــــيح أعضـــــاء 
جملــــــــــــس اإلدارة أن تتــــــــــــوافر 
فــــــــــيهم النزاهــــــــــة والكفــــــــــاءة 

 واخل ة املناسبة.

ــــــــــــــوافر فــــــــــــــيهم  اإلدارة أن تت
النزاهــــــــة والكفــــــــاءة واخلــــــــ ة 

 املناسبة.
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

املادة، ويكمل العضو اجلديد مدة 
سلفه، فنذا قلت هذ  املدة عن 
سنة جاز جتديد عضويته مرتني 

 الحقتني. 
ال يعفى عضو جملس   -و 

اإلدارة من منصبه قبل انتهاء مدة 
عضويته إال مبرسوم بناء  على 
توإية من جملس اإلدارة تصدر 
بأ لبية عدد أعضائه بعد 
االستماع إىل رأي العضو فيما 
نسب إليه ، وذل  يف حالة 
إخالله اجلسيم بواجبات منصبه 
أو عجز  عن القيام هبا أو إخالله 

 لسلوك القومي.بواجب األمانة وا
ال جيوز اجلمع بني   -ا 

عضوية جملس اإلدارة وعضوية 
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

جملس إدارة إندوق العمل ، أو 
بينها وبني أية و يفة لدى اهليية 

 إندوق العمل.  أو
حتدد مكاف ت رئيس   -ح 

وأعضاء جملس اإلدارة مبوجب 
 مرسوم.

 المادة الثانية  

ــــس الــــوزراء  ــــى رئــــيس جمل عل
والـــوزراء ل كـــل فيمـــا  صـــه 

تنفيـــــــــــذ أحكـــــــــــام هـــــــــــذا  –
القــــــانون، ويهعمــــــل بــــــه بعــــــد 
شـــــهر مـــــن تـــــاري  نشـــــر  يف 

 المادة الثانية 

 دون زعديل

 

 

 المادة الثانية 

 دون زعديل

 

 

 المادة الثانية 

ــــس الــــوزراء  ــــى رئــــيس جمل عل
والـــوزراء ل كـــل فيمـــا  صـــه 

تنفيـــــــــــذ أحكـــــــــــام هـــــــــــذا  –
القــــــانون، ويهعمــــــل بــــــه بعــــــد 
شـــــهر مـــــن تـــــاري  نشـــــر  يف 
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النص األصلي يف القانون 
بشأن  6002( لسنة 07رقم )

 تنظيم سوق العمل

نصوص مواد مشروع 
 القانون

 كما وردت من احلكومة 
 نص املادة كما أقرته اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 اجلريدة الرمسية. اجلريدة الرمسية.
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 م6025أبريل  2التاريخ: 

 

 جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمةسعادة الدكتورة / 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
قانون رقم ( من ال6المادة ) بتعديلمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( الموضوع: 

 .بشأن تنظيم سوق العمل 2006 ( لسنة11)

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 6025مارس  30بتاريخ      

مشروع  من، نسخة (2د  4ص ل ت ق / ف  223)، ضمن كتابه رقم المجلس

 2006 ( لسنة11قانون رقم )( من ال6المادة ) بتعديلقانون رقم ) ( لسنة ) ( 

وذلك لمناقشته  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بشأن تنظيم سوق العمل ،

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقددت لجندة الشد ون التشدريعية والقانونيدة اجتماع دا م2112أبريل  2وبتاريخ      

وقدرار مجلدس الندواب  ، حيد  اطلعدت علدى المشدروا بقدانون المد  ور،الثالث عشر

 و لك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

تددرى اللجنددة عدددم اعخدد  بتعددديل مجلددس النددواب للديباجددة بدد حالل عبددار    أقددر      

الشدددورى ومجلدددس  مجلدددس الندددواب ومجلدددس الشدددورى  محدددل عبدددار    أقدددر مجلدددس

 العبددار  الددوارد  فددي مشددروا القددانون   أقددر مجلددس النددواب إ إ  أن الصددحيح لددو

 صدرناه نصه وقد صدقنا عليه أ يالشورى ومجلس النواب القانون اآلت

المشددروا بقددانون إلددى عدددم مخال ددة  –بعددد المداولددة والنقددا   –وانت ددت اللجنددة      

      لمبادئ وأح ام الدستور.

 رأي اللجنة:

( مرن 6المرادة ) بتعرديلمشرروع قرانون رقرم ) ( لسرنة ) (  ترى اللجنة سدالمة     

الدستورية من الناحيتين ، بشأن تنظيم سوق العمل 2006 ( لسنة11قانون رقم )ال

 والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الخدمات 
مشروع قانون بخصوص 

بشأن استخدام التقنيات الطبية 
المساعدة على التلقيح 

االصطناعي واإلخصاب )المعد 
في ضوء االقتراح بقانون 
 (.المقدم من مجلس النواب
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 م2211 مايو 26التاريخ : 

 (12رقم ) تقريـر جلنـة اخلدمات

( بشأن استخدام التقنيات الطبية  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )خبصوص 
املساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب )املعد يف ضوء االقرتاح 

 بقانون املقدم من جملس النواب(

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
 

 مقدمــة :

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 2151فبراير  24بتاريخ  

( إلى لجنة 5د 4/ ص ل خ ت / ف 21الصالح رئيس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن استخدام التقنيات الخدمات بخصوص 

القتراح الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب )المعد في ضوء ا

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد بقانون المقدم من مجلس النواب(، 

تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة 

 أسابيع من تاريخه.  
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 : لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

دور االنعقااد العاادي األول مان تدارست اللجندة المشدروا بقدانون المد  ور فدي  (5)

 في االجتماعات التالية:الفصل التشريعي الرابع 

 الرقم
رقم 

 االجتماع
 الضيوف التاريـــــخ

 - م12/13/2112 12 1

 م11/13/2112 14 2

 وزارة الصحة. .1

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات  .2

 الصحية.

 :جمعية البحرين للصحة اإلنجابية .3

 اعتذرت الجمعية عن حضور اجتماع اللجنة.

 م12/13/2112 12 3

 الدكتور أحمد سالم العريضسعادة  .1

 عضو مجلس الشورى.

 وزارة الصحة. .2

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات  .3

 الصحية.

 م23/13/2112 17 4

 الدكتـــور نبــــيــــل رزق هللا .1

 العقم وأطفال األنابيب. استشاري

 الدكتورة عفاف يعقوب الحمر .2

 استشارية العقم وأطفال األنابيب.

استشارية  :العقيد طبيب موزة راشد أحمد .3
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أمراض النساء والوالدة بالمستشفى 

 العسكري.

 م17/14/2112 21 2

 وزارة الصحة. .1

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات  .2

 الصحية.

 - م13/14/2112 21 2

 - م14/14/2112 22 7

 - م21/14/2112 23 1

 - م21/14/2112 24 1

 - م27/14/2112 22 11

 - م12/12/2112 27 11

 - م12/12/2112 21 12

 - م11/12/2112 21 13

 - م21/12/2112 31 14

 - م22/12/2112 32 12

 - م22/12/2112 33 12

 

اطلعت اللجنة أثناء دراست ا لمشروا القدانون علدى الوثدائل المتعلقدة بموضدوا  (6)

 به والتي اشتملت على ما يلي:
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الددرأي الدسددتوري والقددانوني للجنددة الشدد ون التشددريعية والقانونيددة بشددأن  -أ 

 )مرفق(مشروا القانون.

 )مرفق(ي وزار  الصحة. أر -ب 

 رأي ال يئة الوطنية لتنظيم الم ن والخدمات الصحية. -ج 

 )مرفق(رأي المجلس اععلى للش ون اإلسالمية.  -د 

عضدددو مجلدددس الشدددورى.  ساااعادة الااادكتور أحماااد ساااالم العاااري رأي  -ه 

 )مرفق(

 )مرفق(استشاري العقم وأط ال اعنابيب. الدكتور نبـيـل رزق هللارأي  -و 

استشدددددارية العقدددددم وأط دددددال  الااااادكتورة عفااااااف يعقاااااوب الحماااااررأي  -ز 

 )مرفق(اعنابيب.

استشارية أمدرا  النسداء والدوالد   العقيد طبيب موزة راشد أحمدرأي  -ح 

 )مرفق( بالمستش ى العس ري.

استشدددددداري عددددددالا العقددددددم وأط ددددددال  الاااااادكتور أحمااااااد بركاااااااترأي  -ط 

 )مرفق(اعنابيب.

إحصائية استخرجت ا السيد  مندى إبدراليم العيدد الباحثدة االجتماعيدة مدن  -ي 

 )مرفق(:الموقع االل تروني لوزار  الصحة، وتشتمل على

 .2151-2111عدد الوالدات في المستش يات الح ومية والخاصة  .1

عدد ونسبة الوالدات القيصرية في المستش يات الح وميدة والخاصدة  .2

2111-2151. 

-2111عدد حاالت اإلج ا  في المستش يات الح وميدة والخاصدة  .3

2151. 
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م بشدددأن م افدددات ر سددداء وأعضددداء 2151( لسدددنة 51مرسدددوم رقدددم ) -ك 

 )مرفق(جان الح ومية. المجالس والل

 )مرفق(مجلس النواب ومرفقاته. قرار -ل 

 

وبدعو  من اللجنة، شدارك فدي اجتماعات دا مدن دور االنعقداد العدادي اعول مدن  (7)

 ال صل التشريعي الرابع، حضر  ل من:

 

 وزارة الصحة: -أ 

 الوكيل المساعد للمستشفيات.  الدكتور وليـــد خليفــة المانــــع  -1

رئيس دائرة أمراض النساء   عبدالكريمالدكتورة نعيمة أحمد  -2

 والوالدة.

 

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: -ب 

 الرئيس التنفيذي. الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة -1

 المستشار القانوني. السيـــــد أحمــد عبدالســــــــــــــــالم -2

 

 جمعية البحرين للصحة اإلنجابية: -ج 

 عن حضور اجتماع اللجنة. اعتذرت الجمعية    

 

 .مجلس الشورى عضو  الدكتور أحمد سالم العريضسعادة  -أ 

استشررررارية أمررررراض النسرررراء والرررروالدة   العقيد طبيب موزة راشد أحمد -ب 

 بالمستشفى العسكري.

 استشارية العقم وأطفال األنابيب.  الدكتورة عفاف يعقوب الحمر -ج 
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 العقم وأطفال األنابيب. استشاري   الدكتـــور نبــــيــــل رزق هللا  -د 

 

 

 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: -ه 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 المستشار القانوني المساعد. السيد علي عبدهللا العــــرادي .2

 الباحثة االجتماعية.  السيدة منى إبراهيم العيــــــد .3

 

 .أمين سر اللجنة  السيد أيوب علي طريفوتولى أمانة سر اللجنة  -و 

 

ا
ا
 : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: )مرفق(ثاني

توصدديت ا  لبددت لجنددة الشدد ون التشددريعية والقانونيددة بمجلددس الشددورى فددي 

( 51المداد  )االت ال مع رأيي الح ومة وليئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأن مخال دة 

لمبددادئ وأح ددام الدسددتور و لددك بمخال ت ددا لددنص البنددد )أ( مددن المشددروا بقددانون مددن 

" ال جريمة وال عقوبة إال بناًء على قانون، وال عقااب ( ال ي ينص على 21الماد  )

، وعليده ف نده ال يجدوز أن إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"

امـًا علدى  دل مدن يخدالف أح دام القدانون واللدوائح والقدرارات يتضمن النص جزاًء ع

الصددادر  تن يددً ا لدده دون تحديددد ماليددة لدد ه المخال ددات علددى وجدده الدقددة حتددى يتبددين 

المخاطددب بأح ددام القددانون مددن أمددره، وي ددون علددى بينددة مددن طبيعددة ال عددل الدد ي يعددد 

عقابي الد ي يتضدمن مجرمـًا ونوعية الجزاء المترتب على ارت ابه، حي  إن النص ال

عقوبة يجب أن ي ون واضحـًا ومحدًدا بحي  يحدد ال عدل المرت دب وفدي الوقدت  اتده 

 يحدد العقوبة المقرر  له. 
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وعليه ترى اللجنة اعخ  بما انت ى إليه مجلدس الندواب بشدأن المداد إ تالفيدـًا عي      

 شب ة بعدم الدستورية.

 ما رأت اللجنة من الناحية الدستورية وجود شب ة بعدم الدسدتورية فدي البندد    

يجددوز زرا  ال ( المتعلددل بتحديددد عدددد اعجنددة المزروعددة بحيدد  55)ح( مددن المدداد  )

أ ثددر مددن ثالثددة أجنددة فددي المحاولددة اعولددى إ ا  ددان عمددر الزوجددة  يقددل عددن خمددس  

ندة إ ا  دان عمدر الزوجدة  يزيدد وثالثين سدنة، وعددم جدواز زرا أ ثدر مدن أربعدة أج

( مددن 51علددى خمددس  وثالثددين سددنة، وبدد لك ي ددون البنددد )ح( مخال ددـًا لددنص المدداد  )

الدسدددتور والتدددي تدددنص علدددى    النددداس سواسدددية فدددي ال رامدددة اإلنسدددانية، ويتسددداوى 

المواطنددون لدددى القددانون فددي الحقددول والواجبددات العامددة، وال تمييددز بيددن م فددي  لددك 

صددل أو اللأددة أو الدددين أو العقيددد  ، حيدد  فددرل البنددد بددين عدددد بسددبب الجددنس أو اع

اعجنة المزروعة المرأتين  حسب سدن ما فدي حدين أن مدا تتمتعدان بدالمر ز القدانوني 

  اته من حي  الجنس.

وقد استأنست اللجنة برأي سعاد  الد تور أحمدد سدالم العدري ، عضدو اللجندة،       

ابية تبدأ من سن التبوي  لدي ن ولدو سدن الخامسدة وال ي أفاد بأن قدر  النساء اإلنج

 عشر ، وال يوجد ما يدعو إلى الت رقة بين عدد اعجنة بناًء على سن المرأ . 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن استخدام سالمة  عدمترى اللجنة      

التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب )المعد في ضوء 

 من الناحية الدستورية.االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، 

 

ا
ا
 رأي وزارة الصحة: )مرفق( -:ثالث
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المعنيدة بعدالا العقدم رأت وزار  الصدحة أنده نظدرا النتشدار المنشدات الصدحية 

بالتقنيات المساعد  على اإلنجاب في الممل ة، وما يتمخ  عن ا من مضاع ات ت دد 

 صحة اعم واعجّنة،   رط االستثار  للمباي  وحدو  النزيف الرحمي.

 ما زاد معّدل التوائم المتعددد  وندتع عن دا زيداد  فدي حداالت الدوالدات المب در  

ا زاد العددبء علددى المددوارد الصددحية لالعتندداء وخاصددة فددي عمددر حددرا ل جنددة ممدد

 ب  الء اعط ال الخدا وزياد  اععباء المالية واالجتماعية على اعسر.

انطالقددا مددن لدد ا فدد ن وزار  الصددحة تدد من بضددرور  وجددود مثددل لدد ا القددانون 

 ال ي ي دف إلى:

وضدددع ضدددوابط ومعدددايير علميدددة وأخالقيدددة لمنشدددات تقنيدددات المسددداعد  علدددى  .5

مراقبددة سددير عمل ددا و  اءت ددا، تت ددل مددع أح ددام ومبددادئ الشددريعة اإلنجدداب، و

 اإلسالمية.

تجنب المحا ير الشرعية التي قد تنتع إ ا تر ت تلك المنشات بدون تنظيم ممدا  .2

 يضر بمصلحة المرضى والعاملين في ا.

 ح ظ اعنساب واتخا  التدابير الالزمة لمنع اختالط ا. .1

 )مرفق(مواد مشروا القانون  تقدمت الوزار  برأي م توب بشأنوقد 

 

ا:رابع
ا
 رأي اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:  -ـ

بيّن الدكتور بهاء الدين عبدالفتاح فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية أن الهيئة في أشد الحاجة لهذا المشروع بقانون؛ وذلك 

فقط  كبير، وغياب هذا القانون ليس له تأثير على الحالة الصحيةلوجود فراغ تشريعي 

، وإنما له تأثير على إحصائيات مملكة البحرين في عدد وفيات األجنة والرضع، 

فهنالك شكاوي كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري من 

يها المرأة حامالً وجود عدد كبير من الحاالت التي تصل إلى المستشفى وتكون ف
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بخمسة أجنة مثالً، وعند الوالدة يتوفى عدد منهم، كما أن هنالك استغالالً تجارياً سيئاً 

 من خالل تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر مجّرمة.  

 ما أفاد بأنه في إطار ن و  ال يئة باالختصاصات المنوطة ب ا قانوناً، 

وما  2111( لسنة 11( من القانون رقم )4د  )واستناداً إلى ما نصت عليه الما

تضمنته فقرت ا )أ( من حلول مجلس إدار  ال يئة محل وزير الصحة في مباشر  

بشأن  5116( لسنة 21االختصاصات المقرر  له بموجب المرسوم بقانون رقم )

بشأن مزاولة م نة  5111( لسنة 2المستش يات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم )

ري وطب اعسنان، وما نصت عليه ال قر  )ب( من الماد   ات ا، والتي الطب البش

بموجب ا منحت ال يئة  افة الصالحيات الالزمة لتحقيل ألداف ا وممارسة 

( من  ات ال قر ، والتي أناطت 2اختصاصات ا، ومن ا ما ورد النص عليه في البند )

ح والقرارات التن ي ية سلطة إصدار اللوائ –بطريل الت وي  التشريعي  -بال يئة 

 المتعلقة بتنظيم الم ن والخدمات الصحية، بما ال يتعار  مع القوانين الناف  .

ولما  انت ال يئة قد ارتأت أن ثمة فراغاً تشريعياً يخّص الخدمات الصحية التي      

مستش ى أو  -تقدم ا بع  الم سسات الصحية المختل ة أياً  ان ش ل ا القانوني

ويتعلل بتنظيم العالا باستخدام تقنيات اإلنجاب  –و عياد  خاصة مر ز طبي أ

المساعد إ ول ا تم ت ليف اإلدار  القانونية بال يئة إلعداد مشروا قرار تنظيمي 

يتناول الموضوا من  افة جوانبه القانونية، فع  ت اإلدار  القانونية على اإلعداد، 

تعلل باعح ام  األولل: ورشح عن  لك تقديم مشروا بقرار تضمن خمسة فصو

تناول مزاولة نشاط العالا بتقنيات المساعد  على اإلنجاب،  والثانيالعامة، 

ُعني بتنظيم المنشات التي تزاول  والثالثوالواجبات الطبية الم نية المرتبطة ب ا، 

تضمن آليات الرقابة والت تي  على المنشات الخاضعة عح ام  والرابعالنشاط، 

واعخير فقد أورد بضعة مواد انتقالية، وأخرى تتعلل  لفصل الخامساالقرار، أما 

 باإلصدار.
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تعّ ر إصدار القرار التن ي ي، بسبب وجود شب ة بشأن السند  وبينت ال يئة أنه

 القانوني إلصداره، ل لك ترى ال يئة ألمية المشروا بقانون محل الدراسة.

ا:خام
ا
 اإلسالمية: )مرفق(رأي اجمللس األعلى للشؤون  -سـ

يه الموجه للجنة تأليظ ألس اععلى للش ون االسالمية في راقترح المج

 العقوبات بش ل عام، لمساس االفعال المجرمة باعنساب واععرا .

 اقترح المجلس اععلى للش ون اإلسالمية اآلتي:  ما

 ( ليصبح النص  اآلتي:5تعديل تعريف العقم الوارد في الماد  )

 (5ماد  )

عدم قدر  الزوجين على اإلنجاب بعد التشخيص الطبي، أو صعوبة الحمل  العقم:

 بسبب تقدم سن الزوجة.

 (52ماد  )

 ح ف ال قر  )د( من الماد . ما اقترح 

أّ د المجلس اععلى للش ون اإلسالمية على رأيه المرسل إلى مجلس و

علماء في الشريعة النواب الموقر بشأن مرا ز اإلخصاب، وال سيما اقتراحه ضمَّ 

إلى عضوية لجنة اإلشراف على ممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعد  على 

التلقيح االصطناعي واإلخصاب التي تمارس في المنشات الصحية داخل ممل ة 

 البحرين.

 

ا:سادس
ا
رأي سعادة الدكتور أمحد سامل العريض )عضو جملس  -ـ

 مرفق( (الشورى(:
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أن أغلب مواد مشروا القدانون  الدكتور أحمد سالم العري صاحب السعادة بّين  

التددي تددم تدارسدد ا فددي لجنددة الشدد ون التشددريعية والقانونيددة، و لددك بصدد ته عضددو فددي 

اللجنة، تت دل مدع مرئيدات وزار  الصدحة، وال يئدة الوطنيدة لتنظديم الم دن والخددمات 

ي حسددب صددطناعنون جدداء ليضددبط عمليددات التلقدديح االالصددحية، وأن مشددروا القددا

القانون، إال أنه يجب عدم تحديد سن معّين لزراعة عدد من اعجّنة في المرأ  البالأدة 

سنة تزيدد أو تقصدر،  وإنده ي ّضدل أن يتدرك للطبيدب المعدالع ليقدّدر قددر  المدرأ   11

 الصحية على زرا عدد من اعجنة في ا.

بددّين سددعادته وجددود شددب ة عدددم الدسددتورية والقانونيددة، و دد لك شددب ة شددرعية   مددا 

حول عمليدات اسدتئجار الدرحم التدي تدتم خدارا الممل دة وفدي دول تعتدرف باسدتئجار 

الرحم، وقد قدم سعادته )مرفقات( تناق  من تر  شرًعا لدل لدي صداحبة الدرحم أم 

 صاحبة البويضة.

 

ا: سابع
ا
د أمحد استشارية أمراض النساء رأي العقيد طبيب موزة راشـ

 والوالدة باملستشفى العسكري.)مرفق(

ا:وثامن
ا
رأي الدكتورة عفاف يعقوب احلمر استشارية العقم وأطفال  -ـ

 )مرفق(:األنابيب

 
ات قت الد تور  ع اف يعقوب الحمر مع العقيد طبيب موز  راشد أحمد على 

صاب االصطناعي،  ما ات قتا ألمية مشروا القانون في ضبط عمليات التلقيح واالخ

 ما على رأي موّحد خالل اجتماعات اللجنة، وعليه أرسلتا رأي م توب يوّحد رأي

 )مرفق(. حول بع  مواد مشروا القانون

 (5ماد  )
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العقم: لو عدم قدر  الزوجين على اإلنجاب بالرغم من مرور عشر  أش ر على 

العقم أو صعوبة الحمل بسبب تقدم الحيا  الزوجية أو عند التشخيص المسبل بوجود 

 سن الزوجة.

 (4ماد  )

أ_ أن يلزم المرخص له بالتعاقد مع إحدى المستش يات للتعامل مع المضاع ات 

 المصاحبة للعالا والعناية باعط ال الخّدا عند الوالد  المب ر .

فتح سجالت خاصة يتم التصديل علي ا من قبل  NHRAيحتاا إليضاح أ ثر من  

أوالً ومن ثم تدّون في ا جميع البيانات واإلجراءات التي اتخ ت وأسباب ا  ال يئة

 ونتائج ا، وال يجوز إتالف ل ه السجالت عي سبب.

 (:6( بند )52ماد  )  NHRAي خ  ال قر  من  -ز

التنظيم شديد الدقة عند التعامل مع الحيوانات المنوية والبويضات غير الملقحة  -6))

وتوفير أقصى درجة من درجات الحرص واالحتياط والح ر لمنع والملقحة واعجنة 

استخدام ا أو استأالل ا أو استبدال ا أو إتالف ا أو السطو علي ا على نحو ي دي إلى 

 اختالط اعنساب أو مخال ة أح ام ل ا القرار.((

 (55ماد  )

إجراء إن انتقاء الجنس لم تقره إال فتوى جمهورية مصر العربية، والتي أقرت  -د

 عملية لتحديد جنس المولود.

 

يكون من الصعوبة معه زرع أكثر من اثنين من األجنة،  35ح_ إن بلوغ المرأة سن 

لتقدمها في العمر، كما أن قيام الطبيب بإجراء أكثر من خمس عمليات في اليوم 

 ترهقه.
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 يجب عمل االختزال قبل ظهور أطراف الجنين، وإال يعّد ذلك إجهاضاً. -ط

: إجراء عمليات الختزال عدد اعجنة داخل الرحم إال في حالة يضاف

الضرور  للح اظ على حيا  اعم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثالثة من 

اعطباء االستشاريين المختصين ي ون أحدلم من مستش ى ح ومي، وبعد أخ  

اً، وبخالف  لك موافقة اعم  تابة ف ن تع ر  لك ت خ  موافقة من يقوم مقام ا قانون

 تعتبر عملية االختزال إج اضاً.

)أن ي ون تخزين اعجنة لمد  ال تزيد على عشر سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية 

 لمد  ال تزيد على عشر سنوات، وي ون التجديد سنوًيا.

 ( بعد إعاد  الترقيم51( ماد  )52الماد  )

لحفظ األجنة وتخزين  ضرورة تحديد مدة متساوية ال تقل عن عشر سنوات -ج

 الحيوانات المنوية.

حالة تعمل يحتاا إلى أخصائي أجنة واحد. و لك لضمان جود  الخدمة  511ل ل 

 وعدم خلط اعنساب.

 (51ماد  )

 :إضافة عبار 

 )إال في الحاالت االستثنائية بعد أخذ الموافقة من الهيئة(.

 (52ماد  )

دينار وال تزيد على عشر  آالف دينار يعاقب بالأرامة التي ال تقل عن خمسة آالف 

 ( من ل ا القانون.52 ل من خالف أح ام ال قرات )د، لـ، ز، ط( من الماد  )
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ا
ا
رأي الدكتور نبـيـل رزق اهلل استشاري العقم وأطفال  -:تاسع

 األنابيب:)مرفق(

بأن لديه عد  نقاط حول المشروا بقانون، وقد  الدكتور نبيل رزق هللابّين 

 بين ا  التالي:

 (5ماد  )

لو عدم القدر  على اإلنجاب بالرغم من مرور عشر  أش ر. مبيًنا أن  العقم:

التعريف العالمي للعقم لو  مرور سنة من العالقة المنتظمة مع مراعا  سن المرأ   

نه في اعربعينات والتي ال مشيرا إلى أن سن المرأ  في العشرينيات يختلف ع

 .تستطيع مع ا االنتظار وخصوصا مع وجود تشخيص مسبل بالعقم

 (1ماد  )

يجب أن يراعى، عند تشكيل اللجنة المختصة )لجنة اإلشراف(، وجود استشاري في 

 العقم مع استشاري آخر في علم األجنة.

 (55ماد  )

و أكثر من نفس يجب أن يراعى توضيح حالة الضرورة وهي وجود طفل أ -د

 الجنس.

، وذلك لعدم القدرة على إمكانية السيطرة على عدد 4أجنّة أو  3بين صّحة زرع  -ح

 البويضات التي تلقح.

أن عملية اختزال عدد األجنّة يجب أن تتم قبل األسبوع الثامن من الحمل، وذلك  -ط

 لزيادة المخاطر على األم بعد هذه المرحلة.
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 ( بعد إعاد  الترقيم51( ماد  )52الماد  )

بين بأن ما متشاب تين، وأن العقوبات في المادتين لي  (:11( و)12المادتين ) -

(، راجًيا أن ت ون عقوبة السجن قاصر  على 6لن س المخال ة لح م الماد  )

 اعضرار العمد من قبل الطبيب المختص.

 

ا
ا
عالج العقم وأطفال اري : رأي الدكتور أمحد بركات: استشعاشر

 )مرفق(األنابيب:

 
( فقرة )د( إال إذا كان ألسباب 20حرم القانون اختيار الجنس أو النسل في المادة ) -2

تتعلق بالوراثة: هذه المادة ليس لها أي دليل من الشريعة الغراء، ومجامع فقهية 

فتت بحلية انتقاء جنس الجنين قبل أكثيرة في مصر والسعودية و االمارات،  قد 

كان اعتراضه منصب على حلية  ختيارالازرعه في الرحم ومن اعترض على هذا 

كشف العورة ألمر ممكن التغاضي عنه، وهي تقيد حقوق المرضي بدون أي مبرر 

 وافتئات على حق المرضى بدون وجه حق.

س اععلى للش ون تمد  من المجلمع  فتاوي من مجامع فق يه معتبر  وولناك عد

سالمية في البحرين و  ل ا ترى أن اختيار جنس الجنين أمر مباح ولم يرد فيه أي اإل

 تحريم.

سنوات والحيوانات المنوية  5لى إالخطأ الطبي اآلخر هو تحديد مدة تجميد األجنة  -6

أنه  ذإالعلمية و ليس له ما يبرره ،  ، و هذا أمر مخالف لألعرافسنوات 20لى إ

لى تخزين الحيامن لمدد طويلة ألنه بعد إاألمراض السرطانية نحتاج  في حاالت

 عالج السرطان تنعدم الحيوانات المنوية عند الرجال .
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لى الرحم باثنين فقط و لم يراع القانون الظروف إحدد القانون عدد األجنة المرجعة  -3

ص الحمل لى ثالثة أو أربعة أجنة يزيد فرإالمختلفة للمرضى حيث أن زيادة العدد 

، أو ضعف جةبكثير و خصوصا في الحاالت التي تستدعي ذلك مثل تقدم سن الزو

 بويضاتها أو الفشل المتكرر لعمليات أطفال األنابيب.

عدّد  مالحظدات علدى في مالحظاته الم توبدة ولقد أورد الد تور أحمد بر ات 

 )مرفق(.باقي مواد مشروا القانون اقترح في ا عّد  تعديالت. 

 عشر: رأي اللجنة: احلادي

تدارست اللجنة مشروا القانون مادً  ماد ، وتبودلت بشأنه وج ات النظر مدن 

المستشدددار القدددانوني المستشدددار القدددانوني لشددد ون اللجدددان، وو أعضددداء اللجندددة،قبدددل 

 المساعد بالمجلس.

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الش ون التشريعية والقانونية بمجلس الشدورى، 

 ما اطلعدت علدى مالحظدات الح ومدة، ومالحظدات ليئدة التشدريع واإلفتداء القدانوني 

المرفقة بالمشروا بقانون، وعلى قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الدوارد  معده، 

 ا الجتماعات ا، ولي:   لك اطلعت اللجنة على آراء الج ات التي دعت 

 عضو مجلس الشورى. سعادة الدكتور أحمد سالم العري  -أ 

 وزارة الصحة.  -ب 

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. -ج 

استشدارية أمددرا  النسدداء والددوالد  بالمستشدد ى  العقياد طبيااب مااوزة راشااد أحمااد -د 

  العس ري.

 نابيب.استشارية العقم وأط ال اع الدكتورة عفاف يعقوب الحمر -ه 

 استشاري العقم وأط ال اعنابيب. الدكتور نبـيـل رزق هللا -و 
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( مادة تقع في ستة فصول، 62يتكّون المشروع بقانون فضالً عن الديباجة من )

تشكيل لجنة الفصل الثاني بيان األحكام العامة للقانون، ونظّم  الفصل األولتضمن 

فتضّمن  الفصل الثالثفنية تتولى اإلشراف والرقابة على مراكز اإلخصاب، أما 

األحكام الخاصة بالتقنيات  الفصل الرابعاألحكام الخاصة بالتراخيص، وضّم 

الفصل المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم 

نات المنوية لغرض اإلخصاب المستقبلي، أما ضوابط حفظ األجنة أو الحيوا الخامس

 فاختص بالعقوبات. الفصل السادس

 رأت اللجنة بعد االطالا على مشروا القانون أنه يحقل اعلداف التالية:

وضع أسس وضوابط الترخيص لمرا ز التلقيح االصطناعي واإلخصاب في  .1

ان عدم الممل ة، على أن تتضمن ل ه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضم

حدو  فوضى أو اختالط ل نساب أو االتجار في اعرحام، و  لك ت ادي 

 استأالل حاجة من يرغب في اإلنجاب.

إصدار قانون يوا ب العصر والتطور العلمي في مجال التلقيح االصطناعي  .2

 لسد ال راغ التشريعي في ل ا الشأن. صابواإلخ

 إلنجابية الالزمة.خدمات الصحة اع السياسة الصحية من أجل توفير وض .3

اإلشراف والرقابة على مرا ز التلقيح االصطناعي واإلخصاب  ضمان .4

 المرخص ل ا في الممل ة.

جميع مرا ز التلقيح االصطناعي واإلخصاب العاملة في  علىتطبيل القانون  .2

 الممل ة.

 ضمان حقول المرضى واحترام ا أثناء خضوع م إلجراءات العالا. .2

 قاعد  بيانات دقيقة فيما يتعلل بعدد وفيات اعجّنة والرّضع والحد من ا. توفير .7
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( وعليه، رأت اللجنة التوصية بالموافقة على 

بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب )المعد 

 لنواب(.في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس ا

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -عشر الثاني
 

( مددن الالئحددة الداخليددة لمجلددس الشددورى، ات قددت  11إعمدداالً لددنص المدداد  ) 

 اللجنة على اختيار  ل من:

 مقرًرا أصليـًا.  سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدهللا .2

 مقرًرا احتياطًيا.  سعادة األستاذة هالة رمزي فايـز .2

 

 توصية اللجنة:  -عشر الثالث
شددروا فددي ضددوء مددا دار مددن مناقشددات ومددا أبدددي مددن آراء أثندداء دراسددة الم

 بقانون، ف ن اللجنة توصي بما يلي:

بشاأن  الموافقة، من حياث المبادأ،  علاى مشاروع قاانون رقام ) ( لسانة )  ( -

اسااتخدام التقنيااات الطبيااة المساااعدة علااى التلقاايح االصااطناعي واإلخصاااب 

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. -

 واألمر معرو  على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
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 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل     مودنوار علي احمل

 رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات       
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى املشروع

بقر ا ق ا   رقم ) ( نسار )  ( مقأ  
استخدام انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل 

 انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب.

 الديباجة

 

 

 

 

 مسمى املشروع

بقر ا ق ا   رقم ) ( نسار )  ( مقأ  
استخدام انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل 

 انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب.

 الديباجة

انب ااذر عةل اص انديم  ر قب   رد 
 اد انبقر ا مذ ا  .

)نص الديباجة كما ورد في المشروع 
 بقانون(

 مسمى املشروع

 دون تعديل

 

 

 الديباجة

انب ااذر عةل اص انديم  ر قب   رد 
اد انبقر ا مذ ا    بع إ  ار اص 
برس م انذ ا   انع  يحدد مب  مه 
بق اآل ن ار اإلقراف   عنك قم  

 مسمى املشروع

مقأ   بقر ا ق ا   رقم ) ( نسار )  (
استخدام انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل 

 انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب.

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          
 ملك مملكة البحرين.

 مند ا طالا عةل اندست ر 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          
 ملك مملكة البحرين.

 مند ا طالا عةل اندست ر 

 انفذرة ا خيرة ب  انديم  ر   ه :

( لسنة 11رقم ) بقانون مرسوموعلى ال
بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء  2113

 المجالس واللجان الحكومية.

 )نص الديباجة بعد التعديل(

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          
 ملك مملكة البحرين.

 مند ا طالا عةل اندست ر 

 عةل ق ا   اننذ م ل انص در 
( نسار 51م نبرس م مذ ا   رقم )

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          
 ملك مملكة البحرين.

 مند ا طالا عةل اندست ر 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 عةل ق ا   اننذ م ل انص در 
( نسار 51م نبرس م مذ ا   رقم )

    تنديالته  5126

( نسار 21 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
 مقأ  انبستقفي ل انخ صر   5116

( نسار 2 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
اد قأ  بزا نر غير ا طم    5112

  انصي دنر نةبئ  انطمير انبن  ار 

( نسار 2رقم ) عةل انبرس م مذ ا   
مقأ  بزا نر بئار انطب  5111

 عةل ق ا   اننذ م ل انص در 
( نسار 51م نبرس م مذ ا   رقم )

    تنديالته  5126

( نسار 21انبرس م مذ ا   رقم ) عةل 
 مقأ  انبستقفي ل انخ صر   5116

( نسار 2 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
اد قأ  بزا نر غير ا طم    5112

  انصي دنر نةبئ  انطمير انبن  ار 

( نسار 2 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
مقأ  بزا نر بئار انطب  5111

    تنديالته  5126

( نسار 21 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
 مقأ  انبستقفي ل انخ صر   5116

( نسار 2 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
اد قأ  بزا نر غير ا طم    5112

  انصي دنر نةبئ  انطمير انبن  ار 

( نسار 2 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
مقأ  بزا نر بئار انطب  5111

 انمقر   طب ا سا   

اإل را ال ان ا اير  عةل ق ا   

 عةل ق ا   اننذ م ل انص در 
( نسار 51م نبرس م مذ ا   رقم )

    تنديالته  5126

( نسار 21 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
 مقأ  انبستقفي ل انخ صر   5116

( نسار 2 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
اد قأ  بزا نر غير ا طم    5112

  انصي دنر نةبئ  انطمير انبن  ار 

( نسار 2 عةل انبرس م مذ ا   رقم )
مقأ  بزا نر بئار انطب  5111
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 انمقر   طب ا سا   

 عةل ق ا   اإل را ال ان ا اير 
( 46انص در م نبرس م مذ ا   رقم )

    تنديالته 2112نسار 

 2114( نسار 55 عةل انذ ا   رقم )
مقأ  انفحص انطمد نةبذمةي  عةل 

 انز اج ب  ان اسي   

 2111( نسار 11 عةل انذ ا   رقم )
مإاق   انئيار ان طاير نتاظيم انبئ  

  انخدب ل انصحير  

 انمقر   طب ا سا   

ان ا اير   عةل ق ا   اإل را ال
( 46انص در م نبرس م مذ ا   رقم )

    تنديالته 2112نسار 

 2114( نسار 55 عةل انذ ا   رقم )
مقأ  انفحص انطمد نةبذمةي  عةل 

 انز اج ب  ان اسي   

 2111( نسار 11 عةل انذ ا   رقم )
مإاق   انئيار ان طاير نتاظيم انبئ  

  انخدب ل انصحير  

( 46انص در م نبرس م مذ ا   رقم )
    تنديالته 2112نسار 

 2114( نسار 55 عةل انذ ا   رقم )
مقأ  انفحص انطمد نةبذمةي  عةل 

 انز اج ب  ان اسي   

 2111( نسار 11 عةل انذ ا   رقم )
مإاق   انئيار ان طاير نتاظيم انبئ  

  انخدب ل انصحير  

( لسنة 11رقم ) نونبقامرسوم وعلى ال
بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء  2113

 انمقر   طب ا سا   

را ال ان ا اير  عةل ق ا   اإل 
( 46انص در م نبرس م مذ ا   رقم )

    تنديالته 2112نسار 

 2114( نسار 55 عةل انذ ا   رقم )
مقأ  انفحص انطمد نةبذمةي  عةل 

 انز اج ب  ان اسي   

 2111( نسار 11 عةل انذ ا   رقم )
مإاق   انئيار ان طاير نتاظيم انبئ  

  انخدب ل انصحير  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

دقر ب ةس انق رى  ب ةس انا اب 
انذ ا   اآلتد اصه   قد صدقا  عةيه 

  دصدرا و:

 

 

 

 

انا اب  دقر ب ةس انق رى  ب ةس
انذ ا   اآلتد اصه   قد صدقا  عةيه 

  دصدرا و:

 المجالس واللجان الحكومية.

دقر ب ةس انق رى  ب ةس انا اب 
انذ ا   اآلتد اصه   قد صدقا  عةيه 

  دصدرا و:

( نسار 51رقم ) مذ ا  برس م ان عةل 
مقأ  بق اآل رؤس    دع     2151

 انب  نس  انة    انحق بير.

 

دقر ب ةس انق رى  ب ةس انا اب 
انذ ا   اآلتد اصه   قد صدقا  عةيه 

  دصدرا و:

 الفصل األول

 أحكام عامة

 األول الفصل

 أحكام عامة

 الفصل األول

 أحكام عامة

 الفصل األول

 أحكام عامة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (5مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (5مادة )

 

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

 )المملكة(.حعف تنريف  -

( نيق   الوزيراذ  تنريف ) -
 (.الوزارةب  نه مند تنريف )

( ان اردة اد اإلنجابتغيير قةبر ) -
اللجنة، انتقاء الجنس، تنريف ل )

التلقيح ( نتق   )انتقاء النسل
 (.االصطناعي واإلخصاب

 

( ان اردة الطبيةتغيير قةبر ) -

 (5مادة )

 

  تنديالل ب ةس انب ااذر عةل
انا اب  بع ت صير انة ار مإ را  

 انتنديالل اآلتير:

نندم تدا نه  "الوزير"تنريف حعف  -
 اد بقر ا انذ ا  .

نندم تدا نه  "الوزارة"تنريف حعف  -
 اد بقر ا انذ ا  .

إ  ار تنريف "رايس ب ةس  -
 اإلدارة"  نيق  :

رايس ب ةس  رئيس مجلس اإلدارة:

 (5مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( اللجنةم نسطر انر اد ب  تنريف )
(  بع حعف عم رة   الصحيةنتق   )

( -والمشكلة بموجب هذا القانون -)
اقتف ً  ماص تققي  انة ار ان اردة اد 

 (.1انب دة )

بدون اتصال إ  ار عم رة ) -
تقنيات ( اد عي  تنريف )طبيعي

المساعدة على التلقيح االصطناعي 
 (.واإلخصاب

المنشأة دة ص غ تنريف )إع  -
( عةل اناح  ان ارد اد اناص الصحية

 مند انتندي .

( ان اردة اد هوحعف قةبر ) -

ان طاير نتاظيم انبئ  إدارة انئيار 
 ." انخدب ل انصحير

 إع دة صي غر تنريف انة ار نيق  : -

اللجنة: اللجنة المختصة التي يشكلها "
مجلس اإلدارة تحت مسمى "لجنة 

 .اإلشراف"

استحداث تنريف "انرايس  -
 انتافيع "  نيق  :

انرايس انتافيع   "الرئيس التنفيذي:
ان طاير نتاظيم انبئ   انخدب ل نةئيار 
 ."انصحير
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( بع   ع العقمبستئ  تنريف )
 انف اص  انبا سمر.

( ان اردة اد الجنينيتغيير قةبر ) -
( نتق   انتقاء النسلتنريف )

 (.الجيني)

 

 

 

 

 

تقنيات تندي  عا ا  تنريف " -
المساعدة على التلقيح االصطناعي 

 الطبية التقنيات)"  إنل: واإلخصاب
انبس عدة عةل انتةذي  ا صطا عد 

 . اإلخص ب(

إع دة صي غر تنريف انباقأة  -
 انصحير  نيق  :

أي مستشفى أو  "المنشأة الصحية:
الستخدام التقنيات الطبية مركز مجهز 

المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب، وتشمل عيادات أمراض 
النساء والوالدة التي تقوم بعالج العقم 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وتنشيط ورصد اإلباضة"

إع دة صي غر تنريف "اننذم" نيق    -
 عةل اناح  اآلتد:

: عدم قدرة انز  ي  عةل "العقم
 اثنى عشراإلا  ب م نرغم ب  بر ر 

المستمرة عةل انحي ة انز  ير  هًراش
د  عاد   وبدون استعمال موانع للحمل

د    انتقخيص انبسمل م   د اننذم
صن مر انحب  مسمب تذدم س  

 انز  ر".

إنل )انتقاء الجنس( تندي  تنريف  -
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بع تغيير قةبر  )انتقاء نوع الجنين(،
ان اردة اد صدر انتنريف إنل  "جنس"
  "نوع".قةبر 

 ديدة  هد: تنريف ل استحداث  -
)ان اي   اإلتالف  ا بق ج(   هد 

 ق نت ند:

انحب  ب  د   دط ارو  الجنين: 
  يذصد مه اننةذر اب  ا ل.

ترك ا بق ج  ا  ار د   اإلتالف: 
 عا ير حتل تاتئد حي تئ .

انخةيط مي  انحي ا  انبا   األمشاج: 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م ي ر انبردة   هد ب  تسبل 
 ي ر انبةذحر".  "انم

ان اردة اد  )الصفة(تغيير قةبر  -
إنل قةبر  (انتقاء النسلتنريف )
 )الصفات(.

 

 )نص المادة بعد التعديل( 

 غراض تطميل هعا انذ ا   يذصد 
م نقةب ل  اننم رال اآلتير انبن اد 
انبميار قري  ق  بائ  ب  نم يذتض 

 سي ل اناص خالف عنك:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة بعد التعديل( )نص

 غراض تطميل هعا انذ ا   يذصد 
م نقةب ل  اننم رال اآلتير انبن اد 

انئيار ان طاير نتاظيم انبئ   الهيئة:
 انصحير.  انخدب ل

ب ةس إدارة انئيار  مجلس اإلدارة:
ان طاير نتاظيم انبئ   انخدب ل 

 انصحير.

رئيس مجلس اإلدارة: رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

 والخدمات الصحية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي 
ية لتنظيم المهن للهيئة الوطن
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

تطميل هعا انذ ا   يذصد   غراض
م نقةب ل  اننم رال اآلتير انبن اد 
انبميار قري  ق  بائ  ب  نم يذتض 

 سي ل اناص خالف عنك:

 ببةقر انمحري . المملكة:

  زارة انصحر. الوزارة:

انبميار قري  ق  بائ  ب  نم يذتض 
 سي ل اناص خالف عنك:

 

  زارة انصحر. الوزارة:

 

  زير انصحر. الوزير:

انئيار ان طاير نتاظيم انبئ   الهيئة:
  انخدب ل انصحير.

ب ةس إدارة انئيار  مجلس اإلدارة:

 .والخدمات الصحية

تشّكل بموجب اللجنة التي  اللجنة:
مجلس اإلدارة تحت مسمى  قرار من

 "."لجنة اإلشراف

 

المساعدة على  التقنيات الطبية
 التلقيح االصطناعي واإلخصاب:
ان س ا  انطمير انتد تس عد عةل 

 مد   اتص   طميند.انحب  

المنشأة الصحية: أي مستشفى أو 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

انئيار ان طاير نتاظيم انبئ   الهيئة:
  انخدب ل انصحير.

ب ةس إدارة انئيار  مجلس اإلدارة:
ان طاير نتاظيم انبئ   انخدب ل 

 انصحير.

  زير انصحر. الوزير:

 

ان طاير نتاظيم انبئ   انخدب ل 
 انصحير.

 

 

ن ار اإلقراف عةل بب رسر  اللجنة:
 استخدام انتذاي ل انطمير انبس عدة 

التلقيح االصطناعي واإلخصاب عةل 
 الصحيةانتد تب رس اد انباقآل 

 داخ  انببةقر.

تقنيات المساعدة على التلقيح 

مركز مجهز الستخدام التقنيات الطبية 
على التلقيح االصطناعي المساعدة 

واإلخصاب، وتشمل عيادات أمراض 
النساء والوالدة التي تقوم بعالج العقم 

 وتنشيط ورصد اإلباضة.

 

 

عدم قدرة انز  ي  عةل  العقم:
عشر  اثنىاإلا  ب م نرغم ب  بر ر 

المستمرة  عةل انحي ة انز  ير شهًرا

 

تطميل هعا انذ ا   يذصد   غراض
م نقةب ل  اننم رال اآلتير انبن اد 
انبميار قري  ق  بائ  ب  نم يذتض 

 سي ل اناص خالف عنك:

انئيار ان طاير نتاظيم انبئ   الهيئة:
  انخدب ل انصحير.

ب ةس إدارة انئيار  مجلس اإلدارة:
ان طاير نتاظيم انبئ   انخدب ل 

 انصحير.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ن ار اإلقراف عةل بب رسر  اللجنة:
 استخدام انتذاي ل انطمير انبس عدة 

انتد تب رس اد  اإلنجابعةل 
 -داخ  انببةقر  الطبيةانباقآل 

 .-والمشكلة بموجب هذا القانون 

ح تقنيات المساعدة على التلقي
ان س ا   االصطناعي واإلخصاب:

 انطمير انتد تس عد عةل انحب .

 

د  بستقفل د   المنشأة الصحية:

ان س ا   االصطناعي واإلخصاب:
بدون نطمير انتد تس عد عةل انحب  ا

 اتصال طبيعي.

أي مستشفى أو  المنشأة الصحية:
مركز أو قسم أو وحدة داخل 
المستشفى، مجهز لممارسة التقنيات 
الطبية المساعدة على التلقيح 
االصطناعي أو اإلخصاب، وتشمل 
عيادات أمراض النساء والوالدة التي 
تقوم بعالج العقم وتنشيط ورصد 

 ة.اإلباض

د  عاد   وبدون استعمال موانع للحمل
د       د اننذمانتقخيص انبسمل م

صن مر انحب  مسمب تذدم س  
 انز  ر.

ان اي   ا اتحديد  :نوع الجنينانتقاء 
م ستخدام انتذاي ل انطمير انبس عدة 

 انتةذي  ا صطا عد  اإلخص بعةل 
انخ صر مفص  ان اي  ا ار   ع  
انعقر  نأل ار قم  زراعتئ  اد 

 انت  يف انرحبد.

الجنين: الحمل من أول أطواره، 

رايس ب ةس  رئيس مجلس اإلدارة:
ان طاير نتاظيم انبئ  إدارة انئيار 

 ." انخدب ل انصحير

انرايس انتافيع   الرئيس التنفيذي:
ان طاير نتاظيم انبئ   انخدب ل نةئيار 
 ."انصحير

تقّق  مب  ب قرار انة ار انتد  اللجنة:
إلدارة تحل بسبل "ن ار ب ةس ا ب 

 اإلقراف".
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

برقز ب ئز نبب رسر انتذاي ل انطمير 
انبس عدة عةل اإلا  ب د  قسم د  
 حدة داخ  انبستقفل يخصص 
نبب رسر انتذاي ل انطمير انبس عدة 
عةل اإلا  ب   تقب  عي دال دبراض 

دة انتد تذ م منالج اننذم اناس    ان  
  تاقيط  رصد اإلم  ر.

عدم قدرة انز  ي  عةل  هو العقم:
اإلا  ب م نرغم ب  بر ر عقرة دقئر 
عةل انحي ة انز  ير د  عاد انتقخيص 
انبسمل م   د اننذم د  صن مر انحب  

عدم قدرة انز  ي  عةل  العقم:
اإلا  ب م نرغم ب  بر ر عقرة دقئر 

د  عاد   عةل انحي ة انز  ير
د    انتقخيص انبسمل م   د اننذم

صن مر انحب  مسمب تذدم س  
 انز  ر.

 

تحديد  اس ان اي   انتقاء الجنس:
م ستخدام انتذاي ل انطمير انبس عدة 

 التلقيح االصطناعي واإلخصابعةل 
انخ صر مفص  ان اي  ا ار   ع  

 ويقصد به العلقة فما فوق.

األمشاج: الخليط بين الحيوان المنوي 
وبويضة المرأة، وهي ما تسمى 

 "البويضة الملقحة".

ان رارير  الصفاتتحديد  انتقاء النسل:
نة اي  م اسطر انتذاي ل انطمير 

انتةذي  ا صطا عد انبس عدة عةل 
 الجينيانخ صر م نفحص  اإلخص ب 

نأل ار قم  زراعتئ  اد انت  يف 
 انرحبد.

المساعدة على الطبية تقنيات ال
 التلقيح االصطناعي واإلخصاب:
ان س ا  انطمير انتد تس عد عةل 

 انحب  مد   اتص   طميند.

د  بستقفل د  المنشأة الصحية: 
انتذاي ل انطمير   ستخدامبرقز ب ئز 

انبس عدة عةل انتةذي  ا صطا عد 
اإلخص ب   تقب  عي دال دبراض و

اناس    ان  دة انتد تذ م منالج اننذم 
 اإلم  ر. تاقيط  رصد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمب تذدم س  انز  ر.

 

تحديد  اس ان اي   انتقاء الجنس:
انبس عدة م ستخدام انتذاي ل انطمير 

انخ صر مفص  ان اي   اإلنجابعةل 
ا ار   ع  انعقر  نأل ار قم  

 زراعتئ  اد انت  يف انرحبد.

 

 

انعقر  نأل ار قم  زراعتئ  اد 
 انت  يف انرحبد.

 

 

 

 

 

تحديد انصفر ان رارير  انتقاء النسل:
نة اي  م اسطر انتذاي ل انطمير 

ترك ا بق ج  ا  ار د   اإلتالف: 
 عا ير حتل تاتئد حي تئ .

 

 

عةل  عدم قدرة انز  ي  العقم:
عقر  اإلا  ب م نرغم ب  بر ر ارال

قئًرا عةل انحي ة انز  ير انبستبرة 
 مد   استنب   ب ااع نةحب   د  عاد 

د    انتقخيص انبسمل م   د اننذم
صن مر انحب  مسمب تذدم س  

 انز  ر.

ان اي   ا اتحديد  :نوع الجنينانتقاء 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

تحديد انصفر ان رارير  انتقاء النسل:
نة اي  م اسطر انتذاي ل انطمير 

انخ صر  اإلنجابانبس عدة عةل 
نأل ار قم  زراعتئ   الجنينيم نفحص 

 اد انت  يف انرحبد.

التلقيح االصطناعي انبس عدة عةل 
 الجينيانخ صر م نفحص  واإلخصاب

نأل ار قم  زراعتئ  اد انت  يف 
 انرحبد.

انطمير انبس عدة  م ستخدام انتذاي ل
 انتةذي  ا صطا عد  اإلخص بعةل 

انخ صر مفص  ان اي  ا ار   ع  
انعقر  نأل ار قم  زراعتئ  اد 

 انت  يف انرحبد.

انحب  ب  د   دط ارو   يذصد الجنين: 
 مه اننةذر اب  ا ل.

انخةيط مي  انحي ا  انبا   األمشاج: 
 م ي ر انبردة   هد ب  تسبل 

 انبةذحر"."انم ي ر 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

تحديد انصف ل ان رارير  انتقاء النسل:
نة اي  م اسطر انتذاي ل انطمير 
انبس عدة عةل انتةذي  ا صطا عد 
 اإلخص ب انخ صر م نفحص ان ياد 
نأل ار قم  زراعتئ  اد انت  يف 

 انرحبد.

ترك ا بق ج  ا  ار د   اإلتالف: 
 عا ير حتل تاتئد حي تئ .

 (2مادة )

 

 (2مادة )

 

 (2مادة )

 

 (2مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 
 

دحق م هعا انذ ا   عةل  بيع تسر  

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

 

( ان اردة مند الطبية)تغيير قةبر  -
 (.الصحية)إنل  (المنشآتقةبر )

( نتق   اإلنجابتغيير قةبر ) -
 (.التلقيح االصطناعي واإلخصاب)

 

 المادة بعد التعديل( )نص

تسر  دحق م هعا انذ ا   عةل  بيع 
انتد تب رس داقطر  الصحيةانباقآل 

التلقيح انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل 

  تنديالل ب ةس انب ااذر عةل
انا اب  بع استمدا  انة ار قةبر 

 "تستخدم".إنل قةبر  "تمارس"

 

 

 

 

 المادة بعد التعديل( )نص

تسر  دحق م هعا انذ ا   عةل  بيع 
داقطر  تستخدمانتد  انصحيرانباقآل 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسر  دحق م هعا انذ ا   عةل  بيع 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

انتد تب رس داقطر  الطبيةانباقآل 
انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل 

 اإلنجاب.

انتةذي  انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل  .االصطناعي واإلخصاب
 ا صطا عد  اإلخص ب.

داقطر  تستخدمانباقآل انصحير انتد 
انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل انتةذي  

 ا صطا عد  اإلخص ب.

 

 

 

 الفصل الثاني

 جلنة اإلشراف

 (1مادة )

 الفصل الثاني

 جلنة اإلشراف

 (1مادة )

 الفصل الثاني

 جلنة اإلشراف

 (1مادة )

 الفصل الثاني

 جلنة اإلشراف

 (1مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

  صي غر انب دة  قرر انب ةس إع دة
عةل اناح  ان ارد اد اناص مند 

 انتندي .

 

 

 

 

 

 

  ت صد انة ار مإ را  انتنديالل
 ير:انت ن

 إع دة صي غر انفذرة ا  نل.

انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب  -
مند عم رة  "اللجنة"مإ  ار قةبر 

ان اردة اد مداير اص انفذرة  "وتجتمع"
 انر اير.

انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب  -
مند قةبر  "الحاضرين"مإ  ار قةبر 

ان اردة اد ائ ير انفذرة  "األعضاء"
 انر اير.

"ان ا " ان ارد اد صدر  حعف حرف -
 انفذرة انر اير ب  انبقر ا.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حعف حرف "ان ا " ان ارد اد صدر  -
ا   ار    انفذرة انر نرر ب  انبقر ا.

إنل ائ ير  "لمرتين متتاليتين"عم رة 
 .انفذرة

إ  ار اذرة  ديدة تحدد بق اآل  -
 "ن ار اإلقراف" اصئ  انت ند:

أعضاء اللجنة واللجان تحدد مكافآت "
المنبثقة عنها واللجان المساندة 

للقانون وفًقا  ألنشطة اإلدارة المختصة
 النافذ."

 )نص المادة بعد التعديل(

 لجنة تسّمى مجلس اإلدارةيشّكل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

 

ب ةس اإلدارة ن ار بختصر  يقق 
نةاظر اد طةم ل انترخيص مبب رسر 

 

 

 

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

يقق  ب ةس اإلدارة ن ار بختصر  
نةاظر اد تسمى "لجنة اإلشراف"، 

برئاسة الرئيس  "لجنة اإلشراف"
التنفيذي وبما ال يزيد على عشرة 

يراعى عند تشكيلها أن و ، أعضاء
اختصاصيين في تضم في عضويتها 

 .العقم وعلم األجّنة والقانون والشريعة

تختار اللجنة في أول اجتماع لها 
نائًبا للرئيس يحل محل الرئيس في 

 حال غيابه.

مدع ة ب  رايسئ  د   ت تبع انة ار
ا امه عاد غي مه برة ق  قئر عةل 
ا ق    يق   ا تب عئ  صحيحً  

 

 

 

 

 

 

 

 

يقّق  ب ةس اإلدارة ن ار تسّبل "ن ار 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

انتذاي ل انطمير انبس عدة عةل انتةذي  
ا صطا عد  اإلخص ب  تسبل     " 

 ن ار اإلقراف"  

 

 

 

 

 

 ت تبع مدع ة ب  رايسئ  د  ا امه  

 الصحيةللمنشآت طةم ل انترخيص 
انتذاي ل انطمير  واستخداممبب رسر 

انبس عدة عةل انتةذي  ا صطا عد 
تتولى اإلشراف على  اإلخص ب   

أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة 
  .ألحكام هذا القانون

 

 

مدع ة ب  رايسئ  د   وتجتمع اللجنة
ا امه عاد غي مه برة ق  قئر عةل 

مح  ر دقرر ب  اصف دع  ائ  
نرايس د  ا امه ب  عةل د  يق   ا

ميائم.  تصدر انذرارال مأغةمير 
   عاد تس    انح  ري ا ع    

ا ص ال ير   ان  اب انع  باه 
 انرايس.

ث سا ال ق مةر تق   بدة انن  ير رال
 لمرتين متتاليتين.نةت ديد 

أعضاء اللجنة واللجان تحدد مكافآت 
المنبثقة عنها واللجان المساندة لها 

مب    اإلقراف" مرا سر انرايس انتافيع  
  يزيد عةل عقرة دع      يراعل 
عاد تققيةئ  د  ت م اد ع  يتئ  
اختص صيي  اد اننذم  عةم ا  ّار 

  انذ ا    انقرينر.

 

تخت ر انة ار اد د   ا تب ا نئ  ا اًم  
نةرايس يح  بح  انرايس اد ح   

 غي مه.

ت تبع انة ار مدع ة ب  رايسئ  د  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

عاد غي مه برة ق  قئر عةل ا ق   
 يق   ا تب عئ  صحيحً  مح  ر 
دقرر ب  اصف دع  ائ  عةل د  
يق   انرايس د  ا امه ب  ميائم. 
 تصدر انذرارال مأغةمير ا ع     
 عاد تس    ا ص ال ير   ان  اب 

 انع  باه انرايس.

 

سا ال  تق   بدة انن  ير رالث 
 ق مةر نةت ديد.

ا ق    يق   ا تب عئ  صحيحً  
ب  اصف دع  ائ  مح  ر دقرر 

عةل د  يق   انرايس د  ا امه ب  
ميائم.  تصدر انذرارال مأغةمير 

   عاد تس    الحاضرينا ع    
ا ص ال ير   ان  اب انع  باه 

 انرايس.

 تق   بدة انن  ير رالث سا ال ق مةر 
 نةت ديد.

 

 النافذ.للقانون وفًقا 

 

ا امه عاد غي مه برة ق  قئر عةل 
ا ق    يق   ا تب عئ  صحيحً  
مح  ر دقرر ب  اصف دع  ائ  
عةل د  يق   انرايس د  ا امه ب  
ميائم.  تصدر انذرارال مأغةمير 

ع    انح  ري    عاد تس    ا 
ا ص ال ير   ان  اب انع  باه 

 انرايس.

ث سا ال ق مةر تق   بدة انن  ير رال
 نةت ديد نبرتي  بتت نيتي .

تحدد بق اآل دع    انة ار  انة    
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

انبامرذر عائ   انة    انبس ادة نئ   اًذ  
 نةذ ا   انا اع.

 

 (4مادة )

 

 

 

 

 (4مادة )

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

 

طبقًا   ع عم رة " :)د(ماد ان -
للشروط التي تحددها الالئحة 

بعد التأكد م رة "ع" مدً  ع  التنفيذية
 ."من استيفاء الشروط المطلوبة

 

 (4مادة )

 قرار ب ةس انا اب   انب ااذر عةل
 مإ را  ب  يأتد:

طبقًا للشروط   ع عم رة " :)د(ماد ان -
" مدً  التي تحددها الالئحة التنفيذية

بعد التأكد من استيفاء م رة "عع  
 ."الشروط المطلوبة

( اد     ه  د) ي حعف انماد -

 (4مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

إع دة صي غر انماد )ج( عةل اناح   -
 ان ارد اد اناص مند انتندي .

( اد     ه  د) ي حعف انماد -
ه ن  ع اننذ م ل انتأديمير اد ت  ّ ان

  بع براع ة إع دة ترقيم ب دة بستذةر
 انما د انالحذر.

عةل (    ز)مادي  انإع دة صي غر  -
اناح  ان ارد اد اناص مند انتندي  

 مبراع ة إع دة ترقيبئب .

 

 

ه ن  ع اننذ م ل انتأديمير اد ت  ّ ان
  بع براع ة إع دة ترقيم ب دة بستذةر

 انما د انالحذر.

عةل (    ز)مادي  انإع دة صي غر  -
اناح  ان ارد اد اناص مند انتندي  

 مبراع ة إع دة ترقيبئب .

  إجراء ما يأتي:باللجنة  توصيكما 
اد ان اردة  )لممارسة(تغيير عم رة  -

 .عبارة )الستخدام(انماد )د( إنل 

 )اإلخصاب واألجّنة(تغيير عم رة  -
)التلقيح ان اردة اد انماد )ب( إنل 

 .االصطناعي واإلخصاب(

انب ااذر عةل انماد )ج( قب   رد اد  -
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقر ا انذ ا    بع تغيير قةبر 
 )انطمير( إنل قةبر )انصحير(.

  بع إع دة (زإع دة صي غر انماد ) -
 يق  انماد )هت(     ترقيبه نيق  

)انذي م مبئ م اإلقراف : اناص
على  انرق مر  انتفتيش اند ر  

 نئ  د  أنشطة المنشآت الصحية، 
ديً  ب  دع  ائ  إل را   تكّلف

 انتفتيش عةل انباقآل انصحير(.

  بع إع دة (مإع دة صي غر انماد ) -
 يق  ترقيبه نيق   انماد ) (    

دير بئ م دخرى تساد )و_ :اناص
 بقرار من مجلس اإلدارة(. يئ إن
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

تم قر انة ار اختص ص تئ  طمذ  
 حق م هعا انذ ا    نئ  عةل ا خص 

 انذي م م نبئ م اآلتير:

با  انترخيص  ستخدام انتذاي ل  -أ 
انطمير انبس عدة عةل انتةذي  

طبقًا ا صطا عد  اإلخص ب 
الالئحة  للشروط التي تحددها

 .التنفيذية

 

التلقيح دراسر طرل   س ا   -ب 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

تم قر انة ار اختص ص تئ  طمذ  
 حق م هعا انذ ا    نئ  عةل ا خص 

 انذي م م نبئ م اآلتير:

با  انترخيص نبب رسر انتذاي ل  . د

 )نص المادة بعد التعديل(

تم قر انة ار اختص ص تئ  طمذ  
 حق م هعا انذ ا    نئ  عةل ا خص 

 انذي م م نبئ م اآلتير:

با  انترخيص نبب رسر انتذاي ل  . د
انطمير انبس عدة عةل انتةذي  

طبقًا للشروط ا صطا عد  اإلخص ب 
 .التي تحددها الالئحة التنفيذية

دراسر طرل   س ا  اإلخص ب  . ب
 ا  ار  عالج اننذم  تحديد قر طئ  

  انت صير إنل ب ةس اإلدارة إلقراره .

النظر في الشكاوى المقدمة ضد  . ج

 عالج  االصطناعي واإلخصاب
اننذم  تحديد قر طئ   انت صير 

 إنل ب ةس اإلدارة إلقراره .

 

اد انبخ نف ل انبرتقمر انتحذيل  -ج 
 انقق  ى انتد تذدم  د انباقآل 

 .الصحية

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

تم قر انة ار اختص ص تئ  طمذ  
 حق م هعا انذ ا    نئ  عةل ا خص 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

انطمير انبس عدة عةل انتةذي  
بعد التأكد ا صطا عد  اإلخص ب 

 من استيفاء الشروط المطلوبة.

 
طرل   س ا  اإلخص ب  دراسر  . ب

 ا  ار  عالج اننذم  تحديد قر طئ  
  انت صير إنل ب ةس اإلدارة إلقراره .

انتحذيل اد انبخ نف ل انبرتقمر  . ج
 انقق  ى انتد تذدم  د انباقآل 

 انطمير.

 قف اق ط انباقأة انطمير إعا رمل   . د
   د بخ نف ل  حق م هعا انذ ا   د  

ص درة انة اا   انذرارال انتافيعير ان

 .ةالمنشأة الصحي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

اناظر اد اندراس ل  انتذ رير  -د 
صدار  انتد تذدبئ  انباقآل انصحير  ا 

 .انت صي ل انالزبر مقأائ 

 

انذي م مق ار بئ م اإلقراف  -هت
على أنشطة   انرق مر  انتفتيش اند ر 

المنشآت الصحية، ولها أن تكّلف 
أيًا من أعضائها إلجراء التفتيش 

 على المنشآت الصحية.

 انذي م م نبئ م اآلتير:

با  انترخيص  ستخدام انتذاي ل  - د
انطمير انبس عدة عةل انتةذي  

طمذً  ا صطا عد  اإلخص ب 
نةقر ط انتد تحدده  انالاحر 

 .انتافيعير

 

طرل   س ا  انتةذي   دراسر - ب
ا صطا عد  اإلخص ب  عالج 
اننذم  تحديد قر طئ   انت صير 

 إنل ب ةس اإلدارة إلقراره .

 
اد انبخ نف ل انتحذيل  -ج
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مب  مه نبدة   تزيد عةل رالرر دقئر. 
 يسترال ب  هعا ان قف اند رال 
اننال ير انذ ابر قم  صد ر قرار 

 ان قف.

هت. سحب انترخيص ائ ايً  إعا رمل 
ارتق ب انباقأة انطمير  خط   

  سبير.

 انتد دراسة التقارير والدراسات  . و
صدارالطبية  تذدبئ  انباقآل   ا 
 مقأائ .انت صي ل انالزبر 

 

انذي م مق ار بئ م انرق مر  انتفتيش  . ز
 الطبية.اند ر  عةل انباقآل 

النظر في الدراسات والتقارير التي  . د
صدار  تقدمها المنشآت الصحية وا 

 .التوصيات الالزمة بشأنها

 

انذي م مق ار بئ م انرق مر  . ه
، ولها أن تندب أيًا  انتفتيش اند ر 

من أعضائها إلجراء التفتيش على 
 .المنشآت الصحية

 

دير بئ م دخرى تساد إنيئ  مب  ب  .  
 هعا انذ ا     احته انتافيعير. 

بقرار دير بئ م دخرى تساد إنيئ   -  
 من مجلس اإلدارة.

 

انبرتقمر  انقق  ى انتد تذدم  د 
 .انصحيرانباقآل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اناظر اد اندراس ل  انتذ رير  -د
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 

دير بئ م دخرى تساد إنيئ  مب  ب  . م
 هعا انذ ا     احته انتافيعير.

انصحير  انتد تذدبئ  انباقآل
صدار انت صي ل انالزبر مقأائ   . ا 

اإلقراف  مق ار بئ مانذي م  -هت 
 انرق مر  انتفتيش اند ر  عةل 
داقطر انباقآل انصحير   نئ  د  

ب  دع  ائ  إل را   دي ً  تقّةف
 انتفتيش عةل انباقآل انصحير.

دير بئ م دخرى تساد إنيئ  مذرار  -  
 ب  ب ةس اإلدارة.

 
 

 (2مادة ) (5مادة مستحدثة ) (5مادة مستحدثة ) 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

  قرر انب ةس استحداث انب دة انت نير
محيث تت ب  تاظيم انبس  نر انتأديمير 
نةباقأة انصحير انبخ نفر   تأخع ترتيب 

(  بع إع دة ترقيم انب اد انتد 5انب دة )
 تةيئ .

 

 

 )نص املادة املستحدثة(

 (2مادة )

تفرض اللجنة على المنشأة الصحية 
المخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته 

  الموافقة على قرار مجلس النواب
  محيث تت ب  باستحداث مادة جديدة

تاظيم انبس  نر انتأديمير نةباقأة 
 تأخع ترتيب انب دة   انصحير انبخ نفر

  ( بع إع دة ترقيم انب اد انتد تةيئ 5)
بع ت صير انة ار متندي  انصي غر 

 عةل اناح  اآلتد:
 )نص املادة املستحدثة(

 (2مادة )

إلخالل بالمسؤولية الجنائية مع عدم ا
أو المدنية، للرئيس التنفيذي للهيئة 

 -بناًء على توصية اللجنة–أن يوّجه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بع عدم اإلخال  م نبسؤ نير ان ا اير 
د   انبداير  نةرايس انتافيع  نةئيارد  

 -ما ً  عةل ت صير انة ار –ي ّ ه 
إاعاًرا إنل انباقأة انصحير انبخ نفر 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

التنفيذية أو أي من القرارات التنفيذية 
الصادرة بموجبه إحدى العقوبات 

 التأديبية اآلتية:
 
 
 
 
 
 .اإلنذار .1
 ال تجاوزالوقف عن العمل لمدة  .2

ويستثنى من قرار الوقف  سنة واحدة،
 الدورات العالجية القائمة قبل صدوره.

لغاء الترخيص الممنوح للمنشأة إ .3

إنذاًرا إلى المنشأة الصحية المخالفة 
ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية 
والقرارات الصادرة استنادا له بكتاب 
مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة 
خالل ثالثين يوًما، فإذا امتنعت عن 
التنفيذ، يكون للرئيس التنفيذي، بعد 

يوّجه لها إحدى  أنموافقة اللجنة، 
 دارية التالية:الجزاءات اإل

 ال تجاوزالوقف عن العمل لمدة  .1
ويستثنى من قرار الوقف  سنة واحدة،

 الدورات العالجية القائمة قبل صدوره.

لغاء الترخيص الممنوح للمنشأة إ .2
 .الصحية

 حق م هعا انذ ا     احته انتافيعير 
ا نه مقت ب انص درة استا دً  انذرارال 

مإزانر انبخ نفر  بس   منةم ان ص  
  اإعا ابتانل ع  ي  ي ًب خال  رالر

  مند   يق   نةرايس انتافيع انتافيع
د  ي ّ ه نئ  إحدى  ب ااذر انة ار 

 ان زا ال اإلدارير انت نير:
   ت   زان قف ع  اننب  نبدة  .2

 يسترال ب  قرار ان قف  سار  احدة 
 اند رال اننال ير انذ ابر قم  صد رو.

نغ   انترخيص انببا م نةباقأة إ .6
 انصحير.

دب م  هعي  انذراري  ي  ز انتظةم ب  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ويجوز التظلم من هذين القرارين أمام  .الصحية
رئيس مجلس اإلدارة خالل ثالثين 
يوًما من تاريخ تبليغ المنشأة 

ب البت في التظلم خالل الصحية، ويج
ال  ثالثين يوًما من تاريخ تقديمه، وا 

 ُعدَّ ذلك بمثابة رفضا له.
ويجوز الطعن بقرار رئيس مجلس 
اإلدارة أمام المحكمة المختصة خالل 
ستين يوًما من تاريخ تبليغ المنشأة 
الصحية أو من تاريخ اعتبار التظلم 

 مرفوًضا.

خال  رالري  ي ًب   رايس ب ةس اإلدارة
ب  ت ريخ تمةيغ انباقأة انصحير  
 ي ب انمل اد انتظةم خال  رالري  
ي ًب  ب  ت ريخ تذديبه   ا   ُعدَّ عنك 

 مبر مر را   نه.
رايس ب ةس  ي  ز انطن  مذرار 

انبحقبر انبختصر خال   دب م اإلدارة
 ًب  ب  ت ريخ تمةيغ انباقأة ستي  ي

انصحير د  ب  ت ريخ اعتم ر انتظةم 
 برا ً  .

 (6مادة ) (2مستحدثة ) مادة (2مادة مستحدثة ) 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

  قرر انب ةس استحداث انب دة انت نير
محيث تت ب  تاظيم انبس  نر انتأديمير 
نةن بةي  اد انباقأة انصحير   تأخع 

(  بع إع دة ترقيم 2ترتيب انب دة )
 انب اد انتد تةيئ .

 
 
 
 

 املادة املستحدثة( )نص

 (6مادة )

تتولى اللجنة المساءلة التأديبية 

 انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب 
(  بع إ را  2م ستحداث ب دة مرقم )

تندي  عةل انفذرة ا خيرة ب  انب دة 
 نتق   ق نت ند:

 يترتب عةل ت قيع إحدى اننذ متي  )
إذا ا خيرتي  غةل انباقأة انصحير 

المخالف هو مالك لترخيص كان 
 (.مزاولة المهنة

 

 املادة املستحدثة( )نص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تت نل انة ار انبس  نر انتأديمير 
نةن بةي  اد انباقأة ب  انبرخصي  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

للعاملين في المنشأة من المرخصين 
لمزاولة مهنة الطب البشري أو إحدى 
المهن الصحية المعاونة، إذا ثبت 
ارتكابهم إلحدى المخالفات الواردة في 
هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو 

درة أي من القرارات التنفيذية الصا
بموجبه، وتفرض عليهم إحدى 

 العقوبات التأديبية اآلتية:
 .اإلنذار .1
 ال تجاوزالوقف عن العمل لمدة  .2

 سنة واحدة. 

 لغاء الترخيص بمزاولة المهنة.إ .3
ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين 

 (6مادة )

تتولى اللجنة المساءلة التأديبية 
للعاملين في المنشأة من المرخصين 
لمزاولة مهنة الطب البشري أو إحدى 
المهن الصحية المعاونة، إذا ثبت 
ارتكابهم إلحدى المخالفات الواردة في 
هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو 

درة أي من القرارات التنفيذية الصا
بموجبه، وتفرض عليهم إحدى 

 العقوبات التأديبية اآلتية:
 .اإلنذار .1
 ال تجاوزالوقف عن العمل لمدة  .2

نبزا نر بئار انطب انمقر  د  إحدى 
انبئ  انصحير انبن  ار  إعا رمل 
ارتق مئم إلحدى انبخ نف ل ان اردة اد 
هعا انذ ا   د   احته انتافيعير د  د  
ب  انذرارال انتافيعير انص درة مب  مه  

ئم إحدى اننذ م ل  تفرض عةي
 انتأديمير اآلتير:

 
 .اإلاعار .2
   ت   زان قف ع  اننب  نبدة  .6

 سار  احدة. 

 نغ   انترخيص مبزا نر انبئار.إ .3
 يترتب عةل ت قيع إحدى اننذ متي  



111 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

األخيرتين غلق المنشأة الصحية إذا 
طبيبًا مرخصًا له كان مالك الترخيص 

 .بمزاولة المهنة

 سنة واحدة. 

 لغاء الترخيص بمزاولة المهنة.إ .3
ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين 

إذا األخيرتين غلق المنشأة الصحية 
المخالف هو مالك لترخيص كان 

 .مزاولة المهنة

إعا ا خيرتي  غةل انباقأة انصحير 
انبخ نف ه  ب نك نترخيص ق   

 .بزا نر انبئار

 (1مادة )

 

 

 

بعد إعادة ( 2مادة ) –( 1املادة )
 الرتقيم

  " ولها أن قرر انب ةس حعف عم رة
تندب اثنين من أعضائها إلجراء 

" ان اردة التفتيش على المنشآت الطبية

( بعد إعادة 2مادة ) –( 1مادة )
 الرتقيم

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب
ولها أن تندب انب قر محعف عم رة " 

اثنين من أعضائها إلجراء التفتيش 

 (2مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
نة ار اد سمي  ددا  بئ بئ  د  
تستني  مب  تراو با سمً  ب  انخمرا  د  
ان بني ل د  انبراقز اننةبير د  
انئيا ل انبتخصصر إلمدا  انبق رة 
انالزبر اد انب   ع ل انبنر  ر 

ولها أن تندب اثنين من عةيئ   

 اد عي  انب دة.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

نة ار اد سمي  ددا  بئ بئ  د  
تستني  مب  تراو با سمً  ب  انخمرا  د  
ان بني ل د  انبراقز اننةبير د  

ا ل انبتخصصر إلمدا  انبق رة انئي
انالزبر اد انب   ع ل انبنر  ر 

 عةيئ .

 

" ان اردة اد عي  على المنشآت الطبية
 انب دة.

 التعديل( )نص المادة بعد

نة ار اد سمي  ددا  بئ بئ  د  
تستني  مب  تراو با سمً  ب  انخمرا  د  
ان بني ل د  انبراقز اننةبير د  
انئيا ل انبتخصصر إلمدا  انبق رة 
انالزبر اد انب   ع ل انبنر  ر 

 عةيئ .

 

 

 

 

 

نة ار اد سمي  ددا  بئ بئ  د  
انخمرا  د  تستني  مب  تراو با سمً  ب  

ان بني ل د  انبراقز اننةبير د  
انئيا ل انبتخصصر إلمدا  انبق رة 
انالزبر اد انب   ع ل انبنر  ر 

 عةيئ .
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أعضائها إلجراء التفتيش على 
 المنشآت الطبية.

 

 الفصل الثالث

 الرتخيص

 (6مادة )

 

 

 

 الفصل الثالث

 الرتخيص

( بعد إعادة 1مادة )( 6املادة )
 الرتقيم

  قرر انب ةس إع دة صي غر انب دة
عةل اناح  ان ارد اد اناص مند 

 انتندي .

 الفصل الثالث

 الرتخيص

( بعد إعادة 1( مادة )6مادة )
 الرتقيم

 مإع دة صي غر انب دة  ت صد انة ار
 اآلتد:عةل اناح  

 

 الفصل الثالث

 الرتخيص

 (1مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
 

  ي  ز    قخص طميند د  
اعتم ر  د  ياقئ د  يقغ  د  يدير 

طمذ   -دير باقأة طمير داخ  انببةقر 

 )نص المادة بعد التعديل(

 الفصل الثالث

 الترخيص

 (1مادة )

 

يحظر عةل د  قخص طميند د  
اعتم ر  د  ياقئ د  يقغ  د  يدير 

إ  مند  داخل المملكةباقأة صحير 
انحص   عةل ترخيص معنك يصدر 

 اذً  نةقر ط  ان  امط  الهيئةب  

 )نص المادة بعد التعديل( 

 الفصل الثالث

 الترخيص

 (1مادة )

 

يحظر على أي شخص طبيعي أو 
اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير 
منشأة صحية إال بعد الحصول على 

وفقًا  اللجنةترخيص بذلك يصدر من 
بهذا للشروط والضوابط الواردة 

 

 

 

 

 

 

ل د  قخص طميند د  يحظر عة
اعتم ر  د  ياقئ د  يقغ  د  يدير 
باقأة صحير إ  مند انحص   عةل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

إ  مند انحص    - حق م هعا انذ ا   
عةل ترخيص معنك يصدر ب  انئيار 
 اذً  نةقر ط  ان  امط ان اردة اد هعا 

 انذ ا     احته انتافيعير.

 

 

ان اردة اد هعا انذ ا     احته 
انتافيعير  بع براع ة ا قتراط ل 
انخ صر م إلاق    اإلدارة ان اردة اد 

 5116( نسار 21انبرس م مذ ا   رقم )
مقأ  انبستقفي ل انخ صر   انبرس م 

مقأ   5111( نسار 2مذ ا   رقم )
 بزا نر بئار انطب انمقر   ا سا  .

 

 

 

بالقوانين ذات الصلة القانون و 
 والالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 اذً   انة ارترخيص معنك يصدر ب  
مئعا انذ ا   نةقر ط  ان  امط ان اردة 

 م نذ ااي  عال انصةر  انالاحر 
 انتافيعير نئعا انذ ا  .
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 (2مادة )

 يقترط نبا  انترخيص ب  يأتد:

ق ابر مأسب    تخصص ل  تذديم -د 
انق ادر انطمير  انفاير  اإلدارير انعي  
 سيذ ب   م ننب  ندى انباقأة انصحير.

ت اير ا  ئزة  ا د ال انالزبر   -ب 
نبب رسر انتذاي ل انبس عدة عةل 
انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب  

 ان اردة اد هعا انذ ا  .

تحذل انقر ط ان اردة اد انبرس م  -ج 

 (2مادة )

  قرر انب ةس حعف انب دة بع
 براع ة إع دة ترقيم ب  يةيئ  ب  ب اد.

 

 ( 2) مادة

  الموافقة على قرار مجلس النواب
بع براع ة إع دة ترقيم ب   بحذف المادة

يةيئ  ب  ب اد   عنك    هعو انب دة 
ال م ن  اب اإلدار   انتد ي ب د  تن

 تق    ب  انب اد انتافيعير.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مقأ   2882( نسار 63) مذ ا   رقم
انبستقفي ل انخ صر  انبتنةذر م إلاق   

  اإلدارة.

 
 

 (1مادة )

 

 

 

 

( بعد إعادة 1( مادة )1املادة )
 الرتقيم

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

 

بموجب خطاب إ  ار عم رة ) -
من تاريخ ( مند عم رة )موصى عليه

 انر اد.( ان اردة م نسطر إبالغه

عادة ( بعد إ1( مادة )1مادة )
 الرتقيم

  انتنديالل إ را  م ت صد انة ار
 :اآلتير

بموجب خطاب إ  ار عم رة ) -
( مند بالبريد المسجل بعلم الوصول

( ان اردة من تاريخ إبالغهعم رة )

 (1مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( أمام مجلس اإلدارةتغيير عم رة ) -

 (.أمامهان اردة م نسطر انر نث إنل )

مجلس اإلدارة الصادر تغيير عم رة ) -
 (.رفض التظلم( نتصم  )بشأن التظلم

( لمجلس اإلدارةحعف عم رة ) -
 ان اردة م نسطر ا خير ب  انب دة.

 )نص المادة بعد التعديل(

 (1مادة )

ةم ب  قرار يحل نط نب انترخيص انتظ
 أمامهانة ار انص در مراض انترخيص 

 م نسطر انر اد.

مجلس اإلدارة الصادر تغيير عم رة ) -
 (.رفض التظلم( نتصم  )بشأن التظلم

( لمجلس اإلدارةحعف عم رة ) -
 م نسطر ا خير ب  انب دة.ان اردة 

 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (1مادة )

يحل نط نب انترخيص انتظةم ب  قرار 
أمام انة ار انص در مراض انترخيص 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 
 

يحل نط نب انترخيص انتظةم ب  قرار 
أمام انة ار انص در مراض انترخيص 

 عنك خال  خبسر  مجلس اإلدارة
إمالغه   يذ م عقر ي بً  ب  ت ريخ 

 عنك خال  خبسر عقر ي بً  ب  
بموجب خطاب موصى  ت ريخ إمالغه

   يذ م انب ةس ماظر انتظةم عليه
 انمل ايه خال  رالري  ي بً  ب  ت ريخ 

   اد ح نر ب د أمامهتذديم انتظةم 
انبدة د   انمل ايه يند عنك را ً  
نةتظةم.  يحل نط نب انترخيص انطن  

دب م انبحقبر  رفض التظلماد قرار 
انقمرى انبداير  عنك خال  رالري  ي بً  
ب  ت ريخ إمالغه مه د  ب  اني م انت ند 
نت ريخ ااتئ   انبدة انبذررة نةمل اد 

 عنك خال  خبسر  مجلس اإلدارة
بموجب  عقر ي بً  ب  ت ريخ إمالغه

  بالبريد المسجل بعلم الوصولخطاب 
 يذ م انب ةس ماظر انتظةم  انمل ايه 
خال  رالري  ي بً  ب  ت ريخ تذديم 

   اد ح نر ب د انبدة أمامهانتظةم 
د   انمل ايه يند عنك را ً  نةتظةم. 
 يحل نط نب انترخيص انطن  اد 

دب م انبحقبر  رفض التظلمقرار 
انقمرى انبداير  عنك خال  رالري  ي بً  

  اني م انت ند ب  ت ريخ إمالغه مه د  ب

 

 

 

 

 

 

 

يحل نط نب انترخيص انتظةم ب  قرار 
أمام انة ار انص در مراض انترخيص 

 عنك خال  خبسر عقر  مجلس اإلدارة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

انب ةس ماظر انتظةم  انمل ايه خال  
رالري  ي بً  ب  ت ريخ تذديم انتظةم دب م 
ب ةس اإلدارة   اد ح نر ب د انبدة 
د   انمل ايه يند عنك را ً  نةتظةم. 
 يحل نط نب انترخيص انطن  اد 

 الصادر بشأن مجلس اإلدارةقرار 
انتظةم دب م انبحقبر انقمرى انبداير 

  رالري  ي بً  ب  ت ريخ  عنك خال
إمالغه مه د  ب  اني م انت ند نت ريخ 
ااتئ   انبدة انبذررة نب ةس اإلدارة 

 نةمل اد انتظةم.

نت ريخ ااتئ   انبدة انبذررة نةمل اد  انتظةم.
 انتظةم.

 

ي بً  ب  ت ريخ إمالغه مب  ب خط ب 
   يذ م م نمريد انبس   منةم ان ص  

انب ةس ماظر انتظةم  انمل ايه خال  
رالري  ي بً  ب  ت ريخ تذديم انتظةم 
دب به   اد ح نر ب د انبدة د   
انمل ايه يند عنك را ً  نةتظةم.  يحل 
نط نب انترخيص انطن  اد قرار 
راض انتظةم دب م انبحقبر انقمرى 
انبداير  عنك خال  رالري  ي بً  ب  

انت ند ت ريخ إمالغه مه د  ب  اني م 
نت ريخ ااتئ   انبدة انبذررة نةمل اد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 انتظةم.

 الفصل الرابع

تقنيات املساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب وضوابط 

 ممارستها

 (1مادة )

 

 

 الفصل الرابع

تقنيات املساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب وضوابط 

 ممارستها

إعادة  ( بعد51( مادة )1املادة )
 الرتقيم

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

 

وبما ال يتعارض  إ  ار عم رة )  -

 الفصل الرابع

 

ت صد انة ار م ستمدا  قةبر  -
 "استخدامها"،إنل قةبر  "ممارستها"

  .ان اردة اد عا ا  انفص

إنل عم رة  "تقنيات"تغيير قةبر  -
 دياب   ردل. "التقنيات الطبية"

 

 ويكون عنوان الفصل بعد التعديل:

 الفصل الرابع

 الفصل الرابع

املساعدة على الطبية تقنيات ال
التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

 وضوابط استخدامها
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( اد ائ ير مع الشريعة اإلسالمية
 انفذرة ا  نل.

وبعد موافقة إ  ار عم رة )   -
( المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

 إنل ائ ير انماد ) (.

 

 

 

 

 

املساعدة على الطبية تقنيات ال
التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

 استخدامهاوضوابط 

 

( بعد إعادة 51( مادة )1) مادة
 الرتقيم

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب
 انب قر مإ را  ب  يأتد:

وبما ال يتعارض  إ  ار عم رة )  -
( اد ائ ير مع الشريعة اإلسالمية

 انفذرة ا  نل.

 

 

 

 

 

 

 (51مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد موافقة إ  ار عم رة )   -
( المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

 إنل ائ ير انماد ) (.

  اللجنة: توصيكما 

 " ان اردة ادتمارستغيير قةبر " -
 ".تستخدمصدر انب دة إنل قةبر "

إنل عم رة  "تقنيات"تغيير قةبر  -
 دياب   ردل. "التقنيات الطبية"

ان اردة اد صدر  "وتتم"تغيير قةبر  -
 "ويتم".انماد )د( إنل 

حعف انماد )هت(     عم رته  -
ب  انتذاي ل    تنتمر قب    بمئبر

   يتم إ  ار انبس عدة عةل انتةذي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر إنل انمادي  اد انبعقب ب   انم
 )ب(  )ج(.

 
 )نص المادة بعد التعديل(

 الفصل الرابع

المساعدة على الطبية تقنيات ال
التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

 استخدامهاوضوابط 

 (11مادة )

انبس عدة  تستخدم التقنيات الطبية
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 الرابع الفصل

تقنيات المساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب وضوابط 

 ممارستها

 (11مادة )

تب رس تذاي ل انبس عدة عةل انتةذي  

عةل انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب 
اآلتير   مب    يتن رض مإحدى انطرل 
 اإلسالبير:بع انقرينر 

انتةذي  ع  طريل حذ  عيار ب   -د 
انحي اا ل انبا ير انبستخةصر ب  باد 
انز ج اد رحم انز  ر درا   عبةير 

 انتم يض.

اإلخصاب المجهري ويتم عن  -ب 
طريق حقن حيوان منوي واحد للزوج 
داخل بويضة الزوجة بواسطة إبرة 
دقيقة وبمساعدة جهاز خاص بمجهر 

حم عاكس بغرض إدخال أجنة إلى ر 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

تب رس تذاي ل انبس عدة عةل انتةذي  
ا صطا عد  اإلخص ب مإحدى 

 انطرل اآلتير:

 

طريل حذ  عيار ب   انتةذي  ع  . د
انحي اا ل انبا ير انبستخةصر ب  باد 
انز ج اد رحم انز  ر درا   عبةير 

 انتم يض.

اإلخص ب انب ئر   يتم ع    . ب
طريل حذ  حي ا  با    احد نةز ج 
داخ  م ي ر انز  ر م اسطر إمرة دقيذر 

ا صطا عد  اإلخص ب مإحدى 
وبما ال يتعارض مع   انطرل اآلتير

 الشريعة اإلسالمية:

انتةذي  ع  طريل حذ  عيار ب   . د
انحي اا ل انبا ير انبستخةصر ب  باد 
انز ج اد رحم انز  ر درا   عبةير 

 انتم يض.

اإلخص ب انب ئر   يتم ع    . ب
طريل حذ  حي ا  با    احد نةز ج 
داخ  م ي ر انز  ر م اسطر إمرة دقيذر 
 مبس عدة  ئ ز خ ص مب ئر 

 ع قس.

الزوجة أو إدخال بويضات وحيوانات 
 .منوية إلى األنابيب الرحمية

اإلخصاب الخارجي ويتم بتلقيح  -ج 
بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج 
في المزرعة بغرض إدخال أجنة إلى 
رحم الزوجة أو إدخال بويضات 
وحيوانات منوية إلى األنابيب 

 .الرحمية

ع  طريل  ويتمانفذس انبس عد  -د 
بس عدة ان اي  عةل انفذس مإحداث 
اتحر صغيرة اد ققرة انم ي ر إب  
م ستنب   انخب ار د  م اسطر دقنر 

 نيزر خ صر.

 

 

 

انبس عدة عةل  انتذاي ل انطميرتستخدم 
انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب 
مإحدى انطرل اآلتير   مب    يتن رض 

 بع انقرينر اإلسالبير:

انتةذي  ع  طريل حذ  عيار ب   -د 
انحي اا ل انبا ير انبستخةصر ب  باد 
انز ج اد رحم انز  ر درا   عبةير 
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 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مبس عدة  ئ ز خ ص مب ئر 
 ع قس.

 
 
 

انخ ر د  يتم متةذي   اإلخص ب . ج
م ي ر انز  ر م نحي ا  انبا   نةز ج 

 اد انبزرعر.

 
 
 

انفذس انبس عد  تتم ع  طريل    . د
بس عدة ان اي  عةل انفذس مإحداث 

 
 
 

اإلخص ب انخ ر د  يتم متةذي   . ج
م ي ر انز  ر م نحي ا  انبا   نةز ج 

 اد انبزرعر.

 
 
 

انبس عد  تتم ع  طريل  انفذس   . د
بس عدة ان اي  عةل انفذس مإحداث 
اتحر صغيرة اد ققرة انم ي ر إب  
م ستنب   انخب ار د  م اسطر دقنر 

 
 
 

دخرى بنتبدة ع نبيً  تحدد  تذايردير  -ه 
ب  قم  ب ةس اإلدارة ما ً  عةل 
اندراس ل انبتخصصر  رد  

وبعد ا ستق ريي  اد هعا انب     
األعلى للشؤون موافقة المجلس 

 اإلسالمية.

 انتم يض.

اإلخص ب انب ئر   يتم ع   -ب 
 طريل حذ  حي ا  با    احد نةز ج
داخ  م ي ر انز  ر م اسطر إمرة دقيذر 
 مبس عدة  ئ ز خ ص مب ئر ع قس 
مغرض إدخ   د ار إنل رحم انز  ر د  
إدخ   م ي  ل  حي اا ل با ير إنل 

  . ا ا ميب انرحبير

 

اإلخص ب انخ ر د  يتم متةذي   -ج 
م ي ر انز  ر م نحي ا  انبا   نةز ج 
 اد انبزرعر مغرض إدخ   د ار إنل
رحم انز  ر د  إدخ   م ي  ل 



111 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

اتحر صغيرة اد ققرة انم ي ر إب  
م ستنب   انخب ار د  م اسطر دقنر 

 نيزر خ صر.

هت. إدخ   د ار إنل رحم انز  ر د  
ا ل با ير إنل إدخ   م ي  ل  حي ا

 ا ا ميب انرحبير.

دير تذاير دخرى بنتبدة ع نبيً  تحدد  .  
ب  قم  ب ةس اإلدارة ما ً  عةل 
اندراس ل انبتخصصر  رد  

 ا ستق ريي  اد هعا انب   .

 نيزر خ صر.

ه.  إدخ   د ار إنل رحم انز  ر د  
إدخ   م ي  ل  حي اا ل با ير إنل 

 ا ا ميب انرحبير.

 . دير تذاير دخرى بنتبدة ع نبيً  تحدد 
ب  قم  ب ةس اإلدارة ما ً  عةل 
اندراس ل انبتخصصر  رد  

وبعد ا ستق ريي  اد هعا انب     
موافقة المجلس األعلى للشؤون 

 اإلسالمية.

  حي اا ل با ير إنل ا ا ميب انرحبير.

تم ع  طريل يانفذس انبس عد    -د 
بس عدة ان اي  عةل انفذس مإحداث 
اتحر صغيرة اد ققرة انم ي ر إب  
م ستنب   انخب ار د  م اسطر دقنر 

 نيزر خ صر.

 
 
 

دخرى بنتبدة ع نبيً  دير تذاير  -ه 
ا ً  عةل تحدد ب  قم  ب ةس اإلدارة م

اندراس ل انبتخصصر  رد  
ا ستق ريي  اد هعا انب      مند 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ب ااذر انب ةس ا عةل نةقؤ   
 اإلسالبير.

 (51مادة )

 

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 55( مادة )51املادة )
 الرتقيم

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

 

( ان اردة اد الطبيةتغيير قةبر ) -
 (.الصحيةبذدبر انب دة إنل )

( إنل قةبر انقطاعتغيير قةبر ) -
 ( اد انماد )د(.انتهاء)

اد انماد  ةغ  انخطأ ان تص يب -
 .(حدىإ) نتق  ( أحدقةبر ) اد)ج( 

( بعد إعادة 55( مادة )51مادة )
 الرتقيم

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب
 مإ را  ب  يأتد:

ان اردة اد ( الطبيةتغيير قةبر ) -
 (.الصحيةبذدبر انب دة إنل )

( إنل قةبر انقطاعتغيير قةبر ) -
 ( اد انماد )د(.انتهاء)

اد انماد  ةغ  انخطأ ان تص يب -
 .(حدىإ) نتق  ( أحدقةبر ) اد)ج( 

 (55مادة )
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( اد انمادي  للزوجينتغيير قةبر ) -
 .(من الزوجين)ج(  )د(  نتصم  )

( ب  انماد )هت(  ثمحعف قةبر ) -
    ع ا صةر ) (.

 

 

 

 

 

( اد انمادي  للزوجينتغيير عم رة ) -
 .(من الزوجين)ج(  )د(  نتصم  )

( ب  انماد )هت(  ثمحعف قةبر ) -
 .   ع ا صةر ) (

   م آلتدانة ار  ت صدقب: 
( ان اردة اد ممارسةتغيير قةبر ) -

 (.استخدامبذدبر انب دة إنل )

إنل عم رة  "تقنيات"تغيير قةبر  -
 دياب   ردل. "التقنيات الطبية"

عدامهاتغيير عم رة ) - ( ان اردة اد وا 
تالفهاانماد )د( إنل )  (.وا 

"قبل البدء بالعالج إ  ار عم رة  -
مند عم رة  حتى زرع األجّنة" وأثنائه
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ان اردة اد  "لدى الجهات المختصة"
 صدر انماد )د(.

( ان اردة اد والمولودتغيير عم رة ) -
 (.والجنينانماد )ب( إنل )

( ان اردة اد تنظيمتغيير قةبر ) -
 (.فتحصدر انماد ) ( إنل )

 )نص المادة بعد التعديل(

 (11مادة )

 استخداماد  الصحيةتةتزم انباقأة 
انبس عدة عةل انتةذي   التقنيات الطبية

ا صطا عد  اإلخص ب م ن ا م ل 
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 )نص المادة بعد التعديل(

 (11مادة )

اد بب رسر  الصحيةتةتزم انباقأة 
تذاي ل انبس عدة عةل انتةذي  
ا صطا عد  اإلخص ب م ن ا م ل 

 اآلتير:

انترمل ب     د عذد ز اج  -د 
صحي   ب رل ندى ان ئ ل انبختصر 
قبل البدء بالعالج وأثنائه حتى زرع 

را ل اسخر بط مذر نألص   األجّنة  ا 
اد انبةف انطمد   اد ح نر تحذل 

القر انن انتهاءاننةم م ا ة انز ج د  
انز  ير م نطالل د  م نخةع ي ب 
ا بتا ا ع  إ را  عبةير انتةذي  د  
اإلخص ب  ق  مرابج انت بيد انخ صر 

تالفهامأ اتئب   م نطريذر انبتن رف  وا 
 عةيئ  عةبيً .

إعالم انز  ي  ماسب انا  م  -ب 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
اد بب رسر  الطبيةتةتزم انباقأة 

تذاي ل انبس عدة عةل انتةذي  
ا صطا عد  اإلخص ب م ن ا م ل 

 اآلتير:

انترمل ب     د عذد ز اج صحي   . د
را ل   ب رل ندى ان ئ ل انبختصر  ا 
اسخر بط مذر نألص  اد انبةف 
انطمد   اد ح نر تحذل اننةم م ا ة 

اننالقر انز  ير  انقطاعانز ج د  
م نطالل د  م نخةع ي ب ا بتا ا ع  

 اآلتير:

انترمل ب     د عذد ز اج صحي   . د
را ل   ب رل ندى ان ئ ل انبختصر  ا 
اسخر بط مذر نألص  اد انبةف 
انطمد   اد ح نر تحذل اننةم م ا ة 

اننالقر انز  ير  انتهاءانز ج د  
م نطالل د  م نخةع ي ب ا بتا ا ع  
إ را  عبةير انتةذي  د  اإلخص ب  ق  
مرابج انت بيد انخ صر مأ اتئب  

عدامها م نطريذر انبتن رف عةيئ   وا 
 عةبيً .

 

إعالم انز  ي  ماسب انا  م  . ب

انبت قنر  بدى احتب نير انة    إنل 
عدة بح   ل   اآلر ر  انبخ طر عةل 

 .والجنينصحر ا م 

ب  انز  ي  عةل انب ااذر انخطير  -ج 
انبس عدة  التقنيات الطبية حدىإإ را  

عةل انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب 
 اذً  نألاب عج انبند نعنك ب  قم  

 انئيار.

عةل  ب  انز  ي انب ااذر انخطير  -د 
زرا ا  ار انا  بر ع  تةذي  ا بق ج 
 اذً  نألاب عج انبند نعنك ب  قم  

 انئيار.

ات  س الل خ صر يتم انتصديل  -ه 

 

 

 

 

تةتزم انباقأة انصحير اد استخدام 
انبس عدة عةل انتةذي   انتذاي ل انطمير

ا صطا عد  اإلخص ب م ن ا م ل 
 اآلتير:

انترمل ب     د عذد ز اج  -د 
صحي   ب رل ندى ان ئ ل انبختصر 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

إ را  عبةير انتةذي  د  اإلخص ب  ق  
مرابج انت بيد انخ صر مأ اتئب  

عد ابئ  م نطريذر انبتن رف عةيئ   ا 
 عةبيً .

 

إعالم انز  ي  ماسب انا  م  . ب
انبت قنر  بدى احتب نير انة    إنل 
عدة بح   ل   اآلر ر  انبخ طر عةل 

 صحر ا م  انب ن د.

عةل  للزوجينانب ااذر انخطير  . ج
تذاي ل انبس عدة عةل  أحد إ را 

انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب  اذً  
 نعنك ب  قم  انئيار. نألاب عج انبند

انبت قنر  بدى احتب نير انة    إنل 
عدة بح   ل   اآلر ر  انبخ طر عةل 

 .والمولودا م صحر 

عةل  من الزوجينانب ااذر انخطير  . ج
تذاي ل انبس عدة عةل  حدىإإ را  

انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب  اذً  
 نألاب عج انبند نعنك ب  قم  انئيار.

عةل  من الزوجينانب ااذر انخطير  . د
زرا ا  ار انا  بر ع  تةذي  ا بق ج 
 اذً  نألاب عج انبند نعنك ب  قم  

 انئيار.

ات  س الل خ صر يتم انتصديل  . ه
عةيئ  ب  قم  انئيار د ً   ب  رم تد   

عةيئ  ب  قم  انئيار د ً   ب  رم تد   
ايئ   بيع انمي ا ل  اإل را ال انتد 

   ي  ز   اتخعل  دسم مئ   ات ا ئ 
 إتالف هعو انس الل    سمب.

بةف نق  ح نر يد   ايه  فتح -  
ات اج انفح ص ل  انتح ني   اإل را ال 
انطمير   ان صف ل انطمير   ق  ب  

تنةل متقخيص انح نر  يتم ا حتف ظ ي
مه نبدة خبس عقرة سار ب  ت ريخ 

 آخر إ را  طمد.

ا نتزام مق ار ان  امط انتد  -ز 
يصدر مئ  قرار تافيع  ع  ب ةس 

 اإلدارة.

قم  انمد  م ننالج  درا اه حتل زرا 
را ل اسخر بط مذر نألص   ا  ّار  ا 
اد انبةف انطمد   اد ح نر تحذل 
اننةم م ا ة انز ج د  ااتئ   اننالقر 

نطالل د  م نخةع ي ب انز  ير م 
ا بتا ا ع  إ را  عبةير انتةذي  د  
اإلخص ب  ق  مرابج انت بيد انخ صر 
تالائ  م نطريذر انبتن رف  مأ اتئب   ا 

 عةيئ  عةبيً .

إعالم انز  ي  ماسب انا  م  -ب 
انبت قنر  بدى احتب نير انة    إنل 
عدة بح   ل   اآلر ر  انبخ طر عةل 

 صحر ا م  ان اي .
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عةل زرا  للزوجينانب ااذر انخطير  . د

ا  ار انا  بر ع  تةذي  ا بق ج  اذً  
 نألاب عج انبند نعنك ب  قم  انئيار.

هت. ات  س الل خ صر يتم انتصديل 
عةيئ  ب  قم  انئيار د ً   ب  رم تد   
ايئ   بيع انمي ا ل  اإل را ال انتد 

   ي  ز  ثماتخعل  دسم مئ   ات ا ئ  
 إتالف هعو انس الل    سمب.

تاظيم بةف نق  ح نر يد   ايه   .  
ات اج انفح ص ل  انتح ني   اإل را ال 
انطمير   ان صف ل انطمير   ق  ب  
يتنةل متقخيص انح نر  يتم ا حتف ظ 

ايئ   بيع انمي ا ل  اإل را ال انتد 
   ي  ز   اتخعل  دسم مئ   ات ا ئ 

 إتالف هعو انس الل    سمب.

بةف نق  ح نر يد   ايه  تنظيم .  
ات اج انفح ص ل  انتح ني   اإل را ال 
 انطمير   ان صف ل انطمير   ق  ب 
يتنةل متقخيص انح نر  يتم ا حتف ظ 
مه نبدة خبس عقرة سار ب  ت ريخ 

 آخر إ را  طمد.

ا نتزام مق ار ان  امط انتد يصدر  . ز
 مئ  قرار تافيع  ع  ب ةس اإلدارة.

 

انب ااذر انخطير ب  انز  ي  عةل  -ج 
انبس عدة  انتذاي ل انطميرحدى إإ را  

عةل انتةذي  ا صطا عد  اإلخص ب 
 اذً  نألاب عج انبند نعنك ب  قم  

 انئيار.

انب ااذر انخطير ب  انز  ي  عةل  -د 
زرا ا  ار انا  بر ع  تةذي  ا بق ج 
 اذً  نألاب عج انبند نعنك ب  قم  

 انئيار.

خ صر يتم انتصديل  ات  س الل -ه 
عةيئ  ب  قم  انئيار د ً   ب  رم تد   
ايئ   بيع انمي ا ل  اإل را ال انتد 
اتخعل  دسم مئ   ات ا ئ      ي  ز 
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مه نبدة خبس عقرة سار ب  ت ريخ 
 آخر إ را  طمد.

ا نتزام مق ار ان  امط انتد يصدر  . ز
 تافيع  ع  ب ةس اإلدارة. مئ  قرار

 إتالف هعو انس الل    سمب.

ات  بةف نق  ح نر يد   ايه  -  
ات اج انفح ص ل  انتح ني   اإل را ال 
انطمير   ان صف ل انطمير   ق  ب  

يص انح نر  يتم ا حتف ظ يتنةل متقخ
مه نبدة خبس عقرة سار ب  ت ريخ 

 آخر إ را  طمد.

ا نتزام مق ار ان  امط انتد  -ز 
يصدر مئ  قرار تافيع  ع  ب ةس 

 اإلدارة.
 (55مادة )

 

( بعد إعادة 52( مادة )55املادة )
 الرتقيم

( بعد إعادة 52( مادة )55مادة )
 الرتقيم

 (52مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

( ان اردة اد الطبيةتغيير قةبر ) -
 (.الصحيةبذدبر انب دة إنل )

المرتبطة بجنس حعف عم رة ) -
( ان اردة الجنين أو في حالة الضرورة

 اد انماد )د(.

 
 
 
 
 
 
 

انب ااذر عةل منض تنديالل  -
 ب ةس انا اب   هد:

( ان اردة اد الطبيةتغيير قةبر ) -
 (.الصحيةبذدبر انب دة إنل )

إال ضمن اإلطار حعف عم رة ) -
( ان اردة القانوني وبعد موافقة الزوجين

 اد انماد )هت(.

 

 :قب  ت صد انة ار م آلتد 

ان اردة اد  "األخصائي"تغيير قةبر  -
 ."االختصاصي"ديم  ر انب دة إنل قةبر 

" أو الطبيب المختصحعف عم رة " -
 ان اردة اد ديم  ر انب دة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إال ضمن اإلطار حعف عم رة ) -
( ان اردة القانوني وبعد موافقة الزوجين

 اد انماد )هت(.

 

قم  قةبر  "علم"إ  ار قةبر  -
 ان اردة اد ديم  ر انب دة. "األجّنة"

 "التي أخذت منها"إ  ار عم رة  -
 إنل ائ ير انماد )ب(.

 

ان اردة اد  "لغايات"تغيير عم رة  -
 "لهدف".انماد )هت( إنل عم رة 

إنل قةبر  "الجنس"استمدا  قةبر  -
"بجنس الجنين  استمدا  عم رة "النوع"، 

 إنل عم رة  أو في حالة الضرورة"
انماد )د( ب    اد "بنوع الجنين"

 انب دة.

عدم انب ااذر عةل قرار ب ةس  -
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

ولو كانت زوجة حعف عم رة ) -
 ( ان اردة اد انماد )ز(.أخرى للزوج

 
 
 
إع دة ص غ انماد )م( عةل اناح   -

 ان ارد اد اناص مند انتندي .

 
 
 
 
 
 

ولو كانت زوجة انا اب محعف عم رة )
( ان اردة اد انماد )ز(  أخرى للزوج

 انب ااذر عةل انماد قب   رد اد بقر ا 
 انذ ا  .

إع دة ص غ انماد )م( عةل اناح   -
 ان ارد ددا و:

أكثر من اثنين من األجنة في  "زرع
المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة 
يقل عن خمس وثالثين سنة، وزرع 
أكثر من ثالثة أجنة في المحاولة 
الواحدة إذا كان سن الزوجة يزيد على 

 خمس وثالثين سنة". 

انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب  -
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

براع ة  حعف انمادي  )   ط( بع -
 إع دة ترقيم انما د انالحذر.

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (12مادة )

د   الصحيةيحظر عةل انباقأة 
انطميب ا ستق ر  د  ا خص اد د  

محعف انماد ) (   عدم انب ااذر عةل 
ب محعف انماد )ط(  قرار ب ةس انا ا

 بع براع ة إع دة ترقيم انما د انالحذر.

"المساعدة على إ  ار عم رة  -
مند  التلقيح االصطناعي واإلخصاب"

 ان اردة اد انماد ) (. "الطبية"قةبر 

 )نص المادة بعد التعديل( 

 (12مادة )

د   الصحيةيحظر عةل انباقأة 
د   االختصاصيانطميب ا ستق ر  د  

انفاد انبتخصص اد ا  ار انذي م 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

انطميب انبختص د  انفاد انبتخصص 
 اد ا  ار انذي م م  عب   اآلتير:

استنب   انخالي  ان ععير  . د
انبستخةصر ب  قخص ب  ننالج 

 انب   د عاد قخص آخر.اننذم 

انتةذي  ماطف غير انز ج د   . ب
 تخصيب م ي ر ب  غير انز  ر.

ا ستاس خ    سمب ق     ن   . ج
 ق   مئدف اإلا  ب  انتق رر انمقر . 

د . ااتذ   ان اس د  اناس  إ  إعا ق   
  سم ب تتنةل م  براض ان رارير.

 

 م  عب   اآلتير:

استنب   انخالي  ان ععير  -أ 
انبستخةصر ب  قخص ب  ننالج 

 اننذم انب   د عاد قخص آخر.

انتةذي  ماطف غير انز ج د   -ب 
 تخصيب م ي ر ب  غير انز  ر.

ا ستاس خ    سمب ق     ن   -ج 
 ق   مئدف اإلا  ب  انتق رر انمقر . 

د  اناس  إ  إعا ق    انا اااتذ    -د 
  سم ب تتنةل م  براض ان رارير

 .انبرتمطر ما ا ان اي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

د    الطبيةيحظر عةل انباقأة 
ا ستق ر  د  ا خص اد د   انطميب

انطميب انبختص د  انفاد انبتخصص 
 اد ا  ار انذي م م  عب   اآلتير:

استنب   انخالي  ان ععير  . د
انبستخةصر ب  قخص ب  ننالج 

 
 
انحص   عةل ا  ار نغ ي ل  . ه

 .إ را  اندراس ل  انمح ث

 
 
 
 
 

استن رة د  استا  ر رحم ابردة  .  
 دخرى نزرا ان اي .

 
زرع أكثر من اثنين من األجنة  . ز

إ را   نئدفانحص   عةل ا  ار  -ه 
 اندراس ل  انمح ث.

 
 
 
 
 

ا  ر رحم ابردة استن رة د  است -و 
 ن  ق ال ز  ر  دخرى نزرا ان اي 

 دخرى نةز ج.

أكثر من اثنين من األجنة في  زرع -ز
المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة 
يقل عن خمس وثالثين سنة، وزرع 

 

 

 

 

 

 

 

يحظر عةل انباقأة انصحير د  
 ا ختص صدانطميب ا ستق ر  د  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 اننذم انب   د عاد قخص آخر.

انتةذي  ماطف غير انز ج د   . ب
 تخصيب م ي ر ب  غير انز  ر.

   ن  ا ستاس خ    سمب ق   . ج
 ق   مئدف اإلا  ب  انتق رر انمقر . 

ااتذ   ان اس د  اناس  إ  إعا ق    . د
 سم ب تتنةل م  براض ان رارير 
انبرتمطر م اس ان اي  د  اد ح نر 

 ان ر رة. 
هت. انحص   عةل ا  ار نغ ي ل إ را  
اندراس ل  انمح ث إ   ب  اإلط ر 

 انذ ا اد  مند ب ااذر انز  ي . 
اس ل  انمح ث عةل إ را  اندر  .  

 . في المحاولة الواحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أكثر من ثالثة أجنة في المحاولة 
الواحدة إذا كان سن الزوجة يزيد على 

 خمس وثالثين سنة". 

إ را  عبةي ل  ختزا  عدد ا  ار  - م
داخ  انرحم إ  اد ح نر ان ر رة 
نةحف ظ عةل حي ة ا م  ما   عةل 
تذرير يقترك اد إعدادو رالرر ب  
ا طم   ا ستق ريي  انبختصي  
يق   دحدهم ب  بستقفل حق بد  
 مند دخع ب ااذر ا م قت مر اإ  تنعر 
عنك تؤخع ب ااذر ب  يذ م بذ بئ  

   مخالف عنك تنتمر عبةير ق ا ا ً 
 ا ختزا  إ ئ  ً . 

د  انفاد انبتخصص اد ا  ار انذي م 
 م  عب   اآلتير:

استنب   انخالي  ان ععير  -أ 
انبستخةصر ب  قخص ب  ننالج 

 اننذم انب   د عاد قخص آخر.

انتةذي  ماطف غير انز ج د   -ب 
 تخصيب م ي ر ب  غير انز  ر.

ا ستاس خ    سمب ق     ن   -ج 
 ق   مئدف اإلا  ب  انتق رر انمقر . 

د  اناس  إ  إعا ق    انا اااتذ    -د 
  سم ب تتنةل م  براض ان رارير

 .انبرتمطر ما ا ان اي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ا  ار انزاادة انا  بر ع  عبةي ل 
بقر عر  رل  اذً   حق م هعا 

 انذ ا  . 
استن رة د  استا  ر رحم ابردة  . ز

دخرى نزرا ان اي   ن  ق ال ز  ر 
 دخرى نةز ج.

زرا دقرر ب  رالرر د ار اد   . م
انبح  نر ان احدة إعا ق   س  انز  ر 

ي  ز يذ  ع  خبس  رالري  سار     
زرا دقرر ب  درمنر د ار إعا ق   س  
 انز  ر يزيد عةل خبس  رالري  سار. 

إ را  عبةي ل  ختزا  عدد ا  ار  . ط
داخ  انرحم إ  اد ح نر ان ر رة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخدام انتذاي ل انطمير نغرض  . م
 انتمرا د  ميع ا بق ج د  ا  ار. 

 
 
 
 
 

استخدام انتذاي ل انطمير نغرض  - ط
 انتمرا د  ميع ا بق ج د  ا  ار. 

قي م انطميب م ستحر ث اإلم  ر  - ك
إعا ق     يبتةك انذدرة عةل 
انتن ب  بع انب  عف ل انبترتمر 

 عةل هعو ان سيةر. 

 
 
إ را   نئدفانحص   عةل ا  ار  -ه 

 اندراس ل  انمح ث.

 
 
 
 
 

ا  ر رحم ابردة استن رة د  است -و 
 ن  ق ال ز  ر  دخرى نزرا ان اي 

 دخرى نةز ج.

زرا دقرر ب  اراي  ب  ا  ار اد  -ز
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

نةحف ظ عةل حي ة ا م  ما   عةل 
تذرير يقترك اد إعدادو رالرر ب  
ا طم   ا ستق ريي  انبختصي  يق   

مند دخع دحدهم ب  بستقفل حق بد    
ب ااذر ا م قت مر اإ  تنعر عنك تؤخع 
ب ااذر ب  يذ م بذ بئ  ق ا اً    مخالف 

 عنك تنتمر عبةير ا ختزا  إ ئ  ً . 

 
 
 
 
 
 

اإلم  ر  قي م انطميب م ستحر ث . ط
إعا ق     يبتةك انذدرة عةل انتن ب  
بع انب  عف ل انبترتمر عةل هعو 

 ان سيةر. 

 
 
 

انبح  نر ان احدة إعا ق   س  انز  ر 
يذ  ع  خبس  رالري  سار   زرا 
دقرر ب  رالرر د ار اد انبح  نر 
ان احدة إعا ق   س  انز  ر يزيد عةل 

 خبس  رالري  سار. 

إ را  عبةي ل  ختزا  عدد ا  ار  - م
اد ح نر ان ر رة داخ  انرحم إ  

نةحف ظ عةل حي ة ا م  ما   عةل 
تذرير يقترك اد إعدادو رالرر ب  
ا طم   ا ستق ريي  انبختصي  يق   
دحدهم ب  بستقفل حق بد   مند 
دخع ب ااذر ا م قت مر اإ  تنعر عنك 
تؤخع ب ااذر ب  يذ م بذ بئ  ق ا اً   
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 

استخدام انتذاي ل انطمير نغرض  .  
 انتمرا د  ميع ا بق ج د  ا  ار. 

قي م انطميب م ستحر ث اإلم  ر   . ك
إعا ق     يبتةك انذدرة عةل انتن ب  
بع انب  عف ل انبترتمر عةل هعو 

 ان سيةر. 

 مخالف عنك تنتمر عبةير ا ختزا  
 إ ئ  ً . 
 
 
 
 
 
 

استخدام انتذاي ل انطمير نغرض  - ط
 انتمرا د  ميع ا بق ج د  ا  ار.

قي م انطميب م ستحر ث اإلم  ر  -ك
إعا ق     يبتةك انذدرة عةل 
انتن ب  بع انب  عف ل انبترتمر 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 عةل هعو ان سيةر.

 الفصل الرابع

 حفظ األجنة أو احليوانات املنوية

 لغرض التخصيب املستقبلي

 (52مادة )

 

 

 

 الفصل الرابع

 حفظ األجنة أو احليوانات املنوية

 لغرض التخصيب املستقبلي

( بعد إعادة 51( مادة )52املادة )
 الرتقيم

  إ را  ب  يأتد:قرر انب ةس 

تصحي  انخطأ انب د  اد ترقيم  -
 (.الفصل الخامس)انفص  نيق   

 الفصل الرابع

 حفظ األجنة أو احليوانات املنوية

 لغرض التخصيب املستقبلي

( بعد إعادة 51( مادة )52مادة )
 الرتقيم

 

انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب  -
متصحي  انخطأ انب د  اد ترقيم 

 الفصل اخلامس

 حفظ األجنة أو احليوانات املنوية

 لغرض التخصيب املستقبلي

 (51مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تندي  صيغر انماد )د( ب  انب دة  -

عةل اناح  ان ارد اد اناص مند 
 انتندي . 

 
 

 

( ان اردة اد انماد يجريتغيير قةبر ) -
 (.يجرى)ب( نتق   )

( ان اردة اد للزوجتغيير قةبر ) -
نتق   انفذرة ا خيرة ب  انب دة 

(؛  عنك نقد يقب  غير للرجل)

 (.الفصل الخامس)انفص  نيق   

انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب  -
)د( ب  انب دة عةل متندي  صيغر انماد 

 اناح  ان ارد اد اناص مند انتندي .

ان اردة اد "التخصيب" تغيير قةبر  -
التلقيح "ديم  ر انب دة إنل عم رة 

 ".االصطناعي واالخصاب أو الزراعة

( ان اردة اد أن يجريتغيير عم رة ) -
 (.إجراءانماد )ب( نتق   )

عدم انب ااذر عةل قرار ب ةس  -
( ان اردة اد للزوجانا اب متغيير قةبر )

انفذرة ا خيرة ب  انب دة نتق   
 (.للرجل)
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 انبتز ج دي ً .

 
 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 

 الخامسالفصل 

حفظ األجنة أو الحيوانات المنوية 
 لغرض التخصيب المستقبلي

 (13مادة )

اذ  مداير انفذرة انر اير ان اردة اد  -
"وتتلف األجنة من انماد "ج"  هد: 

  إنل "تاريخ انتهاء العالقة الزوجية
 انفذرة.ائ ير 

وعلى ذلك يكون نص المادة مع 
 عنوان الفصل بعد تعديل اللجنة:

 الخامسالفصل 

األجنة أو الحيوانات المنوية  حفظ
 لغرض التخصيب المستقبلي

 (13مادة )

يقترط نحفظ ا  ار د  انحي اا ل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
يقترط نحفظ ا  ار د  انحي اا ل 

انتةذي  ا صطا عد انبا ير نغرض 
اد انبستذم    ا خص ب د  انزراعر
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 
يقترط نحفظ ا  ار د  انحي اا ل 
انبا ير نغرض انتخصيب اد انبستذم  

 تحذل انقر ط اآلتير: 

يقترط نحفظ ا  ار د  انحي اا ل 
انبا ير نغرض انتخصيب اد انبستذم  

 تحذل انقر ط اآلتير: 
 
الزوجين كتابًة على حفظ  موافقة   . د

األجنة، وموافقة الرجل كتابًة على 
حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق 

 . الموافقة الكتابية في الملف الطبي
انتخزي   اذً  نةبن يير  يجرىد    . ب

اننةبير  ا باير  يصدر متحديد آنير 
 انتخزي  قرار ب  ب ةس اإلدارة. 

ج. د  يق   تخزي  ا  ار نبدة   
تزيد عةل خبس سا ال   تخزي  

التلقيح االصطناعي  انبا ير نغرض
اد انبستذم   واالخصاب أو الزراعة
 تحذل انقر ط اآلتير: 

الزوجين كتابًة على حفظ  موافقة   -أ 
األجنة، وموافقة الرجل كتابًة على 
حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق 

 . الموافقة الكتابية في الملف الطبي
انتخزي   اذً  نةبن يير  إجراء  -ب 

اننةبير  ا باير  يصدر متحديد آنير 
 انتخزي  قرار ب  ب ةس اإلدارة. 

يق   تخزي  ا  ار نبدة    د  -ج 
تزيد عةل خبس سا ال   تخزي  
انحي اا ل انبا ير نبدة   تزيد عةل 

 تحذل انقر ط اآلتير: 
ب ااذر انز  ي  قت مًر عةل حفظ    -أ 

ا  ار   ب ااذر انر   قت مًر عةل حفظ 
حي اا ته انبا ير  عةل د  ترال انب ااذر 

 انقت مير اد انبةف انطمد. 
إ را  انتخزي   اذً  نةبن يير   -ب 

اننةبير  ا باير  يصدر متحديد آنير 
 دارة. انتخزي  قرار ب  ب ةس اإل

د  يق   تخزي  ا  ار نبدة    -ج 
تزيد عةل خبس سا ال   تخزي  
انحي اا ل انبا ير نبدة   تزيد عةل 

 عقر سا ال. 
 يحل نةز ج د  يطةب إتالف 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
ب ااذر انز ج د  انز  ر قت مر   . د

 ترميل انب ااذر اد س الل انبختمر  
بع إرا ل ص رة   اير اد انبةف 

 انطمد. 
انتخزي   اذً  نةبن يير  يجريد    . ب

اننةبير  ا باير  يصدر متحديد آنير 
 انتخزي  قرار ب  ب ةس اإلدارة. 

ج. د  يق   تخزي  ا  ار نبدة   
تزيد عةل خبس سا ال   تخزي  
انحي اا ل انبا ير نبدة   تزيد عةل 

 عقر سا ال. 
 تتةف ا  ار ب  ت ريخ ااتئ   اننالقر 

انحي اا ل انبا ير نبدة   تزيد عةل 
 عقر سا ال. 

 تتةف ا  ار ب  ت ريخ ااتئ   اننالقر 
د  يطةب  للرجلانز  ير   يحل 

إتالف انحي اا ل انبا ير انتد سمل 
 د  طةب تخزيائ   قب  يحل نةز  ي  
د  يطةم  قت مر إتالف ا  ار انبخزار 

 م  تخزيائ . انتد سمل  د  طة
 

 عقر سا ال. 
د  يطةب إتالف  للزوج يحل 

انحي اا ل انبا ير انتد سمل  د  طةب 
تخزيائ   قب  يحل نةز  ي  د  يطةم  
قت مر إتالف ا  ار انبخزار انتد سمل 

ألجنة من وتتلف ا د  طةم  تخزيائ   
 تاريخ انتهاء العالقة الزوجية.

 

انحي اا ل انبا ير انتد سمل  د  طةب 
تخزيائ   قب  يحل نةز  ي  د  يطةم  
قت مر إتالف ا  ار انبخزار انتد سمل 

    تتةف ا  ار ب   د  طةم  تخزيائ
 ت ريخ ااتئ   اننالقر انز  ير.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

يطةب د   للزوجانز  ير   يحل 
إتالف انحي اا ل انبا ير انتد سمل 
 د  طةب تخزيائ   قب  يحل نةز  ي  
د  يطةم  قت مر إتالف ا  ار انبخزار 

 انتد سمل  د  طةم  تخزيائ . 
 (51مادة )

 

 

 

 

( بعد إعادة 54) مادة( 51املادة )
 الرتقيم

  قرر انب ةس إع دة صي غر انب دة
عةل اناح  ان ارد اد اناص مند 

 انتندي .

 

( بعد إعادة 54( مادة )51) مادة
 الرتقيم

 

  ب ةس انا اب انب ااذر عةل قرار
بع إدخ   مإع دة صي غر انب دة  

"خارج تندي  عةل ائ ير اص انفذرة 
مملكة البحرين أو جلبها من خارج 

 (54مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
 

بع عدم اإلخال  محل انباقأة انطمير 
م نذي م محفظ ا  ار د  انحي اا ل 
انبا ير  اذً  نب  اص عةيه هعا انذ ا   
 انة اا   انذرارال انتافيعير انص درة 

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (14مادة )

مع عدم اإلخالل بحق المنشأة 
الصحية بالقيام بحفظ األجنة أو 
الحيوانات المنوية وفقًا لما نص عليه 
هذا القانون واللوائح والقرارات 

يحظر التنفيذية الصادرة بموجبه، 

ن مملكة البحرين "م   نتق  : المملكة"
 أو جلبها إلى المملكة".

 )نص المادة بعد التعديل(

 (14مادة )

بع عدم اإلخال  محل انباقأة انصحير 
م نذي م محفظ ا  ار د  انحي اا ل 
انبا ير  اذً  نب  اص عةيه هعا انذ ا   
 انة اا   انذرارال انتافيعير انص درة 
مب  مه  يحظر إاق   ما ك نأل ار د  
انحي اا ل انبا ير اد ببةقر انمحري   
 يحظر عةل انباقأة انصحير إخراج 

من مملكة ي اا ل با ير دير د ار د  ح

 
 
 
 

بع عدم اإلخال  محل انباقأة انصحير 
م نذي م محفظ ا  ار د  انحي اا ل 
انبا ير  اذً  نب  اص عةيه هعا انذ ا   
 انة اا   انذرارال انتافيعير انص درة 
مب  مه  يحظر إاق   ما ك نأل ار د  
انحي اا ل انبا ير اد ببةقر انمحري   
 يحظر عةل انباقأة انصحير إخراج 

ي اا ل با ير ب  ببةقر دير د ار د  ح
 انمحري  د   ةمئ  إنل انببةقر.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مب  مه  يحظر إاق   ما ك نأل ار اد 
 ببةقر انمحري  د  انتن ب  بنئ . 

إنشاء بنوك لألجنة أو الحيوانات 
المنوية في مملكة البحرين، ويحظر 
على المنشأة الصحية إخراج أية أجنة 
أو حيوانات منوية خارج مملكة 

 .البحرين أو جلبها من خارج المملكة

 البحرين أو جلبها إلى المملكة.

 
 

 

 (54مادة )

 

 

 

( بعد إعادة 51( مادة )54املادة )
 مالرتقي

  قرر انب ةس إع دة صي غر انب دة
عةل اناح  ان ارد اد اناص مند 

 انتندي .

( بعد إعادة 51( مادة )54) مادة
 الرتقيم

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب
 مإع دة صي غر انب دة.

 

 (51مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

ح نر غةل انباقأة انطمير د     اد
إنغ   ترخيصئ  ي ب اذ  ا  ار 
 انحي اا ل انبا ير انب بدة إنل باقأة 
طمير دخرى برخص نئ  مبزا نر اناق ط 
عةل د  تتحب  انباقأة انطمير انتد 
دغةذل تق نيف اناذ   انتخزي  ندى 

 انباقأة انطمير ا خرى.

 )نص المادة بعد التعديل(

 (12مادة )

في حالة غلق المنشأة الصحية أو 
إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، 
وبموافقة األطراف ذات العالقة، بنقل 
األجنة والحيوانات المنوية المجمدة 

ها إلى منشأة صحية أخرى مرخص ل
بمزاولة النشاط، وذلك تحت إشراف 
اللجنة والتنسيق معها، على أن 
تتحمل المنشأة الصحية التي أغلقت 
أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل 

 والتخزين. 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (12)مادة 

في حالة غلق المنشأة الصحية أو 
إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، 
وبموافقة األطراف ذات العالقة، بنقل 
األجنة والحيوانات المنوية المجمدة 
إلى منشأة صحية أخرى مرخص لها 
بمزاولة النشاط، وذلك تحت إشراف 
اللجنة والتنسيق معها، على أن 
تتحمل المنشأة الصحية التي أغلقت 

ألغي ترخيصها تكاليف النقل أو 

 

 

 

اد ح نر غةل انباقأة انصحير د  
إنغ   ترخيصئ  ي ب د  تذ م   مب ااذر 
ا طراف عال اننالقر  ماذ  ا  ار 
 انحي اا ل انبا ير انب بدة إنل باقأة 
صحير دخرى برخص نئ  مبزا نر 
اناق ط   عنك تحل إقراف انة ار 

بنئ   عةل د  تتحب  انباقأة  انتاسيل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 والتخزين.

 

 

انصحير انتد دغةذل د  دنغد ترخيصئ  
 تق نيف اناذ   انتخزي .

 الفصل اخلامس

 العقوبات

 

 (51مادة )

 

 الفصل السادس

 العقوبات

 

( بعد إعادة 56( مادة )51املادة )
 الرتقيم

 السادسالفصل 

 العقوبات

 

( بعد إعادة 56مادة ) (51مادة )
 الرتقيم

 السادسالفصل 

 العقوبات

 

 (56مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قرر انب ةس إ را  ب  يأتد 

تصحي  انخطأ انب د  اد ترقيم  -
 (.الفصل السادسانفص  نيق   )

 

( نتصم  يخالفتغيير قةبر ) -
(  بع براع ة إع دة ترقيم انب دة خالف)

ان اردة اد بتائ   اذً  نب  قررو انب ةس 
 مخص ص انب اد انس مذر.

 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 

 

انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب  -
متصحي  انخطأ انب د  اد ترقيم 

 (.الفصل السادسانفص  نيق   )

انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب  -
(  خالف( نتصم  )يخالفمتغيير قةبر )

بع براع ة إع دة ترقيم انب دة ان اردة 
 نت صير انة اراد بتائ   اذً  

 مخص ص انب اد انس مذر.

 تعديل()نص المادة بعد ال
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

م نحمس بدة   تذ  ع  سار     ين قب
تزيد عةل رالث سا ال  م نغرابر انتد 
  تذ  ع  خبسر آ ف ديا ر    تزيد 

 يخالفعةل عقرة آ ف ديا ر ق  ب  
 ( ب  هعا انذ ا  . 2حقم انب دة )

 الفصل السادس

 العقوبات

 (12مادة )

م نحمس بدة   تذ  ع  سار     ين قب
تزيد عةل رالث سا ال  م نغرابر انتد 
  تذ  ع  خبسر آ ف ديا ر    تزيد 

 خالفعةل عقرة آ ف ديا ر ق  ب  
 ( ب  هعا انذ ا  . 8حقم انب دة )

 الفصل السادس

 العقوبات

 (12مادة )

ين قب م نحمس بدة   تذ  ع  سار    
تزيد عةل رالث سا ال  م نغرابر انتد 
  تذ  ع  خبسر آ ف ديا ر    تزيد 

 خالفعةل عقرة آ ف ديا ر ق  ب  
 ب  هعا انذ ا  . (8)حقم انب دة 

 

 

 

 
 

ين قب م نحمس بدة   تذ  ع  سار    
تزيد عةل رالث سا ال  م نغرابر انتد 
  تذ  ع  خبسر آ ف ديا ر    تزيد 

 خالفعةل عقرة آ ف ديا ر ق  ب  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ب  هعا انذ ا  . (1)حقم انب دة 

 (56مادة )

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 52( مادة )56املادة )
 الرتقيم

 يخالف(قةبر )تغيير  قرر انب ةس 
  بع براع ة إع دة خالف(نتصم  )

ترقيم انب دة  انما د ان اردة اد بتائ  
 اذً  نب  قررو انب ةس مخص ص انب اد 

 انس مذر.

 )نص المادة بعد التعديل(

( بعد إعادة 52مادة ) (56مادة )
 الرتقيم

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب
  خالف(نتصم  ) يخالف(متغيير قةبر )

بع براع ة إع دة ترقيم انب دة  انما د 
 نت صير انة اران اردة اد بتائ   اذً  
 مخص ص انب اد انس مذر.

 )نص المادة بعد التعديل(

 (52مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

م نحمس بدة   تذ  ع  رالث  ين قب
سا ال    تزيد عةل عقر سا ال 
 م نغرابر انتد   تذ  ع  عقرة آ ف 
ديا ر    تزيد عةل عقري  دنف ديا ر 

حقم انفذرال )د  ب   يخالفق  ب  
( ب  هعا 22ج  ز   ( ب  انب دة )

 انذ ا  . 

 (17مادة )

ين قب م نحمس بدة   تذ  ع  رالث 
سا ال    تزيد عةل عقر سا ال 
 م نغرابر انتد   تذ  ع  عقرة آ ف 

يا ر    تزيد عةل عقري  دنف ديا ر د
حقم انفذرال )د  ب   خالفق  ب  

( ب  هعا 12( ب  انب دة )و، حج  
 انذ ا  . 

 (17مادة )

م نحمس بدة   تذ  ع  رالث  ين قب
سا ال    تزيد عةل عقر سا ال 
 م نغرابر انتد   تذ  ع  عقرة آ ف 
ديا ر    تزيد عةل عقري  دنف ديا ر 

حقم انفذرال )د  ب  ج   خالفق  ب  
( ب  هعا 12( ب  انب دة )و، ح
 انذ ا  .

 

 

 

م نحمس بدة   تذ  ع  رالث  ين قب
سا ال    تزيد عةل عقر سا ال 
 م نغرابر انتد   تذ  ع  عقرة آ ف 
ديا ر    تزيد عةل عقري  دنف ديا ر 
ق  ب  خ نف حقم انفذرال )د  ب  ج  

( ب  هعا 52   م( ب  انب دة )
 انذ ا  .
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (52مادة )

 

 

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 51( مادة )52املادة )
 الرتقيم

 إ  ار انماد )د( ب   قرر انب ةس
انب دة انبعق رة  بع براع ة إع دة ترقيم 

 انما د ان اردة اد بت  انب دة انب دة 
 اذً  نب  قررو انب ةس مخص ص انب اد 

 انس مذر.

 )نص المادة بعد التعديل(

 (11مادة )

 

ين قب م نغرابر انتد   تذ  ع  دنف 

( بعد إعادة 51مادة )( 52) مادة
 الرتقيم

 

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب
 .ترقيمانبع براع ة إع دة 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (11مادة )

 (51مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

م نغرابر انتد   تذ  ع  دنف  ين قب
ديا ر    تزيد عةل خبسر آ ف ديا ر 
ق  ب  خ نف دحق م انفذرال )هت     

ب  هعا  (11)م  ط  ك( ب  انب دة 
 انذ ا  . 

ديا ر    تزيد عةل خبسر آ ف ديا ر 
هت   د،ق  ب  خ نف دحق م انفذرال )

( ب  هعا 12( ب  انب دة )ز، ط
 انذ ا  . 

 

ين قب م نغرابر انتد   تذ  ع  دنف 
ديا ر    تزيد عةل خبسر آ ف ديا ر 

هت   د،)ق  ب  خ نف دحق م انفذرال 
هعا ( ب  12ب  انب دة ) (ز، ح، ط
 انذ ا  .

 

 

ين قب م نغرابر انتد   تذ  ع  دنف 
ديا ر    تزيد عةل خبسر آ ف ديا ر 
ق  ب  خ نف دحق م انفذرال )د  هت  

( ب  هعا 52ط( ب  انب دة )م  ز  
 انذ ا  .

 (51مادة )

 

( بعد إعادة 51( مادة )51املادة )
 الرتقيم

 إع دة صي غر انب دة  قرر انب ةس

( بعد إعادة 51مادة ) (51مادة )
 الرتقيم

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب

 (51مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 
 

م نحمس  انغرابر انتد   تذ   ين قب
ع  رالرر آ ف ديا ر    تزيد عةل 
عقرة آ ف ديا ر ق  ب  خ نف حقم 

 ( ب  هعا انذ ا  . 2انب دة )

عةل اناح  ان ارد اد اناص مند 
 انتندي .

 )نص المادة بعد التعديل(

 (11ة )ماد

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة 
أشهر والغرامة التي ال تقل عن ثالثة 
آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

، 14، 13من خالف أحكام المواد )
 .( من هذا القانون15

مإع دة صي غر انب دة عةل اناح  ان ارد 
 ددا و:

 )نص المادة بعد التعديل(

 (11مادة )

بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة  يعاقب
أشهر والغرامة التي ال تقل عن ثالثة 
آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

، 14، 13من خالف أحكام المواد )
 .( من هذا القانون12

 

 

 

 

 

م نحمس بدة   تزيد عةل رالرر  ين قب
دقئر  انغرابر انتد   تذ  ع  رالرر 
آ ف ديا ر    تزيد عةل عقرة آ ف 
ديا ر د  مإحدى ه تي  اننذ متي  ق  

  54  51ب  خ نف دحق م انب اد )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( ب  هعا انذ ا  .51

 (51مادة )

م نغرابر انتد   تذ  ع   ين قب
خبسب ار ديا ر    تزيد عةل رالرر 
آ ف ديا ر ق  ب  خ نف د  حقم 
آخر  رد اد هعا انذ ا   د  اد انة اا  

  انذرارال انتافيعير انص درة مب  مه. 
 

 (51مادة )

   قرر انب ةس حعف انب دة ب
 انبقر ا.

 (51مادة )

 عةل قرار ب ةس انا اب  انب ااذر
محعف انب دة ب  انبقر ا   عنك نندم 

    د دان   ب ّربر  بحددة م نب دة.

 

 (21مادة )

 

 (21مادة )

  إ را  ب  يأتد:قرر انب ةس 

تص يب انخطأ انبطمند ان ارد اد  -

 (21مادة )

 

 (21مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.قرارها(  نتصم  )قراراهاقةبر )

 

( إنل الطبيةتغيير قةبر ) -
 (.الصحية)

مع مراعاة إتمام حعف عم رة ) -
الدورات العالجية القائمة في 

(؛    انباقأة انصحير اد المنشأة
ح نر غةذئ  د  إنغ   ترخيصئ  ي ب د  

ندى باقأة صحير تذ م م ناذ   انتخزي  
مند  25 - 24دخرى  اذً  نةب دة )

 إع دة انترقيم(.

 )نص المادة بعد التعديل(

  انة ار إع دة صي غر انب دة قررل
 عةل اناح  اآلتد:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
ي  ز نةبحقبر اد ح نر اإلداار د  

بع  الطبيةمغةل انباقأة  قراراها تصدر
براع ة إتب م اند رال اننال ير انذ ابر 

 اد انباقأة.

 (21مادة )

ي  ز نةبحقبر اد ح نر اإلداار د  
 .الصحيةمغةل انباقأة  قرارهاتصدر 

 

 

 

 

 (21مادة )

مــع عــدم اإلخــالل بمســئولية الشــخص 
الطبيعــــي يســــأل الشــــخص االعتبــــاري 
جنائيـــــًا إذا ارتكبـــــت أي جريمـــــة مـــــن 
الجـــرائم المنصـــوص عليهــــا فـــي هــــذا 
القــانون باســمه أو لحســابه وبواســطة 

 

 

 

 

 

 

بتتتتع عتتتتدم اإلختتتتال  مبستتتتا نير انقتتتتخص 
انطمينتتتتتتد يستتتتتتأ  انقتتتتتتخص ا عتمتتتتتت ر  
 ا ايتتتتتتتتتً  إعا ارتقمتتتتتتتتتل د   ريبتتتتتتتتتر بتتتتتتتتت  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أحــــــد أجهزتــــــه أو ممثليــــــه أو أحـــــــد 
العــــاملين لديــــه ويحكــــم عليــــه بغرامــــة 
تعــادل الغرامــة المقــررة للجريمــة التــي 

 .وقعت

أن تقضـي فـي حالـة اإلدانـة حكمة وللم
المتعلـق  المنشأة الصـحيةبوقف نشاط 

بالجريمة لمدة ال تزيد على سنة، وفي 
الحكــــم بوقــــف  للمحكمــــةحالــــة العــــود 

النشاط لمدة ال تتجـاوز خمـس سـنوات 
أو بإلغـــاء التـــرخيص الصـــادر بمزاولـــة 

 النشاط نهائيًا.

ان تتتتتتراام انباصتتتتتت ص عةيئتتتتتت  اتتتتتتد هتتتتتتعا 
انذ ا   م سبه د  نحس مه  م استطر دحتد 
د ئزته د  ببرةيه د  دحتد اننت بةي  نديته 

انغرابتتتتتتر   يحقتتتتتتم عةيتتتتتته مغرابتتتتتتر تنتتتتتت د 
 .انبذررة نة ريبر انتد  قنل

 

د  تذ تتتد اتتتد ح نتتتر اإلدااتتتر  نةبحقبتتتر 
انبتنةتتتل  انباقتتتأة انصتتتحيرم قتتتف اقتتت ط 

م ن ريبتتر نبتتدة   تزيتتد عةتتل ستتار   اتتد 
انحقتتتتتتتم م قتتتتتتتف  نةبحقبتتتتتتترح نتتتتتتر اننتتتتتتت د 

اناقتتت ط نبتتتدة   تت تتت  ز خبتتتس ستتتا ال 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

الحكم في ملخص ويجوز نشر 
المحكوم  جريدتين يوميتين على نفقة

 عليه.

د  مإنغتتتتت   انتتتتتترخيص انصتتتتت در مبزا نتتتتتر 
 اناق ط ائ ايً .

قر بةخص انحقم اد  ي  ز ا
 ريدتي  ي بيتي  عةل افذر انبحق م 

 عةيه.

 (25مادة )

 
 
 
 
 

 (25مادة )

  قرر انب ةس انب ااذر عةل اص
 انب دة قب   رد اد انبقر ا مذ ا  .

 (25مادة )

إنل "وزير العدل" استمدا  عم رة  -
 "الوزير المعني بشؤون العدل".

 إنل"وزير الصحة"  استمدا  عم رة -
ايق   "رئيس مجلس اإلدارة". 

 اناص عةل اناح  اآلتد:

 (25مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

يق   نةب ظفي  انعي  يخ نئم  زير 
انند  م  تف ل بع  زير انصحر صفر 
بأب ر  ان مط انذ  اد  عنك م ناسمر 
نة راام انباص ص عةيئ  اد هعا 
انذ ا     انتد تذع اد د اار 
اختص صئم   تق   بتنةذر مأعب   
 ظيفتئم   تح   انبح  ر انبحررة 
 م ناسمر نئعو ان راام إنل اناي مر انن بر

 مذرار ب  انرايس انتافيع  نةئيار. 

الوزير يق   نةب ظفي  انعي  يخ نئم 
م  تف ل بع  المعني بشؤون العدل
صفر بأب ر   رئيس مجلس اإلدارة

ان مط انذ  اد  عنك م ناسمر نة راام 
انباص ص عةيئ  اد هعا انذ ا    
 انتد تذع اد د اار اختص صئم  
 تق   بتنةذر مأعب    ظيفتئم   تح   

اام انبح  ر انبحررة م ناسمر نئعو ان ر 
إنل اناي مر انن بر مذرار ب  انرايس 

 انتافيع  نةئيار.

 
 

ان زير  يق   نةب ظفي  انعي  يخ نئم
م  تف ل بع انبناد مقؤ   انند  

صفر بأب ر   رايس ب ةس اإلدارة
ان مط انذ  اد  عنك م ناسمر نة راام 
انباص ص عةيئ  اد هعا انذ ا    
 انتد تذع اد د اار اختص صئم  
 تق   بتنةذر مأعب    ظيفتئم   تح   
انبح  ر انبحررة م ناسمر نئعو ان راام 
إنل اناي مر انن بر مذرار ب  انرايس 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 انتافيع  نةئيار.

السابع الفصل  – فصل مستحدث 
 / أحكام ختامية

 (1مادة مستحدثة )

 (4مادة مستحدثة )

  قرر انب ةس استحداث اص   ديد
(  أحكام ختامية)س مع( تحل عا ا  )

( 66ي ّم ب دتي  بستحدرتي  مرقبد )
(؛ تخّ   إحداهب  ان زير 63 )

الفصل السابع  – فصل مستحدث
 / أحكام ختامية

 (1مادة مستحدثة )

 (4مادة مستحدثة )

  انب ااذر عةل قرار ب ةس انا اب
م ستحداث اص   ديد )س مع( تحل 

(  ي ّم ب دتي  أحكام ختاميةعا ا  )
 (؛23( و)22)بستحدرتي  مرقبد 

 الفصل السابع

 أحكام ختامية

 (22مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

انبختّص صالحير إصدار انالاحر 
انتافيعير نةذ ا    دب  انر اير ائد ب دة 

تحدد انبا ط مئم تافيعو  ت ريخ تافيعير 
اننب  مه   عنك عةل اناح  ان ارد 

 ددا و.
)مسمى الفصل املستحدث ونصا 

 املادتان املستحدثتان(

 الفصل السابع

 أحكام ختامية

 

 رايس ب ةس اإلدارةتخّ   إحداهب  
صالحير إصدار انالاحر انتافيعير 

ب  انر اير ائد ب دة تافيعير نةذ ا    د
تحدد انبا ط مئم تافيعو  ت ريخ اننب  
مه   عنك عةل اناح  ان ارد ددا و  بع 

 إع دة انصي غر عةل اناح  اآلتد:

"يصدر رئيس مجلس اإلدارة الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون، بعد موافقة 

خالل ستة أشهر من  مجلس اإلدارة،

 .تاريخ صدور القانون

كما يصدر رئيس مجلس اإلدارة 
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 (22مادة )

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس 

 القانون".

 نتصم  انب دة مند انتندي :  -

 الفصل السابع

 أحكام ختامية

 (22مادة مستحدثة )

يصدر رئيس مجلس اإلدارة الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون، بعد موافقة 

خالل ستة أشهر من  مجلس اإلدارة،

 .نتاريخ صدور القانو

كما يصدر رئيس مجلس اإلدارة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا  . اإلدارة
 القانون.

 

 

 

يصدر رايس ب ةس اإلدارة انالاحر 
مند ب ااذر انتافيعير نئعا انذ ا    

خالل ستة أشهر من   ب ةس اإلدارة

 .تاريخ صدور القانون

 رئيس مجلس اإلدارةكما يصدر 
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (21مادة ) 

 

 

 

 

 –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا القانون،  –كل فيما يخصه 

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
 .نشره في الجريدة الرسمية

 (21مادة مستحدثة )

  انا اب انب ااذر عةل قرار ب ةس
( اصئ  21م ستحداث ب دة مرقم )

 اآلتد:

 (23مادة مستحدثة )

 –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا القانون،  –كل فيما يخصه 

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
 .نشره في الجريدة الرسمية

 (21مادة )

 

 

 

 

 –عةل رايس ب ةس ان زرا   ان زرا  
تافيع هعا انذ ا     –ق  ايب  يخصه 

 ينب  مه ب  اني م انت ند نت ريخ اقرو 
 اد ان ريدة انرسبير.
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 م6025مارس  20التاريخ: 

 

 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن استخدام التقنيات الطبية الموضوع: 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

 . المقدم من مجلس النواب(

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 6025فبراير  64بتاريخ      

مشروع قانون  من، نسخة (2د  4ص ل ت ق / ف  54)، ضمن كتابه رقم المجلس

رقم ) ( لسنة ) ( بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس االصطناعي واإلخصاب 
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  النواب( ،

 عليه للجنة الخدمات.  

م، عقدددددت لجنددددة الشدددد ون التشددددريعية والقانونيددددة 2151مددددارس   1و 5وبتدددداريخي 

وقددرار  اجتماعي ددا التاسددع والعاشددر، حيدد  اطلعددت علددى المشددروا بقددانون المدد  ور،

 لك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.و  مجلس النواب بشأنه،

 

إلى االت دال مدع رأيدي الح ومدة وليئدة  –بعد المداولة والنقا   –وانت ت اللجنة            

لمبددادئ المشددروا بقددانون ( مددن 51التشددريع واإلفتدداء القددانوني بشددأن مخال ددة المدداد  )

( ال ي ينص علدى   ال 21وأح ام الدستور و لك بمخال ت ا لنص البند )أ( من الماد  )

جريمددة وال عقوبددة إال بندداًء علددى قددانون، وال عقدداب إال علددى اعفعددال الالحقددة للعمددل 

بالقانون ال ي ينص علي ا ، وعليه ف نه ال يجوز أن يتضمن النص جزاًء عامدـًا علدى 

قددانون واللددوائح والقددرارات الصددادر  تن يددً ا لدده دون تحديددد  ددل مددن يخددالف أح ددام ال

مالية ل ه المخال ات على وجه الدقة حتى يتبين المخاطب بأح ام القدانون مدن أمدره، 

وي ون على بينة من طبيعدة ال عدل الد ي يعدد مجرمدـًا ونوعيدة الجدزاء المترتدب علدى 

ي ون واضحـًا ومحدًدا ارت ابه، حي  إن النص العقابي ال ي يتضمن عقوبة يجب أن 

 بحي  يحدد ال عل المرت ب وفي الوقت  اته يحدد العقوبة المقرر  له. 
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وعليه ترى اللجنة اعخ  بما انت ى إليه مجلدس الندواب بشدأن المداد إ تالفيدـًا عي      

 شب ة بعدم الدستورية.

بندد )ح(  ما رأت اللجنة مدن الناحيدة الدسدتورية وجدود شدب ة بعددم الدسدتورية فدي ال 

( المتعلل بتحديد عدد اعجنة المزروعة بحيد  يجدوز زرا  أ ثدر مدن 55من الماد  )

ثالثة أجنة في المحاولة اعولى إ ا  ان عمر الزوجدة  يقدل عدن خمدس  وثالثدين سدنة، 

وعدددم جددواز زرا أ ثددر مددن أربعددة أجنددة إ ا  ددان عمددر الزوجددة  يزيددد علددى خمددس  

( مدن الدسدتور والتدي 51مخال دـًا لدنص المداد  ) وثالثين سنة، وب لك ي دون البندد )ح(

تنص على         النداس سواسدية فدي ال رامدة اإلنسدانية، ويتسداوى المواطندون لددى 

القددانون فددي الحقددول والواجبددات العامددة، وال تمييددز بيددن م فددي  لددك بسددبب الجددنس أو 

لمزروعددة اعصددل أو اللأددة أو الدددين أو العقيددد  ، حيدد  فددرل البنددد بددين عدددد اعجنددة ا

المددرأتين  حسددب سددن ما فددي حددين أن مددا تتمتعددان بددالمر ز القددانوني  اتدده مددن حيدد  

 الجنس.

 

وقد استأنست اللجنة برأي سعاد  الد تور أحمدد سدالم العدري ، عضدو اللجندة،       

وال ي أفاد بأن قدر  النساء اإلنجابية تبدأ من سن التبوي  لدي ن ولدو سدن الخامسدة 

 دعو إلى الت رقة بين عدد اعجنة بناًء على سن المرأ . عشر ، وال يوجد ما ي
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 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن استخدام ترى اللجنة عدم سالمة      

)المعد في ضوء التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

 الدستورية. من الناحية، االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


