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 حــــيمذو

إدساكبً يٍ انُمبثخ انعبيخ ألغجبء يصش ثأٌ يُٓخ انطت يُٓخ إَغبَٛخ ٔ أخاللٛخ ٔ 
 تذسٚجبً كبفٛبً اً تمٕو أعبعبً عهٗ انعهى ٔ تحتى عهٗ يٍ ًٚبسعٓب أٌ ٚكٌٕ يهًبً ثٓب ٔ يذسة

 ٔ تأكٛذًا ،عهٗ يًبسعتٓب ٔ أٌ ٚحتشو انشخصٛخ اإلَغبَٛخ فٗ جًٛع انظشٔف ٔ األحٕال
عهٗ أٌ كم عًم غجٗ ٚغتٓذف يصهحخ انًشٚط انًطهمخ ٔ أٌ تكٌٕ نّ ظشٔسح 

 ٔ إًٚبَبً  ثأٌ انشعبٚخ انصحٛخ ْٗ أحذ حمٕق األَغبٌ األعبعٛخ انتٗ ٚعًم ، تجشسِ
انجًعٛخ لشاسٖ يجهظ انُمبثخ ٔٔ ثُبًء عهٗ   ،انًجتًع عهٗ انٕفبء ثٓب تجبِ جًٛع أثُبءِ

 يٍ انغٛذ األعتبر انذكتٕس 238 ثمشاس سلى انعًٕيٛخ ألغجبء يصش صذسد ْزِ انالئحخ
  .و1974  تعذٚاًل نالئحخ انغبثمخ انصبدسح عبو 2003 نغُخ ٔصٚش انصحخ ٔ انغكبٌ / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لغى األغجبء:  انجبة األٔل 
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(  1)مادة 

يجب عمى كل طبيب قبل مزاولتو المينة أف يؤدػ القسـ التالي أماـ نقيب 
األطباء أو مف ينوب عنو  

 ٔأٌ أصٌٕ حٛبح اإلَغبٌ فٗ كبفخ ،الغى ثبهلل انعظٛى أٌ أسالت هللا فٗ يُٓتٙ ))  

أدٔاسْب فٗ كم انظشٔف ٔاألحٕال ثبرال ٔععٗ فٗ اعتُمبرْب يٍ انٓالن 
 ٔأٌ احفظ نهُبط كشايتٓى ٔاعتش عٕستٓى ٔاكتى ،ٔانًشض ٔاألنى ٔانمهك

 ٔاٌ أكٌٕ عهٗ انذٔاو يٍ ٔعبئم سحًخ هللا ثبرال سعبٚتٙ انطجٛخ ،عشْى
 ٔاٌ أحبثش عهٗ غهت ،  نهصبنح ٔانخبغئ ٔانصذٚك ٔانعذٔ،نهمشٚت ٔانجعٛذ

 ، ٔاٌ أٔلش يٍ عهًُٙ ٔاعهى يٍ ٚصغشَٙ،انعهى أعخشِ نُفع اإلَغبٌ ال ٜراِ
 ٔاٌ تكٌٕ ،ٔأكٌٕ أخب نكم صيٛم فٗ انًُٓخ انطجٛخ يتعبٍَٔٛ عهٗ انجش ٔانتمٕٖ

حٛبتٗ يصذاق إًٚبَٗ فٗ عشٖ ٔعالَٛتٗ َمٛخ يًب ٚشُٛٓب تجبِ هللا ٔسعهّ 

 .((   ٔهللا عهٗ يب ألٕل شٓٛذ،ٔانًؤيٍُٛ
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 ٔاججبد انطجٛت: انجبة انخبَٗ 
 

  :ٔاججبد انطجٛت َحٕ انًجتًع: أٔاًل 

 
  (2  ) مادة

  
هللا وخدمة  يمتـز الطبيب في موقع عممو الوظيفي أو الخاص بأف يكوف عممو خالصاً لمرضاة

.  ؿالمجتمع الذؼ يعيش فيو بكل إمكانياتو وطاقاتو في ظروؼ السمـ والحرب وفي جميع األحوا
 
 

  ( :3 )مادة 
 

 أميناً عمى حقوؽ  ،عمى الطبيب أف يكوف قدوة حسنة في المجتمع بااللتزاـ بالمبادغ والمثل العميا
المواطنيف في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية الواجبة، منزىاً عف االستغالؿ بجميع صوره لمرضاه أو 

.  زمالئو أو تالميذه
 

 
 (  4 ) مادة 

 الطبيب أف يسيـ في دراسة سبل حل المشكالت الصحية لممجتمع وأف يدعـ دور النقابة في عمى
الصحية واالرتقاء بيا لمصالح العاـ وأف يكوف متعاوناً مع أجيزة الدولة المعنية فيما  السياسة تطوير دعـ و
 . بيانات الزمة لوضع السياسات والخطط الصحية مفيطمب 
 

 
 (5)مادة 

عمى الطبيب أف يبمغ السمطات الصحية المختصة عند االشتباه فى مرض وبائى حتى تتخذ 
 اإلجراءات الوقائية لحماية المجتمع 

 
 
 
 
 

 
 : ٔاججبد انطجٛت َحٕ انًُٓخ: حبَٛبً  
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  ( :6 )مادة 

 

 عمى يحافع وأف الطبيب أف يراعى األمانة والدقة في جميع تصرفاتو وأف يمتـز السموؾ القويـ  عمى
 . المينةآداب الئحة وفىكرامتو وكرامة المينة مما يشينيا وفقاً لما ورد في قسـ األطباء  

 
 

  ( :7 )مادة 

 الذؼ لواقعؿ فةؿمخار تقريراً طبياً أو يدلى بشيادة بعيداً عف تخصصو أو حر يجوز لمطبيب أف ؼال
 .لممريض فحصو الشخصي  خالؿ توصل إليو مف 

 
  ( :8 )يبدح 

 : يجوز لمطبيب أف يأتى عماًل مف األعماؿ اآلتية ال
 .االستعانة بالوسطاء في مزاولة المينة سواء كاف ذلؾ بأجر أو بدوف أجر أ  ػ 
  السماح باستعماؿ اسمو في ترويج األدوية أو العقاقير أو مختمف أنواع العالج أو ألؼب ػ 

 .عمى أؼ صورة مف الصور تجارية أغراض
ػ طمب أو قبوؿ مكافأة أو أجر مف أؼ نوع كاف نظير التعيد أو القياـ بوصف أدوية أو أجيزة  ج

صح عالجي أو دور لمتمريض أو صيدلية أو أؼ ف أو إرساليـ إلى مستشفى أو لممرضىمعينة 
 .  الطبيةدات والتحاليل الطبية أو لبيع المستمزمات أو المعالفحوصمكاف محدد إلجراء 

ػ القياـ بإجراء استشارات طبية فى محاؿ تجارية أو ممحقاتيا مما ىو معد لبيع األدوية أو األجيزة  د
 .الطبية سواء كاف ذلؾ بالمجاف أو نظير مرتب أو مكافأة التجييزاتأو 

 . باستشارات طبية مف خالؿ شركات االتصاالت القياـػ  ىػ

 أو أثناء ممارستو  ػالقياـ ببيع أػ أدوية أو وصفات أو أجيزة أو مستمزمات طبية فى عيادتو ػ و
   .اإلتجار  بغرضػ  لممينة

 أف يعمل وسيطاً أو. أف يتقاسـ أجره مع أؼ مف زمالئو إال إذا أشترؾ معو في العالج فعاًل   ػ ز
 . آخر أو مستشفى بأػ صورة مف الصور لطبيب

 
 
 
 
 
 

  ( :9 )مادة 
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 باألسموب يجوز لمطبيب تطبيق طريقة جديدة لمتشخيص أو العالج إذا لـ يكف قد اكتمل اختبارىا ال
 وتـ الترخيص بيا مف صالحيتيا في المجالت الطبية المعتمدة وثبتت ونشرتالعممي واألخالقي السميـ  
 لنفسو دوف وجو حق أؼ كشف عممي أو ينسبكما ال يجوز لو أيضا أف . الجيات الصحية المختصة

 .يدعى انفراده بو
 

  ( :10 )مادة 

 يجوز لمطبيب أف يقوـ بالدعاية لنفسو عمى أية صورة مف الصور سواء كاف ذلؾ بطريق النشر ال
.   المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل االنترنت أو أؼ طريقة أخرػ مف طرؽ اإلعالفاإلذاعةأو 
 

  ( :11)يبدح 

 كما لمطبيب عند فتح عيادة أو نقميا أف يعمف عف ذلؾ بالصحف في حدود ثالث مرات يجوز
 . بعد عودتووالثانييجوز لو إذا غاب عف عيادتو أكثر مف أسبوعيف أف ينشر إعالنيف أحدىما قبل غيابو 

 
  ( :12) يبدح 

 بالتشريعات و حكميا عمى الطبيب أف يمتـز في الالفتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في يجب
 . القوانيف و الموائح المنظمة لذلؾ

 
  ( :13 )يبدح 

 يجوز لمطبيب أف يستغل وظيفتو بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصوؿ عمى كسب مادؼ ال
 ال يجوز لو أف يتقاضى مف المريض أجراً عف عمل يدخل فى اختصاص وظيفتو كما ،مف المريض

 . عمييااألصمية التى يؤجر 
 

  ( :14 )مادة 
 

ماط الحياة الصحية فعمى الطبيب أف يغتنـ كل مناسبة لمقياـ بالتثقيف الصحى لمريضو وتعريفو بأ
وأف  يحرص عمى التعمـ والتدريب الطبي بشكل دائـ ومستمر وأف يحافع عمى كفاءتو العممية والميارية 

 . المؤىمة لممارسة المينة
 
 

  ( :15 )مادة 

 أو كتابية يجوز لمطبيب الجـز بتشخيص مرض أو التوصية بعالج مف خالؿ بيانات شفيية أو ال
 . مرئية دوف مناظرة المريض وفحصو شخصياً 
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  (16 )مادة 

 كما متخصصيف لمطبيب االشتراؾ في حمقات تبادؿ الرأؼ العممي التي يكوف أطرافيا أطباء يجوز
 أو عبر وسائل االتصاؿ كتابةيجوز لو المشاركة في نقل معمومات طبية مف زميل آلخر سواء كانت 

 .األخرػ 
  

   ( :17  )مادة 

 لمريض بخصوص أػ عالج أو تشخيص آخر تـ االتصاؿ أو االستشارة بيف طبيب وطبيب إذا
. تكوف المسئولية الكاممة عمى الطبيب الذػ يباشر المريض فى العالج والتشخيص

 
   ( :18  )مادة 

 أو رأػ طبي أو عممي كتابة أو شفاىو عند نصح عمى الطبيب التنحى عف إبداء أػ  يجب
.  الطبيةلممينة أمر ينبنى عميو مصمحة شخصية أو يعود عميو بنفع مادػ خارج إطار ممارستو مناقشة

 
  ( :19 )مادة 
 

  :وسائل اإلعالـ يمتـز الطبيب بالقواعد اآلتية عبرمخاطبة الجميور فى الموضوعات الطبية عند
ذكر مكاف عممو و طرؽ اإلتصاؿ بو و اإلشادة بخبراتو أو إنجازاتو العممية، ويكتفى فقط  تجنب -أ  

 .تخصصو  ومجاؿبذكر صفتو المينية 

 .أف تكوف المخاطبة باسموب مبسط يالئـ المستمع أو المشاىد غير المتخصص -ب

 أو تناوؿ الموضوعات ،المقطوع بصحتياغير تجنب ذكر اآلراء العممية غير المؤكدة أو  - ج
 .فقط في الجمسات العممية الخاصة غير الموجية لمعامة مناقشتياالمختمف عمييا والتى يكوف 

 
 : ٔاججبد انطجٛت َحٕ  انًشظٗ: حبنخبً 

 
   ( :20  )مادة 

 

ف يحسف أعمى الطبيب أف يبذؿ كل ما فى وسعو لعالج مرضاه وأف يعمل عمى تخفيف آالميـ و
 . يزؼمعاممتيـ  وأف يساوػ بينيـ في الرعاية دوف تـ

 
 

  ( :21 )مادة 

.  الطبيب أف يوفر لمريضو المعمومات المتعمقة بحالتو المرضية بطريقة مبسطة ومفيومةعمى
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 ىذه وفى يجوز لمطبيب ألسباب إنسانية عدـ اطالع ا لمريض عمى عواقب المرض الخطيرة  و
 المرض وعواقبو الخطيرة إال إذا خطورة ينيى إلى أىل المريض بطريقة إنسانية الئقة  أفالحالة عميو 

 عمييا ولـ تكف الطالعيـ في عدـ اطالع أحد عمى حالتو أو حدد أشخاصاً معينيف  رغبتوأبدػ المريض 
 .  حولومفىناؾ خطورة عمى 

 
  ( :22) مادة 

  األطباء المينية و أف يستعيف بخبرة مف ىـ أكفأ منو مف مياراتو الطبيب أف يمتـز بحدود  عمى
 . مناظرة وعالج مريضو عند المزوـفي
 

  ( :23 )مادة 

:   يراعى ما يمى أف الطبيب  عمى
 .عدـ المغاالة فى تقدير أتعابو و أف يقدر حالة المريض المالية واالجتماعية-   أ  

أف يمتـز باألدوية الضرورية مع مراعاة أف تكوف األولوية لمدواء الوطنى واألقل -  ب 
. واألمافسعراً بشرط الفاعمية 

.   المعممية أو وسائل التشخيص الضروريةالتحاليل  طمب عمى  يقتصرأف   - جػ
 

   ( :24 )مادة 
 

 مرحمة لمطبيب االعتذار عف عالج أػ مريض ابتداءً أو فى أػ يجوز الحاالت غير العاجمة  فى
 . االعتذارألسباب شخصية أو متعمقة بالمينة، اما في الحاالت العاجمة فال يجوز لمطبيب 

 
  ( :25 )مادة 
 

 ولـ يجوز لمطبيب المتخصص رفض عالج مريض اذا استدعاه لذلؾ الطبيب الممارس العاـ ال
 . يتيسر وجود متخصص غيره

 
  ( :26 )مادة 

 لمطبيب ما كف طبيب عف عالج أحد مرضاه ألؼ سبب مف األسباب فيجب عميو أف يدلى إذا
 . ة أو شفاهكتابةالذؼ يحل محمو بالمعمومات الصحيحة التي يعتقد أنيا الزمة الستمرار العالج 

 
  (27 )مادة 
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 يمكف مما الطبيب أف ينبو المريض ومرافقيو إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدىـ إلييا ويحذرىـ عمى
 بذلؾ في بعض بمعرفتيـأف يترتب عمى عدـ مراعاتيا، ويجوز لو طمب توقيعيـ عمى إقرار كتابي منيـ 

 . الحاالت التى تستدعى ذلؾ
 

  ( :28) مادة 

مف  (مبنية عمى المعرفة  ) يجوز لمطبيب إجراء الفحص الطبي لممريض أو عالجو دوف موافقة ال
 فى الطبيب ويعتبر ذىاب المريض إلى  ، مف ينوب عنو قانوناً إذا لـ يكف المريض أىاًل لذلؾأوالمريض 

 يمـز الحصوؿ عمى الجراحى حاالت التدخل الجراحى أو شبو  وفي ضمنية عمى ذلؾ،  موافقةمكاف عممو 
  .المريض أو مف ينوب عنو قانونا كتابة اال في دواعى انقاذ الحياةمف  ( عمى المعرفة مبنية )موافقة 

 أف ةعمى الطبيب الذػ يدعى لعيادة قاصر أو ناقص األىمية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرو
مبنية عمى اؿ )ب عمى الموافقة ػػػػ متناوؿ يديو إلنقاذه ولو تعذر عميو الحصوؿ في الوقت المناسفييبذؿ ما 
 يجب عميو أال يتنحى عف عالجو إال إذا زاؿ الخطر كما   . وليو أو الوصي أو القيـ عميومف (المعرفة 

 . أو إذا عيد بالمريض الى طبيب آخر
 

 ( : 29 )مادة 

 بشيادة يجوز لمطبيب إجراء عممية اإلجياض إال لدواعى طبية تيدد صحة األـ ويكوف ذلؾ ال
 الحاالت العاجمة التى تتـ فييا العممية لدواعى إنقاذ الحياة يجب عمى وفى، كتابية مف طبيبيف متخصصيف

 .  تقرير مفصل عف الحالة يرفق بتذكرة العالج تحرير المعالجالطبيب  
 

  ( :30) مادة 

 يجوز لمطبيب إفشاء أسرار مريضو التى اطمع عمييا بحكـ مينتو إال إذا كاف ذلؾ بناء عمى قرار ال
 يحددىا ضرر جسيـ ومتيقف يصيب الغير أو فى الحاالت األخرػ  وقوع في حالة إمكاف  أوقضائى 
 . القانوف  

 
   ( :31)مادة 

 .  يجوز لمطبيب استغالؿ صمتو بالمريض وعائمتو ألغراض تتنافى مع كرامة المينةال
 
 
 

  ( :32) مادة 
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 المختصة الجيات بابالغ توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقـو الطبيب المسئوؿ  إذا
 . باعتباره مبمغاً عف الوفاة

 
  ( :33) مادة 

 مثل المختصة عف اإلصابات و الحوادث ذات الشبية الجنائية الجيات عمى الطبيب إبالغ  يجب
 مفصل عف الحالة طبى كتابة تقرير معحاالت اإلصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرىا  
 . الحالة وكتابة التقريرمناظرةوقت عرضيا عميو ويمكف لمطبيب دعوة زميل آخر لممشاركة فى 

 
 ( :34) مادة  

 عميو أداء مينتو وفى ذات الوقت  بسبب ابالغ النيابة العامة عف أػ اعتداء يقع عميو  لمطبيب
 .  في أقرب فرصة حتى يمكف ليا التدخل فى األمر متضامنة مع الطبيبالفرعيةابالغ نقابتو 

 
  ( :35) مادة 

 النوعية مف نفس صحية ليـ رعاية  ر المكمف بالرعاية الطبية لممقيدة حريتيـ أف يوؼالطبيب   عمى
 أفعاؿ بطريقة إيجابية أو سمبية بأية قياـ اؿعميو يحظر و. والمستوػ المتاحيف لغير المقيدة حريتيـ

 أو التواطؤ المعاممة القاسية أو الالإنسانية ضروب  مف  ا التعذيب وغيره عممياتتشكل مشاركة فى
 لممساعدة ومياراتو المينية معموماتو ستخداـإ  عميو يحظروكذلؾ  ، عمى ىذه األفعاؿالتحريضأو 
 أو المشاركة ليـ،ستجواب المقيدة حريتيـ عمى نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقمية إفى 
 وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة  ذلؾ إال إذا تقررالمقيد حريتيـ أػ إجراء لتقييد حركة فى

 . لممقيدة حريتيـالبدنية أو العقمية 
 

  ( :36 )مادة 

 . عمى الطبيب إىدار الحياة بدعوػ الشفقة أو الرحمةيحظر
 

 : ٔاججبد انطجٛت َحٕ  انضيالء: ساثعبً 
 

  ( :37) مادة 

 لـ فاذا الطبيب تسوية أػ خالؼ قد ينشأ بينو وبيف أحد زمالئو بسبب المينة بالطرؽ الودية عمى
 مف مجمس النقابة يصدريسو الخالؼ يبمغ األمر الى مجمس النقابة الفرعية المختصة لمفصل فيو بقرار 

   . مجمس النقابة العامةعمىالفرعية ، وفى حالة تظمـ أحد الطرفيف مف القرار يعرض األمر 
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  ( :38) مادة 

 أو بالمينة يجوز لمطبيب أف يسعى لمزاحمة زميل لو بطريقة غير كريمة في أػ عمل متعمق ال
 . عالج مريض

 
 ( :39 )مادة 

 فيكوف مينياً  يجوز لمطبيب أف يقمل مف قدرات زمالئو واذا كاف ىناؾ ما يستدعى انتقاد زميل لو ال
 . ذلؾ أماـ لجنة عممية محايدة

 
 ( :40 )مادة 

 حل طبيب محل زميل لو في عيادتو بصفة مؤقتة، فعميو أال يحاوؿ استغالؿ ىذا الوضع اذا
 وأنو يحل محل الطبيب بصفتو كما يجب عميو إبالغ المريض قبل بدء الفحص  الشخصىلصالحو 

 .  مؤقتةبصفةصاحب العيادة 
 

  ( :41 )مادة 

 دعى طبيب لعيادة مريض يتولى عالجو طبيب آخر استحالت دعوتو فعميو أف يترؾ اتماـ اذا
ما أتخذه مف إجراءات ما لـ ير المريض أو أىمو استمراره في ب عودتو وأف يبمغو بمجردالعالج لزميمو 

 . العالج
 

   ( :42)مادة 
 

 : حالة إشتراؾ أكثر مف طبيب فى عالج مريض فى
 يجوز لمطبيب فحص أو عالج مريض يعالجو زميل لو في مستشفى اال اذا استدعاه لذلؾ الػ     أ

 . أو ادارة المستشفىالمعالجالطبيب 
 لممريض أو أىمو دعوة طبيب آخر أو أكثر عمى سبيل االستشارة بعد إعالـ الطبيب يجوز ػ  ب

 لمطبيب االعتذار عف استمرار عالج ا لحالة اذا أصر المريض أو أىمو ويجوزالمعالج  
 . ابداء األسباببدوف عمى استشارة مف ال يقبمو 

 ػ إذا رفض الطبيب المعالج القياـ بعالج المريض وفقا لما قرره األطباء المستشاروف فيجوز لو ج
 0 تاركا مباشرة عالجو ألحد ىؤالء األطباء المستشاريفينسحبأف 
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الباب الثالث 

التذخالث الطبيت راث الطبيعت الخاصت 
 

 : إجشاء تصحٛح انجُظ: أٔاًل 
 

   ( :43)مادة 

 فانو يشترطعمميات تصحيح الجنس ؿ أما بالنسبة يحظر عمى الطبيب إجراء عمميات تغيير الجنس 
موافقة المجنة المختصة بالنقابة وتتـ عمميات التصحيح بعد إجراء التحميالت اليرمونية وفحص الخريطة 

 .عاميفعف الكروموزومية وبعد قضاء فترة العالج النفسى واليرمونى المصاحب لمدة ال تقل 
 

 : عًهٛبد اإلخصبة انًغبعذ: حبَٛبً 
 

   ( :44)مادة 
 

تخضع عمميات اإلخصاب المساعد  لبويضة الزوجة مف نطفة الزوج داخل جسـ الزوجة أو خارجو 
لمضوابط األخالقية التى تستيدؼ المحافظة عمى  (تقنيات اإلخصاب المعممى أو الحقف المجيرػ  )

النسل البشرػ وعالج العقـ ، مع الحرص عمى نقاء األنساب وعمى المعايير القانونية الصادرة مف الجيات 
 . المختصة

 
   ( :45)مادة 

 نطفة أو خارج جسـ الزوجة إال باستخداـ داخل يجوز إجراء عمميات اإلخصاب المساعد  ال
. زوجيا حاؿ قياـ العالقة الزوجية الشرعية بينيما

 ال يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعيا في أرحاـ نساء غير األميات الشرعيات ليذه كما
.  البويضات

 
   ( :46)مادة 

.  يجوز إنشاء بنوؾ لمبويضات أو الحيوانات المنوية أو األجنة ال
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  ( :47  )مادة 

 بممارسة يرخص بممارسة عمميات اإلخصاب المساعد إال في المراكز المجيزة والمرخص ليا ال
 .تمؾ العمميات

  
   ( :48)مادة 

 أف يحتفع المركز بسجل مفصل عف كل حالة بو كافة البيانات عمى حدة لمدة ال تقل عف يمـز
 . أف يحتوػ الممف عمى العقد واإلقرار مف الزوجيفويمـز ،عشر سنوات

 
  :عًهٛبد اعتئصبل َٔمم األععبء ٔاألَغجخ انجششٚخ: حبنخبً 
 

  ( :49 )مادة 

  عمييا و الضوابط المنصوصتخضع عمميات نقل األعضاء واألنسجة البشرية لممعايير األخالقية
.  و الموائح المنظمة لذلؾ التشريعات فى 
 

   ( :50  )مادة 

عمى الطبيب قبل اجراء عمميات نقل أعضاء وفقاً لمتشريعات المنظمة لذلؾ أف يبصر المتبرع 
بالعواقب الطبية واألخطار التى قد يتعرض ليا نتيجة لعممية النقل وأخذ اإلقرارات الالزمة التى تفيد عممو 

.  بكافة العواقب فى ىذا الشأف قبل إجراء العممية 
 (  51)مادة 

يحظر االتجار فى األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية والجينات البشرية وال يجوز بأػ حاؿ مف 
  . األحواؿ لمطبيب المشاركة فى ىذه العمميات وا ال تعرض لممساءلة التأديبية 
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 انجبة انشاثع
  انتجبسة ٔانجحٕث انطجٛخ عهٗ اٜديٍٛٛإجشاء

 
  أحكــبو عبيــخ : أٔاًل 

   ( :52) مادة 

يمتـز الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط األخالقية والقيـ االجتماعية والدينية التى 
. تضعيا السمطات المختصة إلجراء البحوث الطبية عمى اآلدمييف 

   ( :53  )مادة 

إقرارىا مف الجيات دوية والتقنيات عمى اآلدمييف قبل لأل تجارب  أية عمى الطبيب إجراءيحظر
 . المختصة 

 
  إجشاءاد ٚجت اتخبرْب لجم إجشاء أ٘ ثحج عهٗ آديٍٛٛ : حبَٛبً 

  ( :54 )مادة 

بمراعاة أحكاـ المادتيف السابقتيف يمتـز الطبيب الباحث قبل إجراء أػ بحث طبى عمى اآلدمييف أف 
تتوافر لديو دراسة وافية عف المخاطر واألعباء التى يتعرض ليا الفرد أو الجماعة ومقارنتيا بالفوائد 

المتوقع الحصوؿ عمييا مف البحث ويقتصر إجراء ىذه البحوث عمى المتخصصيف المؤىميف عممياً إلجراء 
البحث تحت إشراؼ مباشر لطبيب عمى درجة عالية مف الكفاءة والتخصص وتقع مسئولية الحماية 

.  الصحية لممتطوعيف إلجراء البحث عمى الطبيب المشرؼ عميو 
 

  ( :55 )مادة 

تعريف المتطوعيف تعريفاً كاماًل وبطريقة واضحة بأىداؼ البحث والطرؽ البحثية يمتـز الباحث ب
التي ستستخدـ في البحث والفوائد المتوقعة منو والمخاطر المحتمل حدوثيا ومدػ إمكانية تأثيرىا عمى 

المتطوعيف كما يمـز تعريف المتطوعيف بمصادر تمويل البحث وىوية الباحث المسئوؿ وانتمائو المؤسسي 
، وتأكيد حق المتطوع في التوقف عف تطوعو إلجراء التجارب واالختبارات أو االنسحاب الكامل مف 

 .البحث دوف أف يمحق بو أية عواقب سمبية نتيجة توقفو أو انسحابو
 

  ( :56 )مادة 

مف المتطوع عمى إجراء  (مبنية عمى المعرفة)الحصوؿ عمى موافقة كتابية الطبيب الباحث بـز تيل
البحث عميو ، وأف يتـ الحصوؿ عمى ىذه الموافقة بطريقة رسمية وفى حضور شيود إثبات وفي حالة ما 
إذا كاف المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً لألىمية فإنو يمـز الحصوؿ عمى الموافقة مف الوصي الرسمي 

 . أو القيـ ، ويشترط أف يكوف البحث خاصاً بحالتو المرضية
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   ( :57 )مادة 

يمتـز الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عف أىداؼ البحث ومبررات إجراؤه عمى اآلدمييف ويقدـ 
 . ىذا التقرير إلى الجية المختصة لمحصوؿ عمى موافقتيا عمى إجراء البحث

 
   إجراءات يمـز اتخاذىا أثناء وبعد إجراء البحث عمى آدمييف : الثاً ث

 
 ( : 58)مادة 
التوقف فوراً عف إكماؿ أؼ تجارب عمى اآلدمييف إذا ما ثبت أف المخاطر المصاحبة ب   الباحثيمتـز 

تفوؽ الفوائد المتوقعة مف البحث كما يمـز ضماف حماية خصوصية األفراد وسرية النتائج والحفاظ عمييا 
 .والحد مف اآلثار السمبية عمى سالمة المتطوعيف الجسدية والعقمية والنفسية

  
  ( :59  )مادة 

 . الوسائل الوقائية والتشخيصية والعالجية لكل مريض إلجراء الدراسةيمتـز  الباحث بالتأكد مف توافر كافة 
  

  : (60)مادة 
 أو المشاركة  إجراء البحوث والممارسات التي تنطوؼ عمى شبية اختالط األنساب عمى الباحث يحظر

 التي تيدؼ إلى استنساخ الطبية البحوث  أو المشاركة فى  إجراء عميو  ، كما يحظرفييا بأية  صورة 
 .  أو المشاركة فييا الكائف البشرػ 

 
 ( : 61 )مادة

الذػ يتـ تجربتو - أف توفر الدواء ب الجية الممولة  لمبحث  بأخذ التعيد المطموب مف  الطبيب يمتـز 
 . إلى نياية برنامج العالج دوف مقابل-عمى المرضى وتثبت فعاليتو

 


