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 3د 5ص ل خ ت / ف 435الرقـــم: 

م 2020نوفمــــــــرب   2التاريخ:   

 

�الفاضل     احملرتمة  سعادة الدكتورة جهاد عبد اهلل

 رئيس جلنة اخلدمات

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

ــا  ــ   ال  يـــــــ ــانو    ـــــــ    ـــــــ
 
ــا ــم اق ا ـــــــ ــل ليـــــــ ــح ً  ًرفـــــــ ــر لـــــــ يطيـــــــ

ــ   ــ م  ــــــ ــم  نا  ــــــ ــالم الجذعيــــــ ــ   ــــــ ــ  تور ً مــــــ ــمادس: الــــــ ــااة اللــــــ ًصــــــ

ــ  ل   ــــــــ  يو ــــــــ  ا  يــــــــ    ــريو  الــــــــ  تورس ا  لــــــــام  امــــــــ  الــــــ المــــــ

 عب الر م   ام  جم ري  ال  تور  ام  علح  ل  علح.

 
 
ــمرا ــ نت  ت ـــــــ ــر   ـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــتت  ن عـــــــ ــتت ندرا ـــــــ ــا   راق ـــــــ  رجـــــــ

رًييــــــم لمر ــــــت علــــــق ا جلــــــا يــــــ ل  وعــــــ  ًق ــــــا     ــــــم ً ــــــا ي   ــــــ  

 . اري ت

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،و  

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى

fsaleh
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  اخلدمات ملخص تقرير جلنة

 اح بقانون بشأن الخاليا الجذعيةاالقتر العنوان

 قانونب االقتراحأصل 

مقدم من أصحاب السعادة: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد 

الدكتور محمد علي الدالل، منى يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد جمشير، 

 حسن علي

 اإلحالة إلى اللجنة
 م2020نوفمبر  2

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

 م2021يناير  6

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 ( اجتماعات4) عدد االجتماعات

 ____ العرض على الجلسة

 مضمونه

التشريعي لمراكز العالج والبحث، توفير اإلطار يهدف االقتراح بقانون إلى 

تها، وفتح آفاق تطوير دوبنوك دم الحبل السري والخاليا الجذعية وسبل ضبط جو

أساليب العالج ومجاالت البحث العلمي وتطوير الصناعات الدوائية ومواكبة 

أحدث التطورات الطبية مما يسهم في استفادة مملكة البحرين من ثمار ومزايا 

 ة والبحثية.هذه الطرق العالجي

 ( مادة16و )ديباجة  االقتراحبنية 

رأي لجنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 بمجلس الشورى

 والقانونية الدستورية تينقانون من الناحياالقتراح بسالمة 

الجهات  خالصة آراء

 المعنية

 :الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحيةرأي  -

لتنظيم المهن والخدمات الصحية على أهمية إصدار تشريع أكدّت الهيئة الوطنية 

ينظم عملية استخدام الخاليا الجذعية في مملكة البحرين سواء للعالج أو إلجراء 

 البحوث السريرية، كما كان للهيئة المالحظات اآلتية:

  أال يقتصر القانون على تنظيم استخدامات الخاليا الجذعية للعالج بل يجب

 تنظيم إجراء البحوث السريرية باستخدام الخاليا الجذعية.أن يشمل 

  أال يتم السماح باستخدام الخاليا الجذعية البشرية الجنينة والخاليا الجذعية

الناتجة بواسطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة 
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والخاليا الجذعية المهجنة والناتجة من دمج الحامض النووي الديوكسي 

( غير بشرية، وذلك ألنها تندرج تحت DNAرايبوزي البشري مع خلية )

 االستنساخ.

  أن يتم حصر استخدام تقنيات الخاليا الجذعية كإجراء عالجي فقط في

 العالجات المثبتة علميـًا والمصرحة من الهيئات العالمية المعتمدة.

 أو األبحاث  أن يصرح فقط استخدام الخاليا الجذعية الذاتية سواء في العالج

 السريرية من المصادر التالية:

كل ما يصنف علميـًا بخاليا جذعية بشرية بالغة بأنواعها المتعددة  -

كاألنسجة المختلفة لإلنسان بعد والدته، والخاليا الجذعية الوسيطة مثل 

دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملية الوالدة واألسنان اللبنية 

 ونخاع العظم.

الجذعية البشرية المحفّزة وهي الخاليا الجسمانية البالغة التي  الخاليا -

تحفز بتقنية إعادة البرمجة لتصبح خاليا جذعية شريطة أال تتم زراعتها 

 في رحم المرأة وأال تستخدم ألغراض التكاثر البشري.

  أن يحظر استخدام الخاليا الجذعية من مصادر غير ذاتية )ليست من الشخص

التقنيات المستخدمة في زراعة النخاع الشوكي لعالج أمراض  نفسه( فيما عدا

 الدم الوراثية والسرطانية.

كما تضمنت مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مقترحات 

 التعديل على االقتراح بقانون.

 :المجلس األعلى للشؤون اإلسالميةرأي  -

تنظيم موضوع االستنساخ العالجي رأى المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية أن 

يجب أن يكون تنظيمـًا منفصالً ومفصالً وواضحـًا، يتناول جميع الضوابط 

والمعايير الشرعية والحدود والجوانب والحيثيات في إطار تشريع منفصل تفاديـًا 

ألي مخالفات شرعية محتملة أو آثار سلبية أخالقية أو اجتماعية أو صحية أو 

  غير ذلك.

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 جواز نظر االقتراح بقانونالموافقة على 
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 (19)رقم التقرير 
 

 

 تقرير جلنة اخلدمات 
 ( بشأن اخلاليا اجلذعية )بصيغته املعدلة(لسنة )    ( رقم )   االقرتاح بقانون حول 

 
 الفصل التشريعي اخلامس- الثالثدور االنعقاد العادي  

 
 

 مقدمــة:
 

(، 3د  5ص ل خ ت / ف  435م، وبموجااا خطاباايم خ    2020 نوفمبر 2بتاايخ    

أحيل صااايحا خطمييطل خط ااا ب  صل ب  صااايطر خط ااايطر خو ى الصى خطإاااوخن خطمو ر  ط  طل   

 أصاااااا يموخطمقبم ا   ،( بإااااااالن خطاج ي خطل     ينون خ      ( ط اااااا     خال ترخح بقخطابايت 

خطبالل، ا    صااايطر خطبكتوخ أحمب سااايط  خطير ا، خطبكتوخ  خبت ااايم ا مبخأل ضاااي   خط اااييد  

، طم ي إااتو ودخخسااتو  وسااا خطمد ب،  ببخطرحم  ا مب جمإاا ر، خطبكتوخ ا مب  صل ح اا   صل

د  مبر  31، وبتيخ   و  بخد تقر ر  تضم  خأي خطصل   بإالنو ط ت   رضو  ص  خطملصى خطمو ر

قباو خال ترخح بتزو ب خطصل   ب م، 2020 قينون أ جه  ط ااااااا    ايب  يم ا ايذه ، طج ترخح ب الت

   . إالنو ط ت   رضو  ص  خطملصى خطمو رو  بخد تقر ر  تضم  خأي خطصل   ب  ،م ي إكالسيس طص
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 إجراءات اللجنة:-أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

  خالجتمي يت خآلت  تبخخست خطصل   خال ترخح بقينون خطم كوخ فل  (1)

 التاريخ االجتماع

 م2020نوفمبر  4 5

 م2020د  مبر  7 10

 م2021  ي ر  4 14

 م2021  ي ر  6 15
 

x   خطصياات خطصل اا  أ  ااي  دخخساااااااتقااي  ص  خطو اايوا خطمتيصقاا  باايال ترخح بقااينون اوضاااااااو  خطب ا
 اي  صل وخطبخخس ، وخطتل خشتمصت  ص  

 

 )مرفق(خال ترخح بقينون خطم كوخ، وا كرتو خإل ضيح  .  -

 )مرفق(خأي طل   خطإدون خطتإر ي   وخطقينون   بملصى خطإوخن.  -

 )مرفق( .ارو يت خطق ئ  خطوط    طت ظ   خطمق  وخطابايت خط     -

 )مرفق( ارو يت خطملصى خأل ص  طصإدون خإلسجا  . -
 
x    ا  خألاين  خطييا  بيطملصى شيخك فل خجتمي يت خطصل 

 المنصب االسم
 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد
 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 خولة حسن هاشم 
 مشرف شؤون اللجان 

 



 

3 
 

 إدارة البحوث والدراسات
 مشرف بحوث منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم
 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

خأت طل   خطإاااادون خطتإاااار ي   وخطقينون   بملصى خطإااااوخن سااااجا  خال ترخح بقينون ا  

 خط يح ت   خطبستوخ   وخطقينون  .
 

ا 
ً
 االقرتاح: ورأي مقدم -ثالثـ

أن خطقبف  –ب فتقي أحب اقبال خال ترخح  –ب   ت سييد  خطبكتوخ  خبت يم ا مب صيطر خطبالل  

ا  خال ترخح بقينون هو توف ر خإلطيخ خطتإر يل طمرخكز خطيجج وخطب  ، وب وك دم خط بل خط ري 

ر وسااااااابل ضاااااااب  جودتقي، وفتر لفي  تبو ر أسااااااايط ا خطيجج واليالت خطب   خطيصمل وتبو 

خط ااا ي يت خطبوخو   واوخكب  أحبل خطتبوخخت خطبب   امي   اااق  فل خساااتفيد  امصن  خطب ر   ا  

  ميخ وازخ ي ه ه خطبر  خطيجج   وخطب ث  .
 

ا
ً
 رأي اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:    -رابعـ

تإر ع   ظ  أكب ت خطق ئ  خطوط    طت ظ   خطمق  وخطابايت خط      ص  أهم    صبخخ 

 مص   خستابخم خطاج ي خطل     فل امصن  خطب ر   سوخ  طصيجج أو إلجرخ  بيطب ول خط ر ر  ، 

 كمي كين طصق ئ  خطمجحظيت خآلت   

x    أال  قت ر خطقينون  ص  ت ظ   خستابخايت خطاج ي خطل     طصيجج بل  لا أن  إمل ت ظ

    . جرخ  خطب ول خط ر ر   بيستابخم خطاج ي خطل 

x     أال  ت  خط ميح بيستابخم خطاج ي خطل     خطبإر   خطل     وخطاج ي خطل     خط يتل  بوخسب  تق

نقل نوخ  خطاص   خطل ب    ط  بو ض  غ ر اا ب  وخطاج ي خطل     خطمقل   وخط يتل  ا  داج 
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ي ( غ ر بإر  ، وذطك ألنقDNAخخ بوزي خطبإري اع خص    خط ياا خط ووي خطب وك ل 

 ت بخج ت ت خالست  يخ.

x  أن  ت  ح ر خستابخم تق  يت خطاج ي خطل     كإجرخ   ججل فق  فل خطيججيت خطمثبت   صم ـًي

 وخطم رح  ا  خطق ئيت خطييطم   خطميتمب .

x   أن   رح فق  خستابخم خطاج ي خطل     خط خت   سوخ  فل خطيجج أو خألب يل خط ر ر   ا

 خطم يدخ خطتيط   

كيألن ل  خطماتصف  كل اي    ا  صم ـًي باج ي ج     بإر   بيط   بالنوخ قي خطمتيبد   -

خطوس ب  اثل دم خط بل خط ري خطم تاصص ابيشر  خطل     خطاج ي طإلن ين بيب والدتو، و

 .بيب  مص   خطوالد  وخألس ين خطصب    وناي  خطيظ 

خطل مين   خطبيط   خطتل ت فز بتق      يد  خطاج ي خطل     خطبإر   خطم فز   وهل خطاج ي  -

خطبرال  طت بر خج ي ج     شر ب  أال تت  زخخ تقي فل خح  خطمرأ  وأال ت تابم ألغرخض 

 خطتني ر خطبإري.

x )ف مي  بخ  أن   ظر خستابخم خطاج ي خطل     ا  ا يدخ غ ر ذخت    ط  ت ا  خطإاص نف و

 إوكل طيجج أارخض خطبم خطوخخ    وخط رطين  .خطتق  يت خطم تابا  فل زخخ   خط اي  خط

 

خطتيب ل  ص  يت كمي تضم ت ارو يت خطق ئ  خطوط    طت ظ   خطمق  وخطابايت خط     اقترح

 (  مرفقخال ترخح بقينون.   
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ا: رأي اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية:
ً
 خامسـ

ت  يخ خطيججل  لا أن خأن خطملصى خأل ص  طصإدون خإلسجا   أن ت ظ   اوضو  خالس

 نون ت ظ مـًي ا ف جً واف جً ووخض ـًي،  ت يول جم ع خطضوخب  وخطميي  ر خطإر    وخط بود 

وخطلوخنا وخط  ث يت فل  طيخ تإر ع ا ف ل تفيد ـًي ألي اايطفيت شر    ا تمص  أو ل يخ سصب   

 (مرفقأخج    أو خجتمي    أو ص    أو غ ر ذطك.  
 

ا 
ً
 اللجنة:رأي  -سادسـ

 ،)بصيغته المعدلة( ( بإالن خطاج ي خطل    ون خ      ( ط       خال ترخح بقينتبخخست خطصل        

اقبال خال ترخح وخساااااااتيرضااااااات وجقيت خط ظر خطتل دخخت حوطو ا   بل أ ضاااااااي  خطصل   و

خطمق  ارو يت خطق ئ  خطوط    طت ظ    ص  وخطم تإيخ خطقينونل طإدون خطصلين، و ب خطصيت خطصل   

 ص  خأي طل   ، كمي خطصيت ارو يت خطملصى خأل ص  طصإااادون خإلساااجا  و  وخطابايت خط ااا   

خطإااادون خطتإااار ي   وخطقينون   بملصى خطإاااوخن وخط ي جي  ادكبًخ ط اااجا  خال ترخح بقينون ا  

 خط يح ت   خطبستوخ   وخطقينون  .

 ص  خط  و خآلتل   ( ايد 16 و مين ف ول تإتمل  ص   تالطا خال ترخح بقينون ا  د بيج  

سر ين  نبي  ( 2خطميد   وب  ت ، خطم تابا  تير ا خطنصميت وخطيبيخخت ت يوطتح   ( 1خطميد   

، خطترخخ صاوضو  ( 4  خطميد وت يوطت خطصلين خطف    خالستإيخ  ،  (3خطميد   ونظمت  ،خطقينون

( 6خطميد    وخستيرضت ،خستابخاقيأنوخ  وا يدخ خطاج ي خطل     وضوخب  ( 5خطميد    وذكرت

 ( خطيقوبيت13خط   -9وشمصت خطموخد  ا  ييا ، خط خألحنيم( 7خطميد   وغبت خطم ظوخخت، 

خطمرسوم بقينون بإالن  ( نبي  سر ين14، و يطلت خطميد   خطمترتب   ص  اايطف  أحنيم خطقينون
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( فقب 16و 15  أاي خطموخد ،فل خطم يول خطتل ط   رد بإالنقي نص نقل وزخخ   خأل ضي  خطبإر  

 تضم ت خألحنيم خطاتيا  .

خستابخايت ا يدخ وطيخ خطتإر يل طصبا خطتلب بي وت ظ   خإل ط   قبف خال ترخح بقينون 

 خطتقبم، امي  ددي  ط  از ب ا  خطبوخو   وخط  ي يت خطيصمل وخطب   خطيجج فل خطاج ي خطل    

و  يه  فل ، وشموطقي ألحبل تق  يت وأسيط ا خطيجج فل خطممصن  وخطب ث   فل خطابايت خطبب  

ي ـً خطم يفظ   ص  خطموخخد خطميط   خطوط    ا  خجل توف ر فرص  خطيجج بيطاج ي خطل     وط  

 .وتقص ل خال تميد  ص  خطابايت خطبب   خطايخج  

رئيات والتوافق مع مقدميه على إعادة صياغته بما يتفق وم وبعد تدارس االقتراح بقانون

، انتهت ويتفادى ما أُثير حوله من مالحظات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

( من الالئحة 94عمالً بالمادة ))بصيغته المعدلة( الموافقة على فكرته وجواز نظره اللجنة إلى 

 .الداخلية لمجلس الشورى

 وقد استندت اللجنة إلى االعتبارات اآلتية:

  ترخح بقينون خط  خالستفيد  ا  خستابخم خطاج ي خطل     فل خطتيرف  ص  ا ببيت قبف خال -أوالً 

ا  ت ق ا فق   خطمتا    ا  خجل ارخ ب  نمو خطاج ي خطل     وخطتل تُمن   خألارخض

تبو ر خط  ي يت خطبوخو   ا   ، كمي   ق  فلأفضل طن ف   خإلصيب  بيألارخض وسبل  ججقي

 خطلب ب  طميرف  سجاتقي وفي ص تقي  بل خستابخاقي  ص  خألفرخد.خجل خختبيخ خألدو   
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 إنل خال ترخح بقينون تقبًاي هيًاي فل اليل خطت ظ   خطتإر يل طصبا خطتلب بي  - ثانيـًا

وخستابخايت خطاج ي خطل     فل خطيجج وخطب   خطيصمل اع خطتق ب بمرخ ي  أحنيم خطإر ي  

فل خطمييطل  خطتإر ي   الستابخايت وا يدخ خطاج ي  -ا ضببـًي خإلسجا    بمي   قا تبو ًرخ 

ِفل خالستفيد  خطميتبط  ا  خطتإر ييت خطمقيخن  طيب  دول شمصت   نظيم أخج  يت ط   ُ    -خطل    

-24( بتيخ   59 م /   خطب    ص  خطماصو يت خط    خط يودي خط يدخ بيطمرسوم خطمصنل خ  

م  وخطتيص ميت خط يدخ  2014( ط    10خطل     خألخدنل خ    م ، ونظيم خطاج ي  8-2010

م فل شالن خ تميد ضوخب   2020(  ط    6بموجبو، و رخخ الصى خطوزخخ  خإلايخختل خ    

 ا ر خطيرب   مل ارخكز تاز   دم حبل خط ر  وخطاج ي خطل    ، ، و رخخ  خو ى جمقوخ   

 طبب   وخطبا خطتلب بي "خطاج ي خطل    ".م بإنإي  "اركز خطب ول خ 2017ط     605خ   

خطم يفظ   ص  خطموخخد خطميط   خطوط    ا    ط   خال ترخح بقينون  ب   تو خطميبط (  قبف - ثالثًا

ي وتقص ل خال تميد  ص  خطابايت خطبب   ـااااااااااً خجل توف ر فرصاااا  خطيجج بيطاج ي خطل     وط  

خطايخج   و فتر لفي  خط ااااااا يح  خطيجج   فل امصن  خطب ر  ، و  ددي  ط  تبو ر خطابرخت 

 .كوخدخ طب   وط    اتا    فل ه خ خطمليل و  بخد

  ااااايه  خال ترخح بقينون  ب ااااا  تو خطميبط ( فل ت ق ا خطت م   خال ت ااااايد   فل خطقبي    - رابعًا

وخاباايت خطر اي ا  خط ااااااا  اا  ا  خجل ت ظ   خإلطايخ خطتإااااااار يل طصبااا خطتلااب بي خطببل 

وخساااااااتابخايت خطاج ي خطل     فل خطيجج وخطب   خطيصمل، امي  ددي  ط  از ب ا  خطتقبم فل 

  خطابايت خطبب   وخطب ث   فل خطممصن  وشموطقي ألحبل تق  يت وأسيط ا خطب   وخطيجج.
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سابعـ

 

( ا  خطجو   خطبخخص   طملصى خطإاااااوخن، ختفقت خطصل    ص  خخت يخ  39  ميالً ط ص خطميد         

 كل ا   

 مقرًرا أصليـًا.      ادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الداللــسع .1

 .حتياطيًامقرًرا ا زـــزي فايـــــة رمـــــاذة هالــادة األستــسع .2
 

ا
ً
 توصية اللجنة: -ثامنـ

ي ط ص خطميد        ( ا  خطجو   94فل ضااااو  اي دخخ ا  ا ي إاااايت واي أببي ا  لخخ  ووفقـاااااااااااً

 خطبخخص   طملصى خطإوخن، فإن خطصل   توصل بمي  صل 
 

                 ( بشأن الخاليا الجذعية رقم )  ( لسنة )  االقتراح بقانونالموافقة على جواز نظر  -

، والمقدم من أصاحب السعادة األعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، بصيغته المعدلة()

الدكتورة ابتسام محمد الدالل، منى يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور محمد 

 .علي حسن علي

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 
 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت        ز        ـــزي فايـــة رمــاذة هالــاألست         

 رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات            



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

ااملرفق   ا
 

یة  ری ون الت نة ال ر ل
 والقانونیة

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 

 م2020نوفمبر  5 التاريخ:
 
 

 ةاحملرتم جهاد عبداهلل الفاضل  /الدكتورةسعادة 
 اخلدماترئيــس جلنة  

 
 

بشأن الخاليا الجذعية، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  االقتراح بقانونالموضوع: 

الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل، منى يوسف المؤيد، 

 عبدالرحمن محمد سيف جمشير، الدكتور محمد علي حسن. 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 
 
 

، ضمن صالح الصالح رئيس المجلسمعالي السيد علي بن أرفق  م2020نوفمبر  2بتاريخ      

بشأن الخاليا الجذعية،  االقتراح بقانون من ، نسخة(3د  5ص ل ت ق/ ف  436م )كتابه رق

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد 

، الدكتور محمد علي حسن، صالح الدالل، منى يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد سيف جمشير

 .الخدماتللجنة ته وإبداء المالحظات عليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش
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، حيث الرابععقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اعتماع ا  م2020نوفمبر  4 وبتاريخ    

  .مذكرته اإليضاحية، واالقتراح بقانوناطلعت على 

 

مداول –وانت ت اللجنة        عد ال قاش ب فة –ة والن لمبادئ وأحكام  قانونقتراح باال إلى عدم مخال

( الوزير المختصإضؤؤافة تعريل لعبار) )أما من ناحية المالءمة القانونية فترى اللجنة  ،رالدسؤؤتو

 .( من االقتراح بقانون1إلى الماد) )

( من االقتراح بقانون، 11كما انت ت اللجنة إلى ضؤؤؤرور) تضؤؤؤمين عقوبة ال بل فد الماد) )     

 .حيث اقتصرت الماد) على عقوبة الغرامة فقط

 
 

 رأي اللجنة:

بشأن الخاليا الجذعية،  االقتراح بقانونسالمة  -مع مراعا) مالحظات ا السابقة  – ترى اللجنة      

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد 

صالح الدالل، منى يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد سيف جمشير، الدكتور محمد علي حسن، 

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية
 

 
 
 

 

 

 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

ااملرفق   ا
 

ی  نیة لتن ة الو ی ر ال
حیة ما ال ن وال  الم

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;
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رااملرفق   ا
 
 

ون الم  ر ا ل
میة  اإل

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 امساخلاملرفق 
 

االقتراح بقانون المذكور، 
 ضاحیةیاإلومذكرتھ 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



  التاريخ: 

 

 د. جهاد عبد هللا الفاضل الموقرة  سعادة 
 رئيس لجنة الخدمات

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
 

 )بصيغته المعدلة(  الموضوع: االقتراح بقانون رقم )    ( لسنة )               ( بشأن الخاليا الجذعية
 

 )    (   رقم بقانون االقتراح الكتاب هذا طي الموقرةللجنة الخدمات  نقدم  أن نال يطيب

 . اإليضاحية ومذكرته ،()بصيغته المعدلة الجذعية الخاليا بشأن)               (  لسنة

 ،،،واالحترام التقدير فائق بقبول وتفضلوا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمو  االقرتاح بقانون :

 دكتور أمحد سامل العريض -1
 
 د.ابتسام  حممد صاحل الدالل -2

 
 منى يوسف املؤيد -3

 
 عبد  الرمحن حممد سيف  مجشري -4

 
 د.حممد علي حسن  -5

 

 
    



 

 (            )  ( لسنة     اقتراح بقانون رقم )  

 الخلايا الجذعية بشأن  

 

رين   .نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك ممل كة البح

 بعد الاطلاع على الدستور،

وبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  ، وتعديلاته،1976( لسنة 15وعلى قانون العق

 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاوِنة، 1987( لسنة 2المرسوم بقانون رقم ) وعلى 

 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، 1989( لسنة 7وعلى المرسوم بقانون رقم ) 

ل بالمرسوم بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ا  1997( لسنة 18وعلى المرسوم بقانون رقم )  لمعد َّ

 ،2015( لسنة 20بقانون رقم )

رية. 1998( لسنة 16مرسوم بقانون رقم ) وعلى ال بشأن نقل وزراعة الأعضاء البش  

 ، وتعديلاته،2002( لسنة 46وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ل بإنشاء الهيئة  2009( لسنة 38وعلى القانون رقم ) الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعد َّ

 ،2015( لسنة 32بالمرسوم بقانون رقم )

(  1قانون رقم )بال المعدل الخاصةبشأن المؤسسات الصحية 2015( لسنة 21مرسوم بقانون رقم ) وعلى ال

 ،2019لسنة 

التقنيات الطبية المساعِدة على التلقيح الاصطناعي  بشأن استخدام  2017( لسنة 26وعلى قانون رقم )

 والإخصاب، 

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 



 الفصل الأول 

 تمهيدية أحكام  

 ( 1مادة )

رين كل  منها، ما لم يقتض  لأغراض تطبيق هذا القانون يُقَصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانيَ المبينةَ ق

 :سياق النص خلاف ذلك 

 .المجلس: المجلس الأعلى للصحة

 .رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للصحة

 .الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 .الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

رية الفنية اللجان اللجان:  من هذا القانون. (3) المادة في إليها المشار الاستشا

خلايا متعددة المصادر غير متمايزة ولا متخصصة تستطيع في ظروف معينة ومحددة أن توالي   الجذعية:الخلايا  

 َ ِ الانقسام وأن تتمايز إلى خلايا متخصصة تكو ن ل  نات في بناء أنسجة وأعضاء أو أجزاء منها. ب

 التمايز: التغير في شكل الخلية وعملها.

وسائر عمليات نقل الجذعية  الخلاياب المتعلقة البحثيةو العلاجية أنشطةالالجذعية:  بالخلايا المتعلقة أنشطةال

زين   .عنهاأو الخلايا أو الأجزاء الناتجة  الانسجة واستيرادوزراعة وحفظ وتخ

  الأنشطة  من نشاط أي فيها ممارسة  يتم منشأة أخرى  أي  أوالمؤسسة الصحية: أي ُّ مستشفى أو قسم أو مركز 

 .الجذعية بالخلايا المتعلقة

ريض  الموافقة المستنيرة: الموافقة الخطية   أو وليه أو وصيه الشرعي    أو زوجه  بالخلايا أو أحد والديه  أو المتبرعللم

قبل القيام بأي إجراء أو اختبار أو تقديم علاج طبي، وذلك بعد إخباره بالقدر الكافي من  بحسب الأحوال  

النتائج  بالإضافة إلى  سيتم القيام بها، التي بلغة يسهل عليه فهمها، مع بيان الإجراءاتوالمعلومات، 

بوعي وقناعة تام ة بشكل اختياري ودون أي قسر  قرارهوالمخاطر المحتملة حتى يتسنى له اتخاذ  والمضاعفات

 أو ضغط. 



 

  (2)  مادةال

 .تسري أحكام هذا القانون على جميع المؤسسات الصحية التي تستخدم أنشطة العلاج بالخلايا الجذعية

لتوفيق أوضاع مؤسساتهم وترخيصها وِفْقاً لأحكام هذا وعلى أصحاب المؤسسات القائمة أن يتقدموا بطلبات 

 القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه. 

 

 الفصل الثاني 

رية   الفنية   اللجان   الاستشا

 (3لمادة )ا 

رية الفنية ال انلجال تشمل .أ  : الآتيهذا القانون  لغايات استشا

ل إليها من الرئيس التنفيذي من طلبات    ،التراخيص  لجنة -1  وتجديد   منحو تختص بالنظر فيما ُيحَو َّ

  واللوائح  القوانينو القانون هذا  فيالتراخيص وِفْقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها 

 .الممل كة في بها المعمول والقرارات

رية لجنة -2 ري جميع الطلبات المتعلقة بإجراء البحوث والتجارب   في بالنظر وتختص  ،البحوث الس

ر رالس  والقرارات   واللوائح  والقوانين  القانون  هذا   فيأحكام والإجراءات المنصوص عليها  لل  وفقاية  ي

 .الممل كة في بها المعمول

رية لجنة -3 ري الطلبات المتعلقة بإجراء البحوث  جميعوتختص بمراجعة  ،أخلاقيات البحوث الس

ر روالتجارب الس  واللوائح   والقوانين  القانون  هذا   فيأحكام والإجراءات المنصوص عليها  لل  وفقا ية  ي

 .الممل كة في بها المعمولوالقرارات 

 

ُ  .ب  وتكون  المجلس،  موافقة  بعد  المجلس،  رئيس  من  قرار  بها  يصدر  المختصين،  من  عدد  من  اللجان  كلشَ ت

وية مدة  .مماثلة مدد أو لمدة للتجديد قابلة سنوات ثلاث فيها العض



 لذلك،  الحاجة اقتضت كلما غيابه عند نائبه أو رئيسها أو التنفيذي  الرئيس من بدعوةاللجان  تجتمع .ج

ً  اجتماعها ويكون  وتَصدُر  بينهم، من نائبه أو الرئيس يكون أن على أعضائها، أغلبية بحضور صحيحا

رين، أعضائها بأغلبية توصياتها ح الحاض  .الأصوات تساوي  عند الرئيس منه الذي  الجانب ويُرج َّ

دعوة من تراه مناسبًا من ذوي الخ برة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في   للجان . د

ويت.   الأمور المعروضة عليها دون أْن يكون له حق الاشتراك في التص

 ثوالبحأي من إجراء  طلبتوصيتها بقبول أو رفْض طلب الترخيص، أو  المعنية اللجنةتُصدِر  .ه

ري والتجارب ريةلأخلاقيات مدى مراعاتها  وأ ةريالس ري فْض  .البحوث والتجارب الس وفى حالة الر َّ

باً. وتُعِد اللجنة  رير بأعمالها، وما انتهت إليه من توصيات وترفعها    المعنيةيتعي َّن أْن يكون القرار مُسب َّ تقا

لة له قانوناً.   إلى الرئيس التنفيذي؛ ليتولى اتخاذ القرار المناسب وِفْقاً للسلطات والاختصاصات المخو َّ

 الفصل الثالث 

 الترخيص 

 ( 4مادة ) 

ريان كافة أحكام المرسوم بقانون رقم ) الخاصة بشأن المؤسسات الصحية  2015( لسنة 21مع مراعاة س

إجراءات وشروط التراخيص والالتزامات والواجبات والرقابة والإشراف والتحقيق والمساءلة على   بشأن

 :لقانونالمؤسسات الصحية الخاضعة لأحكام هذا ا 

أو يدير مؤسسة صحية إلا بعد الحصول على   أو يُشَغ ِلاعتباري أن ينشئ يجوز لأي شخص طبيعي أو  لا -1

 والقرارات  واللوائح القوانينبوترخيص بذلك يصدر من الهيئة وِفْقاً للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون 

 .الممل كة في بها المعمول

إلا بعد توفير الكادر الإداري، والكادر الطبي المتخصص  الجذعية الخلاياأنشطة العلاج بُيحظَر مُمارسة  -2

 بحسب الاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

رية المتعلقة بالخلايا الجذعية الا بعد  -3 ري   والاحكام  روطالش استيفاءُيحظَر إجراء البحوث والتجارب الس

 .الممل كة في بها المعمول والقرارات واللوائح القوانينو القانون هذا  في عليها المنصوص

 



 الفصل الرابع 

 مصادر الخلايا الجذعية وضوابط استخدامها و   أنواع 

 ( 5مادة ) 

 : لآتيا الخلايا الجذعية  ومصادر أنواعتشمل  -أ

رية بالغة -1 ريض ذاته  منيتم الحصول عليها و ،خلايا جذعية بش   تتضمن متعددة  مصادرمن الم

 : التالي

 .الولادة عملية بعد مباشرة المستخلص السري  الحبلدم  -أ

 اللبنية  الأسنان - ب

 العظم  نخاع -ج

 ..ولادته بعد للإنسان المختلفة الأنسجة -د 

رية المحف زة -2 البرمجة  إعادةوهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية  ،الخلايا الجذعية البش

ريطة   .تستخدم لأغراض التكاثر البشري  وألاتتم زراعتها في رحم المرأة  ألالتصبح خلايا جذعية ش

 

تكون أن وجميع الإجراءات والأنشطة المرتبطة بها  مصادر الخلايا الجذعية واستخداماتهايراعى في  -ب 

ريعة الإسلامية  متوافقة مع أحكام  التقيد بمعايير و  والموافقة المستنيرة  الخصوصيةالحق في    تراعيأن  و  ،الش

ريةالجودة والسلامة  رية المخصصة للتطبيقات البش وضمان أعلى معدلات  للخلايا الجذعية والأنسجة البش

 الوقاية الصحية في المجتمع. 

يشترط للحصول على الخلايا الجذعية واستعمالها وصرفها وجود ضرورة طبي ة أو علاجية حقيقية مبررة   -ج

ريعة أو حا  الإسلامية والمعايير والأعراف الطبية المعمول بها.جة بحثية، وذلك بما يتفق مع أحكام الش

ريض أو لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية أو استخدامها إلا بعد الحصول على الموافقة المستنيرة  -د للم

 الشرعي. لمتبرع بالخلايا أو أحد والديه أو وليه أو وصيه ا 

د من قِبَل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة ورأي أية تقنية أخرى  استخدام    يجوز  -ه    معتمَدة عالمياً تحد َّ

وبعد موافقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.  ريين في هذا المجال،   الاستشا

 

 

 



 الفصل الخامس 

 المحظورات 

 ( 6مادة ) 

 

 :الآتي من بأي  القياميحظر 

رية بأية وسيلة كانت أو أجزائها أبيع وشراء الخلايا الجذعية  -1  ي مقابل عنها.أو تقاضي أو الأنسجة البش

زيع أو منح، أو استيراد أو    تجهيز،أي جمع، أو اختبار، أو    إجراء -2 زين، أو تو  أو   تصدير،أو حفظ، أو تخ

ريةأو أجزائها ألخلايا الجذعية ل أو حفظ زراعة وأ نقل هذا  خلافا لأحكام عنها الناتجة و الأنسجة البش

 القانون.

ريض لأي  الجذعيةالخلايا  استخدام -3  أمراض لعلاج الشوكي النخاع زراعة باستثناء شخص أخر غير الم

 .والسرطانية الوراثية الدم

 او  الجذعية لخلايال حفظ أو أو زراعة عمليات نقل من لأي  الوساطة وأ الترويج وأ الإعلان الدعاية أو -4

رية الأنسجة وأ أجزائها  .بها مرخصال غير  البش

ويل -5 رية الأنسجة وأ أجزائها وأ الجذعية الخلايا وحفظ وزراعة نقل عمليات تم   بأن  العلم توفر متى البش

 . مادي  بمقابل تم التبرع بها

 

 

 الفصل السادس 

 أحكام عامة  

 ( 7) مادة  

وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنْقل    في حالة غلْق المؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أْن تقوم، 

ص لها بمزاولة النشاط   رية الناتجة عنها إلى مؤسسة صحية أخرى مرخ َّ الخلايا الجذعية أو أجزائها او الأنسجة البش

رين، وذلك تحت إشراف  معها، على أْن تتحمل المؤسسة الصحية التي  وبالتنسيقالترخيص  لجنةداخل البح

زين، مع إخطار الهيئة لنْدب أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام   لغِيَ ترخيصُها تكاليف النقل والتخ غلِقت أو أُّ أُّ

 إجراءات النقل.

 



 ( 8) مادة  

بْط   زير المعنِي بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الض َّ يكون للموظفين الذين يخو ِلهم الو

القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون 

رة بالنسبة لهذه ا  لجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس متعلقة بأعمال وظيفتهم، وتحال المحاضر المحر َّ

 التنفيذي للهيئة. 

 

     السابع الفصل  

وبات   العق

 

 ( 9) مادة  

زيد على  زيد على  ألفالتي لا تقل عن  بالغرامة أوسنة يعاقَب بالحبس مدة لا ت آلاف  خمسةدينار ولا ت

وبتين   بكلتا أو دينار  ( من هذا القانون.4المادة )  أحكامكل مَن خالف العق

 

 ( 10مادة ) 

زيد على  سنةيعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن  آلاف  خمسةالتي لا تقل عن  وبالغرامةسنوات  ثلاثولا ت

رين ألف دينار كل مَن خالف   زيد على عش  من هذا القانون. (6) ةالمادأحكام دينار ولا ت

 

 ( 11) مادة  

   تينالماد أحكاميعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل مَن خالف 

 من هذا القانون. (7 ،5)

 

 ( 12مادة ) 

ريمة من  مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتُِكبت أية ج

وبواسطة أحد أجهزته أو ممث ِليه أو أحد العاملين  الجرائم  المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه، 

ريمة التي وقعت.  رة للج وُيحكَم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقر َّ  لديه، 



زيد   ريمة لمدة لا ت سنة، وفي    علىوللمحكمة في حالة الإدانة أْن تقضيَ بوقْف نشاط المنشأة الصحية المتعلق بالج

حالة العَود للمحكمة الحكم بوقْف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة 

 النشاط نهائياً. 

ريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.   ويجوز نشر ملخص الحكم في ج

 

 ( 13مادة ) 

وبات المشار إليها في المواد السابقة، بأية  ِ قانون لا ُتخِل العق وبات أو أي  وبة أشد ينص عليها قانون العق عق

 آخر.

 ( 14مادة ) 

 

رية  1998( لسنة 16يسري المرسوم بقانون رقم ) نقل وزراعة  علىبشأن نقل وزراعة الأعضاء البش

 والقراراتفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الخلايا الجذعية والانسجة الناتجة عنها 

 الصادرة تنفيذاً له. 

 الثامن الفصل    

 أحكام ختامية 

 ( 15مادة ) 

يُصدِر رئيس المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد موافقة المجلس، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره  

ريدة الرسمية.  في الج

 يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.كما 

 

 ( 16مادة ) 

ويُعمل به من اليوم التالي   - كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  تنفيذ هذا القانون، 

ريدة الرسمية.  لتاريخ نشره في الج

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة 

 



 

 المذكرة اإليضاحية

 لالقتراح بقانون رقم )    ( لسنة )                ( بشأن الخاليا الجذعية

 

  لسنة ( 55) رقم بالمرسوم الصادرة الشورى لمجلس الداخلية الالئحة  من( 92) المادة بأحكام عمال
 : اآلتي الى بقانون االقتراح هذا يستند   وتعديالته 2002

 بقانون:  باالقتراح المتعلقة الدستور نصوص :أوالا 

 : نصوص وتشمل عدة في الدستور كفلها التي  المبادئ من مجموعة من بقانون االقتراح هذا ينطلق

  المواطنين  بين الفرص  وتكافؤ والمساواة والتعاون  العلم أن الى أشارت  والتي الدستور، من( 4) المادة -1
  خاص  بوجه الجذعية بالخاليا العالج فإن المقترح لهذا ووفقا الدولة، تكفلها التي المجتمع  دعامات  من

 . دستوريا الدولة تكفله العلم الذي ضروب  ضمن يندرج  عام  بوجه التجديدي والطب 
 العلمي، البحث  وتشجيع للعلوم الدولة برعاية منها تعلق ما خاصة وبصفة الدستور من( 7) المادة -2

 الخاليا  يشمل وهذا ،الدستور من( 23) المادة عليها نصت  التي العلمي البحث  حرية دعم إلى باإلضافة
 . الجذعية

 أن:  على  تنص  الدستور والتي من( 8) المادة -3
  والعالج   الوقاية  وسائل  وتكفل  العامة،  بالصحة  الدولة  وتعنى  الصحية،  الرعاية  في  الحق  مواطن  لكل.  أ))

 .الصحية والمؤسسات  المستشفيات  أنواع مختلف بإنشاء
  ووفقـًا  الدولة، من بإشراف عالج ُدور أو مستوصفات  أو مستشفيات  إنشاء والهيئات  لألفراد  يجوز. ب 

 ((. للقانون
  الطبي  القطاع  في االقتصادية  التنمية  بتحقيق منها  تعلق ما خاصة وبصفة  الدستور  من( 10) المادة -4

 . الصحية الرعاية وخدمات 

 

 : االقتراح هايعل يقوم التي األساسية والمبادئ األهداف :ثانياا 

  واعدة  نتائج من يحققه نأ يمكن وما آفاقه يمتاز برحابة  مهما طبيا موضوعا بقانون االقتراح يعالج
  والخاليا .  الدوائية  والصناعات   العلمي  والبحث   العالج  في  الجذعية  الخاليا  ات واستخدام  التجديدي  الطب   بها  يبشر

صة،  الوظائف ذات  األخرى الخاليا جميع منها تتولَّد  والتي بالجسم الخام المواد  هي الِجذعية وعند الُمتخصِّ
  الخاليا  تُسمى الخاليا من مزيًدا  لتشكِّل الِجذعية الخاليا تنقِسم مخبريا، أو الجسم في  الُمناسبة الظروف توافر

صة  خاليا   أو(  التجديد   ذاتية)  جديدة  ِجذعية   خاليا  تُصبح  أن  إما  الوليدة  الخاليا  هذه  الوليدة، (  التمايُز  عبر)   ُمتخصِّ
صة وظيفة ذات   .  العظمية الخاليا أو القلب  عضلة خاليا أو الدماغ، خاليا  أو الدم، خاليا مثل إضافية، ُمتخصِّ

  من  الصحية الرعاية وخدمات  الطبي القطاع في االقتصادية التنمية تحقيق في قتراحاال هذا يساهم
  تحسين ال  من مزيد  إلى يؤدي مما ،الجذعية الخاليا ات واستخدام التجديدي للطب  التشريعي االطار تنظيم خالل

 د الموار على المحافظة في يساهمو  العالج وأساليب  تقنيات  ألحدث  وشمولها البحرينية الطبية الخدمات  في



 الطبية الخدمات  على االعتماد  وتقليل وطنيا الجذعية بالخاليا العالج فرصة توفير خالل من الوطنية المالية
  طبية  كوادر خلقو الخبرات  تطوير إلى يؤدي و ،البحرين مملكة في العالجية السياحة آفاق ويفتح الخارجية

  . المجال هذا  في متخصصة وطنية

  السري  الحبل دم وبنوك ،والبحث  العالج لمراكز التشريعي اإلطار توفير الى االقتراح هذا ويهدف
  وتطوير  العلمي البحث  ومجاالت  العالج أساليب  تطوير آفاق فتحو جودتها، ضبط وسبل الجذعية والخاليا

 هذه   ومزايا  ثمار من البحرين مملكة استفادة في يسهم  مما الطبية التطورات  أحدث   ومواكبة  الدوائية الصناعات 
 المزايا:  تلك ومن  والبحثية العالجية الطرق

  الخاليا  توجيه يمكن بحيث  ،(التجديدي الطب ) المريضة الخاليا محل لتحل السليمة الخاليا توليد  إمكانية  -1
  يستفيد   بحيث   وإصالحها  التالفة،   أو   المريضة  األنسجة  لتجديد   استخدامها  يمكن  نوعية   خاليا  لتصبح  الجذعية

 والتصلب  باركنسون، ومرض  ، الركبة  غضروف تآكلو الشوكي، الحبل بإصابات  المصابين ذلك من
  الجذعية  الخاليا استخدام خالل من( MS) المتعدد  التصلب )  اللوحي والتصلب  الضموري الجانبي

 تجديد   في  الجذعية  الخاليا  دور  خالل  من"  القرنية  وعالج   ،((Mesenchymal Stem Cells)  المسنكيمية
  و أ الميكروبية االلتهابات   أو والكيميائية الحرارية الحروق تسببها قد  التي هاجروح  والتئام القرنية أجزاء

 Mesenchymal)المسنكيمية الجذعية الخاليا استخدام  إمكانيةو السكري مرض  عالجو ،"الفطريات 
Stem Cells  )عالج و  السكري،  لمرضى  الملتئمة  غير  الجلد   تقرحات   وعالج  االنتصاب   ضعف  عالج  في  

  من  الحروق وعالج ،العظمي والفُصال والسرطان الدماغية، والسكتة القلب، ومرض  الزهايمر، مرض 
 .البشري الجلد  ألدمة بديل  وتطوير  مخبرياً  بشري جلد  وتصنيع الجلد  ترميم  إمكانية خالل

  على   استخدامها قبل وفاعليتها   سالمتها لمعرفة الجديدة األدوية اختبار  خالل من الدوائية الصناعات  تطوير -2
 .األفراد 

  من  واألطباء لباحثين ا  مكنتُ  والتي الجذعية الخاليا نمو مراقبة خالل من المرض  حدوث  كيفية فهم زيادة   -3
 .عالجها وسبل باألمراض   اإلصابة لكيفية أفضل فهم تحقيق

 دول  لعدة المقارنة التشريعات  على االطالع على بقانون االقتراح هذا إعداد  عند  الحرص  تم وقد 
 مجلس وقرار ، بموجبه الصادرة والتعليمات    2014 لسنة( 10)  رقم األردني الجذعية الخاليا نظام:  شملت 

 والخاليا  السرة حبل دم  تخزين  مراكز عمل ضوابط اعتماد  شأن في 2020 لسنة(  6) رقم االماراتي الوزراء
  بتاريخ   59/    م  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الحية  المخلوقات   على  البحث   أخالقيات   ونظام  ،الجذعية

 الطبية البحوث  مركز" بإنشاء  2017 لسنة 605 رقم المصري الجمهورية رئيس  وقرار ،  2010- 8- 24
  ."الجذعية  الخاليا" التجديدي والطب 

  نصوصا  تضمينه خالل من اإلسالمية الشريعة أحكام مع بقانون االقتراح باالعتبار توافق االخذ  تمو
  بالخاليا العالج مجال في الفقهية الفتاوى من عدد  على االطالع على فضال الشريعة، أحكام مراعاة تتضمن
 ومنها:  الجذعية

  14 تاريخ( 2019/ 28/  أ م )ر رقم خطابه في البحريني اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس مرئيات  - أوال
 أشار:  حيث  2019 مارس

  البنكرياس  خاليا إلنتاج نفسه المريض  خاليا من جينية مادة استعمال يستهدف الذي العالجي االستنساخ أن"  
  بالضوابط  العالجية االحتياجات  من ذلك غير أو التالف الفقري العمود  إلصالح عصبية خاليا او السكر لعالج

  نسبة   أو  االنساب   اختالط  او  تعالى  هللا  خلق  تغيير  من  الشرعي  المحظور  وجود   لعدم  شرعا  منه  مانع  ال  الشرعية



  العالجي  االستنساخ موضوع تنظيم أن المجلس فيرى..... شرعي زواج في الحقيقيين والديه غير إلى المولود 
  والجوانب  والحدود  الشرعية  والمعايير الضوابط يتناول وواضحا ومفصال منفصال تنظيما يكون أن يجب 

  أو  اجتماعية أو  أخالقية سلبية آثار أو محتملة  شرعية  مخالفات  ألي تفاديا مفصل تشريع إطار في والحيثيات 
 " ذلك غير  أو صحية

م بشأن استخدام  2017( لسنة  26ت تقرير بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )امرفق)) 
 23  -الجلسة التاسعة عشرة  -، مجلس الشورى االصطناعي واإلخصاب التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 

   ((.دور االنعقاد الثاني -الفصل التشريعي الخامس  م،2020فبراير 
 بمكة  المنعقدة عشرة السابعة دورته في االسالمي العالم برابطة االسالمي الفقهي المجمع مجلس قرار ثانيا:

 : أشار حيث   2003ديسمبر 17 ـ 13 الموافق هـ1424 /شوال 23 ـ 19 من الفترة في المكرمة،

  العلمية  البحاث ا إلجراء او العالج بهدف واستخدامها وتنميتها الجذعية الخاليا على الحصول يجوز: ))أوال 
 :اآلتية  المصادر ـ المثال  سبيل على ـ ذلك ومن مباحا، مصدرها كان إذا المباحة،

 .عليهم ضرر ذلك في يكن ولم اذنوا،إذا  البالغون ـ 1

 .عليهم ضرر دون ومن  شرعية، لمصلحة اولياؤهم، اذنإذا  االطفال ـ 2

 .الوالدين وبإذن السري، الحبل او المشيمة، ـ 3

 .الوالدين وبإذن الشرع،  يجيزه  عالجي لسبب  او تلقائيا السقط الجنين ـ 4

 اسقاط  فيها يجوز التي الحاالت  بشأن  عشرة، الثانية المجمع  دورة  من السابع القرار في ورد  بما التذكير مع
 .الحمل

 .الوالدان بها وتبرع وجدت إذا  االنابيب  اطفال مشاريع من الفائضة اللقائح ـ 5

 :المثال  سبيل  على  ذلك  ومن  محرما،  مصدرها  كانإذا    واستخدامها   الجذعية  الخاليا  على   الحصول  يجوز  ال:  ثانيا 

 .الشرع يجيزه طبي سبب  بدون تعمدا المسقط الجنين ـ 1

 .متبرع من منوي وحيوان متبرعة من بويضة بين المتعمد  التلقيح ـ 2

 .(( العالجي االستنساخ ـ 3

"  وأحكامها الجذعية الخاليا أنواع"  بعنوان( 2013/ 9()189: )رقم األردنية العام اإلفتاء دائرة قرار :ثالثاا 
 ( م2013/  10/   3) الموافق ،(هـ1434/القعدة  ذي/27)  بتاريخ

  الجذعية  الخاليا تقنية استخدام"  بعنوان 2015- 9- 20 بتاريخ( 3728)  رقم المصرية اإلفتاء دار فتوى :رابعاً 
 ". الطبي العالج في


	1
	جدول ملخص تقرير اللجنة
	مرفق (1): تقرير اللجنة
	مرفق (2): رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
	مرفق (3): رأي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
	مرفق (4): رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
	مرفق (5): الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية



