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 قانون رقم )26( ل�سنة 2017 
 ب�ساأن ا�ستخدام التقنيات الطبية

 امل�ساِعدة على التلقيح ال�سطناعي والإخ�ساب 

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين�
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية 

املعاِونة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 ب�شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، وتعديالته،
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

الف�سل الأول
اأحكام عامة

مادة )1(
د بالكلمات والعبارات الآتية املعايَن املبينَة قرين كل منها، ما  لأغرا�س تطبيق هذا القانون ُيق�شَ

مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
المجل�ص: المجل�س الأعلى لل�شحة.

رئي�ص المجل�ص: رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.
ل بقرار من رئي�س المجل�س بعد موافقة المجل�س. اللجنة: اللجنة التي ت�شكَّ

التقنيات الطبية الم�ساِعدة على التلقيح ال�سطناعي والإخ�ساب: الو�شائل الطبية التي ت�شاعد 
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على الحمل بدون ات�شال طبيعي.
ز ل�شتخدام التقنيات الطبية الم�شاِعدة  الموؤ�س�سة ال�سحية: اأيُّ م�شت�شفى اأو ق�شم اأو مركز مجهَّ
على التلقيح ال�شطناعي والإخ�شاب، وت�شمل عيادات اأمرا�س الن�شاء والولدة التي تقوم بعالج 

د الإبا�شة. الُعْقم وتن�شيط ور�شْ
الُعْق���م: هو عدم حدوث الحمـــل وبالتالي عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بعد مرور اثني ع�شر 
�شهـــًرا مـــن الحياة الزوجيـــة الم�شتمرة في بيت الزوجية وبـــدون ا�شتعمال موانـــع للحْمل اأو عند 

الت�شخي�س الم�شبق بوجود الُعْقم اأو �شعوبة الحمل.
ل لتحديـــد نوع الجنين با�شتخدام التقنيـــات الطبية الم�شاِعدة على  انتق���اء ن���وع الجنين: التدخُّ

التلقيح ال�شطناعي والإخ�شاب.
د به الَعَلقة فما فوق. الجنين: الحْمل من اأول اأطواره، وُيق�شَ

حة(. الأم�ساج: الخليط بين الحيوان المنوي وبوي�شة المراأة، وهي ما ت�شمى )البوي�شة الملقَّ
انتق���اء الن�س���ل: تحديـــد ال�شفات الوراثيـــة للجنين بوا�شطـــة التقنيات الطبيـــة الم�شاِعدة على 
ـــة؛ لختيارها قبل زراعتها  التلقيـــح ال�شطناعـــي والإخ�شاب، الخا�شة بالفح�س الجيني لالأجنَّ

حمي. في التجويف الرَّ
ة دون عناية حتى تنتهي حياتها. الإتالف: تْرك الأم�شاج والأجنَّ

نة مـــن الحيوانات المنوية الم�شتخَل�شـــة من َمْني الزوج في  التلقي���ح ال�سطناع���ي: هو َحْقن عيِّ
رِحم الزوجة اأثناء عملية التبوي�س الطبيعي اأو ال�شطناعي. 

الَحْق���ن المجه���ري: هو َحْقن حيوان منوي واحد داخل البوي�شة بوا�شطة اإبرة خا�شة وبم�شاعدة 
جهاز خا�س بمجهر عاك�س.

طفل الأنبوب: هو تلقيح بوي�شة الزوجة بالحيوانات المنوية للزوج في المزرعة. 
�س الجنين ونموه داخل رِحم المراأة.  الحْمل: حدوث الإخ�شاب وتَع�شُّ

د اإلى حْمل  ة لأ�شباب طبية للحد من الحْمل التواأم المتعدِّ الخت���زال: هـــو تخفي�س انتقائي لالأجنَّ
ة جميعها. تواأم ثنائي اأو اأحادي، على األ يتم اختزال الأجنَّ

مادة )2(
ت�شري اأحكام هذا القانون على جميع املوؤ�ش�شات ال�شحية التي ت�شتخدم اأن�شطة التقنيات الطبية 

امل�شاِعدة على التلقيح ال�شطناعي والإخ�شاب.
وعلى اأ�شحاب املوؤ�ش�شات القائمة اأن يتقدموا بطلبات لتوفيق اأو�شاع موؤ�ش�شاتهم وترخي�شها ِوْفقًا 

لأحكام هذا القانون خالل مدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل باأحكامه.
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الف�سل الثاين
اللجنة ال�ست�سارية

مادة )3(
موافقة  بعد  املجل�س،  رئي�س  من  قرار  بها  ي�شدر  املخت�شني،  من  فنية  ا�شت�شارية  جلنة  ل  ت�شكَّ
ل اإليها من الرئي�س التنفيذي من طلبات الرتاخي�س املحالة اإليها  املجل�س، وتخت�س بالنظر فيما ُيَحوَّ
باأحكام  املتعلقة  امل�شائل  اأو كافة  بالقانون،  ِوْفًقـا لالأحكام والإجراءات املن�شو�س عليها  اأو جتديدها 

هذا القانون.
وجتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س التنفيذي اأو رئي�شها اأو نائبه عند غيابه كلما اقت�شت احلاجة 
لذلك، ويكون اجتماعها �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من بينهم، 
ت�شاوي  عند  الرئي�س  منه  الذي  اجلانب  ح  وُيرجَّ احلا�شرين،  اأع�شائها  باأغلبية  تو�شياتها  وَت�شُدر 

الأ�شوات.
لال�شتئنا�س  اجتماعاتها  حل�شور  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  منا�شًبا  تراه  من  دعوة  وللجنة 

براأيه يف الأمور املعرو�شة عليها دون اأْن يكون له حق ال�شرتاك يف الت�شويت. 
وُت�شِدر اللجنة تو�شيتها بقبول اأو رْف�س طلب الرتخي�س، اأو يف امل�شائل املحالة من الرئي�س. وفى 
بًا. وُتِعد اللجنة تقارير باأعمالها، وما انتهت اإليه من تو�شيات  ْف�س يتعنيَّ اأْن يكون القرار ُم�شبَّ حالة الرَّ
لة  وترفعها اإلى الرئي�س التنفيذي؛ ليتولى اتخاذ القرار املنا�شب ِوْفقًا لل�شلطات والخت�شا�شات املخوَّ

له قانونًا.
وتكون مدة الع�شوية ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.

الف�سل الثالث
الرتخي�ص 

مادة )4(
مع مراعاة �شريان كافة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية 
والتحقيق  والإ�شراف  والرقابة  والواجبات  اإجراءات و�شروط الرتاخي�س واللتزامات  ب�شاأن  اخلا�شة 

وامل�شاءلة على املوؤ�ش�شات ال�شحية واملراكز اخلا�شة اخلا�شعة لأحكام هذا القانون:
ل اأو يدير موؤ�ش�شة �شحية اإل بعد الح�شول  1- ل يجوز لأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري اأن ين�شئ اأو ُي�َشغِّ
علـــى ترخي�س بذلك ي�شدر من الهيئة ِوْفقـًا لل�شروط وال�شوابط الواردة بهذا القانون وبالقوانين 

ذات ال�شلة، والالئحة التنفيذية لهذا القانون.
2- ُيحَظـــر ُممار�شـــة الن�شـــاط اإل بعـــد توفيـــر الـــكادر الإداري، والـــكادر الطبـــي المتخ�ش�س بح�شب 

ال�شتراطات ال�شادرة عن الهيئة.
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الف�سل الرابع
التقنيات الطبية امل�ساِعدة على التلقيح ال�سطناعي والإخ�ساب

و�سوابط ا�ستخدامها
مادة )5(

ُت�شتخَدم التقنيات الطبية امل�شاِعدة على التلقيح ال�شطناعي والإخ�شاب باإحدى الطرق التالية، 
ومبا ل يتعار�س مع ال�شريعة الإ�شالمية:

اأ- التلقيح ال�شطناعي.
ب- الَحْقن المجهري.

ج- طفل الأنبوب.
د مـــن ِقَبل الهيئة بنـــاًء على الدرا�شـــات المتخ�ش�شة وراأي  د- اأيـــة تقنيـــة اأخرى معتَمـــدة عالميًا تحدَّ

ال�شت�شاريين في هذا المجال، وبعد موافقة المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية.

مادة )6(
ال�شطناعي  التلقيح  على  امل�شاِعدة  الطبية  التقنيات  ا�شتخدام  يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  تلتزم 

والإخ�شاب بالواجبات الآتية:
ة،  َثبُّت من وجود عْقد زواج موثَّق لدى الجهات المخت�شة قبل البدء بالعالج واأثنائه حتى زْرع الأجنَّ اأ- التَّ
ق العلـــم بوفاة اأحد الزوجين اأو  واإرفـــاق ن�شخة مطابقة لالأ�شل فـــي الملف الطبي. وفي حالة تحقُّ
انتهـــاء العالقة الزوجية لأيِّ �شبب يجب المتناع عن اإجراء عملية التلقيح اأو الإخ�شاب اأو الحْقن 

المجهري وكل برامج التجميد الخا�شة باأجنتهما واإتالفها بالطريقة المتعاَرف عليها علميًا.
عة ومـــدى احتمالية اللجـــوء اإلى عدة محـــاولت، والآثار  ب- اإعـــالم الزوجيـــن بن�شـــب النجـــاح المتوقَّ

والمخاطر على �شحة الأم والجنين.
ـــة مـــن الزوجيـــن على اإجـــراء اإحـــدى التقنيات الطبيـــة الم�شاِعدة علـــى التلقيح  ج- الموافقـــة الخطيَّ

ال�شطناعي والإخ�شاب ِوْفقًا للنموذج المعد لذلك من ِقَبل الهيئة.
ة الناجمة عن تلقيـــح الأم�شاج ِوْفقًا للنموذج المعد  ـــة من الزوجين على زْرع الأجنَّ د- الموافقـــة الخطيَّ

لذلك من ِقَبل الهيئة.
ن فيها جميع البيانات  هــــ- فْتـــح �شجالت خا�شة يتم الت�شديق عليهـــا من ِقَبل الهيئة اأوًل ومن ثم تـــدوَّ

والإجراءات التي اتُِّخذت واأ�شبابها ونتائجها، ول يجوز اإتالف هذه ال�شجالت لأيِّ �شبب.
ن فيه نتائج الفحو�شات والتحاليل والإجراءات الطبية، والو�شفات الطبية،  و- فْتح ملف لكل حالة تدوَّ
وكل مـــا يتعلـــق بت�شخي�س الحالة، ويتم الحتفاظ به لمدة خم�س ع�شرة �شنة من تاريخ اآخر اإجراء 
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طبي.
ز- اللتزام بكافة ال�شوابط التي َي�شُدر بها قرار من المجل�س.

ح- التاأكـــد من اإتمام اإجـــراء فْح�س الكبد الوبائـــي ونْق�س المناعة المكت�شَبـــة للزوجين قبل مبا�شرة 
العالج، اأو اأية فحو�شات م�شتَجدة تطلبها الهيئة.

مادة )7(
ُيحَظر على املوؤ�ش�شة ال�شحية اأو الطبيب ال�شت�شاري اأو الخت�شا�شي اأو الفني املتخ�ش�س يف علم 

ة القيام بالأعمال الآتية:  الأجنَّ
ِحم بالحيوانـــات المنوية )التلقيح ال�شطناعي( اإل في  اأ- اإجـــراء ال�شتمناء ال�شطناعي الداخلي للرَّ
�شة با�شتخدام التقنيات الطبية الم�شاِعدة على التلقيح ال�شطناعي  الموؤ�ش�شـــات ال�شحية المرخَّ

والإخ�شاب، واأْن يكون الطبيب المعاِلج يملك الترخي�س للقيام بذلك.
ف غيِر الزوج اأو تخ�شيب بوي�شة من غير الزوجة. ب- التلقيح بُنِطَ

ج- ال�شتن�شاخ لأيِّ �شبب كان.
د- انتقاء النوع اأو الن�شل اإل اإذا كان لأ�شباب تتعلق بالأمرا�س الوراثية المرتبطة بنوع الجنين.

ة لهدف اإجراء الدرا�شات والبحوث. هـ- الح�شول على الأجنَّ
ة الناتجة عن تلقيح خارجي بيـــن ُنَطِف الزوج وبوي�شة  ِحم لزراعـــة الجنَّ و- ا�شتعـــارة اأو ا�شتئجـــار الرَّ

الزوجة ثم زْرُعها في رِحم امراأة اأخرى، واإْن كانت هذه المراأة زوجة ثانية له.
ة كحدٍّ  ز- زْرع اأكثـــر من جنينين في رِحم الزوجة تحت �شن خم�س وثالثين �شنة، ويجوز زْرع ثالثة اأجنَّ

ْرع للمحاولة الواحدة. اأق�شى للزوجة فوق �شن خم�س وثالثين �شنة، وذلك اعتباًرا من يوم الزَّ
ِحم اإل في حالة ال�شـــرورة للِحفاظ على حياة الأم  ة داخل الرَّ ح- اإجـــراء عمليات لختزال عـــدد الأجنَّ
وبنـــاًء على تقرير ي�شترك في اإعداده ثالثة من الأطبـــاء ال�شت�شاريين المخت�شين، يكون اأحدهم 
ر ذلك توؤخذ موافقة َمن يقوم مقاَمها  من م�شت�شفى حكومي، وبعد اأْخذ موافقة الأم كتابًة، فاإْن تعذَّ

قانوًنا، وبخالف ذلك ُتعتَبر عملية الختزال اإجها�شًا.
ة. ط- ا�شتخدام التقنيات الطبية لغر�س التبرع اأو بيع الأم�شاج اأو الأجنَّ

ي- قيـــام الطبيـــب با�شتحثاث الإبا�شة اإذا كان ل يمتلك القدرة على التعامل مع الم�شاعفات المترتبة 
على هذه الو�شيلة.

ر لذلك َوِوْفقًا لل�شوابط والقواعد المعمول  ك- اإجراء التجارب ال�شريرية اإل في الإطار القانوني المقرَّ
بها في الهيئة.
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ا لعالج الُعْقم الموجود عند �شخ�س اآخر. ل- ا�شتعمال الخاليا الِجذعية الم�شتخَل�شة من �شخ�س مَّ
ل خطرًا  م- ا�شتخدام التقنيات الطبية الم�شاِعدة على التلقيح ال�شطناعي والإخ�شاب اإذا كانت ت�شكِّ

اأو �شررًا بليغًا على حياة الزوجة اأو على �شحتها طبقـًا للمتعاَرف عليه طبيًا.

الف�سل اخلام�ص
ِحْفظ البوي�سات اأو الأجنَّة اأو احليوانات املنوية اأو الأن�سجة 

لغر�ص التخ�سيب امل�ستقبلي
مادة )8(

ة اأو احليوانات املنوية اأو الأن�شجة لغر�س التلقيح ال�شطناعي  ُي�شرَتط حِلْفظ البوي�شات اأو الأجنَّ
ق ال�شروط الآتية:  والإخ�شاب اأو الزراعة يف امل�شتقبل حتقُّ

ة، وُتْتَلف في حالة انتهاء العالقة الزوجية. اأ-  موافقة الزوجين كتابًة على ِحْفظ الأجنَّ
ب- موافقة الزوج كتابًة على ِحْفظ حيواناته المنوية.

ج- موافقة الزوجة كتابًة على ِحْفظ البوي�شات والأن�شجة الخا�شة بها.
 وحُتَفظ املوافقة الكتابية املذكورة يف البنود )اأ، ب، ج( يف امللف الطبي للزوج اأو الزوجة، ح�شب 

الأحوال.
د- اإجراء التخزين ِوْفقًا للمعايير ال�شادرة عن الهيئة.

هــــ- اأْن يكـــون تخزين الحيوانات المنويـــة والبوي�شات والأن�شجة لمدة ل تزيد علـــى ع�شر �شنوات، واأْن 
ة لمدة ل تزيد على خم�س �شنوات. يكون تخزين الأجنَّ

ويحق للزوج اأْن يطلب اإتالف احليوانات املنوية التي �شبق واأْن طلب تخزينها، كما يحق للزوجة 
ة اإل بعد موافقة الزوجني  طلب اإتالف البوي�شات التي �شبق واأْن طلبت تخزينها. ول يجوز اإتالف الأجنَّ

اأو من تاريخ انتهاء العالقة الزوجية اأو موت اأحدهما.
و- في جميع الأحوال ُتْتَلف البوي�شات في حالة موت الزوجة.

مادة )9(
ة اأو احليوانات املنوية والبوي�شات  مع عدم الإخالل بحق املوؤ�ش�شة ال�شحية بالقيام بِحْفظ الأجنَّ

ِوْفقًا ِلـما ن�س عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية ال�شادرة مبوجبه، ُيحَظر:
ة اأو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين. اأ- اإن�شاء بنوك لالأجنَّ

ة اأو حيوانات منوية اأو بوي�شات من مملكة البحرين اأو جْلِبها اإلى المملكة. ب- اإخراج اأية اأجنَّ
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مادة )10(
يف حالة غْلق املوؤ�ش�شة ال�شحية اأو اإلغاء ترخي�شها يجب اأْن تقوم، ومبوافقة الأطراف ذات العالقة، 
�س لها مبزاولة  دة اإلى موؤ�ش�شة �شحية اأخرى مرخَّ ة واحليوانات املنوية والبوي�شات املجمَّ بنْقل الأجنَّ
الن�شاط داخل البحرين، وذلك حتت اإ�شراف اللجنة والتن�شيق معها، على اأْن تتحمل املوؤ�ش�شة ال�شحية 
ها تكاليف النقل والتخزين، مع اإخطار الهيئة لنْدب اأحد مفت�شيها للح�شور  التي اأُغِلقت اأو اأُلِغَي ترخي�شُ

اأثناء اإمتام اإجراءات النقل.

مادة )11(
�شفة  املجل�س  رئي�س  مع  بالتفاق  العدل  ب�شوؤون  املعِني  الوزير  لهم  يخوِّ الذين  للموظفني  يكون 
القانون، والتي تقع يف  بالن�شبة للجرائم املن�شو�س عليها يف هذا  ْبط الق�شائي، وذلك  ال�شَّ ماأموري 
رة بالن�شبة لهذه اجلرائم  دوائر اخت�شا�شهم، وتكون متعلقة باأعمال وظيفتهم، وحتال املحا�شر املحرَّ

اإلى النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي للهيئة.

الف�سل ال�ساد�ص
العقوبات
مادة )12(

يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة ول تزيد على ثالث �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة 
اآلف دينار ول تزيد على ع�شرة اآلف دينار كل َمن خالف حكم املادة )4( من هذا القانون.

مادة )13( 
يعاَقب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول جتاوز ثالثة اآلف دينار كل َمن خالف حكم 

املادة )6( من هذا القانون.

مادة )14( 
يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالث �شنوات ول تزيد على ع�شر �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن 
ع�شرة اآلف دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار كل َمن خالف حكم الفقرات )اأ، ب، ج، و، ح، ل، 

م( من املادة )7( من هذا القانون.

مادة )15( 
يعاَقب بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار كل َمن خالف اأحكام 

الفقرات )د، هـ، ز، ط، ي، ك( من املادة )7( من هذا القانون.
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مادة )16( 
يعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر والغرامة التي ل تقل عن ثالثة اآلف دينار ول تزيد 
املادتني )8، 10( من هذا  اأحكام  العقوبتني كل َمن خالف  باإحدى هاتني  اأو  اآلف دينار  على ع�شرة 

القانون.

مادة )17( 
يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد على 

ع�شرين األف دينار كل َمن خالف اأحكام املادة )9( من هذا القانون.

مادة )18( 
مع عدم الإخالل مب�شئولية ال�شخ�س الطبيعي ُي�شاأل ال�شخ�س العتباري جنائيًا اإذا ارُتِكبت اأية 
اأو  اأجهزته  اأحد  اأو حل�شابه، وبوا�شطة  با�شمه  القانون  جرمية من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا 

رة للجرمية التي وقعت. ليه اأو اأحد العاملني لديه، وُيحَكم عليه بغرامة تعادل الغرامة املقرَّ ممثِّ
ل  ملدة  باجلرمية  املتعلق  ال�شحية  املن�شاأة  ن�شاط  بوْقف  تق�شَي  اأْن  الإدانة  حالة  يف  وللمحكمة 
تزيد على �شنة، ويف حالة الَعود للمحكمة احلكم بوْقف الن�شاط ملدة ل تتجاوز خم�س �شنوات اأو باإلغاء 

الرتخي�س ال�شادر مبزاولة الن�شاط نهائيًا.
ويجوز ن�شر ملخ�س احلكم يف جريدتني يوميتني على نفقة املحكوم عليه.

الف�سل ال�سابع
اأحكام ختامية

مادة )19( 
ُي�شِدر رئي�س املجل�س الالئحة التنفيذية لهذا القانون، بعد موافقة املجل�س، خالل �شتة اأ�شهر من 

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
كما ُي�شِدر القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

مادة )20( 
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريــــخ: 4 ذي القعدة 1438هـ
المـوافق: 27 يـوليــــــــــــو 2017م


