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  مقترح قانون 

 يتعلق بتنظيم إلايقاف الطبي للحمل

*** 

 بيان ألاسباب

*** 
منظومة متكاملة من  1122ية ل الدستور أقرت الوثيقة 

تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون  ،الحقوق والحريات

هذه الحقوق  ةتوسيع مجال ممارسو واملؤسسات، 

والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق منها  الفردية ،والحريات

إلانسان، ويرسخ قيم الوطنية واملواطنة الحقة، الايجابية 

 واملنتجة.

حق باعتباره الفي صلب هذه الحقوق،  في الحياةويأتي الحق 

على  الدستور  (. كما نص11 الفصللكل إنسان )ألاول 

ضرورة تعبئة جميع الوسائل املتاحة لتسهيل ولوج 

لخدمات الصحية، وتوفير إلى ااملواطنات واملواطنين 

الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية 

(، 12 الفصلوالحماية الاجتماعية والتغطية الطبية )

في وضعية هة لألشخاص وضع وتنفيذ سياسات موجو 

والحرص على الوقاية من الهشاشة لدى فئات إعاقة، 

 (.13 الفصل) .معينة من النساء وألامهات وألاطفال

 يةبأهمقناعتنا  هذه املرجعية الدستورية، ومن انطالقا منو 

ي تناغم فللتحوالت املجتمعية،  الايجابية يةلتشريعا املواكبة

ة التي تشهدها مختلف تام مع التطورات العلمية والصحي

صبو ننتقدم بهذا املقترح قانون الذي  مجاالت الحياة، فإننا

من خالله إلى الحد من ظاهرة إلاجهاض السري املنتشرة 

بشكل كبير في بالدنا، إذ تشير إلاحصائيات التي يقدمها 

املختصون في هذا الباب إلى إجراء املئات من حاالت 

وغير سليمة تشكل  إلاجهاض يوميا، في ظروف عشوائية

خطرا على صحة املجهضات، ناهيك عن عدد مهول من 

حاالت املواليد املهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو 

، وتسجيل حاالت من ترمى أشالؤهم في حاويات ألازبال

 .جرائم الشرف والانتقام

ونقترح كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها 

ي قانون ترخيص أو إذنتشريعيا في حاالت معينة بناء على 

دقيقة، في انسجام وإجراءات  صارمةمحددة و شروط وفق 

 1122 ماي21 في املرفوعة إلى جاللة امللكتام مع التوصية 

بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية 

مختلف مكونات املجتمع وشملت  ،الحقوقيةو  ائيةوالقض

والتي اتجهت إلى السماح ، إلاجهاض موضوعاملغربي حول 

 .بالتوقيف إلارادي والطبي للحمل في حاالت معينة

ومن خاللها  حماية املرأة الحاملويستهدف هذا املقترح 

في صلب املنظومة القانونية املنظمة ألاسرة ووضعهما 

دها التي يشهلتحوالت العلمية تام ل في استحضار لصحة، ل

املهنيين والقوى الحية املناضلة  تطلعاتول املجال الطبي،

تجاوز ق في أفوامللتزمة بالقضايا العادلة واملنصفة للمجتمع، 

 كما هو منصوص عليه فيجهاض فهوم إلا النظرة الضيقة مل

"الجنايات والجنح ضد نظام ألاسرة املتعلق بالباب الثامن 

الفصول ) ،مجموعة القانون الجنائي " منق العامةوألاخال 

التضحية " 2411 (، والتي ال تعتبر منذ324الى  334من 

 ."ألام في ظروف معينة جريمةوصحة بالجنين إلنقاذ حياة 

 وقد استندنا ونحن نصوغ مقترحنا هذا على مجمل التطورات

التي يعرفها املجال الطبي، وحرصنا أن يكون منسجما العلمية 

دوليا، وقاربناه من وجهة نظر  ألاطر القانونية املقارنةقدم تمع 

ة والصحيمندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية 

انونية الوطنية الق الترسانة نتطلع أن نعزز بهو  والحقوقية،

قانون كال ،بالدنا املتعلقة باألخالقيات البيوطبية التي تبنتها
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 ،البشري وأخذه واستخدامه املتعلق بالتبرع بالدم 11.43 رقم

املتعلق بالتبرع باألعضاء وألانسجة  21.44القانون رقم و 

املتعلق باملساعدة  23.31قانون ، والالبشرية وأخذها وزرعها

على  ؛ وهي قوانين جاءت من أجل الجوابالطبية على إلانجاب

في ية والدينالقيمية ألاخالقية و  بالجوانب التي تتعلقألاسئلة 

العلوم  الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها

 الطبية والوراثية والبيولوجية.

ه املنظمة تاملفهوم الذي قدمفي إطار املقترح  ذاه ندرجيكما 

لي "حالة رفاه بدني وعق الصحة بأنهاوالتي عرفت  ،العاملية للصحة

التقرير الثاني للجنة في انسجام مع خالصات ""، واجتماعي كامل

ألامهات الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات 

لإلجهاض املضاعفات السلبية حول " 1121 لسنة باملغرب"

ملنظمة  21الدورة  صياتو "، وتفعيال لتعلى النساء السري 

خاصة  استراتيجية، التي تبنت (1113ماي )لصحة العاملية ا

خمس أولويات في تحقيق والتي تهدف الى  ،إلانجابيةبالصحة 

ومن بينها القضاء النهائي على  ،مجال الصحة إلانجابية والجنسية

مع انشغاالت  اتجاوبكما يأتي ظاهرة إلاجهاض غير املأمون، 

املواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية بخصوص القضايا 

بي "إلايقاف الط عالامر الذي يتطلب التعامل ماملجتمعية الراهنة، 

إطار احترام تعاليم الدين إلاسالمي الحنيف، بما  " فيللحمل

يتماش ى مع التطورات التي يعرفها املجتمع املغربي، ويراعي وحدته 

 وتماسكه.

فإن هذا املقترح قانون يهدف إلى وضع  ،ومن هذا املنطلق

 "الطبي للحمل ل "إلايقافالقانوني الجيد  التأطير مقومات 

 خالل: وذلك من

الطبي للحمل"،  إلايقاف"ب  إفراد نص قانوني خاص -

وإدراجه  من مجموعة القانون الجنائي وإخراجه

 للمواطناتألاخالقيات البيوطبية قوانين ضمن 

 ؛واملواطنين

وفيات ألامهات الناجمة على إلاجهاض الحد من  -

من العمل في إطار قانوني  ءوتمكين ألاطبا ،السري 

شفاف للقيام بعمليات إلايقاف الطبي للحمل بشكل 

 ؛يحترم مقومات السالمة الصحية

 تحديد مفهوم "إلايقاف الطبي للحمل"؛ -

 ()ة الطبي للحمل طبيب باإليقافضرورة ان يقوم  -

وان يتم في املؤسسات الصحية  )ة(، مؤهل

مع ضمان  ،ومستشفيات القطاع العام والخاص

صحية وكذا إلاجراءات متطلبات الرعاية والسالمة ال

 الصارمة؛

لحاالت والقواعد والشروط وإلاجراءات التي اتحديد  -

 يتم فيها "إلايقاف الطبي للحمل"؛

 ،التنصيص على ضرورة احترام الكرامة إلانسانية -

وسالمته البدنية  والحفاظ على حياة الفرد

واحترام سرية البيانات  اته،والنفسية وخصوصي

في حاالت إلايقاف  الواجب مراعاتها الشخصية

 الطبي آلامن للحمل؛

النص على عقوبات مشددة في حالة مخالفة  -

 .املقتضيات املؤطرة لإليقاف الطبي للحمل

 ةن مادو أبواب وعشر  ةولهذا فان هذا املقترح ينتظم في أربع

 :على الشكل التالي

 ؛أحكام العامة: الباب ألاول  -

 حاالت وإجراءات "إلايقاف الطبي: الباب الثاني -

 للحمل"؛

 ب؛لعقوباا الباب الثالث: -

 .مقتضيات انتقالية وختامية: الباب الرابع -
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 مقترح قانون 

 يتعلق بتنظيم إلايقاف الطبي للحمل

*** 

 الباب ألاول 

 احكام عامة
 

 1املادة 

ال يمكن القيام "باإليقاف الطبي للحمل"، إال وفق 

 هذا القانون  جراءات الواردة فيالقواعد والشروط وإلا 

التي  الحاالت، وفي والنصوص التنظيمية املعتمدة لتطبيقه

فيها تبعا لكل وضعية من الوضعيات، الوارد به يرخص 

 أدناه. 11إلى  7تحديدها وتفصيلها في املواد من 

 2املادة 

يرمي هذا القانون إلى تحديد متطلبات السالمة الطبية 

ف الطبي آلامن إلايقا"الواجب مراعاتها في جميع حاالت 

، وكذا الشروط الواجب توفرها واملساطر الواجب "للحمل

 إتباعها. 

 3 املادة

ال يمكن أن يمارس "إلايقاف الطبي للحمل"، إال في   

إطار احترام تام وكامل لكرامة إلانسان والحفاظ على حياته، 

وسالمته الجسدية والنفسية وخصوصيته، فضال عن احترام 

 صية املتعلقة به. سرية البيانات الشخ

 4املادة 

لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص املعتمدة 

 لتطبيقه يراد بـ:

"إلايقاف الطبي للحمل" هو القيام بإنهاء طبي للحمل 

عن طريق العالجات الطبية أو الجراحية حسب آلاجال 

 .أدناه املنصوص عليهااملفصلة في كل حالة من الحاالت 

إال " إلايقاف الطبي آلامن للحملب" ال يمكن أن يقوم

 طبيب مؤهل.

 5املادة 

يحدد بقرار تنظيمي للسلطة الحكومية املكلفة 

بالصحة، وبعد استشارة هيئة ألاطباء نموذج السجل الخاص 

 الذي يتعين مسكه من قبل منشأة أو مؤسسة صحية عمومية

 يحتمل أو خاصة إلجراء عمليات "إلايقاف الطبي للحمل" أو

 هذه العمليات. بها تجرى  أن

يحدد بقرار تنظيمي للسلطة الحكومية املكلفة 

بالصحة، وبعد استشارة هيئة ألاطباء نموذج املوافقة 

املستنيرة التي يتعين إلادالء بها قبل إجراء "إلايقاف الطبي 

 للحمل". 

 6 املادة

يتعين على كل طبيب يقوم بعمليات "إلايقاف الطبي 

 : أن للحمل"

 أعاله الخامسةيسجل في السجل املشار إليه في املادة  -

  ؛إلايقاف الطبي للحمل" عملية"

 م سرية املعلومات الشخصية للمريض؛حتر ي -

يحصل إجباريا على املوافقة املستنيرة قبل إجراء  -

"إلايقاف الطبي للحمل"، مع مراعاة وضعية املرأة، وضرورة 

ة ملرضية ووضعيتمكينها من املعلومات املتعلقة بحالتها ا

الجنين واملخاطر التي قد تترتب عليهما في حالة القيام أو عدم 

 القيام بهذه العملية.

 11إلى  7يتم حفظ جميع الوثائق املشار إليها في املواد  -

 أدناه في امللف الطبي للحامل.
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وفي جميع الحاالت يتوقف إجراء "إلايقاف الطبي 

 لهذه العملية. للحمل" على قبول أو رفض املرأة الحامل

 

 

 

 الباب الثاني 

 حاالت وإجراءات إلايقاف الطبي للحمل
 

 7املادة 

يؤذن "باإليقاف الطبي للحمل"، إذا كان استمرار الحمل 

 يهدد حياة املرأة الحامل، وذلك حسب الترتيبات التالية: 

يجرى "إلايقاف الطبي للحمل" في مؤسسة صحية  -

 عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل.

يجب على الطبيب املعالج الذي يتلقى حالة مستعجلة  -

تستوجب الضرورة امللحة إنقاذ حياة الحامل، أن يتخذ فورا 

قرار باإليقاف الطبي للحمل مع ضرورة تقديم تفسير للحالة 

 الطبية التي استوجبت ذلك.  

ويتعين عليه أن يبلغ إلادارة التي يمارس فيها بذلك، وأن  -

 لف الطبي للحامل.يضمن هذا القرار بامل

ال يشترط موافقة مستنيرة للحامل إذا لم يكن من املمكن  -

 توقيعها من قبلها قبل اجراء عملية "الايقاف الطبي للحمل".

ويؤذن "باإليقاف الطبي للحمل" كذلك، عندما يهدد  -

حياة املرأة الحامل املصابة بمرض خطير،  الحملاستمرار 

بعد موافقة مستنيرة من املرأة الراشدة، ولجنة متكونة من 

طبيبين على الاقل، أحدهما متخصص في أمراض النساء 

وآلاخر أخصائي في ألامراض التي تهدد حياة الحامل. وبالنسبة 

للقاصر الحامل فيتعين الحصول على موافقة مستنيرة من 

 دين أو الوص ي الشرعي.أحد الوال

تحدد بنص تنظيمي تتخذه السلطة الحكومية املكلفة 

بالصحة قائمة ألامراض الخطيرة التي تستوجب تطبيق 

 مقتضيات هذه املادة.

 8 املادة

يؤذن "باإليقاف الطبي للحمل"، إذا كان استمرار الحمل 

للخطر  ،سواء كانت راشدة أو قاصرا ،يعرض صحة املرأة

بسبب مرض أو حالة مثبتة طبيا، ويتم هذا إلايقاف وفق 

 إلاجراءات التالية؛

مرفق بموافقتها املستنيرة  تتقدم املرأة الحامل بطلب -

املكتوبة، وموقعة من قبل الزوجين أو املرأة غير املتزوجة. 

فيتعين أن يرفق الطلب بموافقة  ،وبالنسبة للقاصر الحامل

 ين أو الوص ي الشرعي.مستنيرة من أحد الوالد

يجرى "إلايقاف الطبي للحمل" في منشأة أو مؤسسة  -

صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، بعد 

موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثالثة أطباء 

من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء  ،على ألاقل

رأة ها املناثنين متخصصين في ألامراض التي تعاني مطبيبين و 

الحامل. على أن يتم هذا إلايقاف الطبي للحمل، قبل مرور 

 أعاله. 6تسعين يوما من الحمل، مع مراعاة مقتضيات املادة 

تحدد بنص تنظيمي لوزير الصحة قائمة ألامراض التي 

 تستوجب تطبيق مقتضيات هذه املادة.

 9 املادة

يسمح "باإليقاف الطبي للحمل"، إذا كان ناتجا عن 

زنا املحارم، أو إذا كانت الفتاة الحامل قاصرا،  اغتصاب أو 

 وذلك وفق الترتيبات التالية:  

يجرى "إلايقاف الطبي للحمل" في منشأة أو مؤسسة  -

صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، قبل 

 تسعين يوما من الحمل.

ويتعين على املرأة ضحية الاغتصاب أو زنا املحارم أن  -

رف مرفقا بتصريح بالشرف مصادق املش تقدم طلب للطبيب

عليه من طرف املصالح املختصة، وإذا كانت قاصرا، يجب 

 أن يضاف للتصريح توقيع أحد الوالدين أو الوص ي الشرعي.

تقدم نسخة من التصريح للضحية ملتابعة إلاجراءات  -

 القضائية، ويحتفظ بنسخة أخرى في امللف الطبي.

يجب أن تقدم للمرأة وثيقة تتضمن جميع املعلومات  -

وإلامكانيات القانونية املتعلقة بمستقبل ومصير الطفل الذي 

قد يولد، إذا لم يتم "إلايقاف الطبي للحمل"، كالكفالة أو 
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الاعتراف باألبوة، كما يتعين إخبارها باملضاعفات املحتملة في 

 إلايقاف الطبي للحمل". »حالة 

قاف الطبي للحمل إال بعد توقيع على وثيقة ال يتم إلاي -

املعلومات من قبل املرأة الراشدة أو الوص ي الشرعي، 

وبالنسبة للقاصر يقدم الطلب من أحد الوالدين أومن طرف 

 الوص ي الشرعي، ويتعين تضمينها في امللف الطبي.

وفي جميع ألاحوال ال يتم إلايقاف الطبي للحمل إال بعد  -

مية للتفكير والتشاور، والتي يجب أال تقل مرور الفترة إلالزا

 عن ثالثة أيام.

يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالشرف، 

 واملوافقة املستنيرة الواردة في هذه املادة.

 11 املادة

يؤذن "باإليقاف الطبي للحمل"، إذا كانت املرأة الحامل 

تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير 

ع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع متوافقة م

العالج كالتناول إلاجباري لألقراص التي قد تكون لها أضرار 

 على الجنين، ويتم الايقاف على النحو التالي: 

يجرى "إلايقاف الطبي للحمل" في منشأة أو مؤسسة  -

صحية عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل، بعد 

تتألف من ثالثة أطباء موافقة لجنة متعددة التخصصات 

على ألاقل من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء 

واثنين على ألاقل من املتخصصين في ألامراض العقلية 

والنفسية للمرأة الحامل، ويتعين أن يتم إلايقاف داخل مدة 

 أقصاها تسعين يوما من تاريخ بدأ الحمل.

دة أو شيقدم الطلب واملوافقة مستنيرة من قبل املرأة الرا -

زوجها أو الوص ي الشرعي، وبالنسبة للقاصر يقدم الطلب من 

 أحد الوالدين أومن طرف الوص ي الشرعي.

تحدد بنص تنظيمي لوزير الصحة، قائمة ألامراض التي 

 تستوجب تطبيق مقتضيات هذه املادة.

  11 املادة

يسمح ب"إلايقاف الطبي للحمل"، في حالة ثبوت إصابة 

الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعالج وقت التشخيص، 

أو إذا كان هناك احتمال كبير أن يولد املولود بتشوهات خطيرة 

يتم هذا وفق الشروط غير قابلة للعالج وقت التشخيص، و 

 التالية:

ؤسسة يجرى "إلايقاف الطبي للحمل" في منشأة أو م -

صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، بعد 

موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثالثة أطباء 

على ألاقل من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء 

واثنين على ألاقل من املتخصصين في ألامراض التي تهدد 

 مائة مرور صحة الجنين، ويتعين أن يتم إلايقاف قبل

الحمل، مع مراعاة الحاالت التي يتم فيها  من يوما وعشرين

التشخيص متأخرا. ويتعين على هذه اللجنة أن تضمن هذا 

 القرار بامللف الطبي للجنين.

يقدم الطلب بعد تقديم موافقة مستنيرة من قبل املرأة  -

يقدم من  ، فإن الطلبالراشدة وزوجها، وبالنسبة للقاصر

 أحد الوالدين أو من طرف الوص ي الشرعي. 

تحدد بنص تنظيمي لوزير الصحة قائمة ألامراض التي 

 تستوجب تطبيق مقتضيات هذه املادة.

 الباب الثالث

 العقوبات
 

 12املادة 

 وغرامة من سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب

شخص غير مؤهل أوقف حمل  كل درهم، 20.000 إلى 2.000

كذلك  أنها أو يظن حامل امرأة حاول إيقاف حمل أو امرأة

 أو عقاقير أو شراب بواسطة طعام أو ذلك كان سواء برضاها،

 .وسيلة أخرى  أي أو عنف أو تحايل

 أعاله ألاولى الفقرة في إليها املشار ألافعال ارتكبت إذا

 خمس إلى سنة من الحبس تكون  العقوبة فإن رضا املرأة، بدون 

  .درهم 50.000 إلى 5.000 من والغرامة» سنوات

إلايقاف غير الطبي للحمل موت املرأة فإن وإذا نتج عن 

 من وغرامة عشر سنة خمسة إلى عشر من العقوبة هي السجن

 درهم. 100.000 إلى 10.000
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 13 املادة

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 

حاول إيقاف  أو درهم كل طبيب أوقف حمال 02222إلى  0222

دون الحصول على كذلك،  أنها يظن أو حامل امرأة حمل

موافقة مستنيرة من املرأة الحامل إذا كانت راشدة، أو على 

موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوص ي الشرعي بالنسبة 

 11و 12 9، 8، 7للقاصر الحامل، املنصوص عليها في املواد 

 أعاله.

 14املادة 

طبيب  درهم كل 100.000 إلى 10.000 من يعاقب بغرامة

 أنها يظن أو امرأة حامل حاول إيقاف حمل أو أوقف حمل

كذلك، دون الحصول على موافقة اللجنة متعددة 

 أعاله. 11و 12، 8، 7التخصصات املنصوص عليها في املواد 

 15املادة 

درهم كل طبيب  12222إلى  0222يعاقب بغرامة من 

لم يحصل على وثيقة املعلومات موقعة من قبل املرأة الحامل 

الحمل دون احترام الفترة إلالزامية للتفكير أو قام بإيقاف 

 أعاله. 9والتشاور املشار إليهما في املادة 

 16املادة 

درهم كل طبيب  12222إلى  0222يعاقب بغرامة من 

لم يبلغ إلادارة التي يمارس فيها بقرار إلايقاف الطبي للحمل، 

 أو لم يضمن هذا القرار بامللف الطبي للحامل.

 17املادة 

 درهم، على» 100.000 إلى 10.000 من بغرامة يعاقب

 أعاله، ويعتبر 5املنصوص عليه في املادة  السجل مسك عدم

 املؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة مسؤوال مدير

 .السجل هذا مسك عن شخصيا

 

 

 18املادة 

درهم كل طبيب  52222الى  5222يعاقب بغرامة من 

على التصريح قام "إلايقاف الطبي للحمل" دون الحصول 

بالشرف مصادق عليه من طرف املصالح املختصة، مضاف 

إليه توقيع أحد الوالدين أو الوص ي الشرعي بالنسبة للقاصر 

 أعاله. 9املشار إليه في املادة 

 الباب الرابع 

 مقتضيات انتقالية وختامية
 

 19 املادة

املتعلق باإلجهاض،  446ينسخ الاستثناء الوارد في املادة 

 1.59.411من الظهير الشريف رقم  458إلى  449واملواد من 

( 1960نونبر  06) 1180جمادى الثانية  08الصادر في 

باملصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما وقع تتمميه 

 وتغييره،

 21 املادة

ن تاريخ نشره في يدخل هذا القانون حيز التنفيذ م

الجريدة الرسمية، ويتعين على السلطات الحكومية املكلفة 

بوزارة الصحة إصدار النصوص التنظيمية املشار إليها في 

املواد أعاله، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول 

 هذا النص حيز التنفيذ.


