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من جمادى اآلخرة  33صادر في  3131-40 قرار مشترك لوزير العدل و وزير الصحة رقم
  61-89من القانون رقم  42بتطبيق المادة ( 4440يوليو  41) 3041

 باألعضاء و األنسجة البشرية و أخذها و زرعها المتعلق بالتبرع

 وزير العدل،
 وزير الصحة،و 

لق بالتبرع باألعضاء و األنسجة البشرية      و المتع 61-89بناء  على القانون رقم   -
من  61بتاريخ       6-88-809أخذها و زرعها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه ؛ 82( و خاصة المادة 6888أغسطس  82) 6280جمادى األولى 
 (8008أكتوبر  8) 6281شعبان  8 الصادر في 8-06-6121و على المرسوم رقم  -

المتعلق بالتبرع باألعضاء و األنسجة البشرية و أخذها و  61-89ون رقم بتطبيق القان
 منه ؛ 80زرعها، و خاصة المادة  

 و بعد استطالع رأي المجلس االستشاري لزرع األعضاء البشرية. -

 
 قــررا ما يلي :

 
تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المركز لزوما يمسك  : المادة األولى

و الخاص المعتمد سجل خاص بعمليات زرع األعضاء البشرية  اإلستشفائي العام
و المرسوم              61-89من القانون رقم  82المنجزة في  مركزه طبقا لمقتضيات المادة 

 منه و المشار إليهما أعاله. 80خاصة المادة  8-06-6121رقم 
 

ترا و أن يبلغ سنتيم 10سنتيمترا و عرضه  10يكون طول السجل يجب أن  :  2المادة 
و يؤشر عليها من طرف  20إلى  6صفحة. ترقم الصفحات من  20عدد صفحاته 

أن يستجيب  مضمون  و شكل الطبيب مدير المركز االستشفائي السالف الذكر. يجب 
 السجل للنموذج المرفق بهذا القرار.
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أكد من : يجب على مدير المركز اإلستشفائي العام و الخاص المعتمد أن يت 3المادة  
 موافقة المريض أو عائلته أو ممثله القانوني على عملية زرع العضو أو النسيج.

 يجب أن يكون التصريح بالموافقة مطابقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
  

: يجب على مدير المركز اإلستشفائي العام أو الخاص المعتمد عرض السجل  4المادة 
رئيس المحكمة اإلبتدائية ير عليه من طرف المشار إليه أعاله، شهريا قصد التأش

 من طرفه لهذا الغرض. عين المختصة محليا أو القاضي الم
البيانات و التصاريح التي يتضمنها سجل المركز المذكور أعاله لزوما  و يبلغ المدير
 إلى وكيل الملك لدى المحكمة اإلبتدائية المشار إليها أعاله.فور تسجيلها 

 
جميع البيانات و التصاريح المضمنة في السجل المذكور و السجل تحفظ  : 5المادة 

تحت مسؤولية الطبيب  ،أسفله 1نفسه بعد ملئه و كذا البطاقة المشار إليها في المادة 
 مدير المركز اإلستشفائي المعني.

 
الطبيب مدير المركز اإلستشفائي المعني، ال يسمح باإلطالع على باستثناء  : 6المادة 
، إال من هذا القرارالمشار إليه في المادة األولى المركز االستشفائي المعتمد سجل 

أخذ األعضاء و األنسجة عين لهذا الغرض في قواعد حسن إنجاز عمليات للطبيب الم
 . و حفظها و نقلهاالبشرية و زرعها 

تدون كل عمليات االطالع المذكورة في بطاقة تتضمن على وجه الخصوص اإلسم  
 ي و الشخصي و صفة المطلع و الهدف من االطالع و تاريخه.العائل

 
يسند إلى مديري المراكز اإلستشفائية العامة و الخاصة المعتمدة تنفيذ  :  : 7المادة 

 هذا القرار الذي  ينشر في الجريدة الرسمية.
 (2004يوليو  22) 1425من جمادى اآلخرة  11 و حرر بالرباط                    

 

 زير العدل                                                وزير الصحةو     
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 وزاة الصحة
 المركز االستشفائي .....................

 مستشفى ................................
 

 تصريح بموافقة المريض أو عائلته أو ممثله 
 القانوني من أجل زرع عضو أو أعضاء أو نسيج بشري

 

 ....... ...........وقع أسفله.........................................................أنا الم
 .............................................................(1)رقم بطاقة التعريف الوطنية 

  ...........السن ..........................................................................
 ....الساكن ب ............................................................................
 ...رقم الدخول للمستشفى .................................................................

 ...........................عالقة القرابة ..................................................
 

 أشهد أنه تم إخباري بأن : 
 (2)النسيج( التالي : )حالتي الصحية تستوجب زرع العضو  -
أن حالة صحة السيد)ة( ....................... تتطلب زرع العضو)النسيج(      -

 .........: ............................................................... (*)التالي 

 و كذا بجميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية. -
 

 .(2) أصرح بموافقتي من أجل زرع العضو أو )النسيج(
 حررب........ بتاريخ...................

 إمضاء الطبيب مدير المركز اإلستشفائي ::                أو إمضاء الممثل القانوني  إمضاء المريض
 
 

 سؤول عن عملية الزرع :إمضاء الطبيب الم   
           

 
 أو أي وثيقة رسمية أخرى    (1)
                                         يتم التشطيب على ما ال فائدة فيه   (2)


