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 نهؼهٕو األخاللٛـخ ثبنًؼبٚٛـش انزٕػٛـخ
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ٔلذ جشٖ رأجٛهٓب ٔرغٛٛش يكبٌ ػمذْب كًب جشٖ 
انجذل انمبئى فٙ أخاللٛبد : رغٛٛش   ػُٕآَب إنٗ

                                               األثحبس
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نمذ رطٕسد انؼهٕو ثشمٛٓب انُظش٘  
ٔانؼًهٙ، ثًب ُٚؼكظ إٚجبثب أٔ عهجب ػهٗ 

انجشش ٔكبفخ انكبئُبد انحّٛـخ، ٔػهٗ  
 .يُجضاد انحؼبسح اإلَغبَٛخ يـٍ يكزغجبد



 ٔثبنشغى يـٍ انجؼذ انؼهًٙ نًغزجذاد انؼهٕو   
 ٔانزكُٕنٕجٛب، فئٌ يب ٚجت أٌ ٚحكًٓب اثزذاء    
 ْٕ انجؼذ األخاللٙ انًغزُذ ػهٗ انمٛى انذُٚٛـخ      
 ٔاألػشاف االجزًبػٛـخ ٔانًُٓٛـخ انًزؼبسف         
  .ػهٛٓب يُز انمذو    



 ٔنؼم يب َجذِ انٕٛو يٍ رطٕساد ػهًٛخ ٔرمُّٛـخ  
 حذٚضـخ ال عبثك نٓب أٔ نًضهٓب، لبيذ أعبعب ػهٗ    
 انجحش انؼهًٙ، فئٌ رنك ٚزطهت حٕاسا ثٍٛ جًٛغ    
 األطشاف راد انؼاللـخ، يـٍ انًخزظٍٛ فٙ رهك     
 انًغزجذاد انؼهًٛخ ٔانزمُٛخ ٔعجم انزٕطم إنٛٓب     
 يـٍ طشائك ثحضّٛـخ، ٔانمبئًٍٛ ػهٗ إَجبصْب يٍ    
 جٓـخ، ٔانًشاجغ انذُّٚٛـخ انًؼزًذح ٔيؤعغـبد    
  .انًجزًغ انًذَٙ انًؼُّٛخ يٍ جٓخ أخشٖ   



 ٔحزٗ ٚكٌٕ انحٕاس يزٕاصَب، فمذ ٚزطهت انحبل  
 إٚفـبد يخزظٛـٍ صمـبد يـٍ رٔ٘ انؼاللـخ ثزهك     
 انًغزجذاد، ٔيـٍ كم األطشاف األخشٖ راد    
 انؼاللخ إنٗ يشكض أٔ يشاكض لبئًخ ػهٗ أيشْب     
 .ٔػهٗ يزبثؼخ رطٕٚشْب   



َٔظشا ألٌ ٔالؼُب انٕٛو، ال ٕٚحٙ فـٙ انغبنت  
ثبنٕػٙ نذٖ انًخزظٛـٍ ٔانجبحضٛـٍ يُب ثبنمٛـى  

األخاللٛخ انزٙ حكًذ ٔرحكى يغزجذاد  
انؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ٔعجم انزٕطم إنٛٓب، فمذ 
أطجحُب يزهمٍٛ ٔيمهذٍٚ نًب ٚظذس ػٍ غٛشَب  
يٍ َزبط األثحبس ٔانزمُٛبد انؼهًٛخ فٙ شزٗ  

 .يجبالد انحٛبح اإلَغبَٛخ



  ٔعجم انذلٛمخ رفبطٛهٓب فٙ انخٕع دٌٔ حزٗ
   ػشع حزٗ أٔ انؼهًٙ، ثبنجحش إنٛٓب انزٕطم

   انذُٚٛـخ انًشاجغ ػهـٗ رفبطٛهـّ ثكم كهّ رنـك
    حزـٗ انًذَـٙ انًجزًغ يؤعغـبد يـٍ ٔغٛشْـب

   عذٚـذ سأ٘ يؼظًٓى فـٙ أٔ جًٛؼـب سأٚٓـى ٚكٌٕ
   رٕافمذ عٕاء َحْٕب، األخاللٛخ نمًُٛب ٚؤعظ ثًب
  .ال أو غٛشَب يغ



 ػهًـبء يـٍ انذٚـٍ فـٙ انًزفمٓٛـٍ َذسح إٌ
 ٔثخبطخ انؼهًٙ، انجحش يجبالد فٙ ٔيزخظظٍٛ

  انؼهٕو رشجًخ ٔغٛبة يُٓى، انضمبد األرمٛبء
 انؼشثٛـخ، انهغخ إنٗ ٔيشجؼٛبرٓب انحذٚضخ ٔانزمُٛبد

  نٓب انذاسعٍٛ غٛـش يـٍ انًؼُٛٛـٍ غبنجٛـخ حشو لـذ
 نٓى نزكٌٕ ػهٛٓب، االطالع يٍ ثٓب ٔانًزخظظٍٛ

  .ػهٛٓب ٔانجُبء يؼٓب انزؼبطٙ فٙ عُذا



 غٛش يًبسعبد رنك ػـٍ فُجى
 انًغهًٍٛ يـٍ انؼبيخ ٔرمّجم يششٔػخ،

 انٕاصع نؼؼف انًًبسعبد، نزهك
 طذسد إرا ٔثخبطخ نذٚٓى، انذُٚٙ
 .يؤرًشاد أٔ ػهًبء ػٍ ثشأَٓب فزبٖٔ



نمذ ٔسس انؼشة ٔانًغهًٌٕ انزشاس انؼهًٙ ٔاألدثٙ 
ػًٍ عجمٓى يـٍ خالل رشجًزـّ إنـٗ انهغـخ انؼشثٛـخ، 
َٔغجـٕا نٓى انفؼم فـٙ رنك دٌٔ َكشاٌ نًب لّذيـِٕ   
نإلَغبَٛـخ، ٔاجزٓذٔا فـٙ انجُبء ػهٛٓـب ٔرطٕٚشْـب، 

ٔإػبفـخ انًضٚذ ػهٛٓـب، فأصشٔا رهك انؼهٕو ٔاٜداة، 
َٔشأد َٓؼخ ػهًٛخ ال عبثك نًضهٓب، خذيذ  
اإلَغبَٛخ جًؼبء اَطاللب يٍ إَغبَٛخ ٔػبنًٛخ 

  .اإلعالو ٔاعزٛؼبثّ نكم  انمٕيٛبد ٔاألدٚبٌ



ٔإٌ نذُٚب يٍ انشٕاْذ ٔانًشاجغ يًب 
كزجّ انغهف أَفغٓـى ٔيًـب كزجـّ 

انخهف ػُٓـى يـٍ ػشة ٔيغهًٍٛ 
ٔغٛشْى، يًب رضخش ثٓب انًكزجبد 

  .فٙ شزٗ ثمبع األسع



َٔحـٍ انٛـٕو ثحبجـخ نزأكٛـذ لٛبيُـب 
ثفشع رؼهى انؼهٕو انُبفؼخ نزحمٛك يمبطذ 

انششٚؼخ اإلعاليٛـخ، ال يـٍ أجـم 
انًُبفغـخ أٔ انزؼبنـٙ ػهـٗ انغٛـش، ٔإًَب 

  .ألجم انمٛـبو ثًب ال ٚزى انٕاجت إال ثـّ



كًب أٌ انٕاجت ٚفشع ػهُٛب أٌ َؼغ كم يب يٍ 
شأَـّ أٌ ٚحكى طشائـك انجحش انؼهًـٙ ٔأْذافـّ 

َٔزـبئجـّ، يـٍ لٛـى أخاللٛـخ ال رزؼـبسع يـغ 
انُظٕص انششػٛخ ٔانًٕسٔصبد االجزًبػٛخ ثًب 

ٚحمك يظهحخ اإلَغبٌ ٔٚحفظ كشايزّ ٔٚحمك 
  .حشٚزّ، ٔدٌٔ رؼّذ ػهٗ أ٘ كبئٍ حٙ آخش



إٌ ٔػغ انًؼبٚٛش األخاللٛخ نهؼهٕو انزكُٕنٕجٛب  
يـٍ يُظـٕس إعاليـٙ ٔانزٕػٛـخ ثٓـب ال ٚؼُـٙ  

ثبنؼشٔسح أَُـب َشفغ كم يـب رـّى ٔػؼـّ  
يـٍ يؼبٚٛش أخاللٛخ ػبنًٛخ، ٔإًَب نزٛغٛش  

األيشػهٗ انغبػٍٛ نًؼشفخ حكًٓب انششػٙ، 
 ٔانًغبًْخ فٙ إصشاء انجبحضٍٛ ٔانًٓزًٍٛ ثٓب،  



ٔنزكٌٕ ثبػضب ػهـٗ انحٕاس ثٍٛ جًٛغ  
األطشاف يـٍ يخزهف انضمبفـبد ٔانًؼزمذاد  

ػهـٗ يغزٕٖ انؼبنـى، يـغ رغهٛـى كم يجزًـغ  
يـٍ انًجزًؼـبد اإلَغبَٛخ ثحك غٛشِ فٙ 

رجُٙ لًّٛ انخبطخ ثّ فٙ يجزًؼّ، ْزا إٌ  
 .رؼزس اإلجًبع انؼبنًٙ ثشأَٓب



ٔيٍ األيضهخ ػهٗ يغزجذاد انؼهٕو  
ٔانزكُٕنٕجٛب انخالفّٛـخ فـٙ انغبٚخ ٔانٕعٛهخ،  
ٔرنك ػهٗ عجٛم انًضـبل ال انحظش، انزـٙ  
رزطهت ٔػـغ يؼبٚٛـش أخاللٛخ يٍ يُظٕس  

  :إعاليٙ ٔيٍ صّى انزٕػٛخ ثٓب، يب ٚهٙ



آخزٍٚ ثؼٍٛ اإلػزجبس انمبػذح انششػٛخ 
انزٙ رُض ػهٗ أٌ طحخ األثذاٌ 
يمذيخ ػهٗ طحخ األدٚبٌ، ٔدٌٔ 

إَكبس نالخزالف ثشأَٓب، أٔ نحك انغٛش 
فٙ ٔػغ يؼبٚٛشِ انخبطخ ثّ 

  :ٔرطجٛمٓب



إجٓبع انحبيم . أ 
اإلجٓبع انؼالجٙ )

ٔاإلجٓبع نغٛش 
،(غبٚبد انؼالط

    



اإلخظبة  . ة 
انظُبػٙ ٔأطفبل  
األَبثٛت، ٔانشحى  

انًغزؼبس  
Surrogate 

mother .  



 االعزُغبخ . ط
  .انجزػٛخ ٔانخالٚب



 .انجُٕٛو انجشش٘. د 



ْـ ػذو إجشاء اإلَؼبػ انمهجٙ انشئٕ٘ نهًٛئٕط 
  .يٍ شفبئٓى



  .انمزم ثذافغ انشفمخ ٔاالَزحبس ثًغبػذح انغٛش. ٔ 



   

 .َمم األػؼبء ٔصساػزٓب. ص 



 .انًٕد انذيبغٙ. ح 



إجشاء األثحبس انؼهًٛخ . ؽ 
دٌٔ  )ػهٗ اإلَغبٌ ٔانحٕٛاٌ 

اعزغالل نًٕاطُٙ انذٔل 
  (.انفمٛشح



رمذٚى انخجشاد انؼهًٛخ ٔانزمُٛخ . ٘ 
نزؼزٚت انغجُبء ٔانًٕلٕفٍٛ  

ٔاألعشٖ، الَزضاع اػزشافبرٓـى أٔ 
  .نًؼبلجزٓـى جغذٚـب أٔ  َفغٛب



ٔرزًضم انغجم انالصيخ نٕػغ  
ٔرؼضٚض انزٕػٛخ ثبنًؼبٚٛش  
األخاللٛخ نهؼهٕو ٔانزمبَخ  

  :انًغزجذح، فئَُٙ ألزشح يب ٚهٙ



رأعٛـظ يشكـض يزخظض ثًٕػٕػـبد انؼهٕو  .  1
ٔانزمبَـخ ٔأخاللٛبرٓب، ٚكـٌٕ يمشِ فـٙ إحذٖ  

، ٚكـٌٕ حهمـخ (اإلعٛغكٕ)جبيؼبد دٔنخ انًمش 
ٔطم ثُٛـّ ٔثٛـٍ انجبيؼـبد  األخشٖ ٔكبفخ 

انًؼٍُٛٛ فٙ انذٔل األػؼبء ٔغٛشْب، ٚمٕو        
ػهٗ رُفٛز كبفخ انُشبطبد راد انؼاللخ ٔيزبثؼزٓب  

 .ٔيزبثؼخ جًٛغ انًشبسكٍٛ ٔانًؼٍُٛٛ فٛٓـب



حظش رٔ٘ انكفبءاد ٔانخجشح يـٍ .  2
يخزهف االخزظبطـبد انؼهًٛـخ 

ٔانًشجؼٛـبد انذُٚٛـخ ٔيؤعغبد انًجزًغ 
انًذَٙ، ٔيـٍ رٔ٘ االْزًـبو ثأخاللٛـبد 

  .انؼهـٕو ٔانزمبَـخ ٔانجحش انؼهًٙ



رشكٛم فشق يزخظظخ .  3
ثًٕػٕػبد انؼهٕو ٔانزمبَخ  

 .ٔأخاللٛبرٓب، رزجغ انًشكض



رٕفٛش انًشاجغ انًزؼهمخ .  4
ثًٕػٕػبد انؼهٕو ٔانزمبَخ 

ٔأخاللٛبرٓب، لذًٚٓب ٔحذٚضٓب، 
 .ٔرشجًخ يب ٚهضو يُٓب



انزٕاطم انًغزًش .  5
ٔانًجبشش يغ يشاكض انجحش 

انؼهًٙ فٙ  شزٗ أَحبء انؼبنى 
 .ٔانزحبٔس يؼٓب



إطذاس يجهخ ػهًٛخ .  6
يزخظظخ ثأخاللٛبد 

 .انؼهٕو ٔانزمبَخ



ػمذ ٔسػ نزذسٚت .  7
يذسثٍٛ نهمٛبو ػهٗ رذسٚظ 

 .  أخاللٛبد انؼهٕو ٔانزمبَخ



ػمذ يؤرًشاد َٔذٔاد .  8
نهزٕػٛخ   يحهٛخ ٔإلهًٛٛخ ٔدٔنٛخ

 .ثأخاللٛبد انؼهٕو ٔانزمبَخ



انؼًم ػهٗ رؼشٚت انزؼهٛى  .  9
فٙ انكهٛبد انطجٛخ ٔانظحٛخ  

  .ٔالزشاٌ رنك ثبنزشجًخ



رؼضٚض رذسٚظ أخاللٛبد .  10
انؼهٕو ٔانزمبَخ نكبفخ طهجخ  

انًذاسط ٔانجبيؼـبد، ٔإدخبنٓب  
  .فـٙ كبفـخ يٕادْى انذساعٛخ



رشجٛـغ رؼهٛـى اإلَـبس فـٙ انًجبالد  .  11
طجٛجبد ٔيًشػبد، )انطجٛـخ ٔانظحٛـخ 
، ٔغٛشًْب يٍ انؼهٕو  (ٔفُّٛـبد أشؼـخ يضال

األخشٖ راد انؼاللخ، نهًشبسكخ فٙ 
األثحبس انؼهًٛخ ٔانًغبًْخ فٙ ٔػغ رهك  

  .انًؼبٚٛش ٔانزٕػٛخ ثٓب



ى دائًب  ـٍ انزغهٛـذ يـب، فئَّ ال ثـٔخزبي
خ االخزالف فٙ انًؼبٚٛش األخاللٛخ،  ـثئيكبَٛ

ٗ  ـغ األطشاف، حزـٍ جًٛـثشغى انزحبٔس ثٛ
  انجهذ ٍ انٕاحذ، ٔأثُبءـبء انذٚـٍ أثُـثٛ

انٕاحذ، ٔنكٍ األْى فٙ رنك كهّ ْٕ االنزضاو  
 .ػهّٛ ثًب رزفك األغهجٛخ



شكشًا إلطغبئكى  
ٔانغالو ػهٛكى ٔسحًخ  

 اهلل ٔثشكبرّ


