
 م7991( لسنة  8 - 71قرار مجلس النواب رقم ) 

 م93( لسنة 23بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 بشأن مزاولة المهن الصحية  

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 بعد االطالع على  دستور الجمهورية اليمنيـة . -

 م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 7991( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

م بشرأن 7993( لسرنة 23وبناًء على المداولة التي أجراها المجلس حول القررار الجمهروري  بالقرانون رقرم ) -

 مزاولة المهن الصحية .

 )أقر مجلس النواب ما يلي(

عشرة من الفترة األولى للردورة الثانيرة مرن دور االنعقراد السرنوي ( : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية 7مادة )

م علرى القررار الجمهروري بالقرانون رقرم 1/73/7991هرـ الموافرق 31/1/7171الرابع المنعقدة بتراري  

 م بشأن مزاولة المهن الصحية .7993( لسنة 23)

 ية. ( :  يعمل بهذا القرار من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسم3مادة )

 بصنعاء -صدر بمجلس النــــــواب 

 هـ7171/رجــــــب/31بتاري    

 م7991/ديسمبـــر/  1الموافق   

 عبد هللا بن حسين األحمر 

 رئيـس مجلس النــــواب 

 

 

 

 

 

 

 

 م7993( لسنة 23القرار الجمهوري  بالقانون رقم )



 بشأن مزاولة المهن الصحية
)*(

 

 

 رئيس مجلس الرئاسة :  

 بعد اإلطالع على إتفاق إعالن الجمهورية اليمنية.  -

 وعلى دستور الجمهورية اليمنية.  -

 م بتشكيل مجلس الوزراء. 7991( لسنة 7وعلى القرار الجمهوري رقم ) -

 وبعد موافقة مجلس الرئاسة.  -

 )قــــــــــــرر(

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 ( : يسمى هذا القانون ) قانون مزاولة المهن الصحية (. 7مادة )

( : يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة قرين كل منها مرا لرم تردل القرينرة 3مادة )

 على خالف ذلك :

 الجمهوريـــــــــة :  الجمهورية اليمنية .

 رة الصحة العامة .الـــــــــــــوزارة :  وزا

 الوزيــــــــــــــــر :  وزير الصحة العامة . 

 المجلـــــــــــــــس : المجلس الطبي اليمني .

 النقـــــــــــــــابة  : نقابة األطباء والصيادلة ونقابة المهن الصحية الفنية حسب الحال.

ل على شهادة إنهراء الدراسرة الجامعيرة فري الطرب الطبيب العـــــــام : الطبيب البشري أو طبيب األسنان الحاص

 البشري أو طب األسنان من إحدى كليات الطب اليمنية أو أية جامعة معترف بها. 

الطبيب األخصائي : هو الطبيب الحاصل على شهادة تخصصية بعد إكماله الدراسة الجامعيرة فري إحردى فرروع 

علرى أن يكرون الحرد األدنرى  الطب من جامعة أو معهد طبري عرالي متخصرع معتررف بره  

 للدراسة التخصصية مدة عام دراسي على األقل. 

الصيدلـــــــــــي :  هو الحاصل علرى شرهادة جامعيرة فري مهنرة الصريدلة مرن إحردى كليرات الصريدلة اليمنيرة أو 

 جامعة معترف بها. 

 لتالية :المهن الصحية الفنية:هي المهن المساعدة لمهنتي الطب والصيدلة وتشمل المهن ا

 مساعد طبي . -7

 مساعد طبي أسنان . -3

 ممرض . -2

 قابلة . -1

 أخصائي تحاليل طبية . -5
                                                           

 م .6006( لسنة 62( عدل هذا القرار وحل محله القانون رقم )*)



 فني أو مساعد فني أشعة . -1

 فني أو مساعد فني مختبر .  -1

 فني قياس السمع . -8

 فني أو مساعد فني صناعة األسنان. -9

 فني نظارات طبية . -71

 فني عالج طبيعي . -77

 مفتش أو مساعد مفتش صحة عامة. -73

 صيدلة .فني أو مساعد فني  -72

 وأي مهنة صحية فنية أخرى تحدد بقرار من الوزير. 

المهررن الصحيـــــررـة :  يقصررد بهررا مهنررة الطررب البشررري وطررب األسررنان والصرريدلة والمهررن الصررحية الفنيررة 

 المساعدة. 

المنشأة الصحيــــة : كل مكان معد للكشرف علرى المر رى أو عالجهرم أو تمريأرهم أو إلجرراء الفحوصرات أو 

صررررف أو تحأرررير المستحأررررات الكيمائيرررة لهرررم   وتشرررمل المةسسرررات الصرررحية العامرررة 

والمستشررفيات والمستوصررفات الخاصررة والعيررادات الطبيررة الخاصررة   الصرريدليات الخاصررة   

لطبية المتخصصة والعامة واألساسية   مخازن األدوية   عيرادات األشرعة مختبرات التحاليل ا

 وعيادات الحقن والتأميد ) رب اإلبر والمجارحة( ومحالت بيع وتركيب النظارات الطبية. 

 الفصل الثاني

 أهداف قانون مزاولة المهن الصحية

 ( : يهدف هذا القانون إلى :2مادة )

و ررع األسررس القانونيررة لممارسررة المهررن الصررحية بمررا يررةمن اإلرتقرراء بهررا ويحقررق أفأررل الخرردمات  -أ 

 الصحية للمواطن. 

 و ع األسس والمعايير المهنية الالزمة للحد من الممارسات المأرة والمخلة بآداب وأخالق المهنة.  -ب 

وو رع الشرروط  اإلسهام في تحديرد توصريف وتصرنيف وظيفري للمةسسرات الصرحية العامرة والخاصرة -ج 

 الالزمة لتشغيلها ونوع نشاطها. 

 و ع شروط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع األعأاء واألنسجة وأخذ العينات والفحوصات.  -د 

 تحديد مهام وإختصاصات المجلس الطبي اليمني وتشكيله ودوره في العملية الصحية.  -ه 

 ة مستويات الرعاية الصحية. تحديد العقوبات التأديبية للمخلين بشروط المهنة في كاف -و 

 الفصل الثالث

 شروط مزاولة المهن الصحية

يشترط فيمن يزاول المهن الصحية في إحدى المةسسـات الصحيــة الحكوميــرـة أو الخاصـرـة مرا يلري  -7( : 1مادة )

: 

 ( من هذه المادة. 3أن يكون يمني الجنسية مع مراعاة أحكام الفقرة ) -أ 



أن يكررون حاصررالً علررى المةهررل العلمرري الررالزم الصررادر مررن إحرردى الجامعررات أو المعاهررد الصررحية  -ب 

 اليمنية أو أي معهد صحي أو جامعة معترف بها. 

 أن يكون عأواً  في النقابة المعنية.  -ج 

 أن يكون حاصالً على تصريح مزاولة المهنة طبقاً ألحكام هذا القانون.  -د 

انون يكررون لألخصررائيين ايررر اليمنيررين مررن ذوي المهررن الصررحية الررذين إسررتثناء مررن أحكررام هررذا القرر - 3

تستقدمهم وزارة الصحة للعمل أن يمارسوا أعمالهم بتصرريح مرن المجلرس الطبري لمردة سرنتين قابلرة 

للتجديد وال يجوز لهم مزاولرة المهرن الصرحية فري المنشرآت الصرحية الخاصرة إال  بعرد موافقرة النقابرة 

 المهنية. 

 بعالفصل الرا

 حقوق وواجبات

 ذوي المهــــن الصحيــــة

 ( : يتمتع ذووا المهن الصحية بالحقوق والواجبات التالية: 5مادة )

 العمل في المنشآت الصحية العامة والخاصة وفقاً  للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.  -أ 

 فتح وتشغيل المنشآت الصحية العامة والخاصة  وفقاً  ألحكام هذا القانون.  -ب 

 تقديم المقترحات الفنية والتطويرية إلى جهة اإلختصاص.  -ج 

القيرام بجمررع المعلومررات وإجررراء البحررو  العلميررة ونشررها عبررر الوسررائل اإلعالميررة المحليررة والعربيررة  -د 

واألجنبيرة وكرذا التمترع بالحصرول علرى الووررائق والمعلومرات مرن الجهرات المختصرة بغررض اإلسررتفادة 

 وسلوك المهنة. منها بما ال يتعارض مع آداب 

األمتناع عن تقرديم أيرة شرهادة أو تقريرر طبري أو معلومرات للمرريا أو أقاربره إذا رأى أن ذلرك مأررا   -ه 

 بمصلحتهم أو مصلحة المجتمع أو أن تسريبها مناقأا  ألمانة سر المهنة. 

رفهم األمتناع عن تقديم الخدمات الطبية تحت شرروط اإلكرراه أو اإلمرالء والتري تتسربب فري عرقلرة تصر -و 

 المهني وتةور في قراراتهم وتةدي إلى اإل رار بالعناية الطبية. 

 الحصول على فرص التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي وفقاً  لألنظمة المعمول بها في الجمهورية.  -ز 

 إستخدام جميع الوسائل المتاحة والالزمة لفحع أو تشخيع أو عالج المريا.  -ح 

وي والروظيفي المناسرب لممارسري المهرن الصرحية المترترب عليهرا الحصول على البدل المرادي والمعنر -ط 

 خطورة صحية وفقاً  للوائح واألحكام التي تنظم ذلك. 

 تقديم اإلسعافات األولية عند الأرورة.  -ي 

صرررف أو تجهيررز الصرريادلة لألدويررة دون وصررفة طبيررة مررن طبيررب مصرررح لرره بمزاولررة المهنررة حسررب  -ك 

 القائمة المعدة من قبل الوزارة لهذا الغرض. 

( : علررى العرراملين فري المهررن الصررحية المحافظررة علرى أسرررار المهنررة الترري يمارسرونها وعرردم إفشرراء أسرررار 1مرادة )

 ت الظروف ذلك ويستثنى من ذلك الحاالت التالية :مر اهم إال للمريا أو أقاربه إذا أقتأ

 عند صدور أمر من النيابة العامة أو القأاء.  -أ 

 إذا كان اإلفشاء بقصد اإلبالغ عن جريمة أو منع حدووها أو بهدف التبليغ عن مرض معد متفشي.  -ب 



 عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة وفقاً  لألنظمة المعمول بها.  -ج 

( : كل العاملين في المهن الصحية ملزمون في حراالت الطروارو والكروار  بتلبيرة اإلسرتدعاء أو النرداء دون 1)مادة 

 إبطاء حتى وأن كانوا خارج النوبة أو في إجازتهم. 

( : علررى جميررع الكرروادر الفنيررة المسرراعدة فرري مختلررف المجرراالت الصررحية اإللتررزام بتنفيررذ تعليمررات األطبرراء 8مررادة )

 كل في مجال إختصاصه.  والصيادلة

 ( :  يحظر على ذوي المهن الصحية ما يلي :9مادة )

رفا معالجرة أي مرريا مرا لرم تكرن حالتره خرارج اختصاصرهم أو تروفرت لرديهم أسرباب أو إعتبرارات  -أ 

مهنية تبرر ذلك باستثناء الحاالت الطارئة فيجب على الطبيرب برذل العنايرة الالزمرة أيرا  كانرت الظرروف 

مكانرات مسرتخدما  كرل الوسرائل المتاحرة لديره حترى يتأكرد مرن وجرود أطبراء آخررين يملكرون القردرة واإل

 لتقديم العناية المطلوبة. 

 استعمال األساليب التالية في التشخيع أو العالج: -ب 

 تلك التي فقدت قيمتها مع تطور العلوم الطبية وتم اإلعالن عن إلغائها.  -7

 التي تتعارض مع القوانين السارية.  -3

 إذا كانت مقدرة أحدهم أو خبرته ال تةهله للقيام بها.  -2

ال في الحاالت التي تحددها الئحة يصردرها الروزير .. وفري كرل األحروال يجرب إجهاض النساء الحوامل إ -ج 

أن تجرررى عمليررة اإلجهرراض فرري المةسسررات الصررحية العامررة الترري تترروافر فيهررا القرردرات واإلمكانررات 

الالزمة فقط وبعد موافقرة الرزوجين كتابيرا  وعلرى أن يرتم إتخراذ قررار اإلجهراض مرن قبرل طبيبرين علرى 

 ت اير العاجلة. األقل في الحاال

 إدعاء إكتشاف علمي زورا  أو نسب أعمال الغير إليهم.  -د 

 القيام بالدعاية أو اإلعالن عن مهاراتهم الفنية بصورة تتنافى مع آداب وسلوك المهنة.  -ه 

صرف وصفة طبية اير صادرة من طبيب مرخع له بمزاولة المهنة أو كانت ايرر مسرتوفاة للشرروط  -و 

 نون أو اللوائح المنفذة له. المطلوبة وفقاً  لهذا القا

تغيير كميات المواد الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بمواد أخرى إال بعد الموافقة المكتوبرة مرن  -ز 

 الطبيب كاتب الوصفة. 

 صرف دواء يحتوي على مخدرات إال بمقتأى الئحة تنظم ذلك.  -ح 

 أو تألل الجمهور. نشر إعالنات عن أدوية أو مستحأرات خاصة تمس اآلداب العامة  -ط 

 اإلتجار بنماذج األدوية والمستحأرات الصيدالنية المجانية وعر ها للبيع.  -ي 

 تحرير تقرير جنائي وشهادة الوفاة في الحاالت الجنائية إال بتوقيع والوة أطباء على األقل.  -ك 



( : يحق لذوي المهن الصحية تطوير وتحسين الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والتأهيليرة مرن خرالل 71مادة )

المةسسات الصحية الحكومية والمنشآت الصحية الخاصة وإبداء مقترحاتهم بذلك للجهرات المختصرة كمرا 

 أنه ينبغي النظر إلى هذا الحق كواجب أيأا . 

 

 الفصل الخامس

 وتشغيلشروط فتح 

 المنشآت الصحية الخاصة

 ( : الشروط العامة لفتح وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة: 77مادة )

 يشترط فيمن يفتـــح ويشغـــل منشأة صحية خاصة ما يلي : -7

 أن يكون يمني الجنسية.  -أ 

 أن يكون حاصال  على تصريح مزاولة المهنة من النقابة المعنية حسب توصية المجلس.  -ب 

 أن يكون حاصال على ترخيع فتح وتشغيل المنشأة من الجهة المختصة.  -ج 

( مررن هررذه المررادة ينبغرري ترروفر الشررروط الخاصررة 7إ ررافة إلررى الشررروط العامررة المررذكورة فرري الفقرررة ) -3

 األخرى فيمن يدير فنيا  المنشآت الصحية الخاصة كال  قرين أسمها:

 المستشفيات أن يكون طبيبا .  -أ 

 أن يكون ذو مهنة صحية ال يقل مةهله عن دبلوم بعد الثانوية العامة. المستوصفات الخاصة  -ب 

 العيادات الطبية الخاصة أن يكون طبيبا عاما  ممارسا  أو أخصائيا .  -ج 

 الصيدليات أن يكون صيدليا  حاصال على بكالوريوس أو أخصائيا  في علوم الصيدلة.  -د 

 دبلوم فني أعلى بعد البكالوريوس.  مختبرات التحاليل الطبية التخصصية أن يكون حاصال على -ه 

 مختبر التحاليل الطبية العامة أن يكون حاصال  على بكالوريوس في مجاله.  -و 

 مختبر التحاليل الطبية األساسية أن يكون حاصال على دبلوم فني مختبر.  -ز 

 مخزن األدوية أن يكون حاصال على دبلوم فني صيدلة.  -ح 

عيادة األشعة أن يكون طبيبا  أخصائيا  باألشعة أو طبيبا  ممارسرا  باألشرعة لمردة ال تقرل عرن ورال   -ط 

 سنوات أو حاصال على دبلوم أشعة بعد الثانوية العامة مع خبرة ال تقل عن خمسة أعوام. 

 عيادة الحقن والتأميد ) اإلبر والمجارحة ( خريج أحد المعاهد الصحية.  -ي 

لنظررارات الطبيررة أن تكررون لديرره شررهادة علميررة أو شررهادة خبرررة ال تقررل عررن وررال  محررالت بيررع تركيررب ا -ك 

 سنوات في هذا المجال. 

 ( : تصدر الوزارة اللوائح التفصيلية التي تحدد الشروط التالية لكل منشأة صحية خاصة :73مادة )

  مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشأة صحية على حده. -أ 

 اإلشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات الطبية وارف المر ى وايرها.  -ب 



 عدد ونوعية األطباء األخصائيين والعموم وذوي المهن الصحية الفنية.  -ج 

 نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة.  -د 

 اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك للدم بالمنشأة.  -ه 

 وجود أجهزة للتشخيع أو العالج باإلشعاعات. أية إشتراطات خاصة ب -و 

( : يجوز للمصرح له بفتح مةسسة صرحية أن يقروم بتشرغيل العردد الرالزم مرن الكروادر الصرحية المسراعدة 72مادة )

شريطة حصولهم على تصاريح مزاولة المهنة لتغطية الخدمات الصحية المناطة بتلك المةسسة ويسرتثنى 

 د ) اإلبر والمجارحة ( واإلسعافات األولية. من ذلك عيادات الحقن والتأمي

( : يجوز فتح وتشغيل مستشفيات خاصة ألاراض اإلسرتثمار فري المجرال الصرحي وتطبرق بحقهرا الشرروط 71مادة )

الررواردة فرري هررذا القررانون والقرروانين المنظمررة لأسررتثمار علررى أن تكررون تلررك المستشررفيات تخصصررية فرري 

 فيما عدا ذلك. المدن الرئيسية وعامة أو تخصصية 

( : يجرروز للطبيررب المصرررح لرره بفررتح وتشررغيل عيررادة طبيررة خاصررة أن يفررتح فرري عيادترره مختبرررا  للتحاليررل 75مررادة )

الطبية األساسية لتساعده على التشرخيع بالنسربة لمر راه وعلرى أن يرديره شرخع مصررح لره بمزاولرة 

يررة الفحوصررات المهنررة ) المختبرررات ( وال يحررق لرره اإلعررالن الخررارجي عررن العمررل وتحرردد اللرروائح نوع

 المخبرية التي يةديها المختبر بالعيادة الخاصة. 

( : األدوية والمستحأرات الطبيرة التري يصررح لمخرازن األدويرة الخاصرة اإلتجرار بهرا هري األصرناف التري 71مادة )

تحددها دوريا  وزارة الصحة العامة وال يجوز بأي حرال مرن األحروال اإلتجرار باألدويرة التري تحتروي علرى 

 مخدره في مخازن األدوية. مواد 

يحرم بيع أيرة أدويرة أو مستحأررات طبيرة بعرد فروات تراري  نهايرة اإلسرتعمال وتقروم وزارة الصرحة  -( : أ71مادة )

العامة بمصادرة وإتالف مثل هرذه األدويرة والمستحأررات الطبيرة دون إخرالل بالعقوبرات الرواردة فري 

 هذا القانون. 

ات الطبية التي تكون مرن ممتلكرات الحكومرة اليمنيرة فري الصريدليات أو يحرم بيع األدوية والمستحأر -ب

مخازن األدوية الخاصة وفي حالة حدو  ذلك يكون لوزارة الصرحة العامرة الحرق فري إقفرال الصريدلية 

أو مخررزن األدويررة بصررورة نهائيررة ومصررادرة األدويررة والمستحأرررات الطبيررة الموجررودة دون إخررالل 

 ا القانون. بالعقوبات الواردة في هذ

( : ال يحرق للمصررح لره بفرتح وتشرغيل عيرادة الحقرن والتأرميد ) اإلبرر والمجارحرة ( واإلسرعافات األوليررة 78مرادة )

تشررغيل أي عنصررر صررحي فنرري أو ايررر فنرري فرري عيادترره ألي سرربب كرران كمررا ال يحررق لرره بيررع األدويررة 

 والمستحأرات الطبية في تلك العيادات. 

لره بفرتح وتشرغيل محرل لبيرع وتركيرب النظرارات الطبيرة القيرام بفحرع النظرر وتقريرر  ( : ال يحرق للمصررح79مادة )

 النظارات الطبية أو تقرير أي عالج على اإلطالق. 

 ( : يسحب ترخيع فتح وتشغيل المنشأة الصحية الخاصة في أي من الحاالت التالية :31مادة )

 سقوط شرط أو أكثر من شروط الحصول على التصريح.  -7

 عدم اإللتزام بتطبيق نماذج السجالت واإلحصائيات الصحية المقرة من وزارة الصحة العامة.  -3

 اإلخالل بمادة أو أكثر من قانون ممارسة المهن الصحية.  -2

 عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون.  -1



صحية الخاصة للتثبت من ( : للجهات المختصة في الوزارة ومكاتبها التفتيش الدوري على المنشآت ال37مادة )

 تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. 

 الفصل السادس

 العمليات الجراحية ونقل وزرع األعأاء واألنسجة

 وأخذ العينات والفحوصات

( : يتم إجراء العمليات الجراحية للمريا بعد إعطائه المعلومرات الأررورية عنهرا وأخرذ موافقتره كتابيرا   33مادة )

أما إذا كان المرريا فاقرد الروعي أو نراقع األهليرة أو كران مصرابا  بعاهرة تمنعره مرن التعبيرر عرن إرادتره 

 فتةخذ موافقة ولي أمره. 

ليررات الجراحيررة دون أخررذ موافقررة المررريا أو ولرري أمررره إذا كانررت العمليررة ( : يسررمح للطبيررب برراجراء العم32مررادة )

 بهدف إنقاذ حياة المريا أو إذا أستدعت الأرورة إجراء عملية أخرى أوناء إجراء العملية األساسية. 

 ( : ال يسررمح برراجراء الفحوصررات الترري تعتبررر كعمليررات وكررذا الفحوصررات واألسرراليب العالجيررة الخطيرررة إال31مررادة )

داخرررل المستشرررفيات الحكوميرررة والخاصرررة والمستوصرررفات الخاصرررة المصررررح لهرررا برررذلك   ومرررن قبرررل 

 المتخصصين فقط. 

( : يسمح بنقل وزراعة أعأاء وأنسجة من جسم إنسران آلخرر بهردف العرالج مرع األخرذ بعرين اإلعتبرار مرا 35مادة )

 يلي:

لعأو متروفرة وأن حالرة المرريا تةكرد إقرار لجنة من األطباء األخصائيين كتابيا  بأن شروط زراعة ا -أ 

  رورة زراعة العأو وأن حالة الشخع المانح تسمح بذلك. 

أن يكون الطبيب الذي سيقوم بالعمليرة قرد شررح للمتطروع بالعأرو كرل األخطرار المترتبرة علرى العمليرة  -ب 

 ونقل العأو وكذا النتائج المحتملة. 

ى كل المعلومات أنه برابتره وبردون أي ترأوير أن يوقع المتبرع بالعأو في سجل خاص بعد إطالعه عل -ج 

 يوافق على نقل العأو من جسمه. 

 أن يكون العأو المنقول سليما .  -د 

( : يحق للمتبرع بالعأو أن يسحب موافقته فري أي وقرت يشرأ قبرل نقرل العأرو كمرا يحرق للطبيرب التوقرف 31مادة )

 له. عن إجراء العملية إذا حدوت مستجدات تتعلق بالعأو المطلوب نق

( : يمنع نقل أعأاء من فاقدي وناقصي األهلية أو المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن إرادتهرم بهردف 31مادة )

 زراعتها في جسم آخر   أما نقل وزراعة األعأاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من أولياء أمورهم. 

 أاء على عمليات نقل وزراعة األنسجة. ( : تطبق نفس شروط إجراء عمليات نقل وزراعة األع38مادة )

( : يررتم إجررراء عمليررات نقررل وزراعررة األعأرراء واألنسررجة فرري المستشررفيات المتخصصررة الترري تترروفر فيهررا 39مررادة )

 اإلمكانيات الالزمة لذلك من قبل األخصائيين المةهلين لذلك. 

ويجرب أن يرتم طبقرا  لألسرس العلميرة ( : يسمح بنقل الدم إلى المريا من شخع آخر عند الأرورة لذلك 21مادة )

وأن يكون المانح خاليا  من األمراض التي تنتقل عبر الدم   وفري الحراالت الطارئرة يلرزم بنرك الردم بتزويرد 

 المريا بما يحتاجه من دم وفقاً  لتعليمات الطبيب بدون تأخيــــر. 

 الفصل السابع

 المجلس الطبي اليمني



اليمني هو جهة فنية تخصصية تعمل على متابعة ومراقبــة تنفيذ هرذا القرانون واللروائح ( : المجلس الطبي 27مادة )

 المنفذة له .

 ( : يتشكل المجلس من :23مادة )

 وزير الصحة العامة                                                       رئيسا . -أ 

 نائبا  للرئيس .            نائب وزير الصحة العامة                                 -ب 

 وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والرعاية                                 عأوا . -ج 

 رؤساء نقابات المهن الصحية                                            أعأاء . -د 

 عمداء كليات الطب والعلوم الصحية                                   أعأاء . -ه 

 ثل النيابة العامة                                                     عأوا .مم -و 

 تسعــــة أخصائيين في التخصصات الرئيسية للمهن الصحية      أعأاء . -ز 

( مرن قبرل الروزير بعرد التشراور 23( : يتم تسمية األخصائيين التسعة المذكورين في فقرة )ز( مرن المرادة )22مادة )

اء المجلس وتحدد اللوائح التنفيذية نروع التخصصرات وفتررة العأروية فري المجلرس وطررق مع بقية أعأ

 اإلستبدال. 

 ( : يتولى المجلس القيام بالمهام واإلختصاصات التالية :21مادة )

 مراقبة ومتابعة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.  -أ 

فرري مزاولررة المهررن الصررحية وتقييمهررا ومررنح األلقرراب  النظررر فرري الشررهادات الترري يتقرردم بهررا الراابررون -ب 

المهنية المناسبة لحامليها والتوصية للنقابات المعنية باصردار ترراخيع مزاولرـة المهرن الصرحية علرى 

  وئها. 

تسجيل جميع مزاولي المهن الصحية بالجمهورية وفتح سجالت خاصة بذلك تحتوي على أهم البيانرات  -ج 

 الأرورية عنهم. 

تحقيق في المخالفات المهنية التي يرتكبها مزاولو المهن الصحية وإتخراذ العقوبرات المناسربة النظر وال -د 

 الواردة في هذا القانون  دهم. 

 و ع وإقرار اللوائح المنفذة لهذا القانون.  -ه 

 اقتراح أي تعديل في هذا القانون أو اللوائح المنفذة له وتقديمها للوزير.  -و 

 تشكيل اللجان الفرعية الفنية من بين أعأائه أو من خارجه لتساعد على تنفيذ مهامه.  -ز 

( : يشرركل المجلررس سرركرتارية متفراررة مررن خررارج أعأررائه تتررولى متابعررة أعمالرره وتوويررق نشرراطه وحفرر  25مررادة )

 سجالته ومراسالته. 

 للمجلس إتخاذ أي من الجزاءات التالية : -7( : 21مادة )

 ) لفت النظر   التنبيه   اإلنذار ( 

 للمجلس التوصية باتخاذ أي من الجزاءات التالية:- 3

 سحب تصريح مزاولة المهنة بصفة مةقتة لمدة ال تزيد عن والوة أشهر.  -أ 

 إيقاف تراخيع فتح وتشغيل المنشأة الصحية الخاصة التي يديرهـا المخالف مةقتاً .  -ب 

 ل المنشأة الصحية الخاصة التي يديرها المخالف. اإللغاء الدائم لترخيع فتح وتشغي -ج 



 السحب النهائي لتصريح مزاولة المهنة والشطب من سجل الممارسة.  -د 

ال يجروز توقيررع أي مرن الجررزاءات المرذكورة فرري هررذه المرادة إال بعررد تحقيرق عررادل يرتمكن فيرره مررزاول  - 2

 نظره والدفاع عن نفسه.  المهنة الصحية المتهم بارتكاب المخالفة المهنية من إبداء وجهة

 ( : تنظم اللوائح إجراءات التحقيق الواجب إتباعها في المخالفات المهنية وطرق البت فيها. 21مادة )

يعقد المجلس إجتماعاته الدورية مرة كرل شرهرين ويجروز أن يعقرد إجتماعرات إسرتثنائية كلمرا دعرت  -7( : 28مادة )

 الأرورة لذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف أعأائه على األقل. 

 يتخذ المجلس قراراته على النحو التالي : - 3

 لة التعادل يرجح الجانب الذي منه الرئيس. باألالبية المطلقة في الحاالت العادية   وفي حا -أ 

( مررن هررذا القررانون 21بأالبيررة الثلثررين علررى األقررل فرري حالررة إتخرراذ أي عقوبررة واردة فرري المررادة ) -ب 

باسرررتثناء التوصرررية بالسرررحب النهرررائي لتصرررريح مزاولرررة المهنرررة حيرررث ينبغررري أن يتخرررذ القررررار 

 باإلجماع. 

 من قبل جميع الحا رين في كل إجتماع.  يتم التوقيع على محا ر إجتماعات المجلس - 2

 ( : يصدر الوزير بقرار منه اللوائح المنظمة ألعمال المجلس على  وء مقترح من المجلس. 29مادة )

 ( : تتولى الوزارة تغطية كافة نفقات المجلس حسب ميزانية سنوية يقترحها المجلس كل عام. 11مادة )

 

 الفصل الثامن

 العقـــــــــــــــــوبات

( : مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشرد منصروص عليهرا فري أي قرانون آخرر يعاقرب برالحبس مردة ال تقرل عرن 17مادة )

 شهر وال تزيد عن سنة أو بغرامة مالية ال تقل عن والوة ألف لاير وال تزيد عن والوين ألف لاير كل من :

( مرن 1فر فيه كافة الشرروط المنصروص عليهرا فري المرادة )زاول مهنة من المهن الصحية دون أن تتو -أ 

 هذا القانون. 

( مررن هررذا 38   31   31   79   78   71  71   9خرالف حكمررا  مررن األحكررام الررواردة فرري المررواد ) -ب 

 القانون. 

 ( من هذا القانون. 73فتح أو شغل منشأة صحية خاصة دون توفر كل الشروط المذكورة في المادة ) -ج 

دا  إصابة أو عاهة جزئيا  أو كليا  مةقتة أو دائمرة بمرريا ألسرباب ناشرنة عرن اإلهمرال تسبب في إح -د 

 أو التقاعس عن أداء الواجب في حينه أو إنعدام الكفاءة. 

( : دونما إخالل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يرحل خارج البلد كل مزاول ألي مهنرة 13مادة )

 ( من هذا القانون. 1إذا خالف حكما  من أحكام المادة ) صحية من اير اليمنيين

 الفصل التاسع

 أحكام عامة وختامية

 ( : يصدر الوزير اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون بعد إقرارها من قبل المجلس. 12مادة )



( : تعررد الرروزارة بالتنسرريق مررع الجهررات ذات العالقررة لرروائح تررنظم الخدمررة الريفيررة لررذوي المهررن الصررحية 11مررادة )

 والحقوق والواجبات المرتبطة بذلك. 

علررى الرروزارة القيررام باعررداد نظررام يكفررل تقررديم المقابررل المررادي المناسررب كبرردل تفرررغ لررذوي المهررن  -7(: 15مررادة )

 المةسسات الحكومية وبشكل خاص الفنات التالية :الصحية العاملين في 

 المنخرطين في تخصصات تسهم في تعزيز النظام الصحي وخدمات الصحة العامة.  -أ 

 الفنات التي تتطلب ظروف العمل تفراهم التام للمهام اإلدارية أو الفنية أو التعليمية.  -ب 

 ارسة الطبية الخاصة. الفنات التي ال تمكنها نوعية تخصصاتها الطبية والصحية من المم -ج 

 أية فنة صحية يقرها المجلس .  -د 

 يشترط أن يقترن التفرغ التام بالرابة الشخصية لألفراد .  - 3

( : على ذوي المهرن الصرحية والمنشرآت الصرحية الخاصرة المصررح لهرا بمزاولرة المهنرة قبرل صردور هرذا 11مادة )

القانون ترتيب أو اعها وفقاً  ألحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له خالل مردة أقصراها سرنة مرن تراري  

 نفاذه. 

وعلى وجه الخصوص يلغرى قررار مجلرس القيرادة  ( : يلغى أي نع أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون11مادة )

شرررعبان  72م بشرررأن مزاولرررة مهنرررة الطرررب البشرررري الصرررادر بتررراري  7915( لسرررنة 35بالقرررانون رقرررم )

( لسررنة 31م بصررنعاء وقرررار مجلررس القيررادة بالقررانون رقررم )7915أاسررطس  31هررـ الموافررق 7295

أاسرطس  31هـ الموافق 7295ان شعب 72م بشأن مزاولة طب وجراحة األسنان الصادر بتاري  7915

م بشرأن مزاولرة مهنرة الصريدلة 7915( لسرنة 31م بصنعاء وقرار مجلس القيرادة بالقرانون رقرم )7915

( لعرام 71م بصرنعاء والقرانون رقرم )7915أاسرطس  31هرـ الموافرق 7295شعبان  72الصادر بتاري  

مررايو  71هررـ الموافررق 7171ال شررو 33م بشررأن مزاولررة المهررن الطبيررة والصرريدالنية الصررادر بترراري  91

 م بعدن. 7991

 ( : يعمل بهذا القرار بقانون من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 18مادة )

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

 هـ7173/رمأـــان/21بتاري   

 م7993/إبريـــــل/   2الموافق  

 عبد هللا صالح  حيدر أبو بكر العطاس                      الفريق/علي

 رئيس مجلس الوزراء                       رئيس مجلس الرئاســـة 

 

 

 
 


