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 لعلمیةا أو لطبیةا رببالتجا یتعلق وطشر اسرك
 يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل

 

 عامة محكاأ: ولألا بلباا

 رببالتجا لمتعلقةا لخاصةا وطلشرا اسلكراھذا  یضبط :ولألا لفصلا
 .يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةا أو لطبیةا

 عةزمو فصال) 14( عشر بعةأر على اسلكرا اھذ يیحتو :2 لــلفصا

 تتعلق وطشر ،عامة محكاأ أول ملحق( ملحقینو اببوأ )4( بعةأر على

 راتباالختبا تتعلق وطشر ،لتسممیةوا لصیدلیةوا لتحلیلیةا راتباالختبا
 ربلتجاا اءجرإ بأماكن لمتعلقةا وطلشرا ملف ثاني ملحق لسریریةا
 مھااحترا یقع أن یجب )يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةا أو لطبیةا

 .لعلمیةا أو لطبیةبا رلتجاا زنجاإ عند بھا اماللتزوا

 لسریریةا راتالختباا في نلباحثووا رالختباا بصحاأ على یتعین
 لتوجیھیةا دئلمباوا مألحكاا كافة امحترإ اسلكرا اھذ على نلممضوا
 لمحكمةا تبالتطبیقا لمتعلقةوا ارلقرا الھذ لفرنسیةا بالصیغة لملحقةا

 لمتعلّقةا لخاصةا مألحكاا امحترإ ،لكذفي بما ،لسریریةا راتلإلختبا
 يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةا أو لطبیةا ربلتجاا ماكنأ وطبشر

 للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةأوا لطبیةا ربلتجاا نتتكو: 3 لــلفصا

 لتسممیةوا لصیدلیةوا لتحلیلیةا راتالختباا مجموعة من يلبشرا
 . لسریریةوا

 لىإ صاحبھ ضیعر اسلكرا اھذ تبمقتضیا لخالإ لك :4 لــلفصا

 . لعملا بھا ريلجاا لترتیبیةوا لتشریعیةا صبالنصو رةلمقرا تلعقوباا
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 :لتسممیةوا لصیدلیةوا لتحلیلیةا راتباالختبا تتعلق وطشر: لثانيا بلباا

 رختباا لكل بالنسبة ،لمنتجینا ذلككو اءلخبرا على یجب :5لــلفصا

 علیھا صلمنصوا مباألحكا ایلتزمو أن ،تسممي أو صیدلي أو تحلیلي

 لمتعلقوا 1990 سبتمبر 3 في رخلمؤا 1990 لسنة 1401د باألمرعد

 . يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةا أو لطبیةا ربلتجاا تیفیاك بضبط

 رختباا في وعلشرا قبل ،لمنتجینا لككذو اءلخبرا على یجب :6 لــلفصا

 واءلدوا لصیدلةا ةحدو ىلد رلحضوا ،تسممي أو صیدلي أو تحلیلي
 منھمكل  فیحتفظ اس،لكرا اھذ من نسخ لتسلم لعمومیةا لصحةا زارةبو

 علیھا ءإلمضاا بعد لجھةا نفس ىلد لثانیةا لنسخةا اعبإید میقوو بنسخة
 . تلجھاا ىلد ءباإلمضا لتعریفوا ةألخیرا لمختصةا بالصفحة

 لعمومیةا لصحةا یرزلو لوقتا نفس في ایقدمو أن لمنتجینا على یجبو
 لوكلبرتوا(  رباالختبا لخاصةوا سیتوخونھا لتيا لطریقةا في بیانا

 ةكرلمشاا افألطرا مختلف بین لممضىا لعقدا لككذو )رباالختبا صلخاا
 :لتالیةا داتشارباإل مرفقة ،لتجربةا في

 ؛رالختباا عموضو) 1

 ؛بذلك لمكلفینا اءلخبرا أو لخبیرا سما )2

 ر؛الختبااا ھذ اءإلجر لمحتملا یخرلتاا )3

 .فیھا ىسیجر لتيا نكألماا أو نلمكاا) 4

 بمكتو بمقتضى لعمومیةا لصحةا یروز معالإ یتم أن یجب :7لــلفصا

 رالختباا في وعلشرا یخربتا غبالبلو مإلعالا مع للوصوا نمضمو
 . رالختباا اھذ ءبانتھا ذلككو لتسمميا أو لصیدليا أو لتحلیليا
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 :لسریریةا راتباالختبا تتعلق وطشر : لثالثا بلباا

 راتالختباا في لباحثینوا رالختباا بصحاأ على یجب :8 لــلفصا

 لصیدلةا ةحدو ىلد رلحضوا ي،سریر رختباا في وعلشرا قبل ،لسریریةا
 لك فیحتفظ اس،لكراھذا  من نسخ لتسلم لعمومیةا لصحةا زارةبو واءلدوا
 بعد لجھةا نفس ىلد لثانیةا لنسخةا اعبإید میقوو بنسخة منھم حدوا
 تلجھاا ىلد ءباإلمضا لتعریفوا ةألخیرا بالصفحة علیھا ءإلمضاا
 : لتالیةا بالوثائق مصحوبة لنسخةا هھذ نتكو أن یجبو. لمختصةا

 ؛ربةبالتج صلخاا لوكتوولبرا -

 ؛لتجربةافي  كةرلمشاا افألطرا مختلف بین لممضىا لعقدا-

 ة؛لرشیدافقة الموا رةستماا-

في  نكورسیشا لذینا صلألشخا تسلیمھا سیقع لتيا لمكتوبةا لوثائقا-
 ر؛الختباا

 . لباحثا تیبك -

 أن لسریریةا راتالختباافي لباحثینوا رالختباا بصحاأ على یجبو
 : لتالیةا داتشارإلا لعمومیةا لصحةا یرزلو لوقتا نفس في ایقدمو

 ر؛الختباا عموضو) 1

 ي؛لسریرا رالختباا في ینكرلمشاا لك ءسماأ)2

 .             رالختباا فیھا ىسیجر لتيا نكألماا أو نلمكاا)3

 بمكتو بمقتضى لعمومیةا لصحةا یروز معالإ یتم أن یجب :9لــلفصا

 رالختباا في وعلشرا یخربتا غبالبلو مإلعالا مع للوصوا نمضمو
 .يلسریرا رالختباا اھذ ءبانتھا لككذو يلسریرا

 

 راتالختباا في لباحثینوا رالختباا بصحاأ على یجب :10 لــلفصا

 تخالقیاأ عداقو امباحتر ایلتزمو أن اسلكرا اھذعلى لممضینا لسریریةا
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 لتشریعیةا صبالنصو علیھا صلمنصوا رببالتجا ملقیاوا لمھنةا
 : لتطبیقھا ةلمتخذا اراتلقرا بكافة ذلككوھا ركذ آلتيا لترتیبیةوا

 لمتعلقوا 1961 يما 31 في رخلمؤا 1961 لسنة 15 دعد نلقانوا -

 ؛لصیدليابالتفقد 

 لقاضيوا 1968 یسمبرد 29 في رخلمؤا 1968 لسنة 30 دعد نلقانوا -

 لمتعلقا ليولدا قلمیثاا لىإ مالنضماا في لتونسیةا دللبال بالترخیص
 لعالميا قلمیثاالىإ ذلككو لثقافیةوا الجتماعیةوا یةدالقتصاا قبالحقو

 ؛لسیاسیةوا لمدنیةا قبالحقو لمتعلقا

 لمتعلقوا 1969 جویلیة 26 في رخلمؤا 1969 لسنة 54 دعد نلقانوا -

 ؛لسمیةااد لموا بتنظیم

 لمتعلقوا 1973 أوت 3 في رخلمؤا 1973 لسنة 55 دعد نلقانوا -

 خاصةو تممتھأو  نقحتھ لتيا صلنصوا افةكو لصیدلیةا لمھنا بتنظیم

 ؛1992أوت 3 في رخلمؤا 1992 لسنة 75 دعد نلقانوا

 لمتعلقوا 1978 رسما 8 في رخلمؤا 1978 لسنة 23 دعد نلقانوا -

 لسنة 40 دعد نبالقانو تمامھوإ تنقیحھ تم ماك ،لبیطریةا لصیدلیةا بتنظیم

 ؛2000 فریلأ 5 في رخلمؤا 2000

 لمتعلقوا 1985 نوفمبر 22في رخلمؤا 1985 لسنة 91 دعد نلقانوا -

 تنقیحھ تم ماك ي،لبشرا للطب ةلمعدا یةدوألا تسجیلو صناعة بتنظیم

 ؛1999 جویلیة 26 في رخلمؤا1999 لسنة 73 دعد نبالقانو

 لمتعلقوا 1988 جویلیة 11 في رخلمؤا 1988 لسنة 79 دعد نلقانوا -

 تلمعامالا أو ىألخرا تلعقوباوا لتعذیبا ضد التفاقیةا على قةدبالمصا
 ؛لمذلةا أو إلنسانیةا غیر أو لقاسیةا

 لمتعلقا 1991 رسما 13 في رخلمؤا 1991 لسنة 21 دعد نلقانوا -

 ؛تنظیمھماو نألسناا طبو لطبا مھنتي سةربمما
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 لمتعلقوا 1973 يما 31 في رخلمؤا 1973 لسنة 259 دعد ألمرا -

 لسنة 99 دعد باألمر تنقیحھ تم كما ن،ألسناا احجر تجباوا نبقانو

 ؛1980 جانفي 23 في رخلمؤا 1980

 لمتعلقوا 1974 سبتمبر 20 في رخلمؤا 1974 لسنة 872 دعد ألمرا -

 افةكو للطبیین ینازلمووا لطبیینا لمتفقدینا لسلك ألساسيا ملنظاا بضبط
 ؛تممتھ أو نقحتھ لتيا صلنصوا

 لمتعلقوا 1974 نوفمبر 28 في رخلمؤا 1974 لسنة 1064 دعد ألمرا -

 ؛ھارنظاأ تمشموالو لعمومیةا لصحةا وزارة مھمة بضبط

     1975 نوفمبر 14 في رخلمؤا 1975 لسنة 835 دعد ألمرا -

 ؛لصیدلیةا تجباالوا نقانو بسن لمتعلقوا

 لمتعلقوا 1979 سبتمبر 28 في رخلمؤا 1979 لسنة 831 دعد ألمرا -

 تھادجو قبةامرو لبیطریةا یةدوألا لصنع لمحكما لتطبیقا عداقو بتحدید
 ة؛لتأشیرا طلب تیفیاك ذلككو تسمیتھاو عنونتھاو تكییفھاو

 لمتعلقوا 1981 انجو 9 في رخلمؤا 1981 لسنة 793 دعد ألمرا -

 افةكو لعمومیةا لصحةا زارةلو زیةكلمرا دارةإلا مصالح بتنظیم

 في رخلمؤا 2357 دعد ألمرا خاصةو تممتھ أو نقحتھ لتيا صلنصوا

 ؛2000 توبركأ 17

 لضابطوا 1990 سبتمبر 3 في رخلمؤا 1990 لسنة 1400 دعد ألمرا- 

 قبةامرو يلبشرا للطب ةلمعدا یةدوألا لصنع لمحكما لتطبیقا عدالقو
 ؛ھارشھاإ ذلككو تسمیتھاو عنونتھاو تكییفھاو تھادجو

 لمتعلقوا 1990 سبتمبر 3 في رخلمؤا 1990 لسنة 1401 دعد ألمرا -

 ؛يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةا أو لطبیةا ربلتجاا تیفیاك بضبط

 لمتعلقوا 1993 يما 17 في رخلمؤا 1993 لسنة 1155 دعد ألمرا -

 .   لطبیبا تجباوا بمجلة
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 أو  لطبیةا ربلتجاا اءجرإ بأماكن لمتعلقةا وطلشرا  :بعرالا بلباا
 :يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةا

 لطبیةبا رلتجاا فیھا ىستجر لتيا ألماكنا تستجیب أن یجب :11لــلفصا

 2 بالملحق لمبینةا وطلشرا لىإ يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل لعلمیةا أو

 : في خاصة لمتمثلةوا اسلكرا الھذ لفرنسيا للنص لمصاحبا

 بالشخص إلستعجالیةا تلحاالا في ريلفوا لتكفلا تأمین مكانیةإ - 1

 ج،للعال مئمال قسم قبل من لمعنيا

 لألنشطةئما مالن یكو ةألسرا من مناسب دعد دجوو ء،إلقتضاا عند -  2

 .رةلمقرا

 تلمعطیاوا تلمعلوماا سریةو حفظ بتأمین یسمح ءفضا تخصیص -  3

 :ءإلقتضاا عندو ھااءإلجر لمتطوعینا صألشخاوا رببالتجا لمتعلقةا

 ،لبیولوجیةا تلعیناا حفظو بتسلم - أ 

 ،للحفظئمة مال وفظر في لتجربةا ءثناأ لمستعملةا ادلموا اعبإید -ب 

 ،للتجربة لمخصصةا لطبیةا تلمستلزماوا اتلتجھیزا صیانة بتأمین -ت 

 مخصصةو مستقلة نتكو تمحال توفیر ،غذیةأ تحضیر رةصو فيو - ث 
 . ضللغر

 لىإ ضافةإ لتسییروا لصیانةوا اتلتجھیزوا لتھیئةا وطشر تحدید -  4

 . هعالأ رةلمذكوا باألماكن لمتدخلینا انلألعو یةورلضرا ءةلكفاا

 .دةلجوا لتأمین منظومة ضعو -  5

 نبمكا یتوفر أن یجب ،یةدوألا یعزتو على لتجربةا تشتمل عندما -  6

 :ئھااجرإ

 عنونةو تعلیب انمید في ألقلا على بسنة عملیة بتجربة یتمتع صیدلي - أ 
 ،لتجریبیةا یةدوألا
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 یةدوباأل ودلتزا ألنشطةئمین مال انعووأ اتتجھیزو تمحال -ب 
 . تخزینھاو عنونتھاو تعلیبھاو لتجریبیةا

 اءجرإ رةصو في هعالأ لیھاإ رلمشاا لسالمةا تمتطلبا نفس تنطبقو
 .قامةإ دون ربتجا

 لــلفصا في لباحثینوا رالختباا بصحاأ على یتعین :12لــلفصا

 ةلمعدا یةدولأل علمیة أو طبیة تجربة أي اءجرإ قبل لسریریةا راتالختباا
 یثبت لصحةا زارةبو لفنیةا لمصالحا لىإ املتزإ تقدیم ي،لبشرا للطب

 .اسلكرا اھذ تلمتطلبا ربلتجاا اءجرإ ماكنأ مطابقة

 تفقد اءجرإ بعد الإ هعالأ لیھاإ رلمشاا باألماكن تجربةأي  اءجرإ یمكن ال
 . لصیدليوا لطبيا لتفقدا مصالح قبل من لھا

 بكل ءالدباإل لمطالبةوا یاورضر نھویر بحث يبأ ملقیاا للمتفقدین یمكن
 .مةزلالا اتلمؤیدا

 اسلكرا ابھذ علیھا صلمنصوا وطلشرا من یمس تغییر كل :13لــلفصا

 لعلمیةا أو لطبیةا ربلتجاا اءجرإ ألماكن جدید تفقد اءجرإ یستوجب
 .يلبشرا للطب ةلمعدا یةدولأل

 اس،لكرا اھذ محكاأ مخالفة معاینة عند ،لصحةا یرزلو یمكن :14لــلفصا

 اءاتإلجرا یتضمن ربلتجاا اءجرإ ماكنأ عن ولللمسؤ تنبیھ توجیھ
 دارةإلا قبل یضبطمن لمعقو جلأ لخال ھاذتخاإ یتعین لتيا لتصحیحیةا

 . غبالبلو مإلعالا مع للوصوا مضمونة سالةر سطةابو لكوذ

 ألجلا في هعالأ لیھاإ رلمشاا تلمخالفاا ديتفا معد رةصو في ،یمكنو
 .شھر قصاھاة ألمد لتجربةا فیقاإ د،لمحدا

 فیقاإ یتم وطلشرا اسكر محكاأ امحترإ معد صلاتو معاینة رةصو فيو
 ثنینإ متفقدین قبل من رمحرو معلل تفقد محضر على ءبنا نھائیا لتجربةا

 لىإ عإلستماا بعد لكوذ لصحةا زارةلو تابعینو ضللغر قانونا مؤھلین
 . ربلتجاا اءجرإ ماكنأ عن وللمسؤا

  .لصحةایروز من اربقر للتجربة لنھائيوا لوقتيا فإلیقاا یتمو


