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 علــى التوصــية الــواردة يف املالحظــات اخلتاميــة للجنــة عقــب النظــر يف ارد ســلوفاكي    
 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٤تقارير الدورية الثاين والثالث والرابع يف تقرير اجلامع للال
 علــى) A/63/38( مــن تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا احلاديــة واألربعــني   ٤٥تــنص الفقــرة   - ١
 :يلي ما

زخيــارتو ضــد   (٤/٢٠٠٤رقــم الــبالغ اللجنــة إذ تــشري إىل آرائهــا بــشأن    و    
ية العامـة واخلاصـة الـيت جتـري         ، توصـي الدولـة الطـرف مبراقبـة املراكـز الـصح            )هنغاريا

تعبري املريض عـن    عمليات التعقيم، مبا فيها املستشفيات واملستوصفات، وذلك لكفالة         
اجلـزاءات  وتطبيـق   ، وذلـك قبـل إجـراء أي عمليـة تعقـيم،             موافقته عن علم تـام بـاألمر      
ام تدعو الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري إضافية تكفـل إملـ          و. املالئمة عند حدوث خمالفة   

ــا         ــا فيهـ ــة، مبـ ــة واخلاصـ ــصحة العامـ ــز الـ ــاملني يف مراكـ ــيني العـ ــوظفني املعنـ ــع املـ مجيـ
ــرات      ــة والفق ــواردة يف االتفاقي ــصلة ال ــشفيات واملــستوصفات، باألحكــام ذات ال املست

الــصحة املتــصلة ب ٢٤  و١٩رقمــي يف التوصــيتني العــامتني للجنــة الــواردة ذات الــصلة 
وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف .  هبــادهمللمــرأة، وتقّيــاإلجنابيــة واحلقــوق 

مجيع التدابري الالزمة لكفالة القيام على النحو الواجب بتسجيل الـشكاوى الـيت تتقـدم     
هبا نساء الرومـا بـدعوى تعرضـهن للتعقـيم القـسري، ومـنح ضـحايا تلـك املمارسـات                    

  .سبل انتصاف فعلية
يف حتديــدا متثلــت مبــسألة التعقــيم، اعُتمــدت تــدابري تــشريعية جديــدة فيمــا يتعلــق  لقــد   - ٢

املرتبطـة   الرعاية الصحية واخلـدمات  ، من جمموعة القوانني، بشأن.Coll 576/2004 القانون رقم
الـذي دخـل    ،  )“قانون الرعاية الـصحية   ” أدناه بـ املشار إليه   (قوانني معينة   على  هبا والتعديالت   

أدخــل هــذا القــانون تعــديالت علــى و. ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١اعتبــارا مــن حيــز النفــاذ 
 “القــانوينالتعقــيم غــري ”بــصيغته املعدلــة، واســتحدث  .Coll 140/1961القــانون اجلنــائي رقــم 

أوفـت   قـد  ايف عناصـر اجلرميـة، تكـون سـلوفاكي    الفعـل  وبـإدراج هـذا    . عنصر جديـد للجرميـة    ك
ــا القانونب ــةالتزاماهت ــي ــة حب   ة الدولي ــة املتعلق ــصكوك الدولي ــسان    الناشــئة عــن ال ــوق اإلن ــة حق ماي

ويـنص قـانون الرعايـة      . واحلريات األساسية، وعن توصيات اهليئات واملنظمـات الدوليـة املعنيـة          
شروط الـ الصحية على أمور من بينها إمكانية احلصول علـى الرعايـة الطبيـة دون متييـز، وحيـدد                   

االطـالع علـى    عمليـات التعقـيم، و    إجـراء   لحصول على املوافقة الواعية من املرضـى، و       املسبقة ل 
طلـب  بعـد تلقـي     التعقـيم إال    عمليـات   إجـراء   جيـوز   القـانون، ال    ذلك  ومبوجب  . امللفات الطبية 

ــة مكتــوب وموافقــة واعيــة   ــيَّن مــن شــخص  مكتوب ــة   ُمَع علــى النحــو الواجــب وحيظــى باألهلي
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 ؛الوصـي القـانوين علـى شـخص غـري قـادر علـى مـنح املوافقـة الواعيـة                   من    أو القانونية الكاملة، 
 .قانوينالوصي الحمكمة بناء على طلب مقدم من عن صادر قرار ستنادا إىل ا أو

 التعقـيم    عمليات ومل تتلق وزارة الصحة أي التماسات تتعلق بسوء التصرف يف إجراء            - ٣
 بـشأن  .Coll 581/2004على الرعايـة الـصحية، مبوجـب القـانون رقـم      اإلشراف منذ إنشاء هيئة 

علــى الرعايــة الــصحية والتعــديالت علــى قــوانني معينــة، واإلشــراف شــركات التــأمني الــصحي 
 اإلشـراف علـى تـوفري الرعايـة الـصحية والتـأمني الـصحي العـام يف                  خمـوال بوصفها كيانا قانونيا    
 .قطاع اإلدارة العامة

 الــصادرتني عــن اللجنــة املعنيــة بالقــضاء  ٢٤  و١٩العــامتني بالتوصــيتني وفيمــا يتعلــق   - ٤
مـن قبـل    وإعماهلـا   لمـرأة   اإلجنابية ل قوق  احلاملتعلقتني بالصحة اإلجنابية و   و على التمييز ضد املرأة   

تنفيــذ  يف وزارة الــصحة علــى حنــو نــشط     تــشارك  مجيــع العــاملني املعنــيني يف اجملــال الطــيب،      
 عـــن طريـــق ، وذلـــك٢٠١٣-٢٠٠٩االســـتراتيجية الوطنيـــة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني للفتـــرة 

، ومـن   ٢٠١٣-٢٠١٠ساواة بـني اجلنـسني للفتـرة         يف إعداد خطة عمـل وطنيـة للمـ         تهامشارك
برنــامج وطــين لرعايــة املــرأة وســالمة خططهــا بــشأن خــالل جهودهــا الراميــة إىل إعــادة تقــدمي 

 .إىل احلكومة السلوفاكية ٢٠١٠األمومة والصحة اإلجنابية يف عام 

 ، بــشأنقــانون الرعايــة الــصحية مــن ٦للمــادة وختامــا، نــورد اقتباســا للــنص الكامــل    - ٥
 :ملوافقة الواعيةا

 املشورة واملوافقة الواعية  

ــا  )١(     ــانون   م ــذا الق ــنص ه ــى مل ي ــك عل ــادة  (خــالف ذل ــزم )أ-٦امل ، يلت
إىل األشـخاص الـوارد ذكـرهم أدنـاه عـن           معلومـات   بتقدمي  األخصائي الصحي املعاِلج    

إمكانيـات االختيـار   عـن  ، و وخمـاطره العـالج الطـيب وطابعـه ونتائجـه     تقدمي  الغرض من   
يـشار إىل   (املخـاطر املرتبطـة بـرفض العـالج الطـيب           عـن    و ، بني اإلجراءات املقترحة   من

 ):“املشورةتقدمي ” ذلك أدناه بـ

أو شــخص آخــر حيــدده /العــالج الطــيب واملقــرر أن يتلقــى شخص الــ  )أ(    
 متلقي العالج؛ 

الــشخص الطبيعــي   أوالقــّيم،  أو،مقــدم الرعايــة  أو،الوصــي القــانوين  )ب(    
الـشخص الـذي      أو طفـل قاصـر؛   الشخـصية ل  رعاية  بالعهد إليه   يالدين الذي   خبالف الو 

 الوالــد البــديل للطفــل؛  أوطفــل قاصــر؛إليــه بتقــدمي الرعايــة الشخــصية البديلــة ل عهــد ي
 رعايتـــه مؤقتـــا؛إليـــه بطفـــل عهـــد أن يكـــون والـــدا بـــديال ليف الراغـــب شخص الـــ أو
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عهـد  يالـشخص الـذي     أو؛ل يف املـستقب سيصبح والد الطفـل بـالتبين    الشخص الذي    أو
ذ فيهـا أمـر   فَّـ َناملمثـل القـانوين ملؤسـسة يُ     أومـستقلة؛ لـوائح  رعاية الطفل يف إطـار    بإليه  

شار يـ  (الوقائيـة قرار من احملكمـة بـشأن الرعايـة           أو من احملكمة بشأن الرعاية املؤسسية    
لطـيب  ا، إن كـان الـشخص املقـرر أن يتلقـى العـالج           )“الوصـي القـانوين   ”إليه أدنـاه بــ      
ــة،    أوطفــال قاصــرا، ــه القانوني ــة    أوشخــصا حمرومــا مــن أهليت ــة قانوني شخــصا ذا أهلي

وفـق  ؛ و)“موافقـة واعيـة  مـنح  الـشخص غـري القـادر علـى      ”يشار إليه أدنـاه بــ       (دة  مقّي
  .املوافقة الواعيةمنح السبل املالئمة، الشخص غري القادر على 

شورة بطريقـــة تتـــسم ج بتقـــدمي املـــيلتـــزم األخـــصائي الـــصحي املعـــاِل  )٢(    
مبــا يتــيح ملتلقــي املــشورة  املراعــاة، ومــن دون ممارســة أي ضــغوط،  بوبــسهولة الفهــم 

إمكانية اختاذ قرار حر مستند إىل املوافقة الواعيـة والوقـت الكـايف الختـاذه، وبأسـلوب                 
الواجــب تزويــده يالئــم قــدرات الفكــر وحريــة اإلرادة والظــروف الــصحية للــشخص  

  .املشورةب
حيـق لـه أيـضا       ١املـشورة عمـال بـالفقرة       تلقي   شخص له احلق يف      أي  )٣(    

  .املشورةتلك رفض كتايب لسجل االحتفاظ بويتعني . أن يرفض تلك املشورة
العـالج الطـيب،    تلقـي   تعين املوافقـة الواعيـة موافقـة ميكـن إثباهتـا علـى                )٤(    
ــ ــدمي املــ سبقها ي ــا هلــ شورة تق ــانونوفق ــة مي  هــي و. ذا الق ــضا موافق ــين أي ــا  تع كــن إثباهت

ملــشورة، إال إذا نــص هلــذه ارفــض متلقــي العــالج  يف حــال العــالج الطــيبتلقــي  علــى
 ،)١( ٣٨  و،)٢( ٣٦  و،)١( ٢٧  وب،-٦املـــواد (ذلـــك خـــالف القـــانون علـــى 

  .))٢( ٤٠ و
  :يلزم تقدمي املوافقة الواعية كتابة  )٥(    
 ،)٢( ٣٦  و،)١( ٢٧  وب،-٦املــواد يف احلــاالت املــشار إليهــا يف   )أ(    
  ؛ )٢( ٤٠  و،)١( ٣٨ و
  املوضعي؛  أوطبية غزوية حتت التخدير العامإجراء عمليات قبل   )ب(    
عليـه  حبيـث ال تـسري      اإلجـراء العالجـي       أو ري التشخيص ييف حال تغ    )ج(    

  .األصليةاملوافقة الواعية 
ــا  )٦(     ــى خــالف ذلــك    م ــانون عل ــنص هــذا الق ــادة  (مل ي مــنح ، َي)أ-٦امل

  :اعية الواملوافقةَ
  الطيب؛املقرر أن يتلقى العالج الشخص   )أ(    
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يف حـال  الطيب املقرر أن يتلقى العالج  ى الشخص   الوصي القانوين عل    )ب(    
 علــى مــنح املوافقــة الواعيــة؛ ويــتعني أن يــشارك ذلــك الــشخص يف اختــاذ   تــهعــدم قدر

 .القرار يف حدود قدراته

واعيــة، ميكــن ملقــدم  الوصــي القــانوين مــنح املوافقــة ال رفــضيف حــال   )٧(    
املقـرر  الشخص  يف مصلحة   اإلجراء  اخلدمة أن يقدم التماسا إىل احملكمة إن كان ذلك          

ــة   الطــيب وأن يتلقــى العــالج   ــة،  . غــري القــادر علــى مــنح املوافقــة الواعي ويف هــذه احلال
إىل و. لوصـي القـانوين  لُيستعاض مبوافقة احملكمة على العالج الطيب عن املوافقة الواعية    

صدر احملكمة قرارها، ال ُيسمح بأي إجـراءات طبيـة إال تلـك الـضرورية للحفـاظ                  ت أن
  .على حياة الشخص

أي شخص له احلق يف مـنح املوافقـة الواعيـة لـه احلـق أيـضا يف حريـة                      )٨(    
  . سحب موافقته الواعية يف أي وقت

  :تلزم املوافقة الواعية يف احلاالت التاليةال و  )٩(    
ال ميكــن احلــصول علــى املوافقــة الواعيــة يف الوقــت الطــوارئ، حيــث   )أ(    

  املناسب، ولكن ميكن استنتاجها؛
   الئحة مستقلة؛يف إطارالرعاية الوقائية اليت تأمر هبا احملكمة   )ب(    
الـــذين ينـــشرون املقـــيمني يف املستـــشفى لألشـــخاص الرعايـــة تقـــدمي   )ج(    

  حميطهم؛على يشكلون هتديدا خطريا واألمراض السارية 
ــدمي   )د(     ــة تق ــشفى لألشــخاص الرعاي ــيمني يف املست ــن    أواملق ــا مم خارجه

أعـراض اخـتالل     أوعلى حميطهم بسبب مرض عقلـي     أو يشكلون خطرا على أنفسهم   
  .  املعرضة صحتهم خلطر جسيم بالتدهوراألشخاص  أوعقلي،

تــضم الــسجالت الطبيــة أســلوب تقــدمي املــشورة وحمتواهــا ورفــضها،   )١٠(    
ــة الوا ــا وســحبها  واملوافق ــة ورفــض منحه ــادة  (عي ــة ويف حــال صــد و. )٢١امل ر املوافق

ن القيد املـدخل يف الـسجالت الطبيـة         إ، ف ))ب (٥الفقرة  (الواعية عن الوصي القانوين     
يتعني أن يشمل أيضا بيانـا مـن الـشخص غـري القـادر علـى مـنح املوافقـة الواعيـة علـى                        

  .العالج الطيب
  /رئــيس الــوزراء يف كــانون الثــاين    أحــد نــواب   اســتنادا إىل شــكوى جنائيــة قــدمها      - ٦

 مبــادرة ادعــاءات، قدمتــها، أجــرت أفرقــة متخصــصة مــن الــشرطة حتقيقــات يف   ٢٠٠٣ينــاير 
 حلقــوقهن يف اانتــهاك شــكلت تعقــيم نــساء الرومــا يف شــرقي ســلوفاكيا بــأن عمليــات مدنيــة، 
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ية يف تلك املنطقـة     للقضاء على هذه اجلماعة العرق    قد جرت   حماوالت  وأن  احلماية الصحية، بل    
  . حتديدا

ــة يف         - ٧ ــشرطة اإلجــراءات اجلنائي ــق خمــتص يف ال ــف حمق ــق، أوق ــائج التحقي ويف ضــوء نت
ــشرين األول ٢٤ ــوبر /تـ ــال ب  ٢٠٠٣أكتـ ــدر عمـ ــرار صـ ــادة  بقـ ــانون  ) أ( )١ (١٧٢املـ ــن قـ مـ

ــة  ــراءات اجلنائيــ ــم(اإلجــ ــانون رقــ ــساري حــــىت .Coll 141/1961 القــ ــانون األول٣١ الــ   / كــ
ــدم وقـــوع الثبـــت دون أدىن شـــك ، حيـــث )٢٠٠٥ديـــسمرب  ــعـ ــشأنه  فعـ ــدأت بـ ل الـــذي بـ

  .اإلجراءات اجلنائية
شـكوى  يف وطعن يف القرار إنغريد غينوفـا وريناتـا هورفاتوفـا وماغـدالينا كاندراشـوفا                 - ٨

اكوفا؛ وُرفضت الشكوى لعدم استنادها إىل أساس سـليم         بروقدمتها ممثلتهم املأذون هلا فاندا د     
لمـدعي العـام يف كوسيتـشه       لكتب اإلقليمي   عن امل  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٨ قرار صدر يف  يف  

 .Coll 141/1961 القــانون رقــم(قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  مــن )ج) (١ (١٤٨املــادة عمــال ب
  .)٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١الساري حىت 

وفـــا ، قـــدمت إنغريـــد غينوفـــا وريناتـــا هورفات٢٠٠٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٨ويف   - ٩
اكوفا، شـكوى لـدى احملكمـة       بروممثلتهم املأذون هلا فاندا د    عن طريق   وماغدالينا كاندراشوفا،   

 ،)٢ (١٦  و ،)٢ (١٢الدستورية، ادعني فيهـا انتـهاك حقـوقهن األساسـية الـيت تكفلـها املـواد                 
 مـن   ١٤  و ١٣  و ٨  و ٣دستور، وحقوقهن اليت تكفلـها املـواد        المن  ) ١ (٤١  و ،)٢ (١٩ و

  .محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةاتفاقية 
، قـــررت احملكمـــة الدســـتورية، يف قرارهـــا    ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٣ويف   - ١٠
، بقــراره رفــض يف كوسيتــشهلمــدعي العــام  لكتــب اإلقليمــيامل، أن III. ÚS 194/06-46 رقــم

فا، قــد انتــهك الــشكوى املقدمــة مــن إنغريــد غينوفــا وريناتــا هورفاتوفــا وماغــدالينا كاندراشــو  
ــان    ــها املادت ــيت تكفل ــوقهن ال ــيت   المــن ) ٢ (١٩  و)٢ (١٦حق ــوقهن ال دســتور، وكــذلك حق

 وألغـت احملكمـة     . من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        ٨  و ٣تكفلها املادتان   
، وأمرت بإعادة إجراءات القـضية      يف كوسيتشه لمدعي العام    ل كتب اإلقليمي املالدستورية قرار   
  . كانت عليه  ماموضع النظر إىل

 كــانون ١٣ املــؤرخ III ÚS 194/06-46وفيمــا يتــصل بقــرار احملكمــة الدســتورية رقــم   - ١١
يف لمـدعي العـام     لكتـب اإلقليمـي     امل، قام أحـد أعـضاء النيابـة العامـة يف            ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

الـذي  قـرار  الاء ، بإلغـ Kv 18/03 1مبوجب القرار رقم و، ٢٠٠٧فرباير / شباط٩ يف كوسيتشه،
ر توجيهــات بإعــادة فــتح القــضية  اصــدبإت اجلنائيــة، وااإلجــراءمبوجبــه حمقــق الــشرطة أوقــف 

 .والبت فيها من جديد
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  . وبناء على ذلك، استأنف فريق التحقيق عمله  - ١٢
نتــائج التحقيــق الــذي أجــري يف إطــار قــرار احملكمــة الدســتورية،    أخــذا يف االعتبــار و  - ١٣

مـن قـانون   ) ب) (١ (٢١٥قـرار صـدر عمـال باملـادة     باإلجراءات اجلنائية   أوقف حمقق الشرطة    
 كـــانون ١الـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ يف  .Coll 301/2005 القـــانون رقـــم(اإلجـــراءات اجلنائيـــة 

مـــن ) ب) (١ (٤١٨املـــادة يف إطـــار جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة بـــشأن ، )٢٠٠٦ينـــاير /الثـــاين
ــانون ــائي  القـ ــم (اجلنـ ــانون رقـ ــ.Coll 300/2005 القـ ــاذ يف    الـ ــز النفـ ــل حيـ ــانون ١ذي دخـ  كـ
الفعـل موضـع النظـر لـيس جبرميـة، ومـن مث ال يوجـد مـربر                  مـشريا إىل أن     ،  )٢٠٠٦ ينـاير /الثاين

  . الختاذ املزيد من اإلجراءات يف القضية
ــهم         - ١٤ ــدمت ممثلت ــدالينا كاندراشــوفا، ق ــا وماغ ــا هورفاتوف ــا ورينات ــد غينوف وباســم إنغري

ــدا   ــا فانـ ــأذون هلـ ــذكر يف    بروداملـ ــرار اآلنـــف الـ ــد القـ ــكوى ضـ ــا شـ ــاين ٤اكوفـ ــانون الثـ   / كـ
  .٢٠٠٨يناير 
كتـب  امل، أصدر أحـد أعـضاء النيابـة العامـة املـشرفني يف              ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٩ويف    - ١٥

من قـانون اإلجـراءات     ) ج) (١ (١٩٣ قرارا عمال باملادة     هلمدعي العام يف كوسيتش   لاإلقليمي  
ــة  ــم (اجلنائيـ ــانون رقـ ــاذ يف     ،.Coll 301/2005 القـ ــز النفـ ــل حيـ ــذي دخـ ــاين ١الـ ــانون الثـ   / كـ

وأصـبح قـرار حمقـق الـشرطة       . برفض الـشكوى لعـدم اسـتنادها إىل أسـاس سـليم           ) ٢٠٠٦يناير  
  . وقف اإلجراءات اجلنائية يف القضية موضع النظر هنائياب

نـساء  ن الشرطة مل ترفض الـشكاوى املقدمـة مـن    فإعاله، أويف ضوء الوقائع املذكورة      - ١٦
انتهاك حقوقهن يف احلماية الصحية، ولكنها حققت يف تلك الـشكاوى           اليت ادعني فيها    الروما  

  .يف حدود اختصاصها
ــشروط         - ١٧ ــهاك ال ــق يف حــاالت انت ــإقرار جــزاءات مالئمــة تطب ــق بالتوصــية ب ــا يتعل وفيم

 .Coll 576/2004القانونية لعمليات التعقيم املأذون هبا، اعُتمد تعديل، مـن خـالل القـانون رقـم     
الـذي دخـل حيـز    (تعديالت على قوانني معينـة     الوهبا  بشأن الرعاية الصحية واخلدمات املرتبطة      

ــاين١النفــاذ يف  ــاير / كــانون الث القــانون مــن  ،.Coll 140/1961 ، علــى القــانون رقــم )٢٠٠٥ين
، من أجل اسـتحداث عنـصر جديـد    )٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول  ٣١الساري حىت   (اجلنائي  
واعُتمـد بعـد ذلـك      . مـن القـانون اجلنـائي     ) ب (٢٤٦باملـادة   ة التعقيم غري القانوين، عمال      جلرمي

، ليحــل حمــل ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٠القــانون اجلنــائي، يف مــن  ،.Coll 300/2005القــانون رقــم 
  ..Coll 140/1961 القانون الساري سابقا رقم

ويف إطـار  . ٢٠٠٦ينـاير  / الثـاين  كانون١ودخل القانون اجلنائي اجلديد حيز النفاذ يف          - ١٨
تنقــيح القــانون اجلنــائي، جــرت االستعاضــة عــن عنــصر جرميــة التعقــيم غــري القــانوين يف إطــار    



CEDAW/C/SVK/CO/4/Add.1
 

8 10-20706 
 

، الــــساري حــــىت .Coll 140/1961القــــانون رقــــم (مــــن القــــانون اجلنــــائي ) ب (٢٤٦ املــــادة
نـسجة  واألبعناصر جرمية اإلزالة غري املـأذون هبـا لألعـضاء           ) ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٣١

القــانون  (مــن القــانون اجلنــائي   ) ٢ (١٥٩والتعقــيم غــري القــانوين يف إطــار املــادة     ، واخلاليــا
  .)٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١الذي دخل حيز النفاذ يف ، .Coll 300/2005 رقم
يف أي جرميـة    بعـد   مل حتقـق    ا  وتشري املؤشرات اإلحصائية اليت ترصدها الـشرطة إىل أهنـ           - ١٩

 140/1961 القـانون رقـم  (مـن القـانون اجلنـائي    ) ب (٢٤٦  القانوين يف إطار املـادة للتعقيم غري

Coll. أي جرميــة لإلزالــة غــري املــأذون    أو)٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٣١، الــساري حــىت
مـــن ) ٢ (١٥٩ والتعقـــيم غـــري القـــانوين يف إطـــار املـــادة  ،نـــسجة واخلاليـــالألعـــضاء واأل هبـــا

ــانون ــائي  القـ ــانون (اجلنـ ــمالقـ ــاذ يف   ، .Coll 300/2005 رقـ ــز النفـ ــل حيـ ــذي دخـ ــانون ١الـ  كـ
  .)٢٠٠٦يناير /الثاين

  


