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�مة رئيس مجلس اإلدارة

أ. د. عبدالسالم بن إبراهيم الحصين
استاذ الفقه وأصوله ب�ية الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة الملك فيصل باألحساء

رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم

عبده  محمدًا  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد  العالمين،  رب  لله  الحمد 
ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فما برح الواقع العلمي المتعلق بطب اإلنجاب يزداد تطورًا وتقدمًا وتعقيدًا، وقدرة على عالج 
كثير من الحاالت المرضية، وتجنب األمراض الوراثية قبل وقوعها، ومساعدة الراغبين في اإلنجاب، 
الهائل،  التقدم  الجنين، وهذا  اختيار جنس  ممن تعذر عليهم ذلك لسبب من األسباب، وكذلك 
فيه،  الله  حكم  ومعرفة  الواقع،  هذا  لتصور  كبيرة  جهود  بذل  يقتضي  المتسارع  والتطور 

ومراجعة األح¸م التي سبق إصدارها، ومدى تأثرها بما حصل من تطور طبي.

من هنا ورغبة في خدمة دين الله تعالى، وتبصير الناس بأمور دينهم، حرصت الجمعية العلمية 
لمناقشة  والطب  الفقه  في  المتخصصين  تجمع  أن  الفقهية  الطبية  للدراسات  السعودية 
قبل  الوراثي  والتشخيص  اإلنجاب  مساعدة  تقنية  استخدام  وأخالقيات  اإلنجاب،  طب  مستجدات 

إرجاع األجنة.

وإننا لندعو المتخصصين في الفقه والطب ألن يساهموا في إنجاح هذا المؤتمر، وإفادة الناس 
بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

كما نأمل بإذن الله أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه التي وضعت له.
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الجيني  والفحص  اإلنجاب  مساعدة  تفنية  لمستجدات  الفقهي  الطبي  مؤتمرنا  في  بكم  نرحب 
الوراثي لألجنة قبل اإلرجاع ، والذي تحتضنه قلب ونبض المملكة العربية السعودية ، ثالث أكبر 

عاصمة عربية "حجر اليمامة"  - العاصمة -  "الرياض"، رياض المعرفة والعلم والعلماء. 

 مع والدة أول طفل في العالم من تقنية أطفال األنابيب "لويزا براون" في أولدهام - مانشستر 
ببريطانيا عام ١٩٧٨م انفتحت أبواب وآمال كبيرة للعديد من األزواج حول العالم ممن يعانون من 
العقم أو التأخر في اإلنجاب. حاليًا هناك أكثر من ٨ مليون طفل حول العالم تم حملهم بمساعدة 

تقنيات مساعدة اإلنجاب (أطفال األنابيب والحقن المجهري) .

كما ساهمت التطورات والقفزات العلمية الهائلة في هذه التقنيات وإنطالق مشروع الجينوم 
الفحص  طرق  وتطوير  ٢٠٠٣م،  أبريل  في  واستكماله  العشرين  القرن  تسعينات  في  البشري 
الجيني الوراثي لألجنة قبل إرجاعها للرحم في التوسع في مجاالت ونطاق إستخدامات تقنيات 
مساعدة اإلنجاب والفحص الوراثي لألجنة في العالم لتشمل عالج حاالت غير العقم مثل : الوقاية 
من األمراض الوراثية ذات اضطرابات الجين الواحد مثل الثالسيميا وفقر الدم المنجلية  ، ثم الوقاية 

وعالج بعض األمراض المزمنة والسرطانات ذات االستعداد الوراثي.

القرارات  من  العديد  صدور  العلمي  التطور  هذا  واكب  عامًا  ثالثون  من  اكثر  مدى  وعلى  هذا 
بتقنيات  العقم  عالج  أحÃم  في  الشرعية  العلمية  والهيئات  الفقهية  المجامع  من  والفتاوى 
حاالت  في  البييضات  وتجميد  المولود  جنس  واختيار  الوراثي  والتشخيص  اإلنجاب  مساعدة 
تصدر  لم  والنوازل  المستجدات  بعض  أن  إّال  العلمية  التطورات  هذه  صاحبت  والتي  السرطانات 
الفقهية  الرؤية  وإصدار  لمناقشتها  المؤتمر  هذا  عقد  استوجب  الذي  األمر  فيها  بعُد  فتاوى 

تمهيدًا لعرضها على الهيئات الفقهية إلصدار الفتوى الشرعية فيها .

�مة ترحيبية من رئيس المؤتمر

د. حنان بنت علي سلطان

إستشاري نساء وتوليد عقم ومساعدة اإلنجاب / علم الوراثة التناسلية واخالقيته
عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية
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�مة ترحيبية من رئيس المؤتمر

لذا يهدف مؤتمرنا هذا في أيامه الثالث والذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات 
هذه  لمواكبة  بالرياض  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  لجامعة  التابعة  الفقهية  الطبية 
ولمناقشة  َقبل  من  الصادره  والفتاوى  القرارات  إلستعراض  والتقنية  العلمية  التطورات 
الطبية  الناحية  من  الوراثي  والفحص  اإلنجاب  مساعدة  تقنية  إستخدامات  في  المستجدات 
والفقهية والتي لم تصدر بشأنها  فتاوى بعد، وذلك تمهيدًا للخروج بتوصيات لرفعها لهيئة 
كبار العلماء والمجامع الفقهية إلصدار الفتاوى الخاصة بهذه المستجدات لتكون نبراسًا لجميع 

المسلمين في دول العالم ومنهجًا لمعرفة األح²م الشرعية في هذه النوازل .
 

يشارك في المؤتمر كوكبة من فضيلة المشايخ العلماء الشرعيين ذوي الخبرة في الفقه الطبي 
وتقنية  العقم  عالج  في  المختصين  األطباء  من  متميزة  نخبة  إلى  إضافة  خاصة.  ونوازله  عامة 
مساعدة اإلنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة واألعصاب ومختصين في 
األخالقيات الطبية الحيوية ومستشارون في القانون من خالل ٣٤ ورقة عمل. و يزدان المؤتمر 
ويتوج بمشاركة علمائنا ومشايخنا أصحاب المعالي و الفضيلة من هيئة كبار العلماء والمجامع 
الفقهية حفظهم الله ورعاهم ليثروا النقاش بعلمهم الغزير في إستخالص األح²م الفقهية 

لهذه النوازل.

القدير  العلي  الله  ونسأل  المملكة.  وقلب  والحكمة  العلم  رياض  في  أخرى  مرة  بكم  فمرحبًا 
األهداف  إلى  والوصول  بالنجاح  المؤتمر  هذا  يÄل  وأن  ويرضى  يحب  لما  والسداد  التوفيق 

المنشودة. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبرÆته،،،،،
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محاور المؤتمر:
١.  تلقيح بييضات الزوجة من نطاف الزوج الميت دماغيًا و إرجاع األجنة المجمدة قبل الوفاة 

الدماغية 

٢.  اختيار جنس الجنين في ضوء التطور الطبي والتقني وأثر الحالة اإلجتماعية على الحكم

المريض  الحي  أخيه  ألنسجة  المطابق  اإلنجاب  مساعدة  تقنية  في  الجنين  اختيار   .٣
إلستعماله الحقًا في عملية زرع النخاع الشوكي (األخ المنقذ)  أو اإلنتفاع من الخاليا 

الجذعية الجنينة في عالج األخ المريض

مساعدة  تفنية  في  الرحم  إلى  الراجعة  األجنة  اختيار  في  الجيني  التشخيص  توظيف   .٤
الوراثي  اإلستعداد  ذات  والسرطانات  الوراثية  األمراض  من   الوقاية  بهدف  اإلنجاب 

واألمراض متأخرة الظهور ونحوها 

تجميد  و  الزواج,  كتأخر  اجتماعية  لحاالت  اإلنجاب  على  للمحافظة  البييضات  تجميد   .٥
تقنيات  في  لإلستعمال  عالجية  أو  السرطان   كمرض  طبية  ألسباب  المنوية  الحيامن 

مساعدة اإلنجاب أو الفحص الوراثي لألجنة

األهداف : 

 التبصير ونشر الوعي بين أفراد المجتمع عن المستجدات في إستخدامات تقنية      
مساعدة اإلنجاب والفحص الوراثي لألجنة قبل اإلرجاع

 الوصول للرؤية الفقهية في محاور المؤتمر ومن ثم رفعها للهيئات والمجامع 
الفقهية تمهيدًا إلصدار الفتوى الشرعية في هذه النوازل

 تحقيق الممارسات الطبية ضمن الضوابط الشرعية
 

 الوقاية من األمراض الوراثية والسرطانات ذات اإلستعداد الوراثي عن طريق الفحص 
الوراثي لألجنة قبل اإلرجاع والحمل

 
 إيجاد الحل األمثل لمساعدة األطفال المصابين باألمراض المزمنة والسرطانات
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