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جمعاء، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية كارثية، بحيث سعت مختلف دول العالم الى شّكل ويشّكل تحّديًا كبيرًا للبشرية مع ظهور جائحة كورونا وانتشارها الذي 

ألدوية ات المصّنعة لضاء على هذه الجائحة او على االقل الحّد من انتشارها والتخفيف من آثارها الصحية، لذلك سارعت العديد من الشركتصنيع لقاح قادر على الق
 .بالجائحة واللقاحات الى انتاج لقاح خاص

  
الطريقة التقليدية، باعتبار اّن الشركات المصّنعة للقاحات واالدوية أجرت بيد اّنه، وبفعل تداعيات الجائحة، لم يتوافر للمصّنعين الوقت الكافي إلتمام التجارب السريرية ب

والحال هذه، بحاجة الى تشريع ينّظم استخدامها ويحّدد المسؤوليات الناجمة عن وبما اّن هذه اللقاءات باتت . ومختصرريرية وفق برنامج عمل طارئ دراساتها وتجاربها الس
على ة الى الحصول وبما اّن لبنان يعاني من تفشي جائحة كورونا على اراضيه، وبحاجة ماس. قاح الخاص بكورونا بوشر بتوزيعه عالمياً هذا االستخدام، ال سيما واّن الل
الحماية المطلوبة، وبين موجبات اقتراح القانون المعّجل المكّرر، الذي واءم بالقدر المتاح واقعًا وقانونًا، بين الضرورات والحاجة ومقتضيات  هذا اللقاح، أقّر المجلس النيابي

 .تحصين النصوص وضمان الحقوق بالصفة المستعجلة
 :التالي وتضّمن القانون مادة وحيدة، وُأقّر على الشكل

  
نتج منها وُيخشى ان ينتج منها ُيعنى هذا القانون بتحديد المسؤوليات لألشخاص والكيانات العاملة في قطاع الصحة في لبنان، في اطار مواجهة جائحة كورونا، والتي  -اولا 

 .اضرار كبيرة تمّس بالسالمة العامة في لبنان
 :التالية لغايات تطبيق هذا القانون، ُتعتمد التعريفات -أ

 .او اي وباء متحور عنه SARS - Cov-2جائحة كورونا الناتجة من انتقال : جائحة كورونا -
يق والتصنيع، والتصنيف، والتوزيع والنقل، والتخزين، والصياغة والتوضيب التصميم، والتطوير والتجربة السريرية او التحق: يتطوير او ادارة او استعمال اي منتج للعالج الطب -
 .رويج، والبيع والشراء، والهبة، والصرف، والوصف، والدارة، والترخيص والتجارة والستعماللتسويق والتوا
طبية او جراحية، لمنع اي وظيفة من وظائف الجسم من اإلصابة بالعطل الدائم، او  ة للحياة، او التي ينتج منها او تتطلب عمليةاصابة بالغة تعني الصابة الجسدية المهّدد -

 .نها ضرر دائم ألي تركيبة من تركيبات الجسمالتي ينتج م
 :سوء السلوك القصدي وهو اي عمل او اغفال ُيقدم عليه -
بتجاهل لخطر معروف او واضح، يكون كبيراا لدراجة يصبح معه مرجحاا بشكل ( ج)او واقعي،  عن علم وبغياب اي مبرر قانوني( ب)ع قصداا، بنية تحقيق هدف غير مشرو ( أ)
 .ى الضرر الفائدة المرجوةبير ان يتخطّ ك
في ذلك اي لقاح، او مضاد لالوبئة، او دواء بيولوجي، او يتناول هذا القانون تطوير وادارة واستعمال بعض منتجات العالج الطبي المتعلقة حصراا بجائحة كورونا، بما  -ب

 .وقاية، او التخفيف من الضرر او احتمال الضررو شفاء، او الجة او تشخيص اتشخيصي او اي دواء آخر، او اي جهاز آخر ُيستعمل لمع
  

- ثانياا 
تعمال اي منتج عاملة في قطاع الصحة قضائياا جراء المسؤولية الناتجة من تطوير او ادارة او اسلغايات تطبيق هذا القانون، ل يمكن مالحقة الشخاص او الكيانات التالية ال -أ

 :علقة بأفعال حاصلة في الفترة الممتدة ألربعة وعشرين شهراا اعتباراا من تاريخ نفاذ هذا القانون وبنتائج هذه الفعالرونا، والمتللعالج الطبي في اطار جائحة كو 
زة على الجات الحائوصيادلة وممرضين والمؤسسات الستشفائية والعاملين في القطاع الصحي، بقدر ما يستعمل هؤلء المنتج وفق الع الصحية من اطباء مقّدمو الرعاية -

 .موافقة وزارة الصحة العامة اصولا، تبعاا للقواعد المحّددة علمياا وطبياا لالستخدام الطارئ
 .بجائحة كورونا الموّزع لمنتج العالج الطبي الخاصالمصّنع، حامل شهادة التسويق، و  -
ا كانت الوفاة او الصابة البالغة سببها المباشر سوء سلوك قصدي من ِقبل هذا ة بالغة، اذل ُيطّبق عدم المالحقة المنصوص عنه اعاله، في حال حدوث وفاة او اصاب -ب

 .الشخص او الكيان
  

قاا كورونا، متاح للقطاع الخاص عموماا، بموجب ترخيص يصدر بقرار من وزير الصحة العامة وف ل اي منتج للعالج الطبي في حالة جائحةاّن تطوير او ادارة او استعما -ثالثاا 
 .ذات الصلة بالستخدام الطارئلألصول 

  



ص عنها اعاله، يكون التعويض من خالل وزارة الصحة العامة وفقاا باستثناء المطالبات في حالت الوفاة او الصابة البالغة الناتجة من سوء السلوك القصدي المنصو  -رابعاا 
ا من قبلها، هو الطريقة الوحيدة ألي مطالبة بالتعويض عن اي ضرر نابع من او ناتج من او متعلق لموافق عليهالمتعاقد عليها او ا لمنطوق هذا القانون في ما خّص المنتجات
 .ج الطبي في اطار حالة جائحة كورونابتطوير او ادارة او استعمال اي منتج للعال

  
- خامساا 

ة مدير من اصحاب الختصاص في وزارة الصحة العامة، وعضوية طبيبين علمية برئاستنشأ في وزارة الصحة العامة، بقرار من وزير الصحة العامة، لجنة متخصصة  -أ
بيبين متخصصين تسّميهما نقابتا الطباء في بيروت وطرابلس، مهمتها تقييم وتحديد األضرار الناتجة متخصصين بالمراض الجرثومية والوبائية يختارهم وزير الصحة العامة، وط

 .جائحة كورونا، ماهية واسباباا، بعد دراسة الملفات المعروضةطبي الخاص بمن استعمال منتج العالج ال
وفقاا لألصول الطلب كلياا او جزئياا، للمتضرر ان يتقّدم بمراجعة امام القضاء الداري  في حال عدم البت بالطلب ضمن المهلة المحددة، او في حال صدور قرار برفض -ب

 .ولةالمنصوص عنها في نظام مجلس شورى الد
المادية والدارية ذات و  وزير الصحة العامة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يؤلف اللجنة المنصوص عنها اعاله، ويستكمل اإلجراءات اللوجستية على -ج

 .الصلة بعملها
  

ارة او استعمال اي منتج للعالج الطبي في اطار حالة جائحة كورونا وفقاا تطوير او ادُتمّول التعويضات المحّددة لألفراد المتضررين عن الضرار التي قد تنتج من  -سادساا 
ولى لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان ُيصار بعدها الى انشاء صندوق مستقل خاص بالتعويضات لمنطوق هذا القانون، من احتياطي الموازنة العامة في المرحلة ال

 .في وزارة المالية
  

 :يتّم تغذية صندوق التعويض المذكور من
 .مساهمات الدولة اللبنانية -1
 .في ما خّص جائحة كورونا FOBستيراد فرض نسبة واحد بالمئة على الجهة المستوردة من قيمة اللقاحات بحسب سعر ال -2
 ...(هبات وتبرعات)مصادر تمويل اخرى  -3
  

سوم ُيتخذ في مجلس الوزراء بناء لقتراح وزيري الصحة العامة والمالية، ل سيما في ما خّص الصندوق المستقل الخاص ُتحّدد دقائق تطبيق هذا القانون بمر  -سابعاا 
 .ايير التعويض، وذلك ضمن مهلة ثالثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانونبالتعويضات، ومساهمات الدولة ومع

  
 .الرسميةُيعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة  -ثامناا 

 
 


