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 مقدمة البحث :
سالمة أجساميم و  الحياةالحفاظ عمى حق األفراد في  غايتيا إنسانيةمينة الطب      

ذلك كرس  ولتحقيق .والتخفيف من معاناتيم في إطار احترام حياة األفراد دون تمييز
الباحثون أوقاتيم وجيودىم لتطوير الطب بتجاوز األعمال التقميدية وظيور وسائل فنية 

والدليل عمى ذلك أن  1أكثر فاعمية في اكتشاف الحاالت الطبية وعالجيا أو الوقاية منيا.
مذىال في العموم الطبية والعديد من االنجازات العممية فظيرت  اتطور  شيد القرن العشرين

 من العممية االستنساخ وغيرىا من االنجازات، ات التمقيح الصناعي ، تغيير الجنس عممي
بشكل ممحوظ في  وأىميتازدادت  لذيا زرع األعضاء البشريةموضوع عمميات نقل و  أىميا

  .لحل مشاكل األمراض المستعصية األخيرةالسنوات 
مزم ست: زرع عضو حيوي ي لفظ نقل يعنيو  نقل وزرعلفظين   إلىىذه العمميات  تنقسم    

: نقل تعني كممة زرعأما وشريانو كزراعة الكبد والقمب والكمية  أوردتوفورية لنشاط  إعادة
من فرد  أويتبعان نفس الكائن الحي  آلخرنسيجية حية سواء من جزء  أومادة خموية 

معجم القباني في المغة  حسب عضومعنى لفظ و 2ال. أوسواء كان من نفس النوع  آلخر

                                                             
دار الجامعة  األحياء،الجنائية المتعمقة بعمميات نقل وزرع األعضاء البشرية بين  األحكام :اهللإدريس عبد الجواد عبد   1

 .09، ص2009الجديدة لمنشر والتوزيع ، ليبيا ،
2  Le  terme de greffe désigne un transport de matériel cellulaire ou tissulaire vivant soit 

d’une partie à l’autre d’un organisme vivant, soit d’un individu à l’autre, de même espèce 

ou non. Le terme de transplantation est  employé plus spécialement pour le transfert d’un 

organe impliquant le rétablissement immédiat de la continuité vasculaire. Voir Ahmed 

ABDULDAYEM : Les Organes du corps humain  dans le commerce juridique, thèse  pour 

le doctorat en droit, publication juridique al-HALABI, Liban, p 101. 
 On désigne aussi  par transplantation : " l’ensemble du processus qui va du prélèvement 

d’un organe ou de tissus sur une personne jusqu’à la greffe de cet organe ou de ces tissus 

sur une autre  personne, y compris tout processus de préparation ou de conservation."  Voir 

Abdelhafid  OSSOUKINE : L’ABC daire du droit de la santé et de la déontologie médicale 

,laboratoire de droit et des nouvelles technologies ,faculté du droit et des sciences 

politiques ,publication de l’agence nationale pour le développement de la recherche en 

santé ,Oran ,2006 , p 406.   
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قاموس وعرف  1جمع أعضاء وىو كل جزء من مجموع الجسد كاليد واألذن واإلعالم،
robert  وظيفة  أداءمجموعة العناصر الخموية المختمفة والمتوافقة والقادرة عمى  :العضو
كتابو المتعمق بمصطمحات العموم القانونية  ضمنالعضو    Capitant عرفكما  محددة

من الخدمات واألنسجة عبارة عن توافق وتنافر عناصر  فئة محددة مؤسسة مكمفة بتشغيل
وأعصاب تعطي لمكل ذاتية تشريحية كزرع القرنية وصمامات القمب  تشريحية معينة خاليا

    2واألوردة.
لم تحقق النجاح والشيرة إال بعد  عمميات نقل وزرع األعضاء البشريةالجدير بالذكر أن و   

استقرار فكرة حرمة جسد اإلنسان في أذىان الناس وأثارت جدال كبيرا بين رجال القانون 
شخصا قانونيا لو حقوق وعميو  دمجر   إلنسان ليسان ألواألخالق والطب وعمماء االجتماع 

استعصى مرضو طرح إال في حالة مريض موضوع ال ي  وىذا ال 3وجسد.التزامات بل روح 
مداواة العادية غير المجدية والجراحة العمى الطب بعد استنفاذ كل وسائل العالج و 

                                                  4التقميدية غير النافعة وال بد من استبدال العضو التالف مكان عضو آخر سميم .
فقد  البشرية،عمى  ةجديد تليس األعضاءعمميات نقل وزرع من الناحية التاريخية و   

أوضحت الحفريات القديمة أن قدماء المصريين عرفوا زرع األسنان ثم أخذىا عنيم اليونان 
                                                                                                                                                                                              

   
ونفس  613،ص2003لبنان ،  دار العمم لمماليين ، ، 1ط ،الرائد ، معجم القباني في المغة واإلعالم :جبران مسعود   1

، 1997، دار الرتب الجامعية ،بيروت، 1األداء،القاموس العربي الشامل ،طالتعريف ورد عند أمل عبد العزيز محمود: 
 .394ص

2 L’organe désigne biologiquement un ensemble d’élément cellulaires différenciés et 

combinés capables de remplir une fonction déterminée .Dans son ouvrage relatif au 

vocabulaire des sciences juridiques, Capitant définit l’organe comme : une «institution 

chargée de faire fonctionner une catégorie déterminé de service. » ainsi l’on peut dire que 

le cœur ,les reins ,le foie , les organes sexuels ,constituant des organes .  Ahmed 

ABDULDAYEM : op cit, p 101. 
الجزائري ، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر  : المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانونرايس  محمد   3
 .  215ص  ،2010، 
  .219ص  :المرجع  نفس  4
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 (.العاشر ميالدي) ثم الرومان ثم اشتير بيا األطباء المسممون في القرن الرابع اليجري
صالح األنف المتآكل  واألذن المقطوعة وذلك وعرف الينود القدماء عمميات زرع الجمد وا 

إن زراعة األعضاء البشرية لم تكن قد نضجت ثمارىا  1قبل الميالد . 2700 عام منذ
 .بيذا الشكل لوال سمسمة البحوث والتجارب المتكررة 

في فينا إال  ULMANفي بداية األمر أجريت عمى الحيوانات وكان ذلك من قبل اولمان   
أن ىذه التجربة لم تكن األولى فقد سبقتيا عدة تجارب عمى الحيوانات لنقل األوتار 
والعضالت والجمد واألعصاب وقرنيات العين والغضاريف والمبايض والغدد الكظرية 

أول عممية نقل لمكمية  Voronovحقق   1936وفي عام  2وأجزاء من األمعاء والمثانة .
البشرية تطوره المذىل بعد الحرب  األعضاءخذ نقل أثم  بيا فشل سريع.عند اإلنسان وأعق
 P, G.Offertقام ثالثة أطباء عيون فرنسيين ىم  1948وفي عام  العالمية الثانية

L.paufique et Sourdille    بتحقيق وبنجاح عممية نقل لمكمية تم الحصول عمييا من
وتركزت التجارب عمى زرع األعضاء مع نياية القرن التاسع عشر وبداية  .متبرع حي

بزرع كمية عند  1952الذي نجح تقنيا عام   D’Alexisالقرن العشرين نتيجة تأثير
في الواليات المتحدة األمريكية  1954عام   p .Merrill. ثم نجح البروفسورالحيوان
 1959كما سجل عام  3وكان المتبرع حي . كمية بين توأمين حقيقَيينالنقل  عمميةبإجراء 

  "كريستيان برنارد"قام الدكتور  1967سنة  وفي تطورا ميما في تاريخ نقل الكمى
"Christian BARNARD"   بأول عممية في جنوب إفريقيا ومرورىا يقارب أربعة عقود

                                                             
اإلسكندرية،  الجديدة،دار الجامعة  واإلباحة،نقل وزراعة األعضاء البشرية بين الحظر  :أسامة السيد عبد السميع  1

نقل وزرع األعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة اإلسالمية ،  سمسمة  :ومروك نصر الدين  .10، ص 2006
، الكتاب الثاني ، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  1جالقانون الجنائي والطب الحديث ، 

 .99،ص2003
دار العممية الدولية ودار الثقافة التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية ، رسالة دكتوراه ، ال :حسني عودة زعال   2

 . 10، ص 2001لمنشر والتوزيع ، عمان ، 
3 - Ahmed Abduldayem:op cit ,p 90.  



ة  ـــــــــــــــدمــقـــــــالم    

 

5 
 

البحث ومن ثم بدأت التطورات في  1968ثم تمتيا عممية زرع القمب عام  1من الزمن .
كيفيات زرع أعضاء وأنسجة أخرى من جسم اإلنسان مثل قرنية العين ، الرئتين  عن

أثناء جمسة   MG :Grosnierفقا لما صرح بوو  2،النخاع الشوكي ، الكبد وغيرىا 
 األعضاءوىكذا تطورت عمميات نقل وزرع  1976.3أيار  18أكاديمية وطنية لمطب في 

وحتى موازاة مع التطور العممي في مجال الطب وعجز األساليب التقميدية البشرية 
 ألعضاء الصناعية كبديل لمعالج .ا
 العمميات:وما يشابهها من  البشرية  زرع األعضاءعمميات نقل و  لفرق بينا

الضرورة العممية دراسة بعض األعمال الطبية التي تتشابو مع عمميات نقل  تستوجب    
من حيث المشروعية واآلثار المترتبة عنيا نتعرض ليا  فاألعضاء وزراعتيا لكنيا تختم

 تباعا.  
 عمميات نقل الدم :

كونو  إليوشخص بحاجة  إلى يتم نقمو ،خاص في الجسم  عبارة عن سائلىو الدم    
لم يعد الخالف مثارا حول إباحة التبرع بالدم لشخص آخر عند الضرورة شرعا و  مريضا

عممية سحب الدم ال تثير أية خطورة  أنكما  . الدم بيعبفيم يتصل بالتصرف  وقانونا إال
باعتبار الدم عمى المسحوب منو بل قد يكون سحبو مفيدا مثمما ىو الحال في الحجامة 

                                                             
 . 218ص  : المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري ،المرجع السابق،رايس  محمد   1
الضمانات القانونية لعمميات نقل وزرع األعضاء البشرية بين األحياء في القانون الطبي ، مجمة  :زايدي حميد   2

 . 104، ص  2008المنظمة الوطنية لممحامين ، ناحية تيزي وزو ، العدد السابع ، 
3 La déclaration de du M.G. Cros nier : « EN 1959, est  survenue une révolution : pour la 
première fois, deux malades mourant d’urémie, l’un à Boston, l’autre à Paris, ont 
bénéficié d’une transplantation d’un rein  prélevé sur un donneur vivant volontaire 
appartenant à leur fratrie. Ces deux patients sont, en 1959, parfaitement bien portants 
grâce à un rein fonctionnant normalement. »  Voir  Ahmed ABDULDAYEM: op cit, p 96. 
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مستقر قانونيا ويدل عمى  أمرعمميات نقل الدم وانتشار بنوكو  إن 1المتجددة . األجزاء من
ذلك العديد من القوانين التي صدرت ففي فرنسا نظمت عمميات نقل الدم في القانون 

 بمقتضى المادتين  كان مندمجا مع تشريع الصحة العامة إذ 1952جويمية 21الصادر ب
استخدامو آثار لدم وعولجت نظم فيو نقل ا 1992سنة  آخرثم صدر تشريع  667و 666

نظم نقل الدم  1993يناير 04في الجزائر ظير التشريع في و  2.خصوصا في حال تموثو
التشريع ضرورة الغرض العالجي ومجانية  وأوضحكان مموثا  إذااستخدامو وخاصة  وآثار

الوكالة كما انشأ المشرع الجزائري عدة ىيئات مثل  3في حال التبرع . وتوافر الرضاالتبرع 
  4الوطنية لمدم ، مراكز حقن الدم ، وحدات حقن الدم و بنوك الدم .

دائما بتحاليل وفحوص معينة لمتأكد من سالمة دم المعطي  يسبق التبرع بالدميجب أن و 
عمى الطبيب مراعاة القواعد الطبية في عمميات نقل الدم التي و والمتسمم من جية أخرى 

ال  اعتبر مسئوال عن األخطاء التي يرتكبيا في ىذا الجانب من يجرييا عمى األشخاص وا 
العمل الطبي كعدم التأكد من سالمة دم المعطي ذاتو كأن يكون معيبا أو مموثا بإحدى 

عن كل األضرار التي تمحق بالمريض بسبب عدم نقل  الطبيب أليس ن ثم وم الجراثيم
يمتو الدموية وذلك نتيجة إىمالو أو الدم النقي لو أو بسبب عدم نقل الدم الذي يتفق مع فص

                                                             
موقف الشريعة  اإلسالمية من نقل األعضاء بين البشر ، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ،  :محمد المدني بوساق   1

 .12، ص 2004الجزائر ، 
 األردن،التنظيم القانوني لعمميات زرع األعضاء البشرية ، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، :ىيثم محمد المصاروة   2

 . 30م ، ص2000-ه 1420
3 La loi 04 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion  sanguine et de 
médicaments. JO du 05 janvier 1993.  

المتضمن  1995ابريل  09الصادر بتاريخ  108-95تم  إنشاء الوكالة الوطنية لمدم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   4
المتعمق  1998نوفمبر  09إنشاء الوكالة الوطنية لمدم أما مراكز حقن الدم فأنشأت بمقتضى قرار وزاري مؤرخ في 

ثابتة التي تتسمميا البتوزيع الدم ومشتقاتو غير  الدم تكفل بنوكبتسوية ىياكل حقن الدم ووحدات نقل الدم وبنوك الدم وت
المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري،  :من مراكز أو وحدات حقن الدم . لممزيد انظر رايس محمد

 . 241المرجع السابق ، ص 
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وفي ىذا الصدد قضى القضاء  1عدم احتياطو أو جيمو بقواعد وأصول المينة السائدة.
الفرنسي بمسؤولية مدير المركز الطبي لحقن الدم عن الدم المموث بداء السيدا الذي سمح 

دانت 1985و1984 تيبتداولو سن و بأربع والذي تسبب في وفاة العديد من الضحايا وا 
  التبرع  والفرق بين عمميات 2فرنك فرنسي . 500.000سنوات حبس نافذا وغرامة قدرىا 

زالتو من  أن وزرع األعضاء البشرية ، نقلعمميات و بالدم  استئصال العضو يكون بنزعو وا 
 3من جسم المتنازل .جسم اإلنسان أما الحصول عمى الدم فيكون بسحبو 

  التمقيح االصطناعي : اتعممي 
بر ع المرأةيضة و بين حيوان الرجل المنوي وب الصناعي عممية تتم عممية التمقيح     
ج و مني الز  إدخالتمقيح صناعي داخمي بحيث يتم  عمميةالمعيود وىي إما تكون  طريقال

عممية تمقيح صناعي خارجي يتم جمع  أوبوسائل طبية معينة  المرأةداخل رحم  إلى
المشرع الجزائري نص في  4.مخبرية أوانيالحيوان المنوي مع البويضة خارج الرحم في 

أن يكون التمقيح  ،بين الزوجين وجود عالقة شرعية قانون األسرة عمى الشروط التالية :

                                                             
من قانون   263في المادة  عمى معاقبة كل من يتاجر بالدم البشري أو مشتقاتو والمالحظ أن المشرع الجزائري نص  1

عدد ، ج ر ت .حق . المتعمق ب 1985فبراير  16الموافق ل 1405 األولىجمادى 26الصادر بتاريخ  05-58رقم 
د الربح بغرامة مشتقاتو قص أومصمو  أو: "يعاقب كل من يتاجر بالدم البشري  م1985فبراير  17الصادرة بتاريخ  08

بالحبس من ستة دج و  5000و   1000في حالة العود بغرامة مالية تتراوح بين  دج و1000و500مالية تتراوح بين 
م ، 2008يوليو  30المؤرخ في  08/13بالقانون رقم  ل ق.ح.ت وإثر تعديمالمشرع الجزائري وأكد سنتين ."  إلى أشير

عمى تشديد العقوبة بالحبس  24مكرر  263نص في المادة  م ، حيث2008أوت  03الصادرة بتاريخ  44ج ر عدد 
الجاني القائم بجريمة االتجار بالدم كان  إذادج 10000.00دج إلى  5000.00من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

الحد األقصى لعقوبة الغرامة شخصا معنويا فالعقوبة تساوي خمس مرات  الجاني شخصا طبيعيا .أما إذا كان
. مع إمكانية الحكم عميو باإلضافة لمعقوبات السابقة  06مكرر 265لمخصصة لمشخص الطبيعي وفقا لنص المادة ا

 07مكرر 265بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميمية المنصوص عمييا في قانون العقوبات طبقا لنص المادة 
 من نفس القانون . 

 .81، ص1994،الدار البيضاء ، 1طمسؤولية الطبيب في التشريع الجنائي ، : محمد اوغريس  2
 .31المرجع السابق ، ص  :ىيثم محمد المصاروة   3

 .30ص  : المرجعنفس   4
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وأثير  1. غيرىا أن يتم التمقيح بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون و برضا الزوجين
استئجار  لقصد منوا 2ممنوعة شرعا وقانونا.الاألرحام استئجار  الموضوع شرعيةفي ىذا 
بماء  األولى المرأةضة الممقحة من يعمى غرس البو  أخرى امرأةاتفاق الزوجان مع  األرحام

وىذه  3.المستعارة  األمالثانية  المرأةجر متفق عميو وتسمى أالثانية ب المرأةزوجيا في رحم 
فعمميات التمقيح الصناعي البشرية  األعضاءيات تختمف عن عمميات نقل وزرع مالعم

كما  4جزء من الكبد ال يرتب ذلك ـ أونقل كمية  أما اإلرث أويترتب عمييا ثبوت النسب 
مستديم في جسم اإلنسان أما عمميات التمقيح نقص  إلىاستئصال عضو معين يؤدي  أن

 الصناعي ال تؤدي إلى ذلك الن األجزاء المطموبة متجددة . 
 :ات االستنساخ البشري عممي  
منو الخمية الحية ويتم بزرع الخمية  أخذتاستحداث كائن حي مشابو لمكائن الحي التي   

تم  آخرشخص  أوما من مكان نواة منتزعة من بويضة الشخص نفسو  إنسانمن جسم 
الجنين المعروفة وينتج عنيا مولود  أطوارلتقوم بعد ذلك بالنمو حسب  المرأةفي رحم   إدخاليا

وىذا النوع ممنوع شرعا وقانونا  ة من الناحية المظيريةيتطابق صورتو صاحب الخمية الجسم
خاليا  أووكانت األجنة مصدر نوى الخاليا الجينية  5.وقوبل باستنكار إسالمي وعالمي 

واالختالف بينو وبين  المنشأ تزرع في أنبوب لبضعة أيام قبل زرعيا في أنبوب االختبار
التمقيح الصناعي في أنبوب االختبار ىو أن البويضة تتحد مع خمية جينية وليس مع حيوان 

                                                             
. يخضع االصطناعيالتمقيح  إلىيجوز لمزوجين المجوء " انو:عمى  أولىمكرر فقرة  45المادة  في المشرع الجزائري نص  1

يتم بمني  أنحياتيما ،  وأثناءيكون التمقيح برضا الزوجين  أنيكون الزواج شرعيا،  اآلتية:أنالتمقيح االصطناعي لمشروط 
المؤرخ في  84/11قانون رقملم المعدل والمتمم 05/02رقم قانونال "الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرىا.

 .2005لسنة  15دد ، ج ر العوالمتضمن قانون األسرة 1984رمضان09
 .13المرجع السابق ، ص  :محمد المدني بوساق    2
 .32المرجع السابق ،ص  :ىيثم محمد المصاروة  3
 .31ص  :نفس المرجع  4
 .14، ص المرجع السابق  :محمد المدني بوساق    5
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وال تعد ىذه العمميات من قبيل عمميات نقل األعضاء البشرية بالرغم من أنيا تتم   1منوي .
بواسطة زرع أجزاء بشرية ألن عمميات االستنساخ تتم ألغراض وأىداف متعددة كالتوصل إلى 

إلى  عيوالقانون الوض اإلسالميواتجو الفقو أدوية وعقاقير الستخداميا في عالج اإلنسان 
لمساسيا بحرمة ومعصومية جسد  مثل القانون السويسري تحريما قاطعا تحريم ىذه التجارب

 . 2اإلنسان
  الجراحة التجميمية :

عميو  أما طر  إذاوظيفة  أوالجسم الظاىرة  أجزاءلتحسين منظر جزء من ى جراحة تجر 
األول اختياري وىي جراحة تحسين المظير  ،نوعين  إلىتشوه وتنقسم  أوتمف  أونقص 

العيب في  إزالةالثاني ضروري يشمل عدد من الجراحات التي يقصد منيا و وتجديد الشباب 
 ونتائجو ثارهآلتمف فيو ضروري لموجب فعمو وتجميمي بالنسبة  أوتشوه  أوصورة نقص 

عالجية ترمي  أعمال: ياوتعرف من الناحية القانونية بأن .بةويشمل العيوب الخمقية والمكتس
وعرف ىذا النوع من الطب في البداية لدى  3تخميص الجسم من عارض غير طبيعي . إلى

 مآسيالطبقة الثرية ثم انتشر بعد الحربين العالميتين األولى والثانية إذ نجحت في الحد من 
 القباحة والتشوىات.  

 

 
                                                             

 . 92م، ص 2005-ه1424القانون واالستنساخ البشري، الموسوعة البشرية، دمشق،   :فواز صالح  1
"   الصناعي:المتعمق بطب اإلنجاب  18/10/1990من القانون الصادر في  8نص القانون السويسري في المادة    2

تخميق الحيوانات الخرافية  -ب االستنساخ، -ا التالية:وفي جميع األحوال يمنع إجراء البحث أو التجربة في األحوال 
 .37" نقال عن ىيثم محمد المصاروة : المرجع السابق ، ص والحيوان.الكائن المخموق من اإلنسان -ج

مذكرة لنيل شيادة  المسؤولية الجنائية لألطباء عن األساليب المستحدثة في الطب والجراحة"،":مكرلوف وىيبة   3
ص  ، 2005- 2004الماجستير في عمم اإلجرام والعموم الجنائية، جامعة أبي بكر بمقا يد، تممسان، السنة الجامعية 

161. 
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 أسباب اختيار موضوع البحث : 

فرض عمى المشرع  الذي شيده العصر في المجال الطبيإن التطور السريع      
خصوصا مع األساليب العالجية  ايالواقعي والتشريعي معوالمجتمعات ضرورة التأقمم 

فرضت تدخل المشرع في الكثير من الدول لتنظيم ممارسة الطب بما يكفل التي الحديثة 
مة عن أخطائيم أو المرضى االستقرار والطمأنينة سواء لألطباء لمواجية المسؤولية الناج

  .ضد آالم ومخاطر العالج
 : األسباب النظرية 
عمميات نقل األعضاء البشرية يالزم  أنالذي ينبغي  القانوني اإلطارإيجاد محاولة      

وزراعتيا في موضوع المسؤولية الجنائية لألطباء وبالتالي فتح المجال أمام مختمف 
لممسؤولية  المحددةمن القواعد القانونية  فالكثير أخالقيع جانب و ولمموضاألعمال الطبية 

 الطبية التي تمثل الرصيد الحضاري لمينة الطب .  األخالقترتكز عمى   الطبية
 :األسباب العممية 
إن القانون ال يتطور بنفس سرعة االكتشافات الطبية وبالتالي عدم قدرة القانون       

البشرية بما يتناسب والعمل الطبي والمشاكل التي مسايرة عمميات نقل وزرع األعضاء 
 ةالقانونيمشاكل يثيرىا ىذا القانون كثيرة قد تؤدي إلى العزوف عنيا نيائيا ناىيك عن ال

من  توضيحمحاولة  آخرومن جانب  ىذا القانون بالنسبة لألطباء خصوصا. التي يطرحيا
في حال  الضوابط القانونية خالل ىذه الدراسة قصور المشرع الجزائري في تنظيم ووضع

البشرية  األعضاءلمسؤولية الجنائية في مجال نقل اإلخالل بيا من قبل األطباء وتوافر ا
حيث اكتفي بالنص  القوانين العربية األخرى تزال ال تتوافق مع  فمنظومتنا التشريعية ال

ة وترقيتيا المتعمق بقانون حماية الصح 1985عمى القواعد العامة في القانون الصادر 
القضاء  أمامالتشريعي يعد عقبة  اإلطارغياب رغم التعديل األخير لقانون العقوبات ف

 الجزائري لحل النزاعات الطبية رغم ندرتيا .
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بالنسبة لمدراسات السابقة نجد عدة دراسات في مجال المسؤولية الجنائية لألطباء وكذلك  
في موضوع المسؤولية الجنائية  أماالبشرية  األعضاءفي القواعد العامة لعمميات نقل وزرع 

 لألطباءنجد عمى عكس المسؤولية المدنية  فال األعضاء البشرية في نقل وزرع  لألطباء
  .ىذا المجال في 

 : موضوع البحث أهمية
 أعضاءوسالمة  اإلنسانارتباطيا الوثيق بحياة في  تكمن المينة الطبية أىمية نإ

ظيور و العممي والفني اليائل الذي يشيده العالم اليوم في طرق العالج  لذا فالتقدم ،جسمو 
يستوجب بالمقابل أن يتبعو تطور في المجال  ؛عدة أساليب متطورة عن تمك المعيودة 

 لممريض والطبيب عمى حد سواء .  ئيةجنا القانوني لتوفير حماية قانونية

 العممية: األىمية 

موضوع المسؤولية الجنائية لألطباء موضوع  أثير منذ عيد بعيد ومازال يثير الكثير 
من النقاش في مجال الفقو الحنائي والتطبيق القضائي والخالفات بين رجال القانون 
واألطباء الن التشريعات الجنائية ىي التي تحدد ماىية األفعال والتصرفات التي تعد غير 

نطالقا من مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص بمعنى السموك مشروعة ومعاقب عمييا ا
وال سيما في موضوع نقل وزرع  غير المجرم يبقى مباحا وال يرتب أي مسؤولية جنائية

 .   األعضاء البشرية

 العممية : األىمية 
تبرز األىمية العممية من خالل سعي معظم التشريعات القانونية إلى حماية جسد 

عاىة مستديمة وفرض المزيد  إحداث أوجرح  أوعتداء يقع عميو من قتل ا أياإلنسان من 
 الوظيفةالرقابة عمى  من خالل اإلنساناعتداء عمى جسم  أيمن الحماية في مواجية 
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و توفير حماية قانونية  اإلنسانيالحق في سالمة الجسد  عمىالطبية لمحد من االعتداء 
 وظيفتو . أداء أثناءلمطبيب 

 هدف البحث :
وزراعتيا  األعضاءالقانوني لعمميات نقل  اإلطارمعرفة  إلىييدف البحث عموما 

األخطاء  لتحديد التي تحكميا النصوص القانونيةوكل جوانبيا القانونية والشرعية ومناقشة 
الطبية الممكن ارتكابيا من طرف األطباء ليتحدد فيم بعد مجال المسؤولية الجنائية 
لمطبيب من اجل توفير مناخ طبي تجوبو حماية قانونية لممريض وحتى الطبيب يعمل 

ولفت انتباه المشرع الجزائري لمواكبة التطورات الحديثة الحاصمة في براحة واطمئنان 
مثل ىذه  ىجراحة خاصة لوضع نصوص قانونية لكافة المقدمين عممجال الطب عامة وال

 .العمميات
 البحث:صعوبة موضوع 

 صعوبة البحث تتجمى فيم يمي :إن 
  وىذا الموضوع متشعب وصعب مما يجعمنا  لألطباءالبحث يتعمق بالمسؤولية الجنائية

ارتكاب  في حال المنصوص عمييا في قانون العقوبات القواعد العامة إلىنرجع دائما 
 موجبة لممسؤولية الجنائية .أخطاء طبية 

  هبالطب ، لذلك توجب عمينا معرفة ىذ األعضاء البشرية وزرعارتباط مصطمح نقل 
طارىا العمميات  مول التشريعية قبل معرفة طبيعة حالبحث في اليمكن  القانوني فال طبيا وا 

 ىذه العمميات .
 البشرية طرح عدة تساؤالت قانونية وشرعية مما  األعضاءل وزرع قموضوع عمميات ن

محدد  رأيدم االستقرار عمى عوجود عدة  اختالفات شرعية و فقيية وقانونية و  إلى أدى
 يفرض المزيد من الدراسة والتعمق .
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  عمميات نقل  أن إلىىذا راجع و  القانون الجزائري في األحكام القضائيةالحظنا ندرة
 العممية وفي جل الممتقيات منحصر بين األسرعمييا  اإلقباليزال  ال األعضاء وزراعتيا

 قانون حماية الصحة وترقيتيا أن القانون يرونورجال بين األطباء  الشأنبيذا  ةالمنعقد
 يشكل عائقا أمام نجاحيا.وزراعتيا  المنظم لعمميات نقل األعضاء البشرية

 منهج البحث :
و عمى المسائل التي يدرسيا واألىداف  نوعية البحث عمى منيج يعتمدالاختيار 

 البحث:بجوانب موضوع  اإللماممحاولة لوقد اعتمدنا عمى عدة مناىج منو  المرجوة
الذي يعتمد عمى وصف الظاىرة محل البحث والحقائق ووضعيا في الوصفي المنيج  -

المسؤولية  قواعد إلينا نقلإطار متكامل حيث نظرنا إلى الموضوع من جانبين ، جانب 
وجانب نقل إلينا تطبيقات عمميات نقل األعضاء وزراعتيا وقواعد  الجنائية لألطباء

 .المسؤولية الجنائية لألطباء في ىذا العمل الطبي 
الحياة السابقة ، يصعب عمينا  أساسالحياة المعاصرة قائمة عمى  إنالمنيج التاريخي : -

التطور الحاصل في  لمعرفةعتمدنا ىذا المنيج ماضية وا إلىفيم الحاضر دون الرجوع 
وكذا المسؤولية الجنائية لألطباء في ىذا راعتيا وز  األعضاء البشريةمجالي عمميات نقل 

  .البحث
لتحميل النصوص القانونية واألحكام القضائية الخاصة في  اعتمد التحميمي :المنيج -

 القانون المقارن .
ليذا المعالجة الفقيية الشرعية والقانونية  اآلراءالتفاوت بين  إبراز المقارن:المنيج -

التركيز عمى القانون  الدولية معتفاقيات واال العربية والغربية تحميل القوانينالموضوع وكذا 
  الجزائري.
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 البحث:إشكالية موضوع 
من الجدل والدليل عدم وجود نصوص  الكثيريثير  الزال لألطباءالمسؤولية الجنائية     

ونحاول من خالل ىذا البحث تسميط الضوء عمى نوع من فقط  باألطباءقانونية خاصة 
 لإلنساننافعة ال وزرعياالبشرية  األعضاءعمميات نفل  األعمال الطبية المتمثل في

القانونية  اإلشكاالتوالمجتمع عمى حد سواء وتطرح نفسيا عمى بساط البحث نظرا لكثرة 
 األسسقدر من التناسق والتوافق مع  إليجادوليس من اليسير التغمب عمييا  ثيرىاالتي ت
 بالنظر إلى مختمف القوانين المعالجة ليا. القائمة 

مما يعني ضرورة االستجابة  إغفاليامشاكمو خمق ظروفا يصعب  إن تنوع الواقع وتعدد    
من  الموضوعوالقانون نظرا لما يطرحو  الشرع هيحدد تكون تمبيتيا ضمن ما أنليا عمى 

لذلك تتم مناقشة مختمف التشريعات فيم يخص  سواء.قانونية عمى حد و مسائل فقيية 
جزاء ومعاقبة من يخالف القانون الديد حوزراعتيا وىل وفقت في ت األعضاءمسالة نقل 
نية يفرز لنا عدة مشاكل احترام المبادئ القانو  عدمبالقواعد القانونية الن  اإلخاللفي حال 

يعزز ضرورة المناقشة ومعرفة القواعد  مثل الطب وىذا ما إنسانيةال سيما في مينة 
 الفرعية التالية : األسئمةعمى  اإلجابةالقانونية التي تعالجيا عبر 

 ؟ وزراعتيا  األعضاءفي عمميات نقل  األطباءمن طرف المعمول بيا الظروف  ماىي  
ل القانونية التي يثيرىا ئمختمق المساو الشرعي والقانوني ليذه العمميات  األساس ىو ما

وىل التشريعات القانونية الطبية الموجبة لممسؤولية الجنائية  ؟ وماىي األخطاءالموضوع
بوضعيا الحالي تعتبر كافية أم األمر بحاجة إلى سن قوانين خاصة أو إدخال تعديالت 

 .؟عمى القوانين القائمة 
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المعالجة  أنالمطروحة التي تعالج الموضوع تتمثل في  فاإلشكاليةسبق  من خالل ما  
طبي يتعمق بالعمل بال كل ما بإدراجتتم زراعتيا و  األعضاءل قالقانونية لعمميات ن

حماية  إيجادقانونية وىذا ما يعزز ضرورة  سائلعدة ميفرز لنا والمشاكل التي يطرحيا 
 .قانونية جنائية لممتعاممين معيا

 البحث:طة خ
 الجنائية المسؤولية يدرسالبحث  أنما بالسابقة والمسائل القانونية و  لألفكاررتيبا ت   

بين في مجال نقل األعضاء وزراعتيا  شكاالت المطروحةاإل لألطباء باإلضافة إلى
القضائية الواقع عمييا مسؤولية الييئات الطبية ، أحكام الشريعة ، المجتمع والسمطة 

أساسا في إحجام الكثير من  ىذه اإلشكاالت كانت و تصنيف الخطأ لتوقيع العقاب
بابين  إلىتم تقسيم البحث  ، األشخاص عن اإلقدام عمييا واقتصارىا فقط عمى األقارب

الموضوع لو ن ألالبشرية وزراعتيا و  األعضاءلعمميات نقل  األولخصص الباب  :رئيسين 
وقانوني قسمنا ىذا الباب إلى فصمين ؛ نتعرض في الفصل األول إلى جانب شرعي 

الثاني األساس الفصل  األساس الشرعي لعمميات نقل األعضاء البشرية وزراعتيا  وفي 
 القانوني ليذا العمل الطبي .

نقل  مياتعمفي  لألطباءتطبيقات المسؤولية الجنائية  إلىالباب الثاني نتطرق  أما  
البشرية وزراعتيا من خالل معرفة األخطاء الطبية الموجبة لممسؤولية الجنائية   األعضاء

وكيف تعاممت معيا النصوص القانونية فيم يخص التجريم؛ إلضفاء الحماية القانونية 
وعميو تم تقسيم ىذا الباب إلى األخطاء  لمعالقة الثالثية أي المريض والمتبرع والطبيب

ي عمميات نقل األعضاء وزراعتيا في الفصل األول ثم الجرائم الطبية ليذه الطبية ف
 العمميات في الفصل الثاني.
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من جية  عمى أن نستيل ىذا البحث بفصل تمييدي ، خصصناه لمبحث في العمل الطبي
 ومن ثم فالخطة تكون عمى النحو التالي :  والمسؤولية الجنائية من جية أخرى

 . العمل الطبي والمسؤولية الجنائيةالفصل التمهيدي: 

 الباب األول: األساس الشرعي والقانوني لعمميات نقل وزرع األعضاء البشرية.

 .   لألطباءالباب الثاني: تطبيقات المسؤولية الجنائية 

 وننيي بخاتمة ليذه الرسالة بوضع مجموعة من التوصيات في ىذا المجال.

 

  المستعان.واهلل                                                                   
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 .الجنائيةالعمل الطبي والمسؤولية  :الفصل التمهيدي 
الشركط الكاجب تكافرىا في العمؿ الطبي ناىيؾ يقتضي مكضكع الدراسة معرفة      

لتحديد لممسؤكلية الجنائية ككجو عاـ  ثـ التطرؽعمى األسس القائـ عمييا بصفة عامة 
ؿ بيا في ىذه المينة.                                                                             المسؤكلية الجنائية لمطبيب في حاؿ مخالفة الضكابط المعمك 

 : ضكعيف ىمامك  يحتكم عمىككما ىك معمـك مكضكع المسؤكلية الجنائية لمطبيب 
ف األطباء مف أخطاء تككف ليا آثار سيئة كىذا ما يثير حماية المرضى مما يصدر ع

بالجسـ البشرم كالجانب الثاني ىك تكفير  ىذه المينةالتصاؿ حساسية المكضكع 
الحرية البلزمة لؤلطباء لمعالجة مرضاىـ فكضع الطبيب تحت الرقابة المستمرة يجعمو 

الزمة لمحالة المرضية المعركضة أمامو فبل بد  عبلجية ي طرؽنعف تقديـ كتب اعاجز 
ففي البداية لـ يكف  ،ئية لؤلطباءلذلؾ تطكرت المسؤكلية الجنا .مف كجكد ثقة كاطمئناف

خطأ ارتكبو كلما استقرت مبادئ المسؤكلية الجنائية أصبح  يتصكر مساءلة الطبيب عف
خصكصا بعد تعدد رفع  جسيـ أك مجرد إىماؿ أخط ذلؾ سكاء ارتكب مف الممكف

دعاكل القضائية ضد األطباء لمطالبتيـ بالتعكيض عف ما صدر منيـ مف أخطاء ال
ككاف لمتقدـ العممي أثرا كبيرا فمـ يعد الطبيب مسؤكال لكحده بؿ  .لة مينتيـمزاك  أثناء

ىناؾ مف يقكـ بمساعدتو أم العمؿ الجماعي ككؿ حسب تخصصو كحتى المؤسسة 
 اكلة مينة الطبباعتبارىا مكاف مز  ليا نصيب مف المسؤكلية الجنائية االستشفائية

 :التالييف مبحثيفالإلى  لفصؿىذا ا تقدـ سيقسـ مف كؿ ما .كمكاف االىتماـ بالمريض
  العمل الطبي . المبحث األول :
 .المسؤولية الجنائية المبحث الثاني:
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                                                                  . الطبيالعمل  األول:المبحث 
صؿ بيذا كالعمؿ الطبي مت هاإلنساف مف أىـ العناصر البلزمة لكجكد جسدإف     

فكجكد الطبيب ضركرم الكياف الجسدم الذم سعت معظـ القكانيف الكضعية لحمايتو 
لكف ممارسة ىذه المينة . في كؿ زماف كمكاف لمعالجة األمراض كالتخفيؼ مف اآلالـ

ال احترامياكجب  في الطبيب تتطمب تكافر شركط معينةالصعبة  اتصؼ عممو بعدـ  كا 
المركر بمراحؿ عدة إف تـ  العمؿ الطبي يتطمبذلؾ باإلضافة إلى  .المشركعية

ليذه ف تجاكز ذلؾ بعدـ احترامو ا  ك مريضو احتراميا بدقة نجح الطبيب في معالجة 
معرفة  أفكما  )المطمب األكؿ(. المراحؿ تحمؿ الضرر الناجـ عف الخطأ المرتكب

ضركرية عبلقة بيف الطبيب كالمريض الذم يسمـ أمكر جسمو لرعاية الطبيب كعنايتو ال
الطبيعة القانكنية لممسؤكلية الطبية نيا تحديد طبيعة التزاـ الطبيب مف ثـ تحديد أمف ش

  )المطمب الثاني(.ما ليا مف طبيعة خاصة ل
 .المطمب األول: مفهوم العمل الطبي

كؿ نشاط يرد عمى جسـ اإلنساف أك نفسو كيتفؽ  يعرؼ العمؿ الطبي عمى أنو: "     
ع األصكؿ العممية كالقكاعد المتعارؼ عمييا نظريا كعمميا في عمـ مع طبيعتو ككيفيتو م

الطب كيقـك بو طبيب مصرح لو قانكنا بو بقصد الكشؼ عف المرض كتشخيصو 
كعبلجو لتحقيؽ الشفاء أك تحقيؽ مصمحة اجتماعية شريطة تكافر رضاء مف يجرم 

 :"عمى أنوفي مفيكمو الضيؽ  أيضا كما يعرؼ العمؿ الطبي 1عميو ىذا العمؿ."
النشاط الذم يباشره شخص متخصص بيدؼ شفاء الغير حسب األصكؿ كالقكاعد 

                                                             

زالة نو :"عمـ يبحث فيو عف بدف اإلنساف مف جية ما يأكيعرؼ الطب اصطبلحا عمى   1 صح لحفظ الصحة كا 
المرض كمكضكعو بدف اإلنساف مف حيث الصحة كالمرض." انظر سناء عثماف الدبسي :االجتياد الفقيي المعاصر 

 :أسامة عبد اهلل بمقايد. ك 52ص ،2010في  اإلجياض كالتمقيح الصناعي،  منشكرات الحمبي الحقكقية، سكريا،
 .59ص  ، 2006، دار النيضة العربية، مصر، 3، طدراسة مقارنة  ،المسؤكلية الجنائية لؤلطباء 
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أما في مفيكمو المكسع فينصرؼ إلى كافة مراحمو مف  1".الطبية المقررة في عمـ الطب
كؿ عمؿ يقـك بو شخص  "عمى أف التعريؼ الشامؿ ىك:، فحص كتشخيص كعبلج 

ض كيككف ىذا العمؿ كفقا لؤلصكؿ متخصص كمؤىؿ تأىيؿ عممي الـز لشفاء المري
         2."كالمعارؼ الطبية المقررة في عمـ الطب

يزاكؿ مينة الطب سكاء  مف ثـ التعريؼ يشمؿ كافة أنكاع األعماؿ الطبية ككؿ مف
كالقائـ باألشعة أك العبلج الطبيعي في ىذا المجاؿ  ا أـ شخص آخر متخصص بطبي
 شركط ممارسة العمؿ الطبي الضكء عمى نحاكؿ تسميطخبلؿ ىذه التعاريؼ  مف ك

 .)الفرع األكؿ( ككذا مراحؿ العمؿ الطبي )الفرع الثاني(
 .الفرع األول: شروط العمل الطبي

جمة بتعممو كتطبيقو تتحقؽ منافع ، يعد الطب مف العمـك الميمة في الحياة البشرية    
بالحؽ في ؿ كلما كاف ىذا العمؿ متص البدفف ع منيا حفظ الصحة كدفع الضرر
فبلبد مف شركط لممارسة ىذا العمؿ كالمتمثمة في الحياة كالحؽ في سبلمة الجسـ 

  ترخيص القانكف بمزاكلة مينة الطب)أكال( إتباع األصكؿ العممية في الطب )ثانيا(
 تباعا.ذه الشركط ليتحقؽ قصد العبلج )ثالثا( ك رضا المريض)رابعا( ك سنتعرض 

 مهنة الطب.ولة أوال: ترخيص القانون بمزا
إف أساس مشركعية العمؿ الطبي ترجع إلى إرادة المشرع الذم خكؿ لؤلطباء حؽ     

إلى أمر أك إذف القانكف بحيث إذا مارسيا شخص  استناداالتعرض ألجساـ المرضى 
كالمشرع الجزائرم خصص فصؿ كامؿ كعنكنو ب  أجنبي تعد جرائـ يعاقب عمييا قانكنا

حماية الصحة مف قانكف  227إلى  197ميا" مف المكاد " شركط ميف الصحة كنظا
                                                             

 
مسئكلية الطب الشرعي ، دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي ، دار الفكر : خالد محمد شعباف   1

 . 4،ص2008الجامعي ، اإلسكندرية ، 
، ص  2007جامعي ،اإلسكندرية ،دار الفكر الالمسؤكلية الطبية بيف الفقو كالقضاء،  :عبد الفتاح بيكمي حجازم  2
21. 
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 2كيضاؼ إلى ذلؾ المرسـك التنفيذم المتضمف مدكنة أخبلقيات الطب 1كترقيتيا
الخاص بجميع ممارسي الطب سكاء أطباء أك صيادلة كأطباء األسناف أك مساعدم 

صكؿ مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا عمى ضركرة ح 1973األطباء. كتؤكد المادة 
ممارس مينة الطب كالصيدلي كجراح األسناف رخصة يسمميا الكزير المكمؼ بالصحة 

 :يبناء عمى شركط ال بد مف تكافرىا في المترشح كى
في الطب أك جراح أسناف أك صيدلي أك شيادة أجنبية معترؼ  اهشيادة دكتكر -1

 .بمعادلتيا
 ة.عدـ إصابتو بعاىة أك عمة مرضية تمنعو مف ممارسة المين-2
 عدـ تعرضو لعقكبة مخمة بالشرؼ.-3
عف شرط الجنسية فيمكف استثناء ىذا الشرط عمى أساس المعاىدات كاالتفاقيات  أما-4

 المكقعة مف طرؼ الجزائر.

                                                             
حماية  المتضمف 1985 -02 -16ق المكافؽ ؿ 1425جمادل األكلى  26المؤرخ في  05-85القانكف رقـ  1

 1990 -07 -31ق المكافؽ ؿ 1411محـر  09المؤرخ في  90/17الصحة كترقيتيا كالذم تـ تعديمو بقانكف رقـ 
 .  1990لسنة  35، ج ر رقـ 

الصػػادرة بتػػاري   ج ر ،1992جكيميػػة  06المػػؤرخ فػػي  276-92رقػػـ   المتعمػػؽ ب ؽ.ـ. ط نفيػػذمالمرسػػـك الت  2
 .1992لسنة  52، العدد  1992جكيمية 08
:  تتكقؼ ممارسة مينة الطبيب كالصيدلي كجراح األسناف عمى رخصة يسمميا الكزير المكمؼ 197نص المادة   3

 بالصحة بناء عمى الشركط التالية:
ب ىذه الرخصة حائز حسب الحالة إحدل الشيادات الجزائرية: دكتكر في الطب أك جراح أسناف أف يككف طال -

 أك صيدلي أك شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا.
 أف ال يككف مصاب بعاىة أك بعمة مرضية منافية لممارسة المينة. -
 أف ال يككف قد تعرض لعقكبة مخمة بالشرؼ.      -
إستثناء ىذا الشرط عمى أساس المعاىدات أك االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر أف يككف جزائرم الجنسية كيمكف  -

 . السالؼ الذكركبناء عمى مقرر يتخذه الكزير المكمؼ بالصحة. مف ؽ.ح .ت 
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مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا عمى ضركرة حصكؿ المعني  1981كأضافت المادة 
لؾ يتـ التسجيؿ لدل عمى شيادة تخصص في المجاؿ المرغكب في مزاكلتو كبعد ذ

المجمس الجيكم لآلداب الطبية المختصة إقميميا ككذا أداء اليميف أماـ زمبلئو مف 
مف  199أعضاء ىذا المجمس كذلؾ كفقا لمكيفيات المحددة قانكنا طبقا لنص المادة 

ذا قاـ أحد األشخاص بعمؿ طبي بدكف ترخيص  2قانكف حماية الصحة كترقيتيا كا 
مف قانكف  214مشركع يستكجب العقاب طبقا لنص المادة عد عممو غير ي مسبؽ

 3حماية الصحة كترقيتيا.
 .األصول العممية في الطب إتباعثانيا: 
األصكؿ العممية الثابتة القكاعد المتعارؼ عمييا نظريا كعمميا بيف األطباء ب يقصد     

األصكؿ اتبع الطبيب  إذاف 4كيجب أف يعمميا كؿ طبيب كقت تنفيذه العمؿ الطبي.

                                                             
: " ال يجكز ألحد أف يمارس مينة طبيب اختصاصي أك جراح ؽ.ح. ت السالؼ الذكرمف  198نص المادة   1

تصاصي إذا لـ يكف حائز شيادة في االختصاص الطبي أك شيادة أجنبية معترفا أسناف اختصاصي أك صيدلي اخ
 "أعبله. 197بمعادلتيا زيادة عمى الشركط المنصكص عمييا في المادة 

: " يجب عمى كؿ طبيب أك جراح أسناف أك صيدلي مستكفي السالؼ الذكر ؽ.ح.تمف  199نص المادة   2
أعبله كمف أجؿ الترخيص لو بممارسة مينتو أف يسجؿ لدل المجمس  198ك 197الشركط المحددة في المادتيف 

الجيكم لآلداب الطبية المختص إقميميا المنصكص عميو كأف يؤدم أماـ زمبلئو أعضاء ىذا المجمس اليميف حسب 
 الكيفيات المحددة بمكجب التنظيـ".

ألسناف ممارسة غير شرعية في السالؼ الذكر :" يعد ممارسا لمطب كجراحة ا ؽ.ح. تمف  214نص المادة   3
 الحاالت التالية:

مف ىذا  197_كؿ شخص يمارس الطب كجراحة األسناف أك الصيدلة كال تتكافر فيو الشركط المحددة في المادة 
القانكف أك يمارس خبلؿ مدة منعو مف الممارسة كؿ شخص يشارؾ عادة بمقابؿ أك بغير مقابؿ كلك بحضكر 

ي : إعادة تشخيص أك معالجة أمراض أك إصابات جراحية أك  إصابات تمس األسناف الطبيب أك جراح األسناف ف
سكاء كانت كراثية أك مكتسبة حقيقة أك مزعكمة ، بأعماؿ فردية أك استشارات شفكية مكتكبة أك بأية طريقة أخرل 

 مف ىذا القانكف."   198ك197ميما كانت ، دكف أف يستكفي الشركط المحددة في المادة 
: المسؤكلية المدنية كالجنائية في منصكر عمر المعايطةك  164المرجع السابؽ، ص  :أسامة عبد اهلل بمقايدنظر ا  4

 :مأمكف عبد الكريـ ك .20ص، ـ2006ق_1425األخطاء الطبية، جامعو نايؼ لمعمـك العربية األمنية ،الرياض،
 .58 ، ص 2006العربية، القاىرة، دار النيضة  حؽ المكافقة عمى األعماؿ الطبية كجزاء اإلخبلؿ بو،
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العممية كبذؿ القدر البلـز مف العناية كاليقظة كالحذر فبل يسأؿ حتى كلك فشؿ في 
العبلج إال في حالة اقتراف عممو الطبي بخطأ فإنو يسأؿ كفقا لمضرر الذم أحدثو 

  1الخطأ المرتكب مف طرفو.
لحياة عمى أف القكاعد الطبية تشمؿ نكعاف، أكليا القكاعد العامة المتعمقة بتنظيـ ا  

االجتماعية ككؿ كالتي تشمؿ كاجب الحيطة كالحذر الممـز بو كافة أفراد المجتمع بحيث 
يؤدم اإلخبلؿ بو في حالة كجكد ضرر إلى قياـ المسؤكلية كمزاكلة طبيب أك جراح 
لعممو الطبي كىك في حالة سكر مما ينجـ أضرارا لممريض. أما النكع الثاني فيك ما 

ممارستيـ اليكمية حسب التخصصات كيدركيا أىؿ الفف  استقر عميو أىؿ الطب في
  2كمعيارىا مسمؾ الطبيب العادم أك المتكسط في زمف كمكاف معيف.

كقسمت األصكؿ العممية في الطب أيضا إلى عمـك طبية ثابتة كىي التي أقرىا عمماء   
الطبية الطب قديما كحديثا كمثميا المكاد العممية التي تدرس في الجامعات كالمعاىد 

كعمـك مستحدثة تـ اكتشافيا حديثا مف طرؼ باحثيف مف خبلؿ أبحاثيـ كيشترط فييا 
أف  كبيا اإلعبلف عف النظرية أك األسمكب المكتشؼ مف قبؿ مدرسة طبية معترؼ 

يسبؽ إجراء تجارب تؤكد نجاح ىذا األسمكب الطبي الحديث مع مضي كقت كاؼ 
تـ تسجيؿ عممي لمطريقة العبلجية قبؿ لمتأكد مف كفاءة النظرية أك األسمكب كي

 08في  بيذا الشأف كقد قضت محكمة النقض المصرية 3استخداميا عمى اإلنساف.

                                                             
 .58المرجع السابؽ، ص  :عبد الفتاح بيكمي حجازم  1
 ، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف الطبي ،رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية :مأمكف عبد الكريـ  2

 .44ص ، 0226، جامعة أبي بكر بمقا يد، تممساف،  كمية الحقكؽ
رقـ  عف ىيئة التأديب االبتدائية  كفي ىذا الشأف صدر قرار .30المرجع السابؽ، ص  :معايطةمنصكر عمر ال  3
بمعاقبة طبيب عف الكقؼ لممارسة المينة لمدة سنة لقيامو بالنشر في  ـ16/11/1996بتاري   1996لسنة  29

ارىا كلـ يثبت صبلحيتيا كىي جرائد غير متخصصة عف طريقة عبلج جديدة لـ يكتمؿ اختبجريدة األىراـ كاألخبار 
كلـ يسبؽ نشرىا في مجبلت طبية متخصصة ك قيامو بالدعاية لنفسو ألكؿ مرة بمصر بحيث يمكف التخمص مف 
المخدرات تماما لمدة ثبلث ساعات بدكف ألـ كأنو قاـ بعمؿ أكؿ عمميات استئصاؿ الييركيف مف أجساـ المدمنيف 
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:" بأنو مف المقرر أف إباحة عمؿ الطبيب مشركطة بأف يككف ما يجرم 1968يناير 
مطابقا لؤلصكؿ العممية المقررة فإذا فرط في إتباع ىذه األصكؿ أك خالفيا حقت عميو 

 1مسؤكلية الجنائية بحسب تعمده الفعؿ كنتيجة تقصيره كعدـ تحرزه في أداء عممو".ال
  .ثالثا: قصد العالج

أساس العمؿ الطبي ىك تحديد عبلج لممريض كتخفيؼ ما يشعر بو مف آالـ      
بتخميصو مف المرض كميا أك جزئيا لذلؾ خكؿ القانكف لمطبيب حؽ ممارسة األعماؿ 

متى انصرؼ عمؿ الطبيب إلى تحقيؽ غاية أخرل كغرض إجراء الطبية كالجراحية، ف
دائرة التجريـ مف ثـ  فيتجربة عممية ففي ىذه الحالة يخرج مف دائرة اإلباحة كيدخؿ 

عمؿ جراحي معيف كتجربة لعبلج  إجراءكلكف يجكز لمطبيب  2كجب مساءلتو جنائيا.
مف الضرر  ـأعظإصابة المريض بضرر رتب عف عممو تي ال أفالمريض شريطة 

الحاالت المرضية العضكية كؿ  العبلج في كيشترط قصد 3الذم يشكك منو المريض
الفقو اإلسبلمي تكافر القصد العبلجي إذا كانت  قررحيث في الجراحة التجميمية  كحتى

لما ليا مف تأثير الجراحة التجميمية ىي السبيؿ الكحيد إلزالة تأثير العيكب الجسدية 
كالمشرع الفرنسي نص صراحة عمى عدـ إجراء بحكث . 4ة لممريضعمى الحالة النفسي

نو أف يرتب أخطار لممريض بدكف تكافر غرض أكفحكص طبية أك كصؼ عبلج مف ش
عبلجي ، حيث قضى بإدانة طبيب يجرم عممية إجياض المرأة دكف تكافر قصد 
                                                                                                                                                                                         

عمي عيسى األحمد ، المسؤكلية التأديبية  ساعات. لممزيد انظر 5إلى ساعات  3كبدكف آالـ في فترة تتراكح مابيف 
    . 262،ص2011لؤلطباء في القانكف المقارف ،منشكرات الحمبي الحقكقية ، لبناف ،

 .165المرجع السابؽ، ص  :أسامة عبد اهلل بمقايد  1
                                                                               .54المرجع السابؽ، ص  :عبد الفتاح بيكمي حجازم 2
ا لـ يستطع الطبيب تحديد ماىية المرض ، فبل يجكز أف يجرب ذا "ا ما جاء في الطب النبكم البف القيـ :ذكى  3

ء في انظر رايس محمد : المسؤكلية المدنية لؤلطبا  ."أثرهيضر  س بتجربتو بما الأالدكاء بما تخاؼ عاقبتو كال ب
           .118ص ،، المرجع السابؽ ضكء القانكف الجزائرم  

     
 .43رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية، المرجع السابؽ، ص  :مأمكف عبد الكريـ  4
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يا مبيض ف الطبيب الذم يقـك بإجراء جراحة المرأة ليستأصؿ منأالشفاء كقضى أيضا ب
إال في حالة االستعجاؿ أك  1تناسؿ بناء عمى طمبيا يككف مرتكبا لجريمة عمديو

كبعد إعبلـ المريض أك مف يمثمو شرعا كضركرة الحصكؿ عمى  عبلجية لضركرة
 2الرضا الصريح.

مف الئحة أدبيات مينة الطب البشرم في مصر عمى كجكب  14كما قضت المادة  
كعمى  3تحقيؽ غاية العبلج كتخفيؼ آالـ المريضبدؿ الطبيب كؿ ما في كسعو ل

العمـك فقصد العبلج المشترط تكافره ضمف ممارسة العمؿ الطبي يعد تطبيقا لحسف 
 .4النية الذم ينبغي تكافره في استعماؿ الحؽ كسبب لئلباحة

مف قانكف العقكبات بقكلو :"ال تسرم  60كىذا ما أكده المشرع المصرم في نص المادة 
نكف العقكبات عمى كؿ فعؿ ارتكب بنية سميمة...." مما يدؿ عمى أف المشرع أحكاـ قا

المصرم اشترط حسف النية إلباحة عمؿ الطبيب ليشكؿ فعمو كسيمة مشركعة الستعماؿ 
 الطبمف قانكف مدكنة  43المشرع الجزائرم في المادة  ذىب اليوكىذا ما  5الحؽ.

    6لمعطيات العمـ الحديثة.كفقا  بإخبلص بضركرة التزاـ الطبيب بتقديـ العبلج لممريض
 رابعا : رضا المريض.

إف أخذ الطبيب برضا المريض قبؿ البدء في العبلج يقـك عمى أساس حرية    
حريتو  عمى المريض كاحتراـ حقكقو فبل يجكز المساس بجسده بغير رضاه ككؿ اعتداء

                                                             
مصر  التمقيح الصناعي بيف الشريعة كالقكانيف الكضعية ، دار النيضة العربية ،:شكقي زكريا الصالحي   1
 .235،ص ـ2001-ق1422،

 .119المسؤكلية المدنية لؤلطباء في ضكء القانكف الجزائرم ، المرجع السابؽ ،ص :رايس محمد   2
 .181المرجع السابؽ ، ص:أسامة عبد اهلل بمقا يد   3 

 .55المرجع السابؽ، ص  :عبد الفتاح بيكمي حجازم  4
 .237مرجع السابؽ ،صال:شكقي زكريا الصالحي   5
يجب عمى الطبيب أك جراح األسناف أف يجتيد إلفادة مريضو بمعمكمات كاضحة كصادقة  : "43نص المادة   6

 .ؽ.ـ.ط السالفة الذكركؿ عمؿ طبي ." مف  أسباببشاف 
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اعتو الحصكؿ عمى أك حقكقو يرتب مسؤكلية عمى مف ارتكب ذلؾ متى كاف في استط
ككقاعدة عامة ال يجكز إخضاع المريض لعبلج معيف أيا كانت  1رضا المريض.

ف كانت الحالة الصحية لمفرد خطيرة باستثناء حاالت مرضية تستكجب  نتيجتو حتى كا 
كفي ىذا المجاؿ قضت  2التدخؿ حماية لمصالح العاـ مثؿ األمراض المعدية كالخطيرة.

ال ينفي الصفة غير المشركعة  المريضف تكافر رضا أبمحكمة النقض الفرنسية 
اء المريض أك المحافظة عمى حياتو كعدـ ففبل بد مف تكافر قصد تحقيؽ ش ،لمعمؿ

مخالفة النظاـ العاـ كاآلداب العامة كمثاؿ ذلؾ بتر شخص أحد أعضائو بيدؼ 
راشد بالنسبة لم اكعادة ما يككف الرضا صريحا كحر  3العسكرية. الخدمة التخمص مف

عمكما أما القاصر أك الطفؿ كعديـ األىمية فيككف الكلي الشرعي أك الكصي الشرعي 
أساسا لمباشرة العمؿ الطبي كسنعالج مكضكع الرضا في مجاؿ عمميات نقؿ األعضاء 
البشرية كزرعيا بشيء مف التفصيؿ ألنو مكضكع جكىرم الحقا. أما فيما يخص 

ي عمى أف المريض إذا رفض مبادرة الطبيب لمقياـ اإلثبات فاستقر القضاء كالفقو الفرنس
                                                             

 .48ص  مرجع السابؽ ،ال:شكقي زكريا الصالحي   1
نص المادة يجكز لمطبيب التدخؿ دكف الحصكؿ عمى رضا المريض في حالة االستعجاؿ طبقا لكفي ىذا الصدد   2
يجب عمى الطبيب أك جراح األسناف في حالة االستعجاؿ أف " نو:أالتي تنص عمى السالفة الذكر  ؽ.ـ.طمف  52

العبلج  يقدـ» : الذكر بقكلياؽ.ح.ت السالؼ  فقرة مف 154كما أضافت المادة  .".لممريض.الضركرم  يقدـ العبلج
مكافقتيـ عمى ذلؾ . يقدـ الطبيب العبلج الطبي تحت الطبي بمكافقة المريض أك مف يخكليـ القانكف إعطاء 

مسؤكليتو الخاصة ، إذا تطمب األمر تقديـ عبلج مستعجؿ إلنقاذ حياة أحد القصر أك أحد األشخاص العاجزيف عف 
التمييز أك الذيف يستحيؿ عمييـ التعبير عف إرادتيـ كيتعذر الحصكؿ عمى رضا األشخاص المخكليف أك مكافقتيـ 

 المناسب .  في الكقت
كعمى الطبيب أف يخبر المريض أك الشخص  الغرضا ذرفض العبلج الطبي فيشترط تقديـ تصريح كتابي لي اذكا  

 .رفض العبلج  بعكاقبالمكافقة الذم خكؿ إعطاء 
  الحاالت التي تستكجب بمقتضى القانكف تقديـ العبلج الطبي لحماية السكاف."         ه المادة فيذتطبؽ أحكاـ ىال  

لؾ في حالة تنفيذ أمر قانكني كفي ىذه الحالة يككف الطبيب بصدد أداء كاجب كليس بصدد ذكغالبا ما يككف 
رايس محمد : انظر  القانكف.استعماؿ حؽ التطبيب مما ينفي عدـ المشركعية عمى عممو الطبي بناء عمى إباحة 

 .124لسابؽ ،صالمسؤكلية المدنية لؤلطباء في ضكء القانكف الجزائرم ، المرجع ا
 .180المرجع السابؽ، ص  : بمقا يدأسامة عبد اهلل   3
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بالعمؿ الطبي تحمؿ عبء إثبات عدـ حصكؿ الطبيب عمى رضائو خبلفا لما ىك 
الطبيب ىك الذم يمتـز بإثبات رضا المريض  مثبل بريطانياعند البعض ك معمكؿ بو

صريح كالمشرع الجزائرم اشترط في حالة رفض العبلج الطبي تقديـ ت 1بالعبلج الطبي.
عمى الطبيب إخبار المريض بكؿ العكاقب  لؾ كيستكجبذكتابي مف قبؿ المريض يثبت 

 2العبلج.المترتبة عمى رفض 
 الفرع الثاني : مراحل العمل الطبي .

كاف لمتطكر العممي كاالجتماعي أثر كبير عمى الطب فمـ يعد يشمؿ الفحص     
أيضا كمثالو التطعيـ ضد  كالتشخيص كالعبلج بؿ امتد إلى الكقاية مف األمراض

 أفب :"كمما يؤكد ذلؾ ما حددتو محكمة النقض المصرية بقكليااألمراض المعدية 
جراء العمميات الجراحية ليسالعمؿ الطبي   ذلؾ العمؿ الذم يشمؿ التشخيص كالعبلج كا 

عطاء االستشارات الطبية كالعقاقير ف العمؿ الطبي يشمؿ إ، بؿ فقط ككصؼ األدكية كا 
كعميو سيتـ التطرؽ إلى  3"كالمراقبة الطبية في أثناء العبلج كبعد الجراحة. التخدير

 مراحؿ العمؿ الطبي.
 .أوال: مرحمة الفحص الطبي

الفحص الطبي ىك فحص الحالة الصحية لممريض فحصا ظاىريا عف طريؽ     
مبلحظة العبلمات كالدالئؿ اإلكمينيكية كمظير المريض كجسمو باالستعانة ببعض 

أك باستعماؿ يده أك أذنو أك عينيو لمتحقؽ مف  4يزة البسيطة مثاؿ: قياس الضغطاألج
كجكد دالئؿ تساعد عمى التشخيص فيما بعد كقد يمجأ الطبيب إلى إجراء بعض 

                                                             
 .183ص  ،المرجع السابؽ : بمقا يدأسامة عبد اهلل   1
ذك  ": السالؼ الذكر ت ؽ.ح.مف  فقرة الثانيةال 154المادة   2 رفض العبلج الطبي فيشترط تقديـ تصريح كتابي  اا 
 "بعكاقب رفض العبلج . الشخص الذم خكؿ إعطاء المكافقة  كعمى الطبيب أف يخبر المريض أك ا الغرض ذلي
تحديد المسؤكلية  :مجمكعة أحكاـ النقض نقبل عف أبك الكفا محمد أبك الكفا 1958أكتكبر  27نقض جنائي   3

 .387، ص 2008لسنة  10الجنائية في كسط الفريؽ الطبي، ندكة المسؤكلية الطبية في ظؿ القانكف االتحادم رقـ 
 .65المرجع السابؽ، ص  :قايدبممة عبد اهلل أسا  4
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لمكقكؼ عمى حالة المريض عف طريؽ استخداـ األشعة كرسـ  المخبريةالفحكصات 
نسي الفحص إلى مرحمتيف، مرحمة كبذلؾ قسـ القضاء الفر  1القمب كالتحاليؿ الطبية.

الفحص التمييدم كىي مرحمة االستعانة بأجيزة بسيطة كالمرحمة الثانية أطمؽ عمييا 
مرحمة الفحص التكميمية كىي التي يقـك فييا الطبيب بإجراء فحكص أكثر عمقا لبياف 

محاكلة التعرؼ عمى ماىية اليدؼ مف ىذه المرحمة ىك ك  2الحالة الصحية لممريض.
 .مف اجؿ تحديد العبلج تحديدا دقيقا تاريخو ك رض، درجة خطكرتوالم
 : مرحمة العالج.نياثا 

التشخيص كالعبلج يتصؿ فىي مرحمة يحدد مف خبلليا العبلج المناسب لممريض      
أحدىما باآلخر لتتبع حالة المريض كلقد عرفت محكمة باريس العبلج بأنو: " كؿ إجراء 

أما التشريعات األخرل   3مريض أك تحقيؽ الحالة المرضية".أيا كاف يؤدم إلى شفاء ال
ذكر لفظ العبلج في المادة األكلى كجعميا مف األعماؿ الطبية مثبل كالمشرع المصرم 

 4التي ال يجكز ممارستيا إال مف طرؼ طبيب كبالشركط العممية المتعارؼ عمييا.
محددا كاكتفى بذكر لفظ  كنفس الشيء بالنسبة لممشرع اإلماراتي حيث لـ يضع تعريفا

 5مف القانكف االتحادم في شأف مزاكلة مينة الطب البشرم. 25العبلج في نص المادة 

                                                             
 ، 2003: المسؤكلية الجنائية عف أخطاء األطباء، منشكرات الحمبي الحقكقية ، لبناف،يكسؼ جمعة يكسؼ الحداد  1

 .56ص 
 .65المرجع السابؽ، ص  :قايدبمأسامة عبد اهلل   2
 .61ص  :المرجع  نفس  3
: " ال يجكز ألحد إبداء مشكرة في شاف مزاكلة مينة الطب في مصر 1954لسنة  415المادة األكلى مف قانكف   4

طبية أك عيادة مرضية أك إجراء عممية جراحية أك مباشرة كالدة أك كصؼ أدكية أك عبلج مريض أك أخذ عينة مف 
بمد  العينات التي تحدد بقرار مف كزير الصحة العمكمية مف جسـ المرضى اآلدمييف... إال إذا كاف مصريا أك مف

تجيز قكانينو لممصرييف مزاكلة مينة الطب ككاف اسمو مسجبل بسجؿ األطباء بكزارة الصحة العمكمية كبجدكؿ نقابة 
 .58: المرجع السابؽ، صالحداديكسؼ جمعة يكسؼ نقبل عف  األطباء..."

:"ال ي اإلماراتفي شاف مزاكلة مينة الطب البشرم  ف 1985لسنة  8رقـ  االتحادممف القانكف  25نص المادة   5
يككف الطبيب مسؤكال عف النتيجة التي يصؿ إلييا إال إذا تبيف أنو بذؿ العناية البلزمة كلجأ إلى جميع الكسائؿ التي 
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كعمى غرار التشريعات العربية المشرع الجزائرم جعؿ العبلج رسالة الطبيب كجراح 
أكجب عمى الطبيب حيث ، 1مف مدكنة األخبلؽ الطبية المادة السابعةاألسناف في نص 

 كلـ يعرؼ العبلج .مف نفس المدكنة المادة التاسعةعبلج الضركرم في نص تقديـ ال
ألنو في بعض  ،2كاكتفى بتحديد دكر الطبيب في التخفيؼ مف المعاناة كتقديـ العبلج

األحياف يستحيؿ الشفاء فيعمؿ عمى تخفيؼ اآلالـ كمثاؿ ذلؾ األمراض السرطانية 
كاألشعة أك الكقاية منو بإخضاع الشخص فيعمؿ الطبيب عمى الحد مف تفاقمو باألدكية 

 .الدكرية لمفحكص الطبية
 : مرحمة الوصفة الطبية.ثالثا
تعرؼ الكصفة الطبية عمى أنيا المستند الذم يثبت فيو الطبيب ما انتيى إليو مف     

الطبيب المختص دكاء أك أكثر لممريض  افحص كتشخيص أك ىي كرقة يدكف فيي
كذىب المشرع الفرنسي إلى ضركرة إثبات  3مرض ما. بغرض العبلج أك الكقاية مف

التشخيص كالعبلج كتابة كيجب أف يبيف في التذكرة الطبية نكعية العمؿ الطبي ككصفو 
كمف قاـ بتنفيذه كمباشرتو طبقا لما كرد في األحكاـ العامة مف الئحة األعماؿ المينية 

 4ا كتنفيذ العبلج.كأضاؼ ضركرة كصؼ األدكية بكضكح حتى يستطيع المريض فيمي
مف مدكنة األخبلؽ الطبية في الفقرة الثانية عمى  16كالمشرع الجزائرم نص في المادة 

                                                                                                                                                                                         

يكسؼ جمعة يكسؼ عف نقبل  "في تشخيص المرض ككصؼ العبلج.االختصاص  يتبعيا الشخص المعتاد مف أىؿ
 .59: المرجع السابؽ، صالحداد

:" تتمثؿ رسالة الطبيب كجراح األسناف في الدفاع عف صحة سابعة مف ؽ.ـ.ط السالفة الذكرال نص المادة  1
 مف المعاناة..."  خفيؼاإلنساف البدنية كالعقمية كفي الت

عمى الطبيب أك جراح األسناف أف يسعؼ مريضا يكاجو خطرا  يجب ":نص المادة التاسعة مف نفس المدكنة  2
 العبلج الضركرم لو ".كشيكا أك أف يتأكد مف تقديـ 

 .59سابؽ، ص المرجع ال :يكسؼ جمعة يكسؼ الحداد  3
 .75_74المرجع السابؽ، ص  :قايدبمأسامة عبد اهلل   4
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أف يقدـ الطبيب كصفات في مياديف ال تتجاكز اختصاصاتو أك إمكانياتو إال في 
 1الحاالت االستثنائية.

 : الرقابة العالجية.رابعا
عمؿ الطبي فالفترة البلحقة لمعممية ليا تعتبر الرقابة مف العناصر الميمة في ال    

أىمية بالغة في نجاح أك فشؿ العممية الجراحية كحتى في العمميات غير الجراحية 
آثار ضارة أك خطيرة بالنسبة لممريض  اكمثؿ ذلؾ العبلج عف طريؽ استخداـ أدكية لي

  األمراض العقمية.ك
 (5/ربعا/راقي نص في المادة )بنجد التشريع الع العربية كبالرجكع إلى التشريعات   

مف قكاعد السمكؾ الميني العراقي ضركرة التأكد مف كجكد كسائؿ مساعدة  أنو،عمى 
مكانيات  كفي مجاؿ المراقبة كالمتابعة  نجد .ة لتتبع حالة المريض كمراقبتيابشري كا 

ال  أنوعمى مف الدستكر الطبي األردني  37في المادة حدد شركطا المشرع األردني 
جكز لمطبيب أف ينكب عنو بصكرة مؤقتة مراقبة مريض أك معالجتو إال طبيبا مسجبل ي

 أما  2في نقابة األطباء األردنية كمرخص لو بالعمؿ في نفس االختصاص الطبي.
مف مدكنة أخبلقيات الطب عمى ميمة  94 إلى 90المشرع الجزائرم نص في المكاد 

اقبة مف قبؿ طبيب كاحد لنفس المريض الرقابة حيث اشترط عدـ تقديـ العبلج كالمر 
كما حدد كظيفة الطبيب المراقب بعدـ  ،3مف قانكف الصحة 93طبقا لنص المادة 

 92المادة في  إعطاء عبلج جديد أك تقدير لمعبلج المقدـ مف قبؿ الطبيب المعالج 

                                                             
" ال يجكز لمطبيب أك جراح األسناف أف يقدـ عبلجا أك يكاصمو أك يقدـ  :ؽ.ـ.ط السالفة الذكرمف  16لمادة ا  1

 إمكانياتو إال في الحاالت اإلستثنائية".كصفات في مياديف تتجاكز اختصاصاتو أك 
: حقكؽ المريض في عقد العبلج الطبي كفي القانكف المدني ، دراسة مقارنو ،منشكرات غادة فؤاد مجيد المختار  2

 .250 _249ص  ،2011الحمبي الحقكقية ، لبناف ،
ا كطبيبا معالجا أك جراح أسناف "ال يجكز ألحد أف يككف طبيبا مراقبمف ؽ.ـ.ط السالفة الذكر: 93نص المادة   3

 مراقبا كجراح أسناف معالجا لنفس المريض".
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 ينصحو الطبيب  كأف يشعر المريض أف .1مف مدكنة أخبلقيات المينة  فقرة أكلى
بيب مراقب كأف يككف شديد االحتراز في حديثو مع المريض كيتحرل بصفة ط

كفي حالة االختبلؼ  2مف المدكنة فقرة ثانية 90مادة لم كفقا المكضكعية في استنتاجو
في الفحص بيف الطبيب المعالج كالطبيب المراقب فعمى ىذا األخير إما إخبار الطبيب 

المادة  كفقا لنص ظامي الجيكم المختصالمعالج عمى انفراد أك إببلغ رئيس الفرع الن
 .3مف المدكنة فقرة ثانية 92

 .االلتزام الطبي بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيالمطمب الثاني: 
نشاء إلعمى تكافؽ إرادتيف  كغيره مف العقكد الرضائية يقـك عقد العبلج الطبي     

افقتيف أم تكافر رضا الطرفيف بمعنى أدؽ يتطمب كجكد إرادتيف متك ك التزاـ أك أكثر 
األركاف  يشكؿ ، عمى أف يككف سبب العقد مشركعا كىذا ماإلنشاء التزامات معينة 

غير أف عقد العبلج الطبي يختمؼ عف غيره مف  .كفقا لؤلحكاـ العامة عقد العامة لم
و يتجاكز بسرعة حدكد المجاؿ القانكني ، ألف تفيك يمتاز بخصكصية جعم العقكد
لمتنظيـ القانكني بؿ أيضا لمعكامؿ النفسية كاالجتماعية ككذا ال تخضع  العبلقة

 . االقتصادية 
بؿ عمى أساس اعتبارات شخصية  فقط فاختيار الطبيب ال يككف عمى أساس ميني   

حيث أف األصؿ في التزاـ الطبيب عدـ التقّيد  4.أساسيا عنصر الثقة بيف الطرفيف

                                                             
ؽ.ـ.ط  السالفة الذكر:"يجب لمطبيب المراقب أال يقدـ بحاؿ مف األحكاؿ تقديرا مف  كلىأفقرة  92نص المادة   1

 لمعبلج المقدـ كعمية أف يمتنع امتناعا كميا عف إعطاء أم عبلج أخر."
:"كيجب أف يككف شديد االحتراز في حديثو كاف يمتنع عف ؽ.ـ.ط السالفة الذكرمف ة ثانية فقر  90نص المادة   2

 " استنتاجاتو.إفشاء أم سر أك اإلدالء بآم تفسير كيتعيف أف يتحرل المكضكعية الكاممة قي 
ب " في حالة حدكث اختبلؼ خبلؿ الفحص مع الطبيؽ.ـ.ط السالفة الذكر:مف فقرة ثانية  92نص المادة   3

ف التشخيص أف يخبره بذلؾ عمى انفراد كيمكنو أف يخطر رئيس الفرع النظامي الجيكم المختص إذا أالمعالج ...بش
 ما كاجيتو أم صعكبات في ذلؾ ."

 . 77ص  السابؽ،المرجع  كالجراحية،رضا المريض عف األعماؿ الطبية  الكريـ:مأمكف عبد   4
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 الطبيبفأما في القانكف الكضعي  (الفرع األكؿ) ميةاإلسبلفي الشريعة  بشرط السبلمة
 . )الفرع الثاني(ببذؿ عناية لكف ىناؾ حاالت يمتـز فييا الطبيب بتحقيؽ نتيجة  ممـز

 الفرع األول: التزام الطبيب في الشريعة اإلسالمية. 
إف األصؿ العاـ في التزاـ الطبيب في الشريعة اإلسبلمية ىك عدـ التقيد بشرط    

بمعنى عدـ االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة فالطبيب غير ممـز بتحقيؽ شفاء المريض  مةالسبل
نما يبذؿ العناية الضركرية.   1كال يكقؼ تفاقـ المريض كا 

نتائج ضارة  إلىعممو  أدل إذاالطبيب  كليةئمسمى عدـ عاإلسبلمي  الفقوكقد اجمع    
السبب األكؿ : لسببيف  كاختمفكا في تعميميـ لرفع المسؤكلية فأبك حنيفة عمؿ ذلؾ

تشجيعو  جبكي في المجتمع ةالضركرة االجتماعية فالحاجة إلى عمؿ الطبيب ضركر 
و كالسبب الثاني إذف المريض أك كلي ضرر بالجماعةف في ذلؾ أل حتى ال يترؾ عممو

بإذف المريض  الطبيب سؤكليةمكالشافعية عممكا رفع  2لمباشرة العبلج مف قبؿ الطبيب.
ذفالحاكـ  بإذفالمالكية فعممكا  أما .ر بوكعدـ اإلضرا المريض مع عدـ مخالفة  كا 

مف ثـ الطبيب ممـز ببذؿ عناية الزمة كفقا لؤلصكؿ العممية  3فف المينة . أصكؿ
ذفالمتعارؼ عمييا بقصد العبلج مع تكافر إذف الحاكـ   المريض.  كا 

 الفرع الثاني: التزام الطبيب في القانون الوضعي.
تزاـ الطبيب في الشريعة اإلسبلمية كاتفاؽ الفقو اإلسبلمي عمى أف اللرض بعد التع   

تحديد لالطبيب ممـز ببذؿ عناية الف الشفاء بيد اهلل تعالى ننتقؿ إلى القانكف الكضعي 

                                                             
دار ىكمة  خصائي الجراحة غي القانكف الجزائرم كالقانكف المقارف ،المسؤكلية المدنية أ: حرزكلي عزا لديف   1

 .88ص ،2009لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ، 
ـ،  2010ق_1432لبناف، دار الفكر لمطباعة كالنشر،، 1ط ، 7جبدائع الصنائع  في ترتيب الشرائع ، :الكساني  2
 .304ص
لبناف،  ،الرسالة ، مؤسسة1جالكضعي، ي مقارنا بالتشريع التشريع الجنائي اإلسبلم عكدة: عبد القادر 3

 .521ـ، ص2001ق_1422
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، فاألصؿ أف الطبيب ممـز ببذؿ عناية )أكال ( لكف ىناؾ حاالت يككف  الطبيب لتزاـا
 )ثانيا(.فييا الطبيب ممـز بتحقيؽ نتيجة 
 أوال: التزام الطبيب ببذل عناية.

إف المديف كقاعدة عامة ال يتعيد أماـ دائنو بأكثر مف أف يضع في خدمتو كافة    
الكسائؿ التي يممكيا كأف يقدـ العناية الكاممة لئلسراع في تنفيذ العقد بتقديـ أفضؿ ما 

أف الطبيب ممـز اتجاه عمى  القانكنية كاستقر الفقو كالقضاء في أغمب األنظمة1لديو.
مريضو ببذؿ عناية كليس بتحقيؽ نتيجة كىذا ما استقر عميو القضاء الفرنسي منو قرار 

، كجاء بالصيغة التالية: "االلتزاـ، إف لـ 1936مام  20محكمة النقض الفرنسية في 
يكف شفاء المريض فعمى األقؿ بإحاطتو بالعناية الصادقة، اليقظة في غير الظركؼ 

كىذه الصيغة عبر عنيا تقنيف األخبلقيات  2ائية مع المسممات المستقرة لمعمـ".االستثن
في المادة الثانية كالثبلثيف منو كيسرم  1995سبتمبر  06الطبية الفرنسي الصادر في 

كما  كالفقو اإلسبلمي كاف السباؽ في ذلؾ  3ىذا المبدأ أيا كانت درجة التدخؿ الطبي.
ف فعؿ الطبيب ليس مقيدا بشرط السبلمة كمعيار قياس ، حيث ذىب إلى أرأينا سابقا

التزاـ الطبيب لقياـ المسؤكلية ىك عناية الطبيب المعتاد في نفس الظركؼ فإذا التـز 
الطبيب كمع ذلؾ لحؽ المريض ضرر فبل ضماف عميو إذا لـ يكف باإلمكاف االحتراز 

ية السعكدية مثبل تنص في كبالنسبة لمتشريعات العربية نجد المممكة العرب 4منو مسبقا.

                                                             
مسؤكلية الطبيب المينية في القانكف الفرنسي، المجمكعة المتخصصة في المسؤكلية  :سرحاف إبراىيـعدناف   1

 .131ص  ،2004لبناف، منشكرات الحمبي الحقكقية ، ،2ط المسؤكلية الطبية، :1جالقانكنية لممينييف، 
2  « L’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade du mois de lui donner 
des soins consciencieux ; attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles ; 
conformes aux données acquises de la science. » voir Jean panneau: la 
responsabilité  du médecin ,2eme édition, DALLOZ, paris, 1996, p9.  

 .131ص  السابؽ، : المرجعسرحافعدناف إبراىيـ   3
 .58رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية، المرجع السابؽ، ص  :مأمكف عبد الكريـ  4
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مف البلئحة التنفيذية عمى: "التزاـ الطبيب كمساعديو التزاـ ببذؿ عناية يقظة  27المادة 
الدستكر الطبي نص في المادة  في ككذا تتفؽ مع األصكؿ العممية المتعارؼ عمييا".

ا الثالثة منو: "عند قبكؿ الطبيب معالجة أم مريض فمف كاجبو أف يبذؿ لمريضو كؿ م
كساير المشرع الجزائرم التشريعات السابقة  1في طاقتو مف عناية عممية كشخصية".

مف مدكنة أخبلقيات الطب عمى: "يمتـز الطبيب أك جراح األسناف  45فنص في المادة 
بمجرد مكافقتو عمى أم طمب معالجة بضماف تقديـ عبلج لمرضاه يتسـ باإلخبلص 

يث كاالستعانة عند الضركرة بالزمبلء المختصيف كالتفاني كلمطابقة معطيات العمـ الحد
   2المؤىميف".

 تحقيق نتيجة.بثانيا :التزام الطبيب 
عناية كلكف ىناؾ حاالت استثنائية الطبيب ممـز  الطبيب ممـز ببذؿ أف األصؿ     

بتحقيؽ نتيجة كالمقصكد ىنا سبلمة المريض كمثاؿ ذلؾ عدـ تعرض المريض ألذل 
مف المكاف المسعؼ فيو  عدكلنقؿ  أك أدكية أك أجيزة أك أدكاتجراء استعماؿ 

 نتيجة نقؿ الدـ كسيتـ التعرض لذلؾ تباعا. أكالمريض 
 استعمال أدوية أو أجهزة طبية. _أ

يمتـز الطبيب بسبلمة المريض مف األضرار التي تمحقو نتيجة استخداـ األدكات     
نتيجة أ صكد باألضرار التي تنشالطبية في عمميات التشخيص، العبلج كالجراحة كالمق

الطبيب ممـز باستخداـ أجيزة ال تسبب أضرارا  فعيب أك عطؿ باألجيزة كاألدكات، أل

                                                             
 .35 -34المرجع السابؽ، ص  :منصكر عمر المعايطة  1
ؽ.ـ.ط  المتضمف  1992جكيمية  06المكافؽ ؿ  1413محـر  05المؤرخ في  276 -92المرسـك التنفيذم   2

 السالفة الذكر.
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ا لمقكاعد العامة بإقامة الدليؿ عمى أف كيستطيع التخمص مف المسؤكلية كفق1لممريض.
  2األضرار التي كقعت ترجع إلى سبب أجنبي ال يد لو فيو.

 الدم . إجراء التحاليل ونقلب_
كتقـك  خبر التزاـ بتحقيؽ نتيجة بالنسبة لصحة التحاليؿ كدقتياالتزاـ الم إف    

المسؤكلية بمجرد إعطاء نتيجة خاطئة كيبقى ىذا األمر محصكر بالتحميبلت البسيطة 
 نتيجة سبلمة التحميؿ كتحقيؽ عمى أف المقصكد ب 3كقميمة الخضكع لعنصر االحتماؿ .

تحميؿ الدـ لمعرفة مككناتو أك أم تحميؿ آخر في جسـ يستكم في ذلؾ أف يككف 
الطبيب كطبيب التحميؿ كمركز نقؿ الدـ في حالة نقؿ يقع االلتزاـ عمى  كما 4اإلنساف .

يككف الدـ مصدر عدكل لو أك دما  الأك قي لممريض الذم يتفؽ مع فصيمتو نالدـ ال
ليو القضاء الفرنسي في كىذا ما ذىب ا 5قديما أك فاسدا يمحؽ أضرارا بصحة المريض.

تقريره لمسؤكلية مركز نقؿ الدـ بناء عمى خرقو لبللتزاـ بنتيجة في مكاجية المتبرعيف 
 6الدـ ال تشمؿ أم خطر.نقؿ  في حاؿ تبيانو أف عمميو المتضرريف 

 .ج_ التركيبات الصناعية  
 اإلنساف الصناعية لتعكيض األعضاءكاكب التقدـ العممي كالتقني تزايد استخداـ      

المسؤكلية الطبية الصناعي  تركيب العضككتثير عممية  الطبيعية أعضائو مفعما فقده 

                                                             
 .221،ص  1999 ،المسؤكلية الطبية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية منصكر:محمد حسيف   1
 .232نفس المرجع : ص  2
، المجمكعة المتخصصة في المسؤكلية  ضاءلقالمسؤكلية عف األعماؿ الطبية في الفقو كا:مصطفى الحماؿ   3

 .137،ص 2004لبناف ،، منشكرات الحمبي الحقكقية ،  2، ط1جلممينييف ،المسؤكلية الطبية ،  القانكنية 
 .232ص ،المرجع السابؽ :محمد حسيف منصكر  4

 .169 ، صالمرجع السابؽ :المختار فؤاد مجيدغادة   5
6 « IL été jugé qu’un centre de transfusion sanguine, s’il précise que le prélèvement 
ne comporte aucun risque contracte une obligation de résultat à l’égard des 
donneurs. »  Voir Jean panneau: la responsabilité  du médecin, op cit, p10. 
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الكجية األكلى في مدل فعالية العضك الصناعي كاتفاقو مع حالة  مف كجيتيف ،
مف ثـ  ،المريض كتعكيضو عف النقص الدائـ لديو فينا التزاـ الطبيب التزاـ ببذؿ عناية

لحالتو  االمناسب لممريض كالعمؿ عمى تييئتو كفق العضكار يعمؿ الطبيب عمى اختي
أما الكجية الثانية فيي ذات طبيعة تقنية يمتـز فييا الطبيب بنتيجة كىي  .الصحية

ضماف سبلمة الجياز كمناسبتو لجسـ المريض كتقـك مسؤكلية الطبيب في حاؿ سبب 
سبلمة المريض مف  يتضح مما سبؽ أف الطبيب ممـز بالحفاظ عمى 1لممريض. اأضرار 

ات المستعممة أثناء التشخيص الممنكحة لممريض أثناء عبلجو أك األدك خبلؿ األدكية 
ال تعرض لممسؤكلية الجنائية تبعا لمضرر الذم لحؽ بالمريض أك عمميات نقؿ الدـ  كا 

 . يكىذا ما سنتعرض لو في المبحث المكال
 .الجنائيةالمسؤولية  : الثانيلمبحث ا
انيف الكضعية في العصكر الكسطى تجعؿ كؿ مف اإلنساف كالحيكاف كانت القك     

ككاف  .كالجماد محبل لممسؤكلية الجنائية فيعاقب اإلنساف كمعاقبة الحيكاف كالجماد
حتى عف أفعاؿ  اإلنساف يسأؿ، كما العقاب يشمؿ األحياء كاألمكات عمى حد سكاء 

. كنفس األمر طبؽ عمى  غيره فكانت العقكبة تتعدل الشخص إلى أىمو كأصدقائو
بمعنى سيطرة الصمة المادية بيف الجاني  مينتو إخبللو بقكاعد ممارسة حالةفي  الطبيب
كأصبح الفاعؿ يتحمؿ تبعة إال أنو بعد الثكرة الفرنسية تغيرت ىذه النظرة ، كالجناية

يدا الفعؿ المجـر ككانت الشريعة اإلسبلمية السباقة في تحديد المسؤكلية الجنائية تحد
كاألساس الذم تقـك  بصفة عامة فيـك المسؤكلية الجنائيةالتعرض لم كعميو سيتـدقيقا 

مفيـك ثـ  عميو في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي) المطمب األكؿ(
 كتطكرىا )المطمب الثاني(. المسؤكلية الجنائية لمطبيب
                                                             

، منشػػاة المعػػارؼ شػػفيات المدنيػػة كالجنائيػػة كالتأديبيػػة مسػػؤكلية األطبػػاء كالصػػيادلة كالمست :عبػػد الحميػػد الشػػكاربي  1
 .89-98،ص0222،اإلسكندرية ،
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 .المسؤولية الجنائية مفهوم المطمب األول:
مسؤكلية الجنائية عمى أنيا:"تحمؿ تبعة الجريمة كااللتزاـ بالخضكع لمجزاء تعرؼ ال    

" فتحمؿ اإلنساف تبعة الجريمة يعني تحمؿ آثارىا الضارة أما .الجنائي المقرر ليا قانكنا
االلتزاـ بالخضكع لمعقكبة أك التدبير االحترازم الذم يحدده القانكف كىك النتيجة 

كعرفت أيضا عمى أنيا:" صبلحية الشخص لتحمؿ 1لجنائية.المنطقية لقياـ المسؤكلية ا
كعميو ال تتحقؽ المسؤكلية الجنائية إال بإتياف    2".الجزاء الجنائي عما يرتكبو مف جرائـ

     شخص أفعاؿ يجرميا القانكف أك االمتناع عف أفعاؿ يكجب القانكف القياـ بيا. 
بمعنى ارتكاب شخص أفعاال تككف  فالمسؤكلية تتحقؽ بتكافر عنصر اإلسناد المادم  

أما اإلسناد الثاني فيك  3الجانب المادم لمجريمة مف ثـ نسبة أك إسناد الجريمة لممتيـ.
أف تككف ىذه األفعاؿ صادرة عف إرادة حرة، إرادة الشخص  كيقصد بوالجانب المعنكم 

فبل تتحقؽ  4المميز سكاء كانت الجريمة عمدية أك غير عمدية لتحمؿ التبعة الجزائية.
المسؤكلية الجنائية إال إذا ثبت كجكد عبلقة سببية بيف الفعؿ المادم كالنتيجة اإلجرامية 
باإلضافة إلى تمتعو باألىمية المطمكبة لتحمؿ تبعة فعمو اإلجرامي كالمقصكد ىنا 

  اإلدراؾ كالتمييز.

                                                             
 .578، ص 2002شرح قانكف العقكبات، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،  :عمي عبد القادر القيكجي  1
 كعرفت أيضا بأنيا : 111ص  :المرجع  نفس  2

" La responsabilité pénale est gouvernée par le principe de légalité selon lequel, il n’ya 
pas infraction ni peine dans un texte légal qui le précise. La responsabilité pénale met 
en jeu les rapports entre la société et celui qui transgresse ses ordres et ses 
interdits ". Voir Leila Ben Sedrine Echchrif El Kettani   : la responsabilité civile, pénale et 
disciplinaire du médecin ou Maroc, première édition, Rabat,2006, p 183. 

 .64، ص 2010، جرائـ، 3ج ،المكسكعة الجنائية :جندم عبد الممؾ  3
 .08المرجع السابؽ، ص  :أسامة عبد اهلل القايد  4
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)الفرع  يةؤلساس القانكني الذم تقـك عميو المسؤكلية الجنائمف ثـ سيتـ التعرض ل   
 (لثاني)الفرع ا الخصائص الكاجب تكافرىا لثبكتيا مف ثـ محاسبة مف تقع عميوك  األكؿ(

 .ككذا شركط المسؤكلية الجنائية )الفرع الثالث(
 .الفرع األول: أساس المسؤولية الجنائية

تغيرت النظرة المادية لممسؤكلية الجنائية حيف بدأت تتسرب فكرة اإلرادة الحرة كحرية    
 الختيار إلى مجاؿ الجريمة كالمسؤكلية الجنائية الناجمة عنيا مف ثـ سيتـ التعرض إلىا

األساس ثـ  )أكال(الشريعة اإلسبلمية و المسؤكلية الجنائية في قامت عمي ذمال اساألس
 .)ثانيا(القانكني لممسؤكلية الجنائية 

 أوال: أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية.
لشريعة اإلسبلمية عرفت كؿ المبادئ الحديثة التي لـ تعرفيا القكانيف الكضعية إف ا    

ف، فالشريعة جعمت محؿ المسؤكلية الجنائية يإال في القرف التاسع عشر كالقرف العشر 
ذا مات سقطت عنو كؿ التكاليؼ. كال تؤاخذ المكره كال فاقد  اإلنساف الحي المكمؼ كا 

يمنافِ ِإالَ ...."اإلدراؾ لقكلو تعالى:  ِئف  ِباألِْ قنْمبكوك مكْطمن ْف أكْكِرهن كن كمف القكاعد األساسية  1". من
ا  في الشريعة اإلسبلمية قكلو تعالى:" أناَل تنِزرك كناِزرنةه ِكْزرن أكْخرنل كنأنْف لنْيسن ِلئْلِْنسناِف ِإاَل من

   3،كانت صمتو بو فبل يسأؿ اإلنساف إال عف جنايتو كال يؤخذ بجناية غيره ميما 2".سنعنى
  4لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ ألبي رمثة كابنو: "إنو ال يجنى عميؾ كال تجنى عميو".

ا ينْيتنِدم  كيربط القرآف بيف الحرية كالمسؤكلية مف ذلؾ قكلو تعالى:"     ِف اْىتندنٰل فنِإَنمن من
منْيينا ا ينِضؿُّ عن َؿ فنِإَنمن منْف ضن اِكرنا  "أيضا: لىتعا كقكلو 5".ِلننْفِسِو كن ْينناهك الَسِبيؿن ِإَما شن ِإَنا ىندن

                                                             
 .106اآلية : سكرة النحؿ 1
 .39 -38اآلية  :سكرة النجـ  2
 .383، المرجع السابؽ، ص 1جالتشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي،  :عبد القادر عكدة  3
 .180، ص  المرجع السابؽ :ركاه أبك داككد كالنسائي كابف الجاركد نقبل عف محمد المدني بكساؽ  4
 .108اآلية  :سكرة يكنس  5
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َما كنفككرنا فيذه اآليات داللة كاضحة عمى أف اإلنساف حر في اختياره بيف الخير  1".كناِ 
الفصؿ بينيما، فإذا ارتكب جريمة كىك مدرؾ لحقيقة أفعالو المككنة  كالشر كقدرتو عمى

  2لمسؤكلية الجنائية كاستحؽ العقكبة المناسبة.ليا كاختار بحرية سبيؿ ارتكابيا قامت ا
ذا لـ يكف مدركا أك مختارا فبل عقاب عميو كلكف امتناع العقكبة ال يمنع مف استعماؿ  كا 

عمى أف تككف العقكبة تناسب الجـر المرتكب، كما  3الكسائؿ المناسبة لردع الجريمة.
أك مكقعو أك ألم اعتبار تطبؽ العقكبة عمى مف ارتكبيا فبل يعفى منيا أحد لمركزه 

كاف ككافية لزجر الغير عف ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر الجاني في الجريمة 
د يزيد عمى ما يعكد عميو مف نفع قكعقكبتيا كجد أف ما يعكد عميو مف ضرر 

  4الجريمة.
الفقو الجنائي الغربي،  إليوتكصؿ كيبلحظ مما سبؽ أف الشريعة اإلسبلمية عرفت ما   

و اإلسبلمي يرل أف الجريمة خطكرة إجرامية ميددة لكياف المجتمع مما يقتضي فالفق
في شكؿ  العقكبة كفتكحمايتيا عف طريؽ اتخاذ التدابير المبلئمة حماية لممجتمع ك 

 أك تعازير. حدكد
 .: أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعيثانيا
ئية عمى أساس فمسفة االختيار كىذا ما بعد الثكرة الفرنسية قامت المسؤكلية الجنا     

ثـ (  )ا حرية االختيار كاإلدراؾب تمتعنادل بو المذىب التقميدم ، فبل يعاقب إال مف 
القائـ عمى فمسفة الجبر بمعنى المجـر ال يأتي الجريمة مختارا الكضعي  المذىبظير 

نما يأتي مدفكعا بعكامؿ قد ترجع إلى الكراثة كالبيئة كالتعميـ ك  كاعتبار العقكبة  غيرىاكا 
 .)ب( قائمة عمى أساس الدفاع عف الجماعة

                                                             
 .03آلية ا :سكرة اإلنساف  1
 .592المرجع السابؽ، ص  :عمي عبد القادر القيكجي  2
 .386 -385، المرجع السابؽ، ص 1ج ،التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي :عبد القادر عكدة  3
 .388ص نفس المرجع :   4
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 األساس التقميدي لممسؤولية الجنائية: - أ
 1764الذم أصدر عاـ  "شيزارم دم بكاريا "تزعـ ىذا االتجاه الماركيز االيطالي    

كتابو الذم يحمؿ عنكاف " في الجرائـ كالعقكبات" كتضمف عدة مبادئ أىميا حرية 
ككاف في نظره أف  1كالكظيفة النفعية لمعقكبة. شرعية الجرائـ كالعقكباتاالختيار ك 

اإلنساف يتمتع باالختيار الحر كالجريمة عنده إثـ أخبلقي كعرؼ االختيار الحر عمى 
أنو: "قدرة مجردة عمى المفاضمة بيف الطريؽ المطابؽ لمقانكف كالطريؽ المخالؼ لو 

األشخاص الذيف ال تتكافر لدييـ مانع مف كىي قدرة مكجكدة بنفس المقدار عند كؿ 
كىذه الفكرة األخيرة جسدت عدـ االعتراؼ بالمسؤكلية المخففة أم المجـر  2المسؤكلية."

إما مسؤكؿ مسؤكلية كاممة أك ال مجاؿ لمساءلتو جنائيا أم أف اإلنساف إما يتمتع 
تطابقت مع الضرر بالكعي كاإلرادة أك فاقدىا تماما. أما العقكبة فارتبطت بالجريمة ف

دكف األخذ بعيف االعتبار الحالة الصحية لممجـر كظركفو كالمجرمكف متساككف في 
العقاب متى ارتكبكا نفس الجـر كليس عمى القضاء سكل تطبيؽ العقكبة كفقا لما جاء 

لتبقى كظيفة العقكبة منع الجرائـ فقط كليس  ،الشرعيةفي النص القانكني تطبيقا لمبدأ 
.تكفير عف ذن      3ب أك انتقاـ مف مجـر

كانتقد ىذا األساس عمى أف التقييـ الثنائي مف طرؼ المدرسة التقميدية الحديثة ألفراد   
ال يتفؽ مع الكاقع مف ثـ ال بد مف اختبلؼ  المجتمع بيف كامؿ اإلرادة كمنعدميا

تناسب المسؤكلية الجنائية حسب درجة تمتع كؿ فرد بالحرية كاإلدراؾ كالتمييز ليتحقؽ 
المسؤكلية الجنائية لمشخص المرتكب لمفعؿ المجـر كالعقكبة. ضؼ إلى ذلؾ أف 
 اإلنساف ال يسأؿ جنائيا إال إذا كاف مدركا لعدـ مشركعية فعمو كحتى ىذه المدرسة

                                                             
 .585، ص  المرجع السابؽ :عمي عبد القادر القيكجي  1
دار  ،في القانكف الكضعي كالشريعة اإلسبلمية المسؤكلية الجنائية أساسيا كتطكرىا :محمد كماؿ الديف إماـ  2
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حيث جعمت العقكبة تقـك عمى أساس نفعي ال عمى أساس التقميدية تعرضت لمنقد 
كخبلصة مف ىاتيف  1.لة بعيدا عف المنفعةالضركرات المطمقة المستمدة مف العدا

بؿ ال بد مف كجكد ختيار كحده المدرستيف أف المسؤكلية الجنائية ال تقـك عمى أساس اال
 يز كالعقكبة الناتجة عف المسؤكلية الجنائية ال بد أف تحقؽ العدالة.يإدراؾ كتم

 األساس الوضعي لممسؤولية الجنائية: - ب
 :ف حيث كصؿ أنصار المدرسة التقميدية كعمى رأسيـانطمؽ أنصار ىذه المدرسة م    
الذيف بحثكا في السمكؾ اإلجرامي كانتيكا في أبحاثيـ  "جاركفالك" ك "فير"، "لمبركزك" 

أف الجريمة ترجع إلى نكعيف مف العكامؿ، عكامؿ داخمية ) تككيف عضكم، نفسي 
العكامؿ اندفع كذىني....( كعكامؿ خارجية ) مادية، بيئة...( فمتى تكافرت ىذه 

اإلنساف حتما إلى ارتكاب الجريمة كال مجاؿ لبلعتداد بحرية االختيار بؿ االعتماد عمى 
 .كالحتميةمبدأ الجبرية 

القكؿ ك  كاعتبرت المسؤكلية الجنائية مسؤكلية اجتماعية تقرر دفاعا عف المجتمع   
 ذلؾ يكفؿفرامي السمكؾ اإلجحتمية لة أمس كىما. أما ابكجكد حرية االختيار اعتبركى

إلى ذلؾ أف تحديد  السببية ضؼالبحث بطريقة عممية عف أسباب الجريمة كقكانيف 
يساعد عمى إيجاد سبؿ لعبلجيا. ثـ ظيرت بعد ذلؾ مدرسة  اإلجراميةعكامؿ الظاىرة 

حاكلت التكفيؽ بيف المدرستيف كىي مدرسة االختيار النسبي كيرل أنصارىا ضركرة 
ية بمعنى أف اإلنساف ميما كاف مخيرا لكف اختياره محدكد فإف إبقاء المدرسة التقميد

دخؿ في الجريمة كأضافكا فكرة جديدة كىي أف المشرع ىك الذم يحمي الجماعة  إلرادتو
 2عديمي اإلدراؾ كاالختيار باتخاذ اإلجراءات المناسبة. مف إجراـ األشخاص

   
                                                             

 .269ص  : المرجع السابؽ،إماـمحمد كماؿ الديف    1
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 .المسؤولية الجنائية  الفرع الثاني: خصائص
قـك عمى أساس حرية االختيار ت اأساس المسؤكلية الجنائية كمعرفة أنيرض بعد ع    

كاإلدراؾ ، نحاكؿ تسميط الضكء عمى خصائص المسؤكلية الجنائية كالمتمثمة في أف 
 .)ثانيا( المسؤكلية الجنائية شخصيةك )أكال( اإلنساف ىك محؿ المسؤكلية الجنائية

 .أوال: اإلنسان محل المسؤولية الجنائية
المسؤكلية الجنائية فبل يمكف أف يككف الميت محبل اإلنساف الحي ىك محؿ    

لممسؤكلية الجنائية حيث ينعدـ إدراكو كاختياره كىذا ما عرفتو الشريعة اإلسبلمية عمى 
القديمة التي اعتبرت حتى الحيكاف كالجماد كالمكتى في قبكرىـ عكس القكانيف الكضعية 

ؾ يرجع إلى نسبة الجريمة إلى األركاح الشريرة لذكتفسير  1ليـ مسؤكلية جنائية.
المتقمصة لؤلشياء المسخرة الرتكاب الجريمة كشيدت ساحات المحاكـ في دكؿ أكركبا 

  2محاكمات غريبة كعجيبة.
فالجريمة نشاط خارجي يصدر عف إرادة إجرامية كاإلرادة ىي جكىر الركف المعنكم   

ذا كانت صفة اإلنساف شرط ضركرم لقيا  ـ المسؤكلية فقد تصدر عف إنساف كتمتنعكا 
مسؤكليتو ألمر يمس شرط التمييز كالصغر مثبل أك شرط حرية االختيار كالجنكف كفي 
ىذه الحاؿ ترتفع نسبة المسؤكلية عف الجاني كيظؿ الفعؿ مجرما عمى أف تتخذ 

ة الشخص كطبعا الفقو الجنائي لـ يكتؼ بمسؤكلي 3اإلجراءات كالتدابير الكقائية البلزمة.
الطبيعي بؿ أضاؼ مسؤكلية الشخص المعنكم فمف المعمـك أف الشخص المعنكم ال 
نما بكاسطة ممثميو. كمثاؿ ذلؾ مؤسسة تقـك باالتجار  يرتكب بنفسو الفعؿ المجـر كا 

                                                             
 .393ص  المرجع السابؽ،،1: جالتشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي  :عبد القادر عكدة  1
 .601المرجع السابؽ، ص  :عبد القادر القيكجيعمي    2
 .278المرجع السابؽ، ص  :محمد كماؿ الديف إماـ  3
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باألعضاء البشرية فالذم يسأؿ جنائيا ىك الممثؿ القانكني ليذه المؤسسة حتى كلك كاف 
 1ىذه المؤسسة.ارتكابيا لمصمحة كلحساب 

الحاؿ كاف ىناؾ جدؿ فقيي فيناؾ مف أنكر المسؤكلية الجنائية لمشخص كبطبيعة   
المعنكم كعممكا ذلؾ عمى أف الشخص المعنكم مجاز كليست لو إرادة مستقمة عف 
مؤسسيو كلما كانت الجريمة سمكؾ إنساني فيي ال تقع مف شخص معنكم كنفس األمر 

إىدار لشخصية العقكبة بمعنى كاف مف  ياة كالمصادرة فيبالنسبة لمعقكبات مثؿ الغرام
 الكاجب تطبيقيا عمى ممثميو القانكنييف كال تمتد إلى غيرىـ. 

أما االتجاه المؤيد لممسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم ذىبكا إلى أف الشخص   
 المعنكم حقيقة اجتماعية كقانكنية ال يمكف إنكارىا كما أف لمشخص المعنكم إرادة

لو كأصحاب المصالح يتـ التعبير عنيا عف طريؽ مستقمة عف إرادة األعضاء المككنيف 
فقا لطبيعة الشخص ك أما العقكبة تنطبؽ  .االجتماعات كالمداكالت كفي العقكد أيضا

كتصيب أصحاب المصالح كالمزايا المعنكم كالمصادرة كالحرماف مف بعض الحقكؽ 
ؽ عقكبة عمى رب أسرة نتيجة ارتكابو يتطب كىك نفس األمر في بطريقة غير مباشرة

  2لجـر معيف فأفراد األسرة يتأثركف أيضا.
كجؿ القكانيف تعترؼ بالمسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم كالقانكف الجزائرم أقر   

ذلؾ كحدد العقكبات المطبقة في حاؿ مخالفة القكانيف المعمكؿ بيا في الباب األكؿ 
حيث تراكحت  مف قانكف العقكبات ص بالمبادئ العامةمكرر مف الجزء األكؿ الخا

 3العقكبات مف مصادرة، غرامة كغمؽ المؤسسة نيائيا.

                                                             
 .602مرجع السابؽ، ص ال :عبد القادر القيكجيعمي    1
 .608ص  :المرجعنفس   2
يكنيك سنة  08المكافؽ ؿ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66مف األمر  3مكرر  18مكرر إلى  18المكاد   3

مؤرخة  47ج ر رقـ  ع،المتضمف ؽ  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06بالقانكف رقـ  المعدؿ كالمتمـ 1966
 .2006يكليك  19في 
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 .: شخصية المسؤولية الجنائيةنياثا  
أم شخص  يعاقبمف المسمـ بو أف اإلنساف ىك كحده الذم يتحمؿ نتائج فعمو فبل     

تجيت إرادتو إلى المساىمة عف جريمة ارتكبيا غيره إال إذا أحاط عممو بعناصرىا كا
حيث  إال بعد الثكرة الفرنسيةكلـ تعرؼ القكانيف الكضعية شخصية المسؤكلية 1فييا.

 .عرفت القكانيف المسؤكلية الجماعية فكانت تمتد إلى أسرة الجاني كأقربائو
منفْ أما الشريعة اإلسبلمية فاألدلة كثيرة نذكر منيا مف القرآف الكريـ قكلو تعالى:"      كن

ِكيمنا ِميمنا حن كنافن الَموك عن منى ننْفِسِو كن ا ينْكِسبكوك عن ا فنِإَنمن مى اهلل كفي السنة قكلو ص 2".ينْكِسْب ِإْثمن
  3". ال يؤخذ الرجؿ بجريرة أبيو كال بجريرة أخيوعميو كسمـ: " 

كالمبدأ العاـ في القانكف الجنائي أنو ال يعرؼ المسؤكلية عف فعؿ الغير مثمما ىك   
كىذا ما ذىبت إليو محكمة باريس الجنائية عاـ  لحاؿ في القانكف المدني الذم يقرىاا

 اف ممزما بمنعو أك قادرا عمى ذلؾبقكليا: " يسأؿ جنائيا مف ارتكب الجـر أك ك 1961
ال يسأؿ المدير العاـ لشركة المساىمة إذا كانت الشركة كبيرة ألنو ال يستطيع مف ثـ 

كالمشرع الجزائرم لـ ينص صراحة عمى  4شخصية ". أف يمارس الرقابة بصكرة
نما نص عمى  شخصية العقكبة كىي النتيجة في حاؿ شخصية المسؤكلية الجزائية كا 

في الفصؿ الثالث مف الباب الثاني الذم يحمؿ عنكاف " _ثبكت المسؤكلية الجزائية
 .الجزائرم الجريمة " مف قانكف العقكبات امرتكبك 

 .ئيةنالمسؤولية الجط او : شر الفرع الثالث
يشترط لتطبيؽ المسؤكلية الجزائية اإلدراؾ كاالختيار، فاإلدراؾ ىك القدرة عمى فيـ    

ماىية الفعؿ كتقدير نتائج ىذا الفعؿ المجـر كما ىك في الكاقع المألكؼ كقت إتياف 
                                                             

 .284المرجع السابؽ، ص  : ماؿ الديف إماـمحمد ك  1
 .11اآلية  :سكرة النساء  2
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 .286المرجع السابؽ، ص  :محمد كماؿ الديف إماـ  4



 الفصل التمهيدي : العمل الطبي والمسؤولية الجنائية .
 

 
 

45 
 

الفعؿ المككف لمجريمة، أما االختيار فيك القدرة عمى تكجيو أك دفع اإلرادة إلى عمؿ 
معيف أك االمتناع عنو كقد تنتفي حرية االختيار داخميا مثؿ الحالة النفسية لمرتكب 

خارجيا مثؿ اإلكراه كحالة الضركرة. كىذا ال يعني حرية االختيار  كقد تنتفي 1الفعؿ
اإلدراؾ كاالختيار  الجاني لدلإعفاء الشخص المرتكب لمجريمة مف العقاب فإذا تكافر 

ذا انتقص قدر مف حرية االختيار كقت ارتكاب الجريمة قام ت المسؤكلية الجنائية كا 
انعدـ اإلدراؾ كاالختيار انعدمت المسؤكلية في حاؿ  انتقصت المسؤكلية الجنائية ك

  2الجنائية كلكف كجب اتخاذ التدابير الجنائية البلزمة لمكاجية الخطكرة اإلجرامية.
تكب خطأ باعتباره الركف مف ثـ يعتبر الشخص مسؤكال جنائيا عف فعمو متى ار   

كتكافرت لديو حرية اإلدراؾ  الجكىرم في المسؤكلية الجنائية كشكؿ فعبل مجرما
 3كاالختيار لتحمؿ العقكبة المكقعة عميو.
 .الطبيةالمطمب الثاني: المسؤولية الجنائية 

" التزاـ قانكني يتضمف تحميؿ  :عرفت المسؤكلية الجنائية لمطبيب عمى أنيا    
العقاب نتيجة إثباتو فعبل أك امتناعا عف فعؿ يشكؿ خركجا أك  الجزاء أكالطبيب 

 المسؤكليةف 4"مخالفة لمقكاعد أك األحكاـ التي قررتيا التشريعات الجزائية أك الطبية.

                                                             
 .291 -290ص  ،المرجع السابؽ :محمد كماؿ الديف إماـ  1
 .630 المرجع السابؽ، ص :عمي عبد القادر القيكجي  2
 .64السابؽ، ص  المرجع :جندم عبد الممؾ  3
، 1جمسؤكلية الطبيب الجزائية، المجمكعة المتخصصة في المسؤكلية القانكنية لممينييف،  :عمي مصباح إبراىيـ  4
  . كجاء في نفس السياؽ التعريؼ التالي :520، ص 2004، المسؤكلية الطبية، منشكرات الحمبي، لبناف،  2ط

"La responsabilité pénale du médecin est le fait pour lui d’avoir à répondre d’une 
infraction au droit pénale devant les juridictions a la déférence des autre sortes de 
responsabilité médicale la responsabilité pénale suppose une sanction 
pénale".Voir Omar DOUMOU  : La responsabilité médicale, rapport du thème principal 
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 يعاقب عميياجريمة  مشكبل ارتكبياىي مساءلة الطبيب عف أفعاؿ  الطبية الجنائية
كمف الجرائـ الطبية جريمة  1ارتكب جريمة. كعميو يعامؿ الطبيب كأم شخص القانكف

االمتناع عف تقديـ العبلج كالمساعدة الطبية، إفشاء السر الميني، استخداـ كتسييؿ 
فالمسؤكلية الطبية في المجاؿ الجنائي شيدت تطكرا  . تعاطي ككتابة العقاقير المخدرة

العصكر)الفرع طكر المسؤكلية الجنائية لمطبيب عبر كعميو سيتـ التعرض لتمذىبل 
)الفرع  ةف الكضعييانك القمختمؼ  األكؿ( ثـ تطكر المسؤكلية الجنائية لمطبيب في

  الثاني(.
  .تطور المسؤولية الجنائية لمطبيب عبر العصور : األولالفرع 

اختمؼ فييا  مر بعدة عصكرك الطب حيث لقي اىتماما كبيرا،  عرفت األمـ السابقة   
ابتداء بالعصكر  ،مف العقكبةإعفائو  كثـ معاقبتو أ مطبيبتحديد المسؤكلية الجنائية ل

 .)ثالثا(اإلسبلميثـ العصر  )ثانيا( ثـ العصكر الكسطى)أكال( القديمة 

                                                                                                                                                                                         

du septième congrès médical national, société Marocaine des sciences médicales, 
Rabat, 1989, p89. 

عمى أف تشدد العقكبة إذا كاف عامؿ المينة مسيبل الرتكاب  .33، ص المرجع السابؽ :منصكر عمر المعايطة  1
كجريمة اإلجياض فقد عاقب المشرع الجزائرم كؿ مف يساعد سكاء كاف طبيا أك صيدليا أك كؿ مف يمارس الجريمة 

مف قانكف رقـ  306المادة انظر  مينة الطب بصفة عامة كشدد العقكبة التي تصؿ إلى الحرماف كالمنع مف اإلقامة
 -06معدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ ال 1966يكنيك سنة  08المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156 -66
األطباء أك القاببلت أك جراحك األسناف أك الصيادلة ككذلؾ : "ؽ ع المتضمف  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23

طمبة الطب أك طب األسناف كطمبة الصيدلة كمستخدمك الصيدليات كمحضرك العقاقير كصانعك األربطة الطبية 
كالممرضات كالمدلككف كالمدلكات الذيف يرشدكف عف طرؽ إحداث اإلجياض كتجار األدكات الجراحية كالممرضكف 

 . مف ىذا القانكف 305ك 304أك يسيمكنو أك يقكمكف بو تطبؽ عمييـ العقكبات المنصكص عمييا في المادتيف 
فضبل عف جكاز الحكـ  23بالحرماف مف ممارسة المينة المنصكص عمييا في المادة  الحكـ عمى الجناةكيجكز 

 "مييـ بالمنع مف اإلقامة.ع
ذا كاف مرتكب الجرائـ مف قانكف العقكبات  325نفس الشيء أكده المشرع األردني في نص المادة    بقكلو: " ...كا 

" نقبل عف منصكر عمر .المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ طبيبا أك جراحا أك صيدليا أك قابمة يزاد عمى العقكبة ثمثو
 . 33صالمرجع السابؽ ، المعايطة :
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 .أوال: في العصور القديمة 
عند قدماء المصرييف كاف الكينة ىـ األطباء فالكاىف يقرر مظاىر المرض     

شتمؿ عمى قكاعد عبلج األمراض كيعطي أنكاع العبلج حيث كضعكا كتاب مقدس ا
  1.إتباعوككاف يفرض عمى الطبيب 

بقكاعد ممارسة مينة الطب ككفاة المريض إعداـ الطبيب إذا  اإلخبلؿككاف جزاء   
ثبت مخالفتو لمكتاب المقدس أما إذا اتبع قكاعد العبلج المدكنة في الكتاب المقدس فبل 

السائد آنذاؾ عدـ قدرة أم إنساف مسؤكلية عميو حتى كلك مات المريض فاالعتقاد 
 . 2الكصكؿ إلى كسائؿ عبلجية أفضؿ مف تمؾ المكجكدة في الكتاب المقدس

برعكا أيضا في الطب كاسند في البداية  الذيف كنفس الشيء عند اآلشكرييف كالبابمييف  
لمكينة ثـ بعد ذلؾ انفصمت مينة الطب عمى الكاىف كلعؿ أبرز ما ظير ىك شريعة 

مادة منيا ما يتعمؽ بالطب كمنيا ما تعمؽ بتنظيـ  272التي احتكت عمى حمكرابي 
مما أثر سمبا كأدل إلى عدـ  ، 3التشديد في العقكبة شؤكف الحياة ككاف فييا نكعا مف

 .عمى ىذه المينة اإلقباؿ
ليـ ميمة اإلشراؼ عمى العبلج  حيث كانتأما الطب عند الييكد فمـ يسند لمكينة    

راض المعدّية. ككانكا أكؿ مف كضع الترخيص بمزاكلة مينة الطب في حاالت األم
أما عف المسؤكلية فيسأؿ  .حيث كاف يسمح بذلؾ مف طرؼ مجمس القضاء المحمي

الطبيب عما أحدثو مف أضرار لممريض نتيجة نقص في كفايتو خاصة إذا كاف بغير 

                                                             
، 2004، دمشؽ، دار القمـ ، 1طمسؤكلية الطبيب بيف الفقو كالقانكف،  :حساف شمسي باشا، محمد عمي البار  1

 .15ص 

  .17: المرجع السابؽ، ص أسامة عبد اهلل قايد  2
:" إذا كاف الجراح قد أحدث قطعا عميقا في جسـ رجؿ حر مف قانكف حمك رابي 217حيث جاء في نص المادة   3

ع مف البركنز كتسبب في مكت الرجؿ أك كاف قد فتح المحمية في عيف رجؿ أك أتمؼ بالتالي عيف الرجؿ بمبض
 .15المرجع السابؽ، ص  :حساف شمسي باشا، محمد عمي البارانظر تقطع يده". 
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ا بمعاقبة الطبيب غير أجر أم االكتفاء بالتعكيض المدني كعدـ المساءلة جنائيا كاكتفك 
 .1الييكدم عمى خطئو إذا عالج مريضا ييكديا ككانت العقكبة تصؿ إلى حد اإلعداـ

أما الطب عند اليكناف كانت ممارستو مقتصرة عمى األحرار دكف العبيد كلـ تكف   
تتطمب أم مؤىؿ عممي كمف حيث المسؤكلية فقد نادل أفبلطكف بإخبلء الطبيب مف 

حسب األصكؿ المتبعة في ؿ ما يجب عميو مف جيد كعناية بالمريض المسؤكلية إذا بذ
 الطب.

كالطب عند الركماف كاف مباحا ألم شخص دكف تمييز فمـ يشترط الركماف أم 
بأم نكع مف  الطبيب يتمتع كلـشركط كعرفكا المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب، 

أما  ،الضرر الناتج عف الخطأالحصانة ككانكا يفرقكف بيف الضرر الناتج عف العمد ك 
 .الضرر الذم يقع عمى جسـ اإلنساف فيحقؽ المسؤكلية الجنائية لمطبيب إذا كقع عمدا

فإذا كاف الطبيب مف طبقة راقية كأدت معالجتو إلى كفاة مريض ركماني فالطبيب ينفى 
ذا  كفي حاؿمف الببلد إلى جزيرة نائية،  كاف الطبيب مف طبقة كضيعة فإنو يعدـ، كا 

كبعد تقدـ المدينة  2.كاف المريض مف الرقيؽ فعمى الطبيب تعكيض مالكو بدفع ثمنو
كاشتغاؿ األحرار بيذه المينة بدأت العقكبات تخفؼ ك أصبح األطباء يتمتعكف بقدر 

 طبقا لمقانكف الركماني. في مجاؿ تطبيؽ العقكبات مف الحصانة
 .في العصور الوسطىثانيا: 

 الـ يعرؼ القانكف الكنيسي تقدما كبيرا في مجاؿ الطب بالرغـ مف أنيـ عرفك    
تطبؽ عند القكط الشرقييف بمعنى  المسؤكلية الجنائيةالمسؤكلية المدنية كالجنائية فكانت 

مف أجؿ اختيار ة المريض  المتكفى إذا مات المريض يتـ تسميـ الطبيب إلى أسر 

                                                             
  .20عبد اهلل قايد: المرجع السابؽ ، ص  أسامة  1
 .18المرجع السابؽ، ص:حساف شمسي باشا، محمد عمي البار 2
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طبقكا المسؤكلية المدنية كاعتبركا مصاريؼ العبلج  ناسبة أما القكط الغربييفالعقكبة الم
  1بمثابة تعكيض، فإذا أخفؽ الطبيب يسقط حقو في أجره كال مجاؿ لتنفيذ العقد.

ز بيف الخطأ الجسيـ كالخطأ يّ مكما فرؽ القانكف الكنيسي بيف األخطاء الطبية ك   
لكؿ كاحد مف ىذه األخطاء عقاب يتناسب مع الجسيـ جدا كالخطأ األكثر جسامة كقدر 

ككاف ذلؾ مستمدا مف القانكف الكنيسي أك القانكف الكضعي أك القانكنيف معا. جسامتو 
كبالنسبة  أما عف أخطاء األطباء المعاقب عمييا فبل يسأؿ الطبيب إال عف خطئو

في إلىماؿ الطبيب أك تأخره في عيادة المريض أك كصؼ دكاء غير ناجح أك خطأ 
    2التشخيص ، مما يعرؼ اآلف في الفقو كالقضاء الحديث بتفكيت فرصة الشفاء .

 .ةاإلسالمي الشريعةثالثا: في 
ككاف مف كاجب  كانت مينة الطب ال تمارس إال بعد امتحاف مف طرؼ المحتسب     

 ككبار األطباء كالحجاميف كغيرىـ كالصيادلةأعماؿ األطباء  النظر فيالمحتسب 
عمى إجازة ممارسة ىذه المينة ككاف يشترط في الطبيب إتباع أصكؿ لمحصكؿ 

ذا مات حضر أكلياؤه عند الحكيـ  3.المينة فإذا شفي المريض أخذ الطبيب أجرتو كا 
المشيكر ليتـ عرض النس  التي كتبيا الطبيب لممريض فإف كجدىا حسب الحكمة 

ذلؾ فيتـ أخذ الدية مف  كصناعة الطب فبل مجاؿ لمساءلة الطبيب، أما إذا كجد خبلؼ
كالشريعة اإلسبلمية عرفت المسؤكلية الطبية حيث  4الطبيب لتقصيره أك سكء صناعتو.

أذف لو بالتدخؿ في ك أف الطبيب الجاىؿ إذا خدع المريض بمعرفتو بالعمـك الطبية 
                                                             

 .28المرجع السابؽ، ص قايد:أسامة عبد اهلل  1 

 . 28ص : المرجع  نفس  2
المقتدر يأمر طبيبو سناف بف  ثابت بف قرة الحراني ، الذم كاف يقـك عمى إدارة مستشفيات  كاف الخميفة العباسي  3

حاف إجازة لما يصمح أف مانحا كؿ مف ينجح في االمت ، طبيب 800بغداد أف يمتحف أطباء بغداد كامتحف ما يقارب 
المسؤكلية :يتصرؼ فيو مف الطب ، أما مف لـ ينجح في االمتحاف فيمنع مف ممارسة الطب .انظر رايس محمد 

 .50في ضكء القانكف الجزائرم ،المرجع السابؽ ،ص لؤلطباءالمدنية 
 .19المرجع السابؽ، ص: حساف شمسي باشا، محمد عمي البار 4
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 أدل ذلؾ إلى مكت أك إصابة المريض بأذل ك  ة الطبيببمعرف المريض عبلجو ظنا مف
ب بدفع الدية عف النفس أك بتعكيض األذل البلحؽ بالمريض كال يطبؽ الطبيلـز أ

تطبؽ عقكبة التعزير كالضرب ك  القصاص في حاؿ استئذاف الطبيب بعبلج المريض
الحبس أك الغرامة. أما في حالة تكافر الرضا كعمـ المريض مع ذلؾ سمح لو بالعبلج 

 1نية عف الطبيب المعالج.ينفكف المسؤكلية المد االسبلمية فبعض عمماء الشريعة
ضح مما سبؽ أف المسؤكلية الطبية بصفة عامة لـ تظير في العصر الحديث تي   

،  أحيانا كردعية قاسيةفقط بؿ كانت نتيجة تطكر عبر ىذه العصكر، فعرفكا عقكبات 
حتى ال  كفقا لمخطأ المرتكب إال أف الشريعة اإلسبلمية حددت بدقة المسؤكلية لمطبيب

 . ه المينةذاس عف  تعمـ ىالن بتعدي
 .القانون الوضعيفي  الفرع الثاني: تطور المسؤولية الجنائية لمطبيب

الطبية بصفة عامة تطكرا عبر العصكر كما الحظنا مف قبؿ  عرفت المسؤكلية    
 مماحيث كانت العقكبات نكعا ما غريبة مقارنة مع الجـر المرتكب مف قبؿ الطبيب 

، فأحجـ كثير مف األطباء عف مزاكلة مينة  ىذه المينةسمبا عمى ممارسة  انعكس
الطب إال بشرط عدـ المسؤكلية كما حدث عندما طمب ممؾ "أكرشميـ" األطباء لعبلجو 

ما عرفو فقياء الشريعة  إال أف 2فرفضكا كاشترطكا عدـ مسؤكليتيـ في حاؿ إخفاقيـ .
ثـ  )أكال(ة بالقانكف الفرنسي كستككف البداي عمى معظـ النظـ القانكنيةانعكس اإلسبلمية 

 (.ثالثا)كالقانكف الجزائرم  )ثانيا(القانكف المصرم
                                                             

كما  أقرت مبادئ الشريعة اإلسبلمية مسؤكلية الطبيب  .18، ص مرجع السابؽ ال :يكسؼ جمعة يكسؼ حداد  1
ال بدفع الدية  في حالة الخطأ في تطبيؽ العبلج كلحؽ بالمريض ضرر زاد عف الثمث  ، فتمتـز قبيمتو بالتعكيض كا 

تبار أف خطأ مف مالو الخاص إف لـ تكف لو قبيمة. كفي رأم آخر تدفع الدية مف بيت ماؿ المسمميف عمى اع
الطبيب كخطأ القاضي كالحاكـ فإذا قؿ الضرر عف الثمث فبل مسؤكلية عميو رغـ أف الطبيب حاذؽ كمتعمـ كلو إذف 

في ضكء القانكف الجزائرم ،المرجع السابؽ  لؤلطباءالمسؤكلية المدنية :انظر رايس محمد كؿ مف الشارع كالمريض.  
 52-51،ص

 
  . 29، ص  السابؽ المرجع :أسامة عبد اهلل قايد  2
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 .أوال: القانون الفرنسي
كىك المعركؼ بقانكف  1803صدر في فرنسا أكؿ قانكف منظـ لمينة الطب عاـ       

الممارسة غير المشركعة لمينة الطب ب تتعمؽفنتكر" كالذم نص عمى أحكاـ ىامة  19"
 يجكز لمكظفي الصحة إجراء عمميات جراحية خطيرة إال تحت إشراؼ طبيب. حيث ال 

كال يحؽ لمقاببلت إجراء عمميات جراحية إال تحت إشراؼ طبيب كيجكز لمعاكف 
الصحة إجراء عمميات جراحية كبرل تحت إشراؼ كمراقبة الطبيب في األماكف التي 

 1يقـك فييا.
كسار عمى نيجو مرسـك  1892نكفمبر  30الذم اتبع منذ  1892ثـ صدر قانكف    
كالمبلحظ عمى تشريع  1955مام  11كقانكف الصحة العامة في  1945سبتمبر  24
مف مخالفة إلى  الممارسة غير المشركعةأنو غير صفة جريمة  1892نكفمبر  30

   2جنحة كأضاؼ إلى جريمة الممارسة غير المشركعة االعتياد أك دكاـ الممارسة.
شريعات فيما بعد كقانكف أخبلقيات الطب في فرنسا الذم صدر في ككجدت عدة ت  
كأكؿ تشريع مف قبؿ نقابة األطباء كصدرت عميو عدة عميو  1945سبتمبر  24

كتضمف ىذا القانكف كؿ التزامات ككاجبات الطبيب نحك المينة كالمريض  3تعديبلت
  4كالمحافظة عمى سر المينة كمسؤكلية الطبيب بصفة عامة.

ير ما يسمى بعمـ ظع ظيكر ممارسات طبية كعبلقتيا بحرمة الكياف الجسدم كم   
أخبلقيات العمـك األحيائية كىك ما يعالج الممارسات الطبية كالعممية الحديثة مف حيث 
مدل شرعيتيا كالضكابط القانكنية التي يجب أف تحكميا كظير ىذا العمـ في مطمع 

                                                             
 . 28ص  في ضكء القانكف الجزائرم ،المرجع السابؽ ، لؤلطباءالمسؤكلية المدنية :رايس محمد   1
 .42المرجع السابؽ، ص  :أسامة عبد اهلل قايد  2
كنشر بالجريدة رسمية في  1989يكنيو سنة  28صدكر قانكف بتاري  مف بيف التعديبلت لقانكف أخبلقيات الطب    3

  .44ص :مرجع نفس النقبل عف  1948كنيو ي 30
 .44ص  ،مرجع نفس ال  4 
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كانب القانكنية كاألخبلقية كاالجتماعية السبعينات مف القرف الماضي كيتناكؿ الج
 654كرقـ 653كمف أبرز التشريعات تشريع رقـ  كالصحية لمممارسة الطبية كالعممية.

حيث اشتمبل ىذاف القانكناف عمى تنظيـ شبكة متكاممة لمممارسات  ،19941سنة 
يتعارض الطبية كالعممية كجزاء مخالفة ىذه الضكابط كالقكانيف مف قبؿ األطباء بما ال 

 . مع قانكف العقكبات الفرنسي
 .القانون المصري ثانيا :

 13حيث أصدر المشرع المصرم في  1891أكؿ تشريع صدر في مصر كاف عاـ    
الئحة تعاطي صناعة الطب تضمنت نصكصا تحـر الممارسة غير  1891يكنيو سنة 
 1928لسنة  66صدر قانكف رقـ  1968أكتكبر  28. كفي بالط لمينةالمشركعة 

العمؿ الطبي كشركطو ثـ صدر تعديبل  مىفيو ألكؿ مرة ع المصرم كنص المشرع
أضاؼ فيو شرط الجنسية كالقيد بسجؿ  1948سبتمبر  22في  142بالقانكف رقـ 

األطباء بكزارة الصحة كالنقابة العميا لمميف الطبية كعدؿ عقكبة جريمة ممارسة الطب 
 2الفة.غير المشركعة كجعميا جنحة بدال مف المخ

كلـ تكجد نصكص خاصة بالمسؤكلية المدنية أك الجنائية فجاءت النصكص عامة   
 الجزائرم.مثمما ىك الحاؿ في القانكف  3،تنطبؽ عمى األطباء كغيرىـ

 
 

                                                             
1 Loi N° 94-653 DU 29 Juillet 1994 relative au respect du corps humain et La Loi N° 
94-654 du 29 Juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du 
corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal .Voir 
Daniel Borrillo : Bioéthique, Editions DALLOZ, Paris ,2011, P 143 . 

 .48المرجع السابؽ، ص  :قايدلأسامة عبد اهلل   2
 .30المرجع السابؽ، ص  :يكسؼ جمعة يكسؼ الحداد  3
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 .الجزائري قانونال : ثالثا
مينة  أحكاـبعد االستقبلؿ كضبط ممارسة  تناكؿ المشرع الجزائرم مينة الطب     

حداثمف خبلؿ نصكص  األسنافكالصيادلة كجراحي  طباءاألالطب كسمكؾ   قانكنية كا 
 ىيئات خاصة بيذه المينة .

 النصوص القانونية المنظمة لمهنة الطب :-ا
يتعمؽ بتنظيـ مينة الطب المؤرخ  66/65 بمكجب األمر رقـ أكؿ نص قانكنيكاف     
قكاعد عامة  ميف في نص كاحد ككضع ليا أربعةىذا القانكف  جمع ك 4/6/1966في 

مشتركة لكف في شركط الممارسة ككضع لكؿ مينة احكاما خاصة بيا سكاء تعمؽ 
 أكبالممارسيف في القطاع العاـ بالمؤسسات االستشفائية عمى اختبلفيا  األمر

عمى ىيئة تجمع ىذه الممارسيف في العيادات كالمحبلت الخاصة لحسابيـ كما نص 
 .الميف كىي االتحاد الطبي الجزائرم

كالصيادلة كجراحي االسناف  لؤلطباء دبيةىذا القانكف لـ يحدد االلتزامات المينية كال األ 
العاـ لمكظيؼ  األساسيعاميف يخضعكف الى قانكف  كالقاببلت كاعتبرىـ مكظفيف

 كرتب عمييـ التزاما عاما كلـ يعالج المسؤكلية الطبية بمفيكميا الشامؿ.  1.العمكمي
كتضمف ىذا  66/65المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ االمر  66/67ـ جاء مرسـك رقـث  

المرسـك طريقة عمؿ المرافؽ العمكمية كالمؤسسات االستشفائية كالعيادات الخاصة 
 ممسؤكليةلكال  آدابياشركط ممارسة المينة الطبية ك  إلىكلـ يشر  األجكرككيفية تمقي 

                                                             

 
السالؼ  4/6/1966بتنظيـ مينة الطب المؤرخ في  المتعمؽ 65-66انكف رقـ انظر نص المادة الخامسة مف ق  1

  .ذكره
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مينة ذات  بأصحاالمشرع اعتبر ممارسي مينة الطب مكظفيف كليس  ألفالطبية 
  1طبيعة خاصة.

الذم نص عمى شركط ممارسة مينة الطب كجراح  76/792قانكف  صدر بعد ذلؾ
كما رتب  بالنسبة لمصيادلة 313 إلى 311كمف  17 إلى 14مف المكاد  األسناف

الغير في  انة أسماءاستع أكعقكبات جزائية عمى الممارسة غير شرعية لمينة الطب 
كجسد ىذا  85/053القانكف رقـ  الذم حؿ محمو ىذا القانكف ءإلغاـ تك الممارسة الطبية 

القانكف الحقكؽ كالكاجبات المتعمقة بالصحة كأعطى االىتماـ لمجانب المعنكم كالجسدم 
كتناكؿ أيضا الكقاية مف األمراض المينية كمكافحتيا كعالج مكضكع عمميات  لئلنساف

 .نقؿ األعضاء كزرعيا
بمستخدمي الصحة في الباب الثامف حيث المتعمقة ائية جز الحكاـ لؤل بالمقابؿ تعرض

لمطب كالصيدلة كحالة عدـ مراعاة  ةعك شر ممممارسة غير اللخصص الفصؿ األكؿ 
  4.إلزامية السر الميني

كالفصؿ الثالث  الفصؿ الثاني منو أكرد أحكاـ جزائية تتعمؽ بالمكاد الصيدالنيةأما    
يبلحظ عمى قانكف ك  .مكمية كمكافحة األكبئةخصص ألحكاـ جزائية تتعمؽ بالصحة الع

إلى نصكص  يحيؿلمطبيب بؿ  الجنائية عمى المسؤكلية صراحة ينصالصحة أنو لـ 

                                                             
مقاؿ بعنكاف االلتزامات المينية لمطبيب في نظر القانكف ، ممؼ المسؤكلية الطبية ، مكسكعة  :انظر بداكم عمي  1

 .33الفكر القانكني ،مجمة المكسكعة القضائية الجزائرية ، بدكف سنة ،ص
 العامة.  الصحةالمتضمف قانكف 1976 اكتكبر23ق المكافؽ ؿ 1396شكاؿ  29المؤرخ في  79-76رقـ  األمر  2
حماية  المتضمف 1985 -02 -16ق المكافؽ ؿ 1425جمادل األكلى  26المؤرخ في  05-85القانكف رقـ   3

 1990 -07 -31ق المكافؽ ؿ 1411محـر  09المؤرخ في  90/17الصحة كترقيتيا كالذم تـ تعديمو بقانكف رقـ 
 .  1990لسنة  35، ج ر رقـ 

مف قانكف العقكبات عمى  301: " تطبؽ العقكبات المنصكص عمييا في المادة  235نص المادة حيث جاء في   4
مف ىدا القانكف ." مف قانكف ح. ص  226ك206مف ال يراعي إلزامية السر الميني المنصكص عميو في المادتيف 

 .ت السالؼ الذكر.
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نو نص عمى أحكاـ جزائية تتعمؽ بالمكاد الصيدالنية في أبالرغـ مف  قانكف العقكبات
 .منو  265إلى  241المكاد مف 

انكف حماية الصحة بعض أحكاـ قالذم جاء بتعديؿ  1 06/07األمر رقـ  صدرثـ 
صحية يحكميا المبدأ التجارم كيمكف أف تككف  إقامة المتعمقة بإنشاء ىياكؿ كترقيتيا

ككذا الخدمة المدنية  2عمكمية أك خاصة عمى أف يتـ تحديد مياميا كفقا لمتنظيـ.
 تعديؿ يضاأكصدر  3لؤلطباء التي تتراكح مابيف سنة إلى أربع سنكات حسب المناطؽ .

، 4الخاص بالمكاد الصيدالنية كالمستمزمات الطبية 08/13بالقانكف رقـ  لقانكف الصحة
ك إلزامية اإلعبلـ الطبي  6كمفيـك الدكاء 5حيث نص عمى مفيـك المكاد الصيدالنية

 7كالعممي كاإلشيار في ىذا المجاؿ كفقا ألحدث معطيات البحث الطبي ك العممي.
الت المتعمقة بالمكاد الصيدالنية المستعممة في الطب باإلضافة إلى تشكيؿ كتنظيـ الككا

                                                             
1
رقـ  كيتمـ القانكفيعدؿ  2006ق المكافؽ ؿ يكليك  1427جمادل األكلى عاـ  19المؤرخ في  06/07رقـ األمر   

كالمتعمؽ ب ؽ.ح.ت ، ج ر رقـ  1985فبراير  16ق المكافؽ ؿ  1405المؤرخ في جمادل األكلى عاـ  85/05
 . 2006يكليك  19مؤرخة في  47
مف ؽ.ح.ت :" .....يمكف كذلؾ إنشاء ىياكؿ إقامة  05-85رقـ مف القانكف  9: تتمـ أحكاـ المادة  2المادة   2

أك خاصة يحدد مياميا  ةتدعـ اليياكؿ الصحية كيحكميا المبدأ التجارم كيمكف أف تككف ىذه اليياكؿ عمكمي
  السالؼ الذكر.  06/07مف األمر  كتنظيميا كسيرىا عف طريؽ التنظيـ ."

سنكات حسب المناطؽ." مف األمر  04ة المدنية بيف سنة كاحدة ك :" ........تتراكح مدة الخدم 7المادة   3
 .السالؼ الذكر 06/07رقـ
 20ـ المعدؿ لقانكف حماية الصحة كترقيتيا الصادر بتاري  2008يكليك  30المؤرخ في  08/13القانكف رقـ   4

 ـ .2008أكت  03الصادرة بتاري   44ـ ، ج ر رقـ 2008جكاف 
  القانكف.فس مف ن 169انظر المادة   5
 القانكف.مف نفس  170انظر المادة   6
 القانكف.مف نفس  194انظر المادة   7
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كما أدرج فصؿ خاص باألحكاـ الجزائية المتعمقة بالمكاد الصيدالنية  1.البشرم
   2.كمف أىميا تجريـ االتجار بالدـ البشرم كالمستمزمات الطبية 

 التي كرد فييا، 3مدكنة أخبلقيات الطب النصكص المنظمة لمينة الطب  إلىكيضاؼ  
،  4سكاء ماتعمؽ باحتراـ حياة الفرد كشخصيتو البشرية كؿ كاجبات كحقكؽ الطبيب فييا
ف معاناتو في حدكد مالدفاع عف صحتو البدنية كالعقمية كالتخفيؼ ، خدمة المريض، 

  5.دكف تمييز اإلنسافاحتراـ كرامة 
بؿ جعمت  6.اختيار طبيبو كحقو في العبلج لممريض حريةىذه المدكنة أقرت ك    
جنحة يترتب عميو في بعض األحياف  اع الطبيب عف تقديـ العبلج خمؿ بكاجباتوامتن

 مف 182تتمثؿ في عدـ تقديـ مساعدة لشخص في حالة خطر طبقا لنص المادة 
 المدنية كالجنائية. كتقع عميو المسؤكلية  7العقكباتقانكف 
تعمقة بالزبائف الممارسة الم أكليما كما تعرضت لطرؽ الممارسة الطبية في شقيف ؛    

كاستقباؿ الزبائف بطرؽ مشبكىة  لمينة الطب الخكاص فمنعت الممارسة غير المشركعة

                                                             
  .يمييا مف نفس القانكف كما 1- 173انظر المادة   1
 القانكف.يمييا مف نفس  كما 263انظر المادة   2
المتضمف مدكنة 1992جكيمية  06ق المكافؽ ؿ 1413محـر  05المؤرخ في  92/276المرسـك التنفيذم رقـ   3

 . 52، العدد 1992جكيمية  08ق المكافؽ ؿ 1413محـر  07أخبلقيات الطب ، ج ر بتاري  
ط: "يككف الطبيب كجراح األسناف في خدمة الفرد كالصحة العمكمية.  يمارساف  ـ. ؽ. نفس مف 06نص المادة   4

 يمارساف مياميما ضمف احتراـ حياة الفرد كشخصو البشرم."
:" تتمثؿ رسالة الطبيب كجراح األسناف في الدفاع عف صحة اإلنساف البدنية .ط .ـ ؽفس ن مف 07نص المادة   5

كالعقمية كفي التخفيؼ مف المعاناة ضمف احتراـ حياة الفرد ككرامتو اإلنسانية دكف تمييز مف حيث الجنس كالسف 
 السمـ أك الحرب ."كالعرؽ كالديف كالجنسية كالكضع االجتماعي كالعقيدة السياسية أك أم سبب آخر في 

: " لممريض حرية اختيار طبيبو أك جراح األسناف أك مغادرتو ؽ.ـ.ط نفس مف 42لؾ في نص المادة ذ كرد  6
 ا..... ."ذكينبغي لمطبيب أف يحتـر حؽ المريض ى

:" كيعاقب بالعقكبات نفسيا كؿ مف امتنع  عمدا عف تقديـ مساعدة إلى شخص في حالة خطر 182نص المادة   7
ف في إمكانو تقديميا إليو بعمؿ مباشر منو أك بطمب إغاثة لو كذلؾ دكف أف تككف خطكرة عميو اك عمى خطر كا

            الغير ..." مف ؽ ع السالؼ الذكر .                                                                                             
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جؿ أكثانييا ماتعمؽ بالخبرة الطبية بناء عمى حكـ قضائي أك سمطة مخكؿ ليا ذلؾ مف 
كضركرة التقييد بالميمة المسندة بمقتضى  تقدير الحالة العقمية أك الجسدية لشخص ما

كال يمكف أف يككف طبيبا معالجا كخبيرا في ذات الكقت لنفس  قرارالحكـ أك ال
 عبلقة األطباء فيما بينيـ كجراحي األسنافك ثـ تحدثت عف الزمالة  1المريض.

   .أحكاـ مختمفةالنياية  فياقي فركع الصحة ك بىؤالء بأعضاء  كالصيادلة كعبلقة

                                                              . الهيئات الخاصة بمهنة الطب-ب
ىما المجمس الكطني : مجمسيف  نص عمىقانكف حماية الصحة كترقيتيا  إف    

كحدد مف قانكف الصحة  فقرة أكلى  168ألخبلقيات المينة بمقتضى نص المادة 
كمف  19962 ابريؿ 06المؤرخ في 122-96ا المجمس مرسـك تنفيذم رقـ ذتشكيؿ ى

، العمؿ عمى تقديـ كؿ التكجييات الذكراسية كفقا لنص المادة السالفة ميامو األس
كزرعيا ككؿ المناىج العبلجية  البشرية كالتكصيات الضركرية في مجاؿ نقؿ األعضاء

التي يفرضيا تطكر التقنيات الطبية كالبحث العممي مع احتراـ حياة اإلنساف كسبلمتو 
             3.البدنية ككرامتو

طبية الذم يسير عمى ترقية مينة الثاني فيك المجمس الكطني لآلداب اللمجمس ا أما   
الطب كما يضطمع رفقة المجالس الجيكية بالسمطة التأديبية كالبث في المخالفات 
المتعمقة بقكاعد اآلداب الطبية . كما يمكف لمعدالة االلتماس مف ىذا المجمس تكضيح 

                                                             
 .السالؼ الذكر ؽ.ـ.ط مف 96،97، 95انظر المكاد   1

لسنة  22 ، ج ر عددالمنظـ لممجمس الكطني ألخبلقيات العمـك الطبية  122-96المرسـك التنفيذم رقـ   2
1996. 

المعدؿ كالمتمـ لمقانكف  1990يكليك  31المؤرخ في  17-90المعدلة بالقانكف الفقرة األكلى  168 المادة نص    3
الذكر: "ينشا مجمس كطني ألخبلقيات العمـك الطبية ،يكمؼ بتكجيو  ب ؽ.ح.ت السالؼالمتعمؽ  05-85رقـ 

كتقديـ اآلراء كالتكصيات حكؿ عممية انتزاع األنسجة كاألعضاء كزرعيا كالتجريب ككؿ المناىج العبلجية التي 
ة ككرامتو ، يفرضيا تطكر التقنيات الطبية كالبحث العممي مع السير عمى احتراـ حياة اإلنساف كحماية سبلمتو البدني

 بعيف االعتبار الكقت المبلئـ لمعمؿ الطبي كالقيمة العممية لممشركع ....." ذكاألخ
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حد أعضاء أكمما رفعت دعكل بمسؤكلية  يالصعكبات المرتبطة بتقدير الخطأ الطب
    1.لتقديـ االستشارة العممية التقنية البلزمة باعتبارىـ أىؿ االختصاص الييئة الطبية

تتكلى ىذه المجالس النظر في الدعاكل التأديبية المقامة ضد األطباء نتيجة إخبلليـ ك 
عقكبة اإلنذار،التكبي  أك  بكاجباتيـ المينية مف ثـ البث فييا بالحفظ أك اإلدانة كتسميط

منع الممارسة كغمؽ العيادة كىذا ال يكقؼ الدعكل المدنية كالجزائية إذا تكافرت أركانيا 
؛ حيث أف قرارات المجالس الجيكية ألخبلقيات العمـك الطبية قابمة لمطعف 2كشركطيا 

خيرة كقرارات ىذه األشير أ 06خبلؿ  أماـ المجمس الكطني ألخبلقيات العمـك الطبية
  3شيرا . 12تككف قابمة لمطعف أماـ مجمس الدكلة خبلؿ مدة 

أما بالنسبة لشركط ىذا المجمس ككيفية تسييره كالضكابط التي تحكمو حددت بمرسـك 
 المتضمف مدكنة أخبلقيات الطب. 276-92رقـ 

الطبيب  المسؤكلية الجنائية لمطبيب مكضكع يثير حساسية كبيرة التصاؿ عمؿإف   
فكاف البد مف كضع  ،ال سيما مع التقدـ العممي في ىذا المجاؿ  كحياة اإلنساف بسبلمة

عمؿ يقـك بو شخص متخصص نو أالسيما ك إطار قانكني لتحديد الممارسة الطبية 
باإلضافة  كمؤىؿ تأىيؿ عممي كفقا لؤلصكؿ كالمعارؼ الطبية المقررة في عمـ الطب

 : كىي كما يمي العمؿ الطبيالكاجب تكافرىا في  إلى الشركط
المشرع الجزائرم خصص فصؿ كامؿ كعنكنو : ترخيص القانكف بمزاكلة مينة الطب - 

 ةالخاص مدكنة أخبلقيات الطب كيضاؼ إلى ذلؾ4ب " شركط ميف الصحة كنظاميا" 
       1بجميع ممارسي الطب سكاء أطباء أك صيادلة كأطباء األسناف أك مساعدم األطباء.

                                                             
 ؽ.ح.ت السالؼ الذكر .مف فقرة ثالثة  267انظر المادة   1

 .86المسؤكلية المدنية في ضكء القانكف الجزائرم ،المرجع السابؽ،ص:رايس محمد   2
 .ت السالؼ الذكر .ؽ.حفقرة رابعة مف  267انظر المادة   3

 
 /90المتمـ كالمكمؿ بالقانكف رقـ  16/02/1985الصادر بتاري   05_85مف قانكف  227إلى  197مف المكاد   4
 ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . المتعمؽ ب 1990 -07 -31المؤرخ في  17
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األصكؿ العممية الثابتة كالقكاعد المتعارؼ عمييا  : مية في الطبإتباع األصكؿ العم- 
 الطبي.نظريا كعمميا بيف األطباء كيجب أف يعمميا كؿ طبيب كقت تنفيذه العمؿ 

كتخفيؼ ما يشعر بو مف آالـ بتخميصو مف المرض كميا أك  تحديد عبلج لممريض- 
  .ية كالجراحيةجزئيا لذلؾ خكؿ القانكف لمطبيب حؽ ممارسة األعماؿ الطب

يقـك عمى أساس حرية المريض كاحتراـ مبدأ  قبؿ البدء في العبلج رضا المريض -
حقكقو فبل يجكز المساس بجسده بغير رضاه ككؿ اعتداء عمى حريتو أك حقكقو يرتب 

 مسؤكلية عمى مف ارتكب ذلؾ متى كاف في استطاعتو الحصكؿ عمى رضا المريض.
فحص الحالة الصحية  ابتداء بمرحمةالعمؿ الطبي  حؿ مرا  إلىطرؽ ـ التبعد ذلؾ ت  

 ثـ مرحمةفحصا ظاىريا عف طريؽ مبلحظة العبلمات كالدالئؿ اإلكمينيكية  لممريض
تحديد العبلج المناسب لممريض فالتشخيص كالعبلج يتصؿ أحدىما باآلخر لتتبع حالة 

لطبيب ما انتيى مرحمة الكصفة الطبية كىي المستند الذم يثبت فيو االمريض لتأتي 
إليو مف فحص كتشخيص ككؿ ذلؾ يحتاج إلى رقابة عبلجية فالفترة البلحقة لمعممية 

 في العمميات غير الجراحية. كحتى ليا أىمية بالغة في نجاح أك فشؿ العممية الجراحية
كمف ىنا تظير األخطاء الطبية المكجبة لممسؤكلية الجنائية كرأينا كيؼ تطكرت ىذه   

كتغيرت النظرة المادية لممسؤكلية الجنائية حيف بدأت تتسرب فكرة اإلرادة الحرة األخيرة 
ككانت الشريعة  كحرية االختيار إلى مجاؿ الجريمة كالمسؤكلية الجنائية الناجمة عنيا

اإلسبلمية السباقة في تحديد المسؤكلية الجنائية كجعمت العقكبة تناسب الجـر المرتكب 
 .انيف الكضعية كالقانكف الفرنسي كالمصرمجؿ القك  مما انعكس عمى 

كرأينا كيؼ تطكر القانكف الطبي السيما الجزائرم مف خبلؿ النصكص القانكنية ككذا  
تكفير الحرية البلزمة لؤلطباء لمعالجة مرضاىـ جؿ أالييئات الخاصة بمينة الطب مف 

طرؽ الزمة فكضع الطبيب تحت الرقابة المستمرة يجعمو في إحجاـ عف تقديـ كتبتي 
                                                                                                                                                                                         

 ة الذكر .ؽ.ـ .ط السالف المتضمف مدكنة 06/07/1994الصادر بتاري   92/276المرسـك التنفيذم رقـ   1



 الفصل التمهيدي : العمل الطبي والمسؤولية الجنائية .
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، مف ثـ سنحاكؿ  لمحالة المرضية المعركضة أمامو فبل بد مف كجكد ثقة كاطمئناف
معالجة مكضكع لو صمة بالعمؿ الطبي كىك عمميات نقؿ األعضاء البشرية كزرعيا 

 عنيا. كاألخطاء الطبية الناجمة 
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 الباب األول: األساس الشرعي والقانوني لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية
الوسائل شيد العصر الحديث تطورا مذىال في المجال الطبي ، أدى ذلك إلى تجاوز    

نقاذ البشرية من  السيما األمراض التي ال تقوى األدوية عمى شفاءىاالتقميدية لمعالج  وا 
 ا.يالمفاىيم والقواعد المستقر عمييا طبيا وقانون بعض خطر الموت وساىم ذلك في تغيير

فعمى المستوى الطبي لم يعد الطبيب صاحب القرار الوحيد في عالج المريض، تحت 
غطاء جيل المريض لألمور الطبية وعدم فيمو خاصة إذا كان المرض صعبا ومعقدا، بل 

ه الحر والمستنير لقبولو العالج أو رفضو تبعا ءض الحق في التعبير عن رضاأصبح لممري
 لحالتو الصحية . 

ومع اكتشاف األىمية العالجية لمجسم البشري باعتباره يشكل مخزونا لألعضاء البشرية 
التي يمكن االستعانة بيا لشفاء األمراض المستعصية، تصادم ذلك مع مبدأ حرمة الكيان 

يصل الطب إلى التقدم الحالي  نلالمبدأ ىذا  جمود مستوى القانوني. فأمامالجسدي عمى ال
 الشرعية و ال الفقو اإلسالمي والقانوني واألخالقيين لوضع األطرجلك ر ذفتصدى ل

 األطباء وتمكين القانونية و األخالقية لمتوفيق بين ما أفرزتو الثورة البيولوجية الحديثة  
من ذلك . وفي المقابل كان  اإلنسانالبحت و تطوير أساليب العالج دون عائق يحرم من 

اإلنسانية  توالحفاظ عمى كرام، مبادئ كاستقاللية الشخص مجموعة من الالبد من احترام 
ومراعاة النظام العام واآلداب العامة لتحكم الممارسات الطبية والعممية الحديثة وال يشكل 

 الحياة البشرية . تطورىا خطورة عمى
وتعتبر عمميات نقل األعضاء البشرية وزرعيا من األعمال الطبية التي أثارت جدال 
واسعا، فبدأت بنقل جزء من حيوان إلى إنسان ثم تطورت ليتم النقل عمى مستوى جسم 
اإلنسان نفسو وىذا في حالة نقل األنسجة كترقيع الجمد ثم تطورت لتشمل نقل األعضاء 

 بين األحياء و من جثت المتوفين . ماي ف البشرية 

 سبق ، سيتم تقسيم ىذا الباب إلى فصمين :  من خالل ما  

  البشرية.           نقل وزرع األعضاءالفصل األول: األساس الشرعي لعمليات       

 البشرية. نقل وزرع األعضاءالفصل الثاني: األساس القانوني لعمليات          
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 عضو سلیم أو مجموعة منبأنها نقل  البشریة تعرف عملیات نقل وزرع األعضاء     
مستقبل لیقوم مقام العضو أو النسیج التالف هذا  شخص متبرع إلىشخص األنسجة من 
 وااستخرج اإلسالمیةفقهاء الشریعة  إال أن رغم ظهور هذه العملیات حدیثاو  1.بصفة عامة

الشرعیة من القرآن الكریم والسنة النبویة معتمدین على القیاس وطرق االستدالل  األدلة
وظهرت عدة اختالفات فقهیة، خصوصا أمام الفراغ  اإلسالمیة المعتمدة في الشریعة

ویشیر الفقه  .سالمیةواإل العربیة ظهرت هذه العملیات في الدول حینوجد القانوني الذي 
عالج مسألة یالنبویة  الكریم أو السنة قرآنالوجود نص صریح في عدم إلى  اإلسالمي

بعض النصوص  باستثناءاستقطاع األعضاء البشریة لغرض زرعها في جسم إنسان آخر 
 ُیْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ  " ": وجل المرضعة كقوله عز األم بلبن باالنتفاعالقرآنیة المجیزة 

 َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ  :"وقوله عز وجل  2". ..الرََّضاَعةَ  ُیِتمَّ  َأن َأَرادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْینِ  َحْوَلْینِ  َأْوالَدُهنَّ 
أن یكون محال  فالحلیب من المرضعة جزء متجدد وهو مال مقوم یمكن 3". ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ 

عقد الرضاعة یقرب من أن مشروعا للعقد على رأي بعض الفقهاء المسلمین على أساس 
كان   صریحة شرعیة وأمام عدم وجود نصوص 4.التعاقد على قوة اآلدمي أي عقد عمل 

لكل رأي دلیل   القبول والرفض،التي تدرجت بین  اإلسالمیة ال بد من معرفة اآلراء الفقهیة
هذا ما سنناقشه من خالل الشریفة و ط من آیات القرآن الكریم أو السنة النبویة شرعي مستنب
  :قا للمبحثین التالیین فو هذا الفصل 

                                       .التعامل بأعضاء جسم اإلنسان: األول ثالمبح      
 . البشریة األعضاء الضوابط الشرعیة لعملیات نقل وزرع: المبحث الثاني     

  
                                                 

طاق المعامالت المالیة واألعمال الطبیة المعاصرة في القفه نقاعدة ال ضرر وال ضرار في  :أسامة عبد العلیم الشیخ  1
 .603ص ،2007طنطا ،   ، دار الجامعة الجدیدة ، ، دون ط اإلسالمي والقانون الوضعي 

 .233اآلیة  :سورة البقرة  2
  .6اآلیة  :سورة الطالق 3
، 2002، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1ط  التصرف القانوني في األعضاء البشریة،: منذر الفضل 4

  . 40ص
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   . التعامل بأعضاء جسم اإلنسان :المبحث األول  
لة التعامل بأعضاء جسم أجدال حول مس البشریة أثارت مسألة نقل وزرع األعضاء      

أن التصرف أو التعامل یرد على ما ثبتت ملكیته :  األولىالوجهة فمن وجهتین ، اإلنسان 
انتفاع على جسمه ولما كانت ملكیة الرقبة لصاحبه وباعتبار ما كان لإلنسان من حق 

فإن التصرف من جانب الشخص في جسمه أو جزء منه یعد تصرفا   لبارئها عز وجل
   1.خارج عن نطاق ملكیته وبالتالي تنتفي صفة المشروعیة

ت المالیة من ثم ال یجوز أن في نطاق المعامال أن جسم اإلنسان ال یدخل:الوجهة الثانیةو 
للتعامل أو التصرف فیه حتى ولو كان هبة أو تبرع إللزامیة ورود مثل هذه یكون محال 

أو جزء  وال یختلف الحكم سواء كان واردا على كامل الجسد  التصرفات على األموال فقط
فضال عن طهارة جسم اإلنسان وتكریمه عن سائر المخلوقات  2.منه متصال أو منفصال
 لمفهوم عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة تطرق، من ثم سیتم ال سواء كان حیا أو میتا

للموقف الفقهي اإلسالمي من عملیات نقل األعضاء وزرعها التعرض و  ) المطلب األول( 
  ).لثلثاالمطلب ا( من جثت المتوفین ثم  )لثانيالمطلب ا( بین األحیاء

  .عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة: المطلب األول 
األعضاء البشریة سواء متجددة أو غیر متجددة ، ویخرج من  عملیاتال هذه مصدر    

ن كان جائز االنتفاع بها وفقا لما ذهب إلیه فقهاء إ و مجال هذه الدراسة أعضاء الحیوانات 
، فاالنتفاع بأعضاء الحیوان أولى من االنتفاع بأعضاء إنسان واشترط  اإلسالمیة الشریعة

ویتم التعرض في هذا  3.لحیوان مأكول اللحمیكون ا وأنبعض الفقهاء الضرورة الشرعیة 
واألعضاء البشریة القابلة للنقل من ) الفرع األول(المطلب إلى مفهوم العضو البشري 

  ).الفرع الثاني(عدمها 
                                                 

الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل االتجاهات الطبیة الحدیثة، دار المطبوعات  :ة العز مهند صالح أحمد فتحي  1
 .98ص،  2002 ، مصر،الجامعیة الجدیدة للنشر

  .98ص: نفس المرجع 2
دار الوفاء   ،1ط نقل وبیع األعضاء البشریة بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة ، :شیرین عبد الحمید نبیه  3

  . 11، ص  2008 ،لدنیا الطباعة والنشر ، مصر 
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  .مفهوم عملیات نقل األعضاء البشریة : الفرع األول 
، 1تقتصر في البدایة على النقل الذاتي البشریة كانت عملیات نقل و زرع األعضاء    

بمعنى نقل العضو من مكان من جسد المریض إلى مكان آخر من نفس الجسد ومثال 
ذلك نقل الجلد أو العظام وبعد ذلك تطورت هده العملیات لتكون فیم بین األحیاء ومن 

ء عملیات نقل األعضاثم مفهوم  )أوال(جثث المتوفین وسیتم تعریف العضو البشري 
  .)ثانیا(البشریة 

  .تعریف العضو البشري : أوال 
یعرف العضو لغة، بأنه كل لحم وافر بعظمه وعرفه صاحب المعجم الوسیط بأنه جزء    

من جسد اإلنسان كالید والرجل ویعرف صاحب الكافي بأنه جزء تام من الجسم كالید 
مع ذلك ال یمكن األخذ بالمعنى اللغوي للعضو، فهذا یؤدي إلى إخراج طائفة  ،2والرجل

 أیضاالبشري  نقل الدم ویقصد بالعضوكبیرة من عملیات نقل األعضاء البشریة كعملیات 
 3.العناصر الخلویة المختلفة والمتشابكة والقادرة على أداء وظیفة محددة من  مجموعة

ذلك الجزء المحدد من الجسم البشري الذي ینهض " :والمعنى االصطالحي للعضو البشري
وعرفه المشرع االنجلیزي  4".بأداء وظیفة أو عدة وظائف محددة كالكبد أو القلب أو الكلیة

تكوین تركیبي : "في القسم السابع منه  1989سنة  ةالخاص باألعضاء البشری في القانون
ویفهم  5".استئصاله كلهمن األنسجة ال یمكن استعاضته عن طریق الجسم البشري لو تم 

                                                 
للنشر ، المملكة العربیة السعودیة ،  ، دار الجوزي 1البنوك الطبیة الشرعیة  وأحكامها الفقهیة ، ط :احبإسماعیل مر  1

 . 72، ص  1429شوال 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، األردن ،  1التكنولوجیة الحدیثة والقانون الجنائي ،  ط :محمد حماد مرهج الهیتي 2

  .18،ص2004
  . 12، صالمرجع السابق  :الفضل  منذر 3
 .18صالمرجع السابق،  :محمد حماد مرهج الهیتي 4

5 « Organ means any part of human body consisting of a structured arrangement of tissues   
which, if wholly removed ,can not be replicated  by the body.  

دار  ، 1ط ،االتجار باألعضاء البشریة بین الواقع والقانون ، دراسة مقارنة :  لحمامياالفتوح  أبوعمر  نقال عن
 . 144 ، ص 2011-2010النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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 والتشریعات العربیة نجد 1.من ذلك استبعاد األنسجة المتجددة كالدم والنخاع الشوكي 
أم ال واألنسجة  ةبأنه كل عضو بشري سواء كان قابال للخلف...:" المشرع المغربي عرفه

 األعضاء التناسلیةویفهم من ذلك استبعاد  2."بالتوالد تلك المتصلةالبشریة باستثناء 
أما المشرع الجزائري لم یحدد معنى  .المساهمة في التوالد خوفا من اختالط األنساب

تعریف شامل بأتى  1988لسنة  اإلسالمي أن المجمع الفقهي ، غیرالعضو البشري
أي جزء من اإلنسان من أنسجة وخالیا ودماء ونحوها سواء كان متصال به أو :" بقوله

مفهوم بهذا التعریف  جاء 3."انفصل عنه والدم یعتبر من أعضاء جسم اإلنسان المتجددة
واسع وفتح آفاق أمام عملیات نقل األعضاء وزرعها لیشمل كل مكونات الجسم سواء كان 

حتى ال تفتح مجاالت بدقة  البشریة األعضاء تحدیدأو دماء وكان یجب  نسیجا أو خالیا
  .كجریمة االتجار باألعضاء البشریة أخرى
  .البشریة تعریف عملیات نقل و زرع األعضاء: ثانیا
عضو من األعضاء  استئصال البشریة عملیات نقل و زرع األعضاءب یقصد     

المزدوجة من إنسان حي ثم زرعه في إنسان آخر مضطر إلیه رجاء نفعه في إطار 
وبالمعنى الدقیق استئصال عضو سلیم قابل للنقل من جسد . ضوابط قانونیة وقیود معینة

المعطي وحفظه تمهیدا لزراعته في جسد المتلقي في الحال أو المآل على أن یكون 
ویقصد بالناحیة الفنیة أن یكون العضو .  ن الناحیة الفنیة و القانونیةالعضو قابال للنقل م

سلیما وٕاال انتفت الحكمة من نقله ویجب أن تكون حالة المعطي تسمح بذلك أما من 
إن أطراف عملیات نقل و زرع األعضاء هم  4.الناحیة القانونیة أن یسمح المشرع بنقله

                                                 
 .19-18ص  السابق،المرجع : محمد حماد مرهج الهیتي 1

2 Art 2 : "pour l’application de la présente loi, on entend par organe humain l’élément du 
corps humain, qu’il puisse se générer ou non, ainsi que les tissus humains à l’exclusion de 
ceux liés à la reproduction. "  Voir la Lio n ° 16-98 du 5 Joumada 2_ 1420_16 septembre 
1990 : JO n°4726 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de 
tissus humains, p2300.                                                                     

 .144، ص المرجع السابق : لحمامياالفتوح  أبوعمر  3
 .20المرجع السابق ، ص : مرهج الهیتيمحمد حماد  4
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من أجل  1.بعضو من أعضائه بغیر مقابلالشخص الذي یتبرع  أيالمعطي أو الواهب 
عالج شخص آخر یحتاج إلى العضو الذي تنازل عنه ویطلق علیه اسم المستقبل للعضو 

هو الطبیب الذي یقوم بعملیة االستئصال باعتباره المسؤول عن تحدید  الوسیطوالطرف 
  2.من الناحیة الفنیة العضو القابل للنقل

  .أنواع األعضاء البشریة: الثاني الفرع
وأعضاء غیر قابلة ) أوال( تصنف األعضاء البشریة إلى صنفین أعضاء قابلة للنقل      
 في وأهمیة التمییز بین األعضاء البشریة ىحدكل نوع على ل یتم التعرضو  )ثانیا( للنقل

السیما في حالة القانونیة ، أو  الشرعیةعیة العملیة سواء من الناحیة و شر متحدید 
  .األعضاء غیر قابلة للنقل

  .للنقل ةالبشریة القابل األعضاء :أوال
 هناك عدة أصناف منها، األعضاء المزدوجة والمقصود بها األعضاء التي لها        

 وتتمیز بأنها غیر متجددة الخالیاالرئتین و  نظیر في الجسم كالعین والكلى واألذن
التي لیس لها  فهي ،المتجددة كالجلد والدماء أما األعضاء المنفردةاألعضاء ذات الخالیا و 

 .كالقلب والبنكریاس نظیر في الجسم
 

                                                 
1 Le donneur peut être une seule personne, mais le receveur peut être un seul bénéficiaire 
comme plusieurs. Un foie prélevé sur une personne décédée peut être divisé en plusieurs 
parties de sorte que plusieurs receveurs puissent bénéficier d’une greffe. Voir Abdelhafid 
OSSOUKINE, Op. Cit,  p 406. 
2 Jean-François COLLANGE : Ethique et transplantation D’organes , Article : Bruno 
MOULIN, Philippe WOLF : Ethique et  greffe  (La place de médecin) ,  Ellipses édition 
marketing S.A .PARIS ,2000,P 144 . 
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وأجازت الشریعة اإلسالمیة االستفادة باألعضاء القابلة للزرع ومنها الكبد والبنكریاس  
الجلد وأمراض الكبد المزمنة وزرع  1.بالنسبة للمصابین بداء السكري وحاالت الفشل الكلوي

   2.ألغراض عملیات التجمیل
فالجسم  –أي التجدید –وتأتي في المرتبة األولى األعضاء ذات الخالیا المتجددة لصفتها 

تي في المرتبة الثانیة أقادر على تعویض الخالیا التي یتم نقلها أما األعضاء المزدوجة فت
وأكد المشرع  3.المنقولوهذا مقید بإمكانیة قیام العضو المتبقي بوظائفه ووظائف العضو 

هذا النقل یعرض حیاة المتبرع  للخطر  مادامنقل عضو أساسي للحیاة  على عدمالجزائري 
فال مجال  4، من قانون حمایة الصحة وترقیتها 162طبقا لنص المادة  ولو كان بموافقته

  .لألخذ برضا المریض في هذه الحالة
   .غیر قابلة للنقلالبشریة األعضاء : ثانیا 

هي األعضاء المنفردة كقاعدة عامة لضرورتها في حیاة اإلنسان والستحالة و     
ویمكن استثناء بعض األعضاء بالرغم من أنها  _یتم نقلها بعد الوفاة _االستغناء عنها

ذلك زراعة الكبد ، هذا ما أثبتته التجارب  منفردة إلمكانیة عودتها لحجمها الطبیعي ومثال
الطبیة وفقا لما تم إعالنه في الدوائر الطبیة الهندیة عن نجاح نقل جزء من كبد األم 

                                                 
انظر الشیخ  .وهذا من خالل فتاوى الشیخ احمد حماني والتي اعتمدت داخل لجنة اإلفتاء التابعة للمجلس األعلى  1 
استشارات شرعیة وفقهیة، مجلة المجلس األعلى اإلسالمي، دوریة في الثقافة اإلسالمیة إعطاء اإلسالم : حمد حمانيأ

  .439، ص1999دد الثاني ، سنة في أخالقیات الطب، الع
في القلب والكلى والكبد والرئتین والبنكریاس واألمعاء وتشمل األنسجة كًال  عامة زراعتها وتتمثل األعضاء التي یمكن 2

        . والقرنیة والجلد وصمامات القلب واألوردة) وكالهما ُیشار إلیه بعملیات ترقیع العضالت والعظام(من العظام واألوتار 
تعد زراعة الكلى هي أكثر عملیات زراعة األعضاء شیوًعا على مستوى العالم، بینما تفوقها عملیات زراعة العضالت 

لمنظمة الصحة العالمیة حول الخالیا البشریة  المبادئ التوجیهیة ، انظرأضعافوالعظام عدًدا بأكثر من عشرة 
 .World Health Organization, 2008:  انظر الموقع. واألنسجة وزراعة األعضاء

وفي الهاي عقدت جمعیة زراعة األعضاء البشریة مؤتمرها   . 26، صالمرجع السابق  :محمد حماد مرهج الهیتي 3
توضیح لألعضاء القابلة  1986دیسمبر 3والسبعین في وورد في تقریرها المقدم في الدورة التاسعة  1970الثالث عام 

جرائم األطباء والمسؤولیة الجنائیة والمدنیة عن :للمزید انظر عبد الصبور عبد القوي علي المصري . طبیا للنقل
  . 30، ص2011، دار العلوم للنشر والتوزیع ، 1األخطاء الطبیة بین الشریعة والقانون ، ط

ز انتزاع األعضاء البشریة من أشخاص أحیاء إال إذا لم تعرض هذه العملیة حیاة المتبرع ال یجو " :162نص المادة  4
 .ت السالف الذكر. ح.من ق ."للخطر 
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د لحجمه لولیدها الذي ولد بدون قناة صفراویة وأوضحت الدوائر أن كبد األم سیعو 
حي أو میت  إنسان ومن األعضاء غیر قابلة للنقل أیضا من 1.الطبیعي بعد ستة أسابیع 

األعضاء التناسلیة آلثارها االجتماعیة بسبب اختالط األنساب و یقصد بها األعضاء 
المساهمة في اإلنجاب وهي المبایض والرحم لدى المرأة والخصیتان والقضیب لدى الرجل 

وفي هذا الشأن قرر مجمع الفقه اإلسالمي  2.ویلحق بذلك مني الرجل وبویضات المرأة
  :ما یلي 1990مارس  20السادسة المنعقدة بجدة بتاریخ في دورته 

حمل وٕافراز الصفات  الخصیة والمبیض یستمران فيبما أن : زرع الغدد التناسلیة  - ا
  .الوراثیة للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جدید، فان زرعها محرم شرعا 

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي ال تنقل : زرع أعضاء الجهاز التناسلي  - ب 
   3.جائز لضرورة مشروعة الصفات الوراثیة ما عدا العورات المغلظة

تمهیدا ومحاولة للتمكن من  لمفهوم هذه العملیات ، ولقد آثرنا البدء بهذا العرض الموجز
وهو ما سنعكف على تبیانه في   ذا الموضوعفي ه اإلسالمیة مختلق اآلراء الفقهیةضبط 

  .المطلب الالحق
  .بین األحیاء البشریة عملیات نقل وزرع األعضاء: ثانيالمطلب ال 
 علیه فال یجوز أن یضره أو یؤذیه   المحافظةیجب ، أمانة  اإلنسان جسد اإلسالماعتبر    

 وأصابته جنابة  جراحة كانت به وحدث في عهد الرسول صلى اهللا علیه وسلم أن رجال 
 "قتلوه قتلهم اهللا:"صلى اهللا علیه وسلم جرح ومات ، قال النبي البأن یغتسل فتفاقم  فأفتوه

لموا  هل ال سألوا إذا لم یع":  صلى اهللا علیه وسلم النبي وقال أي قتلوه بهذه الفتوى الجائرة 
صحة األبدان مقدمة ": وهي  وقد شاعت بین المسلمین جملة  ."فإنما شفاء العي السؤال

                                                 
وأكدت الدراسات أن الكبد السلیمة بعد استئصال جزء كبیر منها  .26المرجع السابق ، ص :محمد حماد مرهج الهیتي 1

أسابیع من الجراحة مقارنة بالكبد المتلیفة والتي قدرتها على النمو مرة أخرى  06تنمو وترجع لحجمها الطبیعي بعد 
الوطنیة للنشر  ، مكتبة الملك فهد 1أمراض وزراعة الكبد ، ط:ضعیفة بعد االستئصال ، انظر إبراهیم بن حمد الطریف 

 .183،ص1999الریاض ،
  . 402المرجع السابق ، ص رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة، : مأمون عبد الكریم  2
 . 404ص  : المرجع  نفس 3
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بداء فال بد له من  اإلنسانمن ثم متى أصیب   1".على صحة األدیان واهللا رؤوف رحیم 
عالج، واألصل في التداوي أنه مشروع طالما كان فیه حفظ النفس باعتبارها أحد المقاصد 

 تختلف باختالف األحوال واألشخاص فیكون  أحكام التداويو  .اإلسالمیةالكلیة في الشریعة 
واجبا على الشخص إذا كان تركه یؤدي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه  يالتداو 

تركه  كان یكون مندوبا إذاو أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره كاألمراض المعدیة 
ن مباحا إذا لم یكو  و ضي إلى ضعف البدن وال یترتب علیه ما سبق في الحالة األولى فی

یخاف منه حدوث مضاعفات  ن بفعل كایندرج في الحالتین السابقتین ویكون مكروها إذا 
باألعضاء  يللتداو رافض اختلف الفقه اإلسالمي بین من ثم  2.أشد من العلة المراد إزالتها 

الفرع ( لهذه المسألة استنادا ألدلة شرعیة  مؤید و) الفرع األول(البشریة بین األحیاء 
  ) .الثاني

عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین مشروعیة القائل بعدم االتجاه:األولفرع ال
  .األحیاء

إن اهللا سبحانه وتعالى جعل اإلنسان خلیفته في األرض ومن مظاهر تكریمه        
 ِإْبِلیَس  ِإال َفَسَجُدوا آلَدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَمالِئَكةِ  ُقْلَنا َوإِذْ :" سجود المالئكة له لقوله تعالى 

یََّتهُ  َأَفَتتَِّخُذوَنهُ  َربِّهِ  َأْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ   ِبْئَس  َعُدوٌّ  َلُكمْ  َوُهمْ  ُدوِني ِمنْ  َأْوِلَیاءَ  َوُذرِّ
ولحمایة هذه الكرامة شرع اهللا سبحانه وتعالى ما یحافظ علیها من الغیر   3."َبَدال ِللظَّاِلِمینَ 

 َلَعلَُّكمْ  اَألْلَبابِ  ُأوِليْ  َیاْ  َحَیاةٌ  اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلُكمْ :" لقوله تعالىومن مظاهر ذلك القصاص 
   5." َرِحیًما ِبُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َأْنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َوَال  :"وحمایة النفس لقوله تعالى 4."َتتَُّقونَ 

                                                 
، الكتـاب الثالـث ، 1جنقـل وزراعـة األعضـاء البشـریة فـي القـانون المقـارن والشـریعة اإلسـالمیة  ، : مروك نصر الدین  1

  . 31،  ص 2003هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دار 
 إلى 07السابع بجدة في المملكة العربیة السعودیة من  ههذا ما أصدره مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمر  2

 ،بشان العالج الطبي وأحكامه  69/05/07، قرار رقم  1992ماي  14الى 09ه الموافق ل 1412ذو القعدة  12
  . 165، ص 1971،  دار الكتب العلمیة ، لبنان ،  مین اإلسالمي ، د طأنظام الت :انظر عبد القادر جعفر 

 .50اآلیة  :سورة الكهف  3
 .179اآلیة  :سورة البقرة  4
  . 29اآلیة  :سورة النساء  5
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ومن الفقه  .كل من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والزبدیة  بینووجد اختالف فقهي 
 الشعراويمتولي محمد  جانب من الفقه كالشیخ لهذه العملیات ضالمعاصر المعار 
یتم التطرق لألدلة واستدل هذا االتجاه بأدلة من الكتاب والسنة  1.الشاذليوالدكتور حسن 

  ). ثانیا(ثم محاوله مناقشة هذه األدلة ) أوال(عارض الم االتجاهالشرعیة المعتمدة من طرف 
  .الشرعیة األدلة :أوال
تسلیط الضوء على البعض منها وفقا  یتمو  أدلة شرعیةى عدة علاالتجاه هذا اعتمد      

 .)ب( ومن السنة النبویة ) ا( الكریم  نآالقرمن  لمقتضیات الموضوع
  :من القرآن الكریم - ا

حرمة ، منها مبادئعدة  عملیات نقل وزرع األعضاء البشریةل عارضاالتجاه المتناول    
  .تباعا وسیتم معالجتها ةجسم اإلنسان أمان، جسم اإلنسان

  :حرمة جسم اإلنسان   -1
من أوجه االستدالل على عدم إجازة عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة، حرمة جسم    

 َوَال   :"تعالى  ولهق عدة آیات قرآنیة ، منهااإلنسان وعدم المساس به واستدل هذا االتجاه ب
   2." اْلُمْحِسِنینَ  ُیِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْحِسُنوا التَّْهُلَكةِ  ِإَلى ِبَأْیِدیُكمْ  ُتْلُقوا

من غیر مصلحة مقصودة شرعا  النفس إضعاف وجه الداللة في هذه اآلیة حرمة 
الشخص المقطوع منه  إیذاءواستقطاع جزء من بدن الحي لزرعه في غیره قد یؤدي إلى 

   3.العضو أو إضعافه ال محالة ولو في المدى البعید
 َواْألُُذنَ  ِباْألَْنفِ  َواْألَْنفَ  ِباْلَعْینِ  َواْلَعْینَ  ِبالنَّْفسِ  النَّْفَس  َأنَّ  ِفیَها َعَلْیِهمْ  َوَكَتْبَنا:" قوله تعالى و 

 َعَلى َكَتْبَنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  ":  أیضا تعالى وقوله  4" .ِقَصاٌص  َواْلُجُروحَ  ِبالسِّنِّ  َوالسِّنَّ  ِباْألُُذنِ 
 َجِمْیًعا النَّاَس  َقَتلَ  َفَكَأنََّما اَألْرضِ  ِفي َفَسادٍ  َأوْ  َنْفسٍ  ِبَغْیرِ  َنْفًسا َقَتلَ  َمنْ  َأنَّهُ  ِإْسَراِئْیلَ  َبِنيْ 
حرمة بین  اآلیتین التساويهاتین یستفاد من   5". َجِمْیًعا النَّاَس  َأْحَیا َفَكَأنََّما َأْحَیاَها َوَمنْ 

                                                 
 .607رضا المریض عن األعمال الطبیة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص  مأمون عبد الكریم ، 1 
 .195اآلیة  :سورة البقرة  2
  .611المرجع السابق ، ص  :أسامة عبد العلیم الشیخ  3
 .45اآلیة  :سورة المائدة 4
  .32اآلیة  :سورة المائدة  5
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جوارح حرمة مشابهة لحرمة النفس فكما ال للالنفس واألعضاء إذ أعطت اآلیة األولى 
   1 .یجوز المساس بحرمة النفس بدون وجه حق ال یجوز المساس بأي عضو من أعضائها

َوَال َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحیًما َوَمن َیْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما  : "قوله تعالى و 
حرمة  قتل في هذه اآلیة  وجه الداللة   2." ْصِلیِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعَلى الّلِه َیِسیًراَفَسْوَف نُ 
المنهي عنه ومن هذه  إلىنفسه والنهي عام بتبادل كافة األسباب التي تؤدي  اإلنسان

َوَمن َیْفَعْل :" و دل قوله تعالى  هشخص اتفاق لیتبرع بجزء من جسد إبراماألسباب 
عدوانا وموافقة الشخص على قطع جزء من ) القتل (على عقوبة من فعل ذلك ..." َذِلكَ 

 على الجسد فیكون هذا الفعل داخال في الوعید المذكور في اآلیة هو عدوانجسده 
 3.الكریمة

  :جسم اإلنسان أمانة-2 
َك ِبَربَِّك  : " اهللا تعالى هلو ق جاء في     نَساُن َما َغرَّ اْلَكِریِم الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َیا َأیَُّها اإلِْ

ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِینَ  : "  وقوله تعالى 4". َفَعَدَلَك ِفي َأيِّ ُصوَرٍة مَّا َشاء َركََّبكَ   5". َفَتَباَرَك هللاَّ
ْمَنا َبِني آَدمَ  :"قوله تعالى و  حسب االتجاه المعارض السالف  وجه الداللة 6..."َوَلَقْد َكرَّ

المفضل  اإلنسانمكرم وعملیات نقل وزراعة األعضاء إهدار لكرامة  اإلنسانأن  الذكر
واستقطاع أجزاء من الجسم  اإلنسانیةخلوقات فال مجال الحترام الكرامة معلى كامل ال

ْحَسان :" وقوله تعالى  7.العالجوبیعها أو التبرع بها ولو كان ذلك من أجل  َهْل َجَزاء اإلِْ
ْحَسان  .واإلحسان إلیه وتكریمه لإلنسان بدیع الخالق ةاآلیهذه وجه الداللة في  8".ِإالَّ اإلِْ

الصحة ولهذا قال رسول النعیم المقصود ب  9".ثُّم َلُتْسَأُلّن َیْوَمِئٍذ َعِن الّنِعیمِ :"قوله تعالى أما
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  .06اآلیة  :سورة االنفطار  5
  .180اآلیة  :سورة اإلسراء  6
  .614المرجع السابق ، ص :عبد العلیم الشیخ  أسامة  7
  .60اآلیة  : الرحمانسورة  8
  .08اآلیة :سورة التكاثر  9
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. 1"الصحة والفراغ : نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس :"اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
من أصبح معافى من جسده  آمنا في سربه ، عنده قوت یوم  ":في الترمیذي مما جاء و 

  أول ما یسأل عنه العبد یوم القیامة : " صلى اهللا علیه وسلم وقال " .فكأنما جیزة له الدنیا
من خالل   2."ألم نصح لك جسمك ؟ ونروك من الماء البارد ؟:" أن یقال ." من النعیم

هذه اآلیات و األحادیث اإلنسان مسؤول عن أمانة جسده والمحافظة على صحته وأي 
ا إلى مساس من شأنه أن یضعفها فهو حرام ونقل العضو أو التبرع به ال یؤدي حتم

ال یعقل أن یجیز األطباء عملیة التبرع إذا كان  أخرىمن جهة  إتالف جسم اإلنسان ،
 .للعضو البشري المستقبل الشخص وحتىفیها إضرار بالشخص المتبرع 

  : تغییر خلق اهللا - 3
ه لو قتعددت األدلة التي اعتمدها الرأي المعارض من بینها        

آَذاَن  َفَلُیَبتُِّكنَّ  َوَألُِضلَّنَُّهْم َوَألَُمنَِّینَُّهْم َوَآلُمَرنَُّهمْ   ِعَباِدَك َنِصیًبا َمْفُروًضا ِمنْ  َألَتَِّخَذنَّ ":تعالى
 ُدوِن اللَِّه َفَقْد َخِسَر ُخْسَراًنا ِمنْ  اْألَْنَعاِم َوَآلُمَرنَُّهْم َفَلُیَغیُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه َوَمْن َیتَِّخِذ الشَّْیَطاَن َوِلیا

َبْعِد َما َجاَءْتُه َفِإنَّ اللََّه َشِدیُد  ِمنْ  ُیَبدِّْل ِنْعَمَة اللَّهِ  َوَمنْ : " أیضا قوله تعالىفي  و 3." ُمِبیًنا
 أن بالرغم من 4".َخْیر ُهَو َأْدَنَى ِباّلِذي ُهوَ  َأَتْسَتْبِدُلوَن اّلِذي ":وقوله تعالى أیضا ".اْلِعَقابِ 

كل آیة جاءت لغرض یختلف عن اآلیات األخرى لكن في مجملها تتخذ سبب واحد وهو 
األنعام  جاء معناها أن المشركین كانوا یقطعن آذان اآلیة األولىعدم تغییر خلق اهللا و 

وٕان كانت العبرة تتخذ بعموم اللفظ ال  5.تمییزها وتخصیصها لآللهة وهذا منهي عنهألجل 
األمر نقل األعضاء من شخص آلخر مادام  على بخصوص السبب فهي تشمل أیضا

آیاته وتبدیلهم إیاها أي  المراد بنعمة اهللا هناف اآلیة الثانیةأما  6.تغییر لخلق اهللا  أیضا
                                                 

  . 225-224ص،  2008صحیح البخاري ،المكتبة العصریة ، بیروت ،  ، 6412الحدیث رقم  1
، المرجع السابق ،  أخرجه الترمیذي وصححه العالمة األلباني رحمه اهللا في سنن الترمیذي ، انظر ابن قیم الجوزیة 2

 .318ص 
  .119اآلیة :سورة النساء 3
  .61اآلیة  :سورة البقرة  4
 ،م2003-ه1423 البلد ،دار الخیر ، ،1 ط تفسیر أساس البیان ، :صبري محمد موسى ومحمد فایز كامل  5

  .97ص
  .370المرجع السابق ، ص ،رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة  :مأمون عبد الكریم  6
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وتمكنوا من  همیإلالكفر بها واإلعراض عنها من بعد ما وصلت بآیاته ب ناستبدالهم اإلیما
طلب موسى من اهللا عز وجل السقیا لقومه ،  ،جاء في معناها  واآلیة الثالثة 1.معرفتها

عشرة عینا أي عدد أسباط بني إسرائیل وأمرهم موسى علیه السالم  اثنيباهللا علیهم  فمنّ 
في األرض ومع ذلك خالفوه وطالبوا بتغییر خلق اهللا وذلك بتغییر الطعام  دبعدم الفسا

اهللا علیهم بحجة عدم صبرهم على طعام واحد وقلة المقدار   الذي یأكلونه بعد أن منّ 
یعتقد أصحاب هذا الرأي أن في نقل األعضاء تبدیل من ثم  2.نزل اهللا عقابه علیهمأف

فإن  3.یتنازل عن نعمة التمتع بالعضو الذي منحه اهللا إیاههللا ألن المتبرع بالعضو لنعمة ا
كان اهللا قد عاقب في التبدیل في شيء مباح وهو الطعام فمن باب أولى عدم إجازة 

  .التبدیل بتبرع األعضاء الذي ینقل صاحبه من الكمال إلى النقص
   :من السنة  - ب

ألحادیث النبویة ومن بین اعتمد الفقه اإلسالمي على األدلة المستنبطة من ا       
عن قتل  يالنه حرمة جسم اإلنسان،،  عدم التداوي بمحرماتالمبادئ المعتمد علیها ، 

  .تباعا ة األدلة الشرعیةوسیتم معالج النفس
  :عدم التداوي بمحرمات - 1

واألحادیث كثیرة فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه عن  یحث اإلسالم على التداوي            
وروت السیدة  4".ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له شفاء:" النبي علیه الصالة والسالم 

الحمى من فیح جهنم فأبردوها :" عائشة رضي اهللا عنها عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم 
ن اهللا حیث خلق الداء خلق الدواء إ: "وعن أنس عن النبي صلى اهللا علیه وسلم 5."بالماء
إن اهللا عز :" لكن الشرع نهى عن التداوي بمحرم لقوله اهللا صلى اهللا علیه وسلم ." فتداووا

وذهب البعض في  6."فتداووا وال تداووا بحرامدواء وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء 
                                                 

  .09المرجع السابق ، ص: صبري محمد موسى ومحمد فایز كامل  1
 . 09ص : نفس المرجع  2
  .370رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة ،المرجع السابق ، ص : مأمون عبد الكریم 3
 . 1038،ص 2008، صحیح البخاري ، كتاب الطب ، المكتبة العصریة ،  5678الحدیث رقم  4
 .1043، نفس المرجع ، ص  5723الحدیث رقم   5 
 .224، ابن قیم الجوزیة ، الطب النبوي  ، ص  3784أحرجه أبو داوود ، رقم الحدیث  6
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تعلیلهم إلى أن الجسد ملك هللا أما اإلنسان فهو منتفع وحسب بأعضائه في حیاته 
   . 1بأعضاء اآلدمیین من المحرمات والتداويومستأمن علیه 

وجه الداللة تطبیق للقاعدة الشرعیة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والنهي  
عام في جمیع المناهي واستثنى الجمهور ما یكره المرء على فعله ولكن خالفهم قوم فقالوا 

هذا الحدیث اعتناء الشارع بالمنهیات فوق  مناإلكراه على المعصیة ال یبیحها ویستدل : 
المأمورات أي أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة ألنه علیه الصالة والسالم اعتنائه ب

أطلق االجتناب في المنهیات ولو مع المشقة في الترك وقید المأمورات باالستطاعة وقال 
  2.م وقواعد اإلسالم ویدخل فیه كثیر من األحكام الالنووي هذا من جوامع الك

  :حرمة جسم اإلنسان - 2
كسر عظم : " عن عائشة رضي اهللا عنها أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم قال        

 ا الحدیث حرمة اإلنسان میتا أو حیا والمساواةذوجه الداللة في ه 3".المیت ككسره حیا 
فیه قطع أي عضو من أعضائه صیانة  بین حرمة كسر عظام المیت والحي ویدخل

من تردى من .....":صلى اهللا علیه وسلم قوله ضف إلى ذلك  . وكرامته اإلنسانلحرمة 
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردى فیها خالدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في 

ن السموم ما ومعنى الحدیث یحرم م." .....یده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا
عمر رضي اهللا وعن والتبرع بعضو من جسم اإلنسان فیه ضرر فهو حرام  4.قد یضر
ما أطیب ریحك ": رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یطوف بالكعبة ویقول  :عنه قال 

ي نفس محمد بیده لحرمة المؤمن أعظم عند اهللا من حرمة ماله ذ، وما أعظم حرمتك وال
                                                 

أي عضو من أعضائه بالبیع والهبة ال في  إن اإلسالم یمنع تناول المسلم" :إلى  وذهب فضیلة الشیخ ا لشعراوي 1
حیاته و ال في موته الن هذه التصرفات من تصرفات الملكیة التي یملكها اإلنسان في جسمه ال كله وال بعضه الن 

مركز المسؤولیة الجنائیة في تحدید لحظة الوفاة ،  :حمد طه أمحمود نقال عن  ."مالك الجسم كله هو اهللا تعالى 
 .147م،ص2001-ه1422الریاض،  ،حوث الدراسات والب

  .69المرجع السابق ، ص :عمر أبو الفتوح الحمامي  2
  .616المرجع السابق ، : أسامة عبد العلیم الشیخ 3
 .07ص  م،2003 -ه1424، مؤسسة الرسالة ، لبنان،  1ط ، 2ج، فقه السنة  :سید سابق  4
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حرمه جسم اإلنسان في داللة كافیة عن  ثوهذا الحدی 1. "ودمه وان ال نظن به إال خیرا
روي عن جاریة من األنصار تزوجت فمرضت فتمرط شعرها ، و  ".أعظم حرمتك ما"قوله 

لعن اهللا الواصلة :" فقال الرسول صلى اهللا علیه وسلم عن ذلك  فسأالفأرادوا أن یصلوه 
رها وهو جزء وجه الداللة  في هذا الحدیث ، حرمة انتفاع المرأة بشعر غی   2."والموصولة

فمن أصیب بداء  همن االنتفاع بأعضاء اإلنسان وعلیمن الغیر فیكون أصال في المنع 
فقد بسببه عضو من أعضائه أو جزء من أجزاء بدنه لیس له أن یكمل النقص بعضو من 
شخص آخر وهذا النوع من التداوي غیر جائز وملعون قیاسا على الحدیث النبوي وعلة 

   3.لكرامة اإلنسان  ذلك تغییر خلق اهللا وتصرف اإلنسان فیم ال یملك فضال عن منافاته
  :عن قتل النفس  يالنه -3

من قتل نفسه بحدیده فحدیدیته یجئ بها في بطنه ......: "لقوله صلى اهللا علیه وسلم     
 ".ضرر وال ضرار ال:"قوله صلى اهللا علیه وسلمو  ." في نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا

من شخص إلى آخر ال یخلو من أن في استقطاع العضو في الحدیثین معا، وجه الداللة 
 .أضرار محققة بالشخص المقطوع منه العضو فیكون داخال في عموم النهي ویحرم فعله

ویدل الحدیث على تحریم الضرر والضرار فالشخص المنقول منه العضو ال یتضرر 
إلى ذلك یؤدي  مریض األطباء ال یقومون بمهمة النقل من شخص ألنبهالكه مستقبال 

نه مع األمد البعید قد تظهر اآلثار جلیة أم تظهر في الوقت القریب إال هالكه وان ل
على ستین  ادمخلق : "وقال علیه الصالة والسالم في حثه على زكاة األبدان  4.واضحة 

                                                 
،المجلد الرابع ، الجزء األول،كتاب الشعب ، القاهرة ، بدون سنة ،ص " صحیح مسلم :"الحجاج  اإلمام مسلم  بن  1

     . 104و103
  .617المرجع السابق ،   :أسامة عبد العلیم الشیخ 2
مكتبة دار الثقافة للنشر ،  1، طعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین الشرع والقانون  :تسمیرة عاید الدایا 3

لعن اهللا الواشمات والمستوشمات والمتنمصات " وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  .98، ص  ، بیروتوالتوزیع 
لعن ما لعنه الرسول صلى اهللا علیه أومالي ال  :فقالت له امرأة في ذلك فقال  .والمتفلجات للحسن ، المغیرات خلق اهللا

هو و والمقصود بالمتفلجة التي تبرد من أسنانها لیتباعد بعضها عن بعض قلیال وتحسنها  وسلم وهو في كتاب اهللا ؟
 ."ي تأمر أن یفعل بها ذلكتال ةالمتنمصه لیصیر حسنا و قرقتمن شعر حاجب غیرها و  تأخذالوشر والنا مصة الني  

  .568صم،1992-ه1412 بیروت، المكتب اإلسالمي،، 1ط ریاض الصالحین، اإلمام النووي، انظر
  .619ص  ،المرجع السابق  :أسامة عبد العلیم الشیخ  4
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وثالثمائة مفصل فمن ذكر اهللا وحمد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا وعزل حجرا من طریق 
أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك  المسلمین أو عزل شوكة أو عزل عظما أو

مع أن هذه   1."والثالثمائة السالمى ، أمسى من یومه وقد زحزح نفسه من النار ینتالس
الصدقات لم یوجبها الشارع كما اوجب زكاة المال والفطر ألجل المشقة فیها ولكنه مع 

إن أول ما یحاسب علیه العبد عنه یوم ": أیضا علیه السالم  كما قال 2.ب فیها ذلك رغّ 
تستوجب الشكر ال الكفر  فنعمة الصحة." ح لك جسدكلم نصّ أ:" ، فیقول "القیامة النعیم 

كما استدل أنصار هذا الرأي بما فعله عمرو بن العاص في . والمحافظة ال البیع أو التبرع
 .لخوفه من الهالك من البرد وهو جنبغزوة السالسل من صالته الصبح بأصحابه 

ال یجوز للشخص التبرع  وٕاقرار الرسول الكریم لفعله بتبسمه وعدم إنكاره وقیاسا على ذلك
  3.فیه إبطال لمنفعته وضررا یتمثل في نقص تكامل الجسم  ألنبعضو من أعضاءه 

  :مناقشة األدلة الشرعیة -ثانیا
 یتم مناقشة  الكریم و السنة النبویة،ن آبعد عرض األدلة الشرعیة سواء من القر         

من القران  من خالل بعض اآلراء الفقهیة اإلسالمیة واألسانید الشرعیة المعتمدةهذه األدلة 
  .)ب( ومن السنة النبویة )  ا( الكریم 

 : الكریم نآمن القر  - أ
  .یتم مناقشة األدلة الشرعیة السالف ذكرها      

 :حرمة جسم اإلنسان  - 1
خارج  اإلنسان حرمة جسم بحجةعلى األدلة الواردة في هذا المجال  ضاالعتراثم      

األعضاء المنقولة بل یحافظون علیها  راألطباء ال یقومون بكس ألنعن محل النزاع، 
نه لیس في نقل العضو أ ضف إلى ذلك 4.محافظة شدیدة، طلبا لنجاح مهمة النقل والزرع

ولیس فیه إتالف لنفسه بل من شخص إلى آخر امتهان لكرامة اإلنسان على اإلطالق 
_ رحمه اهللا_حمد حماني أیقول الشیخ في هذا الصدد و اآلخرین  وتحقیقا لمصلحة إنقاذا

                                                 
 . 618ص ،  المرجع السابق :أسامة عبد العلیم الشیخ  1
 .94، ص المرجع السابق:  تسمیرة عاید الدایا 2
  . 89ص، المرجع السابق  :عمر أبو الفتوح الحمامي 3
 .619ص  ،المرجع السابق  :أسامة عبد العلیم الشیخ  4
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ة ممنوع لغیرها لما في ذلك من هتك لمصلحجائز شرعا ل أنه :"في تشریح جثت الموتى
 المیت وهذه الحرمة ثابتة لإلنسان حیا كان أو میتا بإجماع كل المذاهب اإلسالمیة هلحرم

ن الرسول صلى ععائشة  الذي روته السیدة ن الكریم و السنة النبویة الشریفةآالقر بدلیل 
نقل  فعملیات من ثم 1 ".كسر عظم المیت ككسره حیا: " ل و قوالذي ی اهللا علیه وسلم 

 فإذا،في علم الطب ال مناص منها لتحقیق الشفاء للمریض وزرعها أصبحت األعضاء
جاز ذلك شرعا سواء ذلك  إلیهالجریح بنقل الدم لشخص سلیم  أوتوقف شفاء المریض 

ن األعمال أل، 2الدم دم مسلم أو غیر مسلم فال حرج علیه المهم إحیاء النفس اإلنسانیة
حمایة كرامة اإلنسان وحرمة جسمه  نهاأات وتتم وفقا لضوابط معینة من شإنما تكون بالنیّ 

  .ضمان رعایته الصحیة بعلى نحو یحقق في ذات الوقت مصلحة اإلنسان 

          :تغییر خلق اهللا - 2
عبارة عن تغییر ومن أمثلة ذلك الختان وقص في الحیاة  الكثیر من األشیاء نإ       

مجرى المیاه وشق الطرق فهذه األمور جائزة وتحمل تغییر لخلق  راألظافر والشعر وتغیی
، ألنه مبني على الضرورة السالفة الذكر اآلیةمعنى اهللا وعلیه فنقل األعضاء خارج عن 

نقل وعلیه ف 3.شرعیة على عكس ما ورد في معنى اآلیة ، فالتصرف كان عبثا ال ضرورة
المرضى والمحافظة على حیاتهم وذلك مطلب العضو لیس فیه تغییر لخلق اهللا بل انقاد 

حین خلق اإلنسان وسواه وجعل لكل عضو وظیفة  ىشرعي عظیم واهللا سبحانه وتعال
وان كان استقطاع أي عضو من األعضاء یؤثر بال  ".عبثا....وما خلقنا  :"معینة لقوله تعالى

یؤدي إلى زیادة ، قد شك بالضعف على الجسد كله ومثال ذلك استئصال إحدى الكلیتین 
مسالة ال هذه تبقىو عمل الكلیة المتبقیة وتضخم حجمها مما یؤثر على وظیفتها بالكامل 

من  لبكضرر ال إلحاق ومن أهم الضوابط الشرعیة عدممرهونة بالتطور العلمي  طبیة
  . والمستقبل المتبرع

                                                 
مجلة المنتدى القانوني ،العدد السابع  عملیات نقل األعضاء البشریة في القانون الجزائري ،مقال عن : عتیقة بلجبل  1

  .2010،جامعة محمد خیضر ، بسكرة 
،  كلیة الشریعة، جامعة الكویت، دار 1ط  حكم تشریح اإلنسان بین الشریعة والقانون، :عبد العزیز خلیفة القصار  2

  .83، ص1999ابن جزم، 
 .79، ص المرجع السابق ،نسرین عبد الحمید نبیه 3
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  : جسم اإلنسان أمانة-3
ه هدر لألمانة فالفقهاء اعتبروا إن اقتطاع األعضاء من جسم اإلنسان ، لیس فی     

أن الجسم البشري ال یعتبر ماال ولكن أعضائه أي أعضاء اإلنسان مما یجوز التعامل بها 
یجوز التصرف بها وهو بهذا لم یخالف مبدأ األمانة ، طالما له حق االنتفاع بجسمه وبما 

لغیره من ال یضره ویؤثر على صحته ونقل األعضاء من هذا القبیل وفیة نفع عظیم 
هل یجوز للمسلم أن : " وجاء في رأي القرضاوي في رده على سؤال  1.إخوانه المحتاجین 

إن تبرع اإلنسان إنما یجوز فیم یملكه ، فكما : یتبرع بعضو من جسمه وهو حي؟ قال 
یجوز لإلنسان التبرع بجزء من ماله لمصلحة غیره ممن یحتاج إلیه والفرق بینهما أن 
اإلنسان  قد یجوز له التبرع والتصدق بماله كله ولكن في البدن الیجوز له التبرع ببدنه 

بل یجوز أن یجود المسلم بنفسه إلنقاذ مریض من تهلكة وألم مبرح أو حیاة قاسیة  كله
إن السعي في إزالة ضرر یعانیه مسلم من فشل الكلیة مثال بان یتبرع : ومن هنا نقول 

بإحدى كلیتیه السلیمتین فهذا مشروع بل محمود ویؤجر علیه من فعله ألنه رحم من في 
لیس فیها ما یهدر أمانة  األعضاءوعملیات نقل  2."ء األرض فاستحق رحمة من السما

، سیتم التعرض  اهللا عز وجل ، بدلیل الضوابط الشرعیة الضروریة المقیدة لهذه العملیات
  . لها الحقا

  : من السنة -ب
  .ایتم مناقشة األدلة الشرعیة السالف ذكره

  : عدم التداوي بمحرمات- 1
  قبالخمر حیث اتف يبالمحرمات مثلما رأینا في حادثة التداو  الضرورة تبیح التداويإن      

مثلما هو الحال في نقل األعضاء فال یعقل أن یتبرع   3.االفقه على أن یكون مقدارا محدد
إذا تبرع بعضو حیوي ، ونفس األمر اإلنسان بكل أعضائه فذلك یؤدي إلى موت المعطي

كالقلب أو الكبد فال بد أن ال تؤدي هذه العملیات إلى تعطیل المنقول منه عن كسب أو 
                                                 

 . 623المرجع السابق ـ ص  :أسامة عبد العلیم الشیخ  1
- ه1422المسؤولیة الجنائیة في تحدید لحظة الوفاة ،أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة ، الریاض ، : حمد طه أمحمود  2

 .  142- 141م ، ص2001
  .60ص : انظر في هذا المبحث  3
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ومما استدل  1."ال ضرر و ال ضرار : " إلى إضعاف صحته لقوله صلى اهللا علیه وسلم 
أرأیت أدویة نتداوى بها ورقى : " به أیضا  عندما سئل الرسول علیه الصالة والسالم 

نه أبمعنى  2."هي من قدر اهللا : نتقیها هل ترد من قدر اهللا شیئا قال  وتقىقي بها ستر ن
 َنْفعاً  َوالَ  َضرا  ِلَنْفِسي َأْمِلكُ  الَّ  ُقل:" لقوله تعالى ، إذا كتب لشخص الموت فال مرد لذلك 

فلكل  3."َیْسَتْقِدُمونَ  َوالَ  َساَعةً  َیْسَتْئِخُرونَ  َفالَ  َأَجُلُهمْ  َجاءَ  ِإَذا َأَجلٌ  ُأمَّةٍ  ِلُكلِّ  اللَّهُ  َشاءَ  َما ِإالَّ 
أو یكتب له )  يالعضو البشر زرع (الشفاء بهذه الوسیلة  لإلنسانجل كتاب ، قد یكتب أ

  . الموت

  : حرمة جسم اإلنسان - 2
هذه العملیات تتم وفقا  ألنإن نقل األعضاء لیس فیه مساس بحرمة جسم اإلنسان،       

، التبرع بدون مقابل، یةعالشر  لضوابط شرعیة البد من احترامها كوجوب توافر الضرورة
سنرى الحقا في الضوابط الشرعیة لتقیید هذه  كما المتبرعقطعیة نجاح العملیة وٕاذن 

إباحة هذه العملیات دون ضوابط یؤدي ال محالة إلى انهیار قیمة اإلنسان  ألن. العملیات
 .في المجتمع وتنتهك حرمة جسم اإلنسان

  : النهي عن قتل النفس-3
إن اإلسالم حث على الجهاد في سبیل اهللا وحبذ إلقاء الشخص نفسه في الیم من       

جل إنقاذ غریق أو انقاد شخص من حریق ووعد من هلك حال إنقاذه لمن هو في خطر أ
یمكن حدوث ذلك  ءإلى التبرع باألعضا بالرجوعنه أ، غیر  4بالثواب والجنة في اآلخرة 

مرفوضا  العملیات ا النوع منفي حالة التبرع بأعضاء حیویة كالقلب والكبد ، لكن هذ
وهذا  . أي المتبرع والمتنازل عدم إلحاق ضرر بالطرفین طیشتر  من الناحیة الطبیةشرعا و 

جسم  یصیبما استدل به ردا على حجة واقعة غزوة السالسل فالقول بوجود ضرر 
المتبرع لیس أمرا محسوما ویؤكد األطباء أن تضخم حجم العضو المتبقي كالكلیة لیس داء 

                                                 
  .138المرجع السابق ، ص : حمد طه أمحمود  1
 .82االتجار باألعضاء البشریة بین الواقع والقانون، المرجع السابق ،ص: عمر أبو الفتوح الحمامي   2
 .48 اآلیة :یونسسورة    3
 .631ص ،المرجع السابق  : أسامة عبد العلیم الشیخ 4
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به في هذا  لاالستدال نیمك وما  1.ولكن لیتمكن من أداء وظیفة العضو المستقطع كامال 
فعالج المرضى أولى من  2." َجِمیًعا النَّاَس  َأْحَیا َفَكَأنََّما َأْحَیاَها َوَمنْ ": المقام قوله تعالى 

من عرض األدلة الشرعیة المعتمدة في إباحة عملیات نقل األعضاء  یتبین .تركهم یموتون
هناك من عارض هذه ففقهاء الشریعة اإلسالمیة  بین اختالف هناك أنبین األحیاء 

وعلى رأسهم الشیخ محمد متولي الشعراوي والشیخ محمد بن صالح العثیمین العملیات 
الشیخ د هذه العملیات أیّ من وبالمقابل  3.والشیخ عبد اهللا بن صدیق الغماري رحمهم اهللا

   .وغیرهم من العلماء جاد الحق علي جاد الحق، یوسف القرضاوي
 نقل وزرع األعضاء البشریة بین ملیاتع قائل بمشروعیةاالتجاه ال:الثانيلفرع ا

  .األحیاء
اتجه جمع كبیر من الفقه اإلسالمي إلى تأیید عملیات نقل األعضاء البشریة من     

إنسان حي أو میت لغرض زرعها في جسم إنسان آخر وصدرت في هذا المجال عدة أراء 
تطرق لایتم  النبویة الشریفة من خالل اآلیات القرآنیة و األحادیث فقهیة و فتاوى شرعیة

ثم محاوله مناقشة هذه ) أوال (لها أثناء عرض األدلة المعتمدة من طرف الفقه اإلسالمي
  ).ثانیا( األدلة

  :األدلة الشرعیة  _أوال
ن آمن القر وفقا لمقتضیات الموضوع األدلة الشرعیة تسلیط الضوء على بعض یتم    

  ).ب( ومن السنة النبویة )  ا( الكریم 
:                                                                                                                       الكریم القرآنمن _ ا

 ،االضطرار ،منها مبادئاعتمد االتجاه المؤید لهذا النوع من العمل الطبي على عدة    
 .وسیتم معالجتها تباعا رفع الحرج ، اإلیثار ، وغیرها من المبادئ

 
 
 

                                                 
  .89المرجع السابق ،ص  :الحمامي  عمر أبو الفتوح  1
  .32اآلیة :سورة المائدة 2
 . 11، ص  المرجع السابق  :شیرین عبد الحمید نبیه 3
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 :االضطرار_  1
َفَمِن اْضُطرَّ غیَر باٍغ وال "  :قوله تعالى ، قرآنیة منهاآیات  عدة لةأجاء في هذه المس      

َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتَجاِنٍف ِإلْثٍم  فيَفَمِن اْضُطرَّ :" ىقوله تعالو 1."عاٍد فإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحیمٌ 
َم َعَلْیُكْم إالَّ َما":قوله تعالىو  2".َغُفوٌر رَِّحیمٌ  َفِإنَّ اللَّه ا َحرَّ َل َلُكم مَّ  اْضُطِرْرُتمْ  وَقْد َفصَّ

 ،المحظوراتتبیح  الضروراتإلى قاعدة كلیة مفادها  في مجملها تشیر هذه اآلیات 3."إَلْیھِ 
أجاز للمعتدى و فإذا كان الشارع قد أباح للمضطر أكل المیتة ورفع العقاب عن المكره 

هدم البیوت المجاورة  كما أجاز ،علیه أن یدافع عن نفسه طبقا لنظریة الدفاع الشرعي
أوجب الحجر على المریض بمرض یخشى من انتقاله لغیره وكذلك  ،للحریق منعا لسریانه 

لركابها بمقدار ما یزول به الخطر عن  إنقاذامال السفینة التي أشرفت على الغرق  إتالف
وفي . مثل المسائل السابقة همثلفالعالج أیضا له ضرورة تجعله یبیح المحظور   4السفینة،

فمن احتاج إلى تناول :" لة تناول المحرماتأفي مس هذا الصدد قال ابن كثیر رحمه اهللا
واهللا  هاالتي ذكرها اهللا تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول شيء من هذه المحرمات

غفور رحیم ألنه تعالى یعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فیتجاوز عنه ویغفر 
 طالماویفهم من ذلك أن اهللا سبحانه وتعالى شرع الرخص حتى ال یشق على عبده و  5."له
 
 
 
 

                                                 
  .145اآلیة  :سورة األنعام  1
  .03اآلیة  :سورة المائدة  2
  .119اآلیة  :سورة األنعام 3
المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي تاریخه ومصادره و نظریاته  العامة ،  دار الثقافة للنشر  :إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم  4

  .193،ص 1999والتوزیع ،عمان، 
المنصورة ،  ،  مصر للنشر والتوزیع ، 1ط الوجیز في فقه السنة والكتاب العزیز ،: عبد العظیم بن بدوي الخلفي  5

 . 399م ،ص1421-2001
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تاه عن العمل واشرف على الهالك وكانت كمن توقفت كلی 1،سبب الضرورة قائما كان 
عملیة نقل العضو هي الوحیدة وال تمثل ضررا للمتبرع بمعنى تخدمه یقینا والمصلحة 

هي رعایة نفس أشرفت على الهالك  -استئصال العضو -المرجوة من إباحة المحظور
یة فیتم الحفاظ على نفسین المتنازل والمستقبل للعضو على أن تتوافر الشروط الشرع

  .للضرورة
  : رفع الحرج– 2
وقوله   2."  ُیِریُد اللَُّه ِبُكُم اْلُیْسَر َوال ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسرَ : " اهللا تعالى  هقول جاء ذلك في     

یِن ِمْن َحَرجٍ : "   تعالى   4."ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسراً  : "وقوله تعالى  3 ". َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم فِي الدِّ
ُیِریُد اللَُّه َأْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم  :"وقوله أیضا  5."َال ُیَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها :" وقوله تعالى 

ْنَساُن َضِعیفاً  المشقة تجلب  مفادهاقاعدة كلیة اآلیات الكریمة وجه الداللة في  6."َوُخِلَق اإلِْ
ان ذلك كمعنى أن مشقة العمل إذا كانت تفوق ما یحتمل الناس ، ب 7التیسیر وتبعد الحرج

 تیسیر والتسهیل  بحیث تكون األحكام الشرعیة في مقدور المكلفال،  التخفیفمدعاة إلى 
في حالة ال  حتى ال یصیر العبد یقوم بها من غیر عسر أو حرج ومن غیر مشقة و 

                                                 
خذ المال من الممتنع من أداء الدین أویقصد بالضرورة العذر الذي یجوز بسببه إجراء ممنوع فیجوز إتالف المال و  1

  :بغیر إذن والضوابط الشرعیة التي تقوم علیها الضرورة هي 
  .متوقعة أي أن تكون المخاوف مستندة إلى دالئل واقعة بالفعل  أن تكون أسباب الضرورة قائمة ال -
  .ون نتائج هده الدالئل قائمة بالفعل  یقینیة أو غالبیة الظن بموجب أدلة علمیة ال اعتماد على تخمین أو إلهام أن تك_
أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور سبب هذه الضرورة أعظم أهمیة في میزان الشرع من المصلحة _

مقال عن نقل وزراعة األعضاء  :یان توفیق خلیلر  انظر، أسباب الضرورة وٕاهمالالمستفادة من تجنب المحظور 
-ه1420العدد الثالث عشر ، جامعة اإلمارات العربیة ، ، البشریة في المیزان الشرعي ، مجلة الشریعة والقانون

 .270- 269م ،ص 2000
 .185اآلیة :سورة البقرة 2
  .78اآلیة :سورة الحج 3
  .5اآلیة  :ح اشر نسورة اال 4
 .286اآلیة  :سورة البقرة 5
  .28اآلیة  :سورة النساء  6
ال وجـود لـدلیل شـرعي علیهـا  ءومن المعلـوم أن المشـقة والحـرج یعتمـدان فـي وضـع ال نـص فیـه وعملیـات نقـل األعضـا 7

  .   272المرجع السابق، ص :ریان توفیق خلیل انظر .القران والسنة  من
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لك أن كل تكلیف ال یخلو من المشقة ذ ، یستطیع معها القیام بالعبادة على النحو المعتاد
وبین تلك  القیام بها اإلنسانعند القیام بتنفیذه ولكن هناك فرق بین المشقة التي في وسع 

على ذلك فالتبرع و   1.التیسیر جعلها اهللا سببا في يالت هيتحملها والثانیة  نیعجز عالتي 
في هذه  _بعضو من أعضاء اإلنسان فیه تیسیر على المنتفع و هو المستقبل للعضو

تبرع والدین اإلسالمي دین یسر ال ورفع ما كان یعاني منه قبل حدوث هذا ال _الحالة
  .مادام رفع الحرج لیس به ضرر عسر

  :اإلیثار - 3
َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ": قول اهللا تعالى جاء ذلك في     

الَِّذیَن َیْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه  ِإنَّ  : "... وقوله تعالى2. "ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
الَة َوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرا َوَعالِنَیًة َیْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر، ِلُیَوفَِّیُهْم  ُأُجوَرُهْم َوَأَقاُموا الصَّ

الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكیًنا َوُیْطِعُموَن : "وقوله أیضا 3."َوَیِزیَدُهم مِّن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر 
اإلیثار، على سالم وجه الداللة في اآلیات السابقة حث اإل 4."ِمْسِكیًنا َوَیِتیًما َوَأِسیًرا

  .الصعابوتعاونها على تحدي  اإلسالمیةباعتباره یساهم في تالحم األمة 
موضوع تبرع اإلنسان ألخیه بعضو من أعضائه إلنقاذه من الهالك الوجه اإلیثار في  

فاإلنسان قد یجوع لیشبع غیره ویعطش لیروي غیره بل قد . مع عدم إلحاق الضرر بنفسه
. یموت في سبیل إحیاء حیاة اآلخرین متى تطبعت نفسه بطابع الخیر وحب الفضیلة

كان البعض ذهب إلى أن  نإ و  5.والمسلم في إیثاره وحبه للغیر ناهج منهج الصالحین
ال یصدر إال في أشد حاالت الضرورة لشخص عزیز ومن أجل تقدیم  یجب أن  التبرع

ال یتعلق بإطعام شخص أو كساءه بل یتعلق  فالتبرع 6.تعالىوجه اهللا  ابتغاءمنفعة 
                                                 

  .191المرجع السابق ،ص : إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم 1
  .09اآلیة  :سورة الحشر  2
  .30-29اآلیة  :سورة فاطر  3
 .08اآلیة  :سورة اإلنسان  4
 .122ص، م 2002_ ه 1423 ،القاهرةمكتبة العلوم والحكم،  ، 1ط ج المسلم، امنه :أبو بكر الجزائري 5
  .630المرجع السابق ،ص : أسامة عبد العلیم الشیخ  6
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بعضو من أعضاء الجسد لذلك البد أن یتم وفقا لضوابط شرعیة البد من احترامها 
  .احدهمأـلضمان سالمة كال الطرفین وعدم تضرر 

  :من السنة-ب
ألحادیث النبویة ومن بین المبادئ اعتمد الفقه اإلسالمي على األدلة المستنبطة من ا     

   .تباعا التعرض لهاوسیتم  علیها تقدیم المساعدة للغیر، التداوي ،االضطرار المعتمد
  :تقدیم المساعدة للغیر  -1

. " المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا: "قال الرسول صلى اهللا علیه وسلم      
المسلم أخو المسلم ومن كان في حاجة المسلم كان اهللا في " :وقوله علیه الصالة والسالم 

حاجته ومن فرج على مسلم كربة فرج اهللا علیه بها كربة من كربات یوم القیامة ومن ستر 
كما طلب منه صلى اهللا علیه وسلم یوما أن یرقي أحد .  ."مسلما ستره اهللا یوم القیامة 

من استطاع منكم أن ینفع : " علیه وسلم الصحابة على إثر لدغة عقرب فقال صلى اهللا 
   1 ".أخاه فلیفعل 

بینما نحن في سفر مع النبي صلى اهللا علیه : وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه قال 
وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل یصرف بصره یمینا وشماال  فقال رسول اهللا صلى 

على من ال ظهر له ومن كان له فضل  من كان معه فضل فلیعد به: "اهللا علیه وسلم 
بمعنى من كان له مركوب فاضل عن حاجته ." من زاد ، فلیعد به على من ال زاد له 

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن امرأة جاءت  2.فلیتصدق به على من ال زاد له
ذها كسوكها  ، فأخألنسجتها بیدي :" الرسول صلى اهللا علیه وسلم ببردة منسوجة ، فقالت 

سنیها كا: "النبي صلى اهللا علیه وسلم محتاجا إلیها ، فخرج إلینا وٕانها إزاره ، فقال فالن 
 3".نعم فجلس النبي في المجلس ثم رجع فطواها ، ثم أرسل بها إلیه : "فقال ."ما أحسنها 

ووجه الداللة في هذه األحادیث ، إذا كان اإلنسان بإمكانه مساعدة غیره فلیفعل إذا لم 
                                                 

 .    1726صحیح مسلم ، المجلد الرابع ، كتاب الشعب ، القاهرة ، بدون سنة ، ص "  اإلمام مسلم بن الحجاج ، 1
  .258م ،ص1996-ه1416، المكتب اإلسالمي، بیروت،  1 طریاض الصالحین،  :اإلمام النووي   2
 .259ص :نفس المرجع  3
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نفسه والتبرع بعضو یمثل تنازل عن جزء من جسده لمساعدة غیره ، إن كان في  یضر
  .استطاعته

 :  التداوي - 2
ما أنزل اهللا داء إال : " عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال الرسول صلى اهللا علیه وسلم    

وروت السیدة عائشة رضي اهللا عنها عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم ". أنزل له الشفاء
وقد أورد ابن حجر العسقالني في شرح ". الحمى من فیح جهنم ، فأبردوها بالماء:"قال 

هذین الحدیثین عدة روایات جمیعها یتصدرها أمر النبي صلى اهللا علیه وسلم  بالتداوي 
مما یصیب من األمراض سواء كانت حمى أو غیرها ومن ذلك ما رواه ابن مسعود عنه 

من ثم فإن التداوي ". هللا حیث خلق الداء خلق الدواء فتداوواإن ا: "صلى اهللا علیه وسلم 
تداووا ، :"أیضا وقوله 1.وعلى رأسها حفظ النفس  أمر من الشارع تحقیقا للمقاصد الشرعیة

یا رسول اهللا : قالوا." فإن اهللا لم یضع داء إال وضع له الشفاء أو قال دواء إال داء واحدا
ترى المؤمنون في تراحمهم و توادهم : "وقوله علیه الصالة والسالم  2."الهرم:ما هو؟ قال

إن  3."إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وتعاطفهم كمثل الجسد،
إنقاذ المریض أو المتضرر من الضرر واجب ، وقد نص العلماء على أن إنقاذ الغرقى 
المعصومین عند اهللا أفضل من أداء الصالة على أنه یمكن الجمع بین مصلحتین بأن 

  .4ینقذ الغریق ثم یقضي الصالة 
إنما ولم یختلف منهم أحد و  5الجدیر بالذكر ، اتفاق العلماء على إباحة الحرام للمضطر 

اختلفوا في التداوي بالخمر فحرمه جمهور علماء الحنفیه والمالكیة والشافعیة والحنابلة 
                                                 

 .381المرجع السابق ، ص  :حمد العزة ـأمهند فتحي  1
  .14،ص  المرجع السابق:الجوزیة ابن قیم شمس الدین   2 
 .15ص : المرجع نفس  3
 .163ص  ،المرجع السابق :ابن قیم الجوزیةشمس الدین   4
حــد الضــرورة  أن یبقــى یومــا ولیلــة ال یجــد فیهــا مــا یأكــل أو یشــرب  فــان خشــي الضــعف المــؤذي إن : "وقــال ابــن حــزم  5

عن طریقه وشغله حل له من األكل والشـرب مـا یـدفع بـه عـن نفسـه المـوت بـالجوع  تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به
أو العطش أما تحدیدنا ذلك ببقاء یـوم ولیلـة بـال أكـل  فلتحـریم النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم الوصـال یومـا ولیلـة أي وصـل 

إلى إجازة أكل اللحم اآلدمي عنـد  وذهب الشافعیة والزبدیة." فألنه مضطرا  إن خاف الموت قبل ذلك: ما قولنا الصیام وأ
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عدم العلم بحصول الشفاء بها ، : وأجازه بعض الحنفیة والشافعیة والمالكیة بشروط وهي 
وكان الناس في الجاهلیة قبل اإلسالم یتناولون  1.ن یكون قلیال ال یسكرأو  وجود دواء غیره

للعالج ولما جاء اإلسالم  نهاهم عن التداوي بما حرمه ، لقوله علیه الصالة  الخمر
ومما ورد في هذا الشأن عن 2".إنه لیس دواء ولكنه داء: " والسالم في شأن التداوي بالخمر

بالرأس شدید ، ألنه یسرع  ةضرر الخمر " :األمراض الحادة  عنابقراط في أثناء كالمه 
  3."االرتفاع إلیه ویرتفع بارتفاعه األخالط التي تعلو البدن وهو كذلك یضر بالذهن

من سبل الحیاة الصحیة كالغذاء  اإلنسانیحرص على ما ینفع  اإلسالم خالصة    
 ء الجسمحفاظا على سالمة أعضا ةالریاض ممارسةو   الحسن واالعتدال فیه وفي المشرب
 واتخاذ كل أسالیب  الالزمة ةیالرعایة الصح م اإلنسانوتقدیم لكل عضو من أعضاء جس

  . فعلیه السعي وراء العالج اإلنسان ٕاذا مرضو الوقایة  
  :االضطرار -3

صلى قال رسول اهللا : في مسند صحیح ابن حیان عن ابن عمر مرفوعا قال جاء      
   4 " .رخصه ، كما یكره أن تؤتى معصیتهإن اهللا یحب أن تؤتى : " اهللا علیه وسلم

 طالما كان، ویفهم من ذلك أن اهللا سبحانه وتعالى شرع الرخص حتى ال یشق على عبده 
 واجبا في بعض األحیان یكون قال الفقهاء مثال ، تناول المیتةوفي . قائما سبب الضرورة

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
سـید  انظـر.ال یبـاح لحـم اآلدمـي ولـو كـان میتـا : عدم غیره بشروط اشترطوها وخالف في ذلك األحناف والظاهریة وقالوا 

 .18المرجع السابق ، ص :سابق 
 .33المرجع السابق ، ص  :إسماعیل مرحبا  1
-ه1429لبنان ، صحیح البخاري ،المكتبة العصریة ،: البخاري اإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل  2

 .1022م، ص2008
  .109المرجع السابق، ص :ابن قیم الجوزیة  3
  . 399ص ،المرجع السابق :عبد العظیم بن بدوي الخلفي  4
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وهو ما إذا خاف على نفسه ولم یجد غیرها وقد یكون مندوبا وقد یكون مباحا بحسب  
   1.األحوال 

یحل من الحیوانات التي ال تؤكل  للمضطر أكل المیتة ولحم الخنزیر وما الأباح اإلسالم ف
حد  نإ وغیرها مما حرمه اهللا محافظة على الحیاة وصیانة للنفس من الموت ویقال

االضطرار إذا وصل الجوع إلى حد الهالك أو إلى مرض یفضي به إلیه سواء كان طائعا 
 المیتة القدر الذي یحفظ حیاته وله أن یتزودكما أن المضطر یتناول من . أو عاصیا

  . حسب حاجته ویدفع ضرره
مقاتلة  إجازة إلي المالكیة ذهبو  .ولو كان للغیر اوجد طعام إذامضطرا  اإلنسان نال یكو و 

صاحب الطعام بالسالح بعد اإلنذار بأن یعلمه باضطراره وأنه إن لم یعطه قاتله فإن قتله 
  بذل طعامه للمضطر و إن قتله آخر بعد ذلك فدمه هدر لوجوب

نه أمر قوما من أهل المدینة أعلیه وسلم وثبت عن النبي صلى اهللا  2.لقصاصا هــــفعلی
                             3.اإلبلمرضوا بشرب أبوال 

من ثم یتضح أن الشریعة اإلسالمیة أباحت مساعدة الغیر ودفع الضرر في حالة  
االضطرار وكذا التداوي بالمحرمات في حال عدم توافر الدواء في األشیاء المباحة بشرط 

  .توافر حالة الضرورة ، فمصلحة سالمة الجسد مقدمة على مصلحة اجتناب المحرمات
  :مناقشة األدلة الشرعیة -اثانی
الكریم أو السنة النبویة، یتم مناقشتها من  نآبعد عرض األدلة الشرعیة سواء من القر     

)  ا( ن الكریم آمن القر  خالل بعض اآلراء الفقهیة اإلسالمیة واألسانید الشرعیة المعتمدة
 ).ب( ومن السنة النبویة 

  
                                                 

  . 399ص : المرجع نفس 1
  .17المرجع السابق ،ص  :سید سابق 2
فأمرهم  أن ناسا اجتووا في المدینة ،:"حدثني موسى بن إسماعیل حدثنا همام عن قتادة ،عن انس رضي اهللا عنه  3

فلحقوا براعیه ، فشربوا من  بوالها،أفیشربوا من ألبانها و  یعني اإلبل ، النبي  صلى اهللا علیه وسلم أن یلحقوا براعیه ،
 المرجع السابق، :الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري نظر ا....." بوالها،حتى صلحت أبدانهمأألبانها و 

 .1039ص 
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                                                                           :ن الكریم آمن القر _ا
مثل  بشدة أن هناك من اعترض علیها الإبالرغم من كثرة مؤیدي هذه العملیات      

المعتمدة السابق ذكرها ویتم مناقشة وانتقدت األدلة الشرعیة  1الشیخ محمد متولي الشعراوي
                                                                                                              .ذلك 

  : االضطرار -1
على إباحة لحم  لجاء في رأي الفقه اإلسالمي أن آیات االضطرار لیس فیها دلی       

أو عظم ادمي ال بأكل عند الضرورة وال بنقل عضو حي أو میت ، فاآلیات تتحدث عن 
 :"لقوله تعالى ، 2األشیاء المحرمة على اإلنسان ، على انه ما حرم مذكور في كتاب اهللا

ح للشخص التصرف ن الضرورة تبیأأما القول ب 3" َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُیِحبِّ اْلُمْعَتِدینَ 
أن إجازة التصرف لشخص على جسمه إنما یكون لسد حاجاته  إلى شاء فهذا مرده كیفما

 هذا یلحق إال إذا لمغیره  إنسانتبیح له االنتفاع بأجزاء  ال الشخصیة من ثم فالضرورة
ا شرط تطبیق الضرورات تبیح المحظورات فالتصرف البد أن یكون ذالفعل ضررا للغیر وه

َم َعَلْیُكُم ٱْلَمْیَتَة َوٱلدََّم َوَلْحَم :" في حدود ما أحله اهللا دون مجاوزة لقوله تعالى  ِإنََّما َحرَّ
ِإْثَم َعَلْیِه ِإنَّ ٱللََّه َغُفوٌر  ٱْلِخنِزیِر َوَمآ ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْیِر ٱللَِّه َفَمِن ٱْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفالٓ 

  4" .  رَِّحیمٌ 
    :رفع الحرج -2   

إن اهللا تعالى یسر على عباده، فشرع الرخص في العبادات كاإلفطار في رمضان      
َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّریًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن   : "بالنسبة الصائم والمریض لقوله تعالى

كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا : "وقول أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه  5."َأیَّاٍم ُأَخرَ 
وال  علیه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فال یجد الصائم على المفطر

ن ذلك حسن ویرون أن من وجد إالمفطر على الصائم ثم یرون أن من وجد قوة فصام ف
                                                 

 .147المرجع السابق ، ص:حمد طه أمحمود  1
 .628ص، المرجع السابق  :أسامة عبد العلیم الشیخ  2
 . 190اآلیة : سورة البقرة  3
  .173اآلیة  :سورة البقرة  4
 .184اآلیة  :سورة البقرة  5
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هذه صورة من الرخص التي شرعها الشارع عز وجل،  1."سن ن ذلك حإفطر ، فأضعفا ف
 لة موضوع الدراسة ، فقد ثبت بالطب الحدیث أن استئصال عضو منأأما في المس

شخص آلخر قد یسبب أضرار جسیمة للشخص الذي استؤصل منه العضو خاصة 
التیسیر شرعه اهللا عز وجل لرفع الحرج  لكن 2.األعضاء الهامة ولو كان العضو مزدوجا

  .ال لتفاقمه، فأهم ضابط في عملیات نقل األعضاء وزراعتها هو عدم اإلضرار بالمتبرع
  : اإلیثار - 3  

 ءفي سبیل المصلحة العامة شي جل إنقاذ اآلخرینأاإلنسان بنفسه من  تضحیة إن        
جل أأي االقتراع عند الضرورة من  مستهاإجازة إلقاء احد ركاب السفینة باإلیشبه مؤكد 

 رخلو من اضطراتال  كونهارفضه لهذه العملیات  للكن البعض علّ  3.سالمة اآلخرین
كما أن المستقطع منه العضو لم یصبح إنسان . محققة بالشخص المقطوع منه العضو

نه أن لم تظهر في الوقت القریب إال إ عادي فثمة آثار ضارة في استئصال هذا العضو و 
بت نجاح ثإال أن الطب الحدیث أ 4.مع األمد البعید قد تظهر هذه اآلثار جلیة وواضحة

   .كبیر في هذه العملیات
بمعنى  ، 5عملیات نقل األعضاء وزرعها ال تستند إلى نظریة الملكیة یتضح مما سبق أن

وهي أبرز نظریة ب استندو اوٕانما لة ملكیه جسد اإلنسان أعند مس اإلسالمي لم یقف الفقه
الضرورة والتي اعتمدت من طرف فقهاء الشریعة اإلسالمیة لوضع الفتاوى الخاصة 

 .البشریةاألعضاء  وزرع عملیات نقلإباحة ب
 
 
 
 
  

                                                 
 .   239 ص، م2002-ه1423 الصفا،توزیع مكتبة ،  1ط المسلم،منهج  :الجزائري بكر جابر أبو1
 .612المرجع السابق ،ص :أسامة عبد العلیم الشیخ  2
 .99المرجع السابق ، ص : سمیرة عاید الدایات  3
 .636، ص المرجع السابق :أسامة عبد العلیم الشیخ  4
 .89،صالمرجع السابق : الحمامي عمر أبو الفتوح  5
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  :   من السنة-ب
، لمعرفة مدى تالءم هذه األدلة النبویة یتم مناقشة األدلة الشرعیة المعتمدة من السنة     

   . مع موضوع عملیات نقل األعضاء البشریة 
   :تقدیم المساعدة للغیر -1

یحث اإلسالم على مساعدة الغیر من وجد سبیال إلى ذلك وكان باستطاعة فال       
من ثم یمكن مساعدة الغیر بما هو مشروع ، فاإلنسان أمین . یكلف اهللا نفسا إال وسعها

 أعضائه لیس له الحق في التصرف أو التنازل عنها بحریة للغیر فال یباح للطبیب على
یسبب ضررا مؤكدا فیباح استقطاعه في ال إذا كان هذا العضو  إال، عضو أي  استقطاع 

یعتبر تصرفا محرما  على إطالقههذه الحال بقصد العالج أما التصرف في أجزاء الجسد 
   1.حیاةالتهدید نه أمن شنزع عضو كوباطال 

 : التداوي -2

واتخاذ  2على ضرورة البحث عن كل صور التداوى  الحدیث الشریف المسلمین حثّ       
كل أسباب البحث عن الدواء ومن ثم فإن األطباء المسلمین ال بد أن یبذلوا الجهد في 

                                                 
 .612المرجع السابق ، ص: أسامة عبد العلیم الشیخ  1
األصل في التداوي أنه مشروع ، طالما كان فیه حفظ للنفس باعتبارها أحد المقاصد الكلیة في الشریعة وتختلـف أحكـام  2

حـــد وجوبـــا علـــى الشـــخص ، إذا كـــان تركـــه یفضـــي إلـــى تلـــف نفســـه أو أ التـــداوي بـــاختالف األحـــوال واألشـــخاص فیكـــون 
أعضائه أو عجزه أو كان المرض ینتقل ضرره إلـى غیـره كـاألمراض المعدیـة و منـدوبا إذا كـان تركـه یفضـي إلـى ضـعف 

یكون مباحا إذا لم یندرج في الحالتین السابقتین ومكروها إذا كـان  البدن وال یترتب علیه ما سبق في الحالة األولى ، كما 
اصـدره مجمـع الفقـه اإلسـالمي المنعقـد فـي دورة  هـذا مـا. المـراد إزالتهـا بفعل یخاف منه حدوث مضـاعفات أشـد مـن العلـة

مــاي  14إلــى  09ه الموافــق ل 1412ذو القعــدة  12إلــى  07مــؤتمره الســابع بجــدة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة مــن 
. 165، ص  المرجـع السـابق: عبـد القـادر جعفـر انظـرن العـالج الطبـي وأحكامـه ، أبشـ  69/05/07، قرار رقـم 1992
حكـاه النـووي :  المذهب األول: خمسة مذاهب نه ورد أیضا في هذا المجال اختالف مذهبي في حكم التداوي  في أعلى 

حمــد باســتحباب التــداوي وممــا اســتدلوا بــه ألجمهــور  الســلف وذهــب إلیــه جمهــور الشــافعیة وقــال بعــض أصــحاب اإلمــام 
" مــا انــزل اهللا مــن داء إال انــزل لــه شــفاء: "اهللا علیــه وســلم قــال مــاروي عــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه عــن النبــي صــلى 

إذا كـــان یقطـــع بـــزوال المـــرض بالـــدواء ، فتـــرك :" یـــرى أصـــحابه بوجـــوب التـــداوي فقـــال بعـــض الحنفیـــة :  المـــذهب الثـــاني
ن تركـه بقیـد إن أمـر رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم بالتـداوي نهـي عـ: وقال ابن حزم ." التداوي عند خوف الهالك حرام

إن اهللا انــزل الــداء والــدواء ، وجعــل لكــل داء دواء ، :" نــه یوجــب التــداوي وممــا اســتدلوا  بــه قولــه علیــه الصــالة والســالم أ
ذهب أنصـار هـذا المـذهب إلـى أن التـداوي مبـاح وذهـب إلیـه جمهـور الحنفیـة :  المذهب الثالث." فتداووا وال تداووا بحرام 

عن بعض العلماء ومما اسـتدلوا بـه " الجد"حكاه ابن رشد "وى إذا كان یعتقد أن الشافي هو اهللا وقالوا البأس على من یتدا
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لقد حرمت : " ویقول الشیخ عبد السالم السكري في هذا الصدد ، التماس الدواء لكل داء
أعضاء جسم اإلنسان في العالجات الطبیة ومنهم من المذاهب األربعة الفقهیة استخدام 

اآلدمیة ، فكیف بعد هذا یسوغ  ةل ذلك بالكرامومنهم من علّ  تل ذلك بالنجاسة بالمو علّ 
إال أن هناك  1."لقائل مسلم بجواز استخدام األعضاء اآلدمیة في العملیات الجراحیة 

بالمحرمات في حالة عدم  يفي الشریعة تقضى بإباحة التداو " أعلى المصلحتین"قاعدة 
وجود العالج في  األدویة المباحة ، فمصلحة العافیة  و السالمة مقدمة على اجتناب 

 .اإلبل وألبان لدلیل على ذلك أمر النبي صلى اهللا علیه وسلم بشرب أبوالوا 2.المحرمات
   :ضطراراإل_3
اإلباحة قاصرة على اإلنسان و ه لسد رمقه دللمضطر القطع من جس اإلسالم أجاز      

 آخر  نسانإلجسم النفسه لسد حاجاته الشخصیة أما الضرورة هنا فتبیح االنتفاع بأعضاء 
                                                                                                                                                         

بصــاع مــن تمــر ، وأمــر أهلــه أن  فــأمرطیبــة ،  أبــوحجــم رســول اهللا : مــا روي عــن انــس بــن مالــك رضــي اهللا عنــه قــال 
ضل اتكاال على اهللا سبحانه وتعالى ، قـال یرى أصحابه جواز التداوي إال أن تركه أف:  المذهب الرابع. یخففوا من خراجه

وممــا  ." ن كــان تركــه أفضــل فــي بعــض األحــوال ویــدل علــى قــوة التوكــل إ یجــوز التــداوي و : " بــه النــووي وقــال العزائــي 
إنــي اصــرع و : اســتدلوا بــه مــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا أن امــرأة أتــت النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم فقالــت 

اصبر ، فقالـت : إن شئت صبرت و لك الجنة ،  وان شئت دعوت اهللا أن یعافیك ، فقالت : اهللا لي قال أتكشف ، فادع 
یـرى أنصـاره عـدم جـواز التـداوي وذلـك باالتكـال  : لمـذهب الخـامسا" .إني أتكشف فـادع اهللا لـي أن ال أتكشـف ، فـدعا لهـا

انظـر إیمـان مختـار  .عن بعض السـلف" الجد"ن رشد على اهللا سبحانه وتعالى و الرضى بما نزل من بالء ، ذكر ذلك اب
الخالیــا الجذعیــة وأثرهــا علــى األعمــال الطبیــة والجراحیــة مــن منظــور إســالمي دراســة فقهیــة مقارنــة ، : مختــار مصــطفى 

 .100_99، ص  2011طبعة أولى ، لبنان، مكتبة الوفاء القانونیة، 
نه یحرم استخدام األعضاء اآلدمیة في أنه جاء في الفتاوى الهندیة أإلى   المذهب الحنفيأنصار   وفي ذلك ذهب 1

أن اآلدمي ال "  :إلى القول خلیل  ذهب أما المذهب المالكي جاء في جوهر اإلكلیل شرح مختصر.التداوي والمحرمات 
دمي آال تنتهك حرمة  إذ....كل اآلدمي المیت ولو كان كافرا أیجوز تناوله حیا أو میتا  والنص المعول علیه عدم جواز 

ویحرم جزما على الشخص قطعة أي بعض نفسه لغیره من ": جاء في مغني المحتاج :  المذهب الشافعي" .آلخر
ن لم یجد إف: جاء في المغني :  والمذهب الحنبلي.  "ن قطعه لغیره لیس فیه قطع البعض الستبقاء الكلالمضطرین ، أل

ن لم إ ألنه ربما قتله ویكون قاتال لنفسه وال یتیقن حصول البقاء بأكمله و المضطر شیئا لم یبح له أكل بعض أعضائه 
أن یبقي دمیا محقون الدم لم یبح له قتله إجماعا وال إتالف عضو منه مسلما كان أو كافرا ألنه مثله فال یجوز آیجد إال 

 .148المرجع السابق ، ص: محمود احمد طه  نقال عن .نفسه بإتالفه ، وهذا خالف فیه
 .385رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة ، المرجع السابق ، ص : مأمون عبد الكریم  2
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كما أن قاعدة الضرورات تبیح المحظورات ، تطبق بشرط أال یؤدي الفعل إلى ضرر آخر 
  .هللا دون مجاوزةافالتصرف عند الضرورة إنما یكون في حدود ما أحله 

یث رواه البخاري بسنده إلى جندب بن عبد اهللا البجلى عن النبي صلى اهللا في حد وردو  
خذ سكینا فحز به یده ، فما رقا أكان ممن قبلكم رجل به جرح ، فجزع ف": علیه وسلم قال
    2."بادرني عبدي بنفسه فحرمت علیه الجنة : ، فقال اهللا تعالى 1"الدم حتى مات 

فقطع اإلنسان عضو من أعضاءه ، قطع العضو بقصد سد الرمق معنى ذلك عدم إجازة 
فیه خطورة على حیاته ، حیث ینفجر األوردة بالدماء مما یسهم إسهاما رئیسیا في هالكه  

  ."  فما رقا الدم حتى مات" وهذا معنى قوله 
بجواز القطع ال یتفق مع الحفاظ على الجسد اآلدمي ، ": ویقول الزبدیة وبعض الشافعیة

ولیعلم . ل مبادرة اهللا بمعصیة التعدي على كیان ال یملكه ملك الرقبة إال اهللا وحده ب
المضطر أن اهللا تعالى أباح له جمیع المحرمات تیسیرا علیه ، فان لم یجد فلیعلم أن 

 3".مخارج اهللا لم تغلق ، فمن یتق اهللا یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث ال یحتسب 
عني أن یبلغ اإلنسـان حدا إن لم یتناول الممنوع هلك أو قارب والضرورة عند الفقـهاء ت

الهالك أو هي الخوف على النفس من الهالك علما أو ظنا وتطبیقا لذلك تعرض الفقهاء 
إلى أكل اإلنسان المضطر جزء أو عضو من جسد إنسان آخر أو جثته وهي الصورة 

بحد  اءلغداء كضرورة التداوي والغذالمعروفة في زمانهم لالنتفاع بأجزاء اإلنسان فضرورة ا
 4.ذاته وسیلة للتداوي 

لیس بین األحیاء فقط بل حتى من  هناك إجماع فقهي على تأیید هذه العملیات خالصة
الفقه الشرعي المؤید على  اجمع حیث جثت المتوفین وهذا ما سنناقشه في المطلب الموالي

أن یكون العضو قابال للنقل و عدم و مجملها حول ضرورة مجانیة التبرع شروط جاءت في 
  . اإلضرار بالمتبرع وغیرها سوف نتعرض لها الحقا 

                                                 
 .102المرجع السابق ،ص:إیمان مختار مختار مصطفى 1
  .102ص :نفس المرجع  2
  .69المرجع السابق ، ص :حماميال الفتوح أبوعمر  3
  .48صالمرجع السابق،  :ة رو هیثم حامد المصا 4
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  .نقل األعضاء البشریة من جثت المتوفین عملیات : المطلب الثالث

العملیات عدة مسائل فقهیة والمالحظ  أن المؤیدین لهذه العملیات   النوع من اأثار هذ    
أوردوا شروطا واعتمدوها أسانید شرعیة معتمدین على أدلة شرعیة غیر متنوعة مقارنة 
بالنوع األول من هذه العملیات التي سبق التعرض لها وانحصرت المناقشة  في حرمة 

راجع لعدم  ولعل األمر وصیة باألعضاءالمیت ، حكم التداوي بأعضاء المیت ، حكم ال
في النوع  نخطورة الموضوع وحسب رأي الباحثة فالخطورة الكبرى تكمن في هذا النوع أل

األول البد على القائم بالعملیة عدم إلحاق الضرر بالمتبرع والمستقبل معا فالطبیب ملزم 
. حاطة بكل النتائجببدل عنایة وتحقیق نتیجة على أساس التشخیص والفحص الدقیق  واإل

أما في هذا النوع من العملیات  فجل االهتمام یكون للمستقبل ألنه الطرف الحي وهذا ال 
یعني إهمال المتبرع ألنه جثة والدلیل اإلشكالیات التي أثیرت في هذا  الصدد  فظهر 
 االختالف الفقهي حول تحدید الوفاة ، استعمال أجهزة اإلنعاش وحدوده ، الموت  الرحیم

وعلة ذلك الرغبة في االنتفاع األكبر باألعضاء وهنا تكمن الخطورة  وكل هذه اإلشكالیات  
. سیتم عرضها في المبحث الثاني بعد عرض بعض األدلة الشرعیة في هذا الموضوع 

باألعضاء البشریة من جثت المتوفین  ياختلف الفقه اإلسالمي بین مؤید للتداو  من ثم 
  ) .الفرع الثاني( لهذه المسألة استنادا ألدلة شرعیة  ورافض) الفرع األول(

األعضاء البشریة من جثت  وزرع نقل عملیات االتجاه القائل بمشروعیة:الفرع األول  
  .المتوفین

مدارها االستفادة من أعضاء المیت إن المصالح التي تتعلق بمصلحة الحي في       
فإذا كانت  1.مرتبة الضروریات ومرتبة الحاجیات ومرتبة التحسینات: ثالثة رتب  ىعل

                                                 
البد منها في قیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة ، بل :" الضروریاتى معن 1

: "  أما الحاجیات  فهي ." على فساد وتهارج وفوات الحیاة  وفي اآلخرة فوات النجاة والنعیم  والرجوع بالخسران المبین
ضیق المؤدي في الغالب إلى رفع الحرج والمشقة الالحقة یفوت التي یتم اللجوء إلیها من حیث التوسعة ورفع ال

الحرج والمشقة ولكنه ال یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في –الجملة –المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفین في 
وتعطلت المنافع فالحاجیات لم تبلغ فیها الحاجة مبلغ الضرورة بحیث لو فقدت ألختل نظام الحیاة . المصلحة العامة 

تقریر الناس : " ومعنى التحسینات كما قال فخر الدین الرازي رحمه اهللا تعالى هي . وعدمت الضروریات أو بعضها
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؟  رفض المصلحة تحسینیة فال ینبغي الخالف بعدم الجواز سواء أذن المیت قبل وفاته أو
مة لتوفیر مصلحة المحرّ  المیتة حي ، فال یجوز انتهاك حرمال ةمیت كحرمال ةن حرمأل

أما إذا كانت مصلحة الحي  .ففي هذا تعریضا لجثة المیت لالمتهان والعبث بها تجمیلیة
ن حرمة المیت كحرمة الحي وهتكها وقوع في محرم فال ینبغي خرق الحرمة إحاجیه ف

أما إذا كانت ضروریة والضرورة هنا مفسرة . والوقوع في الحرام لمصلحة مكملة لالنتفاع
 1.الضروریة نتفاعاالكلى والرئتین ونحوها من أصول بما تتوقف حیاته علیه كالقلب وال

وحتى إن تحققت الضرورة الشرعیة لنقل األعضاء من جثت المتوفین فالبد لها قیود أي 
ثم  )أوال(نتطرق لألدلة المعتمدة من طرف الفقه اإلسالمي تقدیر الضرورة بقدرها وعلیه 

   .)ثانیا(محاوله مناقشة هذه األدلة 

  .الشرعیةاألدلة : وال أ
نذكر منها ،  مبادئاعتمد االتجاه المؤید لهذا النوع من العمل الطبي على عدة     

تسلیط الضوء على البعض  یتماالضطرار ، رفع الحرج ، اإلیثار  وغیرها من المبادئ و 
  .وفقا لمقتضیات الموضوع) ب(ومن السنة  النبویة ) ا(ن الكریم آمن القر منها 

  . ن الكریمآمن القر   - أ
ن الكریم إلباحة هذه العملیات وفقا لما آتعددت األدلة الشرعیة المستنبطة من القر      

  .ویتم التعرض لذلك تباعاذهب  إلیه علماء الشریعة اإلسالمیة 
  . إباحة المحظور حال الضرورة -1

َم َعَلْیُكُم ٱْلَمْیَتَة وَ  ":تعالىاستدلوا بقوله      ٱلدََّم َوَلْحَم ٱْلِخنِزیِر َوَمآ ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْیِر ٱللَِّه ِإنََّما َحرَّ
َمْت :" قوله تعالى و  2 ." َفَمِن ٱْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفٓال ِإْثَم َعَلْیِه ِإنَّ ٱللََّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ  ُحرِّ

                                                                                                                                                         
األخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب : " اهللا تعالى  وقال الشاطبي رحمه."على مكارم األخالق ومحاسن الشیم 
فالمصالح التحسینیة ال یقع الناس في ضرر . ذلك قسم مكارم األخالق ت ویجمع المدنسات التي تنافها العقول الراجحا

الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في الشریعة :محمد بشیر فلفلي انظر  ".وعنت بتركها وال یلحقهم حرج وال ضیق بفقدها
، ص 2008وم األمنیة ،الریاض ،اإلسالمیة والقانون الجزائري، دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنیة، جامعة نایف للعل

134.  
  .136ص :  المرجع نفس 1
 . 173 اآلیة :سورة البقرة 2



 .األساس الشرعي لعمليات نقـل وزرع األعضاء البشرية: الفصل األول

 

97 
 

ِلَغْیِر الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة  َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما ُأِهلَّ 
 َذِلُكمْ  َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموْا ِباَألْزَالمِ 

 ِفْسٌق اْلَیْوَم َیِئَس الَِّذیَن َكَفُروْا ِمن ِدیِنُكْم َفَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكمْ 
َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدینًا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتَجاِنٍف 

ْثمٍ  ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا َعَلى  :"وقوله تعالى  1".َفِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحیمٌ  إلِِّ
لَّ َطاِعٍم َیْطَعُمُه ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحًا َأْو َلْحَم ِخنِزیٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأهِ 

 ":  أیضاوقال تعالى  2."ِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحیمٌ ِلَغْیِر الّلِه بِ 
َم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما ا َل َلُكْم َما َحرَّ ْضُطِرْرُتْم َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا ِممَّا ُذِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْیِه َوَقْد َفصَّ

ْثٍم َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر : " عالى وقوله ت3."ِإَلْیهِ  َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتَجاِنٍف ِإلِ
إلنقاذ نفس أشرفت  5 هذه اآلیات تدل على إباحة أكل ما حرم في حال الضرورة 4."َرِحیمٌ 

على الهالك وهذا ما أكدته هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة بقرارها رقم 
جواز نقل عضو أو جزء منه من : "ه حیث أقرت باألكثریة  02/11/2014بتاریخ  99

إنسان میت إلى مسلم إذا اضطر ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن اخذ منه وغلب الظن 
وصدر في هذا الصدد فتوى لوزارة األوقاف والشؤون  6."ه فیمن سیزرع فیهنجاح زرع

ن الضرورة في أل ،اإلسالمیة بالكویت بجواز النقل من المیت سواء أوصى بذاك أم ال
أوال من  خذاألإنقاذ الحي تبیح ذلك ویقدم الموصى له في ذلك عن غیره وأفتت بضرورة 

                                                 
 .03اآلیة  :سورة المائدة  1
  .145اآلیة  :األنعامسورة  2
  .119اآلیة  :سورة األنعام  3
  .03اآلیة  :سورة المائدة  4
طي میتة اآلدمي مع تعبد اهللا عز وجل باحترامها لكون مهجة الحي أولى وهذا ما ذهب إلیه الشافعیة حیث أجازوا تعا 5

باالحترام من جثة المیت وقال به ابن العرابي ومن المالكیة شرط تحقق كون ذلك ینجیه ویحییه وهو وجه عند الحنابلة 
ه ، قیاسا على أكل وأجاز الشافعیة أیضا استخدام عظام الموتى في جبر عظم الحي المنكسر إذا لم یكن جبره بغیر 

 نقال عن.المضطر لحم اآلدمي إذا لم یجد غیره وهذا بناء على تحصیل أعلى المصلحتین ، دفعا ألعظم المفسدتین
  .134المرجع السابق ، ص  :محمد بشیر فلفلي

  .107-106المرجع السابق ، ص   :منصور محمد المعایطة   6
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یجب تحقق الضرورة الشرعیة و   1."ره جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غی
 ذیجوز أخ فال ن وجدت وسیلة أخرى كاألعضاء الصناعیةإة حقیقیة ال وهمیة فور ر ض

األعضاء البشریة ونستنتج أیضا مما سبق ضرورة استعمال الوسیلة الممنوعة بالمقدار 
 .توسع فیها ال عدمالمحدد بمعنى 

  :رفع الحرج  -2
ُیِریُد اللَُّه َأْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق : " واآلیات الدالة على ذلك كثیرة كقوله تعالى       

 3."َوَیَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْیِهمْ  : "و قوله تعالى  2." اِإلْنَساُن َضِعیًفا
ومما یدل على هذه القاعدة باعتبارها من أصول الشریعة ما قاله الشاطبي أبو إسحاق 

ما ثبت من مشروعیة الرخص وهو أمر مقطوع به وما علم من دین : "إبراهیم بن موسى 
ن هذا إاألمة ضرورة  ، كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في االضطرار ف

لحرج والمشقة وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق نمط یدل قطعا على مطلق رفع ا
والتكلف والتسبب في االنقطاع عن دوام األعمال ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في 

ومن الفقهاء المؤیدین لمشروعیة هذه العملیات  4."التكلیف ، لما كان ترخیص وال تخفیف 
سید طنطاوي ونصر الشیخ جاد الحق علي جاد الحق والشیخ یوسف القرضاوي ومحمد 

فرید واصل وعطیة صقر ، علي جمعة ، محمد نعیم یاسین ، عكرمة صبري ، مصطفى 
كما انعقدت عدة مجامع  5.الزرقا وعبد الرحمان بن ناصر السعدي وٕابراهیم الیعقوبي 

مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع : فقهیة لتجسید ذلك ، نذكر منها 
الموافق  514- 8رقمجمادى اآلخرة  18- 23لكة العربیة السعودیة من بجدة في المم

والمجلس األوربي لإلفتاء والبحوث والمؤتمر اإلسالمي الدولي  1988فبرایر  11-09ل
                                                 

األعضاء بین األموات دون تفرقة بین النقل من الموتى أو األحیاء كما أقرت ذلك دار اإلفتاء المصریة بجواز نقل  1
  .  141صنفس المرجع ،  انظر. ه06/11/1402في  99فتوى رقم

  .27اآلیة  :سورة النساء  2
  .157سورة األعراف ، اآلیة  3
  .134المرجع السابق ، ص   :محمد بشیر فلفلي  4
  .138المرجع السابق ، ص  :حمد طه أمحمود  5
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م ومجمع البحوث في مصر وهیئة كبار العلماء بالسعودیة  1969المنعقد في مالیزیا 
  1.والكویت ومصر والجزائر نولجان اإلفتاء باألرد

  :من السنة -ب
إلباحة هذه العملیات وفقا لما الشریفة  السنةتعددت األدلة الشرعیة المستنبطة من     

  .ذهب إلیه علماء الشریعة اإلسالمیة ویتم التعرض لذلك تباعا
  :مبدأ الضرورة تبیح المحظور- 1

االضطرار  إباحة أكل المیتة في حالة أكد جمهور السلف من المالكیة والحنابلة       
 عنورد  .ولكن االختالف كان في دخول جثة اإلنسان ضمن المیتة بالنظر إلى حرمته 

ن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ المیت عن المثلة ، أل: " ابن قدامه في قوله 
ن المیت لو بلع مال غیره شق بطنه لحفظ زوال الدنیا أهون على اهللا من قتل مسلم وأل

ومما ذهب إلیه الشیخ الشعراوي في شرح  2."النفس أولى من حفظ المال مال الحي وحفظ 
أمر ملجئ إلى شئ غیر األسباب الكونیة المشروعة كالذي یرید أن یأكل  نهأاالضطرار 

لیستبقي على حیاته فان لم یجد ما یستبقي على حیاته فهو مضطر فیحل له أن یأخذ من 
یأكل من المیتة بقدر الضرورة وال  أيلضرورة غیر ما احل اهللا بالقدر الذي یرفع عنه ا

  .معارض لعملیات نقل األعضاء وزراعتها بنوعیها أنه بالرغم من  3.یشبع 
  :مبدأ اإلیثار -2

جاء عن لجنة اإلفتاء المصریة في فتوى بمناسبة بیان الحكم الشرعي بنقل قلب      
قد امتدح من الصفات الممیزة لإلنسان  اإلسالمي،إنسان میت إلى إنسان حي أن التشریع 

فیمكن اعتبار نقل جزء من  .الحیاةالتضحیة بالنفس في سبیل المصلحة العامة في حال 
                                                 

نقل قرنیة العین  زبجوا 1952حیت صدرت عدة فتاوى أولها فتوى الشیخ محمد حسنین مخلوف مفتي مصر سنه   1
م ث 1973م الشیخ خاطر سنه ث 1966م فتوى الشیخ هریدي سنه ث  1959م فتوى الشیخ مأمون سنه ثخر من میت آل

ومن المجلس الجزائري األعلى  األمواتبجواز التبرع باألعضاء من األحیاء و  1979فتوى الشیخ جاد الحق سنه 
، فقه  على یوسف المحمدي:على محیى الدین القرهداغي بجواز غرس األعضاء، انظر  1972،صدرت فتوى سنه 

  . 495م ، ص2005_ه1426، دار البشائر اإلسالمیة ، 1 ط القضایا الطبیة المعاصرة ،
 . 30محمد عبد اللطیف عبد العال  ، المرجع السابق ، ص  2 
  .31ص : نفس المرجع  3
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األذى  كانت إماطة فإذا ."المیت بعد الموت لمصلحة آخر نوع من التضحیات المحمودة
م جزء من أال یكون ما ینفع الناس في أمور حیاته اإلیمان،عن الطریق شعبة من شعب 

    1.الطریقاإلیمان أكثر من إماطة األذى عن 
استقطاع األعضاء البشریة ونقلها من حي إلى میت  لعملیاتالمؤیدین  استدل وعموما 

كما . إذا لم یجد غیره  جواز أكل المضطر من جثة إنسان میتبومن بینهم الحنابلة 
هیئات متعددة واشترط أنصار هذا الرأي شروطا  نصدرت العدید من الفتاوى المعاصرة م

  :البد من توافرها إلجازة استقطاع األعضاء البشریة من جثت الموتى إلى األحیاء وهي 
ن یخاف على نفسه أأن یكون الشخص المنقول إلیه العضو مضطرا إلى ذلك، ب_1

  .الهالك أو الضرر الشدید إن لم یتداوى بهذا الجزء
 .یتعین النقل عالجا، بحیث ال یوجد ما یتداوى به غیر نقل هذا العضو أن-2

على الضن استفادة المریض من هذا  بأن یقرر النقل طبیب ثقة حاذق بالطب ویغل_3
 .العضو

 .أال یكون العضو من األعضاء التي تحمل الصفات الوراثیة كالخصیة والمبیض_4

أن یكون المأخوذ منه العضو مكلفا وقد أذن بذلك في حیاته،فإذا لم یأذن بذلك اشترط _5
موافقة أهله حتى یتم النقل حینئذ ، وٕاذا كانت الجثة مجهولة ولم تعرف هویتها اشترط 

 موافقة ولي المسلمین 

 عن–أال یترتب على االقتطاع من المیت تمثیل به ، لنهي النبي صلى اهللا علیه وسلم _6
 .بالجثةالمثلة 

 .أن یكون النقل على سبیل التبرع _7
 .ا كانت جثة المیت لمسلم ذأن ال یكون المضطر دمیا أو معاهدا أو مستأمنا ل_8
أن یكون المضطر معصوم الدم ، فلو كان مهدر الدم لم یجز االنتفاع بأعضاء _9

 .اآلدمي المیت 
  .من المفسدة التي اقتضت حظرهل العضو أعظم قأن تكون المصلحة المترتبة على ن_10
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أن یكون استقطاع العضو بعد تحقق الوفاة فعال ، فالبد أن یكون المنقول منه _11
العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحیاة حتى ال یفضي إلى تعجیل قتل إنسان ال 

ة وعلى هذا جاءت فتوى األزهر الشریف ودار اإلفتاء المصری 1.زالت تنبض فیه الحیاة
وهیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة والمجلس اإلسالمي بالجزائر والتي أجمعت 
كلها على إباحة استخدام أعضاء الموتى لمداواة األحیاء وٕانقاذ حیاتهم ویشترط إلباحة نقل 

ضرورة موافقة المیت أثناء حیاته  بالتبرع بعضو من : وزراعة األعضاء من المیت شرعا 
بعد وفاته ، موافقة أهل المیت ألنهم یتوارثون الجثة بعد الوفاة ، موافقة ولي أعضائه  

التعرض  وسیتم 2.األمر إذا كان المتوفى مجهول الهویة ، أن یكون التبرع دون مقابل
بالتفصیل لهذه الشروط من الناحیة الشرعیة خصوصا شرطي التحقق من الوفاة و حكم 

باعتبارهما الشرطان الجوهریان  البشریة قبل الوفاة الشریعة اإلسالمیة بالوصیة باألعضاء
  .ن ما تبقى من الشروط ینطبق على النوعین معاأل
 : مبدأ التداوي- 3
ن إف ،نعم" :قالیا رسول اهللا أنتداوى ؟  :فقالء أعرابي جا :شریك قالعن أسامة بن      

وسئل النبي صلى اهللا ." اهللا لم ینزل داء إال انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله
نتقیها ، هل ترد من قدر  رایت أدویة نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقىا: " علیه وسلم 
اهللا سبحانه وتعالى قدر لنا  أنومعنى الحدیث ."  هي من قدر اهللا : قال . اهللا شیئا 

المرض والشفاء عن طریق تسخیر أسباب الشفاء ومن كتب له الموت فاهللا سبحانه 
َنْفًعا ِإالَّ َما َشاَء ُقْل َال َأْمِلُك ِلَنْفِسي َضرا َوَال : " اب لقوله تعالى تجل كأوتعالى جعل لكل 

   3."اللَُّه  ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل  ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفَال َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َیْسَتْقِدُمونَ 
: واعتمد المؤیدین لعملیات نقل األعضاء وزراعتها على القواعد الفقهیة المعروفة وهي 

الضرر یزال بالضرر األخف ،الضرر األشد یتمثل في بقاء اإلنسان عرضة للمرض 
من أجزاء المیت لعالج  جزءخذ أـالشدید والهالك المتوقع والضرر األخف یتمثل في 
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حكم جواز شق بطن األم في حالة االحتضار أو اإلنسان الحي وبناء على ذلك جاء 
    الستخراج الجنین الحي أو ترجى حیاته ومن جواز شق بطن اآلدمي بعد وفاته هاموت
  .مال ابتلعه حال حیاته  جستخراإل

  : مناقشة األدلة الشرعیة: ثانیا 
لعملیات نقل  على األدلة المعروضة سابقا من طرف المعارضین عتراضاإل تم     

وعلى رأسهم الشیخ متولي الشعراوي ، عبد الرحمان العدوي وعبد الرحیم  البشریة األعضاء
ومن ) ا(ن الكریم آالشرعیة من القر  من خالل األدلة تقدم مناقشة ما ویتم ،السكري وغیرهم 

    . )ب(السنة النبویة 
  :الكریم  نآمن القر -ا

  .یتم مناقشة األدلة الشرعیة السالف ذكرها      
  :المحظورمبدأ الضرورة تبیح  - 1

توافر الضرورة العالجیة بعد  البشریة هوال شك أن الشرط األساسي لنقل األعضاء       
استنفاد كل الطرق العالجیة أي الضرورة القصوى وفي هذا النوع عنصر الخطر على 

. بها  حیاة المتبرع غیر موجود لكن مع ذلك البد من احترام جثة المتوفى وعدم التمثیل
ن هذا من باب ضرورته أل أواستئصال عضو ویتضح فیم بعد عدم فاعلیته  صحفال ی

   ."بهالم آمر    مثلهإنكم ستجدون  ": التمثیل بالجثة لقوله صلى اهللا علیه وسلم 
عم من اإلباحة أو الوجوب ، أوبالرجوع إلى اآلیات الكریمة المذكورة سابقا فإن رفع اإلثم 

فقد یكون تناول المضطر لهذه الحرمات مباحا وقد یكون واجبا إذا خشي على نفسه 
الهالك واعترض على هذا الدلیل أن اآلیات تذكر محرمات ذكرت على سبیل الحصر 

 :" بقوله تعالى ى ذلكویمكن الرد عل1.وهذا یفید إثبات ما جاء في الخطاب وینفي ماعداه
لَ  َوَقدْ  بمعنى أن الضرورة لسائر  2". ِإَلْیهِ  اْضُطِرْرُتمْ  َما ِإالَّ  َعَلْیُكمْ  َحرَّمَ  مَّا َلُكم َفصَّ

 .المخلوقات
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  : رفع الحرج  - 2
إن في نقل العضو من جسم المتوفى إلى جسم إنسان حي فیه تكریم للمیت حسي     

ن العضو المنقول یبقى في جسم إنسان مسلم یستعین به على طاعة الحسي أل ومعنوي
رج عن جر وثواب ألنه فّ أاهللا ومرضاته بدال من أن یصبح في التراب أما المعنوي ففیه 

   1.مسلم كربه
  :من السنة -ب
 مبدأي اإلیثارإباحة المحظور حال الضرورة لذا نكتفي بمناقشة تمت مناقشة     

  .يوالتداو 
  :اإلیثار مبدأ -1
العملیات  ا النوع منذشد الحاالت وفي هأالمعلوم ، أن التبرع ال یكون إال في      

ضرر علیه وهو بذلك یقدم منفعة جلیلة لغیره  المتبرع عند ایصائه بالتبرع قبل وفاته ال
ووجه االعتراض أن اإلیثار ال یكون مشروعا إال إذا كان تصرفا . ابتغاء مرضات اهللا 

  .عز وجل وجسم اإلنسان یرد علیه حقان حق هللا وحق للعبد بحق اهللا 
ویمكن االستدالل بحادثة وقعت في إحدى الغزوات ، حیث طلب إحدى الجرحى من  

إخوانه جرعة ماء ، فلما جئ له به سمع صوت جریح آخر یطلب الماء فقال الساقي 
قدح من الماء وهو  اذهب به إلیه لعله أحوج إلیه مني وبینما یحاول هذا األخیر تناول

یعاني سكرات الموت ، إذ به یسمع صوت جریح ثالث  ینادي ، فیقول للساقي اذهب إلى 
فلما ذهب الساقي إلى الثالث وجده قد توفي شهیدا ثم عاد إلى الثاني واألول . صاحبي 

ألیس في هذه الحادثة دالله على اإلیثار وحب الغیر   2.التوالي فوجدهما متوفیان  على
إلى درجة تفضیله عن نفسه وهو في حالة هالك وعملیات نقل األعضاء من بین شروطها 
عدم إلحاق الضرر بالمتبرع ، فال ینزع عضو بشري على من كان في حالة احتضار أو 

  .لم تثبت حالة وفاته 
  : مبدأ التداوي -2
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: الحنابلة بقول العالمة ابن قیم الجوزیة  الرأي ما ذهب إلیه اعترض على هذا     
ال یجوز :" كما یقول العالمة البهوتي  ."المعالجات بالمحرمات قبیحة عقال وشرعا"

ال تتداووا :" لقوله صلى اهللا علیه وسلم ." فیه مسكر بشيءمحرم أو  بشيءالتداوي 
وجود دلیل شرعي قاطع بعدم إجازة نقل  نتفاءال أن بعض العلماء أجازوا ذلك إلإ." بمحرم

من المحرمات من بینهم الشیخ عبد اهللا المشد الذي ذهب إلى إجازة  واعتبارها ءاألعضا
إنشاء بنوك للتبرع بالكلى بهدف إنقاذ العدید من المرضى بالفشل الكلوي المنتشر حالیا 

ا المنع في حالة أیضا الشیخ القرضاوي وأورد حالة یجوز فیه أكده وهذا ما 1.بمصر 
فاإلسالم یحث على التداوي والبحث عن  2.التعدي لغیر مصلحة راجحة أو لغیر حاجة 

كل األسالیب العالجیة والتبرع بالعضو ال یكون إال بعد استنفاذ كل الطرق العالجیة وعدم 
   .الصناعیة وتحقق الضرورة الشرعیة فاعلیة حتى األعضاء 

  .المتوفینبعدم مشروعیة نقل األعضاء من جثت االتجاه القائل : الفرع الثاني
معظم األدلة التي اعتمدها فقهاء الشریعة اإلسالمیة في اعتراضهم على نقل      

عدم التمثیل بالجثة فاإلنسان مشمول  انحصرت فياألعضاء البشریة من جثت المتوفین 
تداوي  البشریة نقل األعضاء وبالحرمة حیا ومیتا ، ملكیة اهللا تعالى لإلنسان حیا ومیتا 

   .)ثانیا (األدلة الشرعیة ةناقشمثم  )أوال( لألدلة الشرعیةتعرض یتم ال .بمحرم 

  .األدلة الشرعیة : أوال 
مستمدة  شرعیة أدلة لهذا النوع من العمل الطبي على عدة المعارضاعتمد االتجاه     

  .لها تباعا یتم التعرض )ب(النبویة  والسنة )ا(الكریم  نآمن القر 
  : الكریم آنمن القر -ا
لف األدلة الشرعیة المعتمدة من طرف هذا االتجاه عن سابقه حیث انحصرت تلم تخ     

 : كاآلتيلجسده وهي  اإلنسانفي حرمة جثة اإلنسان وعدم ملكیة 
 
  

                                                 
 .140المرجع السابق ، ص  :حمد طه أمحمود  1
  .141ص  ،المرجع السابق نفس 2



 .األساس الشرعي لعمليات نقـل وزرع األعضاء البشرية: الفصل األول

 

105 
 

  :حرمة جثة اإلنسان -1
واألكل منه یعد انتهاكا لحرمته ولو في حاله  ةیرى هذا االتجاه أن للمیت حرم    

 .ومعنى ذلك عدم دخول اإلنسان المیت في عموم المیتة بالنظر إلى حرمته الضرورة
ْمَنا َبِني آَدمَ : " واستدلوا بقوله تعالى  اآلیة الكریمة على تكریم اهللا  وتدل 1 "..... َوَلَقْد َكرَّ

لإلنسان فلقد خلقه في أحسن صورة وسخر له ما في األرض جمیعا ونزع عضو منه بعد 
َوَال َیْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا  :"وتم االستدالل أیضا بقوله تعالى  2.موته یتنافى مع هذا التكریم

وضرب  3."ا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحیمٌ َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َیْأُكَل َلْحَم َأِخیِه َمْیتً 
"  َفَكِرْهُتُموهُ  "ن أكل المیتة حرام وكذا الغیبة حرام في الدین وفي قوله تعالى هذا المثل أل

السید وفي هذا الموضوع أكد  4.تا فكذلك اكرهوا غیبتهیأي فكرهتم أكل لحم أخیكم م
ن اإلسالم یحافظ على أجساد إ:" السابق بقوله  مفتي الجمهوریة المصریةالطنطاوي 

الموتى فقد نهى الرسول الكریم عن كسر عظام المیت ألنه ككسره حیا فالمیت له حرمة 
كحرمته حیا وٕاخراج عضو المیت مثل العین أو القلب أو الكلیة اعتداء علیه وذلك غیر 

  5".جائز شرعا 
  :ملكا له جسد اإلنسان لیس -2

بمعنى أن اإلنسان  6..."َوَال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ  : "سند هذا الرأي قوله تعالى        
أمین على جسده ، مطالب بالمحافظة علیه مما یهلكه الن المالك الحقیقي هو اهللا عز 

قاءه بربه ؟ ولماذا لماذا یؤخر المرء ل ":وجل وأضاف الشیخ الشعراوي رحمه اهللا بقوله 
یرید أن یأخذ من غیره ما لیس له حق وما ال یحق لهذا الغیر أن یتصرف فیه ، فاألفضل 

اإلنسان ال یملك  نأ -لشعراوياالشیخ متولي احمد - أیضاویرى  7".ترك األمور لطبیعتها 
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التصرف في جسده ال في حال حیاته أو مماته وكذلك ورثته أو غیرهم ال یملكون ذلك 
فمن ال یملك جسده وهو حي فمن  ،ومن یملك حق التصرف هو الخالق سبحانه وتعالى

وجاء في هذا األمر فتوى الدكتور فرید واصل مفتي . باب أولى عدم ملكه وهو میت 
نسان نفسه لیس مرخصا له التوصیة بنقل أعضائه الن جسده لیس إن اإل:"الجمهوریة 

ملكا له بل هللا وال یجوز له استئصال جزء من جسده إال إذا كان هذا الجزء قابال للتعویض 
 اإلنسانا هفالروح ال یملك واألعضاء،اهللا خلق الروح  إن  1."أو التجدید كالدم واألنسجة 

كتاب أو لم یرد دلیل من إذ  الشرعفله حق التصرف فیها حسب ضوابط  األعضاء أما
  2.اإلباحة لذلك، فاألصسنة یحرم 

  :من السنة -ب
  :وهي كاألتي المعتمدة من طرف هذا االتجاهاألدلة الشرعیة عرض یتم      

  :جثة اإلنسان ب ةالمثل حرمة - 1
، تعذیب المقتول بقطع أعضائه وتشویه خلقه قبل أن یقتل أو بعده  ةیقصد بالمثل     

ا الفریق في تعامل الرسول الكریم مع ذیستند هو 3.ومثال ذلك ، جذع األنف أو األذن 
وسرعه  قتلى األعداء في الحرب ، فكان علیه الصالة والسالم یأمر بعدم التمثیل بجثتهم

   .مواراتها التراب
والمالكیة والشافعیة في وجه و أكثر الحنابلة والظاهریة والزبدیة  ذهب إلى ذلك الحنفیةو 

دمي میت ، كما أفتى بهذا الرأي بعض العلماء آتخریجا عن قولهم بعدم جواز األكل من 
نهى النبي صلى اهللا :" نه قال أو ما روي عن عبد اهللا بن یزید األنصاري المعاصرین 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا   4."علیه وسلم عن النهبة و المثلى 
                                                 

 .  127المرجع السابق ، ص   :نسرین عبد الحمید نبیه  1
  ،، دار البشائر اإلسالمیة1ط  فقه القضایا الطبیة المعاصرة ، :على یوسف المحمدي ،  على محیى الدین القرهداغي 2

 . 493م ، ص2005_ه1426
 .28ص  المرجع السابق ،:محمود عبد اللطیف عبد العال  3
أحكام جرائم االعتداء على األموات وعقوبتها بین الشریعة اإلسالمیة والقانون  :محمد بن سلیمان عبد اهللا العمرو  4

-ه1425 ،الوضعي ، كلیة الدراسات العلیا ، قسم العدالة الجنائیة ،  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض
  .48،صم 2004
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ووجه الداللة تحریم نقل العضو من  ."كسر عظم المیت ككسره حیا :" علیه وسلم قال 
المیت والمناسبة التي قیل فیها هذا الحدیث أن رسول اهللا رأى حفارا یحفر قبرا أراد كسر 

ال : " صلى اهللا علیه وسلم  فقال النبي .عظمة ساق دون أن تكون له مصلحة في ذلك 
ذهب إلیه أیضا كل من هذا ماو  1." ن كسرك إیاها میتا ككسرك إیاها حیا إتكسرها ، ف

محمد صالح العثمانیین وعبد اهللا بن الصدیق الغماري رحمهم اهللا جمیعا ودلیلهم في ذلك 
بقطع  نه لیس له حق المثلة بجسمه أوأن كان متسلطا على نفسه إال إ أن اإلنسان و " :

  2".ن كان بواسطة طبیب ورضاه فهو مثلة غیر جائزة إ عضو من أعضائه و 
  : التداوي باألعضاء البشریة من قبیل المحرمات- 2

 3".ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء ": جاء في ذلك قوله علیه الصالة والسالم        
اإلنسان في عالج غیره ومن هذه المحرمات حسب رأي بعض العلماء، استخدام أعضاء 

لقد حرمت المذاهب الفقهیة : " من الناس ویقول في ذلك الشیخ عبد السالم السكري 
استخدام أعضاء اإلنسان في العالجات الطبیة ومنهم من علل ذلك بالنجاسة بالموت 
ومنهم من علل ذلك بالكرامة اآلدمیة فكیف بعد هذا یسوغ لقائل مسلم بجواز استخدام 

  4 ."لبشریة في العملیات الجراحیة األعضاء ا
فأساس االعتراض یرجعنا إلى الدلیل األول وهو حرمة جسم اإلنسان سواء حیا أو میتا 
وأضاف ابن حزم أن اهللا حرم من المآكل والمشارب من خنزیر أو صید حرام أو میتة أو 

 ماعدادم أو لحم سبع طائر أو ذي أربع أو حشرة أو خمر فهو كله عند الضرورة حالال 
وما یقتل من تناوله فال یحل ذلك أصال ال بضرورة وال بغیرها واستدل بما  دمآلحوم بني 

لما كان یوم :" یع إلى سعد بن هشام بن عامر عن أبیه ، قال روي عن عبد اهللا بن رب
ذكر لنا انس بن مالك أن رسول اهللا صلى : قال . حد أصیب من أصیب من المسلمین أ

                                                 
 .28، ص  المرجع السابق :محمد عبد اللطیف عبد العال  1
 .49المرجع السابق ، ص : یمان عبد اهللا العمرومحمد بن سل 2
 .1038صحیح البخاري ، المرجع السابق ، ص   3
 .144المرجع السابق ، ص  :حمد طه أمحمود  4
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اهللا علیه وسلم أمر یوم بدر بأربعة وعشرین رجال من صنادید قریش فدفنوا في طوى من 
 1." طواء بدر خبیث ومخبث أ
ما كرمه اهللا تعالى  هانةإأن سبب استثناء لحوم البشر إنما لعدم  هذا الحدیثوالمراد من  

ووجوب تعجیل الدفن و نزع العضو من جسم اإلنسان متوفى  لنقله آلخر فیه نوع من 
  .المثلة وتشویه الخلقة وهو منهي عنه

  .مناقشة األدلة الشرعیة: ثانیا 
و السنة النبویة ) ا(ن الكریم آسواء من القر  مناقشة ذلك یتم، عیةبعد عرض األدلة الشر    

  ).ب(

  :  الكریم نآمن القر -ا
  .یتم مناقشة األدلة الشرعیة السالف ذكرها     

  :جثه اإلنسانحرمة  -1
م أخذ منه العضو بكل ث آخر إنقاذ شخصبفي حیاته  رضيإذا كان الشخص قد       

 2.إلى أن الضرورات تبیح المحظوراتإضافة في النهي  هذا فال یدخل، هانةإاحترام ودون 
 ةن حرمفي حالة االضطرار أل المیت جسد وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز األكل من

قل من أالمیت والمفسدة المترتبة على األكل من الجثة  ةاإلنسان الحي أعظم من حرم
نقل األعضاء  حول الطبیةوجاء في الندوة الفقهیة  3.مفسده حیاه المشرف على الهالك

حي تتوقف حیاته على ذلك  إلىیجوز نقل عضو من میت  :"من جسد المتوفین بأنه
ت أو ورثته بعد المی یأذن أنوظیفة أساسیة فیه على ذلك بشرط  ةتتوقف سالم أوالعضو 

      4."بشرط موافقة ولي المسلمین إن كان المتوفى مجهول الهویة أو ال ورثه لهو  موته
دعت الضرورة إلیها ، كما هو الشأن في التبلیغ عن  إذاأما عن الغیبة مكروهة ومباحة 

والمریض ال یأكل العضو المنقول إلیه فكذلك األكل من المیت مباح للضرورة  .الجرائم
                                                 

 .71-70المرجع السابق ، ص :عمر أبو الفتوح الحمامي  1
 .494المرجع السابق ،ص:  على یوسف المحمدي،على محیى الدین القرهداغي  2
نقل األعضاء البشریة  بین الطب والشریعة والقانون ، سلسلة المائدة الحرة ، بیت  مقال عن: عبد اللطیف همیم  3
 .73،ص  بدون سنة  ، لحكمةا
 .     296،القاهرة ، المكتبة التوفیقیة ، بدون سنة ،ص 4جموسوعة فتاوى معاصرة ،  :عماد زكي البارودي  4
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: " مادام مصیره األرض واالختالط بعناصرها لقوله تعالى 1،وٕانما یستفید منه إلى حین
    2."َلْلَنا ِفي اْألَْرِض َأِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِدیٍد  َبْل ُهْم ِبِلَقاِء َربِِّهْم َكاِفُرونَ َوَقاُلوا َأِإَذا ضَ 

  :جسد اإلنسان لیس ملكا له  -2 
اعتبار جسد اإلنسان ملكا له وبالتالي جواز  إلىإن أساس الخالف الفقهي یرجع     

الشیخ  وأجاب التصرف فیه أو ملكا هللا عز وجل وبالتالي أمانة یمنع التصرف فیه
إن تبرع اإلنسان إنما :" القرضاوي عندما سئل عن إجازة التبرع باألعضاء البشریة وقال 

غیره ممن یحتاج إلیه، یجوز فیم یملكه فكما یجوز لإلنسان التبرع بجزء من ماله لمصلحة 
فكذلك یجوز له التبرع بجزء من بدنه لمن یحتاج اله والفرق بینهما ، أن اإلنسان یجوز له 

 الرأين هذا أوصدرت بش 3...." التبرع بماله كله ولكن في البدن الیجوز التبرع ببدنه كله 
مانع من فال : " عن لجنة فتوى باألزهر الشریف بقولها  روى شرعیة ومما صداعدة فت

باإلضافة إلى الضوابط الشرعیة  ."ریم حذلك حیث ال یوجد دلیل یعتمد علیه في الت
لم یأذن  وٕاذاأن یأذن المعطي بذلك قبل وفاته " :وهى الواجب توافرها حسب هذه اللجنة

المعطي قبل وفاته جاز ألولیائه اإلذن لعدم وجود دلیل على المنع وال یشترط ذلك بالنسبة 
للجثث المجهولة استنادا إلى أن ولي األمر ولي من ال ولي له وأال یكون المنتفع بجزء من 

  4".المیت مهدر الدم كالمرتد عن اإلسالم أو الزاني أو القاتل للغیر ظلما 

  :  من السنة -ب
  .السالف ذكرها المستمدة من السنة النبویة مناقشة األدلة الشرعیة یتم      

   : بجثه اإلنسان حرمة المثلة -1
خذ عضو من میت وٕانما التشنیع والتشویه والدلیل أن أإن المقصود من المثلة لیس       

مال ابتلعه في حیاته أو اتخاذ عظم میت لجبر  خراجالستالفقهاء أجازوا شق بطن المیت 
حرمة الحي أعظم حرمة من  كما أن   .5عظم إنسان حي إذا استدعت الضرورة ذلك 

                                                 
 .34المرجع السابق ،ص : محمود عبد اللطیف عبد العال 1
 . 10اآلیة : ةسوره السجد 2
  .144المرجع السابق ، ص :محمود احمد طه  3
  .135ص  :المرجع نفس   4
 .670المرجع السابق ، ص   :أسامة عبد العلیم الشیخ  5
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فإنقاذ حي یصارع الموت فیه تكریم للمیت  نهدببالمیت وما تقتضیه من عدم المساس 
إذا "مجال تطبیق القاعدة الفقهیة  وهنا یأتي. ببقاء عضو من أعضائه ینتفع به إنسان حي

إن عملیات نقل  ضف إلى ذلك، 1."ن فات األدنىإ تعارضت المصالح قدم األعظم و 
 شرعیةلیس فیها مثلة بالجثة ألنها ال تتم إال بضوابط  البشریة من المتوفین األعضاء
  .ا للفتاوى الشرعیة دقیقة طبق

  :التداوي باألعضاء البشریةحرمة  -2
فقهاء الشافعیة تناول معصوم الدم المیت كغداء في حالة الضرورة وهذا یمتد إلى  أباح    

ٕاذا و   2.حالة االستشفاء به كدواء إذ أن االنتفاع به كدواء أكرم له من االنتفاع به كغداء
ونقل العضو من إنسان میت إلى حي جائز  كانت الشریعة اإلسالمیة قد أمرتنا بالتداوي

                                                                           3."بإذن اهللا ألكل داء دواء فإذا أصیب دواء داء بر ": ومشروع لقوله صلى اهللا علیه وسلم 
تجاه ومسایرة لإل معارضةبعد مناقشة األدلة الشرعیة المؤیدة وال وخالصة هذا المبحث

" الفقهي المعاصر الذي أباح عملیات نقل وزراعة األعضاء إعماال بالقاعدة الشرعیة 
عن كل  دطالما توافرت الضوابط والشروط التي تضمن االبتعا" الضرر ال یزال بالضرر 

والدلیل األرجح . شبهة یمكن أن تخرج عملیات نقل وزرع األعضاء عن نطاق المشروعیة 
مبدأ رجحان المصلحة والموازنة بین ما یصیب المانح من أضرار وما سیعود على  هو

وهي أشبه بنظریة الضرورة في  أي قاعدة الضرورات تبیح المحظوراتالمتلقي من فوائد 
    .القانون الوضعي

  .األعضاء البشریة وزرع نقل تالضوابط الشرعیة لعملیا:  المبحث الثاني
ه بلة نقل األعضاء وزرعها ، نالحظ أن هناك شـأبعض عرض األدلة الشرعیة لمس     

من جثت  وأإقرار من طرف فقهاء الشریعة اإلسالمیة بجوازها سواء فیم بین األحیاء 
                                                 

، دار الجامعة الجدیدة ، مصر  واإلباحةالبشریة بین الحظر  األعضاءنقل وزراعة  :السید عبد السمیع  مةاأس  1
 .32،ص 2006،
كله ، ألنهما غیر معصومین ، وله قتل أوقتل حربي بالغ و  كله ،أوله قتل مرتد و : " وهذا مماورد  في مغنى المحتاج  2

ن قتلهم مستحق وٕانما الزاني المحصن والمحارب ، وتارك الصالة ومن علیه قصاص وان لم یأذن اإلمام في القتل أل
  .32ص  :المرجع  نفس.."  اعتبر إذنه في غیر حال الضرورة تأدبا معه 

  .32ص :نفس المرجع  3
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ال تترك األمور على إطالقها  حتىالمتوفین ومع ذلك البد من توافر ضوابط شرعیة 
والدلیل على ذلك الفتاوى الشرعیة المؤیدة لهذه العملیات وعلى أساسها سیتم مناقشة 

 )المطلب األول(فیم بین األحیاء  نقل وزرع األعضاء البشریة تلعملیا الضوابط الشرعیة
 المطلب( من جثث المتوفین نقل وزرع األعضاء البشریة تلعملیا الضوابط الشرعیة

  . )الثاني

  .نقل وزرع األعضاء البشریة فیم بین األحیاء تالشرعیة لعملیا الضوابط:المطلب األول 

  اإلسالمیةالشریعة  فقهاءغلب ألف الفتاوى الشرعیة ، اشترط مخت ةمن خالل مراجع     
أما باقي الشروط  )الفرع األول( للنقل ومجانیة التبرع العضو قابالضرورة أن یكون 

األخرى فهي تختلف باختالف موقع الفرد أو الشخص من عملیة نقل أو زرع العضو 
شرعیة خاصة بالمتبرع وشروط خاصة بالمستقبل وأخرى بالطبیب القائم  بمعنى شروط
 .)الفرع الثاني(بهذه العملیة 

  .الضوابط الشرعیة العامة :الفرع األول
فیها الفقه اإلسالمي بعد إباحته لعملیات نقل األعضاء  من بین الضوابط التي اتفق     

ن كان الشرط األخیر فیه إ و  )ثانیا(ومجانیة التبرع )أوال(وزراعتها، قابلیة العضو للنقل
هب البعض إلى إجازة بیع األعضاء البشریة تحت غطاء تعویض عن ذاختالف ، حیث 

م اإلنسان من قبیل األموال أم تبرع وسنناقش هذه الفكرة حتى ال نتناقض مع فكرة أن جس
ا إلى ضرورة إخراج جسم اإلنسان من دائرة المعامالت نوالتي سبق التطرق الیها وتوصل ال

عدم باإلضافة إلى ضابط . ثر سلبا على عملیات نقل ألعضاء وزراعتهاأالمالیة وٕاال 
  . )ثالثا( التبرع باألعضاء التناسلیة الحاملة للصفات الوراثیة

   .للنقل لأن یكون العضو قاب :أوال
یقصد بذلك أن یكون العضو من األعضاء القابلة للنقل وال تتوقف علیها حیاة      

صلى اهللا لقوله    بهذا الشخص اإلضرارالشخص المتنازل عن العضو ألن ذلك من شأنه 
مطالب بالحفاظ على صحته لقوله علیه  فاإلنسان» .ال ضرر وال ضرار: "علیه وسلم

ألم نصح لك : أول ما یسأل عنه العبد یوم القیامة من النعیم أن یقال :" الصالة والسالم 
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بشأن انتفاع  اإلسالميجاء في فتوى مجمع الفقه  مماو  1."جسدك ونروك بالماء البارد؟
محل البحث استفادة  االنتفاع الذي هو، أن 2آخر حیا أو میتا إنسانبأعضاء جسم  إنسان

دعت إلیها ضرورة المستفید الستبقاء أصل الحیاة أو المحافظة على وظیفة أساسیة من 
  . وظائف الجسم كالبصر ونحوه على أن یكون المستفید یتمتع بحیاة محترمة شرعا

حي یعطل زواله وظیفة أساسیة في حیاته  إنسانیحرم نقل عضو من  من الشروط أنو 
مة أصل الحیاة علیها كنقل قرینة العینین كلتیهما أما إن كان النقل وٕان لم تتوقف سال

   .یجوز ذلك إال في حالة النقل من میت إلى حي الیعطل جزء من وظیفة أساسیة ف
الصادر عن األزهر الشریف موضوع نقل " بیان للناس" وجاء أیضا مما لخصه كتاب 

الجزء    منه حیا ، فإن كان  األعضاء تحت هذا العنوان موجزا أنه إذا كان المنقول
أي سواء أذن فیه المنقول منه  حراما مطلقاالمنقول بفضي إلى موته مثل القلب كان النقل 

 .وكالهما حرام حق انتحارا وٕان لم یأذن كان قتال للنفس بغیر أم لم یأذن ألنه إن أذن كان
لم یكن الجزء المنقول مفضیا إلى موته على معنى أنه یمكن أن یعیش بدونه فینظر  وٕاذا

إن كان فیه تعطیل له عن واجب أو إعانة على محرم كان حراما وذلك كالیدین معا 
                                                 

سنة مختصر زار المعاد في هدي خیر المعاد ، دار الكتاب العربي ،  :محمد بن عبد الوهاب عن ابن قیم الجوزیة 1
  .225-224م ، ص1115-ه 1206

ومنـه مـا ال   فـي الجسـم مـا یقـوم بوظیفـة أساسـیة   وأما مـا ال تتوقـف علیـه الحیـاة فمنـه :" القرضاويومما جاء قي رأي 2
والمورثــات الشخصــیة   مــا لــه تــأثیر علــى األنســاب  كالــدم ومنــه مــا ال یتجــدد ومنــه  مــا یتجــدد تلقائیــا  ومنــه  بهــا یقــوم 
یجـوز   مـن ذلـك مـن أجـل ذلـك  ه علـى شـيءمـا ال تـأثیر لـ  ومنـه. كالخصیة والمبیض وخالیا الجهاز العصبي   العامة

ویراعـى فـي ذلـك   آخر إن كان هذا العضـو یتجـدد تلقائیـا كالـدم والجلـد إنسانحي إلى جسم  إنساننقل العضو من جسم 
كمـــا ال یجـــوز االســـتفادة مـــن جـــزء مـــن العضـــو الـــذي . وتحقـــق الشـــروط الشـــرعیة   كامـــل األهلیـــة  اشـــتراط كـــون البـــاذل

یحـرم  .ة مرضیة لشخص آخر كأخذ القرنیـة مـن العـین إلنسـان مـا عنـد استئصـالها لعلـة مرضـیة استأصل من الجسم لعل
یعطــل   یحــرم نقــل العضــو مــن إنســان حــي. مــن اإلنســان الحــي إلــى إنســان آخــر   نقــل عضــو تتوقــف منــه الحیــاة كالقلــب

وینقســـم   إنســـان آخـــر ونقـــل العضـــو مـــن جســـم إنســـان حـــي إلـــى جســـم .تتوقـــففـــي حیاتـــه وٕان لـــم   زوالـــه وظیفـــة أساســـیة
وقـد   فردیـا  أما ما تتوقف علیه الحیـاة قـد یكـون .علیهوما ال تتوقف   في هذه الحالة إلى ما تتوقف علیه الحیاة  العضو

المرجـع السـابق،  :محمـد المقصـود حسـن داود انظـر ." .والـرئتینوالكبـد والثـاني الكلیـة   فـاألول كالقلـب فردي،یكون غیر 
 .452ص
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سبال غیر مشروعة وفي هذه والرجلین معا ، بحیث یعجز عن كسب عیشته أو یسلك 
   1.الحالة یستوي اإلذن وعدم اإلذن فیصیر قطع العضو ونقله محرما 

  .مجانیة التبرع :  ثانیا
لمقابل وجود في مجال نقل األعضاء بین األحیاء البد أن تكون مجانیة بمعنى ال       

ْمَنا َوَلَقدْ :" تعالى التي منحها اهللا إیاها مصداقا لقوله  اإلنسانكرامة لمادي وهذا حفاظا   َكرَّ
وجعل التبرع مادي ینفي هذه الكرامة وهذا ما أیدته معظم الفتاوى الشرعیة  2". آَدمَ  َبِني

 اإلسالميالصادرة عن مجمع الفقه   ل ذلك ما جاء في الفتوىاالصادرة عن الفقهاء ومث
ن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بیانها إ:" السابق ذكرها بقولها 

للبیع  اإلنسانأعضاء  إخضاعبوساطة بیع العضو إذ ال یجوز   مشروط بأن ال یتم ذلك
على العضو المطلوب عند  بذل المال من المستفید ابتغاء الحصول أما.بحال ما 

   3".ونظر فمحل اجتهاد المأخوذ منه العضو أو مكافئة وتكریم ةالضرور 
 إكرامإن كان یرید المستقبل  - محل نظر واجتهادمادام التكریم  –فهم من هذه الفتوىی

لكن " .تهادوا تحابوا: "صلى اهللا علیه وسلمالشخص المتبرع لما قام به من عمل نبیل لقوله 
بقوله  وجاء في هذا رأي القرضاوي .ال مجال العتبار ذلك بمثابة ثمن للعضو المتبرع به

وال مسمى من  لو بذل المنتفع بالتبرع للشخص المتبرع مبلغا من المال غیر مشروط:" 
حمود من مكارم األخالق وهذا ، الهدیة والمساعدة فهو جائز بل م قبل على سبیل الهبة

من قرضه دون اشتراط سابق فهو مشروع  أزیدالمقرض عند رد القرض  إعطاء نظیر
ن إ: " حیث رد أفضل مما أخذ وقال  ى اهللا علیه وسلمصلومحمود وقد فعله النبي 

   4" .خیاركم أحسنكم قضاء
                                                 

  .394المرجع السابق ، ص :ود حسن داود محمد المقص 1
  . 70اآلیة  :سورة اإلسراء  2
  .453المرجع السابق ، ص :محمد المقصود حسن داود  3
نقل وزراعة  األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة ، المرجع السابق، ص  :مروك نصر الدین  4

38.   
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واآلدمي مكرم شرعا وان كان كافرا فإبرام العقد علیه وابتذاله به : " وقال ابن العابدین 
ال یجوز بیع  وعلیه 1."وٕالحاقه بالجمادات إذالل له لي هو غیر جائز وبعضه في حكمه 

   .األعضاء البشریة فاإلنسان لیس محال للتعاقد 
  .عدم التبرع باألعضاء التناسلیة الحاملة للصفات الوراثیة:ثالثا 

المسـاهمة فـي اإلنجـاب وهـي المبـایض والـرحم  األعضاء، یقصد باألعضاء التناسلیة      
 الرجــل وبویضــات المــرأةلك منــي ذق بــلــدى الرجــل ویلحــ والقضــیبلــدى المــرأة والخصــیتان 

ـــة الطبیـــة 2 ـــدوة الفقهی ـــامي والتوصـــیات الصـــارمة عـــن الن ـــان الخت وفـــي هـــدا الشـــأن أكـــد البی
بالتعـــاون مـــع  1989أكتـــوبر  26و 23السادســـة المنعقـــدة فـــي الكویـــت فـــي الفتـــرة مـــا بـــین 

بحكـم أن الخصـیة والمبـیض :ً المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة ومجمع الفقه اإلسالمي أنـه
ستمران في حمل وٕافراز الشفرة الوراثیة للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقي جدید فـإن ت

لــى اخــتالط األنســاب وتكــون ثمــرة اإلنجــاب غیــر ازرعهمــا محــرم مطلقــا نظــرا ألنــه یفضــي 
 3ً.ولیدة من الزوجین الشرعیین المرتبطین بعقد الزواج 

  .یات نقل وزرع األعضاء البشریةبأطراف عمل الضوابط الشرعیة الخاصة: الفرع الثاني
نقل وزرع  عملیاتالضوابط الشرعیة الخاصة بأطراف  یتم معالجة في هذا الفرع     

باعتباره أساس هذه  )أوال( المتبرع المستقطع منه العضو المتمثلة فياألعضاء البشریة 
باعتباره  )ثالثا( وكذا الطبیب الذي یقوم بهذه العملیات )ثانیا( والمستقبل للعضو العملیات

صاحب االختصاص إلجازة التدخل الطبي إن توافرت الشروط الضروریة أو عدم إجازتها 
  .إذا اتضح ما یعیقها من الناحیة الطبیة

  
  
 
    

                                                 
العدد الثالث  األعضاء البشریة في المیزان الشرعي، مجلة الشریعة والقانون،نقل وزراعة مقال : ریان توفیق خلیل 1

  . 274م،  ص2000- ه1420دوریة محكمة، جامعة اإلمارات العربیة،  ،عشر
  . 404المرجع السابق ، ص ، رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة  :مأمون عبد الكریم   2
  . 402ص  :نفس المرجع   3
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  .المتبرع: أوال 
وتوافر ) ا(یشترط في المتبرع توافر مجموعة من الشروط تتمثل في عدم اإلضرار به    

ا توافر الرضا الحر دون ضغط أو إكراه ذوك) ب(ذا التصرف األهلیة الشرعیة للقیام به
  .)ج(
  .بالمتبرع اإلضرارعدم  :ا

اتفق الفقه اإلسالمي المؤید لعملیات نقل األعضاء البشریة وزرعها على وجوب       
 إن:" القرضاوي أنه  إلیه الشیخ ذهب  اعدم اإلضرار بالشخص المتنازل عن العضو ومم

من االنتفاع به والتصرف فیه  اإلنسان، فقد مكن   ودیعة من اهللا تعالى اإلنسانكان جسم 
 الَِّذي اللَّهِ  مَّالِ  وآُتوُهم مِّن ": كما قال تعالى  ،تعالى حقیقة  كالمال فهو مال اهللا

 إلیهالتبرع بجزء من ماله لمصلحة غیره ممن یحتاج  لإلنسانفكما یجوز .  1."..آَتاُكمْ 
 لإلنسانیجوز  والفرق بینهما أنه ال. إلیهفكذلك یجوز له التبرع بجزء من بدنه لمن یحتاج 

بل  كله،التبرع بجزء من ماله أو التصدق بماله كله ولكن في البدن ال یجوز التبرع ببدنه 
  . مریض من التهلكة أو ألم مبرح أو حیاة قاسیة إلنقاذال یجوز أن یجود المسلم بنفسه 

أو یدخل بین ألسنة النار  غریقة إلنقاذكان یشرع للمسلم أن یلقي بنفسه في الیم  وٕان
    2. الحریق أو إنقاذ مشرف على الغرق أو الحرق إلطفاء

 بإحدى، بأن یتبرع له متبرع  مثال ضرر یعانیه مسلم من فشل الكلیة  إزالةوالسعي في 
ن فعله ألنه من رحم من في كلیتیه السلیمتین فهذا مشروع بل محمود ویؤجر علیه م

  . األرض استحق رحمة من في السماء
القرضاوي مقیدة بشرط عدم  الشیخ  األعضاء حسب رأي عنقل وزر  إجازةومع ذلك تبقى 

ما یعود بالضرر، فال یجوز التبرع بعضو وحید كالقلب أو الكبد و ال یجوز إزالة التبرع ب
لضرر یزال بالضرر تقیدها قاعدة أخرى ضرر غیره بضرر نفسه فالقاعدة الشرعیة تقول ا

                                                 
 .33اآلیة : النور سورة  1 
  .  36نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة ، المرجع السابق ، ص :مروك نصر الدین 2
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وقد سألته إحدى الزوجات أرادت أن تتبرع  .1كبر منهأالضرر ال یزال بضرر مثله أو 
  .ألختها فأبى زوجها فما حكم ذلك ؟

إن للزوج حق في زوجته وهي إذا تبرعت بإحدى كلیتیها :  فقال فضیلة الشیخ القرضاوي 
فستجرى لها عملیة داخل المستشفى وتحتاج إلى رعایة خاصة وذاك یحرم الزوج من 

  2.بعض الحقوق ویضیف علیه األعباء فینبغي أن یتم برضائه وٕاذنه 
كـان هنـاك  خـالف فقهـي حـول  نمتبرع العـدول عـن رضـائه دون قیـد أو شـرط و إلل ویحق

الـــرأي األول أن المتعهـــد بـــالتبرع ملـــزم لة بـــین ثالثـــة آراء فقهیـــة  فیـــرى أنصـــار أهـــذه  المســـ
قضــاء ودیانـــة عمــال بالنصـــوص اآلمــرة  بالوفـــاء بالعهــد ومـــن ثــم ال یجـــوز الرجــوع فـــیم تـــم 

وعــد بــه معلقــا التعهـد بــه وأنصــار الــرأي الثــاني ال یلزمــون المتبــرع بمــا تعهــد إال إذا كــان مــا 
بـرع غیـر ملـزم بالوفـاء بوعـده على تنفیذ أمر آخر والرأي األرجح هو األخیر ومفـاده أن المت

   3.قضاء وٕان كان ملزما دیانة 
ـــرع    یتضـــح ممـــا ســـبق وجـــوب عـــدم إلحـــاق الضـــرر بالشـــخص المتبـــرع فـــال یعقـــل أن یتب

مثال ذلـك أب  لدیـه  ،شخص بما یضره ولو بموافقته تحت تأثیر عاطفة األمومة أو األبوة 
طفــل یعــاني مــن فشــل كلــوي محتــاج إلــى كلیــة علــى وجــه الســرعة فیقــرر التبــرع بــالرغم مــن 

یكون الضرر الذي قد یصیب المانح یسیر فیجب أن  حالته الصحیة التي ال تسمح بذلك ،
                                                 

ولقـــد نصـــت الفتـــوى عـــن دار اإلفتـــاء المصـــریة  وهـــي بصـــدد تعـــداد الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي عملیـــات نقـــل وزرع  1
أال یؤدي نقل العضو إلى ضرر بالمنقول منه ضـررا محققـا " األعضاء فیم بین األحیاء وأورد في الشرط الثالث على انه 

الناحیـة الطبیـة الن مصـلحة المنقـول إلیـه لیسـت بـأولى مـن یضر به كلیا أو جزئیا فـي الحـال أو المـآل بطریـق مؤكـد مـن 
الناحیة الشرعیة من مصلحة المنقول منه الن الضرر ال یزال بالضرر وال ضـرر وال ضـرار فـي اإلسـالم ویكفـي فـي ذلـك 

ذا المصــلحة الراجحــة ویكفــي فــي ذلــك المصــلحة الغالبــة الراجحــة والضــرر القلیــل المحتمــل عــادة وعرفــا وشــرعا ال یمنــع هــ
الجواز فـي التـرخیص إذا تـم العمـل بـه مسـبقا وأمكـن تحملـه والوقایـة منـه مادیـا ومعنویـا بالنسـبة للمنقـول منـه والـذي یحـدد 

مفتي الجمهوریـة  نصـر الـدین فریـد واصـل ، دار اإلفتـاء ، الحكـم الشـرعي فـي نقـل ." لك هم أهل الخبرة الطبیة العدول ذ
م ، 1997مـن شـهر جـوان 18-ه  417دو الحجـة  09،  المیـت إلـى الحـي األعضاء البشریة من الحي إلـى الحـي ومـن

 . 101المرجع السابق ، ص :العزة  فتحي صالح احمد  عن مهند
  . 36نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة ، المرجع السابق ، ص :مروك نصر الدین  2

  . 409ص  رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة ، المرجع السابق ،  :مأمون عبد الكریم  3
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قي وذلك إعماال للقاعدة الشرعیة الضـرر تلیكابده الم الذي في كل األحوال اقل من الضرر
  .ال یزال بالضرر 

 : األهلیة-ب

یشترط في المتبرع أن یكون كامل األهلیة بالغا وعاقال  لیكون أهال التخاذ القرار من      
من قاصر صغیر فحسب الفقه هذه العملیات تعد استثناء على مبدأ  التبرع ثم ال یجوز

 یمكن إباحة ممارستها إال برضا الشخص الواعي حرمة الكیان الجسدي لإلنسان وال
والمستنیر ومن ثم إذا كان المتبرع غیر مدرك أو مصاب بمرض عقلي فال یجوز التعویل 

    1.على رضائه
وعلیه ال یحق لألولیاء الرضا باالستقطاع من جسم القاصر أو من في حكمه ممن هو 

وٕابعاده  هلى جسم الصغیر ونفسیجب على الولي على النفس أن یحافظ عفتحت والیتهم 
   2.عن كل ما یتلف جسمه ونفسه

  : الرضا الحر _ ج
تمتاز عملیة نقل و زراعة األعضاء بخصوصیة تجعلها تتمیز عن باقي العملیات      

لك یشترط أن یكون الرضا صادر عن شخص له إدراك ووعي كامل ذل ، األخرىالطبیة 
  .التنازل عن عضو من أعضائه بحجم التصرف المقبل علیه أال وهو 

لك یمنع اللجوء إلى الغش أو التدلیس لحمل المریض على الموافقة أو إیهام ذمن أجل 
ه العملیة بغیة الحصول على األعضاء البشریة ألغراض ذالمریض بضرورة خضوعه له

مالیة أو أن یقوم الطبیب بإعطائه معلومات غیر صحیحة متعمدا إخفاء كل المخاطر 
وتشترط الشریعة اإلسالمیة ضرورة حصول  3.الحصول على الموافقة من المتبرع لغرض 

لك احتراما لمبدأ معصومیة جسم اإلنسان وقد نص مجلس مجمع ذالرضا الصریح والحر و 
، المنعقد في دورته الخامسة  الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

في قراره المشهور تحت رقم  2004مارس  11إلى  06بمسقط سلطنة عمان من ر عش
                                                 

البد أن یكون المتبرع بالغا عاقال فال یجوز للولي أن یأذن للطبیب بنقل :" وهذا ما ذهب إلیه الشیخ القرضاوي بقوله  1
 .142ص المرجع السابق،  :عن محمود احمد طه ."عضو من ابنه القاصر 

 .38ص   المرجع السابق، :عبد السمیعأسامة السید  2
  . 556رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة ، المرجع السابق ، ص  :مأمون عبد الكریم    3
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ً  على ) 8/15(142 ا أقدم على العمل الطبي دون إذن  ذأنه یكون الطبیب ضامنا إ:
لك في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم ذ كما ورد  ً .المریض أو من یقوم مقامه

     1).5/7(68اإلسالمي رقم
  .المتبرع له: ثانیا
الضرورة القصوى لعملیة افر مجموعة من الشروط تتمثل في تو  له یشترط في المتبرع   

  .) ب(و أن یكون المتبرع له معصوم الدم ) ا(النقل 
 : الضرورة القصوى لعملیة النقل _ا 

یشترط في المتنازل الضرورة القصوى لنقل العضو أي أن تكون حالته المرضیة في      
ه من الهالك المحقق إال بنقل ذینقتدهور مستمر ویتعین عالجه بحیث ال وجود لدواء 

وهناك من ذهب إلى أن الضرورة القصوى في حالة عدم . عضو سلیم إلیه من إنسان آخر
خذ أوكذا عدم إمكانیة . وجود بدیل من عضو صناعي یؤدي مهمة العضو المراد زرعه 

أن وعلة ذلك  .الشرعیة ن أمكن أخذه من المیت مع احترام الشروطإ العضو من الحیوان و 
قل بكثیر من مفسدة األخذ من الحي وهذا هو أساس القاعدة أمفسدة األخذ من المیت 

       2.الفقهیة ما أبیح بالضرورة ال بد أن یقدر بقدرها
 : أن یكون المتبرع له معصوم الدم_ب 

وال لزان محصن وجب  للمحاربویقصد بذلك المسلم والذمي والمعاهد، فال یجوز التبرع    
فالتبــرع بالبدن یجوز للمسلم وغیر المسلم ولكنه ال یجوز للمحارب الذي  3.علیه الحد شرعا

یقاتل المسلمین ن بالسالح وال یجوز التبرع لمرتد مارق من اإلسالم مجاهر بدینه ألنه في 
جد مسلم وٕاذا و  .یستحق القتل فكیف یساعد على الحیاة ؟ ،اإلسالم خائن لدینه وأمته

   5." والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض:"لقوله تعالى  4للمسلم ةوغیر مسلم فاألولوی
                                                 

الحدود الشرعیة واألخالقیة للتجارب الطبیة على جسم اإلنسان  في ضوء القانون الطبي الجزائري ،   :بلحاج العربي 1 
  .31، ص  2011،ون الجزائر  نبن عك دیوان المطبوعات الجامعیة ،

  .272نقل وزراعة األعضاء البشریة في المیزان الشرعي، المرجع السابق ، ص :ریان توفیق خلیل 2
 .273ص :المرجع  نفس  3
  609المرجع السابق ، ص :أسامة عبد العلیم الشیخ   4
  .71اآلیة  :سورة التوبة 5
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  : الطبیب: الفرع الثالث
إن تعلم الطب في اإلسالم فرض كفایة أي انه واجب على كل شخص ال یسقط عنه      

ن كان إ و  1.إال إذا قام به غیره وقد اعتبر تعلم الطب فرض حاجة الجماعة للتطبیب
ن ذلك قد ال یكون الطبیب المعالج غیر ملزم بشفاء المریض وال یوقف تفاقم المرض أل

في استطاعته وكل ما یلتزم به هو بذل عنایة معتادة أثناء ممارسة العالج على أن الفقه 
عمله وله  اإلسالمي اشترط في الطبیب أن یكون حاذقا یعطي المهنة حقها فیحتاط في

ن القاعدة أن الواجب ال یتقید بشرط السالمة بمعنى مادام الج مریضه ألاالجتهاد في ع
   2.ل ما بوسعه متبعا األصول العلمیة لمهنته فال مسؤولیة شرعیة علیه ذالطبیب یب

وٕاذا كانت هذه شروط الطبیب بصفة عامة فمجال نقل األعضاء وزرعها یتطلب 
 واختصاص ذو ثقةیكون الطبیب  أنخصوصیة حیث یرى الشیخ جاد الحق علي جاد ، 

البد أن یكون الطبیب المختص بالمسالك البولیة أما اشتراط أن  مثال ففي مجال نقل الكلى
یكون مسلما فهذا الشرط مستبعد في كل األحوال ألنه عادة ما یقوم بهذه العملیات أطباء 

ن توافرها في ذوي جنسیات مختلفة ضف إلى ذلك هذه العملیات تتطلب خبرة عالیة ال یمك
  .األطباء المسلمین بصفة عامة ولنقص اإلمكانیات الطبیة 

  .األعضاء من جثت المتوفین وزرع الضوابط الشرعیة لعملیات نقل: المطلب الثاني 
خص اإلسالم اإلنسان أثناء حیاته بحرمة وصیانة كرامته و شدد احترامه وعدم     

 3."كسر عظم المیت ككسره حیا:" أثناء موته أیضا لقوله علیه الصالة والسالم  التمثیل به
وعلیه فالتحقق من حدوث الوفاة هو أساس التبرع من جثت المتوفین ، وهذا الضابط أثار 
الكثیر من الجدل سواء بین الفقه اإلسالمي أو الفقه القانوني وحتى بین األطباء خصوصا 

  .لصناعيمع ظهور وسائل اإلنعاش ا
                                                 

 مؤسسة الرسالة، ،14الطبعة  اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء األول،التشریع الجنائي :عبد القادر عودة 1
     .520،ص1998مصر، 

دار هومة للطباعة  المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، :حزولي عزا لدین  2
  .88، ص 2009والنشر  الجزائر ،

  .103ق، ص المرجع الساب :بلحاج  العربي  3
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وعلیه البد من تعریف الموت من الناحیة الشرعیة و عالماته المحددة من طرف الفقه  
اإلسالمي خصوصا مع استعمال أجهزة اإلنعاش الصناعي ، وستقتصر الدراسة على 
الضوابط الشرعیة الخاصة بالمتبرع فقط ، فنحن أمام جثة ولیس إنسان حي على عكس 

  .الشروط السالفة الذكر المستقبل الذي تشترط فیه نفس
  .التحقق من حدوث الوفاة : الفرع األول

یعرف الموت على أنه اللحظة الحاسمة القاسیة التي یغادر فیها اإلنسان الدنیا     
 2." َعَمالً  َأْحَسنُ  َأیُُّكمْ  ِلَیْبُلَوُكمْ  َواْلَحَیاةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي: " ه تعالى للقو  1ویستقبل اآلخرة

الموت : "موت لغة یعني السكون وكل ما سكن فقد مات ومما جاء في كتاب التعریفات وال
فالموت هو األجل المحتوم والمیقات المعلوم في ساعة  3."صفة وجودیة خلقت ضد الحیاة 

رَ  َوَلنْ : " محددة ووقت محدد ال یؤخر فیه وال یقدم لقوله عز وجل   َجاءَ  ِإَذا َنْفًسا اللَّهُ  ُیَؤخِّ
وبصفة عامة الموت توقف كامل لجمیع أعضاء الجسم عن أداء وظائفه بما في  4." َأَجُلَها

       5.ذلك القلب والمخ وجذعه والجهاز التنفسي وال خالف علیه عند علماء الدین والقانون 
  .عالمات الموت : أوال 
یفه من الناحیة لم یتعرض فقهاء الشریعة اإلسالمیة لتعریف الموت وٕانما حاولوا تعر       

یحدث بخروج الروح من البدن وعالمات  نه زوال الحیاة من جسم اإلنسانبأ: التصویریة 
                                                 

  . 07ص  :المرجع  نفس  1
 .اآلیة الثانیة  :سورة الملك  2
  .169المرجع السابق ،ص   :إیمان مختار مختار مصطفى  3
  . 11اآلیة  :سورة المنافقون  4
مــن خــالل تجربتــي الذاتیــة بــین األحیــاء واألمــوات والضــوابط الشــرعیة ، بحــث  ةزراعــة األعضــاء البشــری :محمــد الــدیب 5

م ، 2009مــــارس  10ه الموافــــق ل 1430ربیــــع أول  13مقــــدم إلــــى مــــؤتمر مجمــــع البحــــوث اإلســــالمیة الثالــــث عشــــر 
نیهمـا وذهب الدكتور حسان عودة في تعریفـه للمـوت إلـى ضـرورة التركیـز علـى مسـالتین أولهمـا مسـالة الـروح وثا. 03ص

ِفـي  َتُمـتْ  َلـمْ  َوالَِّتـي َمْوِتَهـا ِحـینَ  اَألنفُـَس  َیتَـَوفَّى اللَّـهُ   :"ىمسالة الجسد الن الروح قد یخرج عن البـدن عنـد النـوم لقولـه تعـال
لــذلك  مــن الدقــة . 41الزمــر، اآلیــة  ســورة ." مُّْســمى َأَجــلٍ  ِإَلــى اُألْخــَرى َوُیْرِســلُ  الَمــْوتَ  َعَلْیَهــا َقَضــى اَلِتــي َفُیْمِســكُ  َمَناِمَهــا

اســتعمال لفــظ المــوت بــدال مــن الوفــاة ، فالوفــاة تكــون لوفــاة األنفــس وهــدا یحصــل عنــد المــوت وعنــد غیــره أمــا عنــد المــوت 
الجهـاز التنفســي : فیحـدث  خــروج الـروح عــن البـدن أمــا مسـالة الجســد فعنـد المــوت أجهـزة الحیــاة فـي جســم اإلنسـان وهــي 

، دار  1التصـرف غیـر المشـروع باألعضـاء البشـریة ، ط :حسـني عـودة زعـال انظـر  .والجهـاز العصـبي  والدورة الدمویة
 .   110-109، ص2001،عمان العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع 
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 ُهمْ  َفِإَذا َواِحَدة َصْیَحة ِإالَّ  َكاَنتْ  ِإنْ  ":الكریم لقوله تعالى نآالقر ذلك مما ذكر في 
والخمود بمعنى السكون بمعنى ما كانت إال صیحة واحدة من جبریل علیه   1."َخاِمُدونَ 
   2.هم ساكنون  اذفإالسالم 

واعتمد الفقه معاییر وهي إذا سكت القلب وتوقف توقفا تاما وشخص البصر واقشعر الجلد 
توقف القلب ، انقطاع التنفس  : ذكر الفقه عالماتو  3.وحشرج الصدر وتشنجت األطراف

األعصاب واألطراف ، سكون الحركة في البدن ، تغییر اللون ، شخوص البصر  استرخاء 
عدم انقباض العین ، انخساف الصدع ، اعوجاج األنف ، انفراج الشفتین ، امتداد جلدة 
الوجه ، انفصال الكفین عن الذراعین ، تقلص الخصیتین ، عدم تبض العرق بین الكعب 

        4.لعینین في البالغین وبرودة البدن والعرقوب وعرق الدبر وغیبوبة سواد ا
البصر  داحتداانقطاع النفس و ":ومما ذهب إلیه المالكیة أن عالمات تحقق الموت 

تظهر عالمات الموت :" وأضاف الشافعیة أیضا فقالوا." وانفراج الشفتین وسقوط القدمین
أو یمیل انفه أو ینخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجهه أو  ن تسترخي قدماه فال تنتصبانأب

ن ال أن الشك بإف .ینخلع كفاه من ذراعیه أو تتقلص خصیتاه على فوق مع تدلي الجلدة
                                                 

 .29اآلیة  :سورة یاسین 1
تفسیر الجاللین ،  دار   :جالل الدین محمد بن احمد المحلي وجالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي 2

 . 581ص  ،سنةدون  المعرفة للطباعة والنشر  والتوزیع ، بیروت ،
 .35المرجع السابق ، ص :بلحاج العربي  3
   :وفي هذا الصدد أیضا ذهب اإلمام الغزالي في كتابه اللؤلؤة الثمینة بقوله. 06ص :المرجع  نفس 4

 "La vie ne  cesse tout à fait qu'au moment ou Izra'il s'empare de l'âme et la transperce 
de sa lance , coupant le lien qui l'attache au cœur ….l'âme bienheureuse , accompagnée 
de Gabriel travers les cieux pour comparaître devant dieu qui commence par la 
réprimander avant de lui accorder son pardon .Le voyage de l'impie quant à lui est une 
tentative d'ascension jusqu'au ce que la traversée de l'un des sept cieux lui soit refusée 
en raison de son manquement à l'un de sept devoirs fondamentaux .De retour dans la 
tom be , l'âme goûte félicité ou tourment , selon qu'elle a été agréée ou rejetée , dans 
l'attente de la résurrection. voir "Mohamed Salah Ben Ammar: Islam et transplantation 
d'organes ,springer –Verlag France , Paris ,2009, p59. 
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تكون به علة واحتمل أن تكون به سكتة أو ظهرت إمارات فزع أو غیره إلى الیقین بتغیر 
  ".الرائحة أو غیره 

عن البدن  نقطاعهاابنه مفارقة الروح البدن أ": رحمه اهللا  وعرفه الشیخ بن عبد اهللا أبو زید
انقطاعا تاما من توقف دقات القلب المنزلة طبیعیا أو صناعیا واستكمال أمارته فهذه 
عالمات الموت التي تترتب علیها أحكام مفارقة اإلنسان للدنیا من انقطاع أحكام التكلیف 

  1." نه والصالة علیه ودفنهواعتداد زوجته وماله لوارثه وتغسیله وتكفی
دخل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم على أبي : وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت 

فضج ناس ." إن الروح إذا قبض تبعه البصر :" ثم قال ،سلمة وقد شق بصره فأغمضه
ن المالئكة یؤمنون على ما إال تدعوا على أنفسكم ف:"من أهله فقال صلى اهللا علیه وسلم 

اللهم اغفر ألبي سلمة وارفع درجته من المهذبین واخلفه في عقبه في :" ثم قال  .ولونتق
   2."الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وأفسح له في قبره ونور له فیه

 "المحتضر من قرب من الموت : "وجاء في البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 
نفه وینخسف صدغاه وتمتد جلدة أ جینتصبان وینعو أن یسترخي قدماه فال : " عالماتهو

 وفي هذا الشـــأن أیضا قال المار 3."ن الخصیة تتعلق بالموت وتتدلى جلدتها ، ألالخصیة 
 افتراق الزندین ،: فإذا أرید غسله لم یعجل حتى یتحقق موته بعالمات تدل علیه :"  يود

ن غریقا أو حریقا  أو تحت هدم  ن كاإ استرخاء العضدین ومیل األنف وتغیر الرائحة  و 
أو متردیا من علو فأحب أن ینتظر به الیوم أو الیومین ، ألنه ال یؤمن أن یكون قد زال 

   4....." منه عقله فیثوب
                                                 

الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري، دكتوراه الفلسفة في العلوم :محمد بشیر فلفلي  1
  .34، ص 2008األمنیة، جامعة نایف للعلوم األمنیة ،الریاض ،

 أحكام جرائم االعتداء على األموات وعقوبتها بین الشریعة اإلسالمیة والقانون :محمد بن سلیمان بن عبد العمرو  2
م، 2004-ه1425الوضعي ، جامعة نایف للعلوم األمنیة، كلیة الدراسات العلیا ، قسم العدالة الجنائیة ، الریاض ، 

  .   35ص 
 .35ص : المرجع نفس  3
  .34المرجع السابق ، ص :محمد بشیر فلفلي  4
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من خالل كل ما سبق یمكن استخالص عالمات الموت لدى فقهاء الشریعة اإلسالمیة 
كفین وامتداد جلدة الوجه ، انخساف انقطاع التنفس ، استرخاء القدمین ، ارتخاء ال :وهي 

البصر،  داحتداالصدغین ، تقلص الخصیتین إلى فوق مع تدلي الجلدة ، برودة البدن،
ومع التطور العلمي ظهر ما یسمى  بانفراج الشفتین ، تغیر الرائحة، توقف دقات قل

  .باإلنعاش االصطناعي 
  .اإلنعاش االصطناعي : ثانیا 
وهو مجموعة من الوسائل واإلجراءات الطبیة المعقدة التي تستخدم لفترة ما قد       

تطول أو تقصر لتحل محل الوظائف العضویة األساسیة للمریض أو تساعده حتى یتمكن 
من اجتیاز فترة حرجة خالل مرضه الذي یكون فیها المریض معرضا الحتمال الموت في 

لبا ما تستعمل وسائل اإلنعاش االصطناعي في عالج وغا 1.حالة انعدام هذه الوسائل
اإلصابات الناتجة عن حوادث المرور خاصة ما یتعلق بإصابة الرأس وكسور القفص 

  2.الصدري 
لعدة حاالت تبعا لحالة المریض ، أولها تعرض المریض لتوقف قلبه  زویستعمل هذا الجها

ون دورها أو استعمالها لوقت ورئته عن العمل ولم تمت خالیا مخه في هذه الحالة یك
أما الحالة الثانیة فهي عند تعرض المریض لغیبوبة عمیقة والتي تكون فیها خالیا  .قصیر

المخ متوقفة عن العمل ولكنها تبقى حیة فاإلنسان یحتفظ بخالیا مخه وفي هذه الحالة 
ه األجهزة في هذا البحث وهي استعمال هذ ةوالحالة األخیرة وهي المهم .اإلنسان لم یمت

تحدث  و من اجل المحافظة على أعضاء جسم اإلنسان من الموت لغرض االستفادة منها
   3.عند موت خالیا المخ 

وتعرض لتقریر لحظة الوفاة وكذا إیقاف أجهزة اإلنعاش االصطناعي مجمع الفقه 
 13إلى  8اإلسالمي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة األردنیة الهاشمیة من 

  :صدر قراراته التالیة أو  1986أكتوبر  1611/هجریة الموافق ل 1407صفر 
                                                 

البشریة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتـوراه ،الـدار العلمیـة  ءالسابق التصرف غیر المشروع باألعضا :حسني عودة زعال  1
  .123، ص  2001الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

 .528المرجع السابق ، ص :مأمون عبد الكریم  2
 125المرجع ، ص نفس: حسني عودة زعال  3
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 ،یعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جمیع األحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك 
  :فیه إحدى العالمتین التالیتین  تإذا تبین

  .فیهإذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة -
ن هذا التوقف ال رجعة أإذا تعطلت جمیع وظائف دماغه تعطال نهائیا وحكم األطباء ب-

 .فیه

ن أتعطلت جمیع وظائف دماغه تعطال نهائیا وحكم األطباء االختصاصیون الخبراء ب ذاإ-
خذ دماغه في التحلل وفي هذه الحالة یجوز رفع أجهزة أهذا التعطل ال رجعة فیه و 

ن كان بعض األعضاء كالقلب مثال مازال یعمل آلیا إ لى الشخص و اإلنعاش المركبة ع
وأجمعت الهیئات الدینیة في مصر على الرفض القاطع لما یسمى  1.بفعل األجهزة المركبة

  .بموت المخ أو الوفاة الدماغیة والمستند إلیها في عملیات نقل األعضاء وزراعتها 
والمنشورة   1998ابریل لعام 24اریخ الرسمیة فتوى بت اإلسالمیةواصدر مجمع البحوث 

مفارقة الحیاة لإلنسان مفارقة : "التعریف الشرعي للموت هو  أن اإلعالم،في كافة وسائل 
  2".وظیفتها  أداءتامة بحیث تتوقف كل األعضاء بعدها توقفا تاما عن 

قله نو أما حالة : "  لجنة اإلفتاء التابعة للمجلس األعلى بالجزائر فقررت مایليوبالنسبة ل
ویتیقنوا أن الهالك لم . من میت فال یجوز حتى یتحقق األطباء المختصون من الوفاة 

ن مجرد الشك الضئیل في بقاء شيء من الحیاة فال أیبقى فیه اثر للحیاة في جسمه و 
یجوز اإلقدام على تشریح الجثة إذ مادامت الحیاة فیه فلیس ألحد أن یبادر بإنهائها 

إیقاف أجهزة اإلنعاش أو التحقق من لحظة الوفاة منوطة والمالحظ أن  3".اد منه جتهإب
                                                 

 .128 صالمرجع السابق،  :منذر الفضل 1
والمنشور في  1992جوان  25مجمع البحوث اإلسالمیة وشیخ األزهر السابق قيوجاء هذا في البحث المقدم من   2

وقد أكد البحث على عدم شرعیة ما یسمى بموت المخ وأضاف أن الموت .  1992مجلة األزهر في نوفمبر عام 
كد أیضا الشرعي ال یتحقق إال بتوقف جمیع أجهزة الجسم وانتهاء مظاهر الحیاة من تنفس وضبط وتماسك العضالت وأ

المرجع  :نقال عن نسرین عبد الحمید نبیه  . یحرم شرعا ویمتنع قانونا التعرض للمحتضر بقطع أي جزء من جسده 
  .127السابق ، ص 

نقل وزراعة األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة ،  المرجع السابق  :مروك نصر الدین  3
 .382،ص
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باألطباء ، فهم أهل االختصاص لذلك ذهب البعض إلى القول أن سبب التأخر في تطور 
  .هذه العملیات عدم الفصل وٕاعطاء تعریف دقیق ونهائي للوفاة

  .إذن المتوفى  : الفرع الثاني 
ضو من اإلنسان المتوفى إلى إنسان حي أن یكون قد أوصى بذلك یشترط في نقل الع   

ا النقل إلى امتهان ذفي حیاته عالما بأنه یوصي بعضو من أعضائه على أن ال یؤدي ه
 21وجاء في فتوى الشیخ أبي عبد السالم الجزائري المؤرخة في . بكرامته كما سبق الذكر 

بأنه یجوز اخذ عضو من إنسان میت  ":وزراعتها  األعضاءن نقل أبش 2007 مارس 
  1." بشرط إذن المیت بذلك قبل موته أو إذن ورثتهإلنقاذ إنسان حي مضطرا إلیه 

ن أو أن تكون حاجة ملحة :"قول شیخ األزهر الدكتور محمد سید طنطاوي وورد أیضا 
وقف بت ن تتحقق الوفاةأیكون المتوفى قد أوصى في حیاته باالنتفاع بأعضائه بعد وفاته  و 

شروط الوصیة باألعضاء  وسنناقش أهم 2."جمیع األعضاء تماما عن أداء وظیفتها 
تعلق  بالموصي  عامة سواء مافي مجملها تتفق مع الشروط الشرعیة للتبرع التي البشریة و 

  ).ثانیا(أو بمضمون الوصیة ) أوال(
  . شروط الموصي: أوال 

ن كان إبالغا ، قادرا على أن یعطي رضا جادا وكامال ، ف أن یكون الموصي عاقال ،   
نه یجب في هذه الحالة عالوة على رضا إقاصرا أو غیر كامل األهلیة أو محجورا علیه ف

فضیلة الشیخ الدجوي بجواز تشریح  أفتىكما  3.المعطي رضا الممثلین الشرعیین للقاصر 
  :غراض عالجیة بشروطألجثة اإلنسان 

  .قبل وفاته  موافقة المیت-
  .موافقة أهله وذویه إذا لم یكن قد وافق على ذلك أثناء حیاته -
  . لمتوفى لأن یتم التشریح دون كسب مادي للمتوفى ودون قصد الربح  -
  4."عدما أو الضرورة  وهي على الحكم الذي یدور معها وجودا -

                                                 
  .142ص، المرجع السابق  :معصومیة الجثة في الفقه اإلسالمي  :بالحاج العربي  1
  .127المرجع السابق ، ص  :نسرین عبد الحمید نبیه 2
 .141معصومیة الجثة في الفقه اإلسالمي ، ص : بالحاج العربي 3
  .138المرجع السابق ، ص :محمود احمد طه  4



 .األساس الشرعي لعمليات نقـل وزرع األعضاء البشرية: الفصل األول

 

126 
 

 امعة القاهرة سنةالمنعقدة بج" األسالیب الطبیة في القانون الجنائي"وقد أوصت ندوة 
بناء على رضا  أوبضرورة تواجد وصیة صحیحة من طرف المتوفى قبل وفاته  1993

صحیح من زوجته أو أبنائه أو یقوم بتسجیل ذلك في سجل رسمي لضمان نقل العضو 
والشؤون اإلسالمیة بالكویت تبیح نقل  فوهناك فتوى صادرة عن األوقا 1.الموصي به

من جثت المتوفین حتى في حالة عدم وجود وصیة اعتمادا على مبدأ الضرورة  األعضاء
  2.تبیح المحظور وأفتت بضرورة األخذ من  جثة من أوصى أو من أسرته من باب أولى

  . مضمون الوصیة : ثانیا 
 ذحیاة شخص ما بعد استنفا ذیشترط أن یكون سبب الوصیة عالجي أي لغرض انقا    

ة الموجودة أي توافر الضرورة الشرعیة والعالج ضرورة ومصلحة كل الطرق العالجی
جاء في فتوى الشیخ القرضاوي عن  اومم .شرعیة وهذا ما اشترطته معظم الفتاوى الشرعیة

ال یوجد مانع شرعي أن یوصي المیت قبل وفاته بعضو : "حكم الوصیة باألعضاء قوله 
ن ألالستخدامها عند الحاجة ،  من أعضائه لشخص معین أو مؤسسة مثل بناء األعضاء

في ذلك منفعة خالصة للغیر قربى هللا تعالى ، فهو مثاب ومأجور على نیته وعمله وال 
  3.دلیل من الشرع على تحریم ذلك واألصل اإلباحة إال ما منع بدلیل ولم یوجد 

ق ذكر ن ال تكون الغایة من الوصیة الربح أو المقابل المادي سواء له أو لعائلته كما سبأو 
ذلك أعاله ، فبیع اإلنسان لجسمه باطل شرعا و من شروط التبرع باألعضاء البشریة 

وهذا مارد . ن ال یكون العضو الموصى به یتعارض مع المقاصد الشرعیة أالمجانیة و 
ن ألنه ال یمكن ذلك أفأجاب  :علیه الشیخ القرضاوي عندما سئل عن إجازة زرع الخصیة 

ینقل منه الخصائص الوراثیة للرجل ولفصیلته وألسرته إلى الخصیة هي المكان الذي 
   4.ذریته  وهذا یؤدي إلى اختالط األنساب الذي منعته الشریعة بكل الوسائل 

                                                 
 إلىإباحة نقل األعضاء من الموتى  :محمد عبد العال عبد اللطیف و . 141المرجع السابق ، ص :حاج العربي لب 1

  .  116ومشكالتها  المرجع السابق ، ص  األحیاء
 .137المرجع السابق ، ص :محمود احمد طه 2
  .142معصومیة الجثة في الفقه اإلسالمي ، المرجع السابق ، ص  :بلحاج العربي  3
  .139المرجع السابق ، ص :محمود احمد طه  4
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توصلنا بعد عرض األدلة الشرعیة المؤیدة والمعارضة لعملیات نقل األعضاء وزرعها إلى  
احترام الكرامة اإلنسانیة وحرمة الجسم البشري من طرف الشریعة أن  نتائج أساسیة أهمها

بما أن جسد و  بأي وجه كان أو تحت أي ذریعة هاإلسالمیة تقتضي عدم المساس ب
اإلنسان لیس ملكا له فهذا یقتضي بالضرورة المحافظة علیة فهو أمانة وله حق االنتفاع 

                                                                 .به وحده دون غیره من الناس

وذلك  مسایرة للتقدم العلمي الذي توصل إلیه الطب استوجب ضرورة المسایرة الفقهیةو 
ضف إلى ذلك أن  .الشرعیةبتخریجها تخریجا شرعیا على قواعد الفقه وأصوله ومقاصده 

ه العملیات إال بعد لم یبیحوا هذ، فقهاء الشریعة اإلسالمیة أمثال الشیخ القرضاوي 
وضعهم لضوابط شرعیة دقیقة وأجمعت  جمیع الفتاوى الشرعیة على ذلك والتي قمنا 

  : بمناقشتها من خالل هذه الدراسة وهي 
  .توافر الضرورة العالجیة _1
أن یكون التبرع بدون مقابل مع أن ذلك ال یتعارض مع تقدیم مبلغ من المال غیر  _2 
  المساعدة شروط على سبیل الهبة أوم
   .قطعیة نجاح العملیة من طبیب ذو ثقة وله اختصاص واسع في هذا المجال_3
  .هذا بین األحیاء وبعد التأكد من كل هذه الشروط البد من صدور إذن المتبرع  - 4

من جثت المتوفین باإلضافة إلى الشروط السابقة ، فالشرطان  الممكن  األعضاءأما نقل 
  :إضافتهما 

القدامى  ءقل األعضاء البشریة بدون تحقق الوفاة ، ومما ذهب إلیه الفقهاال یجوز ن _5
أن عالمات الموت لیست بالضرورة أن تظهر دفعة كاملة فممكن أن تظهر عالمات 

ن هذه األمور غیبیة وهنا المشكلة بین الفقهاء والطب والقانون وتتأخر عالمات أخرى أل
البشریة ومع ذلك ظهرت عدة فتاوى  ألعضاءاحول تحدید هذه اللحظة الحاسمة في مجال 

  .شرعیة واخذوا بمعیار الموت الدماغي 
الوصیة باألعضاء البشریة ، أجاز الفقهاء ذلك على أن  البد منبعد تحقق الوفاة  _6

لم یوص بذلك جاز لورثته  وٕاذایكون الموصي عاقال بالغا عالما بما یرید االیصاء به 
تبیح نقل األعضاء بدون وصیة طالما توافرت الضرورة ولجلب  التي ورأینا بعض الفتاوى
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الذي یلحق بجثة  ضررالمقارنة ب –بنقل عضو إلنسان مشرف على الهالك –منفعة 
الوصیة في حدود الشرع والمعقول فال یجوز له االیصاء بكامل بدنه في كانت ن إ و  .متبرع

 إیاها ، كما ال یجوز له االیصاء التبرع ألنه ملزم بالحفاظ على األمانة التي أعطاها اهللا
كنقل الخصیة مثال لما فیها من اختالط لألنساب  ضاء البشریة الممنوعة لعلة شرعیةباألع

إلى األساس  ننتقله العملیات ذوبعد معرفة األساس الشرعي له. وهو أمر منهي عنه
بط القانونیة التي العملیات من خالل الضوا إباحةالقانوني الذي اعتمده الفقه القانوني في 

        .اعتمدها
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 البشرية.األساس القانوني لعمميات نقل وزرع األعضاء  :الفصل الثاني
مف خالؿ الفصؿ األكؿ كجد اختالؼ كجيات النظر بيف فقياء الشريعة اإلسالمية في     

مسألة عمميات نقؿ األعضاء كزرعيا غير أف األغمبية أعطت المكافقة مع ضركرة كضع 
ـ التعرؼ عمى األساس القانكني كماذا شركط كضكابط شرعية كجب احتراميا كاآلف يت
 أضاؼ الفقو القانكني لشرعية ىذه العمميات ؟.

المعمـك أف ىذه العمميات ذات خطكرة كبيرة تستكجب مف الطبيب _باعتباره محكر   
الدراسة_ مراعاة الدقة كالحذر كالتأكد مف تكافر الضكابط القانكنية الخاصة بالمتبرع 

طبي المساعد لو ، لذا كجب معرفة اإلطار القانكني ليذه كالمستقبؿ ككذا الطاقـ ال
العمميات في بعض القكانيف األجنبية مقارنة مع التشريع الجزائرم لمعرفة مدل مساىمتيا 
مع ما أحدثو المجاؿ الطبي مف تطكر بفضؿ التقدـ العممي إلمكانية تحديد المسؤكلية 

المرتكبة سكاء قبؿ أك أثناء أك بعد  الجنائية لمطبيب فيـ بعد مف خالؿ األخطاء الطبية
العممية الجراحية ألف ىذه العمميات معقدة تحتاج إلى عدة تحاليؿ كاختبارات كاستشارات 

 طبية قبؿ إجراء العممية كمتابعة دقيقة بعد إجراءىا.            
الدكلي كىذا ما أثير في عدة ممتقيات كطنية كدكلية ، طبية كقانكنية كأبرز مثاؿ الممتقى   

جاء  مالمنعقد بجامعة تممساف بالتنسيؽ مع كمية الطب حكؿ التبرع باألعضاء البشرية الذ
تحت عنكاف "ىبة األعضاء ىبة الحياة" ، حيث أثار المشارككف  في الجزائر تحديدا 

كعميو يتـ التطرؽ في  1غياب الغطاء القانكني الذم يسمح لألطباء القياـ بعممية الزرع.
ضكابط القانكنية ليذه العمميات المتاحة في التشريع الجزائرم مقارنة مع ىذا الفصؿ لم

 التشريعات القانكنية األخرل  في مبحثيف:
 

 المبحث األول:  األساس القانوني لعمميات نقل وزرع األعضاء البشرية بين األحياء.
        المبحث الثاني :األساس القانوني لعمميات نقل وزرع األعضاء البشرية من جثت 

 المتوفين.                     
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بين  ع األعضاء البشريةاألساس القانوني لعمميات نقل األعضاء وزر المبحث األول:
 األحياء.

يقصد بيذه العمميات استئصاؿ عضك مف األعضاء المزدكجة مف إنساف حي ثـ      
ة كقيكد معينة آخر مضطر إليو رجاء نفعو في إطار ضكابط قانكني حي زرعو في إنساف

المعطي أك الكاىب ذلؾ ، كعميو فإف األطراؼ األساسية في ىذه العممية ىما طرفاف األكؿ
الذم يقدـ عضكا مف أعضائو بغير مقابؿ مف أجؿ عالج شخص آخر الحي  الشخص 

يحتاج إلى العضك الذم تنازؿ عنو كالثاني ىك المتمقي كىك بالضركرة إنساف حي كالطرؼ 
ك الطبيب الذم يقكـ بعممية االستئصاؿ باعتباره المسؤكؿ عف تحديد الكسيط بينيما ى

)المطمب ككذا قابمية ىذه العممية مف الناحية الطبية   )المطمب األكؿ( العضك القابؿ لمنقؿ
 .                   (الثالث)المطمب  مف الناحية االدارية كالثاني( 

   .البشرية نقل وزرع األعضاء اتالمطمب األول:الشروط المتعمقة بأطراف عممي
األعضاء بيف األحياء شركط ال بد مف تكافرىا سكاء ما  عتقتضي عممية نقؿ كزر       

الشخص متمتعا بالسالمة كاف متى ف ،ككذا الشركط الطبية أك بالمتمقي تعمؽ بالمتنازؿ
  كقعة المت ظركؼ العممية كنتائجيا كافةب عممو سميـ معالعقمية كقادر عمى إعطاء رضا 

زرعيا في لأف ييب في محرر يكقع عميو عضكا أك أعضاء تستقطع مف جسمو استطاع 
المحددة لمشركط القانكنية بأطراؼ عمميات  قبؿ صدكر التشريعات القانكنيةو 1جسـ آخر.

مف ثـ سيتـ التطرؽ  كسبب لإلباحة اعتمدت عدة نظريات نقؿ األعضاء البشرية كزراعتيا
 نكنية )الفرع األكؿ( ، ثـ الشركط المتعمقة بالمتنازؿ)الفرع الثاني(لمنظريات الفقيية القا

 )الفرع الثالث(. كالشركط المتعمقة بالمتبرع
 الفرع األول: النظريات الفقهية القانونية.

كمف أىميا  في ىذا المجاؿ ثر عمى معظـ التشريعات القانكنيةأكاف ليذه النظريات     
سبب المشركع )ثانيا( نظرية المصمحة االجتماعية )ثالثا( نظرية الضركرة )أكال( نظرية ال

 تباعا. لنظريات الفقييةاذه لي تطرؽنككميا تعرضت لمنقد 
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 أوال_ نظرية الضرورة:
استند جانب كبير مف الفقو القانكني إلى نظرية الضركرة كأساس لمشركعية عمميات       

الكضع الذم يسبب فيو الشخص  نقؿ كزرع األعضاء البشرية كالمقصكد بحالة الضركرة
د عمؿ الشخص مف قؿ مقارنة مع الضرر المراد تفاديو ، فال يع  أآلخر ضرر ما يككف 

قبيؿ الخطأ إذا ما أكقع ضررا بغيره كىك في حالة ضركرة فالشخص العادم في مثؿ ىذه 
رة مفيكـ نظرية الضرك التعرض لكعميو يتـ  1الظركؼ ال يممؾ إال ىذه الكسيمة الكحيدة .

 ( ثـ نقد ىذه النظرية )ب(.أكزرعيا ) البشرية في مجاؿ نقؿ األعضاء
 مفهوم نظرية الضرورة : _أ

البػد مػف المكازنػة بػيف الخطػر كاألمػؿ أك فرصػة الشػفاء  أن ػو األصؿ في كؿ عمػؿ طبػي    
ف الطبيػب كالمػريض يجريػاف المقارنػة بػيف المخػاطر التػي ككذا األمر بالنسبة لممسػتقبؿ ، أل

شػػفاء مػػف الطبػػي معػػيف كفػػرص  عمػػؿ ليػػا المػػريض إذا لػػـ يعػػال  كمخػػاطر إجػػراء يتعػػرض
نقػؿ األعضػاء كزرعيػا ليسػت عاديػة  عممياتكالمكازنة في حالة الضركرة في  2جية أخرل.

بػػػيف خطػػػر كأمػػػؿ ككػػػذا ليسػػػت متعمقػػػة بشػػػخص كاحػػػد بػػػؿ أكثػػػر مػػػف شػػػخص كاحػػػد كليػػػذا 
 فالمكازنة البد أف تتـ في الظركؼ التالية:

أف يكػػػكف خطػػػر محػػػدؽ بػػػالمريض كعػػػدـ زرع العضػػػك يػػػؤدم إلػػػى الكفػػػاة كمػػػا ال  يجػػػب -1
 يشترط أف يككف الخطر محدقا بالشخص نفسو بؿ يمكف أف يككف محدقا بالغير .

كبػػػػػر بكثيػػػػػر مػػػػػف الضػػػػػرر المحتمػػػػػؿ الكقػػػػػكع أيجػػػػػب أف يكػػػػػكف الخطػػػػػر المػػػػػراد تفاديػػػػػو  -2
التػػي  تمػػؾكثيػػر مػػف قػػؿ بأاستئصػػاؿ كميػػة شػػخص سػػميـ ينطػػكم عمػػى قػػدر مػػف المخػػاطر ك

 يتعرض ليا المريض.
 يجب أف يككف زرع األعضاء الكسيمة الكحيدة إلنقاذ المريض .-3 
يجب أف ال يػؤدم االستئصػاؿ إلػى ىػالؾ المتنػازؿ أك إلػى إصػابتو بػنقص خطيػر كدائػـ -4

فػػػي كظػػػائؼ جسػػػمو كتػػػدخؿ ىنػػػا مسػػػؤكلية الطبيػػػب فػػػي معرفػػػة االحتمػػػاالت كالمخػػػاطر أمػػػا 

                                                 
كجثتو ، مقارنة بيف القانكف  اإلنسافعضاء الطبي أل االستخداـك أ  ءعضانقؿ كزرع األ :رجاء  ناجي مكاكم   1

 .  34، ص  2002، كالنشر كالتكزيع ، الرباط لمطباعةالمغربي كالمقارف كالشريعة االسالمية ، شركة بابؿ 
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ينتيػػي عنػػد إبػػداء رغبتػػو فػػي التنػػازؿ عمػػى أف ال يكػػكف ذلػػؾ مضػػر بالمتنػػازؿ المتنػػازؿ فػػدكره 
 كصالحية العضك المتنازؿ عنو لمزرع كعدـ إصابتو بأمراض.

يجػػػػػب أف يشػػػػػترؾ أكثػػػػػر مػػػػػف فريػػػػػؽ طبػػػػػي فػػػػػي تقػػػػػدير المكازنػػػػػة بػػػػػيف الخطػػػػػر الػػػػػذم  -5
                                            1يتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريض كالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ.

كاف كػػػػػاف غالبيػػػػػة الفقػػػػػو الفرنسػػػػػي ذىػػػػػب إلػػػػػى استحسػػػػػاف نظريػػػػػة الضػػػػػركرة إال أف الػػػػػبعض 
 فػػػػيمػػػػنيـ ذىبػػػػكا إلػػػػى عػػػػدـ كفايتيػػػػا فمسػػػػايرة منطػػػػؽ النظريػػػػة يػػػػؤدم إلػػػػى تحكػػػػـ األطبػػػػاء 

 2يقػػػػػـك بإجرائيػػػػػا. الػػػػػذمجنائيػػػػػة عمػػػػػى الطبيػػػػػب مسػػػػػؤكلية إباحػػػػػة ممارسػػػػػتيا دكف  قيػػػػػاـ أم 
                                                       3افة رضػػػػػػػػا المتبػػػػػػػػرع حتػػػػػػػػى ال يطمػػػػػػػػؽ األمػػػػػػػػر كمػػػػػػػػو لألطبػػػػػػػػاء.كعميػػػػػػػػو البػػػػػػػػد مػػػػػػػػف إضػػػػػػػػ

إف كانػػػػػػت حالػػػػػػة الضػػػػػػركرة فػػػػػػي األصػػػػػػؿ تثيػػػػػػر اختالفػػػػػػا فقييػػػػػػا فػػػػػػي القػػػػػػانكف الجنػػػػػػائي  ك
 إال أنيػػػػػاحػػػػػكؿ طبيعتيػػػػػا مػػػػػف حيػػػػػث ككنيػػػػػا مػػػػػانع مػػػػػف مكانػػػػػع العقػػػػػاب أك سػػػػػببا لإلباحػػػػػة، 

حػػػػػيف  1961ليػػػػػا فػػػػػي مجػػػػػاؿ نقػػػػػؿ كزراعػػػػػة األعضػػػػػاء فػػػػػي فرنسػػػػػا عػػػػػاـ شػػػػػيدت تطبيقػػػػػا 
حػػػػػػػد األطبػػػػػػػاء انتػػػػػػػزاع إحػػػػػػػدل كميتػػػػػػػي فتػػػػػػػاة تبمػػػػػػػ  مػػػػػػػف العمػػػػػػػر أربعػػػػػػػة عشػػػػػػػر عامػػػػػػػا أأراد 

بغػػػػػػػرض نقميػػػػػػػا ألختيػػػػػػػا التػػػػػػػكأـ الميػػػػػػػددة بخطػػػػػػػر جسػػػػػػػيـ كثػػػػػػػار تسػػػػػػػاؤؿ حػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػؤكلية 
 .الجراح الجنائية 

نػػػو أالقػػػكمي لألطبػػاء إلػػى  كذىػػب رجػػاؿ القضػػاء الػػػذيف تمػػت استشػػارتيـ مػػػف قبػػؿ المجمػػس
كيػػرل  عمميػػات اإلجيػػاض فػػي حػػاالت الضػػركرة الطبيػػة . قياسػػا عمػػىيجػػكز إجػػراء العمميػػة 

جانب مف الفقػو االنجمػكأمريكي أف عمميػات نقػؿ كزرع األعضػاء تعػد نمكذجػا مثاليػا لتطبيػؽ 
 حالػػة الضػػركرة بكافػػة أركانيػػا كعمػػؿ الطبيػػب فػػي ىػػذا المجػػاؿ يعتبػػر بمثابػػة أعمػػاؿ إغاثػػة

 4".نظرية اإلنقاذ" كتطبؽ عميو ما يسمى ب
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 .77المرجع السابؽ ، ص  :سميره عايد الدايات   
كفي ىذا الصدد أديف أطباء  بتيمة الضرب كالجرح  63ميند صالح احمد فتحي العزة : المرجع السابؽ ، ص  2

ضع ليا رغـ ككف المصمحة االجتماعية المرجكة منيا إلجرائيـ استئصاالت لـ يكف اليدؼ منيا عالج الشخص الخا
كا iorelrahC سامية في حكـ شارلركا  ي لج ككانت العمة مف طرؼ القضاء أف االستئصاؿ  1983مارس  19في  ب

 .  39غير مبرر كغير متناسب مع الفكائد المرجكة منو . انظر رجاء ناجي مكاكم :المرجع السابؽ ،ص 
 . 425المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية، المرجع السابؽ،  صرضا  مأمكف عبد الكريـ: 3
كاختمؼ أيضا شراح  .64ك انظر ميند صالح احمد فتحي العزة : المرجع السابؽ،ص  426نفس المرجع : ص  4

بيذه النظرية مف عدميا منيـ البركفسكر "ديككؾ" الذم ذىب إلى صحة التصرفات الكاردة عمى جسـ  خذاألفي القانكف 
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 نظرية الضرورة : دب_ نق
 كجو ليذه النظرية عدة انتقادات كىي :   
إف حالة الضػركرة تقتضػي تػكافر جانبػاف ليػتـ المكازنػة بػيف قيػاـ الخطػر كدفػع الضػرر  -1 

األعضاء ىناؾ طرؼ ثالػث  كزرع كلكف في مجاؿ عمميات نقؿ كالمستقبؿ أم بيف المعطي
 كىك الطبيب المسؤكؿ عف ىذه المكازنة فال مجاؿ لحالة الضركرة .

ال تجػػد ليػػا تطبيقػػا  لكػػفبتػػكافر حالػػة الضػػركرة إلػػى جانػػب المػػريض فػػي حػػاؿ التسػػميـ  -2
ف حالػة إبالنسبة لممنقكؿ منو العضك كذلؾ لككنو شخص سميـ ال يتيدده أم خطر مف ثـ فػ

متعمػػػؿ بيػػػذه النظريػػػة إلبعػػػاد لمجػػػاؿ  الضػػػركرة تنطبػػػؽ عمػػػى طػػػرؼ كاحػػػد كىػػػك المتمقػػػي فػػػال
 المسؤكلية عنو اتجاه المانح الكاقع عميو الضرر المتمثؿ في نقص تكاممو الجسدم .

إف حالة الضركرة غير كافية لكافة أنكاع عمميات نقؿ األعضاء فحالة الضركرة شرعت -3
كدة فػػي لحمايػػة قيمػػة معينػػة مػػف خطػػر جسػػيـ كشػػيؾ الكقػػكع يتيػػددىا كىػػذه القيمػػة غيػػر مكجػػ

كؿ الحاالت مثؿ نقؿ كزراعة القرنية تجرل إلكساب فاقد البصر قيمة جديدة كلػيس لحمايػة 
بػػػرز مثػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾ حالػػػة أقيمػػػة مكجػػػكدة فحاسػػػة البصػػػر منعدمػػػة كغيػػػر مكجػػػكدة أساسػػػا ك 

الفشػػؿ الكمػػكم فػػالمريض يمكػػف أف يعػػيش لفتػػرة طكيمػػة عمػػى جيػػاز الكمػػى الصػػناعية أك مػػا 
 ف نقػػؿ الكمػػى مػػف شػػخص سػػميـ ىػػك الكسػػيمةأ، فػػال يمكػػف الجػػـز بػػيعػػرؼ بالغسػػيؿ الكمػػكم 

   1.الكحيدة لدفع الخطر الذم ييدده 
مػػراض كتشػػكىات عػػف حالػػة نقػػؿ الجمػػد كالنخػػاع العظمػػي فكالىمػػا يعتبػػر حػػال مثاليػػا أل أمػػا

ك كميػػة محػػدكدة مػػف النخػػاع أمستعصػػية حيػػث يػػتـ فييػػا استئصػػاؿ رقعػػة بسػػيطة مػػف الجمػػد 

                                                                                                                                                         

 ف ترتب عمييا مساس مستديـ بو كاشترط تحقيؽ مصمحة عالجية لمغير بشرط اف تككف المصمحة العائدةا  اإلنساف ك 
 .149، ص  المرجع السابؽ :انظر محمكد احمد طو .  كبر مف األضرار الالحقة بالمعطي )نظرية الضركرة(أعميو 
األكاف لكي يعجؿ المشرع المصرم بإصدار قانكف ينظـ نو قد آف أبقكلػػػو:" كبعد نعتقد  ذىب الدكتكر احمد شكقي أما

عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية......فتدخؿ المشرع يعتبر أمرا ضركريا كحيكيا إلباحة عمميات نقؿ كزرع األعضاء  
حتى يحمى حؽ اإلنساف في التصرؼ في سالمة جسمو كتكاممو الجسدم كحتى يمكف االستفادة مف االنجازات الطبية 

و ىذا الرأم نصدر ع مف المرضى الذيف ال تجدم معيـ كسائؿ العالج التقميدية ."فنية الحديثة التي تستيدؼ العديد ال
 .153ص  :المرجع نفس  نقال عف 1989انكف الجنائي كالطب الحديث ." عاـ قلما انتيى مف بحثو " ال

1
 .64المرجع السابؽ ، ص  :حي العزة تميند صالح احمد ف 
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ركعػي فيػو  إذانفسػو فػي حالػة نقػؿ الػدـ  األمػرا ذم خطػر ككػكاىػب ألال يعػرض الالعظمػي 
      1مجاؿ لكجكد الخطر . شركط السالمة فال

 :السبب المشروعثانيا_ نظرية 
السبب المشركع كأساس لمشركعية عمميات نقؿ إلى نظرية  Décoqالفقيو  استند   

اإلنساف  لحرمة المطمقة لجسـ ا مبدأكىي  آنذاؾاألعضاء كزرعيا بالرغـ مف الفكرة السائدة 
كعدـ إخضاعو ألم اتفاؽ قانكني إال أف ىذا المبدأ تالشى أماـ متطمبات الحياة العممية 

ككذا االتفاقيات المتعمقة بممارسة الرياضة  كاالتفاقيات المتعمقة بحضانة األطفاؿ كتعميميـ
نظرية  مفيكـ مف ىذا المنطمؽ يتـ التعرض إلى 2.بسبب ما تحققو مف نفع ألصحابيا

 السبب المشركع )ا( كنقد النظرية )ب( .  
 :السبب المشروعنظرية ا_مفهوم 

 3تو.البحػػث عػػف اليػػدؼ مػػف التصػػرؼ لمعرفػػة مػػدل شػػرعي كجػػكبيقصػػد بيػػذه النظريػػة     
كقد ذىب جانب مف الفقو إلى أف مشركعية التصرفات التي ترد عمػى جسػـ اإلنسػاف تتحػدد 

التصػػػرفات ، فػػػإذا كػػػاف الغػػػرض مشػػػركعا كػػػاف التصػػػرؼ  باليػػػدؼ المػػػراد بمكغػػػو مػػػف ىػػػذه
 4مشركعا كبالتالي مباحا.

ال  بأنػػوكعميػػو ال يجػػكز الحكػػـ عمػػى التصػػرؼ  غيػػر مشػػركع لمجػػرد تعمقػػو بجسػػـ اإلنسػػاف كا 
لككنػػػو يسػػػمح لمطبيػػػب بالتػػػدخؿ عمػػػى جسػػػـ  امشػػػركع عقػػػدا غيػػػركػػػاف عقػػػد العػػػالج الطبػػػي 

الجسػـ ألجػؿ مصػمحة عالجيػة لمشػخص مف ثـ فمتػى كػاف اليػدؼ مػف المسػاس ب المريض.
كىػػذا ينطبػػؽ عمػػى عمميػػات نقػػؿ  5.ك تحقيػػؽ مصػػمحة كاجبػػة االحتػػراـ فيػػك تصػػرؼ مشػػركع

حيػػاة شػػخص مػػا  أك عمػػى  إنقػػاذيػػدؼ ب آلخػػراألعضػػاء كزرعيػػا فنقػػؿ العضػػك مػػف إنسػػاف 
األقؿ دفػع ضػرر كبيػر عنػو بتجػاكز الضػرر الػذم يمحػؽ بػالمعطي نتيجػة استئصػاؿ عضػك 

 .مف المصالح المشركعة مف جسده يعد

                                                 
1

 .40المرجع السابؽ ، ص جي مكاكم :رجاء نا  
2

 .149ؽ ، ص بالمرجع السا :محمكد أحمد طو   
 .112ىيثـ حامد المصاكرة : المرجع السابؽ ،  ص  3
4

 .420المرجع السابؽ ، ص ،  رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية : الكريـ:مأمكف عبد    
 .420ص  :نفس المرجع   5
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 :  نظرية السبب المشروع دب_نق
إلبػػراز اليػػدؼ مػػف كراء عمميػػات نقػػؿ األعضػػاء رغػػـ صػػالحية نظريػػة السػػبب المشػػركع    

انتقدت عمػى أسػاس عػدـ انضػباط المعيػار لقياسػيا بالمكازنػة بػيف مصػالح كزراعتيا إال أنيا 
 ة كالعمميػػات غيػػر المشػػركعةكصػػعكبة التفرقػػة بػػيف مػػا ىػػك مػػف العمميػػات المشػػركع مختمفػػة

يضػعكف  ممػا جعػؿ أنصػار ىػذه النظريػة  1الضػركرة،دكف اشتراط أف يكػكف ذلػؾ فػي حػدكد 
 2. حياة المريض إلنقاذمفاده أف يككف االستئصاؿ الكسيمة الكحيدة  آخرشرطا 
 نظرية المصمحة االجتماعية. ثالثا :

ي تقضي بضركرة تنازؿ الفرد ضماف االجتماعي كالتتفكرة ال عمى ىذه النظرية تقـك    
 3خر يعاني مف مرض جسيـ يفقده كظيفتو االجتماعيةآعف عضك مف أعضائو لشخص 

 كيتـ التعرض لمفيكـ ىذه النظرية)ا( ثـ نقدىا )ب(. 
 فهوم نظرية المصمحة االجتماعية:ا_ م
مف حؽ كؿ إنساف السالمة الجسدية ، فمصمحتو تقتضي عدـ تعطيؿ كظائؼ الجسـ      
كذلؾ  راالجتماعية كاألمحتفاظ بسالمة بدنو مف اجؿ أف يؤدم ىذا اإلنساف كظيفتو كاال

ض أك السعي كراء الشفاء يالمر  الـآبالنسبة لمطبيب فكظيفتو اجتماعية اليدؼ منيا تيدئة 
تقتضي الضركرة ممارسة الطب مع احتراـ إرادة اإلنساف ك تحقؽ مصمحة المجتمع  كعميو

كىك ما يمكف فيمو بمغة األرقاـ ، فإذا كانت المنفعة  لمريضا بالمحافظة عمى مصمحة
يضاؼ إلييا منفعة  %100التي يجنييا المجتمع مف الشخص المتبرع باعتباره سميـ البدف 

مف المريض ، فإنو يجب النظر إلى مجمكع ىذه المنفعة بعد إجراء  %10ىزيمة مقدرة ب 
عضك ال يترتب عمييا سكل ضرر يسير فبافتراض أف عممية اقتطاع ال .عممية زرع العضك
في حيف سترتفع  %80فإف ذلؾ سيخفض انتفاع المجتمع بو إلى حد بالنسبة لممتبرع 

مف ثـ فرغـ   4بعد عممية زرع العضك كىناؾ فرؽ بيف الحالتيف. %60منفعة المريض إلى 

                                                 
 .112ص  ،ابؽالمرجع السىيثـ حامد المصاكرة :   1
 . 421المرجع السابؽ،  ص ،رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية مأمكف عبد الكريـ: 2
المرجع نقؿ كزرع األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسالمية، الكتاب األكؿ ، مركؾ نصر الديف : 3

 .81السابؽ ،ص 
 

4
 .429رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية ، المرجع السابؽ ، ص  : بد الكريـعمثاؿ كارد عند مأمكف  
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 إمكانية تعرض جسـ المتبرع لعاىة مستديمة مف جراء استئصاؿ إحدل كميتيو ، يبقى
األمر مقبكال مقارنة بالنفع الكبير الذم استفاد منو المريض المستقبؿ لمعضك كىك النجاة 

كمف المزايا التي تحققيا المصمحة االجتماعية باعتبارىا معيار مشركعية نقؿ  1مف المكت.
 : البشريةاألعضاء 

أم ال المصمحة االجتماعية تصمح معيارا لمشركعية األعماؿ الطبية ذات صفة تبرعية -1
  .كجكد ألم مصمحة سكل التبرع كىذا أساس عمميات نقؿ األعضاء كزرعيا 

المصمحة االجتماعية تفرض عمى الطبيب ضركرة احتراـ القكانيف كاألنظمة كتعميمات  -2
 قانكني.المينة مع ذلؾ البد مف ترخيص 

ي المصمحة االجتماعية تقتضى تحقيؽ المصمحة العامة كىي حماية حؽ اإلنساف ف -3
 2.صحة المريض كتكافر قصد العالج عمى الحياة لذلؾ البد عمى الطبيب مف المحافظة

 نظرية المصمحة االجتماعية: ب_ نقد
كتب ليا التكفيؽ  إفخطيرة  ثاراترتكز ىذه النظرية عمى فكرة غامضة كيترتب عمييا    

نظمة الشمكلية األ في ال سيمافيتـ القياـ بيذه العمميات تحت شعار المصمحة االجتماعية 
ذات الطابع االستبدادم كمثاؿ ذلؾ :إجبار عامؿ يدكم غير فني بالتنازؿ لعالـ ذرة يعاني 

 3مف فشؿ كمكم.
نظرا  دىااسعة يصعب تحديك فكرة تحقيؽ المصمحة االجتماعية فكرة باإلضافة إلى أف    

عممية  فال يمكف الجـز بتحسف حالة المريض بعد أخرل إلىمف حالة  األمرالختالؼ 
فصحة اإلنساف النفسية كالعقمية تتأثر بعكامؿ كظركؼ مختمفة يمكف التنبؤ ، الزرع 

بتحديد النسب الحسابية بدقة فيمكف نجاح  حيبعضيا بخالؼ البعض اآلخر كىك ماال يسم
كعميو فحساب ىذه  ممستقبؿ فيـ بعدالصحية ل حالة الالعممية في بداية األمر ثـ تتدىكر 

                                                 
1

 .49، ص 2008أحمد شكقي أبك خطكة : القانكف الجنائي كالطب الحديث ، دار النيضة العربية ، مصر ،  
 .422المرجع السابؽ،  ص،  رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحيةمأمكف عبد الكريـ:  2
المرجع نقؿ كزرع األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسالمية، الكتاب األكؿ ، :ديف مركؾ نصر ال 3

  .84السابؽ ،ص 
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سب السف كطبيعة التخصص كعكامؿ أخرل كثيرة مف ح آلخرفرد النسب تختمؼ مف 
  1.الصعب التكصؿ إلى معيار سميـ لحساب مجمكع المنفعة االجتماعية 
مع ذلؾ  العمميات،جؿ النظريات لـ تكف كافية لكحدىا العتمادىا كأساس قانكني ليذه 

قؿ األعضاء نصر رائع الدكتكر "كامؿ السعيد": ن قاؿ التشريعات القانكنية ككما تأثرت بيا
نقاذ حياة المرضى، لدل لـ يعد مف الممكف مناقشة ىذا  دكف شؾ في مجاؿ الطب كا 

نما الميـ ىك تحديد ضكابط القياـ بيذا العمؿ."   2المبدأ، كا 
:" كتكصمنا إلى القكؿ بصحة ىذا العقد أم "عقد االستقطاع قائالكعقب الدكتكر" خميفة"    

ضاء مف األحياء أك مف جثت المكتى عمى أف يتـ ذلؾ كفقا "أم جكاز عمميات نقؿ األع
بمعنى لـ يعد ضركرم البحث في النظريات القانكنية كسبب لإلباحة بؿ  3لشركط معينة."

البد مف البحث في القيكد القانكنية  لعمميات نقؿ األعضاء كزراعتيا ىؿ ىي كافية أـ 
الجسدم لإلنساف كال تصبح أعضاءه مازالت تحتاج لتدقيؽ مف اجؿ المحافظة عمى الكياف 

 كقطع غيار تباع كتشترل. 
في ظؿ عدـ كجكد نص "حيث قاؿ :  أما المعارضيف نذكر منيـ الدكتكر "احمد شكقي"   

تشريعي يبيح نقؿ األعضاء فإنو يعد غير مشركع كفقا لمقكاعد العامة كذلؾ النتفاء قصد 
  4سالمة الجسـ كتكاممو الجسدم."العالج بالنسبة لممعطي كلككنو ينطكم عمى مساس ب

ليذا النكع مف العمميات عمى غرار فقياء  مف الفقو القانكني كالمالحظ دائما كثرة المؤيديف 
الشريعة اإلسالمية كالميـ كضع شركط دقيقة كتقنية، حتى ال نصؿ إلى ما أكده 

 مة جسدكحر  المعارضيف ليذه العمميات كالمتاجرة باألعضاء كبالتالي انتفاء كرامة
 اإلنساف.

 
 

                                                 
 . 432المرجع السابؽ ، ص ، رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية الكريـ:مأمكف عبد  1
، انظر محمكد 1978كف الجنائي بالقاىرة سنة جاء ىذا في تقريره المقدـ إلى المؤتمر األكؿ لمجمعية المصرية لمقان 2

 .154المرجع السابؽ ، ص  :احمد طو 
حيث ذىب إلى شرعية نقؿ األعضاء  1996جاء ىذا في نياية بحثو بعنكاف "الحؽ في الحياة كسالمة الجسد"عاـ  3

 .155ص : نفس المرجعسكاء مف األحياء أك مف المكتى .انظر 
 .156ص  :نفس المرجع   4
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 : الشروط المتعمقة بالمتنازل. الثانيالفرع  

المساس بالتكامؿ  عمى أنو ال يجكز لمطبيب القانكنية تجمع معظـ التشريعات     
المتنازؿ  البشرية كفي مجاؿ نقؿ األعضاء رضاه بغيرلممريض بصفة عامة  الجسدم 

ال حر لو الحؽ في سالمة جسمو ليس أداة يستعمميا الطبيب كيفما شاء فيك إنساف حي  كا 
ليس فقط في نقؿ األعضاء التي تتكقؼ عمييا الحياة أك التي  ،الطبيب مسؤكليةتحققت 

عمى أدائو لكظيفتو االجتماعية بؿ حتى في األعضاء التي  المتنازؿتنتقص مف قدرة 
 .يسمح لممعطي التصرؼ بيا

ة الشخص االجتماعية يعتمد عمى فتحديد إمكانية نقؿ العضك كتأثيره أك عدمو عمى كظيف 
 تككف الكظيفة التي يشغميا المعطى تتطمب مجيكد عضمي أفالطبيب كمثاؿ ذلؾ، 

كتتمثؿ الشركط في الرضا  1فيترتب عمى ىذا االستئصاؿ عدـ القدرة عمى أداء الكظيفة.
أىمية حؽ العدكؿ عف الرضا )ثانيا( تبصير المتنازؿ )ثالثا( مجانية التبرع )رابعا(  (أكال)

 المتنازؿ )خامسا(.

 :أوال:الرضا
لمشركعية نقؿ  أساستتفؽ معظـ القكانيف الطبية عمى ضركرة أف يككف الرضا     

، ألىمية المكضكع المسبكقةممارسة العمميات الجراحية غير ك  كزراعة األعضاء البشرية
الشركط كالغربية ثـ مكقؼ المشرع الجزائرم لمعرفة  العربيةنتعرض لمكقؼ التشريعات 

 )ب(. الشكؿ)ا( أك لمكضكع ا ي الرضا مف حيثفا ىالكاجب تكافر 
 الشروط الموضوعية لمرضا : _أ
ذىب الفقو إلى ضركرة إخضاع المتنازؿ لمفحكص الطبية النفسية لمتأكد مف عدـ      

كجكد ضغكط نفسية عميو مف شأنيا أف تعيب إرادتو كمف ثـ يجب أف يككف المتنازؿ 
و التعبير عف إرادتو عضك مف جسده في حالة نفسية كعقمية تبيح للحظة تنازلو عف 

كفي حالة إذا كاف المتنازؿ مف أقارب المتمقي فيجب التأكد مف عدـ بحرية كاممة. 
 .خضكعو لضغكط عائمية فيفضؿ إعطاء الكقت الكافي لممتنازؿ

 

                                                 
 .57ص  المرجع السابؽ ،: ييتي ال مرى حماد   محمد 1
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 ربية:عربية والغ_التشريعات ال1
القانكف الكندم  ضركرة تكافر الرضا الحر نجد ت إلىأشار مف التشريعات الغربية التي   

ضركرة إخضاع المتنازؿ قبؿ إجراء عممية نص عمى منو  21لمقاطعة ككبيؾ في المادة 
  1االستئصاؿ لبعض االختبارات الفيسيكلكجية كالنفسية لمتأكد مف سالمة رضائو.

ية كالعقمية كجكب فحص الحالة البدن 1980لسنة  462كما أكرد المرسـك االسباني رقـ 
. 2لممتنازؿ كأف يتـ ذلؾ بمعرفة طبيب آخر بخالؼ ذلؾ الذم يباشر عممية االستئصاؿ

كجكب فحص الحالة البدنية كالعقمية  1980لسنة  462كأضاؼ المرسـك اإلسباني رقـ 
  3بمعرفة طبيب غير الطبيب الذم قاـ بعممية االستئصاؿ . لممتنازؿ

 1976ديسمبر  22كلى مف قانكف الصادر بتاريخ كالمشرع الفرنسي نص في المادة األ 
جازة استقطاع األعضاء  1171-76رقـ  المتضمف تنظيـ نقؿ األعضاء مف األمكات كا 

يمكف إجراء استقطاع عضك مف إنساف بال  متمتع بكامؿ " …..  نو:أ، عمى مف األحياء
 31في  501-78قكاه العقمية ك ذلؾ بعد مكافقة حرة كصريحة." ثـ صدر مرسـك رقـ 

كىذا  4محدد عمى نحك مفصؿ الشركط الكاجب تكافرىا في رضا المتبرع . 1978مارس 
قانكف  أيضا ذلؾكأكد  19945جكيمية  654-94مف قانكف  665-11نصت عميو المادة 

 . L12126-2المادة  رنسيفالالصحة 

                                                 
1

المرجع  كزراعة األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسالمية ، الجزء األكؿ ، ؿنق :مركؾ نصر الديف  
 .221ص السابؽ ، 

 .221ص  :  نفس المرجع  2
 .221ص :  نفس المرجع  3
4
 .132المرجع السابؽ ،ص  :أبك الفتكح الحمامي   

5
Art 665-12 : Le prélèvement d’élément du corps humain et la collecte de ses produits ne 

peuvent être pratiqués  sans le consentement préalable au donneur. » Du la loi du 
94_654 du 29 juillet 1994 Relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du 
corps humain , à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. JO du 
03 juillet 1994. 
6
 Art  L1212-2 : « Le prélèvement d’éléments du corps humain et collecte de ses 

produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur.  Voir 
C.S.P .  
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المبنانية  بيةفقرة ثانية مف قانكف اآلداب الط 30كفي التشريعات العربية ، نجد نص المادة 
كيشترط أف يككف رضا المعطي  بعضك يؤثر عمى حياتو بالتبرع ال يجكز حث المتبرع ":

  ."حالة نفسية كعقمية تتيح التعبير عف الرضا حرا كفي
كألف غالبية عمميات الزرع تجرم بيف األقارب  1كىذا ما أكده المشرع السكرم كاألردني.

النكع مف العمميات يشترط تكافؽ بيف المتبرع  خصكصا عمميات نقؿ الكمى نظرا ألف ىذا
حتى يصؿ  كالمتمقي فيفضؿ التكائـ ثـ اإلخكة األشقاء ثـ الكالديف فاألعماـ فاألخكاؿ

كفي ىذه الحالة يشترط التأكد مف عدـ كجكد ضغكط  2الطبيب إلى تكافؽ طبي كعممي .
لفحص طبي   ازؿعائمية كلمتأكد مف ذلؾ أخضعت بعض التشريعات ضركرة إخضاع المتن

 بقكلو شامؿ مف الناحية النفسية كالعقمية كىذا ما أكده المشرع المصرم في المادة الخامسة
" في جميع األحكاؿ يجب أف يككف التبرع صادرا عف إرادة حرة خالية مف عيكب :

 3الرضا."
 

                                                                                                                                                         

 Voir aussi Art 1241 du Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO du 
7 Aout 2004  :"Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande 
instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement 
est libre et éclairé." 
Voir  également  la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la promotion 
des droits des patients en Europe adoptée en avril 1994 à Amsterdam : « aucun acte 
médical  ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé, préalable du patient. » Voir 
Mohammed Amine BENABDALLAH : Le principe du libre consentement Du patient à 
l’acte médical, revue marocaine d’Administration Locale et de Développement, les 
éditions Elmaaref  El-Jadida, EL_REBATH, Mars- juin , 2011,  p10.     

1
مف  24: القانكف المغربي قي المادة  مف التشريعات العربية أيضا ك .143ص  :المرجع السابؽ،سميرة عايد الدايات   

، القانكف اإلماراتي في المادة الثالثة كالرابعة كالخامسة مف القانكف االتحادم رقـ  25/08/1999الظيير الصادر في 
ك المادة الثالثة مف القانكف البحريني ، مرسـك  1987لسنة 55،المادة الثانية مف القانكف الككيتي رقـ  1993لسنة  15
 97لسنة  21منو ك القانكف القطرم رقـ   11في المادة  1966كمشركع القانكف المصرم لسنة   1998لسنة  16رقـ 

مف األمر تكنسي رقـ  35كالمادة  1986لسنة  85كف رقـ مف قان 11في المادة الثانية منو كالقانكف العراقي المادة 
 . 125المرجع السابؽ ، ص  : العربيبمحاج نقال عف المتعمؽ بكاجبات الطبيب.  17/05/93المؤرخ في  155

 .143ص : المرجع  نفس  2
 .السالؼ الذكربشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية  2010لسنة  5رقـ  المصرم  قانكفال 3
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 : الجزائري التشريع_2
يجب استمراره إلى غاية بدكف إكراه كال ضغط مادم أك معنكم ك  يككف الرضا الحر      

كقت العالج أك التدخؿ الجراحي كىذا ما جاء في فتكل المجمع الفقيي لرابطة العالـ 
تـ برضا أف ي في حالة نقؿ العضك مف الحي ال بدذلؾ  أكدتكالتي  1985اإلسالمي في 

كىناؾ اتفاؽ فقيي كقانكني عمى رفض إجبار 1تاـ مف المنقكؿ منو ، طكعا دكف إكراه .
يض في غير الحاالت المنصكص عمييا قانكنا عمى قبكؿ أم عالج طبي كلك كاف المر 

مف مدكنة أخالقيات الطب عمى  33المادة  ص فيالمشرع الجزائرم نك  2في مصمحتو.
ضركرة إخضاع كؿ عمؿ طبي لمكافقة المريض مكافقة حرة كمتبصرة أك لمكافقة 

طر أك عدـ القدرة عمى اإلدالء إال في حالة خ األشخاص المخكليف منو أك مف القانكف
فقرة ثانية مف قانكف  051المادة البشرية أكدت  األعضاءفي مجاؿ نقؿ  ك 3.بالمكافقة
ضركرة  إخبار الطبيب الجراح  المتبرع باألخطار المحتممة التي قد  كترقيتيا الصحة

                                                 
، الحدكد الشرعية كاألخالقية لمتجارب الطبية عمى جسـ اإلنساف  في ضكء القانكف الطبي الجزائرم :لعربي بمحاج ا  1

 .124ص المرجع السابؽ،
  .264ص  ،2006حؽ المكافقة عمى األعماؿ الطبية كجزاء اإلخالؿ بو، دار النيضة العربية،  :الكريـمأمكف عبد   2

ال أعطى لممريض حرية المكافقة ك أم تدخؿ طبي البد أف يحتـر الكرامة مث في قانكف الصحة كالمشرع السكيسرم
رادتو كحقكقو  =اإلنسانية مع األخذ بعيف االعتبار شخصية كا 

Voir l’article 4 du code de la fédération des médecins Suisses: « Tout traitement est 
entrepris dans le respect de la dignité humaine, en tenant compte de la personnalité du 
patient, de sa volonté et de ses droit. Dans l’exercice de sa profession, le médecin 
n’exploite pas l’état de dépendance du patient ;il lui est tout particulièrement interdit 
d’abuser de son autorité sur lui ,tant sur le plan émotionnel ou sexuel que matériel….» 
Mohammed Amine BENABDALLAH ,op cit ,p11 .         

3
يض مكافقة حرة كمتبصرة أك ر : " يخضع كؿ عمؿ طبي  يككف فيو خطر جدم عمى المريض لمكافقة الم44المادة  

األسناف أف يقدـ العالج الضركرم  إذا كاف األشخاص المخكليف منو أك مف القانكف  كعمى الطبيب أك جراح لمكافقة 
 1413عاـ  محـر 5مؤرخ في  276_92مرسـك تنفيدم رقـ المريض في خطر أك فير قادر عمى اإلدالء بمكافقتو ."

 .1992__07_08الصادرة بتاريخ   52ج ر عدد  ،ؽ.ـ.ط المتضمف  1992يكليك  6المكافؽ 
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تبرع العضك قبؿ تعبير المتبرع عف رضائو بؿ كيستطيع الم استئصاؿتتسبب فييا عممية 
  1في أم كقت.  التراجع عف مكافقتو السابقة

المشرع ، الرضا الصادر مف المحبكس أك المحكـك عميو باإلعداـ  لةػأتثار مسك     
بقكليا : "  2الجزائرم عال  ىذا المكضكع مف خالؿ المادة السابعة مف قانكف العقكبات

األصمية مف مباشرة حقكقو  الحجر القانكني ىك حرماف المحككـ عميو أثناء تنفيذ العقكبة
المالية كتككف إدارة أمكالو طبقا لألكضاع المقررة في حالة الحجر القضائي." مف خالؿ 
ىذا النص، المشرع منع المحكـك عميو أثناء تنفيذ العقكبة مف مباشرة حقكقو المدنية فمف 

 كسالمة جسمو. بصحتوباب أكلى أف يمنع مف مباشرة التصرفات المتعمقة 
 لشروط الشكمية لمرضا:ا -ب 

 تختمؼ كيفية التعبير عف الرضا الصادر مف المتبرع باختالؼ التشريعات القانكنية     
اكتفى بحضكر  خراآلد البعض منيا أف يككف التعبير أماـ المحكمة كالبعض حيث أك  
 سيتـ مناقشة ذلؾ بالتفصيؿ . أماـ رئيس المصمحة االستشفائية شاىديف

 :ية_التشريعات العرب1
المغربي إلى ضركرة التعبير عف رضا المتبرع أماـ رئيس المحكمة  المشرع ىبذ   

كيساعد القاضي  معيف خصيصا ليذا الغرض المتعاقدة بمقر سكف المتبرع أك أماـ قاضي
مف طرؼ كزارة الصحة باقتراح مف رئيس المجمس الكطني لألطباء طبيباف يتـ تعيينيما 

 الفائدة العالجية مف ىذه ممية المراد فعميا لممتبرع ككذايف الطبييف شرح العذكمياـ ى
يتـ التكقيع عمييا مف  ثـككيؿ الجميكرية ، بعد ذلؾ يتـ استطالع رأم  لمقاضي العممية

ألطباء له المكافقة ذطرؼ رئيس المحكمة أك القاضي المعيف كاألطباء المعنييف كتمنح ى
                                                              3.عف نقؿ العضك أك العممية المسؤكليف

                                                 

 
1

ال يجكز لممتبرع أف يعبر عف مكافقتو إال بعد أف يخبره الطبيب الجراح  من ق.ح.ت السالف الذكر 9" 051نص المادة  
باألخطار المحتممة التي قد تتسبب فييا عممية االستئصاؿ كيستطيع المتبرع في أم كقت كاف أف يتراجع عف مكافقتو 

 السابقة." 

2
 .كالمتمـالمعدؿ  عالذم يتضمف ؽ  1966يكنيك 8المكافؽ  1386صفر 18المؤرخ في  156_66األمر رقـ  

3 Art N°10 :" Le donneur doit exprimer son consentement au prélèvement devant le 
président du tribunal de première instance compétent à raison du lieu de résidence du 
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 22-91في نص المادة الثامنة مف قانكف  المشرع التكنسيا ما ذىب إليو أيضا ذكى 
المكافقة أماـ رئيس  عمى ضركرة أف تككف 1ةالمتعمؽ بعمميات نقؿ األعضاء البشري
المؤسسة اإلستشفائية أك ما  أك في مقر تكاجد المحكمة التي تقع في محؿ إقامة المتبرع

عمى أف يرسؿ الممؼ إلى  كيتـ التكقيع مف طرؼ القاضي كالمتبرع ككاتب الضبط يقابميا
كعمى ت ك يكقع في السجؿ الخاص بيذه العمميا ؾالمستشفى المرخص لو قانكنا بذل

نص القاضي الذم تتـ أمامو المكافقة التأكد مف أنيا تمت في الظركؼ المالئمة كالمحددة ب

                                                                                                                                                         

donneur ou devant le magistrat de ladite juridiction spécialement désigné a cet effet par 
le président . 
 Le magistrat est assisté de deux médecins désignés par le ministre de la santé sur 
proposition du président de conseil national de l’ordre national des médecins. ces 
médecin sont chargés d’expliquer au donneur la portée de son don et au procureur du 
roi prés la juridiction sur la suite a donner à la demande et requis par le président du 
tribunal ou le magistrat délégué qui dresse  constat signé par le président du tribunal ou 
le magistrat délégué qui dresse constat du consentement du donneur . Copie de ce 
constat signé par le président du tribunal ou le magistrat délégué et les médecins 
concernés est remise aux médecins responsables du prélèvement." Voir Loi n °16-98 du 
5 Joumada 2_ 1420_  du 16 septembre 1990, JO n°4726 relative au don, au 
prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains. 
1
 Art N°8 : "Le consentement du donneur est exprimé devant le présidant du tribunal de 
premier instance dans le ressort du quel se trouve la résidence du donneur ou 
l’établissement hospitalier ou devant son suppléant. 
 Le magistrat qui  recueille le consentement du donneur s’assure au préalable que ce 
consentement est exprimé dans les conditions prévues par l’article 2 de la présente Loi. 
Il en dresse procès-verbal signé par lui, par le donneur et par le greffier.  
Le greffier du tribunal en transmet la copie aux établissements hospitaliers autorisés ….la 
minute en est conservé au greffe du tribunal après sa consignation sur un registre tenu a 
cet effet." Voir la Loi n°91_22 du 25 mars 1991 relative au prélèvement et à la greffe 
d’organes  humains.                                                                                                                                     
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 عف رضاه أف يككف بالغا عبرمالالشخص يشترط في أم المادة الثانية مف نفس القانكف 
  . 1كعاقال كلو القدرة القانكنية كعبر بحرية عف مكافقتو

كافة المعمكمات الخاصة بالتبرع كتقدـ كتابة  ةحماية أكبر لممتبرع بضركرة معرفكأضاؼ   
ا النكع مف العمميات أك مف طرؼ مف ذء ىمف طرؼ رئيس المصمحة الطبية المكمفة بإجرا

لؾ ذكما نص عمى نكعية المعمكمات مف الناحية الجسمانية كالنفسية كتأثير ، يقـك مكانو 
ه العممية بالنسبة ذعمى الناحية الشخصية كالعائمية كالعممية ككؿ النتائ  المحتممة مف ى

عمكمات الضركرية سكاء المكؿ  أعطىه المادة ذىخالؿ المشرع التكنسي مف فلممستقبؿ 
                                                          2لمستقبؿ .اممتبرع أك ل

أف تككف مكافقة المتبرع أماـ لجنة ثالثية  :اشتراط المشرع المصرم إلىفي حيف ذىب    
في مف األطباء ك تشكؿ بقرار مف المجنة العميا لزرع األعضاء البشرية كيشترط كجكدىا 

ممكية أك مساىمة في ىده المنشأة ك  ليـ كؿ منشأة طبية مرخص ليا بالزرع كال تككف
كظيفتيـ المكافقة عمى إجراء العمميات بعد إتباع كؿ اإلجراءات المنصكص عمييا في 

لؾ يتـ الحصكؿ عمى مكافقة المتبرع أك مف ذكبعد  3القانكف الخاص بنقؿ األعضاء .
 ا كيكقع عميو كؿ مف المتبرع كالمستقبؿ.  ينكب عنو كتحرر المجنة محضر 

                                                 
1Art N°2 : «  En vu d’une greffe dans un but  thérapeutique, sur un être humain , un 
prélèvement peut être effectué sur une personne vivante à condition que le donneur soit 
majeur ,jouissant de tout es ses facultés mentales ,de sa capacité juridique et qu’il y ait 
librement et expressément consenti. Voir la Loi n°91_22 du 25 mars 1991 relative au 
prélèvement et à la greffe d’organes  humains.                                                                                             

 

2
  Art N°7 : «   Le donneur  qui entend autoriser le prélèvement d’un organe sur son 

corps en vue d’une greffe est informé par écrit des conséquences éventuelles de sa 
décision par le médecin chef du service hospitalier dans lequel le prélèvement sera 
effectué ou par son remplaçant. Cette information porte sur :  
a)-Toutes les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychique du prélèvement  
ainsi que les  répercussions éventuelle de ce prélèvement sur la vie du donneur. 
b)-Tous les résultats qui peuvent être attendus de la greffe par le receveur .  » Voir la 
Loi n°91_22 du 25 mars 1991 relative au prélèvement et à la greffe d’organes  humains.                          

3
 الصادرةمكرر  9عدد ال ج ربشأف تنظيـ زرع األعضاء البشرية ،  2010لسنة  5مف قانكف رقـ  13كالمادة  8المادة   

 .2010مارس16في 
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 : يالفرنس تشريع_ال2
 فعمى ضركرة التعبير ع 0883جكيمية  18نص القانكف الفرنسي الصادر بتاريخ        

ك في حاالت االستعجاؿ يتـ  المكافقة أماـ رئيس المحكمة أك أماـ قاضي معيف مف قبمو
نا لمحصكؿ عمى المكافقة الرسمية مف إثبات الرضا مف قبؿ ككيؿ الجميكرية كذلؾ ضما

الجيات المتخصصة في الكقت المناسب إذا دعت إلى ذلؾ ضركرة خالؿ عطؿ نياية 
 800-2004ككذا قانكف  560.1-2الرسمية كىك ما أكدتو المادة  ؿاألسبكع أك العط
كأكده  12312_1الخاص بالعمـك اإلحيائية في المادة  2004اكت 06الصادر بتاريخ 

الرغـ مف عدـ التفرقة بيف إثبات الرضا في مجاؿ ، ب 19963لمرسـك التنفيذم لسنةأيضا ا
مثمما جاء في  ةالتبرع باألعضاء المتجددة كالجمد أك النخاع كاألعضاء غير المتجدد

                                                 
1
 "Le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences 

éventuelles du prélèvement doit exprimer son consentement devant le président du 
tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d’urgence, le 
consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la république .ce 
consentement est révocable sans forme et à tout moment.  Voir la Loi N°94-654 du 29 
juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. 
2" Le donneur……doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de 
grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le 
consentement est libre et éclairé et que le don conforme aux conditions prévues aux 
premier et deuxième alinéas. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par 
tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans 
forme et à tout moment." Art. L. 1231-1 Du la loi 2004_800 du 06 aout 2004 relative a 
la biotique.  
3
 « Sous réserve des dispositions ……. Le donneur exprime sont consentement devant le 
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure .ou devant le 
magistrat désigné par le présidant de ce tribunal. » Art 671_3_2 du décret n°96/375 du 
29 /04/1996 relative relatif aux modalité du consentement aux prélèvements d’organes 
effectués sur une personne vivante ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des 
comités d’experts habilités à autoriser un prélèvement de moelle osseuse sur la 
personne d’un mineur .    
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الذم كاف يشترط تدخؿ  1978مارس  31المرسـك التنفيذم السابؽ الصادر بتاريخ 
 1فقط. ةة التبرع باألعضاء غير المتجددلمحصكؿ عمى المكافقة في  حال يالقاض

 ع الجزائري:يشر ت_ ال3
 منو فقرة أكلى: 051المادة  نص في قانكف الصحة الشكؿ الذم حدده الرضا يأخذ    

"تشترط المكافقة الكتابية عمى المتبرع بأحد أعضائو كتحدد ىذه المكافقة بحضكر شاىديف 
تتـ بشكؿ كتابي مف  مكافقةفال .المصمحة"اثنيف كتكدع لدل مدير المؤسسة كالطبيب رئيس 

إرادة معيبة  أفتنش أجؿ تجنب اإلكراه أك الضغط الذم يمكف لمطرؼ المتنازؿ أف يقع فيو
ىناؾ حماية أكبر  اشترط المشرع حضكر شاىديف اثنيف حتى تككفك  سدليتال باإلكراه أك

كالطبيب رئيس كعدـ التسرع في اتخاذ القرار عمى أف يتـ كضعو لدل مدير المؤسسة 
 ر العمميةر المتبرع عف مكافقتو إال بعد أف يخبره الطبيب بأخطاالمصمحة. كال يعب  

لكف   كتابة يتـ إثبات الرضاكالمالحظ أف  2.المحتممة الكقكع مف جراء عممية االستئصاؿ 
المشرع الجزائرم لـ يشترط أف تتـ المكافقة أماـ جية رسمية معتمدة بؿ اكتفى أف تتـ أماـ 

 .فقط  ىيئة  صحية
 التبرع. العدول عنحق  :ثانيا
مفاد ذلؾ إمكانية المتبرع العدكؿ عف رضائو دكف قيد أك شػرط ك ىنػاؾ  خػالؼ فقيػي      

يػرل أنصػار الػرأم األكؿ أف المتعيػد بػالتبرع  حيػثحكؿ ىذه  المسالة بيف ثالثة آراء فقيية 
عيد كمف ثػـ ال يجػكز الرجػكع فػيـ تػـ بالكفاء بال  ممـز قضاء كديانة عمال بالنصكص اآلمرة

التعيػػد بػػو كأنصػػار الػػرأم الثػػاني ال يمزمػػكف المتبػػرع بمػػا تعيػػد إال إذا كػػاف مػػا كعػػد بػػو معمقػػا 
ىػك األخيػر كمفػاده أف المتبػرع غيػر ممػـز بالكفػاء بكعػده  لػراجحاعمى تنفيذ أمر آخر كالػرأم 
ف كاف ممزما ديانة .  3قضاء كا 

                                                 
1 Ahmed Abduldayem,op cit , p 326.  

يجكز لممتبرع أف يعبر عف مكافقتو إال بعد أف يخبره الطبيب باألخطار الطبية :" ال الفقرة الثانية  162المادة  نص 2
.ح.ت ؽمف  كقت كاف أف يتراجع عف مكافقتو السابقة"المحتممة التي قد يتسبب فييا عممية كيستطيع المتبرع في أم 

 السالؼ الذكر .
 

3
 . 409المرجع السابؽ ، ص  : رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية ،الكريـمأمكف عبد   
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عمػػى إمكانيػػة عػػدكؿ مقػػة بعمميػػات نقػػؿ األعضػػاء كزراعتيػػا المتعالتشػػريعات  تفقػػت معظػػـا 
 13أشػار القػانكف األرجنتينػي فػي المػادة  ، حيػثالمتبرع عف تبرعو متى شاء كفػي أم كقػت

الجراحيػػة  ه العمميػػة يمكػػف إلغػػاؤه حتػػى لحظػػة إجػػراء العمميػػةذف ىػػأمنػػو إلػػى أف كػػؿ قػػرار بشػػ
ه الحالػة ال يمكػف أف ذو كالرجػكع فػي ىػمتى كاف لدل المتنازؿ القدرة عمى التعبير عػف إرادتػ

يكػػكف محػػال ألم مطالبػػة ماليػػة كىػػذا مػػا أكػػده أيضػػا مجمػػس كزراء العػػرب الخػػاص بالصػػحة 
في جميع األحػكاؿ يجػكز بقكلو : ن  المشرع  المصرمككذا  1في المادة الرابعة . 1986لسنة 

ي فػحتى مػا قبػؿ البػدء مى التبرع العدكؿ عف التبرع علممتبرع أك مف استمـز القانكف مكافقتو 
 مػف قػانكف الصػحة  L1231-1المادة  في المشرع الفرنسي نصأما  2".إجراء عممية النقؿ

المػػػادة فػػػي   نػػػصكالمشػػػرع الجزائػػػرم  3كبأيػػػة طريقػػػة .عمػػػى إمكانيػػػة العػػػدكؿ فػػػي أم كقػػػت 
 فػػي أم كقػػتعػػدكؿ المتبػػرع عػػف  رضػػاه  فقػػرة أخيػػرة مػػف قػػانكف الصػػحة عمػػى جػػكاز 162
      4.كاف

 .تبصير المتنازل لثا :ثا
التشريعات عمى ضركرة تبصير المتنازؿ بجميع المخاطر الجراحية  تتفؽ معظـ    

مف الناحية االجتماعية المخاطر ة كالمستقبمية ككذا المترتبة عمى عممية االستئصاؿ الحال  
 .العضك البشرم استئصاؿالتي يمكف أف تترتب عمى عممية  كاالقتصادية

 ربية:العالتشريعات _أ
المتعمؽ بعمميات  16/89مف قانكف رقـ  المشرع المغربي في نص المادة الثامنةذىب     

 كحدد مسؤكلية  إلى ضركرة تبصير المتنازؿ بجميع المعمكمات الضركرية نقؿ األعضاء
كشدد عمى األطباء أف تككف المعمكمات  ىذه المعمكمات عمى الطبيب المسؤكؿإعطاء 

                                                 
 المادة الرابعة مف مشركع القانكف العربي المكحد لعمميات نقؿ األعضاء البشرية : "...كيجكز لممتبرع أف يرجع في  1

الحدكد الشرعية كاألخالقية لمتجارب الطبية عمى  :العربي  تبرعو في أم كقت دكف قيد أك شرط ."  نقال عف بمحاج
 . 125المرجع السابؽ ، ص ، جسـ اإلنساف  في ضكء القانكف الطبي الجزائرم

 .السالؼ الذكر 2010سنة ل 05رقـ المصرم  مف قانكف 05المادة  2
3 Art L1231-1 : " ….Ce consentement est révocable à tout moment."  Du C.S .P , Loi n° 
94-653 du 29/07/1994 précité .   

فقرة أخيرة:"كيستطيع المتبرع في أم كقت كاف أف يتراجع عف مكافقتو السابقة."مف ؽ.ح.ت السالؼ  162نص المادة  4
 الذكر .
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كالعائمية كاالجتماعية  مفصمة شاممة لكؿ األخطار الطبية كالنفسية ضركرية لممتبرع  دقيقة
  1.لممتبرع أىمية العممية كفكائدىا بالنسبة لممستقبؿككذا التكضيح 

العمميات بالنتائ  المحتممة الخاصة بيذه  المتبرع كتابةاشترط المشرع التكنسي إعالـ ك 
قع بيا العممية أك مف طرؼ مف مف طرؼ الطبيب رئيس المصمحة بالمستشفى الكا كمنحيا
كىذا ما أكدتو تكصيات مؤتمر  .السالفة الذكرالسابعة  لنص المادة عنو طبقاينكب 

أف يسبؽ الرضا شرح كافر مف جانب الطبيب حكؿ مخاطر العممية  بكجكببيركجيا 
                                                            2.كنتائجيا الحالية كالمستقبمية سكاء عمى الصعيد الطبي أك االجتماعي أك المالي

المتعمؽ  1983سبتمبر  16الصادر بتاريخ  109في القانكف رقـ  أكد المشرع المبنانيأما 
أف يعايف مف قبؿ  :" عمى ثانيةكجاء في نص المادة األكلى فقرة  بعمميات نقؿ األعضاء

 االعممية كأخطارىنبييو إلى نتائ  كالذم يجب عميو ت الطبيب المكمؼ بإجراء العممية
قد تككف مجمكعة مف المعمكمات غير كاضحة ف 3".كمحاذيرىا كيتأكد مف فيمو لكؿ ذلؾ

خصكصا مف الناحية الطبية فال بد مف تحديد مفيكميا كالتأكد مف أف الشخص المتنازؿ 
 ضركرة إحاطة الذم أكد عمى مشرع المصرمنفس األمر بالنسبة لمك  استكعب ذلؾقد 

ىناؾ مف ك  4.المتبرع بطبيعة عممية النقؿ كالزرع ككؿ المخاطر عمى المدل القريب كالبعيد
عارض فكرة تبصير الكاىب النتفاء المريض كبالتالي ال يمتـز الطبيب بالتبصير كلكف في 
مجاؿ استقطاع األعضاء ك زرعيا الطبيب ممـز  بتبصير الكاىب أكثر مف المريض ألف 

                                                 
1Art 08: « …… Le donneur doit être complément informé  des risques inhérent au 
prélèvement et sur ses conséquences éventuelles. Cette  information à la charge des 
médecins responsables du prélèvement porte sur toutes les conséquences  prévisibles 
d’ordre physique  et psychologique du prélèvement  ainsi que sur la répercussion 
éventuelle de ce prélèvement sur la vie personnelle, familial à la professionnelle du 
donneur. 
Elle porte en outre sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le 
receveur. »  Du la Loi 16_89, précité .           

2
نقؿ كزرع األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسالمية، الكتاب األكؿ ،المرجع :  كؾ نصر الديفمر  

 .214السابؽ ،ص

3
 .177ص  : المرجع السابؽ ،عمر أبك الفتكح الحمامي   

 ، السالؼ الذكر . 2010لسنة  05مف قانكف رقـ  07أنظر المادة   4
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رارا لمقياـ بيذه العممية لشعكره صالمحيطة  بيذه العممية قد يزيده إطالعو عمى الظركؼ إ
بالتضامف  كمحاكلة منح الحياة لمريض مشرؼ عمى اليالؾ فالطبيب يخاؼ مف إحاطتو 

.بسكء حالتو النفسية  الصحية بكافة المعمكمات خكفا مف تفاقـ حالتو
1
          

يككف المريض عمى عمـ بتأثيرات  التبصير يقع عمى عاتؽ الطبيب لكي كاجبف مف ثـ
العممية عمى جسده كحياتو الشخصية كالعائمية كالمينية كالتبصير ما ىك إال تطبيؽ لما 

كالمخاطر المحتممة مدلكليا  2اشترط القانكف مف ضركرة الحصكؿ عمى رضا المريض.
كاسع تشمؿ كؿ ما يصيب المتنازؿ حاال كمستقبال كتدخؿ أيضا اعتبارات النكاحي 

كتناكلت الندكة العممية التي  3القتصادية كاالجتماعية المترتبة عمى عممية االستئصاؿ.ا
األضرار  المتبرع بشأفىذا الشرط كأكدت عمى ضركرة إخطار  1993 بالقاىرة سنةعقدت 
بأسمكب كاضح بعيد عف استعماؿ  المستقبمية المترتبة عمى عممية االستئصاؿك  ةالحال  

كمف أجؿ المضي في ىذا النكع مف  4الطب.يا إال أىؿ يمال يفالمصطمحات الطبية التي 
األضرار  عف تكضيح مسئكلةلجنة عممية  البعض إنشاء نجاحيا اقترح العمميات كضماف

لنجاعة عممية تبصير المتبرع بطريقة شاممة ، 5العممياتالناشئة عف كؿ نكع مف ىذه 
إخفاء حقائؽ ربما تؤدم بو إلى  أك ةالعمميليس إجباره  لمقياـ بيذه  بفكاجب الطبيككاممة 

 .عنيا أك العدكؿ بالعمميةحرية القياـ ممتبرع ل األمرفي نياية  ألنوعدكؿ ال
                                                 

1
 .142السابؽ ، صالمرجع  :عايد الدايات هسمير   

2
 .169المرجع السابؽ ، ص  :ة ر ك ىيثـ أحمد مصا   

كالخاص بنقؿ  26/06/1976الصادر ب  457كىذا ما أكدتو معظـ التشريعات نذكر منيا القانكف االيطالي رقـ  3
ت ار شأالخاص باستئصاؿ األعضاء كنقميا في مادتو الثانية ك  15/07/1982سـك رقـ ر الكمى  ككذا يكغكسالفيا في الم

في مجاؿ نقؿ األعضاء  04/06/1975القرار التنفيذم في ألمانيا الديمقراطية كالصادر بتاريخ   المادة الثامنة مف
.  09/06/1967بتاريخ  246نماركي رقـ اكالقانكف الد 1966مف القانكف التشيككسمكفاكي الصادر سنة  23كالمادة 
، ، الكتاب األكؿ  اإلسالميةرية في القانكف المقارف  كالشريعة نقؿ كزراعة األعضاء البش :مركؾ نصر الديف  انظر

 . 215 _ 214ص  ،المرجع السابؽ
 .213ص  نفس المرجع:  4

5" L’information qui doit obligatoirement être fournie au patient : d’une part sur l’utilité, le 
risque et les incidents prévisibles ou les suites de l’intervention ou du traitement projeté  
c’est la condition indispensable pour que le patient puisse donner un « consentement 
éclairé.  " Voir Jean PENNEAU : La responsabilité du médecin, édition DALLOZ, paris, 
1992, p 117.  
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    الفرنسي:ع يشر تب_ ال

سنة  12د المشرع الفرنسي في الفقرة األكلى مف المادة الرابعة مف القانكف رقـ أك       
لنتائ  المحتممة باستئصاؿ عضك مف بأف عمى الطبيب أك الجراح إبالغ المعطي با 0875
حيث نصت المادة األكلى  0876مف سنة 410ف ذلؾ أيضا في المرسـك رقـكبي   جسمو.

أف االلتزاـ بتبصير المعطي يشمؿ جميع النتائ  المحتممة لالستئصاؿ سكاء مف  :"منو
ؿ سكاء الناحية التشريحية أك مف الناحية النفسية ككذا المخاطر المحتممة ليذا االستئصا

بالنسبة لحياتو الشخصية أك األسرية أك المينية كما يشمؿ النتائ  التي يترتب عمى عممية 
 1."الزرع كالمصمحة التي تعكد عمى المريض

عمى ضركرة  1976مف قانكف  أكلىفي المادة الرابعة فقرة أيضا  كنص المشرع الفرنسي
مف أعضائو كجاء بعد ذلؾ مرسـك تبصير المعطي بالنتائ  المحتممة لقراره بالتبرع بعضك 

تنفيذا ليذا القانكف كنص أيضا بضركرة التبصير لممعطي لجميع النتائ   1978في 
كالنفسية ككافة المخاطر المحتممة سكاء ما  المحتممة لالستئصاؿ مف النكاحي التشريحية

جكاف   29تاريخ  94-645في قانكف رقـ  طبقا لما جاءتعمؽ بأسرتو أك بو شخصيا 
الصادر  2004 -800ا قانكفذكك 2كاضعا ذلؾ تحت طائمة العقكبة . 1994نة لس

التي أككمت  L12313_1الخاص بالعمـك اإلحيائية في المادة   2004اكت  06 بتاريخ
طبيباف كعضك متخصص في العمـك  ، ميمة التبصير إلى لجنة مككنة مف خمسة أعضاء
األىمية يضاؼ إلى المجنة طبيباف آخراف االجتماعية كاإلنسانية كفي حالة المتبرع كامؿ 

نفسي أما بالنسبة لمقصر فيضاؼ إلى المجنة طبيب مختص باألطفاؿ  بحدىما طبيأ
 . 4كطبيب نفسي

                                                 
1
 .88لمرجع السابؽ ، صا :محمد حماد مرى  الييتي  

2
 .141، ص  المرجع السابؽ : تدايالاسميرة عايد   

3 Art. L. 1231-1 :« Le donneur, préalablement informé par le comité d’experts mentionné à 
l’article L. 1231-3 des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du 
prélèvement…… ». Du la loi 2004_800 du 06 aout 2004 relative a la biotique.  
4 Art 1231_3 : “ Le comité d’experts dont l’intervention est prévue aux articles L. 1231-1, 
L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans 
par arrêté du ministre chargé delà santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une 
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 مقارنة خصكصا في القطاع الخاص مف طرؼ الطبيب تتـالتبصير  ميمةقد كانت ك 
الطبيب أف  كفي الكاقع اآلف مفركض عمى 1ألطباء الذيف يعممكف في القطاع العاـ.با

يعطي معمكمات كاضحة كفقا لخبرتو الطبية كحتى المحاكـ تفرض أف تككف المعمكمات 
كليس فقط المعمكمات الخاصة  2الكقكع.عف كؿ المخاطر المحتممة حتى كلك كانت نادرة 

 3المالية الخاصة بالمريض أك ذكم حقكقو.أك بالعالج كتبعاتو بؿ حتى المعمكمات المادية 
  جزائري :ع اليشر تج_ال
عممية انتزاع  المحتممة مفاألخطار  بكافة المتبرع إخبارالمشرع الجزائرم  اشترط      

         فقرة أخيرة مف قانكف حماية الصحة  051 قبؿ مكافقتو طبقا لنص المادة العضك
المخاطر لكف رغـ حرص المشرع عمى اإلعالـ الالـز إال أنو أخرج  4.ك ترقيتيا

نطاؽ اإلعالـ كىك ما يخالؼ ما ذىبت إليو معظـ التشريعات المختمفة ف ماالستثنائية 
في مجاؿ نقؿ األعضاء كزراعتيا ميما كانت  بكؿ المخاطر بكجكب اإلعالـ الشامؿ

                                                                                                                                                         

personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux 
deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure 
mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un 
médecin. Lorsqu’il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à 
l’article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie 
de l’enfant et un pédiatre. En cas d’urgence vitale, les membres du comité d’experts sont 
désignés par l’Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur 
l’arrêté susmentionné. Du la loi 2004_800 du 06 aout 2004 relative a la biotique.  
1« Cette obligation s’impose au médecin aussi bien dans le cadre de la médecine libérale 
que dans le cadre de la médecine publique hospitalière. »  Décret N° 74-27 du 14 
Janvier 1974, JO 16 janvier  1974 .voir Ir ma Arnoux, Les droits de l’être humain sur son 
corps, presse universitaires de Bordeaux, France, 2003,  p 198. 
2Ibid, p 199. 
3
 L’obligation d’information à la charge de l’hôpital revêt deux facettes : d’une part 
l’information financière, d’autre  part  l’information  médicale (CE, 11janvier 1991) voir  
Jean-Marie Clément  Cyril Clément : les principales décision de la jurisprudence 
hospitalière ,Berger-Levrault,PARIS , 1995,p28 . 

أف يعبر أف يعبر عف مكافقتو إال بعد أف يخبره  " ال يجكز لممتبرع: السالؼ الذكر  مف ؽ.ح.ت 162نص المادة   4
 " .قد تتسبب فييا عممية االنتزاع التيالمحتممة الطبيب باألخطار 
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كما أىمؿ النص الجزائرم إلزاـ الطبيب بإعالـ  1كدرجة خطكرتيا . ة ىذه المخاطرطبيع
النتائ  المتكقعة مف باإلضافة إلى كالمينية  االجتماعيةالعممية مف الناحية  المتبرع بآثار

لعضك ، ليتمكف المتبرع في النياية مف اتخاذ القرار امستقبؿ لعممية الزرع بالنسبة 
 .المناسب كالعقالني بشأف استئصاؿ العضك

 :مجانية التبرع -رابعا
 تقتضي المصمحة العالجية لممتمقي استقطاع عضك ليتـ زرعو كفقا ليذه المصمحة     

دكف زيادة أك نقصاف كنستشؼ ذلؾ مف خالؿ مصطمح "المتبرع"أك "المتنازؿ"، ضؼ إلى 
رضاؤه عمى  برعأف يعمؽ المتكذلؾ ال بد أف ال يخرج ىذا العمؿ عف الكرامة اإلنسانية 

 قبض الثمف.
 التشريعات العربية:_ا
 صن جؿ التشريعات القانكنية نصت عمى مجانية التبرع في ىذا المجاؿ، حيث    

مف القانكف المتعمؽ بعمميات نقؿ األعضاء كزراعتيا عمى  5المادة  في المشرع المغربي
 نقؿ األعضاء كزراعتيا مستبعدا أف تككف عمميات يككف التبرع بدكف مقابؿ ضركرة أف

ما عدا ما تعمؽ بتكاليؼ عمميات محؿ معامالت مالية تحت أم ظرؼ أك تسمية أخرل ، 
 2يؼ الخاصة بالمستشفى.تكالالنقؿ كالزرع ككذا ال
المتعمؽ بنقؿ ك زرع  22-91المشرع التكنسي نص في المادة السادسة مف قانكف ك  

كحذر مف أف تككف ىذه العمميات محؿ  عمى أف يككف التبرع بدكف مقابؿ األعضاء
   3معامالت مالية أك تحت أم تسمية أخرل ما عدا ما تعمؽ بدفع التكاليؼ.

                                                 
1

 .591انظر مأمكف عبد الكريـ : رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية ، المرجع السابؽ ، ص  
2 L’article 5 du la loi 98_16, Précité : « Le don ou le legs d’un organe humain et gratuit 
et  ne peut, en aucun cas, et sous aucune forme, être rémunéré ou faire l’objet d’une 
transaction. Seul sont de les frais inhérents aux interventions exigées par les opérations 
de prélèvements et de transplantation ainsi que les frais d’hospitalisations qui y sont 
afférents. »                                                                                                                                             
3
 Art 6 : « Il est interdit de procéder aux prélèvements visés aux articles 2 et 3 da la 
présente loi, Moyennant une contrepartie pécuniaire ou tout autre forme de transaction, 
sans préjudice du remboursement des frais peuvent occasionner » Du la loi 91-22, 
précité.                                                                                                                                  
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الذم  1960لسنة  178/60شرع المصرم في القانكف رقـ ىذا عكس ما ذىب إليو الم
 1بأسعار مرتفعة . الدـ ببيعبدكرىا  تقكـ ىيأكال لمدكلة ثـ  البيع ع الدـ ك يككفبيأجاز 

أف ىذا البيع ليس بفي مصر معمال ذلؾ  –بيع الدـ –كىناؾ مف اعترض عمى ىذه الفكرة 
نتيجة التبرع  تحسيف نظامو الغذائيل عمييا المتبرعيحصؿ  مكافأةبالمعنى القانكني بؿ 

نفقات حفظ كتخزيف الدـ في حاؿ بيعو لمجميكر مف جانب بنكؾ  الثمف أيضا كيمثؿ بالدـ 
2الدـ.

عمى  الخاص بعمميات نقؿ األعضاء كزراعتيا نص 2010لسنة  5في قانكف رقـ ك  
أم مقابؿ  حظر التعامؿ بأعضاء جسـ اإلنساف أك جزء منو عمى سبيؿ البيع أك الشراء أك

 .3طبقا لنص المادة السادسة المتكفيفمف جثت ميما كانت طبيعتو سكاء بيف األحياء أك 

                                                 
1
 .225ص  المرجع السابؽ ، :مركؾ نصر الديف   

 . 413ص  المرجع السابؽ ،:أبك الفتكح الحمامي   2
3

جاء في تكصياتو ضركرة أف يككف التبرع  1969المجانية مؤتمر بيركجيا عاـ  دأببمكمف التشريعات التي نادت  
الصادر  109نص في المادة األكلى مف قانكف رقـ القانكف المبناني : ك  باألعضاء بدافع إنساني كبصكرة مجانية .

 األعضاء عمى سبيؿ اليبة المجانية غير المشركطة" إعطاءفي الفقرة الرابعة : ن أف يككف  1983سبتمبر  16بتاريخ 
 1978لسنة  55حيث أجاز ىذا القانكف  التبرع بالكمى ثـ جاء قانكف رقـ  1983لسنة  7القانكف الككيتي : القانكف رقـ 

 بشأف التبرع بأعضاء  أخرل كنص صراحة عمى تأكيد مبدأ المجانية كجـر كؿ تعامؿ لو صيغة تجارية . 
القانكف العراقي : تنص المادة الثالثة عمى منع كحظر بيع األعضاء البشرية بأم كسيمة كمنع حتى الطبيب 

. التشريع األردني: في  1986سنة ل-85االختصاصي مف إجراء ىذه العممية في حالة عممو بذلؾ طبقا لقانكف رقـ 
لسنة  21في القانكف رقـ  ،التشريع القطرم.1998لسنة  17كالمعدؿ بمقتضى قانكف رقـ  1977لسنة  23القانكف رقـ 

كنص في المحكر الرابع مف ىذا القانكف عمى عدـ  مادة. 14بشأف تنظيـ نقؿ ك زراعة األعضاء اشتمؿ عمى  1997
شراؤىا أك تقاضي أم مقابؿ مادم عنيا كيحظر عمى الطبيب إجراء عممية االستئصاؿ ليا  إجازة بيع أعضاء الجسـ أك
 إذا  كاف عمى عمـ بذلؾ ". 

 استئصاؿ ككالخاص بتنظيـ نقؿ األعضاء ك زراعتيا كجعؿ ىذا القانكف مف  1993لسنة  15التشريع اإلماراتي رقـ 
 أفعمـ  االستئصاؿ إذاالطبيب المتخصص عف عممية  تناعكجكب امزراعة األعضاء ىدفا إنسانيا . كذىب أيضا إلى 

 مكافقة المتبرع كانت نتيجة مقابؿ مالي . 
كحذر أيضا المشرع التركي مف بيع األعضاء كمف اإلعالنات أك االشيارات خارجة عف مجاؿ إعطاء معمكمات عممية 

المتعمؽ بزرع  1979مام  29بتاريخ الصادر  2238أك إحصائية في نص المادة الثالثة كالرابعة مف قانكف رقـ 
نقؿ كزراعة األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة  :مركؾ نصر الديف  .انظرالسالؼ الذكر  األعضاء
  .166_ 180_179_ 178، ص  المرجع السابؽ :أبك الفتكح الحمامي  ك .115ص، ، المرجع السابؽ  اإلسالمية
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أكدت تكصيات الندكة العممية حكؿ األساليب الطبية الحديثة كالقانكف الجنائي التي ك   
 13نظميا مركز بحكث كدراسات مكافحة الجريمة كمعاممة المجرميف المنعقدة بالقاىرة في 

 إلى عدـ جكاز نقؿ العضك مقابؿ ثمف. 0882نكفمبر 
كيتعيف عمى المستقبؿ دفع تكاليؼ العممية كتمتـز الدكلة بتكفير النفقات الالزمة لعالج   

الشخص المنقكؿ منو العضك مع جميع المضاعفات الناجمة عف عممية النقؿ كتقرر 
ى أف يتـ الدكلة كافة التعكيضات الضركرية عما نالو مف ضرر كفاتو مف كسب عم

التعكيض مف صندكؽ يحدد القانكف مكارده كيجكز لمدكلة أيضا تحديد مزايا معنكية مالئمة 
كىذا ما أضافتو أيضا منظمة  1كعالجو ك عالج أفراد أسرتو عمى نفقة الدكلة مدل الحياة.

لكف ىذا ال  يمنع  البشرية، الصحة العالمية بمنعيا كؿ عمميات بيع أك شراء األعضاء
عكيضات التي تككف في المعقكؿ كغير المبال  فييا كالمصاريؼ العالجية بعض الت

 2كاالستشفائية عمكما مف قبؿ المتبرع كالمتعمقة بعمميات االستئصاؿ.
 _التشريعات الغربية:ب

فقرة رابعة مف قانكف الصحة عمى   1211L3نص القانكف الفرنسي في المادة          
منع مف دفع تكاليؼ أك مصاريؼ العممية الجراحية نفقات ضركرة مجانية التبرع ك ىذا ال ي

إقامة المتبرع في المؤسسة الصحية كعمميات المتابعة الضركرية لما بعد عممية 
كالمالحظ أف المشرع الفرنسي نص صراحة عمى إمكانية منح  4االستئصاؿ األكلى.

                                                 
، المرجع السابؽ ،ص  ألعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسالميةكزراعة ا ؿنق :مركؾ نصر الديف 1

121. 
2
 Principe directeur 5 : « L’interdiction de la vente ou d’achat de cellules, des tissus ou 
d’organes n’empêche par le remboursement dans les limite raisonnables le frais 
vérifiable en cours par le donneur ….y compris les pertes des revenus  et la mise à 
disposition  des cellules ou d’organes humain à des fuis de transplantation. » Voir 
site :wwwho.int /site/fr/ 
3
 “La gravité pour éviter toutes dérivés de commercialisation du corps humain, aucun 
paiement, qu’elle qu’en soit la forme ne peut être alloué qui se prête au prélèvement 
d’élément de son corps ou à la collecte de ses produits." Du C.S.P . 
4Art L 665-13 : «  Aucun paiement, qu’elle qu’en soit la forme, ne peut être allie à celui 
qui se prête au prélèvement de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul pour 
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تعكيضا يعادؿ تعطمو  ما قاـ بو  عفأك تعكيضو  كتسميمو "ميدالية" المتبرع بعض المزايا
  .عف العمؿ أك كثيقة تأميف ضد األخطار المرتبطة بعممية استقطاع العضك 

 1مف ثـ فإف تحريـ بيع األعضاء كاالتجار بيا عالمي كليس في  الدكؿ اإلسالمية فقط .
 1986ديسمبر  22الصادر في  الفرنسي 1181مف قانكف  أيضا نصت المادة الثالثةك 

عمى عدـ جكاز أف يككف التنازؿ عف األعضاء  1976ديسمبر  22 الصادر في كالقانكف
نظير مقابؿ مادم دكف اإلخالؿ بالنفقات  كالتكاليؼ الخاصة بعمميات نقؿ األعضاء كىذا 

كلتفعيؿ مبدأ  1994جكيمية  29العمـك اإلحيائية الصادر في قانكف ما أكده أيضا 
 كؿيمنع فييا   654 -94كف مف قان 511المجانية أضاؼ المشرع الفرنسي المادة 

 وكؿ ممارس مف تقاضي أم أجر عف عمميتي النقؿ أك الزرع كذلؾ حرصا من كأطبيب 
ضركرة بؿ كذىب المشرع الفرنسي إلى  2عف االبتعاد ك بصفة نيائية عف شبية االتجار .

االجتماعي ، باعتباره مف قبؿ ىيئات الضماف  الخاصة بالمتمقي تحمؿ كؿ المصاريؼ
اإلشيار كاإلعالنات التجارية لما في ذلؾ مساس  كمنع 3يستمـز التعكيض عمؿ طبي

                                                                                                                                                         

intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon les modalités faites 
en conseil d’état. » La loi 94_654 du 29-12-1994 relative au don et a l’utilisation des 
éléments et produit du Corp.  

 .411ص  ،المرجع السابؽرضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية،  :مأمكف عبد الكريـ   1
2« Aucun rémunération à l’acte ne peut être perçu par les patriciens effectuant des 
prélèvements d’organes au titre de ces activités » La loi 94_654 ,précité . 
3 En France, il est désormais expressément disposé que « tout prélèvement d’organes 
en vue de don à des fins thérapeutiques est un activité médicale. » voir l’article 1235-3 
du code de la santé publique la loi N° 2004-800 du 06 Aout 2004 . Ce dispositif vise à 
intégrer la prise en charge médicale du donneur par la Sécurité sociale, relative à la prise 
en change des frais concernant les prélèvements d’organes, a fixé les modalités de 
remboursement attribué aux donneurs d’organes. Le décret N° 2000-409, du 11 mai 
2000, a inséré dans le code de la santé publique un chapitre intitulé « remboursement 
des frais engagés a l’occasion des prélèvements d’organes. » Ce décret a défini les 
modalités de remboursement des dépenses engagées par le donneur et sa famille. En 
effet ,il prévoit une indemnisation des pertes de rémunération subies par le donneur et la 
prise en charge directe par l’établissement préleveur de certains frais qui ne doivent en 
aucun cas être facturés au donneur ou à sa famille . Voir Younés  OIKAOUI ,La 
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الكرامة اإلنساف سكاء ىذا اإلعالف كاف مكجيا لمفرد أك إحدل المؤسسات أك الييئات 
 654-94مف قانكف رقـ   12فقرة   12-665ممادة طبقا لالعامة أك ألم مصمحة كانت 

  1. السالؼ ذكره
كجـر كؿ  1989ي القانكف الخاص باألعضاء البشرية لسنة كالمشرع االنجميزم نص ف 

ضرر المعامالت التجارية في األعضاء البشرية في المادة األكلى منو ك أكجب التأكد 
 :مف
  .صمة القرابة بيف المتبرع كالمتبرع لو -1
 األحياء. أف يككف المتبرعيف متكفيف قبؿ المتبرعيف  -2
كجـر أيضا كؽ تكاليؼ العالج المعقكلة مف عدـ دفع أمكاؿ باىضة تف التأكديجب   -3

 2.البشريةاإلعالنات التجارية اليادفة إلى عرض أك إعالف بيع األعضاء 
القانكف اإليراني كبيح بيع األعضاء البشرية ت 3التشريعات كالجدير بالذكر أف ىناؾ بعض

المؤسسة كتحت إشراؼ جمعية خيرية يتـ  ، حيثك ال يدخؿ ذلؾ في نطاؽ التجريـ 
 خيرية لألمراض الخاصة لدعـ مرضى الكمى لذلؾ ال يكجد قكائـ مرضى في االنتظارال

                                                                                                                                                         

transplantation d’organes en droit marocain : quelle perspectives ?, revues générale de 
droit médical ,les études hospitalières ,impression Pulsion ,Bordeaux,2010,P227.   
1 « Est interdite la publicité en faveur d’un don d’élément ou le produit du corps humain 
au profit d’une personne déterminée ou au profit d’un établissement ou organisme     
déterminée…… » La loi 94-654 ,op cit .                                                                                             

2
 .144ص المرجع السابؽ ، :أبك الفتكح الحمامي   
3

بيع األعضاء البشرية كعممكا ذلؾ انو ثمة عقد حقيقي يقـك بيف المتبرع كالمستقبؿ لمعضك ،  كلإلشارة  ىناؾ مف  أيد 
يمتـز بمكجبو ىذا األخير بدفع نفقات العممية كما تقتضيو مف عالج في حاؿ حدكث مضاعفات كما يتعيد بتعكيض 

نو مف الممكف مساىمة أتبرع أك كرثتو إذا لحؽ بو ضرر أك تكفي نتيجة ىذا التنازؿ . كيضيؼ أنصار ىذا االتجاه الم
ىذا البيع في مكاجية الفقر في حدكد ماال يعرض السالمة البدنية لممتبرع ألخطار جسيمة أك ما يمنعو مف أداء كظيفة 

قؿ أؿ في المناجـ كالمحاجر كالخطكرة الناجمة عف ذلؾ تبقى . فيناؾ عدة أنكاع مف العمؿ خطيرة كالعم3عيةااجتم
كمف القكانيف المؤيدة ، بكثير مقارنة مع التبرع باألعضاء البشرية خصكصا األعضاء المتجددة أك األعضاء المزدكجة. 

مية كاألنسجة قانكف المدني لمقاطعة كيبؾ حيث أجاز بيع الدـ كالنخاع العظمي كالشعر كالجمد كالخاليا التناسالجد ن
الخاص بنقؿ األعضاء البشرية التعكيض في  1966أجاز القانكف الصادر عاـ  -سابقا–المتجددة .كفي تشيكسمكفاكيا 

المرجع السابؽ ، ص  :أبك الفتكح الحمامي  انظر حالة نفؿ األعضاء بيف األحياء كمنعو في حالة النقؿ مف المتكفيف .
 49ص  المرجع السابؽ،ريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية، رضا الم مأمكف عبد الكريـ ،ك .  162
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عيادة طبية  23ككالة ك  138ك ذكرت منظمة الصحة العالمية أف إيراف خصصت  
 1لزراعة األعضاء بشكؿ قانكني لكف تبقى مع ذلؾ خطكرة ظيكر االتجار غير شرعي.

   ع الجزائري :يشر تال_ج

قانكف  فقرة ثانية مف 161 الجزائرم مبدأ التنازؿ بدكف مقابؿ في المادة المشرع  أقر        
كىك بذلؾ  2.الصحة عمى أف ال تككف ىذه األعضاء أك األنسجة محؿ معامالت مالية

جعؿ كؿ ما يتصؿ بجسـ اإلنساف سكاء كاف عضكا أك نسيجا أك جزءا مف الدـ بمنأل 
مف قانكف حماية الصحة  043دة في الما أيضا حيث نص، عف المعامالت المالية 

 ...". كترقيتيا :"تتـ في الكحدات المتخصصة عمميات التبرع بالدـ ألغراض عالجية
يمكف ترجمة التنازؿ إلى مبادئ التي تـ التعرض ليا مف قبؿ منيا التضامف، التراحـ، ك 

المقابؿ  اإليثار كليس المقابؿ المالي أك الربح كجؿ التشريعات الغربية كالعربية تستبعد
 . المالي في ىذا المجاؿ ألنو يفتح باب آخر كىك االتجار باألعضاء

أف التصرؼ في كؿ ما يتصؼ بجسـ اإلنساف كالدـ كاألعضاء  "سافتيو"كيرل الفقيو    
يجب أف يككف تبرعا حتى ال يككف ىناؾ مف يحصؿ عمى قكتو مف تجارة الدـ أك أعضاء 

شركع القانكف العربي المكحد لعمميات زراعة كجاء في المادة السابعة مف م الجسـ.
األعضاء البشرية ما يمي : " يحضر بيع كزراعة األعضاء بأم كسيمة كانت أك تقاضي 
أم مقابؿ مادم عنيا كيحضر عمى الطبيب االختصاصي إجراء العممية عند عممو 

   3بذلؾ."
أك كؿ ما يتعمؽ  عمى أف تبني فكرة التبرع في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء أك األنسجة

نشاء مؤسسات تجارية ككسيط في  يقضيبجسـ اإلنساف  عمى فكرة االتجار باألعضاء كا 
ىذا المجاؿ كالتي قد تصؿ إلى نشر إعالنات في الجرائد يككف غرضيا بيع أك شراء 

 عضك بشرم.
 

                                                 
 .162المرجع السابؽ ، ص  :أبك الفتكح الحمامي   1
"ال يجكز أف يككف االنتزاع أك األنسجة كال زرعيا مكضكع :مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر  فقرة ثانية 161نص المادة 2

 معامالت مالية."
 .87ؽ ،ص المرجع الساب :محمد حماد مرى  إلييتي  3
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 :أهمية المتنازل-خامسا
مميات الطبية تمتاز عممية نقؿ األعضاء بخصكصية تجعميا تتميز عف باقي الع   

األخرل لذلؾ ال بد مف تكخي الحيطة كالحذر في المكافقة عمى إجراء مثؿ ىذه العمميات 
عف شخص بال  عاقؿ كقادر عمى اتخاذ القرار بالتنازؿ عف  ركالتأكد مف أف الرضا صد

النصكص  تتفؽ معظـينعقد إجماع فقيي كقضائي  كماجزء مف جسمو أثناء حياتو. 
كما يككف  ،دكؿ العالـ عمى ضركرة أف يككف المانح بالغا كعاقال التشريعية في مختمؼ

مى ضركرة تكافر عأىال التخاذ القرار بالتنازؿ عف جزء مف جسمو ، كما أشار الفقياء 
ذلؾ منذ كقت مبكر كحتى قبؿ الثكرة التشريعية التي كاكبت نشأة أخالقيات العمـك 

  .1حيائيةاال

رم يختمؼ مف قانكف آلخر ففي القانكف المدني سف الرشد سف الرشد في التشريع الجزائك    
 07كفي قانكف اإلجراءات الجزائية ىك  2منو 31ىك تسعة عشر عاما طبقا لنص المادة

سنة طبقا لقانكف األسرة  08ك بالنسبة لسف الزكاج فيك  3منو 331سنة طبقا لنص المادة 
ف القانكني لمتبرع كالمشرع الجزائرم أما قانكف الصحة لـ يحدد الس. 4سكاء لمرجؿ أك المرأة

 .اعتبر المتنازؿ عف عضك مف أعضائو متبرعا

  كبالرجكع لنصكص القانكف المدني نجدىا تعتبر التبرع ىبة كيتـ لشخص معيف بذاتو    
إذا فسف  فأم عيب مف عيكب الرضا كالغمط مثال يترتب عميو عدكال مف طرؼ المتنازؿ.

الجزائرم ىك المنصكص عميو في القانكف المدني عمى أف المشرع  والرشد الذم يأخذ ب
الكقت الذم يجب أف تتكافر فيو األىمية ىك الكقت الذم يتـ فيو االتفاؽ عمى االستئصاؿ 

                                                 
 .133المرجع السابؽ، ص  :ميند صالح احمد فتحي العزة1
2

" كؿ شخص بم  سف الرشد متمتعا بقكاه العقمية ، كلـ يحجر عميو ، يككف كامؿ المدني:مف القانكف  40نص المادة  
مكافؽ ؿ ال 1395 رمضاف 20المؤرخ في  المدني قانكفالتضمف الم 58-75األىمية لمباشرة حقكقو ." مف األمر رقـ 

 المعدؿ كالمتمـ. 1975سبتمبر  26
 األمرمف قانكف اإلجراءات الجزائية : " يككف بمكغ سف الرشد الجزائي في تماـ الثامنة عشر." مف  442نص المادة  3

الجزائية المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  اإلجراءاتيتضمف قانكف  1966يكنيك  8المكافؽ ؿ  1386صفر  18المؤرخ في 
 .2006ديسمبر  20المكافؽ  1386ذم القعدة  25لمؤرخ في ا 06-22

 9المؤرخ في  11_48سنة...." مف قانكف األسرة رقـ  19:"تكتمؿ أىمية الرجؿ كالمرأة في الزكاج بتماـ 7نص المادة  4
 . 2005فبراير  27المؤرخ في  02_05المتضمف قانكف األسرة معدؿ كمتمـ باألمر  1984يكنيك 
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كليس الكقت الذم يباشر فيو العممية كمثاؿ ذلؾ : شخص لـ يبم  سف الرشد أثناء التعاقد 
يعتبر باطال بطالنا مطمقا ألف األىمية  كيؤجؿ النقؿ لحيف بمكغو سف الرشد فيذا التنازؿ

مف النظاـ العاـ. ك إذا رجعنا إلى التشريعات المقارنة منيا المشرع الفرنسي فقد اعتبر 
كمنع مبدئيا االقتطاع مف القصر كأجاز المشرع  سنة، 07السف القانكني لمتبرع ىك 

شركط قانكنية  لنخاع الشككي لفائدة أخ أك أخت ضمفذلؾ في حالة اقتطاع االفرنسي 
بؿ يجكز حتى  1مف قانكف الصحة العامة الفرنسي  L 1231-2 كفقا لنص المادة  محددة

، أف يككف بعد مكافقة مف طرؼ ممثمو الشرعيلفائدة األخ أك األخت ،  لمقاصر أف يتبرع 
كفي حالة الرضا أماـ رئيس المحكمة أك أماـ قاضي معيف خصيصا ليذا الغرض 

ير بكؿ الطرؽ أماـ ككيؿ الجميكرية  كأخيرا الحصكؿ عمى ترخيص الضركرة يمكف التعب
ذا عارض ىذا القاصر فال يمكف إجراء ىذه العممية لجنة فباالقتطاع م بغض  الخبراء كا 

 2.النظر عف مكافقة أبكاه أك ممثمو القانكني
يتضح مما سبؽ أف عمى المشرع الجزائرم كضع السف القانكني المحدد لمقياـ بعممية    

التبرع باألعضاء خصكصا كأف مثؿ ىذه العمميات لـ تعد تقتصر فقط عمى العائالت أم 
 بيف األخ كاألخت أك األب كاالبف كغيرىـ بؿ أصبحت ليا تطبيقات تتعدل األسرة.

 
                                                 

1
  Art L1231-2 : "Aucun prélévement d’organes ,en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur 

une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une 
mesure de protection légale ." Du C.S.P, Loi  n° 94-653 DU 29/07/1994,Précité.  
2Art 1231-3 :" Par derogation aux disposition de l’article L 1231-2 , un prélévement de 
moelle osseuse peut étre effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur  
Ce prélévement ne peut etre pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des 
titulaires de l’autorité parentale ou du représentant  légal du mineur . Le consentement 
est exprimé devant  le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigne 
par lui . En cas d’urgence , le consentement est recueillui ,par tout les moyen ,par le 
procureur de la république . 
L’autorisation d’effectuer  le prélévement est accordée  par un comité d’experts qui 
assure que le mineur à été infirmé du prélévement envisage en vue d’exprimer sa 
volonté , s’il est apte . Le refus du mineur fait obstacle au prélévement. "  Du C.S.P Précité.     
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 : الشروط المتعمقة بالمتمقي.الثالفرع الث
شترط الرضا كعمكما ي ال تختمؼ الشركط الكاجب تكافرىا في المتنازؿ عف المتمقي    
  تكافر األىمية )ثالثا( كسيتـ التعرض لذلؾ تباعا .، )ثانيا( تبصير المستقبؿ لمعضك، (أكال)

 الرضا: _ أوال
يعتبر الرضا أىـ عنصر بالنسبة لممتمقي عمى غرار المتنازؿ أك المتبرع فإذا أردنا     

لرضا ألف بانعدامو أك معالجة الشركط الشكمية فال بد مف معرفة الكيفية التي يككف عمييا ا
كقكع أم عيب مف عيكب الرضا كالغمط أك اإلكراه تبطؿ عممية زرع العضك بكامميا لذلؾ 

 سكؼ نرل الشركط الكاجب تكافرىا في المتمقي.

 _الشروط الموضوعية :1
في ىذه الحالة ىك المريض كضركرة الحصكؿ عمى رضاه كاجبة ألنيا  إف المتمقي     

عماؿ الطبية كأصؿ عاـ كذىب البعض إلى االستغناء عف رضا شرط ضركرم إلباحة األ
معرض لخطر حقيقي ما دامت عممية الزرع تنقد حياتو كنظرا  والمريض في حالة ككن

. ككرد 1لحالتو العضكية كالنفسية التي ال تسمح لو بمناقشة ضركرة ىذه العممية مف عدميا
في  1962لسنة  458الكمى رقـ  في ذلؾ نص لممشرع االيطالي في القانكف الخاص بزرع

 المادة الرابعة عمى عدـ إمكانية زرع الكمى لممريض دكف مكافقتو إال في حالة الضركرة
بمعنى أف المشرع االيطالي يتطمب إلى جانب مكافقة المريض عمى عممية الزرع أف تككف 

مكافقة  جاكزةكيمكف لمطبيب م كفقا لمضكابط القانكنيةالكمية المستأصمة قد تـ استأصاليا 
مريض يعاني مف فشؿ كمكم ييدد حياتو الضركرة مثاؿ ذلؾ تكافر  المريض في حاؿ

   2. بخطر المكت كال سبيؿ لتفاديو إال بعممية زرع كمية 
إلى  ذىب الفقو ،كالمشكمة التي تثكر ىنا حالة رفض المريض كعدـ قبكلو ليذه العممية    
ياة المريض أك عمى األقؿ لتحسيف حالتو فيجب متى كانت العممية ضركرية إلنقاذ ح أنو

عمى الطبيب بذؿ الجيد في إقناع المريض بالمنفعة التي ستعكد عميو كبياف المخاطر في 
في نفس الكقت ال يمارس ضغطا عمى إرادة المريض حتى ال لكف  . إجرائياحالة عدـ 

رفض المريض  يشكب رضاه أم عيب كفي حالة عدـ اقتناعو كرفضو فعمى الطبيب إثبات
                                                 

1
 .137المرجع السابؽ، ص :أسامة السيد عبد السميع  

 .117المرجع السابؽ، ص  :حماد مرى  الييتيمحمد   2
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بالرغـ مف أف المريض يعتبر شخصا غير قادر عمى تقدير األمكر تقديرا سميما  1كتابة.
كيشترط في  2جسمو. ةسالملحسب رأم األطباء إال أنو يظؿ قانكنا الحكـ الكحيد المقدر 

مف عيكب اإلرادة سكاء  ، خالياعف شخص رشيد عاقؿ سميـ اصادر أف يككف حرا  الرضا
كمثاؿ ذلؾ إيياـ المريض بضركرة إجرائو لعممية زرع  3خداعا أك إكراىاكانت غمطا أك 

 ؾ.العضك مع أف حالتو غير خطيرة كال تستدعي ذل
فالرضا ضركرم في عمميات نقؿ األعضاء لخطكرتيا كألنو مبدأ عاـ في األعماؿ    

 الطبية فجكىر ىذه العمميات استبداؿ العضك التالؼ بالعضك السميـ ضؼ إلى ذلؾ أف
ىذه العمميات تثير الكثير مف المسائؿ الفنية كالطبية التي قد تسبب ضررا لممتمقي أك 
تحتاج فترة طكيمة نسبيا مف العالج الالحؽ عمى عممية الزرع لمتكيؼ كالمشكمة األساسية 

( لمزركع كاكتشاؼ عقار) سيكؿ كسريفالتي كانت عائقا ىي ظاىرة رفض الجسـ لمعضك ا
     4عما كانت عميو. %80نجاح ىذه العمميات بنسبة  ى زيادةأدل إل 1980عاـ منذ 
كىناؾ مسألة أثيرت بخصكص رضا المريض في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء حكؿ    

لكافة أنكاع العالج بما فييا العمميات  ضمنيا قبكؿ المريض إمكانية الرضا الضمني بمعنى
سا أف أحد األشخاص عرض تخمص مف قضية جرت كقائعيا بفرنسكىذا ما ي .الجراحية

ركتشميد "  "نفسو عمى طبيب مختص في عيادة خارجية ألمراض العيكف في مستشفى
لكجكد نقطة في عينو فسممكه بطاقة كتب عمييا غرفة العمميات كسممكه عينا صناعية بدال 

، فرفع دعكل أماـ القضاء كتـ رفض شككل المريض مف قبؿ  مف التي أجرل استئصاليا 
استندت إلى أف المصاب بمجرد ذىابو إلى مستشفى أمراض ك االبتدائية  "سيفال"محكمة 
 .  قد قبؿ مقدما بكؿ ما يستمـز عالجوالعيكف 

عمى أساس أف الطبيب ال يممؾ جسد المريض كما عمى الطبيب  االحكـ انتقادكجو ليذا   
مراعاة حالة سكل إثبات رفض المريض لمعممية الجراحية كتابة لتنتفي المسؤكلية عنو مع 

الضركرة ألف أخذ األمر عمى إطالقو يسبب ضررا لممريض كمثاؿ ذلؾ حالة نقؿ الدـ 

                                                 

 
1

 .117ص،  المرجع السابؽ :حماد مرى  الييتي  محمد 
 .119المرجع السابؽ، ص :أحمد شكقي عمر أبك خطكة  2
 .133ص ،رجع السابؽ الم :اياتدالسميرة عايد   3
 .120ص المرجع السابؽ،  :حماد مرى  الييتيمحمد   4
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فالطبيب ال يحتاج إلى رضا المريض ألف تركو يؤدم إلى حدكث ضرر في ىذه الحالة، 
حالة عمى حسب كذا مف عدمو ك بمعنى أنو يجب التمييز بيف االلتجاء االضطرارم 

الدـ ليس كعممية زرع ف مف األعضاء المتجددة كعممية نقؿ فإذا كاالعضك المراد زرعو 
لتقدير المريض فيو تعطيؿ  ترؾ األمر. كما أف عيف صناعية فاألمر يختمؼ تماما 

ه في عالج المرضى كالسعي إلى شفائيـ كما يشكؿ خطر كبير الختصاص الطبيب كدكر 
 .1عمى حياة المريض في حد ذاتو

مف قانكف الصحة كترقيتيا  055كط الرضا في المادة عمى شر نص المشرع الجزائرم ك    
مؤكدا عمى أف االنتزاع يمثؿ الكسيمة الكحيدة لممحافظة عمى حياة المستقبؿ أك سالمتو 
ذا تعذر عميو التعبير عف رضاه أمكف أحد أعضاء أسرتو حسب الترتيب الكارد  البدنية كا 

األب  كاألـ، الزكج أك  :كىـ 2ممف قانكف الصحة الجزائر فقرة ثانية  053في نص المادة 
نو يجكز انتزاع القرنية أغير  الزكجة،االبف أك البنت ، األخ أك األخت أك الكالي الشرعي

أما إذا تعمؽ  3.ك تعذر االتصاؿ بأسرة المتكفى كالكمية بدكف مكافقة في حالة االستعجاؿ
فقة األب أك األـ أك يتمتعكف باألىمية القانكنية أمكف أف يعطي المكااألمر بأشخاص ال 

ال كبالنسبة لمقصر فالمكافقة تتـ مف طرؼ األب 4.الكالي الشرعي حسب الحالة  لي االك  كا 
  5مف قانكف الصحة.فقرة رابعة  055الشرعي حسب نص المادة 

 
 

                                                 
1
 .124ص ، المرجع السابؽ :حماد مرى  الييتيمحمد   
فقرة ثانية :" كفي ىذه الحالة ، يجكز االنتزاع إذا عبر المتكفى أثناء حياتو عمى قبكلو لذلؾ . إذا لـ  164نص المادة  2

يجكز االنتزاع إال بعد مكافقة احد أعضاء األسرة حسب الترتيب االكلكم التالي : األب أك يعبر المتكفى أثناء حياتو ال 
األـ ، الزكج أك الزكجة ، االبف أك البنت ، األخ أك األخت أك الكالي الشرعي إذا لـ تكف لممتكفى أسرة ." مف ؽ.ح.ت 

 .السالؼ الذكر
القرنية كالكمية بدكف المكافقة المشار إلييا في الفقرة أعاله ، إذا  فقرة ثالثة : " غير انو يجكز انتزاع 164نص المادة  3

 تعذر االتصاؿ في الكقت المناسب بأسرة المتكفى أك ممثميو الشرعييف أك كاف تأخير...." مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر .
ف أف يعطي المكافقة األب :" إذا تعمؽ األمر بأشخاص ال يتمتعكف باألىمية القانكنية أمكفقرة ثالثة  166نص المادة  4

 أك األـ أك الكالي الشرعي حسب الحالة ." مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . 
5

ف تعذر ذلؾ فالكلي  رابعة:فقرة  166نص المادة   مف  "الشرعي." أما التقصير فيعطي المكافقة التي تعنييـ األب كا 
  ؽ.ح.ت السالؼ الذكر .
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 :_الشروط الشكمية2
مف قانكف الصحة أماـ رئيس المصمحة  055يتـ إثبات الرضا طبقا لنص المادة       
 1حضكر شاىديف. المتمقيكبحضكر طبيب المصمحة التي قبؿ فييا  الصحية

ذا تعذر الحصكؿ عمى الرضا مف المتمقي شخصيا أمكف أف يعطي المكافقة الكتابية أحد  كا 
االبف أك االبنة، األخ أك األخت طبقا لمترتيب  الزكجة،الزكج أك  األـ،أفراد أسرتو األب، 

اية الصحة السالؼ ذكرىا. أما عف عبء إثبات مف قانكف حم 053الكارد في نص المادة 
رضا المتمقي يقع عمى عاتؽ الطبيب الجراح ألنو بالدليؿ الكتابي المكدع عنده يبرر 

يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف  بسالمة جسـ المتمقي كبتكامؿ جسده.مشركعية المساس 
ية خصكصا المشرع الجزائرم اشترط إثبات الرضا أماـ جية رسمية حتى تككف ليا مصداق

 أماـ تزايد مثؿ ىذه العمميات.
 تبصير المتمقي:  -نياثا

ال تقؿ أىمية عف تبصير المتمقي فيجب عمى الطبيب  تنازؿإف أىمية تبصير الم        
ا ذالمقترح كاألخطار التي تتضمنيا العممية كك الجراح أف يشرح لمريضو نقؿ العضك

عف إرادتو بالرفض  مع ترؾ المجاؿ لمتعبير، كالمنافع التي يمكف أف تعكد عميو  المخاطر
لحالتو الصحية مف خالؿ  يتقدير عقالنأك القبكؿ ك يمكف مساعدة المريض بإعطائو 

ىك عممية نقؿ العضك ليس ىذا فحسب بؿ  هذقانإلالحؿ الكحيد  إعالمو بحالتو الصحية ك
بعممية ثانية ؿ المريض كالقياـ بالبد مف إعالمو عف إمكانية رفض العضك الجديد مف ق

تبصير المريض في مجاؿ نقؿ كزراعة األعضاء يختمؼ ك  2في حالة فشؿ العممية األكلى.
 الالزمة المعمكمات عمىفزرع الجمد مثال يجب أف يشمؿ  العضكنقؿ  يوتبعا الختالؼ عمم

بطريقة تفصيمية بالمخاطر النادرة كالمتكقعة فاليدؼ ىنا معالجة تشكيو جسدم بسيط أما 
بتبصير المريض التي يككف اليدؼ منيا عالج المريض فالطبيب ممـز  العمميات

                                                 
نسجة أك األعضاء إال إذا كاف ذلؾ يمثؿ الكسيمة الكحيدة لممحافظة عمى فقرة أكلى :" ال تنزع األ 166نص المادة  1

حياة المستقبؿ أك سالمتو البدنية كبعد أف يعرب ىذا المستقبؿ عف رضاه  بحضكر الطبيب رئيس المصمحة الصحية 
   مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر.التي قبؿ بيا كحضكر شاىديف اثنيف ." 

 .548، المرجع السابؽ ، ص  عف األعماؿ الطبية كالجراحية رضا المريض مأمكف عبد الكريـ، 2
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كالمشرع  1كاضحة يسيؿ عميو فيميا. بصكرة المتكقعة أك المحتممة ك بالمخاطر الممكنة
الفقرة الخامسة عمى ضركرة إعالـ المريض  166الجزائرم نص صراحة في المادة 

في األشخاص المذككريف  لكؿية باألخطار الطبية الناجمة عف العممالمستقبؿ لمعضك 
كلـ يحدد نكعية األخطار الطبية عمى غرار المشرع الفرنسي الذم حدد في  1642المادة 
 :العناصر كىي 2002مارس  4قانكف 

 .حالة المريض الصحية كتشخيص المرض -1
 طبيعة العالج المقترح،  -1

 مخاطر العالج المقترح،  -2

 ،البدائؿ كاالختيارات العالجية األخرل   -3

3ثار رفض العالج أك البقاء بدكنو.آ -4
 

                                                 
1
أحمد شكقي عمر أبك  انظركىذا ما اتخذه القضاء الفرنسي في مسألة تبصير المريض في مجاؿ نقؿ األعضاء.  

أثار مبدأ االلتزاـ بتبصير المريض في مجاؿ التدخؿ الجراحي العادم جدال كاسعا ك  .117خطكة، المرجع السابؽ ،ص
رت عدة آراء فقيية، حيث ذىب االتجاه األكؿ إلى ضركرة االلتزاـ بطبيعة كنكع التدخؿ الجراحي كمخاطره كأم فظي

إخفاء لمحقيقة عف المريض يعتبر خطأ طبي يستكجب مسؤكلية. أما االتجاه الثاني فذىب إلى ضركرة كضع المريض 
لطبية كال يقدرىا تقدير سميما مف ثـ يجب عمى تحت كصاية الطبيب، ألف المريض غالبا ما يككف جاىال باألمكر ا

الطبيب إدخاؿ الثقة كالمحافظة عمى الحالة المعنكية لممريض لمكاجية المرض. كاالتجاه الثالث نادل بالكسطية كبإجازة 
خفاء حقيقة المرض ماداـ ذلؾ في مصمحة المريض ينالكذب الطبي بمعنى كذب الطبيب عمى مريضو في حدكد مع ة كا 

ستعماؿ كسائؿ تدليسية. كىذا االتجاه فرؽ بيف الكذب الطبي كاإلخفاء الطبي كما ظير اتجاه حديث ىدفو تحميؿ كدكف ا
العالقة بيف الطبيب كالمريض حيث أصبحت تعتمد عمى الحكار بيف الطبيب كمريضو كالقائـ عمى مصداقية قياـ 

العائمي كبالمقابؿ يقـك الطبيب بإعطاء المريض كؿ  المريض بإعطائو كافة المعمكمات المتعمقة بتاريخو المرضي كسجمو
الحقائؽ حكؿ مرضى كطرؽ عالجو. ىذا بصفة عامة لكف في مجاؿ نقؿ كزرع األعضاء يستكجب األمر فيـ المريض 
تماما لطبيعة العالج حتى يقرر أك يرفض عممية الزرع كعميو ال بد مف تكافؽ بيف احتراـ إرادة كحرية المريض 

مركؾ نصر الديف ، نقؿ كزراعة األعضاء البشرية في القانكف المقارف  في ىذا الصدد انظر ى صحتو.كالمحافظة عم
  .281-280كالشريعة اإلسالمية ،  المرجع السابؽ ،ص 

: " ال يمكف التعبير عف المكافقة إال بعد أف يعمـ الطبيب المعال  الشخص المستقبؿ لمعضك 5فقرة  166نص المادة  2
 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . لمذككريف في الفترة السابقة باألخطار الطبية التي تنجر عف ذلؾ".أك األشخاص ا

3
 Art 1111/2 : " L’information doit porter sur les différentes investigation ,traitements ou 
actions de prévention qui sont proposés ,leur utilités ,leur urgence éventuelle, leur 
conséquences , les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils 
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences 
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كيمـز الطبيب أيضا عمى إبقاء اإلعالـ قائما إلى ما كراء فترة العالج كيقع عميو إخطار  
مريضو بكافة المخاطر الالحقة كلذلؾ يتكجب عميو اتخاذ كافة اإلجراءات الضركرية 

عمى لضماف االتصاؿ بو عند الضركرة كىذا دليؿ عمى حؽ المريض في المحافظة 
 1سالمتو البدنية كالعقمية.

مف مدكنة األخالؽ الطبية نجد المشرع الجزائرم نص عمى  51كبالرجكع إلى المادة   
إمكانية إخفاء تشخيص خطير عف المريض طبقا لتقدير الطبيب كيمكف أيضا إخبار 

مع نص يتفؽ كىذا  2.أسرتو إال إذا مانع ذلؾ المريض أك قاـ بتحديد أشخاص لتبميغيـ
مف مدكنة األخالؽ الطبية عمى ضركرة اجتياد الطبيب إلخبار مريضو  43مادة ال

كبما أف عمميات نقؿ األعضاء  .بمعمكمات صادقة ككاضحة بشأف أسباب كؿ عمؿ طبي
كزراعتيا فييا نكع مف الخطكرة فال بد مف إعالـ المريض بكافة المخاطر الطبية طبقا 

مف  فقرة أخيرة 166نص المادة ا أكده أيضا في ا مىذ ك أعاله. المذككرة 51لنص المادة 
قانكف حماية الصحة بقكلو:" ال يمكف التعبير عف المكافقة إال بعد أف يعمـ الطبيب المعال  
الشخص المستقبؿ أك األشخاص المذككريف في الفقرة السابقة باألخطار الطبية التي تنجر 

              . عف ذلؾ"
 .ثالثا :أهمية المتمقي

جؿ التصرفات القانكنية تنت  آثار قانكنية ىامة تتطمب تكافر أىمية قانكنية كاممة متى      
كاف الشخص المريض بالغا راشدا مستمتعا بكامؿ قكاه العقمية. كالمشرع الجزائرم لـ يحدد 

في نصكص قانكف حماية الصحة كترقيتيا المتعمقة بزراعة  لنا سف معينة لألىمية
 .األعضاء البشرية

ما أف أىمية المتنازؿ تختمؼ عف أىمية المتمقي حيث أنو يشترط في المتنازؿ بمكغ سف ك 
خطكرة الفعؿ المقدـ عميو أما المتمقي يمكف أف يككف بالغا لسف الرشد أك يككف لالرشد 

                                                                                                                                                         

prévisibles en cas de refus ….. » du la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé , J O du 05 mars 2002. 

 .550رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية ،ص   :مأمكف عبد الكريـ  1
 .السالؼ ذكرىا  ؽ.ـ.طمف  51نص المادة  2
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. كالمشرع الجزائرم تناكؿ أصناؼ األشخاص الذيف يستفيدكف مف 1قاصرا أك عديـ التميز
أشخاص ال يممككف األىمية القانكنية كأشخاص ال يممككف األىمية األعضاء كصنفيـ إلى: 

 الفعمية.
 :عدم األهمية القانونية_أ

تقتضي القكاعد القانكنية في حالة إذا كاف المريض غير أىؿ لمتعبير عف رضائو أك    
كاف فاقد الكعي ينتقؿ الرضا لمف لو سمطة قانكنية عميو كاألب ألنو يستطيع اتخاذ قرارات 

عمؽ بو كفي حالة عدـ كجكد األب تحؿ محمو األـ كفي حالة فقدانيما معا ينتقؿ ىذا تت
مف قانكف حماية الصحة  ثالثةفقرة  166الحؽ لمكلي الشرعي كذلؾ طبقا لنص المادة 

   2كترقيتيا.
كالمقصكد في ىذه الحالة المريض الذم لـ يبم  سف الرشد أك بمغو لكنو يعاني مف سفو   

 ممؾ القدرة عمى الفيـ كتقدير عممية زرع العضك كالمخاطر الناجمة عنو.أك عتو كال ي
حالة القصر كاشترط التدخؿ الطبي بالنسبة  ،3مف نفس المادة كأضافت الفقرة الرابعة

لمقصر مكافقة األب أك الكلي الشرعي كىك نفس ما سبؽ ذكره كال داعي ليذه الفقرة ألنيا 
نما مسمؾ كالكاقع أف الرضا ب .بجديدلـ تأت  العالج الجراحي ال يعتبر تصرفا قانكنيا كا 

ثـ ال مجاؿ لتطبيؽ كافة القكاعد المتعمقة بأىمية األداء بؿ  فإرادم لو فاعميتو القانكنية م
اح تبعا لمظركؼ كيبقى تقدير سف اإلدراؾ لمطبيب الجر   4يكفي تكافر اإلدراؾ كالتمييز.

فال يحؽ لمطبيب إجباره عمى ذلؾ كلك قبؿ المتاحة فإذا رفض القاصر عممية زرع العضك 
ممثمو القانكني، لعدـ استطاعة ىذا األخير فرض قراره عمى مصمحة حيكية كشخصية 

ذا تبنى العكس فيأخذ برضا ممثمو  5لممتمقي المتمتع بقدر كاؼ مف الممكات الذىنية. كا 

                                                 
ذا ك " فقرة ثانية :166نص المادة   1 أعضاء أسرتو حسب كاف المستقبؿ غير قادر عمى التعبير عف رضاه أمكف احد ا 

 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . ".أعاله أف يكافؽ عمى ذلؾ كتابيا   164الترتيب األكلي المبيف في المادة 
" إذا تعمؽ األمر بأشخاص ال يتمتعكف باألىمية القانكنية أمكف أف يعطي المكافقة األب، فقرة ثالثة:  166 نص المادة  2

 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . األـ أك الكالي الشرعي حسب الحالة".
ف تعذر ذلؾ فالكلي الشرعي...." يقصت" أما الفقرة رابعة :166نص المادة   3 مف ر فيعطي المكافقة التي تعنييـ األب كا 

 .ؽ.ح.ت السالؼ الذكر
 .129المرجع السابؽ، ص  :أحمد شكقي عمر أبك خطكة  4
 . 259المقارف كالشريعة اإلسالمية، المرجع السابؽ، ص نقؿ كزرع األعضاء البشرية في القانكف :مركؾ نصر الديف  5
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شترط مكافقة الكلي في يستنت  مف المكاد القانكنية السابقة أف المشرع الجزائرم اك القانكني. 
كؿ األحكاؿ سكاء كاف المريض ناقص األىمية أك عديميا كمرد ذلؾ إلى عدـ التمييز بيف 

 .      1القاصر المميز كغير المميز في مجاؿ األعماؿ الطبية
يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف قرار عممية زرع العضك قرار شخصي لكف يجب صدكره     

ة خطكة خطيرة أما مكافقة الكلي الشرعي تمثؿ مساعدة بإدراؾ كفيـ ككعي ألف العممي
 تيـ المتمقي في المقاـ األكؿ. العضك كدعـ يجب األخذ بيا فعممية زرع

 :عدم األهمية الفعمية ب_
في بعض األحياف بالرغـ مف أف المريض المستقبؿ متمتع بكامؿ قكاه الفعمية إال أف      

كفي ىذه  عف رضاه بشأف عممية زرع العضك ظركفو الصحية ال تسمح لو بالتعبير فعال
الحالة ال بد مف ممثؿ قانكني ينكب عف المتمقي لمتعبير عف رضاه بشأف عممية زرع 

فقرة ثانية مف قانكف حماية الصحة  166ىذا ما أكده المشرع الجزائرم في المادة  .العضك
 الكارد في المادة معبرا عنو بمصطمح " أحد أعضاء أسرتو" كذلؾ حسب الترتيب 2كترقيتيا
األب أك األـ، الزكج أك الزكجة، االبف أك : لي امف نفس القانكف كىـ عمى التك  3 164

البنت، األخ أك األخت أك الكلي الشرعي كفي كال الحالتيف ال بد أف تككف المكافقة كتابة 
كمف الطبيعي أف يككف التعبير عف المكافقة مف طرؼ أقارب  .بعد معرفة كؿ األخطار 

المريض المتمقي فيـ أكلى بمعرفة مصمحتو كحالتو الصحية كىؿ يستدعي ذلؾ القياـ 
التي تستدعي  االستعجاليةأما في الحاالت  .بعممية الزرع أـ ال؟ ىذا في الحاالت العادية

التدخؿ المباشر لمطبيب كتعذر االتصاؿ بأقارب المريض أك الممثميف الشرعييف كمف شأف 
عكاقب كخيمة، فيجكز مباشرة عممية الزرع دكف أم تأخير بعد تأكيد التأخير أف يؤدم إلى 

حتى ال تككف السمطة المطمقة  ،4كشاىديف اثنيف ذلؾ مف طرؼ الطبيب رئيس المصمحة
                                                 

 .559رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية ،المرجع السابؽ، ص :مأمكف عبد الكريـ  1
"... إذا كاف المستقبؿ غير قادر عمى التعبير عف رضاه، أمكف أحد أعضاء أسرتو فقرة ثانية : 166نص المادة  2 

 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . أعاله أف يكافؽ عمى ذلؾ كتابيا". 164مبيف في المادة حسب الترتيب األكلي ال
" ال يجكز االنتزاع إال بعد مكافقة أحد أعضاء األسرة حسب الترتيب األكلي التالي: األب فقرة ثانية: 164نص المادة   3

 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . عي...".أك األـ، الزكج أك الزكجة، االبف أك البنت، األخ أك األخت أك الكالي الشر 
فقرة أخيرة: " يجكز زرع األنسجة أك األعضاء البشرية دكف المكافقة المذككرة في الفقرتيف  166كىذا ما أكدتو المادة   4

األكلى كالثانية أعاله، إذا اقتضت ذلؾ ظركؼ استثنائية أك تعذر االتصاؿ في الكقت المناسب باألسرة أك الممثميف 
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لمطبيب رئيس المصمحة لكف تبقى المشكمة في تحديد ىكية الشاىديف االثنيف ىؿ عماؿ 
 .ارجيا؟مف المستشفى أك مف أحضركه إلى المستشفى أـ مف خ

لذا نقترح فال بد أف يككف الشاىديف مف أىؿ الطب  بما أف الظرؼ استعجالي كاستثنائيك 
أف تككف صياغة المادة عمى النحك التالي :"...كيؤكد ىذه الحالة الطبيب رئيس المصمحة 

 بحضكر طبيبيف مساعديف اثنيف." 
مريض لطبيب معال  كالجدير بالذكر أف المشرع الفرنسي نص عمى إمكانية تعييف ال   

كشخص أميف يتكلى اتخاذ القرارات الصحية خاصة بالمريض في حاالت عجزه عف ذلؾ 
 2002.1مارس  04عند دخكلو إلى المستشفى طبقا لقانكف 

 .البشرية األعضاء عقل وزر نعمميات الشروط الطبية ل :المطمب الثاني 
ة إلى تكافر األىمية الالزمة يعتبر الرضا محكر أساسي لنجاح العمؿ الطبي باإلضاف     

لمعرفة حجـ الفعؿ المقبؿ عميو مف ثـ تحمؿ النتائ  الناجمة عف ىذا التصرؼ السيما 
 .تكافر شركط طبية في كؿ مف المتمقي كالمتنازؿ لذلؾ كجب ،كخطكرة ىذه العمميات

كجكد عدـ كيقصد بذلؾ تحقؽ الطبيب بتكافر كؿ الشركط مثؿ الحالة الصحية لألطراؼ، 
كمف يريد التنازؿ عف كمية كىك يعاني مف مرض معيف  ،رض يؤدم إلى فشؿ العمميةم

كمرض سكرم مثال أك مرض في المسالؾ البكلية أك غيرىا مف األمراض المانعة التي 
تحكؿ دكف تحقؽ نتيجة مرضية لكال الطرفيف لذلؾ يستدعي األمر إجراء كامؿ التحاليؿ 

 .لؾالطبية كالفحكصات الضركرية لتحقؽ ذ
( األكؿفرع ال: الحالة الصحية لألطراؼ )كفقا لما يميكعميو سيتـ معالجة ىذا األمر     

 ثاني( لضماف نجاح العممية.الفرع الاألنسجة بيف كؿ مف المتبرع كالمستقبؿ ) افؽكتك 
 .الحالة الصحية لمطرفيناألول:الفرع 
يمنع ك كالمستقبؿ لمخطر  رعتبإف انتزاع األعضاء البشرية منكطة بعدـ تعرض حياة الم   

يمكف أف تؤثر عمى صحة كؿ مف  انتزاع األعضاء مف أشخاص مصابيف بأمراض

                                                                                                                                                         

ف لممستقبؿ الذم ال يستطيع التعبير عف مكافقتو في الكقت الذم قد يتسبب أم تأخير في كفاة المستقبؿ كيؤكد الشرعيي
 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر .ىذه الحالة الطبيب رئيس المصمحة بحضكر شاىديف اثنيف" . 

 .259المرجع السابؽ، ص  رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية، :مأمكف عبد الكريـ  1 
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ف كاف  1.مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا 163بقا لنص المادة ط المتبرع كالمستقبؿ كا 
األصؿ ىك عدـ جكاز انتزاع األنسجة مف األشخاص األحياء إال في حالة كاحدة ىي عدـ 

 لمخطر.تعرض المتبرع 
التشريع الجزائرم لـ يحدد نكعية التحاليؿ الطبية الكاجب إتباعيا عمى غرار المشرع ك   

جؿ تحديد ل األطباءمف مجمس  قتراحابالمغربي الذم أككؿ الميمة لكزارة الصحة 
اغمب  كيشترط 2زرع األعضاء.نقؿ ك الفحكصات الطبية الكاجب القياـ بيا قبؿ عمميات 

المتمقي( عند الزرع الخمسيف سنة ك  ز سف كؿ مف الطرفيف )المتنازؿأف ال يتجاك  األطباء
مك المتنازؿ مف االلتيابات البكتيرية خسنكات إضافة إلى  عشركأف ال يقؿ سنيما عف 

مثاؿ ذلؾ تصحيح أم عيب خمقي في المسالؾ البكلية قبؿ مباشرة ، كالفيركسية كالفطرية 
ذه العمميات عمى أشخاص يقؿ سنيـ عف ىذا لكف ال مانع مف إجراء ى عممية نقؿ الكمية

 .  3العممية الحد أك يزيد متى تكافرت شركط نجاح
 2238مف قانكف رقـ  9كنص المشرع التركي صراحة عمى ذلؾ في نص المادة   

 ـكأكد عمى ضركرة القيا البشرية الخاص بنقؿ األعضاء 1979مام  29الصادر بتاريخ 
ليذه التحاليؿ إلمكانية فيميا ليس ع إضافة تقرير تفسيرم بالتحاليؿ قبؿ إجراء العمميات م

كساير ذلؾ أيضا كؿ مف القانكف  . 4فقط مف قبؿ األطباء بؿ حتى لممتنازؿ كالمستقبؿ

                                                 
1
" كما يمنع انتزاع األعضاء أك األنسجة مف األشخاص المصابيف بأمراض مف طبيعتيا أف تضر 9 052نص المادة   

. كفي نفس السياؽ نص المشرع المغربي في نص المادة رقـ مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر بصحة المتبرع أك المستقبؿ"
 =كنص صراحة عمى أنيا ميمة الطبيب  لبشريةالمتعمؽ بعمميات زرع األعضاء ا 98 -16مف قانكف رقـ  25

"Il s’assure également que l’organe n’est atteint d’aucune maladie transmisse ou 
susceptible de mettre en danger la vie de receveur."                                 
2 Art N° 24 : « Le ministre de la santé détermine sur proposition du conseil national de 
l’ordre national des médecines, les examens qui doivent être effectués préalablement à 
la transplantation des organes ». Du la loi 98-16 ,op cit .       

3
اء البشرية بيف األحياء في القانكف الطبي ، الضمانات القانكنية لعمميات نقؿ كزرع األعض مقاؿ عف :زايدم حميد  

 . 129، ص  2008مجمة المنظمة الكطنية لممحاميف ، ناحية تيزم كزك ، العدد السابع ، 
4 Art 9 : « Avant d’effectuer un prélèvement, une greffe et une transplantation, et afin de 
minimiser au mascimum les dangers pour la vie du donneur et receveur, il est obligatoire 
d’effectuer les examens et les analyses médicaux nécessaires et d’en indiquer les 
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كالقانكف األردني كالقانكف السكرم الخاص بنقؿ األعضاء  1985لسنة  355الفمندم رقـ 
  1أيضا.
 .والمستقبل توافق األنسجة بين المتبرعثاني: الالفرع 

بعد التأكد مف الحالة الصحية لألطراؼ كخمكىما مف أم مرض يحكؿ دكف نقؿ العضك   
ألنو مف العبث  يةتأتي مرحمة تكافؽ أنسجة كؿ مف المتبرع كالمستقبؿ لضماف نجاح العمم

التشريعات  بعض كذىبت .ـ المتبرع كرفضو مف قبؿ جسـ المستقبؿسنزع عضك مف ج
ة قرابة بيف المتبرع كالمستقبؿ )المريض( بالدرجة األكلى كمثاؿ ذلؾ إلى إلزامية كجكد صم

المشرع المغربي الذم حدد األشخاص المسمكح ليـ بالتبرع طبقا لنص المادة التاسعة مف 
الخاص بنقؿ كزرع األعضاء البشرية كىـ: الفركع، األصكؿ، اإلخكة،  98-16قانكف 

الو كحتى بيف الزكجيف عمى أف تككف مدة األخكات، األعماـ، العمات، المتبرع أك أطف
بيف األقارب  مقتصرا المشرع المصرم اشترط أف يككف التبرعأما  .2الزكاج عمى األقؿ سنة

إال إذا استدعت الضركرة فال بد مف مكافقة لجنة خاصة تعيف مف طرؼ كزير الصحة 
  3األعضاء. الخاص بتنظيـ زرع 2010سنة  05طبقا لنص المادة الرابعة مف قانكف رقـ 

 فرضحيث  1978كأشار إلى ذلؾ أيضا القانكف االيطالي الخاص بنقؿ الكمى لسنة   
كقانكف  لممتمقيكجكد قرابة بيف كؿ مف المتبرع كالمستقبؿ إال في حالة عدـ كجكد قريب 

                                                                                                                                                         

résultats dans un rapport  de faisabilité. Voir Loi n°2238 du 29 mai 1979 sur le 
prélévement , la conservation et la transplantation d’organes et de tissus. 
1 Mohammed Salah Ben Ammar ,op cit, p 206. 
2
 Art n°9 : « Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être 

effectué que dans l’intérêt thérapeutique d’un receveur déterminé : les ascendants, les 
descendants, les pertes, les sœurs, les oncles, les tantes du donneurs on leur enfants. 
Le prélèvement être effectué dans l’intérêt du conjoint du donneur à condition que le 
mariage soit contracté depuis une année au moins. » Du la loi 98-16 ,op cit.         

نقؿ أم عضك أك جزء مف عضك أك نسي  مف جسـ إنساف آخر، إال إذا كاف ذلؾ عمى ال يجكز  ":4لمادة رقـ نص ا  3
سبيؿ التبرع فيما بيف األقارب بيف المصرييف كيجكز التبرع لغير األقارب إذا كاف المريض في حاجة ماسة كعاجمة 

بقرار مف كزير الصحة كفقا لمضكابط كاإلجراءات لعممية الزرع بشرط مكافقة المجنة الخاصة التي تشكؿ ليذا الغرض 
الخاص بتنظيـ زرع األعضاء  2010سنة  05رقـ  المصرم قانكفالانظر .“  التنفيذية ليذا القانكف الالئحةالتي تحددىا 
 السابؽ ذكره .
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زراعة األعضاء بالسعكدية أيضا أكد عمى ضركرة كجكد صمة قرابة حتى الدرجة الثانية أك 
ت ذلؾ مف طرؼ جيات اثبتـ ابيف المتبرع كالمتنازؿ كي ةرابطة الزكجي بالرضاعة أك

 671المادة  في صنككذا المشرع الفرنسي  1زراعة نخاع العظاـ. ةحال رسمية باستثناء
المتعمؽ بنقؿ األعضاء  94_654فقرة ثالثة كحدد ذلؾ فيما بيف األحياء مف قانكف 

ذا ك 8002004.2_في قانكف  L1231كيقابميا  اف االحتماؿ كبير لتكافؽ األنسجة بيف كا 
األقارب لكف ال يمكف أخذ األمر عمى إطالقو كجرت العادة أف معظـ عمميات نقؿ 

كالمشرع الجزائرم ترؾ تفصيؿ  األقارب.الكمى تككف بيف عمميات نقؿ األعضاء كخاصة 
حماية  مف قانكف 167ذلؾ إلى المجنة الطبية المختصة في ىذه األمكر طبقا لنص المادة 

 3.الصحة كترقيتيا
بعض التطكر  1975ك  1969شيد نقؿ الكمى ما بيف عاميف  في ىذا الصددك    
حصكؿ األطباء المختصيف بأمراض الكمى كبعمـ األحياء عمى الجانب الفعاؿ في إنشاء ك 

كأىـ أىدافيا  1969سبتمبر  23في  France- transplantكتككيف مؤسسة مسماة 
النسيجية مف أجؿ التبرع، تجميع النتائ  في بطاقة آلية، البحث كضع نظاـ لممجمكعات 

عف المتبرعيف الذيف يممككف أفضؿ التكافؽ النسيجي، تسييؿ االقتطاع كنقؿ األعضاء، 
حفظ األعضاء كالبحث عف طرؽ تحسيف  ك تشجيع البحث عف المجمكعات النسيجية

 4التكافؽ النسيجي.
 
 

                                                 
 .186المرجع السابؽ، ص  :محمد عبد الكىاب الخكلي  1

2Art n° 671: « Le prélèvement d’organes sur une personne vivante…ne peut être 
effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur. Le receveur doit avoir la 
qualité du père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de sœur du donneur sauf en 
cas d’urgence, le donneur peut être le conjoint. » Loi 94. 654 du 29/07/1994 relative et  
a l’utilisation des éléments des éléments de produit du corps.      

3
ثانية : تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الييكؿ اإلستشفائي ضركرة االنتزاع أك الزرع كتأذف فقرة  167نص المادة  

 الذكر .مف ؽ.ح.ت السالؼ  بإجراء العممية ."
 .120المرجع السابؽ، ص  :أحمد عبد الدايـ 4
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 األعضاء. عنقل وزر عمميات ل: الشروط اإلدارية  لمطمب الثالثا
بعد التطرؽ لمشركط الطبية الكاجب تكافرىا في طرفي العالقة أم المستقبؿ كالمتبرع    

بيذه العمميات   مرخص ليانتطرؽ لمشركط اإلدارية فمف الطبيعي أف تككف مستشفيات 
ؿ كؿ في، فال يمكف تعميميا عمى كافة المستشفيات حتى تككف ىناؾ رقابة طبية كقانكنية 

الفرع األكؿ( ) ؟المستشفيات مرخص ليا لمقياـ بذلؾ كمجيزة كؿ التجييزات الالزمة
خصكصا أماـ نقص اإلمكانيات في الكطف العربي كقمة المتخصصيف بالرغـ مف انتشارىا 

)الفرع  فيؿ كؿ طبيب قادر عمى إجراء ىذه العممياتنكعا ما مقارنة مع السنكات الماضية 
 .الثاني( 
 .أماكن تنفيذ العمميات ول:األ الفرع 
تتطمب القكاعد العامة لعمميات نقؿ كزراعة األعضاء في العديد مف الدكؿ ضركرة أف      

يتـ ذلؾ في مستشفيات أك مراكز مخصصة بعد الحصكؿ عمى رخصة مف الجية 
المختصة بكزارة الصحة لتفادم خطكرة االتجار باألعضاء البشرية كضماف السير الحسف 

 المسمكح ليا بذلؾ كتدعيميا بالتجييزات الضركرية.االستشفائية   لممؤسسات
كمف التشريعات التي نصت عمى تحديد المؤسسات نذكر منيا التشريع المغربي في نص 

السابؽ ذكره حيث أكد عمى ضركرة أف تككف  16_98مف قانكف رقـ  25المادة 
بعض األحياف ىناؾ  المستشفيات عامة معتمدة في قائمة مف طرؼ كزارة الصحة كفي

معتمدة أيضا مف البعض العمميات المتعمقة بنقؿ األنسجة تتـ في المستشفيات الخاصة 
 .  1طرؼ كزارة الصحة باقتراح مف المجمس الكطني لألطباء

                                                 
1
 Art n°25 du la Loi n°16_98 du transplantation d’organe marocaine  : «  Les transplantation 

d’organe humain ne peuvent avoir lieu que dans les hôpitaux publics agrées dans la liste 
est fixée par le ministre de la santé ou l’ores qu’il s’agit de greffe de cornée ou d’organes 
qui peuvent se régénérer naturellement ou de tissus humains, dans des lieux hospitalisation 
privé agrées à cette fin par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre national des 
médecins … ». Et voir aussi l’arrêt N° 1638-03 du 15 Ramadan 1424 (10 novembre 2003) 
du ministre de la santé les hôpitaux publics agréés à effectuer les prélèvements et les 
transplantations d’organes sont : le centre hospitalier Avicenne, de Rabat ;le centre IBN 
Rochd,de Casablanca ;et l’hôpital militaire Mohamed-v, de Rabat . IL Faut noter que les 
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السالؼ  91 - 22مف قانكف  13نفس األمر نص عميو المشرع التكنسي في نص المادة 
كافرىا في المؤسسات المرخص ليا بذلؾ تبعا إال أنو أضاؼ شركط ال بد مف ت، الذكر

 مف نفس القانكف كىي عمى التكالي: 141لنص المادة 
 أطباء متخصصيف بكسائؿ تقنية خاصة بتشخيص حالة الكفاة. -
 أطباء متخصصيف أكفاء كمؤىميف لعمميات نقؿ األعضاء البشرية. -
 قاعة مجيزة كمخصصة ليذه العمميات. -
 أجيزة مخصصة لحفظ الجسـ. -
مة العشر مؤسسات المرخص ليا بذلؾ عمييا تقديـ أدلة كاممة مف أجؿ أف تقاـ ىذه كعا

العمميات في ظركؼ مرضية. أما المشرع المصرم فنص عمى إنشاء لجنة عميا تسمى 
المجنة العميا لزرع األعضاء البشرية، يتكلى كزير الصحة رئاسة المجنة كيعيف أمانة فنية 

عمميات زرع األعضاء كأجزائيا كاألنسجة كما تحدد المنشآت ليا كتتكلى ىذه المجنة تنظيـ 
 المرخص ليا بالزرع ككذا اإلشراؼ كالرقابة عمييا.

كزير العدؿ باالتفاؽ مع كزير الصحة صفة الضبطية  منحكلضماف السير الحسف    
القضائية لمعامميف الذيف يتكلكف اإلشراؼ كالرقابة عمى المنشآت المرخص ليا ضمف 

                                                                                                                                                         

CHU de fés et de Marrakech n’ont pas l’aut orisation de prélèvement et de greffe. Younés  
OIKAOUI ,op cit ,p 228.          
1
 Art 13 du la Loi n° 91_22 de la transplantation d’organe tunisien « Les dits établissements 

doivent disposer : 
a-Du personnel médical nécessaire et des moyens techniques permettant de constater la 
mort conformément aux dispositions de l’article 15. 
b-Du personnel médical compétant pour effectuer les opérations de prélèvement et de 
greffes d’organes. 
c-D’une salle d’opération dotée du matériel nécessaire à l’exécution de ces 
prélèvements et de greffes.  
d-Des moyens nécessaires à la conservation du corps. 
E_Des personnels exécutés d’une façon satisfaisante à la restauration tégumentaire. 
D’une manier générale, les dits établissements doivent justifier des conditions 
nécessaires pour que ces opérations soient . »       
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 20101لسنة  05مف قانكف رقـ  09ات المككمة إلييـ ىذا طبقا لنص المادة االختصاص
بشأف تنظيـ كزرع األعضاء كميمة الترخيص عاـ قابمة لمتجديد في حالة احتراـ المعايير 

كالمالحظ أف المشرع المصرم أعطى  2.مف نفس القانكف 12الالزمة تبعا لنص المادة 
ىذه المؤسسات ليضفي نكع مف الرقابة القانكنية صفة الضبطية القضائية لممشرفيف عمى 

 األعضاء البشرية. بلتفادم كقكع جرائـ االتجار 
أف تككف المؤسسات  L 671-123كالمشرع الفرنسي اشترط في نص المادة    

سنكات قابمة لمتجديد،  خمساالستشفائية المرخص ليا برخصة إدارية كىذه الرخصة مدتيا 
حية كالطبية فمـ يفصؿ بيا كتركيا لمقكاعد العامة المعمكؿ بيا في أما الشركط التقنية كالص

كمعظـ التشريعات كالمشرع االيطالي،  L671-14 4المجاؿ الصحي تبعا لنص المادة 
اليكناني الفمندم كالمشرع األردني كالككيتي كالسعكدم كالسكرم أكدت عمى ضركرة 

 5العمميات. حصكؿ الجيات المختصة عمى رخصة مف أجؿ القياـ بيذه
                                                 

المجنة العميا لزرع األعضاء  :" تنشأ لجنة عميا تسمى السالؼ ذكره 2010لسنة   05المادة التاسعة مف قانكف رقـ   1
البشرية تككف ليا الشخصية االعتبارية تتبع رئيس مجمس الكزراء ...كيتكلى كزير الصحة رئاسة المجنة كيعيف أمانة فنية 
ليا كتتكلى المجنة إدارة كتنظيـ عمميات زرع األعضاء كأجزائيا كاألنسجة كتحديد المنشآت التي يرخص ليا بالزرع ككذا 

الرقابة عمييا...كيصدر كزير العدؿ باالتفاؽ مع كزير الصحة قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لمعامميف اإلشراؼ ك 
 الذيف يتكلكف اإلشراؼ كالرقابة عمى المنشآت المشار إلييا..."  

" يصدر الترخيص لممنشأة لمزاكلة عمميات زرع السالؼ ذكره: 2010لسنة  05مف قانكف رقـ  12المادة   2
..بقرار مف كزير الصحة بناء عمى مكافقة المجنة العميا لزرع األعضاء البشرية كيككف الترخيص لمدة عاـ ء.األعضا

 تخضع فيو المنشأة لمرقابة كاإلشراؼ المستمريف..."
3Art L 671-12 du C.S.P : « Les prélèvements d’organes ne peuvent être effectués que 
dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative. 
L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans elle est renouvelable ».     
4Art L 671-14 du C.S.P : « Les conditions techniques sanitaires et médicales et les 
conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux 
énoncés au titre 1er du présent … »  

المتعمؽ بنقؿ األعضاء كاألنسجة البشرية كفي ايطاليا القانكف  1983سنة  1383القانكف رقـ  نجدفي اليكناف  5
ء كاألنسجة البشرية كالقانكف الفمندم رقـ بشأف نقؿ األعضا 1975االيطالي المادة العاشرة في القانكف الصادر عاـ 

الخاص بنقؿ  1983لسنة  8المتعمؽ بنقؿ األعضاء كاألنسجة البشرية كالقانكف الككيتي رقـ  1985الصادر عاـ  355
سنة  31الخاص بنقؿ كزرع األعضاء البشرية كفي سكريا القانكف رقـ  1986لسنة  85الكمى كفي العراؽ القانكف رقـ 

 .145المرجع السابؽ ، ص  :مركؾ نصر الديفنقال عف   .بنقؿ كزرع األعضاءالخاص  1982
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مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا عمى أف  167أما المشرع الجزائرم فأكد في المادة    
زرع األعضاء البشرية يتـ في المستشفيات المرخص ليا مف طرؼ الكزير المكمؼ 

 1991مارس  23. كتطبيقا لذلؾ صدر عف كزير الصحة قرار كزارم بتاريخ 1بالصحة
ية الجزائرية المرخص ليا بالنشاط في مجاؿ نقؿ كزراعة تضمف أسماء المؤسسات الصح

أصدر كزير الصحة كالسكاف قرار  2002أكتكبر عاـ  02األعضاء البشرية كبتاريخ 
جديد ألغى بمكجبو القرار المذككر أعاله كنص عمى الترخيص لبعض المؤسسات الصحية 

 تي:كىي كاآل 2لمقياـ بانتزاع أك زرع األنسجة أك األعضاء البشرية
 بالنسبة لمقرنية:-

 المركز االستشفائي الجامعي مصطفى باشا )الجزائر العاصمة(.
 المؤسسة االستشفائية المخصصة في طب العيكف )كىراف(.

 المركز االستشفائي الجامعي ببني سكس )الجزائر العاصمة(.
 :عمميات زرع الكمى_

 .المركز االستشفائي الجامعي مصطفى باشا )الجزائر العاصمة(
 .المؤسسة االستشفائية المتخصصة عيادة قسي)قسنطينة(

 مركز بيار مارم ككرم.: عمميات زرع الكبد -
كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد ساير معظـ التشريعات المقارنة كجعؿ ىذه المؤسسات 

شراؼ الدكلة مع تكفير كافة اإلمكانيات الالزمة لمسماح بإجراء ىذه العمميات  تحت رقابة كا 
 أصكؿ طبية.كفؽ 
 
 
 
 
 

                                                 
" ال ينتزع األطباء األنسجة أك األعضاء البشرية كال يزرعكنيا إال في المستشفيات التي يرخص ليا : 17نص المادة  1

 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر .بذلؾ الكزير المكمؼ بالصحة". 
 .145بؽ ، ص المرجع السا :مركؾ نصر الديف  2
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 .الطاقم الطبي المكمف بإجراء هذه العمميات الثاني:الفرع 
اشترطت معظـ التشريعات المقارنة ضركرة تكافر خبرة كميارة فنية كأال يجمع بيف     

زرع العضك لغرض منع ب سيقـكالفريؽ الطبي الذم قاـ باستقطاع العضك كالفريؽ الذم 
   1لمريض عمى مصمحة المتبرع.تفضيؿ األطباء المتدخمكف مصمحة ا
عمى 2مف قانكف تنظيـ زرع األعضاء البشرية  13فالمشرع المصرم نص في المادة 

مرخص ليا بالزرع مف بيف األطباء مف غير طبية تشكيؿ لجنة طبية ثالثية في كؿ منشأة 
المالكيف أك المساىميف في ىذه المنشأة بشرط أف ال تربطيـ بالمنشأة عالقة عمؿ كليا 

عمى أف  3مف نفس القانكف 15عمميات الزرع. كأكدت المادة  إجراءصالحية المكافقة عمى 
يشكؿ في كؿ منشأة خاصة بزرع األعضاء البشرية فريؽ طبي مسؤكؿ عف الزرع يتكلى 

 الفنية كاإلدارية. ةرئاستو مدير مف األطباء ذكم الخبر 
ث المتكفيف حيث نص كتظير أىمية ىذا المكضكع في حالة نقؿ األعضاء مف جث   

مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا فقرة ثالثة عمى  1654المشرع الجزائرم في نص المادة 
بيف مف يقـك بمعاينة كاثبات حالة كفاة لممتبرع كبيف مف يقـك بعممية الزرع عدـ الجمع 

 المشرع الفرنسي في نص ىك ما نص عميوأم شبية لمقائميف بيذه العمميات ك  إلبعادكذلؾ 

                                                 
: كانظر زايدم حميد .513، المرجع السابؽ، ص  رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية : مأمكف عبد الكريـ  1

 .  119ص  المرجع السابؽ ،
2

: " تشكؿ بقرار مف المجنة العميا لزرع األعضاء البشرية لجنة طبية ثالثية في كؿ منشأة طبية ثالثية  13نص المادة  
نشأة طبية مرخص ليا بالزرع ، كذلؾ مف بيف األطباء المتخصصيف ، مف غير المالكيف أك المساىميف في في كؿ م

ىذه المنشأة كالذيف ال تربطيـ بيا رابطة عمؿ أك صمة كظيفة ، تختص دكف غيرىا بالمكافقة عمى إجراء عمميات زرع 
الخاص بتنظيـ زرع األعضاء  2010لسنة  05 مف القانكف رقـ" األعضاء البشرية طبقا لألحكاـ المنصكص عمييا .

  .البشرية السالؼ الذكر 
كال يجكز  ألعضاء المجنة أف يشترككا في إجراء عمميات الزرع أك تكلى الرعاية الالحقة ألم مف المتمقيف بالمنشأة ." 

 الخاص بتنظيـ زرع األعضاء البشرية السالؼ الذكر . 2010لسنة  05مف القانكف رقـ 
عف الزرع   مسئكؿ:" يشكؿ في كؿ منشأة مف المنشآت المرخص ليا بزرع األعضاء البشرية فريؽ طبي  15 المادة 3

يتكلى رئاستو مدير لبرنام  زرع األعضاء مف األطباء ذكم الخبرات الفنية كاإلدارية . كتحدد الالئحة التنفيذية ليذا 
 مف نفس القانكف. ." ...ي أعضائو كاختصاصاتوالقانكف قكاعد تشكيؿ ىذا الفريؽ كالشركط الكاجب تكافرىا ف

4
" ال يمكف لمطبيب الذم عايف كأثبت كفاة المتبرع أف يككف مف بيف المجمكعة التي تقـك بعممية ثالثة: هفقر  165 المادة  

 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . الزرع".



 يات نق ل وزرع األعضاء البشرية.: األساس الق انوني لعملالثاني   فصلال
 

067 

 

قطع الكمى عممية كطبقا لمنظاـ الفرنسي لنقؿ األعضاء يختص مثال ب L671-10 1المادة
األطباء المختصيف بالمسالؾ البكلية كما يشترط القانكف االنجميزم في الفريؽ المباشر ليذه 
العمميات تككينا خاصا كخبرة معتبرة في ىذا المجاؿ كذلؾ لضماف نسب عالية لنجاح 

كما تمـز المادة الثالثة  2المعال  بأنو في طكر التجريب. بدك الفريؽالتدخالت كحتى ال ي
المؤسسات المرخص ليا  02/10/2002مف قرار كزير الصحة كالسكاف الصادر بتاريخ 

مف  1673بمباشرة عمميات نقؿ األعضاء بإنشاء لجاف طبية منصكص عمييا في المادة 
ة الكفاة كالترخيص بالزرع كتمزميا بفتح قانكف حماية الصحة كترقيتيا المكمفة بإثبات حال

  سجؿ خاص لتدكيف النتائ .
المتعمؽ بتطبيؽ  02-01- 1643مف مرسـك رقـ 5نص في المادة كالمشرع المغربي   

القانكف الخاص بالتبرع عمى ضركرة تكافر عدد كافي مف األطباء كالممرضيف المختصيف 
ضافة إلى المعدات الالزمة لمعمميات إلجراء عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية ، باإل

 4الجراحية ك ضركرة تكافر كؿ الشركط الضركرية إلجراء ىذه العمميات عمى أحسف كجو .

                                                 
1
Art L671-10 : «   Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part et ceux 

qui effectuent le prélèvement ou la transplantation d’une part doivent faire partie d’unités 

fonctionnelles ou de services distincts »Voir  C .S.P, précité.  
 .360المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية، المرجع السابؽ ، ص  ارض :مأمكف عبد الكريـ 2
" تقرر لجنة طبية تنشا خصيصا في الييكؿ االستشفائى ضركرة :مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر  167نص المادة 3

  االنتزاع أك الزرع ك تأذف بإجراء العممية ."

4
: " يمكف اعتماد المستشفيات العمكمية المدنية كالعسكرية إلجراء عمميات  أخذ األعضاء كاألنسجة 5نص المادة   

 األحياء إذا تكافرت الشركط التالية : البشرية مف
 أف يثبت تكفرىا عمى تنظيـ كشركط تسيير تمكف مف إجراء العمميات المذككرة عمى أحسف كجو . -1
 أف تتكفر في عيف المكاف مصمحة اإلنعاش. -2
 أف تتكفر عمى العدد الكافي كالالـز مف األطباء كالممرضيف المختصيف إلجراء كمتابعة عمميات أخذ األعضاء -3

 كاألنسجة البشرية مف األحياء.
أف تتكفر عمى قاعة لمعمميات أك عمى المحؿ أك ىما معا ، مجيزيف بالمعدات الالزمة إلجراء العمميات الجراحية  -4

ق  1423شعباف  02الصادر ب  02-01-1643الخاصة بأخذ األعضاء كاألنسجة البشرية ." مف مرسـك رقـ 
المتعمؽ باألعضاء البشرية كاألنسجة البشرية ك أخذىا  16-98طبيؽ قانكف المتعمؽ بت 2002أكتكبر  09المكافؽ ؿ 
 كزرعيا .
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مف خالؿ ىذا المبحث حاكلنا التطرؽ لكافة الشركط العامة كالخاصة ك الطبية الكاجب    
رض العالجي تكافرىا في كؿ مف المتنازؿ كالمستقبؿ ككذا الشركط الضركرية في الغ

 الطبيب. قبؿالكاجب احترامو مف 
جثث من  البشرية األعضاء وزرعنقل  اتعممياألساس القانوني ل المبحث الثاني:

  المتوفين .
بعد معرفة الضكابط القانكنية لعمميات نقؿ كزراعة األعضاء فيـ بيف األحياء كالضكابط     

مف ىذه العمميات كىي حالة نقؿ األعضاء القانكنية الكاجب تكافرىا ننتقؿ إلى النكع الثاني 
مف جثث المتكفيف كىنا تظير مسألة الكفاة، فالشرط األساسي ىك تحقؽ كفاة المتبرع قبؿ 

باعتبار أف االقتطاع ال يتـ إال بعد إعالف كفاة الشخص كتحديد  استقطاع العضك،
كالقانكني حكؿ  مف ثـ كجد االختالؼ الفقيي 1.صالحية األعضاء األساسية القابمة لمزرع

لذلؾ مف الضركرم معرفة لحظة الكفاة كالمكقؼ القانكني لجؿ  ،المعيار الكاجب العمؿ بو
كر أساسي لحظة الكفاة مح باعتبار التشريعات القانكنية المقارنة كالمعايير المعتمدة لذلؾ

 ائرمالشركط القانكنية المحددة مف طرؼ المشرع الجز  كذا)المطمب األكؿ( ك  يذه العممياتل

  )المطمب الثاني( . مقارنة مع التشريعات القانكنية لنقؿ األعضاء مف جثت المتكفيف
 .مفهوم لحظة الوفاة:  األولالمطمب 

معظـ الكثائؽ كالتقارير الرسمية الصادرة عف المنظمات كالجيات الطبية العالمية    
ؼ مكحد لممكت عمى كمنظمة الصحة العالمية كالجمعية الطبية العالمية تجنبت كضع تعري

  .2لكؿ بمد اعتمادا عمى ما تراه كؿ دكلة مناسباترؾ تحديد معايير الكفاة  ك مستكل العالـ
نتيجة لمتطكر المذىؿ في العمـك الطبية ككذا االكتشافات الحديثة أصبح تعريؼ المكت 
 عند األطباء صعب خصكصا مع ظيكر عمميات نزع األعضاء البشرية كيعرؼ المكت:

                                                 
مصرم لعمميات نقؿ األعضاء كزراعتيا ، في المادة السابعة منو بقكلو :"إذا لـ يصدر الشخص القانكف ال مشركع نص1

كف الميت كفقا لقكاعد الكالية الذيف يرع الرضا مف األشخاصباالستقطاع مف جثتو ، فيجب أف يصدر  قبؿ كفاتو رضاءه
كقد حدد األقارب كفقا لمترتيب التالي : الزكج ، األبناء ، األب ، األـ، اإلخكة ، األخكات ، الكلي أك الكصي القانكني 
كغيرىـ مف األقارب كاممي األىمية كال يجكز النقؿ مف جثة الميت كلك برضا احد ىؤالء األشخاص إذا عارض في ذلؾ 

 .153محمكد احمد طو ، المرجع السابؽ ، ص  نقال عفبة أعمى. " شخص يحتؿ مرت
، القاىرة، ديسمبر 1طمف االتجار إلى التبرع، المبادرة المصرية لمحقكؽ الشخصية، قانكف نقؿ كزراعة األعضاء   2

 .08، ص 2009
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نو التكقؼ الكامؿ كالقطعي لكؿ خاليا العمميات الفعالة لمتبادؿ كالتغيير السريرم أ"عمى 
كيفيـ مف ذلؾ  1ر كالبناء كاليدـ في الكائف الحي ." دثك الذم يسميو المرء قكة التجدد كالك 

كجكد عدة خاليا تفقد األككسجيف ، فخاليا الدماغ تمكت خالؿ ثالثة دقائؽ مف نقض 
كبد تمكت خالؿ عشرة كخاليا الكمية خالؿ عشريف دقيقة كخاليا األككسجيف كخاليا ال

كجدت عدة معايير  2القمب مف أربعيف إلى ستيف دقيقة كخالم الجمد بعد عدة أياـ .
كالمكت الجسدم )الفرع األكؿ( لتحديد لحظة الكفاة فكجد المعيار التقميدم كالحديث 

 .)الفرع الثاني(  كالخمكم
 , المعتمدة لتحيد لحظة الوفاة المعايير  الفرع األول:

المكت مف األمكر الغيبية ال يعمميا إال اهلل سبحانو كتعالى كمع ذلؾ اجتيد أىؿ االختصاص     
إليجاد عالمات معينة لمتحقؽ مف كفاة الشخص كاف كانت غير قطعية فيي تتطكر مع تطكر العمـك 

 كالتكنكلكجيا الحديثة. 

 :ر الحديثوالمعيا ال _المعيار التقميديأك
  )ب(.المعيار الحديث ثـ  (أ) التقميدم لممعيار يتـ التعرض

                                                 
1Mr .Paillas a défini la mort de la manière suivante : " la mort est un processus 
irréversible, constitué par l'interruption successive de plusieurs vies, chacune d'elles 
assurant le fonctionnement de chaque organe, tissus, cellule." ABDULDAYEM Ahmed , 
op cit , P235. 

أنو : التكقؼ الكامؿ كالقطعي لكؿ  عمىالمكت  كعرفو عمماء األحياء   236،ص احمد عبد الدايـ: المرجع السابؽ 2
م يسميو المرء قكة التجديد ك الدثكر بمعنى البناء كاليدـ في الكائف ذخاليا العمميات الفعالة لمتبادؿ كالتغير السريرم كال

قانكني: " إف المكت يعني تكقؼ الدكرة الدمكية كتكقؼ الكظائؼ األساسية لمكائف الحي اليقكؿ قامكس بالؾ  ك الحي.
 . 37المرجع السابؽ، ص :انظر محمد بشير فمفمي" ؿ التنفس كالنبض.مث
عو ذبأنو التكقؼ الكامؿ لجميع أعضاء الجسـ عف أداء كظائفو بما في ذلؾ القمب كالمخ كجايضا رؼ المكت عك 

ضاء زراعة األع: محمد الديب. نقال عف كالجياز التنفسي كىذا ىك المكت الشرعي كتـ االتفاؽ عميو فقيا كقانكنا
البشرية مف خالؿ تجربتي الذاتية بيف األحياء كاألمكات كالضكابط الشرعية، بحث مقدـ إلى مؤتمر مجمع البحكث 

 .03، ص 2009مارس  15 -ق 1430ربيع األكؿ  13الثالث عشر،  اإلسالمية
تبار التقدـ الممحكظ : بأنو ال يقع عمى رجاؿ القانكف مع األخذ بعيف االع 1968كأكصى مؤتمر بيركجيا المنعقد عاـ  

الذم تمر بو مينة الطب كضع تعريؼ قانكني لكقت أك زمف الكفاة كتحديد الكسائؿ التي تمكف بيا التأكد مف الكفاة بؿ 
ىذه األمكر تبقى لألطباء ضمف اختصاصاتيـ كدراستيـ كنشاطيـ الفني كرائدىـ في ذلؾ شرؼ المينة كعمى الطبيب أف 

رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية،  :ا الشأف." مأمكف عبد الكريـذعمـ في ىيككف ممما بأحداث معطيات ال
 .518المرجع السابؽ ،ص 
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 :المعيار التقميدي _أ 
اعتمد ىذا المعيار عمى العالمات التقميدية لمكفاة أم تكقؼ التنفس كتكقؼ القمب مف     

ثـ تكقؼ الدكرة الدمكية، فبتكقؼ األعضاء الحيكية بما فييا القمب يتحقؽ المكت 
ريقة التثبت مف الكفاة تعتمد عمى التكقؼ النيائي التاـ لنشاط كاألعماؿ طك  .1الحقيقي

الدكرانية المستمرة ألكثر مف عشريف دقيقة تصاب الخاليا العصبية كتتعرض الختالطات 
 . 2تخريبية بحيث ال يعكد ىناؾ إمكانية الستعادة الحياة

ادية يحدث ما يسمى كالبعض ذىب إلى تحديد ثالثة مراحؿ لممكت ففي األحكاؿ الع   
بالمكت اإلكمينيكي كمرحمة أكلى بتكقؼ القمب كالرئتاف عف العمؿ كفي مرحمة ثانية تمكت 
خاليا المخ بعد بضع دقائؽ مف تكقؼ دخكؿ الدـ المحمؿ باألكسجيف لممخ كبذلؾ تصؿ 
، 3خاليا الجسـ حية لمدة تختمؼ مف عضك إلى آخر كفي النياية يحدث مكت الخاليا

انتقادات كعدـ الدقة أم تكقؼ القمب عف العمؿ كتكقؼ التنفس قد ال االتجاه  ليذاكجيت 
، فقد يستعمؿ الطبيب كسائؿ 4يدؿ إال عمى المكت الظاىرم كليس المكت الحقيقي

عادتو لتبقى خاليا المخ حية عاممة حتى بعد تكقؼ نبضات  اإلنعاش كتدليؾ القمب كا 
كمف جية  .5صناعيا بالدـ المحمؿ باألكسجيفالقمب كالجياز التنفسي كبالتالي تزكيدىا 

أخرل قد يظؿ القمب كالجياز التنفسي سالميف في حيف أف خاليا المخ قد تمفت أك ماتت 
بصكرة كمية كعمى نحك يصعب معو إعادة الحياة إلييا رغـ أف كظائؼ القمب كالرئتيف 

 .6تستمر في عمميا بطريقة صناعية

                                                 
 ،عمى ضكء القانكف الطبي الجزائرم كالفتاكل الطبية المعاصرة معصكمية الجثة في الفقو اإلسالمي :بمحاج العربي  1

 .32المرجع السابؽ، ص 
 .29، صالمرجع السابؽ :محمكد أحمد طو 2
ػ تحديد لحظة الكفاة ك المسؤكلية الجنائية لمطبيب، الممتقى الكطني حكؿ المسؤكلية الجنائية لمطبية، :تدريست كريمة 3

 .02، ص  2008جانفي  24 -23يكمي 
 .99المرجع السابؽ، ص  :عبد السميع أسامة السيد  4
 .523المرجع السابؽ، ص  ،رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية :مأمكف عبد الكريـ  5
 .03المرجع السابؽ، ص  :. تدريست كريمة245المرجع السابؽ، ص  :سميرة عايد الدايات  6
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ف كاف ىذا المعيار ثابت كمستقر عند األطباء كيجكز عمى أساسو استئصاؿ األعضاء  كا 
حاؿ تحققو بكصفيا مستأصمة مف جثة إنساف ال مف جسده، األمر الذم ال خالؼ حكلو 

  1.عند األطباء كجؿ فقياء القانكف كالشريعة اإلسالمية
المعيار الحديث المحدد لمحظة ب ما يسمى كنظرا لالنتقادات التي كجيت ليذا المعيار ظير

 اة.الكف
 .المعيار الحديث ب_
كيطمؽ عمى ىذا المعيار " مكت الدماغ " أك مكت جذع المخ أك المعيار الحديث      
كاتفؽ أنصار ىذا االتجاه عمى أف الكفاة تتحقؽ بمكت الدماغ كاختمفكا في الجزء  2لمكفاة

ع المخ ذ، فيناؾ مف يرل تحقؽ الكفاة بمكت ج 3 المؤدم لمكفاة المحدد مف الدماغ
لمتكاجد فيو مراكز التنفس كالمراكز الخاصة بالدكرة الدمكية، كجانب آخر ذىب إلى مكت ا

كاتجاه ثالث ذىب إلى  4.القشرة المخية كالتي تكجد بيا المراكز العميا لمنشاط الدماغي
 5.مكت الدماغ يتطمب مكت المخ كامال كالمتسع ليشمؿ القشرة المخية بجانب جذع المخ

يار مف طرؼ عدة مؤتمرات دكلية، كالمؤتمر الدكلي الخاص بنقؿ كزرع كتـ تأييد ىذا المع
" أف التكقؼ النيائي لكظائؼ المخ ىك معيار تحديد  :1966األعضاء في مدريد عاـ 

  "لحظة الكفاة كيتحقؽ ذلؾ بتكفر الدالئؿ اإلكمينيكية كجياز رسـ المخ الكيربائي.
" االنعداـ التاـ كالنيائي  :المكتحيث عرؼ  1968ككذا المؤتمر العممي بجنيؼ عاـ 

لكظائؼ المخ كعالمات ذلؾ االسترخاء التاـ لمعضالت كالتكقؼ التمقائي لمتنفس الطبيعي 
 كعدـ إعطاء جياز رسـ المخ الكيربائي ألم إشارة". 

حيث أكد عمى أف  1986كمؤتمر كميات الطب الممكية الذم انعقد في بريطانيا عاـ 
كالجمعية  1968كظائؼ المخ بصفة نيائية. كلجنة ىارفارد  المكت يتحقؽ بتكقؼ كافة
                                                 

 .174المرجع السابؽ، ص  :ةرك ىيثـ حامد المصا  1
 .30المرجع السابؽ، ص  :محمكد أحمد طو  2
 .03المرجع السابؽ، ص  :تدريست كريمة  3
ىك عمى صنفيف كىك مركز التفكير كالذاكرة كاإلحساس، المخيخ يقع أسفؿ المخ كمف يتككف دماغ اإلنساف مف المخ ك   4

كمف الجية الخمفية لمدماغ يتكلى حفظ تكازف جسـ اإلنساف، كجدع المخ ىك نسي  شبكي يتكلى التحكـ بالمراكز 
 .147المرجع السابؽ، ص  :منذر الفضؿ انظرالعصبية كالقمب كالجياز التنفسي.

 .32المرجع السابؽ، ص  :محمكد أحمد طو  5
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في سيدني كمؤتمر الخمي  األكؿ لمتخذير كالعناية المركزة  1968الطبية الدكلية لسنة 
 1حيث أقر المكت الدماغي. 1991بالدكحة 

بيف السكتة الدماغية كيقصد بيا: ع المخ يجب التفرقة بينو ك ذكلتحديد المقصكد بمكت ج
ئ في تدفؽ الدـ في جزء معيف مف الدماغ نتيجة جمطة دمكية تصؿ إلى الدماغ خمؿ مفاج

أكعية دمكية في الدماغ كحدكث أنزفة دمكية نتيجة ارتفاع  أك انسدادمف أم مكاف بالجسـ 
ضغط الدـ كيؤدم ذلؾ إلى مكت بعض خاليا الدماغ في المساحة المتضررة كيترتب عمى 

 . 2ف الجسـذلؾ حدكث إعاقة في كظيفة معينة م
كحسب ىذا المعيار فإنو قبؿ تشخيص مكت الدماغ يتعيف التأكد مف دخكؿ المريض في 
حالة الغيبكبة الكاممة كالتيقف مف عدـ عكدة الكعي أك اإلدراؾ كالمجكء إلى أجيزة اإلنعاش 
االصطناعي أك الصناعي مف أجؿ معالجة تكقؼ التنفس أك عدـ انتظامو كالتأكد مف عدـ 

حيث يجب أف ال تككف حالة تسمـ أك تعاطي مخدرات مع ، ات الغيبكبة كجكد مسبب
مالحظة انخفاض درجة حرارة الجسـ كيتـ التحقؽ مف مكت المخ باالستعانة بجياز رسـ 

مكت جذع كالمقصكد ب .3المخ الكيربائي الذم يتـ بكاسطتو رصد النشاط الكيربائي لمدماغ
ئؼ المخ بما فييا كظائؼ الدماغ بأجمعو بما المكت: التكقؼ الذم ال رجعة فيو لكؿ كظا

كعرفتو المنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبيعية: التكقؼ الذم ال رجعة  في ذلؾ جذع النخاع
 . 4فيو لكؿ كظائؼ المخ بما فييا كظائؼ جذع المخ

كجيت ليذا المعيار عدة انتقادات مف بينيا إثبات مجمكعة مف األطباء بالدليؿ القاطع   
نساف الميت حسب معيار مكت الدماغ استمر في إرساؿ إشارات تدؿ عمى أف مخ اإل

أما عمى المستكل الفردم فقاـ أحد األطباء  ،كجكد حياة داخؿ الخاليا العصبية لممخ
بعمميات نزع األعضاء مف المتكفيف دماغيا بقكلو أنو مف الممكف أف األشخاص المتكفيف 

                                                 
 .03المرجع السابؽ، ص  :تدريست كريمة كانظر .33ص ،المرجع السابؽ :محمكد أحمد طو  1
 . 44ص ، 2001، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 1طالمكت الدماغي،  :صادؽ الجندم إبراىيـ  2

البشرية في الفقو اإلسالمي كالقانكف المدني، دراسة  حدكد التصرؼ في األعضاء :ك افتكار مييكب ديكاف المخالفي
 .390، ص 2006 -1428مقارنة، القاىرة، دار النيضة العربية، 

 .52المرجع السابؽ، ص  :صادؽ إبراىيـالجندم   3
 .290، ص المرجع السابؽ :افتكار مييكب ديكاف المخالفي  4
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قياميـ بتخديرىـ كجثة اإلنساف الميت ال تعيؽ دماغيا ليسكا أمكاتا في الحقيقة بدليؿ 
 .1استخداـ المشرط الجراحي

كما أف جياز رسـ المخ الكيربائي ال يعكس مف المخ إال النشاط القريب لممراكز    
العصبية دكف إعطاء معمكمات كافية عف نشاط المراكز العصبية العميقة كالمحتمؿ أف 

ستعمؿ لرسـ المخ قد يتعطؿ كال يعمؿ في حالة تككف حية كالمشكمة أيضا في الجياز الم
انخفاض درجة حرارة الجسـ إلى ما دكف المعدؿ الطبيعي كال في حالة األشخاص 

 . 2المصابيف بتسمـ خطير كغامض كال في حالة األطفاؿ المصابيف بغيبكبة
قبؿ كأماـ ىذه االنتقادات حددكا أنصار ىذا المعيار عالمات البد مف تكافرىا بالكامؿ   

تشخيص حدكث الكفاة كىي: اإلغماء الكامؿ، عدـ االستجابة ألم مؤثرات خارجية، عدـ 
دقائؽ، عدـ كجكد حركة الدمية عند تحريؾ الرأس  10إلى  3التنفس طبيعيا لمدة ما بيف 

زالة األسباب المؤقتة لتكقؼ كظائؼ المخ  .3كا 
 .: الموت الجسدي والموت الخموي ثانيا
ء بيف األخذ بالمعيار التقميدم أك المعيار الحديث ظير أيضا د تضارب اآلراعب    
 .( ب) كالمكت الخمكم) أ( المكت الجسدم  ىما  يفمعيار 

 .الجسديالموت  :أ
تكقؼ كظائؼ األجيزة الحيكية أم تكقؼ جياز التنفس، الدكرة الدمكية  يقصد بو     

 .5دقيقة 30إلى  10مف  المقدرة 4كالجياز العصبي " الدماغ" تكقفا تاما لبضع دقائؽ
فحسب ىذا المعيار ال يتـ االكتفاء بتكقؼ القمب كالرئتيف عف العمؿ كما ىك الحاؿ في 
المكت اإلكمينيكي )التقميدم( كال يكتفي أيضا بتكقؼ المخ عف العمؿ كما ىك الحاؿ في 

 .حددسالفة الذكر تبعا لمكقت المالالمكت الدماغي بؿ ال بد مف تكقؼ األجيزة الرئيسية 

                                                 
 .04المرجع السابؽ، ص  :طو محمكد أحمد  1
المرجع السابؽ، ص  :ةك . كىيثـ حامد المصار 320نقؿ كزرع األعضاء، المرجع السابؽ، ص  :الديفمركؾ نصر   2
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3
 .38المرجع السابؽ، ص  :طو محمكد أحمد  

4
 .05المرجع السابؽ، ص  :تدريست كريمة  

 .48المرجع السابؽ، ص  :محمكد أحمد طو  5
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تكقؼ جياز كىي ،  كقد حدد أنصار ىذا المعيار العالمات الكاجب تكافرىا لتحقؽ الكفاة 
القمب عف العمؿ كيشعر المريض بنكع مف النعاس " الدكخة " نات  عف اندفاع الدـ إلى 
الدماغ مع شحكب في األجزاء العميا مف الجثة كتكقؼ الجياز العصبي عف العمؿ 

ؽ كشخكص العينيف كانعداـ المنعكسات القرنية مع شمؿ في كيصاب المريض بعدـ النط
 . 1صعكبة تقميب الجثة أك نقميا لمرخاكة العضمية كالعضالت اإلرادية 

 كيتـ التأكد مف الكفاة الجسدية عف طريؽ االختبارات التالية:  
كجس النبض  يجب فحص الجسـ باالستماع إلى ضربات القمب كاألقساـ المحيطة بو

التأكد مف االنعداـ التاـ لألفعاؿ  ، كفحص أك جس النبض الشرياني الصدعيالشرياني 
جياز  حصالتنفسية، التأكد مف عدـ كجكد نشاطات عصبية "انعكاسات حدقية" ، ف

الدكراف عف طريؽ رساـ القمب الكيربائي، فحص الجياز العصبي عف طريؽ عمؿ أشعة 
اكح بيف العشر كالثالثيف دقيقة عمى فكؽ الصكتية عمى المخ، االنتظار فترة زمنية تتر 

 .2تكقؼ األجيزة الرئيسية لمجسـ لمتأكد مف عدـ قابميتيـ لمعمؿ كلك بطريقة اإلنعاش
لكرانس  "ر عنو تقرير الجمعية الطبية البريطانية برئاسة الجراحكيستدؿ عمى ذلؾ بما عب  

مب عف الخفقاف حدد شركطا ثالثة لمكفاة كىي: تكقؼ القالذم  " Lawrence Abelإيبؿ 
دقائؽ عمى قطع  خمسدقيقة، تكقؼ التنفس العادم الطبيعي لمدة  15لمدة أكثر مف 

 خمسالتنفس االصطناعي كانعداـ أم مظاىر لنشاط الدماغ في المخطط الكيربائي لمدة 
 .3دقائؽ

أف المكت الجسدم ليس ىك المكت الحقيقي فكؿ  كجو ليذا المعيار عدة انتقادات منيا:  
ث ىك تكقؼ األجيزة الثالثة الرئيسية أك مكتيا دكف مكت خاليا الجسـ كاألنسجة. ما يحد

                                                 
لمجسد كيتحقؽ طبيا بتكقؼ جميع أعضاء الجسـ عف العمؿ مع بأنو: "ال يتحقؽ إال بمفارقة الركح  المكتؼ عر  ك    1

 بركدة الجسـ لفقدانو حرارة الحياة مع بداية ظيكر عالمات المكت المؤكدة التي تحددىا كتب الطب الشرعي".
" نياية حياة الدنيا لكؿ حي بخركج الركح عف الجسد كطالما أف المكت ىك نياية الحياة الدنيا فما ىي  كعرؼ أيضا:

الحياة الدنيا ؟ إنيا عبارة عف مجمكعة مف األفعاؿ الحيكية تعمؿ جميعا معا في حفظ كياف جسـ اإلنساف كاستمرار ىذه 
األفعاؿ الحيكية يعتمد عمى سالمة أجيزة رئيسية تسمى األجيزة الحيكية أك النبيمة كىي عبارة عف الجياز الدكرم 

 .30المرجع السابؽ، ص  :ـ صادؽ الجندمإبراىيانظر   كالجياز التنفسي كالجياز العصبي"
 .51المرجع السابؽ، ص  :محمكد أحمد طو  2
 .26المرجع السابؽ، ص  :صادؽ الجندم إبراىيـ  3
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ضؼ إلى ذلؾ أف عالمات المكت الجسدم قد تظير في حالة الناجي مف المكت نتيجة 
  صعقة كيربائية مثال.

أف انتظار مكت خاليا كاألنسجة في الجسـ قد تستمر كقتا يختمؼ باختالؼ كؿ كما 
ة الخاليا ما ىي إال استمرار لمحياة االضطرارية كما قاؿ فقياء عضك عمى حدل كحيا

 الشريعة اإلسالمية كالتي ال يستدؿ منيا عمى استمرار الحياة.
أنصار المكت الدماغي  في اعتبارىـ أف انتظار مف طرؼ  أيضا انتقد ىذا المعيارك   

ف حيث المتكفيف تكقؼ الحياة في القمب يؤثر عمى فرصة االنتفاع باألعضاء البشرية م
ىذا القكؿ يؤدم إلى التعجيؿ بإعالف كفاة الشخص لالستفادة القصكل بأعضائو كفتح ك 

 .1الباب أماـ االتجار باألعضاء مف ثـ ظير معيار آخر كىك معيار المكت الخمكم
 الموت الخموي. :ب

 "Cellular Death" الجسـ معنى المكت الخمكم مكت الخاليا كاألنسجة ألعضاء     
نتيجة لمتكقؼ النيائي لعمميات  ،التي تبدأ بعد التكقؼ الكامؿ ألجيزة الجسـ الحيكية ك 

 2،التبادؿ كالتحكؿ الكيميائي كتختمؼ المدة التي تستغرقيا مكت الخاليا مف عضك آلخر
الميكانيكية إلى ما بعد المكت الجسدم  فتنقبض العضالت استجابة لممؤثرات الكيربائية ك

. كأكثر أنكاع الخاليا حساسية النعداـ األكسجيف خاليا 3ى ساعتيفدقيقة إل 45بنحك 
دقائؽ بينما أقؿ الخاليا حساسية ىي خاليا  خمسالقشرة المخية حيث تمكت خالؿ 

العضالت كاألنسجة الضامة حيث تستمر حية لفترة طكيمة كتمكت حكالي بعد ساعتيف أك 
  .4أكثر مف المكت الجسدم

ا عدة انتقادات كأكؿ نقد أف الحياة تنتيي بصكرة قاطعة ال شؾ ككجو ليذا المعيار أيض  
فييا بمكت األجيزة الرئيسية في الجسـ كظيكر عالمات عمى الجثة التي تمي تكقؼ أجيزة 

                                                 
1
 .55المرجع السابؽ، ص  :طو محمكد أحمد  

 .55ص  :المرجع  نفس  2
 .27المرجع السابؽ، ص  :إبراىيـ صادؽ الجندم  3
 .28ص  :المرجع  نفس  4
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كثاني نقد كاف أنو ال يدؿ بصكرة قاطعة عمى  الصناعي الجسـ الرئيسية كلك باإلنعاش
 .1إلى عناصرىا الرئيسية الكفاة الحقيقية إذ يتعيف تحمؿ أجيزة الجسـ 

لكف نتيجة  ،مف قبؿ بحد ة نالحظ تعدد معايير تحديد لحظة الكفاة لـ يكف مطركحا   
لظيكر عمميات نقؿ األعضاء البشرية مف جثث المتكفيف كرغبة األطباء في فتح الطريؽ 

فاألخذ بمعيار ، أماميـ الستئصاؿ أكبر عدد ممكف مف األعضاء البشرية مف المكتى 
االستفادة باألعضاء البشرية أكثر مف المكت الجسدم كاألخذ  مف فكت الدماغي يمك  الم

 .ء البشريةاالستفادة أكثر باألعضا أيضا مف فبمعيار المكت الخمكم يمك  
 اإلنعاش االصطناعي . : الفرع الثاني

ر ما يسمى باإلنعاش ك لتطكر الطبي كالتقدـ في العمكـ البيكلكجية ظيساىـ ا   
عي كىك جياز  ييدؼ لمساعدة المريض بكسائؿ صناعية لبحث إمكانية إعادة االصطنا

اط القمب كالجياز التنفسي كبالتالي إعادة كعيو إف أمكف ذلؾ . كسنتعرض لمفيكـ نش
 ككذا الحدكد القانكنية الستعمالو )أكال( اإلنعاش االصطناعي كعالقتو بمحظة الكفاة

 .)ثانيا(
 ناعي.: تعريف اإلنعاش االصط أوال 

   مجمكعة مف الكسائؿ كاإلجراءات الطبية المعقدة التي تستخدـ لفترة ما قد تطكؿ      
أك تقصر لتحؿ محؿ الكظائؼ العضكية األساسية لممريض أك تساعده حتى يتمكف مف 
اجتياز فترة حرجة خالؿ مرضو الذم يككف فييا المريض معرضا الحتماؿ المكت في 

كغالبا ما تستعمؿ كسائؿ اإلنعاش االصطناعي في عالج  2حالة انعداـ ىذه الكسائؿ.
اإلصابات الناتجة عف حكادث المركر خاصة ما يتعمؽ بإصابة الرأس ككسكر القفص 

 3الصدرم .

                                                 
 .57المرجع السابؽ، ص  :طو أحمدمحمكد  1
2

التصرؼ غير المشركع باألعضاء البشرية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتكراه ،الدار العممية الدكلية  :حسني عكدة زعاؿ  
 .123، ص  2001كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، 

عة االسالمية ، رسالة دكتكراه ، محمد بف عبد الجكاد حجازم النتشو : المسائؿ الطبية المستجدة في ضكء الشري  3
 :الكريـمأمكف عبد ك  37ـ، ص2001-ق 1422درماف ، السكداف ، سمسمة اصدارات الحكمة ، بريطانيا ، أـجامعة 

 .528المرجع السابؽ ، ص ،رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية
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كيستعمؿ ىذا الجياز لعدة حاالت تبعا لحالة المريض ، أكليا تعرض المريض لتكقؼ قمبو 
 حسب ة يككف دكرىا أك استعماليا كرئتو عف العمؿ كلـ تمت خاليا مخو في ىذه الحال

أما الحالة الثانية فيي عند تعرض المريض لغيبكبة عميقة كالتي تككف فييا  تحسف الحالة
خاليا المخ متكقفة عف العمؿ كلكنيا تبقى حية فاإلنساف يحتفظ بخاليا مخو كفي ىذه 

 .الحالة اإلنساف لـ يمت
ي استعماؿ ىذه األجيزة مف اجؿ كالحالة األخيرة كىي الميمة في ىذا البحث كى  

تحدث عند ، المحافظة عمى أعضاء جسـ اإلنساف مف المكت لغرض االستفادة منيا 
كقد ثار جداؿ حكؿ استعماؿ ىذا الجياز في مرحمة االحتضار أم  1مكت خاليا المخ .

تكقؼ الجياز التنفسي عف طريؽ تكقؼ الرئتيف كتكقؼ الدكرة الدمكية بتكقؼ القمب كقبؿ 
ت خاليا المخ كالمسؤكلية الكاقعة عمى الطبيب ىؿ يعاقب بجريمة االمتناع عف تقديـ مك 

 ؟.جريمة قتؿ عمديو أـ غير عمديو  أـمساعدة لشخص في حالة خطر 
 ثانيا: الحدود القانونية لإلنعاش االصطناعي.

األصؿ مف الناحية الشرعية ال يجكز لمطبيب فصؿ األجيزة االصطناعية قبؿ مكت     
ال تسبب في مكت المريض مكتا حقيقيا ال رجعة فيو كيسخال ؿ الطبيب مف أيا المخ كا 

كتعرض مجمع الفقو اإلسالمي في مؤتمره 2.بحسب األحكاؿ جنائيةالمدنية ك الالناحية 
     حيث حددت حاالت إيقاؼ ،الثالث بعماف لقضية إيقاؼ أجيزة اإلنعاش االصطناعي

تى تكقؼ القمب تكقؼ تاما كقرر األطباء استحالة أك رفع أجيزة اإلنعاش االصطناعي م
رجكعو مع تعطؿ كافة كظائؼ الدماغ فمتى ثبت كفاة خاليا المخ ، يستطيع الطبيب 
إيقاؼ أجيزة اإلنعاش ألنو يستحيؿ عمى المريض استخالؼ خاليا المخ التي تـ إتالفيا 

بكجكب التأكد مف كفاة إال أف القضاء الفرنسي يمـز أطباء اإلنعاش ، بطريقة غير رجعية 

                                                 
يبقى فييا العضك سميما تختمؼ مف  . كثبت عمميا أف الفترة التي125، ص السابؽ المرجع :حسني عكدة زعاؿ  1

دقائؽ ،  08دقيقة ، الكبد  45دقائؽ كالقمب بضع دقائؽ ، الكمى  04فالدماغ الفترة المحددة عمميا ىي  آلخرعضك 
دقيقة. انظر محمد بف عبد الجكاد حجازم النتشو: المرجع السابؽ ،  24دقيقة كالجمد كالعظاـ كالقرنية  20البنكرياس 

  . 113ص 
 .53المرجع السابؽ ، ص  معصكمية الجثة في الفقو اإلسالمي ،:اج العربي بمح 2
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نو يجب عمى الطبيب متابعة أالشخص كجاء في قرار صادر عف محكمة النقض الفرنسية 
   1محاكالتو حتى ال يفكت فرصة إمكانية استعادة المريض لكعيو أك عافيتو.

كالمشرع الجزائرم ذىب إلى ضركرة عدـ إيقاؼ أجيزة اإلنعاش االصطناعي عف    
مف المكت الدماغي حسب المعايير العممية الحديثة التي رأيناىا   المريض إال بعد التأكد

عالـ أسرة  2فقرة ثانية 167بعد استشارة المجنة الطبية المنصكص عمييا في المادة  كا 
 3. فقرة ثانية مف قانكف الصحة164المريض المحتضر طبقا لنص المادة 

 الموقف القانوني . الثالث:الفرع 
في ىذا  فيالباحثر المحددة لمحظة الكفاة كالتي مف خالليا حاكؿ اييعبعد معرفة الم     

كيفية معالجة التشريعات القانكنية  إلى نتطرؼ الصحيح،المعيار  إلىالكصكؿ المجاؿ 
في مجاؿ  كما مدل تأثير ىذه المعايير المشرع الجزائرم )ثانيا( ثـليذه المعايير) أكال( 
 نقؿ األعضاء البشرية.

 .لمقارنا التشريعأوال: 
لحظة ديد معظـ التشريعات القانكنية المقارنة نصت عمى المعايير المعتمدة في تح     

اقترح المعيار المعتمد كىك  19814جكيمية سنة  الصادر ب الكفاة، فالقانكف األمريكي
 22الصادر في  426، القانكف اإلسباني رقـ 5التكقؼ التاـ كالنيائي لجميع كظائؼ المخ

                                                 
 .530المرجع السابؽ ، صرضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية ،  :مكف عبد الكريـ أم 1
فقرة ثانية : " تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الييكؿ اإلستشفائي ضركرة االنتزاع أك الزرع  167نص المادة   2
 .ؽ .ح.ت  السالؼ الذكر  أذف بإجراء العممية ." مفكت

3
لـ يعبر  إذاحياتو عمى قبكلو لذلؾ .  ناءثأ يالمتكفعبر  إذافقرة ثانية :" ......يجكز االنتزاع  164نص المادة   

ؽ .ح.ت   مف كلكم ......."حسب الترتيب األ األسرة أعضاء حدأبعد مكافقة  إالحياتو ال يجكز االنتزاع  أثناء يالمتكف
 .السالؼ الذكر 

 .198المرجع السابؽ، ص  :أحمد شكقي أبك خطكة  4
كقد كضع أطباء كمية الطب بجامعة ىارفارد األمريكية معايير أسمكىا معايير ىارفارد لتحديد كفاة المخ اعتبركا  5

 كجكدىا دليال قاطعا عمى تكقؼ المخ:
 دراؾ.اإلغماء الكامؿ كعدـ الحركة كعدـ اإلحساس أك اإل_1
 عدـ التنفس كانقطاعو كعدـ كجكد أية حركات تمقائية._2
 عدـ كجكد أم ردكد مف آثار الفرح أك الغضب أك الحزف كعدـ االستجابة ألية مؤثرات._3
 انعداـ النشاط الكيربائي في رسـ المخ كما ىك معركؼ عند األطباء._4
 عدـ كجكد أم فعؿ انعكاسي._5
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لخاص بعمميات نقؿ كزراعة األعضاء اعتمد معيار مكت خاليا المخ ا 1980فيفرم 
تاـ ألم رد فعمي تمقائي كاالسترخاء التاـ  كإنعداـبشرط مالحظة بعض العالمات 

لمعضالت، انعداـ االنعكاسات الحذقية، انعداـ التنفس التمقائي كالتكقؼ النيائي ألم أثر 
 .ائي أم إشارة لنشاط المخ لعدـ تمقي جياز رسـ المخ الكيرب

حدد معيار التكقؼ النيائي لنشاط  1972جكيمية  19كالقانكف الفنزكيمي الصادر بتاريخ 
المخ كيتـ تحديد لحظة الكفاة عف طريؽ الفحص اإلكمينيكي مع مراعاة الكسائؿ األخرل 

. كنفس المعيار األخير 1كما أكد ضركرة تحرير محضر بإثبات الكفاة يكقعو ثالثة أطباء
كالقانكف األرجنتيني رقـ  1988جكيمية  16الصادر في  409المرسـك االيطالي رقـ حدده 
ضؼ   .19822كالقانكف النمساكم الصادر في  1988الصادر في مارس  21-541

التشريع  نذكر منيا  التشريعات التي أخذت بمعيار المكت الخمكمإلى ذلؾ ىناؾ مف 
أف تككف الكفاة  حيث اشترط لنقؿ األعضاء 1986لعاـ  5303التشيككسمكفاكي رقـ 

مؤكدة، ال يمكف فتح الجثة قبؿ مركر ساعتيف مف الكفاة إال إذا كاف أخذ ىذا العضك منيا 
القانكف البمجيكي حـر دفف . ككذا كفاة غير مفيد أك غير مجدبعد ساعتيف مف إثبات ال

التشريع السكرم نص عمى تحريـ دفف ك  ساعة عمى التأكد مف الكفاة 24الجثة قبؿ مضي 
 . 3الجثة قبؿ مضي ثماني ساعات في الصيؼ كعشر ساعات في الشتاء

 الجزائري: التشريعثانيا _ 
المشرع الجزائرم لـ يحدد لحظة الكفاة ألف االختصاص مف طرؼ الطبيب عف      

كلـ تكف المشكمة مطركحة إال بعد ظيكر  طريؽ مالحظة تكقؼ الدكرة الدمكية كالتنفس
 العالج بنقؿ األعضاء البشرية كتطكر العمؿ الطبي بصفة عامة.
ال يجكز انتزاع "منو:  164كبالرجكع إلى نصكص قانكف الصحة الجزائرم نص في المادة 

األنسجة كاألعضاء مف األشخاص المتكفيف قصد زرعيا إال بعد اإلثبات الطبي كالشرعي 
                                                                                                                                                         

المسؤكلية الطبية بحؽ مكتى الدماغ كنزع أجيزة اإلنعاش  :اسيف محمد أحمد غاندمانظر ي عدـ حركة حدقة العيف._6
 .07، ص 2008، سنة 10التحادم، رقـ عنيـ كمكقؼ القانكف اإلماراتي، ندكة المسؤكلية الطبية في ظؿ القانكف ا

 .198المرجع السابؽ، ص  :أحمد شكقي أبك خطكة 1
 .244ؽ، ص المرجع الساب :محمد عبد الكىاب الخكلي 2
المرجع السابؽ،  :طو محمكد أحمد، نقال عف  1957لعاـ  386مف قانكف األحكاؿ المدنية رقـ  58المادة  طبقا لنص 3

 .58ص 
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مف ىذا القانكف كحسب  168ف قبؿ المجنة الطبية المنصكص عمييا في المادة لمكفاة م
كما أصدر قرار بتاريخ  "المقاييس العممية التي يحددىا الكزير المكمؼ بالصحة العمكمية.

حدد المعايير الطبية الكاجب اتخاذىا في اثبات الكفاة لغرض نزع  1989مارس  26
 كلى:األعضاء البشرية كجاء في مادتو األ

 تثبت الكفاة )المكت الدماغي( بالمعايير التالية:
 .المعايير اإلكمينيكية -
 .المعايير المتعمقة بانعداـ الكعي -
التأكد مف مكت خاليا المخ باستخداـ جياز رسـ المخ )المعايير الكيربائية  -

 .الكيربائي(
  1فحكصات أخرل خاصة. -

التجييزات الطبية المتطكرة في  كانتقد ىذا المعيار عمى أساس صعكبة تطبيقو النعداـ
العديد مف مناطؽ الكطف مف ثـ لجأ المشرع في تعديمو لقانكف حماية الصحة كترقيتيا 

 12مكرر 168إلنشاء مجمس كطني ألخالقيات العمكـ الطبية بمكجب المادة  1990
كاليدؼ مف ىذا المجمس السير عمى حماية اإلنساف كسالمتو الجسدية مف خالؿ مراقبتو 

عماؿ الطبية الحديثة عمى اختالؼ أنكاعيا. كتـ تشكيؿ ىذا المجمس بمكجب مرسكـ لأل
 2002نكفمبر  19كبعد ذلؾ صدر بتاريخ  1996أبريؿ  06الصادر في  122-96رقـ 

قرار كزارم جديد نص عمى معايير عممية جديدة إلثبات الكفاة لغرض انتزاع األعضاء 
 مف جثث المتكفيف كىي:

  .اـ لمكعياالنعداـ الت -1
 .غياب النشاط العفكم الدماغي-2
 . Hypercapnieالتأكد مف االنعداـ التاـ لمتيكية العفكية عف طريؽ اختبار -3

                                                 
 .428ص  المرجع السابؽ، ، 1جالكتاب الثالث،  :مركؾ نصر الديف 1
عمـك الطبية يكمؼ بتكجيو : "ينشأ مجمس كطني ألخالقيات الؽ. ح.ت السالؼ الذكر مف  1مكرر  168نص المادة  2

كتقديـ اآلراء كالتكصيات حكؿ عممية انتزاع األعضاء كاألنسجة كزرعيا كالتجريب ككؿ المناى  العالجية التي يفرضيا 
تطكر التقنيات الطبية كالبحث العممي مع السير عمى احتراـ حياة اإلنساف كحماية سالمتو البدنية ككرامتو كاألخذ بعيف 

المالئـ لمعمؿ الطبي كالقيمة العممية لمشركع االختبار كالتجريب كيحدد تشكيؿ ىذا المجمس كتنظيمو االعتبار الكقت 
".  كسيره بمكجب مرسـك
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طبيبيف  طرؼالتأكد مف مكت خاليا المخ باستخداـ رسـ المخ الكيربائي مرتيف كمف  -4
 .1مختمفيف

لة الكفاة أمف تعرضو لمسبالرغـ  تعريؼ لحظة الكفاةحدد خالصة المشرع الجزائرم لـ ي 
كأسند ىذه الميمة ألىؿ مف قانكف الصحة السابؽ ذكرىا  164في نص المادة 

االختصاص كىـ األطباء كأخذ بمعيار المكت الدماغي كىك المالحظ طبقا لمنصكص 
 . السالفة الذكر

 :  شروط عممية االستئصال من جثة المتوفى.لثانياالمطمب 
 المتكفيفاحة إلى مسألة نقؿ األعضاء مف جثث تعرضت بعض التشريعات صر     

ميات مبتنظيـ ىذه الع المتعمقةعف التشريعات  األسبؽ تاريخيان لمظيكرىذه العمميات  ككانت
 ،كاف مبدأ حؽ اإلنساف في الحياة كسالمة جسمو أف بيف األحياء. كيعكد السبب إلى

تقتضي عممية نقؿ  ثـ مف 2.يعترض طريؽ ىذه العمميات في حاؿ إجرائيا بيف األحياء
ال بد مف تكافرىا الشركط  كزرعيا في اإلنساف الحي مجمكعة مفالمتكفى العضك مف جثة 

لتحقؽ مف حدكث فبعد ا . خاصة بالنسبة لمشخص المتكفى المراد استئصاؿ العضك منو
ال يحؽ لو التصرؼ مف تمقاء نفسو  كقطعية الكفاة كتأكد الطبيب مف الكفاة بصكره كمية

ة كنزع األعضاء تمييدا لزرعيا في جسد آخر كىنا يجد الطبيب عدة إشكاليات بالجث
الشركط الكاجب مف ثـ سنتناكؿ  .األعضاء السيما كعامؿ الزمف الضركرم لالستفادة مف 

ك حاالت الرضا في حاؿ رفض المتكفى أثناء )الفرع األكؿ( المتكفىرضا  يتكافرىا ف
ىذا النكع مف العمميات الكاجب تكافرىا في ط الطبية كالشرك حياتو التبرع )الفرع الثاني( 

 .(لث)الفرع الثا

                                                 
1 Art 2 de l’arrête du 19/11/2002 fixant les critères scientifiques permettant la 
constatation médicale et légale du décès en vue du prélèvement d’organe et des tissus.  

 .  536ص  : رضا المريض عف األعماؿ الطبية ك الجراحية،  المرجع السابؽ ،أنظر مأمكف عبد الكريـ
2

، في حيف أف قانكف 1956لسنة  43القانكف األردني، فقد صدر قانكف االنتفاع بعيكف المكتى ألغراض طبية رقـ  
 .248المرجع السابؽ، ص  :سميرة عايد الدايات. انظر  ـ1977سنة صدر234االنتفاع بأعضاء جسـ اإلنساف رقـ 

حيث نصت المادة الثانية _فقرة ا_ :"عمى أف بنؾ  1959قانكف االحتفاظ بالعيكف كاالستفادة منيا في مصر صدرك 
البشرية العيكف يتمقى رصيده عف طريؽ عيكف األحياء الذيف يكصكف بيا أك يتبرعكف بيا." بينما قانكف نقؿ األعضاء 

   .428المرجع السابؽ ،ص:الفتكح الحمامي  أبكعمر  . نقال عف بعد عدة مشاريع قانكنية 2010 ةصدر سن
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 المتوفى. رضاالفرع األول: 
كؿ الرضا الكاجب تكافره مف جانب المتكفى قبؿ ا الجانب حذتتمحكر الدراسة في ى    

عميو ك  ةاالستعجاليأك إذف الطبيب في الحاالت في حاؿ انعداـ رضاه  أك إذف أسرتو كفاتو
الجزائرم  تشريعالفرنسي)ثانيا( كال تشريع)أكال( كال عربيةالتشريعات ال الجة ذلؾ فيمعـ تسي
  .(لثا)ثا

 .العربيةالتشريعات  أوال:
حػػدد المشػػرع األردنػػي اإلطػػار العػػاـ لعمميػػات نقػػؿ كزرع األعضػػاء البشػػرية المستأصػػمة     

سػـ إنسػاف رقػـ مف جثة المتكفى إلى جسد إنساف حي مف خػالؿ قػانكف االنتفػاع بأعضػاء ج
كقػػانكف االنتفػػاع بعيػػكف  2000لسػػنة  23كالمعػػدؿ بالقػػانكف المؤقػػت رقػػـ  1977لسػػنة  23

أشػػارت المػػادة الخامسػػة)فقرة ا( مػػف قػػانكف ك  1956لسػػنة  43المػػكتى ألغػػراض طبيػػة رقػػـ 
قبػػؿ كفاتػػو المتػػكفى  أكصػػى االنتفػػاع باألعضػػاء إلػػى إمكانيػػة نقػػؿ األعضػػاء مػػف الجثػػة، إذا 

كالمالحػظ أف المشػرع األردنػي  1. ر خطي ثابت التكقيػع كالتػاريخ بصػكرة قانكنيػةبالنقؿ بإقرا
القػػانكف ك لػـ يػنص صػراحة عمػػى الكصػية بػؿ إقػػرار كتػابي بمعنػى اشػػترط المكافقػة الكتابيػة . 

مػف قػانكف  ةعمى أف تككف المكافقػة فػي شػكؿ كصػية فػي المػادة الثالثػالسكرم نص صراحة 
اشػترط ، أما المشرع المصرم 2 1986لسنة  43نكف رقـ المعدؿ بالقا1982لسنة  31رقـ 

الكصػية مػف قبػؿ المتػكفى  زرع األعضػاء البشػرية،في نص المادة الثامنة مػف قػانكف تنظػيـ 
كمػػف التشػػػريعات 3بالكرقػػة العرفيػػة. يعتػػرؼعمػػى أف تكػػكف مكثقػػة كمثبتػػة بكرقػػة رسػػػمية كلػػـ 

المشػػػرع ، تػػػكفى حػػػاؿ حياتػػػو فػػػي رضػػػا المتبػػػرع الم الرسػػػمية أيضػػػا تاشػػػترطالتػػػي العربيػػػة 

                                                 
1

لألطباء االختصاصيف في المستشفيات التي يكافؽ عمييا كزير الصحة نقؿ العضك مف جسـ إنساف ميت  "المادة:نص  
 :لحاالت التاليةإلى جسـ إنساف آخر حي يككف بحاجة لذلؾ العضك في أم مف ا

سميرة عايد نقال عف   ".إذا كاف المتكفى قد أكصى قبؿ كفاتو بالنقؿ بإقرار خطي ثابت التكقيع كالتاريخ بصكرة قانكنية . أ
 .248المرجع السابؽ، ص  الدايات،

تكفى :" يجكز نقؿ األعضاء أك األحشاء أك جزء منيا مف ميت....في الحاالت التالية: ا_كصية الم3نص المادة 2
 .265المرجع السابؽ، ص  سميرة عايد الدايات،نقال عف   بإجراء ذلؾ."

:" يجكز لضركرة تقتضييا المحافظة عمى حياة إنساف حي...إذا كاف الميت قد أكصى بذلؾ قبؿ كفاتو 8نص المادة 3
 ج رء البشرية ، بشاف تنظيـ نقؿ األعضا 2010لسنة  05بكصية مكثقة أك مثبتة في أم كرقة رسمية..." قانكف رقـ 

 .2019_3_16مكرر( الصادرة في  9العدد )



 يات نق ل وزرع األعضاء البشرية.: األساس الق انوني لعملالثاني   فصلال
 

083 

 

اشترط أف تتـ المكافقة أماـ رئيس المحكمػة االبتدائيػة أك  حيث لكف الكضع يختمؼ المغربي
، بعػد مػا تتكػكف لدل قاضي معينا ليذا الغػرض مػف قبػؿ رئػيس المحكمػة عػف طريػؽ كصػية

قناعة بػأف المتبػرع يتصػرؼ عػف إدراؾ ككعػي كأف التبػرع لفائػدة مؤسسػة مػرخص ليػا بتمقػي 
  1.كيستطيع التراجع عف قراراه بإتباع نفس اإلجراءات السابقة التبرعات دكف غيرىا

 حػدأ أك مػف حياتػو اشترط أف ال يسجؿ رفض مف قبؿ المتبرع أثنػاء المشرع التكنسيأما    
بعػػػػد كفاتػػػػو كىػػػػـ :أبنائػػػػو ،األب،األـ،الػػػػزكج أك الزكجػػػػة ،اإلخػػػػكة كاألخػػػػكات أك  أفػػػػراد أسػػػػرتو

لشػػكؿ الكتػػابي المشػػركط فػػي غالبيػػة أك الكاقػػع أف الكصػػية أك اإلقػػرار كا 2الكصػي الشػػرعي .
ف كػػاف ىػػك الكسػػيمة القانكنيػػة التػػي تػػؤمف الكضػػع القػػانكني لمجػػراح ككافػػة   األطبػػاءالقػػكانيف كا 

بعمميػػػات نقػػػؿ كزرع األعضػػػاء بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ إدارة المستشػػػفى، إال أنيػػػا كسػػػيمة ال  المعنيػػػيف
فػي ىػذا النػكع مػف العمميػات، سػيما كأف اإلنسػاف خمػؽ تتماشى مع التطكر السريع الحاصػؿ 

كمف ناحيػة أخػرل فػإف الطمػب مماتو محبان لذاتو كلتكاممو العضكم سكاء حاؿ حياتو أك بعد 
يشػكؿ عػامالن مػؤثران عمػى نفسػية  همػف أعضػاءعضػك مف مريض يعاني المػكت بػالتبرع بػأم 

                                                 
1 Art 14 : " La déclaration du donneur potentiel est enregistrée auprés du president du 
tribunal de première instance compétent à raison du domicile du donneur , ou du 
magistrat spécialement désigné à cet effet par le president .La déclaration est reçue sans 
frais après que le magistrat s’est convaincu de la volanté libre et éclairée du donneur 
potentiel  , et notamment , s’est assuré que le legs est effectué gratuitement et au seul 
profit d’un organisme habilité à resevoir  les dons d’organes . Le greffe du tribunal 
compétent informe l’organisme habilité de l’enregistrement de la déclaration de son 
contenu. Le donneur potentiel peut , dans les mêmes formes, et auprés des mémes 
autorités , annuler sa déclaration précédente ." Du  la Loi 16-98 ,précité.        
2
 Art n° 3 : " Des prélèvements peuvent être effectuées à des fins thérapeutique ou 
scientifique sur le cadavre d’une personne à condition qu’elle n’ait pas fait connaitre de 
sont vivant son refus d’un tel prélèvement et qu’après son décès le refus d’un tel 
prélèvement n’ait pas été opposé par l’un des personne s suivantes, jouissant de leur 
pleine capacité juridique et dans l’ordre ci-après : 
Les enfants, le père, la mère ,le conjoint ,les frères et sœurs ,le tuteur légal.  " Voir La loi 
n°91_22 relative au prélèvement et à la greffe d’organes humains,précité. 
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 انقص فػي عػدد المتبػرعيف ليػذكمػا أف اإلذف الكتػابي يػ 1.ذلؾ المريض كقد يعجؿ في كفاتو
بمػػػا يسػػػمى ببطاقػػػة التبػػػرع، يحمميػػػا المتبػػػرع فػػػي جيبػػػو فيصػػػبح مػػػف  اسػػػتعانتبعػػػض الػػػدكؿ 

 .حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكث طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارئ أك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادث دالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ معرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إرادتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   .ثانيا :التشريع الفرنسي

باستئصاؿ قرينة  1949جكيمية  07المشرع الفرنسي في قانكنو الصادر في  نص   
كأضافت المادة التاسعة مف مرسكـ خاص بتنفيذ  2.بيا قبؿ الكفاةالعيف شرط االيصاء 

شخص يقبؿ في منشأة طبية مصرح ليا  كؿعمميات نقؿ كزراعة األعضاء : " أف  قانكف
بمزاكلة عمميات نقؿ األعضاء بعد الكفاة االعتراض في أية لحظة أف يسجؿ صراحة ىذا 

استطاعة التعبير فيدكف في ىذا  الرفض في السجؿ الخاص بيذه المنشأة كفي حالة عدـ
السجؿ أية عالمة أك بياف يصدر منو في ىذا الخصكص كيحمؿ عمى االعتقاد برغبتو 

 2004كىذا ما أكده أيضا في القانكف الصادر سنو  3"في رفض أم عممية استئصاؿ.
 29الصادر بتاريخ  654_94مف قانكف  L671_7المادة  ك 4حيائيةاالالخاص بالعمكـ 

 المتعمؽ بنقؿ األعضاء كزراعتيا. 1994جكيمية 
 
 
 
 
 

                                                 
1

المتعمؽ بنقؿ كزرع األعضاء كاألنسجة  16_98مقاؿ بعنكاف : قراءه كتعميؽ عمى القانكف رقـ  نكر الديف عمراني ، 
 . 172،ص 2005كالسياسية ،العدد السادس ، القانكنية لألنظمةالبشرية، المجمة المغربية 

  300رجع السابؽ ،صمال :مركؾ نصر الديف  2

 .304نفس المرجع ، ص 3
4
 Art 1231_1 « Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas fait 

connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par 
tout moyen, notamment par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet 
effet. Il est révocable à tout moment. Du la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la 
bioéthique . 



 يات نق ل وزرع األعضاء البشرية.: األساس الق انوني لعملالثاني   فصلال
 

085 

 

 . الجزائري تشريعال: ثالثا
اثر تعديمو لقانكف الصحة  المكافقة الكتابية في البداية المشرع الجزائرم لـ يشترط إف   

رغبة منو في تبسيط  1ر تراجعو عف ىذا الشرطيفس  ك  1990لسنة  17_90بمكجب قانكف 
 الجثة .  إجراءات التنازؿ عف عضك مف أعضاء

ال يشترط التعبير عف  المنصكص عمييا في القانكف المدنيالعامة  القكاعد إلىالرجكع ب  
لكف عمميات  2.قد يككف شفييا أك كتابيا كقد يككف صريحا أك ضمنيا الرضا شكال معينا ،

ال يجكز  :"مف قانكف الصحة 164كطبقا لنص المادة ؿ األعضاء ليس باألمر الييف قن
ة أك األعضاء مف المتكفيف إال بعد اإلثبات الطبي كالشرعي لمكفاة كبعد نزع األنسج

نكفمبر  30في كتدارؾ المشرع ذلؾ بصدكر مرسـك   3"أثناء حياتو. عف قبكلوالتعبير 
 4ج الخاصة بالرضا مف المتكفيف. ذحيث حدد نما 2002

 نص صريحب لـ يحدد األعضاء الكاجب االيصاء بياضؼ إلى ذلؾ المشرع الجزائرم   
 1949جكيمية  07عمى عكس المشرع الفرنسي الذم نص في قانكنو الصادر في 

في نص  كأضاؼ المشرع الجزائرم 5.باستئصاؿ قرينة العيف شرط االيصاء بيا قبؿ الكفاة
منع القياـ بعممية االستئصاؿ في حالة عدـ مكافقة ب6مف قانكف حماية الصحة  165المادة 

الطبي  حالة إذا ما كاف االنتزاع يعيؽ عممية التشريمكافقة الشخص قبؿ كفاتو أك في ح
                                                 

1
عمى المكافقة الكتابية كفي ىذه الحالة يجكز االنتزاع بناء :"ؽ.ح. ت السالؼ الذكرمف  164المادة  نصتحيث  

 لمشخص المعني كىك عمى قيد الحياة......." 
عرفا كما  يككف بالمفظ كبالكتابة أك اإلشارة المتداكلةالتعبير عف اإلرادة أثره  مف القانكف المدني :" 60نص المادة  2

المتضمف  1975سمتمبر 26المؤرخ في  58_75بو ." األمر يككف باتخاذ مكقؼ ال يدع آم شؾ في داللتو عمى صاح
 القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ .

 1985يناير  16المؤرخ في  05_85المعدؿ ك المتمـ لقانكف  1990يكليك  13المؤرخ في  17_90قانكف رقـ  3
 بقانكف.ح.ص.ت السالؼ الذكر .المتعمؽ 

4 Arrêté du 30 novembre 2002 portant définition du modèle type de documents relatifs au 
constat de décès de la personne sujette au prélèvement et à l’autorisation  de 
prélèvement.  

  ،1جنقؿ كزراعة األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسالمية ، الكتاب الثالث،  :مركؾ نصر الديف  5
  411ؽ ،صالمرجع الساب

6
فقرة أكلى : " يمنع القياـ بانتزاع أنسجة أك أعضاء بيدؼ الزرع إذا عبر الشخص قبؿ كفاتو ، كتابيا عف  165لمادة ا 

 عدـ مكافقتو عمى ذلؾ أك إذا كاف ىذا االنتزاع يعيؽ عممية التشريح الطبي ." مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . 
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 .التصرؼ بجثتو بعدـ فيجب عمى الطبيب الجراح كأقاربو احتراـ إرادتو الشرعي

 : حاالت الرضا. الفرع الثاني
أكصى الشخص بعدـ المساس بجثتو بعد كفاتو أك أم جزء منيا  اإذال يثكر اإلشكاؿ      

خريف أك ألغراض عممية، أما إذا مات كترؾ المجاؿ سكاء لغايات عالجية لمرضى اآل
كفي حالة عدـ كجكد أقارب داء المكافقة مف عدميا مفتكحان فإف الحؽ ينتقؿ إلى أسرتو بإب

إلى الدكلة ممثمة بالمدعي العاـ أك المستشفيات العامة كالمراكز الطبية ينتقؿ لممتكفى 
حالة رفض  فيرؽ لحاالت الرضا مف ثـ سيتـ التط المتخصصة في عمميات زرع األعضاء

)ثانيا( الحصكؿ عمى مكافقة المتكفى أثناء حياتو  تعذري حالة ف )أكال( المتكفى لالستئصاؿ
 . )ثالثا(الحصكؿ عمى األعضاء دكف مكافقة أحد كفي حاؿ 

 .لالستئصال يالمتوفحالة رفض أوال :
يمنع انتزاع  أفى عم مف قانكف الصحة 054 نص المشرع الجزائرم في نص المادة     

 األنسجة كاألعضاء قصد زرعيا في حالة الرفض كتابيا مف قبمو كىك عمى قيد الحياة
فالمشرع الجزائرم اشترط الشكؿ الكتابي كأضافت نفس المادة في فقرتيا الثانية عمى أنو 
يمنع االنتزاع في حالة إعاقتو لعممية التشريح الطبي عمى أف ىذه المسألة مف اختصاص 

أقدـ الطبيب عمى ذلؾ ك فإذا ثبت مف الناحية الطبية عدـ إمكانية تشريح جثة ما  باء ألطا
   1كقانكنا.محـر شرعا  كىكيعتبر مف قبؿ التمثيؿ بالجثة 

 . يالمتوفإذن أسرة  :اثاني
اشترط المشرع الحصكؿ في حاؿ تعذر الحصكؿ عمى مكافقة المتكفى أثناء حياتو ،      

كىذا الشرط ما ىك إال 054.2 رة حسب الترتيب الكارد في المادةعمى مكافقة أفراد األس
باعتبارىـ يخمفكنو في صمة الدـ  عف حماية حقكقيـ المعنكية عمى جثة قريبيـ اتعيير 

عمى أنو إذا تـ االستئصاؿ دكف إذف األسرة  كالقرابة فالحؽ ينتقؿ مف المتكفى إلى عائمتو

                                                 
 .414ص، مركؾ نصر الديف: المرجع السابؽ 1
:"إذا لـ يعبر المتكفى أثناء حياتو ال يجكز االنتزاع إال بعد مكافقة احد أعضاء األسرة حسب  165نص المادة  2

الترتيب األكلي التالي:األب ،أك إالـ ،الزكج أك الزكجة ،االبف أك البنت ،األخ أك األخت أك الكالي الشرعي إذا لـ تكف 
 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر ." .لممتكفى أسرة
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يحاسب الطبيب عمى أساس خيانة األمانة يعتبر ذلؾ بمثابة سرقة أعضاء مف الجثة ك 
 1أقاربو.التي عيد بيا إلى المريض ك 

كىذا ما أشار إليو المشرع األردني حيث أكرد في قانكف االنتفاع بأعضاء جسـ اإلنساف   
نقؿ العضك عمى إجازة  منو ي المادة الخامسةف السالؼ ذكره 1977لسنة  23رقـ 

إذا كافؽ أحد ، التي يكافؽ عمييا كزير الصحة لألطباء االختصاصيف في المستشفيات 
الشرعي في حاؿ عدـ  أبكم المتكفى في حالة كجكدىما عمى النقؿ أك كافؽ عميو الكلي

 2األبكيف . كجكد
مف جثة فاشتراط مكافقة األقارب مف األمكر الضركرية في عمميات نقؿ كزرع األعضاء   

ىذا يعد مبدأ مف المبادئ العامة التي ف لمجثة حرمة ال يجكز المساس بيا ك أل المتكفي
ال يعني يذا فف كرد عميو استثناء كىك حالة الضركرة ا  أكدت عمييا غالبية التشريعات ك 

إغفاؿ حرمة الميت فالدكلة ال تممؾ التصرؼ في الجثة مف تمقاء نفسيا، إال في الحدكد 
سمطة  العامميف بيا األطباءك المرسكمة قانكنان كالقكؿ بغير ذلؾ يعني منح المستشفيات 

ضركرم يراعي احتراـ كرامة  أمرأخذ مكافقة األقارب فسرقة الجثث أك أم جزء منيا 
 .3األسرة كحقكقيا المعنكية عمى جثة المتكفى مف أفراد العائمة

كلكف مف ناحية أخرل لو آثار سمبية حيث يعكؽ اإلجراءات السريعة في نقؿ األعضاء   
مف ة األقارب قد يؤدم إلى تمؼ األعضاء المراد نقميا البشرية حيث أف انتظار مكافق

الجثة األمر الذم يؤدم إلى انعداـ الفائدة كخاصة إذا جاءت مكافقة األقارب بشكؿ 
المتكفى لحظة كفاة  اربإضافة لذلؾ فإف مسألة المساس بالجثة مف قبؿ أق.متأخر

                                                 
المرجع المسؤكلية الجنائية لألطباء عف األساليب المستحدثة في عمـ اإلجراـ كالعمـك الجنائية ،  :رلكؼ كىيبة مك 1

 .151،صالسابؽ 
2

 .250انظر سميره عايد الدايات ، المرجع السابؽ ، ص   
3

 " Les privilèges de la famille n’expriment  pas un droit de propriété ,mais se justifient 
directement de liens de sang et de sentiment s affectifs naturels….. » voir Hakem Ahmed 
Réda, la mort aspect medico légaux, thèse pour l’obtention de grade de docteur en 
science médicales, institut national d’enseignement supérieur des sciences médicales 
d’oran, département de médecine, 1987, p60.  



 يات نق ل وزرع األعضاء البشرية.: األساس الق انوني لعملالثاني   فصلال
 

088 

 

حتاج إلى ما يشد أزرىا الشخص ىي أكثر لحظات حياة األسرة ألمان عمى قريبيـ فاألسرة ت
 .ال إلثارة عكاطفيـ عف طريؽ اختالفيـ في أخذ مكافقتيـ عمى المساس بالجثة

 : الحصول عمى األعضاء دون موافقة أحد-ثالثا
إف المصػػػمحة اإلنسػػػػانية تقتضػػػي إنقػػػػاذ حيػػػاة المػػػػريض عػػػف طريػػػػؽ اإلسػػػراع فػػػػي الػػػػزرع    

فى لػػػذلؾ ال بػػػد مػػػف تػػػرجيح كمصػػػمحة األسػػػرة تسػػػتمـز مراعػػػاة مشػػػاعر العطػػػؼ نحػػػك المتػػػك 
ؼ المحػددة مػف طػر  المصمحة الدنيا عف المصمحة العميا. ك يمكف الحصكؿ عمى األعضػاء

مف قػانكف حمايػة  053كىك ما نص عميو في المادة  القرنية كالكمية كىما المشرع الجزائرم 
فػػي حػػاؿ  الصػػحة كترقيتيػػا بإجػػازة انتػػزاع القرنيػػة كالكميػػة بػػدكف مكافقػػة المتػػكفى أثنػػاء حياتػػو

في الكقت المناسب )أسرة المتكفى أك ممثميػو الشػرعييف( أك إذا  أفراد أسرتوب تعذر االتصاؿ
 1يؤدم إلى عدـ صالحية العضك مكضكع االنتزاع. افكاف مف شأف التأخير 

مالئمػػة  أحػد مػدلكعميػو يمكػف لمطبيػب التقريػر بمفػرده كدكف حاجػة لمحصػكؿ عمػى مكافقػة  
أصػػدر أمػػا المشػػرع الفرنسػػي  2.الحػػي اإلنسػػافلزرعيػػا فػػي جسػػـ عمميػػة االستئصػػاؿ  إجػػراء

تقػػػرر بالنسػػػبة لممستشػػػفيات التػػػي يحػػػددىا كزيػػػر  0836أكتػػػكبر  11الئحػػػة فرنسػػػية بتػػػاريخ 
الصحة يجكز لرئيس أحد األقسػاـ بيػا متػى تػراءل لػو أف ىنػاؾ مصػمحة عمميػة أك عالجيػة 

 3ر ذلؾ فكرا دكف تأخير .تستمـز تشريح الجثة أك استئصاؿ أعضاء منيا فمو أف يقر 
 طبية.الشروط ال: الثالثالفرع 

 عممياتالتقتضي عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية تكافر شركط طبية تختمؼ عف      
عدـ ذكر ىكية المتبرع بالنسبة لممتمقي  بشرط التي تتـ فيـ بيف األحياء خاصة فيـ يتعمؽ

عدـ قياـ الطاقـ الطبي ك  زؿ )ثانيا(شركط طبية كاجب تكافرىا في المتنا ( ككذاأكال)
القياـ ( أما فيـ يتعمؽ بمكاف ثالثاالمشرؼ عمى معاينة الكفاة بعممية زرع العضك لممتمقي)

                                                 
1

 .300رجع السابؽ ،صمال الديف :مركؾ نصر  
:" غير انو يجكز انتزاع القرنية كالكمية بدكف المكافقة المشار إلييا في الفقرة أعاله إذا فقرة أخيرة  165نص المادة 2

شرعييف أك كاف التأخير في اجؿ االنتزاع يؤدم إلى عدـ تعذر االتصاؿ في الكقت المناسب بأسرة المتكفى أك ممثميو ال
مف ؽ.ح.ت  صالحية العضك مكضكع االنتزاع ، إذا اقتضت الحالة الصحية االستعجالية لممستفيد مف العضك. "

  السالؼ الذكر. 
السابؽ  نقؿ كزراعة األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسالمية ،  المرجع:  مركؾ نصر الديف 3

 .411ص
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إال في المستشفيات الصادر بشأنيا قرار مف كزير فال يجكز ذلؾ  بعمميات االستئصاؿ 
 .1لحديث عف ذلؾكسبؽ امف قانكف حماية الصحة كترقيتيا  056المادة كعددتيا الصحة 

 : عدم ذكر هوية المتبرع لممستفيد-أوال 

تكافر حالة الضركرة كالتأكد مف عدـ كجكد ب إف المساس بجثة المتكفى ال يككف إال    
بديؿ عف نقؿ العضك مف الجثة إلنقاذ صحة أك حياة المستقبؿ. كيشترط أيضا أف تككف 

ذلؾ إمكانية انتفاع المستقبؿ مصمحة المستقبؿ أرجح مف مصمحة الحفاظ عمى الجثة كك
مف قانكف حماية  فقرة ثانية054 ذىب المشرع الجزائرم في نص المادةك  1بيذا العضك.

إلى عدـ كشؼ ىكية المتبرع لممستفيد ككذا لعائمتو كلعؿ اليدؼ ىك بقاء  2الصحة كترقيتيا
التي تتـ  فمف الناحية العممية معظـ العمميات .مثؿ ىذه العمميات في طابعيا اإلنساني

البنت كاألـ ، الزكج كالزكجة فال مجاؿ لجيؿ   بيف األسر كاألب كاالبف ، تنحصر
أما إذا كاف المتبرع شخص غريب عف العائمة قد ال يكافؽ إال بمعرفة الحالة  المتبرع.

بيع إما لغرض  استغاللو مف قبؿ األطباءالصحية لمف يريد التنازؿ لو كىذا العتقاد 
 3تجارب طبية.أك إلجراء  العضك

 لمتنازل:الشروط الطبية المتعمقة با_نياثا
ال يجكز مباشرة عممية استئصاؿ األعضاء مف الجثة إال بعد اإلثبات الشرعي لمكفاة     

الطبيب المعال  فائدتيا  يؤكدكال تتـ العممية إال بعد أف  .كالشرعيةحسب المقاييس الطبية 
 4ضررا لمشخص المستفيد. لممستفيد عمى سبيؿ القطع كال يرتب عمييا

كالتحقؽ مف الكفاة بصكرة قاطعة يتـ بكاسطة لجنة تتشكؿ مف ثالثة أطباء اختصاصييف 
 فقرة ثالثة مف قانكف حماية الصحة 056مف بينيـ الطبيب الشرعي طبقا لنص المادة 

كمف ثـ فإف األطباء يشترطكف لنجاح عممية استقطاع األعضاء لزرعيا أف  5. كترقيتيا
                                                 

 مف ىذه الرسالة . 173انظر ص  1
:" كما يمنع كشؼ ىكية المتبرع لممستفيد ككذا ىكية األخيرة فقرة ثانية  مف ؽ.ح. ت السالؼ الذكر 165نص المادة 2

 لعائمة المتبرع."
 .152المرجع السابؽ ،ص  :كؼ كىيبة لمكر  3
 .054المرجع السابؽ، ص :بالحاج العربي 4

5
الزرع ك  أك االنتزاعضركرة  أالستشفائيخصيصا في الييكؿ  ػأ:" تقرر لجنة طبية تنش فقرة ثانية 167نص المادة   

 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . العممية ." بإجراء تأذف
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ف ال يككف المتكفى مصابا بضغط كضيؽ أالعضك خاليا مف األمراض المعدية ك  يككف
كما يشترط أف تككف فصيمة دـ المتكفى مطابقة ، الشراييف أك مصابا بالبكؿ السكرم 

ال يككف ىناؾ تضاد بيف أنسجة  عمى أفلفصيمة دـ الشخص الذم سينقؿ إليو العضك 
 فحص مطابقة األنسجة المتصالب .المعطي كأنسجة الممتقي كىك ما يسمى طبيا 

قؿ األعضاء مف جثت المكتى، أف ال يككف قد جاكز الستيف بالنسبة نكما يشترط األطباء ل
فمتى تكافرت ىذه  1لزرع الكمى ككذلؾ بالنسبة لألعضاء األخرل كالرئة كالكبد كالبنكرياس.

 .الشركط أمكف األطباء االستئصاؿ
 :طاقم الطبيالشروط الطبية المتعمقة بال-ثالثا
  2كترقيتيا الصحة حماية مف قانكف فقرة أخيرة 054المادة  المشرع الجزائرم في نص   

كفاة المتبرع أف يككف مف بيف المجمكعة التي تقـك  منع الطبيب الذم أثبت حالةعمى 
حتى ال يككف ىناؾ مجاؿ لمشؾ لتعجيؿ تقرير  بعممية زرع العضك لمشخص المستقبؿ

 .صية أك مينية أك حتى تجاريةالكفاة لمصمحة شخ
تطبيؽ ىذا النص يطرح إشكاال كبيرا في حالة كجكد  مكطف العربيلالكاقع العممي في لكف  

فيذه العممية تتطمب الميارة الطبية نظرا ،   طبيباف فقط أكطبيب كاحد بقسـ الجراحة 
العضك لصعكبتيا كليس ألم طبيب عادم إمكانية القياـ بذلؾ، فما مصير عممية نقؿ 

 3.الفرصة عمى المريض تكيفخاصة كأف التأخير مف شأنو ت
منيا  كمنظمات دكلية متخصصة في ىذا المجاؿ نص عمى ىذا الشرط عدة تشريعات  

المرسـك الممكي االسباني ، قانكف ألمانيا الديمقراطية في المادة الخامسة الفقرة الثالثة مف 
ك القانكف المدني لمقاطعة كيبؾ  0864عاـ  القرار المنظـ لعمميات نقؿ األعضاء الصادر

 0867بكندا في المادة الثانية الفقرة الثالثة كأيضا الالئحة التنفيذية الصادرة في فرنسا عاـ
كمف التشريعات العربية نجد  4.أعضائوكخاصة  اإلنسافأم تالعب بجسـ  الستبعاد كذلؾ

                                                 
 .056المرجع السابؽ، ص :بالحاج العربي 1
2

يككف مف بيف المجمكعة التي  أف عكفاة المتبر  كاثبت"ال يمكف لمطبيب الذم عايف الكفاة فقرة ثالثة : 165 المادةنص   
 مف ؽ.ح.ت السالؼ الذكر . "الزرع.تقـك بعممية 

3
 . 349، صالسابؽ المرجع: الديف انظر مركؾ نصر  

4
 Voir Art 16 :« Les médecins constatent les décès d’une personne doivent être  distincts 
de ceux participant directement au prélèvement d’organes ou de tissus sur cette 
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 القياـ عدـ إجازةعمى منو  10ة في المادالمشرع المغربي نص في القانكف الخاص بالتبرع 
كيقـك  .بعممية أخذ األعضاء إال بعد كضع محضر معاينة طبي يثبت كفاة المتبرع دماغيا

المؤسسة االستشفائية يعيناف خصيصا ليذا  المعاينة المذككر طبيباف مف بكضع محضر
رئيس المجمس الكطني لييئة  بعد استطالع رأم، الغرض مف طرؼ كزير الصحة 

الطبيباف المذككراف بالفرقة الطبية المكمفة بأخذ أك  كال يجكز أف يمحؽ اء الكطنيةاألطب
كنفس األمر أكده المشرع المصرم  1.الذم عاينا كفاتو زرع العضك المأخكذ مف الشخص

منو كاشترط عمى الطاقـ  14في القانكف الخاص بنقؿ األعضاء البشرية في المادة 
ع العضك لممتمقي كحتى عدـ رعايتو فيـ بعد العممية المعايف لمكفاة ليس فقط عدـ زر 

  2الجراحية .
 إشكاليات يجب حمياعدة تثير  مسألة نقؿ كزرع األعضاء البشرية بالغة األىميةإف   

مف  .المستقبؿ كالطبيبك ككضع أسس ليا، تمكف مف المكازنة في المصالح بيف المتنازؿ 
كني كرأينا كيؼ اعتمد الفقو القانكني ثـ حاكلنا في ىذا الفصؿ معرفة األساس القان

كفيـ بعد  الذم كاف مكجكداالنظريات القانكنية في البداية كأساس لمكاجية الفراغ القانكني 
 يمكف تمخيصيا فيما يمي :ك  التاليةالشركط جاءت النصكص القانكنية كاعتمدت 

                                                                                                                                                         

personne ou aux étapes ultérieurs de la translation, ainsi que de ceux chargés de soigner 
d’éventuels receveurs de ces ou tissus organes ou tissus . »  Voir protocole additionnel à 
la convention sur les droit de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation 
d’organe et de tissus d’origine humaine, Strambourg, 24/ 01/ 2002, transplantation 

d’organe. 
1 Art 21: “ Le prélévement ne peut etre effectué qu’aprés avoir établi un constat medical de 
la mort  cérébrale du donneur et en l’absence de toute suspicion sur les origines du décés . 
Ce constat est effectué par deux médecins de l’etablissement hospitalier spécialement 
désignés à cette fin par le ministre de la santé après avis du president du conseil national 
de l’ordre national des medecins . En aucun cas , ces médecins ne peuvent etre affectés à 
l’équipe médicale chargée du prélévement ou de la transplantation de l’organe prélevé sur 
la personne dont ils ont constaté le décés .” Voir  la loi 16-98 ,précité.     

2
:" .....كال يجكز أف يككف ألعضاء المجنة عالقة مباشرة بعممية زرع األعضاء أك األنسجة أك بمسؤكلية  14المادة نص  

 الخاص بنقؿ األعضاء البشرية السالؼ الذكر . 2010لسنة  05رعاية أم مف المتمقيف المحتمميف ." مف القانكف رقـ 
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رضا في كؿ مف أساس العمؿ الطبي ىك الرضا كمف الناحية القانكنية البد مف تكافر ال-
 المتبرع كالمستقبؿ .

 .عدـ التبرع بما يتنافي مع النظاـ العاـ -
، فالبد أف يككف التبرع بدكف مقابؿ سكاء بيف األحياء أك مف جثت التبرع مجانية-

 المتكفيف.
البد مف التحقؽ كالقياـ بكافة الفحكص الطبية لتفادم عدـ نجاح العممية كرفض العضك -

ا عمى ؽ األنسجة مثال ، لذلؾ يشترط في األطباء المختصيف أف يككنك المنقكؿ لعدـ تكاف
في مجاؿ نقؿ األعضاء مف  ك مف أصحاب االختصاص ك دراية تامة بخطكرة المكضكع

جثت المتكفيف البد مف تحقؽ الكفاة كالحصكؿ عمى إذف مف طرؼ المتكفى أك مف طرؼ 
 . كرثتو 

خصصة ليا مع تكفير كؿ األجيزة المتطكرة البد مف إجراء العمميات في األماكف الم – 
كالمناسبة ليذه العمميات مع تكافر الطاقـ الطبي الف الطبيب الذم يعايف الكفاة اليككف 

 نفس الطبيب القائـ بالعممية ، حتى ال يترؾ مجاال لمشؾ.
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  . لألطباء الجنائية المسؤولية تطبيقات الثاني : الباب   
 

لعمميات نقل وزرع األعضاء البشرية والوقوف  التطرق لألساس الشرعي والقانونيبعد 
عمى أىم الضوابط الشرعية والقانونية بالنسبة لكل األطراف سواء متبرعا أو مستقبال 
لمعضو البشري وكذا الطاقم الطبي القائم بيذه العمميات عمى مستوى المراكز الطبية 

واألضرار الناتجة  المتخصصة والمرخص ليا بذلك. ننتقل اآلن لمعرفة األخطاء الطبية
التطور البيوطبي وما السيما و عنيا والجزاء المقرر ليا وفقا لمنصوص القانونية المتاحة 

أحدثو ظيور وسائل حديثة ورافق ذلك مخاطر طبية ماسة بسالمة الجسد البشري 
لتحديد الثمن وقمة الضمانات الممنوحة لممريض ، وجب البحث  الباىظةوالتكاليف الطبية 

قانوني لمعمل الطبي في ىذا المجال حتى يؤدي الطبيب مينتو في ظروف عادية طار اإل
خرقو لمضوابط والقواعد القانونية.                                                        عند جنائيا وبتقنيات عالية إلمكانية مساءلتو

بذل الجيد واليقظة التي  أن الطبيب ممزم ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة، بمعنى فالمعموم
وىذا ما قررتو  تتفق واألصول العممية الثابتة بيدف شفاء المريض وتحسين حالتو الصحية

  6391.1ماي  02محكمة النقض الفرنسية في حكميا الشيير الصادر في 
ن كان ىناك استثناء عمى ىذا المبدأ يتمثل في أن ال يعرض المريض ألي أذى من  وا 

وات أو أجيزة أو ما يعطيو من أدوية وأن ال ينقل إليو مرضا آخر نتيجة اء استعمال أدجر  
 لممريض، العدوى من  المكان أو ما يتم نقمو من دم ومثال ذلك تركيب عضو صناعي

الطبيب  ، حيث أنطبيالعمل ال يتمثل في الشق األول :فمسؤولية الطبيب ىنا ليا شقين
فيقع عمى عاتقو  .حالة وجود تقصير من جانبو ممزم ببذل عناية وال تقوم مسؤوليتو إال في

الشق الثاني أما اختيار العضو الصناعي المناسب لممريض وتييئتو مع ما يتالءم وحالتو. 
يتمثل في تحقيق نتيجة فيو ذو طبيعة تقنية أي ضمان سالمة العضو الصناعي 

مريض في ومناسبتو لجسم المريض ومن ثم تتحقق مسؤولية الطبيب متى أحدث ضررا لم

                                                           

يوجب عمى األول إن لم أن العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض " جاء في الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية:  1
يكن بطبيعة الحال االلتزام بشفاء المريض فعمى األقل بأن يبذل عناية ال من أي نوع بل جيودا صادقة يقظة متفقة مع 

المسؤولية الطبية، دار  :محمد حسين منصور. " نقال عن  الظروف التي يوجد بيا المريض ومع األصول العممية الثابتة
 .022، ص 6333 ،الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية
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خطأ في التشخيص  يمكن حدوثوفي مجال نقل األعضاء البشرية وزرعيا  2ىذه الحالة.
 ا الباب إلى فصمين :ذسيتم تقسيم ىوعميو أو أخذ التحاليل الالزمة من قبل الطبيب 

 
  .نقل وزرع األعضاء البشرية  عمليات الفصل األول : األخطاء الطبية في مجال

 نقل وزرع األعضاء البشرية  . عمليات الطبية في مجالالفصل الثاني: الجرائم 
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    .نقل وزرع األعضاء البشریة مجال عملیات في الطبیة األخطاء: الفصل األول

عدم قیام الطبیب له طبیعة فنیة وتعقید علمي فهو إن الخطأ المرتكب من طرف   
  الطبیب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها علیه مهنته ویعّرف أیضا الخطأ الطبي     

التي ال ینشئها الواجب القانوني العام بعدم اإلضرار  الخاّصةدم قیام الطبیب بالتزاماته بع
موما الخطأ عبالغیر وٕانما المرجع فیها إلى القواعد المهنیة التي تحددها وتبین مداها و 

   1.الطبي یتمثل في إخالل الطبیب بالتزاماته الخاصة والعامة
مل الخطأ المادي لفني أو المهني ویشاالعادي أو المادي والخطأ الخطأ ویفرق الفقه بین 

عدم مراعاة قواعد األخطاء المرتكبة من طرف الطبیب وال عالقة لها بالمهنة ومثاله 
أما الخطأ الفني فهو الخطأ المرتبط بالمهنة وهو خروج عن  2.النظافة أثناء أداء المهنة

ه إلى عدم وذهب بعض الفق 3.القواعد واألصول التي توجبها وقت تنفیذ العمل الطبي
توافر ولیس الطبیب أو ذوي المهن بصفة عامة إال في حال توافر الخطأ الجسیم  مساءلة

كل إخالل :" التاليف یعر من ثم ورد التو  الخطأ العادي لضمان الطمأنینة لمزاولة المهنة
 4".بالواجبات المهنیة له صفة أو طابع الخطأ التأدیبي

                                                            
   .151المسؤولیة المدنیة لألطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ،  :رایس محمد   1

إشكالیة التفرقة بین الخطأ الجنائي والخطأ المدني في الممارسات الطبیة في القانون والقضاء : مأمون عبد الكریم 2
  .12، ص  2011ماي  05و  04الجزائریین، ملتقى بعنوان المسؤولیة المهنیة، جامعة بشار، یومي 

  الریاض ،ف للعلوم األمنیة،، جامعة نای1طالمسؤولیة المدنیة والجنائیة في األخطاء الطبیة، : منصور عمر المعایطة  3
  .43، ص 2004ه، 1425

4 C .E :05 MARS 2008 ,N° 305922 : « Considérant que si la faute justifiant une 
sanction disciplinaire que retient l’avis attaqué consiste dans le fait pour Mme A 
d’avoir fait preuve à plusieurs reprises d’un manque de correction ayant entrainé des 
difficultés relationnelles au sein du service, démontrant un manquement aux 
obligations professionnelles des fonctionnaires ,il ressort toutefois des pièces du 
dossier que l’intéressée avait  également pratiqué sur une patiente du service une 
méthode de nutrition invasive non prescrite par un médecin et susceptible de porter 
atteinte a la santé de cette patiente : qu’en ne prenant pas considération ces faits , 
qui constituaient une faute justifiant une sanction disciplinaire . »   علي عیسى نقال عن

   . 442،ص2011المسؤولیة  التأدیبیة لألطباء في القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان، : األحمد
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ن خطئه مهما كان نوعه مساءلة الطبیب عبواعترض على ذلك القضاء الفرنسي وأقر  
بعدما كان یسأل الطبیب عن الخطأ الجسیم المستخلص من  1،یسیرا أو جسیما أو فنیا

یتم مناقشة مفهوم  وعلیه .2الوقائع الواضحة ویتنافى مع القواعد المقررة التي ال نزاع فیها
یة األخطاء الطبثم ) ولاألمبحث ال(الطبي بصفة عامة وصوره وأنواعه  الجنائي الخطأ

 ).ثانيالمبحث ال( الموجبة للمسؤولیة الجنائیة في عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة
  . الطبي الجنائي الخطأ: المبحث األول

إن حمایة المریض وسالمة جسده من األولویات التي تحرص علیها معظم      
واجب ب إخاللقد یرتكب الطبیب خطأ عمدي وهو كل  .التشریعات والمنظومات القانونیة

بواجب قانوني  إخاللبالغیر أو خطأ غیر عمدي وهو كل  اإلضرارقانوني مقترن بقصد 
والنتیجة إما جرائم عمدیة ومثال . 3بالغیر اإلضرارسابق مقترن بإدراك مخل دون قصد 

إحداث عاهة مستدیمة أو جرائم غیر عمدیة أو  ذلك جریمة قتل عمدي أو جرح عمدي 
  . أو جرح غیر عمدي مة قتل غیر عمديومثاله جری

ومن المعلوم أن الجرائم العمدیة تتطلب توافر الركن المعنوي أما الجرائم غیر العمدیة 
فیكتفي فیها توافر الخطأ بدون قصد تبعا للنتیجة أي الضرر الحاصل حسب درجة 

) ولاألمطلب ال( الطبي وصوره الجنائي طرق إلى مفهوم الخطأ یتم التمن ثم  4.خطورته
 ).ثانيالمطلب ال( الطبي الجنائي  الخطأ تحدیداییر التي اعتمدت لثم المع

 
  

                                                            
1 Le médecin ne peut sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à 
une intervention chirurgicale qui n’est pas imposé par une nécessite évidente ou un 
danger immédiat pour l’intéressé. Cu 1er

 11 oct 1988 J.C.P 1989 II 21358, note Dorsner 
Dolivetk. 

، ء و الممرضین قانونا فقها اجتهاد المسؤولیة الطبیة، مسؤولیة المستشفیات واألطبا :یاسین نقال عن محمد یوسف  
 . 60، ص 2003 لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة،

  .17، ص 2002الخطأ الطبي والخطأ العالجي في المستشفیات العامة، دار هومة، الجزائر،  :طاهري حسین  2
لطبي والتعویض عنها في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، اإلسكندریة، جرائم الخطأ ا :شریف الطباخ  3

  .11، ص 2003
  . 114، ص 2007، دار هومة، الجزائر،  4طالوجیز في القانون الجزائي العام، :أحسن بوسقیعة   4
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  .الطبي الجنائي مفهوم الخطأ: المطلب األول
إن العمل الطبي یمر بعدة مراحل ابتداء من مرحلة الفحص وتشخیص المرض إلى      

 من ثم الطبیب عند مباشرته لعمله .مرحلة اقتراح العالج ومرحلة المتابعة بعد العالج 
إلحاق ضررا بالمریض وینجم عن ذلك متابعة  شأنهامن  معرض الرتكاب األخطاء

یتم التعرض لتعریف  وعلیه .تعرضه لعقوبة جنائیة تتناسب مع الجرم المرتكب قضائیة
الفرع (اعتمدت في تحدیده والمعاییر التي ) الفرع األول( الطبي وصورهالجنائي الخطأ 
  .)الثاني

  .الطبي الجنائي ور الخطأتعریف وص: الفرع األول 
المسؤولیة  تحدید طبیعةهمیة في أن له أ إال الخطأبالرغم من صعوبة تحدید مفهوم      

حیث جاء  بصفة عامة من قبل فقهاء القانون أتعددت تعاریف الخطف الناجمة عن ارتكابه 
 1."ألفاعله موجب لوصفه خط الشيءقصد  نتفاءاففیه قصد ، هو مالیس ": في تعریفه 

موجود وقائم في ذمة الشخص  بالتزاماخالل " : واتفق الفقه القانوني على التعریف التالي 
 الجنائي الخطأ تعاریفوتعددت  2."ثره ومكانه في نطاقه المادي والمعنوي للمتضررأوجد 

  :  كاآلتيوهي )  ثانیا(  أیضا وتعددت صوره) أوال( في المجال الطبي
  .لطبيا الجنائي تعریف الخطأ: أوال
كل مخالفة أو خروج الطبیب في سلوكه على  :"الطبي على أنهالجنائي  یعرف الخطأ    

القواعد واألصول الطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظریا وعلمیا وقت 
تنفیذه للعمل الطبي أو إخالله بواجبات الحیطة والیقظة التي یفرضها القانون وواجبات 

متى ترتب على فعله نتائج جسیمة في حین كان في قدرته وواجبا  ،یبالمهنة على الطب
وعرف أیضا على أنه  3".علیه أن یكون یقظا أو حذرا في تصرفه حتى ال یضر بالمریض

إخالل الجاني عند تصرفه بواجبات الحیطة والحذر دون أن یفضي إلى حدوث النتیجة " 
إخالل : "ویعرف أیضا على أنه" .بهاإلجرامیة في حین كان ذلك في استطاعته ومن واج

قائم بهذا العمل بواجب الحیطة والحذر اللذین یفرضهما علیه الشارع فیجب عند مباشرة 
                                                            

  .43ص المرجع السابق ، :منصور عمر المعایطة  1 
  .43ص  :نفس المرجع    2
  . 224، ص رجع السابقالم :القاید أسامة عبد اهللا  3
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الخطأ ن أیفهم من هذه التعاریف  1"  .العالج الطبي إتباع أسلوب یكفل تجنب المخاطر
لعمل الطبي الطبي یقع متى خالف الطبیب القواعد الطبیة واألصول الفنیة وقت تنفیذ ا

  2.مما یستوجب وقوع ضرر طبي للمریض
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطبیب وٕان ": وقضت محكمة التمییز بدبي أنه 

كان ال یلتزم بمقتضى العقد بینه وبین مریضه بشفائه أو بنجاح العملیة التي یجریها له 
ام ببذل عنایة، إال أن العنایة ألن التزام الطبیب لیس التزاما بتحقیق نتیجة إنما هو التز 

المطلوبة منه تقتضي أن یبذل لمریضه جهودا صادقة یقظة تتفق في غیر الظروف 
االستثنائیة مع األصول المستقرة في علم الطب فیسأل الطبیب عن كل تقصیر في مسلكه 

  .الطبي ال یقع من طبیب یقظ في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول
ن كان جراح التجمیل كغیره من األطباء ال یضمن نجاح العملیة التي یجریها إال أن ولئ

باعتبار أن جراحة التجمیل  ،أنواع الجراحات األخرىالعنایة المطلوبة منه تكون أكبر من 
ال یقصد منها شفاء المریض من علة في جسده وٕانما إصالح عیوب به ما لم تعرض 

هو قوام المسؤولیة الطبیة سواء أكان خطأ مدنیا یؤدي  وعموما الخطأ 3".حیاته للخطر
إلى قیام المسؤولیة المدنیة أو خطأ جنائیا یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجنائیة، ونصت 

في شأن المسؤولیة الطبیة على أنه  2008لسنة  10فقرة أولى من القانون رقم  14المادة 
في كل من یمارس المهنة االلمام بها  الذي یرجع إلى الجهل بأمور فنیة یفترض الخطأ:" 

من ثم فتحدید المسؤولیة  4".أو الذي یرجع إلى اإلهمال أو عدم بذل العنایة الالزمة
الجنائیة بتحمل الطبیب الجزاء الجنائي نتیجة إتیانه فعال أو امتناعه عن فعل یشكل 

                                                            
  .11، ص المرجع السابق :شریف الطباخ  1

2«  La faute médicale est une faute spécifique, relative aux seuls acte médicaux et ne 
pouvant être commise que par un médecin ». Angelo Castelleta, responsabilité médicale, 
droit des malades, DALLOZ, deuxième édition 2004, p 99. 

تحدید المسؤولیة الجنائیة :نقال عن أبو الوفا محمد أبو الوفا 149، رقم 18، عدد 30/09/2007 :تمییز دبي مدني  3
، جامعة 2008لسنة  10عن الخطأ في وسط الفریق الطبي، ندوة المسؤولیة الطبیة في ظل القانون االتحادي رقم 

  .395المتحدة، ص اإلمارات 
  .396ص  :نفس المرجع   4
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وم هذه المسؤولیة خروجا عن القواعد التي یقرها إما قانون العقوبات أو قانون الصحة وتق
  .1سواء كان الخطأ فني أو عادي، یسیر أو جسیم

  .الطبي الجنائي صور الخطأ: ثانیا
 والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات تتعدد صور األخطاء التي یقع بها الطبیب     

كل من : " من قانون العقوبات بقوله 288حصر صور الخطأ في نص المادة القانونیة ، 
و تسبب في ذلك برعونته أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته قتل خطأ أ

   .تباعا ذه الصورویتم التعرض له2"األنظمة
 .Maladresse:   الرعونة: ا

سلوك إیجابي یتحقق باقدام الجاني على نشاط محفوف بالمخاطر معتقدا أنه قادر     
تائج معاقب علیها قانونا، على تجاوز خطورته وغیر مدرك لما یمكن أن ینتج عنه من ن

سوء التقدیر الذي یرجع :"  أنهاعلى  عرف أیضاتو  وهذا راجع لسوء خبرة أو نقص مهارة
ر الفاعل ما یفعله ال یقدّ ف 3".الحذق أو عدم الكفاءة أو سوء التصرفإلى الجهل أو عدم 

. دوثهایمكن أن تترتب علیه نتیجة كان السبب في ح اإلراديوال یدري أن عمله أو تركه 
سترشد بها في هذا الصدد هي أن األشخاص الذین یمارسون مهنة معینة ی والقاعدة التي

 لجهلهم أو إصابته بمرض أحد في موت تسببواكاألطباء والمهندسین والصیادلة إذا 
  4.مهنتهم یستوجب المسؤولیة أمام القضاء الجنائيب
كفاءة وهو الا لجهل وعدم لسوء التصرف وهو أمر مادي وٕام إما سوء التقدیر یرجعو  

ومثال ذلك قیام الطبیب بعملیة جراحیة خطیرة دون القیام باالختبارات . 5أدبي تصرف

                                                            
الخطأ الذي یقع من شخص :" هنمما جاء في تعریف الخطأ الجسیم حسبما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة بأ  1

قلیل الذكاء والعنایة فال یتصور وقوعه إال من شخص غبي عدیم االكتراث كما یقصد به في شأن خطأ أرباب المهن 
  .15المرجع السابق، ص  :أنظر شریف الطباخ ".لما ال جدال فیهالخطأ الذي یكون مس

  . السالف الذكر المتضمن ق ع 1966جوان  8المؤرخ في  156 -66األمر رقم   2
لبنان، –المسؤولیة الجزائیة عن أخطاء األطباء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  :یوسف جمعة یوسف حداد  3

  .88، ص 2003
الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، عقوبة، قتل، جرح وضرب، دون طبعة، دون دار نشر، ص  :كجندي عبد المال  4

844.  
  .88المرجع السابق، ص  :یوسف جمعة یوسف حداد  5
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أو قیام طبیب جراح بعملیة من غیر االستعانة بطبیب التخذیر  والتحالیل األولیة للمریض
هم یف .1المختص أو اختیار طریقة عالجیة خطیرة من طرف طبیب ال داع لها من البدایة

من هذه التعاریف أن الرعونة اندفاع بطیش دون تقدیر لألمور وینجم عن ذلك نتائج 
  .أتترتب عنها مسؤولیة بحسب الضرر المترتب عن الخط ضارة بسبب سوء التصرف

                                                                               :عدم االحتیاط- ب
یه نشاط إیجابي یقوم به الفاعل ویدل على الطیش أو عدم تبصر ینطوي عل خطأ    

العواقب وقد یدرك اإلنسان القلیل االحتراز الضرر المتوقع منه ولكنه ال یفعل شیئا التقائه 
  .أو االحتیاط منه

توقع الجاني لألخطار التي تحدث نتیجة فعله و استمراره فیه دون " :نه أب وعرف أیضا 
الحكم الصادر  في هذا المجال من األحكام القضائیةو  2 ".ت الالزمة لهأن یتخذ االحتیاطا

باعتباره مسؤوال جزائیا لعدم اتخاذه االحتیاطات  بطبیبحبس  القاضي "بوردو"من محكمة 
شهرا متسببا له بإحداث حروق  18الالزمة في استعمال األشعة على جسم طفل عمره 

   3.د للطفلخطیرة نشأت بسبب عدم مراعاة حساسیة الجل
لعدم  خطأ نتیجةقتل  وفي نفس السیاق قضت محكمة باریس بإدانة طبیب أسنان بجریمة

احتیاطه في تنفیذ العالج عندما قام بحقن مریض بالبنسلین دون التأكد من وجود حساسیة 
  4.المریض من هذا المصل

                                                                  :عدم االنتباه- ج
صورة یقف فیها الجاني موقفا سلبیا فال یتخذ اإلجراءات أو عدم االنتباه       

كالطبیب الذي لم یراع المرض ، ولو اتخذها لما ارتكبت الجریمة االحتیاطات الالزمة 

                                                            
وفي هذا قضت محكمة تمییز بدبي في قضیة تم فیها إجراء عملیة والدة لمریضة عالیة الخطورة لسابق إجرائها شقا   1

المرقم  :حكم محكمة تمییز دبي في الطعنانظر  . ق الرحم باللیزر من دون أن تكون ضرورة طبیةقیصریا وتبخیرا لعن
  .88المرجع السابق، ص  :، نقال عن یوسف جمعة یوسف حداد02/11/1998حقوق  بتاریخ  1998 /99
  .90ص : نفس المرجع  2
عة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة، مسؤولیة الطبیب الجزائیة، المجمو  :إبراهیمعلي مصباح  ق دنقال عن   3

، ص 2004، المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي، بیروت، 2ط ، 1جالمسؤولیة الطبیة، 
535.  

  .534ص  نفس المرجع ،  4
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ومن  1.الذي تعاني منه الضحیة وأمر بتجریعها دواء غیر الئق مما أدى إلى وفاتها
أیضا في هذا المجال الحكم الصادر عن القضاء العراقي الذي قضى  التطبیقات العملیة

بمسؤولیة الممرضة لقیامها بتنظیم شهادة وفاة لطفل مولود حدیثا دون التـأكد من وفاته 
وعندما نقل الطفل . وقیام الطبیب بالتوقیع على شهادة الوفاة لتأییدها دون فحص الطفل 

 إلىثم طلب نقله  إسعافهالمستشفى وتم  إلىأعید نه مازال حیا و أدار والده اتضح  إلى
 تبرعاو  أنفاسهالمستشفى وبعد لحظات لفظ  إلىوحین وصول الطفل  األطفالمستشفى 

    2.كل من الممرضة والطبیب مقصرین لتنظیمهما شهادة وفاة للطفل قبل التأكد من وفاته 
 :اإلهمال_ د

جبه الحذر على من كان في مثل اتخاذ احتیاط یو إغفال الجاني  باإلهمالیقصد     
وقد  ظروفه إذا كان من شأن هذا اإلجراء لو اتخذ أن یحول دون حدوث النتیجة اإلجرامیة

  .3یحصل الخطأ بطریق سلبي نتیجة ترك واجب أو االمتناع عن تنفیذ أمر ما
یها ون عندما یقف موقفا سلبیا ال یتقید بإتباع االحتیاطات التي یدعو إلیكفإهمال الطبیب  

الحذر وكان من شأنها الحیلولة دون وقوع النتیجة كالطبیب الذي یتأخر في إسعاف 
  .المریض إهماال منه

وفي هذا قضت محكمة باریس بإدانة طبیب أخصائي في األنف واألذن عن جریمة قتل  
العملیة لمریض أجري له  إلجراءطبي فعال في الساعات التالیة  إشرافنتیجة غیاب 

 اإلشرافوتبعا لألصول الطبیة  .لوزتین نشأ عنها نزیف تسبب في وفاته  لاستئصاعملیة 
  4.ساعة على األقل 24الطبي یكون مدة 

ولالهمال الطبي أركان ال بد من توافرها وهي وجود واجب مهني للطبیب اتجاه مریضه  
حصول  ثم وجود خرق لهذا الواجب المهنيو  من خالل عالقة مهنیة بین الطبیب ومریضه

مادي للمریض مع إثبات عالقة سببیة بین الخطأ الطبي  جسدي أو ر معنوي أوضر 
                                                            

في  ، منشور118720، العدد الثاني، ملف رقم 1995غرفة الجنح والجنایات، :قرار صادر عن المحكمة العلیا  1
  .179، ص 1996المجلة القضائیة سنة 

مسؤولیة  مساعدي الطبیب الجزائیة ،رسالة ماجستیر ،الدار العلمیة الدولیة  : هدى سالم محمد االطرقجي  نقال عن   2
  .143،ص 2001ودار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، 

  .845الموسوعة الجنائیة، المرجع السابق، ص  :جندي عبد المالك  3
  .534المرجع السابق، ص  :ق د علي مصباح إبراهیم نقال عن   4
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السببیة فال مجال لمساءلة الطبیب النعدام  ةوالضرر الحاصل وفي حالة عدم تحقق عالق
  1.الضرر ویمكن أن یحاسب انضباطیا أو مهنیا بمعنى تأدیبیا

                                                                  : عدم مراعاة األنظمة والقوانین _و
عدم مطابقة تصرفات الطبیب للنصوص  بعدم مراعاة األنظمة والقوانینیقصد      

ویقصد   2.القانونیة واألنظمة واللوائح المختلفة واألمر الذي یؤدي إلى إلحاق ضرر بالغیر
نقل ة التي أصدرتها كقانون باللوائح كل قواعد السلوك الصادرة عن الدولة أیا كانت السلط

  .العقوباتاالتجار بها في قانون  منع وزرع األعضاء البشریة وقانون
بمسؤولیة طبیب وطاقمه الطبي في إحدى  "تمییز دبي"وفي هذا االتجاه قضت محكمة  

تركه لمریضه دون رقابة لمدة ثماني ساعات وهذا ال یتفق مع األصول بالمستشفیات 
صور الخطأ الطبي ترجع إما لسلوك إیجابي  یمكن القول أن عامةوبصفة   3.الطبیة

 4.كالرعونة وعدم االحتیاط أو لمظهر سلبي كاإلهمال ومخالفة اللوائح والقوانین 
  .الطبي الجنائي معاییر الخطأ: الفرع الثاني

الطبي، فمنهم من أخذ بالمعیار  الجنائي اختلف الفقه في تحدید معیار الخطأ    
هم من أخذ بالمعیار الشخصي ومن هم من حاول التوفیق بین المعیارین الموضوعي ومن

 .وأخذ المعیار المختلط
  

                                                            
1 « Il s’agit ici d’un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence 
imposée par la loi et les règlements . » Voir HADJRI Fouad :Diagnostic Juridique de 
l’acte médical ,office des publications universitaires ,Alger, p 66.          

  .91ص  السابق، المرجع: دیوسف جمعة یوسف الحدا نقال 88/1998في الطعن المرقم  :حكم محكمة تمییز دبي  2
  .93ص :عن نفس المرجع نقال  ،1997 /02/11، بتاریخ 88/1997طعن رقم  :حكم محكمة تمییز دبي  3

4«   Les fautes pénalement sanctionnées commises par les médecins sont donc rarement 
intentionnelles ; la plupart du temps c’est involontairement, par imprudence ou par 
négligence, que le médecin cause un préjudice corporel  à son patient. En cas de 
manquement délibéré de sécurité et de prudence imposé par la loi ou le règlement, le 
code pénal prévoit des peines. » Voir Abdelhafid  OSSOUKINE ,op cit , p358. ET voir 
aussi JEAN Penn eau, La responsabilité du médecin, DALLOZ, 1992, p87. 
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    .المعیار الموضوعي: أوال
یقوم هذا المعیار على أساس االلتزام الذي یقوم به الشخص المعتاد في مستوى       

یب سلوك الطبیب بسلوك طببمعنى أن القاضي یقیس  ، الطبیب الذي ارتكب الجریمة
آخر من نفس الدرجة والمستوى واالختصاص بالنظر إلى الظروف الخارجیة المحیطة 

كقیام الطبیب بعملیة جراحیة ال  ،بهذا الطبیب أثناء وقوع الخطأ وأخذها بعین االعتبار
  . تتوافر لدیه المعدات واللوازم الطبیة

، مع ذلك 1بیبوما یؤخذ على هذا المعیار أنه تجاهل الظروف الداخلیة الشخصیة للط
لكن بعد  ةثالبحذهب البعض إلى أن هذا المعیار ال یتعارض مع االعتبارات الشخصیة 

  2.قیاس تصرف الشخص المخطئ مع شخص آخر وهمي مجرد متوسط الحذر واالحتیاط
مسؤولیة الطبیب عن خطأ طبي في عملیة ختان بمحكمة العلیا الوفي هذا السیاق قضت 

فتح الجرح عدة مرات دون أن یكون ذلك في غرفة بي كالنصیاع الطبیب لطلب الشا
في  يمعقمة في حین كان علیه االمتناع والعمل بتوجیهاته هو فقط والمعیار الموضوع

  3.قادرا على مراعاتههذه المسألة هو مراعاة مستوى السلوك الذي كان الطبیب العادي 
مهنة الطب البشري   في شأن مزاولة 1985لسنة  8من القانون رقم  62ونصت المادة 

  :یجب أن یكون الطبیب مسؤوال في أي من األحوال اآلتیة ":على أنه
إذا ارتكب خطأ ترتب علیه اإلضرار بالمریض وكان هذا الخطأ راجع إلى جهله بأمور -1

فنیة یفترض كل طبیب اإللمام بها سواء من حیث تشخیص المرض أو وصف العالج 
 . المناسب

علیه اإلضرار بالمریض وكان هذا الخطأ راجعا إلى إهماله أو  إذا ارتكب خطأ ترتب-2
 .امتناعه عن بذل العنایة الالزمة

                                                            
  .76، ص  السابق المرجع: یوسف جمعة یوسف الحداد  1
  .223المرجع السابق، ص  :أحمد محمد بدوي  2
المرجع  :نقال عن یوسف جمعة یوسف الحداد 18/03/1999بتاریخ  35/98رقم :محكمة العلیا صادر عن ال حكم   3

  . 78السابق، ص 
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إذا أجرى المریض أبحاثا أو تجارب علمیة غیر معتمدة فنیا وترتب على ذلك اإلضرار -3
 1.به

  .المعیار الشخصي: ثانیا
فه الخاصة ذهب أنصار هذا المعیار إلى وجوب النظر إلى شخص الطبیب وظرو      

أي النظر إلى ما كان بوسع الطبیب أن یفعله وبالظروف الخارجیة التي أحاطت به وقت 
حدوث الفعل أي أن القاضي یقدر الخطأ الطبي على أساس السلوك الذي كان ینبغي أن 

  2.یصدر منه الطبیب على ضوء الظروف المحیطة به
وافي بالغرض حیث یقضي وعیب هذا المعیار أنه ال یمكن األخذ به كمقیاس شامل 

شخص الطبیب وما فیه من حیطة وحذر وما تعود علیه من أفعال للكشف عن سلوك 
   3.وعادات وهذا أمر صعب جدا
فیه نفس الشخص الذي المرجع  الذي یكون الذاتي المعیاربفالمحكمة ال یمكنها األخذ 

خص معین دون صدر منه االنحراف ألن ذلك یؤدي إلى أن یكون الفعل خطأ بالنسبة لش
 4.أن یكون كذلك بالنسبة لشخص آخر

  .المعیار المختلط: ثالثا
بین المعیارین، فاستعان بخبرات الطبیب في المعیار  1حاول هذا المعیار الجمع    

بمعنى أن القاضي في تقدیره  5،الشخصي والظروف الخارجیة في المعیار الموضوعي
المالبسات والظروف الخارجیة والداخلیة للخطأ الطبي یجب األخذ بعین االعتبار بعض 

أي ظروف الزمان والمكان وتقدیر  تؤثر في سلوكه المحیطة بالطبیب والتي یمكن أن
سلوك الطبیب قیاسا على ما كان یفعله طبیب على قدر من الحیطة والحذر في الظروف 

 .نفسها
  

                                                            
  .79ص: المرجع السابق:  یوسف جمعة یوسف الحداد  1
   .86ص :المرجع  نفس  2
  .19ص  ،المرجع السابق:محمد حسین منصور  3
  .18ص  :المرجع نفس  4
  .89المرجع السابق، ص : یوسف جمعة یوسف الحداد  5
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  .السببیة وعالقةالضرر : المطلب الثاني
السببیة بین الخطأ الطبي  ةیة تتطلب توافر الضرر وعالقإن قیام المسؤولیة الطب    

المریض من ضرر نتیجة السبب بالمسبب وذهب بفال بد أن یكون ما لحق . والضرر
أنه ال مجال لمساءلة الطبیب إال إذا تواجدت عالقة السببیة بین  يفرنسالالفقه والقانون 

قة صعب نظرا لتعقید تكوین كان تحدید هذه العال نوإ  1.ه والضرر الحاصل للمریضئخط
التشریحیة والوظیفیة وتعدد أسباب حدوث المرض ، الجسم البشري من الناحیة الفزیولوجیة 

) ولاألفرع ال(لكل من الضرر عرض وعلیه سیتم الت األسباب المؤدیة إلى ذلكو تداخل 
  .)ثانيالفرع ال(والضرر أبین الخط السببیة  وعالقة

  .الضرر: الفرع األول
إن الضرر في مجال المسؤولیة الطبیة متشعب، نظرا لتدرجه تبعا لتدرج الخطأ      

ابتداء من األضرار التي تترتب على إفشاء الطبیب لسر مهنته إلى األذى الذي یصیب 
یعرف الضرر بصفة و  الجسم البشري كالجرح البسیط والجرح المفضي إلى الموت ةسالم

لة نتجت عن فعل إقداما أو إحجاما مست بالنقص حا: "عامة لدى غالبیة الفقهاء على أنه
                       ".أو بما یعنیه قیمة مالیة أو معنویة أو كلتیهما للشخص المتضرر

حالة نتجت عن فعل طبي مست باألذى : "على أنه ، یعرففي المجال الطبيما أ
ویقسم  2".واطفهالمریض، وقد یستتبع ذلك نقصا في حال المریض أو في معنویاته أو ع
مادي  و) أوال(الضرر الذي یلحق بالمریض نتیجة للخطأ الطبي إلى ضرر جسدي 

  .) ثانیا( ومعنوي
  .الجسدي الضرر: أوال
في جسمه وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في قواعد  الضرر الذي یصیب اإلنسان   

وجراح  كون الطبیبی: "بقوله في المادة السادسة أخالقیات األطباء وجراحي األسنان

                                                            
1 Pour qu’il puisse y avoir condamnation pénale, il ne suffit pas qu’il ait une faute, mais 
encore que cette faute soit la cause du dommage .Toute faute qui a concouru, même de 
manière indirecte ,à la réalisation du dommage est susceptible de recevoir une qualification 
pénale . Voir Abdelhafid  OSSOUKINE , op cit,p 358 .  

  . 56، ص السابق لمرجع ا: منصور عمر المعایطة  2
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األسنان في خدمة الفرد والصحة العمومیة یمارسان مهامهما ضمن احترام حیاة الفرد 
  1".وشخصه البشري

وهذا ما أیدته أیضا المادة السابعة من الالئحة التنفیذیة لمزاولة مهنة الطب في المملكة 
مع في نطاق احترام یمارس الطبیب مهنته لصالح الفرد والمجت: "العربیة السعودیة بقولها

حق اإلنسان في الحیاة وسالمته وكرامته مراعیا في عمله العادات والتقالید السائدة في 
فإتالف عضو من الجسم أو إحداث تشویه أو نقص  2".المملكة مبتعدا عن االستغالل

فقد یصبح هذا الشخص  .سالمة الجسم البشريویسبب مساسا بوظیفي یعد ضررا جسدیا 
ى أداء ممارسة حیاته العادیة الطبیعیة مما ینعكس سلبا على كافة الجوانب غیر قادر عل

األخرى من حیاته كفقدان القدرة على العیش والكسب وهذا ما یتعارض مع أهداف خدمة 
    .3ترام حیاته وضمان الرعایة الصحیةالفرد واح

یت  وهذا النوع من الضرر هو محور موضوع الدراسة وقد قسم إلى ضرر جسدي مم 
كتأخر طبیب التخدیر المشرف على حالة المریض أثناء العملیة وعدم اإلسراع إلفاقته 

ضرر جسدي غیر  باإلضافة إلى 4.وحصول موت خالیا المخ ثم موت خالیا الدماغ
ممیت وهو الذي یؤدي إلى تعطیل كلي أو جزئي في بعض وظائف الجسم كإحداث عاهة 

  . مستدیمة
 .رر االدبي والض يدالضرر الما: ثانیا
الخسارة التي تصیب الذمة المالیة للشخص المضرور  المالي وأالمادي  بالضرر یقصد   

العالج، األشعة، اإلقامة في المستشفیات وما فات  نفقاتومثال ذلك المصاریف المالیة ك
الشخص المضرور من كسب مشروع خالل تعطله عن العمل بسبب المعالجة وٕاصالح 

                                                            
  .السالف ذكرها  ط.م .قالمتضمن  276-92مرسوم رقم   1 

   .58المرجع السابق، ص :المعایطةمنصور عمر  ،  2
التعویض المقضي به للمضرور  بسبب عجزه عن الكسب  " :نأبوقضت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الصدد   3 

ثر أالدائم  یجب ان یحدد بالنظر الى ما انتقص من السالمة الجسدیة بصرف النظر عن هذا االنتقاص لم یكن له 
جره المعتاد من ترتیب على االعتداء في بالرغم من استمرار قبض المضرور أل، فالضرر محقق  أجرهمباشر على 

مقال بعنوان مفهوم التعویض الناتج عن حاالت المسؤولیة الطبیة : انظر قمراوي عزالدین  ". التكامل الجسدي للمضرور
  .53دون سنة ، ص في الجزائر ، مجلة الموسوعة القضائیة ، العدد التجریبي ، موسوعة الفكر القانوني ، ب

  .59ص  :المرجع  نفس  4
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ق ضرر بشخص ما نتیجة خطأ طبي تسبب له بعاهة أقعدته عن إلحاك الخطأ الطبي،
العمل مما تسبب أیضا بضرر مالي لعائلته باعتباره رب األسرة وهنا تقوم مصلحة األسرة 

  .في المطالبة بالتعویض نتیجة إصابة معیلهم
 آثارفهو ماتسبب عن االصابة من الجسدیة  باإلصابة إالیقوم  ال األدبيالضرر أما 

بمعنى أنه في  ، 1الذي یعاني منه المضرور وفقدان الشعور بالسعادة األلمنفسیة ك
، تبعا آلخر مریضتلف من تخ التي بعین االعتبار ظروف المریض یأخذالتعویض 

  .الجسدیة لإلصابة
  .السببیة عالقة:الفرع الثاني

خطأ ال یكفي مجرد وقوع الضرر وثبوت الخطأ الطبي بل ال بد من وجود عالقة بین ال   
  .والضرر وهذا ما یسمى بعالقة السببیة

فالقاعدة العامة أنه ال یصعب وجود رابطة سببیة بین فعل الجاني ونتیجته إذا كان فعل  
إذا كان فعل الجاني یصعب تحدید هذه الرابطة  الجاني متصال مباشرة بالنتیجة لكن

    2.یجةالمؤدیة للنت األسباببطریقة غیر مباشرة كتعدد متصال  بالنتیجة 
وبالرجوع إلى المسؤولیة الطبیة وٕان كانت تخضع كمبدأ عام للنظریة العامة للمسؤولیة إال 

ثیر عدة مشاكل وال سیما في المجال التطبیقي من حیث وجوب یأن طبیعة النشاط الطبي 
 وجود في حالمساهمة الطبیب توافر عالقة السببیة المباشرة بین الخطأ والضرر ومدى 

  .الغیر والضرر كخطأ الطبیب، المریض أ إلى حدوث أدتأسباب أخرى 
ویكون مرتكب الخطأ مسؤوال عن النتیجة النهائیة المترتبة عن فعله سواء أكان ذلك من  

  3.عد على إحداث النتیجة عوامل أخرىطریق مباشر أو غیر مباشر ولو سا

                                                            
  .54ص  السابق، المرجع :قمراوي عزالدین  1
  .458المرجع السابق، ص  ، 1ج ،التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي :عبد القادر عودة  2
أحدثها المتهم بسبب عدم حیث حكمت محكمة اإلسكندریة االبتدائیة بهیئة استأ نافیة أنه متى كانت الجروح التي   3

احتیاطه أو إهماله غیر ممیتة ولكنها أدت إلى وفاة المجني علیه بسبب اعتالل صحته وعدم استطاعته مقاومة المرض 
ج الموسوعة الجنائیة،  :جندي عبد الملك انظر .جریمة قتل خطأ ال جریمة جرح فقط أساس بة المتهم علىقوجبت معا

  .853، ص  5



.األخطاء الطبية في مجال نقـل وزرع األعضاء البشرية: الفصل األول    
 

221 
 

ن الفحص فإذا ارتكب طبیب خطأ في عملیة جراحیة ومات المریض عقب ذلك واتضح م
حالته الصحیة السیئة سواء تمت العملیة أم لم تتم فال یسأل الطبیب عن نتیجة أن موته 

  1.موته
النتیجة فال مجال لوجود رابطة  إلحداثغیر أنه إذا كان خطأ المجني علیه وحده كافیا  

السببیة وهذا ما قضت به محكمة النقض المصریة في قضیة تتلخص وقائعها في أن 
بشرط شراء الدواء من یصف لمرضاه عالج واحد ال یتغیر دون أخذ أجر  الطبیب كان

صیدلیة والده ووصف هذا الدواء لمریضة وتوفیت بعد تناوله وتبین فیما بعد أن السبب 
   2.هو إفراطها في استعماله على خالف تعلیمات الطبیب فقضت المحكمة ببراءة الطبیب

الطبي كثیرة ال یمكن حصرها، فالطبیب إذا أهمل أمثلة تحقق رابطة السببیة في المجال و  
ضررا كبیرا  إلحاق فیمكنكانت آالم المریض تتطلب ذلك  وإجراء فحص األشعة 

   3.بالمریض سببه هذا اإلهمال

  . األخطاء الطبیة الموجبة للمسؤولیة الجنائیة:  الثانيالمبحث 
تتمثل في تشخیص  احلالمر إن إجراء عملیة زرع العضو البشري یتطلب العدید من    

حالة المریض وٕاجراء الفحوص والتحالیل الالزمة للشخص المتبرع والمستقبل للعضو 
كبر قدر ممكن من تطابق في الدم أوالتأكد من عدم وجود أمراض والحصول على  البشري

المحتاج   وكذا المریض المتوفى جثة من واألنسجة بین طرفي العملیة أي المتنازل حیا أو
استئصال العضو السلیم من المتنازل الحي أو الجثة و حفظ  بعد ذلك یتم 4.لعضولنقل ا

ثم استئصال العضو  .العضو إلى حین إجراء العملیة ألنها قد ال تتم في الوقت نفسه
التالف من جسد الشخص المریض و زرع العضو السلیم مكان التالف في جسم المریض 

                                                            
  .851ص  المرجع السابق ، ، 5ج الموسوعة الجنائیة،  :كجندي عبد المل  1
  .384المرجع السابق، ص  :أحمد محمد بدوي  2
  

3 Tribu. Crime. Aix 10.11.1953.  
مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه ، دار النهضة العربیة ،  :نقال عن أحمد محمود سعید

  .488 ،ص2007القاهرة،
انظر مروك  .المریض وأنسجة أنسجتهتتشابه فصیلة  آخرشخص  أوللمریض  توأما أخاون المتنازل یك أنویفضل   4

  .123، الكتاب الثاني ، المرجع السابق ، ص  األولالبشریة ، الجزء  األعضاءنصر الدین ، نقل وزرع 
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مشتركین في العملیة ال سیما الشخص المنقول وفي األخیر المتابعة لحالة الشخصین ال
إلیه العضو البشري ألنه یحتاج إلى تثبیت جهاز المناعة لدیه فیتم إعطاءه األدویة 

  1.الالزمة للتغلب على مشكلة رفض الجسم لألجزاء الغریبة
المطلب ( أخطاء طبیة خالل العملیة الجراحیةمن خالل هذه المراحل قد یرتكب الطبیب  

   .)المطلب الثاني(أو من قبل مساعدیه باعتبار العمل الطبي یتم في إطار جماعي) األول
  .العملیة الجراحیة خاللاألخطاء الطبیة : المطلب األول

تتطلب عملیات نقل األعضاء البشریة وزراعتها الدقة والحذر الشدید ومراقبة كل    
نسان سواء حي أو میت ن األمر یتعلق بنزع عضو بشري من جسم إألالتحالیل الالزمة 

والمعلوم أن األخطاء الطبیة ال یمكن حصرها فقد یرتكبها الطبیب في حالة عدم إتباع 
أو یرتكبها أثناء تنفیذ العملیة الجراحیة ) الفرع األول (األصول العلمیة والمجال واسع  

  ).الفرع الثاني(

  .عدم إتباع األصول العلمیة: الفرع األول
رام ومراعاة القواعد المتبعة بممارسة المهنة وٕادراكها وهي ما استقر الطبیب ملزم باحت   

علیه أهل الطب في ممارستهم ویكون ذلك في حال إخالل الطبیب بالسلوك المألوف 
والمعقول للطبیب العادي الذي ینتمي إلى ذات التخصص في مثل ظروفه وعزوفه عن 

كما لو اغفل الطبیب تطبیق  2.نفسه بذل القدر الذي یبدله أكثر الناس تهاونا في أمور 
) أوال(القواعد األولیة والبدیهیة التي تحكم مهنة الطب ومثاله خطأ الطبیب في التشخیص 

، خطأ ال ) رابعا(استعمال األشعة  أثناء) ثالثا(أو عملیات التخدیر ) ثانیا(أو العالج 
قدر األدنى من یجوز أن یقع فیه الطبیب الذي ینتمي إلى ذات التخصص ویتمتع بال

  . الحیطة والحذر 

                                                            
  .28المرجع السابق ، ص : هیثم  حامد المصاروة 1
لمحكمة الفرنسیة الطبیب الذي سافر بعد إجراء العملیة وترك المریض في أدانت اوفي  .253ص  :المرجع  نفس  2

رعایة زمالء له تبین لهم الخطأ في التشخیص وعند عودته لم یشاطر زمالئه في الرأي وأصر على تشخیصه وغم 
ل مقا: نقال عن محمد حسین منصور  civ.29oct.1864.56انظر . وضوح العالمات الظاهرة التي تشیر إلى ذلك

،  1عن الخطأ الطبي في العالج ، المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین ، المسؤولیة الطبیة ، ج 
  .34،ص2004منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
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  Le diagnostic:الخطأ في مرحلة التشخیص : أوال 
إن مرحلة التشخیص أهم مرحلة في العمل الطبي فالطبیب ملزم بإجراء الفحص الطبي    

بكل عنایة ودقة وٕاحاطة عمله بكل الضمانات التي یضعها الطب بین یدیه وال مانع من 
تفادیا لكل  ن في كل حالة یصعب فیها تشخیص المرضاالستعانة بأطباء اختصاصیی

فالتشخیص هو اللبنة األولى التي تقوم علیها جمیع أعمال الطبیب ویسأل  1.خطأ محتمل
الطبیب إذا أخطأ في تشخیص مرض أعراضه ظاهرة للعین منذ الوهلة األولى فهذا یدل 

األول علم والثاني على جهل الطبیب بالفن الطبي فیجب وضع حد بین الرأي والجهل ف
    2.خطأ

 المتبرع  كل منوكنتیجة یسأل الطبیب إذا أخطأ أو أهمل في إجراء الفحوص الطبیة على 
في هذا المجال وكان هذا الخطأ مما ال یقع فیه الطبیب الیقظ الذي ینتمي إلى والمستقبل 

ل نفس التخصص ویشترط في هذه العملیات أن یسبقها فحص دقیق للتأكد من المسائ
  :التالیة 

  .عدم اإلصابة بمرض االیدز أو االلتهاب الوبائي-1 
  . توافق األنسجة بین المریض والمتبرع -2
  .صالحیة العضو المطلوب نقله -3
إذا كان نقل العضو لن یعرض المتبرع ألخطار أو أضرار جسیمة وتزداد أهمیة ذلك -4

الة یجب التأكد أن الكلیة في حالة األعضاء غیر المتجددة مثل الكلیة  في  هذه الح
األخرى سلیمة وعلى ذلك ال یسأل من الوجهة القانونیة مادامت الكلیة المتبقیة سلیمة 

، إذا لم تكن هذه  صحیة وتمت عملیة إجراء نقل الكلى ولو تعرض في المستقبل ألخطار
  .األخطار متوقعة أثناء إجراء هذه العملیات 

                                                            
وقضى القضاء الفرنسي بمسائلة الطبیب واعتباره مخطئا إذا طلب منه المریض أو ذووه في ظروف استثنائیة أو في   1
أما القضاء المصري فقضى بمسؤولیة الطبیب عن خطئه في . لة االستعجال االستعانة باختصاصي فیمتنع حا

نه روماتیزم بالركبة دون اتخاذ االحتیاطات أالتشخیص وبإدانته عن جریمة القتل في تشخیص مرض الكلب على 
مسؤولیة : محمد اوغریس  نقال عن .الالزمة من تحالیل وفحوص میكروسكوبیة وكلینیكیة للتحقق من ماهیة المرض

  . 68، ص 1994،الدار البیضاء ، 1ط الطبیب في التشریع الجنائي ،
مسئولیة  :وأمیر فرج یوسف .  68، ص2008المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة،  :أمیر فرج، الجرائم الطبیة  2

  .210،ص  2010للكتاب ، االزاریطة  ، األطباء من الناحیة المدنیة والجنائیة والتأدیبیة ، مركز اإلسكندریة
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لیة قویة رغم عدم إمكانیة الوصول إلى الیقینیة یجب أن تكون احتماالت نجاح العم -5
ن الطبیب ملزم أساسا بوسیلة ولیس بغایة كقاعدة عامة وال یكون عمل في الطب أل

  1.الطبیب مباحا لو كان احتمال نجاح العملیة محدودا
  :الخطأ في مرحلة العالج :ثانیا 

ناسب مع الفائدة التي یشترط في العالج أن ال یؤدي إلى اإلضرار بالمریض أو ال یت   
یمكن أن یجنیها المریض من العالج وٕاال كان مسئوال فالواجب یقتضي من الطبیب 

  .الموازنة بین أخطار المرض وأخطار العالج
فالعالج یجب أن یكون مناسبا لحالة المرض وموافقا لألصول العلمیة والفنون الطبیة وال  

مسؤولیة الطبیب عن خطأ العالج ال ن أشیشكل خطرا على حیاته وأكد القضاء المصري ب
تقوم بصفة مطلقة على نوع العالج الذي یختاره إال إذا ثبت أنه في اختیار العالج اظهر 

كما یجب على الطبیب قبل اللجوء إلى العملیات  2.إهماال بأصول العلم والفن الطبي 
وسائل عالجیة  عالج باألدویة وعدم استخدامللالجراحیة وباألخص في المراحل األولى 
  3.طویلة المدى أو معقدة أو مضرة بالصحة

وفي مجال نقل الكلى مثال ال یتم اللجوء إلیها إال بعد فشل العالج باألدویة واستعمال كل  
  .  الوسائل المتاحة كالغسیل الكلوي

 : الخطأ في عملیات التخدیر:ثالثا 
التحقق من  ثم فحصه أوالعلى الطبیب قبل اللجوء إلى عملیات تخدیر المریض  یجب  

دورته الدمویة ومدى إمكانیة تحمله التخدیر وٕاال كان مسئوال جنائیا في حالة وفاة 

                                                            
     . 161المرجع السابق، ص :إدریس عبد الجواد عبد اهللا  1
  .  49ص  المرجع السابق ، :شریف الطباخ    2
الطبیب الذي وصف دواء دون مراعاة اآلثار  الفرنسي فقد أدان القضاء. 71المرجع السابق ،ص:محمد اوغریس   3

أخطأ  ألنهأدان الطبیب الذي لم یصف األدویة ذات الفعالیة الكافیة كما  . حالة المریضالجانبیة الضارة بالنسبة ل
  .                                                                                             الجرعة وتوقیتها في تحدید

Voir Civ .12 juin 1990, B.I.N .162  Et Paris  27sép.1990 D .1990.944   
  .463المرجع السابق ، ص  :محمد حسین منصور نقال عن 
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یعد الطبیب الجراح مسئوال في حال تخدیر المریض دون أي مساعدة من  1.المریض
  .طرف طبیب التخدیر أو بدون معرفة آثار المخدر على حالة المریض وصحته 

جراح عن األخطاء التي یرتكبها الطبیب المخدر أثناء عملیة التخدیر كما یسأل الطبیب ال
ن عمله یشكل جزءا من التزاماته إذا كان هو الذي اختاره والتجأ إلیه من تلقاء نفسه أل

والطبیب المخدر ال تنتهي مهمته بمجرد االنتهاء من العملیة الجراحیة بل البد . الرئیسیة 
 2.ه حتى یفیق من غیبوبته ویزول عنه أثر التخدیرالمریض واالعتناء بمراقبة من 

  La radiologie: الخطأ في استعمال األشعة :رابعا 
یجب على الطبیب مراقبة مدى تأثیر األشعة على جسم المریض بكل عنایة ودقة     

  .توقف عن المعالجة إذا ظهرت على المریض أیة أعراض غیر عادیةالو 
لیة الطبیب الذي لم یراع حالة الحساسیة الخاصة وذهب القضاء الفرنسي إلى مسؤو  

مما تسبب له في اإلصابة بحروق خطیرة نتیجة  ،بشاب في عمر الثامنة عشرة من عمره
  3.استخدام األشعة 

الطبیب بمجرد حدوث الضرر نتیجة  أواالتجاه الغالب في القضاء هو افتراض خط 
لذي أحدثه العلم في هذا المجال عن استعمال األشعة بالنظر إلى التقدم الفني الكبیر ا

طریق تحسین أجهزة األشعة وضمان كفائتها وتزویدها باإلمكانیات الالزمة لمنع الضرر 
أدانت المحكمة الفرنسیة الطبیب الذي استخدم أجهزه  وفي هذا الصدد  4.بجسم اإلنسان

 وكان أشعة على درجة من القوة تفوق طاقة المرضى حیث كانوا أطفاال رتأصد قدیمة
  5.وتسببت لهم بضرر من الصعب التحكم فیها

 

  

                                                            
  . 64المرجع السابق ، ص  :شریف الطباخ   1
  .75المرجع السابق ، ص:محمد اوغریس    2
  .76ص  :مرجع  النفس    3
  .45المرجع السابق ، ص :محمد حسین منصور   4
  .46ص :نفس المرجع   5
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  : العملیات الجراحیة أثناء تنفیذ  الخطأ الطبي:الفرع الثاني  
الطبیب الجراح ملزم بإجراء فحص كامل وشامل ودقیق على حالة المریض الذي    

یجب أن یشمل الحالة العامة للمریض وما ینشأ عنها  وسیكون محال للعملیة الجراحیة 
  1.ن آثار وٕاال كان مسئوال عن كل إهمال یقع فیه م

ویسأل الطبیب عن كل األخطاء التي یرتكبها أثناء مباشرة العملیة الجراحیة كعدم تنظیف 
الجرح وغسله مما یسبب التهابات تؤدي إلى وفاة المریض نتیجة إصابته بالتسمم  

قضى القضاء الفرنسي ومسئولیة الطبیب تمتد إلى ما بعد إجراء العملیة الجراحیة و 
بمسؤولیة الطبیب الذي ترك المریض یغادر المصحة دون أیة مساعدة أو اتخاذ 
االحتیاطات الالزمة عقب إجراء عملیة جراحیة معینة مع علمه بإمكانیة نشوء مضاعفات 

    2.خطیرة على المریض 
  : یةاألعضاء البشر  مسؤولیة الطبیب عن خطئه في تنفیذ عملیتي نقل وزرع – أوال
تمتد مسؤولیة الطبیب إلى مرحلة التنفیذ حیث یقتضي األمر المزید من المهارة      

تمتد إلى مرحلة النقاهة لتشمل المتابعة الدقیقة لتجنب المضاعفات كما والرعایة والحیطة 
والتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب لمنع تفاقم األضرار فالمتابعة بعد الجراحة 

فإذا أخطا الطبیب في هذه المرحلة كإغفاله اإلشراف على المریض ، تنعقد  3.ضروریة 
  4.مسؤولیته الجنائیة 

ونظرا ألهمیة هذه المرحلة ذهبت المحاكم الفرنسیة إلى أن عدم اهتمام الطبیب بالحصول  
على الرضا الصحیح من المریض وان كان یصلح أساسا للتعویض المدني إال انه ال 

                                                            
  .77بق ،صالمرجع السا:محمد اوغریس   1
  .97ص :المرجع نفس   2
المسؤولیة الجنائیة لألطباء عن استخدام األسالیب المستحدثة في الطب والجراحة ،  :محمد عبد الوهاب الخولي   3

  . 161إدریس عبد الجواد عبد اهللا، المرجع السابق ، ص و. 219، ص 1997الطبعة األولى ، 
مجلة الدراسات الحقوقیة   ب الناجمة عن نقل األعضاء البشریة واالتجار بها ،المسؤولیة الجزائیة للطبی :زهدور أشواق   4

  .  26،ص 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة طاهر موالي سعیدة، العدد األول ، 
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لمسؤولیة الجنائیة عن الضرر الناتج عن العالج ما لم یقترن بخطأ یكون یصلح أساسا ل
   1.سببا في إحداث الضرر 

إلى أن مسؤولیة الطبیب عن خطأ في الحصول  "جارو" و "جارسون"كما ذهب الفقیهان 
على رضا المریض مقدمة تماما عن المسؤولیة الناشئة بسبب الخطأ الفني في مباشرة 

ولیة األخیرة سالمة جسم اإلنسان وتكامله الجسدي أما في حالة العالج فمحل المسؤ 
التخلف أو عدم تقید برضا المریض فان الطبیب یتحمل المخاطر الناشئة عن العالج 
حتى لو كان سلوكه لم تشبه شائبة وحجتهم في ذلك عدم الحصول على رضا المریض 

  2.ذاته تتوافر فیه عناصر الخطأ و  وعالج المریض أصبح غیر مشروع 
  :إلخالل بشرط التناسب ا حالة: ثانیا 

ممارسة مهنته في الحدود التي یضعها القانون  األحوالیجب على الطبیب في جمیع    
والتناسب یجد حدوده عند الحالة التي تعرض حیاة المتبرع صحته للخطر الجسیم أو 

وهنا نمیز بین  هان لم تتوقف الحیاة علیإ یعطل زوال العضو وظیفة أساسیة في حیاته و 
  :حالتین 

      : حالة تعمد الطبیب اإلخالل بشرط التناسب-ا
بشرط التناسب طبقا للقواعد العامة عن جریمة  اإلخاللل الطبیب في حالة تعمده أیس   

فیتمثل  ،مكتملة األركان الوفاة إلىلم تؤد  إذاعاهة مستدیمة  إلىالجرح المفضي الضرب و 
الركن المعنوي یظهر من أما طبیب الذي قام باالستئصال سلوك الفي الركن المادي 

 واإلرادةدلیل على توافر عنصري العلم وهذا  خالل قیام الطبیب باستئصال عضو سلیم 
  3.عاهة مستدیمة إحداث إلىوانصرافه 

وال یؤثر في قیام المسؤولیة الجنائیة الدافع على ارتكاب الفعل إذا كان بغرض إنقاذ 
ن المجني علیه یقع علیه إثبات واقعة االعتداء إیتعلق باإلثبات ، ف شخص آخر أما فیم

                                                            
انظر مفتاح  1974-03- 04وحكم محكمة النقض الفرنسیة في  1931-03- 12حكم محكمة استئناف باریس في   1

المسؤولیة الحنائیة لألطباء عن التجارب الطبیة والعلمیة ،المكتب الوطني للبحث والتصویر ، : یر الغزاليمصباح بش
  .256،ص 2005دار الكتب الوطنیة ، لیبیا ، 

  .258ص  :نفس المرجع   2
  .252، ص  2001بین األحیاء، دار النهضة العربیة، القاهرة،  نقل األعضاء :سرورطارق   3 
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قانون العقوبات  إلىوالعقوبة المقررة في هذه الحالة بالرجوع  .على تكامله الجسماني فقط
    1.إلى عشر سنواتالسجن المؤقت من خمس سنوات هي 

 د جریمة الجرحنكون بصد ،وفاة المنقول منه العضو إلىعملیة االستئصال  أدت إذا و
من قانون  أخیرةفقرة  264الوفاة والمعاقب علیها بموجب المادة  إلىالمفضي  العمدي

ل الطبیب عن قتل أیسفوفاة المستقبل   أما إذا أدت العملیة الجراحیة إلى  2.العقوبات 
بالنسبة د عالجیا عالعمل الطبي ی أنباعتبار  غیر عمدي في حال توافر خطأ أخط

من قانون العقوبات یعاقب بالحبس من  288عقوبة المقررة طبقا لنص المادة للمستقبل وال
أو عن جریمة  3دج 20000دج إلى 1000شهر إلى ثالثة سنوات وبغرامة من أستة 

  4.القتل العمدي في حال توافر القصد الجنائي
  :  حالة عدم تعمد الطبیب اإلخالل بشرط التناسب  -ب
باعتبار أن هذه العملیات  د تجاوز شرط التناسبحال تصرف الطبیب دون قصفي    

حال عدم توقع : مثال ذلك  كما رأینا من قبل و یحكمها شرط الضرورة بالدرجة األولى
الطبیب درجة خطورة الفعل على المنقول منه العضو على النحو الذي كان في وسعه 

ض له المنقول منه توقعه أو إذا كان یتوقع توافر التناسب الالزم بین الخطر الذي یتعر 
وفقا للقواعد العامة عن جریمة الجرح  بالتالي یسأل. والفائدة التي تعود على المنقول إلیه 

                                                            
كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف والتعدي ، :" 264 نص المادة  1

نتج عن هذه األنواع من  إذادج  500000دج إلى  100000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .الف الذكر ع الس.من ق ." العنف مرض أو  عجز كلي عن العمل لمدة تزید على خمسة عشر یوما 

وٕاذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعاله ، فقد أو بتر إحدى األعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو 
." فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات 

  . ع السالف الذكر .من ق
فیعاقب   إحداثهاالوفاة دون قصد  إلىالضرب والجرح الذي ارتكب عمدا  أفضى وٕاذا: "  أخیرةفقرة  264نص المادة   2

  . ع السالف الذكر .من ق." عشرین سنة  إلىالجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات 
ه أو إهماله كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباه: " ع.من ق 288نص المادة   3

." دج20000 إلىدج  1000أو عدم مراعاته األنظمة یعاقب بالحبس من ستة  أشهر الى ثالث سنوات وبغرامة من 
  . ع السالف الذكر .من ق

4  
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 1فقرة ثانیة من قانون العقوبات 289غیر عمدي في صورتها المشددة طبقا لنص المادة 
   2.إن لم تحدث وفاة على أساس جسامة الضرر

جنحة القتل الخطأ المنصوص علیها بنص  عن الطبیب إذا توفي المنقول منه یسألف
وتشدد العقوبة في حال توافر جسامة الخطأ وهي حالة  3.من قانون العقوبات 288المادة 
جسیما بأصول مهنته ویكون ذلك بانحراف الطبیب عن السلوك  إخالالالطبیب  إخالل

ه ، بل في مثل ظروف التخصص ذات إلىالمألوف والمعقول للطبیب العادي الذي ینتمي 
كما لو اغفل الطبیب . الناس تهاونا في أمور نفسه أكثرقعوده عن بذل القدر الذي یبدله 

والبدیهیة التي تحكم مهنة الطب والتي استقر علیها كل من یمارسها  األولیةتطبیق القواعد 
وعلى عدم التسامح مع من یخل بها مثال ذلك خطأ الطبیب في التشخیص أو الوقایة 

من  األدنىذات التخصص ویتمتع  بالقدر  إلىأن یقع فیه الطبیب المنتمي  خطأ ال یجوز
أما إذا أدت العملیة الجراحیة إلى وفاة المستقبل یسأل الطبیب وفقا . الحیطة والحذر 

  .للقواعد العامة عن جنحة القتل الخطأ 
بالوفاة  الإ، فال یتحقق  اإلنسانویتمثل العنصر المادي في السلوك المادي المحدث لوفاة 

 إجرامیةفي وقوع الوفاة  دون نیة  فیتمثلالعنصر المعنوي  أما إنسانن یقوم بهذا الفعل أو 
البد من توافر عالقة السببیة بین فعل  األخیروفي  بدون قصد بمعنى عن طریق الخطأ

فقرة أولى  238وتقابلها في القانون المصري المادة  4.مرتكب الجریمة وحدوث الوفاة
عقوبة في حال توافر جسامة الخطأ وهي حالة إخالل الطبیب إخالال جسیما وتشدد ال

الطبیب عن السلوك المألوف والمعقول للطبیب العادي  نحرافاببأصول مهنته ویكون ذلك 

                                                            
 إلى أدىمرض  أوجرح  أو إصابةعن عدم االحتیاط  أوإذا نتج عن الرعونة :"ع .من ق:"   289نص المادة   1 

دج  500سنتین وبغرامة من  إلىشهر فیعاقب الجاني بالحبس من شهرین أ ثالثةة تجاوز العجز الكلي عن العمل لمد
  .  من نفس القانون ."هاتین العقوبتین  بإحدى أودج 15000 إلى
  .252، صالمرجع السابق  :طارق سرور  2
 أو إهماله أوتباهه عدم ان أوتسبب في ذلك برعونته  أو أكل من قتل خط": ع السالف الذكرمن ق  288نص المادة   3

  ."دج  20.000 إلى 100ثالثة سنوات وبغرامة مالیة من  إلىاشهر  ستة، یعاقب بالحبس من  األنظمةعدم مراعاته 
مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر  : م .بن وارث   4
  .135- 134، ص 2003،
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الذي ینتمي إلى ذات التخصص في مثل ظروفه ، بل قعوده عن بذل القدر الذي یبدله 
   1.أكثر الناس تهاونا في أمور نفسه 

                             :عن مساعدیه الجراح ولیة الطبیبؤ مس:مطلب الثاني ال
تقتضي عملیات نقل األعضاء البشریة وزراعتها وجود طاقم طبي كالممرضین وحتى    

وٕاتباع األصول الفنیة التي یتطلبها العمل  األطباء المتخصصین وفقا لمقتضیات العملیة
المادة األولى من مدونه أخالقیات  شرع الجزائري فيالم الجراحي وهذا ما نصت علیه

باإلضافة إلى ضرورة توافر الوسائل واإلمكانیات المتاحة للقیام بالعملیة دون  2.الطب
 من مدونة أخالقیات الطب 14تعریض حیاة المریض للخطر وهذا ما أكدته المادة 

طائفة األطباء المختصة  وما یؤاخذ على التشریع الجزائري عدم تحدید 3. السالفة الذكر
على غرار التشریع الفرنسي الذي جعل  بعملیات زرع األعضاء البشریة المختلفةللقیام 

اختصاص نقل الكلى من طرف أخصائي  بالمسالك البولیة باإلضافة إلى الطاقم الطبي 
المتكون من أخصائي بالكلى ، التخدیر واإلنعاش ، علماء المناعة حیث یتم االجتماع مع 

    4.نهایة الفحوص الطبیة التخاذ قرار إجراء العمل الجراحي 
إذ في اغلب  ،مساعدیه أنشطةمسؤول عن تنسیق كافة  الطبي ویعد الطبیب رئیس الفریق

 تعاقدیال أنه یسااألحوال ال یعرف المریض سواه ونظرا لالتفاق القائم بینه وبین المریض ف

                                                            
  .253المرجع السابق ،  :سرور  طارق   1
أخالقیات الطب ، هي مجموعة من المبادئ والقواعد واألعراف التي یتعین على كل طبیب أو " :نص المادة األولى   2

  . ط السالفة الذكر .م.ق من ." أن یراعیها وأن یستعملها في ممارسة مهنته ....جراح 
ن في المكان الذي یمارس فیه مهنته تجهیزات مالئمة ووسائل تقنیة یجب أن یتوفر لطبیب األسنا:"  14نص المادة   3

كافیة ألداء هذه المهنة وال ینبغي للطبیب أو جراح األسنان بأي حال من األحوال أن یمارس مهنته في ظروف من 
  .  السالفة الذكر  ط.م.قمن ." شأنها أن تضر بنوعیة العالج أو األعمال الطبیة 

4 Au terme de l’évaluation médicale, la décision de l’intervention est arrêté de façon 
collégiale au cour d’une réunion pluridisciplinaire associant néphrologues, urologue, 
anesthésistes –réanimateurs et immunologistes. » Voir Ahmed ABDULDAYEM ,op cit 
,p162. 
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مجموعته من ممرضات  أفراد ایرتكبهالتي  األخطاءفي مواجهة المریض عن 
  1.ومساعدین

والمعلوم أن هذه الفكرة تناقض مبدأ أساسي في قانون العقوبات وهو شخصیة المسؤولیة 
وأساس المسؤولیة عن فعل الغیر هو خطأ شخصي ارتكبه هذا الشخص أدى إلى وقوع 

  .الغیر بالخطأ
ر مبدأ المسؤولیة عن ارست محكمة التمییز الفرنسیة في منتصف القرن التاسع عش وقد

إذ اعتبرت أن األنظمة المتعلقة  1856أكتوبر  26فعل الغیر بقرار صدر بتاریخ 
بممارسة مهنة معینة تلزم شخصیا من یتعاطى بهذه المهنة ویبقى بالتالي خاضعا 
للعقوبات التي نصت علیها هذه األنظمة في حال مخالفتها من قبله شخصیا أو من قبل 

  2.تابع له 
كانت المحاكم ترى طبقا للتقنیات المتطورة في العملیات الجراحیة أن االختصاص وٕاذا 

الطبي موزعا بین أعضاء الفریق الطبي الجراحي فیتحمل كل منهم مسؤولیة العمل ضمن 
  .اختصاصه وبالتالي عدم مساءلة الطبیب الجراح عما یقوم به أعضاء فریق العمل 

شأ عادة عندما یعمل مع الطبیب شخص تحت لكن مسؤولیة الطبیب عن فعل الغیر تن
إشرافه أو فریق عمل كما في حالة الطبیب الجراح ، فالطبیب عندما یباشر عمله في 
غرفة العملیات یساعده عدة أطباء ومساعدین كالممرضین أو طبیب البنج إذا كان تابعا 

نج ، أما إذا كان للطبیب الجراح اعتبر مسؤوال جنائیا عن األخطاء التي یرتكبها طبیب الب
  3.مستقال عنه فیتحمل كل منهما مسؤولیة أخطائه 

                                                            
  .93المرجع السابق ، ص : ور محمد حسین منص  1
  .550المرجع السابق ، ص : ق د علي  مصباح إبراهیم    2
  .551ص  :المرجع نفس   3
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والرأي السائد اعتبار الطبیب الجراح رئیس الفریق الطبي یعمل تحت إشرافه فریقا متكامل  
بحیث یصبح مسؤوال جنائیا عن األخطاء التي یرتكبها أعضاء هذا الفریق في حال ثبوت 

  .سببیة بین اإلهمال والنتیجة الحاصلة  إهمال الرقابة لدى الجراح وقیام صلة
عن الخطأ الذي ارتكبه طبیب البنج  مسئولالطبیب الجراح  "تولوز"قد اعتبرت محكمة و 

 أدخلت "سارازان"السیدة  أنوملخص القضیة  "سارازان"وفاة الكاتبة الروائیة  إلى أدىالذي 
البنج بذلك  طبیب الجراحعلم الطبیب أعملیة استئصال الكلیة الیمنى ف إلجراءالمستشفى 

لم یطلع طبیب البنج على وضع . العملیة بیوم واحد  إلجراءقبل الیوم المخصص 
 أعطىالعملیة  إجراءفي غرفة العملیات وهي منومة بتأثیر المخدر ، بعد  إالالمریضة 

وضعها على  إلى األیسرعلى جانبها  اتكاءهاالطبیب تعلیماته بتغییر وضع المریضة من 
المتجمعة في القلب ولم  المریضة على ظهرها بسرعة فانسابت كمیة الدم أعیدت.ظهرها 

كافیة  أصالتصل كمیة متناسبة لتحل محلها لسبب رجح بأن كمیة الدم للمریضة لم تكن 
لم تعط دما أثناء العملیة ، فتوقف الضخ في القلب وتوفیت المریضة  وألنهابسبب مرضها 

       1.القلب  شإنعاولم یتمكن طبیب البنج من 
مسؤولیته خطئه الشخصي  وأساسمسؤوال عن فعل مساعدیه الخالصة أن الطبیب الجراح 

إهماله أو قلة االحتراز أو فقدان الرقابة أو عدم اتخاذ الحیطة الالزمة التي الناتج عن 
تؤمن سالمة العملیة الجراحیة وحسن أداء مساعدیه لكن هذا ال یحجب مسؤولیة كل 

  . ضاء الفریق المساعد عن الخطأ الشخصي المرتكب منه عضو من أع
   

                                                            
 1 Cour d’Apple de Toulouse ,24 . 

وفي نفس االتجاه ذهب المشرع المغربي إلى .   551د علي المصباح إبراهیم ، المرجع السابق ، ص .نقال عن ق
عن أفعال مساعدیه من ممرضین وطلبة الطب وغیرهم إذا أمكن نسبة الخطأ إلیه هو شخصیا إمكانیة مساءلة الطبیب 

من القانون الجنائي  433و  432في إحدى صور الخطأ المنصوص علیها في القانون المغربي وفقا لنص المادتین 
 . 85نظر محمد اوغریس ، المرجع السابق ، ص ا.المغربي 
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  .العامة  اآلدابالنظام العام و  عدم احترام:  الثالثلمبحث ا 
ن أشرعت هذه العملیات حمایة للفرد وخدمة للمجتمع فتنازل الشخص عن حقه بش     

 اذا لم سالمته الجسدیة ال یتبعه بالضرورة تنازل مماثل لهذا الحق من قبل المجتمع اال
  .یضر ذلك التنازل بمصلحة المجتمع 

یة غایة تتعارض مع هذه أتقتضي هذه المصلحة حرمان الفرد من حقه في تحقیق  وأحیانا
وفقا للنظام العام  نقل وزرع األعضاء البشریة ن تتم عملیاتألذلك وجب . المصلحة 

 عدم الحاق ضررو  )المطلب االول (ن یكون التنازل لغرض عالجيأالعامة ، ب واآلداب
وعدم  )المطلب الثاني( البشري ي التبرع بالعضوأبالمتبرع لخطورة التصرف المقبل علیه 

  .)المطلب الثالث ( األنساباختالط 
  .تحقیق الغرض العالجي عدم  : األولالمطلب 

زرعه  وٕاعادة اإلنسانن یكون الغرض من استئصال عضو من جسم أیقصد بذلك      
هدف غیر  أيمن الهالك بعیدا عن  وٕانقاذه، عالج المریض ستقبلفي جسم المریض الم
مع النظام العام  اإلنسانتتعارض االتفاقیات الواقعة على جسم  ن الأمشروع بمعنى یجب 

بعین االعتبار وبشكل كبیر  یأخذن القانون أ " Carbonnier" ومصلحة المجتمع ویرى
تصرف الشخص في جسمه مشروطة  الهدف المتوخى من قبل المتعاقدین وعلیه فحریة

والقانون الجزائري  )الفرع االول(ویتم معالجة ذلك في القانون المقارن  1.بالسبب المشروع
 . )الفرع الثاني (
 
  

                                                            
و أتجارب علمیة  إجراءاالشكال في حالة اذا كان االستئصال لغرض  و یثور. 59،ص المرجع السابق:احمد بدوي   1

اتجه جانب من الفقه الى اعتبار التجارب العلمیة تهدف الى اكتساب المعارف العلمیة في مجال ، تجارب عالجیة 
شفاء المریض في حین  ما التجارب العالجیة جائزة اذا كانت تهدف الىأ .ي فائدة عالجیة أمعین وال یرجى منها 

جراء التجارب على إن ذلك یعرض المتبرع الى تضحیة الداعیة لها فهناك بدائل كاعتبرها البعض غیر جائزة أل
  .479رضا المریض عن االعمال الطبیة والجراحیة ، المرجع السابق ،ص : مون عبد الكریمأانظر م. الحیوانات
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 .في القانون المقارن : األولالفرع 
 في مجالتحقیق قصد العالج ال یتسایر مع التطور الطبي  اشتراطالمعلوم أن      

طوي على عالقة ثنائیة تربط بین ألنها عملیات ال تنالبشریة  األعضاءعملیات نقل 
، المریض :وهم كثرأو أشخاص أثالثة  عالقة بین الطبیب والمریض بل تنطوي على

   1.والمتبرع الطاقم الطبي
تحقیق  وٕانماومهمة الطبیب في هذه الحالة لیس فقط تحقیق العالج من علة مرضیة 

هذا النوع من العمل  إباحةالصالح العام والتكافل االجتماعي الذي هو هدف المشرع من 
واختلفت القوانین في تحدید العقوبة المقررة في حال مخالفة تحقیق الغرض الطبي 

 .العالجي ویتم التعرض لذلك 
  :القوانین العربیة :أوال 

عمدیة من جرائم المساس بسالمة الجسم ل الطبیب عن جریمة أن یسأالقاعدة العامة     
كد المشرع المغربي على أو 2.قام باجراء عملیة الزرع بدون توافر الغرض العالجي إذا

قانون المن  الثالثةو علمي في نص المادة أن یكون التبرع لغرض عالجي أضرورة 
ن أعلى  نص المادة التاسعة من نفس القانون كد فيأو  3.المتعلق بنقل االعضاء وزرعها 

 أو إخوانه أوفروعه  أوع ر المتبصول أما إتكون المصلحة العالجیة لمتبرع معین ومحدد 
من  33ونص في المادة    .4أبناءهم أو خاالته أو أخواله أو عماته أو أعمامه أو أخواته

                                                            
البشریة  األعضاءالبشریة في القانون الجنائي ،  نقل وزرع  األعضاء مقال مشروعیة نقل وزرع: ضاري خلیل محمد   1

  .85بین الطب والشریعة والقانون ، سلسلة المائدة الحرة ، بیت الحكمة ،دون سنة ،ص 
  .86ص : نفس المرجع   2

3  Art 3 : « Le don ,le prélèvement  ou la transplantation d’organes humains ne peuvent 
avoir qu’un but thérapeutique ou scientifique . » du la loi 98-16 ,Op Cit . 
4 Art 9 : «  Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être 
effectué que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé : les ascendants, les 
descendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants. Le 
prélèvement peut être effectué dans l'intérêt du conjoint du donneur à condition que le 
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سنوات كل من قام بعملیة اخذ  10الى  05على المعاقبة بالسجن من  نفس القانون
و علمي على الرغم من أعلى قید الحیاة لغرض غیر عالجي  انإنسعضاء من جسم أ

و موافقة ممثله القانوني عند أ أخد العضوموافقة الشخص المذكور مباشرة على عملیة 
یعاقب الممثل القانوني بالعقوبات المطبقة على الشریك في  األخیرةاالقتضاء وفي الحالة 

خذ عضو أانون على معاقبة كل من یمن نفس الق 36كما اضاف في المادة  1.المخالفة
بالحبس من سنتین الى خمس سنوات  و علميأمن شخص متوفى دون غرض عالجي 

ولم یكتف بذلك بل اضاف  2.درهم 300.000الى درهم ج 50.000وبغرامة مالیة من 
من  المنعفالعقوبة هي  ،على الخصوص و جراحأفي حالة ارتكاب هذا الفعل من طبیب 

خمس  منصلة بهذا المیدان  لهنشاط في المیدان الطبي أو  يأ هنة أومال هذه ممارسة
المنع من ممارسة مهنة  إلىمن الحبس العقوبة والمالحظ تدرج    3.سنوات إلى عشر

  .الجراح أوارتكب هذا الفعل المجرم من قبل الطبیب  إذاالطب 
                                                                                                                                                                                          
mariage soit contracté depuis une année au moins. Le lien de parenté entre le donneur 
et le receveur prévu au premier alinéa du présent article doit être prouvé. » Du la loi 98-
16 op Cit.  
1 Art 33 : « Quiconque procède un prélèvement d’organe sur une personne vivante, dans 
un but autre que thérapeutique ou scientifique, et puni de la réclusion de 5 à 10 ans, 
même si ladite personne a consenti au prélèvement  directement  ou, le cas échéant, par 
l’intermédiaire son représentant légal .Dans ce dernier cas, le représentant  légal est 
puni des peines applicable au coauteur de l’infraction. »  Du la loi 98-16, op Cit.     
2 Art 36 :« Quiconque effectue un prélèvement d’organe humains sur une personne 
décédé, et puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 
300.000 dirhams … et puni des même peine quiconque effectue un prélèvement …..:  
d’organe sur une personne décédée, dans un but autre  que thérapeutique ou 
scientifique. » du la loi 98-16 ,op Cit.   
3 L’article 42 : « Dans les cas prévus aux articles 33,34,35,36,38,39,40 et 41 , la 
juridiction ordonne l’interdiction d’exercer toute profession ou activité dans le domaine 
médical ou en relation avec ce domaine , pour une durée de cinq à dix ans . » du la loi 
98-16 ,op Cit.  
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من  2لمادة یكون غرض الزرع عالجي في نص ا أن اآلخرهو  المشرع التونسي اشترطو  
المادة في  نصالقانون القطري ما أ 1.البشریة األعضاءبنقل  اصالخ 22-91قانون 
 جراءإ إجازةعلى  212- 1998لسنة  من قانون الخاص بنقل االعضاء البشریة الثانیة

و جثة أجسم شخص حي  من اختصاصیینمن قبل اطباء  األعضاءاستئصال  عملیات
و تحقیق مصلحة أالمحافظة على حیاته  ن الهدفكا إذا آخروزرعها في جسم  ىمتوف

عقوبة  بأیة اإلخاللمع عدم :" منه  12نصت المادة ما العقوبة المقررة  فقد أ  ،عالجیة 
سنوات  10یعاقب بالحبس مدة التقل عن سنتین وال تزید عن آخر شد ینص علیها قانون أ

كل من خالف احكام هذا او باحدى هاتین العقوبتین  لایراالف  10وبغرامة التقل عن 
  ."له  المنفذةالقانون والقرارات 

تنظیم زرع ب المتعلقفي حین القانون المصري نص في المادة الثانیة من القانون  
جزء من عضو او نسیج من  أي أوي عضو أنقل  إجازةلى عدم عاالعضاء البشریة 

من  17حددت المادة و  3.و للمحافظة على حیاة المتلقيأال لضرورة عالجیة إجسم انسان 
تقل  ال وبغرامة  تزید عن سبع سنوات لمدة ال السجننفس القانون العقوبة المقررة وهي 

 4.جنیه والتزید عن مئة الف جنیه ألفعن عشرین 

                                                            
1 L’article 2 : « En vue d’une greffe dans un but thérapeutique, sur un être humain.. » 
du la loi n° 91-22 DU 25 mars 1991 relative au prélèvement et à la greffe d’organes 
humains.     

لالطباء االختصاصیین اجراء عملیات استئصال االعضاء من جسم  یجوز": نص المادة الثانیة من القانون القطري 2
حة عالجیة راجحة وذلك شخص حي او جثة متوفي وزرعها في جسم اخر بهدف المحافظة على حیاته او لتحقیق مصل

  ."وفق الشروط واالجراءات المنصوص علیها في هذا القانون 
ال یجوز نقل اي عضو او جزء من عضو او نسیج من جسم انسان حي " :نص المادة الثانیة من القانون المصري  3

مرض جسیم ،  بقصد زرعه في جسم انسان اخر اال لضرورة تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقي او عالجه من
وبشرط ان یكون النقل هو الوسیلة المحددة لمواجهة هذه الضرورة واال یكون من شان النقل تعریض المتبرع لخطر 

العدد  ج رالبشریة ،  األعضاءبشان تنظیم زرع  2010لسنة  05من قانون رقم  "....... جسیم على حیاته او صحته
  .16/03/2010مكرر في  09
یعاقب  بالسجن وبغرامة التقل عن عشرین الف جنیه والتزید عن مائة الف  ":القانون المصريمن  17نص المادة   4

من هذا القانون ،  3،4،5، 2جنیه كل من نقل عضوا بشریا او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة الي من احكام المواد 
واذا ترتب عن الفعل المشار . ع سنوات فاذا وقع الفعل على نسیج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة ال تزید عن سب
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                                                        :     القانون الفرنسي -  ثانیا
 عالجي من عملیة االستئصال العضو البشري ص على ضرورة ان یكون الغرضن     

الخاص  654- 94قانون رقم  من   L 665-15في نص المادةوزرعه لدى المتنازل 
من نفس القانون واكد على  671L3 - 2وكذا نص المادة  1.بنقل االعضاء وزراعتها 

  .لقللنالقابلة  األعضاءبل وحدد  الغرض العالجي الضروري المرتبط مباشرة بالمستقبل
  .الجزائري القانون: لفرع الثاني ا

ن یكون أمن قانون حمایة الصحة وترقیتها على ضرورة  161نص المشرع في المادة     
و غیر عالجیة أما فیم یخص التجارب العلمیة أنزع االعضاء البشریة لغرض عالجي 

ي خالقیات العلوم الطبیة المنصوص علیها في مسبق للمجلس الوطني ألأفالبد من ر 
ولم یرد نص قانوني یحدد . من قانون حمایة الصحة وترقیتها 03مكرر 168المادة 

على غرار عدم من قانون الصحة  161العقوبة الالزمة في حالة مخالفة نص المادة 
و مجانیة التبرع وحبذا لو وضع نصوص خاصة بعملیات نقل وزرع أتوافر الرضا 

الخاص بنقل االعضاء البشریة على غرار  عقوبة في القانون أدرجو أالبشریة  األعضاء
 .ي نص قانوني أو أالمشرع المغربي بما ال یتعارض مع نصوص قانون العقوبات 

 
 

                                                                                                                                                                                          
الیه في الفترة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة التقل عن مائة الف جنیه وال تجاوز مائتي الف 

   . من نفس القانون السالف الذكر " .جنیه 
1 L’article L665-15 : « le prélèvement d’éléments et la collecte de produit du corps 
humain à des fins thérapeutique sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies 
par décret 
en conseil d’Etat. »  Du la loi n° 94-654 du 29 JUILLET 1994 relative au don et à 
l’utilisation, des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal.     
2 L’article L 671-3 :" Le prélèvement d’organes sur une personne vivante, qui en fait le 
don, ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct  d’un receveur.  Du la 
loi 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation, des éléments et produit du 
corps humain.  
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  .تضرر المتبرع من عملیة االستئصال عدم :المطلب الثاني  
المزدوجة  األعضاءعام  كأصلحیاء البشریة بین األ األعضاءتمس عملیات نقل      

المنفردة كالقلب  األعضاءیجوز نزع  الدم فالو أاد المتجددة كالجلد و المو أ بالجسم البشري
كان االستئصال من جثة  ونفس الشئ اذا. اعتبر ذلك مخالفا للنظام العام وٕاالو الكبد أ

 .الشروط الواجب توافرها إلى باإلضافة قبل االستئصال، كد من وفاتهأمتوفى فالبد من الت
ذلك في ل التطرقبجسد المتبرع ویتم  اإلضرارعدم على وتعددت القوانین التي تنص 

   ). الفرع الثاني (ثم القانون الجزائري )األولالفرع ( القوانین العربیة

  .القوانین العربیة :  األولالفرع 
یسبب  نأك، قد یسبب استئصال العضو البشري من جسد المتبرع ضررا جسیما     

 إلىعور أو أحول أین سلیمة من شخص نقل عكداء وظائفه االجتماعیة أفي  إعاقة
داء أعاقة تحرمه من إشخص مریض فهذا الشخص سیعیش كفیفا مما یترتب علیه 

ن معظم التشریعات اكدت على ضرورة عدم أوالجدیر بالذكر . وظائفه االجتماعیة
الخاص بنقل االعضاء   16-98المشرع المغربي في القانون  منها ، بالمتبرع اإلضرار

البشریة إذا كان ذلك یعرض حیاة المتبرع للخطر  لى عدم اجازة أخذ األعضاءالبشریة ع
ونهائیا واشترط المشرع المغربي احاطة المتبرع بكافة  او االضرار بصحته ضررا بالغا

وتقع مسؤولیة . وبالنتائج التي قد تترتب على ذلك األخطار المتصلة بأخذ العضو البشري
سؤولین عن عملیة األخذ الذین یطلعون المتبرع على جمیع الم إعالم المتبرع على األطباء

النتائج المتوقعة عن عملیة التبرع من الناحیة الجسدیة والنفسیة وعلى جمیع االنعكاسات 
من زرع  جوةر المحتملة على الحیاة الشخصیة واألسریة والمهنیة للمتبرع وعلى النتائج الم

  1.له  العضو في جسم المتبرع

                                                            
1 Article 8 : « Le prélèvement ne peut être effectué s'il est de nature à mettre en danger 
la vie du donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé…» du la loi 98-16 
op. Cit. 
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 أخذالضرر بالمتبرع في حالة  إلحاق واعتبر في المادة الرابعة كدألتونسي المشرع ا ماأ 
وحدد العقوبة في حال وقوع  1.عضو ضروري للحیاة یؤدي حتما لوفاة الشخص المتبرع

في حال وفاة المتضرر وفي  201الجریمة بالرجوع الى قانون الجنائي في نص المادة 
من القانون  219المادة  ى الجانيبق علالجسم فتطفي حال الجرائم المساس بسالمة 

كد في المادة الثانیة على عدم تعریض المتبرع لخطورة على أ والمشرع المصري 2.الجنائي
  .3و صحتهأحیاته 

ال تقل عن عشرین الف العقوبة المقررة السجن وبغرامة مالیة ، وفي حالة مخالفة ذلك  
ذلك وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن جنیه وال تزید عن مائة الف جنیه واذا ترتب على 

من خالل  4.المشدد وغرامة مالیة ال تقل عن مائة الف جنیه وال تجاوز مائتي الف جنیه 
نما معممة یمكن إ طباء فقط و ألخاصة بافهذه الجرائم لیست عرض القوانین السابقة 

  .خرأي شخص أارتكابها من طرف 
 
 
 
  

                                                            
1 Article 4 : « Est strictement interdit le prélèvement  de la totalité d’un organe vital d’une 
personne en vue de sa greffe, même avec son consentement. Est considéré comme 
organe vital l’organe dont le prélèvement entraine inéluctablement la mort de la personne 
sur laquelle il est prélevé. Du la loi N°91-22 du 25 mars 1991 relative au prélèvement et 
à la  greffe d’organes humains. 
2 Voir article 17 du La loi N° 91-22  OP .Cit.   

جزء من عضو او نسیج من جسم انسان حي بقصد زرعه في جسم انسان الیجوز نقل أي عضو او ": المادة الثانیة   3
واال یكون من شان النقل ..... اخر اال لضرورة تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقي او عالجه من مرض جسیم 

التعلق بتنظیم زرع االعضاء  2010لسنة  05من قانون رقم  "..تعریض المتبرع لخطر جسیم على حیلته او صحته 
  .لبشریة ا

یعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرین الف جنیه والتزید عن مائة الف جنیه كل من نقل عضوا ":  17المادة   4
ترتب على  إذا.....من هذا القانون   3،4،5،7، 2بشریا او جزء منه بقصد الزرع بالمخا لفة الي من احكام المواد 

المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة ال تقل عن مائة الف جنیه وال الفعل المشار الیه في الفقرة السابقة وفاة 
  .السالف الذكر  2010لسنة  05من القانون رقم " .تجاوز ماتي الف جنیه 
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  .لقانون الجزائري ا: لفرع الثانيا
على اجازة 1من قانون حمایة الصحة وترقیتها  162في المادة  كدأالمشرع الجزائري    

لى ان ع ،حیاء بشرط عدم تضرر حیاة المتبرع للخطرالبشریة من األ األعضاءانتزاع 
ال إ 2.من قانون الصحة وترقیتها 161غراض عالجیة وفقا لنص المادة یكون االنتزاع أل

ك ، كما اسند مهمة الرقابة على هذه االمور الى المجلس نه لم یحدد في حال مخالفة ذلأ
المادة  في نص وأیضا 1.3مكرر  168الوطني الخالقیات العلوم الطبیة وفقا لنص المادة 

على عدم ممارسة عملیات أخذ األعضاء إال  الطبیة األخالقیاتمن قانون مدونة  35
لم یحدد في حالة  ومع ذلك 4.حسب الحاالت المنصوص علیها في قانون الصحة 

مخالفة هذا الشرط على غرار التشریعات القانونیة التي سبق التعرض لها وعلیه وجب 
الرجوع الى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات في حال المساس بسالمة 

  .من قانون الصحة  239 وفقا لنص المادة و في حالة الوفاةأالجسم البشري 

 .  األنسابختالط ا:المطلب الثالث 
الخصیتان عند الرجل والمبیض هما،  الوراثیةللصفات التناسلیة الناقلة  األعضاء إن    
والمبیض  أبنائه إلىوعرقه  أسرتهفالخصیة عند الرجل تنقل صفاته وصفات  المرأةعند 
عن طریق الشفرة الوراثیة  أبنائها إلى وأصولهاینقل صفاتها وصفات عرقها  المرأةعند 

 خرآ إلىنقلت خصیة من رجل  فإذامن ثم  ، تي یحویانها كل من الخصیة والمبیضال
المولودین  فاألبناءن الحیوان المنوي یكون للمنقول منه ولیس للمنقول له ، وعلى ذلك إف

                                                            
ال یجوز انتزاع االنسجة او االعضاء البشریة من اشخاص احیاء اال اذا لم تعرض هذه العملیة  ": 162نص المادة  1 

  .  ت السالف الذكر.ح. من ق" .طرحیاة المتبرع للخ
یجوز انتزاع اعضاء االنسان وال زرع االنسجة او االجهزة البشریة اال الغراض عالجیة او ال  ": 161نص المادة  2

  .من نفس القانون " .تشخیصیة  حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون 
العلوم الطبیة ،یكلف بتوجیه وتقدیم االراء ةالتوصیات  ألخالقیاتمجلس وطني  أینش ": 1مكرر  168نص المادة   3

حول عملیة انتزاع االنسجة واالعضاء وزرعها والتجریب وكل المناهج العالجیة التي یفرضها تطور التقنیات الطبیة 
لوقت والبحث العلمي مع السهر على احترام حیاة االنسان وحمایة سالمته البدنیة وكرامته ، واالخذ بعین االعتبار ا

  .ت السالف الذكر.ح. قمن  ".المالئم للعمل الطبي والقیمة العلمیة لمشروع االختبار والتجریب 
حسب الحاالت والشروط المنصوص علیها في  إال األعضاءخذ أ عملیاتال یمكن ممارسة ":  53نص المادة    4

  .ط السالفة الذكر .م.قانظر قانون  ."القانون
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فالجنین یحمل صفات  هم من ذریة المنقول منه ، إنما إلیهبعد زرع الخصیة في المنقول 
ومعظم التشریعات القانونیة العربیة نادت بعدم جواز نقل  1.له المنقول منه ولیس المنقول

طباء في حال مخالفة هذا النوع من االعضاء البشریة ویتم التطرق للمسؤولیة الجنائیة لأل
الفرع (ثم التشریع الجزائري  )الفرع االول(ذلك في مختلف التشریعات القانونیة العربیة 

  . )الثاني

  .ات العربیةفي التشریع:الفرع االول 
الخاص  قانونالالمادة الثانیة من  ألحكامالقانون المغربي عرف العضو البشري وفقا     

 .ولم یرد نصا صریحا في حالة المخالفة 2.القابلة للتوالد األعضاءواستثنى  األعضاءبنقل 
في الفصل على عدم جواز نقل االعضاء التناسلیة المشرع التونسي نص صراحة  و

وحدد العقوبة بالسجن من سنتین  3وزرعها األعضاءنقل ب الخاص قانونالالخامس من 
الى خمس سنوات وغرامة من الفین دینار الى خمسة االف دینار بغض النظر عن ماهو 

وبذلك المشرع التونسي خصص العقوبة في هذا  4منصوص علیه في القانون الجنائي
لیها في القانون الجنائي مثلما هو القواعد العامة المنصوص ع إلى اإلحالةون د المجال

  .ي التشریع الجزائريفمعمول به 
على حظر  2010لسنة  05لمادة الثانیة من قانون رقم االمشرع المصري في  نص و

و الخالیا التناسلیة بما یؤدي الى اختالط االنساب أ األنسجة أو األجزاءو أ األعضاءزرع 
                                                            

قال عن زراعة ونقل االعضاء البشریة في الشریعة االسالمیة ،نقل االعضاء البشریة بین م: عبد القادر العاني   1 
  .60الطب والشریعة والقانون ،سلسلة المائدة الحرة ،ص

2 Art 2 : « Pour l’application de la présente loi ,on entend par organe humain l’élément 
du corps humain , qu’il puisse se régénérer ou non , ainsi que les tissus humains à 
l’exclusion de ceux liés à la reproduction . »  Du la loi N°16-98, op .cit.   
3Art 5 : « Est strictement interdit le prélèvement sur des personnes vivantes ou décédées 
d’organes de reproduction porteurs de gênes d’hérédité  et ce en vue d’une greffe. » Du 
la loi N° 91-22 , Op cit.   

من القانون  221من هذا القانون یعاقب في غیر صورة الفصل  6و 5كل مخالف الحكام الفصلین  ":18الفصل   4
  22- 91من قانون " .الجنائي بالسجن من عامین الى خمسة اعوام وبخطیة تتراوح بین الفي دینار وخمسة االف دینار

  .السالف الذكر الخاص بنقل األعضاء البشریة 
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من نفس  17بة المقررة وفقا لنص المادة ه المادة فالعقو ذحكام هأو في حال مخالفة 
 وٕاذا. القانون السجن وغرامة ال تقل عن عشرین الف جنیه والتزید عن مئة الف جنیه 

ترتب عن الفعل السابق وفاة المتبرع فالعقوبة السجن المشدد وغرامة التقل عن مئة الف 
نص على العقوبة انه بالرغم من ال ذكروالجدیر بال 1جنیه وال تجاوز مائتي الف جنیه

كل "لیست خاصة باالطباء والدلیل عبارة  أنهاال إالبشریة  األعضاءالمقررة في قانون نقل 
  . "من

  .التشریع الجزائري  : الفرع الثاني 
ن قانون العقوبات أغیر التناسلیة  األعضاءیوجد نص صریح یمنع استئصال  ال      

كل  ":من قانون العقوبات 273ة الماد نص یعاقب على جریمة الخصاء حیث جاء في
 إلىدت أذا إ باإلعداممن ارتكب جنایة الخصاء یعاقب بالسجن المؤبد ویعاقب الجاني 

لم یحدد مرتكب هذا النوع من  المشرع الجزائري المادة والمالحظ على نص ".الوفاة 
فهي لیست ثر عدوان غیر مشروع إشخص على  أيالجرائم ، بحیث یمكن وقوعها من 

إلى هذا النص لمنع اقتطاع الخصیتین أو  االستنادویمكن  .فقط باألطباء خاصة
. المبیضین ولو تم برضا المجني علیه مادام لیس هناك ضرورة عالجیة تقتضي ذلك 

و جزء فقط أمن جثت المتوفین  األعضاءویبقى اإلشكال مطروحا في حال اقتطاع هذه 
ومادامت هذه العملیات غیر  2. ؟دیهاقتطاع النسل ل إلىیؤدي  نأحي دون  إنسانمن 

أن الشریعة اإلسالمیة هي  فإنها مخالفة للنظام العام واآلداب العامة باعتبار مباحة شرعا

                                                            
یعاقب : " الخاص بنقل األعضاء البشریة  السالف الذكر  2010لسنة  05رقم  المصري قانونالمن  17نص المادة   1

ء منه بالحبس  وبغرامة ال تقل عن عشرین ألف جنیه وال تزید عن مائة ألف جنیه كل من نقل عضوا بشریا أو جز 
من هذا القانون ، فإذا وقع على نسیج بشري حي تكون  2،3،4،5،7بقصد الزرع بالمخالفة ألي من أحكام المواد 
  .العقوبة السجن لمدة ال تزید على سبع سنوات 

ئة وٕاذا ترتب على الفعل المشار إلیه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة ال تقل عن ما
  ." ألف جنیه وال تجاوز مائتي ألف جنیه 

  .481المرجع السابق ،ص  رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة ،: الكریمعبد  مأمون  2
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 الجزائري المشرعوجب على یتوعلیه  1.للقانون الجزائري بعد التشریع المصدر الثاني 
ریم نقل األعضاء وتج 2.األعضاء الواجبة االستئصال على غرار المشرع المغربي تحدید

العقوبة في  بالنص علیها في صراحة قانون حمایة الصحة وترقیتها مع إدراج التناسلیة
  .حال ارتكابها

الطبي العمدي وغیر العمدي الجنائي  من خالل هذا الفصل حاولنا التعرض لمفهوم الخطأ   
 .ب جنائیالنسقطه على عملیات نفل األعضاء وزراعتها لمعرفة متى یمكن مساءلة الطبی

والمشكل المطروح عدم وجود نصوص جزائیة تنص صراحة على العقوبة في حال المخالفة 
من قانون الصحة التي لم تصبح كافیة وال تحوي كل أنواع  239إال بالرجوع إلى نص المادة 

  . مجال نقل األعضاء البشریةاألخطاء الطبیة في 
نقل وزرع  جي من عملیاتلغرض عالو ضرورة النص على معاقبة كل من یخالف ا

أو إلحاق ضرر بالمتبرع لخطورة التصرف المقبل علیه أو السعي وراء  األعضاء البشریة
جزائیة وجود نصوص  اختالط األنساب فال یكفي النص علیها في قانون الصحة وترقیتها بل

                                                            
. یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لقظها أو فحواها :" المادة األولى من القانون المدني  1

 20مؤرخ في  58 - 75أمر رقم ...."، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة اإلسالمیة وٕاذا لم یوجد نص تشریعي 
   .المتضمن قانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان 

2  Voir  décret N°2-1-1643 de  2 chaabane 1423  9-10-2002 pris pour l’application de 
la loi N°16-98 relative au don ,au prélèvement ou de transplantation d’organes  et de 
tissus humains : 
Art 1 : pour l’application du la loi N° 16-98 Susvisé les organes et tissus du corps 
humains pouvant faire l’objet de don, de prélèvement ou de transplantation sont les 
suivant : 
Organes humains ; rein ; cœur ; poumon ; foie pancréas ; intestin ; bloc cœur-poumons ; 
globe oculaire. 
Tissus humains :os ;Artères ;veines ;moelle osseuse ;valves cardiaques ; membrane 
amniotique ;peau ; tendons ;cornée ; ligaments ; Dur –mère  .Aponévrose ;cellules 
souche hématopoïétiques …… » 
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خاصة باألطباء كإدراجها في نصوص خاصة بنقل األعضاء البشریة وزرعها إلمكانیة 
  .ها نصوص قانونیة  خاصة باألطباء على غرار المشرع التونسي أو المغربي  جعل
     

  

  

  

  

  

  

  

    
  یة باستثناء تلك المتصلة 

    

  .''یة باستثناء تلك المتصلة بالتوالد
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  . نقل وزرع األعضاء البشریة عملیات في مجال الجرائم الطبیة: الفصل الثاني 
من قبل الطبیب في مجال نقل الطبیة المرتكبة  لألخطاءسبق تم التطرق  من خالل ما    

والتعرض لحاالت عنها  المترتبة لألطباءمعرفة المسؤولیة الجنائیة  كذاالبشریة و  األعضاء
ن العامة والنظام العام والخطورة الناجمة عن ذلك أل اآلداب النظام العام و عدم احترام

والمالحظ  .على حد سواء جاءت حمایة للفرد والمجتمع التبرع باألعضاء البشریة عملیات
فقط  األسرالقضائیة في القوانین العربیة خاصة القتصار هذه العملیات على  األحكامقلة 

المجتمعات العربیة  أوساطفي  دالبشریة لم تنتشر بع عضاءباألوالزالت ثقافة التبرع 
النعدام الثقة في المستشفیات المرخص لها خصوصا  أولوازع الدیني ا بسبب واإلسالمیة

المضاعفات الممكن  التخوف من البشریة وكذا باألعضاءاالتجار  جرائممع انتشار 
  .العملیة وان كان التطور العلمي والطبي یشهد تطورا في هذا المجال  إجراءحدوثها بعد 

احترام الضوابط الخاصة التي سبق معالجتها في الباب  عدمیختلف في حالة  واألمر
 باألعمالهذه العملیات تمتاز بخصوصیة مقارنة  أنمن هذه المذكرة والمعلوم  األول

وتتطلب توافر عدة ضوابط خاصة بكل نوع  ناهیك عن الضوابط الفنیة  األخرىالطبیة 
الطاقم الطبي یتمیز بنوع من  أووحتى الفریق  األطباءمها من قبل االواجب احتر 

الخصوصیة كما الحظنا ومثال ذلك الطاقم الذي یقوم بمعاینة الوفاة ال یقوم بعملیة نقل 
ى درایة واسعة ومعرفة تقنیة عالیة لخطورة یكون عل أنالبشریة  ویستلزم  األعضاءوزرع 

  . هذه العملیات
  : مبحثین  إلىمن ثم سیقسم هذا الفصل 

  .جرائم االتجار باألعضاء البشریة :األولالمبحث 
  .البشریة من جثت المتوفین األعضاءالجرائم الطبیة في عملیات نقل :الثانيالمبحث 
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  .البشریةجرائم االتجار باألعضاء : المبحث األول
ظاهرة االتجار باألعضاء البشریة تجارة تمس بالطبیعة اإلنسانیة للبشر وترجع نشأة      

إلى ما بعد النصف الثاني من القرن العشرین حیث تخطت زراعة األعضاء  ةهذه الظاهر 
مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبیق وأسباب انتشارها عدیدة كالحاجة للمقابل المالي نتیجة 
التدهور االقتصادي السیما في الدول النامیة وظهور أطفال الشوارع والمجانین مما جعلهم 

  .عدم وجود عالج بدیل غیر األعضاء البشریةة إلى باإلضافعرضة للسرقة والخطف 
نه حاول إیجاد سیاسة جنائیة أن كان متأخرا إال إ وفي الحقیقة تدخل المشرع الجزائري و 

 303و 16مكرر 303لمنع هذه الظاهرة والوقایة من استفحالها بالنص علیها في المواد 
  1.من قانون العقوبات  19مكرر 303و 18مكرر 303و 17مكرر 

وٕانما اكتفى بمعاقبة  االتجار باألعضاء البشریة جریمةلم یعرف المشرع الجزائري  یةبداو 
بدون الموافقة المتطلبة لذلك  أومن یتحصل على األعضاء البشریة مقابل مبلغ مالي 

    2. من جثت المتوفین أو باألحیاء األمرسواء تعلق 

                                                            
 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم لألمر رقم  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09قانون   1

حیت أنه قبل التعدیل قانون العقوبات لم تكن هناك نصوص جزائیة . 2009لسنة  15المتضمن ق ع ، ج ر عدد 
ت وهي . ح. ص في قتجرم الحصول على األعضاء واألنسجة والخالیا البشریة بطرق غیر مشروعة وٕانما كانت نصو 

نصوص خاصة بسلك األطباء تنص على عدم إجازة انتزاع األعضاء البشریة دون احترام الضوابط الخاصة حیث تحیل 
  .من ق ع289-288إلى تطبیق مواد ق ع المتعلقة بحمایة حیاة  وسالمة األفراد طبقا للمادتین 

یعد اتجارا باألشخاص ، تجنید : " من ق ع بقوله  4مكرر  303في نص المادة  اصخباألشفي حین عرف االتجار   2
أو نقل أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر ذلك من أشكال اإلكراه أو 
االختطاف أو االحتیال أو الخداع أو إساءة االستعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

  . مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد االستغالل 
ویشمل االستغالل استغالل دعارة الغیر أو سائر أشكال االستغالل الجنسي أو استغالل الغیر في التسول أو السخرة أو 

یقصد باالتجار على أنه ." بالرق أو االستبعاد أو نزع األعضاءالخدمة كرها أو االسترقاق أو الممارسات الشبیهة 
باألشخاص  تجنید أشخاص أو  نقلهم أو إیوائهم أ و استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها ، أو غیر ذلك من 
أشكال القسر أو االختطاف أو االحتیال أو الخداع أو استغالل حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو 

یشمل االستغالل كحد ادني ، استغالل دعارة . شخص له سیطرة على شخص آخر لغرض االستغالل  مزایا لنیل موافقة
الغیر أو سائر أشكال االستغالل الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسرا ، أو االسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو 
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كل فعل یكون الغرض منه :" ومن خالل قانون العقوبات یمكن تعریف هذه الجریمة ب
 أوحیا كان  إنسانمادة من جسم  أي أوخالیا بشریة  أو أنسجة أوالحصول على أعضاء 
غیرها وبدون احترام الرضا المتبصر  أوطبیعتها سواء مالیة  أیامیتا یتم مقابل منفعة 

   1." النسیج المنتزع  أوالخلیة  أولصاحب العضو 
توافر الرضا قل وزراعة األعضاء البشریة بنوعیها تتطلب إن القواعد العامة في عملیات ن

وٕاال اعتد تصرف  لطرفیها متبرع بالعضو البشري ومستقبل وهو المریض في هذه الحالة
ضف . سالمة الجسد البشري أو بحرمة جثة اإلنسانحیاة أو الطبیب غیر مشروع وماسا ب

من أجل المحافظة على الكرامة اإلنسانیة وعدم  توافر مجانیة التبرعإلى ذلك ال بد من 
فإذا . استغالل الطبقات الفقیرة خاصة وتحقیق المساواة بین مختلف فئات المجتمع

تحت أي تنظیم قانوني ) بیع وشراء( ي لأصبحت أعضاء جسم اإلنسان محل تعامل ما
ج إلى فهذا ال یمنع من ظهور جرائم تحتا 2.إن صح التعبیر، حسب رأي بعض الدول

سواء شخص طبیعي أو الجناة  أو قیام الجانيب الركن المادي لهذه الجریمةیتحقق و  .ردع
النسیج البشري  أوالحصول على العضو غرض ب اإلجرامیةبعدد من الممارسات معنوي 

رضا صاحب العضو وفقا لقانون  أو لبشریةا باألعضاء عمجانیة التبر  مبدأدون احترام 
   3.مع اعتبار المشارك كالفاعل األصلي  الجزائري العقوبات

                                                                                                                                                                                          
 .ه أو استقباله لغرض االستغالل اتجارا باألشخاصكما یعتبر تجنید طفل أو نقله أو إیوائ. االستعباد أو نزع األعضاء  

   .    22، ص 2010مكافحة االتجار بالبشر ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ،  :انظر أمیر فرج یوسف 
مجلة الدراسات  المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل وزرع األعضاء البشریة واالتجار بها ، :زهدور أشواق  1

     . 23،ص 2014الحقوقیة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة طاهر موالي سعیدة، العدد األول ، 
النظام القانوني اإلیراني أباح بیع وشراء األعضاء البشریة وتتم مبیعات وعملیات نقل األعضاء البشریة تحت إشراف  2

 The Charity Association For The Support of kidney » الجمعیة الخیریة لدعم مرضى الكلى
patients »    والمؤسسة الخیریة لألمراض  الخاصة«The Charity foundation for Spécial 

Diseases  »    المعروفة اختصارا ب «CFSD »    المرجع السابق ،ص : عمر أبو الفتوح الحمامي  نقال عن
162 .  

السالف  من ق ع 22مكرر  303 ،19مكرر  303، 18مكرر  303 ،17مكرر  303، 16 مكرر 303المواد   3
  . الذكر
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واالستیالء على بعض  األشخاصعدة صور منها خطف  اإلجرامیةوتتخذ الممارسات 
من خالل التعذیب  البشریة األعضاءوابتزاز الضحایا في الحصول على  أعضائهم
مع بعض العصابات  أوبالتعاون مع بعض موظفي الحدود  األعضاءهذه وتهریب 

حیث لم یحدد المشرع الجزائري كیفیة الحصول ، األفعال اإلجرامیة  وغیرها من والمافیا
نه الحصول على أعلى العضو أو النسیج البشري وٕانما ترك المجال واسعا فكل فعل من ش

لیة أو نسیج بشري یتم بمقابل أو بدون موافقة صاحب العضو أو النسیج یعد خعضو أو 
  1.البشریة  باألعضاءاتجارا 

یكون  أنمكن فیفقط بل عمم ذلك  باألطباءوالمشرع الجزائري لم یجعل هذه الجرائم خاصة 
وظیفة ال یحملها وجعل المشرع  أوصفة طبیب د یحمل الجاني قكما جماعة  أوفردا 

  2.الجاني المسهلة للجریمة ظرفا مشددا
أصلیة  بطریقةبمجرد اتجاه إرادة الجاني للشروع یتحقق  الركن المعنوي لهذه الجریمة  أما
في القیام بانتزاع األعضاء البشریة وزرعها دون مراعاة الشروط  اآلخرینمع  باإلشراكأو 

القانونیة في مقدمتها القیام بذلك ألغراض مالیة أو أیة منفعة أخرى ، یضاف إلى ذلك 
بمعنى  3.ملزما بالسر المهني اتجاه إرادة الجاني للتستر على هذه الجریمة ولو كان 

 ه الجریمةوهذ یتحقق الركن المعنوي بمجرد توافر القصد العام دون توافر القصد الخاص
           4.وحرمة كیان جسمه البشري اإلنسانوكرامة  اإلنسانیةتعارض مع الطبیعة ت
) المطلب األول(الرضا في التبرع باألعضاء البشریة ف شرطخلحالة تعلیه یتم التعرض لو 

  ).المطلب الثاني ( ثم مخالفة مجانیة التبرع باألعضاء البشریة 
                                                            

مقال عن جریمة االتجار باألعضاء البشریة  في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري ، مجلة الحقیقة ،   : فاتح قیش   1
  .200، ص  2014، جوان 29جامعة أدرار ، العدد 

 303یعاقب على الجرائم المنصوص علیها في المادتین :" السالف الذكر  من ق ع 20مكرر 303نص المادة   2
دج إذا  1500.000دج إلى  500.000سنة وبغرامة من  15سنوات إلى  5بالحبس من  19مكرر  303و 18مكرر 

  :ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف اآلتیة
 .شخصا مصابا بإعاقة ذهنیةإذا كانت الضحیة قاصرا أم    
  ............"إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة   

 25مكرر  303و  17مكرر  303المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها و المادتین  85/05من قانون  161انظر المادة 3
  .ع .من ق

  .19المرجع السابق ، ص : زهدور أشواق   4
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  .البشریةفي التبرع باألعضاء  تخلف شرط الرضا: األولالمطلب  
لقیام الطبیب بعملیة استئصال العضو البشري من جسد ضروري  توافر الرضا        

وزرعه في جسد المتلقي أو المستقبل للعضو البشري فال  من جثت المتوفىالمتبرع حیا أو 
یمكن للطبیب الحصول على هذه الموافقة بالتدلیس أو اإلكراه أو دون التحقق من توافر 

الجنائي على اعتبار فعل استئصال عضو من  القانون ویجمع فقه .غیر معیبةإرادة 
وجب العقاب وال یعفى من المسؤولیة حتى أعضاء جسم اإلنسان دون موافقته جریمة تست

وكما هو معلوم في القواعد العامة، الباعث ال  1.إذا كانت العملیة إلنقاذ حیاة شخص آخر
یبرر الوسیلة ولیس في القانون ما یجیز حرمان شخص من حقه في الحیاة مهما كانت 

 میئوسمرض وضعیته أو ظروفه، كأن یكون المتبرع یعاني من مرض عقلي أو نفسي أو 
إلى حالة تخلف شرط الرضا والجزاء  التطرقوعلیه سیتم  2.منه بهدف التعجیل بوفاته

ثم ) ولاألفرع ال( المترتب عنها في كل من التشریعات المقارنة العربیة منها والغربیة 
تخلف شرط الرضا بالنسبة للمریض وهو في  ثم )ثانيالفرع ال(موقف المشرع الجزائري 

  .)الفرع الثالث(هذه الحالة المستقبل للعضو البشري 

  .في التشریعات المقارنة المتبرع اإلخالل برضا: الفرع األول
إذا كان رضا المریض یعد التزاما تفرضه القواعد العامة إلباحة ممارسة العمل الطبي     

رع األعضاء البشریة أمر ضروري لما تعرفه هذه فإن الحصول علیه في مجال نقل وز 
   .المتبرع أو المستقبلالعملیات من خطورة قد یتعرض لها 

 یهفال یجوز للطبیب الضغط عل النقلإجراء عملیة  المتبرعإذا رفض وطبقا للقواعد العامة 
من ثم سنتعرض  3.إقناعه وتبصیره بكافة المخاطر المتوقعةبل یتوجب علیه  إجبارهأو 

                                                            
  .28المرجع السابق، ص  :أحمد شوقي أبو خطوة  1
  .170، ص المرجع السابق  :إدریس عبد الجواد عبد اهللا  2
الفقه إلى إمكانیة االستغناء عن رضا المریض في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة استنادا لحالة بعض  ذهب  3

النجلیزي واألمریكي وتأثر بذلك الضرورة، كالفقه الفرنسي في بدایة ظهور قانون نقل وزرع األعضاء البشریة وكذا الفقه ا
 .أیضا جانب من الفقه المصري بالرغم من أن نظریة الضرورة ال تستوجب كافة صور نقل األعضاء البشریة وزرعها

المرجع السابق، ص  :وٕادریس عبد الجواد عبد اهللا 67المرجع السابق، ص   :مهند صالح أحمد فتحي العزة انظر
118  .  
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في مجال نقل األعضاء  برضا المتبرعلمختلف التشریعات القانونیة وموقفها من اإلخالل 
  .ومجال مساءلة الطبیب جنائیا البشریة

  : برضا المتبرع في التشریعات العربیة اإلخالل : أوال
البشریة وزرعها دون موافقة المتبرع  األعضاءمعظم التشریعات العربیة جرمت نقل     

لمعظم التشریعات  التطرقوكل من ساعده وسیتم  ومعاقبة الطبیب القائم بهذه العملیة
  .القانونیة

  .المشرع القطري:ا
نقل األعضاء البشریة بدون موافقة المنقول منه حیث نص في  م المشرع القطريرّ ج     

مع عدم اإلخالل بأي : "األعضاء البشریة عمن القانون المتعلق بنقل وزر  12المادة 
عقوبة أشد نص علیها قانون آخر یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتین وال تزید عن 

أو بإحدى  لایروال تزید عن أربعین ألف  لایرآالف عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة 
كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ویعاقب بالحبس مدة  العقوبتین هاتین

ال تقل عن سبع سنوات وال تتجاوز أربعة عشر سنة كل من استأصل أحد أعضاء الجسم 
وتضاعف العقوبة في حالة العود ویعتبر عائدا من یرتكب  حي دون علم صاحبهإنسان 

خ تنفیذ العقوبة المحكوم بها وفي جمیع جریمة مماثلة قبل مضي ثالث سنوات من تاری
        1".األحوال یجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تقضي بسحب ترخیص مزاولة المهنة

من هذه المادة یتضح أن الطبیب المستأصل لعضو من إنسان حي دون موافقته یعاقب 
تضاعف  سنة وفي حالة العود في ارتكاب الجریمة 14بالحبس من سبع سنوات إلى 

العقوبة قبل مضي ثالثة سنوات من تاریخ تنفیذ العقوبة مع إجازة سحب ترخیص مزاولة 
  .باإلدانةالمختصة بالحكم  مهنته كطبیب من طرف المحكمة

                                                            
  .الخاص بنقل األعضاء البشریة السابق ذكره  یع القطريمن التشر  12المادة   1
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استئصال العضو كان بدون  أن  وعلیه فقیام المسؤولیة الجنائیة للطبیب تتحقق إذا ثبت 
بطریق الغش والتدلیس أو إخفاء معلومات من  ى الموافقةتم الحصول علعلم المتبرع أو 

 1.قبل الطبیب بخطورة العملیة
  .المصري یعشر تال:ب 
:  من قانون تنظیم زرع األعضاء البشریة 19المشرع المصري في المادة  نص    

یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنیه وال تتجاوز مائتي ألف جنیه "
أي عضو أو جزء من عضو إنسان  الزرع بطریق التحایل أو اإلكراهكل من نقل بقصد 
نسیج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة تزید على سبع  على حي فإذا وقع الفعل

  .سنوات
م تویعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوا أو جزء منه أو نسیجا 

مه بذلك وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة ال تقل نقله بطریق التحایل أو اإلكراه مع عل
عن خمسمائة ألف جنیه وال تتجاوز ملیون جنیه إذا ترتب على الفعل المشار إلیه في 

   2".الفقرتین السابقتین وفاة المنقول منه
ما یعیب  غاللنقل العضو البشري بقصد زرعه باست تجریمنص هذه المادة إلى  یشیر 

 وتشمل العقوبةوبالتالي انعدام الرضا الصریح  3برع من إكراه أو تحایلإرادة الشخص المت
أجرى عملیة زرع العضو البشري مع علمه أن العضو تم نقله بطریق التحایل أو  كل من

نه لم یحدد شخص معین وفي هذا أالمادة  هذه والمالحظ من نص .بدون موافقة المتبرع
خطورة الموضوع ، ب وٕاطالعحتما طبیب له درایة  عملیات نقل األعضاءالموضوع القائم ب

                                                            
  .666رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة، المرجع السابق، ص  :مأمون عبد الكریم  1
  .بشأن تنظیم زرع األعضاء البشریة، المشار إلیه سابقا 2010لسنة  05قانون رقم   2
یوهم الطبیب أحد مرضاه بتلف إحدى كلیتیه وأنها تمثل خطورة على حیاته إذا لم یستأصلها في حین أنها  أن: التحایل 3

. إجبار الشخص بالقوة أو الضغط علیه أو باستغالل فقره أو بوعده بتحقیق منفعة له: اإلكراه و سلیمة وتعمل بكفاءة
  .231-230المرجع السابق، ص  :يعمر أبو الفتوح الحمام انظر
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 العقوبة إذا أدت عملیة االستئصال إلى وفاة المنقول منه المشرع المصري كما شدد
  .السجن المؤبد وغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنیه مصريب العضو

أما فیما یخص اقتطاع األعضاء من جثث المتوفین فقد جرم المشرع المصري في مشروع 
یعاقب : "بقوله  21المتعلق بنقل وزراعة األعضاء البشریة في نص المادة  السابق قانونال

جنیه وال تتجاوز عشرون ألف جنیه  بالحبس لمدة سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف
أو جزء منه أو نسیجا من جثة میت دون موافقته حال حیاته أو  اكل من استأصل عضو 

   . 1"توافر الشروط والقواعد المقررة في هذا القانون غیرب
على المعاقبة  17المادة  في نص لنقل األعضاء البشریة المصريالقانون الجدید أما في 
ال تقل عن عشرین  حیث جعلها مالیةالغرامة رفع من قیمة ال و بدال من الحبس بالسجن

أحكام المادة السابعة التي تنص  ألف جنیه وال تزید عن مائة ألف جنیه في حالة مخالفة
   2.على ضرورة احترام الرضا

  .المغربي تشریعال: ج
 من الزجریة باألحكامالمتعلق  في الباب الخامس صراحة نص المشرع المغربي     
كل معاقبة  ىعل 343في المادة قانون المتعلق بالتبرع باألعضاء البشریة وأخذها وزرعها ال

                                                            
  .668المرجع السابق، ص  ،رضا المریض عن األعمال الطبیة والجراحیة :مأمون عبد الكریم  1
عاقب بالسجن ی : "بشأن تنظیم زرع األعضاء البشریة 2010لسنة  05رقم  المصري قانونمن ال 17نص المادة   2

أو جزء منه بقصد الزرع وبغرامة ال تقل عن عشرین ألف جنیه وال تزید عن مائة ألف جنیه كل من نقل عضوا 
من هذا القانون فإذا وقع الفعل على نسیج بشري حي تكون العقوبة  7، 5، 4، 3، 6بالمخالفة ألي أحكام المواد 

وٕاذا ترتب على الفعل المشار إلیه الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة . السجن المؤبد لمدة ال تزید على سبع سنوات
 240نص في المادة و المشرع المصري " .ال تقل عن ألف جنیه وال تتجاوز مائتي ألف جنیه السجن المشدد وغرامة

على تجریم استئصال األعضاء البشریة أو جزء منه إذا باشره الطبیب خلسة أي بدون  من قانون العقوبات فقرة ثانیة
 .668المرجع السابق، ص  ،الجراحیةرضا المریض عن األعمال الطبیة و : مأمون عبد الكریم نقال عن. موافقة المعني

  
3 Art 34 : «  Sans préjudice des peines plus grave prévues par la loi , quiconque effectue 
un prélèvement d’organes sur une personne vivante majeure , sans que le consentement 
de celle- ci n’ait été préalablement recueilli dans les formes prévues à l’article10 ci-
dessus ,ou après que celle-ci ait renoncé à son consentement dans  les mêmes forme , 
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في  وأیقوم باستئصال عضو من أعضاء شخص راشد حي دون أخذ رضاه مسبقا  من
وشدد العقوبة  منهعن رضاه ومع ذلك یقوم الطبیب باستئصال العضو ه تراجعحالة ثبوت 

راشد یكون  أو حالة استئصال العضو من قاصر حي من نفس القانون 351المادة  في
ممثله القانوني  أون تم الحصول على موافقة الشخص المعني إ محل الحمایة القانونیة و 
التي تنص على عدم جواز اخذ عضو من  112المادة  ألحكامالن ذلك یعتبر خرقا 

الحمایة القانونیة خوفا من الضغط علیه  إلجراءراشد حي یخضع  أوقاصر حي 
   .واستغالله

ذي یقوم باستئصال العضو وبالنسبة للشخص المتوفى عاقب المشرع المغربي الطبیب ال
البشري من شخص متوفى دون توافر الرضا قبل وفاته بالحبس من سنتین إلى خمس 

درهم ولم یترك الموضوع شامال  300.000,00إلى  50.000,00سنوات وبغرامة من 
  :في هذه الحالة بل عدد ذلك

حالة أخذ عضو من شخص عبر وهو على قید الحیاة عن رفضه أو اعتراضه على  -
 .التبرع

                                                                                                                                                                                          
est puni de la réclusion de cinq a dix ans . » du la loi n°16-98 Relative au don ,au 
prélèvement   et à la transplantation d’organe et de tissus humains.   
1 Art 35 : «Quiconque effectue un prélèvement contrairement aux dispositions de l’article 
11, sue une personne vivante mineure ; ou sur une personne vivante majeure faisant 
l’objet d’une mesure de protection légale, même si le consentement de la personne 
concernée ou de son représentant légal a été accueilli, et puni de la réclusion de dix à 
vingt ans. » du la loi n°16-98, op.cit. 
2 Art 11 : « Aucun prélèvement  en vue d’une transplantation ne peut avoir lieu sur  une 
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une 
mesure de protection légale. » du la loi n°16-98, op.cit. 
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حالة أخذ عضو من شخص متوف داخل مستشفیات مرخص لها بعملیات نقل وزرع  -
 األعضاء بالرغم من رفضه أو رفض األشخاص المحددین قانونیا وهم الزوج، األصول

 .الفروعو 
شخص التعبیر عن رفضه وتوفي في المستشفى وتم اإلشارة إلیه الحالة عدم إمكانیة  -

 . في السجل الخاص بالتبرع الذي یوضع على مستوى كل مستشفى مرخص بها بذلك
حالة أخذ عضو من أعضاء شخص متوف تدل أحد العناصر الواردة في السجل  -

 .الخاص أنه رفض التبرع بعد مماته
في أحد المستشفیات المنصوص حالة أخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوف  -

 1.أو من شخص راشد فاقد األهلیة دون موافقة ممثله القانوني14 علیها في المادة 
                                                            

1 Art 36 : «quiconque effectue un prélèvement d’organe humains sur une personne 
décédé, sans que la personne concernée n’ait  fait connaitre sa volonté  d’autoriser ce 
prélèvement, dans les formes et conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, ou après 
que cette personne a annulé, dans les même formes, sa déclaration d’autorisation le 
prélèvement est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 
à 300.000 dirhams.  
Est puni des mêmes peines quiconque effectue un prélèvement : 
-sur une personne décédée qui, de son vivant, a fait connaitre dans les forme prévues à 
l’article 15 ci-dessus, qu’elle s’oppose  à  ce prélèvement ou qu’elle le refuse . 
-sur une personne décédé dans l’un des hôpitaux prévus à l’article 16 ci-dessus , qui a 
fait connaitre sin refus à tout  prélèvement ou à  certains d’entre eux ,dans les formes 
prévue à  l’article 18 ou malgré l’opposition des personne prévues à l’article 16 ci-
dessus ;-Sur une personne admise et  décédée dans l’un des hôpitaux prévus à l’article 
16 ,qui n’est pas en état de faire connaitre son refus ,et dont l’état est mentionné sur le 
registre spécial prévul’article17 ;                                                                    -  
Sur une personne décédé dont il existe des élément mentionné sur le registre prévu à 
l’article 17 permettant de présumer qu’elle s’opposerait à des prélèvements sur son 
cadavre ;                                                                                                        
--Sur une personne mineure décédée dans l’un des hôpitaux prévus à l’article 16 , ou 
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والمالحظ أن المشرع المغربي اهتم باستئصال العضو بدون موافقة الشخص المنقول منه 
لیس للشخص الحي فقط وٕانما أیضا بالنسبة للشخص المتوفى وعدد الحاالت التي ال 

فیها الرضا من المتوفى وٕان كان قد ساوى في العقوبة المقررة خاصة في حالة یصدر 
   .الراشد الحي مادام تحت الحمایة القانونیة أوالحي  صراارتكابها ضد الق

 .في التشریع الفرنسي برضا المتبرعاإلخالل : ثانیا
یقوم من قانون العقوبات الفرنسي على معاقبة من  3مكرر  511نصت المادة      

باقتطاع عضو من إنسان حي راشد بدون الحصول على رضاه ضمن الشروط 
فقرة ثانیة من قانون الصحة بالحبس لمدة سبع سنوات  671المنصوص علیها في المادة 

مع تطبیق نفس العقوبة في حالة نقل عضو ، فرنك فرنسي 700.000وغرامة تقدر ب 
 1.جراءات الحمایة القانونیةمن إنسان حي قاصر أو من إنسان حي راشد یخضع إل

                                                                                                                                                                                          
sur un majeur incapable sans l’accord du représentant légal du mineur ou de l’incapable, 
consigné dans le registre prévu à cet effet ,dans la mesure ou le défunt n’a pas fait 
connaitre de son vivant ,son refus de tels prélèvements ,ou malgré ce refus ;                   
-à but scientifique  autre que celui ayant pour objet de déterminer les causes du décès 
,sans le consentement du défunt ,exprimé directement dans les formes prévues aux 
articles 13 et 18 ou malgré l’opposition des personne prévues à l’article 16 ci –dessus , 
ou sans l’autorisation de représentant légal du défunt mineur ou incapable…….»Du la loi 
n°16-98, op.cit.   

1 L’Art 511-3 «  le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sous 
que le consentement de celle-ci ait été reciulli dans les conditions prévus par l’article 
L671-3 de code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 
700.000 F d’amende. Est puni des même peines le fait de prélever un organe sur un 
donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeure fairant l’objet d’une mesure de 
protection légale sans avoir respecté les condition prévues aux article L671-4 et L671. 
du code de la santé publique. »  Loi 94-653 du 29 /07/1994 relative au respect du Corp 
Humane.  
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فالمشرع الفرنسي كان صریحا بضرورة احترام القواعد القانونیة المتعلقة بالحصول على 
موافقة المنقول منه العضو وأن یكون الرضا صریحا متبصرا وحرا من ثم تكون المتابعة 

اع متى باشر الطبیب عملیة االستئصال دون احترام موافقة صاحبه سواء كان االقتط
  .بغرض الزرع لدى المریض أو ألي غرض كان

                            .يفي التشریع الجزائر  برضا المتبرعخالل اإل: الفرع الثاني 
فقرة ثانیة من قانون  162نص المشرع الجزائري على ضرورة توافر الرضا في المادة   

فإثبات الرضا في  1اثنین،حمایة الصحة وترقیتها، على أن یتم كتابة وبحضور شاهدین 
هذا المجال سهل بالرجوع إلى الوثائق التي تودع لدى المستشفى التي سیتم على مستواها 

 اهرة االتجار باألعضاءظومع التعدیل الجدید لقانون العقوبات وٕادراجه ل إجراء هذه العملیة
ررة لها سنتناول ذلك بالتفصیل وٕان قوالجرائم التي یمكن وقوعها مع العقوبات الم البشریة

كنا نحبذ أن یكون أیضا التعدیل في قانون الصحة بإدراج العقوبات المناسبة لتجاوز كل 
ضابط من الضوابط القانونیة والشرعیة الخاصة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة على 

یكون هناك قانون العقوبات حتى ال  بما ال یتعارض مع نصوصغرار المشرع المغربي 
                     . اختالف ویكون تكامل بین القانونین خدمة للصالح العام

  .حالة نزع عضو من إنسان حي أو من جثت متوفى دون موافقته:أوال
البشري  بهذه الجریمة قد یكون طبیبا أو جراحا یقوم بعملیة استئصال العضو إن القائم    

 دون موافقته جثت متوفى أوحي  إنسانبفعل نزع العضو من  الركن الماديوهنا یتوافر 
 والعلم من ثم االتجاه إلى تحقیق النتیجة اإلجرامیة اإلرادةتوافر ب یتحققأما الركن المعنوي 

المشرع الجزائري لم یحدد الغرض من استئصال أن والمالحظ  .أي بتوافر القصد العام
العضو سواء بهدف الزرع أو بهدف علمي آخر تتحقق الجریمة ، حیث رصد عقوبة 

                                                            
ائه وتشترط الموافقة الكتابیة على المتبرع بأحد أعض"  :ت السالف الذكر.ح  .من قفقرة ثانیة  162نص المادة   1

  ".المصلحةوتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین وتودع لدى المؤسسة والطبیب رئیس 
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 500.000دج إلى  100.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 
  1.دج سواء كان إنسان حي أو جثة متوفى

نا من قبل، أما المشرع المصري فنص وفي هذا االتجاه ذهب المشرع الفرنسي كما رأی
كل من نقل عضوا بشریا أو جزء منه بقصد " ...  :بقولهصراحة على قصد الزرع 

حتى یكون المعني باألمر صراحة هو الطبیب أو الجراح القائم بهذه العملیة ...." الزرع
قانون أما إذا ارتكبها شخص عادي فهذا الفعل یندرج ضمن القواعد العقابیة الواردة ب

  .2وتكون العقوبة من جسامة الفعل المجرم العقوبات
موضوع عدم موافقة المتبرع لم  النلم ینص على ذلك  الذي المشرع الجزائري على عكس

ة ترد تحت غطاء العقوبات المقررة في حالة مخالفة عملیات نقل وزرع األعضاء البشری
  .البشریة بل تحت غطاء المتاجرة باألعضاء

  .جثة متوفىحالة انتزاع نسیج أو خالیا أو جمع مادة من جسم شخص حي أو : انیاث
أضاف المشرع الجزائري حالة انتزاع نسیج أو خالیا أو جمع مادة من شخص على     

سنوات  05قید الحیاة أو جثة متوفى دون توافر رضاه ومدد العقوبة بالحبس من سنة إلى 
:" بقوله 19مكرر 303دج في المادة  500.000 دج إلى 100.000وبغرامة مالیة من 

 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من   05یعاقب بالحبس من سنة إلى 
دج كل من ینتزع نسیجا أو خالیا أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة دون 
الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول وتطبق نفس 

                                                            
خمس سنوات وبغرامة من  إلىیعاقب بالحبس من سنة  « : ع السالف الذكر.من ق 19مكرر   303نص المادة   1

على قید  شخص جسم  بجمع مواد من أوخالیا  أو أنسجةدج ، كل من قام بانتزاع   500.000 إلىدج   100.000
  .على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول الحیاة دون الحصول 

  »وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خالیا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول
 .من ق ع السالف الذكر

  .224المرجع السابق، ص  :عمر أبو الفتوح الحمامي  2
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وبة إذا تم انتزاع نسیج أو خالیا أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة التشریع العق
  .الساري المفعول

  .الظروف المشددة لحالة عدم توافر الرضا: ثالثا
ضحایا  ضدیمیز هذه الجریمة إمكانیة ارتكابها من طرف فرد واحد أو جماعة  ما     

 ینأو موزع مروجین تجارمخطوفین أو ناقصي أهلیة أو قیام بعض األطباء بدور 
 باألعضاءمستغلین صفتهم لتسهیل عملیة االتجار  والحصول على نسبة من األرباح

 تعرض لهذه الحاالتویتم ال.  البشریة وجعل المشرع من هذه الحاالت ظروفا مشددة
  .تباعا

 .جمع مواد من جسم قاصر حالة انتزاع عضو أو نسیج أو  - أ
على غرار كل التشریعات العربیة والغربیة شدد المشرع الجزائري في حالة عدم توافر     

 أخرىمواد  أیة أونسیج أو واستغالله في انتزاع عضو منه  رضا القاصر أو عدیم األهلیة
دج إلى  500.000وجعل العقوبة الحبس من سنة إلى خمس عشر سنة وبغرامة من 

  1.دج 1500.000
 .حالة إذا سهلت وظیفة الفاعل ارتكاب الجریمة-ب

إن المعمول به في التشریع الجزائري الخاص بنقل األعضاء البشریة أن تكون        
اجدة بالمستشفى وكذا الطبیب الموافقة بحضور شاهدین أمام رئیس المصلحة الطبیة المتو 

القائم بهذه العملیة، مما یساعده في ارتكاب الجریمة ومثال ذلك التحایل أو إكراه المتبرع 
على الموافقة أو بتزویر وثائق الموافقة أو حتى بتزییف شاهدین للحضور أمام رئیس 

                                                            
 19مكرر 303و 18مكرر  303یعاقب على الجرائم المنصوص علیها في المادتین  :"20 مكرر 303 نص المادة   1

ارتكبت  إذادج ، 1500.000دج إلى   500.000خمس عشرة سنة وبغرامة من إلىبالحبس من خمس سنوات 
  : اآلتیةالجریمة مع توافر احد الظروف 

  .من ق ع السالف الذكر....." ذهنیة  بإعاقةشخصا مصابا  أویة قاصرا كان الضح إذا-
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بین الطبیب  كاإلتفاق فاألمر سهل. 1المصلحة ألن المشرع لم یحدد لنا هویة الشاهدین
والشاهدین، لذلك ال بد أن تكون جهة رسمیة كالمحكمة مثال للتعبیر بها عن رضا كل 

  .األطراف
تشدید العقوبة في حالة  من قانون العقوبات 20مكرر 303 المادة نصوالمالحظ في 

ارتكابها من طرف طبیب مختص بإجراء هذا النوع من العملیات الطبیة أو كل عامل 
وحتى بعض الجناة المساعدین  تباره األقرب الرتكاب هذا النوع من الجرائمبالمستشفى باع

كمساعدي األطباء والممرضین ورجال الحدود والجمارك وحتى المرضى أنفسهم 
المستفیدین من األعضاء البشریة وهم على علم أن األعضاء المتحصل علیها قد تم 

   2.ل علیها بطریقة غیر شرعیة أو قاموا بدفع مبالغ مالیة للتحص

أو مع حمل السالح أو التهدید من شخص  أكثرالجریمة من طرف  ارتكبتإذا  – ج 
یتضح من هذا الظرف المشدد أن جریمة االتجار باألعضاء البشریة تقوم من  :باستعماله

 إلىحمل السالح أو التهدید باستعماله باإلضافة  خالل جرائم فرعیة أخرى تتمثل في
االحتیال أو الخطف أو السرقة أو االبتزاز أو االستغالل أو النصب أو التزویر أو 

 .التهریب أو غیرها

  

  

                                                            
خصوصا أن المشرع الجزائري لم یحدد من هم الشهود، هل المتبرع بالعضو أم المریض، أم الطبیب الجراح أم إدارة   1

نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة  :أنظر مروك نصر الدین .المستشفى، وكیف تتم الشهادة
  .334، الكتاب الثاني، دار هومة، ص 1جاإلسالمیة، دراسة مقارنة، 

المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة األمم  2002فبرایر  05المؤرخ في  55- 02طبقا للمرسوم الرئاسي رقم    2
السیاسة الجنائیة بین  :سیدي محمد الحملیلي انظر في هذا الصدد . المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود الوطنیة

سم ق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  دكتوراه أطروحةالجریمة ، للتجریم والبحث العلمي في مادة  التقلیدیة االعتبارات
  .340، ص  2012- 2011، تلمسان ، السنة الجامعیة  بلقا یدبكر  أبوالحقوق ، جامعة 
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حالة إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر - د
  :للحدود الوطنیة

طابع دولي حیث ساعد نظام العولمة في تكوین  ذات االتجار باألعضاء البشریةمة جری 
التقدم العلمي في المعلومات ووسائل النقل األمر الذي جعل الفقراء شعوب الدول النامیة 

  .  تحت وطأة زعماء المافیا وعصابات االتجار باألعضاء البشریة 
نیة على ب المنظمة العابرة للحدود كل جماعة منظمة تقوم اإلجرامیة وتعرف الجماعة

تكاب جرائم توجد لفترة معینة من الزمن تقوم بار  فأكثر أشخاصمحددة تؤلف من ثالثة 
حد الجرائم التي تحددها اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر أخطیرة أو 

الحدود الوطنیة یكون الغرض من االتفاق اإلجرامي تحصیل منفعة مالیة أو مادیة بطریقة 
ویفرض هذا النظام اإلجرامي تخطیط على مستوى عال من أهل  1.غیر مباشرةمباشرة أو 

عنه منظمة األمم  تعبر ما وهذا .الفن والخبرة إلصباغ طابع مشروع على أعمال المنظمة
وهو كل جرم یعاقب علیه بعقوبة سالبة للحریة من  .ط اإلجرامي الخطیراالمتحدة بالنش

الحبس هذه الجریمة  العقوبة فيالجزائري جعل  مشرعاشد والأربع سنوات فأكثر أو عقوبة 
دج إلى  500.000من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة وبغرامة مالیة من 

   2.دج 1500.000
 
  

                                                            
  .340المرجع السابق ، ص : سیدي محمد الحملیلي  1 

 303یعاقب على الجرائم المنصوص علیها في المادتین  :"من ق ع السالف الذكر 20 مكرر 303 نص المادة   2
دج إلى   500.000خمس عشرة سنة وبغرامة من إلىبالحبس من خمس سنوات  19مكرر 303و 18مكرر 

  : اآلتیةارتكبت الجریمة مع توافر احد الظروف  إذادج ، 1500.000
  مهنته ارتكاب الجریمة ، أوسهلت وظیفة الفاعل  إذا-
  من شخص ، أكثرریمة من طرف ارتكبت الج إذا-
  التهدید باستعماله ، أوارتكبت الجریمة مع حمل السالح  إذا-
  " ......كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة  أومنظمة  إجرامیةارتكبت الجریمة ممن طرف جماعة  إذا-
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  .للعضو البشريتخلف رضا المریض المستقبل  :الفرع الثالث  
الطبیب  أجرى إذا، حالة تخلف رضا المستقبلفي تتحقق المسؤولیة الجنائیة للطبیب      

 أوالعملیة  إجراءیحصل على رضاءه وموافقته قبل  أنعملیة زرع العضو للمریض دون 
 أوكانت الموافقة غیر سلیمة نتیجة صدورها بطریقة احتیالیة  إذا أوموافقة من یمثله قانونا 

وال یعفى الطبیب من المسؤولیة الجنائیة  1.غیر ذلك  أوغش  أو إكراه أونتیجة تهدید 
الضروریة  اإلجراءاتعن عملیة زرع العضو للمریض دون موافقته حتى ولو اتخذ كافة 

ل الطبیب جنائیا عن عملیة الزرع دون موافقة أكما یس 2.المحققة لمصلحة المریض
الة هو الطبیب في هذه الح ن عملأل ،المریض حتى ولو كانت العملیة ضروریة للمریض 

المریض  إصراروفي حالة  إرادتهعملیة الزرع دون ضغط على  بإجراءالمریض  إقناع
   .من المسؤولیة الجنائیة إلعفائهذلك كتابة  إثباتعلى الرفض فعلى الطبیب 

الطبیب هو الممثل  نإفوٕاذا كان المریض في حالة االستعجال وتعذر االتصال بأهله 
خل بهذا أالطبیعي للمریض ویمكن أن یعطي الموافقة للمتلقي إلجراء زرع العضو فإذا 

ن فعله یشكل جریمة االمتناع إعلى عاتقه وكان المتلقي في حالة خطر ف الملقىااللتزام 
فقرة ثانیة من قانون  182عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا للمادة 

   3.العقوبات 
أن المشرع الجزائري اهتم بالمتبرع أكثر من المستقبل للعضو البشري وعلة ذلك والمالحظ 

 .  ضررا هو المتبرع الذي یفقد العضو األكثر أن إلىترجع 
                                

                                                            
المریض ال یلجا للقضاء إال ن كان إ عملیة  جراحیة و  نأبشضاء الفرنسي الجراح عن عدم استئذان المریض قساءل ال  1

یض إال إذا فشلت العملیة باعتبار الضرر المعنوي و إذا تضرر والمحاكم ال تقر مسؤولیة الطبیب وحق المریض في التع
 . Lyon 17 nov. 1952 ; cas civ  الناجم عن عدم االستئذان یعوض تلقائیا بنجاح العملیة مما جاء في قضیة 

29 mai 1951 77المرجع السابق، ص :اجي مكاوي نقال عن رجاء ن  .  
   . 101المرجع السابق ، ص  :احمد شوقي عمر أبو خطوة  2

  .262ق ، ص نقل وزرع األعضاء البشریة ، المرجع الساب :مروك نصر الدین   3
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  .باألعضاء البشریة مخالفة مجانیة التبرع: الثانيالمطلب 
نادت معظم حیث إن مناط نجاح عملیات نقل وزراعة األعضاء هو مجانیة التبرع    

: الدول بمجانیة التبرع وانعقدت عدة مؤتمرات دولیة وفقهیة نذكر منها على سبیل المثال
 مبادئ من بینها أن یتم التبرع ةأصدرت منظمة الصحة العالمیة عد 1991في عام 

التبرع من  أوفي حالةووجود صلة قرابة  بین األقارب لضمان توافق األنسجة بمجانیة سواء
أدانت  2000وفي سنة . 1 فیم بین األحیاءقة غیر ذوي العال أو حتى بینجثث المتوفین 

ممارسات االتجار باألعضاء وحثت الدول على اتخاذ  WMAالسلطة الطبیة العالمیة 
وألهمیة  2.فر إرادة حرة مدركة للتبرع ومخاطرهكافة اإلجراءات البدیلة لمنعها مع توا

) ولاألفرع ال(الموضوع سنتناول موقف التشریعات المقارنة من بیع األعضاء البشریة 
فرع ال(مجانیة التبرع وموقف المشرع الجزائري والعقوبات التي رصدها لكل من یقوم بخرق 

  ). ثانيال
  .المقارن القانونفي : الفرع األول

تخلف شرط مجانیة التبرع یندرج تحت جریمة االتجار باألعضاء البشریة حیث إن      
تحولت عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بعدما كانت مرفوضة لمساسها بسالمة 
الجسد البشري وبدایة تقبلها من طرف المجتمعات خصوصا المجتمعات المسلمة إلى 

من أطباء وسماسرة ویتم إجراءها  تجارة غیر قانونیة من قبل عصابات متخصصة متكونة
وساعد انتشار هذه الظاهرة ما یسمى ببنوك . في مستشفیات غیر مرخص لها بذلك

وخلق سوق عالمي بین الدول الفقیرة والدول الغنیة فقد انتشرت بالهند  البشریة األعضاء
ت المتاجرة بالكلیة بین األحیاء كما تعرف الصین عصابات تتاجر باألعضاء والوالیا

المتحدة األمریكیة وكولومبیا وألمانیا وعرفت هذه البنوك فشال لعدم قدرتها المحافظة على 

                                                            
  .404المرجع السابق، ص  :عمر أبو الفتوح الحمامي  1
  .404ص : نفس المرجع  2
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 بفمتى یعتبر الطبی 1.األعضاء البشریة لمدة طویلة وهناك تخوف من نجاحها مستقبال
  .؟جنائیا وما هي العقوبة المقررة في التشریعات المقارنة وهل هي عقوبات ردعیة مسئوال

  .المصري القانون: أوال
جل التشریعات اشترطت مجانیة التبرع والمشرع المصري نص على ذلك في نص     

وذهب إلى  2010لسنة  05المادة السادسة من قانون تنظیم زرع األعضاء البشریة رقم 
عدم إجازة التعامل بأي عضو من أعضاء جسم اإلنسان بالبیع أو الشراء وال أن یكون 

  .من ورثته في حالة الوفاة وأ المتلقيعینیة سواء من  محل اكتساب فائدة مادیة أو
إذا علم الطبیب بمخالفة ذلك من قبل المتبرع أو المتلقي أو من الورثة أي  وأضاف

بمعنى تتحقق  .األطراف هذه العملیة بصفة عامة فال یجوز له إجراء عملیة الزرع
علیه نتیجة بیع أو شراء المسؤولیة الجنائیة للطبیب بمجرد عمله بأن العضو المتحصل 

بین األطراف بالرغم من أنه لیس طرفا في هذه العالقة فیكفي مجرد علمه بذلك وٕاقدامه 
أي توافر الركن المعنوي وهو العلم واإلدراك من ثم تتم مساءلة الطبیب  على إجراء العملیة

ریع المصري هي العقوبة المقررة طبقا للتش أما. جنائیا بجریمة المتاجرة باألعضاء البشریة
السجن مدة سبع سنوات في حالة مخالفة أحكام المادة السالفة الذكر باإلضافة إلى 
مصادرة الفوائد المتحصل علیها سواء مال أو عین متحصل علیها من الجریمة أو الحكم 

المشرع المصري بین  ىوساو   2.بنفس القیمة في حالة عدم ضبط المال المتحصل علیه

                                                            
ألنه كان هناك اختالف فقهي بین مؤیدي االتجار باألعضاء البشریة والمعارضین لذلك كما ذكرنا آنفا ومن بین   1

مطالب المساندین لمبدأ االتجار إصدار تشریع یحدد التسعیرة ألجزاء اإلنسان، شروط البیع حتى ال تكون هناك مزایدات 
ما المقابل كأنه وثیقة تأمین لمصلحة المتنازل وأوالده في حالة وفاته وال مجال أیضا للتفرقة بین عقد بیع وعقد تبرع طال

عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، لالضمانات القانونیة  مقال: زایدي حمید ، انظرأو إصابته بمضاعفات
  .  111، ص2008مجلة المحاماة، المنظمة الوطنیة للمحامین، العدد السابع، تیزي وزو، 

یعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسین ألف جنیه وال تتجاوز مائتي ألف جنیه كل :" فقرة أولى 20ص المادة ن  2
من خالف أیا من أحكام المادة السادسة من هذا القانون وذلك فضال عن مصادرة المال أو الفائدة المادیة أو العینیة 

وال تزید عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو . طهالمتحصلة من الجریمة أو الحكم بقیمته في حالة عدم ضب
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ألعضاء البشریة وجریمة غسیل األموال ولعل مرد ذلك إلى شبهة جریمة االتجار با
  1.الجنائیة للمال المتحصل علیه بل وجعلها من الجرائم األصلیة

  : المغربي القانون _ثانیا
نص المشرع المغربي على مبدأ مجانیة التبرع في نص المادة الخامسة من القانون    

أكد في  و 1999.2أوت  25واألنسجة وزرعها بتاریخ المتعلق بالتبرع باألعضاء البشریة 
على معاقبة كل من یقوم الخاص بنقل األعضاء البشریة أحكامه الزجریة من نفس القانون 

سواء " كل"النص جاء عاما حیث وجدت كلمة و . بمعاملة تجاریة محلها العضو البشري
قل األعضاء البشریة لة نأكان طبیبا أو شخصا عادیا یعمل بإدارة المستشفى وألن مس

وزرعها دقیقة تستدعي طبیبا للقیام بها عموما ولیس شخصا عادیا لما تستدعیه من 
وعلیه تتحقق المسؤولیة الجنائیة  .تقنیات في نقل وحفظ العضو المنقول وكیفیة زرعه

متى عرض معاملة تجاریة محلها العضو البشري مهما كانت وسیلة تنظیمها أو   للطبیب
 50.000والعقوبة هي الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من  إجرائها

  .درهم 100.000إلى 
أما الفقرة الثانیة " كل من عرض:" األولى تنص المالحظ من نص المادة أن الفقرة و 

فتنص في حالة القیام بذلك بمعنى مجرد عرض معاملة یؤدي إلى المعاقبة وحتى القیام 
وأكد في الفقرة الثالثة بمعاقبة كل من تلقى أجر  3.إلى نفس العقوبة بمعاملة تجاریة یؤدي

                                                                                                                                                                                          
السالف  2010لسنة  05من القانون المصري رقم "  .زرع نسیجا بالمخالفة لحكم المادة السادسة من هذا القانون

   .الذكر
عاقب على تكون الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة من الجرائم األصلیة التي ی:" فقرة ثانیة 20نص المادة   1

من  ". 2002لسنة  80غسل األموال المتحصلة منها وفقا ألحكام قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 
  .نفس القانون المصري السالف الذكر 

  .من هذه الرسالة الثانيأنظر الفصل   2
3 Art 30-1 : « Quiconque propose, par quelque moyen que ce soit ,d’organiser ou de 
réaliser une transaction relative à un prélèvement  d’organes humains ,en violation des 
disposition de l’article 5 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement et d’une 
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أو  بالعضوغیر منصوص علیها بمناسبة إجراء عملیات أخذ العضو البشري أو االحتفاظ 
المتبرع أو الطبیب أو حتى العاملین  تشملوهذه الفقرة . أو ساعد على ذلك العضو زرع

ئیة للطبیب في حالة عدم احترامه لمجانیة التبرع بالمستشفى وعلیه تتحقق المسؤولیة الجنا
وأضافت الفقرة األخیرة مصادرة المبالغ  1.والعقوبة المقررة هي نفس العقوبة السابقة

  2.المعروضة لنقل وزرع العضو أو المبالغ المقبوضة
  : الفرنسي القانون_ثالثا 
من قانون الصحة  13فقرة  665مبدأ مجانیة التبرع في المادة  المشرع الفرنسي جسد   

حیث ال یجوز تخصیص أي مبلغ مالي للمتبرع وهذا ال یمنع من دفع 3،السالف الذكر
من ثم تتحقق المسؤولیة الجنائیة للطبیب وكذا . 4تكالیف ونفقات العملیة الجراحیة

                                                                                                                                                                                          
amende de 50000 à 100 000 dirhams. »  Du la loi n° 16-98 du joumada II 1420-
n°4726 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus 
humains. 
1 Art 30-2 :« Sont punies des peines prévues à l’alinéa précédent les personnes qui ont 
effectué une transaction portant sur un organe humain. Est puni des mêmes peines 
quiconque a perçu ou tenté de percevoir ou a favorisé la perception d’une rémunération 
autre que celle qui est prévue pour la réalisation d’opération inhérentes au prélèvement, à 
la conservation ou à la transplantation d’organes humains. » Du la loi n°16-98, op cit.   
2 Art 30-3 :« La juridiction ordonne la confiscation des sommes proposées ou perçues. » 
Du la loi n°16-98, op cit. 
3  Art 665-13: « Aucun paiement qu’elle qu’en soit la forme, ne peut être alloie à celui 
qui se prête ou prélèvement d’éléments de son corps ou au collet de se produit, seul 
peut intervenir le cat échéant, le remboursement les frais engagés selon des modalités 
fixés par décret en conseil d’état.» du code santé publique, Art 2 de la loi N° 94- 654, 
op cit.      
4 Voir l’art 511-2: « Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un 
paiement, quelle qu’en soit la forme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 
700 000 F d’amende. 
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د قیامهم بعملیة النقل أو ممارسین الطب بصفة عامة، في حالة تقاضیهم ألي أجر عن
باألعضاء وفرض عقوبات تجار إللفالمشرع الفرنسي كان صریحا في منعه  1.الزرع

فقرة ثانیة من قانون العقوبات المعدل بقانون رقم  511جنائیة وٕاداریة طبقا لنص المادة 
فقرة ثانیة من  674وكذلك المادة  2. الخاص باحترام جسد اإلنسان 1994لسنة  653

عقوبة الحبس لمدة سبع ال حیث جعل 1994لسنة  654قانون الصحة المعدل بقانون رقم 
  . فرنك فرنسي 700 000 سنوات وغرامة مالیة تقدر ب 

كما نص في نفس المادة على عقوبة أعمال الوساطة سواء كان موضوعها الحصول على 
حد أعضاءه نظیر مقابل مادي وأوجب أعضو لمصلحة المتلقي أو دفع الغیر للتنازل عن 

  . أیضا تطبیق العقوبة في حالة الحصول على العضو من خارج األراضي الفرنسیة
                                                                                                                                                                                          
Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entre mise pour favoriser l’obtention 
d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du 
corps d’autrui. 
Les mêmes peines sont applicables dans le cas ou l’organe obtenu dans les conditions 
prévues au premier alinéa provient d’un pays étranger.  » La loi N° 94-653 du 29 Juillet  
relative au respect du corps humain 1994, op cit.       

بنقل األعضاء  بمخالفة مجانیة التبرع لیس فقط العقوبات الخاصة حیث أورد المشرع التركي وهو ماذهب إلیه   1
من قانون رقم  15المادة  نص في شریة أو األنسجةوٕانما كل من یقوم بالنقل أو التخزین أو الزرع األعضاء الب البشریة
إلى  50.000,00حددها من سنتین إلى أربع سنوات وبغرامة مالیة من و 1979  ماي 29الصادر ب  2238

 :بقوله تركي 100.000,00
« Celui qui prélève, conserve, greffe et transplante des organes et tissus d’une manière 
non conforme aux dispositions de cette loi, celui qui achète ou vend de tels organes et 
tissus ,celui qui sert d’intermédiaire lors l’achat et de la vente ou qui en fait la 
commission ,est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans ,si le délit ne 
nécessite pas une peine plus lourde ,et d’une peine d’amende lourde de 50.000 à 
100 000 livre turques . » voir la loi N° 2238 du 29 mai 1979 sur le prélèvement , la 

conservation et la transplantation d’organes et de tissus .Voir Mohamed Salah ben 
Ammar, ISLAM et transplantation d’organes ,op cit ,p205  
2 Art 671-17 de CSP : « aucune rémunération de l’acte ne peut être perçue par les 
patriciens effectue au des transplantations d’organe au titre de ces activités. » 
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العقوبتین معا  علىفقرة ثانیة  511المادة في  والجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي نص 
   .1بمعنى أن المحكمة الجنائیة ال تملك الحكم بإحداهما دون األخرى ،الحبس والغرامة

ر االتجار حظوجل التشریعات العربیة تؤكد على ضرورة احترام مبدأ مجانیة التبرع و 
ه في حالة مخالفة ذلك منها باألعضاء البشریة وقیام المسؤولیة الجنائیة للطبیب أو لغیر 

المشرع القطري الذي خص مادة واحدة في حالة مخالفة كل الضوابط القانونیة الخاصة 
من قانون تنظیم نقل وزراعة األعضاء  12بعملیات نقل األعضاء وزراعتها وهي المادة 

 البشریة حیث تدرجت العقوبة بین الحبس والغرامة وسحب ترخیص مزاولة المهنة وقد سبق
 1986لسنة  85ذكر ذلك في حالة تخلف شرط الرضا والتشریع العراقي في القانون رقم 

الخاص بقانون عملیات زرع األعضاء البشریة وأكد في مادته الثالثة على حظر بیع أو 
شراء األعضاء البشریة مهما كانت الطریقة أو الوسیلة ویعتبر الطبیب االختصاصي 

بالعملیة مع علمه بذلك والعقوبة المقررة هي الحبس  قیامةجنائیا في حالة  مسئوال
  2.باإلضافة إلى العقوبات المالیة

  .الجزائري القانونفي : الفرع الثاني
نص المشرع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة والغربیة على مبدأ مجانیة التبرع      

ى ضرورة أن یكون من قانون حمایة الصحة وترقیتها حیث أكد عل 161في نص المادة 
االنتزاع ألغراض عالجیة أو تشخیصیة ولیس موضوع معاملة مالیة، حیث طرحت عدة 
تساؤالت في حالة شخص ما باع كلیته لشخص آخر فما هو موقف الطبیب؟ هل یجري 
العملیة أم یمتنع عنها في حالة علمه بذلك؟ وما هي المسؤولیة الجنائیة الواقعة علیه في 

یعاقب بجریمة االمتناع عن تقدیم مساعدة لشخصه في حالة خطر أم هذه الحالة؟ هل 
یقوم بالعملیة ومن ثم الترویج بیع وشراء األعضاء البشریة وغیرها من اإلشكالیات التي 

                                                            
 140. المرجع السابق، ص :وح الحماميتعمر أبو الف     1

  .181، ص  السابق المرجع :عمر أبو الفتوح الحمامي   2
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یتم العقوبات و  وجاء الحل من خالل التعدیل الجدید لقانون 1.؟طرحت في هذا الموضوع
المسؤولیة  قیام مجالللعقوبات المقررة في حالة مخالفة مبدأ مجانیة التبرع و  التعرض

  . الجنائیة للطبیب
  :حالة الحصول على عضو من شخص مقابل منفعة مالیة- أوال

على معاقبة من قانون العقوبات  162مكرر  303المشرع الجزائري نص في المادة      
مقابل منفعة قد تكون مالیة أو أیة كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه 

وسع من نطاق  فالمشرع "كل من یحصل" :فالنص جاء عاما لقوله. أخرى منفعة
وفقا لهذا النص المنقول إلیه، المنقول منه، الطبیب الذي  مسئوالالمسؤولیة الجنائیة فیعد 

الفرنسي فقرة ثانیة من القانون  511قام بعملیة النقل والزرع وهي شبیهة بنص المادة 
 أو من یقوموأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة على معاقبة الوسیط . السالف الذكر

فیمكن أن یكون . عملیة الحصول على عضو من جسم شخصبقیام التشجیع أو تسهیل 
تتم  الوسیط طبیبا أو شخص عادي ولعله أفرد هذه الفقرة ألنه في الغالب هذه العملیات

 والعقوبة المقررة للوسیط  .المتلقي للعضو البشري عن طریق وسیط بین المتبرع بالعضو و 
سنوات  10ثالثة سنوات إلى  من هي الحبسأو من یقوم بالتشجیع على هذه الجریمة 

ومن خالل هذه المادة المشرع  .3دج 1000.000دج إلى 300.000وبغرامة من
وشدد المشرع الجزائري جعل نفس العقوبة مخصصة للجاني األصلي أو الشریك فیها 

                                                            
، الكتاب الثاني، دار 1جنقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة،  :مروك نصر الدین  1

  .15صهومة، الجزائر، 
عشر سنوات وبغرامة یعاقب بالحبس من ثالث سنوات إلى " : من ق ع السالف الذكر 16مكرر  303نص المادة  2

دج كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو  1000.000دج إلى  300.000من 
  ".أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

توسط قصد تشجیع أو یتطبق نفس العقوبة على كل من : " من ق ع السالف الذكر فقرة ثانیة 16مكرر  303المادة   3
  ".لى عضو من جسم شخص آخرتسهیل الحصول ع



.نقل وزرع األعضاء البشریة عملیات الجرائم الطبیة في مجال:  ل الثانيالفص  
  

269 
 

حمایة منه ألطراف  من قانون العقوبات 201مكرر 303الجزائري العقوبة في نص المادة 
عملیات نقل األعضاء وزراعتها في ظروف معینة وهي حالة استغالل القصر أو 

فهنا تقع المسؤولیة الجنائیة على معیبة اقین ذهنیا بمعنى من لدیهم إرادة األشخاص المع
  .من یقوم باستغاللهم

كالطبیب ونفس األمر بالنسبة لألشخاص التي تسهل لهم وظیفتهم أو مهنتهم القیام بذلك  
 وكذابمستشفى مرخص لها القیام بهذا النوع من العملیات  ینالعاملأو مساعدي األطباء 

حمل السالح أو التهدید باستعماله أو إذا مع  من قبل عدة أشخاص الجریمة ارتكبتإذا 
وفي كل . من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو عابرة للحدود الوطنیة الجریمة ارتكبت

سنة  20سنوات إلى  10الحاالت تقع المسؤولیة الجنائیة وتوقع العقوبة بالحبس من 
  .دج 2000.000دج إلى  1000.000وبغرامة من 

 :حالة القیام بانتزاع أنسجة أو خالیا بشریة مقابل منفعة مالیة -ثانیا 
 البشري لم یعط المشرع الجزائري في مجال نقل األعضاء البشریة أهمیة فقط للعضو    

مكرر  303وٕانما اهتم أیضا باألنسجة والخالیا البشریة وجاء النص صریحا في المادة 

                                                            
مكرر  303یعاقب على الجرائم المنصوص علیها في المادتین :" من ق ع السالف الذكر 20 مكرر 303المادة   1
دج إذا  1500.000دج إلى  500.000سنة وبغرامة من  15سنوات إلى  5بالحبس من  19مكرر  303و 18

  :ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف اآلتیة
 .انت الضحیة قاصرا أم شخصا مصابا بإعاقة ذهنیةإذا ك -
 .إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة -
 .إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السالح أو التهدید باستعماله -
 .منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة إجرامیةإذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة  -

دج على ارتكاب الجرائم  2000.000دج إلى  1000.000سنة وبغرامة من  20إلى  سنوات 10ویعاقب بالسجن من 
إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف  17مكرر  303و 16مكرر  303المنصوص علیها في المادتین 

  ".المنصوص علیها في الفقرة األولى من هذه المادة
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مثل " كل من یحصل" بدال من كلمة " كل من قام" وعبر بكلمة  1من قانون العقوبات 18
وعلى ذلك یمكن أن یكون القائم بذلك طبیبا أو ممارسا ) 16مكرر  303(المادة السابقة 

للطب ألنه ال یقوم بانتزاع نسیج أو خلیة أو جمع مواد من جسم شخص إذا لم یكن طبیبا 
تعقیدات فتقع علیه المسؤولیة الجنائیة  أو عالما بمهنة الطب والعملیة تحتوي على عدة

دج إلى  100.000سنوات وغرامة من  5والعقوبة المقررة هي الحبس من سنة إلى 
دج على أن توقع نفس العقوبة على من یتوسط بمقابل لتسهیل الحصول على  500.000

 في 20مكرر  303وبالنسبة لتشدید العقوبة فقد نصت المادة . تلك األشیاء لشخص آخر
سنة  15سنوات إلى  5حال توافر الظروف السالفة الذكر حیث تكون العقوبة الحبس من 

وفي كل الحالتین یتم مصادرة األموال . دج 1500.000دج إلى  500.000وبغرامة من 
والمشرع  . مع األخذ بعین االعتبار الغیر حسن النیة 2علیها غیر المشروعة المتحصل

ویشمل من الناحیة الطبیة أي عضو أو  "إنسانن جسم مواد م "أضاف عبارة الجزائري 
   3.نسیج أو خلیة بشریة فالمصطلح عام یضم كل المعاني

  :مساءلة الشخص المعنوي جنائیا -ثالثا
 في المستشفیات والمؤسسات  البشریة االتجار باألعضاء غالبا ما تمارس عملیات      

  .فتقع علیها أیضا المسؤولیة الجنائیةالعاملة في مجال نقل األعضاء وزراعتها الصحیة 
متى ثبت نه أعلى فقرة أولى من قانون الصحة  674المادة  في نصالقانون الفرنسي  و

بیع كما في  خرق للشروط والضوابط التشریعیة التي تحكم عملیات نقل األعضاء وزرعها
إما الغرامة المالیة وسحب التراخیص أو اإللغاء فتكون العقوبة  أو شراء األعضاء البشریة
                                                            

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من : " من ق ع السالف الذكر 18مكرر 303نص المادة   1
بانتزاع أنسجة أو خالیا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع  دج كل من قام 500.000دج إلى  100.000

  ".   مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها
ائیة في حالة اإلدانة بالجرائم المنصوص تأمر الجهة القض:  "من ق ع السالف الذكر 28مكرر  303نص المادة   2

علیها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها واألموال المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة مع مراعاة 
  ".الغیر حسن النیة

  .30 المرجع السابق ،ص :زهدور أشواق   3
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والوقف النهائي عن ممارسة النشاط من طرف الهیئة المشرفة حیث ال یتم سحب الرخصة 
للمؤسسة  الوقف المؤقتیتم  وفي حالة االستعجال  عذاراإال بعد مرور شهر من إرسال 

سة النشاط في حق عن ممار  الوقف النهائيب إصدار عقوبة حالة أما في االستشفائیة
  1.یتم اإلعالن عنها في الجریدة الرسمیةف المؤسسة االستشفائیة المخالفة للقانون

تقع المسؤولیة الجنائیة على الشخص المعنوي في حالة مخالفته  في التشریع الجزائريو 
للضوابط القانونیة إذا ثبت ارتكابه لجرائم االتجار المنصوص علیها في قانون العقوبات 

دون  ئري أي في حالة ارتكاب جریمة استئصال أعضاء أو أنسجة أو خالیا بشریةالجزا
  .بهذه المؤسسة االستشفائیة مقابل دفع مبالغ مالیة أو أیة منفعة أخرىتوافر الرضا أو 

                                                            
1 Art L-674- 1: «Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du  
fait  de celui – ci ,des prescriptions  législatives et réglementaires relatives au 
prélèvements et aux transplantation d’organe ,aux prélèvement, à la conservation et à 
l’utilisation de tissus ou de cellules du corps humain entraine le retrait temporaire ou 
définitif des autorisation prévues aux articles L671-12, L671-16 ,L 672-7 , L 672-10 , L 
672-13 et L 673-5 . 
Le retrait de l’autorisation est également encouru  en cas de violation des prescriptions 
fixées par l’autorisation  
Le raterait ne peut intervenir qu’après  un délai d’un mois suivant une mise en demeure 
adressée par l’autorité administrative à l’établissement ou l’organisme concerné et 
précisant les griets . En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes faisant l’objet 
des activités, en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre 
conservatoire.  » 
  La décision de retrait  est publiée au journal français. »  
« En cas de retrait de l’autorisation prévue à l’article L673-5, la décision est prise après 
avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et 
du diagnostic prénatal. » Du la loi N°94—654 du 29 Juillet 1994 relative au don et à 
l’utilisation des éléments et produits du corps, op cit.    
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من قانون  فقرة ثانیة 51لتي أحالتنا إلى نص المادة ا 261مكرر  303وطبقا لنص المادة 
العقوبات مكرر التي تحدثت صراحة عن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا عن جرائم 
ارتكبت لحسابه باستغالل األجهزة والوسائل المتواجدة من طرف الممثلین الشرعیین وهذا 

  2.ال یمنع من مساءلة الشخص الطبیعي أیضا سواء كان فاعال أصلیا أو شریكا
 المستشفى  العقوبة المفروضة على ري لم یفصل في أمروالمالحظ أن المشرع الجزائ 

المنع من القیام بهذه  أو مرخص لها القیام بهذه العملیات من أجل سحب الرخصغیر ال
 العملیات نهائیا أو غلق المؤسسة ألن هذه الجرائم في األصل جاءت تحت عنوان

نیة لعملیات نقل ولیس حاالت مخالفة الضوابط القانو  "االتجار باألعضاء البشریة"
ریم خاصة بهذه العملیات في جاألعضاء البشریة وزرعها لذلك حبذا لو تأتي نصوص ت

  . القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات یخالفقانون الصحة بما ال 
ن قانون العقوبات تطبق م كررم 18لمادة ص انل طبقاالقواعد العامة  إلىمن ثم بالرجوع 

غرامة من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى العلى الشخص المعنوي في مواد الجنایات 
، باإلضافة إلى العقوبات التكمیلیة فیمكن حل هذه 3للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

                                                            
جزائیا عن الجرائم  مسئوالیكون الشخص المعنوي :" السالف الذكر  من ق ع 26مكرر  303مادة  النص    1

  .من هذا القانون  51المنصوص علیها في هذا القسم ، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 
  ." مكرر من هذا القانون  18وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة 

إن المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبیعي :" مكرر فقرة ثانیة   51نص المادة    2
  .من ق ع  السالف الذكر . " كفاعل اصلي أو كشریك في نفس األفعال 

مواد العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في : " السالف الذكر  من ق ع مكرر فقرة أولى 18المادة نص   3
  :الجنایات هي

مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون ) 5(إلى خمس) 1(الغرامة التي تساوي مرة  -1
 .الذي یعاقب على الجریمة

 :واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة اآلتیة -2
 .حل الشخص الطبیعي -
 .غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس سنوات -
 .اإلقصاء من الصفقات العمومیة لمدة ال تتجاوز خمس سنوات -
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سنوات، المنع من ممارسة  5غلق المؤسسة أو فروعها لمدة أو المؤسسة االستشفائیة 
سنوات، مصادرة الوسائل المستعملة أثناء  5المهني أو االجتماعي لمدة ال تتجاوز النشاط 

سنوات على أن  5ارتكاب الفعل المجرم، الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة ال تتجاوز 
الجریمة أو الذي ارتكبت  إلى موضوع الحراسة ینصب على ممارسة النشاط الذي أدى

فیم  .ادة خاصة بمعاقبة الشخص المعنوي بصفة عامةوطبعا هذه الم الجریمة بمناسبته
یخص مصادرة الوسائل المستعملة واألموال المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة فقد 

       1.من قانون العقوبات مع مراعاة الغیر حسن النیة  28مكرر  303نصت المادة 
  .أحكام مشتركة: الفرع الثالث 

 باألعضاءاثر تعدیل قانون العقوبات في النصوص القانونیة المجرمة لجرائم االتجار     
 على عقوبات  الوقایة من هذه الجرائم نص لتفعیل المشرع الجزائري حرصا منو  البشریة

بالنسبة  الحكم بالعقوبة التكمیلیةو ) أوال(االستفادة من الظروف المخففة  عدم تتدرج بین
و  شدد العقوبة في حالة ) ثالثا(و شجع التبلیغ عن هذه الجرائم  )ثانیا( للشخص الطبیعي

  ).رابعا(ارتكاب هذه الجرائم من قبل أجانب 
          .عدم االستفادة من الظروف المخففة : أوال 

وحمایة منه لكرامة اإلنسان   المشرع الجزائري رغبة منه في الحد من هذه الجرائم  إن    
جعل الشخص المدان محروما من التمتع بالظروف ومن ثم حمایة لجمیع أعضائه 

                                                                                                                                                                                          
 5المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا لمدة ال تتجاوز  -

 .سنوات
 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -
 .نشر وتعلیق حكم اإلدانة -
 سنوات وتنصیب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى  5سة القضائیة لمدة ال تتجاوز الوضع تحت الحرا -
  .الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته -

تأمر الجهة القضائیة في حالة اإلدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القسم :"  28مكرر  303نص المادة   1
ارتكابها واألموال المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة مع مراعاة حقوق الغیر حسن بمصادرة الوسائل المستعملة في 

  . من ق ع السالف الذكر  ."النیة 
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التي ترك وهي الظروف   1من قانون العقوبات 53المنصوص علیها في المادة  المخففة
المشرع أمر تحدیدها لفطنة القاضي وخبرته تبعا لظروف الجریمة وأحوال المجرم وعلى 

  .حترام الحدود التي وضعها المشرع  لتخفیف العقوبة القاضي ا
مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالفترة األمنیة  60باإلضافة إلى تطبیق أحكام المادة 

المقصود بها حرمان المحكوم علیه في هذه الجرائم من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق 
مفتوحة وٕاجازات الخروج والحریة العقوبة والوضع في الو رشات الخارجیة أو البیئة ال

من قانون  29مكرر  303النصفیة واإلفراج المشروط  تبعا لما جاء في المادة 
    2.العقوبات

  . الحكم بالعقوبة التكمیلیة: ثانیا 
باإلضافة إلى العقوبة األصلیة لجریمة االتجار عموما یجوز الحكم أیضا على     

التكمیلیة المنصوص علیها في المادة التاسعة من قانون الشخص الطبیعي بأحد العقوبات 
الحجر القانوني ، : والعقوبات التكمیلیة هي  22مكرر  303العقوبات طبقا لنص المادة 

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة ، تحدید اإلقامة ،منع من اإلقامة ، 
من ممارسة نشاط أو مهنة ، إغالق المؤسسة ، المصادرة الجزئیة لألموال ، المنع المؤقت 

اإلقصاء من الصفقات العمومیة ، الحظر من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع  

                                                            
یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضى بإدانته  :" 53نص المادة   1

  : وتقررت بظروف مخففة وذلك إلى حد 
  .ا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي اإلعدام عشر سنوات سجنا إذ-1
 .خمس سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة في السجن المؤبد -2
 ثالثة سنوات حبسا ، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة  -3
." ة هي السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات سنة واحدة حبسا ، إذا كانت العقوبة المقررة للجنای -4

  .        ع السالف الذكر.من ق
مكرر المتعلقة بالفترة األمنیة على الجرائم المنصوص علیها  60تطبق أحكام المادة : "  29مكرر  303نص المادة   2

  .ع السالف الذكر .من ق ."في هذا القسم 
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تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة ، سحب 
  1.جواز السفر ، نشر أو تعلیق حكم أو قرار اإلدانة 

  .عن  الجریمة  لتبلیغحالة ا: ثالثا   
، الحالة  24 مكرر 303المادة  نص میز المشرع الجزائري بین حالتین  بمقتضى   

قبل االتجار  عن جرائمالقضائیة  أو اإلداریةالسلطات  غمن یقوم بتبلی إعفاء األولى ،
العقوبة إلى النصف إذا تم  خفض والحالة الثانیة عند الشروع فیها أو التنفیذالبدء في 

اإلبالغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها و قبل تحریك الدعوى العمومیة أو إذا 
 وهنا حرصا من المشرع  2.س الجریمة فن من توقیف الفاعل األصلي أو الشركاء في نمكّ 

ن معظم الجرائم تتم في على تشجیع من یتراجع عن ارتكاب الفعل المجرم وألالجزائري 
الخفاء وتحدث أثارها بعد االتصاالت واللقاءات بین المتلقي والمعطي وفي بعض األحیان 

بین الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص  المشرع ساوىولخطورة هذه الجرائم .  الوسیط 
   3.علیها في هذا القسم مع الجریمة التامة من حیث العقوبة 

  
  
  
  

                                                            
تطبق على الشخص الطبیعي المحكوم علیه الرتكابه جریمة منصوص علیها في : "  22مكرر  303نص المادة     1

ع السالف .من ق." من هذا القانون  9من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة  أكثر أوهذا القسم ، عقوبة 
  . الذكر 

رة كل من یبلغ السلطات اإلداریة و القضائیة عن جریمة یعفى من العقوبة المقر : " 24مكرر  303نص المادة   2
  .االتجار باألعضاء قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها 

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم اإلبالغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها وقبل تحریك الدعوى العمومیة أو 
من ق ع السالف ." اف الفاعل األصلي أو الشركاء في نفس الجریمةإذا أمكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیق

  .الذكر 
یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة "  :27مكرر  303نص المادة    3

  .من ق ع السالف الذكر ." المقررة للجریمة التامة 
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  :التجار من طرف أجنبي ارتكاب جریمة ا:رابعا 
ي حال ارتكابها من طرف الجریمة نص فخطورة هذه سعیا من المشرع الجزائري لتبیان    

سنوات على األكثر  10من اإلقامة في التراب الوطني إما نهائیا أو لمدة حرمانه أجنبي ، 
    1. 23مكرر 303طبقا لنص المادة 

البشریة من جثت  األعضاء وزرع نقلجرائم الطبیة في عملیات ال :مبحث الثانيال
      .المتوفین

نقل األعضاء البشریة من جثث المتوفین یطرح مشاكل ال تقل أهمیة عن النوع  إن     
ویثور اإلشكال في حال عدم التأكد من  -أي فیما بین األحیاء-األول من هذه العملیات 

وفاة الشخص المراد نزع العضو منه أو حین نزع أجهزة اإلنعاش الصناعي لشخص على 
ه، ناهیك عن عدم احترام الضوابط القانونیة لنقل قید الحیاة أو لمریض میئوس من شفائ

   2.األعضاء البشریة من جثث المتوفین
ولعل محور الخالف هو عدم تحدید معیار دقیق للحظة الوفاة، فثار خالف حول حالة 

أنصار الموت الدماغي اعتبروا هذا ف المریض الذي توقف دماغه دون األعضاء األخرى
أجهزة اإلنعاش الصناعي وعارض ذلك معارضي  الشخص میتا من ثم وجب إیقاف

الموت الدماغي وأجازوا رفع أجهزة اإلنعاش الصناعي عند تشخیص موت الدماغ للتأكد 
من توقف القلب والدورة الدمویة لتطبق علیه أحكام المیت وهناك رأي آخر ذهب إلى عدم 

                                                            
الجرائم  إحدىحكم علیه بسبب  أجنبيتقضي الجهة القضائیة المختصة بمنع :"  23مكرر  303نص المادة   1

من ق ع  ." األكثرسنوات على  10لمدة  أو نهائیا إمافي التراب الوطني  اإلقامةالمنصوص علیها في هذا القسم ، من 
  . السالف الذكر

أن  1968ومن القضایا التي طرحت في والیة فرجینیا سنة  لها المتمثلة في تخلف الرضا، المجانیة وسبق التطرق  2
یعاني من نقص تام في وظائف القلب وفي نفس الوقت دخل المستشفى المتواجد فیها مریض في األربعین  كانشخصا 

عصبي واخضع لإلعاشة التقنیة لالستئصال منه من عمره كان ضحیة حادث سیر خلف له أضرار جسیمة في جهازه ال
ولم ینتبه احد أن في أوراقه عنوان بیت أخ له یجب استئذانه وهذا یعزز المركز القانوني ألخ هذا المتوفى لمسائلة 
الفریق الطبي عن وضع حد لحیاة شقیقه واستئصال قلبه وكلیته وهو ما یزال حیا لوال أن المحكمة استحضرت معیار 

انظر . ماغ الن قانون فرجینیا یتبناه وان جهاز قیاس ذبذبات الدماغ كان قد رسمه وبالتالي ال مجال للشك موت الد
 .  157المرجع السابق ، ص  :جاء ناجي مكاوي ر 
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من ثم فإن  1.إیقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي حتى یصبح الشخص غیر قابل لإلنعاش
تحدید المسؤولیة الجنائیة للطبیب في الجرائم الناشئة عن سوء استخدام أجهزة اإلنعاش 
الصناعي وعن عدم احترام تحدید لحظة الوفاة أمر صعب نظرا الختالف معاییر تحدید 

 ) المطلب األول(  لحظة الوفاة فالمسألة طبیة وال یمكن للقانون لوحده تحدید ذلك
وٕاشكالیة لجرائم الطبیة الناشئة عن سوء استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي ا إلى باإلضافة

 ).المطلب الثالث( وجریمة إفشاء السر الطبي )ثانيالمطلب ال( الموت الرحیم 
  .لحظة الوفاة بین الطب والقانون : المطلب األول 

لــم یكــن تشــخیص المــوت مــن قبــل بــاألمر العســیر فبمجــرد توقــف القلــب والــدورة الدمویــة      
 Des(والرئتین عن التنفس یتم اإلعالن عن الوفاة لكن بظهور وسائل اإلنعاش االصطناعي 

appareils de réanimation. ( وتطــور عملیــات نقــل األعضــاء البشــریة واالســتفادة مــن
  ) الفرع الثاني(ورجال القانون ) الفرع األول(الطب بین رجال  جثت المتوفین ظهر الخالف

                                          .أهمیة لحظة الوفاة في الممارسات الطبیة:الفرع األول 

جثت  إن تحدید لحظة الوفاة أمر ضروري السیما في مجال نقل األعضاء من      
ألنه من الناحیة  المناسب مثل القلب أو قرنیة العین ستفادة بالعضو في الوقتلالالمتوفین 

الفنیة تتوقف صالحیة العضو على سریان الحیاة في األنسجة والخالیا المكونة له ویتحقق 
                                  . یزال في أجسادهم بعض عالمات الحیاةالأشخاص ذلك عند 

جسم اإلنسان تعم بالحیاة لصالح نقلها ونفس  واألطباء من مصلحتهم دوما إبقاء أعضاء
الشيء بالنسبة للممارسات الطبیة األخرى كما هو الحال في إجراء التجارب الطبیة 
والدراسات على الجسم البشري واستخدام الخالیا واألنسجة في الصناعات البیولوجیة 

سببها وال یحدد الوسائل والقانون یترك لألطباء سلطة التحقیق من تاریخ الوفاة و  2.المختلفة

                                                            
  .  123- 122ص  السابق،المرجع  :إبراهیمالجندي صادق   1

  .47-46،ص  المرجع السابق:مهند صالح أحمد فتحي العزة 2
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لة الموت تخص الجماعة فمن الضروري أوهناك من ذهب إلى أن مس1.المعتمدة في التحقیق
لیتم وضع تشریع یجتمع فیه الضمیر االجتماعي واإلنساني و إشراك العامة أو البرلمان 
تحقیق النجاح في  وفي إنقاذ الكثیر من المرضى  أمام الرغبةو  2.االعتبارات الطبیة والقانونیة

بد من الوقوف برهة أمام تحدید لحظة الوفاة  علمي فالالممارسات الطبیة والتوجه نحو سبق 
  .ووضع تعریف طبي العتبارهم أهل االختصاص في إطار قانوني

  .أهمیة لحظة الوفاة بمبادئ قانونیة:الفرع الثاني
نوع من   هیرى جانب من فقه رجال القانون أن ترك تحدید لحظة الوفاة لألطباء فی      

المجازفة ، ألن الكثیر من األطباء یسعون نحو تحقیق سبق علمي في مجال نقل وزراعة 
األعضاء مما یؤدي إلى التوسیع في مجال تحدید لحظة الوفاة ونكون بصدد جرائم ماسة 

بالحیاة كالقتل العمدي، لذلك البد من وضع  جرائم ماسة عمدي أوبسالمة الجسد كالجرح ال
  .تعریف قانوني

لكن البعض منهم ذهب إلى أن تحدید لحظة الوفاة البد أن تترك لألطباء مع وضع قواعد   
استرشادیة من قبل القانون دون الدخول في تفاصیل فنیة،  بمعنى یتولى القانون تنظیم 

   .3ثة أو یكتفي بتنظیمها ضمن الئحة أو قرار وزاريالممارسات الطبیة المستحد
في حین ذهب البعض إلى أنه ال یمكن إفساح المجال على نحو مطلق لألطباء الذین قد 
تختلف المعاییر والضوابط التي یتبنونها تبعا الختالف أهدافهم، فالرغبة في سحب أجهزة 

جراء عملیة نقل وزراعة جل االستفادة ببعض أجزاء الجسم إلأاإلنعاش الصناعي من 
تشكل جمیعها باعثا یدفعه إلى تبني  ، یمكن أناألعضاء أو القیام ببعض التجارب الطبیة

معیار مرن في تقریره للوفاة األمر المستجوب تدخل المشرع لوضع تعریف قانوني دقیق 

                                                            
  .260المرجع السابق ، ص  :سمیره عاید الدایات  1
 .171ص :نفس المرجع  2
  .148المرجع السابق ص  :مهند صالح احمد فتحي العزة 3
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سیستقر  منظما لإلجراءات ووسائل التثبت من تحققه مستندا في ذلك إلى القواعد العلمیة وما
  1.علیه أغلبیة خبراء الطب 

لة تحدید لحظة الوفاة ودخول أوطرح إشكال حول الحد الذي یتوقف عنده القانون في مس
نطاق القواعد العلمیة المتخصصة والواقع أن المشرع وهو بصدد وضع تعریف قانوني 

وما یستخلص ضرورة   2.للموت إنما یشكل الرأي العلمي لخبراء الطب مسنده الرئیسي
معیار دقیق من الناحیة الطبیة والقانونیة حتى ال یكون هناك تالعب بأعضاء جسم تبني 

  .اإلنسان
  .سوء استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعيالجرائم الناشئة عن : الثانيالمطلب 

 یقتصر ارتكاب الجرائم الطبیة في حال سوء استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي       
التعجیل من وفاة الشخص لغرض الحصول على منفعة مالیة أو الحصول على أكبر عدد 

مع النماذج ة هذا النوع من الجرائم یكاد یصعب مطابقو ممكن من األعضاء البشریة 
 2009لجزائري بالرغم من التعدیل الجدید لسنة ا قانون العقوباتالعقابیة الموجودة في 

ط باالتجار باألعضاء البشریة وعقاب الجناة في حال لقانون العقوبات الذي اكتفى فق
  .الرضا أو مجانیة التبرع يتخلف شرط

من قانون الصحة وترقیتها فإن كل خطأ مهني یرتكبه الطبیب  2393 وتبعا لنص المادة  
أو ممارسي الصحة بصفة عامة یوجب الرجوع إلى نصوص قانون العقوبات في مادتیه 

                                                            
 .148ص  :نفس المرجع  1
 .51ص : نفسه المرجع 2

من قانون العقوبات أي  289-288یتابع طبقا ألحكام المادتین : "  من ق ح ت السالف الذكر 239نص المادة    3
طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي على كل تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه خالل ممارسة مهامه أو  

عرض بمناسبة القیام بمهام ویلحق ضررا بالسالمة البدنیة ألحد األشخاص أو بصحتهن أو یحدث له عجزا مستدیما أو ی
  ." حیاته للخطر أو یتسبب في وفاته
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وعلیه سیتم معالجة حالة  ن عن القتل الخطأ والجرح الخطأاللتان تعاقبا 2892و 2881
 اإلنعاش الصناعي والقتل الرحیم  )الفرع األول(سوء استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي 

 .)الفرع الثاني(
  .سوء استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي: لفرع األولا

من المعلوم أن الطبیب ال یسأل جنائیا في حال امتناعه عن تركیب أجهزة اإلنعاش      
 الصناعي وٕایقافها عن العمل لمریض تم التأكد من وفاته وما یبرر ذلك انعدام محل

إنسان حي  الجریمة فال یمكن مساءلة الطبیب عن جریمة قتل ألنها تتطلب وجود
  3.باإلضافة إلى انعدام القصد الجنائي

كما ال یسأل الطبیب جنائیا في حالة عدم رفع أجهزة اإلنعاش الصناعي عن المریض  
بعد ثبوت وفاته إذا كان الهدف مشروعا وهو الحفاظ على أنسجة وخالیا الجسم حیة كي 

لكن یسأل  4.لبشریةیستفید منها آخرون متى توافرت الضوابط الخاصة بنقل األعضاء ا
فمتى تثبت المسؤولیة الجنائیة  جنائیا في حالة االستخدام غیر مشروع لهذه األجهزة
  .للطبیب في هذا المجال وما هي العقوبات المقررة لذلك؟

  .جریمة االمتناع عن تقدیم مساعدة للغیر: أوال
من المعلوم أن الجرائم العمدیة تنقسم إلى جرائم ایجابیة یتكون ركنها المادي من فعل    

لبیة یتخذ الركن المادي فیها صورة االمتناع وتحقیق سجرائم و ایجابي كالسرقة والقتل 
                                                            

كل من قتل خطا أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم :" من ق ع السالف الذكر 288نص المادة     1
إلى   1000انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته األنظمة یعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

  ." دینار 20.000
إذا نتج عن الرعونة أو عدم االحتیاط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى :" من ق ع السالف الذكر 289نص المادة   2

إلى  500العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثالثة اشهر فیعاقب الجاني بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 
  ." دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین 15.000

  
  .123-122مد طه، المرجع السابق، ص محمد أح   3

یومي  تدریست كریمة، تحدید لحظة الوفاة والمسؤولیة الجنائیة للطبیب، الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة،  4
  .08جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، ، ص  ،2008جانفي  24- 23
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 نتیجة ایجابیة عن هذا االمتناع وتندرج  تحت هذا النوع الجریمة المنصوص علیها في
خمس  إلىیعاقب بالحبس من ثالثة اشهر ":بقولها  نون العقوباتمن قا 182 المادة

هاتین العقوبتین كل من یستطیع  بإحدى أو دج 15.000 إلى 500بغرامة من سنوات و 
أو على الغیر أن یمنع وقوع فعل موصوف بأنه  طورة علیهخبفعل مباشر منه وبغیر 

عن القیام بذلك ، بغیر إخالل  امتنعجنایة أو وقوع جنحة ضد سالمة جسم اإلنسان أو 
  ".في هذه الحالة بتوقیع عقوبات اشد ینص عنها هذا القانون أو القوانین الخاصة

شخص في حالة  إلىنفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة ویعاقب بالعقوبات 
اإلغاثة له وذلك دون أن بطلب  منه أو بعمل مباشر إلیهتقدیمها  إمكانهخطر كان في 

  1.والمعنوي المادي ركنهاوتتحقق هذه الجریمة بتوافر ." خطورة علیه أو الغیر  تكون
  :                                                                           المادي الركن-ا

یتحقق بوجود شخص في حالة خطر وال یشترط جسامة معنیة في الخطر وٕانما یكون     
وتقع جریمة  2.ةباشر م و خطر جاد وثابتا وحقیقیا یقتضي ضرورة التدخل في الحال

االمتناع عن تقدیم المساعدة في المجال الطبي بمجرد إخالل الطبیب بااللتزام بقواعد 
  3.ن من شأن تدخله إنقاذ المریضفال یشترط أن یكو المهنة الطبیة 

  :الركن المعنوي-ب
یتمثل بتوافر العلم واإلرادة أي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم مع علمه      

بمعنى یكون عالما بوجود شخص في حال خطر ویمتنع عمدا  .القانونیةبتوافر أركانها 
                                                            

1Le délit de non-assistance à personne en danger : En France l’article 223-6 du 
Nouveau code pénal français est d’application générale et  concerne tous les citoyens. 
Mais il s’adresse plus particulièrement aux médecins en raison de la nature de même de 
ses fonctions  en l’article 7 : « tout médecin qui se trouve en présence d’un malade, 
d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou blessé est en péril, doit lui porter 
assistance qu’il reçoit les soins nécessaires. » Leila BEN SEDRINE, op cit, P136.          

  .94، ص2006الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  :منصور رحماني   2
  .343ص المرجع السابق ، ، 1ج :مروك نصر الدین  3
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عن تقدیم المساعدة له، فامتناع الطبیب عن تركیب األجهزة أو ترك المریض بدون 
عن جسمه وقبل موت خالیا المخ یتسبب  اإلنعاش الصناعي مساعدة بعد إغالق أجهزة

 1 .في موته موتا حقیقیا من ثم یسأل جنائیا عن جریمة االمتناع عن تقدیم المساعدة
وذهب الفقه المصري إلى أن الطبیب یسأل جنائیا عن جریمة قتل عمد بطریق االمتناع 

مة االمتناع تقدیم مساعدة للغیر وفاة المریض بینما یسأل عن جریلمتى نجم عن امتناعه 
شفت الواقعة قبل وفاة المریض تكاعن تقدیم مساعدة لمریض في حالة خطر وذلك متى 

    2.واستدرك الموقف بتركیب أجهزة اإلنعاش الصناعي
  .العقوبة: ثانیا

من قانون العقوبات فالعقوبة المقررة هي الحبس من ثالثة أشهر  182وفقا لنص المادة   
  3.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 15000إلى  500إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

  .والقتل الرحیم ناعيطصاالإیقاف أجهزة اإلنعاش : الفرع الثاني
في األوساط الفقهیة القانونیة والدینیة  جدالأثارت مسألة القتل الرحم أو القتل شفقة     

تعجیل إحداث وفاة للمرضى المیئوس من شفائهم وله عدة وردت عدة تعاریف من بینها و 
                    4.مسمیات مختلفة كالموت شفقة، الموت رحمة أو تهوین الموت

                                                            
ونشیر إلى انه البد من اكتمال عناصر الجریمة وٕاال ال مجال للمسائلة الجنائیة وهو ما  344ص  :نفس المرجع  1

تردد أب الضحیة عن إدخال ابنته ووضعها تحت المراقبة الطبیة ومتابعة العالج حدث في قضیة تتلخص وقائعها في 
قرار بتاریخ  128892ملف رقم  .ومنع الطبیب من مباشرة العالج یعني عدم اكتمال العنصرین المادي والمعنوي 

مة للطباعة الخطأ الطبي والخطا العالجي في المستشفیات العامة ، دار هو : انظر طاهري حسین  26/12/1995
        . 359،ص 2002والنشر ،الجزائر ،

  .09المرجع السابق، ص  :تدریست كریمة  2
  .ق ع السالف الذكر من  182نص المادة   3
ویعني الموت .  77المرجع السابق ، ص :ومحمود احمد طه . 79المرجع السابق ، ص  :منصور عمر المعایطة   4

 :الرحیم أیضا
Le mot « euthanasie» est formé à partir de deux termes : « thanatos », qui veut dire 
« mort » et « eu »  qui signifie «  bien » .L ‘euthanasie veut dire alors «  bonne mort  » 
mort douce, une mort qui est une noble fin .Il s’agie plus précisément d’une mort 
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آالمه المبرحة  إنهاء حیاة المریض میؤوس من شفائه طبیا للحد من: "  أیضا ویقصد به
وسواء قام  عنه وغیر المحتملة بناء على طلبه الصریح أو الضمني أو طلب من ینوب

الموت الرحیم الذي : " ویعرف أیضا ."بتنفیذه الطبیب أو شخص آخر بدافع الشفقة
والقتل الرحیم یختلف عن القتل بناء  1 ."یخلص مریضا ال یرجى شفاؤه من آالمه المبرحة

برضا المجني علیه في كون القاتل یرتكبه دون طلب أو رضاء سابق على على طلب أو 
الفعل من المجني علیه بل یرتكبه من تلقاء نفسه بدافع الشفقة علیه إلراحته من اآلالم 

                                                                                                                                                                                          
provoquée par la main humaine avec l’intention d’abréger les souffrances du malades 
dans le cas ou il n’y a aucun espoirs de guérison. » Voir Leila BEN SEDRINE : Article  
l’euthanasie infraction intentionnelle et responsabilité pénale du médecin, revue 
marocaine d’administration locale et de Développement, N°83, Novembre-Décembre 
2008, les éditions  magrébines, RABATH, 2009, P134. Et Leila BEN SEDRINE , la 
responsabilité civile ,pénale et disciplinaire du médecin au Maroc ,El-maaref El- Jadida 
,RABAT ,2006,p239 .  
 Le sens d’origine, et sans aucun doute le sens exact du terme euthanasie : mort calme 
et exempte de souffrance , survenant , grâce à l’emploi de substances calmantes et 
stupéfiantes . Voir Jean Penneau , La responsabilité du médecin , op cit ,p 91.Et voir 
aussi  Les critères  de la prise de décision : C’est le degré de l’atteinte cérébrale qui 
sera déterminant ainsi que la position da la famille. l’évaluation de ce degré d’atteinte va 
nécessiter l’expertise, durant de nombreux jour .d’une triple équipe médicale composée 
de neuroréanimateurs , de neurochirurgiens et de neuroradiologies. Le personnel 
paramédical doit aussi être impliqué à ce stade .Il est particulier très important que les 
infirmier (e)s et aides soignant participent aux entretiens avec les familles. la question qui 
de pose est de peser l’intérêt respectif du patient , de sa famille et de ses proches , de 
la société , mais aussi de l’équipe soignante    et de « malade suivante  qu’elle doit 
prendre en charge . » du  loi  à l'épreuve de la neuroéthique  le cas du patient 
cérébrolésé adulte à la phase aigue .voir p .Biclet ,L.Puybasset ,I.Erny ,S .Beloucif et 
R.kerzmann  : Article : Fin de vie et euthanasie ,revue de médecine et droit ,N°106 
,janvier –février 2011 ,PARIS ,2011,p 70. 

  .122، ص  2007العقد الطبي ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  : عشعوش كریم  1
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ثم موقف المشرع الجزائري ) أوال(ویتم التعرض لموقف التشریع المقارن  1.التي حلت به 
  ).ثانیا(

  . التشریع المقارن :  أوال
ومن الدول الغربیة التي أقرته هولندا  من عدمهساد االختالف حول إباحة القتل شفقة    

یجیز لألطباء القتل شفقة مع إلزامیة إتباع مقاییس  2000حیث أصدرت تشریعا سنة 
أخالقیة وهي أن یكون المریض میئوس من شفائه وال یتحمل آالم المرض، رغبة المریض 

الطبیب لمزید من التأكد طلب رأي زمیل له في المهنة وٕاعالم في الموت شفقة وعلى 
  2.السلطات المختصة لتقریر اإلجراءات الواجب إتباعها

  :واشترط القتل شفقة سایر ذلك التشریع البریطاني حیث أجازو 
  .في النقابة الطبیة دیوالتقیلطبیب المؤهالت العلمیة أن یكون ل -
  .آالما للمریضأن یكون المرض مستعصیا ویسبب  -
  .بلوغ المریض -
 أما 3.أن یعبر المریض عن رضائه كتابة بعدم تدخل الطبیب لعالجه من مرضه -

فقرة  221عتبره بمثابة قتل معاقب علیه بنص المادة وا القتل الرحیم  منعالمشرع الفرنسي 
 منع على 20الطب نص في المادة  أخالقیاتقانون كما أن من قانون العقوبات  أولى

   4.وضع حد آلالم المریض بقتله
أقر  1976المؤتمرات والمجالس الدولیة فنجد المجلس الطبي األوربي عام  وبالرجوع إلى

الحیاة یجب أال تكون الهدف األوحد للممارسات الطبیة وٕانما یجب أن تتجه إلى :" بأن

                                                            
  .276المرجع السابق ، ص :محمد عبد الوهاب الخولي   1
  .98ص : نفس المرجع  2
  .77المرجع السابق ، ص : ومحمود احمد طه  97المرجع السابق ، ص : منصور عمر المعایطة   3

4  « Le Médecin doit s’efforcer d’apaiser les souffrances de son malade il n’a pas le droit 
de provoquer délit barrement sa mort »  
                                                           .   124، ص السابقالمرجع  :الكریم  عبدعشوش نقال عن 
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أن المرض ال  وهو ما أكدته األكادیمیة السویسریة من نفس السنة بشرط". تخفیف المعاناة
واعتبر رأي آخر إیقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي بهدف القتل شفقة جریمة  1.شفاء منه

قتل عمد وال أهمیة للباعث واستندوا إلى أن المحافظة على حیاة المریض هدف أساسي ال 
، كما أن العلم في تطور یجب الحیاد عنه وتخفیف اآلالم هدف جانبي یهدف إلیه األطباء

   2.مرض المیؤوس منه في الوقت الحالي قد یصبح له عالج في المستقبلمستمر فال
ومن المواقف القانونیة ، قرار المحكمة األمریكیة العلیا برفع أنابیب التغذیة عن تیري 
شیافوا حیث أصدرت هذه المحكمة قرار برفع أنابیب التغذیة عن تیري شیافوا  بناء على 
طلب زوجها بعد أن قرر األطباء عودة الحیاة الطبیعیة حیث كانت نتیجة إصابتها بتلف 

شیافوا دخلت في غیبوبة دماغیة بعد توقف قلبها عن النبض مؤقتا في  وكانت. في المخ 
من جراء خلل في التوازن الكیمیائي راجع إلى مشاكل في التغذیة وتعاطف معها  1990

یوم من نزع أنبوب التغذیة  13بعد  2005مارس  31أعداد كبیرة من الناس وتوفیت في 
على خلفیة هذه القضیة صوت الكونغرس سنة و  15الذي أبقاها على قید الحیاة  لمدة 

  3.األمریكي على مشروع عاجل یمنع اللجوء للموت الرحیم حتى في حال موت الدماغ 
  1993ومن المجامع الفقهیة نجد مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السابعة بجدة عام  

سألة هذه الم اعتبرو  رفض بشدة مسألة القتل شفقة 1967ماي  18 الصادر في هقرار في 
مستدلین بمثابة المنتحر  یعتبرو جریمة یعاقب علیها الطبیب والمریض المعجل لوفاته 

ِإنَُّه َال  ◌ۖ َیا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِه َوَال َتْیَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه :" بقوله تعالى
   4."َیْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ 

                                                            
  .78، ص السابق جعالمر  :محمود احمد طه  1 

  .80ص  :نفس المرجع   2
الحمایة الدولیة للحق في الحیاة ، مذكرة ماجستیر في القانون العام ،  كلیة الحقوق  والعلوم  :ش نزیهة و خرب  3

  . 2006- 2005تلمسان ،  ، السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
  .87اآلیة  :سورة یوسف   4
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وجل التشریعات العربیة لم تجز مسألة القتل الرحم أو شفقة فنجد المشرع العراقي نص في 
إن قیام الطبیب بأي عمل من شأنه إنهاء حیاة المریض : " تعلیمات السلوك المهني

لو تم برضا المریض وبناء على و للشفاء یعتبر جنایة قتل المصاب بأمراض غیر قابلة 
وهذا ما أكده المشرع السعودي في المادة الحادیة والعشرین من الالئحة التنفیذیة ". طلبه

    1.لمزاولة مهنة الطب بعدم إجازة إنهاء حیاة مریض میئوس من شفائه
  .موقف المشرع الجزائري: ثانیا 

وال عقوبة خاصة ، مرد ذلك  القتل شفقةفي التشریع الجزائري یجرم ال یوجد نص صریح 
طبقا للقواعد  إلى أن هذا النوع من القتل یأخذ بباعث الشفقة والمعلوم في القانون الجنائي

ویقوم  .الباعث ال عالقة له بالركن المعنوي وال تأثیر له على المسؤولیة الجنائیة،  العامة
لجاني النتیجة أیا كان الدافع أو الباعث ولو كان شفقة على القصد الجنائي متى أراد ا

على ضرورة  132نص في المادة  وترقیتها الصحةحمایة  وفي قانون  .المجني علیه
من  74و 63والمادتین العالجیة ألعمالهاالحترام الكامل للمریض عند ممارسة الطبیب 

مهنة الطب تلزم عند ممارسة مهنة الطب احترام حیاة الفرد  بأخالقیاتالمرسوم المتعلق 
من نفس المرسوم تعریض حیاة المریض لخطر ال مبرر له خالل  17كما تمنع المادة 

    5.فحوص الطبیة ال

                                                            
  .124المرجع السابق ، ص  :عشوش كریم    1 

تمارس أعمال التكوین والبحث العلمي التي تجري في الهیاكل الصحیة مع االحترام الكامل  :"13نص المادة   2
  .السالف الذكر  ت.ح.من ق " .للمریض

یمارسان مهامهما ضمن احترام . یكون الطبیب وجراح األسنان في خدمة الفرد والصحة العمومیة: " 6نص المادة   3
  .السالف الذكر ط . م. من ق." حیاة الفرد وشخصه البشري

فیف تتمثل رسالة الطبیب وجراح األسنان في الدفاع عن صحة اإلنسان البدنیة والعقلیة ، وفي التخ: "  7نص المادة   4
من المعاناة ، ضمن احترام حیاة الفرد وكرامته اإلنسانیة دون تمییز من حیث الجنس والسن والعرق والدین والجنسیة 

  .   ط السالف الذكر.م .من ق ."  والوضع االجتماعي والعقیدة السیاسیة أو أي سبب آخر في السلم أو الحرب 
األسنان عن تعریض المریض لخطر ال مبرر له خالل  یجب أن یمتنع الطبیب أو جراح: "  17نص المادة   5

  .ط السالف الذكر .م. من ق ." فحوصه الطبیة أو عالجه 
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القتل العمد طبقا للمادة   جریمة أساسیعاقب الطبیب في حال ارتكابه لهذه الجریمة  و
حق في الحیاة وعدم تمتع الجاني بالظروف المخفقة من قانون العقوبات حمایة لل 254

القتل الخطأ  بجریمة لطبیبیعاقب ا ف  بدون تعمدوفي حالة ارتكاب ذلك ) ا(للعقاب 
 ) .ب(
  .عمدالقتل الجریمة : ا
لى إیقاف أجهزة عبإقدام الطبیب  الركن المادي المتمثل بتوافرالجریمة تحقق هذه ت        

          .ع مخهذعلى مریض میئوس من شفائه قبل أن تموت ج اإلنعاش الصناعي عمدا
قیام الطبیب أو مساعدوه بإنهاء حیاة المریض بأنفسهم سواء  ،ومن صور القتل الرحیم  

 العمد یخضع إلى القواعد العامة لجریمة القتلطبعا  بطلب من المریض أو بدونه وهنا 
  .إباحةلعدم األخذ برضا المجني علیه كسبب 

المریض بقتل نفسه ویشاركه الطبیب ومساعدوه بالتحریض أو  قیام والصورة الثانیة، 
المساعدة بالتجهیز فیعد المریض منتحرا والطبیب ومساعدوه یعدون شركاء االنتحار وتقوم 

مثلما هو الحال بالنسبة  1.مسؤولیتهم في التشریعات التي تعاقب الشریك في االنتحار 
من  273في نص المادة یقوم بمساعدة المنتحر  من على یعاقبللمشرع الجزائري الذي 
التي تساعده على  األفعالكل من ساعد عمدا شخصا في : " قانون العقوبات بقوله

المعدة لالنتحار یعاقب  باآلالت أوالسم  أو باألسلحةزوده  أوتسهل له  أواالنتحار 
  ."بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نفذ هذا االنتحار

.                                المعنوي فیتمثل في إدراك الفعل المجرم وتعمد القیام به أما الركن 
  2. اإلعدامهي  من قانون العقوبات 261طبقا لنص المادة  المقررة  العقوبةو 
  

                                                            
، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر  1طمسؤولیة مساعدي األطباء الجزائیة ،  :سالم محمد االطرقجي   1

  .102، ص2011والتوزیع ، عمان ، 
  .من ق ع السالف الذكر  ............".القتلكل من ارتكب جریمة  باإلعدام یعاقب:" 261نص المادة   2
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  .خطأالقتل الجریمة  :ب
تتحقق هذه الجریمة إذا قام الطبیب بإیقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي اعتقادا منه     

جنائیا عن وفاته إذا أدى  مسئوال الطبیب یعتبرو بطریق الخطأ أن المریض قد مات 
من قانون حمایة  239إیقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي إلى ذلك طبقا لنص المادة 

 في حالةمرتكب لخطأ مهني خالل ممارسة مهامه عاقب الطبیب التالصحة وترقیتها والتي 
  .2892-2881باإلحالة إلى قانون العقوبات في نص المادتین  المریضوفاة 

  .جریمة إفشاء السر الطبي: المطلب الثاني
أساس التعامل الطبي بین المریض وطبیبه هي ثقة المریض التامة والمطلقة بطبیبه     

ولذا فالطبیب غالبا ما یضطلع على الحقائق تخص المریض وحیاته الشخصیة كما قد 
  .یضطر الطبیب إلى استجواب مریضه عن أسرار حیاته

  .أركان الجریمة: الفرع األول 
وتوافر الركن ) أوال(یتطلب لقیام جریمة إفشاء السر الطبي توافر الركن المادي     

  ).ثانیا (المعنوي
  .الركن المادي :  أوال

ویتم التعرض ) ب(وصفة الجاني) ا( اإلفشاءیتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في فعل 
  .لذلك تباعا 

  
  

                                                            
عدم مراعاته  أوعدم انتباهه  أوعدم احتیاطه  أوتسبب في ذلك برعونته  أوكل من قتل خطا : "  288نص المادة   1

ع السالف .من ق." دج 20000دج إلى  1000بالحبس من ستة اشهر إلى ثالثة سنوات وبغرامة من اقب عی األنظمة
  .الذكر

إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم االحتیاط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن  :"289نص المادة   2
دج أو  15000إلى  500العمل لمدة تجاوز ثالثة اشهر فیعاقب الجاني بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

  . ع السالف الذكر .من ق." بإحدى هاتین العقوبتین 
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  :فعل اإلفشاء -ا
نه إطالع اآلخرین على السر وال یشترط أن یكون بإحدى وسائل أهو كل فعل من ش"     

كل ما یعرفه األمین في : " وعرفه البعض. العلنیة ألنه ال یوجد طریقة خاصة لإلفشاء
أثناء أو بمناسبة مهنته وكان في إفشائه ضرر للشخص أو لعائلته أو بحكم الظروف التي 

ثر تدقیقات إالمریض وما یكتشف على  كل ما یذكره : "نهأ على وعرف أیضا1." تحیط به
االلتزام المفروض على ":  أیضاوعرف  2."النتیجة سلبیه أو ایجابیة  كانت ومعاینات سواء

في الحاالت التي یرخص  إالهو سر للمریض  الطبیب وبمقتضاه یمتنع عن البوح بكل ما
ه في نص المادة والمشرع الجزائري عرف 3".بنص القانون  أوسواء باالتفاق  باإلفشاءله 
یراه مناسبا الطبیب  یشمل السر المهني كل ما: " الطب بقوله  أخالقیاتمن مدونة  37
     4."یفهمه أو كل ما یؤتمن علیه خالل أدائه لمهمته و ویسمعه  األسنانجراح  أو

 مهنة أخالقیاتحقوق المرضى ومبادئ  أهمالمرضى وخصوصیاتهم من  أسرارواحترام 
طبقا لنص المادة العاشرة من حقوق  اإلنسانالطب فضال عن تالقیه مع مبادئ حقوق 

 الخاصةوالتي تنص على ضرورة احترام الحیاة الخاصة فیم یتعلق بالمعلومات  اإلنسان
   5.العامة بالصحة

فقرة  165المشرع الجزائري في المادة البشریة وزراعتها نص  األعضاءوفي مجال نقل 
من قانون حمایة الصحة وترقیتها على منع كشف هویة المتبرع للمستفید وكذا هویة  ثانیة

   6.هذا األخیر لعائلة المتبرع
                                                            

، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع  1طولیة مساعدي الطبیب الجزائیة ، مسؤ  :سالم محمد االطرقجي   1
  .119، ص 2001، عمان ،

  .119ص  :نفس المرجع   2
  .347، ص  2009،  اإلسكندریةأحكام عقد العالج ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، :سالمة عبد الفتاح حلیبه  3
   .السالف الذكر ط .م .انظر ق  4
  . 246ص، السابق المرجع :سالمة عبد الفتاح حلیبه   5
. ح.من ق." كما یمنع كشف هویة المتبرع للمستفید وكذا هویة األخیر لعائلة المتبرع " : فقرة ثانیة   165نص المادة   6

  .ت السالف الذكر 
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  :صفة الجاني -ب
كتمان السر ینطبق على كل من یعمل بالمستشفى من ممرض و مصور إشعاعي     

تقلین عملیا وآخرین إال إذا عینوا أو خصموا بالئحة أو نظام أو قانون معین ویكونون مس
ذهب إلى اشتراط : المشرع العراقي و  1."عن الطبیب دون تستر أو تغطیة بامتیاز الطبیب

نفس و  2.أن یكون اإلطالع بحكم الوظیفة أو المهنة أو الفن أو الصناعة أو طبیعة العمل 
من قانون حمایة الصحة  2264و 2063المادتین المشرع الجزائري نص في االتجاه ذهب 

الصحة وترقیتها على ضرورة احترام شخصیة المریض وحمایته بكتمان السر سواء من 
 . الطبیب أو جراح األسنان أو الصیادلة وحتى المساعدین الطبیین

  .الركن المعنوي: ثانیا 
تعد جریمة إفشاء السر من الجرائم العمدیة فال تقوم الجریمة إذا حدث اإلفشاء نتیجة   
العلم  أساس هو القصد العام الذي یقوم على توافره المتطلب الجنائي همال والقصداإل

  5.كما ال اعتبار للباعث ،  واإلرادة 
على التزام مساعدي الطبیب ومعاونیه في كتمان  وفي هذا الصدد أشار الفقه في مصر

السر ألنهم لم یعدن مجرد حارسات یقومون بأعمال مادیة وٕانما یعالجن المرضى تحت 
إن االلتزام بالسر الطبي یرتكز على عقد یعاقب القانون الجنائي على  6.الطبیبإشراف 

 یجوز لألطباء تسلیم مخالفته بسبب طبیعته النسبیة المتعلقة بالنظام العام وعلیه ال

                                                            
  .119ص  : السابق المرجع ،سالمة عبد الفتاح حلیبه   1
  .120ص  :نفس المرجع   2
یضمن احترام شرف المریض وحمایة شخصیته بكتمان السر المهني الذي یلزم به كافة األطباء :" 206نص المادة   3

  .السالف الذكر  ت.ح.من ق." وجراحو األسنان والصیادلة 
حررتهم من ذلك صراحة األحكام یجب على المساعدین الطبیین لن یلتزموا بالسر المهني إال إذا :" 226نص المادة   4

  .ت السالف الذكر . ح.من ق  ."القانونیة 
  ,120المرجع السابق ، ص  :سالم محمد االطرقجي  5
  .120ص  :نفس المرجع   6
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شهادات طبیة یمكن أن تستخدم ضد األشخاص أو المرضى الذین منحهم ثقتهم وقبلوا أن 
     1.یعالجوا من طرفهم 

  .العقوبة  :الفرع الثاني
من قانون حمایة الصحة على تطبیق العقوبات  235المشرع الجزائري في المادة  نص   

قانون العقوبات في حال عدم احترام السر من  301المنصوص علیها في المادة 
إلى  500شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من والعقوبة المقررة  هي الحبس من  2.المهني
دج األطباء والصیادلة والقابالت وجمیع األشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو  5000

االت المسموح المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة بحوزتهم أسرار افشوها في غیر الح
وورد استثناء في عدم االلتزام بالسر المهني في  جرائم االتجار باألعضاء  3.بها قانونا

 05البشریة وضرورة  إبالغ السلطات المختصة و إال تعرض لعقوبة الحبس من سنة إلى 
 4.دج 500000دج إلى   100000سنوات وبغرامة من  

نص على معاقبه الشخص في  2009العقوبات لسنه المشرع الجزائري بتعدیله لقانون إن  
حالة الحصول على األعضاء البشریة مقابل مبلغ مالي أو أیه منفعة أخرى مهما كانت 
طبیعتها وكذا معاقبة في حال عدم توافر الموافقة المطلوبة للحصول على األعضاء 

كر أن المشرع جعل البشریة سواء تعلق األمر باألحیاء أو من جثت المتوفین والجدیر بالذ
                                                            

  .212، المرجع السابق ، ص  وٕاثباتها لألطباءالمسؤولیة المدنیة  وأحكامنطاق  :رایس  محمد  1
من قانون العقوبات على من ال یراعي  301تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة : "  235نص المادة   2

  .  ت السالف الذكر .ح.من ق." من هذا القانون  226 -206إلزامیة السر المهني المنصوص علیه في المادتین 
إلى  500ى ستة اشهر وبغرامة من یعاقب بالحبس من شهر إل: " من ق ع السالف الذكر   301نص المادة   3

دج األطباء والجراحون الصیادلة والقابالت وجمیع االشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة  5000
  ...."   الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وافشوها في غیر الحاالت التي فیها القانون ویصرح لهم بذلك 

كل من علم بارتكاب جریمة االتجار باألعضاء ، ولو كان ملزما بالسر المهني ، ولم : "  25مكرر  303نص المادة   4
 إلىدج   100000خمس سنوات وبغرامة من  إلىیبلغ فورا السلطات المختصة بذلك ، یعاقب بالحبس من سنة 

  .دج  500000
 أقاربالفقرة السابقة على  أحكامسنة ، ال تطبق  13في ما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین  ال یتجاوز سنهم 

  ."غایة الدرجة الرابعة  إلىالفاعل  وأصهاروحواشي 
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هذه الحاالت تحت عنوان  جریمة االتجار باألعضاء البشریة ولم یرد أي تعریف لهذه 
الجریمة ربما مرد ذلك إلى أن هذه الجریمة لیست خاصة باألطباء وحدهم فیمكن ارتكابها 

 .من طرف فرد أو جماعة وقد یحمل صفة التاجر أو الطبیب
من قانون حمایة  239موجود في نص المادة  من والمشرع الجزائري تدارك القصور ال

الصحة وترقیتها ألنها ال توفر الحمایة الجنائیة الالزمة للسالمة البدنیة لألشخاص في 
مجال عملیات نقل األعضاء  وبالتالي تدخل المشرع لوضع نصوص جدیدة خاصة 

ل شخص وشملت ك الرضا ومجانیة التبرعفقط على تخلف شرطي  اقتصرت وانبالجرائم 
وهذا راجع  للطابع الدولي  لهذه الجریمة   ولیست خاصة باألطباء فقط  مهما كانت صفته
هذه العملیات لكنه سایر التطور اإلجرامي لالتطرق إلى الشروط ألخرى وبالرغم من عدم 

كل  الخطیر في هذا المجال رغبة  للحد منه ونحبذ إیراد نصوص قانونیة في حال مخالفة 
 .الخاصة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة الضوابط القانونیة 

  



 



 الخاتمة 
 

294 
 

 
ه إال أن أمل في الشفاء ء المریضإعطافي  يطرق وأسالیب العالج الطب تقدم ساهم

 .على الطبیب مسؤولیة جنائیة في حالة مخالفة الضوابط القانونیة المعمول بها  ألقى
األعضاء البشریة من  وزرع لألطباء في عملیات نقلعتبر موضوع المسؤولیة الجنائیة ی

حاولنا من خالل هذه الدراسة تسلیط  ، وقدالمواضیع المهمة لتعلقه بحیاة وسالمة كل فرد
ونظرا لقلة القرارات القضائیة المتناولة لهذا الموضوع في  .الضوء على مختلف جوانبه

وقف الشریعة اإلسالمیة والوقوف على التشریع الجزائري اعتمدنا الدراسة المقارنة لمعرفة م
  .معظم تجارب األنظمة األخرى لحل اإلشكاالت القانونیة التي اعترضتنا في البحث 

الطبیعة القانونیة عیة عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة و و شر م وقد اثار موضوع
ألعضاء المنفصلة عن الجسم وحدود فیما یتعلق با خصوصا ،جدال  لألعضاء البشریة

فالتصرفات البسیطة ال تثیر أي إشكال كالتبرع بالدم . في أعضائه اإلنسانتصرف سلطة 
) قانون الصحة (من خالل النصوص القانونیة  كما أكد المشرع .أو حلیب األم المرضعة

 إلباحةوحده  یكفي ال البشریة، ألعضاءاونقل  على انتزاع المریض والمتبرع أن رضا
 لشروطنص على مجموعة من االناحیة الجزائیة حیث العمل الطبي أو الجراحي من 

أن یكون النقل والزرع هو  توافر حالة الضرورة التي تستدعي النقل والزرع،: تتمثل في 
أال  والعضو  المستقبلأن یكون النقل تبرعا ال بیعا وال اتجارا ، قبول جسم  ،العالج الوحید

  .مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامةأو یترتب على هذا النقل ضرر فاحش بالمتبرع 
 المتوفىغیر جثة  وجود عدم: تتمثل في توفىأما شروط نقل األعضاء من جثة الم

 وتوافر رضاالجثة قبل االستقطاع من تحقق عالمات الموت  یمكن االنتفاع بها ، التي
من بأعضاء المتوفى  االنتفاعرضا  موته ویمكن صدور االنتفاع بأعضاء المیت قبل

في كل  و. عدم ثبوت وجود رفض بالتبرع من قبل المتوفى  التأكد منحال في  ورثته
مضطرا إلى هذا االنتفاع بحیث أن العالج  بالعضو البشري أن یكون المنتفعاألحوال 

  .العادي أو البسیط أصبح بدون جدوى 
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المعدل والمتمم  2008یولیو  30المؤرخ في   13-  08وبالرغم من صدور األمر رقم 
 عدل النصوص الخاصة بالمتاجرة بالدم البشريإال أنه  ،ترقیتهاو  الصحةحمایة لقانون 

نقل وزرع األعضاء  نصوص القانونیة الخاصة بعملیاتالینعكس على  نأمل أنو  .فقط
واقع المجتمع الجزائري الذي ال یزال یجهل تقنیة نقل مع وجعلها أكثر انسجاما  البشریة

  .وزرع األعضاء البشریة وفائدة التبرع بها وأحكام الشریعة اإلسالمیة 
إعادة  تسهیل إجراءات العمل الطبي في مجال عملیات نقل األعضاء وزرعهایستوجب 

 .وزراعتهاخص لعملیات نقل األعضاء بخصوص كیفیة الحصول على موافقة الش النظر
بحضور شاهدین أمام رئیس المصلحة  افقة الكتابیةو شترط المالمشرع الجزائري اف

 صدور تاشترطأن التشریعات القانونیة  حیث، ، لكنه لم یحدد من هم الشهود اإلستشفائیة
صدوره أمام  اللذین اشترطواوالفرنسي التونسي ،  أمام جهة رسمیة كالقانون المغربي الرضا
  .قاض

وبالتالي القاضي له سلطة مراقبة احترام الطبیب للقواعد القانونیة في مجال الحصول  
على الموافقة بحیث یمكنه عدم المصادقة إذا الحظ عدم توافر الرضا القانوني المطلوب 

وهذا النوع من الرقابة یحقق حمایة قانونیة  .نقل وزرع األعضاء البشریة في عملیات
ر عملیتي النقل والزرع في حال عدم نجاح العملیة أو ضد أي للفریق الطبي الذي باش

   . ادعاء بعدم الموافقة على العملیة
وطني للمتبرعین باألعضاء السجل العمل بال یجبفي هذا المجال لنجاح العمل الطبي و 

تأسیس مركز قانوني لنقل وزرع األعضاء مهمته األساسیة ربط كافة المراكز  ،البشریة
تفعیل دور الجمعیات إضافة إلى  .بینها عن طریق شبكة معلوماتیة متطورة وتنسیق العمل

والعمل ببطاقات خاصة یحملها . التي تدافع عن حقوق المرضى وأخرى عن المتبرعین 
 قبول التبرعبیانات تفید بالمتبرعین أو تضمین التبرع في وصیة كتابیة أو رخص السیاقة 

 البشریة أهمیة التبرع باألعضاءلتبیان القیام بحمالت تحسیسیة و . التبرع أو رفض
  .وفضائله



 الخاتمة 
 

296 
 

ن تتأثر كفاءته أحد أعضاء جسمه البد و أقام بالتنازل عن  من، وفي مجال مجانیة التبرع 
في األداء بوجه عام مما ینعكس حتما على قدرته على الكسب وانخفاض في الدخل 

كافة مصاریف  المتلقي أو مؤسسات الدولة ضرورة تحملوبالتالي . ومستوى المعیشة 
وما یعقبها من فترة نقاهة أو عالج قد یلزم إعطاءه للمانح لفترة  عملیة انتزاع العضو

مؤقتة أو على الدوام، مثل المشرع الفرنسي الذي جعل تكالیف الخاصة بالمتبرع وكذا 
  .  عائلته تتحملها هیئات الضمان االجتماعي

األعضاء البشریة بعدة مراحل تبدأ بتشخیص حالة المریض وٕاجراء عملیات نقل تمر  
التحالیل والفحوصات الطبیة لكل من الشخص المستقبل للعضو والمتبرع المأخوذ منه 

وبعد  .استئصال العضو السلیم من المتبرع ذلك یلي ،للتأكد من خلوه من الموانع الطبیة
والفاقد  العضوابعة حالة كل من مستقبل االنتهاء من عملیة الزرع یستمر األطباء في مت

له وبخاصة الشخص المستقبل للعضو فال یترك حتى یتم التأكد من استقرار حالته وقبول 
  .الجسم للعضو الغریب و تحسن حالته

یستوجب العقاب سواء كان عمدي أو جنائیا في هذه المراحل قد یرتكب الطبیب خطأ  و 
من قانون حمایة الصحة  239ا دائما إلى المادة والمشرع الجزائري یحیلن .غیر عمدي

و التي بدورها تحیلنا إلى  تحقق الحمایة الجنائیة الالزمة للمریض وترقیتها التي ال
من قانون العقوبات المتعلقة بالقتل الخطأ والجرح الخطأ وتطبیق  289- 288المادتین 

 وعلیه منائي ، الجزاء الجنائي إذا ثبت ارتكاب الطبیب إحدى صور الخطأ الجن
في  إدراج نصوص جزائیة خاصة باألطباء في حال مخالفة الضوابط القانونیة يضرور ال

  .على غرار المشرع المغربي والتونسي  عملیات نقل األعضاء البشریة وزراعتها
  :یلي  وفي هذا الصدد یستوجب مراعاة ما

  .بكفاءة وخبرة معتبرةتمتع الجراح المكلف بعملیات نقل األعضاء البشریة وزراعتها  -
  .ضمان حسن متابعة المریض من قبل الطبیب والمستشفى الذي أجرى له العملیة  -
  .إنشاء وكالة وطنیة لتطویر عملیات نقل األعضاء البشریة -
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تأسیس مجلس وطني ألخالقیات الطب یسهر على مراقبة التطبیق الصحیح للقانون  -
عدم التمییز والتساوي في ، المجانیة، السریة  : المتمثلة فيویحرص على تطبیق الضمانات 

 . توفر الشروط الصحیحة للعالج و فرص زراعة األعضاء
في مجال نقل األعضاء وزراعتها ال یكفي للطبیب الجراح أن یكون مرخصا له بممارسة  -

  .العمل الطبي فحسب بل تكون له مهارة خاصة حسب  نوع الجراحة
ن تشخیص الموت ذین یتولون معاینه الوفاة الدماغیة وألتحدید اختصاص األطباء ال -

األجدر القیام به من طرف أطباء متخصصین في  فمندقة متناهیة  إلىالدماغي یحتاج 
  .في التشخیص والمعاینة  أاألمراض العصبیة وذلك تفادیا ألي خلل أو خط

تحدید الضوابط والمعاییر الالزمة إلثبات الوفاة وفقا للمعیار الحدیث وتحدید عدد  -
وتخصص األطباء المشاركین في إثبات الوفاة وان ال یكون من المرخص لهم مباشرة 

في حال مخالفة  الجنائیة العقوباتوالنص على . إجراءات نقل أو زرع األعضاء البشریة 
  . القواعد األساسیة 

وان نقل العضو ال یهدد حیاته أو  ة المریضد الفحوص الالزمة للتأكد من سالمتحدی -
ضرر صحي جسیم واحتمال نجاح عملیة زراعة العضو للمریض من قبل وزارة بیصیبه 
  . الصحة 

البشریة  باألعضاءیسمى بجرائم االتجار  ما المشرع الجزائري في قانون العقوباتاستحدث    
جرائم ماسة بالمصلحة العامة لما تشكله  أنهاوما یمیز هذه الجرائم  .2009نة سثر تعدیله لإ

جرائم الماسة باألخالق لمساهمتها في و  من تهدید لحیاة األفراد وأمنهم وسالمتهم الجسدیة
استعمال التقنیات العلمیة  ءةاإستعمل على حیث . توریط األطباء في خیانة المهنة الطبیة 

تتأثر بالعولمة  الجرائمكما أن هذه  .اجل خدمة الفرد والمجتمع التي وجدت من  والتكنولوجیة
ر من محلي أو إقلیمي مما جعل فقراء العالم تحت وطأة ثذات طابع دولي أك ما جعلها

  . زعماء وعصابات االتجار باألعضاء البشریة
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 ، جنح و من حیث جسامتها إلى جنایات جرائم االتجار باألعضاءالمشرع الجزائري  قسمو    
كجنایة الحصول على األعضاء البشریة وانتزاعها مقابل منفعة وجنحة الحصول على 
األنسجة والخالیا البشریة مقابل منفعة مالیة أو غیرها وحالة عدم التبلیغ والتستر عن ظروف 

  .ارتكابها
وعمل المشرع الجزائري على تشدید العقوبات في جرائم االتجار باألعضاء البشریة ، السیما 

إذا تم ارتكابها من طرف أكثر من شخص أو من  ،التهدید باستعماله  ،عند حمل السالح 
قبل جماعة إجرامیة منظمة ذات طابع عابر للحدود مع حرمان الجاني من االستفادة من 

نصوص علیها في قانون العقوبات وعدم التفرقة بین الفاعل األصلي الظروف المخففة الم
والشریك في العقوبة وبین تنفیذ الجریمة والشروع فیها وعدم إعفاء الشخص المعنوي المساهم 

    .   في هذه الجریمة من العقوبة 
منحه من  أومن یقوم ببیع عضوه  ةلم ینص على معاقب والمالحظ على المشرع الجزائري

من قانون  16مكرر  303ل على منفعة وهذا ظاهر من خالل نص المادة و الحص جلأ
  .لذلك نقترح أن یشمل العقاب صاحب العضو للحد من هذه الجریمة ،العقوبات

ومن خالل النصوص القانونیة نرى ضرورة إدراج نص جزائي یعاقب على نشر إعالنات 
أو شراء أو بیع أي عضو من  بأیة وسیلة من وسائل اإلعالم إذا كان موضوعها عرض

واحترما لمبدأ الشرعیة، یجب على المشرع الجزائري إدراج نصوص . البشریة األعضاء
قانونیة صریحة تجرم نقل األعضاء التناسلیة لما في ذلك من اختالط لألنساب في قانون 

  . حمایة الصحة وترقیتها
ى تحتاج إلى معالجة میدان الطبي قد تظهر مسائل أخر لل في ظل التطور المستمرو 
إدراج نصوص جزائیة خاصة باألطباء في مجال نقل األعضاء لذا البد من  قانونیة

البشریة وزرعها دون الرجوع إلى القواعد العامة أو البحث في نصوص قانون العقوبات 
بما یتالءم والجرم المرتكب وذلك إما بإدراجها في قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم 
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و  بنفس القانون الخاص بنقل األعضاء البشریة بما ال یخالف نصوص قانون الطبیة أ
    .العقوبات على غرار التشریعات العربیة و الغربیة 
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 :قائمة المراجع 

  .باللغة العربیةالمراجع  - ا      
  .القران الكریم :أوال
  : اإلسالمیةالكتب :ثانیا

نظریاته المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي تاریخه ومصادره و  :إبراهیمإبراهیم عبد الرحمان . 1
 .1999، والتوزیع، عماندار الثقافة للنشر   العامة،

 .ه 1377الكتب العربیة ، القاهرة ، أحیاءالطب النبوي ، دار : ابن قیم الجوزیة .2
 ه 1423القـاهرة،  منهاج المسـلم، طبعـة أولـى، مكتبـة العلـوم والحكـم،: الجزائري أبو بكر.3
 .م 2002_ 
قاعــــدة ال ضــــرر وال ضــــرار فــــي نطــــاق المعــــامالت المالیــــة : العلــــیم الشــــیخ  أســــامة عبــــد.4

دار واألعمـــــال الطبیـــــة المعاصـــــرة فـــــي القفـــــه اإلســـــالمي والقـــــانون الوضـــــعي، دون طبعـــــة ، 
 .2007الجدیدة، طنطا،  الجامعة

البنـوك الطبیـة الشـرعیة  وأحكامهـا الفقهیـة ، طبعـة أولـى، دار الجـوزي : إسماعیل مرحبا .5
 .1429لمملكة العربیة السعودیة ، شوال للنشر ، ا

ـــالمكتب اري،ــــصــحیح البخ :البخـــــاريل ـــــــظ أبــي عبــد اهللا محمــد بــن إسماعیـــــــاإلمــام الحاف.6 ة ــ
 .م2008_ه1429 العصریة، لبنان،

 ه1416ریاض الصالحین، الطبعة األولى، المكتب اإلسـالمي، بیـروت،   :النووياإلمام .7
 .م1996 _
استشـارات شـرعیة وفقهیـة، مجلـة المجلـس األعلـى اإلسـالمي، دوریـة : احمد حمانيالشیخ .8

 .1999في الثقافة اإلسالمیة إعطاء اإلسالم في أخالقیات الطب، العدد الثاني، سنة 
 ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،الجزء السابعبدائع الصنائع  في ترتیب الشرائع ،: الكساني.9

  .م 2010_ه 1432، لبنان،الطبعة األولى
الخالیا الجذعیة وأثرها على األعمال الطبیـة والجراحیـة : مصطفى  مختارإیمان مختار  10

مـــن منظـــور إســـالمي دراســـة فقهیـــة مقارنـــة ، طبعـــة أولـــى ، لبنـــان، مكتبـــة الوفـــاء القانونیـــة، 
2011. 
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جــالل الــدین محمــد بــن احمــد المحلــي وجــالل الــدین عبــد الرحمــان بــن أبــي بكــر  .11
 .، دون سنةالنشر والتوزیع، بیروت تفسیر الجاللین، دار المعرفة للطباعة و: السیوطي

مســؤولیة الطبیــب بــین الفقــه والقــانون، : حســان شمســي باشــا، محمــد علــي البــار .12
  .2004، دمشق، دار القلم، الطبعة األولى

، مؤسســـــة الرســـــالة، األولـــــىفقـــــه الســـــنة، الجـــــزء الثـــــاني، الطبعـــــة  :ســـــابقســـــید  .13
 .م2003 _ه1424

تفسیر أساس البیان، طبعة أولـى، دار : صبري محمد موسى ومحمد فایز كامل  .14
 .م2003_ه1423الخیر،البلد، 

الطبعــة  العزیــز،الــوجیز فــي فقــه الســنة والكتــاب  :الخلفــيعبــد العظــیم بــن بــدوي  .15
 .م2001_1421 المنصورة، والتوزیع،الثالثة،  مصر للنشر 

 العلمیــة،دار الكتــب   طبعــة،دون  اإلســالمي،نظــام التــامین  :جعفــرعبــد القــادر  .16
 .1971 لبنان،

على یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة :محیى الدین القرهداغي يعل .17
  .م2005_ه1426طبعة أولى ، دار البشائر اإلسالمیة ،  المعاصرة،

ة ـــرة، المكتبــــرة، الجـزء الرابـع ،القاهـاصــاوى معـة فتــموسوع: اد زكي الباروديـعم .18
 .ة ، بدون سنةـــالتوفیقی

اتجاهات السیاسة الجنائیة المعاصرة والشریعة اإلسـالمیة، : محمد المدني بوساق .19
 .2002 _ه1423أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض ، 

موقف الشریعة اإلسالمیة من نقل األعضاء بین البشر، : محمد المدني بوساق .20
  .2004 دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،

ـــمحمــد بــن عب .21 ـــد الوهـ ـــاب عــن ابــن قــیم الجوزیـ ـــاد فــي هـالمعــ دزامختصــر : ةـ دي ـ
  .225-224م، ص1115_ه 1206، دار الكتاب العربي، سنة  عبادالر ــخی
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  .والمؤلفات القانونیة الكتب :ثالثا 
مكتبـــة الملـــك فهـــد  األولـــى، الكبـــد، الطبعـــةأمـــراض وزراعـــة :الطریـــفإبـــراهیم بـــن حمـــد  .1

  .1999الوطنیة للنشر الریاض ،
الموت الدماغي، الطبعـة األولـى، أكادیمیـة نـایف العربیـة للعلـوم : إبراهیم صادق الجندي .2

 . 44،  ص2001األمنیة، الریاض، 
القانون الجنائي والطب الحدیث ، دار النهضة العربیـة ،مصـر : أحمد شوقي أبو خطوة  .3

2008 
تحدیـــد المســـؤولیة الجنائیـــة فـــي وســـط الفریـــق الطبـــي، نـــدوة : لوفـــاأبـــو الوفـــا محمـــد أبـــو ا .4

  .2008لسنة  10المسؤولیة الطبیة في ظل القانون االتحادي رقم 
ة، ــــومـه ة، دارــــعــة الرابـــــالطبع ام،ـزائي العــــــون الجـز فــي القانــــــالوجی: ةــــأحســن بوسقیع .5

 . 2007ر، ــالجزائ
المستشــفى الخــاص عــن أخطــاء الطبیــب ومســاعدیه ، مســؤولیة : أحمــد محمــود ســعید .6

 .2007دار النهضة العربیة ، القاهرة،
األحكـام الجنائیـة المتعلقـة بعملیـات نقـل وزرع األعضـاء : إدریس عبـد الجـواد عبـد اهللا .7

 .2009لیبیا،  والتوزیع،البشریة بین األحیاء، دار الجامعة الجدیدة للنشر 
وزراعـة األعضـاء البشـریة بـین الحظـر واإلباحـة، دار نقـل : أسامة السید عبـد السـمیع .8

 .2006الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
المســؤولیة الجنائیــة لألطبــاء ، دراســة مقارنــة ،الطبعــة الثالثــة، : أســامة عبــد اهللا بلقایــد .9

 .2006دار النهضة العربیة، مصر، 
ي حــدود التصــرف فــي األعضــاء البشــریة فــ: افتكــار مهیــوب دیــوان المخالفــي .10

 -1428الفقــه اإلســالمي والقــانون المــدني، دراســة مقارنــة، القــاهرة، دار النهضــة العربیــة، 
2006. 

، 2008المكتـــب العربـــي الحـــدیث، اإلســـكندریة، : أمیـــر فـــرج، الجـــرائم الطبیـــة .11
 .68ص
مســئولیة األطبــاء مــن الناحیــة المدنیــة والجنائیــة والتأدیبیــة، : أمیــر فــرج یوســف .12

 .2010االزاریطة ،مركز اإلسكندریة للكتاب، 
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 .2010أمیر فرج یوسف ، مكافحة االتجار بالبشر ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ،  .13
مــذكرات فــي القــانون الجزائــي الجزائــري، القســم الخــاص ، دار : م .بــن وارث  .14

 . 2003هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
للتجــارب الطبیــة علــى جســم اإلنســان  فــي الحــدود الشــرعیة واألخالقیــة : بلحــاج العربــي . 13

ضـــــوء القـــــانون الطبـــــي الجزائـــــري ،  دیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة ، بـــــن عكنـــــون الجزائـــــر  
،2011.  

  .2010الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث، جرائم، : جندي عبد الملك. 14
وضــرب، الموســوعة الجنائیــة، الجــزء الخــامس، عقوبــة قتــل، جــرح : جنــدي عبــد المالــك. 15

  .2010، دون دار نشر
المسـؤولیة المدنیـة للطبیـب أخصـائي الجراحـة فـي القـانون الجزائـري : حزولي عزا لدین . 17

  .2009الجزائر، ،والمقارن، دار هومة للطباعة والنشر
حسـني عـودة زعـال، التصـرف غیـر المشـروع باألعضـاء البشـریة، الطبعـة األولــى، دار . 18

  . 2001العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان 
    .1999 ،المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة: حسین منصور. 19
دراســــة مقارنــــة بــــین الفقــــه اإلســــالمي  الشــــرعي،مســــئولیة الطــــب  :شــــعبانخالــــد محمــــد . 20

  .2008 اإلسكندریة، الجامعي،دار الفكر  الوضعي،والقانون 
هومــــة  المســــؤولیة المدنیــــة لألطبــــاء فــــي ضــــوء القــــانون الجزائــــري، دار: محمــــد  رایــــس. 21

  .  2010للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ، 
ان ـاالســــتخدام الطبــــي ألعضــــاء اإلنســــ األعضــــاء أول وزرع ــــــنق :اويـمكــــنــــاجي  رجــــاء. 22

مقارنـــة بـــین القـــانون المغربـــي والمقـــارن والشـــریعة اإلســـالمیة، شـــركة بابـــل للطباعـــة  ه،ـوجثتـــ
  .  2002الرباط،  والتوزیع،والنشر 

، عملیـــات نقـــل وزرع األعضـــاء البشـــریة بـــین الشـــرع والقـــانون : ســـمیرة عایـــد الـــدایات . 23
  .1999افة للنشر والتوزیع ،مكتبة دار الثق،  الطبعة األولى

االجتهــاد الفقهــي المعاصــر فــي  اإلجهــاض والتلقــیح الصــناعي،  :ســناء عثمــان الدبســي . 24
  .2010منشورات الحلبي الحقوقیة، سوریا،
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جــرائم الخطــأ الطبــي والتعــویض عنهــا فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، دار : شــریف الطبــاخ. 25
  .2003الفكر العربي، اإلسكندریة، 

التلقــــیح الصــــناعي بــــین الشــــریعة والقــــوانین الوضــــعیة ، دار :زكریــــا الصــــالحي  شــــوقي. 26
  .م2001-ه1422النهضة العربیة ، مصر ،

نقل وبیع األعضاء البشریة بین الشـریعة اإلسـالمیة والقـوانین : شیرین عبد الحمید نبیه  .27
  .2008الوضعیة ، طبعة أولى، دار الوفاء  لدنیا الطباعة والنشر ، مصر ، 

الخطأ الطبي والخطأ العالجي في المستشـفیات العامـة، دار هومـة، : طاهري حسین. 28
  .2002الجزائر، 

مســـؤولیة األطبـــاء والصـــیادلة والمستشـــفیات المدنیـــة والجنائیـــة : عبـــد الحمیـــد الشـــواربي. 29
  .2004والتأدیبیة ، منشاة المعارف ،اإلسكندریة ،

جرائم األطبـاء والمسـؤولیة الجنائیـة والمدنیـة :عبد الصبور عبد القوي علي المصري . 30
عــن األخطــاء الطبیــة بــین الشــریعة والقــانون ،الطبعــة األولــى ، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع 

،2011.  
حكم تشریح اإلنسان بین الشریعة والقانون، طبعة أولـى،  : عبد العزیز خلیفة القصار. 31

  .1999كلیة الشریعة، جامعة الكویت، دار ابن جزم، 
المســــؤولیة الطبیــــة بــــین الفقــــه والقضــــاء، دار الفكــــر : عبــــد الفتــــاح بیــــومي حجــــازي. 32

  .2007الجامعي اإلسكندریة ،
، مؤسسـة 1التشریع الجنائي اإلسـالمي مقارنـا بالتشـریع الوضـعي، ج: عبد القادر عودة. 33

  .م2001_ه1422الرسالة، لبنان، 
العقوبــات، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، لبنــان، شــرح قــانون : علــي عبــد القــادر القهــوجي. 34

2002.  
علي عیسى األحمد، المسؤولیة التأدیبیة لألطباء في القانون المقارن، منشورات الحلبي . 35

  .2011لبنان،  الحقوقیة،
ة ـاالتجـــار باألعضـــاء البشـــریة بـــین الواقـــع والقـــانون، الطبعـــ:عمـــر أبـــو الفتـــوح الحمـــامي .36

  . 2011-2010 مصر، العربیة،األولى ، دار النهضة 
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حقوق المـریض فـي عقـد العـالج الطبـي وفـي القـانون المـدني : غادة فؤاد مجید المختار .37
 .2011، دراسة مقارنه ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،

-ه1424القـــانون واالستنســـاخ البشـــري، الموســـوعة البشـــریة، دمشـــق،  : فـــواز صـــالح .38
  .م2005

حق الموافقة على األعمال الطبیة وجزاء اإلخالل به، دار النهضـة : الكریممأمون عبد . 39
  .2006العربیة، القاهرة، 

مسؤولیة الطبیب في التشریع الجنائي ،الطبعة األولى ،الدار البیضاء : محمد اوغریس . 40
  . 68، ص 1994،

األمـوات وعقوبتهـا بـین أحكام جرائم االعتداء علـى : محمد بن سلیمان عبد اهللا العمرو . 41
الشــــریعة اإلســــالمیة والقــــانون الوضــــعي ، كلیــــة الدراســــات العلیــــا ، قســــم العدالــــة الجنائیــــة ،  

  .م2004-ه1425 ،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض
 ،المســؤولیة الطبیــة، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر، اإلســكندریة: محمــد حســین منصــور. 42

1999.  
التكنولوجیـة الحدیثـة والقـانون الجنـائي ،  طبعـة أولـى ، دار : حماد مرهج الهیتيمحمد . 43

  .2004الثقافة للنشر والتوزیع ، األردن ، 
المســــؤولیة الجنائیــــة لألطبــــاء عــــن اســــتخدام األســــالیب : محمــــد عبــــد الوهــــاب الخــــولي . 44

  .1997،الطبعة األولى المستحدثة في الطب والجراحة ، 
المســـؤولیة الجنائیـــة أساســـها وتطورهـــا فـــي القـــانون الوضـــعي : دین إمـــاممحمـــد كمـــال الـــ. 45

  .2004والشریعة اإلسالمیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،اإلسكندریة ،
المسـؤولیة الطبیـة، مسـؤولیة المستشـفیات واألطبـاء و الممرضـین : محمد یوسف یاسـین. 46

  .2003،  قانونا فقها اجتهاد ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان
المســـؤولیة الجنائیـــة فـــي تحدیـــد لحظـــة الوفـــاة ، مركـــز الدراســـات : محمـــود احمـــد طـــه . 47

  .م2001-ه1422والبحوث ، الریاض، 
نقــــل وزرع األعضـــــاء البشـــــریة فــــي القـــــانون المقـــــارن والشـــــریعة : مــــروك نصـــــر الـــــدین. 48

 ، الجزائـردار هومـة للطباعـة والنشـر ،اإلسالمیة، دراسة مقارنة، الجزء األول، الكتاب الثـاني
 ،2003.   
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التصرف القانوني في األعضاء البشریة، طبعة أولى، مكتبة دار الثقافـة : منذر الفضل. 49
  .2002للنشر والتوزیع، عمان، 

المســـؤولیة المدنیـــة والجنائیـــة فـــي األخطـــاء الطبیـــة، جامعـــه : منصـــور عمـــر المعایطـــة. 50
    . م2006_ه1425نایف للعلوم العربیة األمنیة ،الریاض،

الحمایـة الجنائیـة للجسـم البشـري فـي ظـل االتجاهـات  :ةمهند صالح أحمد فتحي العز . 51
  .2002 ،مصر ،الطبیة الحدیثة، دار المطبوعات الجامعیة الجدیدة للنشر

التنظـــیم القـــانوني لعملیـــات نقـــل األعضـــاء البشـــریة، الطبعـــة :  المصـــاروةهیـــثم حامـــد  .52
  .م2000 _ه 1420األولى ،  دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، 

المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء األطباء، منشورات الحلبي : یوسف جمعة یوسف الحداد .53
  .2003الحقوقیة ، لبنان،

  : والمذكرات الرسائل :ارابع
  : الدكتوراه  رسائل.أ
التصرف غیر المشروع باألعضاء البشریة ، رسالة دكتوراه ، الدار : حسني عودة زعال  .1

  . 2001العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
للتجـــریم والبحـــث  التقلیدیـــة االعتبـــاراتســـیدي محمـــد الحملیلـــي ، السیاســـة الجنائیـــة بـــین . 2

سـم الحقـوق ق، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ،  دكتوراه أطروحةالعلمي في مادة الجریمة ، 
  .2012-2011، تلمسان ، السنة الجامعیة  بلقا یدبكر  أبو، جامعة 

رضــا المــریض عــن األعمــال الطبیــة والجراحیــة، رســالة لنیــل شــهادة : مــأمون عبــد الكــریم. 3
  .2006كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  ن الطبي،دكتوراه في القانو 

ـــانون  :محمـــد بشـــیر فلفلـــي. 4 الحمایـــة الجنائیـــة لحرمـــة المیـــت فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة والق
  .2008الریاض ، الجزائري، دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنیة، جامعة نایف للعلوم األمنیة،

المســائل الطبیــة المســـتجدة فــي ضــوء الشـــریعة : محمــد بــن عبـــد الجــواد حجــازي النتشـــه . 5
الحكمــــة ،  إصــــداراتدرمــــان، الســــودان، سلســــلة  أم، رســــالة دكتــــوراه ، جامعــــة  اإلســــالمیة
 .م2001-ه 1422بریطانیا ،
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  :ماجستیر  مذكرات .ب
األمـوات وعقوبتهـا بـین أحكـام جـرائم االعتـداء علـى : محمد بـن سـلیمان بـن عبـد العمـرو . 1

الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي ، بحث مقدم استكماال لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة 
ماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة تخصــص التشــریع الجنــائي اإلســالمي، جامعــة نــایف للعلــوم 

  .م2004-ه1425األمنیة، كلیة الدراسات العلیا ، قسم العدالة الجنائیة ، الریاض ، 
المســــؤولیة الجنائیــــة لألطبــــاء عــــن األســــالیب المســــتحدثة فــــي الطــــب ":مكرلــــوف وهیبــــة  .2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فـي علـم اإلجـرام والعلـوم الجنائیـة، جامعـة أبـي بكـر "والجراحة
   .2005- 2004بلقا ید، تلمسان، السنة الجامعیة 

رســالة ماجســتیر  الجزائیــة ،مســؤولیة  مســاعدي الطبیــب : هــدى ســالم محمــد االطرقجــي  .3
  .2001عمان ،  ،الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع،

الحمایة الدولیة للحق في الحیاة ، مذكرة ماجستیر في القانون العام ،   :ش نزیهة و خرب .4
  . 2006-2005تلمسان ،  ، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

  
 :المقاالت  :خامسا

مقال بعنوان االلتزامات المهنیة للطبیب في نظر القانون ، ملف المسـؤولیة  :بداوي علي .1
  .الطبیة ، موسوعة الفكر القانوني ،مجلة الموسوعة القضائیة الجزائریة ، بدون سنة

مبـــادئ الشـــریعة ، موســـوعة الفكـــر القـــانوني ، ملـــف المســـؤولیة  :بـــن داود عبـــد القـــادر  .2
  .الدراسات والبحوث القانونیة، الجزائر،مركز الطبیة

تحدید لحظة الوفاة والمسؤولیة الجنائیـة للطبیـب، الملتقـى الـوطني حـول  :تدریست كریمة .3
جامعــة مولــود معمــري، تیــزي وزو، كلیــة  ،2008جــانفي  24-23المســؤولیة الطبیــة، یــومي 

 .الحقوق
الشــرعي، مجلــة الشــریعة نقــل وزراعــة األعضــاء البشــریة فــي المیــزان : ریــان توفیــق خلیــل .4

 .م2000_ه1420والقانون، العدد الثالث عشر، دوریة محكمة، جامعة اإلمارات العربیة، 
المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناجمة عن نقل األعضاء البشریة واالتجـار : زهدور أشواق  .5

 مجلـــة الدراســـات الحقوقیـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة طـــاهر مـــوالي ،بهـــا 
 .2014سعیدة، العدد األول ، 
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الضمانات القانونیة لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء في : زایدي حمید  .6
   .2008 ،، ناحیة تیزي وزو ،العدد السابعالقانون الطبي، مجلة المنظمة الوطنیة للمحامین 

الشــریعة االســالمیة مقــال عــن زراعــة ونقــل االعضــاء البشــریة فــي : عبــد القــادر العــاني  .7
 .،نقل االعضاء البشریة بین الطب والشریعة والقانون ،سلسلة المائدة الحرة 

مقـال عـن نقـل األعضـاء البشـریة  بـین الطـب والشـریعة والقـانون ، : عبد اللطیف همـیم  .8
 .سلسلة المائدة الحرة ، بیت الحكمة ، بدون سنة

مجلــة المنتــدى  انون الجزائــري ،عملیــات نقــل األعضــاء البشــریة فــي القــ:عتیقــة بلجبــل  .9
  .2010القانوني ،العدد السابع ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

مســؤولیة الطبیــب الجزائیــة، المجموعــة المتخصصــة : ق د علــي مصــباح ابــراهیم .10
، المـؤتمرات العلمیـة  بعـة الثانیـةطالفي المسؤولیة القانونیة، المسؤولیة الطبیة، الجـزء األول، 

 .2004لجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي، بیروت، 
مقــال بعنــوان مفهــوم التعــویض النــاتج عــن حــاالت المســؤولیة : قمــراوي عزالــدین  .11

الطبیة في الجزائر ، مجلة الموسـوعة القضـائیة ، العـدد التجریبـي ، موسـوعة الفكـر القـانوني 
 .، بدون سنة

ان جریمـــــة االتجـــــار باألعضـــــاء البشـــــریة فـــــي الشـــــریعة مقـــــال بعنـــــو :فـــــاتح فـــــیش  .12
  .   2014، جوان  29اإلسالمیة والقانون الجزائري ،مجلة الحقیقة ، جامعة أدرار، العدد

ـــد الكـــریم  .13 ـــائي والخطـــأ المـــدني فـــي :مـــأمون عب ـــین الخطـــأ الجن إشـــكالیة التفرقـــة ب
المسـؤولیة المهنیـة، جامعـة الممارسات الطبیة في القانون والقضاء الجزائریین، ملتقى بعنوان 

 .2011ماي  05و  04بشار، یومي 
ــــي فــــي العــــالج ، المجموعــــة  :محمــــد حســــین منصــــور  .14 ــــال عــــن الخطــــأ الطب مق

، منشـورات  األول زءجـالالمتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین ، المسـؤولیة الطبیـة ، 
 .2004الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 

األعمال الطبیة في الفقه والفضاء ، المجموعـة المسؤولیة عن :مصطفى الحمال  .15
، منشـورات  ولاأل زءجـالالمتخصصة في المسؤولیة القانونیة   للمهنیین ،المسـؤولیة الطبیـة ،

  . 2004، لبنان ،بعة ثانیةالحلبي الحقوقیة ، ط
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المسؤولیة الحنائیة لألطباء عن التجارب الطبیة والعلمیـة : مفتاح مصباح بشیر الغزالي .16
  .2005المكتب الوطني للبحث والتصویر ، دار الكتب الوطنیة ، لیبیا، ،

المتعلق  16_98قراءه وتعلیق على القانون رقم  :بعنوانمقال  :عمرانينور الدین . 17
 والسیاسیة، العددبنقل وزرع األعضاء واألنسجة البشریة، المجلة المغربیة لألنظمة القانونیة 

 . 2005السادس، 
  :المراسیم و و األوامر القوانین: سابعا

 1975ســــبتمبر  26الموافــــق ل  1395 انرمضــــ 20المــــؤرخ فــــي  58-75األمــــر رقــــم  -
فـــي  المؤرخـــةالرســـمیة  الجریـــدة والمـــتمم،المتضـــمن القـــانون المـــدني المعـــدل المعـــدل والمـــتمم 

  .78، العدد 30/09/1975
 /90والمكمل بالقانون رقم المتمم  16/02/1985الصادر بتاریخ  05_85قانون رقم ال --

 ریــــدة ج،  انون حمایــــة الصــــحة وترقیتهــــاالمتعلــــق ب قــــ 1990 -07 -31المــــؤرخ فــــي  17
  .1990لسنة  15عدد  سمیةر 
 1992جویلیـــة  06المـــؤرخ فـــي  276-92مدونـــة أخالقیـــات الطـــب مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  -

  . 1992لسنة  52العدد  1992جویلیة 08الجریدة الرسمیة  الصادرة بتاریخ 

المـــنظم للمجلـــس الـــوطني ألخالقیـــات العلـــوم الطبیـــة ،  122-96المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -
  .1996لسنة  22عدد  ریدة الرسمیة جال
المتضـمن التصـدیق بـتحفظ  2002فبرایـر  05المؤرخ في  55-02مرسوم الرئاسي رقم ال -

  .على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود الوطنیة
المتضـــمن قـــانون األســـرة معـــدل  1984یونیــو  9المـــؤرخ فـــي  11_48قــانون األســـرة رقـــم  -

 15الجریـــــــدة الرســـــــمیة العـــــــدد ،2005فبرایـــــــر  27المـــــــؤرخ فـــــــي  02_05ومـــــــتمم بـــــــاألمر 
 . م 2005لسنة

ــــو  8الموافــــق ل  ه1386صــــفر  18األمــــر المــــؤرخ فــــي  - یتضــــمن قــــانون م  1966یونی
ذي القعـــــدة  25المـــــؤرخ فـــــي  22-06والمـــــتمم بالقـــــانون رقـــــم اإلجـــــراءات الجزائیـــــة المعـــــدل 

 .م2006دیسمبر  20الموافق  ه1386



 قائمة المراجع 
 

311 
 

ه الموافق ل یولیو  1427جمادى األولى عام  19المؤرخ في  06/07األمر رقم -
ه  1405المؤرخ في جمادى األولى عام  85/05یعدل ویتمم  القانون رقم  م2006

رقم قانون حمایة الصحة وترقیتها، جریدة رسمیة والمتعلق ب 1985فبرایر  16الموافق ل 
 .م 2006یولیو  19مؤرخة في  47
م المعدل لقانون حمایة الصحة 2008یولیو  30المؤرخ في  08/13القانون رقم  -
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 :الممخص  

عن  جعل التطور المستمر لمعمل الطبي عمميات نقل األعضاء البشرية أحد أهم نماذج الخروج    
القواعد القانونية المألوفة ولعل أهمها قاعدة حرمة جسم اإلنسان وهذا ما يبرر االختالف الشرعي والقانوني 

 حول هذه العمميات. 
تحديد اإلطار القانوني لمعمل الطبي في هذا المجال والكشف عن المسائل ضرورة  باإلضافة إلى

ني. من ثم تحديد إمكانية مساءلتهم جنائيا في ظل والصعوبات التي يواجهها األطباء عمى الصعيد القانو 
 النصوص القانونية القائمة. 

  : نقل األعضاء البشرية بين األحياء ، نقل األعضاء البشرية من جثت المتوفين الكممات المفتاحية
                      .تحديد لحظة الوفاة ، األخطاء الطبية ، الجرائم الطبية 

Résumé :      

Le développement perpétuel de l'activité médicale rend la transplantation d'organes 

humains une entorse majeure aux règles juridiques classiques, Peut-être le plus important de 

la sainteté du corps humain et ce qui justifie les différences entre les deux tendances islamique 

et juridiques sur ces processus. 

En plus, de la nécessité de définir le cadre juridique de l’activité médicale dans ce 

domaine et de dévoilé les questions et les difficultés rencontrées par les praticiens (médecins) 

sur le plan juridique. Puis déterminer la portée de leur responsabilité pénale, en vertu des 

dispositions juridiques existantes. 

Mots clé : transplantation d'organes humains entre vivants – transplantation d'organes 

humains de cadavres humains – Détermination moment de la mort – faute médicale – infractions 
médicales. 

ABSTRACT 

     Transplantation is one of the most remarkable successes in the history of medicine which 

made it one of the most important exemples where the implementation of law has been 

flawed, mainly as regard the sancity of human body which in turn gave rise to a lot of legal 

and judicial controversy as far as this surgery is concerned . 

In  addition to that, it’s become a necessity to define the legal framework of the medical 

field,and to reveal the hindrances and challenges that the doctors face on this regard ,Thus 

creating the possibility of procecuting the doctors whith the available legal provisions and the 

transplantation human organ act. 

KEYWORDS : 

Transplantation among living people, Transplantation from corpuses - Defining the time of 

death –Medical errors – Medical crimes . 

 


