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 الحمد والشكر هلل الذي وفقني لهذا، 
 ليو لوال فضل اهلل، إولو لم أكن أصل 

 والصالة والسالم على خير األنام سيدنا محمد وعلى صحبو أجمعين، أما بعد:
 تيلص عبارات الشكر والتقدير ألستاذال يسعني في ىذا المقام إال أن أتقدم بخا

 على ىذه هاني بإشرافتكرمأي ت( العيساني رفيقة)ة الدكتور  ةالمشرف
 العين الساىرة على حسن تني في ىذا العمل وكانتالمذكرة المتواضعة، حيث وجه

 ابما كان في وسعه ي  بخل علتلي يد العون بكل سخاء دون أن ت إنجازه وإتمامو، والذي مد
 قدير، أسأل اهلل العلي الااهلل وسدد خطاى احفظه ةوالموجه ةلي نعم المرشد تتقديمو، فكان

 عني خير الجزاء. اأن يجازيه
 كما ال أنسى نصيب أعضاء لجنة المناقشة

 عناء قراءتها. هما مناقشة مذكرتي، وتحمالوذلك لقبول
 .أتقدم بالشكر إلى كل من أعانني من قريب أو بعيد ، بنصيحة أو جهد أو دعاء

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أهدي ثمرة نجاحي

ذايت، إىل من كلله اهلل باهلبة والوقار، إىل من أمحل امسه إىل من هو قدويت، إىل من منحين الثقة يف 
بافتخار، إىل من مل يبخل عليا بالدعم املادي واملعنوي واملعريف، إىل من كان العلم من أولوياته "وايل 

 العزيز".

إىل من هي سندي وسر جناحي، إىل من سهرت معي كل الليايل ومل تبايل، إىل من حتملت عين أعباء 
 إىل اليت أعطت حليايت طعما بوجودها، إىل اليت مل تفارقين دعواهتا، إىل أغلى شخص يف احلياة،

الوجود إىل "أمي احلبيبة"إىل من أكتسب بوجودهم قوة وعزة، إىل من هبم أشد ظهري واعتمد إىل 
 إخويت

 إىل أصدقائي

 ضيعهم:أإىل من علموين كيف أجدهم وعلموين أال 

 قلمي. إىل كل وسعهم قليب ومل يسعهم

 

 



 

 

:قائمة المختصرات  

 

:القانون المدني الجزائري. ق م ج   

: قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .ق إ م إ   

:الجريدة الرسمية .ج ر  

: قانون الصحة الجزائري . ق ص ج  

 

 



 

 

 

 مقدمة



1 
 

 مقدمة:
المكونة لجسم اإلنسان ، فالدم مسؤول عن  الضرورية يعتبر الدم من بين أىم العناصر

الكثير من الوظائف الحيوية التي ال غني عنيا في البنية الفسيولوجية لإلنسان ، وقد يتعرض 
اإلنسان إلى أمراض متفاوتة الخطورة تمس بيذا العنصر الحساس مما يستمزم ضرورة طبية 

بين أبرز االمراض الميددة  ومعالجة تستدعي التدخل عن طريق النقل الخارجي لمدم، ومن
جأ األطباء في كثير من ليذا العنصر األنيميا وأمراض الطحال والفيروسات الكبدية ، لذا يم

الحاالت التي تدعو إلييا الضرورة إلى نقل الدم من شخص آلخر، ولكن قد يحمل المتبرع 
ونظرا  ،بعد رغم أن المرض لم يظير عالماتوكالتي ذكرناىا آنفا  مميتةبالدم فيروسات 

لمحاجة القصوى لذلك الدم وإلنقاذ المريض، كثيرا ما تخفق مصالح نقل الدم في إتباع 
يؤدي إلى ىالك  مااألصول العممية الواجبة لتحميل الدم لمتحري عن سالمتو قبل نقمو، وىذا 

المريض، ولعل أكثر الحوادث التي تفتك بالمريض ىي نتيجة تدخل طبي أدى إلى اإلضرار 
، رضى، فيذىب ضحيتيا مواطنين ذنبيم الوحيد ىو  تقدميم إلى ىذه المرافق لمعالجبالم

والتي لم تتخذ الحيطة والحذر في أدائيا لعممية نقل الدم، وىذه األضرار  ال ترتكز عمى 
البالغين فقط بل تصيب أيضا رضع حديثي الوالدة، كما تمس أيضا حوامل في أقسام الوالدة 

 والتوليد.

ا ىي اآلن، فقد كم من قبللم تكن معروفة في  فيي عممية نقل الدم إلىبالرجوع و 
 4129سنة  وكانت أول محاولةكان ينقل الدم عن طريق الفم، ، حيث بمحاوالت عديدةمرت 

و المحاولة المتبرع والمريض،  كل انتيت بموتالتي  تمت بشرب المريض دم المتبرع
من الناس، وعمى إثرىا  روفاة الكثي يانتج عن الذيتم نقل الدم من حيوان إلى إنسان، و الثانية

إلى غاية القرن التاسع  ،4661 صدر في فرنسا قانون يحرم إجراء عمميات نقل الدم سنة
( ألول مرة من إجراء عممية نقل دم بشري إلنسان في فرنسا سنة بلتلعشر، نجح الطبيب)

، وعمى إثر وجود ىذه 4294، وافتتحت أول مؤسسة منظمة لمتبرع بالدم في عام 4141
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، وتاله بنك 4294المؤسسة تم إنشاء أول بنك لمدم في العالم بمدينة موسكو في عام 
 .42961شيكاغو لمدم في عام 

لقد أثيرت مسؤولية مراكز نقل الدم في بداية الخمسينات سواء بمناسبة األضرار التي 
، غير أن ىذه األمراض لم تثر دم عدوى الفيروسية عبر التمحق المتبرعين بالدم أو بمناسبة ال

في معظميا أي إشكاالت قانونية ألن الصفة الوبائية التي اكتشفيا األخصائيون ليذه 
لنظام اإلبالغ اإلجباري، إلى أن ظير  األمراض دفعت بالسمطات العامة إلى إخضاعيا

ام، وعمى طاعون السيدا فأعاد الواجية إلى الحديث عن مسؤولية  مراكز  نقل الدم بوجو ع
وادث األخص متمقي الدم بعد ما أثبتت األبحاث العممية أن ىذا الداء ينقل عبر الدم، تعد ح

، وال تقتصر الصعوبة في مشاكل نقل الدم المموث عمى ىذه نقل الدم المموث الذي تمقاه
المسائل العممية بل أنيا تتصل بمسائل قانونية تخص تحديد المسؤول عن التعويض عن 

الناجمة عن عمميات نقل الدم المموث، وذلك نظرا لوجود وتداخل أكثر من شخص األضرار 
 .2في عممية نقل الدم  ألنيا سمسمة بالنسبة لممجال الطبي

ومما سبق تكمن أىمية اختياري لموضوع نقل الدم المموث، في كون الدم يوصف بأنو 
وأوردة لمحياة في شرايين  لنجدة الباعثةشريان الحياة المتجددة في البدن السميم، وروح ا

 المرضى.

ومن جممة أسباب اختياري ليذا الموضوع، ىو أوجو القصور المسجمة في مادة 
المسؤولية الطبية عن عمميات نقل الدم سواء من الناحية التشريعية أو القضائية في الجزائر، 

ما جعل وقعيا  التي تنتج عن عمميات نقل الدم المموث، وىو اآلثارالمأساويةباإلضافة إلى 
 .وأسرتوشديد عمى الضحية 

                                                           
 .31-30، ص 2002، دار احلامد، عمان، سنة 1حممد جالل حسن األتروشي، املسؤولية املدنية النامجة عن عمليات نقل الدم، دراسة مقارنة، ط 1
ورقلة، كلية  -، جامعة قاصدي مرباحأعمالدانون سارة، املسؤولية املدنية عن حوادث نقل الدم، مذكرة لنيل شهادة ماسرت أكادميي، ختصص قانون  2

 .2-1، ص 2013-2012احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، السنة اجلامعية 
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عملية نقل الدم  : ما هي المسؤولية المترتبة عنوتبعا لما سبق يمكن طرح اإلشكال اآلتي
 ؟التشريع الجزائريفي 

 وتدعيما ليذا اإلشكال تستدعي الدراسة اإلجابة عن بعض األسئمة الفرعية وىي3

 الدم وعممية نقمو؟ ما مفيوم -
 الشرعي والقانوني لعممية نقل الدم؟ما ىو األساس  -
عن نقل الدم المموث؟ وعمى من تترتب ىذه المسؤولية؟ وماذا يترتب  متى تقوم المسؤولية -

 عمييا؟
 من يتحمل المسؤولية الناتجة عن عمميات نقل الدم المموث في حالة تضرر متمقي الدم؟ -
 المسؤولية عن نقل الدم؟ ن المدني لقيام في القانو  أم الخاصة ىل تكفي األركان العامة -
 نقل الدم المموث؟ عممية عن ثر المترتب عن المسؤوليةما ىو األ -

كل ىذه التساؤالت دفعتني إلى الغوص في ىذا الموضوع فحاولت تجميع كل ما يتعمق 
بعممية نقل الدم، معتمدة بذلك عمى الدراسات التحميمية الوصفية، حيث اشتممت عمى تحميل 

المتحصل عمييا في البحث والربط بين األسباب والنتائج، باإلضافة إلى مختمف المعمومات 
 التفسير لموصول إلى حل اإلشكال.

ال يمكن الفصل بينيا وىما صمين،وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيم البحث إلى ف
المجال الطبي والمجال القانوني، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الطبية لعممية نقل الدم وارتباطيا 

المسائل القانونية، كونيا تضر المرضى، لذا كان من واجب المشرع حمايتيم من خالل سنو ب
ناتجة عن عممية نقل الدم ، لذلك تم  أضرارلقوانين من خالليا يعوضون عما يصيبيم من 

مراض التي تصيبو، والثاني األلى مبحثين، األول مفيوم الدم وأىم إتقسيم الفصل األول 
عن نقل الدم المموث، المترتبة  سؤوليةيما خصص الفصل الثاني إلى المعممية نقل الدم، ف

المسؤولية المترتبة عن خاص بأركانلى مبحثين، األول قسم ىذا الفصل إذلك تمت ومن أجل
 نقل الدم المموث، والثاني اآلثار المترتبة عن المسؤولية المدنية عن نقل الدم المموث.



 

 

 

 الفصل األول
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 الفصؿ األوؿ: المفاىيـ المرتبطة بالدـ وعممية نقمو
والعمميات الطبية المعقدة والحساسة بالنظر العبلجية  األدواتعممية نقل الدم من تعتبر 

باعتبارىا وسيمة مباشرة المريض و لصعوبة تنفيذىا وخطورة ما يترتب عمييا من آثار عمى صحة 
ج يقضي عمييا نيائيا، معدية وفتاكة لحد الساعة، لم يكتشف ليا عبل أمراضقل العدوى لعّدة لن

الدم قبل المجوء إلى  تحديد مفيوموجب لذا تعضو متجدد في جسم اإلنسان  و يعتبر أيضاكما أن
ماىو مفيوم الدم وعممية نقمو وماىو أساسو :وعميو يمكن طرح التساؤل التالي ،عممية نقمو

 القانوني والشرعي؟ 
عنوان بالمبحث األول  لى مبحثين،إتقسيم الفصل األول  ارتأينا لولئلجابة عمى التساؤ 

إلى مطمبين، فخصص األول إلى ينقسم بدوره مفيوم الدم وأىم األمراض المعدية التي تصيبو، و 
 تي تصيب الدم وطرق انتقاليا.مفيوم الدم، والثاني أىم األمراض ال

، وبناء عمى ذلك يكون الدم و نقليعمم انو:فعنو فقد كان المبحث الثاني  فيما بخص أما
عنوان المطمب األول مفيوم عممية نقل الدم، والمطمب الثاني مشروعية نقل الدم وأساسيا 

 القانوني.
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 التي تصيبوالمبحث األوؿ: مفيـو الدـ وأىـ األمراض المعدية 
 لىلمغوي واالصطبلحي لمدم، ثم الى التعريف اوجب التطرق إ ىذا المبحث لدراسة

 كان فيوالمطمب الثاني ففي األول. أماالمطمب  كان ائل الدم، وكل ىذاووظائف وفص مكونات
لتياب الكبد ال وبائي وذلك بالنظر إلى أىم األمراض المعدية التي تصيب الدم، من اإليدز وا 

ىو الدم؟ وما األمراض التي تصيبو؟ وكيف تنتقل ىذه  المعدية. فماانتقال ىذه األمراض كيفية 
 األمراض؟

 المطمب األوؿ: مفيـو الدـ
والتعريف اإلصطبلحي، التعريف المغوي  أوال تحديد مفيوم الدم يجب قبل التطرق إلى

الفرع الثاني ليذه في من الناحية الطبية، تناولو في الفرع األول، ثم تعريف الدم نوىو ما س
 الدراسة.

 أوال إلى التعريف ىذا الفرعفي  طرقسيتم الت: لمدـ واالصطالحيالفرع األوؿ: التعريؼ المغوي 
 التعريف اإلصطبلحي إلى المغوي ثم

 أوال: التعريؼ المغوي
 تعددت التعريفات المغوية لمدم يمكن الحديث عن أىميا: 

، وىناك  1ىناك من يعرف الدم "أنو سائل أحمر يجري في عروق اإلنسان والحيوان )ج( دماء" 

مر الذي يجري في عروق الحيوان، وأصمو دمي وقيل َدَمٌو حذفت من يعرفو  أنو "السائل األح

ومعناه دمان ودميان ودموان، ج. ِدماٌء وُدِمٌي، ومصغره ُدَمٌي  المو وقد تبدل ميما فيقال دّم، 

 2.صاحب دم مطموب أو مطالب بدٍم" أيوالنسبة إليو الَدِمِوّي، ويقال رجل ذو دم 

 ثانيا: التعريؼ االصطالحي لمدـ
فنجده يذكر  ة متفرقة خاصة في الكتاب والسنة،ورد مصطمح الدم وفق معاني عديد لقد

مرة في باب النجسات، ومرة في باب المطعمات، باعتباره طعام محرم، ومرة ثالثة التطيب 
                                                           

 . 511، ص 3002عريب، منشورات عشاش ، ب ا ،ن، اجلزائر، سنة –معجم الكنز عريب   1
 . 331ادلنجد يف اللغة، طبعة ادلئوية األوىل، بـ. ا. ن، دار الشرق، لبنان، ص  2
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والعبلج تحت اسم الفصد، والحجامة، وذكر في باب الجنايات كناية عن الفعل الموجب 
 .1والفداءكفارات لمقصاص، وذكر كذلك في باب ال

 الفرع الثاني: الدـ في المفيـو الطبي
يتحدد المفيوم الطبي من خبلل تعريفو، وضبط مكوناتو، والعوامل المؤثرة عمى مكونات 

 الدم.
 أوال: تعريؼ الدـ

لقد تعددت تعريفات الدم وكميا تقريبا تؤدي إلى نفس المعني، فيناك من عرف الدم أنو 
شكال النسيج الضام، يجري داخل الجسم البشري في الشرايين عبارة عن نسيج سائل من أ

أنو سائل  يتدفق عبر الجسم، ينقل   Blood، ىناك من عرف الدم 1واألوردة الدموية
، وىناك من يعرف الدم 2األوكسجين والمغذيات إلى خبليا الجسم وأنسجتو ويزيل منيا الفضبلت

لمجسم  ويمؤل الشرايين واألوردة في عروق كل  أنو السائل  األحمر الذي يوجد بالجياز الدوري
الفقرات الحية بما في ذلك اإلنسان، فيو عضو يتجدد من تمقاء نفسو فإذا فقد  اإلنسان بعض 

ىو السائل الذي ينقل المواد العضوية  ، والدم3يجدد نفسو ليعوض الجزء المفقود مدمو فإن الد
نيا الفضبلت الناتجة عن اإليض، فضبل عمى المنحمة فيو إلى نسيج الجسم وخبلياه، ويحمل م

الضروري إلنتاج الطاقة البلزمة لعمل الخبليا، ونقل ثاني  األوكسجينذلك يقوم الدم بحمل 
أكسيد الكربون الناتج عن االحتراق، لطرحو عن طريق الرئتين، أن الدم ىو الوسط األساسي في 

لترات من  6إلى  5ن المتوسط من عممية النقل وىو سائل احمر لزج ويوجد في جسم اإلنسا
ويتمتع بدرجة من التعقيد تعادل درجة التحدي التي يواجييا  ph=7.7الدم، وىو قموي ضعيف

 .4ميزة تجعمو نسيجا فريدا من نوعو إيجاد بديل لو، حيث أن لو صفات مت
                                                           

تلمسان، كلية احلقوق –عة أيب بكر بلقايد عبد اجمليد خطوي، ادلسؤولية ادلدنية عن عمليات نقل الدم، مذكرة لنيل شهادة ادلاجيسرت يف القانون الطيب، جام 1
 .51، ص3053-3055والعلوم السياسية، السنة اجلامعية 

، شركة دار الشروق العريب، ش.م.م للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة خاصة لدار العزة والكرامة، 5، ترمجة عماد الدين افندي، طجسم االنسانأطلس  2
 .68، ص 3052اجلزائر، سنة 

ة، ادلسؤولية القانونية النامجة عن عمليات نقل الدم دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة نقل الدم، بني الضرورة العالجية وادلساءلة القانوني  ميينة،بح برا  3
 .ص3058-3051كلية احلقوق والعلوم السياسية، السنة اجلامعية،   -تلمسان-الدكتوراه يف القانون، ختصص القانون اخلاص،  جامعة أيب بكر بلقايد

 .74، ص 3002فوزي إمساعيل عيسى، نور اذلدى عبد الودود ىالل زيدان، الدم يستغيث، رللة اسبوط للدراسات البيئية، العدد الثالث والثالثون، يناير 4



 الفصل األول :                                                  المفاهين المرتبطة بالدم وعملية نقله 

8 
 

 :ثانيا: مكونات الدـ
الحمراء، وخبليا  يتألف من مصل وثبلثة خبليا متخصصة تدعى خبليا )أو كريات( الدم

 .1الدم البيضاء، الصفيحات، ويشكل الدم حوالي سبعة بالمائة من وزن الجسم اإلجمالي
ىي السائل األصفر الموم الذي يسبح فيو مختمف أنواع الكريات الدموية،  أػ.البالزما )المصورة(:

يا األكبر والذي يشكل خمسة وخمسين في المئة من حجم الدم تقريبا، وتتركب من ماء في جزئ
ت )كولسترول ودىون اخرى( وفضبلت معدنية وسكريات )غموكوز( وشحميا أمبلحمن 90%

عضوية )بولة وحامض اليوريك وغيرىا( وىرمونات )تفرزىا الغدد الصماء كاألنسولين( 
وانظيمات وأضداد )تفرزىا الكريات البيض( وفيتامينات وغازات )أوكسجين وثاني أكسيد الكربون 

 وغيرىا(.
أما بروتينات المصورة فيي الحموض األمنية واأللبومين الذي يتكون من الكبد ويسبح في 
المصورة، لذلك فإن نسبتيا في الدم تنقص في حاالت تشمع الكبد، إضافة إلى ىذه نجد 
الغموبينات ألفا وبيتا وغاما، وفي المصورة ايضا بروتين الفبرينوجين الذي يمعب دورا ميما في 

في تقمص الكتمة الدموية بعد حين من تخثرىا، أما إذا أزيل من المصورة بروتين تخثر الدم و 
 . 2الفيرينجون، فيبقى فييا سائل صاف يدعى المصل

تتجول الخبليا الدموية المصورة، وتنتقل عبر األوعية الدموية لتصل غمى خبليا ب. الخاليا: 
ل عمرىا، وقصور في نشاطاتيا الجسم ونسجو كافة، ثم ال تمبثت أن تتفكك وتتخرب الكتما

الفيزيولوجية، لتحل محميا كريات وخبليا جديدة والخبليا الدموية ثبلثة أنواع ىي: الكريات 
 الحمراء، الكريات البيضاء، الصفيحات الدموية.

الكرية الحمراء خمية ببل نواة، تبدو عمى شكل قرص مقعر الوجيين، يبمغ  الكريات الحمراء: .1
ميكرومترات وسماكتيا ميكومترين، تتميز ىذه الخمية بمرونة فائقة تسمح قطرىا حوالي سبعة 

                                                           
 .68، ص نفسوأطلس جسم اإلنسان، ادلرجع  1
 . 5818ادلوسوعة الطبية، ادلرجع السابق، ص  2
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ليا بتغيير شكميا بسيولة، وباستعادتو مجددا، مما يساعدىا في النفاذ من خبلل األوعية 
 .1الدموية الدقيقة، وعمى األخص الشعيرات

 لمكرية الحمراء غشاء يتألف من ثبلث طبقات:
 تحمل مستضدات الزمر الدموية.الطبقة الخارجية: وىي التي  -
 .الكولسترولالطبقة السفمى: وتتألف من الدىنيات الفوسفورية التي يثبت عمييا  -
 الطبقة الداخمية: وتتألف من جزيئات البروتين. -
 تتعتبر الكريات البيضاء الخبليا الثانية إلى جانب الكرياالكريات البيضاء:  .1

اة، عمى عكس سابقاتيا من الكريات الحمر الحمراء،وتحتوي داخميا ىيولي في وسطيا نو 
الناضجة التي ال نواة ليا عمى اإلطبلق، والكريات البيض عديمة المون، تخمو من الحديد 

 والييموغموبين ويمكن تقسيميا إلى ثبلث مجموعات:
 وىي وحيدة النواة وغير محببة الييولي وتدعى الكريات الممفية.:الكريات البيض الصغيرة  -
 وىي وحيدة النواة وغير محببة الييولي وتدعى الكريات الوحيدة. البيض الكبيرة:الكريات  -
، وتكون عمى ثبلثة أنواع: كريات بيض الكريات البيض مفصصة النواة ومحببة الييولي -

وكل مجموعة الكريات  ،éosinophilesأِسَسةbasophilesأو عدلة neutrophilesَحِمضة
البيض وظيفتيا وعددىا الثابت في الدم، ويقارب عددىا في الدم السوي سبعة آالف في 

 .2لكل سبعمائة من الكريات الحمر أي بمعدل كرية بيضاء واحدة الميكرولتر
الصفائح الدموية ىي عبارة ايضا عن مركبات ىيولية الصفيحات )الصفائح( الدموية:  .2

عددىا السوي ما بين  ىي كثيرة التحرك في الدم ويتراوحنواة ليا، و صغيرة مسطحة وال 
ألف في الميكرولتر الواحد في الدم، والصفيحات الدموية ليست خبليا  40ألف و200

تحصل من إنشطار خبليا كبيرة في  fragmentبالمعنى الحقيقي لمكممة، بل ىي شدف

                                                           
 .5878ص  سابق،ادلوسوعة الطبية ، ادلرجع  1
 .5810ادلوسوعة الطبية، ادلرجع نفسو، ص 2
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متعددة تنطمق لتسبح في الدم  إلى اجزاء ىيولية mégacaryocyteالنقي، تدعى النواء
 .1الجوال

 ثانيا: العوامؿ المؤثرة عمى مكونات الدـ
تتمثل في العمر والغذاء والرياضة، بناء عمى عدة عوامل تؤثر عمييا  تتغير مكونات الدم

 سيتم دراسة كل عامل عمى حدة:
بإجراء بحوث تناول دراسة  1986قال العالم جياد وآخرون  تأثير العمر عمى مكونات الدـ:أ.

وبعض مكونات الدم من جية وبين barbus sharpeyi-heckelالعبلقة بين عمر سمكة البني
التغيرات الفصمية ليذه المكونات من جية اخرى، جمعت عينات الدم مدة سنة كاممة لوحظ من 

مي لكريات الدم الحمر الخبليا المضغوطة والعدد الك راسة زيادة كمية الييوجموكين وحجمالد
، وقد يتغير عدد الكريات البيض تبعا لعوامل مختمفة أىميا ياد عمر األسماكوالبيض مع از 

العمر، حيث يتراوح عددىا عند الوليد بين عشرة آالف وخمسة وعشرون ألفا في الميكروليتر، 
 .2السوي عند اإلنسان البالغ ولكن سرعان ما ييبط تدريجيا ليصل إلى مستواه

ثمة ادلة متزايد عمى أن عددا كبيرا من األمراض تنجم  تأثير الغذاء عمى مكونات الدـ:ب.
ة في الطعام او لنقص ىذه بصورة جزئية إما عن وجود كميات مفرطة من العناصر الغذائي

 .العناصر
 يتطمب إنتاج الكريات الحمر توفر العناصر الغذائية التالية:

 الحموض األمنية الضرورية لتركيب الغموبين )البروتين األساسي في الييموغموبين(. -
 الحديد وىو المركب األساسي لذرة الييم في الييموغموبين. -
المذان يؤثران في نمو نواة أرومة الكرية  folicacidوحمض الفموريك b12الفيتامين  -

دي العوز ألحدىما إلى إبقاء الكرية الحمراء وانحبلليا التالي خبلل عممية النضج، لذلك يؤ 
 فتية وضخمة فيسبب حالة من حاالت فقر الدم.

                                                           
 .5812ادلوسوعة الطبية، ادلرجع السابق، ص  1
 .5810، ص نفسوادلوسوعة الطبية، ادلرجع  2
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 .1وقميل من النحاس والكموبمت وغيرىما من المعادن cو b6الفيتامينات  -
الييموغموبين  ويوجد الحديد في ى عنصر الحديد ألنو يدخل في مادةفيجب أن يحتوي الغذاء عم

م الحمراء والكبدة والسماك وصفار البيض والفواكو المجففة،  السبانخ   والبقول والتفاح والمحو 
ذا لم يتوفر الحديد في الغذاء أو لم يتمكن الجسم من االستفادة من الحديد في الغذاء يصبح  وا 

 بكثرة في المحوم البيضاء والمبن ومشتقاتو والبيض والجبن. 12لون الدم باىتا.ويوجد فيتامين ب
الرياضة تزيد مع المتخصصون في الطب أن ممارسة أج نات الدـ:تأثير الرياضة عمى مكو ج. 

عدد كريات الدم البيضاء ونسبة الييموغموبين لدى الرياضيين، بالمقارنة بغير الرياضيين أثناء 
ونسبة تركيز الييموغموبين لصالح الرياضيين بعد يزداد عدد كريات الدم الحمراء،  الراحة، كما

 أداء الحمل البدني.
 وظائؼ الدـ رابعا:

  الرئوية والمعي الدقيق من جية، وباقي أعضاء الجسم الدم دور الوسيط بين النساج يمعب
من جية أخرى، ويتجمى ىذا الدور في نقل الغازات التنفسية حيث أن الشعيرات الدموية التي 
تحيط بجدار النساج وكذلك التي توجد في النسيج العضوي غنية بالكريات الحمراء، حيث 
يخترق األكسجين جدار الشعيرة الدموية ليمر إلى الممف البيفجري ثم بعد ذلك إلى داخل 

 الخمية عن طريق ىذا األخير.
ومما سبق نجد أن كريات الدم الحمراء تنقل األوكسجين عبر الجسم، وتحمي كريات الدم 

نزيف في البيضاء الجسم من األمراض، أما الصفيحات فتساعد في تخثر الدم بحيث توقف ال
 الجروح الصغيرة.

 
 
 
 

                                                           
 . 5876ادلوسوعة الطبية، ادلرجع السابق، ص  1
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 خامسا: فصائؿ الدـ
فصيمة الدم تمثميا مجموعة من األشخاص الذين كرياتيم الدموية الحمراء بصفة مشتركة 
والتي تميزىم عن االخرين، ونظام الفصائل يتحدد باألجسام المستضدة الموجودة بالكريات 

 الحمراء، وكذا األجسام المضادة الخاصة.
أىم األنظمة التي وجدت لتحديد فصيمة الدم،  Rhésusونظام الـ ABOويعتبر نظام 

إكتشفو العالم النمساوي الند شتايتز من خبلل قيامو بدراسة مقارنة حول دماء األشخاص مع 
 بعضيا البعض فتوصل إلى تحديد أربع مجموعات:

 .Aإلحتواء كريات دميم الحمراء عمى األجسام المستضدةAأشخاص زمرة دميم  -
 .Bإلحتواء كريات دميم الحمراء عمى األجسام المستضدةBاص زمرة دميم أشخ -
 معا. BوAينالمستضدينميمالحمراء عمى الجسحتواء كرياتإلABأشخاص زمرة دميم  -
وال  Aلعدم إحتواء كرياتيم الحمراء عمى األجسام المستضدة  Oأشخاص زمرة دميم  -

 . Bعمىاألجسام المستضدة  
، تحتوي كرياتو  Dوىو نظام يكرس الحبث عن الجسم المستضد  Rhésuseونظام  -

، ومن ال تحتوي  +RHالحمراء عمى ىذا الجسم المستضد تضاف إلى فصيمة دمو عبلمة 
أمام فصيمة دمو، وعميو تحدد فصائل  RH، وتوضع عبلمة Dكرياتو عمى الجسم المستضد 

، فصيمة الدم  -A، فصيمة الدم +A، فصيمة الدم  -Oفصيمة الدم،  +Oالدم كاآلتي : فصيمة 
B+ فصيمة الدم ،B -  ، فصيمة الدمAB+ فصيمة الدم ،AB- . 
الفائدة العممية من تحديد فصائل الدم المختمفة في عممية نقل الدم حيث يجب تطابق  نوتكم

 فصيمتي كل من المتبرع والمتمقي حتى ال يحدث تفاعل بين األجسام المستضدة.
 انتقالياالمطمب الثاني: أىـ األمراض المعدية التي تصيب الدـ وطرؽ 

ينقل  أنتنيي حياة المصاب بيا، ويمكن  أنخطيرة يمكن  أمراضيصيب الدم عدة 
المصاب ىاتو األمراض الخطيرة إلى عائمتيا والمقربين، وبالتالي تصبح حياتيم أيضا ميددة 

ضي عمييا نيائيا، وىذا ما سيتم توضيحو في ىذا لم يكتشف عبلج يق اآلنباليبلك، ألنو لحد 
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الفرع الثاني فيو مخصص لطرق انتقال  أماالمطمب بذكر أىم ىاتو األمراض في الفرع األول، 
 األمراض التي تصيب الدم.

 الفرع األوؿ:أىـ األمراض المعدية التي تصيب الدـ
لتياب الكبد الوبائ ي، ستتم دراسة ىذه من أىم األمراض التي تصيب الدم، اإليدز وا 

 األمراض إتباعا.
 أوال: اإليدز

اإليدز ىو "مرض فقدان المناعة المكتسب" ويصف مجموعة من األعراض واألمراض 
المرتبطة بنقص الجياز المناعي الناجم عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويستخدم 

في الجسم وظيور أمراض وسرطانات معينة كمؤشر عمى تطور  CD4معدل الخبليا من فئة 
ويطمق عميو في المغة  ،1لمناعة البشرية لتصبح مرض اإليدزاإلصابة بفيروس نقص ا

 ويعرف في المغة  Acquired immune-deficieny syndromeاإلنجميزية  ،
– syndrome d’immunoوىو اختصار لجممة   بالسيداالفرنسية

deficienceAquise2 ، ويعد مرض اإليدز  إحدى الكوارث التي ابتميت بيا اإلنسانية في
بوالية كاليفورنيا باعتباره السبب  1981القرن العشرين، واكتشف ىذا المرض في عام يونيو 

،  hivالحقيقي النييار جياز المناعة لدى المرضى بو، ومع ذلك لم يتم التعرف عمى الفيروس 
الخاص بو إال في نياية عام  HumanImmunodeficiency Virusوىو اختصار لجممة 

19833. 
يدز إال أن إصابة اإلنسان بيذا المرض ن النظريات التي تكممت عن منشأ اإلورغم تعدد وتبيا

 معينة يمكن إيجازىا في مرحمتين رئيسيتين وذلك عمى النحو التالي: أعراضليا 

                                                           

UNAIDS
يدز يف أماكن االحتجاز، رلموعة أدوات لصناعي القرارات إلوا ة فوروس نقص ادلناعة البشريةمكتب األمم ادلتحدة ادلعين بادلخدرات واجلرمي 1

 . 56، ص 3006ومديري الربامج ومسؤويل السجون ومقدمي الرعاية الصحية يف السجون، األمم ادلتحدة، نيويورك، 
ائي الوضعي، بدون ط، دار اجلامعة اجلديدة، أمحد حسين أمحد طو، ادلسؤولية اجلنائية الناشئة عن نقل عدوى اإليدز يف الفقو اإلسالمي والقانوين اجلن 2

 .4، ص 3004مصر، 
، ص 3006أمني مصطفى زلمد، احلماية اجلنائية للدم من عدوى اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي، بدون ط، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،   3

58. 
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 :ويمكن أن نطمق عمى ىذه المرحمة فترة حضانة المرض، وىي تبدأ منذ  المرحمة األولى
المرضية عميو، ولم يتمكن العمماء إلى  اإليدز جسم اإلنسان ظيور األعراضدخول فيروس 

اآلن من تحديد ىذه الفترة والتي يمكن أن تتغير من شخص إلى آخر، وقد تطول حتى 
ى اإلنسان في ىذه الحالة بأنو حامل تصل لدى البعض إلى خمسة عشر عاما، ويطمق عم

 لفيروس اإليدز وليس مريضا باإليدز.
وال تظير األجسام المضادة لفيروس اإليدز بعد دخولو جسم اإلنسان إال بعد مرور فترة زمنية 
تستغرق من ستة أسابيع إلى ستة أشير، وقد تصل في بعض الحاالت إلى ثبلث سنوات، وتثير 

طول المدة التي تتظاىر بعدىا أعراض المرض  أنمشكبلت قانونية إذ ىذه المرحمة األولى عدة 
قد تجعل الشخص ال يعمم بإصابتو بيذا المرض إال بعد فترة زمنية ممتدة قد تنقضي خبلليا 
الدعوى الجنائية ضد المتسبب في نقل المرض إليو، كما أن امتداد فترة ظيور األجسام 

العدوى قد يجعل من الصعب المضادة لفيروس اإليدز في جسم اإلنسان إلى ثبلث سنوات من 
عمى المجني عميو في ىذه الحالة إثبات خطأ الجاني الذي تسبب في ىذه العدوى فضبل عمى 

لجنائية عن نقل دم مموث بفيروس المتسبب في نقل العدوى في ىذه الحالة سيدفع مسؤوليتو اأن 
وصل العمماء حديثا يدز عمى أساس اختبار األجسام المضادة ليذا الفيروس كان سمبيا، ولقد تا

لنوع من االختبارات التي يمكن أن تكشف عن وجود فيروس اإليدز نفسو في دم اإلنسان 
 .ن الدم خاليا من األجسام المضادةالمصاب حتى ولو كا

 :تتظاىر خبلليا أعراض مرض اإليدز، وذلك بعد االنييار لجياز المناعة المرحمة الثانية
كافة أنواع العدوى، فيتعرض المريض بداية لدى المصاب عمى نحو يجعمو عرضة ل

 أوفيروسات  أوت اللتيابات تسببيا بكتيريا صابات رئوية ناجمة عن تعرض الرئاإل
صاباتفطريات كما يطمق  أىمياوينتيي األمر بظيور أورام سرطانية  معديةمعوية، ، وا 

عمييا سرطان كابوسي الذي يصيب جمد المريض فقط أو يمتد ليصيب أي جياز داخمي 
 .1لمجسم
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تجدر اإلشارة أننا نعيش في عالم بو فيروس نقص المناعة البشرية الذي يعد واحد من اخطر 
مميون فرد،  33مشاكل الصحة العامة، إذ يقدر عدد المتعايشين  مع ىذا الفيروس بحوالي 

مميون شخص  2.1، وفي ذلك العام القى 2007مميون إصابة جديدة في عام  2.5ىناك وكان
الكبرى،  اإلفريقيةجراء اإليدز، ويعيش زىاء ثمثي المصابين بالفيروس في الصحراء  حتفيم من

غير أن كافة بقاع العالم تتأثر بذلك الوباء، من المبلحظ توجد أسرع األوبئة  نموا في الوقت 
وروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ويعتبر فيروس نقص المناعة البشرية مشكمة عالمية الراىن في ا

 .1تمس حياة الناس في كل بمد
 ثانيا: إلتياب الكبد الوبائي

أنواع االلتياب و عريف الكبد ووظائفو أوال إلى ت جبيتعريف ىذا المرض التطرق إلى قبل 
 الكبدي.

الكبد ىو أكبر عضو في جسم اإلنسان، ويوجد في أعمى تجويف البطن في  تعريؼ الكبد: . أ
أو  لجوىرية، فكل شيء تأكمو الجانب األيمن تحت الضموع، ولمكبد العديد من الوظائف ا

 يمر عبر الكبد. أنحتى تستنشقو البد 
 يقوم الكبد يوميا بالوظائف التالية: وظائؼ الكبد: . ب
 تحويل الغذاء إلى طاقة. -
 لدم من السموم واألدوية.تنقية ا -
 تخزين الفيتامينات والمعادن كالحديد. -
 تكوين العصارة المرارية )سائل يساعد عمى ىضم الدىون(.  -
 الحفاظ عمى توازن مستويات السكر والدىون واليرمونات بالدم. -

 نذكر منيا: أسباب اللتياب الكبدي ىناك عدةج. أسباب التياب الكبد:
 فتسبب إلتيابو )االتياب الكبدي الفيروسي(.فيروسات تياجم الكبد  -

 اإلفراط في تناول المشروبات الكحولية.
                                                           

UNDAIDS1يدز في أماكن االحتجاز، مجموعة مة فيروس نقص المناعة البشرية واإل: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجري
 .2008ومسؤولي السجون ومقدمي الرعاية الصحية في السجون، األمم المتحدة، نيويورك أدوات لصناعي القرارات ومديري البرامج 



 الفصل األول :                                                  المفاهين المرتبطة بالدم وعملية نقله 

16 
 

 استخدام بعض األدوية أو األعشاب.
ىناك عدة أنواع من االلتياب الكبدي تعرف بحسب نوع  . أنواع االلتياب الكبدي الفيروسي:د

 الفيروس المسبب لممرض وىي:
اب أقل االلتيابات الكبدية خطورة، ألنو ال يؤدي إلى : ويعد ىذا االلتيAااللتياب الكبدي . 1

ن كان بسبب اضطرابات في وظائف الكبد ، يطمق عميو "الصفراء" ليس تميف نسيج الكبد، وا 
مرضا مزمنا، ونادرا ما يخمف أضرار الكبد، وغالبا ما يشفى المصاب منو تمقائيا خبلل شيرين 

مر، أما ألكثر من مرة واحدة في الع Aيصاب الفرد بالفيروس  أنال يمكن -بغير عبلج
انو بحاجة إلى التطعيم الخاص  أومن قبل  أصيبتخبره إذ  أن فيمكنياالفحوصات المعممية 

، ينتشر ىذا النوع من االلتياب الكبدي لدى األطفال وفي البيئة الفقيرة إذ أن الفيروس بو
لي فإن تموث الغذاء أو يسيل انتقالو عن طريق الجياز اليضمي وبالتا H.A.Vالمسبب لو 
 .مسبباتو، ويكتشف وجوده في الدم بوجود األجسام المضادة لو أىمالماء أحد 

تياب بخطورتو الشديدة عمى كبد المريض غذ أنو قد ليتسم ىذا اال :Bااللتياب الكبدي . 2
يؤدي إلى التميف الكامل لمكبد، وفشمو بالتالي منعو عن القيام بوظائفو ما ينتج عنو ما يطمق 
عميو بالغيبوبة الكبدية التي قد تؤدي بحياة المريض، وتمتد فترة حضانة ىذا المريض من سبعة 

وجود ىذا الفيروس بالدم عن طريق اختبار  ، ويمكن التعرف عمىأسبوعاإلى خمسة عشر 
معين في دم المريض، يكشف عن وجود ما يطمق عميو مولدات األضداد، وبالرغم من عدم 

ض، إال أنو يود لقاح ضد العدوى توافر عبلج فعال لمقضاء عمى الفيروس المسبب ليذا المر 
 .1بو
ن كان ىذا النوع من االلتC. االلتياب الكبدي 3 تأثيره الضار من حيث  Bبدي ياب الك: وا 

عمى الكبد غبل خطورتو تكمن من عدم وجود عبلج او حتى لقاح ضد العدوى بالفيروس 
، وقد تمتد حضانة ىذا المرض من اسبوعين إلى ستة وعشرين أسبوعا، H.C.Vالمسبب لو 
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ويتم البحث عنو في دم المريض باختبار خاص يكشف عن وجود األجسام المضادة لمفيروس 
 المسبب لو.
كشف عنيا العمماء  أخرىأنواعلى جانب ىذه األنواع من االلتيابات الكبدية، ىناك وا  

يابات الكبدية تتفق فيما بينيا تلإن كل ىذه األنواع من اال ،Eو Dحديثا، وذلك كالتياب الكبد 
درجات  والغثيان وارتفاعفي بعض األعراض التي تظير عمى المريض بإحداىا، ومنيا الوىن 

 والشعور بألم المفاصل فضبل عن وجود ألم في منطقة الكبد. اإلصابات الجمديةالحرارة، وبعض 
 مراض المعدية التي تصيب الدـالفرع الثاني: طرؽ انتقاؿ األ

ويعدان أىم األمراض المعدية التي ال  Cو Bإن كبل من اإليدز وااللتياب الكبدي بنوعيو  
تزال تشكل تيديدا خطيرا عمى صحة اإلنسان في كل بقاع الكون نظرا لسيولة انتقاليا من 

طرق العدوى في كل من اإليدز وااللتياب  ان إلى آخر وبطرق متعددة، وتشابيإلى حد كبيرإنس
 ن ىما:في ىذا الشأن مبلحظتي–، وقد الحظ البعض   cو Aالكبدي بنوعيو

 بفيروس ىفرص نقل العدو  األولى: إفظة المالحBأوCكبيرة عن نقل العدوى  تزداد بنسبة
 ال يمكنو ألن يعيش طويبل. خطورتو ضعيفايعتبر ىذا األخير رغم  اإليدز، اذبفيروس 

 إن فيروس االلتياب الكبدي نية: المالحظة الثاB  يعد اقوى من فيروس االلتياب الكبدي
C ألن الدم المصاب بالفيروس ،B  يكون أغنى بالمركبات الفيروسية، فضبل عن أن حياة

 .وىذا يزيد بالتالي من فرص العدوى بو Cأطول من حياة الفيروس  Bىذا الفيروس 
 ،CوBويعد من األىمية بمكان بيان طرق العدوى بكل من اإليدز وااللتياب الكبدي بنوعيو 

، 1وذلك حتى يمكن تحديد المسؤولية القانون لممتسبب في نقل العدى سواء عن عمد أو إىمال
 ويمكن أن تتم العدوى بيذه األمراض بواسطة أربع طرق رئيسية تتمثل فيما يمي:

 أوال: نقؿ الدـ المموث
موث ، يؤدي نقل الدم الم2نقل الدم المموث بالفيروس أكثر الوسائل فعالة النتقال الفيروس

إلى دم إنسان سميم غمى إصابتو  Cو  Bبفيروسات اإليدز أو االلتياب الكبدي الوبائي بنوعيو 
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، بل يكفي أن تنتقل إحدى مشتقات الدم المموث بأحد ىذه عمى نحو مؤكد بيذه الفيروسات
صابة المنقول إليو بيا، وفي إطار الحديث عن نقل الدم المموث، تجد اإلشارة لى إالفيروسات إ

غمى مرض الييموفيميا، كون الطائفة التي تصاب بو تعتبر من أكبر الوظائف التي تتعرض 
 ، فمرضى الييموفيميا: ىم المرضىcو B لئلصابة بفيروس اإليدز وااللتياب الكبدي الوبائي

الذي يحتاجون إلى امتدادىم بأحد عناصر الدم التي يطمق عمييا العامل الثامن أو التاسع وىي 
عد عمى تجمط الدم ومنع النزيف، حيث أن عناصر الدم يحتاجونيا يتم تجميعيا  يتم عوامل تسا

تجميعيا من  آالف المتبرعين وىذا ما يزيد فرص إصابتيم بيذا الفيروس، وقد يكفي لمعدوى 
أن يستعمل اإلنسان السميم أي شيء مموث  Cأو  Bبفيروس اإليدز أو االلتياب الكبدي الوبائي

،  وذلك كاستخدام األدوات الطبية غير المعقمة مثل التي تستخدم  أو إحداىمابيذه الفيروسات 
في عيادات األسنان، مشاركة المصاب بعض أدواتو التي ربما تكون مموثة بالفيروس، مشاركة 
مصاب في استخدام أدوات الحقن والوشم بما في ذلك اإلبر والقطن وصبغات الوشم واألواني 

صابة بيذه الفيروسات واردة أيضا في حاالت زرع تزداد نسبة اإل ،  وليذاالمستخدمة فيو
الذي خضع الختبار الجسام المضادة -األعضاء أو األنسجة، ويبلحظ أن نقل وحدة من الدم

 35عمى 1يدز تتراوح منفي طياتو نسبة خطر ينقل فيروس اإل يحمل-لئليدز وثبت خموه منيا
ذلك االختبار قد ال يكون سميما تمام، حيث أن  الدم حتى مع أنألف، إذ 150عمى 1ألف إلى 

يدز، ولكن يتأخر لدييم ظيور األجسام المضادة لو، المتبرعين بالدم يحممون فيروس اإل بعض
وبالتالي يكون ىذا االختبار لدييم سمبيا، وليذا ينصح دائما باالبتعاد عند الحصول  عمى الدم 

موعات التي يزداد لدى أفرادىا فرص عن مجموعات معينة من األشخاص يطمق عمييا مج
 .1اإلصابة بفيروس اإليدز، وذلك كمن يتعاطون المخدرات او المنحرفين جنسيا
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 ثانيا: تعاطي المخدرات
قن يؤدي في كثير من الحيان إلى مما الشك فيو ان تعاطي المخدرات عن طريق الح

خاصة عند تناول ىذه المخدرات بواسطة  cو Bصابة باإليدز أو االلتياب الكبدي الوبائي اإل
ظيور مجموعات كبيرة  1985حقن مموثة بإحدى ىذه الفيروسات، وقد الحظ البعض في عام 

يميا، ولقد زادت فيما من المصابين بعدوى اإليدز اغمبيم من متعاطي المخدرات ومرضى الييموف
ب إصابتيم بيذا المرض صابة باإليدز بين متعاطي المخدرات حيث ارتفعت نسبعد نسبة اإل

، وقد ذكر في إحصائية 1990% في عام26إلى  1985% من إجمالي المصابين في عام 7
من بين  cعدد المصابينبفيروس االلتياب الكبدي الوبائي 1985المصابين في عام  أنحديثة 

أحد  garettaالدكتور  أعمنقد بمغ نصف مميون شخص، وقد  أوروبامتعاطي المخدرات في 
بفيروس  أصيبواألف شخص قد 430انين في قضية الدم المموث في بفرنسا غمى حوالي المد

شخص فقط بفيروس اإليدز، ويثور في  3200االلتياب الكبدي الوبائي ب وج، وأصيب حوالي 
مجال تعاطي المخدرات مدى مسؤولية الشخص المصاب الذي تسبب في نقل العدى إلى 

 .1ى التعويل عمى عمم كل منيا باإلصابة أو توقعو لياالشخص السميم الذي يتعاطى معو ومد
 ثالثا: االتصاؿ الجنسي

من أىم مسببات العدوى من شخص مصاب بفيروس  ويعتبر االتصال الجنسي بكافة أشكال
اإلنسان  جسمتتواجد ىذه الفيروسات في سوائل  إلى شخص سميم، إذ CوBتياب الكبدي لاال

ن كانت يمكالدم والمعاب واإلفرازات الميب المصاب بيا ة والسائل المنوي والدمع ولبن الثدي، وا 
ويعتبر انتقال كل من ق الدم والمعاب والسائل المنوي، العدوى ال تتم بشكل أساسي إال عن طري
بواسطة الجنس ىو األكثر شيوعا وخاصة بالمقارنة  Bفيروس اإليدز وااللتياب الكبدي الوبائي

 والذي يقل احتمال العدوى بواسطة ىذا الطريق. Cفيروس االلتياب الكبدي بانتقال 
ويعتبر المواط في السجون باإلضافة غمى تعاطي المخدرات عن طريق الحقن المموثة، من 
ن األسباب التي تؤدي إلى إصابة الكثير من المساجين بفيروس اإليدز، وليذا فقد كان م
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إن الغالبية من  1984إلى 1982دز في الفترة من عام يالمبلحظ في بداية انتشار مرض اإل
الناتجة عن نقل  أمراضطار الحديث عن ، وفي إ1يدز كانت لدى المنحرفين جنسياحاالت اإل
وطرق انتقاليا، يجب أن ال نغفل مشكمة خطيرة تمس السجون وىي فيروس نقص  ثالدم الممو 

البشرية تيديدا  خطيرا لصحة    المناعة البشرية في السجون، يشكل فيروس نقص المناعة
عشرة مبليين شخص في السجون في شتى أرجاء المعمورة، وفي معظم البمدان تكون معدالت 
اإلصابة بالفيروس فيما بين نزالء السجون أعمى بكثير مما ىي عميو خارجيا، غير أن انتشار 

 .2وعبرىا اإلصابة بالفيروس في مختمف السجون يتفاوت إلى حد كبير داخل البمدان
في السجون أعمى حتى من  Cاللتياب الكبد الوبائي  نيابإن معدالت االنتشار المص

 3معدالت انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية بأن حوالي 
وا انو أفيد بأن انتشار فيروس التياب يبد C% من سكان العالم أصيبوا بفيروس التياب الكبد 

في سجنين  %92% في إحدى السجون اليندية إلى4.8، في السجون يتراوح ما بين Cالكبد 
يعيش مدة أطول بكثير من فيروس  Cسبانيا، لقد تبين أن فيروس التياب الكبد في شمال إ

، وينتقل أيضا 3فةنقص المناعة خارج جسم اإلنسان، وفي حالة خمول حتى أعمى األسطح الجا
إذا  وامرأةالتصال الجنسي الطبيعي بين رجل تياب الكبدي بواسطة اليدز واالكل من فيروس اإل

يدز من مجرد إقامة عض المرضى قد نقمت ليم العدوى باإلب أنكان أحدىما مصابا، وقد لوحظ 
عبلقة جنسية وحيدة بينما لم تنقل لمبعض إال بعد مرات عديدة من الممارسات الجنسية مع 
شخص مصاب، وقد يثير ىذا األمر بعض الصعوبات في تحديد الشخص المسؤول عن نقل 

 .4متعددة  أطرافالعدوى إذا ثبت تعدد العبلقات الجنسية لمشخص المصاب مع 
 األـ المصابة غمى الجنيف رابعا: العدوى مف

من األم  cو Bيدز وااللتياب الكبدي الوبائيأيضا أن تنتقل كل من فيروس اإليمكن 
يدز ينتقل من األم المصابة إلى وقدرت بعض اإلحصائيات أن فيروس اإل المصابة إلى الجنين،
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ن من خبلل بدم الجني أثناء فترة الحمل، إذ أن دم األم المصابة يتصل 3عمى1جنينيا بنسبة 
بعد الوالدة من خبلل لبن  نو يمكن أن تتم العدوى في لحظة الوضع أو حتىع المشيمة، بل

 .الثدي
تؤكد األدلة بما ال يقبل الشك بأنو ال يمكن إصابة الناس بفيروس نقص المناعة البشرية بأي 

 من الطرق اآلتي ذكرىا:
 التصافح باأليدي -
 السعال والعطس -
 طبيزيارة مستشفى أو جناح  -
 فتح الباب -
 تقاسم الطعام أو تبادل أدوات الطعام او الشراب -
 استخدام نوافير مياه الشرب -
 استخدام المراحيض أو الحمامات  -
 التعرض لمدغات الناموس أو غيرىا من الحشرات -
العمل أو االختبلط أو العيش جنبا إلى جنب مع أحد النزالء أو العاممين المصابين بفيروس  -

 .1ريةنقص المناعة البش
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 المبحث الثاني: عممية نقؿ النقؿ
تطرق في ىذا المبحث إلى وفنالدم والمسائل المرتبطة بو، س ما تم تحديد مفيومبعد

، أما المطمب األول من خبلل شروطيا واألطراف المتدخمة وىذاتعريف عممية نقل الدم و 
تساؤالت العميو يتم طرح  روعية نقل الدم وأساسو القانون،لمش ناهخصصالمطمب الثاني ف

ىذه مشروعية أساس مشروعة دينا وقانونا؟ وما ىو  ىل ىييما تتمثل عممية نقل الدم؟ و :فالتالية
 العممية؟

 المطمب األوؿ: مفيوـ عممية نقؿ الدـ
 .ياواألطراف المتدخمة فيخصص ىذا المطمب لتعريف وشروط عممية نقل الدم تم ت

 الدـالفرع األوؿ: تعريؼ عممية نقؿ 
، وىي أيضا عممية سحب 1طرق اتصال دم إنسان بدم آخر أىم يعتبر نقل الدم احد

كمية محدودة من السائل الدموي من وريد شخص سميم وحقنو في وريد شخص آخر مريض 

، وىي صورة نقل الدم الحمراء أو 2بحاجة إليو، بقصد تعويض دم مفقود بمقدار ييدد الحياة

من ىذا  ،3موية، وىو ما يندرج تحت مصطمح نقل مشتقات الدمالبيضاء أو حتى الصفائح الد

المنطمق أصبحت عمميات نقل الدم من اىم الركائز الطبية المعاصرة خاصة بعد النجاح الباىر 

 .4الذي حققتو تمك العمميات في عبلج العديد من األمراض

صابة بسرطان الدم، ند حاالت التسمم الشديد أو عند اإلقد تستخدم عمميات نقل الدم ع

كما يمكن أن يتم ىذا النقل من الشخص ذاتو، ويطمق عمييا عممية النقل الذاتي لمدم، فتحسبا 

                                                           
 .52مصطفى زلمد، ادلرجع السابق، ص أمني 1

 . 38زلمد جالل حسن األتروشي، ادلرجع السابق، ص  2
.38برابح ميينة، نقل الدم بني الضرورة العالجية وادلسائلة القانونية، ادلرجع السابق، ص   3 
.574، ادلرجع السابق، ص برابح ميينة،   4 
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جراء عممية ما يتم سحب كمية من دم الشخص الذي ستجرى لو العممية في وقت الحق أثناء إف

 .العمميات الجراحية

 شروط عممية نقؿ الدـ الفرع الثاني:
وجود شخصين، األول يسحب الدم منو بقصد إعطاءه لممريض تتطمب عممية نقل الدم 

وىو المتبرع، والثاني يحتاج لعممية نقل ليعوض النقص الذي أصابو وىو المتبرع لو، وعمى ىذا 
األساس تمر عممية نقل الدم بمرحمتين ىما: مرحمة تبرع بالدم، ومرحمة نقمو لممريض، ولكل 

 .1يامرحمة من ىذه المراحل شروطيا الخاصة ب
 أوال: شروط التبرع بالدـ

المتبرع ىو الشخص السميم الذي يتبرع بكمية من دمو لحقنو في جسم شخص آخر 
وسأتناول بدوني نقل الدم والتي ال يمكن أن تكتمل، وىو من أىم األطراف في عممية 2مريض

 ذلك وفقا لآلتي:
ال يجوز لمطبيب أخذ الدم من المتبرع دون رضائو، فرضاء المتبرع أمر  رضا المتبرع:أ.

ضروري وأساسي لعممية نقل الدم، أي أنو لكل إنسان حقوق مقدسة عمى جسمو ال يجوز 
بحالة عقمية وجسمية تمكنو  ، فيجب أن يكون الشخص المتبرع متمتع3المساس بيا بغير رضائو

، حيث أن مجرد توجو المتبرع إلى احد أو الرفضيحكم بصورة صحيحة، في االختبار  أنمن 
مراكز نقل الدم لمتبرع بدمو بدون معارضة منو يعد موافقة ضمنية بذلك، ولكي يكون رضا 
المتبرع صحيحا ومنتجا ألثاره يجب أن يكون المتبرع كامل األىمية ،يشترط أن تكون موافقة 

يستمر ىذا الرضا إلى  أنشارة أو حتى كتابة عمى لة سواء كانت قوال أو إاضحة الدالالمتبرع وو 
 غاية إتمام العممية، ألن بإمكان ذلك المعطي العدول عن تبرعو متى شاء قبل إجراء العممية.

 ال يجوز أن يكون المتبرعون بالدم صغارا في أعمارىم حفاظا عمى صحتيم.: أىمية المتبرعب.

                                                           

.576برابح ميينة، نقل الدم بني الضرورة العالجية وادلساءلة القانونية، ادلرجع السابق، ص   1
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ص بنقل الدم أن يفحص المتبرع، وذلك من أجل التأكد من يجب عمى الطبيب المخت
كغ فما 50(، الوزن )8/12صحتو، قابميتو لمتبرع، وذلك بفحص ضغط الدم )غالبا ما يكون 

 60وال يفوق  18فوق(، خموه من األمراض، باإلضافة إلى ذلك سنو ال يقل عن 
ال يكون من أصحاب الشذوذ يجب أال يكون المتبرع من مدمني المخدرات والحبوب الميموسة،  وا 

 الجنسي، ألن ىذه الفئة ىي األكثر قابمية لئلصابة باألمراض المتنقمة عن طريق الدم.
القيم اإلنسانية تسمو عمى المال، لذلك يجب أن يكون التبرع أف يكوف المتبرع دوف مقابؿ: أ.

ليذه العمميات من اجل بدافع الربح أو المقابل المادي، وىذا ما نصت عميو التشريعات المنظمة 
 .1عدم فسح المجال لمتاجرة اإلنسان بدمو

أما عن موقف الفقو انقسم الفقو إلى اتجاىين، اتجاه يمنع عممية التصرف القانوني بمقابل وىو 
 السائد، واتجاه يجيز ذلك:

ية بيع الدم كونو يقوم عمى أساس مبدأ حرمة الجسد، حيث يرى بطبلن يمنع عمماالتجاه األوؿ: 
التصرف بالدم بيعا إال إذا كان تبرعا من شخص ال  تصرف يتصل بجسم اإلنسان وال يجيزاي 

يحترق ذلك كمينة أي ال يعتمد دمو في الحصول عمى مصدر الرزق وبالتالي يجب مراقبة 
 فت لمنظر دمائيم إلى مراكز نقل الدم.بشكل ال باستمراراألشخاص الذين مارسوا 

كدوا أن جسم اإلنسان ليس محبل لمتصرفات التجارية التي تقيم بالمال ألن ذلك يتعارض أو 
مع مبدأ الكرامة اإلنسانية، وأن التضامن االجتماعي قد يفرض أحيانا عمميات نقل الدم مع 

ذلك صول عمى المال، بناء عمى ضرورة أن يكون الدافع إنقاذ حياة اآلخرين، وليس بدافع الح
 .نقل الدم فإن من يتصرف بدمو إلى مراكز

يجيز بيع الدم، حيث يرى أنصاره أن عقد بيع الدم مشروع قانونا وقد شرعتو االتجاه الثاني: 
ن التصرف بالدم  بعض األنظمة كما في العراق ومصر الخاصة بتحديد أسعار قنينة الدم، وا 

اإلنسانية وخاصة أنو ييدف إلى غاية إنسانية متمثمة في إنقاذ حياة  بيعا ال يتنافى مع الكرامة
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 تتسبب بيع الدمؤلن عممية بيع الدم ال أجاز، ومن جانب آخر فإن من الفقيمن اآلخرين
 .نسانبحصول نقص دائم في جسم اإل

وعمى نحو ما تقدم ال يمكن قانونا أن يكون الدم محبل لمتصرف بمقابل مادي، لذلك ال 
 .1بيع الدم، وال يمكن أن تخضع عمميات جمعو من مصادر البشرية ألحكام عقد البيعيجوز 

 ثانيا: شروط نقؿ الدـ إلى المريض
مى المريض من العمميات الطبية الميمة لمحفاظ عمى حياتو عندما يحتاج عيعد نقل الدم 

نتيجة نقل الدم إلى الدم وتعويض النقص الحاصل فيو، وخوفا من إصابتو باألمراض الخطيرة 
المموث، لذا فغن العممية تحتاج إلى إرضاء متمقي الدم الذي يكون فعاال عندما يعمم بأنو بحاجة 

 .2إلى نقل الدم إليو
ولما كانت عممية نقل الدم من الوسائل العاجية الخطيرة لما تنطوي عميو من مخاطر 

المعدية، فإن ىذا يقتضي  أمراضباعتبارىا وسيمة مباشرة لنقل العدوى بمرض اإليدز وغيره من 
 إلزام الطبيب بتبصير المريض عن مخاطر النقل ونتائجو المحتممة.

وعمى الطبيب أخذ رضائو بذلك، يكون المتمقي راضيا بنقل الدم  أنيجب رضا متمقي الدـ: أ.
مباشرة العبلج عمى جسمو يعد أمرا ضروريا ال غنى عنو لصيانة حقو في تكاممو الجسدي و 

رضاء المريض تظير بصورة جمية عند قيام الطبيب  وأىميةوسبلمتو واحترام حريتو الشخصية، 
قد تصيب  أخطارحالة المريض، وما ينطوي عميو ىذا العبلج من  تستجوبوبعبلج خطر 

 .المريض وقد تؤدي بحياتو
وال يشترط شكبل معينافي الرضا الصادر من متمقي الدم، فقد يكون صريحا بالقول وقد يكون 
ضمنيا يستخمص من الظروف والمبلبسات التي تحيط بمتمقي الدم، والتي تحمل عمى االعتقاد 

يجب عمى الطبيب الحصول  ,عمن رضائو بالنقلرادتو ألنو لو كان قادرا عمى التعبير عن إبأ
عمى موافقة المريض بإجراء عممية نقل الدم إليو صراحة عندما تكون فعالة وممحة لنجاح 
العممية، ويفضل أن تكون الموافقة ثابتة بالكتابة، إال أن عممية الدم إلى المريض ال تستوجب 
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وكذا عند المريض،  نقاذ حياةألنيا تجري في الحاالت الضرورية إأن تكون الموافقة تحريرية 
دث، فالطبيب ال يستطيع من دون الرضاء الحر لمريضو من القيام بإجراء العممية او وقوع الح

الجراحية ونقل الدم إليو باستثناء الحاالت التي تكون فييا الضرورة واضحة، وىناك خطر فوري 
 .1ومحدق ييدد حياة المريض

ال يكون لمطبيب الحق في إجراء العبلج يستخمص مما تقدم أنو في حالة الضرورة واالستعج
إلنقاذ حياة مريض يرفض العبلج وىو في كامل وعيو، وعمى ىذا األساس يحق لمطبيب إجراء 
عممية نقل الدم لمريض متى كانت الوسيمة الوحيدة فإنقاذ حياتو، ومتى كان المريض بالغا راشدا 

ال يثير أية مشاكل، إذا كان المريض ليس متمتعا بكامل قواه العقمية، فإن رضاءه بنقل الدم إليو 
لموعي فإنو يكفي أن يصدر الرضاء من ممثمو لمتعبير عن رضاءه، أو كان فاقدا أىبل 

 .2القانوني
، يجب عمى الطبيب ان يفحص المريض، وأن يطمب من المريض إجراء تحاليل طبية 

عمى نتائج التحاليل، إذ  باإلضافة إلى ذلك يجري فحص قابميتو لنقل الدم، بعد إطبلع الطبيب
وجد نقص في مكونات الدم يقوم بإدخال المريض إلى مصمحة أمراض الدم، ثم يقوم الطبيب 
بحساب كمية الدم الناقصة، وفي الخير يقوم الطبيب بطمب كمية من الدم الناقصة من مصمحة 

ضاة من حقن الدم، وذلك عن طريق إصدار قسيمة مذكور فييا الكمية والزمرة الدموية مم
 طرفو.

بشكل مستفيض  هتبصير و صحيحا إال إذا أعطي بعد إطبلعيال يعد  تبصير متمقي الدـ: ب.
وواضح بحالتو الصحية وطبيعة مرضو، مخاطر العمل الطبي الذي من الممكن حدوثيا أثناء 

االلتزام بتبصير المريض بطبيعة  الطبيب عمى القيام بالعبلج الذي يقترحو الطبيب، لذا يقع 
مكانية نقل الدم إليو، ومدى حاجتو إلى ذلك  المخاطر التي يتعرض ليا جراء التدخل الجراحي وا 
وبين المخاطر الناجمة عن عدم القيام بالعممية الجراحية او عدم موافقتو عمى نقل الدم إليو، 
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فبل يجوز لمطبيب المساس بيذا فالمريض إنسان يتمتع بحرية االختيار ولو حق عمى جسمو، 
 .1الحق إال بعد الحصول عمى رضائو المتبصر والمستنير

ولكن يشترط الرضاء في حاالت استثنائية، إما راجعة لتنفيذ أمر قانوني او حالة 
االستعجال، فحالة تنفيذ أمر القانون، قد تصدر في بعض الحاالت أوامر وقرارات تمزم األطباء 

الطبية دون الحصول عمى إذن وموافقة المريض، مثبل في حالة انتشار األوبئة القيام باألعمال 
من قانون حماية الصحة  154واألمراض المعدية، وىذا ما أكدتو الفقرة الثالثة من المادة 

وال تطبق أحكام ىذه المادة في الحاالت التي تستوجب بمقتضى القانون تقديم  "...: وترقيتيا
 ، 2السكان" العبلج الطبي لحماية

 الفرع الثالث: األطراؼ المتدخمة في عممية نقؿ الدـ
تشابكت العبلقات بين أطراف عمميات نقل الدم، التي يتدخل فييا المريض والمتبرع ومراكز 

 نقل الدم والمؤسسة العبلجية والطبيب القائم عمى ىذه باعتباره شخصا مينيا.
تو أو ينبئ بتدىور حالتو الصحية، ىو كل شخص مصاب بمرض ييدد حيا أوال: المريض:

 وىو في ىذا المقام في حاجة ممحة لمدم نتيجة اإلصابة أو المرض.
ىو شخص الئق صحيا لمتبرع والذي قبل التنازل عن جزء من دمو لمساعدة  تبرع:مثانيا: ال

غيره، ويقوم التبرع عمى مبدأين ىامين ىما: سبلمة المتبرع وسبلمة الدم المنقول لممريض، 
ولمطبيب دور في تحقيق ىذين الشرطين من خبلل الميام المنوطة بو في إخضاع جميع 

لمشتمل عمى مراقبة الحرارة وفحص الدم والضغط المتبرعين لمفحص الطبي )السريري(، ا
 .3والنبض والسيرة المرضية لممتبرع، وغيرىا من الفحوصات الضرورية

إن العبلقة بين المريض والمتبرع يمكن ان توصف بأنيا اتفاقية كرم ألن العبلقة بينيما 
حكم الضمير دون ان عبلقة معنوية أكثر منيا قانونية، تمزم المتبرع بإلزام أخبلقي واجب عميو ب
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يكون بالضرورة مرتبطا بعقاب أو إكراه، مثل واجب الرعاية وواجب التكافل االجتماعي والعطف 
 المتبادل.

 ثالثا: مركز نقؿ الدـ
وىي ىيئات نص عمييا القانون وأوكل إلييا ميمة جمع وحفظ الدم في سبيل حصول منيا 

حال تصنيع الدم البشري فإن المصدر عمى دم سميم خال من العيوب واألمراض، ونظرا الست
الوحيد لمدم الذي تستقبمو مراكز نقل الدم ىو اإلنسان المتبرع، تقوم مراكز نقل الدم وبنوك الدم 

 .باستقبال المتبرعين وسحب الدم منيم، ىذا باإلضافة إلى تحضير منتجات الدم
من إنشاء وتنظيم والمتض 2006فيفري15الصادر بتاريخ  198وطبقا لمقرار الوزاري رقم 

وتحديد صبلحيات ىياكل نقل الدم، فغن مراكز نقل الدم في الجزائر بما فييا المؤسسات 
االستشفائية العامة والخاصة، وىي تحت وصاية الوكالة الوطنية لمدم وىي تضطمع بميام 
ن تجميع الدم وحفظو وتوزيعو، تحضير منتجات الدم ومعالجتيا، باإلضافة إلى تجنيد المتبرعي

 .بالدم وتأىيميم وتوعيتيم
 رابعا: المؤسسة العالجية

ىي أشخاص معنوية تتمتع بالشخصية القانونية، وىي تمثل كل مكان أعد لمعبلج أو 
، وبالتالي ىي المكان الذي يدخمو المرضى 1التمريض أو الكشف عمى المرضى أو إيوائيم

لممريض  الراقد فييا، لغرض  لبلستشفاء، وىي المؤسسة التي توفر وسائل الراحة والتسمية
، ويندرج تحت مفيوم المؤسسة العبلجية المستشفى العام والمستشفى العناية الطبية  والتمريضية

(، )المستشفى العام مؤسسة العبلجية العموميةالخاص عمى حد سواء، والحقيقة أن مفيوم ال
ة ىياكل الوقاية، من اليياكل الصحية فيي تتسع لتشمل مجموع يندرج في إطارىا مجموعة

عادة التأىيل الصحي، وىي بيذا المعنى تضم المستشفيات،  التشخيص والعبلج واالستشفاء  وا 
العيادات المتعددة الخدمات، المراكز الصحية، قاعة الفحص والعبلج، مراكز األمومة، مراكز 

 المراقبة، وكل منشئة صحية عمومية تحت وصاية وزارة الصحة والسكان.
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ال فيما يتعمق إحكام المتعمقة بالمستشفى العام، ة لممستشفى الخاص فبل تختمف األأما بالنسب
خاص ال يخضع لمقانون  بالقانون الواجب التطبيق، باعتبار المستشفى الخاص شخص معنوي

 نما يخضع لمقانون الخاص ولمقضاء الخاص في منازعاتو.ا  اإلداري، و 
ميمة تشخيص المرض ووصف العبلج ىو شخص ميني محترف توكل لو خامسا: الطبيب: 

وفقا لممعطيات العممية واألصول المستقرة في مينة الطب، حيث يمثل أساس التزامو بذل العناية 
 .1البلزمة لشفاء المريض أو عمى األقل التخفيف من ألمو
 المطمب الثاني: مشروعية نقؿ الدـ وأساسيا القانوني

ب الطبية بتعقيداتيا التقنية، قد فتح الباب لعل التطورات الكبيرة التي عرفتيا التجار 
الواسع أمام فقياء الشريعة اإلسبلمية ورجال القانون لكي يدلوا بدلوىم في مسائل لم تكن 
مطروحة سابقا فاختمفوا في مدى مشروعية نقل الدم سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، كما 

الدم، لذلك قسم ىذا المطمب إلى فرعين، فرع ساس القانوني لنقل اختمف الفقياء أيضا في األ
 خاص بمشروعية نقل الدم، وفرع خاص باألساس القانوني لنقل الدم.

 الفرع األوؿ: مشروعية نقؿ الدـ
يعتبر الدين اإلسبلمي دين الدولة الجزائرية، وموضوع نقل الدم من الموضوعات 

معرفة ما توصل إليو فقياء الشريعة الحديثة، وبغية إثراء ىذا الموضوع الحديث وجب عمينا 
ائري في ىذا اإلسبلمية من جوازية نقل الدم من عدمو ثم التطرق إلى ما ذىب إليو المشرع الجز 

 في مشروعية نقل الدم؟ الشريعة اإلسبلميةما اخذ بو غالبية فقياء الصدد وىل توافق مع 
 أوال: مشروعية نقؿ الدـ في الشريعة اإلسالمية

القرآن الكريم صالحة لكل زمان  أحكامأن الدين اإلسبلمي دين شامل، وان  من المسمم بو
ومكان، شاممة لكل صغيرة وكبيرة فحاول العمماء المسممون إيجاد حكم شرعي لياتو المسائل 
المستحدثة فما ىو الحكم الذي تواصموا إليو بشأن نقل الدم غمى المريض؟ وما حكم التبرع 

 بالدم؟
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لئلجابة عمى األسئمة المطروحة وجب عمينا معرفة أن الدم يتميز عمى إطبلقو بصفة 
التجدد والتعويض، فيو يتجدد من تمقاء نفسو، فإذا فقد اإلنسان بعض الدم فغن الدم يجدد نفسو 
ليعوض الجزء المفقود، فيحرم سفك الدم البشري إال بأسباب موضوعية نص عمييا القرآن الكريم 

ن آياتو، وقد ذكر في القرآن  الكريم في قصة أول خميفة هلل تعالى وىو آدم عميو في كثير م
ْذ َقاَؿ َربَُّؾ ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌؿ ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة  َقاُلوا السبلم وذلك في قولو سبحانو: "  َواِ 

ـُ َما َأَتْجَعُؿ ِفيَيا َمف ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُؾ الدَِّماَء َوَنحْ  ُف ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَؾ َوُنَقدُِّس َلَؾ  َقاَؿ ِإنِّي َأْعَم
ـُ اْلَمْيَتُة " ، وقد ورد ىذا التحريم في كثير من اآليات منيا قولو تعالى: 1"اَل َتْعَمُموفَ  ُحرَِّمْت َعَمْيُك

 . 2"  ـُ َوالد  
اإلنسان عمى بني جنسو معينة لصفة معينة  أجزاءإذا كان األصل حمة في حكـ نقؿ الدـ: أ.

ة مصمحة لضرورة المرخصة، فإذا ثبت أن رعايىي الكرامة اإلنسانية، فإنيا ال تباح إال بتحقيق ا
المريض في سبلمة نفسو وجسده تقتضي نقل الدم إليو وال يوجد دواء آخر يقوم مقامو فغنو 
يجوز شرعا، كما ىو الحال بجواز تناول المحرمات في حالة االضطرار، اتفق العمماء عمى أن 
 الدم الحرام نجس ال يؤكل وال ينتفع بو، ولكن في بعض األحوال تكون عممية نقل الدم متعينة
محتاجا إلييا لعبلج المرضى المصابين بنزيف دموي في العمميات الجراحية أو الحوادث، فإن 
لم تجرى ليم العممية المذكورة كانت حياتيم ميددة باالنتياء، وىنا يكون التبرع بالدم ونقل الدم 

 رج فيو، ودليل ذلك:حجائزا ال 
َؿ :"آليات كقولو تعالىأن حالة الضرورة مستثناة من التحريم المنصوص عميو في ا - َوَقْد َفص 

ـْ ِإَلْيوِ  ـْ ِإال  َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك  .3" َلُكـ م ا َحر 
  " :عام يشمل كل إنقاذ  4"َجِميًعا الن اَس  َأْحَيا َفَكَأن َما َأْحَياَىا َوَمفْ إن اإلحياء في قولو تعالى

 من تيمكة، والشك أن المتبرع بدمو ألخيو، إنما فعل ذلك لكي ينقذه من اليبلك.

                                                           
 .20سورة البقرة، اآلية   1
 .2سورة ادلائدة، االية   2
 .552سورة األنعام، االية  3

 . 23سورة ادلائدة، اآلية  4
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نقاذ حياتو كان حكمو في دين اهلل  إن كان إعطاء دم لممريض ضروريا لمرفع الضرر عنو وا 
رء واجبا بمبادئ الشريعة في حفظ األنفس وعمبل بالقواعد الفقيية الداعية إلى جمب المصالح ود

المفاسد ومن باب الضروريات تبيح المحظورات، والضرر يزال ويرتكب أخف الضرر ليدفع 
أعظميا، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرىا، أما إذا لم يتوقف عمى نقل الدم 
نما عميو فقط تعجيل شفاء المريض فيجوز نقل الدم عمى أحد الوجيين عند  اصل الشفاء وا 

يجوز عمى مذىب الشافعية، وىذا مقيد ببل شبية بان يترتب عمى نقل الدم ضرر الحنفية و 
 .1فاحش بمن نقل الدم منو

: التبرع بالدم واجب عمى الكفاية إذا قام بو نفر من الناس، وكانت الكمية في حكـ التبرع بالدـأ.
ن لم يصل ما تبرعوا بو  المتبرع  بيا تسد الحاجة القائمة والمتوقعة سقط اإلثم عمى الباقين، وا 

عطاء الدم واجبا عينيا، كما لو وجد مريض فصيمة دمو د الكفاية أتم الجميع، وقد يكون إعمى ح
تتفق مع فصيمة دم شخص آخر وال ثالث ليما من نفس فصيمة الدم، ففي ىذه الحالة يكون 

ن االمتناع من إذا امتنع المعطي عن إعطاءه كاينا، يأثم من تخمف عن القيام بو،التبرع واجبا ع
 قبيل النفس التي حرم اهلل لقولو تعالى:

َما َمف َقَتَؿ َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأن َما َقَتَؿ الن اَس َجِميًعا َوَمْف َأْحَياَىا َفَكَأن  "
المسممين وذلك فيو كشفا ، وقد أفتي بجواز التبرع عدد كبير من العمماء 2"َجِميًعا َأْحَيا الن اَس 

 لكربة المسمم.
وىو -أجمع العمماء عمى حرمة بيع الدم وأكل ثمنو، لن محل العقد ىنافي حكـ بيع الدـ:أ.

، ووجو  منيى عنو شرىا ومن ثم فإن ما ال يقبل حكم العقد ال يصح أن يكون محبل لو -الدم
ـَ الداللة في ذلك من الكتاب لقولو تعالى: " ـَ اْلِخنِزيِر َوَما ُأِىؿ  ِإن َما َحر  ـَ َوَلْح ـُ اْلَمْيَتَة َوالد  َعَمْيُك

ـَ َعَمْيِو ِإف  الم َو َغُفوٌر ر ِحيـٌ  ، فالتحريم في 3"ِبِو ِلَغْيِر الم ِو  َفَمِف اْضُطر  َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْث
اآلية واضح ومنيا الدم، أما في السنة فقد روي ابن داود عن ابن العباس قال: "قال رسول اهلل 
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صمى اهلل عميو وسمم قال إن اهلل إذا حرم عمى قوم شيئا حرم عميو ثمنو"، وقال أيضا: "ال يحل 
 ثمن شيء ال يحل أكمو وشربو".

مي لرابطة العالم اإلسبلمي في دورتو الحادية وجاء أيضا في فتوى المجتمع الفقيي اإلسبلب.
بيع  -)أما حكم اخذ العوض عن الدم 1989فبراير عام  26المكرمة في  عشرة، والمنعقدة بمكة

نو من المحرمات المنصوص عمييا في القرآن الكريم مع فقد رأى المجمس أنو ال يجوز أل -الدم
عنو"، إال أن ىناك جانب من الفقو يرى أنو  الميتة ولحم الخنزير، فبل يجوز بيعو وأخذ العوض

كان ال يجوز بيع الدم، ألن جسم اإلنسان ال يدخل تحت ممكو، لكونو ليس ماال يخضع 
، فإذا أمكن االنتفاع بو، جاز بيعو، 1لمتمميك، فإن عدم جوزا بيع الدم يرجع إلى عدم االنتفاع بو

فبل اثر لوجوده في انعقاد او صحة عقد البيع، أما الثمن أو المقابل النقدي لمدم المتصرف فيو، 
نما عمى العكس  .وىذا التصرف بالبيع ال يتنافى مع الكرامة اإلنسانية، وا 

يتضمن الكثير من المعاني النبيمة، إن كان قد تم بيدف إنقاذ حياة مريض من اليبلك، كما أن 
ى مع حريتو الشخصية بيع الدم البشري ىو من األجزاء المتجددة عند اإلنسان، ال يتناف

، فإن 2واستقبللو الذاتي، فمن يتصرف في جزء من دمو ال يفقد بيذا التصرف شيئا من حريتو.
عمى نقل الدم من يتبرع لو،  ووجد من يعطيو بعوض، جاز لو أن يبذل المال  المضطرلم يجد 

عميو وىي  أبيح لو المحرم وىو الدم، فبل تباح لو وسيمة الحصول مضطرلمحصول عميو، ألنو 
الشراء من باب أولى، والذي يأخذ المال ىو أآلثم وحده، وكذلك يجوز لمباذل دمو أن يأخذ ماال، 

 عمى وجو المعاوضة إنما نظير رفع اليد عن االختصاص.
 ثانيا: مشروعية نقؿ الدـ في القانوف الجزائري

-68قام المشرع الجزائري كبادرة تشريعية أوال بتنظيم عممية نقل الدم بموجب األمر رقم 
المتعمق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقمو الذي  1968-05-13المؤرخ في  133

، ضم الباب األول األحكام العامة والباب الثاني التنظيم أبوابعمى ثبلثة  أحكاموقسمت 
 ثالث التنظيم المالي.ي والباب الاإلدار 
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كما نظم المشرع الجزائري أحكام العبلج بالدم البشري، عمميات حفظو ونقمو في قانون 
في الفصل الثاني منو  1(1985-04-16المؤرخ في  05-85الصحة وترقيتيا )القانون رقم 

,الممغى بموجب القانون (160و 159-158المعنون بالعبلج بالدم ومصمو ومشتقاتو )المواد 
منو عن منع كل نشاط مربح  263ادةالمتعمق بحماية الصحة و ترقيتيا في الم2(11-18رقم )

 .يتعمق بالدم البشري
المتضمن إنشاء الوكالة  1998-04-09المؤرخ في  108-95تم إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

 2009-08-11المؤرخ في  158-09الوطنية وتنظيميا وعمميا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .3المتعمق بالوكالة الوطنية لمدم

وباعتبار الدم منتوج فإن  المنتج ىنا ىو مركز نقل الدم والييئات والمؤسسات التي 
بموجب الفقرة  03-09تقتطع عناصرىا من الجسم اآلدمي، ويعرف المنتج في ظل القانون رقم 

أو معنوي يتدخل في عممية عرض السابعة من المادة الثالثة بـ: "المنتج ىو كل شخص طبيعي 
، أم المريض فيعتبر مستيمك، والمستيمك حسب نص الماجة الثالثة من 4المنتجات لبلستيبلك"

المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش وىو "كل شخص طبيعي أو معنوي  03-09القانون رقم 
حاجتو الشخصية أو  يقتني، بمقابل أو مجانا، سمعة أو خدمة لبلستعمال النيائي من اجل تمبية

 تمبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بو"، وبالتالي فإن الدم المموث يعتبر منتوج معيب.
والمشرع الجزائري يحاول أن يساير التطور الحاصل في مجال المسؤولية المدنية بموجب 

المتضمن  58-75المعدل والمتمم لؤلمر  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم 
 .كرر مدني جزائري مسؤولية المنتجم 140قانون المدني، أين استحدثت بموجب المادة ال
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 الفرع الثاني: األساس القانوني لمشروعية نقؿ الدـ
إن الباحث في مجال مشروعيتو نقل الدم ونظرة كل من الفقياء ورجال القانون ليا، يجد 
ان ىناك جدال فقييا وقانونيا كبيرا عرفتو المسألة لكن ىذه اآلراء والقوانين تتفق في أغمبيا عمى 

حالة تختمف في طبيعة األساس القانوني، ففريق يؤسسيا إلى  العمميات لكنياإجازة مثل ىذه 
باعتبارىا األساس القانوني التقميدي إلباحة ممارسة األنشطة الطبية من جراحة وعبلج  الضرورة

ووقاية، وفريق آخر يؤسسيا إلى المصمحة االجتماعية باعتبارىا السند القانوني لعممية نقل الدم 
 ،يتم التعرف إلييا إتباعا.1بالنسبة إلى المتبرع

 أوال : حالة الضرورة
ويعرفيا ، ر من الفقو إلى حالة الضرورة أساس لمشروعية عممية نقل الدماستند جانب كبي

بأنيا حالة الشخص الذي يتين لو بوضوح ان الوسيمة الوحيدة لتفدي Savatier األستاذ سافاتي
ضرر أكبر محدق بو أو بغيره ان يسبب ضررا اقل لمغير، ويرى البعض اآلخر ان الضرورة 

فيو الحل الوحيد لتفادي ضرر اكبر أو مساو ىو ارتكاب  تقوم إذا وجد شخص في وضع يكون
ضرر أقل أو مساو، في حين يرى اآلخرون أن حالة الضرورة تتوافر إذا كانت عممية نقل الدم 

، وعميو وفي 2ىي الوسيمة الوحيدة لمعبلج، وان الضرر الناتج أقل من الضرر المراد تفاديو
طبي البد أن يقوم عمى الموازنة بين الخطر نطاق اإلطار الطبي بصفة عامة، أن أي عمل 

 وفرصة الشفاء ىذه الموازنة تتسم بقدر من االحتمال.
نما تدخل ليست موازنة عادية بين المخاطر و فالموازنة في مثل ىذه العمميات  آمال، وا 

الموازنة في نطاق حالة الضرورة، ولتطبيق حالة الضرورة في مجال عممية نقل الدم نجد أنيا 
زنة والمقارنة التي يجرييا الطبيب بين ما يتعرض لو  المتبرع من مخاطر الموا أساستقوم عمى 

م إليو، جراء سحب الدم منو، وبين تفادي ما يصيب المريض من ضرر نتيجة عدم نقل الد
وعمى ىذا األساس يذىب  رأي في الفقو إلى أن المخاطر التي تصيب المتبرع ىي أقل من 
المخاطر التي تصيب المريض، فموت المريض محقق لعدم وجود وسيمة أخرى إلنقاذ حياتو، 
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سوى القيام بعممية نقل الدم إليو،  فالطبي يتفادى ضررا أكبر ،  وىو تعرض حياة المريض إلى 
فالموازنة عنا تقوم بين المخاطر التي يتعرض ليا كل من المريض والسميم من جية،  الخطر،

والمزايا واآلمال التي يحتمل أن يستفيد منيا المريض من جية أخرى، وتقوم حالة الضرورة، 
حتى ولو لم يكن الخطر محدقا بالشخص نفسو، فالطبيب يقوم بعممية نقل الدم  اتقاء لخطر 

نقل الدم  فقد ذىب ىذا االتجاه أن مشروعية  عممية ، وعمى ذلك1المريضيصيب الغير، وىو 
البشري ممكن أن تؤسس عمى حالة الضرورة، وىي التي تبرر عممية سحب الدم من المتبرع 

باحة عممية نقل الدم عمى اتجاه  من الفقو المصري في مجال النقمو إلى جسم المريض، وذىب 
يمكن الحصول عمى الدم ونقمو إلى المريض دون الحاجة إلى أن القواعد العامة تقتضي بأنو 

الحصول عمى رضاء من يأخذ منو الدم، فمتى توافرت شروط حالة الضرورة فبل تكون ثمة 
حاجة  إلى الحصول عمى رضاء من ينقل الدم منو ويمكن إجمال ىذه الشروط عمى النحو 

 التالي:
 عن عممية نقل الدم لو من شخص  وجود خطر محدق ييدد حياتو، بحيث يؤدي العدول

وأن ، آخر إلى وفاتو، عمى انو ليس بالضرورة أن يكون الخطر محدقا بالغير )اي الطبيب(
 .2ال تكون إلدارة الطبيب دخل في حمول ىذا الخطر

  من القانون المدني بقوليا: "من سبب ضررا لمغير  130وفي ىذا الصدد نصت المادة
أو بغيره، ال يكون ممزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي لتفادي ضرر اكبر، محدقا بو 

 مناسبا".
و ليذا االتجاه عدة انتقادات، فقد أخذ عمى ىذا االتجاه تجاىمو إرادة المتبرع إذ أنو يرتكز وجّ 

عمى حالة الضرورة وال يشترط حصول رضاء من المعطي األمر الذي قد يؤدي بالضرورة غمى 
سده وحقو في قبول الفعل الماس بجسده أو رفضو، فالضرورة المساس بحق اإلنسان عمى ج

العبلجية تقتصر عمى إمكانية تخطي إرادة المريض لمصمحتو فقط، وال تخول الطبيب الحق 
بسحب الدم من أشخاص سميمين، كما ال يعد القول ان رضاء المتبرع  وحده ىو األساس 
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لمتبرع دون وجود حالة الضرورة ال يبرر القانوني  لتمك العمميات دقيقا، ألن توافر رضاء  ا
 إنسان وسحب كمية من دمو. أيتدخل الطبيب عمى جسم 

كما انتقدت حالة الضرورة بوصفيا سندا قانونيا لعممية نقل الدم بالنسبة إلى المريض وعدم 
صبلحيتيا أيضا أساسا قانونيا لعممية التبرع بالدم، لتخمف شرط ميم من شروط حالة الضرورة، 

ن الكثير من عمميات التبرع بالدم تجري دون ضرورة تبررىا، فحالة الضرورة إذا فسرت بعض  وا 
يمكن أن تفسر العمميات التي تجري لمجرد العمال الضرورية لمطبيب أو الجراح فإنيا ال 

االحتياط عند خطر مستقبمي ممكن ذلك، إن نظام خزن الدم ومشتقاتو ىو النظام المتبع في 
الدم، والذي بموجبو يتم سحب الدم من المتبرعين الذين يتوافدون إلى مراكز  جميع مراكز نقل

جراء الفحوص المختبرية عمى جميع الكميات المسحوبة  نقل الدم بشكل طوعي لمتبرع بالدم وا 
من الدم ليتم حفظيا في ىذه المراكز لحين االحتياج ليا في المستقبل واستعماليا في عمميات 

رورة ال تكفي وحدىا أساسا قانونيا لعممية نقل الدم من المتبرع إلى نقل الدم، حالة الض
 .1بالحصول عمى موافقتو

 ثانيا: المصمحة االجتماعية
تقوم المصمحة االجتماعية في تأسيس إلباحة عممية نقل الدم عمى ان لمحق في سبلمة 

وظائف الحياة في الجسد جانبين: أوليما يخص الفرد، إذ يكون من مصمحة الفرد أال تتعطل 
 جسده، كما أن مصمحتو المحافظة عمى سبلمة ىذا الجسد ايضا.

في حين أن الجانب الثاني ليذا الحق ىو جانب اجتماعي، ذلك ان كل فرد مطالب بالقيام 
، واإلنسان ال يستطيع أن يوفي أيضابوظيفتو ليس فحسب اتجاه نفسو، بل واتجاه مجتمعو 

كان سميما، ومن ثم أي مساس بسبلمة الجسد يقمل في ذات الوقت واجبو اتجاه مجتمعو إال إذا 
من مقدرة صاحبو عمى القيام بوظيفتو االجتماعية من جية، ومن جية أخرى فإن أي مساس 
بالجسم بطريقة محدودة ال تؤثر في الوظيفة االجتماعية لمجسم البشري يترتب عمييا زيادة النفع 

 .2ان سيفقده المجتمعاالجتماعي، وذلك بإنقاذ حياة شخص ك
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إذا ثبت أن الحالة الصحية لمشخص ضعيفة بحيث يترتب عمى نقل دمو ضرر كبير وعدم 
قدرتو عمى القيام بجميع األعمال ذات القيمة االجتماعية، فإن نقل الدم منو يعتبر عمبل غير 
مشروع، ولو كان في الوقت نفسو يصون صحة شخص آخر من حقو التحرر من آالمو 

فعمة اإلباحة من عدميا تكمن في الفائدة االجتماعية التي تترتب عمى عممية نقبللدم، ،البدينة
وبالتالي تكن عمة اإلباحة ىنا بالرضاء الصادر من المتبرع إذا اقترن ىذا الرضاء بتحقيق منفعة 

 .1اجتماعية راجحة لممريض
انتقد االتجاه الذي يأخذ بالمصمحة االجتماعية الرتكازه عمى فكرة الوظيفة االجتماعية، وىو 

عن الدقة، فما ىي الحدود والمعايير التي تفصل بين  غموض وبعداألمر الذي ال يخمو من 
 حق الفرد وحق المجتمع؟

أصحاب ىذا منطمق االعتماد عمى فكرة التضامن االجتماعي عمى النحو الذي يشير إليو 
االتجاه، قد تؤدي إلى إضفاء نوع من التغاضي وعدم االىتمام بإرادة األشخاص قد يؤدي 
منطمق ىذه النظرية إلى إجبار الناس عمى التنازل عن كميات من دمائيم، السيما إذا كان 
، المتبرع  فقيرا والمتمقي لمدم ذا جاه مرموق، تأسيسا عمى ما يعود عمى المجتمع الواحد منفعة

عمى أن ذلك ال يعني بالضرورة توجو االنتقاد إلى فكرة التضامن االجتماعي بحد ذاتيا، فبل 
يستطيع  أحد أن يشك في مثل ىذه الفكرة أو المبدأ الذي يرتكز باألساس عمى مفاىيم 

 .2ومضامين إنسانية فردية واجتماعية سامية
نتقاض في كمية الدم لدى يستخمص مما سبق أن عممية نقل الدم تؤدي في مجمميا إلى ا

عمى أن ىذا االنتقاص آني ومؤقت  أجمعتاإلنسان، ولكن كافة االتجاىات الطبية والعممية 
وسرعان ما يعوض عمى المدى القريب، وىذا االنتقاص المؤقت ال يؤدي إلى انتقاص في أداء 
المتنازل أو المتبرع لوظيفتو االجتماعية، وبالتالي فإنو ال يؤثر عمى المجتمع وال يمحق بو 

اإلطبلق من صبلحيتو لمقيام  الضرر، وأن االنتقاص اليسير من إمكانيات المتبرع ال يقمل عمى
 بجميع األعمال ذات القيمة االجتماعية.
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إذا ما شكل  ين أو المتمقين، فتقوم المسؤوليةبالمتبرع أضرارقد تنجم عن عمميات نقل الدم 
حالة  في المترتبةية المسؤول يى اا، إال أن السؤال المطروح ىنا: مالخطأ فعبل معاقب عميو قانون

في  ا سنتطرق إليو؟ وىذا موماىو األثر الذي يترتب عن ذلك ؟أركانياماىي وقوع الضرر؟ و 
 الفصل الثاني.
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 مموثالنقل دم عممية  الفصل الثاني: أركان وأثر المسؤولية المترتبة عن
تو بعدة أمراض سميم إصابال جسم اإلنساننقل الدم المموث إلى عممية ينتج عن قد 

خطيرة ليا أثار قد تؤدي بو إلى الوفاة الذي تترتب عنو مسؤولية وذلك بتوافر مجموعة من 
: ىل تكفي القواعد التاليالتساؤل  عمى ىذه المسؤولية وجب عمينا طرح ولموقوفاألركان 

خصوصية المجال الطبي لإلى  انظر قواعد خاصة  ىناك أم أن؟ لتقميدية لقيام المسؤوليةا
 وطبيعة ىذا المجال؟ ل الدموتعقده واألكثر من ذلك عمميات نق

تجة عن نقل الدم النا، ولموقوف عمى المسؤولية المترتبة ولإلجابة عمى التساؤل
ركان المسؤولية خصص المبحث األول ألإلى مبحثين  لالفص إرتأينا تقسيم ىذاالمموث 
ألثر المترتب عن مسؤولية نقل الدم المبحث الثاني ل، و نقل الدم المموثعممية عن  المترتبة
 .المموث

خطأ الإلى مطمبين وكان المطمب األول منو بعنوان  المبحث األول تم تقسيم كما
 والمطمب الثاني بعنوان الضرر والعالقة السببية.، الدم المموث نقلفي مجال الطبي 

عممية ثر المترتب عن المسؤولية الناتجة عن إلى األ ناتطرقالمبحث الثاني  أما في
نقل الدم المموث، لكي يتمكن المريض من معرفة حقوقو ولتخفيف معاناتو وقصد جبر 

 نقل الدم المموث. عممية إثبات المسؤولية المترتبة عن ضرره، من حيث التعويض وعبء
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 نقل الدم المموث  عممية المبحث األول: أركان المسؤولية المترتبة عن
ل المترتبة عن عمميات نقل الدم شأنيا شأن )المسؤولية المدنية بشكتتطمب المسؤولية 

والعالقة السببية(، ولكن ىذه فر عناصرىا الثالث المعروفة، وىي الخطأ والضرر او عام ت
 العناصر يثير تطبيقيا في مجال نقل الدم بعض المشكالت التي يتعين التعرض ليا.

والحقيقة ان المشرع الجزائري لم يضع قواعد خاصة تحكم المسؤولية في مجال نقل 
نما تركيا لمقواعد العامة ، عمى عكس المشرع الفرنسي الذي تدخل بحمول عممية الدم وا 

 .1ناجعة، لتمكين المضرورين من التعويض عن عمميات نقل دم مموث ليم
 المطمب األول: الخطأ الطبي في مجال نقل الدم

قبل التطرق إلى تعريف الخطأ الطبي في مجال نقل الدم، كان لزاما التطرق أوال إلى 
الذي  تعريف الخطأ بصفة عامة، فالخطأ ضروري لقيام المسؤولية المدنية، بل ىو األساس

ومن أىم تعريفات الخطأ ىو التعريف الذي ،2تقوم عميو، ويمثل الحجر األساسي لقياميا
، حينما عّرف الخطأ عمى أنو إخالل بالتزام سابق، دونما تفرقة ما PLANIOLاقترحو الفقيو

 .بين الخطأ التقصيري والخطأ العقدي
ممسؤولية العقدية وبالرجوع إلى نصوص القانون الجزائري، فيما وضعو من أحكام ل

ق.م يتضح لنا  140-124ق.م والمسؤولية التقصيرية تطبيقا لمم  176وم  172تطبيقا لمم 
بأنو يجعل الخطأ األساس الذي تقوم عميو المسؤولية المدنية بصفة عامة، وىذا دون ان 

 يعرف ماىية الخطأ، لما فيو من دقة وصعوبة، تاركا في ذلك لمفقو والقضاء.
بسبب اشتراك  خاص في مجال المسؤولية الناشئة عن عمميات نقل الدملخطأ وضع او 

، قد تثار مسؤولية الطبيب الذي يتولى إجراء عممية أكثر من شخص في وقوع الفعل الضار
نقل الدم أو عالج المريض المنقول غميو الدم، كما يمكن ان تثار مسؤولية المستشفى عن 
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مسؤولية مركز نقل الدم عن التموث او األمراض  نقل الدم المموث، وأخيرا يمكن ان تثار
 .1الموجودة في الدم

 . 2من ق.م  124وقد أخذ المشرع الجزائري بالمفيوم التقميدي لمخطأ حسب نص المادة 
 وعمى ضوء ما تقدم تم تقسيم ىذا المطمب إلى ثالث فروع:

 الفرع األول: خطأ الطبيب
 الفرع الثاني: خطأ المستشفيات

 ث: خطأ مراكز نقل الدم.الفرع الثال
 الفرع األول: خطأ الطبيب      

إن الطبيب المرخص لو قانونا بنقل الدم إلى المريض، غنما يقوم بعمل مشروع ال 
يسأل عنو متى ما أجرى ىذه العممية دون خطأ لن الخطأ الطبي يتمثل بإخالل الطبيب 

وتمك يفرضيا عميو القانون عند  بالتزاماتو الخاصة والعامة، أي التي تفرضيا عميو المينة،
الترك اإلرادي نتائج الخطأ عندما يترتب عمى الفعل او  قيامو بعمل أو امتناعو عنو، ويتحقق

لم يكن الفاعل يريدىا بطريق مباشر وال بطريق غير مباشر، غير أنو كان بمقدوره أن يتجنب 
لذا يجب ,3نسان آخرحدوثيا، والطبيب في عممو الطبي قد يقع في الخطأ شأنو شأن أي إ
 عمينا أوال معرفة طبيعة مسؤولية الطبيب ثم طبيعة التزام الطبيب ثانيا.

 أوال: طبيعة مسؤولية الطبيب
كان لمقضاء الفرنسي دورا محوريا في إبراز معالم المسؤولية الطبية في مجال نقل 

المسؤولة في الدم حماية لممضرورين والضحايا، من خالل التوسيع في نطاق األشخاص 
 ، فقد نشأ االلتزام في المسؤولية الطبية تقصيريا.4عممية نقل الدم
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المسؤولية المسمط عمى رقابيم يجعميم بمرور الزمان عاجزين فخضوع األطباء لسيف 
وىذا ليس في مصمحة المرضى عن المبادرة وعن تطور أساليب العالج والبحث العممي، 

يضيم تفويضا غير محدود، وان الفن الطبي ال يمكن أن أنفسيم، إن األطباء يتمقون عن مر 
ال يسأل عن  ىذا األساس، وأن الطبيب كالقاضي لممرضى إال بناءا عمىيكون ناجعا ومثمرا 

أألخطاء التي يقترفيا وىو حسن النية في مزاولة نشاطو العممي، وان مسؤولية الطبيب ال 
 انة وىي واجبات مينتو.تنيض إلى في اقترافو الغش والتدليس وخيانة األم

وكذلك اعتمد أنصار ىذا التيار إلى عدم مسؤولية األطباء عن ممارسة نشاطيم 
، فإذا أصيب المريض بضرر ما 1نص قانوني يقرر المسؤولية الطبيةالطبي اي أنو ال يوجد 

اثناء العالج أو بسبب خطأ في التشخيص، فعميو أن يثبت خطأ الطبيب وعالقة السببية بين 
ىذا الخطأ وما اصابو من ضرر، عمى أن حصر مسؤولية الطبيب في نطاق المسؤولية 
التقصيرية قد أثار بعض الصعوبات والمساوئ بالنسبة لممريض فيو يمقي عمى عاتق 

ريض عبء  إثبات الخطأ، ويؤدي من ناحية أخرى إلى تقادم دعوى المسؤولية بعد الم
ثالث سنوات من الوقت الذي  عمم فيو المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي  انقضاء
 .2احدثو

  ثانيا: التزام الطبيب
صل العام لقد بذل الفقو محاوالت كثيرة في سبيل تحقيق نتيجة، ودون التخمي عن األ

 .يقصر التزام الطبيب عمى االلتزام ببذل عناية فقطالذي 
تم فحصيا فحصا كافيا لتحري أي يإن إعطاء دم غير مأمون أو سوائل أخرى لم 

يمثل طريقة اخرى النتقال األمراض السارية، يمكن أن تعقب نقل  أنامراض سارية، يمكن 
أو غيرىما من مكوناتو، الدم مضاعفات، حيثما يحدث رّد مناعي مضاد لخاليا الدم المنقول 
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من ألخطاء،  مختمفة يمكن ألي أعطاب تحدث في عممية االتصال أن تؤدي إلى مجموعة
واخطاء المداولة، خطأ في إحالة نتائج االختبارات، منيا الخطأ في تحديد ىوية المريض، وال

 .وأخطاء نقل الدم الناجمة عن استعمال فصائل الدم الخطأ، والجراحة في موضوع الخطأ
األصل في عمل الطبيب ىو التزام ببذل عناية، غال أنو وبسبب فكرة االحتمالية التي 
تسيطر عمى نتائج ميمة الطبيب، فإن ذلك ال يمنع من وجود حاالت استثنائية يقع عمى 
عاتق الطبيب فييا التزام محدد ىو التزام بتحقيق نتيجة، وفيما يتعمق بالدراسة يقع عمى 

م بعممية نقل الدم التزاما محددا ىو نقل دم نقي لممريض يتفق مع فصيمتو، الطبيب أثناء القيا
وال يكون ىذا الدم مصدر عدوى لو، أي يقع عمى الطبيب التزام عام بالسالمة، حيث يتولى 
تنفيذ ىذه اإلجراءات أطباء متخصصون، إذ اصبحت تحاط عمميات نقل الدم بضوابط وقيود 

خاص خاصة بعد ظيور المرض الفتاك المعروف مشددة من اجل ضمان سالمة األش
 .1بفيروس فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"

ائي والمشرع الجزائري لم ينص صراحة عمى طبيعة إلتزام الطبيب وال يوجد تطبيق قض
 .في ىذا الصدد

ذا تتبعنا القضاء المصري في ىذا المجال، لوجدنا أنو سار عمى ذات االتجاه وا  
مات محددا، محمو تحقيق نتيجة، ااعتبار التزام الطبيب في عمميات نقل الدم التز الفرنسي من 

، وقد جاء في القضاء المبناني: " ال يؤخذ الطبيب إال بالخطأ 2وليس مجرد بذل عناية
 .3والتقصير فيتوجب عمى المتضرر إثباتيا تحت طائمة رد الدعوى"

تي يحتاج إلييا فإن مسؤوليتو تقوم فإذا قرر الطبيب احتياج المريض إلى نقل الدم ال
ذا حدد كمية من الدم تزيد عن الكمية ريض بأي ضرر نتيجة نقل الدم، أو إإذا اصيب الم

من  لمتأكدالتي يحتاجيا المريض، أو إذا لم يقم بفحص وتحميل عينة من الدم المراد نقمو 
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ضرر من جراء  مطابقة فصيمة دم المتبرع مع فصيمة دم المصاب، فإذا لحق األخير أي
خطأ الطبيب في الحاالت السابقة فإن مسؤولية األخير تثار بال شك وال يمزم المريض بإثبات 
خطأ الطبيب، بل يكتفي بإثبات عممية نقل الدم واإلصابة فقط ، لينقمب عبء اإلثبات عمى 

لتزام ىو نو كما قمنا ان التزام الطبيب ىو التزام بتحقيق نتيجة ومحل ىذا االعاتق الطبيب، أل
تقديم دم مناسب وسميم من األمراض والجراثيم فيكون مخال بالتزامو إذا كان الدم الذي نقمو 
إليو غير مناسب أو مموثا بجرثومة، وال تعارض بين االلتزام المحدد بالسالمة من عيوب الدم 

لطبيب الذي ينقل إلى المريض وااللتزام العام باليقظة واالنتباه، لن المريض ال يطالب ا
بشفائو نتيجة نقل الدم، ولكنو يقتضي منو فقط أال يحدث مرضت جديدا يضاف إلى المرض 
الذي يعالجو، وبعبارة أخرى فالذي يريده المريض ليس الشفاء نتيجة نقل الدم إليو، ولكن 

 السالمة في عممية نقل الدم ذاتيا.
وقد تكون حينئذ كون مسؤوال عن األخطاء التي ارتكبيا مساعدوه، إن الطبيب ي

مسؤولية عقدية عن عمل الغير او مسؤولية تقصيرية عن العمل الغير فيما إذا كان الطبيب 
مرتبطا مع المريض بعقد أو لم يكن مرتبطا معو بأي رابطة عقدية، أي أن مسؤولية الطبيب 
عن أعمال تابعة تختمف بحسب الوسط الذي يمارس فيو عممو، فيسأل الطبيب عادة عن 

 .1اء المينية لمساعديواألخط
فإذا كان العمل الطبيب لحسابو الخاص تكون ىذه المسؤولية عن أخطاء مساعديو 

المسؤولية العقدية عن فعل الغير، أما إذا كان الطبيب يعمل في إحدى  أساسعمى 
المستشفيات العامة فإن شخصيتو تختفي وراء الدولى، فتكون الدولة ىي المسؤولة عن خطأ 

لطبيب، ولكن تسأل المستشفى عن األخطاء الصادرة من المساعدين والتي تمحق من يساعد ا
 .2ضررا بالمريض متمقي الدم
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وىناك من يرى أن مساعدي األطباء نقع عمييم المسؤولية المدنية كاألطباء سواء 
بسواء، ولذلك يشترط في عمميم ما يشترط في عمل الطبيب، وأن يعمموا وفقا لألصول الفنية 

، ونعتقد ان نرى الرأي جدير بالتأييد لن ليس من العدالة في شيء أن تحمل اخطاء لممينة
ىؤالء إلى الطبيب، إن مسؤولية الطبيب ال تنفي مسؤولية كل عضو من أعضاء الفريق 

 المرتكب. المساعد عن الخطأ الشخصي
قد ويسقط االلتزام بالمجوء إلى المساعدة الطبية في حاالت الضرورة واالستعجال، ف

أعفى القضاء الطبيب من المسؤولية في حالة إجراءه عممية نقل الدم ألحد األشخاص 
المصابين في حادث  دون االستعانة بمساعدين، وذلك في ظروف صعبة وبإمكانيات قميمة، 
تترتب عمييا بعض األضرار بالمريض، ولم يكن أمام الطبيب سوى ذلك، ألن حياة المصاب 

 .1دم إليوكانت متوقفة عمى نقل ال
ومن ىنا يتضح لنا وبصورة عامة أنو يجب ان نعمد غمى تحميل العقد الذي يربط 
المريض بالطبيب، فإذا اتضح أن الطبيب أخذ عمى عاتقو كل ما يمزم من عناية، فإنو يعتبر 
مسئوال عما يرتكب مساعدوه من أخطاء، كمسئوليتو عن فعمو الشخصي تمام، والحل يكون 

االلتزامات الخاصة  يدخل ضمنالعمل الذي اخطأ المساعد في تنفيذى بعكس ذلك إذا كان
التي أخذتيا المستشفى عمى عاتقيا، حيث تكون ىذه األخيرة مسؤولة وحدىا، ألن الطبيب 

 يكون في ىذه الحالة اجنبيا عن ىذا االلتزام.
 الفرع الثاني: خطأ المستشفى

تابعة لمدولة وتخضع لمقانون تنقسم المستشفيات إلى نوعين، مستشفيات عمومية 
 اإلداري والمستشفيات )العيادات( الخاصة التي تخضع لمقانون الخاص.
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 أوال: خطأ المستشفى العام
إن الطبيب يعتبر تابعا لممستشفى الذي يعمل بو، وأن عالقة التبعية القائمة بين 

، 1شفى خطأ الطبيبالطبيب والمستشفى، ولو كانت عالقة تبعية فإنيا تكفي لن يتحمل المست
ذلك الرجوع عمى الطبيب وعمى كل من تسبب في إحداث الضرر، إال ويمكن لممستشفى بعد 

أنو يجوز لمتبرع أن يرجع عمى تابعو بالتعويض المحكوم بو لممضرور إال إذا قام بأدائو 
، في الحقيقة أن الخطأ الذي يسأل عنو المستشفى العام ىو الخطأ الشخصي 2المضرور
 .3الذي يثير المسؤولية الشخصية ليذا األخير لمطبيب

يطمق في شأنو مسؤولية المستشفى العام تجاه المريض عما أصابو من ضرر نتيجة 
نقل الدم المموث غميو احكام المسؤولية التقصيرية، وبصفة خاصة قواعد مسؤولية المتبوع 

عام تكون مباشرة، ذلك عن اعمال تابعة، ألن العالقة التي تقوم بين المريض والمستشفى ال
أن عالقة المريض بالطبيب الممارس في المستشفى عام ىي عالقة غير مباشرة، وعالقة 
الطبيب بالمريض ىي عالقة شخص مكمف بخدمة عامة، وغن المريض ينتفع بيا، ومعنى 

 .4ذلك عدم وجود عقد بين الطبيب الممارس في مستشفى عام والمريض المنتفع بخدماتيا
ض المضرور م إمكانية او استحالة اإلثبات في بعض الحاالت بالنسبة لممريونظرا لعد

ثبات وجود الخطأ الجسيم، تخمى القضاء اإلداري عن ىذه الفكرة من عممية نقل الدم من إ
طار والتي كانت مرحمة جديدة ىامة في إواتجو إلى المسؤولية القائمة عمى الخطأ المفترض 

جراء خدمة نقل الدم كونيا  تطور المسؤولية بإثبات انو لم  يتم ارتكاب أي خطأ في تنظيم وا 
جراء  دم مموث،  والتي تمزم نفييا لمسؤولياتيا بإثبات أنو لم يتم ارتكاب أي خطأ في تنظيم وا 

المسؤولية عمى اساس الخطأ وحده سائدا في  مبدأخدمة نقل الدم كونيا مرفق عام، وظل 
دارة بدون أن اعتنق مجمس الدولة مسؤولية اإل ل المسؤولية اإلدارية لممستشفى العام، إلىمجا
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سنة  GOMEZمن خالل حكم  أصبحتأدق موضوعات المسؤولية اإلداريةخطأ والتي 
والذي قبل فيو مجمس الدولة الفرنسي  إمكانية مساءلة   BLANCHI، ثم حكم  1990

 أساسالتي تحدث بسبب التشخيص والعالج عمى  السمطات الطبية العامة عن األضرار
المسؤولية بدون خطأ، ىذه أىم مالمح التطور القضائي اإلداري في مجال مسؤولية 
المستشفيات والذي يتجو نحو المسؤولية الموضوعية بدون خطأ أو نظرية المخاطر والذي 

ائل تحقيقا ، وجبر الضرر بكافة الوس1تحقق الضرر لمحصول عمى التعويض يكفي فييا 
 لمصمحة المريض والمجتمع وبخاصة مع تزايد أخطاء األطباء.

أما في الجزائر تعتبر نظرية المخاطرة مقررة جزئيا في التشريع ومطبقة في القضاء، 
 أعماليافقن سن وأصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص التشريعية اإلدارية عن 

 .2عمى اساس نظرية المخاطر 
 لمستشفى الخاص )العيادة(ثانيا: خطأ ا

بخالف المستشفيات العامة فإن إلتجاء المريض إلى المستشفى الخاصة يكون عادة  
بناء عمى عقد ولو ضمنيا بينو وبين إدارتيا، بمعنى أن عقد االستشفاء ىو الذي يحكم 

المريض خالف األمر في أن العالقة التنظيمية تربط عمى  العالقة التعاقدية بينيما،
ادة الخاصة في شخص المريض بالمستشفى الخاص أو العي عالقةبالمستشفى العام، أي ان 

ة الطبيب صاحب أو مدير تمك العيادة أو المستشفى، فيرى بعض الفقو بأن مسؤولي
 .3عن فعل الطبيب ىي مسؤولية عقدية ال مسؤولية تقصيريةالمستشفى الخاص 

ي عممية نقل الدم الذي يتعرض فيو المريض وتثور مسؤولية المستشفى عن الخطأ ف
المقيم لدييا بغرض العالج لمضرر عمى أساس العقد المبرم بينيا وبين المريض، والذي أخل 

 فيو المستشفى الخاص بتنفيذه التزاماتو الناشئة عن العقد.

                                                           
 .153-152برابح ميينة، ضرورة نقل الدم بني الضرورة العالجية وادلسائلة القانونية، ادلرجع السابق، ص1
 .33-32بن دشاش نسيمة، ادلرجع السابق، ص  2
 .135تروشي، ادلرجع السابق، ص حممد جالل حسن األ3



 الفصل الثاني:                   أركان وأثر المسؤولية المترتبة عن عممية نقل دم المموث

 

49 
 

وعميو من حق المريض المضرور من عممية نقل الدم التوجو بالدعوى تحو المستشفى 
مى اساس المسؤولية العقدية والتي ال يمكن انتقاؤىا غال بإثبات السبب األجنبي الخاص ع

الذي يعود لظروف خارجية عن إرادة المدين بااللتزام التعاقدي وىو يمثل في ىذا المقام 
المستشفى الخاص عن كل األشخاص المستخدمين في تنفيذ التزامو العقدي  وىو يمثل 

 .1مستخدميو من أطباء ومساعدينالمسؤولية عن فعل الغير وىم 
إن لمشخص الذي  ينقل الدم إليو كل الحق في أن يتمسك بضمان سالمتو من كل 
اذى أو عمى قدر يسببيا لو الدم المنقول سواء كان ذلك بسبب فساد الدم المعطى لممريض 

 .2أو بسبب احتواءه عمى جراثيم معينة أو بسبب عدم موافقتو لفصيمة دم المريض
بالنسبة ألساس مسؤولية المستشفى الخاص في مجال نقل الدم فاألمر ال يختمف أما 

عن المستشفى العام ألن القضاء لو طبق نفس األحكام عمى المؤسسات العالجية سواء 
الخاص او العامة لذلك فيمثل اساس المسؤولية الخطأ طبقا لمنظرية التقميدية من خطأ واجب 

تطبيق األساس  الجديد وىو نظرية المخاطر والتي تقيم اإلثبات إلى خطأ مفترض، وكذا 
 .3المسؤولية حتى بدون خطأ كمسؤولية موضوعية

 الفرع الثالث: خطأ مراكز نقل الدم
إن مراكز نقل الدم ىي الجية المختصة بإعداد وتجييز الدم دون غيرىا من  

، يض المنقول إليو الدمت إلى المر المؤسسات مما يجعميا الييئة المكمفة بتسميم ىذه المنتجا
وبالتالي فإن ىذه المسؤولية تضطمع بميمة سحب الدم البشري وتصنيفو وفصل مشتقاتو 
األساسية بعد إجراء الفحوصات الالزمة عمييا في القانون، وتخزين الدم ومشتقاتو حسب 

 .4المواصفات العممية المعتمدة يقدم لممريض بناء عمى طمب الطبيب المعالج

                                                           
 .153-152ميينة، ضرورة نقل الدم بني الضرورة العالجية وادلسائلة القانونية، ادلرجع السابق، صبرابح 1
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راي إلى اعتبار مسؤولية مركز نقل الدم مسؤولية عقدية عمى اعتبار أن فقد ذىب 
تحديد الخطأ الذي ينسب إلى مراكز نقل الدم يستمزم أوال تبيان طبيعة االلتزام الذي يقع عمى 
عاتق المركز في عممية نقل الدم،  حيث ذىب القضاء والفقو الفرنسيين في البداية  إلى 

الدم التزاما بوسيمة أو بذل عناية اتجاه األطباء المتخصصين في  اعتبار التزام  مراكز نقل
ىذا المجال من تحميل الدم بدقة متناىية، ىذا من جية ومن جية أخرى المشاكل القانونية 
التي أثارت فضيحة انتشار عدوى مرض اإليدز بسب عمميات نقل، كل ىذا غير موقف 

يدز يمكن لممركز مثال عند اإلصابة بفيروس اإل،1القضاء اتجاه طبيعة  التزام ىذه المراكز
اإلصابة بالفيروس تعود إلى تاريخ سابق عن عممية نقل الدم أو إثبات عدم وجود  إثبات أن 

أي متبرع مصاب بفيروس المرض الذي يدعيو المنقول إليو الدم، فإن تمكن المركز من 
 .2ةإثبات طريق من ىذه الطرق تنتج عن ذلك إعفاءه من المسؤولي

 المطمب الثاني: الضرر والعالقة السببية.
تقوم المسؤولية المدنية عن نقل الدم المموث، إما وفق قواعد المسؤولية  

التقصيرية، أو وفق قواعد المسؤولية العقدية، سواء تطمبت المسؤولية المدنية فعال ضارا 
حصول ن خطأ في سبيل ق.م.ج، أو كانت نتيجة خطأ أو بدو  124حسب مقتضيات م 

تعويض، لزم أن يصيب طالبو ضررا )الفرع األول( في مالو أو نفسو، مع المضرور عمى 
وجوب اقتران ىذا الضرر برابطة سببية )الفرع الثاني(، تبرر حصول المضرور عمى 

 تعويض.
 الفرع األول: الضرر

ىناك من يعرفو بأنو "األذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصمحة  
مشروعة لو أو بحق من حقوقو، والمصمحة المشروعة إما أن تكون مادية أو أدبية، وال 
يشترط أن يكون المساس بحق يحميو القانون، بل يكفي أن يقع عمى مصمحة مشروعة، أي 

                                                           
 .151القانونية، ادلرجع السابق، ص برابح ميينة، نقل الدم بني الضرورة العالجية وادلساءلة 1
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عن الضرر، والضرر الموجب التعويض فصل غير مخالفة لمقانون لقيام الحق في التعويض 
لم يعرف الضرر تعريفا مانعا جامعا، اكتفى باشتراطو لتحقق  -في أحكامو المشرع ج

مكرر من نفس القانون، وىو نوعان،  182وما يمييا من ق.م وفي م 124في م -المسؤولية
في هل أنواع الضرر ضرر مادي وضرر معنوي، والسؤال الذي يثير في ىذا المجال 

 عن نقل الدم؟ أم أن هناك ضررا من نوع آخر؟دي كافية لقيام المسؤولية المفهوم التقمي
 لإلجابة عمى التساؤالت المطرحة يقسم ىذا الفرع إال ثالثة أقسام:

 أوال: الضرر المادي.
قد يكون الضرر ناتجا عن تدخل أجري لمشخص بطريقة خاطئة أو عن إىمال  

يانو لمنع حدوث مضاعفات أو فشل في التشخيص أو فعل كان يجب عمى المسؤول إت
،ويشترط في الضرر أن يكون محققا، وأن يكون قد انصب 1التأخر في وصف دواء محدد

، تختمف األضرار التي تمحق المصابين من جراء 2عمى حق لممدعي أو مصمحة مشروعة لو
لكثير من األحيان عممية نقل الدم باختالف األخطاء ودرجة جسامتيا، والتي قد تصل في ا
 .3إلى الموت الفوري كحالة نقل دم غير مطابق لزمرة المريض المنقول لو الدم

نما يكون عن الضرر   ال يقتصر التعويض عمى الضرر الذي وقع بالفعل، وا 
المستقبمي، ومن أبرز صور ىذا الضرر ىي تفويت الفرصة، وىي الصورة التي يتسبب فييا 

فرصة كان يتوقع من ورائيا كسب أو تفادي خسارة في الفاعل في حرمان الشخص من 
الدخل خالل مدة التعطيل عن العمل أو النقض فيو أو الحرمان منو بسبب عطل دائم خمفتو 
اإلصابة بمرض نتيجة نقل دم مموث إليو، كما يعد ضررا ماديا يستوجب التعويض عن 

ا المصاب لموقوف عمى نوع نفقات العالج واإلقامة في المستشفى والمصاريف التي يحتاجي
الفيروس وتكاليف التحاليل والفحوص الطبية التي يضطر المصاب إلجرائيا لتحديد نوع 

                                                           
مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي, مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون, فرع المسؤولية المينية, جامعة فريدة،  عمير -1

 .77ص  2011,تيزي وزو,كمية الحفوف والعموم السياسية,مولود معمري 
 .151محمد جالل حسن األتروشي، المرجع السابق، ص  -2
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العالج المطموب إما لممحافظة عمى طور المرض أو لمتابعة تطوره، وكذلك يعد من 
ض األضرار المادية ثمن األدوية التي يستعمميا المريض، كما يعد ضررا ماديا ما يسببو المر 

ألقارب المصاب من اضطرابات، ويعد ىذا الضرر ضررا شخصيا لحق القريب ولكنو 
بة، ايقتصر فقط عمى األقارب الذين تأثروا شخصيا وتأثرت حياتيم اليومية بسبب اإلص

الذي يصيب أقارب المريض، يعتمد عمى القواعد العامة  1والقاضي في تقدير الضرر المادي
ويدخل في اعتباره الظروف المحيطة لكل خالة عمى حدة، وبيذا قضت محكمة النقض 
الفرنسية )بأن التعويض المقتضي بو لممضرور بسبب عجزه عن الكسب يتم تحديده بالنظر 

مجرد فقد القدرة عمى  عمى ما انتقض من سالمتو الجسدية، فالمضرور يستحق تعويضا عن
العمل ولو كان ال يعمل في الواقع عمال يكتسب منو(، وقضت أيضا محكمة استئناف باريس 
بأن )لمزوج الحق في الحصول عمى التعويض من صندوق اإلعانة عن األضرار التي لحقتو 

 شخصيا من جراء إصابة زوجتو باإليدز نتيجة نقل دم مموث إييا(.
 )المعنوي(.ثانيا: الضرر األدبي 

يمكن تعريف الضرر األدبي بأنو الضرر الذي ال يصيب الشخص في مالو  
نما مصمحة غير مالية، ويعرفو آخر بأنو الضرر الناتج عن التعدي عمى الغير في حريتو  وا 

 2أو في عرضو أو في شرفو أو في سمعتو أو في مركزه االجتماعي.
صاب بمرض خطير كسيدا يعتبر ضررا معنويا إذاعة خبر عن المريض أنو م

مثال، فيذا اإلفشاء قد يسئ إلى سمعتو وشرفو ويحط من كرامتو  ومركزه االجتماعي حتى 
ن كان ذلك صحيحا  ، ويمحق المصاب بسبب نقل الدم المموث إليو أضرارا أدبية كثيرة 3وا 

ىا في ومنيا شعوره باأللم النفسي نتيجة اإلصابة ونظرة اإلشفاق والعطف عميو والتي قد يرا

                                                           
ق.م إلى تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب بقولو: "يقدر القاضي مدى التعويض  131يذىب المشرع الجزائري  في م -1

مكرر مع مراعاة الظروف المالبسة، فإن لم يتيسر لو وقت الحكم  182و 182عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين 
 أن يقدر مدى التعويض بصفة نيائية، فمو أن يحتفظ لممضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير".
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عيون اآلخرين، فضال عن إصابتو بأي مرض من عجز في أي جزء من جسمو وشعوره 
تعمق بجانبو األسري المتمثل بالضعف وصعوبة ممارسة حياتو بشكل طبيعي وخاصة فيما ي

ة الزوجية، ويالحظ عند تقدير الجوانب المختمفة لمضرر الذي يمحق المضرور من ر شعابالم
اضي بالمعيار الشخصي الذي ينظر فيو إلى ما أصاب المضرور عممية نقل الدم، يأخذ الق

، وقد تطرق المشرع الجزائري إلى 1نفسو، حسب ظروفو الشخصية واستعداداتو النفسية
الضرر األدبي الذي يصيب الغير والنتائج عن كل فعل يرتكبو الشخص بخطئو حسب 

الضرر ىل ىو ضرر مادي من القانون المدني بحيث لم يحدد طبيعة  131و 124المادتين 
أو معنوي، ولكنو فصل في ىذا األمر بموجب التعديل الجديد لمقانون المدني بالقانون رقم 

، الذي نص صراحة فيو عمى تعويض الضرر 2005يونيو  20المؤرخ في  05-10
يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس مكرر: " 182المعنوي حيث جاء في م 

 .2"و السمعةبالحرية أو الشرف أ
 ثالثا: الضرر النوعي )الخاص(.

يعتبر الضرر النوعي ىو الذي يميز المسؤولية المدنية في مجال عمميات نقل  
الدم، ويقصد بو التقميل من األمل في الحياة وفقدانو، وىناك من يعرفو بأنو كل مساس غير 

نسان مؤديا إلى النقص في الحالة الصحية بصورة مؤقتة مشروع بالكمال المعنوي بجسم اإل
 47في م  31/12/1991أو دائمة، حيث أقر قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر في 

منو أن حق التعويض لمضرر الجسدي ىو حق أساسي وجوىري يضمن الحماية الكاممة 
قانون الخاص ال لجسم الضحية، ويكون ذلك من خالل تعويض عادل لممتضرر، وأن ىذا ال

ينطبق إال عمى األشخاص  المعديين المصابين بنقل دم مموث إلييم واعتبار ىذا الفعل 
ضررا خاصا ناتجا من التموث، أي بمعنى أن التعويض الكمي لم يكن مقتصرا عمى الضرر 
الجسدي فقط، ويشكل التعويض عنو ثمنا العتقاد المريض أن حياتو قد انقضت بسبب 

                                                           
 .155-154محمد جالل حسن األتروشي، المرجع نفسو، ص  -1
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ر ذلك خاصة في اإلصابة بمرض اإليدز فالمريض بو يعيش ميددا باستمرار اإلصابة، ويظي
بالموت في اي لحظة، فضال عن ىذا العزل االجتماعي واألسري الذي يتعرض لو المريض، 
وبكممة جامعة يشمل ىذا الضرر مجموع االضطرابات التي تحدث لحياة المريض الشخصية 

 .1مرض أو حتى مجرد اإلعالن عن ىذه اإلصابةوالعائمية واالجتماعية بسبب اإلصابة بال
أما عن أوصاف الضرر: فال بد أن يكون الضرر متحققا إلقرار الحق في 
التعويض، فقد استغمت اإلصابة باألمراض المعدية، فرصة لخمق نوع جديد من الضرر، وىو 

مي، ما يسمى بالضرر الشخصي، وقد أخذ في ىذا الصدد فكرة التعويض عن الضرر المستقب
وىذا يعني أنو يشترط في الضرر أن يكون حاال أو أن يكون قد وقع  فعال أو سيقع حتما، 
وفي عبارة أخرى أن يكون محقق الوقوع في المستقبل، فال يكفي أن يكون الضرر محتمال، 
فإذا كان الضرر المستقبمي غير مؤكد وقوعو، فال يجوز التعويض عنو، أما إذا كان الضرر 

كد تحققو، فإن التعويض عنو واجب، ولكنو مع تأخير صرف مبمغ التعويض المستقبمي مؤ 
إلى حين ظيور الضرر، إن الضرر الخاص يعد أقسى ما يمكن أن يحس بو اإلنسان 
وحرمانو من مباىج الحياة ومن ثم فقدان ىذه الحياة كنتيجة حتمية لإلصابة، ففي مثل ىذه 

 .2ررين من ىذا النوع من اإلصابة الجسيمةة لممتضر الحاالت تدفع المحاكم تعويضات كبي
وما يمييا من القانون  124وبالنسبة لممشرع الجزائري، ومن خالل ما أورده في م 

من نفس القانون فقد نص عمى نوعين من الضرر، ضرر مادي، وضرر  182المدني، وم
إلى  3مكرر ق.م140تطرق المشرع ج في مو  نوي، ولم يتطرق إلى الضرر الخاص،مع
 .بشكل غير مباشر تج عن المنتوج المعيب محددا نوعو الضرر الماديضرر الناال
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 الفرع الثاني: العالقة السببية.
ال يكفي أن يكون ىناك خطأ وضرر، بل يجب أن يكون الخطأ ىو السبب في  

الضرر وىذا ما يعبر عنو بعالقة السببية،أما العالقة السببية في مجال نقل الدم المموث، 
عمى عاتق من يدعي أن ضررا لحقو من جراء الدم الذي نقل إليو أن يثبت قيام عالقة فيقع 

السببية بين الضرر الذي مسو والفعل المنشئ لمضرر وىو ىنا عممية نقل الدم. ويعد تحديد 
رابط السببية في مجال نقل الدم وخاصة المموث من األمور العسيرة والشاقة وذلك لعدة 

تساع الفاصل الزمني بين واقعة الدم وظيور الضرر، ومن جية أخرى اعتبارات، فمن جية ا
تعدد األطراف الفاعمة في مجال نقل الدم ابتداء من مركز نقل الدم فالطبيب في المستشفى 
أو العيادة، وأخيرا تعدد مصادر العدوى، فمن الثابت أن العدوى قد تتم عن طريق نقل الدم 

غير الدم، فكل من ىذه العوامل تجعل ميمة القاضي في كما يمكن أن تتم بأي طريقة أخرى 
استخالص توافر عالقة السببية بين عممية نقل الدم والضرر الذي أصاب المدعي شاقة 

 .1صعبة لمغاية وغير دقيقة في أغمب األحيان
ولتحديد العالقة السببية في المسؤولية عن عمميات نقل الدم ىناك نوعين من 

 و إسناد قانوني.اإلسناد، إسناد طبي، 
أما اإلسناد الطبي، فيتمثل في البحث عن السبب المؤدي لإلصابة، والكشف 
والتحميل قد يكون غير مجد بالنظر إلى المدة التي مضت بين عممية نقل الدم وبين ظيور 

 .2اإلصابة، فيذه المدة عنصر ميم جدا لمفصل في مسألة إسناد اإلصابة إلى عممية النقل
القانوني، فيعتمد أساسا عمى إسناد اإلصابة بتموث الدم من جراء وأما اإلسناد 

، وبذلك يكون الضرر الناتج ىو نتيجة مباشرة لنقل دم 3عممية نقل الدم وفق السبل القانونية
مموث، وال يوجد شك في أن إثبات عالقة اإلسناد الطبي تسيل كثيرا من تحقق اإلسناد 
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تبرع بالدم كان مصابا بالمرض فإن ذلك يسمح لو بإقامة  القانونين فإذا تم التحقق من أن الم
العالقة بين النتيجة المترتبة عمى عممية النقل والضرر الناتج، ويمجأ القضاة عادة إلى األخذ 
بقؤينة قانونية لمصمحة المضرور، فمادام نقل الدم قد تم في تاريخ سابق عمى ظيور 

إن ذلك يعد قرينة ودليال عمى قيام عالقة اإلصابة بوقت مناسب يكفي التضاح آثارىا، ف
سببية بين فعل نقل الدم والنتيجة )الضرر الناتج عن اإلصابة(، وتظل ىذه القرينة قائمة 
لمصمحة المضرور ما لم يكن ىناك سبب أجنبي يقطع العالقة السببية، وينقض ىذه القرينة 

 .1بأنيا بسيطة بيمكن إثبات عكسيا
ئولين في اإلصابة الناجمة عن نقل الدم يضاف إلى وتتمثل مشكمة تعدد المس 

المشاكل التي يطرحيا إسناد اإلصابة أو العدوى إلى عممية نقل الدم إشكاال آخرا ال يقل 
أىمية فيما يتعمق بعالقة السببية، يمثل في وجود عدة أطراف ساىمت بالفعل أو يحتمل أنيا 

يا المضرور، ويضرب في الفقو عمى ساىمت في إحداث الضرر أو اإلصابة التي يعاني من
ذلك السائق الذي يصدم شخصا بسيارتو فيسبب لو إصابة خطرة تستمزم نقمو إلى المستشفى 
فيقرر الطبيب المعالج حاجتو إلى نقل الدم بكميات مكثفة تتجاوز حاجة المصاب ويعتبر 

م الفاسد أو حادث السيارة سببا في حدوث الضرر إذ لواله ما احتاج المضرور إلى نقل د
المموث إليو ولوال خطأ الطبيب الذي قرر حقن المضرور بكميات كبيرة تفوق حاجتو لما 
حدث الضرر، ولوال أن المستشفى أىممت في التأكد من سالمة الدم الذي تقدمو إلى مرضاىا 
كذلك لما حدث الضرر، ولوال أن مركز الدم قام بواجبو وتأكد من صالحية الدم الذي يورده 

وه من الفيروسات لما لحق المصاب ضرر وىكذا فكل ىذه األسباب يمكن أن تؤدي إلى وخم
 .2حدوث ذات الضرر وبدرجة متفاوتة

يذىب جانب من الفقو إلى األخذ بنظرية تعادل األسباب مؤكدا أنو عندما يشترك 
أكثر من سبب في إحداث الضرر ويكون كل سبب منيا ضروريا لتحقيق النتيجة، فإن 
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تسأل  عن األضرار الناتجة وتقوم بينيا عالقة سببية، وبناء عمى ذلكن فغن مسؤولية  جميعيا
تضامنية تقع عمى عاتق كل من السائق والطبيب المعالج ومركز نقل الدم والمستشفى، إذ 
لوال فعل السائق لما كان ىناك احتياج لنقل الدم، ولما كانت ىناك ضرورة لمطبيب 

تاح الفرصة لخطأ الطبيب ومن ثم المركز والمتشفى، وبذلك يحق ولممستشفى، ففعل السائق أ
لممضرور مطالبة جميع من تسبب بفعمو في إحداث الضرر بشكل يصعب معو الفصل بين 

 .1كل منيم
مسؤولية صاحب السيارة الذي تسبب في الحادث تكون تقصيرية حسب نص 

ء بالتزام رئيسي ىو ،مسؤولية الطبيب ىي مسؤولية عقدية أساسيا اإلخال2ق.م.ج124م
ضمان سالمة الدم الذي ينقمو إلى مريضو وخموه من األمراض ، وىو إلتزام بتحقيق نتيجة 
بحيث تقوم مسؤولية الطبيب بمجرد تخمف النتيجة، وال ينبغي الخمط بين التزام الطبيب 

جرد التزام بسالمة الدم الذي ينقمو إلى مريضو وبين االلتزام العام بشفاء المريض الذي يبقى م
ببذل عناية، كما تقوم مسؤولية العيادة في إطار عقد العناية الطبية المبرمة بينيا وبين 
المريض عمى أساس قواعد المسؤولية العقدية، حيث يقع عمى عاتق العيادة بموجب ىذا 
العقد التزام بتقديم الدم سميم وخال من العيوب ومتفق مع فصيمة دم المريض وال يتردد الفقو 
و القضاء في وصف ىذا االلتزام بتحقيق نتائج، في حين تقوم مسؤولية المستشفى العام 
تقصيرية في مواجية المريض النتفاء وجود عقد  بينيما ولخضوع ىذه العالقة لموائح 

 . 3والقوانين في االنتفاع بخدمات المرافق العامة فيي إذا من عالقات القانون العام
رر الرجوع عمى جميع من تسبب بفعمو في إحداث وبمعنى آخر يستطيع المتض

الضرر أو الرجوع عمى أحدىم فقط ثم يقوم ىذا األخير بالرجوع عمى الباقي بقدر من 
التعويض يتناسب مع مساىمة كل منيم في تحقيق الضرر، وقد قضت بيذا الصدد محكمة 
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تشفى عن إصابة اسائناف باريس بمسؤولية كل من مركز نقل الدم والطبيب المعالج والمس
أحد المرضى بفيروس اإليدز، متى ثبت أن عممية نقل الدم ىي السبب في اإلصابة بيذا 

، وبالتالي فإن نظرية تعادل األسباب من أحد النظريات التي يتحدد عمى أساسيا 1المرض
المسؤول عن اإلصابة بتموث الدم من جراء نقل الدم، وتقوم ىذه النظرية "عندما يكون 

رر شخص غير محدد من بين مجموعة من األشخاص المحددين إذ يمزم الجميع مصدر الض
بالتعويض عمى قدم المساواة"، أما نظرية السبب المنتج فتعد "الحالة التي يرجع فييا أحد 

 .2األسباب لقوتو في إحداث النتيجة"
بالنسبة لممشرع الجزائري فإنو لم ينص عمى وجوب األخذ بنظرية تعادل األسباب 

 السبب المنتج في إطار المسؤولية المدنية الناتجة عن نقل الدم المموث. أو
بإثبات أن الضرر وقع نتيجة لخطأ المريض وقوة قاىرة أو حدث مفاجئ أو فعل 

 .4ق.م.ج 127وىو ما أشارت إليو م 3الغير وىو ما يسمى بالسبب األجنبي
قاىرة أو حادث مفاجئ ق.م.ج فإن السبب األجنبي ىو إما قوة  127وطبقا لممادة 

، فالقوة القاىرة ىي "تمك التي تصدر عن حادث خارج عن خطأ المضرور أو خطأ الغير أو
 .إرادة اإلنسان وال يمكن توقعو أو تفاديو، وتنتفي بيا عالقة السببية بين الخطأ والضرر

ىناك من يرى بأن الحادث الفجائي والقوة القاىرة ىما وجيان لعممة واحدة، وال 
اس لتمييز بينيما، والقوة القاىرة باعتبارىا صورة من صور السبب األجنبي ينذر أن تجد أس

ليا صدى في التطبيق في نطاق المسؤولية المدنية الناجمة عن عممية نقل الدم، ولكن متى 
تبين أن الضرر الذي لحق بالمريض ال عالقة لو بمركز نقل الدم أو الطبيب أو مساعديو أو 

 يمكن إقامة المسؤولية، ولكن إذا ما اشترك خطأ الطبيب أو مساعديو أو المستشفى، فال
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، 1خطأ المركز أو المستشفى مع القوة القاىرة، فإن ىؤالء سيتحممون جزءا من المسؤولية 
تنفي العالقة السببية وتبعا ليا تنفي المسؤولية، إذا كانت القوة القاىرة ىي السبب الوحيد في 

 .2إحداث الضرر
خطأ المضرور، يعتبر أيضا صورة من صور السبب األجنبي، إذا ما أثبت وأما 

الطبيب أن المريض المنقول إليو الدم ىو الذي أحدث الضرر، أي أن بينو وبين الضرر 
، من 3عالقة سببية، وتنفي المسؤولية بخطأ المضرور إذا ما كان وحده قد أحدث الضرر

نما ألسباب ذلك أن يثبت أو اإلصابة التي يشكو منيا ا لمضرور ال ترجع إلى الدم المنقول وا 
أخرى كإنتماء المضرور إلى فئة الشواذ جنسيا أو محترفي الدعارة أو المدمنين عمى 
المخدرات، وقد رأينا أن ىذه الفئات األكثر عرضة لإلصابة بيذه األمراض بالنظر إلى طرق 

لى سبب آخر كأن يكون الزوج أو الزوجة مصاب  بذات الداء بسبب آخر غير انتقاليا، وا 
، وقد ال يكون خطأ المريض وحده سببا في إحداث الضرر، بل قد يشترك معو خطأ 4الدم

الطبيب أيضا، فيتمثل الموقف أمامنا بأن كال الجانبين قد ارتكب خطأ كان لو دور في 
 إحداث الضرر، ولم يكن أحد الخطأين عمديّا مما يؤثر في الخطأ اآلخر، فنكون أمام ما
يسمى بالخطأ المشترك أو كما يقال بأن ىناك خطئان ارتكبا في أن واحد من قبل المسؤول 

 والمضرور فيكون كالىما سببا لمضرر.
الطبيب أو مساعدوه أو المستشفى أو مركز نقل الدم،  وأما خطأ الغيرال يتحمم 

، وقد 5المسؤولية إذا أثبتت بأنيا قد اتخذت االحتياطات الالزمة لمنع وقوع الضرر بالمريض
يشترك في إحداث الضرر خطأ الطبيب وخطأ الغير وخطأ المريض، فنكون ىنا بصدد تعدد 

ية، إذ تعذر تحديد نصيب كل منيم المسؤولين عن الضرر وعندىا يتحمل كل منيم المسؤول
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في المسؤولية، لم ينص القانون الفرنسي عمى التضامن عند تعدد المسؤولين وىذا ما دعا 
الفقو والقضاء في فرنسا إلى األخذ بالمسؤولية المجتمعة، ففي المسؤولية بالتضامن تقوم 

ن المتعددين فيقسم العالقة بين المضرور والمسئولين المتعددين، أما فيما بين المسئولي
التعويض بينيم بحسب جسامة الخطأ عمى الرأي السائد في القضاء، فالمسؤولية بين ىؤالء 
تكون مجتمعة كاممة دون تضامن فكل يسأل عن خطأه أي عن ضرر ولحد تعويضا كامال 
وكذا كما لو تعددت مسؤولية األشخاص، فبعضيم مسؤوليتو ناجمة عن خطأ عقدي، 

قصيري، والخطأ العقدي يختمف أثره في التعويض عن الخطأ التقصيري وآخرون عن خطأ ت
تبعا الختالف مقدار الضرر بين المسؤوليتين، ففي المسؤولية المجتمعة يسأل مرتكب الخطأ 
العقدي عن الضرر المتوقع فحسب، بينما مرتكب الخطأ التقصيري يسأل عن الضرر 

 .1المتوقع وغير المتوقع
 نقل الدم المموث مسؤولية عن ر المترتباألثالمبحث الثاني: 

تقوم المسؤولية المترتبة عن نقل الدم المموث، نتيجة خطأ الطبيب او مراكز نقل الدم او 
المستشفيات العامة أو الخاصة او نتيجة خطأ المضرور، ويمكن ان ينتج الخطأ عنيم 

ويجب ان يرتبط ىذا األخير  ، كذلك تقوم المسؤولية بدون خطأ عند حدوث الضرر،جميعا
بعالقة سببية مع الخطأ، وتستمزم المسؤولية حصول المضرور عن تعويض عما أصمبو من 

وىل ضرر،  وىذا ما يطمق عميو األثر المترتب عن المسؤوليةالناتجة عن نقل الدم المموث.
صة ظم خاصة لمتعويض في عممية نقل الدم؟ أم تطبق نفس النظم التقميدية الخاىناك ن

لى أي جية يتوجو المضرور لممطالبة بحقو؟  .بالتعويض؟ وا 
لإلجابة عن األسئمة المطروحة تجب معرفة التعويض في المسؤولية المترتبة عن  

ى التعويض )المطمب الثاني( المنصوص و نفل الدم )المطمب األول(، ثم التطرق إلى دع
 عمييا في ق.إ.م.إ.
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 المموث عن نقل الدم المترتبةل: التعويض في المسؤولية المطمب األو
إن التعويض عن األضرار التي ترتبيا عمميات نقمل الدم المعيبة، يمثل دون أدنى  

شك  أىم أثر يسعى المضرور إلى الوصول إليو، من خالل إثارة مسؤولية المتسبب فيو من 
ض، قريب أو بعيد، وبذلك يجب معرفة النظم العمة لمتعويض، ثم الشخص المستحق التعوي

 وأخير وليس كيفية تقدير التعويض.
قبل التطرق إلى النظم العامة لمتعويض  وجب تعريف التعويض أوال، فيناك من 
يعرفو عمى أنو )المال الذي يمزم المدين دفعو لمدائن عن الضرر الذي اصابو(،  ويعرف 

اء الذي أيضا عمى أنو )وسيمة القضاء إلى إزالة الضرر أو التخفيف من وطأتو، وىو الجز 
(، ما دعوى المسؤولية فتعرف بأنيا الوسيمة القضائية التي 1يترتب عمى قيام المسؤولية

ذا ئول عمى تعويض الضرر الذي أصابو إيستطيع المضرور عن طريقيا الحصول من المس
، وتعرف أيضا عمى أنيا حق لكل  من المدعي والمدعى 2لم يسمم لو بو المضرور اتفاقا

في كمييما، ويتحدد موضوعيا بالضمان الذي يمثل  عميو  حين تتوفر شروط قبوليا 
 .3التعويض الالزم لجبرالضرر، إذ قد تكون  دعوى مدنية أصمية أو دعوى مدنية بالتبيعية

 الفرع األول: نظم التعويض
ا التفاق أطراف العالقة إما في العقد أو اتفقا الحق قد يكون التعويض اتفاقيا، خاضع

لمعقد، وقد يكون قانونيا، ينص عميو القانون، وقد يكون التعويض قضائيا في حالة ما إذا لو 
يوجد اتفاق عمى التعويض أو لم يحدد بنص القانون،  والمتضرر قبل مطالبتو بالتعويض  

بعض اإلجراءات المتمثمة في  لقانون استفتاءعند انعقاد المسؤولية العقدية، وأوجب عميو ا
و من ق.م.ج،  180و إعذار لممدين يطمبو بتنفيذ االلتزام وفق ما تنص عميو م توجي

 لمتعويض نوعين من النظم، نظم عامة ونظم خاصة.

                                                           
 .181حممد جالل حسن األتروشي، ادلرجع السابق، ادلرجع السابق، ص  1
 .121ج  ميينة ، ادلسؤولية القانوين النامجة عن عمليات نقل الدم، دراسة مقارنة، ادلرجع السابق، ص ببرا 2
 .121القانوين النامجة عن عمليات نقل الدم، دراسة مقارنة، ادلرجع السابق ج  ميينة ، ادلسؤولية ببرا3
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 أوال: النظم العامة لمتعويض )التأمين(:
أحد صورىا، والذي  وىيتمك  القواعد المألوفة والجماعية لمتعويض حيث يعد التأمين

، وييدف التأمين في المسؤولية المدنية عن عمميات نقل 1ق.م.ج 619جاء تعريفو في م 
الدم عمى تغطية المؤمن المتمثل في شركة التأمين لجميع األعباء المالية الناجمة عن رجوع 

ي المضرور من عممية نقل الدم بالمسؤولية عمى المؤمن لو، ونظرا لممخاطر الجسمية الت
فرضيا التطور التكنولوجي في المجال الطبي فإن المشرع قام بفرض تأمين إجباري في كثير 
من الممارسات الطبية رغم كون عقد التامين اختياريا في أصمو، وذلك حماية لفئة معينة، 
فيتحول بذلك عقد التأمين من عالقة عقدية إلى عالقة تنظيمية محددة بنص القانون وال دخل 

، وقد نيج المشرع الجزائري  نفس نيج المشرع الفرنسي في فرض 2فراد في تنظيمياإلرادة األ
، 3ق التأمين 169إلزامية التأمين عمى المؤسسات العاممة في حقن الدم، وذلك بموجب م 

األضرار التي تصيب المتمقين  والمتبرعين، وألزميا بالتأمين من المسؤولية الناتجة عن 
إلجباري في مجال نقل الدم من النظام العام عاقب المشرع  مخالفا وتعتبر مسألة التأمين ا

دج، وىي في نظرنا غير رادعة وغير كافية، 100000إلى5000بعقوبات جزائية تتمثل في 
وبالرغم من كون التأمين من المسؤولية آلية ال غنى في تعويض المضرورين من عمميات 

ي تعويض األضرار التي تنجم في كثير من نقل الدم إال أنيا ال تعد كافية بحد ذاتيا ف
الحاالت، والتي عادة ما تكون بشكل كارثي أين رفضت شركات التامين التعويض عن بعض 
المخاطر الطبية ومنيا السيدا، لذلك كان من الميم البحث في آليات تكميمية لنظام التأمين 

 .4من أجل تحقيق التعويض العادل لممضرور من عمميات نقل الدم
                                                           

على: "التأمني عقد يلتزم ادلؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل ادلؤمن لو إىل ادلستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحلو -السالف ذكره-ق.م 619تنص ادلادة   1
احلادث او حتقق اخلطر ادلبني بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها ادلؤمن  مبلغا من ادلال أو إيراد او عوض مايل آخر يف حالة وقوع

 لو للمؤمن.
 .156برابح ميينة، ادلرجع نفسو، ص  2
على: جيب على ادلؤسسات اليت تقوم بنزع أو تغيري البشري من أجل االستعمال الطيب أن تكتب  -السالف الذكر–ق التأمني  169تنص ادلادة  3

 .قد يتعرض ذلا ادلتربعون بالدم تأمينا ضد العواقب ادلضرة اليت
 .156برابح ميينة، ادلرجع  السابق، ص 4



 الفصل الثاني:                   أركان وأثر المسؤولية المترتبة عن عممية نقل دم المموث

 

63 
 

 انيا: النظم التكميمية لمتعويضث
في الحقيقة أن ىذه النظم التكميمية لمتعويض لم يتبناىا المشرع الجزائري بل اكتفى 

، موضحا 1ق.م 124بالقواعد العامة لممسؤولية عن األضرار، وفي ىذا الصدد جاء نص  م 
حدوثو أن كل فعل يرتكبو  الشخص بخطئو ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في 

، ويتمتع ىذا الصندوق بييئة اعتبارية  تتمتع بشخصية قانونية مستقمة من بالتعويض
الصعب تكييفيا بأنيا مرفق عام أو تخض لمقانون الخاص، ويمول الصندوق من الدولة أي 
ميزانية وشركات الـأمين ومن التعويضات التي يتم الحصول عمييا من المسؤولين عن 

ة الصندوق رئيس دائرة أو مستشار في محكمة النقض، ويخض ، ويتولى رئاس2اإلصابة
الصندوق لرقابة الدولة، وقد وضع المشرع الفرنسي كافة التسييالت لحصول المضرورين من 
الدم المموث لمحصول عمى تعويضات لفائدة  فئة معينة من المرضى، وىم الضحايا الذين تم 

عويض عن طريق صندوق الضمان المرضى نقل دم مموث باإليدز إلييم،  حيث لم يشمل الت
، ىذا الصندوق 3المصابين باإليدز،  والذين انتقل إلييم المرض بطرق أخرى غير نقل الدم

يضمن لممصابين باإليدز استمرار الحصول عمى التعويض الالزم ليم، كما يجنبيم مشقة 
تصاص المحاكم المجوء إلى المحاكم، مما يوفر ليم الوقت والنفقات، وىذا يعني عدم اخ

الفرنسية المدنية بعد إصدار ىذا التشريع بنظر دعاوي التعويض الناتجة عن اإلصابة 
التعويض الناتج و عن بمرض اإليدز عن عمميات نقل الدم، واختصاصيا فقط بنظر دعاوي 

، أما فيما يخص اآللية الثامنية لمتعويض كنظام تكميمي فيي تمثل 4اإلصابة بأمراض أخرى
لدولة بتعويض حوادث نقل الدم خاصة وان الدولة ليا سمطة المراقبة والمتابعة عمى التزام ا

من الدستور الجزائري بقوليا : "... أّن الدولة مسؤولة  124إقميميا، وىو ما نصت عميو م 

                                                           
على: " كل فعل  أيا كان مرتكبة الشخص بطئو، ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثو  -كرالسالف الذ –ق.م.ج  124تنص ادلادة  1

 بالتعويض".
 .65دانون سارة، ادلرجع السابق، ص2
 .156برابح ميينة، ادلرجع نفسو، ص  3
 183حممد جالل حسن األتروشي، ادلرجع السابق، ص  4



 الفصل الثاني:                   أركان وأثر المسؤولية المترتبة عن عممية نقل دم المموث

 

64 
 

عن أمن األشخاص والممتمكات"، وبالتالي من حق األفراد متابعة الدولة عمى التقصير في 
بيعة الحال الدولة في ىذا المجال ليست طبيا معالجا وال موردا لمدم، ولكنيا ، وبطىذا االلتزام

السمطة المكمفة باتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية الصحة العامة، من خالل وضعيا كسمطة 
ضبط من جية، ومن جية اخرى وضعيا فيما يتعمق بنشاط  نقل الدم كسمطة رقابة عمى 

، وىذا ىو بالتحديد ما يندرج تحت مصطمح مسؤولية مباشرتو ووصايتو عمى مؤسساتو 
، وبالتالي تتدخل الدولة لمتعويض في حالة غياب المسئول عن 1الدولة عن عمميات نقل الدم

 األضرار.
 

 الفرع الثاني: الشخص المستحق التعويض
يعتبر المستحق األول لمتعويض ىو المضرور مباشرة من نقل الدم المموث، 

في الحصول  بالفيروس الموجود في الدم المنقول إليو يصبح لو الحق فالشخص الذي اصيب
عمى تعويض، وىذا الشخص قد يكون مريضا عاديا قرر أألطباء حاجاتو إلى الدم إلجراء 
عممية جراحية معينة، فبعد اإلصابة يصير تعويض ذلك الشخص واجبا عمى المتسبب فييا، 

فة عن أإلصابة سواء تمثمت  في العجز فيعوض المتضرر عن األضرار المادية المختم
الجسماني أو العاىة المتولدة عن أإلصابات أم ظيرت في الفقد الكمي أو الجزئي لمنشاط أو 

أي يجب تعويضو عن الخسارة مصدر الكسب الذي فقده بسبب   العمل الذي كان يمارسو، 
ض، فيناك اإلصابة، وليس المضرور مباشرة من اإلصابة ىو المستحق وحده لمتعوي

مضرورين  بشكل غير مباشر يثبت ليم الحق في الحصول عمى تعويض عن األضرار 
 .2المباشرة التي لحقت بيم، وىذا الحق أصيل وليس موروثا عن المصاب

 
 

                                                           
 157-156برابح ميينة، ادلرجع نفسو، ص 1
 .59دانون سارة، ادلرجع السابق، ص 2
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 الفرع الثالث: تقدير التعويض
تقتضي القاعدة التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر، بوجوب أن يكون ىذا  

التعويض عمى قدر يكفي لجبر الضرر،  ويجب أن ال يشمل التعويض غير الضرر المباشر 
الذي أحدثو الخطأ، ألن الغرض من التعويض المدني ىو إعادة التوازن الذي اختل نتيجة 

ذلك إال بإعادة المضرور إلى الوضع الذي يكون  لمضرر الحادث بفعل الخطأ، ولم يتحقق
ذا كان القاضي يتمتع بقدر كبير من الحرية في تقدير  فيو لوم لم يقع الفعل الضار،  وا 
حقيقي وسميم لتعويض األضرار الناتجة عن عمميات نقل الدم، عميو أن يكون ممما ببعض 

منعو من االستعانة بالخبير في ىذه والعممية التي تسيل لو ميمتو، وىذا ال ي  ألفكار الطبيةا
المسائل، ولكن الخبير ليس ىو الذي يحدد مبمغ التعويض بصفة نيائية، إذ لمقاضي مناقشة 
الخبير في ىذا الشأن، ولو أيضا أن يغير ما قدره الخبير بالزيادة أو النقصان إلى الحد الذي 

 :1ر التعويض بإحدى الطريقتينيراه عادال لمطرفين، وبشكل عام إن القضاة يمجئون غمى تقدي
وىي أن تقدر المحكمة التعويض بطريقة شاممة ، بحيث تعوض كل الطريقة األولى:

األضرار، دون تفرقة بين الضرر المادي والضرر أألدبي، فمبمغ التعويض الذي تحكم بو ىو 
مقابل كل ىذا بصورة عامة وشاممة، التعويض يحدد عن كل األسباب التي أدت إلى 

 رار بصورة مختمفة ومزوجة.أألض
أن تصدر المحكمة حكميا بطريقة تفصيمية محددة فيو مطالب المضرور  الطريقة الثانية:

التي تم االستجابة ليا، وتمك التي تم استبعادىا، وتعد ىذه الطريقة أكثر اتفاقا مع العدالة، إذ 
ة ما إذا كانت قد يكون التعويض مساويا لمضرر بشكل دقيق، وبيذه الطريقة تبين المحكم

قبمت التعويض عن الضرر المادي واألدبي، أم أنيا قبمت األول دون األخير والعكس، 
، إذ من خالليا 2والطريق الثانية تعتبر ىي األفضل لممضرور في مجال عمميات نقل الدم

وضتو عن جميع األضرار التي أصابتو ام أنيا احتفظت عذا كانت المحكمة قد يعرف ما إ
                                                           

 193-192حممد جالل حسن األتروشي، ادلرجع السابق، ص  1
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التعويض عن أألضرار المادية دون المعنوي، أم تجاىمت ىذين النوعين وقبمت  بحقو في
(، وحكم القاضي بالتعويض يختمف بصدد كل مرحمة من صتعويض الضرر النوعي)الخا

ضال عن مرحمة المرض ودرجة اإلصابة التي تؤثر في فالمراحل التي وصل إلييا المريض، 
فغن ىناك عوامل أخرى تؤثر في تقدير  التعويض، قرار المحكمة بالتعويض وتحديد مقداره، 

ومن ىذه العوامل درجة الخطأ، ففي مجال عمميات نقل الدم، يالحظ أنو كمما ازدادت جسامة 
الخطأ المتركب من المسئول عن الضرر سواء كان المسئول الطبيب أم مساعدوه أم 

تزيد ومن ثم مقدار  المستشفى أم مراكز نقل الدم، فإن حجم ومقدار األضرار الناتجة
التعويض يرتفع، وعل العكس الخطأ السميم، يؤدي الخطأ اليسير إلى عدم المبالغة في تقدير 
التعويض، وعميو فإن مبمغ التعويض من الصعب فصمو عن عنصرية األساسين وىما درجة 
الخطأ المرتكب ومدى جسامة األضرار الواقعة، ويتم تقدير  الضرر وفقا لمعيار شخصي 

 .1ظر إلى ما يترتب من اضرار أصابت المضرور نفسو  حسب ظروفو الشخصيةين
وأن لمقاضي السمطة التقديرية في 2ق.م.ج 131وقد نص المشرع الجزائري في م 

تقري التعويض، أي أنو لم يضع نظام تعويض خاص في مجال عمميات نقل دم معيب، 
 العامة.وبالتالي يخضع التعويض في ىذا المجال إلى القواعد 

يقتضي التعويض وفقا لما وصل غميو الضرر يوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أم خف 
في ىذا الوقت، عن حالتو يوم وقوع الفعل الضار، وذلك رغم أن حق المضرور في الحقيقة 

 .3ينشأ من يوم تحقق الضرر
 

                                                           
 حممد جالل حسن األتروشي، ادلرجع السابق،1
 182-182طبقا ألحكام ادلادتني  -السالف الذكر: " يقدر القاضي مدى  التعويض  عن الضرر الذي حلق ادلصاب–ق.م.ج  131تنص م   2

يطالب مكرر مع مراعاة الظروف ادلالبسة، فإن مل يتيسر لو وقت احلكم أن يقدر مدى التعويض  بصفى هنائية، فلو أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن 
 معينة بالنظر من جديد يف التقدير".خالل مدة 

كر بلقايد، يساين رفيقة، مسؤولية األطباء يف ادلرافق االستشفائية العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، جامعة أبو بع3
 .305، ص 2016-2015تلمسان، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
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 الدم المموثنقل عممية المطمب الثاني: دعوى التعويض في المسؤولية المترتبة عن 
بغية جبر المضرور حقو، وضع لو المشرع الجزائري وسيمة قانونية يستطيع المتضرر 

من ق.إ.م.إ  3التوجو بيا غمى القضاء وىي الدعوى. القضائية، أشار إلييا المشرع  ج ف م 
التي تنص عمى : "يجوز لكل شخص يدعى حقا، رفع دعوى أمام القضاء لمحصول عمى 

 .1و"ذلك الحق أو حمايت
وتقتضي المسؤولية المترتبة عن نقل الدم المموث مجموعة من القواعد اإلجرائية التي 
يتعين عمى المدعي إتباعيا، مع مراعاة قواعد اإلثبات لما تمعبو من دور ميم في قضايا نقل 

 الدم المعيب.
وبناء عمى ما سبق تم تقسيم ىذا المطمب إلى فرعين األول إلى دعوى المسؤولية 

 رتبة عن نقل الدم، والقاني عبء إثبات المسؤولية التي يقوم التعويض عمى اساسيا.المت
 عن نقل الدم المموث المترتبة الفرع األول: دعوى المسؤولية

 13 صفة ومصمحة، وىذا ما نصت عميو م ترفع من ذي أنى يشترط لقبول رفع الدعو 
وال تخرج عن ىذا المبدأ دعوى المسؤولية الناتجة عن نقل الدم المموث، والسؤال  2ق.إ.م.إ

 الذي يطرح في ىذا المجال: من ىم أطراف دعوى المسؤولية؟
ىناك طرفين في دعوى المسؤولية المترتبة ىما: المدعى والمدعى عميو، فأما  

لب بالتعويض عن المدعي "فيو المضرور، وىو الشخص الذي يحق الذي يحق لو أن يطا
الضرر الذي أصابو، سواء أصابو الضرر مباشرة أو ارتد عميو من ضرر أصاب غيره، 
وعميو يجب أن يثبت المّدعي أنو صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا بو، سواء كان 
الضرر ماديا أو معنويا، ليذا من الطبيعي أن يكون المّدعي في المسؤولية المترتبة الناجمة 

أوال، وفي حالة وفاتو  ءنقل الدم المريض المنقول لو الدم، ليذا يحق لو اإلدعا عن عمميات
ى، في إذا توافرت فييا شروط قبول الدعو  ينتقل ىذا الحق لخمفو، وال تقبل  دعوى المدعي إال

                                                           
 .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21ادلتضمن ق.إ.م.إ .ج.ر  عدد  2008فيفري  25ادلؤرخ يف  08/09القانون رقم   1

 لو صفة، ولو مصلحة قائمة أو حمتملة يقرىا القانون". نجيوز ألي شخص، التقاضي ما مل تك ق.إ.م.إعلى : " ال 13تنص ادلادة  2



 الفصل الثاني:                   أركان وأثر المسؤولية المترتبة عن عممية نقل دم المموث

 

68 
 

حالة وفاة المضرور من عممية نقل الدم المعيب يحق لموارثة رفع دعويان، أألولى عمى 
رثيم ويطالبون فييا بالتعويض عن ضرر الوفاة، أما الثاني فترفع اعتبار أنيم خمف مو 

باسميم شخصيا يطالب فييا بتعويض الضرر الذي أصابيم شخصيا نتيجة وفاة المنقول لو 
، وقد اقر القضاء الفرنسي في أكثر من مناسبة السيما في قضايا الدم المموث حق 1الدم"

وج بفيروس اإليدز نتيجة نقل الدم المموث الزوجة واألوالد في التعويض عن وفاة  الز 
بالفيروس إليو، وكذا الضرر المرتد الذي يمحق الزوجة بسبب فقد الزوج لقدراتو الجنسية، أو 
الضرر الذي يمحق والد الضحية نتيجة قمقو وتأثره النفسي عدة اشير بسبب عدم شفاء ابنو، 

 .2أو الخمف نتيجة الضرر الذي اصاب السمف
عميو فيعتبر مسؤوال في مجال المسؤولية المترتبة عن نقل الدم المموث،  وأما المدعى

ى لو دم معيب، والمدعى عميو في دعو  المسؤول عن الضرر الذي لحق بالمريض المنقول
التعويض من المسؤولية المترتبة عن نقل الدم المموث إما أن يكون شخصا طبيعيا )الطبيب 

أو شخصا معنويا )مركز نقل الدم، المستشفى ، الدولة(،  ومساعديو، المتبرع، سائق السيارة(،
وعميو فإن المدعى عميو ىو الشخص المسؤول عن الفعل الضار في نقل الدم المعيب، سواء 
كان مسؤوال عن فعمو الشخصي أو عن فعل  غيره أو مسؤوال عن الشيء الذي في حراستو، 

عمى أساس قاعدة أنو ال تركة إال بعد  الورثة أيضاويقوم مقام المسؤول نائبو  ويحل محمو  
ذا كان المسؤول  شخصا  سداد الديون، وأي من الورثة يمثل التركة في دعوى المسؤولية، وا 

وتكون جميع أموالو بعد التصفية مسؤولة عن التعويض،  معنويا آل مصيره إلى االنحالل، 
نقل الدم المعيب،  والمدعى في حالة المسؤولية الواحدة ىو الشخص المسؤول عن عممية

سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء  بفعمو الشخصي أو بفعل مساعديو عمى أساس 
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو، أما المدعى عميو في حالة تعدد المسؤولين عن أألضرار 
التي لحقت بالمريض، فإنو في حالة المسؤولية العقدية يجوز رفع الدعوى عمى كل منيم 

                                                           
 .124-123-122برابح ميينة، ادلرجع السابق، ص  1
 .124برابح ميينة، ادلرجع السابق، ص  2
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صفة فردية عمى اعتبار أن كل منيم مسؤول عن الضرر الذي تسبب فيو وحده، وىذا متى ب
، وفي حالة 1أمكن إسناد خطأ محدد لكل منيم أو عّين نصيبو في الضرر الالحق بالمريض

تعدد المسؤولين عن الفعل الضار المسؤولية التقصيرية ويكون المسؤولين متضامنين جميعا 
إلى اإلجازة لممدعى رفع  2ق.م  126ذىب المشرع الجزائري في م في االلتزام بالتعويض 

دعوى المسؤولية عمييم  جميعا/ مع إمكانية القاضي في اختيار أحدىم لمطالبتو بالتعويض 
كامال، مع رجوع ىذا األخير عمى باقي المسؤولين لدفع ما حكم بو عميو من تعويض كل 

 .3(بقدر نصيبو فقط )بقدر حصتو في إحداث الضرر
إلى المدعى والمدعى عميو قد تدخل شركة التامين في النزاع بصفتيا  باإلضافة

مسؤول مدني، فيتم إبرام عقد تأمين من المسؤولية الطبية مع شركة التأمين التي تمتزم 
بتغطية التعويضات التي يحكم بيا لصالح المضرور من العمل الطبي السيما عممية نقل 

المؤمن لو الممارسة لمعمل الطبي بدفع أقساط مالية دورية،  لتزاماالدم المعيبة، في مقابل 
ىامة تكفل لمطرف الضعيف وىو  اجتماعيةومن الواضح أن المشرع قد حقق مصمحة 

المضرور من العمل الطبي عموما ومن عممية نقل الدم خصوصامن خالل إلزامية التأمين، 
، ترفي الصحة ومؤسسات صحية الكثير من المحترفين ومنيم مح الذي يكون عمى عاتق

اعضاء السمك الطبي وشبو الطبي، وجيب اإلشارة أن المشرع الجزائري اعتبر  مسألة التأمين 
دج كما 100000دج إلى 5000من النظام العام وعاقب عميو بعقوبة جزائية غير رادعة من 

الجزائري بـ يخضع حق المتضرر لمتقادم الطويل المحدد حسب القانون المدني و سبق القول، 
، كما وضحت المادة 4من ق.م.ج 315و308سنة ابتداءا من وقوع الضرر حسب المادتين 

                                                           
 .126-125برابح ميينة، ادلرجع السابق، ص  1
ق.م.ج على : "إذا تعدد ادلسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر، وتكون ادلسؤولية فيما بينهم  126تنص ادلادة  2

 بالتساوي إال غذا عني القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويض.
 .127برابح ميينة، ادلرجع السابق، ص 3
( سنة فيما عدا احلاالت اليت ورد فيها نص خاص يف القانون وفيما  االستثناءات 15"يتقادم االلتزام بانقضاء )ق.م على أنو:  308تنص ادلادة  4

 ق.م.ج على أنو " ال يبدأ سريان التقادم فيما مل يرد فيو نص خاص إال من اليوم الذي يصبح فيو الدين مستحق األداء".315اآلتية"وتنص ادلادة 
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من نفس القانون انو ال يجوز االتفاق عمى تغيير مدة التقادم بالنقصان أو الزيادة إال  322
 .1انو يجوز التنازل عن التقادم متى ثبت الحق فيو ولم يشكل ضررا لبقية الدائنين

ت نقل الدم فترفع ىذه جية المختصة لمنظر في دعوى التعويض عن عممياأما عن ال
ألخيرة أما القسم المدني من قبل المدعي المضرور أو من يثبت لو الحق فييا ضد المدعى ا

أو حتى متبرع يب أو مستشفى خاص أو سائق سيارة عميو المسئول، سواء كان الطب
اإلداري في نظر ، ويختص القضاء ون لمقانون الخاصباعتبارىم اشخاص خواص يخضع

دعوى التعويض التي يكون فييا المسؤول عن الضرر في عمميات نقل الدم شخصا عاما 
كالمستشفيات العامة ومراكز نقل الدم وكذا الدولة الضطالعيا بالدور الرقابي في ىذا 

 .2المجال
وىو  المريض ىو الطرف الضعيف في المسؤولية المترتبة عن نقل الدم المموث،

فيو المدعي في دعوى  عن عممية نقل دم معيب، وبالتالي الطرف الذي لحقو ضرر نتج
المسؤولية وطيقا لمقاعدة العامة "البنية عمى من أدعى واليمين عمى من أنكر" فيقع عمى 
عاتقو عبء إثبات، ففيما يتمثل عبء اإلثبات؟ وما ىي الموضوعات التي يجب إثباتيا 

 ذا ما سيتم تفصيمو في الفرع الثاني.لمحصول عمى تعويض؟ وى
 نقل الدم المموثعممية عن  المترتبة الفرع الثاني: عبء إثبات المسؤولية

يجب عمى المدعي بغية الحصول عمى تعوض عن الضرر الذي أصابو جراء عممية 
نقل دم مموث إثبات الخطأ والضرر وعالقة سببية بين الخطأ والضرر، باإلضافة إلى 

 الخبرة الطبية ودورىا في مواجية المضرور.التطرق إلى 
 
 

                                                           
"ال جيوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت احلق فيو، كما ال جيوز االتفاق على أن يتم التقادم يف مدة ختتلف عن ادلادة اليت  ق.م.ج على : 322تنص م  1

 عينها القانون".
 .737-130بربح ميينة، ادلسؤولية القانونية النامجة عن نقل الدم دراسة مقارنة، ادلرجع السابق، ص  2
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 أوال: عبء إثبات الخطأ
إن القول بانعقاد مسؤولية الطبيب يقتضي من المريض المضرور، وفقا لمقواعد العامة 
في المسؤولية، أن يثبت عناصر ىذه المسؤولية من خطأ وضرر وعالقة السببية، والواقع أنو 

ام المسؤولية الطبية، رغم ما شيده من تراجع في بعض بالنظر إلى أن الخطأ ال يزال ىو قو 
 -من حيث المبدأ-الحاالت فيمكن القول أن إثباتو ىو أداة أعمال ىذه المسؤولية، فال سبيل

لحصول المريض  المضرور عمى تعويض الضرر الذي أصابو من جراء عمل طبي إال 
اإلثبات فمؤدي ذلك حكما مقدما فإذا تعذر عمى المضرور ،  1بإثباتو خطأ القائم بيذا العمل

عميو برفض ما يدعيو  لذلك يقال لمتدليل عمى أىمية اإلثبات أن "الحق يتجرد من قيمتو ما 
لم يقم الدليل عمى الحادث المبدأ لو، قانونيا كان ىذا الحادث او ماديا، والواقع أن الدليل ىو 

ن لم يكن ركنا من أركان الحق وال شرطا من  قوام حياة الحق ومعقد النفع فيو، فإثبات وا 
شروطو نشوئو إال أنو من الناحية العممية ىو الذي يؤكد ويدعم وجوده، فاإلثبات بصفة عامة 
ىو تأكيد  وجود أوصحة أمر معين، أو حقيقة ىذا األمر، إنما في معناه القانوني، وىو ما 

طريق من الطرق التي يطمق عميو اإلثبات القضائي، فيقصد بو إقامة الدليل أمام القضاء، ب
يحددىا القانون، عمى وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فييا، أو ىو بعبارة أخرى إقامة 
الدليل عمى حقيقة واقعية يؤكدىا في الخصومة أحد طرفييا، وينكرىا الخصم اآلخر عمما بأن 

، الشك أن الحقيقة في حالة إقامة الدليل ىي الحقيقة القضائية وليست بالحقيقة المطمقة
تكميف ضحية الخطأ الطبي بإقامة الدليل عمى ما  يدعيو يشكل عبئا حقيقيا يقع عمى عاتقو، 
ويجعل قدرتو عمى النيوض بيذا العبء عنصرا حاسما في سبيل الحصول عمى تعويض 
يجبر ما اصابو من ضرر، والمقصود بعبء اإلثبات ىو واجب الخصم في إقامة الدليل 

، عمى ددىا القانونأي واجبو في إقناع القاضي بالوسائل التي يحعمى صحة ما يدعيو، 
ال اعتبر ادعاؤه بغير أساس مما يقتضي رفضو، ويستوي األمر فيما  صحة ما يدعيو وا 

                                                           
 .4-3، ص 2006حممد حسن قاسم، إثبات خلطأ يف اجملال الطيب، بدون طبعة، دار اجلامعة اجلديدة للشنر، مصر،  1
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، أو في مجال يتعمق بعبء إثبات خطأ الطبيب سواء كنا في مجال مسؤوليتو العقدية
 .1المترتب عمى الطبيبمسؤوليتو التقصيرية، وذلك بسبب طبيعة االلتزام 

لما كان األصل أن التزام ببذل عناية فإنو ال يسعف المتضرر أن يبرىن عمى وجود ىذا 
االلتزام ببذل عناية ال يمكن افتراضو لمجرد لحق الضرر بالمريض، بل ىو خطأ يتعين 

رىن إثباتو، وبإمكان الطبيب أن ينفي ىذا الخطأ، وينقض المسؤولية عمى كاىمو، وذلك بأن يب
أنو بذل في تنفيذه التزامو العناية المطموبة، ومن ىنا يتبين أن المريض مكمف لكي يثبت 
خطأ طبيبو ان يبرىن عمى أنو قد اقترف إىماال معينا، أو انحرافا عن أصول المينة، وعميو 
بعد ذلك أن يثبت الضرر وعالقة السببية كي يحصل عمى التعويض المالئم، ما لم يثبت 

 بب األجنبي.الطبيب الس
أما في حالة ما إذا كان االلتزام المدعى بخرقو التزاما بتحقيق نتيجة فإن اإلثبات من 
حيث مضمونو وعبئو يختمف اختالفا جوىريا، فمن حيث مضمون اإلثبات يمكننا مالحظة 
أن أألمر ال يزال يتعمق ىنا بالمسؤولية القائمة عمى أساس الخطأ غير أن ىذا الخطأ يفترض 

، لذلك فإن لم يكن المدعي مطالبا بإثبات خطأ 2و لمجرد عدم تحقيق النتيجة المرجوةحدوث
الطبيب، فإنو يبقى مطالبا بإثبات وجود التزام الطبيب ومضمونو، وعدم تحقيق النتيجة 
المأمولة اي أن ضررا قد اصاب وال شك أن مثل ىذا اإلثبات ال يشكل صعوبة تذكر مقارنة 

ن المريض إثبات الخطأ، وعمى ذلك فغن القول بااللتزام ال يشكل بما إذا كان مطموبا م
بتحقيق نتيجة يستتبع بالضرورة تخفيفا لعبء اإلثبات الواقع أصال عمى عاتق المريض 
المضرور، وبقيام األخير بإثبات األمور المذكورة يفترض خطأ الطبيب، فااللتزام بتحقيق 

المدعي إثبات الخطأ  ثبات، فمم يعد مطموبا مننتيجة يؤدي في ذات الوقت إلى نقل محل اإل
ويؤدى إثباتيا إلى افتراض  خطأ من حيث إثباتيا،  أخرىأسيلنما وقائع إى بو ، المدع

الطبيب، وبذلك يتضح أنو ايا كان طبيعة المسؤولية الطبية فإن ذلك ال يؤثر في تحديد 
                                                           

 .49-25-23-21-5-4حممد حسن قاسم، ادلرجع السابق، ص  1

 .114حممد حسن قاسم، ادلرجع نفسو، ص 2
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نما يؤثر  في ذلك  ىو طبيعة التزام المكمف بعبء إثبات الخطأ المؤدي إلى انعقادىا، وا 
 .1الطبيب، وما كان التزاما ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة

 ثانيا: عبء إثبات الضرر والعالقة السببية
نما يمتد إلى الضرر والعالقة السببية، وليذا  ال يتوقف عبء اإلثبات عمى الخطأ، وا 

 سيتم التطرق إلى عبء إثبات الضرر ثم عبء العالقة السببية.
ثبات  الضرر يقع عمى عاتق المضرور وغالبا ما عمى المدعي إ ضرر:إثبات الأ.عبء 

ويقع  يتالزم إثبات الضرر مع مطالبة المدعي بالتعويض عن أألضرار التي لحقت بو، 
عبء اإلثبات لمضر المادي واألدبي فمي يدعي إصابتو بأضرار مادية نتيجة وفاة شخص 

ب التعويض فعال وقت وفاتو عمى نحو مستمر آخر فعميو إثبات المتوفي كان يعول طال
 ودائم وان فرصة االستمرار كانت محققة.

بمجرد المساس بسالمة جسم اإلنسان حيث أن لكل إنسان  ويثبت الضرر  المادي
الحق في سالمة جسمو وعندما يقوم المدعي بإثبات ىذا الضرر المادي فإنو ينتقل حق في 
سالمة جسمو فإن ينتقل إلى ورثتو ويحق لمورثة المطالبة بجبر ىذا الضرر المادي، ويتحمل 

لى المحكمة، ميو من األوراق المقدمة إقامة الدليل عمدعي الضرر المادي عبء  إثباتو وا  
ويقع عمى المدعي أيضا عبء إثبات أألضرار األدبية وىو أمر بالغ الصعوبة، حيث  أن 

ى آخر من ية وليست مادية وتختمف من شخص إلعبء اإلثبات ىنا يتعمق بمسائل معنو 
ي زمان وقت إلى آخر، وما يعد ضررا ادبيا في زمان ومكان معينين قد ال يكون كذلك ف

ومكان آخر، وال يشترط إلثبات الضرر المادي واألدبي استخدام وسائل إثبات محددة فيجوز 
إثبات الضرر بكل وسائل اإلثبات، مقياس التعويض الضرر المباشر الذي أحدثو الخطأ 

، والكسب ويشمل ىذا الضرر عمى عنصرين جوىريين ىما الخسارة التي لحقت المضرور

                                                           
 .65ص حممد حسن قاسم، ادلرجع نفسو،1
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نصران ىما المذان يقوميما  القاضي بالمال عمى أال يقل عن الضرر  الذي فاتو وىذان الع
 .1او يزيد عميو

ال يكفي لقيم المسؤولية أن يوجد خطأ او ضرر كل منيما  ب.عبء إثبات عالقة سببية:
 .2منفصل عن أآلخر بل يجب لقيام المسؤولية ان ينتج الضرر عنخطأ

اإلثبات عمى عاتق المريض، فعميو أن خطأ يتجو القضاء  بصفة عامة إلى إلقاء عبء 
الطبيب ىو الذي تسبب في إحداث الضرر، فمتى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان ذلك 
الخطأ أن يحدث عادة ىذا الضرر فإن القرينة عمى توفر العالقة السببية بينيما تقوم لصالح 

ن سبب أجنبي ال يد لو المضرور ولممسؤول نقض ىذه القرينة بإثبات ان الضرر قد ينشأ ع
بصفة عامة  -طبقا لمقواعد العامة في المسؤولية المدنية -فيو، فبعد ان كان القضاء يتطمب

إثبات المريض توافر عالقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الذي لحق، أصبح يقيم قرينة 
جنبي حتى عمى توافر تمك القرينة لمصمحة المريض، وعمى الطبيب إثبات توافر السبب األ

 .3يرفع مسؤوليتو عن الخطأ الثابت  في حقو
لما كان من المقرر أن المضرور )المدعي( ىو الذي يقع عميو عبء إثبات الخطأ 
والضرر وعالقة السببية فإذا دفع المدعى عميو )المسؤول( بوجود قوة قاىرة أو حادث مفاجئ 

و الحادث المفاجئ يؤدي بالضرورة فإنو يتحمل عبء اإلثبات وقيامو بإثبات القوة القاىرة، ا
إلى نفي العالقة السببية، وبالتالي يتحمل المدعي عميو عبء إثبات الضرورة وخطأ الغير، 
ذا عجز  المدعى عميو عن اإلثبات يمتزم بتعويض المضرور، لجأ المشرع إلى نقل عبئ  وا 

نفي وجود  الرابطة اإلثبات  من المدعي وفقا لمقواعد العامة غمى المدعي عمو الذي يتحمل 
السببية التي افترض المشرع وجودىا بقرينة قانونية أقاميا لصالح المضرور )المدعي( ، وفي 

                                                           
و دور مشروع النقل و ختفيف عبء أحكام عبئ اإلثبات يف نطاق ادلسؤولية ادلدنية,دراسة حتليلية للقواعدالعامة يف االثبات عصام امحد البهيجي، 1

 .144-142-141-140، ص 2007االثبات بني طريف اخلصومة,بدون طبعة,دار اجلامعة اجلديدة,مصر,
 .150عصام امحد  البهيجي، ادلرجع نفسو، ص  2
ص 2006الطبيب اجلراح, طبيب االسنان, الصيديل, األجهزة الطبية,بدون طبعة,دار الفكر اجلامعي,مصر, ،ادلسؤولية الطبية، حممد حسني منصور 3

182-184-185-186. 
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كثير من أألحيان يضيق نطاق ومجال تطبيق القاعدة العامة، ويتسع نطاق مجال إثبات 
ثباتو المدعي لمخطأ الصادر من المدعى عم يو رابطة السببية، كما ان مجرد وقوع الضرر وا 

يقيم شبية قوية في ذىن القاضي عمى وجود رابطة وعالقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن 
ثم تقوم قرينة  قضائية عمى وجود عالقة السببية ومن ثم ينتقل عبء نفي ىذه الرابطة  إلى 

 .1المدعى عميو الذي يسعى إلثبات عدم وجود ىذه الرابطة لإلفالت من المسؤولية المدنية
 دور الخبرة الطبية في اإلثباتثالثا: 

لمخبرة في مجال المسؤولية الطبية أىمية بالغة، إذ من خالليا يصبح بين يدي  
القاضي تقديرا فنيا لسموك الطبيب محل المساءلة، وبالرغم من ذلك فالثابت ان القاضي غير 

بية مثل الخبرة بصفة ، والخبرة الط2ير وال بالنتائج التي يخمص إلييابالخ أثبتوممزم بالتقيد بما 
أكتوبر  10المؤرخ في  310-95عامة، نظميا المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين، وكيفيتو كما يحدد حقوقيم  1995
 .3وواجباتيم

 ،145إلى المادة  125الجزائري الخبرة القضائية فيق.إ.م.إ من م  المشرعكما نظم 
ونظرا ألىمية الخبرة فقد أفرد المشرع الجزائري ليا بندا خاصا تحت عنوان "ممارسة الطب 

الذي يتضمن مدونة  276-92وجراحة األسنان بمقتضى الخبرة"، في المرسوم التنفيذي رقم 
 .4أخالقيات مينة الطب

ق أن "صعوبة اإلثبات التي تعرض طريق المتضرر ال يعني ذلك يستخمص مما سب
ن كان تخطأ قد نجا بفعمتو، فإن صعوبة العمل الطبي يمقي عميو بضاللو من  أن الطبيب وا 

                                                           
 .162-161-159-158-157-155-154عصام أمحد البهيجي، ادلرجع السابق، بتصرف، ص 1
ري، غري "ميكن للقاضي أن يؤسس حكمو على نتائج اخلربة، القاضي غري ملزم براي اخلبق.إ.م.إ السالف الذكر على :  144ويف ىذا الصدد تنص م 2

 تبعاده نتائج اخلربة"أنو ينبغي عليو تسبيب اس

 30، ص 60،  ج ر العدد 1995أكتوبر  10ادلوافق ل  1416مجادى األول عام  15مؤرخ يف  310-95مرسوم تنفيذي رقم  3
 يات الطب، السالف الذكرمن مدونة اخالق 99إىل 95ادلواد 4
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إذا امتازت ىذه  خاصة مينية,بالمريض والتي تعتبر عالقة خالل العالقة التي تربطو 
 إلى الوفاة.األضرار بالجسامة والتي تؤدي في غالب األحيان 
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 الخاتمة:
موضوع المسؤولية المترتبة عن عمميات نقل الندم تتشابك فيو الجوانب الطبية والتقنية 

دمت عجمة العمم ال تتوقف، وبالتالي  مع الجوانب القانونية  لذلك يبقى البحث فيو مستمر ما
ال تنتيي إشكاالتو عند ىذا الحد، فعممية نقل الدم ىي أحد أىم طرق اتصال دم إنسان بدم 
آخر، ولكي تتم ىذه العممية بنجاح يجب أن تتطابق فصيمة دم المتبرع مع فصيمة دم 

عن ىذه العممية في حالة نقل دم غير مريض سميم، المريض،  وتقوم المسؤولية المترتبة 
 .ك المريض تدريجيا أو بصةة كاممةمموث يؤدي إلى ىال

مستشةى أو مراكز نقل الدم، ألن تنتج المسؤولية المترتبة عن خطأ الطبيب أو ال  
ض، العممية تتم في المستشةى أو المركز، والخطأ يتمثل في نقل دم مموث يسبب ضررا لممري

خطيرة يصعب الشةاء منيا إن لم تكن نسبة الشةاء فييا  وذلك بأن يصاب المريض بأمراض
وتكمن الصعوبة  مستحيمة، باإلضافة إلى الخطأ والضرر يجب أن تقوم عالقة سببية بينيما،

عند الحديث عن العالقة السببية في مجال عمميات نقل الدم عند اإلسناد الطبي والقانوني 
كثرة المتدخمين في ىذه لألضرار الناجمة عن نقل الدم المموث إلى مسؤول واحد بسبب 

 .ا الطبيب المعالجأو العيادة وكذ العممية ابتداء من مركز نقل الدم، فالمستشةى
ل القضاء أعمال نظرية تعادل األسباب مؤكد أنو عندما يشترك أكثر من حيث فض 

سبب في إحداث الضرر، ويكون  كل سبب منيا ضروريا لتحقيق النتيجة، فإنيا جميعيا 
تسأل عن األضرار الناتجة وتقوم بينيما عالقة سببية، تخضع المسؤولية المتولدة عن نقل دم  

إال انيا تتمتع  في المسؤولية المتربة عن نقل الدم مموث، في جل أحكاميا إلى القواعد العامة
بخصوصية تميزىا وىي افتراض  الخطأ فييا لنوعية وخصوصية عممية نقل الدم وما تشكمو 
من أخطار عمى حياة المريض وفرص شةاؤه، إذا أثبت المريض الخطأ والضرر والعالقة 

 -ولية  المترتبة لممنتج التعويضالسببية يثبت حقو في التعويض، كذلك يترتب عن المسؤ 
و العقدي وبالتالي أد إخالل المنتج بواجبو القانوني عن -باعتبار الدم المموث منتوج معيب

تقوم المسؤولية المترتبة لممنتج إذا اكتشف العيب أو الضرر، والعالقة السببية بينيما، فينشأ 
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تجات المعيبة )الدم المموث(، لممضرور الحق في التعويض بقوة القانون من جراء فعل المن
 ريض.مغال أن التعويض لم يصل بعد  إلى تغطية شاممة وكالممة لألضرار التي تصيب ال

 بعد دراسة ىذا الموضوع نخمص لعدة نتائج أىميا:
تنجم عن عممية نقل الدم أضرار وخيمة تؤثر عمى سالمة اإلنسان وتؤدي بحياتو، لذلك  -

يا وتقنيا قبل دراستيا قانونيا، فتوصمنا إلى ان الدم ىو تمت دراسة عممية نقل الدم  عمم
كريات حمراء، كريات بيضاء، صةائح دموية، –سائل حيوي متجدد يتكون من خالل 

وبالزما، ولمدم عدة وظائف تضمن الحياة، حيث ينقل الدم األكسجين والغذاء ويطرح 
لمختمف األحاسيس قاني أكسيد الكربون والةضالت، باإلضافة إلى ذلك يعمل كمنبو 

 كالجوع والعطش، ويمنع األمراض من خالل صنعو األجسام المضادة التي تقضي عمييا.
وىما  (Rhésus)ونظام  (ABO)من أىم النظم التي وجدت لتحديد فصائل الدم نظام الـ -

النظامين المعمول بيما في مجال عممية نقل الدم، يمكن تصنيف فصائل الدم إلى اربع 
الخاص  (D)والجسم المستضد  (ABO)الخاصة بنظام  (A .B..AB.O)مجموعات 

تضاف  (D)الدم الذي تحتوي كرياتو الحمراء عمى الجسم المستضد  (Rhesus)بنظام 
 (D)، ومن ال تحتوي كرياتو عمى الجسم المستضد  ( +RH)إلى فصيمة دمو عالمة 

 أمام فصيمة دمو.  ( -RH)وتوضع عالمة 
وقانونا بدليل أن اغمب الةتاوى تتةق عمى جواز التبرع بالدم تصح عممية نقل الدم شرعا  -

والتصرف فيو، والمشرع الجزائري أصدر قواعد تنظيمية و تنص عمى تنظيم وجمع وحةظ 
الدم ومنتجاتو، حيث جعميا حكر عمى مؤسسات ممموكة لمدولة، تتمتع بالشخصية 

الدم يكون بدافع الضرورة،  يالمعنوية وتخضع لوصاية الوكالة الوطنية لمدم، والتصرف ف
ال يمكن أن يكون محل عقد تجاري، حيث جاء رأي القانون الةرنسي  والذي حذا حذوه و 

الدم غير قابل بأي شكل من األشكال لمبيع،  أنالقانون الجزائري واضحا بالنص عمى 
وبالتالي يكون التبرع فيو دون مقابل، فيعتبر الدم منتوجا  ذو طبيعة خاصة يخضع 

 عدة حرمة الجسد الذي يخرج عن دائرة أي تعامل تجاري.لقا
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إن االلتزام الواقع في مجال عمميات نقل الدم ىو دائما بتحقيق نتيجة، حيث يقوم عمى  -
مبدأ ضمان السالمة، يمتزم فيو الطبيب أو المركز بتقديم دم سميم خال من األمراض 

 وجا.واألوبئة، وذلك عمى اعتبار أن المركز منتجا والدم منت
متى قامت المسؤولية المترتبة عن نقل الدم المموث، يحق لممتضرر إلزام المسؤول عن  -

دفع تعويض لجبر الضرر الحاصل لو بالمجوء إلى القضاء، والقضاء الةاصل في 
الدعوى عن عممية نقل الدم قد يكون قضاء عادي او قضاء إداري حسب شخص 

و اإلداري المعروض عميو النزاع، عمى المدعى عميو، ويعمل كل من القضاء العادي أ
تقدير التعويض، يومكن لمقاضي تحت سمطتو التقديرية وىو الغالب تعيين خبير إلجراء 

 خبرة طبية تساعده في تقدير التعويض.
يمكن إعةاء الشخص المسؤول عن نقل الدم المموث من المسؤولية، بإثبات وجود السبب  -

 من الغير أو بةعل المضرور. األجنبي ممثال في قوة قاىرة أو خطأ
 :وعمى ضوء النتائج السابقة تم التوصل إلى بعض االقتراحات التي أوصى بيا

 .زيادة الوعي لدى الناس بخطورة نقل الدم المموث، ومعرفة حقوق المتضررين 
  وضع قوانين صارمة تمس المستشةيات ومراكز حقن الدم كونيا الجية المسؤولة عن نقل

 نقميم دم غير سميم.الدم في حالة 
  وضع قانون خاص ينظم عممية نقل الدم والمسؤولية المترتبة عمييا في حالة نقل دم

 مموث، وذلك بتحديد عقوبة المتسبب في نقل األمراض واألوبئة.
  مواكبة المشرع الجزائري التطورات التي بمغيا القانون الةرنسي في الحصول عمى

الضرر الناتج عن نقل دم غير سميم، وذلك  التعويض المناسب لممتضررين لتغطية
بالتعويض عن طريق صناديق التعويض أو الضمان التي يجب أن تأخذ حيزا ىاما في 
ىذا المجال دون المجوء إلى القضاء إال اضطرارا، مع وضع الصندوق شروطا الستحقاق 

نون، فالذي التعويض ولجنة الدراسة الممةات والبث في الطمبات في أقصر أجل يحدده القا
بينيما في ىذا المجال ىو حماية المضرور، فيجب أن يعوض ىذا األخير ماديا ونةسيا 

 وحتى اجتماعيا وأسريا.
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عن ألخطاء الناتجة عن نقل دم مموث يبقى الدم ىو الحياة، ورغم المخاطر التي تنجم 
 وعممية نقمو ضرورية إلنقاذ حياة المريض.
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دانون سارة، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الدم، مذكرة لنيل شيادة ماستر أكاديمي، تخصص  .3

-2012ورقمة، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم الحقوق، -قانون اعمال، جامعة قاصدي مرباح
2013. 

لمطبيب دراسة مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، كمية وائل تسيير محمد عساف، المسؤولية المدنية .4
الدراسات العميا، نابمس، فمسطين، أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات الماجيستر في القانون الخاص، 

2008. 
عبد المجيد خطوي، المسؤولية المدنية عن عممية نقل الدم، مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في القانون .5

 .2012-2011تممسان، كمية الحقوق والعموم السياسية، -بكر بمقايدالطبي، جامعة أبي 
يساني رفيقة، مسؤولية األطباء في المرافق االستشفائية العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه ع.6

 .2016-2015قوق والعموم السياسية، في القانون العام، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، كمية الح
فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في القانون، فرع عمير  .7

 .2011تيزي وزو، كمية الحقوق والعموم السياسية، -المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري
قنطرة سارة، المسؤولية المدنية لممنتج وأثرىا في حماية المستيمك، مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماجيستر، .8

، كمية الحقوق 2فرع القانون الخاص، تخصص قانون أألعمال، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
 .2017-2016والعموم السياسية، 
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 المجالت: د.
لعالجية والمسائمة القانونية، األكاديمية لمدراسات االجتماعية برابح يمينة، نقل الدم بين الضرورة ا.1
 .2016، جانفي 15اإلنسانية، العددو 
ت ث، مجمة أسبوط لمدراسافوزي إسماعيل عيسى، نور اليدى عبد الودود ىالل زيدان، الدم يستغي.2

  .2009، يناير 33البيئية، العدد 
 ه.الوثائق:

1.UNDAIDSيدز نقص المناعة البشرية واإلمة فيروس : مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجري
في أماكن االحتجاز، مجموعة أدوات لصناعي القرارات ومديري البرامج ومسؤولي السجون ومقدمي 

 .2008الرعاية الصحية في السجون، األمم المتحدة، نيويورك 
 النصوص القانونية:: و
 26الموافق لــ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75المدني الصادر بموجب األمر رقم  القانون .1

 .30/09/1975المؤرخة في  78، ج.ر العدد 1975سبتمبر سنة 
، يعدل م يتمم 2008يوليو  20الماوفق لــ  1929رجب عام  17المؤرخ في  03-08القانون رقم  .2

المتعمق  1985فبراير  16الموافق لـ 1405لى عام جمادى األو  26المؤرخ في  05-85القانون رقم 
 بحماية الصحة وترقيتيا.

المتعمق  2018يوليو 29الموافق ل 1439ذو القعدة عام  16المؤرخ في  11-18القانون رقم  .3
 بحماية الصحة وترقيتيا.

، الصادرة 21، ج ر العدد ، المتضمن ق.إ.م.إ2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .4
 .2008أفريل  23بتاريخ 

، يتعمق بحماية 2009فبراير  25الموافق لــ 1430صفر عام 29المؤرخ في  03-09القانون رقم  .5
 المستيمك وقمع الغش.

يتعمق بالتنظيم  1968مايو  13الموافق لـ  1988صفر عام  15مؤرخ في  133-69األمر رقم  .6
 .51مو، ج ر العدد العام لنقل الدم وبمؤسسات نق

، يتعمق بالتأمينات، 1995يناير  25الموافق لـ  1415شعبان عام  29مؤرخ في  07-95األمر رقم  .7
 .1995مارس 8، المؤرخة في 19ج.ر العدد 
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، يتضمن 1992يوليو  6الموافق لـ 1413محرم عام 5مؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم   .8
 .52مدونة أخالقيات الطب ج.ر ، العدد

، يتضمن 1998يوليو  18الموافق لـ 1419ربيع األول عام  24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .9
 .1419ربيع الثاني عام 23، المؤرخة في 59التنظيم الداخمي لموكالة الوطنية لمدم، ج.ر العدد 
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 المذكرة مــلخص

 

 

كبيرا في مجال العلوم الطبية وطريقة شهد القرن الحالي تقدما 

العلاج على اختلاف اهدافها وتخصصاتها حتى استطاع الاطباء 

معرفة الجسم البشري ومعالجة مكان في منتهى الصعوبة و 

الوسائل العلاجية التي توصل اليها الطب الحديث والتي لها صلة 

ية مباشر ة بحياة الانسان واثارت اهتماما واسعا سواء من الناح

الدينية او القانونية وتعتبر عملية نقل الدم من أعقد العمليات 

نظرا لصعوبتها و أن الإهمال و اللامبالاة بالمسؤولية من طرف 

 العاملين في مجال نقل الدم وحفظه يهددان اي فرد بوباء الإيدز

وعدوى وغيره من الأمراض المعدية بسبب عمليات نقل الدم 

صول العلمية  الواجبة لتحليل الدم الناتجة عن عدم اتباع الا

لتحري عن سلامته قبل نقله وقد تترتب مسؤولية في حالة نقل 

دم ملوث من شخص مريض الى شخص سليم كما لها اثار على 

 هدا الأخير 

       :الكلمات المفتاحية

 الأمراض /  4العلوم الطبية                      /1 

 المسؤولية / 5                     الطب الحديث /2

 الاثار / 6                            نقل الدم /3
 

      

  


