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: ةمـــدـــمق  



 
 أ

 :مقدمة

لم يمنع من ظهور بعض األمراض التي  ،التقدم المذهل في ميدان العلوم الطبية إن

ولم يكن ممكنا عالجها بالطرق التقليدية  ،لها دواءاستعصى على الطب الوقاية منها أو إيجاد 

  عالج.مما أدى إلى ابتكار طرق أخرى لل ،المعروفة

حيث تتطلب هذه العمليات  ،كبر فتح في هذا المجال كان نقل وزرع األعضاء البشريةأو 

 .1به في جسم المريض ةنقل عضو وزرعه مكان عضو لم يعد يؤدي الوظيفة المنوط

اليوم من نجاحات إال  إليهوصلت  لم تصل عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية إلى ما

فتاريخ زراعة األعضاء ، العديد من العوامل واالعتبارات اإلنسانية واألخالقية واالقتصاديةفضل ب

 .2م منه الجميع دروسا ال تقدر بثمنحيث تعل ،البشرية مليء بحاالت الفشل والنجاح

يون بنقل كلية كرانو حيث قلم األطباء األ ،3311إن أول التجارب على اإلنسان كانت في عام 

 .استمرت هذه الكلية بالعمل لمدة ست ساعات فقطو  ،حد المرضىأمن جثة ميت إلى 

 ،تحول األطباء إلى إجراء عمليات النقل من األحياء ،وبعد فشل النقل من جثث الموتى

وقد استمر  ،بنقل كلية أم إلى ابنها 3391في باريس عام  "جون هامبورغر"فقد قام الجراح 

 .3ثل هذه العملياتثم توالت بعد ذلك م ،يوما 19لمدة  عمل الكلية

                                                             

 .1003 ،3 ط ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،نقل األعضاء البشرية بين األحياء ،طارق سرور - 1 

 ،لبنان ،دار الكتب العلمية  ،31ع ،زراعة األعضاء بين الواقع والمأمول سلسلة مجموعتنا العلمية الطبية ،شعبان خلف هللا - 2 
 .31 ص  ،1033سنة  ،3ط

 .1 ص  ،سابق مرجع  ،طارق سرور - 3 



 
 ب

عندما قام  ،3311ة الكبرى في مجال زراعة األعضاء البشرية ظهرت عام ألكن المفاج

ميت وزرعه إلنسان حي في مستشفى  إنسان بنقل قلب من "كريستيان برنارد"الجراح 

 .بجنوب افريقيا "جوهانسبورغ"

 "السيلورسبورين"وازداد األمر أهمية وإقباال بعد اكتشاف عقار  ،وتوالت بعد ذلك العمليات

والذي بفضله ارتفعت  ،الذي ساعد على تكييف العضو المنقول مع أعضاء الجسم المنقول إليه

 .نسبة نجاح عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية

 .وذلك لنقص التبرع باألعضاء قليلة،مازالت هذه العمليات جد فما في الجزائر أ

وفي سابقة هي األولى من نوعها تم نزع كليتين وكبد من جثة متوفى على مستوى المستشفى 

 "هشام مخلوفي"كد البروفيسور أحيث  ،زرعها لثالثة مرضىمن أجل وذلك  ،الجامعي بقسنطينة

كما ذكر  ،ن العملية تمت بموافقة عائلة المتوفىأشرف على العملية أرئيس الفريق الطبي الذي 

 .1كما فتحت باب األمل للمرضى اآلخرين ،سعدت ذويهمأنقذت ثالثة مرضى و أملية ن العأ
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 : أهمية البحث

 :ومن أهمها ،هناك مجموعة من األسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع

 .باإلنسان أهمية الموضوع، لتعلقه بحياة -

من فقهاء الشريعة مازال محل جدل بين المهتمين نقل وزرع األعضاء موضوع  كون  -

  مما يقتضي عرض هذه اآلراء المختلفة، اإلسالمية وفقهاء القانون 

وما ينتج عنه من  ،الحاجة الماسة لمثل هذا الموضوع في ظل التطور الطبي الهائل -

 .ور العديد من التصرفات على الجثةظه

  :من البحث الهدف

الشريعة اإلسالمية والقانون الهدف من تناول هذا الموضوع هو معرفة ودراسة موقف 

 .من عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية من المتوفين المقارن 

 اإلشكالية:

ن ذلك ال يثير إف ،إذا نظرنا إلى العملية بالنسبة لذلك المريض الذي ينقل إليه العضو

ه، لباعتبار أنها تهدف إلى تحقيق مصلحة عالجية بالنسبة  ،مشكلة من الناحية القانونية ىأدن

 .لكن المشكلة تثور بالنسبة للمتبرع حيا كان أو ميتا

ما هو موقف الشريعة  :واإلشكالية الرئيسية التي يسعى البحث لإلجابة عليها هي

وكذا القانون الجزائري من عمليات نقل األعضاء البشرية  ،اإلسالمية والقوانين الغربية والعربية

 ؟من المتوفين



 
 د

ما مدى مشروعية نقل األعضاء من  :أسئلة فرعية أهمهاوتندرج تحت هذه اإلشكالية 

 ؟.وما هي الشروط الالزمة لهذه العمليات  ؟المتوفين

 :المنهج

وعليه سيتم تناول المنهج التحليلي من  .طبيعة الموضوع اقتضت األخذ بأكثر من منهج

وكذا القانون المقارن من عمليات نقل األعضاء  ،الشريعة اإلسالمية آراء فقهاءجل تحليل أ

 .البشرية من المتوفين

من  كما اعتمدنا المنهج المقارن بين القوانين الغربية والقوانين العربية والقانون الجزائري 

 .عمليات نقل األعضاء البشرية من المتوفين

 :خطة البحث

كثير من الجدل حول ثير الأثارت عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية ومازالت ت

وفصل تمهيدي تطرقنا فيه إلى األحكام العامة  مقدمة لذلك ارتأينا تقسيم البحث إلى، شرعيتها

في الفصل األول مدى مشروعية نقل وزرع األعضاء من  بينافصلين لنقل األعضاء البشرية، و 

بالجثة في  والذي ينقسم إلى مبحثين في المبحث األول تطرقنا لمشروعية المساس ،المتوفين

 .وفي الثاني مشروعية المساس بالجثة في القانون المقارن  ،الشريعة اإلسالمية

 ؛بدوره قسمناه إلى مبحثينو  ،أما الفصل الثاني فخصصناه لشروط نقل األعضاء من المتوفين

وفي المبحث الثاني التصرف في  ،في األول تطرقنا إلى التصرف في الجثة بمقتضى وصية

 .ةالجثة بدون وصي

 



 
دي:الفصـل التمهي  

ـاء األحكـام العـامة لنقل و زرع األعض
 البشــرية وكيفيـة إثبات الوفاة
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 الفصل التمهيدي
 ةاألحكام العامة لنقل وزرع األعضاء البشرية وكيفية إثبات الوفا

 
تعتبر جثة المتوفى، المصدر األساسي لعمليات زرع األعضاء، خاصة تلك التي ليس 

 فادة من هذا التطور العلمي يجب ومن أجل االستلها بديل في الجسم كالقلب والكبد، 
التعرف على كيفية التأكد من الوفاة تحديد مفهوم هذه العمليات )المبحث األول(، ثم 

 .)المبحث الثاني( قصد مباشرة عملية نزع األعضاء البشرية وزرعها
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 مفهوم عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية المبحث األول:

عملية زرع األعضاء البشرية عملية جراحية غير تقليدية، تتسم بصعوبة ومخاطر  تعتبر
وهما كل من المتبرع والمستقبل، بخالف الجراحة التقليدية التي  ،كبيرة قد تلحق بأطراف العملية

 تتشكل من عنصرين فقط، وهما الجراح والمريض.
كما أن نجاح هذه  ،)المطلب األول( وعناصرها مفهومهالذلك تطلب األمر معرفة 

 ،العمليات وتحديد أحكامها القانونية يتوقف أمره على تحديد محل التعامل أو محل العمل الطبي
 .)المطلب الثاني( الذي بدونه ال يمكن إجراء العملية، وهو العضو البشري 

 عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية مفهوم المطلب األول:
قانوني لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، وترقية يتوجب علينا البحث عن التعريف ال

الفرعين ، وهو ما سنتعرض له في نجاحها، وكذا أنواع هذه العملياتالعناصر الواجب توافرها ل
 اآلتيين:

 تعريف عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية  الفرع األول:
"غرس  بما يلي:نقل وزرع األعضاء البشرية  عملياتمحمد أيمن الصافي  عرف

أو  اسواء كان إنسان ح،و سليم من جسم متبرع معطي أو ماناألعضاء يقصد به نقل عض
ليقوم بأداء وظائف  ،أو أي كائن حي، وإثباته في جسم المستقبل )اآلخذ أو المتلقي( احيوان

 .1العضو التالف
أما  ؛2«استبدال العضو التالف بعضو سليم »  :كما عرفته سميرة عايد الديات بأنه

عملية من خاللها يستبدل »  :أنهبلجمعية العالمية لزراعة األعضاء، فقد عرفت زرع األعضاء ا

                                                             

اإلسالمي، محمد أيمن الصافي، "غرس األعضاء في جسم اإلنسان مشاكله االجتماعية وقضايا فقهية"، مجلة مجمع الفقه  - 1 
 .9، ص 8991، 4العدد 

، 4004سميرة عايد الديات، عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين القانون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 2 
 .40ص 
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عضو مريض بعضو سليم مأخوذ من شخص حي أو ميت، فالشخص الذي يتم له الزرع يسمى 
 .1« "الغريسة"والعضو المنزوع يسمي  "المتبرع"والشخص الذي يتم النقل منه يسمى  "المستقبل"

ن عملية زرع األعضاء البشرية ال تنحصر فقط في عملية نقل أو استبدال عضو يتضح من ذلك أ
، بل يتضح أنه يشمل األنسجة والجلد اأو ميت ا،أو حيوان ا،بشر  ؛تالف بعضو سليم كيفما كان مصدره

 والخاليا، كالدم ومشتقاته.

 العناصر التي تدخل في عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية  لفرع الثاني:ا
النقل والزرع، وإلجراء هذه العملية البد  مرحلتين؛عملية زرع األعضاء البشرية على  تتم

  من توافر ثالثة عناصر:
الذي البد أن يكون من أهل االختصاص،  :الجراح )الفريق الطبي المختص( - 8

المشهود لهم بالكفاءة العلمية، كما يجب أن يكون الجراح الذي يتولى أخذ العضو غير الجراح 
 الذي يقوم بالزرع. 

ع له، وهو المريض الذي أصبحت معه وسائل : أو المستقبل أو المتبر  يالمتلق – 4
 العالج والمداواة العادية غير مجدية، ويحصل هذا بسبب فشل وظيفي للعضو أو تلفه.

ويقصد به الشخص الذي يؤخذ منه  ،أو المتبرع "الواهب"المانح: يطلق عليه كذلك  - 3
 .العضو

يتبين مما سبق أن زرع األعضاء عملية جراحية ترمي إلى تعويض األعضاء التالفة أو العاجزة 
، بالنسبة له خر غيره، أصبحت وسائل العالج غير مجديةآتؤخذ من متبرع وتزرع في مصاب  ،بأخرى سليمة

 غير أنه لنجاح هذه العمليات، البد من تحقيق التوافق المناعي 
فر اإضافة إلى وجوب تو  2ل جهاز مناعة المستقبل،ب  تجنبا لرفض العضو من ق   ،ين المتبرع والمستقبل

 إلجراء العملية.الشروط الطبية الالزمة 

 

                                                             

 861، ص ص 4008المغرب، عمر عالم، قضايا طبية معاصرة وأحكامها في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار أبي رقرق للطباعة والنشر،  - 1 
- 869. 

 .4086تيزي وزو، جامع ، ه التعامل باألعضاء البشرية من الناحية القانونية، رسالة دكتورا  ،مواسي العلجة - 2 
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 مفهوم العضو البشري  المطلب الثاني:

دراسة و يتكون جسم اإلنسان من مجموعة من األعضاء والمشتقات والمنتجات الجسدية، 
خصوصا مع تطور ، عناصر مختلفة له أهمية كبيرة الجانب المادي لهذا الجسم وتحليله إلى

العلوم الطبية التي صارت تتعامل مع جسم اإلنسان ال ككتلة واحدة، لكنها تتعامل مع أعضائه 
كما هو الحال في عمليات نقل وزرع األعضاء، لذلك تجدر  بشكل منفصل، وأنسجته ومنتجاته

وما يعتبر من منتجات الجسم  1شريةأهمية إبراز التفرقة بين ما يعتبر من األعضاء الب
لما لها من فائدة في الكشف من الناحية القانونية عن اختالف اآلثار المترتبة على  ،ومشتقاته

 المساس بكل واحد منهما.
 البشري تعريف العضو  الفرع األول:

 وأخيرا التعريف القانوني. ،ثم الفقهي ،لتعريف العضو البشري سنقوم بالتعريف اللغوي 
 أوال: التعريف اللغوي للعضو البشري 
كما عرفه صاحب المعجم الوسيط  ،«كل لحم وافر بعظمه » يعرف العضو البشري لغة بأنه: 

 .2«كل جزء من جسد اإلنسان، كاليد والرجل  » :بأنه
فمن خالل هذين التعريفين؛ يعتبر العضو عضوا متى كان عظما يغطيه اللحم، مما يؤدي 

إلى إخراج طائفة من األعضاء التي ليس لها عظم من بين األعضاء البشرية، حسب هذا التعريف 
 كالقلب والرئتين والكبد والعين وغيرها.

وأخذا بهذا المعنى فإن التعريف اللغوي للعضو ال ينطبق أيضا على الدم، والخاليا والجلد، مما 
 من بين  لهذا المفهوم اللغوي  ايؤدي إلى إبعاد طائفة كبيرة من األعضاء وفق

عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، لذلك برزت الحاجة إلى إيجاد تعريف للعضو البشري 
 .3يتجاوز المعنى اللغوي 

                                                             

 .40المرجع، ص نفس مواسي العلجة،  - 1 

 .81، ص 4004منذر الفضل، التصرف القانوني في األعضاء البشرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  - 2 

 .81منذر الفضل، مرجع سابق، ص  - 3 
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 ثانيا: التعريف الفقهي

فالبعض يعرفه من الناحية الطبية البيولوجية؛  ،اختلف الفقه في تعريف العضو البشري 
والبعض اآلخر يؤسس تعريفه باعتماده المعيار الوظيفي أو العضوي، أي هناك من عرفه 

 وهناك من عرفه تعريفا ضيقا. ،تعريفا موسعا
 يمكن تعريف العضو من الناحية البيولوجية في إطار تعريفه الموسع، بأنه  - 8

 .1« ثل جزءا من جسم اإلنسانمجموعة من األنسجة تم» 
 ،فهي مجموعة من الخاليا المتشابهة المظهر ،أما األنسجة التي يتكون العضو منها

وتشكل وحدة آلية تقوم  ،لها نفس القدرات واإلمكانيات الوظيفية ،والمتصلة ببعضها البعض
 .2ديمثل النسيج العصبي والنسيج الجل ،بنفس الدور داخل عضو معين أو جزء من العضو

والتي  ،تعد الوحدة األساسية في تكوين الجسمإنها ف "،Cellule"وبخصوص الخلية 
 ،بتجمعها وارتباط بعضها البعض تكون األنسجة المختلفة، وتختلف مقاييسها حسب طبيعتها

النواة والسيتوبالزم، مما يعني أن تعريف العضو من الناحية البيولوجية لم  ؛وتتكون من عنصرين
 .3بل امتدت لتشمل أيضا اإلنزيمات واألنسجة والهرمونات ،على القلب والكبد والكلىتعد قاصرة 

بين من يقدم  ،يبدو مما سبق أن هناك اختالفا ظاهرا في تعريف العضو عند الفقهاء
والبحث عن إيجاد  ،ومن يقدم تعريفا موسعا، وهو ما يحتاج إلى البت في األمر ،تعريفا ضيقا

 لعضو البشري من الناحية القانونية.تعريف منضبط لمصطلح ا
 
 

                                                             

 .99، ص مرجع سابقأحمد عبد الدائم،  - 1 

 ، رسالةفي القانون الجزائري والمقارن والشريعة اإلسالمية ماروك نصر الدين، الحماية الجنائية الحق في سالمة الحسم - 2 
 .84، ص 8991 – 8996جامعة الجزائر، دكتورا، 

 .89و 84نفس المرجع، ص  الدين،ماروك نصر  - 3 
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 ثالثا: التعريف القانوني للعضو البشري 
 ثم في ،التشريعات المقارنة فيسنحاول البحث عن التعريف القانوني للعضو البشري 

 لتشريع الجزائري.ا
 تعريف العضو البشري وفقا للتشريعات المقارنة  - 1

 التشريعات العربية في تعريف العضو البشري  –أ 
حول االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان،  8911لسنة  43قام التشريع األردني رقم 

لكنها محاولة  ،1«كل عضو من أعضاء اإلنسان أو جزء منه  » :بمحاولة لتعريف العضو بأنه
 .الشيء بنفسه تحيث عرف ،لم تأت بجديد

بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية والمتعلق  8991لسنة  86أما القانون المغربي رقم 
، فقد حدد المقصود بالعضو 4009لسنة  46المعدل بمقتضى قانون رقم  ،وأخذها وزرعها

كل  "عضو بشري "ألجل تطبيق هذا القانون، يراد بعبارة »  :البشري في نص المادة الثانية بقوله
البشرية، باستثناء تلك المتصلة واألنسجة  ،سواء أكان قابال للخلفة أم ال ،جزء من جسم اإلنسان

. فالتشريع المغربي وسع من مفهوم العضو البشري، ليشمل كل األنسجة البشرية 2«بالتوالد 
 باستثناء المتصلة بالتوالد.

إنه بشأن نقل وزرع األعضاء البشرية، ف 4080لسنة  09وبالرجوع إلى التشريع المصري رقم 
لقانون  3هذا التشريع، لكن بالرجوع إلى الالئحة التنفيذيةرد أي تعريف للعضو البشري في نص و لم ي
  8/8م زرع األعضاء البشرية، نجد أنها عرفت العضو في نص المادة يتنظ

                                                             

 .44ص  ،مرجع سابقمواسي العلجة،  - 1 

 .44 ص ،المرجعنفس مواسي العلجة،  - 2 

، بشأن تنظيم زرع 4080لسنة  9الخاص بالالئحة التنفيذية لقانون رقم  4088لسنة  93قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  - 3 
األعضاء البشرية، النص الكامل لالئحة، موجود في ملحق مرجع سمير عبد السميع األردن، المسؤولية القانونية للطبيب 

 ، 4088، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 4080لسنة  9عضاء رقم والمستشفى والصيدلي، مع شرح قانون تنظيم زرع األ
 .419 ص
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مثل الكبد الكلى، القلب، البنكرياس األمعاء الدقيقة، الرئة، كما  ،العضو القابل للنقل»  :أنهب
وأي عضو آخر أو جزء منه أو  ،الجلد، صمامات القلب، األوعية الدموية، والعظام :يقصد باألنسجة

 «.نسيج يمكن نقله مستقبال وفقا للتقدم العلمي بعد موافقة اللجنة العليا لزرع األعضاء البشرية 
 التشريعات الغربية في تعريف العضو البشري  -ب 

، والخاص 41/01/8919Human organ transplantsيعد القانون اإلنجليزي الصادر في 
بنقل وتنظيم األعضاء، القانون الوحيد الذي عرف العضو تعريفا دقيقا، حيث عرفه بموجب المادة 

في تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء من  "عضو"يقصد بكلمة  » :أنهبالسابعة من الفقرة الثانية 
ي ال يمكن للجسم استبداله بشكل والذ ،الجسم يتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من األنسجة

 .1«تلقائي، إذا ما تم استئصاله بالكامل 
أما عن التشريع الفرنسي، فرغم عدم وجود تعريف محدد للعضو البشري من خالل قانون 

 6والتي تم تعديلها بقانون رقم ، 89942الصحة العامة وفي قوانين أخالقيات الطب الصادرة في سنة 

، إال أنه أدرك أهمية التفرقة بين أعضاء الجسم وكافة 4088جويلية  1و 4004أوت الصادر في 

قسما مستقال  8994ذلك من خالل تخصيص تشريعات أخالقيات الطب لسنة و مشتقاته ومكوناته، 

خاصا باألعضاء البشرية، وقسما آخر خاصا بمشتقات ومنتجات الجسم البشري، تتضمن أحكاما 

 15ها عن ما جاء في عمليات نقل وشروطا تختلف في مجمل

والعقوبات المقررة على أفعال االعتداء التي تقع نتيجة مخالفة أحد  ،المسؤولية المترتبة 

 هذه الشروط الخاصة بكل قسم.

                                                             

 .49 ص ،مرجع سابقمواسي العلجة،  - 1 

2  - Loi N° 94-653 du 29/07/1994, relative au respect du corps humain, JORF, N° 175, du 30/07/1994, p 

110   . http://legifrance.gouv.fr.   25/06/2019   h19 :52 

http://legifrance.gouv.fr/
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تعريف العضو البشري وفقا للتشريع الجزائري  – 2  

  على أنه: من قانون حماية الصحة وترقيتها والتي تنص 868بالرجوع إلى نص المادة 

رع األنسجة أو األجهزة البشرية إال ألغراض عالجية أو ز وال  ،زاع أعضاء اإلنساننتإ... ال يجوز  "

 .1"تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

أن المشرع الجزائري لم يفرق بين األعضاء والمنتجات البشرية،  نص هذه المادةيفهم من 

وكل المواد المتعلقة بتنظيم عمليات نقل وزرع  ،تطبيق أحكام هذه المادة واعتبرها شيئا واحدا في

 األعضاء البشرية.

أصبح يفرق بين  ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،08-09لكن بعد صدور قانون رقم 

وذلك باستحداث جرائم وعقوبات مختلفة في حالة االعتداء على األعضاء  ،العضو ومشتقات الجسم

تختلف عن  ،البشرية، إذ استحدث عقوبات خاصة بنزع العضو دون رضا صاحبه أو األنسجة

 ،العقوبات الخاصة بنزع األنسجة دون رضا صاحبها، كما استحدث جريمة االتجار باألعضاء البشرية

 والتي لها عقوبات خاصة ومختلفة عن االتجار باألنسجة وخاليا

اعتبار  ،يفرق بين األعضاء ومنتجات الجسمأن المشرع الجزائري أصبح منه الجسم، مما يفهم 

 .2أنها ال ترتب نفس اآلثار القانونية في حال االعتداء عليها

 

                                                             

 81، صادر بتاريخ 1، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، جريدة رسمية عدد 8919فبراير  86مؤرخ في  09-19قانون رقم  - 1 
 ، المعدل والمتمم.8919فبراير 

، المتضمن قانون العقوبات، جريدة 896-66 ، المعدل والمتمم لألمر رقم4009فبراير  49مؤرخ في  08-09قانون رقم  - 2 
 .4009مارس  01، صادر بتاريخ 89رسمية عدد 
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 نخلص مما سبق ذكره، إلى أن غالبية التشريعات الوضعية وقفت موقفا سلبيا إزاء تحديد

وضع تعريف مفهوم العضو البشري باستثناء التشريع اإلنجليزي، وتبريرا لموقفها استندت إلى أن 

ما زالت محل خالف  اقانوني للعضو البشري يحول دون مسايرة التطور العلمي، خاصة وأن هناك أعضاء

، خاصة في ظل الممارسات الطبية لها حول صفتها القانونية، غير أن األمر يتطلب وضع تعريف محدد

مة الجسد، إضافة إلى أنه التي باتت تتعامل في أعضاء الجسم بشكل يشكل خطورة كبيرة على سال ،الحديثة

اآلثار المترتبة نتيجة المساس بمنتجات و بين اآلثار المترتبة عن المساس باألعضاء البشرية  اهناك اختالف

 .1الجسم ومشتقاته

 الفرع الثاني: تعريف المشتقات أو المنتجات البشرية
العديد من التشريعات التي تم استخدامها في  "المنتجات البشرية"أو  "المشتقات"يقصد باصطالح 

كافة العناصر والمواد البشرية التي ال تشكل في ذاتها وحدة نسيجية » أخالقيات العلوم اإلحيائية والطبية 
 .«بل يمكن للجسم استبدالها وتعويضها من تلقاء نفسه  ،وال يترتب على استئصالها فقدانها لألبد ،متكاملة

نسيجا كان أم سائال تقوم أجهزة الجسم بإفرازه وإنتاجه على نحو  ،كل مكون عضوي  »كما يقصد بها 
 .2«ويقوم الجسم بتجديده وتعويض ما فقد منه بشكل تلقائي  ،دوري 

األعضاء  ولم يضع التشريع الفرنسي تعريفا ومعيارا محددا لتحديد وتمييز المشتقات البشرية عن

األنسجة والخاليا "لها فصال كامال تحت عنوان البشرية، إال أنه نظمها بأحكام وقواعد خاصة، وخصص 

 هتم من خالله بتنظيم الحماية القانونية للمشتقات ومنتجات ا ، "والمنتجات

 

 

 
                                                             

 .40، ص مرجع سابق ،مواسي العلجة - 1 

طارق عبد هللا أبو حوه، االنعكاسات القانونية لإلنجاب الصناعي، دراسة ، مقارنة، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون،  - 2 
 . 410، ص 4009كلية الحقوق، قسم القانون، جامعة المنصورة، 
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 ،المعدلة جينياالخاليا الجسم، فقد نظم مسألة التبرع باألنسجة وخاليا وتجميع مواد الجسم واستخدام 

الجينات الوراثية، ونظم نقل اللقائح البشرية، والفحوصات  واستعمالها لصناعة األدوية واألبحاث العلمية على

وقانون البيولوجية للخاليا المنزوعة من البصمة الوراثية، كما فرض عقوبات في كل من قانون العقوبات 

وهي أحكام تختلف في مجملها عما  ،عليها أو المساس بهاالصحة العامة في حال االعتداء 

 .1ليات نقل األعضاء البشريةجاء من أحكام بخصوص تنظيم عم

تخضع لنفس األحكام و  ،يعتبر األنسجة واألعضاء شيئا واحدافأما المشرع الجزائري 
خاصة على مستوى  ،رغم أهمية التفرقة بينها ،الخاصة بنقل األعضاء البشرية دون تمييز بينها

باعتبار أن القواعد التقليدية غير كافية إلضفاء الحماية في مواجهة  ،القانون الجنائي
االعتداءات الواقعة على منتجات الجسم، خاصة في ظل التطورات الطبية الحديثة وظهور 

 عمليات نقل األنسجة والتلقيح الصناعي وغيرها.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  - Live II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain. 

Titre IV : Tissus, cellules – produits de corps humain et leur dérivés chapitre 1er de code de la santé 

publique, www.legifrance.fr   25/06/2019  h20 :30 

http://www.legifrance.fr/
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 كيفية التأكد من الوفاة  المبحث الثاني:
يعد من أهم المسائل التي تثور في مجال نقل األعضاء من إن التحقق من الوفاة 

 .1ذلك أن إجراء هذا النقل يستلزم التحقق من وقوع الوفاة ابتداء ،األموات إلى األحياء
القيام بعملية نقل عضو من جثة ميت إلى وهذا ما يجب على الجراح التأكد منه قبل 

 .2جسد إنسان حي
 ،كمسألة زرع األعضاء بمجملها ،حديثة نسبيا ومشكلة التحقق من الوفاة هي مشكلة

حيث لم يكن تشخيص الموت في العهود القديمة عسيرا، فقد كان مجرد توقف القلب عن العمل 
 مؤشرات كافية على تحقق الوفاة. ،والرئتين عن التنفس وبرودة الجسم وقسوة الجثة

وما يترتب عليها  ،لموتكما أن تحديد لحظة الوفاة يوضح الحدود الفاصلة بين الحياة وا
 .3من آثار شرعية وقانونية، كالوصية واألحوال الشخصية واإلرث

وتقدم وتطور عمليات اقتطاع  ،إال أن ظهور واستخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي
إلى قد نبه العاملين بالطب والقانون على حد سواء  ،األعضاء من الجثث وزرعها لدى األحياء

 .4لحظة الوفاة في ضوء المتغيراتضرورة مناقشة تحديد 
 
 
 

  

                                                             

 .96ص  ،4004جامعة دمشق، التصرف القانوني في األعضاء البشرية، رسالة ماجستير،  ،إبراهيم يوسف - 1 

 .861ص  ،4001، 9القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  ،احمد شوقي أبو خطوة - 2 

 .861 ص ،مرجع سابق، سميرة أقرور - 3 

 .861 ص ،المرجعنفس أحمد شوقي أبو خطوة،  - 4 
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 التحقق من الوفاة  المطلب األول:
 ،التي يترتب عنها انتهاء الشخصية الطبيعية لإلنسانو  ،الموت عامة هو انقطاع الحياة

 .1الموت الحكميبإما بالموت الحقيقي أو 
لذلك غير أن الموت الحكمي يخرج من نطاق عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية، 

 .فإن دراسة موضوعنا تقتصر فقط على الموت الطبيعي
مراحل تعتمد على موت ثالثة أعضاء  ةفإن الموت يمر عبر ثالث ،من الناحية الطبيةو 

 وذلك على النحو التالي: ،القلب والرئتان، ثم موت خاليا الجسمو حيوية في الجسم هي المخ، 
فيتوقف دوران  ،قف القلب والرئتان عن العملوفيها يتو  :المرحلة األولى )الموت اإلكلينيكي(

وفي هذه  .ويتوقف وصوله إلى المخ، وتستمر هذه الفترة أقل من خمس دقائق ،الدم في الجسم
خاليا الجسم سليمة، فإذا و خاليا المخ سليمة، وتكون ن، يالمرحلة يكون القلب والتنفس متوقف

سواء كان ذلك ذاتيا أو باألجهزة  ،شغيل القلب والتنفس خالل هذه الفترةتأمكن استعادة 
 .2وال يعتبر ميتا باإلجماع ،فإن اإلنسان يضل مستمرا بعدها على قيد الحياة ،الصناعية

 ،كثر من خمس دقائقألوتحدث عندما يمتد توقف القلب  (:الموت الجسدي)المرحلة الثانية 
 .تشغيل القلب والتنفس بما فيها الخاليا المسئولة عن ،خاليا المخ تموت فإذا حدث هذا فإن

ويكون اإلنسان بهذا قد  ،فإنه ال يكون هناك أمل في عودة ذاتية للقلب والتنفس ،وعلى هذا
  .ال عودة منه إلى الحياةوصل إلى موت جسدي حقيقي 
وتحدث إذا مات المخ بانتهاء المرحلة الثانية، ولم يتم وضع  :المرحلة الثالثة )الموت الخلوي(

أن تصل إلى عن المريض على أجهزة التنفس الصناعي، وفيها تتوقف الدورة الدموية نهائيا 
 جميع أجزاء الجسم، وتبدأ خاليا الجسم في التحلل والتفكك.

 
                                                             

 .848، ص. 8999البشرية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، منذر الفضل، التصرف القانوني في األعضاء  - 1 

مارس  80محمد رأفت عثمان، نقل وزرع األعضاء، مجمع البحوث اإلسالمية، المؤتمر الثالث عشر، األزهر الشريف،  - 2 
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 الفرع األول: تعريف الموت
في  دورا كبيرا مثلن تحديده يإلمهمة، حيث إن تعريف الموت من المسائل الضرورية وا

الموت  وخاصة في المسائل الجنائية، ولذلك من المهم جدا معرفة ،المجاالت القانونية المتعددة

 .1بشكل دقيق في مجال مشروعية نقل وزراعة األعضاء البشرية

 فهو ميت ضد حي. ،، يموت، ويمات ويميتمات من فعلالموت لغة و 

ويعرف بأنه مفارقة الروح الجسد مفارقة ، 2صفة وجودية خلقت ضد الحياةوالموت اصطالحا 

 تامة.

، وذلك بسبب توقف أجهزة اإلنسان الحيوية عن العمل ،نه انقطاع الحياةبأوعرف كذلك 

 .3العصبيو الدموي، و كالجهاز التنفسي، 

 الروح. ويعرف الموت في الطب بأنه : نقض الحياة وخروج

والصواب أن يقال أن موت النفوس مفارقتها ألجسادها وخروجها  »وجاء في كتاب الروح: 

 «.منها

 

 

                                                             

 .311ص  ،مرجع سابقمواسي العلجة،  - 1 

 ،4009البشرية في الفقه اإلسالمي والقانون المدني، مكتبة شادي، مصر، حدود التصرف في األعضاء  ،افتكار مهيوب - 2 
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: "مفارقة الموت بأنه ية ودار اإلفتاء المصرية فقد عرفأما بيان مجمع البحوث اإلسالم

 1بحيث تتوقف كل األعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها". ،الحياة اإلنسان مفارقة تامة
إنما هو على ما عبرت عنه فتوى الجمعية  ،قعة طبية فقطايس و وقال طارق بشري: الموت ل

 .2حقيقة دينية، فلسفية وواقعة قانونية وحالة اجتماعية :العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة
 وهي أن الموت ضد ،ومن خالل التعريفات السابقة للموت يتضح أنها تؤكد حقيقة واحدة

، "مفارقة الروح للجسد :، وعليه يمكن تعريف الموت بأنهالحياة وبحلوله تغادر الروح الجسد
 .3بحيث تتوقف جميع أعضاء الجسم عن أداء وظائفها المنوطة بها

ما  وللموت عالمات تدل على أن صاحب هذا الجسد قد مات، وعالمات الموت منها
 ؛بالطعلم ما ذكر في ومنها  ،ن الكريم والسنة النبوية الشريفةذكر في ما ذكر في القرا

 .4"ت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون قوله تعالى: " إن كان ، فوردفي القران الكريمأما 
قالت: دخل رسول هللا على  صلى هللا عليه وسلمعن أم سلمة زوج الرسول وفي السنة النبوية 

وعن شداد بن ، 5" إن الروح إذا قبض تبعه البصر" :فأغمضه ثم قال شق ببصرهأبي سلمه وقد 
لبصر، فإن البصر إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا ا»ن الرسول )صلى هللا عليه وسلم(: أ وسأ

بصر الميت عالمة هامة على قبض روح الميت شخوص فيدل ذلك على أن ، ...«يتبع الروح 
 ومفارقتها لجسده.

فهي توقف التنفس والقلب والدورة الدموية، فاعتبروا أن ذلك  ،أما عالمات الموت عند األطباء 
 التوقف توقفا ال رجعة فيه، وهو العالمة المميزة والفارقة بين الحياة والموت. وحدد 

                                                             

 .400ص  مرجع سابق ،مهيوب رافتكا - 1 

 .311، ص مرجع سابق مواسي العلجة، - 2 

 .319المرجع، ص نفس  ،افتكار مهيوب - 3 

 .49اآلية  " سورة " ياسين - 4 

، مرجع سابقمشار إليه في ندى عبد الودود  1\4صحيح مسلم شرح النووي كتاب الجنائز باب إغماض والدعاء له، ج  - 5 
 .888ص 
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مراحل للموت: ففي األحوال العادية يحدث ما سمي بالموت اإلكلينيكي كمرحلة  ةثالث البعض

توقف  وفي مرحلة ثانية تموت خاليا المخ بعد بضع دقائق منن عن العمل، يبتوقف القلب والرئت أولى
حية لمدة  بعد حدوث هاتين المرحلتين تظل خاليا الجسمو  ،دخول الدم المحمل باألكسجين للمخ

الخلوي الذي يمثل  فيحدث ما يسمى بالموت ،وفي النهاية تموت هذه الخاليا ،خرتختلف من عضو آل
 .1المرحلة الثالثة للموت

ألن  ،تعريف للموت في القانون  تحديدغير أن هناك اتجاها معاكسا يذهب إلى ضرورة عدم 
ن وأل ،لة تعتبر من اختصاص الطبأن الموت مسد األطباء بالتعريف القانوني، أليذلك يؤدي إلى تقي

تبعا لتغير  اإلختالفاتفمن الصعوبة على القانون أن يجاري هذه  ،حاالت الموت ليست واحدة
البد من وجود لوائح تصدر من  وعليهئل الفنية كما سنالحظ عند التطرق إلى معايير الموت، المسا

 غرض توفير االطمئنان إلى المرضى الذين هم تحت رحمة األطباء في تحديد الموت.ب الجهات الطبية
 الفرع الثاني: موقف القوانين  من تحديد لحظة الوفاة

وكذا موقف المشرع الجزائري من تحديد لحظة  ،العربيةثم سنتطرق لموقف القوانين الغربية 
 :الوفاة على التوالي

 وقف التشريعات الغربية من تحديد لحظة الوفاةمأوال : 
 من تحديد لحظة الوفاةموقف المشرع الفرنسي  – 1

بعض القواعد  ولم يضع تعريفا محددا للموت، بل وضع ،لم يترك المشرع الفرنسي ذلك للطبيب
الموت ن يقرر أمع االحتفاظ للطبيب ب ،الموتلحظة أن يستعين بها الطبيب في تحديد  التي يمكن

الفرنسي تحت صحة حيث تضمن القرار الصادر من وزير ال، 2بناء على أية وسيلة طبية أخرى 
 مجموعة احتياطات يجب على األطباء مراعاتها للتأكد  8961-4 -443رقم 

 

                                                             

اآلدمي حيا أو ميتا في الفقه اإلسالمي، دار الفكر الجامعي، ، مدى مشروعية االنتفاع بأعضاء عبد المطلب عبد الرزاق - 1 
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ن التحقق من وفاة شخص تحت اإلنعاش إف "...ما يلي نص على  ، حيث من حالة الوفاة

حدهما يجب أن يكون بالضرورة رئيس أ ،رأي طبيبين ذحدد بعد أخياالصطناعي لمدة طويلة يجب أن 
قسم  المستشفى، واآلخر يفضل أن يكون أخصائي جهاز رسم المخ الكهربائي". وتثبت الوفاة عند 

وأنها  ،أصابت الشخص غير قابلة لإلصالح ونهائية تماماوجود أدلة متوافقة على أن األضرار التي 
 تتعارض مع القول بكونه على قيد الحياة. 

 والتأكد من الوفاة يستند أساسا على:
 الحدقية. وانعدام االنعكاسات ،واسترخاء العضالت تماما ،االنعدام التام ألي رد فعل تلقائي -
 ئل اإلنعاش.الطابع الصناعي الكامل للتنفس باستخدام وسا -
 إشارة. ةعدم إعطاء جهاز رسم المخ الكهربائي ألي -

 وبالتالي إذا توقفت هذه الدالئل اإلكلينيكية أو عدم إعطاء جهاز رسم المخ ألية إشارات
محضر  ويوقع ،رأي طبيبين ذتقرر التوقف النهائي للوظائف، وبالتالي تصدر شهادة الوفاة بعد أخ

 .1إثبات الوفاة من ثالث نسخ
 موقف المشرع اإلسباني من تحديد لحظة الوفاة – 2

والخاص بتطبيق القانون  8910. 04. 446سباني وبالمرسوم الملكي رقم اشترط القانون اإل
الخاص بشان استئصال األعضاء البشرية من جثث الموتى توافر  8919. 80. 41المؤرخ  30رقم 

 الشروط التالية:
 ئي واالسترخاء التام للعضالت.االنعدام التام ألي رد فعل تلقا -
 انعدام انعكاس الحدقية. -
 انعدام التنفس. -
التوقف النهائي ألي اثر النشاط المخ لعدم تلقي جهاز رسم المخ الكهربائي أية  -

  .2إشارة
                                                             

 . 893. 894، ص  مرجع سابقاحمد شوقي أبو خطوة :  - 1 

 .891، ص  مرجع سابقاحمد شوقي أبو خطوة :  - 2 



 الفصل التمهيدي : االحكام العامة لنقل وزرع االعضاء البشرية وكيفية اثبات الوفاة
  

 
26 

 
 من تحديد لحظة الوفاة ثانيا: موقف القوانين العربية

المشرع العراقي في قانون من بين التشريعات العربية التي لم تضع تعريفا للموت 
ترك ذلك لألطباء حسب األدلة العلمية  حيث 8916. 91رع األعضاء البشرية رقم عمليات ز 

، والمرسوم 8914لسنة  38بنفس هذا االتجاه القانون السوري رقم  ذالتي تنتهجها الدول، وقد أخ
 .89141 – 8444اللبناني رقم 

  ظة الوفاةمن تحديد لح ثالثا: موقف المشرع الجزائري 
 من القانون  49باستثناء ما نصت عليه المادة  ،لم يعط المشرع الجزائري تعريفا للموت

 بموته". وينظر القانون  يوتنته ،تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا المدني الجزائري: "
 44خالل الوفاة عن يلزم باإلبالغ   فقانون الحالة المدنية ،نها واقعةأالجزائري للوفاة على 

 .من حدوثها ساعة
 وت مسألة طبية أم واقعة قانونيةالم المطلب الثاني:

يذهب البعض إلى أن الوفاة مسألة قانونية يتعين تدخل المشرع إليجاد تعريف لها، 
وتحديد معيار مقبول من الجهات العلمية للوفاة، فيما يذهب البعض اآلخر إلى أن تحديد لحظة 

األطباء بها. لذا سنحاول التطرق لكال االتجاهين على التوالي من الوفاة مسألة طبية يختص 
 الفرعين المواليين مع التطرق لموقف المشرع الجزائري من ذلك. خالل
 تشريع يعرف الموت وجود األول: ضرورة الفرع 

يذهب البعض إلى أنه يجب أن يصدر تشريع ينظم مفهوم الوفاة، وهذا المفهوم ينطلق من 
 أساس يستهدف طمأنة الرأي العام واألطباء، بحيث يقوم الطبيب بعمله وفق األسس التي 
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وتمسك أصحاب هذا االتجاه بضرورة وضع تشريع يعرف الموت، بعد أن . 1أرساها التشريع
الطبيب  األعضاء البشرية كوسائل عالجية، خصوصا بعد أن قام شاعت عمليات نقل وزرع

تبرير أصحاب  إلى جسد حي، وقد كان ىبأول عملية زرع قلب من جثة متوف "برنارد"الفرنسي 
تفاف حول مسألة االل هذا االتجاه أن غريزة تحقيق السبق الطبي والشهرة قد تقود أحيانا إلى

يشيع نوعا من  ه المسألة بالنص عليها تشريعياولذلك فإن حسم هذ ،التأكد من الوفاة
 2االطمئنان.

ذن القانون الذي للطبيب، ألنه بذلك يكون مستندا إلتشريع فيه حماية مثل هذا الوصدور 

 من مغبة تعرضه للمسؤولية األخالقية أو القانونية، فهو يريد أن يعرف حدود مشروعية يحميه

 اح والمحظور من وجهة نظر المجتمع، ألن القاعدةوالقانون هو الذي يحدد له المب ،أعماله

العون  القانونية تعبر عن ضمير الجماعة، فهي تحمي األطباء ضد نزوات أنفسهم، وتقدم لهم

ال تلقى لدى  ال يجب ترك تنظيم هذه المسألة لقواعد وآداب مهنة الطب، ألنها ذال .والطمأنينة

الطب نحوها، فما يجري عليه العمل بين األطباء قد أفراد المجتمع نفس التقدير الذي يكنه رجال 

 .3ال يلقي القبول لدى القضاء أو الرأي العام

 وخصوصا ،تزداد أهمية تعريف الموت قانونا بسبب التقدم الرهيب في التقنيات الطبية

  وتحديدا في حالة استئصال األعضاء المنفردة من ،هازرعفي مجال استئصال األعضاء و 
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إعالن الوفاة مبكرا حتى يقوموا بنقل العضو وهو في حالة إلى قد يلجأ األطباء  إذ ،المتوفين

 .1طبيعية

فقد بات من الضروري  ،وباعتبار أن مسألة الموت من المسائل التي تهم العامة
من الضمير االجتماعي واإلنساني  ىيستوحو  ،وذلك بوضع تشريع يتم بلورته ،مناقشتها

 .2نيةواالعتبارات الطبية والقانو 
 الفرع الثاني: الموت مسألة طبية

يرى أنصار هذا االتجاه أنه ال يجوز للقانون أن يتدخل في مسألة تعتبر أساسا من 
 .3اختصاص الطب
" إن الذي يحكم بأن فالنا قد فارق الحياة مفارقة تامة  : الطنطاوي الشيخ علي حيث قال 

 .4سواهم"هم السادة األطباء المتخصصون في هذا الشأن دون 
أنه ال يقع على رجال القانون وضع تعريف قانوني لوقت  "بيروجيا"كما أوصى مؤتمر 

 الوفاة، بل هذه األمور تبقى لألطباء ضمن اختصاصهم.
إال  ،يالحظ أن أنصار هذا الرأي يتمسكون بقاعدة أن القانون وإن كان ال يعرف الموتو 

يصرح  :أي؛ المبادئ التي تمكنه من ذلكو  أنه يساهم في تسهيل مهمة األطباء بوضع القواعد
القانون في نصوصه على اإلجراءات والقواعد لكي يتجنب األطباء المسؤولية عند تحديدهم 

 .5للموت"
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 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من تحديد لحظة الوفاة 

طبية، وذلك ساير المشرع الجزائري االتجاه الذي يرى أن مسألة تحديد الوفاة مسألة 
 1من قانون حماية الصحة وترقيتها للجنة طبية 861/4عندما ترك مهمة تحديدها طبقا لمادة 

 تتكون من ثالثة أطباء أحدهم طبيب شرعي.
كما أنه ال يمكن للطبيب الذي عاين الوفاة أو أثبتها أن يكون من بين الفريق الطبي 

 ن نفس القانون.م 869/3الذي يقوم بعملية الزرع، طبقا لنص المادة 
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 الفصل األول

  مدى مشروعية نقل وزرع األعضاء من املتوفني

اتفقت خمتلف الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية على حرمة اجلثة، غري أن هذه 
وراء ذلك عالجيا أو علميا،  اان ادهف  م  ىتاملساس هبا م مما جييز ة،احلرمة ليست مطلق

بف م  مشروعية جتيز ذلك، اما جيب أيضا أن تتوفر  ال ،وحىت ميك  التصر  جبثة املتويف
نتناول يف  ؛شروط لنقل األعضاء م  املتوفني، لذلك نرى تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني

عية املساس الشريعة اإلسالمية، ويف املبحث الثاين مشرو  يفاألول مشروعية املساس ابجلثة 
 ابجلثة يف القانون املقارن.
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 ةساس ابجلثة يف الشريعة اإلسالميمشروعية امل :ملبحث األولا

فقف  ،اعتنت الشريعة اإلسالمية بتكرمي اآلدمي حيا وميتا تكرميا عظيما، وشرفته تشريفا ابريا
 ه بشرا سواي   تراب مث نفخ فيه م  روحه فجعلخلق هللا اإلنسان م

حثت الشريعة اإلسالمية على احرتام امليت وتكرميه بعف وفاته، بتغسيله وتكفينه الصالة اما 
صلى لضرورة، لقوله إال  التمثيل جبثته واملساس أبعضائه م  وحذرت الشريعة ،إىل حلفه 1عليه ومحله

 ." اسر عظم امليت اكسر حيا " هللا عليه وسلم:

ومعىن ذلك أن مبفأ حرمة  ،املساس جبسم اإلنسانتستوجبان قف إال أن احلاجة والضرورة 
ال هذا جعل فقهاء الشريعة االسالمية .2ةحاإلنسان حيتمل استثناءات م  أجل مصلحة راج

خيتلفون يف جواز االنتفاع ابعضاء املتوفني حيث ذهب البعض التاييف بينما ذهب اخرون اىل 
 ني اثننياالعرتاض ونعرض فيمايلي حجج ال م  االجتاهني يف مطلب

 واز نقل األعضاء من املتوفنيمذهب القائلني جب املطلب األول:

وذلك إلنقاذ حياة املرضى عمال  ،أابح غالبية الفقهاء عمليات نقل األعضاء م  األموات
 بقاعفة " الضرورات تبيع احملظورات ".

صحة إنسان فإذا اان م  الضروري التفاوي ببعض أجزاء اجلسم م  جثة املتويف حمافظة على 
 .3ألنه جيوز يف حالة االضطرار أال حلم اآلدمي  حي أو إنقاذ حياته، فليس هناك ما مينع ذلك
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وإذا اان رأي بعض الفقهاء أنه جيوز للمضطر أال حلم اآلدمي، فإنه جيوز التفاوي بعضو م  
وقف اشرتط املؤيفون للنقل  حفاظا لصحته م  ابب أوىل.و  ،على حياة إنسان حي اإبقاءأعضائه 

 جمموعة م  الشروط نتناودها يف الفرع التايل
       الفرع األول: شروط جواز نقل األعضاء املتوفني

 على توافر الشروط اآلتية: املتوفنيم  األشخاص األعضاء يتوقف نقل 
 ،خبطر املوت أن تتوافر حالة الضرورة، فيجب أن يكون املريض املراد نقل العضو إليه مهفدا -

 إال بنقل العضو احملتاج له. هذإلنقاوال سبيل 
الفقهاء  ه م  امليت، و ال خال  بنيذعفم وجود شيء مباح يقوم مقام هذا العضو املراد أخ -

جلفه وعظمه لزرعها يف جسم اآلدمي إذا تبينت فائفهتا  ؛يف جواز االنتفاع أبجزاء احليوان
عضاء األأو ، 1واجللود املتخذة م  األغنام ،األبقار مثل صمامات القلب املتخذة م  ،الطبية
 2صطناعية.اال

 3أن يغلب على ظ  الطبيب استفادة املريض م  هذا اجلزء املراد نقله م  امليت. -   

 ألن امليت ال ميلك شيئا م  بفنه. ،واستئذاهنم دون القول ابلوصية ،علم أولياء امليت ابلنقل -   

 التحقق م  وفاة الشخص املراد االستقطاع منها. -   

 4أن ال يؤخذ م  بفنه إال املقفار الذي تففع به الضرورة، وأن يعاد رتق املرضع الذي أخذ منه. -   

، يصار إىل أخف الضرري  فإذا دار األمر بني حمظوري ، 5الشريعة أتمر ابرتكاب أخف الضرري  -
فالضرر الذي يصيب اإلنسان احلي هو فقفه احلياة إذا مل يزرع له عضو م   ،املساس جبثة امليت وهو
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 .928، ص7118، 9نسرين عبد الحميد، نقل وبيع األعضاء البشرية اإلسالمية والقوانين الوضعية، دار الوفاء الدنيا، اإلسكندرية، ط - 3 
 .971عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، مرجع سابق، ص - 4 
 .721، ص7111، 9الحبلي، ط عبد القادر الشيخلي، جرائم االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوباتها، منشورات - 5 



 من املتوفني األعضاءالفصل االول :                        مدى مشروعية نقل وزرع 
 

 
34 

ألن احملافظة على حياته  ،فأخف الضرري  هو نقل عضو امليت وزرعه يف جسف احلي 1هذه اجلثة
 أعظم م  املفسفة املرتتبة على املساس حبرمة اجلثة. 

 دها يف الفرع املوايل:وقف استنف أصحاب هذا االجتاه إىل جمموعة م  األدلة نتطرق 

 الفرع الثاين : أدلة القائلني جبواز نقل األعضاء من املتوفني :

 استفل املؤيفون لنقل األعضاء م  املتوفني اىل األدلة التالية 

و يستوي يف ذلك املسلم  ميتا،إن جسف اآلدمي طاهر حيا و  أعضاء امليت: ةر اأوال : طه
" ال صلى هللا عليه وسلم: وهو قول املالكية والشافعية يف األصح، وقول احلنابلة لقوله ، 2والكافر

ويرى اب  حزم الظاهري أن ال ما قطع م  . 3فإن املؤم  ال ينجس حيا وال ميتا " ،تنجسوا مواتام
 " :ه تعاىللقول ،ميتاوفرق الظاهرية بني املؤم  والكافر، فالكافر جنس حيا و  ،أو ميتا طاهراملؤم  حيا 

اما يرون أن ،  4، ويری احلنفية أن اإلنسان ينجس ابملوت ويطهر ابلغسل " سجنا املشروو  منإ
بينما  ؛س ال جيوز االنتفاع بهجنويرى بعضهم أنه إذا اان فيه دم فهو  .املنفصل طاهر ابلنسبة لصاحبه

فهي  ،عليها ىموته يصل انفصلت يف حياته أو بعفيرى مجهور الفقهاء أن حكم أجزاء اإلنسان سواء 
 .5طاهرة

                                                             

، ص 4558أسامة رمضان، لوائح وقوانني ممارسة الطب واألخطاء املهنية لألطباء، دار شتات للنشر والربجميات، مصر - 1
351. 

 .445، ص 4558، 3بلحاج العريب : معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط - 2 

 .493، ص3892 3عبيف، السببية اجلنائية بني الفقه والقضاء، دار الفكر العريب، مصر، ط فاروق عبف الرؤو  - 3 
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إمنا حرم عليكم امليتة " : وذلك لقوله تعاىل أعظم املفسدين: ءاثنيا : حتصيل أعظم املصلحني أو در 

البقرة  "،غفور رحيم هللا  فال إمث عليه إ داعفمن اضطر غري ابغ وال  غري هللالزير وما أهل به نم اخلحلم و دوال
أبن الضرورة تقفر بقفرها، فإذا اان أال احملرمات مباحا يف حاالت فقف استمف الفقهاء  371االية  
اء تبيح احملظورات، ألن ذفإنه يكون اذلك يف حاالت العالج، فضرورة العالج اضرورة الغ ،الضرورة

ادهالك والتلف الذي ميك  أن يعود على اإلنسان م  عفم التغذي ميك  أن يصيبه م  عفم التفاوي،  
 عمل أحياان اعالج لبعض األمراض.اما أن الغذاء يست

لذلك أجاز الشافعية وبعض املالكية للمضطر أن ينتفع أبجزاء اآلدمي امليت يف الغذاء إن مل جيف غريه، ألن حرمة 
وهو ، 1احلي أعظم م  حرمة امليت، وألن املفسفة يف أال ميتة اإلنسان أقل م  املفسفة يف فوات حياة اإلنسان

 3289. 35. 40املؤرخ يف  24ئة ابار العلماء ابململكة العربية السعودية يف قرارها رقم ما أشارت إليه فتوى هي
ما مل مينع أولياؤه  ،وزرعها يف عني إنسان مضطر إليها ، امليت بعف التأاف م  موتهواملتعلق جبواز نقل قرنية عنْي ، ه

يثار مصلحة احلي على مصلحة وإ ،ذلك، بناء على قاعفة حتقيق أعلى املصلحتني وارتكاب أخف الضرري 
وال يفوت على امليت الذي  ،بصار بعف عفمه، واالنتفاع بذلك يف نفسه ونفع األمة بهامليت، فإنه يرجى للحي اإل

 .2فإن عينه مقلة ظاهرة ،ة عينه شيءيت قرنذأخ

فوجب  ،العاقبةنقل األعضاء بعف تقفم الطب أصبح سهال مأمون  اثلثا : أ  األحكام تتغري بتغري الزما :
بل تكرميا للميت ببقاء عضو م   ،وفعل استقطاع عضو م  امليت ليس فيه إهانة، 3تغري احلكم بتغيري احلال

اان   مبعىن أنه مىت، 4يعترب هذا التصر  مشروعا م  مثو  ،أعضائه ينتفع به إنسان حي، ألن احلي أحق م  امليت
 ا العضو هو انتفاع فإن انتفاع احلي هبذ ،هذا العمل يف نطاق الضرورة
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فمتی اان هذا العمل هو  ،اجملتمع بفال م  أن يرتك اجلزء املنتفع به يبلى يف الرتاب ويتحول إىل رفات
العالج الوحيف للمريض، وإنقاذا له م  موت حمقق جاز هذا العمل مىت تقيف ابلضوابط الشرعية 

ع  اسر عظم امليت يهف  إىل النهي ع   صلى هللا عليه وسلموالشروط الالزمة. وحفيث النيب 
ذلك جملرد اإليذاء أو التعفي حقفا واراهية واستخفافا به، لكونه مل يعف يشعر ابألمل، فأراد الرسول 

أما إذا اان يف الكسر مصلحة راجحة فال  ؛أن يبني أن حرمة امليت احرمة احلي صلى هللا عليه وسلم
 .1مانع شرعي

احية م  شق أو برت أو استئصال أو استقطاع م  اجلثث مباحة  فإن العمليات اجلر مثوم  
، ما دام فيها مصلحة راجحة هي إنقاذ إنسان يف الظاهر حلرمة امليت تعرضإن اان فيها شرعا، و 

من أجل ذلك وتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو "  :مشر  على ادهالك، لقوله تعاىل
 ابلبينات مث تل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا ولقد جاءهتم رسلنافساد يف األرض فكأمنا ق

من استطاع أ  ينفع أخاه "  :صلى هللا عليه وسلموقوله  2".إ  وثريا منهم بعد ذلك يف األرض ملسرفو 

 .3" فلينفعه

يكون هذا األمر جمرد أتخري عودة هذا العضو املنقول إىل احلي لصاحبه فرتة م   م  مثو 
 أسبغ فيها الشفاء والقوة على إنسان اان مشرفا على ادهالك. وال يعف هذا م  الناحية الشرعية ،الزم 

 وال انتهااا لكرامته اآلدمية، ألن ذلك مقصود ملصلحة احلي ،هتإهانة للميت وال مساسا حبرمة جث
 .4املشر  على ادهالك، واحلي أفضل م  امليت لالنتفاع بذلك يف نفسه، ونفع األمة به

 م جواز نقل األعضاء من املتوفنيعدمذهب القائلني ب املطلب الثاين:
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وامتف التحرمي إىل حالة نقل  ،نقل األعضاء م  األحياءعفم جواز أنصار االجتاه املعارض  يرى
 عملية نقللذلك  1وهو أيضا حمل تكرميسبحانه، األعضاء م  جثث املوتى، ألن اجلسف ملك هلل 

  يف الفرع املوايل. لشروطهاسنتطرق   االعضاء البف دها م  وصية

 الفرع األول : شروط الوصية

  الشعراوي وهو ليس مالكا جلسفه، حيث اتب الشيخ متويل ،يكون املوصى مالكا ملا يوصي به
 و جيب أال تكون مبعصية 2"بيعهاياإلنسان ال ميلك جسفه فكيف يتربع أبجزائه أو " :مقاال بعنوان

التمثيل جبثث  " فقف حرم و ال متثلواخيالف ما أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال"  ان الو 
 .األعفاء يف احلروب

 بعدم جواز نقل األعضاء املتوفني الفرع الثاين : أدلة القائلني 

 :ما يلي القائلني بعفم جواز نقل األعضاء وم  أدلة

ألن االستقطاع  ،غري أن ذلك ال يتعارض مع التكرمي، 3" َوَلَقْد َورَّْمَنا َبيني َآَدمَ " :قوله تعاىل -
ال جيوز للمضطر االنتفاع  :ويقول يف ذلك احلنفية، واملالكية، واحلنابلة .ال يكون إال يف حالة الضرورة

ألنه ااحلي يف  ،أبجزاء م  اآلدمي ولو ميتا، حىت ولو اان معصوم الفم قبل موته، ولو مل يوجف غريه
 .احلرمة
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ُ َّ َخْلَق اّللَّي قوله تعاىل :"  - ُْم فَ َليُ َغريِي ألن  ،أو شق آذان األنعام ، انقل عني أو الية 1" َوََلَُمَرَّنَّ
وهو ال يقتصر على  تعاىل، خللق هللا افهم يعتربون ذلك تغيري  ،عربة بعموم اللفظ ال خبصوص السببال

 2األعضاء بل يشمل أقل م  ذلك بكثري االوشم فهو حمرم

فقف روى أبو داود بسنفه ع   ،ع  اسر عظام امليت صلى هللا عليه وسلمهنى الرسول  -
 ،قال: " اسر عظم امليت اكسره حيا " صلى هللا عليه وسلمعائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 

أن خياطر وهذا يفل على عفم جواز املساس جبثة امليت لتأذيه بذلك ااحلي، معتربي  أنه ال ميك  
 .وال ميك  جلزء م  ميت أن ينقف حياة ،إبنسان م  أجل آخر

 .فيه ابتذال لغري ضرورة أو مصلحة يرد على ذلك أبن الكسر املراد هو الكسر الذيو 

 ،اما أن جثة املتويف ال حق للورثة يف ملكيتها، فهم ال يرثون جثمانه و إمنا يرثون ماله
وذلك  ،لواجب على الورثة وغريهم م  املسلمني أن يعجلوا بتغسيله وتكفينه والصالة عليه مث دفنهاو 

 .3الكفاية اليت ال تسقط ع  األمة إال بقيام م  يكفي ألدائها م  فروض

 ساس ابجلثة يف القانو  املقار  مشروعية امل املبحث الثاين:

إن محاية اجلسم البشري هي إحفى املزااي اجلوهرية للشخصية القانونية، وهذا احلق يف احلماية 
واليت توجف  ،اوهنا م  بقااي جسفه،ه تجث يستمر إىل ما بعف الوفاة، فيكون لإلنسان احلق يف احرتام

 .4م  الناحية القانونية منذ اللحظة األوىل اليت يعل  فيها موت اإلنسان رمسيا

واجلثة وهي خالية م  الروح تعف جتسيفا جلسم اإلنسان الذي ال ميك  أن يعامل معاملة 
واحلماية  اجلنائي يسبغ نوعا م  القفسيةاما أن القانون ، 2بل يكون دها محاية وقفسية ،األشياء املادية

                                                             

 .338ية اال ،نساءالسورة  - 1 

 .318عبف املطلب عبف الرزاق محفان، مرجع سابق، ص  - 2 

 .25املفين بوساق، مرجع سابق، ص  - 3 
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 عمال إجراميا، إذ يعترب ال مساس ابجلثة م  شأنه أن يؤدي إىل العبث هبا ؛على اجلسف احرتاما له
 .1سواء أاان ذلك قبل الفف  أم بعفه

حيث  ،األوضاع اليت اان يزعم القانون تنظيمها الغري أن التطور املستمر للعلم قف قلب  
زعزعت التقنيات الطبية احليوية اليت مسحت ابستخفام أعضاء ومنتجات جسم اإلنسان أسس التطور 
القانوين، حبيث أصبح مبفأ حظر التصر  أو عفم املساس جبسم اإلنسان حمال الستثناءات تزداد 

أعضاء  فحاجة املرضى م  األحياء إىل ،بعف أن اان أمرا مسلما به وغري قابل للنقاش ،ابلتفريج
جعلت الفقه القانوين يتجه حنو البحث ع   ،حياهتم م  املوت ذنقابشرية بفال م  أعضائهم التالفة إل

يف احلالة اليت ، 2مفى مشروعية احلصول على قطع الغيار اآلدمية دهؤالء املرضى م  جثث املوتى
  .القلب والكبفوخاصة املنفردة منها ا ،تكون اجلثة هي املصفر الوحيف لعمليات زرع األعضاء

ت بعض القوانني خترج ع  مبفأ صيانة اجلثة عرب السماح ابملساس هبا بغرض ذلذلك أخو 
ولقف اختلفت ، 3االتشريح أو إجراء التجارب العلمية  ،هبا ألغراض علمية العالج أو االنتفاع

ومنها  ،فمنها م  نظم احلصول على بعض األعضاء دون بقية اجلثة ،التشريعات يف معاجلة هذا األمر
سو  نتعرض ملوقف بعض  م  مثو ، 4 إىل ما بعف الوفاة اإليصاءومنها م  أابح  ،م  التزم الصمت

 م  هذه التشريعات.

 التشريعات الغربية استئصال وزراعة األعضاء يف  :املطلب األول

جواز استئصال جزء م  جثة املتوفی على معظم القوانني الغربية تعرضت ابلنص صراحة 
وزرعها يف جسم آخر حي، وهي أسبق اترخييا م  تلك اليت تعرضت للتصر  يف جزء م  جسم 
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نتعرض دهما يف الفرعني و ، جنليزياالالقانون اإلنسان احلي، وم  هذه القوانني القانون الفرنسي و 
 التاليني:

دها أن ال شخص  قررت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم قفمي: فرع األول: رأي املشرع الفرنسيلا
حىت وإن مل تك  اجلثة  ،جسمه بنفس الطريقة اليت يتصر  فيها بذمته املاليةيف يستطيع التصر  

جيوز  مثإال أن هذه احلرية مقيفة بعفم خمالفة النظام العام. وم  ، 1داخلة ضم  التعامل القانوين
للشخص أن يوصي أبعضائه أو بعضو معني ملصلحة شخص آخر حمتاج دهذا العضو إلنقاذ حياته أو 

أو لبنك م  بنوك األعضاء يف ظل األنظمة اليت  ،للحفاظ على تكامله اجلسفي أو ملعهف علمي
 .2تسمح بذلك

 - 7-7سار يف هذا االجتاه القانون الفرنسي حيث نص صراحة يف القانون الصادر يف و 

الذي أوصى بذلك، فأقر مبفأ استئصال عضو م  جسم  املتوىفاستئصال القرنية م  شأن ب 3828

استئصال األعضاء البشرية ألغراض عالجية يف  3872وأجاز قانون ، 3امليت لغرسه يف جسم حي

                                                             

 .38، ص 3888املرجع السابق  ،أمحف عبف الفامي - 1 

 .139و 137، ص مرجع سابق ،افتكار مهيوب - 2 

3  - J . savatier : les problèmes des greffes d'organes prélevés sur un cadavre. Recueil 
3 Dalloz Sirey, Paris 1968 - 18 p.p 89, 102, 113. 
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ر املادة الثانية، وتبين القانون الفرنسي اجلفيف اخلاص ابحرتام اجلسم البشري ذات املوقف حيث أق

 .1األعضاء م  املتوفني ألغراض عالجية وعلمية ذأخ

يعترب  اما أن وجود بنوك للعفيف م  أجزاء اجلسم حتت سلطة وإدارة السلطة العامة الفرنسية
 دو م  قبيل االعرتا  مبشروعية احلصول على األعضاء البشرية م  اجلثة فهناك بنوك العظام واجلل

 .وغريها

ليؤاف التوجه العام  3882متوز  48املؤرخ يف  82/ 202وجاء القانون الفرنسي " رقم 
 والذي مسح ابقتطاع األعضاء م  جثث األموات على النحو التايل: ،للمشرع الفرنسي

إال ألغراض عالجية أو علمية وبعف التأاف م   متوىفاألعضاء م  شخص  ذال جيوز أخ -
 الوفاة وفق الشروط احملفدة.

ما مل يك  هذا األخري قف أعرب أثناء حياته ع  اعرتاضه  ،األعضاء م  جثة املتوىف أخذميك   -
أي عضو م  جسمه بعف وفاته، ويكون هذا االعرتاض مسجال يف السجل الوطين  أخذعلى 

 .2املخصص لذلك

يتوجب عليه أن حياول احلصول على إفادة  ،إذا اان الطبيب جيهل إرادة املتوىف هبذا اخلصوص -
 لته.م  عائ

                                                             

1 -  - « Art. L. 1232-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne dont la 
mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins 
thérapeutiques ou scientifiques. 

 - 99 ص ، ص4550نقل وزرع األعضاء البشرية يف ضوء القانون والشريعة، دبلوم قانون خاص، بريوت،  ،سناحيي انجي - 2 
98. 
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لفاقفي شخصا قاصرا أو ابلغا يستفيف م  أحف إجراءات احلماية القانونية  املتوىفإذا اان  -
األعضاء م  أجل التربع هبا ال ميك  أن يتم إال مبوافقة ال واحف م   خذاألهلية، فإن أ

 املتمتعني حبق الوالية على القاصر، أو موافقة املمثل القانوين لفاقف األهلية، وجيب أن يعطي
 .يهذه املوافقة بشكل صريح وخط

   جيب أن يكون فريق األطباء الذي ينظم شهادة الوفاة خمتلفا ع  الفريق الذي سيجري عملية  -
وجيب على األطباء يف جمال أخذ العضو م  جثة ميت أن يعيفوا جسفه إىل  ،النقل والزرع
 .1ودون أدىن تشويه ،حالة الئقة

صفر يف اجنلرتا قانون مسح بنقل القرنية واان بذلك اول   االجنليزيثاين  راي املشرع لفرع الا
 the» صفر القانون املسمی  3823يف عام  قانون يبيح عمليات نقل االعضاء م  املنوفني  و

humman tissue act  »  حيث أابح زرع األعضاء ع  طريق احلصول على قطع أعضاء م
 2قاعفة مغايرة لتلك اليت اانت مسيطرة ومستقرة. جثة  شخص ميت ، و بذلك أرسى هذا القانون

  العربية التشريعاتيف  : استئصال وزراعة االعضاءاملطلب الثاين
نذار منها  ،املتوىفنصت العفيف م  التشريعات العربية على جواز استئصال جزء م  جثة 

  اجلزائري.املشرع موقف املشرع املصري وموقف 
 توفني املصري يف نقل األعضاء من املالفرع األول : رأي املشرع 

م  قانون  1 - 325حيث نصت املادة  ،جرم القانون املصري مبفئيا املساس ابجلثة
وبغرامة ال تقل ع  مئة جنيه وال تزيف  ،يعاقب ابحلبس » :على أنه 3817لسنة  09العقوابت رقم 

  3«. على مخسمائة جنيه أو إبحفى هاتني العقوبتني
 حيث نصت املادة ، جلثة م  أجل حتقيق مصلحة إنسانيةمسح ابملساس ابقف نه فإويف املقابل، 

اخلاص ابملواليف والوفيات، واليت تسمح صراحة  3822لسنة  315م  القانون املصري رقم  42
،  " جيوز ملفتش الصحة ان ايذن بعفم دف  اجلثة بناءا على 4ابملساس ابجلثة م  أجل املصلحة العلمية

 جلهات الصحية او اجلامعية لالحتفاظ هبا الغراض علمية وذلك بعف موافقة ذوي طلب احفى ا
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ميك  االستفادة م  هذه املادة م  أجل السماح ابلتنازل ع   الشان م  اقارب املتوىف " و
ملا يف ذلك م   ،جزء م  جثة املتوىف م  أجل مصلحة طبية عالجية للغري، تتمثل يف إنقاذ حياته

مصلحة أايفة أمسى للمريض م  املصلحة االحتمالية اليت تتحقق مبوجب التنازل م  أجل التجربة 
فإنه م  ابب أوىل أن  ،العلمية، فإذا اان القانون يسمح ابملساس ابجلثة م  أجل التجربة العلمية

 .1يسمح هبذا املساس يف سبيل إنقاذ حياة مريض م  ادهالك
الفقرة ، الذي ينص يف املادة الثانية ،املتعلق ببنك العيون 3824لسنة  351رقم ويف القانون 

عيون املوتی وقتلى على  فقرة )ج(يف ال واذا  ،لى عيون م  يوصون هبا)أ( على جواز احلصول ع
وهذا يفيف أن  ،ومعلوم أن الوصية تصر  مضا  إىل ما بعف املوت. 2مجثتهاحلوادث الذي  تشرح 

اما نصت الفقرة )د(   ،التصر  يف العنيه أابح التصر  يف اجلثة بعف الوفاة يف صورة القانون أعال
م  نفس املادة على جواز احلصول على عيون م  ينفف فيهم حكم اإلعفام، ونصت الفقرة )ه( على 

 .3جواز احلصول على عيون املوتی جمهويل الشخصية

يون على هذه األخرية، حيث جعل فهذا القانون حفد املصادر اليت حتصل منها بنوك الع
احلصول على  التربع ابألعضاء قاصرا على قرنية العني فقط، اما أن هذا القانون مل ينص على وجوب

ذ فيه حكم اإلعفام أو جمهول ملوصي بعني أو املنف  ا، حبيث ميك  أن يكون العني م  مصريني فقط
 .4الشخصية أجنبيا
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نص صراحة على  4535-50انون زرع األعضاء رقم إال أن املشرع املصري وبعف صفور ق
"ال جيوز نقل عضو أو جزء م  عضو أو   ، واليت جاء فيها:منه 32املساس ابجلثة م  خالل املادة 

 ...". نسيج م  جسف ميت إال بعف ثبوت املوت ثبوات يقينا تستحيل بعفه عودته للحياة

 منها: اشروط وقف اشرتط دهذه العملية

 بقرار صادر ع  جلنة أطباء ثالثية خمتصة. ثبوت الوفاة -

أن ال يكون ألعضاء اللجنة عالقة مباشرة بعملية زرع األعضاء أو األنسجة أو مبسؤولية  -
 املتلقني احملتملني.م  رعاية أي 

امليت  على إمكانية أخذ األعضاء م  األموات فيما بني املصريني إذا اان 9اما تنص املادة 
فاته بوصية موثقة أو مثبتة يف أي ورقة رمسية، أو أقر بذلك وفقا لإلجراءات قف أوصى بذلك قبل و 

 اليت حتفدها الالئحة التنفيذية دهذا القانون.
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 املتوفنيمن الفرع الثاين : رأي املشرع اجلزائري يف نقل األعضاء 

م  االستقطاع  37 -85املعفلة ابلقانون رقم  0-90م  القانون رقم  322تناولت املادة 

"ال جيوز انتزاع األنسجة واألعضاء م  األشخاص املتوفني قصف زرعها إال بعف : جثة املتوىف بقودها

م  هذا القانون  323اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة م  قبل اللجنة الطبية املنصوص عليها يف املادة 

أثناء حياته على قبوله ال جيوز االنتزاع إال بعف موافقة أحف أعضاء األسرة حسب  إذا مل يعرب املتوىفو 

األخ أو األخت أو الويل الشرعي  ،الرتتيب األويل: األب أو األم، الزوج أو الزوجة، االب  أو البنت

 .1"أسرهم إذا مل تك  للمتوىف

فهل القانون يتطلب  ، املوافقةغري أن املشرع اجلزائري مل يبني طبيعة هذا الرتتيب ابلنسبة إىل

تفرجا معينا يف املوافقة أم موافقة األاثرية إبقرار اتايب؟ وهذا اله م  شأنه أن يعيق عملية نقل 

األعضاء البشرية م  جثث املتوفني يف أحوال الضرورة، لذا فإنه إذا مل يك  الشخص املتوىف قف 

فإنه جيوز يف  ،320ر اتايب حسب املادة اعرتض حال حياته على اقتطاع أي عضو م  جسمه إبقرا

أحوال الضرورة مبوافقة أقرابئه املوجودي  يف املستشفي حال الوفاة احلصول على أحف األعضاء البشرية 

حسب املادة  2بعف التحقق م  الوفاة بصورة قاطعة 320و املادة  322ه حسب املادة تم  جث
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واذا موافقة اجمللس  ،4/ 327ها يف املادة وذلك حتت إشرا  اللجنة الطبية املشار إلي ،327

 .329قيات العلوم الطبية املشار إليه يف املادة ألخال 1الوطين

غري أنه جيوز انتزاع القرنية والكلية بفون »  :ما يلي على 322تنص الفقرة الرابعة م  املادة 

أو ممثليه  أبسرة املتوىفل يف الوقت املناسب املوافقة املشار إليها الفقرة أعاله إذا تعذر االتصا

اما ،  2«الشرعيني، أو اان التأخري يف أجل االنتزاع يؤدي إىل عفم صالحية العضو موضوع االنتزاع 

"إذا اقتضت احلالة الصحية االستعجالية للمستفيف  :نصت الفقرة اخلامسة م  نفس املادة على أنه

 م  هذا القانون. 327ملادة م  العضو اليت تعاينها اللجنة الطبية املنصوص عليها يف ا

نستنتج مما تقفم أن املشرع اجلزائري أجاز استئصال األعضاء م  اجلثة قصف زرعها ألشخاص 
منها احلصول على موافقة املتوىف السابقة أو موافقة أحف أفراد  ؛فر شروط معينةاأحياء، وذلك بتو 

 ،اإلشارة إىل مسألة حتفيف الوفاة أعاله، دون أن يغفل املشرع 323أسرته املشار إليهم يف املادة 
 وذلك ألن االنتزاع م  اجلثة غالبا ما يتعلق ابألعضاء املنفردة االقلب أو الكبف.
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  الفصل الثاين

 شروط نقل وزراعة األعضاء من املتوفني

يف جثته، فمن  عن إرادته حول التصرف قبل وفاته ابلتعبري أن يقوم الشخصهو األصل إن 
حىت ولو كانت إرادة أقاربه. ويف هذه  ،فعل ذلك وجب احرتام إرادته دون االعتداد أبي إرادة أخرى

فيكون قد أوصى جبثته أو بكامل أعضائه أو  ،احلالة يكون املريض قد أراح الطبيب ومن هم حوله
 .1أبي جزء منها قبل وفاته

ويرتك الطبيب يف  ،غري أنه غالبا ما ميوت الشخص دون أن حيدد كيفية التصرف يف جثته
 هم،حيصل على املوافقة ابالستئصال من من مثن أقارب املتوىف، و مفرتق طرق، فإما أن جيد تعاوان م

إذا ما   ،على موافقة أحد امليت دون احلصول ه، كما ميكن التصرف يف جثةئوإال مت افرتاض رضا
حكم عليه ابإلعدام، أو نتيجة إلحدى احلوادث  وية، أو خخصاهلكانت اجلثة تعود جملهول 

 املفاجئة.

الالزمة، قامت مسؤوليته  ما تصرف يف اجلثة دون توفر الشروط إذا الطبيبفإن  من هناو 
 املدنية واجلنائية.

ضى وصية تنتطرق يف األول للتصرف يف اجلثة مبق ؛مبحثنيسنتناول يف هذا الفصل  ،وعليه
 وصية.لتصرف بدون لويف املبحث الثاين 
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  صيةو التصرف يف اجلثة مبقتضى  :املبحث األول

اجلسد من األخياء  اعتربت أنو  ،لفظ الوصية تاستخدم التشريعات القانونية معظممن أن رغم على ال
وال يدخل ضمن دائرة التعامل املايل، فإن  ،م  التسليم املطلق أبن جسد اآلدمي ليس مبال ،اليت ميكن الوصية هبا

ألن الوصية ترد على األموال فقط ألهنا تصلح حمال للرتكة،  ؛غري دقيق بعض الفقه يرى استعمال هذه العبارة تعبريا
جسده هو حق  فحق اآلدمي على ،ال حقا ماليااال و مكوهنا ليست   ،التصرف يف اجلثة عن طريق الوصية فال جيوز
 الوصية جبسديف ومن مث ال جيوز التنازل عنه أو التصرف فيه، فهو ال ميلك جسده وأعضاؤه ، كما أن  ،هللا تعاىل
 .1وهذا منهي عنه ،ة بهل  ث   اإلنسان م  

إىل ما بعد  اجلثة مضاف إمكانية استعمال تعبري الوصية، ألن التصرف الوارد على فيما يرى البعض اآلخر
احلصول على األعضاء البشرية من األموات  هطريق املوت. وميكن تعريفها أبهنا العمل القانوين الذي ميكن عن

 .2ما بعد املوت إىلمضاف إذ هي تصرف  ،لزرعها يف األحياء

يسمح قانوان أن يكون الشخص » قائال: ("SAVATIER) "سافاتييه فقد كتب ،وأتكيدا لذلك
ذلك قانوان فيما بعد  ه بشكل مطلق، حبيث ميكنه فرضتجسمه حىت بعد املوت، وميكنه أن حيدد مصري جث سيد

 .«على أقاربه وعلى اجملتم  

خخص  لكل»على أن  5885مارس  00يف حكمها الصادر ذلك يف وتؤكد حمكمة النقض الفرنسية 
 .3اجتارخبهة  ما مل ينطو تصرفه على ،أن يتصرف يف جسده ابلطريقة اليت يتصرف هبا يف أمواله
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يتم  جيب أن ،صحيحا ومتوافقا م  النظام العام و اآلداب العامة تصرفالوحىت يكون هذا 
األعضاء. وحىت يتمكن  الشروط والقواعد اليت أرستها القوانني والتشريعات الوضعية املنظمة لنقلوفق 

متهيدا  ،العضو أو األعضاء املوصى هبا من استئصال اجلراح بعد أتكده من موت املوصي الطبيب
 لة قانونية.ءمسا ودون خوف من أية ،لزرعها يف جسد املستفيد

 )املطلب األول(، اجلثةيف  هذا املبحث خروط التصرف على ذلك سنتناول ابلدراسة يف
 .)املطلب الثاين( وأخكال التعبري عن إرادة املوصي

 ثةشروط التصرف يف اجل :املطلب األول
ملشروعية املتوفني يشرتط الفقهاء وأغلب التشريعات اليت تضمنت نقل األعضاء من جثث 

 ،قد أذن بذلك قبل وفاته واألنسجة، ضرورة أن يكون املتوىف ابجلثة واستئصال األعضاء منها املساس
التشريعات خكلية معينة إلبداء إرادة  وأن يكون كامل األهلية، عند كتابة الوصية. وتستلزم بعض

أو علمي، غري أن تشريعات أخرى مل تشرتط  عنها لغرض عالجي املتوىف ابلتصرف جبثته ابلتنازل
 . نقاط سنتطرق هلا على التوايل كلها   1إلرادةاخكلية خاصة للتعبري عن هذه 

 : الرضاء احلر املستنري الفرع األول
أو استعمال ل وفاته ابستئصال عضو من أعضائه جيب أن يصدر الرضاء من قبل املوصي قب

ابألعضاء والتربع هبا حال  وهنا يظهر الفرق الواضح بني الوصية 2علمية كالتشريح، يف أغراض جثته
كالتربع بكلية أو   ،عالجي وأبعضاء معينة فالتربع ابألعضاء حال احلياة ال يكون إال لغرضاحلياة، 

عن إرادة حرة غري معيبة بعيب من عيوب اإلرادة،   والوصية جيب أن تصدر ،زء من الكبد مثالجب
 سواء كانت مادية كالوعد مببلغ معني يتحصل عليه املريض أثناء حياته ،كاإلكراه مثال أو الضغوط
أو ضغوط أدبية  ، أو حيصل على هذا املبلغ ورثته بعد مماته،جثتهأعضائه أو  مقابل التنازل عن بعض

 .4موته أو احلصول على ميزة معينة مقابل تنازله عن أحد أعضائه بعد، 3الصاحل أحد أقاربه إليصاءاب
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األعضاء البشرية اجلمعية العاملية لزراعة  رئيس ،"الدكتور "فرانكدليمنكو قال ويف هذا الصدد
 :2002واألستاذ جبامعة هارفارد األمريكية خالل زايرته للقاهرة عام  منظمة الصحة العاملية، يف
جيب أن يتم التربع بطريقة اختيارية و دون إجبار من حي إىل حي أو بوصية أو مبوافقة أهل امليت "

 .1الذي ينقل أحد أعضائه إىل حي"

 : أهلية املوصي  الفرع الثاين

وهو على قيد احلياة  ،عن إرادته أن يعرب -مىت كان ابلغا عاقال- للشخصكثري من أجازت  
فمىت توافرت لدى  2عالجية أو علمية، أو أعضاء منها ألغراض جثتهابالستفادة من  ابلرتخيص

كما يتصرف يف أمواله، أما من مل يتوافر لديه  جثتهميكنه أن يتصرف يف  ،اإليصاءالشخص أهلية 
املشرع الفرنسي ذا سنتطرق ملوقف ل. 3كاجملنون أو الصيب فال يعتد ابلوصية الصادرة منه  اإليصاءأهلية 

 مث موقف الشريعة اإلسالمية من الوصية على التوايل. ،ذا املشرع املصريكو 

 ابجلثة اإليصاءأوال: موقف املشرع الفرنسي من 

 نقلب املتعلق 5122لسنة  5585انون الفرنسي رقم يف فقرهتا الثانية من الق 2املادة نصت 
أمواله، فال جيوز استئصال  غري مأذون له إبدارة اقاصر  إذا كان املتوىف" :وزرع األعضاء البشرية على أنه

واخرتط أن يتم ذلك كتابة وفق  ،القانوين" إال بعد احلصول على إذن من ممثله جثتهأعضاء من 
 4 1978.- 00 – 05املؤرخ يف  105املرسوم رقم 

 الشأن، خاصة يف هذا فال يوجد أي نصوص ،أما إذا كان القاصر مأذوان له إبدارة أمواله
الشخص البالغ، فطبقا  سنة ال يتمت  حبماية كاليت يتمت  هبا 52ذلك أن القاصر البالغ من العمر 

                                                             

 .222، ص مرج  سابقالشيخلي،  -  1

 .011، ص مرج  سابقافتكار مهيوب،  -  2

 .208، ص مرج  سابقأمحد خوقي أبو خطوة،  -  3

 .118، ص مرج  سابقمعاخو خلضر،  -  4



 شروط نقل وزراعة األعضاء من املتوفني            الفصل الثاين :                    
 

 
52 

سنة  52فإنه ال جيوز أبي حال للقاصر أقل من  ،من القانون املدين الفرنسي 100لنص املادة 
 صرف يف جثته أو أجزاء منها ملعهد علمي أو مستشفى.الت

 من 101سنة فله طبقا للفقرة األوىل من املادة  52أما إذا كان سن القاصر أكثر من 
وهلذا  ،بنصف األموال اليت يسمح هبا القانون للبالغ ابلتصرف فيها اإليصاءالقانون املذكور احلق يف 

 تتعلق ابلتصرف يف سنة إذا كانت 52يرى البعض أنه من املمكن احرتام وصية القاصر ألكثر من 
 .1عضو من أعضاء جسمه بعد الوفاة

األعضاء  يتضح أن القانون الفرنسي قد أعطى لألطباء حرية كاملة يف استئصال ،ومما تقدم
فيكفي  ،موافقة أسرهم حصول على إذن أودون حاجة لل ،من جثث القصر املأذون هلم إبدارة أمواهلم

جلراح وفاته حىت ميكن للطبيب ا عدم اعرتاض القاصر حال حياته على استئصال عضو من جثته بعد
 .2إجراء مثل هذا االستئصال

 ألغراض هذا الوض ، وطالب بضرورة التمييز بني استئصال األعضاء وقد انتقد البعض
على  أنه ينبغي احلصولو ، 3الختالف اهلدف يف احلالتنيعلمية،  عالجية وبني استئصاهلا ألغراض

جراء إل اموافقة القاصر أثناء حياته الستئصال أعضاء من جثته، وجيب أن يعترب صمت القاصر رفض
مثل هذه العمليات، وال يعين عدم اعرتاضه قبوال ابلتنازل عن جثته أو أجزاء منها، وهلذا جيب على 

 .4بل القيام أبي استئصال ألعضائهقاصر قاألقل استشارة أسرة ال

املستفيد من  عدمي األهلية )البالغ لذا جيب أن خيض  االقتطاع الذي يتم من جثة قاصر أو
يث نصت املادة الثانية من ، ح 5الشرعي هجل الزرع ملوافقة ممثلأحد إجراءات احلماية القانونية( من أ
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وكان من أجل  ،قاصر أو عدمي األهلية " إذا تعلق االقتطاع جبثة :على أنه "GAILLAVET"قانون 
 ."ممثله الشرعي ه إال بعد احلصول على موافقةؤ فال ميكن إجرا ،الزرع

 5128- مارس 05املؤرخ يف  28 -105من املرسوم التطبيقي رقم  55وأوجبت املادة 
املؤسسات الصحية  الغاية يف كلإعطاء املوافقة بشكل كتايب يتم تسجيلها يف سجل موجود هلذه 

 املرخصة مبمارسة اقتطاع األعضاء.

  ابجلثة اإليصاء نموقف املشرع املصري ماثنيا: 

نص حيث ، أن يكون املوصي كامل األهليةلى ضرورة تشريعات العربية عال أغلباتفقت 
للحصول على يشرتط  » :على أنه 5111 - 221املشرع املصري يف املادة الثالثة من القانون رقم 

بينما  ،«هم کاملوا األهلية كتايب و  عيون األحياء الذين يوصون هبا ضرورة احلصول منهم على إقرار
" إذا كان الشخص قاصرا أو انقص  :يف املادة الثانية منه على أنه 5122-500نص القانون رقم 

املصري يسمح للقاصر أن املشرع من هذا فيتضح  ،فيلزم احلصول من وليه على إقرار كتايب" ،أهلية
، لكن تلك الوصية ال تكون انفدة إال إذا أقرها الويل، مما يدل على أن املشرع املصري  ثتهجب إليصاءاب

 .1هبا " إىل الويل اإليصاءلقاصر " مل مينح حق التصرف يف جثة ا

ألن موافقته ،  على جبثة القاصر دون احلصول اإليصاءغري أن بعض الفقه يرى أنه ميكن للويل 
خطورة على حياة   ال تشكل أي هتديد أومثالوصية تصرف مضاف إىل ما بعد املوت، و من 

 .2وحتقق مصلحة إنسانية جديرة ابلرعاية ،القاصر
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  ابجلثة اإليصاءموقف الشريعة اإلسالمية من : اثلثا

كون اجلثة ليست ماال أو حقا   ،يرى بعض الفقهاء عدم جواز الوصية ابلتصرف يف جسد املتوفی
جانب من الفقه  بينما يرى؛ وأن اإلنسان ال ميلك جسده وأعضاء ،ماليا ميكن أن يدخل يف تركة املتوىف

االنتفاع يف حالة ما إذا توافرت خروط الضرورة دون  أو ،االنتفاع جبسد امليت يف التداويجواز املعاصر 
ك أعضاءه، وذلك ألن مصلحة احلي مقدمة على مصلحة ال ميل كونهل ،حاجة للحصول على إذن امليت

 .1األخد يزال ابلضرر األخف امليت، وألن الضرر
يف ذلك إىل  حال حياته، واستندوا لفقه، إىل جواز الوصية من املتوىفذهب جانب آخر من ا

". وقد وفاته أو بعد يلقيام بفعل خيء حال حياة املوصل" العهد إىل الغري  :التعريف اللغوي للوصية أبهنا
خروطا هي: أن تكون الوصية ابألعضاء صادرة عن إنسان ابلغ، عاقل، خمتار، رخيد مدرك، لذلك وضعوا 

 .2عن وعي اتم مبا هو مقدم عليهو 
ال يعتد ابإلذن الصادر من املكره أو اجملنون ومن يف حكمهما، فيلزم موافقة الويل على  من مثو 

ق الضرر به، ولرتجيح و لعدم حل وذلك ،ويرى البعض جواز إيصاء الصيب املميز أبعضائه بعد وفاته .3النفس
 مصلحة احلي على امليت.

  أشكال التعبري عن إرادة املتوىف :املطلب الثاين

اختلفت التشريعات الوضعية يف خكل التعبري عن إرادة املتوىف، فمنها من اخرتط إفراغ هذا 
 .4عادية أو مبجرد التعبري الشفهي أمام خاهدين بوثيقة ىومنها من اكتف ،رمسيالتعبري يف خكل 

 يال يعتد أب وعندئذ ،ضفر لوقد تكون اب ،تهثمن ج طاعاالستقالشخص ول بقبتكون  دوالوصية ق
 .5احرتاما إلرادته اليت عرب عنها يف حياته ،قف قد تصدر من ورثتهامو 
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 يف حالة القبولالفرع األول: طرق التعبري عن اإلرادة 

الشخص ابالنتفاع  أو عن طريق بطاقة التربع، فمىت أوصی ،عن اإلرادة إما ابلوصية يتم التعبري
 .وجب احرتام إرادته هاته ،أبعضائه بعد وفاته

 التشريعات الغربية عن القبول، لذا سنتطرق ملوقف يف كيفية التعبري 1وقد اختلفت التشريعات
 العربية. التشريعات مث ملوقف ،من ذلك

 يف التشريعات الغربية : التعبري عن اإلرادة ابلوصيةأوال 

 املشرع الفرنسي: موقف – 1

حال حياته،  قد أوصى بذلك خريطة أن يكون املتوىف ،مسح املشرع الفرنسي ابستئصال قرنية العني
أنواع من الوصية  ةبني ثالث وقد ميز املشرع الفرنسي .5111 جويلية 2ا أورده القانون الصادر يف وذلك م

  :هي

 .أمام املوثق حبضور خاهدين: الوصية العامة -

 الوصية املكتوبة: يكتبها املوصي خبط يده ويوقعها ويودعها لدى منفذ الوصية. -

 .الوصية السرية: وتسلم مغلقة وخمتومة من املوصي إىل املوثق -

قانونني يتعلقان  اوقد استلهم من هذا املبدأ مشروع 2غالبا ما خيتار املوصي الوصية املكتوبة،و 
 نفسه أو من عائلته. املتوىف ابحلصول على األعضاء خرط توفر املوافقة املسبقة ابالقتطاع من طرف

 حيث ،حد هذين املشروعنيأ 5122كانون األول   51بتاريخ " Gerbaud "و خكل اقرتاح 
آخرين  أخخاص "ال ميكن اقتطاع األعضاء من أجل زرعها عند :يف املادة الرابعة، منه على أنه نص

                                                             

 .108، ص مرج  سابقمعاخو خلضر،  -  1
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منظمة أو هيئة أو مؤسسة  إال استنادا إلبراز قرار كتايب من قبل املتربع استنادا لوصية أو تربع إىل
 افقة كتابية من كافة ورثة املتوىفمبوجب مو  القرار هبا مبرسوم. و ميكن أن يؤخذ نفس صحية معرتف

 ".الشرعيني

 فنص إال على موافقة املتوىف فقط ، 5121ماي 55بتاريخ " Bizet " ينص مشروع بينما مل
التعبري عن إرادة املتربع  ويتم ،يف املادة األوىل على أن التربع ابألعضاء قبل أو بعد الوفاة إرادي وجماين

 .1قانون املدين"من ال 5005ىل إ 122عليها ابملواد  بوصية حسب األخكال املنصوص
 املشرع االجنليزيموقف  - 2

منه على  فقد نصت املادة األوىل 5125جويلية لسنة  22أما القانون اإلجنليزي الصادر يف 
تعليمية أو حبثية بناء على  أن يتم احلصول على جسد املتوفی كله أو أعضاء منه ألغراض عالجية أو

فهية يف مرضه األخري أمام الش موافقته الكتابية يف أي وقت حال حياته ، أو بناء على موافقته
بعد موته سببا العتقاد أبنه عدل عن  خاهدين أو أكثر، ما مل يقدم من له احلق يف حيازة جثته

ال يرفضون فكرة  من الناس %10تشري إىل أن  كما أن الدراسات اليت أجريت يف بريطانيا  2موافقته".
 3يف قائمة املتربعني. لكن قلة منهم تسجل التربع أبعضاء أجسامهم يف حالة وفاهتم

 يف التشريعات العربية التعبري عن اإلرادة ابلوصية اثنيا:
 شرع املصريموقف امل - 1

القاهرة  اليت نظمتها كلية احلقوق جبامعة ،لقد أوصت ندوة األساليب الطبية للقانون اجلنائي
صحيحة صدرت  م أبنه ال جيوز نقل عضو من جثة ميت إال بناء على وصية5110يف خهر نوفمرب 

أو أن يسجل امسه يف  ،وفاته عنه قبل وفاته، أو بناء على رضا صحيح من زوجه ومجي  أبنائه بعد
 .4حصول الوفاة فور جثتهسجل رمسي يعد ضماان لنقل العضو من 

                                                             

 .210، ص 5111، بريوت، هأمحد عبد الدامي، أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوين، رسالة دكتورا -  1

 . 525، ص مرج  سابقعبد اللطيف عبد العال،  -  2

 .10، ص 2055، 5األعضاء، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط ايهاب مصطفى عبد الغين، الوجيز يف نقل وزراعة  -  3

 .582، ص مرج  سابقبلحاج العريب،  -  4
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الثانية،  بتنظيم بنك العيون يف مادته اخلاص 5122لسنة  500تطلب القانون املصري رقم 
ية، ها يدل على عدم كفاية الوصية الشفممضرورة كتابة الوصية الصادرة من املوصني كاملي األهلية، 

 .1و حبضور خهودول

 موقف املشرع اجلزائري - 2

ال جيوز انتزاع األنسجة » :على أنه محاية الصحة وترقيتها من قانون 5فقرة  521املادة نصت 
قصد زرعها، إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة من قبل اللجنة الطبية املتوفني  واألعضاء من األخخاص

الوزير املكلف  وحسب املقاييس العلمية اليت حيددها ،من هذا القانون 522املنصوص عليها يف املادة 
 .2أثناء حياته على قبوله لذلك ىفويف هذه احلالة جيوز االنتزاع إذا عرب املتو «. ابلصحة العمومية 

من املتويف  خرط الكتابة الذي كان يتطلبه ىرع بتعديله هلذه املادة قد ألغجتدر اإلخارة إىل أن املشو 
اجلثة، ألن املشرع اجلزائري ويف  ويعترب هذا اإلجراء تسهيال إلجراءات التنازل عن األعضاء من ،حال حياته

أثناء حياته على قبوله التربع  تعبري املتوىف االنتزاع مبجرد أعاله أخار إىل جواز 521الفقرة الثانية من املادة 
، وبكل ما من خأنه فإن هذا الرضا يكون بكل الوسائل، كالكتابة أو اإلخارة ومن مث .بعضو من أعضائه
 وقد يكون التعبري عن ذلك ضمنا.التعبري عن إرادته، 

رغم اعتباره وسيلة  ،ن اخرتاط الشكل الكتايب يشوبه الكثري من العيوبأبويف األخري ميكن القول 
من النادر أن  قانونية تؤمن الوض  القانوين للطبيب أو اجلراح املكلف إبجراء عمليات نقل وزراعة األعضاء.

، إال إذا كان بعد وفاته جثتهيفكر إنسان يتمت  بصحة جيدة يف إعطاء إذن ابستئصال أعضاء من 
 .3اإلنساين دافعه احلقيقي هو التضامن

                                                             

 .010، ص مرج  سابقافتكار مهيوب،  -  1

 .5ف  521قانون محاية الصحة وترقيتها، املادة  -  2

 .151، ص مرج  سابقمعاخو خلضر،  -  3
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 يف حالة ابحلصول على إذن املصاب لدى وصوله املستشفى ابالستئصال منهكما أن القول 
وقاتال  ،غري إنساين يعد عمالنه كان يف حالة تسمح له ابلتعبري عن إرادته، أوفاته وهذا م  افرتاض 

 .صاب يف خروجه من املستشفي معاىفألمل امل

  التعبري عن اإلرادة عن طريق بطاقة التربعا: لثاث

بدأ ، ةفاو منه بعد الئصال يف حياته ابالستالشخص  على احلصول على رضا اإلصرارأمام  
، فاقرتح التفكري يف إجياد طريقة سهلة للوقوف على نوع التصرف الذي يتخذ حيال جثة املتوىف

تثبت قبوله أو رفضه  ،البعض أن حيمل كل خخص بطاقة أو وثيقة م  أوراقه الشخصية بصفة دائمة
تعد  من مثو  ،االستئصال منه بعد الوفاة، م  تعيني العضو أو األعضاء املسموح ابستقطاعها من جثته

 .1بات مسبقة إلرادة الشخص املتوىفوثيقة إث

البلجيكي  وكذا القانون ،بذلك مشروع القانون املوحد ابلوالايت املتحدة األمريكية أخذوقد 
يف هذه البطاقة موافقته على يبدي حيث يستطي  الشخص أن  ،5121 –يناير  - 51الصادر يف 

 التصرف يف جثته يف حالة تعرضه حلادث مميت.

بطاقة التعريف،  خانة معينة على على ختصيص 5121مشروع القانون األملاين لسنة  كما نص
وكل هذا لتفادي  ،)املتوفی( ن جثة املعين. حيث يدل على رفض االستئصال مWيدون عليها حرف.

 .2املناقشات الصعبة م  أفراد األسرة

املؤرخ يف  522 52من املرسوم التنفيذي رقم  5فقرة  1أما املشرع اجلزائري فقد أخار يف املادة 
املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع األعضاء وتنظيمها وسريها لتسجيل املرضى يف  2050 -01-01

 انطالقا من ،القائمة الوطنية احملددة هلذا الغرض ضمن انتظار انتزاع وزرع األعضاء واألنسجة واخلالاي
 يف الفقرة الثانية بنفس املادة إىل ضمان تسيري  ونص ستشفائية.اال جمموعة املعطيات

                                                             

 .521، ص مرج  سابقعبد اللطيف عبد العال،  -  1

 .152، ص مرج  سابقمعاخو خلضر،  -  2
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 انتزاع األعضاء واألنسجة واخلالاي، بينما أخار يف الفقرة السجالت الوطنية لقبول ورفض
مما  ،املاحنني واملستقبلني لألعضاء واألنسجة واخلالاي البشرية ألغراض التربع الثالثة لتسيري بطاقيات

 الطمأنينة ابلنسبة للمتربع أو املريض على حدمن وضمان نوع  ،ساهم يف توفري احلماية لطريف العملية
 .1السواء

   : طرق التعبري عن اإلرادة يف حالة الرفضالثاين الفرع

 ألغراض ثتهجب قبل الوفاة على استئصال عضو من أعضائه أو االنتفاع الشخص ما اعرتض إذا
إجراءات معينة حددهتا  عنها وفق خرط التعبري ،فإن هذه اإلرادة البد أن حترتم ،طبية أو علمية

 .2غربية أو عربية ،القوانني

إظهار  م من أجلهثثالرافضني للمساس جب لألخخاص كامل احلريةلقد أعطى املشرع الفرنسي  
 التعبري عن الرفض حرية 5128مارس  05من مرسوم  8رفضهم والتعبري عنه، حيث منحتهم املادة 

أو أي خخص كان قد حصل  اليت ميكن أن متتد لتشمل خهادة األبوين أو األقارب وبكل الوسائل
هو ما أكدته املادة ، و 3بعد موته ثتهملساس جبامبا يفيد رفضه  ،على تصريح أو وثيقة من املتوىف

 2004 – 800 . قمر من قانون الصحة العامة الفرنسي  5- 5202

  التشريعات العربية اثنيا: موقف

بشكل كتايب  النقل من اجلثة لىع يف مادته السابعة أن يتم االعرتاض القانون القطري اخرتط
يف  السادسة واملشرع الكوييت يف املادة لية، فيما تطلب املشرع اإلمارايتأو خهادة خاهدين كاملي األه

أما املشرع املغريب .4خاهدان کامال األهلية مبقرر كتايب خهد عليه املادة اخلامسة، أن يتم االعرتاض
يقدم لرئيس احملكمة املختصة التاب  هلا حمل إقامته،  أن يتم التعبري عن الرفض بواسطة تصريح 51فتطلب يف املادة 

 ل التصريح لدى كتابة يسج مث أو القاضي املعني هلذا الغرض،
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مجي  املستشفيات املختصة أبخذ األعضاء من  ، مث تقوم احملكمة بتوجيه هذا التصريح إىلضبط احملكمة
هبذا الغرض. و يف حالة دخول املريض للمستشفى قصد العالج ومل  األموات حىت يتم تسجيله يف سجل خاص

خصيصا  فإن له أن يعرب للمدير أو للطبيب املعني هلذا الغرضرفضه وفقا لإلجراءات السابقة،  يكن قد عرب عن
وعلى هذا األخري أن يضمن هذا التصريح يف السجل املعد لذلك، ويبلغ هذا التصريح املذكور إىل  ،لكذعن 

من القانون  58املادة  وهذا طبقا لنص ،االستشفائية األطباء املسؤولني عن عمليات أخذ األعضاء يف املؤسسة
 .1املغريب

السجل  مبجرد الرجوع إىل يبدو أن هذا األجراء قد سهل من مهمة الطبيب يف معرفة إرادة املتوىف
االعتماد على أسلوب آخر للتعبري عن  املخصص لذلك، ويعترب وسيلة لإلثبات يف حالة حدوث نزاع، وأنه قد يتم

ضد التربع االجتماعي أو بطاقة خاصة يشار فيها إىل " م  أو  الرفض، وذلك بوض  عالمة على بطاقة الضمان
إليها يف احلاالت اليت يتعذر فيها للشخص التعبري عن إرادته ، كحاالت  وهذا للرجوع ،ابألعضاء "

 .2الفجائي احلوادث أو املوت
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  املبحث الثاين

 بدون وصية  ثةالتصرف يف اجل
 يعرب املتوىف عمليات نقل وزراعة األعضاء إىل أنه إذا ملذهبت غالبية التشريعات اليت نظمت 

النقل بعد احلصول على  فإنه جيوز هذا ،عضو أو أكثر من جثته عن إرادته أثناء حياته بشأن نقل
حق األقارب  واملتعلقة أبساس ،اليت تفرض ذاهتاتلزم هذه احلالة بيان بعض املسائل ، وتسهموافقة أقارب

، على أن يتم (املطلب األول)عنها  أو طرق التعبري وافقتهم ابالستئصال،الذين هلم حق إبداء م
حكم  ذأو نتيجة تنفي ،أو كانت الوفاة نتيجة حوادث سري ،جمهول اهلوية حالة كون املتوىف التطرق إىل

 .(الثاين املطلب)إلعدام اب

 حق األقارب يف التصرف جبثة املتوىف :املطلب األول

حبيث ينشأ هذا  ،القرابة اليت تربط امليت أبفراد أسرتهروابط الدم و  هذا احلق أساسه ضمنجيد 
حق إن ف من مثو  ،احلق منذ حلظة الوفاة، أما قبل ذلك فيكون احلق ابلتصرف ابجلثة للشخص نفسه

جذوره يف صلة الدم والقرابة  منا هو حق معنوي جيدإو  ،حق ملكية جثة أحد أفرادها ليس يفاألسرة 
بل لألقارب الذين تربطهم  ،يكون ابلضرورة هذا احلق للورثة لذلك ال، 1فراد األسرةاليت تربط مجي  أ

طرق التعبري بيان و  ،جب حتديد األقارب الذين هلم حق إبداء املوافقة أو الرفضو  ومن هنا صلة الدم.
 الفرعني املواليني. عن هذه املوافقة يف

 رب املعنيني ابملوافقة أو الرفض االفرع األول: األق

حالة عدم  يفلغرض علمي ابالستقطاع من أجل العالج، أو  املتوىفة ثن التصرف يف جإ
االستقطاع من عدمه من  يف رأيالإبداء  ماملخول هل 2يتطلب منا حتديد فئة األقاربيصاء ابجلثة، اإل

 جثة فقيدهم.

                                                             

1  - HAKEM (Ahmed Reda), la mort aspects medico-légaux, thèse, doctorat, en 
sciences médicles, oran, 1987. P. 120. 
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 ترج  إىل كون احلصول على موافقة مجي  األقارب أمرا صعبا منهذه وضرورة التحديد 
وجودهم يف  الحتمال ،الناحية العملية، ألنه يصعب االتصال ضمن فرتة قصرية بكافة أعضاء األسرة

يتطلب سرعة معينة يف  والتأكد من مواقفهم، ابإلضافة إىل أن االستئصال من اجلثة ،أماكن متفرقة
ظمة هلذه نقل األعضاء منها مبجرد حدوث الوفاة لزرعها يف جسم املريض، غري أن التشريعات املن

ويف ترتيبهم على النحو الذي سنتطرق إليه من خالل  ،املسألة قد اختلفت يف حتديد درجة األقارب
 القانونويليها موقف  ،العربية القوانني مث موقف ،معرفة موقف التشريعات الغربية من هذه املسألة

 .1اإلسالمية وكذا الشريعة ،اجلزائري

 ربية غني ال: موقف القوانأوال

من الوفاة، فمند  األصل أن حق األقارب يف التصرف يف جثة املتوىف ال ينشأ إال بعد التحقق التام
إال أن بعض  ؛عضو من جثة املتوىف على استئصال حلظة الوفاة يكون لألسرة احلق يف املوافقة أو االعرتاض

وفاة الشخص حمتمة، وهذا ما  الوفاة مباخرة إذا كانت التشريعات تتطلب احلصول على موافقة األسرة قبل
لى ضرورة عحيث نصت  "ONATORIO "فقرهتا األوىل من قانون  أخارت إليه املادة اخلامسة يف

 نه غريأو  ،على وخك الوفاة األسرة ابالستئصال عندما يقرر الفريق الطيب أن الشخص احلصول على رضا
 .2ء موافقة صرحية هبذا االستئصالقادر على إعطا

 FT JI UNIFORME ANATOMICAL "قانون األمريكي املوحدأما مشروع ال
ACT"  مسح لألقارب ابلتصرف يف جثة قريبهم يف اللحظة اليت يكون فيها املريض على وخك الوفاة فقد

قبل  مبعنی مباخرة"، IMMEDIATELY BEFORE DEATH"فقد وردت عبارة 
استخدام أجهزة اإلنعاش  وإن كان ميتا موات حقيقيا رغم متتعه حبياة عضوية بفضل ،هذا الشخص. 3وفاةال

حلظة وفاته قانوان  ذفمن ،الرمسية لوفاته إال أنه ال يعترب ميتا قانوان إال ابختاذ اإلجراءات ،االصطناعي
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وذلك  ،1وإجراء االستئصال فورا ،اإلنعاش االصطناعي على موافقة أسرته بوقف أجهزة ميكن احلصول
ملا يتطلبه جناح هذه العمليات من سرعة يف استئصال العضو من جثة امليت مباخرة بعد وفاته ابلنظر 

 بوقت قصري.

 موقف القوانني العربية : اثنيا

لى انتقال عالعربية اخلاصة بزرع األعضاء البشرية نني ص القواتن  الكوييت القانونموقف -1
،  2ل وفاته كيفية التصرف يف جثتهإذا مل يبني هذا األخري قب املتوىفحق التصرف يف اجلثة إىل أقارب 

وذلك يف  ،الثانية كالقانون الكوييت الذي حصر األقارب الذين هلم املوافقة على النقل حىت الدرجة
حيث نصت على ما يلي: "  املتعلق بزراعة األعضاء، 5182لسنة  11من املرسوم رقم  1املادة 

األهلية حىت وفاته من أقرب أقرابئه کاملي  ن جثة متوفی مبوافقة من وجد حالجيوز نقل األعضاء م
 واحدة وجب موافقة غالبيتهم ". ، فإذا تعدد األقارب يف مرتبةالدرجة الثانية

  اجلزائري قانونموقف ال -2

أثناء  إذا مل يعرب املتوىف"على ما يلي: 0فقرة  521يف املادة نص قانون الصحة اجلزائري 
ال جيوز االنتزاع إال بعد موافقة أحد أفراد األسرة حسب الرتتيب األوىل التايل: األب أو األم،  ،حياته

 ...." 3أسرة الويل الشرعي إذا مل تكن للمتوىف أو ،األخ أو األخت ،االبن أو البنت ،الزوج أو الزوجة

جل أ موافقة أفراد األسرة منيتضح من هذه الفقرة أن املشرع اجلزائري اخرتط احلصول على و 
م  اإلخارة إىل ، 4رتتيب األويل املشار إليه أعالهإجراء عمليات استئصال األعضاء من اجلثة حسب ال

هبدف زرعها إذا األنسجة واألعضاء  من قانون محاية الصحة على من  انتزاع 521أنه نص يف املادة 
 قة على االنتزاع ... ".املواف قبل وفاته كتابيا عن عدم عرب الشخص املتوىف
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للجنة  من نفس القانون أمر تقرير ضرورة االنتزاع والزرع 522يف املادة اجلزائري وأوكل املشرع 
سرة أم   ويف هذه احلالة على الطبيب أن يتعامل برفق ،طبية خاصة داخل اهليكل االستشفائي

 .1لكن مصلحة املريض تتطلب ذلك ،داداملتوىف، وأن يبني هلم أنه يعرف أهنم يف مرحلة ح

البطاقات  مضاءإو  إجراء نقل األعضاء إال إذا مت مألواجلدير ابلذكر أنه ال ميكن أن يتم 
 وهي: 522الثالث من طرف أطباء اللجنة الطبية املنصوص عليها يف املادة  2 اإلدارية

 .حمضر إثبات الوفاة - 5

 .ملمثل الشرعيا - 2

 .يلالو  – 0

 الشريعة اإلسالمية: موقف اثلثا

قُِتَل َمظ ُلوًما  َوَمن   "اىل: جعل الشارع لألولياء احلق يف القصاص أو العفو يف حالة القتل العمد لقوله تع
ِرف  يف ال َقت ِل ِإنَُّه َكاَن َمن ُصورًا القصاص أو املصاحلة على وهلم أيضا حق ، 3" فَ َقد  َجَعل َنا ِلَوِليِ ِه ُسل طَاًًن َفاَل ُيس 

ٌء ف ات ِب اٌع اِبل م ع ر وِف و أ د اٌء ِإل ي ِه " :تعاىل لقوله ،الدية أو العفو ف م ن  ع ِفي  ل ه  ِمن  أ ِخيِه خ ي 
س ان    .4"إبِِح 
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راد إهانة أ وبناء على هذا احلق الشرعي الثابت لألولياء يف أمواهتم، فإنه جيوز هلم دف  من
 .أو اإلتالف أو غريهعليها ابلقط  جثث أمواهتم، أو االعتداء 

من امليت إىل احلي إال بعد  إذا مل يعرب املتوىف يف أثناء حياته، فإنه ال جيوز خرعا نقل األعضاء
أساسيا ملشروعية عمليات االستقطاع من  امليت، فاحلصول على موافقة األسرة يعد خرطا أهلموافقة 
على استئصال عضو من جثة  االعرتاض املوافقة أو فمنذ حلظة الوفاة يكون لألسرة احلق يف ،اجلثة
وعلى االحرتام األديب  ،اعتداء صارخ على حقوق األسرة املعنوية واالعتداء على هذا احلق هو ،املتوىف

 الواجب حنو ميتهم.

يف كتابه فقه  كما أن يف ذلك رعاية حلرمة امليت وكرامته، ويف هذا يقول الدكتور بكر أبو زيد
ألن اجلثة كما  ،لألقارب وهذا احلق يكون كذلك، يف حياته وإذن ورثته يشرط إذن امليت" :النوازل

التعامل وليست من عناصر الرتكة،  متت اإلخارة إليه سابقا وإن كانت خيئا فهي ال تدخل يف دائرة
 .1جيد أساسه يف صلة الدم اليت تربط أفراد األسرة وابلتايل يعترب حق األسرة على اجلثة حقا معنواي

الضرورية يف عمليات نقل وزرع األعضاء من اجلثة، ذلك أن  وافقة األقارب من األمورواخرتاط م
 و هذا ما أكدته أغلبية التشريعات. ،هبا املساس للجثة حرمة ال جيوز

املتوىف على  يتضح لنا أن هناك من التشريعات اليت اخرتطت موافقة مجي  أقارب ،ومما تقدم

بينما  ،مريكيةقطاع أي عضو منه، ومنها الوالايت املتحدة األاست ال جيوزفاالستئصال من اجلثة، 

أهنا مصطلحات  اجتهت دول أخرى إىل اخرتاط ضرورة موافقة عائلة املتوىف أو أقاربه أو أسرته رغم

التشريعات كالقطري والكوييت اليت  يف الرتتيب والدرجات، وميكن القول أن بعض واسعة م  اختالف

لوال  2املتواجدين أثناء حالة الوفاة أجدر ابلتأييد، اكتفت مبوافقة أقرب األقاربو  ،مل تشرتط ترتيبا معينا

وهو ذات املشكل الذي يطرح ابلنسبة للتشريعات اليت  ،تعددهم أنه يصعب املفاضلة بينهم يف حالة
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م خاصة إذا كان هل ،حلقوق البعض اآلخر احالة التعدد، إال أن فيه سلب اخرتطت موافقة الغالبية يف

 رأي خمالف.

ين ذولكن ما أخذت به بعض القوانني كالقانون اجلزائري، يف حصر و ترتيب معني لألقارب ال

من  عملية احلصول على املوافقة أو الرفض األوىل ابلتأييد، كونه يسهل وه هلم حق املوافقة أو الرفض

 اآلراء بني أفرادوالتقارب يف  القانون، ومن  االختالف حمددين على سبيل احلصر بنص أخخاص

 .1العائلة الواحدة

 الفرع الثاين: أشكال تعبري األقارب عن موافقتهم

نتطرق إليهما على التوايل مث نتطرق ملوقف  ،إىل اجتاهني انقسمت القوانني حول هذا املوضوع

 .املشرع اجلزائري

 القوانني املقارنة موقف : أوال

 يتطلب افرتاض واآلخر ،أحدمها يتطلب املوافقة الصرحية ؛إىل اجتاهنيانقسمت القوانني 

 املوافقة.

 املوافقة الصرحية اشرتاط : الجتاه األولا
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استئصال  ألجلأصحاب هذا االجتاه ضرورة احلصول على املوافقة الصرحية من األقارب  يشرتط

ذلك ما نصت عليه املادة و  ،فبدون هذه املوافقة ال ميكن املساس ابجلثة ،األعضاء من جثة ميتهم

على وجوب  1اليت نصت ،5182عام لاخلامسة من مشروع القانون العريب املوحد لنقل األعضاء 

على أن تكون تلك القرابة حىت  ،املراد استئصال عضو جسدي منه لمتوىفتوافر موافقة أقرب األقرابء ل

 .2الدرجة الثانية "

يف  املختص موافقة األقارب كتابة، وأن يوق  املوظفوقد اخرتط القانون الكوييت احلصول على 
القطري ابإلضافة إىل خرط  كما اخرتط القانون مركز نقل األعضاء على موافقتهم الكتابية كشاهد،

ويالحظ أن هذا االجتاه يثري بعض  .الكتابة أن يشهد على اإلقرار الكتايب خاهدان کامال األهلية
 الصعوابت منها:

وهذا  املوافقة الصرحية من األقارب الستئصال األعضاء حيتاج إىل وقت،إن احلصول على  -
 يتعارض م  تقنية نقل األعضاء اليت حتتاج إىل السرعة يف االستئصال والزرع. 

فلحظات  صعوبة احلصول على موافقة األقارب الذين غالبا ما يكونون متأثرين بوفاة قريبهم، -
متلؤه مشاعر  خصخ يكون الرفض الصادر عن مثمن الوفاة أخد اللحظات أملا يف حياهتم، و 

 .3احلزن بسبب وفاة قريب له غري حر بدرجة كافية لتقييم املوقف

  االجتاه الثاين: املوافقة املفرتضة
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 إن اخرتاط احلصول على موافقة األقارب يشكل عقبة يف سبيل االستفادة من استخدام
احلصول على  الطبيب ال يستطي  املساس ابجلثة إال بعدأعضاء جثث املوتى لألغراض العالجية، ألن 

أن للطبيب حق مباخرة  ظهر هذا االجتاه الذي يقوم على من هناو  ،بعد وفاته موافقة أقارب املتوىف
فاألصل إذن هو الرضاء حىت  ،املتوىف االستئصال من اجلثة ما دام مل يصله أي اعرتاض من أقارب

 أقاربه بعد وفاته. يت قبل وفاته أوأي ثبوت اعرتاض امل ،يثبت العكس

أنه يفرتض وجود اإلذن ابألخذ من قبل  5121عام  "بريوجيا"وقد جاء يف توصيات مؤمتر 
أثناء حياته أو كان  ز أخذ عضو من جثة إذا كان املتوىفو م  ذلك ال جيو  ،املتوىف أو من قبل أقرابئه

 .1أفراد عائلته قد منعوا ذلك بتصريح كتايب

الفرنسي  بعض العائالت إعطاء املوافقة على االستئصال، جعل املشرع عقبة رفضولتفادي 
على موافقة األسرة،  وليس ضرورة احلصول ،أثناء حياته د هو صدور اعرتاض صريح من املتوىفالقي

، 2التقليل من قيمة اجلثة وليس ،فيبدو أن اهلدف من ذلك هو احلصول على مزيد من األعضاء
 ،أعضاء من جثة أحد أفرادها استئصالعلى اجلديد ال يعول على موافقة األسرة  فالقانون الفرنسي

 .البشرية نسانية ومسايرة لتقدم عمليات نقل وزرع األعضاءإالعتبارات 

غري أن بعض الفقه أبدى معارضة خديدة ملبدأ افرتاض املوافقة اليت جاء هبا قانون 
"CAILLAVET" املشرع لغرض اقتطاع األعضاء من األخخاص ، حبيث اعتربها البعض فخا من

األفراد األكثر  الذين يتوفون فجأة، كما أن هذه القرينة تسهل حسب رأيهم الوصول إىل أعضاء
خر فيما اعتربه البعض اآل، 3كاملتشردين، والشيوخ، وغريهم ممن ال يفقهون القانون  ،حرماان يف اجملتم 

 اع من اجلثث.احلل األنسب ملشكلة املوافقة على االقتط
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أن األطباء االعتبار بعد ان اتكد  ليعيد لألسرة بعض 5121جويلية  21فيما جاء قانون 
حيث استثىن من قاعدة  ،تغاضى القانون عن ذلك مل يتوقفوا أبدا عن استئذان عائالت املتوفني رغم

 حمددة هي: لالقتطاع حاالت املوافقة الضمنية املتعلقة ابلتربع ابألعضاء واملوافقة الصرحية

 االقتطاع ألهداف علمية. -

ما مل ، االقتطاع من جثث القصر أو عدميي األهلية، إال يف حالة التأكد من سبب الوفاة -
 تعرتض العائلة.

 .1ألسباب قضائية أو اجتماعيةمن  االقتطاع  -

 شرع اجلزائري : موقف املاثنيا

يف فقرهتا الثالثة  521فبالرجوع إىل نص املادة  ،املتوىف املوافقة الصرحية ألسرةخرتط املشرع اجلزائري ا
ال جيوز االنتزاع إال بعد موافقة  ،أثناء حياته " إذا مل يعرب املتوىف :على أنه من قانون محاية الصحة وترقيتها

األخ  أو الزوج أو الزوجة، االبن أو البنت، ،األسرة حسب الرتتيب األوىل التايل: األب أو األم أحد أعضاء
 أسرة ". الويل الشرعي إذا مل تكن للمتوىف أو ،األختأو 

األسرة وفق  هذه املادة يتضح لنا أن املشرع اجلزائري اخرتط موافقة أحد أعضاء ومن استقراء نص
دون أن حيدد خكل هذه املوافقة، مما يدل على قبول موافقة من كانت له األولوية يف الرتتيب  ،ترتيب معني

 .2بري عن هذه املوافقة سواء ابلكتابة أو خفاهةأبي خكل من أخكال التع

التنبيه للمتربع  وابلنظر إىل كال االجتاهني يتضح لنا أن اخرتاط اإلقرار اخلطي فيه قدر كاف من
كما أن   ،االحتجاج للرتاج  أو الذي يعطي اإلذن وتعبري عن تصميمه على ذلك اإلذن، فال يبقى له جمال

 حبق الشخص األن فيه مساس ،افرتاض رضا األقارب أمر غري جدير ابلتأييد
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وقت وجيز دون  وقدرا من التجاوز إلرادهتم، ألن العملية قد تتم يف ،واألقارب يف حرمة اجلثة
ال  على االستئصال، كما أن الرضاء املفرتض حبيث ال تسنح الفرصة إلبداء االعرتاض ،علم األقارب

حلظة يكونون فيها أبمس احلاجة للمحافظة  على ما يفرتضه أقارب امليت من ثقة ابلطبيب يفيتالءم 
 .1عليها من جهة نظرهم على األقل على مشاعرهم ال املساس هبا، مبا يعد تعداي

 املتوفني دون موافقة أحد الثاين : استقطاع األعضاء من املطلب

لغرض االستفادة  ،قاربهأو أموافقة املتوفی بعض التشريعات االقتطاع من اجلثث بدون أجازت 
واملوتى  ،التايل: جمهويل اهلوية هذه احلاالت على النحو ذكرتالسريعة من األعضاء البشرية، وقد 

، ةثتأميم اجلبحاالت تدخل ضمن ما يسمى  وهي ،هم حكم اإلعدام و قتلى احلوادثفي ذالذين ينف
ن اجلثة تكون ملكا للدولة، وميكنها تبعا إ :وقال "GIOVANNI"وقد اندي هبذا الفقيه اإليطايل 

املصلحة العامة، وذلك ترجيحا للمصلحة اإلنسانية العامة  لذلك التصرف فيها كما تشاء فيما حيقق
على مصلحة األسرة أو األقارب، ابعتبار أن املصلحة املرتتبة على االستفادة من أعضاء امليت يف 

ل األعضاء ذا مواكبة للتقدم العلمي الذي حصل يف جمال نقوأوىل، وه نقاد حياة آخرين أرجحإ
 .2البشرية

يقبل من حيث  التشريعات مببدأ أتميم اجلثة، كالتشري  البولوين الذي ال وقد أخذت بعض
أصدرها وزير الصحة الفرنسية يف  املبدأ الرجوع إىل أسرة املتوىف أو ورثته، كما أن الالئحة الفرنسية اليت

وزير الصحة لرئيس القسم يف  أعطت احلق للمستشفيات اليت حيددها 5112أكتوبر  20
كانت هناك مصلحة عالجية أو علمية  املستشفيات أن يقرر فورا وبدون أتخري التصرف ابجلثة إذا

 .ة املتوفیدون إذن من أسر  ،تستلزم ذلك

                                                             

 .112، ص مرج  سابقمعاخو خلضر،  -  1

 .501، ص مرج  سابقسنا حيي انجي،  -  2



 شروط نقل وزراعة األعضاء من املتوفني            الفصل الثاين :                    
 

 
71 

 

 اقتطاع األعضاء دون موافقة أحد من : موقف الشريعة اإلسالميةاألولالفرع 

فإنه ال  ،أقاربه يوافقومل  ،امليت حال وفاته مبوافقته على املساس جبثته بعد موته يوصإذا مل 
مت فيها  حول بعض احلاالت اليت قدال أن القوانني الوضعية اختلفت إ ؛جيوز املساس هبذه اجلثة إطالقا
 ن هذا التصرف. حد، وهلذا سنحاول معرفة موقف الشريعة اإلسالمية مأالتصرف ابجلثة دون موافقة 

 جمهويل اهلويةجثث يف التصرف أوال: 

 بدون ويل فإن الشريعة اإلسالمية مل تدع أحدا ،أو مل يكن له ورثة ،إذا كان امليت جمهول اهلوية
السلطان ألن السلطان ويل من  وميثل األمة يف هذه احلال ،أو وارث، ألن األمة كلها تعد قرابته وورثته

و عرفت وجهل أ لذلك فإن جهلت خخصية املتوفني وارث من ال وارث له.بيت املال و  ،ال ويل له
، 1خر لضرورة عالجية أو علميةآإلنسان  هنقلو أهله، فإنه جيوز خرعا أخذ عضو أو جزء من عضو 

 .خرعا على احلفاظ على حرمة امليت ألن يف ذلك مصلحة راجحة تعلو

جانفي  28 إىل 51يف مكة املكرمة من وهذا ما توصل إليه اجملم  الفقهي اإلسالمي املنعقد 
خرط  ،له ةأو الذي ال ورث ،جيوز النقل من املتوىف اجملهول اهلوية"  من أنهيف دورته الثامنة  5181

الصادرة بتاريخ  ونصت على ذلك فتوى اجمللس اإلسالمي األعلى اجلزائري"،  2 موافقة ويل املسلمني
20-01-5122.  

 ،اجللد عن دار اإلفتاء املصرية سلخ جلد امليت لعالج حروقكما أجازت الفتوى الصادرة 
وأال يتعدى األموات الذين ليس هلم أهل. وقد برر الفقهاء جواز املساس جبثة جمهول اهلوية ألغراض 

حفاظا على  ،اليت تبيح إحلاق الضرر اليسري لدف  الضرر اجلسيم ،عالجية أو علمية بنظرية الضرورة
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إجازة ذلك يرج  إىل أن ما حيصل عليه من أعضاء  وذهبوا إىل أن .للصاحل العاموخدمة  ،بقاء اجملتم 
ترجيح املصلحة إن ف ذا، ليعد كافيا لتلبية حاجة املاليني من املرضى عن طريق الوصية وموافقة الورثة مل

 ك حرمةمصلحة إنقاذ احلي أوىل ابلرعاية من مفسدة انتهاو  ،من املصلحة اخلاصة العامة أوىل ابالعتبار
مصريه إىل  ن امليتأفضل من امليت ألنه ال يزال يف جمال االنتفاع به يف اجملتم ، و أميت، فاحلي 

 .1الدمار والتحول إىل رفات

 احملكوم عليه ابإلعدامالتصرف يف جثث : اثنيا

وحكم  ،خرعا هو من ارتكب جرما و أدين به طبقا للقضاء اإلسالمياحملكوم عليه ابإلعدام 
 .عنه م  عدم عفو ويل األمر ،عمدا بغري حق كالردة عن اإلسالم، وقاتل النفس عليه ابملوت،

املطروحة هنا تتعلق مبدى إمكانية أخذ األعضاء من احملكوم عليه ابإلعدام دون  لةأواملس
فانقسم الباحثون  ،أو موافقة القاضي عليه، موافقته يف حياته، أو موافقة أهله بعد تنفيذ احلكم

  2:املعاصرون يف هذه املسألة إىل اجتاهني

  إذن دونأخذ األعضاء من احملكوم عليه ابإلعدام االجتاه األول: جواز 

كل أ قياسا على ،يرى أصحاب هذا االجتاه جواز األخذ من جثة احملكوم عليه دون إذن منه
واحلنابلة وبعض  بعد قتله دون رضاه أو رضا ورثته، وقال هبذا الشافعية 3املضطر حلم مهدور الدم

حيل قتله كاحلريب، والزاين احملصن  لو وجد املضطر من» بن عبد السالم:  العزاحلنفية. فقد قال 
 ،إذ ال حرمة حلياهتم ألهنا مستحقة اإلزالة ؛وقاط  الطريق الذي حتتم قتله ... جاز ذحبهم وأكلهم

 -جاز ذلك »كما قال أيضا:   .«يف فوات حياة املعصوم فسدة يف زواهلا أقل من املفسدةفكانت امل
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إلزالة حياة  ،حفظا حلياة اإلنسان املعصوم الواجب احلفظ واإلبقاء -أي القتل يف حالة االضطرار
 .«واجبة اإلزالة واإلفناء

جمرد  مستندا يف ذلك إىل أن ،، حممد سيد طنطاوي ابجلواز 5181وأفتی خيخ األزهر عام 
انتهك  ألنه ،لوالية على جسده، وقد فقد االستماع إليهلفاقدا  علهجيابإلعدام  احلكم على الشخص

 .1خرط أن يكون أخذ العضو إلنقاذ حياة مريض ،ذل البشريةأاإلنسانية و 

حلمه ابلنسبة فآراء الفقهاء تقرر صراحة جواز قتل احملكوم عليه ابإلعدام، وجواز األكل من 
منه ولو بدون  فمن األوىل أن جيوز نقل عضو ،للمضطر حتی بدون إذن السلطان، فإذا جاز هذا

علمنا أن ذلك ال يدخل  رضاه لزرعه يف جسد مريض معصوم الدم مشرف على اهلالك، ال سيما إذا
  يف إطار املثلة النابعة من احلقد واالنتقام والتشفي.

ل إىل و حقوق اإلنسان ختوفهم من فتوى خيخ األزهر، مبا قد يؤ  الناخطني يف وقد أبدى بعض
بد من احرتام  وال ،سيما وأن اجلسد ملك صاحبه ،املتاجرة وانتهاك حقوق احملكوم عليهم دون وازع

 .2رأيه

  دون إذن جواز أخذ األعضاء من احملكوم عليه ابإلعدام االجتاه الثاين: منع

وز االقتطاع من جثة احملكوم عليه ابإلعدام إال بعد جي أنه اليرى أصحاب هذا االجتاه 
بكرامته،  ااحلصول على إذنه السابق أو إذن ورثته الالحق، ألن يف املساس جبثته دون إذن مساس

يف مقابر املسلمني  ودفنه بدليل وجوب غسله وتكفينه والصالة عليه ،فكرامته حمفوظة ومصونة خرعا
منه فيه مثلة وأن أخذ العضو  ،استوىف ما عليه أن احملكوم عليه قدإذا كان كذلك، كما استندوا إىل 

 حمرمة يف اإلسالم.
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القرضاوي،  ومن املعارضني للنقل من احملكوم عليه ابإلعدام دون إذن منه أو من ورثته يوسف
ممن مساواته بغريه  املوافقة من احملكوم عليه ابإلعدام أو ذويه أو القاضي، أيأخذ حيث قال بضرورة 

 مربرا ذلك أبنه ال يصح أن يعاقب بعقوبتني. ،مل حيكم عليهم ابإلعدام

امليت حمفوظة وكرامته حمفوظة، كما أنه وعلى  حرمةألن  ،سديد اجتاهأن االجتاه الثاين  بدووي
إمكانية انتقال صفات  ينبغي النظر إىل مدى 1قدر تعلق األمر بعلم اإلجرام أو علم النفس اجلنائي

 ابإلعدام ال يفقد كل حقوقه. م  التأكيد إىل أن من حيكم عليه ، املستفيد من التربعاإلجرام إىل

 اقتطاع األعضاء دون موافقة أحد  الفرع الثاين: موقف املشرع اجلزائري من

األعضاء من قانون محاية الصحة وترقيتها اخلاصة بنقل وزرع  0و  2فقرة  521نصت املادة 
. جثتهسرته بعد وفاته على استئصال أعضاء من أأو موافقة  ،حال حياته على ضرورة موافقة املتوىف

وتعلق األمر حبالة  ،و تعذر احلصول على موافقة األقاربأ ،قبل وفاته بذلك توىفامل نه إذا مل يوصأغري 
ففي هذه احلالة يتم تربير  ،استعجال ال تقبل التأخري، أو خشي على العضو املراد نقله من الفساد

 .2طاعاالقت

 اليت نصت ،يف فقرهتا الرابعة 521أخذ هبذه الفكرة املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 
تعذر  عاله، إذاأ"غري أنه جيوز انتزاع القرنية والكلية بدون املوافقة املشار إليها يف الفقرة  ما يلي: على

االنتزاع يؤدي إىل عدم  لج  أ  و ممثليه، أو كان التأخري يف أاالتصال يف الوقت املناسب أبسرة املتوىف 
االستعجالية للمستفيد من العضو اليت  صالحية العضو موضوع االنتزاع، إذ اقتضت احلالة الصحية

  .من هذا القانون " 522 عليها يف املادة تعاينها اللجنة الطبية املنصوص
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جييز اقتطاع القرنية والكلية من  التشري  اجلزائرياملادة املشار إليها أعاله أن  فيتضح من نص
اليت تفرضها ظروف املتلقي، وذلك ألن  1االستعجال قاربه بسبب حالةأاجلثث بدون موافقة املتوىف أو 

وسهولة عملية زرعهما، ابإلضافة إىل توفر  ،استقطاعهما ال يشوه اجلسم، وكذا لكثرة الطلب عليهما
 .2واملادية لذلك الوسائل البشرية

لكن  ،أحد ابجلثة دون موافقة ابالجتاه القائل ابملساس أخذاملشرع اجلزائري قد فإن  ،وعليه
للمجتم  يتصرف فيها   واعتبارها ملكا مستبعدا املبدأ القائل بتأميم اجلثة ،ابلشروط املذكورة أعاله

اإلسالمي األعلى ابجلزائر يف  لسكيفما يشاء. وهذا ما أخارت إليه فتوى جلنة اإلفتاء التابعة للمج
خارت إىل أنه: "إذا مل يكن إذن من امليت يف حال حياته، وال إذن من أحيث  01-5122 -20
اجلثث  ، وميكن له أن أيذن يف تشريحويل من ال ويل له نفإن السلطا ،، فإن مل يكن للميت ويل ،وليه

العام إن مل يوجد  املصلحة الراجحة، هذا اإلذنوأخذ األعضاء منها واالنتفاع هبا إذا اقتضت ذلك 
 .3فإنه ينبغي للعلماء أن يبحثوه ويولوه اهتماما"
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 :خاتمة
االنتصارات الطبية في  أهمالبشرية من المتوفين من  األعضاءتعتبر عمليات نقل وزرع 

 .من الموت المحققالمرضى  الفآ إلنقاذتعد الوسيلة الوحيدة  ألنهاوذلك  ،الوقت الحاضر
 األعضاءنقل  جواز إلىوالتشريعات المقارنة  اإلسالميةفقهاء الشريعة  أغلبيةولقد صار 

وهذا وفق  ،األحياءيمكن الحصول عليها من  المنفردة التي ال األعضاءيوفر  ألنه ،من المتوفين
 أوصىيكون المتبرع قد  أنبعد  إاليتم االستقطاع من الجثة  بحيث ال ،شروط وضوابط معينة

 أقاربه. إذنبعد  أوذلك قبل وفاته ب
هذا  بأهميةنتيجة قلة الوعي  باألعضاءبعض التشريعات ونظرا لنقص التبرع  أنكما 

اعتراضه على االستئصال من  أبدىلم يكن قد  ما ىوفتالمافتراض رضا  إلى أتلج ،التصرف
 .جثته

من مجهولي  األعضاءالحصول على  إلىوفق ضوابط معينة  أخرى قوانين  لجأتكما 
 .ملك للدولة ألنهاالجثة  تأميمبحجة  باإلعدامالمحكوم عليهم  أوالهوية 

خالل ما تقدم فإنه يجب إعادة النظر في موضوع نقل األعضاء البشرية، فعلى ومن 

التشريعات مواكبة التقدم العلمي الحاصل في مجال الطب، وعدم النظر إليه على أنه اعتداء 

على مبدأ حرمة جسم اإلنسان طالما أنه في سبيل إنقاذ آخرين، وعلى المشرع الجزائري أن 

 عمليات نقل األعضاء من المتوفين قصد تلبية الطلب المتزايد عليها. يصدر القوانين التي تسهل

دون أن ننسى دور اإلعالم، والذي يجب أن يلعب دورا مميزا في نشر مدى أهمية 

 عمليات نقل األعضاء والتبرع بها من أجل إنقاذ العديد من المرضى.

لى عملية نقل تكثيف الندوات العلمية والشرعية والقانونية بشكل دوري، للحث ع

 األعضاء من المتوفين.

وعلى سبيل المثال عادة ما يطرح أطباء العيون في الجزائر مشكل النصوص التشريعية 

التي تمنع االستقطاع دون تصريح، وعليه فهم يطالبون بإنشاء بنك القرنيات، والذي يسمى 

عملية عادية  أيضا بنك العيون على غرار الدول المجاورة، حيث عملية زرع القرنية هي

 بالنسبة لهم.
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 مــلخص المذكرة

 :الملخص
في نفوس الكثيرين  لألملالبشرية من المتوفين مبعثا  األعضاءتعد عمليات نقل وزرع 

في كل المجتمعات  تثير إنهاوبالمقابل ف ،إليهاشد الحاجة أوالذين هم في  ،من المرضى
اتجاهين فمنهم من يرى التحريم  إلىفقد انقسموا  ،اإلسالميخالفات كثيرة بين علماء الفقه 

 بين التشريعات سواء أخرىومن جهة  ،جواز مع ضوابط محددةالالمطلق ومنهم من يرى 
ن بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تعرض لعمليات االستقطاع م أما ،العربية أوالغربية منها 

والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها حيث وضع شروطا   58- 58طبقا للقانون  ،المتوفين
 .قانونية للقيام بهذه العمليات

 زرع األعضاء/2      نقل األعضاء/ 1  :الكلمات المفتاحية 

 المشرع الجزائري/4     الشريعة اإلسالمية/ 3

 المتوفين/ 5                
 

Memory Summary 

Abstract : 

Transplantation and transplantation of human organs from the 

deceased are a source of hope in the souls of many patients who are 

most in need of it, and on the other hand, it raises many disputes in all 

societies among scholars of Islamic jurisprudence. They are divided into 

two directions. Specific controls, and on the other hand between 

legislation, whether Western or Arab, as for the Algerian legislator, it has 

been subjected to deductions from the deceased, in accordance with Law 

85-05 related to the protection and promotion of health, as it set legal 

conditions for carrying out these operations. 
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