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نزع وزرع األعضاء البشرية في البيو 

 أخالقيات الطبية 



هــــــدإء  إ 

نسانة يف حيايت إليت أ انرت دريب بنصاحئها واكنت حبر صافيا  هذإ أ هدي مثرة هجدي  ىل أ عز و أ غىل إ  إ 

 .جيري بفيض إحلب ، إلبسمة 

إلعزمية و علمتين إل رصإر إ ىل من زينت حيايت بضياء إلبدر ، ومشوع إلفرح إ ىل من منحتين إلقوة و 

ىل إلغالية عىل قليب   .ملوإصةل مشوإري واكنت دإمئا مصدر قويت إ ىل من علمتين إلصرب وإل جهتاد إ 

أ يم أ طال هللا يف معرها أ رجو من هللا عز وجل أ ن يدمي حصهتا و عافيهتا ويه ترتقب إملزيد من 

 .إلنجاحات يف بقية حيايت 

ىل أ عز رجل يف إلكو ىل أ يب و إ   نإ 

ىل من علمين إدلنيا كفاح                              وسالهحا إلعمل وإملعرفة                إ 

ىل إذلي مل يبخل عيل بأ ي يشء                                    ىل من سعى ل محل رإحيت وجنايح  إ   إ 

ىل من علمين إلصرب عىل إلشدإئد                               ىل هذه إللحظة ورمغ إلظروف     إ  ىل من ساندين إ   إ 

 ايرب أ دم نعمته و أ طل يف معره                                  

 :إ ىل إلذلين ظفرت هبم هدية من إل قدإر إ خوة 

 .، أ محد ، إجلياليل   ، محيد محمد ، عبد هللا ، إلعيد

كرإم ،  : إ ىل أ خوإيت إلعزيزإت  وقدويت  ي، فوزية ، وابل خص أ خيت إليت اكنت س ندخرية ، أ حالم ، أ مينة ، إ 

لهيا بأ عز إلهتاين عىل مزيودها إجلديد   " .جوإد" يف إحلياة ميينة أ تقدم إ 

هدإء خاص إ ىل برإمع إلعائةل  أ سامة ، فاطمة ، أ يوب ، خوةل ، جلول ، خدجية ، معزت ابهلل ،محمد  : " وأ قدم إ 

يناس ، أ دم ، بن ذهيبة ، أ انيس  إ سالم ، فرح ،"وليد ،عبد إلرزإق ، أ مين ،   "إ 

" وضاوية"حياة"إ ىل اكفة زمالء إدلرإسة وخارج إدلرإسة من قريب ومن بعيد وابل خص حكمي إ ىل توأ ما رويح 

 .إللتاين اكنت نعم إلصديقتان واكنتا مبثابة إل ختان إليت مل تدلمه أ يم ، و إ ىل لك فرد من عائلتهيام 

 . يسعى لكسب إملعرفة وززويد رصيده إملعريف إلعلم  وإلثقايف إ هدي هذإ إلعمل إ ىل لك طالب عمل

 

 

 

 



 

 

 ر ـــكـــش

ل أ ن حنمد هللا تبارك و تع متام هذإ إلبحث إ   ىل ال يسعنا بعد إ 

 ه فهو مبدأ  إمحلد ومنهتاه مونشكره عىل عظمي نع

 .إلصرب ل متام هذإ إلعمل إملتوإضع إل رإدة و ره أ نه أ عطاان إلقوة وإلعزمية و كام نشك 

 نتقدم بأ خلص عبارإت إلشكر و إلتقدير و إلعرفان

 للك من سامه يف خروج هذإ إلعمل إ يل إلنور وخنص ابلشكر 

 إل س تاذة إلفاضةل عيساين رفيقة    

 .إليت أ رشفت عىل هذإ إلعمل  وتعهدت ابلتوجيه و إلتصويب يف مجيع مرإحل إ جنازه

 كام نتوجه ابلشكر إجلزيل إ ىل مجيع أ ساتذتنا إلكرإم  

بتدإيئ إ ىل مس توى إجلامع   من إملس توى إل 

 وخنص مهنم أ ساتذة أ عضاء إللجنة إملناقشة  

نتوجه ابلشكر إ ىل لك من ساعدان عىل إ جناز هذه إملهمة من عامل إملكتبة إجلامعية و  

 .ته إذلي مل يبخل علينا مبساعد"  جامل "ابل خص إل خ 



 

 

 :قائمة المختصرات 
 أستاذ دكتور = د .أ

 جزء= ج 

 جريدة رسمية = ر .ج

 صفحتين متتاليتين= ص ص 

 طبعة = ط 

 قانون الصحة = ص . ق

 قانون العقوبات الجزائري = ج .ع.ق

 مدونة أخالقيات الطب = ط .أ.م
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شهد النصف الثاني من القرن العشرين ، تطورا مذهال من العلوم الطبية والعديد من  
اإلنجازات العلمية في هذا المجال ، ولعل أعظم هذه اإلنجازات ما تحقق بالنسبة لحياة اإلنسان   

ح الصناعي ، والتعقيم وصحته ، ففي السنوات األخيرة ظهر عمليات نقل وزرع األعضاء والتلقي
إلى غير ذلك من اإلنجازات ، وال عجب في ...كوسيلة عالجية ، وتغيير الجنس واإلستنساخ 

 .ذلك فمزال الباحثون من خالل رجال الطب ال يدخرون وسعا في سبيل إنقاذ البشرية

وقد أثارت هذه الموضوعات الطبية ، مازالت تثير الكثير من النقاش و الجدل لدى رجال 
القانون والطب على سواء حول مدى مشروعيتها ، ذلك أنه وبظهور هذه الموضوعات يتجاوز 
الطب الحديث الحدود التقليدية المتعارف عليها ، بحيث أصبح أكثر فاعلية في عالج األمراض 
نقاذ البشرية من خطر الموت ، وفي نفس الوقت أكثر خطورة وتأثير على حياة  المستعصية وا 

ك أنها تعد أيضا خروجا على القواعد القانونية المستقرة التي تحمي حق اإلنسان اإلنسان ، ذل
في الحياة وفي سالمة وتكامل جسمه فتعتبر حرمة اإلنسان وسالمته من أهم الحقوق التي 
يتمتع بها الفرد والمجتمع على السواء إذا ال يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له 

م و اإلزدهار ، إال إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة ، ونظرا مستواه الخاص من التقد
لهذه األهمية البالغة كان حق اإلنسان في سالمة جسمه من أول الحقوق التي تحرص 

 .التشريعات كافة على حمايتها من اإلعتداءات

رغم هذا إلى أن هذه المسألة أثارت الجدل لدى العاملين بالقانون والطب والفقهاء  
 .الشريعة ، وذلك عندما تصطدم هذه القواعد القانونية المجردة باإلعتبارات اإلنسانية  

السيما عندما تمس هذه اإلعتبارات والعالقات حياة اإلنسان أو عضو من أعضاء كيانه  
 .المادي المتمثل في جسده

التي مرت أبرز ساحة لهذه المناقشة ، ما يعرف بعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية     -
بمراحل من التطور بدأت بنقل جزء من جسم اإلنسان إلى جزء آخر من جسمه ، وتطورت إلى 
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أن أصبحت تنقل من إنسان إلى آخر ومن متوفي إلى إنسان حي وبدأت بعضو وتطورت 
 . لتشمل سائر األعضاء

المسألة  رغم أن هذه.......... ومسالة زرع األعضاء حساسة ألنها تصل باألحياء واألموات -
ليست جديدة كل الجدة إال أن نطاقها قد إتسع في العصر الحالي إتساعا كبيرا ، حتى ال يكاد 

 .1يوجد عضو أو نسيج ، إال وثم نقله بما في ذلك بعض خاليا الدماغ

فبالنسبة لجسم اإلنسان فأصبح التعامل فيه وبأعضائه واقع بفرض نفسه ، وكل يوم  
أثر تطور عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية نظمت ... ، يتخذ صورا وأنواعا مختلفة 

الكثير من الدول تلك العمليات بقوانين خاصة أبحاث من خاللها التصرف باألعضاء البشرية 
 .تحقيقا بالمصلحة الغير وفق ضوابط معينة ، خارقة بذلك مبدأ عدم قابلي الجسد للتعامل

عتماد على نونية المتعارف عليها واإلالقانتيجة لذلك إستدعى األمر تطوير المبادئ  
تعمل على ضمان نزاهة التعامل وحماية الكرامة اإلنسانية وأهمها مبدأ إحترام أسس قانونية 

لمتبصر إضافة إلى مبدأ عدم مالية جسم رادة الشخصية والتي تتجسد في مبدأ الرضا ااإل
   .اإلنسان من خالل إشتراط مجانية التعامل باألعضاء البشرية

فبالرغم مما تحققه عملية نقل وزرع األعضاء البشرية من إيجابية إال أنها تشير الكثير  
من المشكالن القانونية التي ترتبط بكرامة اإلنسان مما إستوجب على المشرع الجزائري في 

المتعلق بالصحة في بابه الرابع إلى وضع شروط وقيود تضبط  81/88قانون الصحة الجديد 
 .ية لخطورتها وحساسيتها تجنبا إلنحرافات عن األهداف اإلنسانية هذه العمل

 

                                                           

 462 القانونية المكتبة ، دكتوراه رسالة ، القانون ،و الشرع بين البشرية األعضاء وزرع نقل سميرة عابد الديات ، عمليات -  1
 .7-5،ص ص  8111 ،سنة األردن التوزيع و الثقافة دار مكتبة ،
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مما سبق ونظرا لجدية الموضوع ومساسه بالكيان اإلنساني ، كان البد من تخصيص  
دراسة له توضح وتبين إمكانية تجاوز مبدأ حرمة جسد اإلنسان ومنه القيام بعملية نقل وزرع 

 1 .األعضاء البشرية

 :أهمية الموضوع 

وعليه تكمن أهمية دراسة الموضوع نزع وزرع األعضاء البشرية في أن هناك صراع بين  
رجال القانون والدين في مدى إباحة المساس  بالجسم البشري من عدمها ، وبين تقدم العلوم 
يجاد قيود تحكم هذا التطور وضبطه بنصوص قانونية لعدم  الطبية فيما يتعلق بجسم اإلنسان وا 

إلنسان الذي وجدت من أجله عملية نقل وزرع األعضاء البشرية و إلى الضوابط تجاوز الهدف ا
التي تحكم هذه العملية سواء بين األحياء أو من جثث الموتى وباإلضافة إلى معرفة ما توصلت 

نوني محكم يحمى من خالله كل من إليه جل التشريعات المحدد بالدراسة من تنظيم قا
 .(، المتنازل والطبيبالمريض)

 أهداف الدراسة 

تتمثل أهداف الدراسة بإستعراض التطور الذي لحق بعملية نقل وزراعة األعضاء  
البشرية ، ومتى تكون هذه العمليات جائزة ومتى تكون باطلة باإلضافة إلى تباين القوانين التي 

 .تبنت هذا الموضوع الحساس والضوابط التي وضعها بذلك

ء البشرية عن بعض العمليات الطبية والمشابهة لها وتتميز عملية نقل وزرع األعضا 
مع تحديد الضوابط القانونية التي تقوم عليها هذه العملية ومنع تحول هذه العملية من مجرد 
عمل تبرعي إنساني غرضه حماية شخص مريض موشك على الموت إلى التجارة بجسم 

  . اإلنساني
                                                           

سني فتيحة أسماء ، ولهاصي صبرينة ، الجرائم المرتبطة بعملية نقل وزرع األعضاء البشرية ، مذكرة شهادة ماستر في  -  1
الحقوق ، قانون خاص معمق ، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب ، معهد العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم 

 .4-8،ص ص  4686/4687الحقوق ، عين تموشنت ، السنة الجامعية 
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 :أسباب اإلختيار الموضوع

 .وجدة الموضوع مما يجعل البحث فيه يق يدفع لمعرفة خباياههذا النظر لحداثة  -

حساسية كونه متعلق بالمساس بالكيان البشري فهو أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية ،  -
 .والضرورة تبيان الحدود المسموحة للفرد في التصرف في جسده

ط عملية نزع لمعرفة إلى أي حد وصل المشرع الجزائري والتشريعات األخرى في مسألة ضب -
 .وزرع األعضاء البشرية

لمعرفة الضوابط القانونية التي تحكم هذه العمليات واإلنتهكات العديدة التي تتعرض لها  -
 .األعضاء البشرية وهذا سبب جعلني أحتضن هذا الموضوع

فالتبرع باألعضاء هو قضية إنسانية هدفها هو التبرع ال السطو على الجسد البشري هو  
 :إلجابة عن األشكال التالي ما يقتضي 

فيما يتمثل اإلطار القانوني لعمليتي النزع والزرع األعضاء البشرية في ظل البيو  
 :أخالقيات الطبية ؟ وتندرج تحت هذه اإلشكالية أسئلة فرعية أهمها

 ماهي الضوابط القانونية التي تنظم عمليتي نزع وزرع األعضاء البشرية؟ -

 ت على األحياء أم تمتد إلى الجثث الموتى؟هل تقتصر هذه العمليا -

 وهل إقتصرت هذه التشريعات المختلفة على تحديد تنظيم يضبط هذه العملية؟ -

 :منهج المتبع في الدراسة 

إن طبيعة الموضوع تدفع بالباحث إلى تناوله أكثر من منهج وعليه سنتبع المنهج  
راسة من عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية التحليلي وذلك بتحليل موقف القوانين المحددة بالد

عتمدت على المنهج المقارن وذلك بالمقارنة موقف التشريعات كل من الجزائر والمصري  وا 
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والفرنسي ، أما المنهج الوصفي فقد إستعملته لتوضيح بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة 
ض الصعوبات التي عرقلت مسار بموضوع الدراسة ، ومن خالل إنجازنا لهذه الدراسة وجهنا بع

أعمالنا أهمها قلة المراجع باإلضافة إلى الوضع الذي تعيشه الجزائر مع هذا الوباء الذي اوقف 
 ..العالم برمته عن حركة فنسأل اهلل الشفاء من كل داء

 :خطة البحث

تتمثل دراسة هذا البحث حسب طبيعة هذا الموضوع كونه من المواضيع الطويلة والتي  
تثير الكثير من اإلشكاالت القانونية ، ولذلك إرتأيت إلى تقسيم هذا البحث إلى فصلين تناولت 

اإلطار المفاهيمي لعمليتي نزع ورزع األعضاء البشرية في ظل البيوأخالقيات ]في الفصل األول 
مقسمة إياه إلى مبحثين تناولت في المبحث األول ماهية عمليتي نزع وزؤع األعضاء [ الطبية

البشرية في ظل البيو أخالقية الطبية والمبحث الثاني  تنظيم عمليتي نزع وزرع األعضاء 
 .البشرية في ظل الشريعة اإلسالمية والقوانين الغربية 

لضوابط القانونية لنزع وزرع لألعضاء البشرية في البيو ]فخصصناه : أما الفصل الثاني  
تناولت في المبحث األول المؤسسة المكلفة أو وقسمته بدوره إلى مبحثين و [ اخالقيات الطبية

الهيئة المنظمة لعمليتي نزع وزرع األعضاء البشرية في ظل البيو أخالقيات الطبية ، وفي 
المبحث الثاني القيود القانونية التي تنظم عمليتي النزع وزرع األعضاء البشرية المتعلقة باألحياء 

 .من جهة وجهة األموات من جهة أخرى
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إن عمليات نزع وزراعة األعضاء البشرية من العمليات البشرية من العمليات التي تتسم  
يعرف بالمتبرع والطرف األخر باإلزدواجية وقيام عالقة ورابطة بين طرفين أحدهما الناقل أو ما 

يعرف بالمنقول أو المتلقي ، وتنشأ تلك العالقة والرابطة بين طرفين حال أقدام شخص رزقه اهلل 
بنعمة الصحة والعافية على إتخاذ القرار بنقل أحد أعضائه المزدوجة بالشروط والضوابط التي 

الشفاء منه إال بنقل أحد  سنتعرض إليها الحقا كالكلى لطرف أخر مصاب بدء عضال ال يمكن
األعضاء إليه لكي يقوم بدور العضو التالف كي يتمكن المريض من القدرة على مواصلة الحياة 

 .أو القيام أحد األفراد باإليصاء بجزء من جسده أو بأحد أعضائه بعد موته لشخص آخر

جزاء قيام كما يمكن تصور تلك العالقة وقيامها بين طرف واحد فقط وتلك الحاجة تكمن  
الطبيب بنقل أحد أجزاء الجسد لذات المريض كإقتطاع أجزاء من الجسد وترقيعها بذات الجسد 
، عند إجراء جراحة تجميل سبب حدوث إصابات وتشوهات بالمريض نتجت عن إرتكاب 

 .1لحادث سيارة أو غيره وهو ما يعرف بالغرس الذاتي

تناولنا في المبحث األول ما  من هنا سنحاول تفصيل كل ما يخص هذا الفصل حيث 
يعرف بماهية عمليتي النزع وزرع األعضاء البشرية في ظل البيو أخالقيات الطبية وبمفهومها 
الشامل أما فيما يتعلق بالمبحث الثاني حيث تناولنا فيه مدى شرعية عمليتي نزع وزرع 

 .األعضاء البشرية حيث ألممنا بمواقف كل من الشريعة والقوانين 
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 .ماهية عمليتي نزع ونقل األعضاء البشرية في ظل البيوأخالقيات الطبية : مبحث األولال

إن التطور الذي عرفه المجال الطبي هو الذب أفرز ما يعرف اليوم بنزع وزرع األعضاء  
البشرية ، فما المقصود بهذا المصطلح في ظل األحكام القانونية المنصوص عليها؟ وما 

 تين النزع والزرع؟الغرض من هتين العملي

ولإلجابة هن هذه التساؤوالت إرتأينا إلى تقسم المبحث إلى مطالب سياسية المطلب  
تعريف عمليتي نزع وزرع األعضاء البشرية والمطلب الثاني نوعية األعضاء المنقولة )االول 

 .والمطلب الثالث تناولنا فيه الغرض من هتين العمليتين

 .نزع وزرع األعضاء البشرية في ظل البيوأخالقيات الطبية  تعريف عمليتي: المطلب األول 

ومن خالل على مستوى هذا المطلب سنحاول التعرف على عمليتي نزع وزرع األعضاء  
الفرع األول أما فيما يخص الفرع الثاني سنحاول التعرف على العضو البشري فقهيا وشرعيا 

صطالحيا على التوالي   :وا 

 .ع وزرعتعريف نز  : الفرع األول

 تعريف النزع  : أوال 

يقصد بيه نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو  
 .1أو نسيج
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 تعريف الزرع: ثانيا 

مصدر من الفعل زرع يقال زرع الحب يزرع زرعا وزراعة بذرة وزرع األرض حرثها  :لغة 
 .للزراعة ، وزرع اهلل الزرع ، أنبته ونماه حتى بلغ غايته والزرع أيضا الولد أي أبناء والبنات

يعرف بوضع البذور في األرض وعهدها بالماء والغذاء حتى تنبت وتنضج وتثمر  :إصطالحا 
وضع األعضاء في  لتها ، والزرع هنا بمعنى زرع األعضاء وهو يعني ثم تحصد وتؤتى غ

مواضيع مخصوصة من الجسد حتى يتقبلها الجسد فتتحرك وتؤدي وظائفها الفسيولوجية بصورة 
 .1طبيعية أو قريبا منها

 :فعملية الزرع تتم بتوفير ثالث أطراف هي    

هو الشخص الذي تؤخذ منه األعضاء ويمكنك أن يكون المتبرع إنسانان وهو  : المتبرع  – 0
 .غالبا  أو حيوانا ، وهو أمر نادر الحدوث بسبب عمليات الرفض القديمة

 (.العضو المزروع)هو الجسم الذي يتلقى الغريسة  :المستقبل  – 9

والغريسة إما أن وجمعها الغرائس ( المزروع)ويقصد بها العضو المغروس  :الغريسة  – 3
أو تكون جزءا من عضو كالقرينة ، وهي الجزء .. تكون عضوا كامال مثل كلية والكبد والقلب 

 .الشفاف الخارجي من العين وان تكون نسيجا أو خاليا كما هو الحال في نقل الدم ونقي العظام
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 :موضع الغرس الزرع

ويسمى هذا النوع الموضع في مكان العضو التالف " الغريسة" قد يوضع المغروس  
السوي ومثاله غرس القلب والرئتين والكبد والقرنية وقد تغرس  األعضاء في غير موضعها 

 .1المعهود ويسمى ذلك الموضع المختلف

يقصد نقل األعضاء نقل عضو من بدن إنسان غلى بدن إنسان آخر ليقوم مقام وهو  
 .  2ظيفته بكفاءةتالف فيه أو مقام ما لم يقوم بكفايته وال يؤدي و 

 تعريف العضو البشري : الفرع الثاني 

 :التعريف اللغوي : أوال 

يضم العين هو كل لحم وافر من الجسم بعظمه وهو جزء من جسد اإلنسان كاليد أو  
 .الرجل واألنف

ومن خالل هذين التعريفين اللغويين نرى بأن العضو البشري يجب ان يكون عظما  
ها أن كثيرا من أعضاء الجسم ليس في ن اللغوي عضوا ، ولكن نرىيغطيه لحم حتى يعتبر ع

م ومع ذلك تعتبر من األعضاء ال يكسوها لحم وتعتبر من األعضاء فالقلب والكبد والعين ظع
واألذن والرئتان وغيرها تعتبر أعضاء في جسم اإلنسان إال أنها ال تعتبر أعضاء إذا نظرنا إليها 

 .وفق مفهوم اللغوي
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 التعريف اإلصطالحي : ثانيا 

جزء من اإلنسان من أنتجه خاليا ودماء ونحوها )لقد ذهب البعض إلى تعريفه بكونه  
ن هذا  سواء أكان متصال  بيه أم إنفصل عنه ، وغن الدم يعتبر من أعضاء جسم اإلنسان وا 

من بين التعريف  يعتبر الدم عضا بشريا على الرغم من أن البعض ال يرى صوابا إعتباره 
أعضاء جسن اإلنسان مستنيرا بالتعريف اللغوي الذي أوردناه ، والحقيقة ال نرى صوابا إعتبار 
الدم من بين األعضاء البشرية ، ويفترض أن يورد فيه حكما خاصا ، حيث كما نعلم أن 

، التي تعمل مع بعضها البعض كي تؤدي 1العضو من الناحية الطبية هو مجموعة من األنسجة
معينة كالكبد والكلية والدماغ واألعضاء التناسلية والقلب وغيرها ، والعضو عند األطباء وظيفة 

 .2هو مجموعة الخاليا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة 

أما الدم فهو نسيج يتألف من خاليا عالقة في مادة سائلة تسمى البالزما ويحتوي على  
عند حصول عملية التختر فالدم بحد ذاته نسيجا بينما العضو مواد بروتينية تتحول إلى ألياف 

يتكون من عدد من األنسجة أو النسيج مجموعة من الخاليا لكل خلية وظيفة معينة وخاصية 
بها ، فالعضة له شكل معين كالعين والكبد والرئة وسائر الجسم اما الدم فشكله متغير زيادة 

 .3ونقصانا

 .عريف الفقهاء الشريعة اإلسالمية للعضو البشريت :التعريف الفقهي : ثالثا 

لقد عرف مجمع الفقه اإلسالمي العضو البشري بأنه كل جزء من اإلنسان من أنسجة  
 .والخاليا ودماء ونحو ذلك كالقرنية العين سواء كان متصال بيه او إنفصل عنه

                                                           

( 282)حسني عودة زعال ، التصرف الغير المشروع باألعضاء البشرية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مكتبة القانونية  -  1
 .56عمان ،ص  4668،طبعة األولى لسنة 

 17جهاد محمود عبد المبدئ ، مرجع سابق،ص  -  2
 .58حسني عودة زعال، مرجع سابق،ص  -  3



   اإلطار المفاهمي لعمليتي نزع وزرع األعضاء البشرية: الفصل األول 
 في ظل البيو أخالقيات الطبية

 

13 
 

نسان ومن يقصدها بالعضو أي جزء من اإل:" وعرف قرار مجمع الفقه اإلسالمي بانه  
، كما عرفه " أنسجة وخاليا ودماء ونحوها كقرنية العين سواء أكان متصال بيه أم إنفصل عنه 

أيضا اإلنتفاع بأنه اإلستفادة دعت إليها الضرورة المستفيد إلستبقاء األصل الحياة أو المحافظة 
ع بالحياة على وظيفته أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه على أن يكون المستفيد يتمت

 .1"محترمة شرعا

 :تعريف القانون اإلنجليزي للعضو البشري: رابعا 

الخاص بنقل وزراعة األعضاء واألنسجة  8141يعد القانون اإلنجليزي الصادر عام  
والتي تنص  4/7البشرية هو القانون الوحيد الذي عرف العض تعريفا دقيقا وذلك بموجب المادة 

في تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء من الجسم ويتكون من  يقصد بكلمة عضو:" على  أنه 
ذا ما تم  مجموعة مركبة ومتناغمة من األنسجة والذي ال يمكن للجسد إستبداله بشكل تلقائي وا 

 .2"إستئصاله بالكامل 

 .النوعية األعضاء المنقولة ، أنواع عمليات نقل األعضاء: المطلب الثاني 

 .المنقولة نوعية األعضاء: الفرع األول 

من خالل التعريف الذي أوضحناه في المطلب األول نستطيع أن نقس األعضاء البشرية   
إلى عدة أنواع ، ويعتمد هذا التقسيم غلى المعيار الذي  يركن إليه ، فهي من الناحية القابلية 

فهي أما  للتجديد فاألعضاء منها ما هو قابل للتجديد ومنها غير قابل للتجديد أما ناحية الغرس
أعضاء قابلة للغرس أو غير قابلة للغرس ، أم من حيث الظهور فهي إما أن تكون أعضاء 
ما أن تكون أعضاء خارجية ، وذلك هي إما اعضاء يؤدي فعلها إلى الوفاة أو عضو  داخلية وا 

 .ال يؤدي فصله إلى الوفاة ، ولذلك سنبحث عن هذه األنواع بشكل مفصل في هذا المطلب
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 :حيث القابلية على الغرس  من: أوال 

الغرس هو قابلية العضو البشري للنقل من جسم إنسان وغرسه في جسم آخر أي زرعه  
في جسم إنسان يحتاج إلى ذلك العضو واألعضاء البشرية منها ما هو قابل للغرس وما هو 

 .   1غير قابل للغرس

حصل في هذا الميدان  ولألعضاء البشرية في الوقت الحاضر نتيجة التقدم الطبي الذي 
جعل كثيرا من األعضاء البشرية التي تكن سابقا عند بداية الدخول في الميدان زرع األعضاء 
البشرية قالبة للغرس أما في وقت الحاضر فقد كثرت هذه األعضاء ، ومن هذه األعضاء القلب 

 .والكبد والبنكرياس والكلية ونخاع العظم والقرينة وزرع الجلد للتجميل

ما األعضاء غير قابلة للغرس هي األعضاء التي ال يمكن زرعها في جسم اإلنسان وال أ 
يمكن تحويلها أي إستصالها من جسم اإلنسان آخر يحتاج إليها، كالعمود الفقري والمثانة 
والمعدة وغيرها ، فنقلها مستحيل في الوقت الحاضر حيث لم يثبت نجاحها بعد إال أن هذا ال 

كن أن تكون في المستقبل قابلة للغرس فعلى سبيل المثال توجد معلومات تفيد يعني أنها ال يم
بإجراء عملية إستئصال نصف دماغ لألطفال دون أن تؤثر على حياتهم الطبيعية وهي من 

، وكذلك أجريت عمليات في ميدان زرع (الموثق  العصبي) العمليات النادرة لمريض يعرف ب 
امل لمعالجة الحروق والتشوهات ، فقد وصل الباحثون إلى  زراعة الجلد في أنابيب إختبار بالمع

 .طبقات البشرة العليا والسفلى ، وقد أجريت هذه العمليات في الواليات المتحدة وفرنسا

 حيث القابلية على التجدد: ثانيا 

يمكن تقسيم األعضاء البشرية من حيث القابلية على التجديد إلى نوعين فهي إما أن  
  .أعضاء غير قابلة للتجدد أو أعضاء قابلة للتجددتكون 
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العضو المتجدد هو ذلك العضو الذي له قابلية على التجديد بصورة تلقائية إذا تم فصل  
جزء منه مثل الكبد والجلد ، أما إذا تم فصله نهائيا فال يمكن إن يتجدد فالرئة عند فصل جزء 

تتوسع بحيث تستوعب مكان الجزء الذي تم منها أي أحد فصوص الرئة فباقي الفصوص األخر 
 .  1فصله

 الظهور  من حيث: ثالثا 

يمكن تقسيم األعضاء البشرية من حيث ظهورها للعيان إلى عضو باطن فالعضو  
اإلنسان كاألذن الظاهر هو ذلك العضو الذي يمكنك مشاهدته من خالل النظر إلى الجسم 

فهو ذلك العضو ( الداخلي)، أما العضو الباطن  والعين واألسنان والجلد وغيرها من األعضاء
الذي ال يستدل عليه من خالل النظر الخارجي بل يمكن مشاهدته واإلستدالل عليه من خالل 
األجهزة التي يمكن بواسطتها اإلستدالل على ذلك العضو ، فهو غير ظاهر للعيان كالرئة 

 .والكبد والقلب وغير ذلك من األعضاء الداخلية

 من حيث التأثير : رابعا 

يمكن تقسيم أعضاء جسم اإلنسان كذلك من حيث التأثير أي أثرها على حياة اإلنسان  
في حالة فصلها فهي إما عضو يؤدي إلى الوفاة ، فهي األعضاء لمنفردة غالبا من الجسم 

لحياة مثل كالقلب واألمعاء ، أما النوع الثاني فهي األعضاء التي ال يؤدي فصلها إلى إنهاء ا
بعض األعضاء المزدوجة كاليدين والعينيين والكليتين والرئتين وغيرها ، فإن فصل احد هذه 
األعضاء المزدوجة ال يؤدي إلى إنتهاء الحياة ، فإستئصال أحد الكليتين ال يؤدي إلى إنتهاء 

 .2الحياة بل أن األخرى تقوم بالوظيفة التي يحتاجها جسم اإلنسان
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 عضاء البشريةأنواع عمليات نقل األ: الفرع الثاني 

تتنوع عمليات نقل األعضاء من حيث مصدرها والغرض الذي ترمي إليه والتكوين  
 :المادي للعضو المنقول وذلك على النحو التالي 

 :من حيث مصدر العضو المنقول : أوال 

قد يكون مصدر العضو المنقول الشخص ذاته الذي تجري عليه العملية كان يستطيع  
أحد أوردة ساقه لمعالجة إنسداد شريان بقلبه ، وهذا النوع من العملية يدخل في إطار العالج 
التقليدي وبالتالي ال تثير دراسته أية إشكاالت قانونية مادام قد تم وقفا للقواعد الفنية المتعارف 

ا في هذا الصدد ، حيث يتوافر فيها قصد العالج على نحو واضح ، ويطلق على العملية عليه
 . « autogreffe »من الناحية الطبية مصطلح 

وقد يكون مصدر العضو المنقول إنسانا آخر سواء كان حيا أو ميتا ويسمى الشخص  
بينما يسمى  Donneurالذي ينقطع من العضو في الحالة بالمعطي أو بالواهب أو المتنازل 

ويطلق على العملية من   Receveurالشخص ينقل إليه العضو بالملتقى أو بالمتنازل له 
وقد يكون مصدر العضو المنقول حيوانا كالشمبازي  Homogreffeالناحية الطبية مصطلح 

حيث تتماش أعضاؤه ونظيرتها في اإلنسان من ناحية التشريعية ويطلق على هذه العمليات 
 Hetrogreffe. 1مصطلح 
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 من حيث الغرض : ثانيا 

غرض عالجي مثل : تتعد عمليات نقل من حيث الغرض الذي ترمي إليه إلى نوعين  
نقل الكلية إلى شخص مصاب بقش كلوي إلنقاده من المرض وغرض تجميلي مثل عمليات 

زالة التشوهات الجسدية وغيرها  .ترقيع الجلد وا 

 .التشريعات للعضو المنقولمن حيث التكوين : ثالثا 

يمكن التفرقة بين مجرد نقل نسيج أو عضو بسيط من حيث التكوين التشريحي مثل  
شريان أو جزء عظمي ، وبين نقل عضو مركب مثل الكبد أو الكلية أو القلب بالنسبة للنوع 

، أما األول فهو ال يحتوي عادة سوى على نسيج واحد سرعان ما يتألق وخاليا الجسم المتلقي 
النوع الثاني فإن العضو المركب كالكبد يحتوي في ذاته على خليط من أنسجة متباينة سواء 
تمثلت في أوعية دموية أو ليمفاويات أو أعصاب وغالبا ما تتعرض عمليات النقل بشأنها 

 .Transplantation1لظاهرة الطرد ويطلق على هذا النوع من العمليات مصطلح

من عمليتي نزع وزرع األعضاء البشرية في ظل البيوأخالقيات  الغرض: المطلب الثالث 
 الطبية 

يتحدد جوهر العمل الطبي في العالج المريض وتحقيق ما يشعر بيه من أالم وتخليصه  
من مرضه كليا أو جزئيا ، ومن ال يعد فعل الطبيب مشروعا إذا إنحرف عن هذا الهدف أو 

 .التصرف بجسم اإلنسان فائدة مشروعة سواء للغيرخرج عن هذه الغاية ، يجب أن يهدف 

 8241شوال عام  81مؤرخ في  81/88ولقد أورد المشرع الجزائري في قانون رقم  
من هذه القانون على  455المتعلق بالصحة حيث نصت المادة  4681جويلية سنة  4الموافق 

                                                           

 .51فرح صالح الهريش،  نفس المرجع السابق،ص  -  1
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ال ألغراض عالجية أو ال يجوز نزع األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية وزرعها إ:" أنه 
 .1"شخصية وضمن الشروط المنصوص عليها في هذه القانون

 (تحقيق فائدة للغير)الغرض العالجي : الفرع األول 

يشترط لمشروعي عملية نقل وزرع األعضاء أن تحقق فائدة لطرفي هذه العملية ، أي    
 .لية وهو المتبرعتحقيق شفاء المريض ، وكذا الحرص على عدم تضرر الطرف الثاني من العم

 حة العالجية للمريضلالمص: أوال 

مه وهو اقرته لقد أجاز القانون العمل الطبي لغاية أساسية هي شفاء المريض وتحقيق آال 
عدة نصوص منظمة للصحة ، بالتالي يجب ان يكون إستئصال عضو في المشرع لزرعه في 
نقاضه من الهالك المؤكد ويتعين من أجل ذلك إجراء  جسد المريض في مصلحته عالجية وا 
موازنة بين نتائج المترتبة عن بتر العضو ، وبين المنفعة التي تعود على الغير من زرع ذلك 

على أنه تكون مزايا الزرع أعظم من مخاطره عند المريض ، هذا يعني أن تكون  العضو ،
الفائدة المراد تحقيقها كبيرة من أجل تبرير األخطار التي يتحملها المتضرر وال يمكن اإلكتفاء 
بأن تكون الفائدة المحتملة اكبر بقليل من خطر الواقع على المتضرر ، بل يجب أن تتجاوز 

 .يض تلك األخطار التي يتعرض لها المتبرع بشكل كبير جدا فرص إنقاذ المر 

 .عدم تضرر المتبرع من عمليات اإلستئصال: ثانيا 

تمس عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية التي تتم بين األحياء ، كاألصل عام  
واألعضاء المزدوجة كالعينين أو الكلتين بإعتبار أن إستئصال إحدهما ال يؤثر كثيرا على جسم 
المتبرع ، وبالمقابل ال يجوز إستئصال األعضاء الوحيدة كالقلب مادام أن ذلك يؤدي بحياة 

                                                           

المتعلق بالصحة ،الجريدة   4681جويلية سنة   64الموافق  8241شوال عام  81مؤرخ في  81/88قانون رقم  -  1
 .42،ص 26الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
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عتباره بمثابة تبرع إنتحاري أو الوفاة حسب الطلب ، وسيؤدي مثل هذا التبرع المتبرع ، ويمكن إ
لى مالحظة الجراح بجرم القتل العمدي ، مهما كان النجاح الذي  إلى موت المتبرع بالتأكيد وا 

 .يحصل عليه الشخص المستفيد من عملية زرع العضو

 محضنةال( الفائدة العملية)تحقيق فائدة المجتمع : الفرع الثاني 

نفاذ حياته من الموت  ولكن هل  يحقق التبرع باألعضاء البشرية فائدة للمريض بشقائه وا 
نما إلجراء تجارب طبية ؟ بإعتبار أن  يمكن أن نقبل بإقتطاع األعضاء  ليس لغاية عالجية وا 

إذا خالف الطبيب طرق العالجية المتفق عليها وجرب . المجال الطبي أحوج إلجراء التجارب
الجية أخرى وكانت نتائجها غير مؤكدة أو ترتب عنها مخاطر للمريض يسأل الطبيب طرق ع

:" ما يلي  8145عن خطأ مهني مؤكد ، وقد قررت محكمة السين الفرنسية في حكم لها سنة 
 .1"إن الطبيب الذي يمارس تجربة طبية بغير ضرورة بالنسبة للمريض يرتكب خطأ مهنيا مؤكدا

 471جزائري بشأن التجارب العملية أيضا من خالل نص المادة ويظهر موقف المشرع ال 
يجب أن تراعي الدراسات العيادية وجوبا بالمبادئ األخالقية والعلمية واألخالقيات :" على انه 

    2"واألدبيات التي تحكم الممارسة الطبية 

يهدف وبمعنى آخر أن هذه النوع من التجارب العلمية المحضنة أو غير العالجية ال  
إلى تحقيق مصلحة عالجية شخصية ، ومباشرة للشخص الخاضع للتجربة مع إمكانية تعميم 
نما  هذه الفائدة إلى غيره من المرض ضمن يشتكون من نفس المرض حاليا أو مستقبليا، وا 
يستهدف المعرفة العلمية او الفنية على وجه العموم بخصوص التشخيص أو العالج ، كأن 

شف إكلينيكي ، أو مفعول مستحضر طبي جديد أو عملية جراحية غير يجرى الطبيب مثل ك
                                                           

موجب خديجة ، أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوني ، مذكرة تخرج شهادة ماستر قانون طبي ، جامعة عبد  -  1
 .41-47-46،ص ص 4682/4685الحميد بن باديس ، كلية الحقوق والعلوم السيياسية ، مستغانم، 

المتعلق بالصحة ، الجريدة الرسمية  4661جويلية سنة  4الموافق  8241شوال عام  81مؤرخ في  81/88قانون رقم  -  2
 .47، ص  26للجمهورية الجزائرية ، العدد 
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، وعادة تجري مثل هذه التجارب على متطوعين (لم يسبق تجربتها فيما مضى) مسبوقة 
نما تحقق  أصحاء أو مرضى، ال تكون لهم مصلحة شخصية مباشرة في إجراء التجربة ، وا 

 .مصلحة عملية عامة من أجل فائدة البحث العلمي

هو قصدته الالئحة الفيدرالية الصادرية عن اإلدارة الصحية األمريكية بتاريخ و  
، وما أشارت إليه اإلتفاقية األوروبية الصادرة في ستراسبورغ بفرنسا في يناير  46/68/8118

والمتعلقة بحماية حقوق اإلنسان والطب البيولوجي ، وبقولها من أن التجربة الطبية  8111
ي كل بحث منهجي غير أكلينيكي إلى التنمية المعرفة على وجه العموم العملية الخالصة ه

 .1والمساهمة فيها بطريق مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دراسة )بلحاج العربي ، الحدود الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري ،  -  1
 ص  68/4688، ديون المطبوعات الجامعية ، (مقارنة
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تنظيم عمليتي نزع وزرع األعضاء البشرية في ظل الشريعة اإلسالمية : المبحث الثاني 
 والقوانين األجنبية

إن اإلنسان في الشريعة اإلسالمية كرامة خاصة ن فقد فضله اهلل سبحانه وتعالى على  
َنا َوَلَقد  :" سائر المخلوقات لقوله تعالى  رِ  ال َبر   ِفي َوَحَمل َناُهم   آَدمَ  َبِني َكرَّم   ِمنَ  َوَرَزق َناُهم   َوال َبح 

ل َناُهم   الطَّي َباتِ  ،  ومن مظاهر التكريم كذلك سجود المالئكة 1"َتف ِضياًل  َلق َناخَ  ِممَّن   َكِثير   َعَلى   َوَفضَّ
ذ  " إال أبليس  ُجُدوا ِلل َماَلِئَكةِ  ُقل َنا َواِ  ِليَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِِلَدمَ  اس  رِ  َعن   َفَفَسقَ  ال ِجن   ِمنَ  َكانَ  ِإب    َرب هِ  َأم 
يََّتهُ  َأَفَتتَِّخُذوَنهُ  ِلَياءَ  َوُذر   .2"َبَداًل  ِللظَّاِلِمينَ  ِبئ َس  َعُدو   َلُكم   َوُهم   ُدوِني ِمن   َأو 

ولقد جعل اهلل سبحانه وتعلى اإلنسان خليفته في األرض وأسبغ نعمة عليه فهذا من  
أعمق القضايا التي شهدت إنتباه علماء المسلمين في مختلف تخصصاتهم ومجاالتهم والتي 

مجامع الفقهية ودارت حولها نقاشات طويلة على تثار من وقت ألخر في المحافل العملية وال
مستوى العام وتناولها العلماء بالدراسة والتحليل ، قضية اإلنسان فيما يتعلق بنقل أعضاءه 

 .األدمية وزراعتها

فمن خالل هذا الكالم المتواضع الذي جعلنا نقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب حيث  
 .مؤيد أو منافي لهذه العملية تناولنا في كل مطلي موقف أو رأي 

فذهبنا فالفئة األولى غلى موقف الشريعة اإلسالمية إتجاه عمليتي نزع وزرع األعضاء  
البشرية أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية فتطرقنا إلى معرفة مواقف كل من القوانين األجنبية 

الجزائري حيال عمليتي نزع فيما يخص هذا الموضوع باإلضافة وال ننسى بالذكر موقف القانون 
 .وزرع األعضاء البشرية وهو ما تناولناه في المجموعة الثالثة

 
                                                           

 .76سورة اإلسراء ، اِلية  -  1
 .56سورة الكهف ، اِلية  -  2
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 رزع األعضاء البشرية موقف الشريعة اإلسالمية من عمليتي نزع و: المطلب االول 

الذي يعنينا الحقيقة ضمن هذه الدراسة هو التعرف على الحكم الشرعي من خالل  
علماء المسلمين وفقهائهم ، ومع الوقوف على حياد فمثل هذه الفتاوى والبحوث ومقاالت 

ذا رجحنا رأينا دون رأي   .المسائل محل إجتهاد للعلماء يصح أن تختلف فيه آراء واألنظار وا 

فإننا نرجح ما نراه متماثلين مع الحق توجد فيه مصلحة للمجتمع عامة وللفرد خاصة  
وزرع األعضاء البشرية أدلته وحججه التي تسند ولكل من المبحثين والمانعين لعمليتي نزع 

 .1إليها

I  - اإلتجاه المحرم لعمليتي نزع وزرع األعضاء البشرية 

   أدلة المانعين لعمليتي النزع وزرع األعضاء البشرية بين األحياء : أوال 

لقد ذهب جمع من الفقهاء الشريعة اإلسالمية المعاصرين والمفكرين الباحثين  
إلى القول بمنع وعد جواز عمليات التبرع إنسان حتى بأحد أو جزء من أعضاءه المتخصصين 

إلنسان آخر ولو كان في ذلك ضرورة ، وقد قدموا جملة من الحجج للتعليل موقفهم هذا من 
 :بينها 

َنا َوَلَقد   :"أن اإلنسان قد ثبت له التكريم بقوله تعالى  – 8 رِ  ال َبر   يفِ  َوَحَمل َناُهم   آَدمَ  َبِني َكرَّم   َوال َبح 
ل َناُهم   الطَّي َباتِ  ِمنَ  َوَرَزق َناُهم    .2 َتف ِضياًل  َخَلق َنا ِممَّن   َكِثير   َعَلى   َوَفضَّ

 

                                                           

 .14سميرة عايدة الديات ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .76سورة اإلسراء ، آية  -  2
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فمتى تمت إجازة نقل األعضاء و التبرع بها من شخص ِلخر كان ذلك ال شك فيه  
متهان ألعضائه ، ثم جسم اإلنسان حق خالص هلل تعالى ال  تالعبا بجسده اإلنسان المكرم وا 

 .1للعبد ، فكيف للشخص أن يتصرف فيما ال يملك ويتبرع بما هو ملك وحق اهلل عز وجل 

 َيف َعل   َوَمن (41) َرِحيًما ِبُكم   َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   َأنُفَسُكم   َتق ُتُلوا َواَل :"  كما اه تعالى يقول أيضا – 4
ِلكَ  َواًنا ذَ  فَ  َوُظل ًما ُعد  ِليهِ  َفَسو  ِلكَ  َوَكانَ  ۚ   َناًرا ُنص   .2"َيِسيًرا اللَّهِ  َعَلى ذَ 

ذلك  فضل النفس على عمومه عدون منتهى عنه بغض النظر عن الوسيلة المتبعة في
وما موافقة الشخص على نقل عضو من أعضائه لغيره إال عدون على جسده وهو ضرب من 

 .ضروب العدوان المنهى عنه في اِلية

إذا كانت حرمة المال أقل من حرمة النفس واألولى نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن  – 4
ما أنه صلى اهلل المساس بها فمن باب أولى وأحرى أن ال يتم المساس بحسب الشخص ، ك

ويستفاد منه أن الضرر يزال على أن ال يزال بمثله أو " ال ضرر وال ضرارا:" عليه وسلم  قال 
 .أشد

التبرع باألعضاء سواء كان العض رئيسا يؤدي نزعه للهالك أو كان بقبل اإلستغناء عنه   – 2
 .3سالمية السمحةيعد جناية على نفس وطلما لها وهو األمر الذي ال يجوز في الشريعة اإل

َأُلنَّ  ثُمَّ  :"وقوله تعلى في سورة التكاثر  – 5 َمِئذ   َلُتس  وقيل أن النعيم  هو األمن " النَِّعيمِ  َعنِ  َيو 
والصحة والعافية وهذه النعم مما يسأل اإلنسان عن شكرها يوم القيامة لقوله صلى اهلل عليه 

ألم نصح لك جسدك ؟ : إن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة عن النعيم فيقول  له :" وسلم 

                                                           

معهد العلوم اإلسالمية ، جامعة : نور الهدى بولمش ، المستجدات الفقهية في أحكام األسرة ، الملتقى الدولي الثاني  -  1
 .568، ص  4681أكتوبر  45و  8226/42صفر  86-85الوادي ، 

 .46-41سورة النساء، اِلية  -  2
 .564نور الهدى بولمش  مرجع سابق،ص  -  3
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 الكفر والمحافظة ال التضييع فصحة اإلنسان وعافيته من نعم اهلل تعالى التي تستوجب الشكر ال
 .بالتبرع أو البيع 

، هذه اِلية تدل على تحريم 1 "التَّه ُلَكةِ  ِإَلى ِبَأي ِديُكم   ُتل ُقوا َواَل :" قوله تعالى في سورة البقرة  – 6
إلقاء النفس في مظان التهلكة بتلف أو إضعاف من غير مصلحة مقصودة شرعا غير مرجوحة 

حي لزرعه في غيره قد يؤدي إلى إتالف المتبرع أو إضعاف ال محالة أو نزع جزء من بدن ال
 .2ولو في المستقبل البعيد

ن َسانُ  َأيَُّها َيا :"وقوله تعالى في سورة اإلنفطار  – 7  َخَلَقكَ  الَِّذي( 6) ال َكِريمِ  ِبَرب كَ  َغرَّكَ  َما اإل ِ
 .3صدق اهلل العظيم" َركََّبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرة   َأي   ِفي( 7) َفَعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ 

وما جاء في ذكر الشوكاني عن المسلم وأحمد أنهما رويا بسندهما إلى جابر قال هاجر 
النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه طفيل بن عامر  وهاجر معه رجل من قومه 

حتى مات فرآه فلما إشتروا المدينة فمرض وجزع فأخذ مشاقص فقطع بها فراجمه فشخت يداه 
الطفيل بن عامر في منامه في هيئة حسنة ، ورآه مغطيا يده ، فقال له ما صنع بك ربك ، قال 
غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى اهلل وعليه وسلم فقال مالي أراك مغطيا يديك قال قيل لي  لن 

فأغفر  نصلح منك ما أفسدت ، فقصها  الطفل على الرسول صلى اهلل وعليه وسلم فقال وليديه
ومحل الشاهد في هذا الحديث القول الطفل ، لن نصلح منك ما أفسدت وكان هذا الرأي في 
الرؤيا ، وقد أقرها الرسول اهلل عليه وسلم وهو الحي يوحي إليه ، ولذلك عقب عليها 

 ".وليديه فأغفر:"بقوله
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وبنيانه ووجه الداللة في محل الشاهد أن جسم اإلنسان ليس كلها لنسه من حيث كيانه  
وبالتالي فال يسوغ له بأي حال من األحوال أن يتصرف في شيء منه بديليل إن من أفسد 
عضو من أعضائه بنية التبرع أو البيع فقد تعدى وظلم ولن يصلحه اهلل يوم القيامة ، بل يبقى 

 .على الصفة التي عليها عقوبة له على ما فعل 

ليس " ر في الفتح عن ثابت بن الضحاك ومما يؤكد هذا المعنى ما ذكر الحافظ بن حج 
اإلنسان ال يملك تعذيب نفسه وال :" ، وقال معلقا على هذا " على إبن أدم نذر فيما ال يملك 

 ".إلتزام المشقة التي ال تلزمه من حيث ال قربة فيها

ذا ثبت لنا   عدم جواز بيع اإلنسان وانه ليس سلطة على جسمه من حيث ملكية : وا 
رح بيه الحافظ إبن حجر وليس له أن يتبرع بشيء من جسمه وعلى سبيل النذر وال الرقبة لما ص

الهبة وال نحوهما من القعود ، ألنه ثبت بالقطع أن اإلنسان ال يدخل مطلقا في المبادالت ألن 
 .    1ذلك إهانة له وتحقيرا لما كرمه اهلل تعالى

 .ن األحياءأدلة المجيزين لنزع وزرع األعضاء البشرية بي: ثانيا 

إذا كان مبدأ حرمة جسم  اإلنسان وكرامته يتعارض من الناحية الظاهرية وعمليات  
األخيرة من مساس فعلي جسم اإلنسان وجثته : إستئصال األعضاء ونقلها لما يترتب على هذا 

، فإننا سنحاول من خالل هذه الدراسة إبراز كيفية التوفيق بينهما فالشريعة التي تصلح لكل 
زمان ومكان  وتضم ثوابت ومتغيرات ال تقف حجرة عثرة في مواجهة هذه العمليات والتي تتمثل 

 .أمل البشرية في إصالح أجسامها
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 :نساني مبدأ التضامن اإل   -أ 

يعد مبدأ التضامن من اإلنساني أحد المبادئ الرئيسية التي تهيمن على المجتمع  
ذيلة حيث يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه اإلسالمي الذي بحث على الفضيلة ونبذ الر 

ث مِ  َتَتَناَجو ا َفاَل  َتَناَجي ُتم   ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا:" العزيز َوانِ  ِباإل ِ  َوَتَناَجو ا الرَُّسولِ  َوَمع ِصَيتِ  َوال ُعد 
َشُرونَ  ِإَلي هِ  الَِّذي اللَّهَ  َواتَُّقوا ۚ   َوالتَّق َوى   ِبال ِبر    . 1ُتح 

وتدخل األعمال اإلنسانية ومروؤة ضمن الواجبات الشرعية التي تفرض الشرع على سبيل  
َعَها ِإالَّ  َنف ًسا اللَّهُ  ُيَكل فُ  اَل :" اإللزام والوجوب والتي قيدها اهلل سبحانه وتعالى حيث قال  ، 2"ُوس 
من كان عنده فضل ظاهر :" الخدري وقد أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيها رواه أبو سعيد 

 ...".فليعد به على من ال يظهر  له ومن كان عنده فضل راد فليعد به على من زاد له

ثالثة ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم :" عن أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  
وة ويمنعه عن أبن القيامة وال يزكيهم لهم عذاب أليم من بينهم رجل على فضل مال بالغال

 . 3رواه الجماعة إال الترميذي "  السبيل

وقوله " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض:" كما قال عليه الصالة والسالم أيضا  
من كان في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه :" عليه الصالة والسالم 

 ".رب يوم القيامةمن كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة ومن ك

ومن أجل ذلك ذهب بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية لقول بمشروعية التصرف في  
وسندهم في ذلك مبدأ ( المتلقي)أعضاء الجسم البشري إذ كان ذلك يحقق المصلحة المريض 

التضامن اإلجتماعي الذي نادت به الشريعة اإلسالمية كما سبق القول إذا كان المساس 
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البشري يحقق مصلحة أسنان مسلم آخر فهو جائز شرعا ألن هذا التصرف بأعضاء الجسم 
 .1مصلحة إجتماعية هي سالمة أعضاء المجتمع اإلسالمي

 مبدأ الضرورة  –ب 

الضرورة عند الفقهاء تعني أن يبلغ اإلنسان حدا أن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب  
بيق لذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن الهالك ، أو هي الخوف من الهالك علما أو ضنا ، وتط

نقل األعضاء يدخل في قواعد الضروريات ، فإذا كان الشخص معرضا لخطر محدق في 
صحته وبدنه وال يوجد عالج آخر يقوم مقام زرع العضو وأن يكون الضرر المترتب على عدم 

للتبرع  إجراء عملية الزرع أعظم من الضرر الذي يسببه التبرع بعضو من شخص سليم يتقدم
ذا كانت  حسان وشفقة على المريض ، وا  بطيب نفس ورغبة في التقرب إلى اهلل ومحبة وا 
الضرورة تبيع ما كان محظورا بنصوص قطعية  مع اإلجماع ، فكيف بالتبرع الذي هو محل 
اإلجتهاد وغاية من يقول بمنعه ما غلب على ظنه من ادلة المنع ، وعلى هذا فإن من منعه 

يقدر بحال من األحوال منعه عند الضرورة ألن الضرورة ترفع التحريم ، كما  عند الحاجة ال
 .2ثبت يقينا عما دون ذلك يباح بال تردد ومن باب أولى

 :مبدأ ضرورة من كتاب  – 0 –ب 

مَ  ِإنََّما:" قوله تعالى   مَ  َوالدَّمَ  ال َمي َتةَ  َعَلي ُكمُ  َحرَّ  َفَمنِ  ۚ   ِبهِ  اللَّهِ  ِلَغي رِ  ُأِهلَّ  َوَما ال ِخنِزيرِ  َوَلح 
ُطرَّ  رَِّحيم   َغُفور   اللَّهَ  َفِإنَّ  َعاد   َواَل  َباغ   َغي رَ  اض 

3. 
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َمت  :" قوله تعالى   مُ  َوالدَّمُ  ال َمي َتةُ  َعَلي ُكمُ  ُحر   َوال ُمن َخِنَقةُ  ِبهِ  اللَّهِ  ِلَغي رِ  ُأِهلَّ  َوَما ال ِخنِزيرِ  َوَلح 
ُقوَذةُ  َتق ِسُموا َوَأن النُُّصبِ  َعَلى ُذِبحَ  َوَما َذكَّي ُتم   َما ِإالَّ  السَُّبعُ  َأَكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحةُ  َوال ُمَتَرد َيةُ  َوال َمو   َتس 
َز اَلمِ  ِلُكم   ۚ   ِباأل  مَ  ۚ   ِفس ق   ذَ  َشو ُهم   َفاَل  ِديِنُكم   ِمن َكَفُروا الَِّذينَ  َيِئَس  ال َيو  نِ  َتخ  َشو  َمل تُ  مَ ال َيو   ۚ   َواخ   َأك 

اَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ِنع َمِتي َعَلي ُكم   َوَأت َمم تُ  ِديَنُكم   َلُكم   س  ُطرَّ  َفَمنِ  ۚ   ِديًنا اإل ِ َمَصة   ِفي اض   َغي رَ  َمخ 
ث م   ُمَتَجاِنف    .1"رَِّحيم   َغُفور   اللَّهَ  َفِإنَّ  ۚ   إلِ 

عنهم وان في إجازة نقل   وقد أرادو أن وجه اإلستدالل في هذه اِليات هو رفع الحرج 
األعضاء البشرية يسير على العباد ورحمة  بالمصابين وتخفيف لآلالم ودفعا للحرج والمشقة ، 
فقالوا أن الشريعة اإلسالمية جاءت لخدمة المصلحة العباد ، وعليه فإن كل ما فيه مصلحة 

رايات تتيح للعباد فهو جائز شرعا ، فحيثما وجدت المصلحة وجد شرع اهلل وأن الضرو 
المحظورات بحيث أن كان المضطر في مخمصه يجوز له قطع عضو من أعضائه واألكلة ، 
يجوز أن يقطع جزء من جسده ليسد به رمقه ، وهو من باب أعمال قاعدة الضرر األشد يزال 
بالضرر صريح فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يحرمه شرعا ، وكما أن في التصرف 

 2بيل التبرع والصدقات الجارية وفيه من األجر والثواب والكثيريعتبر من ق

 مبدأ الضرورة من السنة النبوية  – 9 –ب 

لقد إستندوا أيضا إلى سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم وذل فيما رواه اإلمام أحمد في  
اهلل؟ قال قيل يا رسول اهلل أي األديان أحب إلى :" مسنده عن إبن عباس رضي اهلل عنهما قال 

 ".الحنفية السمحة 
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 ".ممن إستطاع أن ينفع أخاه فليفعل:" وقوله صلى اهلل عليه وسلم  

يا أيها الناس تدوو فإن اهلل لم ينزل من داء إال انزل :" وقال أيضا صلى اهلل وعلية وسلم  
 ".له دواء

حاجة أيه اهلل  المسلم أخو المسلم ال يظلمه ، ن كان في:" وقوله صلى اهلل عليه السالم  
في حاجته ومن فرج على مسلم كربة من الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كربه يوم القيامة ، ومن 

 ".ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة 

يرى المجيزون أن التراحم والتواد بين المؤمنين يجيز أن نأخذ من هذا لنصلح بيه ذلك  
شقة عنه والتفريج عنه في أمور دنياهم وخير فمن أعظم خصال العبد دفاعه عن أخيه ودفع لم

الناس أقنعهم للناس ، واهلل في عون العبد مادام العبد عند الضرورة ، وكذلك توصينا بالتداوي ، 
فالحديث الشريف لم يحدد كيفية الشفاء فالشفاء وكما تعلم هو من عند اهلل فإن اإلنسان لو 

لهم النجاح فإنهم لن يتمكنوا من شفائه والعكس   إجتمع له ككل أطباء العالم لشفائه ولم يكتب
صحيح ، ولكن على اإلنسان العمل بأسباب العالج فمثل نجد أن أبوال اإلبل إعتبرها الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم دواء وليست داء ولو كانت حرام لما حلها فما يعتبره األطباء دواء ال يجوز 

د الضرورة ، فالحرمة تسقط عنه كما أن مصلحة أن نعتبره داء ولكن يحل اإلنتفاع بيه عن
السالمة والعافية أكمل من مصلحة إجتناب المحرمات ، فرسولنا الكريم أكد على أن قدر اهلل ال 
مراد له وعلينا األخذ باألسباب فنتداوى إذا كان هذا من شانه أو نصح ، والتتداوي يكون بكل ما 

وليس في ذلك هروب من قدر اهلل ولكن كل شيء  احل اهلل ورسوله وما فيه صالح الجماعة ،
 .1من قدر اهلل وعلينا أن نتداوى بكافة وسائل العالج 
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 مبدأ الضرورة من أقوال الفقهاء 3 –ب 

ذهب بعض الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى جوان نقل األعضاء وقد جاء في  
 .الحامل ووالدها في بطنها فروعهم الفقهية ما يؤكد القول بالجواز فلو ماتت 

ستخراج الجنين وبالعكس لو مات  :في الفقه الحنيفة  - يقول بشق بطنها من الجانب األيسر وا 
ستخراج الولد منها  .الجنين وشكل خطرا على حياة األم فيشق بطنها وا 

كما جاء في فقه المالكية أو يشق بطن الميت ال يستخرج المال الذي  :في فقه المالكية  -
 .إبتلعه حيا سواء أكان المال له أو لغيره

ن ماتت إمرأة في جوفها جنين حي شق بطنها ، ألنه إستبقاء حي : في فقه الشافعية  - أنه وا 
حياة الجنين  بإتالف جزء من الميت فأشبه إذا إضطر إلى أكل جزء من الميت وذلك إذا رجونا

 .بعد إخراجه

فالفقه الشافعي أجاز أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت إلضرار عند الضرورة لذا فنقل  
األعضاء من باب أولى ألن إنقاذ حياة اإلنسان أعظم نفعا من إخراج المال والجنين ونزع 

 .عضو من ميت 

الضرورة فضرورة  فقد أجاز أصحاب هذا الرأي نقل األعضاء من الميت إلى أنها حالة
 .العالج كضرورة الغذاء نتيح المحظورات والضرر األعلى يرفع بالضرر األدنى

إذن نستطيع أن نستنتج بأن أساس إباحة عمليات ونزع األعضاء البشرية في الفقه  
اإلسالمي يستند بالدرجة األولى إلى حالة ضرورة التي تقتضي بإختيار أهون من الضريرين أو 

المصلحتين وبشرط صدور رضا حر من قبل المعطي الذي قبل دخول مصلحته  الترجيح أعلى
في تكامل جسده في ميزان ترجيح المصالح  فال يمكن قبول تبرع بأحد أعضائه لزرعه في جسم 
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شخص آخر إال إذا وجدت ظروف تحققت فيها حالة الضرورة والتي مؤداها أعمال أحد نتائجها 
 .1ل إسمي المصلحتين والمتمثل بدفع المفسدين أو تحص

فالمقابلة بين المصالح التي يتضمنها حتى المعطي في سالمة جسده وحق المتلقي في  
إنقاذ حياته أو دفع خطر محدق عنه تقتضي إلى تجريح كفة إستطاع عضو من جسم المعطي   
لزرعه في جسم المتلقي لما فيها من إجتناب ضرر الشك في أنه أعظم منه ضرر المساس 

 .جسد المعطي سالمة

وحالة الضرورة هذه وما تقتضي بيه من ترجيح المصالح يمكن تطبيقها على إستقطاع  
األعضاء من جثث الموتى ما تحققت وجود وصية من المتوفي بالسماح بإستقطاع أعضائه أو 

َتِوي َوَما:" قال تعال  2بإذن زوجه ، فحرمه الحي وحفظ نفسه إلى من حفظ الميت عن المثلة  َيس 
َياءُ  َح  َواتُ  َواَل  األ  َم  ِمعُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   األ  ِمع   َأنتَ  َوَما ۚ   َيَشاءُ  َمن ُيس   .3ال ُقُبورِ  ِفي مَّن ِبُمس 

باحتها –ج   :الفتاوى الرعية الخاصة بعماليات نزع وزرع األعضاء البشرية وا 

 صدرت العديد من الفتاوى الشرعية الخاصة بعمليات نقل وزرع األعضاء من دول 
إسالمية مختلفة ، ومن هذه الفتاوى ما هو صادر عن جهات رسمية ، ومنها ما هو صادر عن 
أفراد متخصصين ، وهذه الفتاوى تعرضت لمجموعة من المسائل منها نقل الدم ، عمليات ترقيع 

 .الجلد ، ونقل قرينة العين ، ونقل الكلى ، ونقل األعضاء األخرى 

نما والمقام هنا ال يتسع ألن نتعر    ض لكل الفتاوى التي أصدرت في العالم اإلسالمي ، وا 
 .الكويت ، الجزائر ، المملكة العربية السعودية : نتناول بعض الفتاوى في بعض الدول مثل 

 
                                                           

 .52-54مسقم خالد ، المرجع سابق ،ص ص  -  1
 .52مسقم خالد ، مرجع سابق ، ص -  2
 .44سورة الفاطر ، اِلية  -  3
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 :الكويت  -0 –ج 

يطلب رأي اإلسالم في شأن نقل األعضاء عامة والكلى خاصة  : 039/92فتوى رقم  
 .ميت إلى الحي ، بوصية أو بدون وصية ، ذلك من الحي إلى الحي أو عن ال

إذا كان المنقول ميت جاز النقل سواء أوصى أو ال إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح  
المحظور وهذا النقل ال يصار إليه للضرورة ، ويقدم الموصي له في ذلك عن غيره ، كما يقدم 

 .األخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غيره 

كان المنقول منه حيا فإن كان الجزء المنقول يغطي  إلى موته كالقلب أو الرئتين  أما إذا 
كان النقل حراما مطلقا سواء أذن أم لم يأذن ألنه إن كان بإذنه فهو إنتحار إن كان بغير إذنه 

 .فهو قتل نفس بغير حق وكالهما محرم 

في شان عمليات  14سنة ل 7تنص المادة الثالثة من القانون رقم  : 013/33فتوى رقم  -
 :الزراعة الكلى للمرضى المرفق صورة عليه على ما يلي 

من المادة السابقة لحصول على ( أ)يشترط في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة  
إقرار كتابي من المتبرع أو الموصى وفي جميع األحوال يشترط أال يقل سن المتبرع أو الموصي 

 .ميالديةعن ثماني عشرة سنة 

يجب الحصول على الموافقة على ( ب)وفي حاالت المنصوص عليها في الفقرة  
 .إستئصال الكلية من أقرب األفراد الموجودين من أسرة المتوفي

وبعد إستعراض الموضوع رأت اللجنة أنه البد في هذا الموضوع من أخذ رأي األبناء  
الجد من جهة األب ثم األخوة واألخوات ثم أبناء والبنات ثم أبناء البنين ، ثم أباء واألمهات ثم 
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اإلخوة ، ثم األعمام ثم أبناء األعمام وليس للزوج أو زوجة رأي في ذلك إلنقطاع صلة الزوجية 
 .1بالوفاة

 :الجزائر  9 –ج 

: ..... أصدرت لجنة اإلفتاء التابعة للمجلس اإلسالمي األعلى فتوى جاء في خالصتها  
حالة نقل عضو من حي البد من التأكد أن ذلك برضى قام من المنقول  في حالة نقل الدم أو

منه أن هذا النقل ال يلحق بيه أي ضرر ما أو يتسبب في هالكه فإن خيف الضرر أو الهالك 
 ....:.فال يجوز ولو رضي بيه المنقول منه ألنه حينذاك إنتحار

تصرف في أعضاء الجسم يتضح من مجموع هذه الفتاوى الشرعية أنها تقر بمشروعية ال 
البشري بغرض إنتفاع الغير بها تأسيسا عن حالة الضرورة فيباح نقل الدم من المسلم الصحيح 
إلى المسلم المريض متى كانت محتاجا إليه ، وتوفي على هذا النقل شفاؤه ولم يكن هناك من 

 .2المباحث ما يقوم مقامه

 المملكة العربية السعودية  – 3 –ج 

المملكة العربية السعودية العديد من الفتاوى الخاصة بعمليات نقل وزرع صدرت في  
 66/88/8264الصادر بتاريخ  11األعضاء البشرية نذكر منها قرار هيئة كبار العلماء رقم 

قرار المجلس باإلجماع جواز نقل عضو أو جزء من إنسان حي :" هجرية الذي نص على 
جة إليه وأمن خطر من نزعه وغلب الظن نجاح يزرع مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعته الحا

 .فيه

                                                           

مروك نصر الدين ، نقل وزرع األعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة ، سلسلة القانون  -  1
، بوزريعة 4664كتاب الثالث ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، طبع في الجنائي والطب الحديث ، الجزء األول ، ال

 .822إلى  282الجزار ،ص 
 .877مروك نصر الدين ، الجزء األول ، الكتاب االول ، مرجع سابق ، ص  -  2
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جواز نقل عضو  منه أو جز من إنسان ميت إلى مسلم إذا إضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة  -
 .في زرعه ممن أخذ منه وغلب الظن نجاح فيمن سيزرع فيه

     1"جواز تبرع اإلنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك -

 موقف القوانين  األجنبية من عملتي نزع وزرع األعضاء البشرية :  المطلب الثاني 

اهتمت  عدة قوانين بتنظيم عمليات  نقل األعضاء من األحياء مما يستوجب التطرق   
إلى هذه القوانين ،فيما  نحاول  استعراضنا ألساس الذي قامت عليه  نصوص  هذه التشريعات   

فرنسي  في الفرع األول  ثم نبحث لمسألة في  ظل تشريعات  القانون بادئين  بالقانون ال
 :التونسي في الفرع الثاني

 في القانون الفرنسي:  الفرع األول 

فيما يخص نقل   8121لقد بدأ  التشريع بخصوص  عمليات  نقل األعضاء سنة  
ملة أخرى  من النصوص عبر الزمن أهمها  قانون التبرع بالدم لسنة جثم تطور إلى  نالعيو 

   Caillavet تحت  اسم  8176، وقانون  شامل حول موضوع زرع األعضاء سنة  85154
، المتعلق  بنزع  األعضاء  و الذي دخل حيز التنفيذ بالقانون  8176ديسمبر 44الصادر  في 

 . 48/64/8171الصادر بتاريخ  568-71رقم 

والتي تسمى بقوانين  8112وأخيرا  ثالث قوانين أساسية  هامة  صدرت في جويلية 
و من بينها قانون احترام   4688و  4662المعدلة  في سنة   Bio éthiqueالبيو أخالقية 

ريع الفرنسي أن يوقف بين  الطب الذي حاول من خالل  التش 654-12جسم اإلنسان رقم 
لمدني  من خالل  التأكيد  على عدة  مبادئ أهمها ، مبدأ  عدم القانون اواألخالق ودستور  و 

                                                           

 .872مروك نصر الدين ، نفس المرجع ،ص  -  1
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المتبصر وتحقيقا لمصلحة  و  بناء على رضا الشخصية الحر المساس بالكيان المادي  للجسم إال
 .واضحة  مع عدم جواز اعتبار جسم اإلنسان محال للحقوق  المالية 

و الذي  12/652رقم كما صدر قانون تنظيم تبرع واستعمال منتجات جسم اإلنسان 
ركز على نفس المبادئ و هي المجانية ،السرية، الرضا، المتبصر ، والضرورة  الطبية التي 

 .تعتبر من القواعد األساسية لضمان سالمة  وكرامة  جسم اإلنسان 

عمليات زرع  األعضاء  بين األحياء ريس المشرع الفرنسي  لضوابط  تنظم لكن رغم تك 
فإّن  نسبة التبرع  بين األحياء في فرنسا أقل  ،8111مجلس الدولة  سنة   إال أّن  حسب تقرير

بالنسبة  لزرع الكبد بينما التبرع من الجثة  له %4من  بالنسبة  لزرع الكلية و أقل% 2من 
 .1وهذا  خالف  لما هو  سائد  بالنسبة  للدولة األجنبية األخرى  رأكثنسبة 

 ريفي القانون المص:  الفرع الثاني  

أّن أحد   8166لسنة   871لقد اتجه  المشرع المصري ن حيث حدد  بقانون  رقم  
مصادر  الحصول  على دم  من البشر  يكون عن طريق الشراء وحسب تسعيرة محددة قانونا 

التعامل   8151لسنة   472الواحدة ،كما  لم  يخطر قانون رقم  قنينةقرشا  لل( 56) و هي
 .البشرية المالي على العيوب 

الذي حل محل  القانون  8164لسنة   864بل إن ذات االنتقاد يوجه إلى القانون رقم 
سالف الذكر،هذا فوق أن المشرع المصري لم ينظم عمليات زرع األعضاء البشرية األخرى فهل  

                                                           

حية  القانونية  ،أطروحة  لنيل شهادة  دكتوراه  في العلوم  و ، لتعامل باألعضاء البشرية  ، من النالعلجة مواسي  - 1
 .845،ص 4686ديسمبر  86القانون جامعة  مولود معمري ، كلية  الحقوق و العلوم  السياسية ، بتيزي وزو،: التخصص 
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على جميع  عمليات  النقل و الغرس أم يقتصر على  8164لسنة   864يسري القانون رقم  
 .1ب  فقط؟غرس العيو 

لقد ذهب  غالبية الفقه إلى إباحة عمليات  نقل  وزرع األعضاء  قياسا عليه  ألّن المادة  
الثانية  منه  تنتج الحصول على العيون من األشخاص الذين  يوصون بها ،أو يتبرعون  بها 

من الفقه  ،فإباحة التبرع بعد الوصية  تقيد أن التبرع جائز حيال الحياة، وقد ساير هذا االتجاه
الجنائي في مصر بحيث يرى مشروعية زراعة األعضاء البشرية وفقا لتحقيق مصلحة المجتمع 

 .في تأكيد  روح التضامن بين أفراد  أو تحقيقا لمصلحة الفرد في اإلبقاء على حياته 

أو لعلها مرضية، والتصرف  فيها في غير  8164-864أما المادة الثانية من القانون  
 .ت  يعتبر  مخالفا  للنظام العامتلك  الحاال

نظرا لخلو التشريع المصري آنذاك من قانون ينظم عمليات نقل األعضاء فإنه تم  
اللجوء إلى  قانون نقابة  األطباء ، الذي  يقوم  على أساس  أخالقيات   المهنية  وآدابها  وقد 

إال إلى الدرجة  الرابعة  تم  وضع  تنظيم  لهذه العمليات  بعدم  جواز  النقل  من األقارب
،وعندما يكون بين غير األقارب،فإّن األمر يعرض على لجنة  مشكلة  من كبار  المتخصصين  

 .لبحث  كل حالة  على حدة 

الذي جاء  انتقادا  للقانون السابق حيث نظم  4686لسنة   65فقد أصر القانون رقم 
ال يجوز :" تها األولى  منه  على انه زرع األعضاء البشرية،حيث قضت المادة األولى في فقر 

نقل  أي عضو أو جزء من عضو ؟أو نسيج  من جسم إنسان جراء بقصد زرعه في جسم 
إنسان آخر إال لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو عالجه من مرض جسم  

                                                           

المكتبة العلمية القانونية منذر الفضل ،التصرف القانون في األعضاء البشرية ، مكتبة دار الثقافة  للنشر  و التوزيع ،  - 1
 . 65،ص 4664الطبعة األولى، إلصدار  األول  عام   ،عمان ،241
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شأن  التنقل  بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة  هذه الضرورة و أال  يكون من
 " .تعريض  المتبرع لخطر جسيم  على حياته و صحته 

" ال يجوز النقص من األحياء إلى على سبيل التبرع:" تنص المادة  الرابعة على أنه 
ونصت المادة الخامسة على ضرورة  أن تكون الموافقة على التبرع صادرة عن  إرادة  حرة 

 خالية من عيوب الرضا وثابتة كتابة 

ح أنه بإصدار المشرع المصري قانون ينظم هذه العمليات يكون قد أعادة األمل   فتصب 
 1ِلالف المرضى المصرين الذين كانوا ينتظرون  صدور هذا القانون

 موقف  الجزائر من عمليتي نزع وزرع األعضاء  البشرية: المطلب الثالث 

يعتبر حق اإلنسان في الحياة  تلك  المصلحة التي يحميها القانون يضل الجسم الحي 
مؤديا لوظائفه األساسية والحيوية حتى ال تعطل  تعطيال  آبديا ،هذا الحق ليس حكرا على الفرد 
نما للمجتمع  نصيب فيه كذلك فهناك مصلحة شخصية تتمثل في سالمة جسم اإلنسان   فقط  وا 

ن تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه تجاه  أسرته والمجتمع الذي يعيش فيه ،فمن حتى يتمكن  م
مصلحة المجتمع أن يرى كل أفراده يتمتعون بالصحة والقوة نظرا لألهمية االجتماعية 

 .2واالقتصادية التي يجنيها المجتمع نتيجة أفراده 

رمة الكيان  الجسدي ولقد اتجهت جل الدول في سياستها التشريعية إلى قرار  مبدأ  ح
في لإلنسان وتجريم األفعال الماسة بسالمته، وهو ما انتهجته المشرع الجزائري في قانون 
عطاء المواد السامة و تلك  الماسة   العقوبات عند  تناوله  للجرائم الماسة  بحق  الحياة كالقتل وا 

                                                           

معاشو لخضر، النظام  القانوني لنقل  وزرع األعضاء البشرية ، دراسة  مقارنة  ، مذكرة  لنسل شاهدة الدكتوراه  في  - 1
،ص ص 4662/4685بلقايد كلية  ،الحقوق و العلوم  السياسية  تلمسان السنة  الجامعية ،  بكر أبيالقانون الخاص، جامعة 

841-846-848-844 . 
زهدور أشواق ، نقل وزرع األعضاء البشرية والمسؤولية  الجزائية المترتبة عنها وفق آخذ تعديل لقانون العقوبات الجزائري،  - 2

 .  7،ص 4686،4688لية الحقوق جامعة وهران، الخاص،ك. مذكرة لنيل درجة   ماجستير  في ق
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عطاء المواد السامة فيما يتضح في    414إلى  452المواد بسالمة الجسم كالجرح والضرب وا 
 .1من قانون  العقوبات

في  81/88وقد نظم المشرع الجزائري في مثل المسألة  في قانون الصحة  الجديد  
القسم األول  من الفصل الرابع  تحت عنوان  أحكام  تتعلق  بنزع وزرع األعضاء و األنسجة 

لى  محتوى  كل مادة  نجد منه ، وبالرجوع إ 467إلى  455والخاليا  البشرية في المواد  من 
أن المشرع  قد أجاز  هذه العمليات  مع  ضبطها بشروط من الواجب توافرها كما جعل الغاية  

منه حتى  يسد الطريق  455من عمليات  التبرع إما عرض  عالجي  أو تشخصي وفي المادة 
 .أما كل من يتوخى من هذه العمليات أغراضا غير عالجية

لقد انشأ وكالة وطنية لزرع األعضاء  تكلف  بتنسيق وتطوير باإلضافة الى  هذا  
نشاطات  نزع وزرع األنسجة والخاليا البشرية وضمان قانونيتها وأمنها هذا ما نصت عليه 

من هذا القانون ال يمكن أن تنتزع األعضاء وال نسخة والخاليا  البشرية وزرعها   456المادة 
 .4512محل صفقة مالية حس بنص المادة 

من قانون العقوبات  يعاقب بالحبس من ثالثة سنوات   86مكرر  464وحسب المادة 
دج  كل من  يحصل   8666.666إلى   دج 4666.666سنوات وبغرامة  مالية    86الى 

 .3أو أية منفعة أخرى  مهما كانت  طبيعتها   على عضو من األعضاء مقابل  منفعة مالية
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هذا القانون كذلك طائفتين من هذه العمليات األولى وقد تناول المشرع الجزائري في 
منه وحسب المادة  . 4511وتناول عمليات نزع وزرع األعضاء البشرية بين األحياء في المادة 

 .من قانون العقوبات  الجزائري  87مكرر  464

 5666.666سنوات وبغرامة من  86سنوات الى عشرة  5يعاقب بالحبس من خمس  
كل من ينتزع عضو من شخص على قيد الحياة  دون الحصول  على  دج 8666.666إلى 

أما الثانية  فتخص . 2"المفعول "الموافقة  وفقا للشروط المنصوص عليها  في التشريع السارري 
 .الصحة. من ق 464نقل األعضاء من جثث الموتى وذلك  في المادة  

صت صراحة  على التي ن 462ولم ينسى بالذكر المشرع الجزائري في المادة  
األشخاص عدمي األهلية و القصر الذي يعطي الموافقة بدال عنهم األب أو األم أو الممثل 

 .الشرعي في حالة غيابهما

كما تناول الشروط توافرها في كل من المتبرع و المتلقي أو المستقبل في كل من المواد   
ص أن تجري  .من ق 466و  457المنصوص عليها في القانون كما اشترط المتبرع في المادة 

عمليات نزع وزرع األعضاء البشرية داخل المستشفيات  المرخص لها قانونا  بنزع األنسجة  و 
الخاليا  وبعد  أخذ رأي  الوكالة  الوطنية  لزرع  األعضاء  بقرار من وزير  الصحة هاته  وال 

 844/64/81183الصادر بتاريخ  81المستشفيات التي حددها القرار  الوزاري  رقم 

  قرار  المستشفيات  إصالح  السكان و الصحة وزير أصدر 64/86/4664  وبتاريخ
  للقيام الصحية المؤسسات لبعض  الترخيص على ونص ، السابق القرار  بموجبه ألغى  جديد
 بشرية أعضاء ثالث تناول القرار هذا أن والمالحظ البشرية  واألعضاء  األنسجة وزرع  بانتزاع
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  المؤسسات  داخل  زرعها أو انتزاعها  يجوز بحيث  والكبد والكلى القرينة، في تتمثل فقط
 .1المعينة  يةئاالستشفا

صالح  87ولقد كشف العدد من الجريدة الرسمية قرار وزارة الصحة والسكان وا 
المستشفيات إنشاء وحدة  في ميدان  انتزاع  وزرع األعضاء  وستخلق هذه الوحدة بالوكالة  

من القرار   2الوطنية  لزرع األعضاء ، وتتشكل وحدة  بحث  من قسمين  ، حسب المادة 
 .الممثلة في قسم  البحث  في ميدان انتزاع  وزرع األعضاء

إضافة إلى قسم البحث في البيو أخالقيات  في مجال  انتزاع  األعضاء كما لحق هذه  
ار الصادر  حسب  نص الجريدة  الرسمية الوحدة بالوكالة الوطنية لزرع األعضاء  وحدد القر 

أن تكون  مقر الوحدة  لزرع األعضاء  متواجدة  داخل المؤسسة اإلستشفائية  المختصة  في 
من القرار وحدة للقيام  باألبحاث لتطوير تقنيات الكشف  4هذا المجال كما كلفت المادة 

في مجال تطوير تقنيات لحفظ والتشخيص وانتزاع وزرع األعضاء إضافة  إلى القيام باألبحاث 
جراءات وبروتوكوالت  في ميدان  انتزاع وزرع  ونقل األعضاء المراد زرعها مع إعداد مقاييس وا 
األعضاء  وتطوير كل األعمال  والمناهج  واألساليب  واألدوات  التي تهدف إلى ترقية  تنظيم  

ة في األبحاث المتعلقة بتطوير وتسيير فعال وشفاف في ميدان انتزاع األعضاء  ، وكذا المشارك
 .البرامج  استراتيجيات  االتصال ذات الصلة بانتزاع وزرع األعضاء 

وكذا  باستعمال  جسم  اإلنسان  طبق  للقوانين  و األنظمة المعمول بها إضافة إلى   
حفظ ترقية  القواعد البيو األخالقيات و الممارسات  الحسنة المتعلقة بانتزاع  وزرع األعضاء  و 

نقل األعضاء  الموارد  زرعها في إطار األمن الحي و لإلشارة  بأن هذا الموضوع في الوقت 
الذي ال يزال هذا الملف يثير الكثير  من الجدل وسط تحفظ  الجزائريين ورأي الشرع في عملية 
زرع األعضاء ويشار إلى أن قانون الصحة الجديد الموجود على مستوى المجلس الشعبي 
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قبل  مناقشة و المصادقة عليه ، تضمن أحكاما متعلقة  بنزع األعضاء  األنسجة و الوطني،
الخاليا البشرية حيث أقرت  إحدى  مواده  عدم  جواز نزع هذه األخيرة  في حال أي خطورة  
على حياة  المتبرع  مع اشتراط  الموافقة المستشيرة و الكتابة  لهذا األخير  باألعضاء بعد  

يداعها  لدى  مدير  المؤسسة  تحريرها من ط رف المتبرع او ممثله الشرعي بحضور شاهدين  وا 
في حين  يمنع  أن يتم  نزع  األعضاء واألنسجة  و الخاليا البشرية  وزرعها محل  صفقة  

 .1مالية

 

                                                           

نشاءجميلي  رزاقي جميلة ،  تحت وصاية  وزارة الصحة   أمين - 1 وحدة بحث حول نزع وزرع األعضاء قريبا في الجزائر  وا 
 .4681فريل أ 87،1، الجريدة الرسمية ، العدد 
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بالنظر إلى التطور الهائل الذي عرفته العلوم  الطبية  في مجال نقل  وزراعة  األعضاء 
أصبحت  نهاأهذه العملية  ضرورية لما تشكله من فوائد كثيرة  خاصة و  البشرية ،حيث أصبحت
الجدال في مشروعيتها غير مجد ،وان الكثير من البشر لدرجة أن أضحى  تساهم في انقاد حياة

 .1والعقلية كانت مشروعيتها تحتاج إلى الضوابط والتحديد

كما قدمنا أن الدول التي سارع  المشرعون فيها إلى تنظيم عمليات نقل وزرع األعضاء 
نقل العضو من شخص حي وزراعته في مريض  تستعمل على الباحث التعرف على الشروط

آخر ولكن المسألة تدق عندما يترك المشرع األمر مهما دون وضع  تشريع  خاص يساعد  
 .على معرفة هذه الشروط ،أو عندما يضع  تقنينا غير كامل  ال يفي بالمطلوب 

اره فكل ان وجود عمليات  نقل  وزرع  األعضاء دافع ال يمكن  تجاهله  و ال يمكن  إنك
من فوائد ، وما مة  جسده  والحق  في الحياة والتمتع  بكل ما يتفرع عنها مريض الحق في سال

عمليات  نقل وزرع األعضاء إال وسيلة  من وسائل حماية  الحق في الحياة و في سالمة  
 .الجسم 

 وعلى الرغم من ذلك  فإّن  العمليات  حدودا ينبغي الوقوف  عندها وشروطا البد  من
 .توافرها

لذا نظم المشرع الجزائري في هذا الصدد مجموعة من الضوابط القانونية  لنزع وزرع  
عالقة   األعضاء البشرية  في ظل البيو أخالقية الطبية  مع مراعاة جميع  الحقوق  التي لها

النزع و الزرع فالبد من تواجد   تإلجراء عمليامع سالمة جسم اإلنسان وتضمن صحتها 
 مسؤولية عن هذه العملية من بينها  الوكالة  المكلفة  بعمليتي  النزع و الزرع  في إطارهيئات  

                                                           

العملية  الحديثة  في القانون الوضعي  و أحمد عمراني ، حماية  الجسم البشري في ظل الممارسات الطبية  و  - 1
 .876،ص 4686،أطروحة  دكتواره  في القانون الخاص،جامعة  وهران  كلية  الحقوق  في سبتمبر (الشريعة



القانونية  لنزع وزرع األعضاء البشرية في ظل الضوابط : الفصل الثاني 

 البيو أخالقيات الطبية
 

44 
 

بهذه العمليات فالبد  من تواجد المستجدات  الطبية  الحديثة  والمؤسسات المرخص لها  بالقيام 
 .إذن  من الوزير  المكلف  بالصحة  إلى المؤسسة  التي تحول لها هذه المهمة 

مع ى إال بشرط التي تضمن  سالمة الجسم البشري تجر هذه العمليات ال أن إضافة إلى 
 .مراعاة  مبدأ عدم  مالية  جسم اإلنسان

فرضا  ( المريض)ي هذه  الدراسة البد من  مراعاة كل من سالمة المانح و المتلقي فف 
هذا النوع   ها التي يقوم عليالركيزة األساسية م المشترك بينهما ، فرضاه يعتبر المانح  هو القاس

، حيث ال يتصور أن تقوم هذه  العملية المستحدثة  من الناحية العلمية من الممارسات الطبية 
وزرع األعضاء طرف مهما  في  عمليات نقلالمانح فالمانح  يعتبر في إطار  قائمة وجود رضا

ون وجوده دتنشأ بينه وبين الطبيب من جهة والمريض من جهة  أخرى  فمن  التي هذه العالقة
 .ال تتم  عملية زرع األعضاء

ومن ثم ال يمكن للطبيب  المساس بتكامله الجسدي إال برضاه ما لم  يكن  في ذلك   
 .مساس  بحقه في الحياة

ج الذي على العالطبي أن للمريض الحق في الموافقة ومن مبادئ المستقرة في القانون ال
من طرف  منه  لما قد يتخذه هذا األخير  يقرره  الطبيب ويعتبر المريض مع الطبيب قبوال

على أي وسيلة  من هذه  عالج  عادية  أو غير  تقليدية ، ما لم يعترض المريض صراحة 
رة توافر رضا المريض على ضرو مراحل العالج ،وقد استقر الرأي  في أي مرحلة منالوسائل و 
من الخطورة ،وفي غير   العالج على كل عمل  طبي  أو جراحي على درجة  معينةالحر أثناء 

 .1حاالت  الضرورة 
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قد  ملية المعاصرة في وحدات العناية المركزة و األحياء الصناعي الع اتإن اكتشاف
من ء من حيث الموتى ، ولكنها أظهرت مشاكل جديدة ساعدت في نجاح عمليات نقل األعضا

أو )الوفاة ومشكلة الميت الحي حظة الناحية الشرعية و القانونية واإلنسانية كمشاكل  تحديد ل
،وحدود اإلنعاش الصناعي وكيفية المساس بالجثة، ومدى حق الشخص على (المتوفي دماغيا
كلها مسائل  سنتطرق إليها  من خالل  هذا الفصل ،لذا ارتئنا كباحثين في   1جثته بعد وفاته

حث األول  الضوابط  هذه الموضوع إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين  حيث تناولنا  في المب
القانونية التي تنظم هتيين  العمليتين النزع و الزرع األعضاء و المؤسسات  المخولة  لها قانونا  
عملية  النزع أما المبحث  الثاني  فتطرقنا إلى بيان القيود  التي عليها  عملية  نزع وزرع 

رية بين األحياء و األموات وال األعضاء البشرية و التي تنظمها  فيما يتعلق بنزع األعضاء البش
ننسى بالذكر  الجزء  األخير  الذي خصصناه  تقرير  منظمة الصحة العالمية  بنزع  وزرع 

 .األعضاء البشرية  في ظل  البيو أخالقيات الطبية 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ة في الفقه االسالمي، على ضوء  القانون الطبي الجزائري والفتاوى الطبية المعاصرة،كلية بلحاج العربي، معصومية الجث - 1
 .8،ص 4667 ،العلوم السياسية و الحقوق ،جامعة وهران
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المؤسسة المكلفة  أو الهيئة  المنظمة  لمعمليتي  نزع وزرع االعضاء : المبحث األول 
 البشرية

، المتعلق بالصحة ،أجاز 4681مؤرخ في يوليو سنة  81/88بصدور القانون رقم  
المشرع عمليات  زرع األعضاء في القسم األول من الباب  الرابع  تحت عنوان  أحكام  تتعلق 

، وقبل صدور  هذا  467 إلى 455 وادبنزع وزرع األعضاء و األنسجة و الخاليا البشرية  الم
التي أجازت األعلى  اء المختصون في مجال على فتوى المجلس اإلسالمياستند األطبالقانون 

نب المتنازل نوعا الموتى و التي اعتبرت هذا العمل من جانقل وزرع األعضاء بين االحياء  و 
ر عن معاني  التضامن اإلنساني  على النفس وهي من الصفات  التي تعبمن إيثار الغير 

 َتَبوَُّءوا َوالَِّذينَ  }يننا الحنيف مستندين في ذلك  لقول اهلل تعالى المودة التي حث عليها دوالرحمة و 
يَمانَ  الدَّارَ  ِلِهم   ِمن َواإل ِ  ُأوُتوا م مَّا َحاَجةً  ُصُدوِرِهم   ِفي َيِجُدونَ  َواَل  ِإَلي ِهم   َهاَجرَ  َمن   ُيِحبُّونَ  َقب 

ِثُرونَ  اِلية .{ ال ُمف ِلُحونَ  ُهمُ  كَ ئَفُأولَ   َنف ِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمن  َخَصاَصة   ِبِهم   َكانَ  َوَلو   َأنُفِسِهم   َعَلى   َوُيؤ 
 .من سورة الحشر 61

على الشروط الواجب توافرها إلتمام عمليتي  84لذلك نص قانون الصحة  في مواده 
 .1النزع و الزرع 

كما ترى غالبية التشريعات التي تنظم  عمليات  نزع وزراعة األعضاء البشرية إحاطتها  
إجرائها الضمانات الالزمة إلنجاحها ، وذلك لسالمة طرفي العملية الجراحية بمعنى بقدر من  

 .بمستشفيات خاضعة لرقابة الدولة  ومتخصصة في إجراء  عمليات  النقل

                                                           

رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ( دراسة مقارنة) ،قمراوي عز الدين، االنماط الجديدة  لتأسيس المسؤولية  في المجال الطبي - 1
 .427،ص 4684-4684ران، السنة جامعة وه
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القانون األردني لإلنتفاع  بأعضاء  جسم اإلنسان  رقم من   4/أ/4حيث  نصت المادة  
المتطلبات  أن يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه لشروط  و :"على ما يلي  8177لسنة  44

 ".الفنية  الالزمة لنقل األعضاء وزرعها من قبل  فريق من األطباء و الفنيين المتخصصين

طيع األطباء إجراء مثل هذه العمليات  ت كل المستشفيات  مجهزة  بأجهزة طبية يستفليس 
دقة  فنية عالية الدقيقة  التي هي بحاجة إلى فيها  ،ألن هذه العمليات  تعد من العمليات 

من الشخص المتبرع وزرعه في جسد  المريض فهي تحتاج  أليدي  فنية   إلستعمال العضو 
 .وخبرة  عملية  في هذا المجال

لى مستوى الخبرة  الواجب  توافرها في أعضاء الفريق  فقد أشار  إ 4/ب/86أما المادة 
من األطباء و الفنيين  الذي يقومون  بإجراء عمليات  نقل األعضاء البشرية  وزراعتها و 

 .1اإلشراف عليها

كلها شروط يجب توافرها ومراعاتها من جميع  االتجاهات لكي تكتمل  عمليتي النزع و 
 .انونية  وهذا لتسهيل  وتبسيط كامل هذه اإلجراءات الزرع البشرية  حتى تكون أكثر  ق

م  حيث  تطرقنا في المطلب نا لتقسيم  هذا البحث إلى ثالث أقسايومن هذا المنبر  ارتأ 
إلى المؤسسة أو الوكالة التي نص عليها  قانون من طرف  المشرع و كما أقره في قانون األول 

فتناولنا فيه المؤسسة المحول لها إجراء التعامل  الصحة الجديد ،أما فيما  يخص المطلب الثاني
باألعضاء البشرية ،أما  عن المطلب الثالث ف؟أجمعنا على أّن نخصص هذا الجزء إلى أن  

مبدأ عدم  مالية   مجسم اإلنسان  ليس مبدأ للتعامل المالي و ما هي الضمانات الكفيلة باالحترا
 .جسم اإلنسان

 

                                                           

 .887معاشو لخضر، المرجع السابق، ص  - 1



القانونية  لنزع وزرع األعضاء البشرية في ظل الضوابط : الفصل الثاني 

 البيو أخالقيات الطبية
 

48 
 

لمكلفة  أو الهيئة  المنظمة  لعمليتي  نزع وزرع  األعضاء الوكالة  ا:  المطلب األول 
 البشرية 

ة  بأحكام  نزع وزرع  في مواده المتعلق 81/88حسب ما إصداره قانون الصحة  
وطنية لزرع األعضاء تنشأ وكالة  :" على انهجة و الخاليا البشرية نص المادة األنساألعضاء و 

ضمان قانونيتها  األعضاء األنسجة والخاليا البشرية و شاطات نزع وزرع وتطوير ن تكلف بتنسيق
 .وأمنها

 " تحديد مهام  هذه الوكالة  و تنظيمها  وسيرها  عن طريق التنظيم

ينشأ كلما  اقتضى  الضرورة  :"  من نفس القانون على أنه 457وحسب ما أقرته المادة 
د األخذ  رأي الوكالة الوطنية إلى ذلك في المؤسسات  المرخص لها بنزع األنسجة و الخاليا  بع

لزرع األعضاء ، هيكل يكلف بالحفاظ على األنسجة و الخاليا  نحدد شروط و كيفيات إنشائه 
 .وسيره عن طريق التنظيم 

ال يجوز جمع األعضاء جسم اإلنسان من متبرع في إلغراض الحفظ دون موافقة   
 . 1"المتبرع  أو ممثله الشرعي 

د المؤسسات الصحية المرخص لها بإجراء عملية نقل وزرع األعضاء تحدي: المطلب الثاني  
 البشرية  

لقد خصصت عملية نقل وزرع األعضاء البشرية بتنظيم خاص من خالل تحديد   
المؤسسة الصحية التي لها صالحية  إجراء هذا النوع من العمليات ، وفرض عليها ضرورة 

 .2حصول الطبيب الجراح على ترخيص لممارستها 

                                                           

 .81/88قانون الصحة  -  1
 .45ي  صربينة، المرجع السابق،ص صلهاو سني فتيحة اسماء،  -  2
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ا وذلك من واشترطت التشريعات في موضوع نزع وزرع األعضاء البشرية مكانا إلجرائه
و يتبين ذلك  من خالل مل نص عليه المشرع الجزائري في المادة آثار اجتماعية  وصحية 

 .1 81/88من قانون الصحة  466

  ون المصري في الفصل الثانيمن القان 4686لسنة  5من  قانون  1وتقابلها المادة 
ولى وزير  الصحة  رئاسة ويت" عنوان  منشآت زرع األعضاء و التي تنص على أن تحت 

جرائها  يعين أمنة فنية  لها و تتولى اللجنة إدارة واللجنة و  تنظيم  عمليات  زرع  األعضاء  وا 
 ....".األنسجة  ، وتحدد المنشآت  التي يرخص لها  بالزرعو 

النقل في  و التي تؤكد على أن يتم 4أ فقرة /4في المادة وتبناها المشرع األردني 
المستشفى تتوفر فيه الشروط و المتطلبات الفنية الالزمة لنقل األعضاء وزراعتها من قبل  فريق 

 ".من األطباء الفنيين  المختصين

نه  ال يجوز  إجراء عمليات استئصال األنسجة واألعضاء و ال  أيتضح من هذه  المراد  
المستشفيات  أو العيادات  الخاصة أو العامة  المرخص لها و التي يحددها  زرعها إال في 
 .وزير الصحة 

 44/64/8114قرار في: ر الصحة الجزائري في هذا المجال قرارينصدر وزيأوقد 
أسماء المؤسسات المرخص لها قانون ممارسات  عمليات انتزاع  وزرع األعضاء  يتضمن 

ألغى القرار األول ونص  فيه على المؤسسات  4664ر  سنة البشرية  و قرار آخر  في أكتوب
 .االستشفائية

 و بالنسبة  لالستئصال  وزرع القرينة  يختصها 

 (.الجزائر) الستشفائي  الجامعي مصطفى باشا المركز ا -
                                                           

 .81/88قانون الصحة  - 1
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 (.وهران) المؤسسة  االستشفاية  المختصة  في طب  العيون  -
 ( .الجزائر) المركز االستشفائي الجامعي بيني مسوس  -
 ( .الجزائر) المركز االستشفائي الجامعي بباب الوادي   -
 .المركز االستشفائي  الجامعي عنابة   -

 يختص بهاوبالنسبة لإلستئصال وزرع الكلى 

 ( الجزائر) المركز االستشفائي الجامعي  مصطفى باشا  -
 ( قسنطينة)دقسي المؤسسة  االستشفائية  المختصة  عيادة -
 يكور  ت  استئصال زرع الكبد  ويختص بها  مركزيا بيار وماريإضافة إلى عماليا -

 .1( الجزائر)

منه  على أن  1كما نص القانون العربي الموحد لعمليات  نقل وزرع األعضاء  في المادة 
 .2الغرض التي تحددها  وزارة  الصحة لهذا تجري هذه العملية  في المراكز الطبية  

منه المذكور   466في المادة  زائري في قانون الصحةالمشرع الج إليه وهو نفس ما ذهب
ال يمكن القيام  بنزع أو زرع األعضاء أو األنسجة أو الخاليا  البشرية : سابقا التي تنص على 

إال على  مستوى المؤسسات االستشافئية العمومية المرخص لها من طرف الوزير  المكلف 
 .ضاءبالصحة ،بعد رأي الوكالة الوطنية  لزرع األع

 

                                                           

البشرية في التشريع  الجزائري  و المقارن ، جامعة  عبد الرحمان  األعضاءعراش كهينة ، النظام  القانوني لنقل وزرع  - 1
 .44،ص 4686/4687الخاص، كلية الحقوق  و العلوم  السياسية، بجاية ، السنة الجامعية   قانونميرة، قسم ال

 .45ي صبرينة ،مرجع سابق ،ص صسيني فتيحة أسماء ، ولها -  2
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يجب أن تتوفر  المؤسسات االستشفائية على تنظيم  طبي تقني و تنسيق استشفائي  كي 
وتحدد شروط كيفيات الترخيص . األنسجةو  نزع األعضاء تتحصل  على ترخيص للقيام بعمليا

 .1" عن طريق التنظيم 

أكتوبر  4السكن الصادر بتاريخ من قرار وزير الصحة و  64ة أخرى تلزم  المادة من جه
 2الطبية لية نقل األعضاء  بإنشاء اللجان المؤسسات الصحية المرخص لها بمباشرة عم 4666

على ان  تقدم  لجنة  الخبراء  ترخيص  للنزع   1و  7في فقرتها  466المنصوص في المادة 
ومطابقة للشروط  المنصوص  عليها  في  بعد أن تتأكد من أن  موافقة  المتبرع  حرة  ومسير

 .المكلفة  بالترخيص  باالستقطاع  أو الزرع . 3القانون  هذا

العمومية   تمكين السلطات إلىثل هذه الضوابط  اإلدارية  تهدف وغنى عن البيان أن م
 ، لغرض  منع  كل أشكال األعضاءراقبة  هذه المؤسسات الصحية بشأن عملية زرع من م

وع من األعمال الطبية  لهذا أعطى المعنية  في هذا الناالستغالل غير الشرعي لألطراف 
تشفيات وذلك  القانون حق احتكار عملية  نقل  وزرع األعضاء البشرية  لمجموعة من هذه المس

عمومية  بقدورها  تحمل المسؤولية بشقيها المدني نظرا  لحساسيتها وهي عبارة  عن مؤسسات 
 .و الجزائي 

 زرع األعضاءشروط خاصة بأطباء المكلفين بإجراء عملية نقل و  

أما فيما يخص الشروط المتعلقة بممارسة العمل الطبي بالنسبة لألطباء  تتمثل عموما  
في كل  من صفة الطبيب وغرض تحقيق الشفاء مع إتباع األصول المهنية  في التدخل الطبي 

 .سواء كان جراحي أم عالجي

                                                           

 .81/88قانون الصحة  - 1
 .45ي صبرينة ،مرجع سابق ،ص صسماء ، ولهاسيني فتيحة أ -  2
 .81/88قانون الصحة  -  3
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بغيره بيب الط طب وتمتعال الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة افة إلى وجوبضإ 
من القوانين أال يكون ومهارة في مجال عملية نقل وزرع األعضاء البشرية ،وتشرط الكثير 

الفريق الطبي الذي قام بنزع العضو هو نفسه الفريق الذي يتولى الزرع ، وذلك لتفادي األطباء 
أو  كأّن يتم استقطاع العضو دون مبرر طبي مشروع مصلحة  المتلقي على مصلحة  المعطي

 1المتبرع استقطاعه  على رغم  من تضرر 

 اإلنسان عدم  قابيلية التقييم مالية جسم الضمانات الكفيلة بإحترام مبدأ :   المطلب الثالث

ر  من العمليات ى إلى إمكانية  القيام  بالكثيم الذي بلغته العلوم  الطبية أفضإن التقد
جسم  من إجراءاإلفادة  اِلن في متناول األطباء المنال فقد بات إجرائها سهل التي ما كان أمر
آخر أو حتى بغير قصد العالج كما هو الحال في عمليات نقل األعضاء  اإلنسان عالج

 .البشرية و التلقيح و االستنتاج البشري 

 يهدف الطبيب  إلى عالج  إنسان  ففي عملية  نقل العضو البشرى من إنسان إلى آخر
قاده  من هالك  محقق ، ولكن  ما قد يطرح نفسه  بشدة  في انما من مرض معين أو حتى 

ساس الذي هذا الصدد هو بالضرورة  ال يدون حول مصلحة ذلك المريض بقدر ما يرتبط باأل
الجراحي على جسد إنسان سليم باستقطاع  يتم بموجبه االستفادة من جسد اإلنسان آخر فالتدخل

 .2بار آخر يصعب  التسليم  به أو إقراره أو عضو منه ويصرف النظر عن أي  اعت ءجز 

فإّن جسم اإلنسان ليس سلعة للبيع و االتجار فيها محرم عند بعض فقهاء الشريعة 
 اإلسالمية  وبين رجال القانون

                                                           

 .46-45ي صبرينة ،مرجع سابق ،صصسيني فتيحة أسماء ، ولها - 1
المعهد العالي للقضاء بجماعة   ،البشرية  وعقوبتها  األعضاءعبد القادر الشليخي ،جرائم  االتجار  باألشخاص  و  - 2

 .444،ص 4661الرياض ، منشورات الحلبي الحقوقية  ، الطبعة األولى ،  ،األمام  محمد  بن  سعود  اإلسالمية 
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فيعتبر مبدأ مالية  جسم  اإلنسان  عبارة  عن  تجارة  تمس الطبيعة اإلنسانية للبشر  
السيارة  و غير ذلك   وات  احتياطية شأنها  شأن  أدوات،إذا تصبح هذه  األعضاء  بمنزله أد

 .اِلالت  ينات  و من ماك

من الدستور الجزائري خصص  66بيقا لنص المادة  أما فيما يخص مرفق الصحة تط
من مجانية العالج  حيث أن الدولة  تضمن 84ص المادة الجديد للصحة  ن المشرع في القانون

ن عبر كامل  التراب الوطني وتجدر اإلشارة إلى أن هذا وتضمن الحصول عليه لكل الموطني
أنه يمكن أن  442الطرح يؤخذ على سبيل  التحفظ  ألّن المشرع في نفس لقانون و في المادة 

بطلب من المستفدين من العالج من تمويل نفقات الصحة في ظل احترام  النصوص القانونية  
، قررت وزارة الصحة  إعادة  النظر في نظام  4664كما  انه من جهة أخرى ابتداء  من أفريل 

مجانية العالج ، وذلك عن طريق مقرر وزاري مشترك، بين وزارة الصحة ووزارة المالية حددت 
تثنى من دفعها أشخاص ساألشعة إليواء وي تعريفات خاصة  بكل من التشخيصات من خالله

 .1......دا  وكذا  الربو معنيون مثل ضحايا الكوارث الطبيعية مرضى السرطان و السي

أنه  ال يتقاضى  الممارسون الذين : 81/888من قانون الصحة  467ونص المادة 
الخاليا  و   األنسجةو   زرع األعضاء النزع و الممارسون الذين يقومون بعملياتيقومون بعمليات 

 .2البشرية أي  أجر عن العمليات 

 

 

 
                                                           

مخبر  القانون االجتماعي، السداسي  ،محمد بن أحمد  4عبد اهلل قادية ، السياسة الصحية في الجزائر ، جامعة  وهران  - 1
 .452،ص 4681  ،العلوم السياسية و لحقوق كلية ا ،الثاني

 .81/88قانون الصحة   - 2
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نظم  عمليتي  نز وزرع  األعضاء  البشرية  في القيود القانونية  التي ت: المبحث الثاني 
 .البيو أخالقيات  الطبية

حق اإلنسان  في الحياة  هو المصلحة  التي يحميها القانون حتى يظل الجسم مؤديا   
حق خالصا  حق ليس طل تعطيال أبديا ،وهذا العحتى ال تتل وظائفه  األساسية و الحيوية  و كام

عن ذلك  أنه ليس  للفرد أن يتنازل عن حق للمجتمع ، ويتفرع ات  الوقت  للفرد بل هو في ذ
ياة ذاتها  ،فهل  أي عضو حيوي في جسده،ألن في هذا التنازل  هو التنازل عن الحق  في الح

الة جواز  زرعه في جسم آخر ؟ و في ح يجوز  استئصال عضو من جسم اإلنسان حي لغاية
النزع    تقيامهم  بعمليالثابتة التي تحمي المتبرع الميت حيال الشروط اهذه العمليات فما هي 

أوال التعرف على الشروط يجب  من جسم  إنسانراسة مسألة  الحصول على األعضاء و الد
التي تنظم هذه العملية  لذا  في هذا  الشق من البحث قسمناه إلى ثالثة  مطالب  حيث تناولنا 

يتي  التبرع والزرع بين األحياء فيما خصصنا في الحديث في المطلب األول  شروط تنظيم  عمل
الشروط  القانونية و الشروط  الطبية  أما فيما يتعلق  بالمطلب  الثاني  فتعرض  لمعليتي  

الموتى حيث  حددنا  لحظة  الوفاة وما يتعلق   و الزرع األعضاء  البشرية من حيث جثثالنزع 
يه في المطلب الثالث هو أي  منظمة  الصحة  العالمية باإلنعاش الصناعي أما  ما تطرقنا إل

 .خليقيات الطبية رع األعضاء البشرية في ظل البيو ألعمليتي نزع وز 
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 المطلب األول نزع وزرع األعضاء البشرية بين األحياء

اه في الفرع األول  درسنلقد تناولنا في هذا المطلب وبالذات  الشروط القانونية وهو ما  
ا المطلب ،أما فيما يخص الفرع الثاني فتطرقنا  إلى الشروط  الطبية التي تضمن سالمة من هذ

 ( المريض) كل  من المتبرع  و المستقبل  

 الشروط القانونية : الفرع األول  

 :توافر رضا المتبرع  و المتبرع إليه:  أوال 

يستوجب تحقق ( مريدالمتبرع والمستفيد ال)كل من ظرفي العملية  للتحقق من توافر رضا 
 :شروط معينة 

ى حياة  وسالمة جسم المتبرع علالبشرية   عمليات نقل  وزرع  األعضاء  :شكل الرضا - 0
جل التشريعات  على أن يكون رضا  المتنازل  مكتوبا ، وهذا  ما نصت  عليه المادة اشترطت 

وتشترط  الموافقة الكتابة  على المشرع  بأحد  أعضائه  وتحرر هذه  ":على انه  864/4
وهذا ".الوثيقة  بحضور  شاهدين اثنين، وتودع  لدى مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة 

يعتبر خروجا عن األصل في األعمال  الطبية  بوجه  عام ،أي  يشترط  الحصول  على رضا  
             .من مدونة أخالقيات  مهنة الطب  22صت  عليه  المادة المريض بأية  وسيلة  ،وهذا ما ن

أما عن الشخص المريض فإّن لم يستطيع التعبير عن إرادته  فتنتقل سلطة  اتخاذ  
. القرار  إلى أسرته  حسب الترتيب األولوية  ،وذلك  بدءا  باألب و األم  الزوج الزوجة اإلبن 

 .1األخت.البنت ، األخ

فيها ،فقد   غن الرضا  الصادر  من المعطي  ليست  له صورة  معينة  بفر و األصل أ
يصدر  ضمنيا وقد يصدر صريحا بالقول أو الكتابة ،وليس  للكتابة  صورة  معينة تفرغ  فيها 

                                                           

 454قمراوي عز الدين، مرجع سابق،ص  - 1



القانونية  لنزع وزرع األعضاء البشرية في ظل الضوابط : الفصل الثاني 

 البيو أخالقيات الطبية
 

56 
 

على اِللة الكتابة ،ولكن  يتعين في الكتابة ان مكتوبة  ،فقد تكون بخط  اليد أو مطبوعة أو
 .تها  على الرضاء تكون بعبارات  تدل بذا

،أن 8171مارس  48الصادر في  568وقد  اشترط المشرع الفرنسي المرسوم رقم  
يكون رضا المعفي  البالغ في حالة استئصال عضو غير متجدد منه أمام رئيس المحكمة 

يعينه رئيس هذه المحكمة على ان قاض   االبتدائية الذي يقع  في دائرة موطن المعطي أو أمام
المعطي  وتعطى صورة  منه إلى ا  في شكل كتابي موقعا عليه  من القاضي و الرض يثبت هذا

 4م)لية  لدى  قلم  كتابة  المحكمة المستشفى الذي سيتم به  االستئصال ،وتحفظ النسخة األص
 (من المرسوم  المذكور

  الخاص بعملياتو  8114لسنة  7قانون الكويتي رقم من المرسوم ال ةوتنص المادة الثالث 
 :زراعة الكلى للمريض على ضرورة  الحصول على إقرار كتابي من  المتبرع  او الموصى 

مة  رضا المعطى فتحرير الرضاء كتابة في هذه الحاالت من شأنه  أن يضمن  سال 
المسؤولية الجنائية و ح  الذي يجري عملية  االستئصال ويجنبه الجرا كما يحمي الطبيب

 . 1المدنية

ال يمكن  " ، 462المادة  81/88صحة الجديد ولقد أشار المشرع  الجزائر  في قانون ال 
الوحيدة    يمثل  الوسيلة لخاليا  البشرية  إال إذا كان ذلكاألعضاء أو األنسجة  أـو االقيام بزرع 

لقي  أو سالمته الجسدية وبعد أن يكون هذا األخير قد  عبر  عن للحفاظ على حياة  المت
 :قبول فيها و أمام  شاهدين  اثنينفقته بحضور  الطبيب رئيس المصلحة التي تم موا
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وعندما يكون المتلقي في حالة يتعذر عليه فيها التغيير الموافقة فإنه بمكن أحد أفراد   
  464أسرته البالغين إعطاء الموافقة كتابيا حسب ترتيب األولوية المنصوص عليه في المادة 

 .1القانونالمذكور من هذا 

وفي حالة  ما إذا كان األشخاص عدمي األهلية  يمكن أن يعطي الموافقة  األب أو    
 .األم أو الممثل حسب الحالة

األب أو األم وعن غيابهما الممثل ة األشخاص القصر يعطي الموافقة و في حال
 .الشرعي

المتلقي أو  األشخاص ال يمكن التعبير عن الموافقة إال بعد  أن يعلم الطبيب المعالج   
أعاله باألخطار  الطبية  التي يمكن  ان تحدث ، يمكن  ان  2و  4المذكورين  في الفقرتين 

قرتين  يمارس  زرع  األعضاء  أو األنسجة  أو الخاليا البشرية  دون الموافقة الواردة  في الف
قت المناسب باألسرة  لو ال يمكن  االتصال في  ا أعاله، عندما و لظروف استثنائية 4األولى  و 
قد يؤدي   قي الذي تستحيل عليه التغيير عن الموافقته وكل تأجيلالشرعيين للمتل أو الممثلين
 .إلى وفاته

 ."اثنان  4وثبت  في هذه الحالة  الطبيب رئيس المصلحة  وشاهدين   

 شروط صحة رضا المتبرع و المتبرع إليه: ثانيا

حرة عضو من جسمه أن بصدور عن إرادة  صاليشترط  لصحة رضاء المعطي  باستئ 
 يكون رأيا  صحيحا أي عن  شخص يتمتع بملكات ذهنية و نفسية سليمة ، حتى يستطيع أن

أن  يعن المخاطب المحتملة  التي قد يتعرض لهان وينبغعن طبيعة هذا التدخل الجرحى و 
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اني في أسمى صورة  وراء  التنازل عن عضو  من أعضائه  هو  التضامن  اإلنس  هيكون دافع
 .وليس مقابل مالي 

 :ائص معينة وهيصيتوفر فيه خ أنالمعطي صحيحا ومنتجا ألثاره يجب لم يكون رضاء 

 اان يكون الرضا متبصرا ومستنير  -0

فقد ربط المشرع  الجزائري رضا  المتنازل و المريض بالتزام  الطبيب  تبصيرهم  
التي  يمكن : بالمخاطر  الطبية  التي تترتب على عملية  االستئصال  و بالمخاطر  المحتملة

 462المادة  7في فقرتها   466ان يصيب المتنازل حاال ومستقبال و هذا ما جاءت به المادة  
من مدونة  22و  24وهذا االلتزام منصوص عليه في المادة  ، 1رة الخامسة منها المذكورة  الفق

أخالقيات مهنية  الطب  التي تحمل الطبيب المسؤولية عن إخالله  بااللتزام  اإلعالم  المادة 
هد إفادة  مريضة المعلومات  واضحة  يجت يجب على الطبيب أو جراح  األسنان أن:"   24

 ".ب  كل عمل طبيوصادقة  بشأن  أسبا

يخضع كل عمل طبي يكون :"  ي من المدونة  فينص على ما يل 22أما  نص  المادة  
األشخاص المحولين   وافقة المريض حرة ومتبصرة  أو لموافقةعلى المريض المر جدي خطيفيه 

منه  أومن  القانون وعلى الطبيب  أو جراح  اإلنسان أن يقدم  العالج  الضروري  إذا كان  
 .2لمريض في خطر  أو غير قادر  على األداء بموافقتها
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 أن يكون الرضا حرّا -9

شخص يتمتع بملكات عقلية ونفسية معطي حّرا ،أي صادرعن يشترط أن يكون رضا ال 
 .موضوع الرضاء عنادرا  على أن يكون  رأيا  صحيحا سليمة ق

له المعطي  من شأنه أن يعيب  رضائه ،ويجب  ان  عفكل إكراه أو ضغط نفسي يخض 
يستمر هذا الرضا حتى لحظة  االستئصال،كما  يفترض هذا الرضاء ان يرجع المعطي عن 

لمرسوم  الفرنسي  من ا 4/4م) من جانبه يتحمل أي مسؤولية  رضائه في أي وقت دون أن
 .1( 8171مارس  48الصادر بتاريخ

حتى و لو  كان لمصلحته  و المريض على العالج  بارإجكما ال يحق للطبيب الجراح، 
رضاهم  صادر عن  اقتناع كامل  و بدون  يكون  المتبرع على التبرع  بأعضائه ،بل  يجب أن

أي تدليس أو إكراه معنوي إذ يجب رفض فكرة  الوصاية  الطبية والعائلة في مجال نقل  وزرع  
إمكانية الحصول على األعضاء البشرية   حول يثور إشكالاألعضاء البشرية، وفي هذا الصدد 

و بالرجوع إلى القانون الجزائري ال نجد أي نص  المسجونين  من المحكوم عليه  باإلعدام أو
يشير  إلى جواز  االقتطاع  من األعضاء  المحكوم عليهم باإلعدام  أو المحبوسين  ولم  يشير  

 2بعد الوفاة  مصير الجثة إلى

 لوبة  بالنسبة  لكل  من  الطرفين ألهلية  المط  -3

ذين  بسبب إّن  عدم األهلية  القانونية  تعتبر دائما  وسيلة  لحماية  بعض  األفراد  ال  
ال يستطعون  أن يعطوا  رضاء  حرا  صريحا،  و في مجال عمليات  زرع  حالتهم  العقلية ، 

فهل  يعيد  برضائه  أم   األعضاء  يشترط الحصول  على  رضاء المعطي  فإذا كان  قاصرا
 برضاء  من يمثله  قانونا ؟ 
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إلى انه ال يمكن  االعتداء بالرضا الصادر  من القاصر االستئصال  لقد ذهب البعض
عالجية  له  بل  يعد  على جزء من جسمه ألّن  هذا االستئصال  ال ينطوي  على أي  منفعة  

الوالدان  سلطة  التصرف   فال يملك بير يهدد حياته ، ولهذاخطر  كالعكس من ذلك، مصدر 
طة  المعترف  على هذا التصرف  خطر جسم ألن  السلسم  القاصر حتى ولو لم يترتب في ج

نما تهدف إلى حماية القاصر ومراعاة مصلحته (  الوالي) بها  للوالدين   .وا 

شخص على  فالرضاء باالستئصال جزء من الجسم ال يجب إذن أن يصدر إال عن  
لم يكن  كذلك  ،فال يملك احد بأية  حالة  من األحوال  النيابة  عنه   دراك و التمييز،فإذاقدر اإل

 .في هذا المجال

ى انه  ليعتد  بالرضا  الصادر  من القاصر  إالمشرع  الفرنسي  و إن كان لم و  
الصادر   18/88تطلب  الحصول  على رضاء ممثله  القانوني ،وقد نص في القانون  رقم 

على ضمانات معينة  8171مارس  48لمرسوم الصادر في و في ا 8176ديسمبر  44ريخ  بتا
 :إلمكان  استئصال  عضو من جسد القاصر ،وهذه الضمانات  هي

 .من جسمه  ال يكون  إال لعالج  شقيقه أو شقيقته  تنازل المعطي عن جزء -

هذا الرضاء  مكتوبا  وصريحا  وموقعا   رضاء الممثل القانوني للقاصر، على ان يكون توافر -
 .عليه  منه  شاهد يعينه لذلك

لإلستئصال  سواء  من الناحية   ائج  المحتملةكل النت تشكل  لجنة من الخبراء  لفحص 
النفسية ، وتؤلف هذه اللجنة من ثالث خبراء على األقل واثنين من األطباء ،كان   التشريحية أو

اصر،إذا هذه اللجنة الق حعشرين عاما تسم لطب مدة ال تقل عنألحدهما،حق ممارسة مهنة ا
 .عن نفسه  ومدركا  للنتائج  المترتبة  على عملية  االستئصال كان قادرا  على التغيير 
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ذا   81كان القاصر مميزا واقتراب سنه من سن الرشد و هي في القانون ثمانية عشر  وا 
إال على سبيل  ال يكون رضاء المتمثل  القانونيسنة،فإنه يعتد  بالرضاء الصادر منه وحده، و 

 .االحتياط 

قيمة  قانونية  كاملة  يعتد به  ويكسب  أن رضاء  هذا القاصر يمكن و يرى البعض أن
نما  أيضا  السلطة  القضائية  أو مإذا ما قره ووافق عليه  ليس فقط  الم ثل القانوني  للقاصر وا 
 .1العامة  المختصة بحماية القاصر  

من له الحق عن أهله المنقول من المشرع  البد  من رضا  و على عكس ما قيل  سابقا 
وأمام منافذ اشترطى رضا  من له الحق في هذا الجسم صاحبه حملهفي الجسم  منه، و أن 

على الخيانة من  المنقول منه واعتبرنا النقل بدوره هذا الرضاء  جناية  يترتب عليها ما يترتب
منه  كامل األهلية ،ألن  ناقص األهلية  ال يعتد   من اشتراط  عون المنقول قصاص فانه البد

 .2برضاه  في مثل  هذه األمور

د على من قانون الصحة الجدي 468ولقد نص المشرع الجزائر في هذه الحالة في المادة  
يمنع عديمي األهلية أحياء ، كما وخاليا بشرية قصر أو  األنسجةيمنع نزع األعضاء و :" أنه 

ها أن تصيب صحة المتبرع نزع أعضاء و أنسجة من أشخاص أحياء مصابين بأمراض من شأن
كما يسمح بنزع الخاليا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو أو المتلقي 

 .أخت 
 لصالح  و في حالة غياب حلول عالجية أخرى يمكن أن يتم هذا النزع بشكل إستثنائي   

إبن عمته أو  إبن خاله أوه أو إبنة خاله أو إبنة عمته أو إبنة خالته أو إبن عمه أو إبنة عم
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ممثلهم خالته ويقتضي هذا النزع في جميع الحاالت الموافقة المستنيرة لكال األبوين أو  إبن
 ".الشرعي 

 أما بالنسبة فلم يشترط القانون أهلية معينة ، بل يمكن أن يكون راشدا أو قاصر أو من  
التميز يشترط الحصول على موافقة الوالي أو الوصي الشرعي أما في حالة عدم التعذير عديم 

في  462األقارب حسب ما أدلت به المادة عن إرادة المريض فيجوز الحصول على موافقة 
عليه فيها  في حالة يتعذر وعندما يكون المتلقي:" ...على أنه  فقرتها الثانية من نفس القانون

عن موافقته ، فإنه يمكن أحد أفرد أسرته البالغين إعطاء الموافقة كتابيا حسب ترتيب  التعبير
 .سابقة الذكر  464في المادة  ااألولوية المنصوص عليه

وفي حالة ما إذا كان األشخاص عديمي األهلية ، يمكن أن يعطي الموافقة األب أو األم  
 .الممثل الشرعي حسب الحالة أو 
الممثل  غيابهماخاص القصر، يعطي الموافقة األب واألم عند وفي حالة األش  

 .1..."الشرعي
 .الشروط الطبية : الفرع الثاني 

 .ضمان سالمة المتبرع و المريض  :  أوال
والمتنازل  قل وزرع األعضاء البشرية الحالة الصحية للمتلقيمن أهم الشروط عملية ن

عن العضو ، لذلك يلتزم الطبيب قبل المباشرة العملية بإجراء كافة الفحوصات الطبية للتأكد من 
عدية التي المتبرع من كافة األمراض الم اع بالعضو المراد نقله ، وكذا خلومدى إمكانية اإلنتف

 .2بعد عملية النقل قد تؤثر على صحة المتلقي 
 :بأعضائه يجب توفر المعايير التالية  ن الحيحتى يقبل تبرع اإلنسا

 .التأكد من عدم إصابة المتبرع بأمراض معدية قد تنقل مع العضو المنقول  -
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 .يمنع نزع أي عضو إذا كان المتبرع سيحتاج إليه في المستقبل  -
 (.مرض السكري إرتفاع الضغط و السرطان)  : أن يكون المتبرع سليما من األمراض اِلتية -
لتهاب الكبد الفيروسيكاإلأال يكون المتبرع مصابا أو حامال لمرض معدي  -  .يدز والسل وا 
 .أن يكون فحص التطابق النسيجي مناسبا بين المتبرع و المستقبل  -
إذا كان المتبرع إمرأة فيجب أال تكون حامال ، وأال تكون راغبة في الحمل إذا كانت في سن  -

 .الحمل 
لدفع حيلة بيع األعضاء وهذا الشرط يعتبر  حميما أو صديقاقريبا المريض أن يكون المتبرع  -

 .1في بعض المراكز الطبية من األخالق المهنية 
ال يمكن القيام بزرع األعضاء أو :" الفقرة األولى على انه  462كما نصت المادة   

الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي أو األنسجة أو الخاليا البشرية إال إذا كان يتمثل 
 ....".سالمة الجسدية 

يمكن أن يتم نزع :" من القانون على أنه  451نصت عليه المادة  باإلضافة إلى ما  
 ياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقيوزرع األعضاء و الخاليا البشرية من متبرعين أح

 .باإلمتثال الصارم للقواعد الطبية 
ويجب أن يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل   

 .2من المتبرع و المتلقي وكذلك المتابعة الطبية لهما 
 :الحصول على الترخيص القانوني  : ثانيا

يشترط في الطبيب ألن يكون جراحا ماهرا ومتحصل على ترخيص خاص من وزارة 
ل وزرع األعضاء إال بعد مرتكب لجريمة ممارسة المهنة بدون ترخيص  الصحة إجراء عملية نق

كما يشترط أن ال يكون الفريق الطبي الذي قام بإستئصال العضو من المتبرع هو نفسه الفريق 
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،وهذا ما  1الذي يتولى عملية الزرع وذلك لمنع تفضيل مصلحة المريض على مصطلح المتبرع 
تقدم لجنة الخبراء ترخيص للنزع بعد : " .... الثامنة على أنه قرتها ففي  466جاءت به المادة 

أن تتأكد من أن موافقة المتبرع حرة و مستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا 
 .2....."القانون 

 .نزع وزرع األعضاء البشرية من جثث األموات : المطلب الثاني 
وتشجيعا لألطباء على  يتها وحرمتهاصومعإن حماية حق اإلنسان في تكامل جثته وم 

التقدم العلمي الذي يساعد على إنقاذ العديد من المرضى من الموت المحقق هي اإلبتكار و 
دالالت تقتضي وضع هذه العمليات في إطارها الشرعي والقانوني وهذا يستوجب عدم المساس 

الطبي الجزائري اإلعتداء  بحرمة الجثة ،وكذا عدم التمثيل بها وعلى هذا األساس يحرم القانون
من  852إلى  856المواد من )على جثة المتوفي بعقوبات نص عليها في القانون الجزائي 

القوانين الوطنية األخرى التي أكدت على مبدأ حرمة المساس بالجثة  بجانإلى ( عقوباتقانون 
كذلك مراعاة المشاعر بإعتبارها قيمة معنوية مراعاة لألحكام الشرعية التي تحرم هذا المساس ،و 

 .األحياء من أقاربه 
رواه أبن ماجه في سننه " كسر عظم الميت ككسره حيا :" قوله صلى اهلل عليه وسلم   

 .3عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
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 .التحقيق من الوفاة و التثبت منها : الفرع األول 
 :تحديد لحظة الوفاة : أوال 

 :اة المقصود بتحديد لحظة الوف -أ
الذي و ( التقديري) الحكمي أو بالموت( الوفاة)الطبيعية بالموت الحقيق تنتهي التشخيص 

رحج في معرفة مصيره بين يصلح عليه في الفقه المالكي بالتمويت كما في حالة المفقود عند التأ
الموت لفقدان الشخص مدة معينة و غياب إنقطاع أخباره بحيث تجهل حياته ومماته الحياة و 

 .1للموت يأخذ معنى الوفاة الطبيعية أو حالة المفقود المحكم بموته يفالتفسير القانون
إن لحظة تحديد الوفاة تعني شرعا ونظاما ميالد جثة هذا المتوفي، وهي مسألة متروك 

بناء  م األطباء والمقصود بالجثة هاهنا، جثة شخص ميت ثبتتتقديرها لذوي اإلختصاص وه
ف الجميع مظاهر الحياة في جسمه وتختص بالتحقق من ذلك لجنة طبية على خبرة الطبية توق

 .النقل  ةمختصة ال يكون بين أعضائها الطبيب أو األطباء الذين يعهد إليهم إرجاء عملي
وأن ثبوت تشخيص موت جذع الدماغ ، يحرر األطباء المختصون شهادة شرعية بوفاة 

وأحكام الشرع اإلسالمي توجب تكريم جثة رجعة فيه  ذلك الشخص أي موته موتا حقيقيا ال
 .المتوفي ، وعدم التعريض لها أو إهانتها ، وحق األولياء في حمايتها و الدفاع عنها 

موت جذع " على أن اإلنسان الذي يصل إلى مرحلة مسيقنة ،هي وقد أتفق الفقهاء 
كام الموت قياسا ، يكون قد إستدبر الحياة ، وأصبح صالحا ألن تجري عليه بعض أح" الدماغ 

" المذبوح " على ما ورد في الفقه خاصة بالمصاب الذي وصل إلى حركة ( مع فارق معروف ) 
أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه ، فقد إتجه الفقهاء إلى تأجيله حتى تتوقف األجهزة الرئيسية 

 .األخرى كالقلب و التنفس 
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، لم يجعل حدوث موت الدماغ كافيا كما أن المجتمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي 
ته الدموية لتسري عليه أحكام ، بل البد من توقف قلب الشخص ودور  لتشخيص الوفاة الشرعية

 .1الميت 
 : أهمية تحديد بلحظة الوفاة شرعا و قانونا  -ب

من المؤكد من الناحية الشرعية و القانونية أن تحديد وقت الموت له أهمية بالغة لكثير 
ائل كالعقود ، والمسؤولية ، وحقوق الملكية وقوانين الضرائب وتنفيذ التصرفات المضافة من المس

 .إلى ما بعد الموت وغيرها 
لى الصالة سقوط العبادات إ: ومن اِلثار الشرعية للموت في مجال الحقوق و الديون    

نتهاء الشخصية وب و إوزوال أهلية الوج.... ( حرام بالحج و العمرة و الصيام و الزكاة و إ
كالسقوط النفقات التي تحب عليه حال حياته ) الشرعية وزوال التكاليف الشرعية القانونية و 

نفساخ بعض العقود التي إبرمتها الميت كالوكالة و  ونحوهما ونهاية القرض ونهاية الوكالة وا 
وكذا سقوط المسؤولية الجنائية بالموت ، وسقوط ...( سريان األحكام الصادرة عليه قبل موته 

الحدود الشرعية بموت المعتدي عليه كالمقذوف ، وال تفسخ بالموت عقود المعاوضات والمنافع 
 ( .ارات ونوحهاجاإلك) المرتبطة بأجل 

دة على الزوجة من لحظة وفاة زوجها حقيقة أو وبالموت يتم إرتفاع النكاح وبدء الع  
، و عدم ( 444سورة البقرة ) حكما ، وهي عدة الوفاة الشرعية أي أربعة أشهر و عشرة أيام 

باحة خروج المعتكف إلتباع الجنازة ، فإذا كان موته بس بب الوجوب حد الزنا يوطء الميتة وا 
، و تحديد القاتل عند إشتراك الجناة  حسب نوعية الجناية جناية وجب شرعا القصاص أو لدية

 .على التتابع 
 

                                                           

 .76-61بلحاج العربي ، معصومية الجثة في الفقه اإلسالمي ، المرجع السابق ، ص  - 1



القانونية  لنزع وزرع األعضاء البشرية في ظل الضوابط : الفصل الثاني 

 البيو أخالقيات الطبية
 

67 
 

لقوله صلى اهلل  1ية أموال وحقوق الميت إلى ورثته الشرعيين ككما أنه بالوفاة تنتقل مل 
 ".من ترك ماال فهو لورثته :" عليه وسلم 
إن موت المورث هو شرط شرعي لتوزيع أمواله ، وتنفيذ  وصاياه الصحيحة و النافذة  
في هذا الوقت يتحدد عدد الورثه وصفاتهم وصالتهم بالميت وبالوفاة أيضا تصبح جميع إذ أنه 

الديون مطلقة كانت أو مؤجلة ، مستحقة األداء من تركة ،ألنه ال تركة إال بعد سداد الديون ورد 
اهلل عليه  وقوله صلى" من بعد وصية يوصى بها أو دين :" األمانات إلى أهلها لقوله تعالى 

من حمل من أمتي دينا :"، و قوله أيضا " عنه  ضىحتى يق نفس المؤمن معلقة بدينه" :وسلم 
 .2" ، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقض فأنا وليه 

 :اإلنتعاش اإلصطناعي : ثانيا 
 :المقصود باإلنعاش اإلصطناعي  -أ 

يقوم بها الفريق المقصود باإلنعاش هو المعالجة الطبية المركزة ،أو العناية المكثفة التي 
الطبي المختص للمريض الذي فقد وعيه ، أو تعطيله عنده بعض األعضاء الحيوية كالقلب ، 

 .و الرئة إلى أن تعود إلى وظيفتها  الطبيعية 
 

 : ومن أجهزة اإلنتعاش الصناعي نذكر مايلي   
 .جهاز المنغاس الذي يعوض عمل الرئة  -
 .الضربات القلبية بشكل منتظم وجهاز منظم ضربات القلب الذي ينظم  -
 .ال التوقف ذي يعيد القلب للعمل من جديد في حات القلب الجهاز مزيل رجف -
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أجهزة الكلية الصناعية التي تعوض عن وظيفته الكلى إضافة إلى معالجة دوائية مختلفة ال  -
 .1" عطاؤها ذال تحت مراقبة فائقة إيمكن 

 :حكمه  -ب
إذا كان الغرض من اإلنعاش الصناعي ، هو إنقاذ األرباح  لقد إتفق الفقهاء على أنه

التي يتعرض أصحابها ألزمات ووقتية ، بإعادتهم إلى وعيهم بصفة كاملة حتى ال تموت خاليا 
ذين تتوقف عليهما حياتها ، أي بمعنى ضمان طريق تزويدها بالدم واألكسجين الالمخ ، عن 

يوية فإن هذا جائز شرعا وذلك ألن إستمرار الحياة إستمرارها في أداء وظائفها األساسية والح
التي ال تستغرق وت اإلكلينكي وموت خاليا المخ  و المريض في هذه الحالة أي المرحلة بين الم

يعد من قبيل إعادة الحياة له ألنه مازال حيا في حكم الشرع  سوى بضع دقائق طبية  فقط ، ال
، بحيث يؤدي ذلك في بعض تنفسي نشطاتهمااش تعيد القلب والجهاز الفغن أجهزة اإلنع

عادة وظائفه األساسية ، فيصبح من الممكن  األحيان إلى اإلسترداد المريض وعيه  كامال وا 
 .للمريض أن يعود إلى التنفس الطبيعي ويخضع من المستشفى سليما 

وعلى هذا األساس فإنه ال يجوز شرعا للطبيب أن يفصل هذه األجهزة قبل حدوث موت    
ال تسبب في موت المريض موتا حقيقيا ال رجعة فيه ، و يسأل الطبيب عن  جذع الدماغ ، وا 
فعلته هذه مسؤولية مدنية وجنائية ، كما أنه يسأل إذا إمتنع عن تقديم المساعدة لهذا المريض 

 . 2الذي يعد حيا من الناحية الشرعية والطبية 
 : موقف القانون الطبي الجزائري  -ج
المتعلق بالصحة  88-81القانون الطبي الجزائري ، خاصة في القانون رقم نالحظ أن   

الجديد لم يوضح صراحة المعيار لتحديد لحظة الوفاة ، و لتي يسمح من تحقيقها بنقل وزراعة 
جراءات نقل وزرع األعضاء   الخاصة بعمليات 461إلى  455األعضاء ، كما أن المواد من  وا 
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كما أن قانون  1ة إليقاف أجهزة إلنعاش الصناعي عن المريضتبين الضمانات القانونيلم 
المشروعية المرتكبة من طرف اللجنة  مالعقوبات  الجزائري لم يحتو على العقوبات خاصة بعد

للتحقق من الوفاة ، أو بعمليات نقل األعضاء من  867الطبية المنصوص عليها في المادة 
 .الميت إلى الحي 

رة عدم إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي عن المريض إال ونرى في هذا الخصوص ضرو 
عند التأكد من موت الدماغ حسب المعايير العلمية الحديثة المعمول بها ومنذ تحقق هذه 
اللحظة يجوز إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي وهذا يعد إستشارة اللجنة الطبية المنصوص 

شعار أسرة المريض المحت 867/4عليها في المادة  على أنه يجب أن  862ر وفقا للمادة ض، وا 
مدة مناسبة للتأكد من توقف قلبه وجهاز التنفسي قبل  ظر الطب ، بعد نزع األجهزة المرتكبةتين

 .إعالن الوفاة الشرعية عليه أحكام الميت 
 من الميت إال من القانون المذكور نقل األعضاء 862وال يجوز قانونا وفقا لنص المادة 

 أو( وهو على قيد الحياة ) ، بناء على موافقته الكتابية الحقيقي الشرعيبعد تحقق الموت 
 . 2( 4و862/4م) موافقته عليه الشرعية أو أحد أعضاء أسرته الراشدين 

 كيفية التصرف جثة المتوفي : الفرع الثاني 
عالن موت دماغه األكيد م لى الرغم من تحققهإن الطبي الجراح و ع   ن وفاة المريض وا 
يسطيع ومن تلقاء نفسه  الدماغ بصورة كلية غير قابلة للعودة و اإلصالح ، إال أنه ال ذعوج

ستئصال األعضاء منها تمهيدا لزرعها في جسد إنسان آخر ، إال بعد  التصرف بهذه الجثة وا 
 .مباشرة مثل هذا اإلجراء لاألذن إعطائه 

يكون المريض على درجة  إما أن: وفي هذه الحالة نجد أن الجراح نفسه أمام وضعين    
من الوعي و اإلدراك فيعتمد إلى راحة الطبيب ومنهم حوله فيكون قد أوصى بجثته أو بكامل 
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أي جزء منها قبل وفاته ، أو أن يختطفه الموت قبل أن يحدد كيفية التصرف في بأعضائه أو 
ما أن الجثة فيترك الطبيب أمام مفترق الطرق فأما أن يجد تعاونا من أقارب المتوف ي وعائله وا 

 الو الحوادث المفاجئة ،  أومن هم مجهو ة من ضحايا يح يجد هؤالء األقارب فيصبح أمام ضال
 .عليهم باإلعدام فما الحل وأي المسالك عليه أن يتبع ؟ ممن حكم  الهوية أو

ن الصادر من المعطي قبل وفاته ثم إذن لفرع اإلذوعلى هذه فإننا سنتناول بالدراسة في هذا ا 
 .األسرة في التصرف في الجثة 

 :إرادة الشخص التصرف في جثته : أوال 
لإلنسان وخالل حياته الحق المطلق بالتصرف بجسمه بالطريقة التي يرها مناسبة شريطة 

 .1يتعارض ذلك مع القانون و النظام العام و األخالق و اِلداب العامة  أن ال
 :الحالة القبول  -أ

المنظمة العملية إستئصال وزرع األعضاء البشرية من  لقد حرصت أغلب التشريعات
 لتي تعبر عنها عن طريق الوصية يوضحبإرادة المتوفي ا دجثث الموتى على وجوب اإلعتدا

 :فيها رغبته باإلستئصال ولصحة هذه األخيرة يجب إشتمالها على مجموعة من الشروط 
 :اإليصاء بإستئصال األعضاء من الجثة  -0-أ
ة صورة من صور تعبير الشخص عن إرادته الصريحة بإعطاء للطبيب تعد الوصي  

الجراح بإستئصال أي عضو من أعضائه أو بالتصرف التام بكامل جثته بعد وفاته و هي من 
 .التصرفات القانونية التي تنشأ باإلرادة المنفردة 

 : ويشترط في الوصية بإستئصال األعضاء من الجثة ما يلي  
أن يكون الموصى وقت اإليصاء سليم العقل وهو ما إشترطه المشرع يجب :  األهلية -

يشترط في الموصى أن يكون سليم العقل :" بنصها . أ . ق 816الجزائري من خالل المادة 
 .و عليه ال تصح وصية المجنون ، المعتوه ، وذي الغفلة ..." 
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الصادر من المتبرع قبل وفاته أن يكون الرضا حرا خاليا من العيوب ، فيما يتعلق بالرضا  -
يجب أن يكون حرا صريحا ، و عليه فإن أي ضغط أو إكراه الصادر من أي كان يجعل هذا 

 .الرضا غير صحيح وال يعتد به 
ومن حق الشخص قبل وفاته أن يوصي : يكون مخالفا للنظام العام و اِلداب العامة ال أن  -

يكون محل  الوصية  الجية ، ويجب أن الغراض علمية أو عبكامل جسده أو بجزء منه أل
 .1منافيا أو القانون أي غير نخالف لألخالق أو اِلداب العامة كأن يوصي الميت ببيع أعضائه

يجوز  يجوز بيع اإلنسان وال بيع عضو من أعضائه ولو كان ميتا كما ال ال:  المجانية-
 .ميتتهم  مقابل جثته أو عضو من أعضائه ذو ماال لألقارب الميت أن يأخ

 :التعبير عن إرادة المتوفي  9-أ
لقد حرصت بعض التشريعات على شكل  التعبير عن إدارة المتوفي ، فذهب البعض   

إلى تحديد بشكل معين في حين لم يستلزم البعض األخر تشكيلة معينة و يكون التعبير إما 
 .كتابة أو بطريقة شفهية 

لتنظيم زراعة األعضاء البشرية ومنع مكافحة وعليه نص القانون العربي اإلسترشادي  
لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بكامل قواه العقلية ، :" على أنه  85اإلتجار فيها في المادة 

أن يوصي كتابة بإستئصال عضو بشري أو نسيج أو أكثر من جثته لزرعه في جسم حتى 
سم المتلقي إال بعد موافقته يجوز زرع عضو بشري أو نسيج في ج ال:"  87و المادة : اِلخر 

 ".الصريحة و الكتابة أو الموافقة ذويه 
 : حالة الرفض  -ب 
للشخص سلطة مطلقة في التصرف في جسده بالطريقة التي يريد مراعيا في ذلك اِلداب   

 .العامة فكما له حق قبول إستئصال األعضاء من جثته بعد وفاته له حق الرفض ذلك
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لتنظيم زراعة األعضاء البشرية  1من القانون اإلسترشادي 82ادة وهذا ما نصت عليه الم  
ال يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جثة :" ومنع مكافحة اإلتجار فيها بقولها 

 ".شخص متوفي إذا عبر صراحة عن رفضه ذلك أثناء حياته 
 :الكتابة كوسيلة عن رفض اإلستئصال من الجثة  0.ب

يمكن نزع  ال" الجديد  88-81من قانون الصحة  464عالجتها المادة وهي الحالة التي 
األعضاء أو األنسجة البشرية من أشخاص متوفين بغرض الزرع إال بعد معاينة طبية و شرعية 
للوفاة وفقا للمعايير العلمية يحددها الوزير المكلف بالصحة و في هذه الحالة يمكن القيام إذا لم 

 .رفضه لنزع خالل حياته  يعبر الشخص المتوفي عن
سيما من خالل التسجيل في سجل  يمكن التعبير عن هذا الرفض بكل وسيلة ، ال

الرفض الذي  تمسكه الوكالة الوطنية لزرع األعضاء ، وتحدد كيفيات التسجيل في سجل 
 .الرفض عن طريق التنظيم 

ث عن يجب أن يضطلع الفريق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البح
 .2...." موقف المتوفي 

 : بطاقات التبرع كوسيلة للتعبير عن رفض اإلستئصال من الجثة  9.ب
تمنح بطاقات التبرع للشخص الوقت الكافي للتفكير في موضوع التبرع باألعضاء بعد 

ع عن قراره في أي لحظة قبل الوفاة و اإلفصاح عن إرادته ، مع النص على إمكانية الرجو 
 .وفاته

بطاقة منفصلة يتميز بأنه يسمح للشخص بالرجوع عن رضائه بالتصرف في  وعمل 
جثته أو بأجزاء منها أو أن بطلب من جديد التعبير عن إرادته في السجل الخاص بالمستشفى 

خطار الجهة التي أصدرتها ،ولكن إذا توفي ويقوم الذي يقبل فيه  بالتنازل عن هذه البطاقة وا 
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فإن العثور على هذه البطاقة معه تعني عن إتخاذ اإلجراءات  الشخص أن يتراجع عن رضائه،
 .القانونية للحصول على رضاء أفراد األسرة خاصة إذا كانوا في أماكن يصعب اإلتصال بهم

صال عن طريق بطاقات التبرع على أما المشرع الجزائري لم ينظم مسألة رفض اإلستئ 
 .1ار باقي التشريعات غر 

 :رف في الجثة إلى الغير إنتقال حق التص: ثانيا
إن وفاة الشخص تعني إنتهاء حياته وبالتالي إنقطاع كل أعماله وتصرفاته ولكن قد يأتي 
الشخص المتوفي في بعض التصرفات في حياته وتنفذ بعد وفاته فلو أوصى مثال المتوفى أثناء 

توفي عن حياته عن تنازله عن عضو من أعضائه فال إشكال في ذلك ولكن إذ لم يعرب الم
 .إرادته أثناء حياته بشأن التصرف في جثته فلمن ينتقل الحق في التصرف في هذه الجثة ؟

 :ضرورة الحصول على موافقة األسرة  -أ
غالبا ما يموت الشخص دون أن يقرر كيفية التصرف في جثته، لذا فإن عمليات نقل 

لحق لغير المتوفي ، ولهذا األعضاء تجرى لألشخاص بعد تحديد لحظة الوفاة ومن ثمة ينتقل ا
ذهب إتجاه في قانون المقارن إلى القول بإنتقال الحق لألسرة المتوفي ويقتضي هذا االتجاه 

القيام بإجراء عملية  يحة ألفراد أسرة المتوفي حتى يتسنىضرورة الحصول على الموافقة الصر 
 .2اإلستئصال من الجثة 

السالفة الذكر  464وسار على هذا المنوال قانون الصحة الجزائري ، حيث نصت المادة 
و في حالة غياب التسجيل في هذا السجل تتم إستشارة أفراد أسرة :" ...... القاتلة على أنه 

أو اإلخوة أو األخوات أو األب أو األم أو الزوج : البالغين حسب ترتيب األولوية األتي  المتوفي
 .، قصد معرفة موقفه من التبرع باألعضاء ثل الشرعي إذا كان المتوفي بدون أسرة المم

                                                           

 .24،صمرجع سابق ولهاصي صبرينة ،سني فتيحة أسماء ، - 1
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 .1ويتم إعالم أفراد أسرة المتبرع المتوفي البالغين بعمليات النزع التي تم القيام بها  
األقارب حتى الدرجة  بأحقيةمدني  444ورأي طرف أخر وفقا ما نصت عليه المادة 

، تحديد " رر األدبي الذي يعود عليهم من جراء وفاء المصاب الثانية في التعويض عن الض
يتناسب  غير مقبول ، ألنه ربما يوسع من دائرته من يدخلون في هذا المجال ، األمر الذي ال

تخاذ القرار فيه في أضيق نطاق مع سرعة إ  .2جاز هذا األمر وا 
ن كان يراعي الضروري إلى حد  إال أنه يعيقات اإلنسانية لألسرة ويؤخذ على هذا أنه وا 

كبير إجراء عمليات نقل األعضاء والتي تحتاج إلى سرعة فائقة ، فال يمكن مثال المحافظة 
على القلب أو الكلية المراد إستئصالها ونقلها إلى شخص آخر في حالة صالحة إلى لوقت 

نتظار الحصول على موافقة األقارب من شي  .عضاءأنه أن يؤدي إلى تلف هذه األسير جدا ، وا 
كما أنه ليس من اإلنسانية في شيء أن تثار مسألة جثة المتوفي مع أقاربه لحظة الوفاة 
ذاتها ، وهي التي تعتبر من أكثر لحظات حياتهم ألما ، فاألسرة تحتاج إلى من يشد أزرها 

 .3ويهدئ من روعها ال إليثارتها 
 :الرضا المفترض لألسرة  -ب

إذا كان  اإلتجاه األول يشترط ضرورة الحصول على موافقة األقارب ، وهذه الموافقة 
تراض مي ، فلهذا ظهر إتجاه يقوم على إقإلى حد كبير من اإلمكانيات التقدم العلتعيق  بدورها 

 .لم يصدر منهم إعتراف صريح على ذلك  رضاء األقارب ما
دات إلى اإلتجاه السابق و خصوصا أن وقد حاول هذا اإلتجاه تجنب ما وجه من إنتقا

 .عمليات نقل األعضاء تحتاج إلى نوع من السرعة 
                                                           

 88-81قانون الصحة  - 1
ي ، دراسة ضععبد الحليم محمد منصور على نقل األعضاء من الميت إلى الحي بين الشريعة اإلسالمية و القانون الو  - 2

تاريخ الطبعة األولى ،  4684لسنة ، مملكة البحرين ،مقارنة ، مكتب الجامعي الحديث ، بجامعي األزهر و الجامعة الخليجية 
 .862، ص 4684ديسمبر 

الجزء األول الكتاب األول،  ، اإلسالمية الشريعة و المقارن القانون في البشرية األعضاء وزرع نقل مروك نصر الدين ، - 3
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فالرضاء عند هذا اإلتجاه مفترض ، ويحق للطبيب أن يباشر إستئصال األعضاء  
مدام لم يصله إعتراض من االقارب في وقت مناسب ، فهناك قرينة  الالزمة من الجثة ،

قابلة إلثبات العكس عن طريق اإلعتراض ، ولكن ذلك  بالرضاء لمصلحة الطبيب ، ولكنها
األقارب ، فذلك يعتبر من ضروب  ليس معناه قيام األطباء باإلستئصال سرا وخفية من وراء

ها المريض في الطبيب ،ويحدث أزمة ثقة في غاية من الخطورة بين خيانة األمانة التي يضع
يها المريض في حالة غيبوبة طويلة وحيث الطبيب والمريض وأقاربه ففي األحوال التي يكون ف

يبدأ األطباء في مواجهة إحتمال عملية إستئصال ألن المخ على وشك الموت ، فإنه من 
يجب أن ينتظر  المستحب أن تخطر األسرة بذلك ويعزم األطباء على اإلستئصال ولكن ال

األطباء حتى وصول الموافقة فاإلخطار وعدم الرد في وقت مناسب من الوفاة ، يعتبر بمثابة 
 .1عدم إعتراض يخول األطباء ، الحق بالبدء في اإلستئصال 

وينطوي هذا على خطورة كبيرة بالنسبة للطبيب فهو ال يلزمه بالحصول على موافقة 
من إجراء عملية اإلستئصال في حالة إعتراض األقارب المسبقة من األقارب ، ولكن يمنعه 

وبهذا قد يدعي األقارب أنهم إعترضوا في الوقت المناسب في حين يصر الطبيب على أن 
 .اإلعتراض لم يصله إال بعد بدء العملية أي في وقت غير مناسب 

إال  تكون له أدنى قيمة سرعة إجراء اإلستئصال ، كما أن اإلخطار ال فاإلخطار يعيق
إذا أنتظر الطبيب فترة معقولة لتلقي اإلعتراض ، ولكن أهمية ذلك اإلتجاه تتركز في السماح 

فعدم اإلنتظار بعد الوفاة لإلستئصال يعادل القول بإعفاء الطبيب  للطبيب باإلستئصال الفوري ،
 .من الحصول على الموافقة 

عتراض فإنه يتعرض ومتى ثبت أن الطبيب قد أجرى اإلستئصال دون أن يعتد باإل
ولذلك يقترح الفقه الفرنسي ضرورة ملء المريض أو اقاربه للمسؤولية الجنائية والمدنية ، 
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إلستمارة توضيح ما إذا كان يقبل اإلستئصال من عدمه في حالة الوفاة و يكون من إجراءات 
قبول  دخوله المستشفى ملء هذه البيانات على أن يكون للشخص أو أقاربه مطلق الحرية في

 .1اإلستئصال من عدميه 
تمت اإلشارة سابقا إلى أن اإلقتطاع من  :الحصول على األعضاء دون موافقته أحده   -ج

الجثة يتطلب وجود  إذن سابق من المتوفي في حال حياته ، فإن مات الشخص دون أن يحدد 
عائلة المتوفي كيفية التصرف بها وهي الحالة الشائعة ، ينتقل عندها التصرف في الجثة إلى 

ع ، غير أن بعض التشريعات أجازت إستقطا2التي لها الحق رفض اإلقتطاع أو قبوله 
دون الرجوع إلى أحد من أقاربه ، وأساس هذا الحق يرجع إلى األعضاء البشرية من جثة الميت 

أن جثة الميت ملك للدولة ، تتصرف فيها كما تشاء ضمن إطار المصلحة العامة ، إذا الجثة 
ست مملوكة ، للشخص وال لورثته ، حقوق المجتمع يجب أن تكون لها األولوية على جثة لي

باإلتجاه التقدمي ألنه يركز على  سرة المعنوية وهذا اإلتجاه يسمىالمتوفي بالنسبة لحقوق األ
ضرورة مالئمة القانون للتقدم العلمي وما تتطلبه عمليات نقل األعضاء من سرعة في إتخاذ 

تفقد أعضاء الميت صالحيتها بعد ذلك ، األمر الذي يجعل من إسناد هذا الحق  ال القرار حتى
إلى الدولة ، أمرا ذي بال في هذا الصدد ، و بالتالي يحقق للطبيب بمفرده ، دون حاجة 
للحصول على إذن مسبق من الورثة ، تقدير مدى مالئمة إجراء عملية إستئصال جزء من 

ر فالطبيب هنا يتصرف بإسم المجتمع ولمصلحة الجماعة ، الجثة لزرعها في جسم شخص أخ
ومن ثم فال مجال هنا للموازنة بين مبدأ حرمة جثة ميت ، وضرورة إنقاذ حياة إنسان مشرف 
على الهالك ، فاألخيرة أرجح من األولى ، ألن الجثة يجب أن تستخدم لخير المجتمع وال يمكن 

 . 3شخص قبل وفاته الخروج على ذلك إال بإعتراض مكتوب من ال
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تقرير منظمة الصحة لعملين نزع وزرع األعضاء البشرية في ظل أخالقيات : المطلب الثالث 
 .الطبية 

:" جاء في المبدأ التوجيهي الثالث من مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية على أنه  
و وطواعية ع عن علم يكون التبرعات من األحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبر 

وينبغي إعالم  ...و تنظيم متابعة الحالة جيد  تأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون للمتبرع
 .1"...العواقب المحتملة للتبرع الفوائد و بالمخاطر و  هالمتبرعين األحياء بطريقة كاملة ومفهوم

على ضرورة أن  جاء في التعليق عن هذا المبدأ التوجيهي على أن هذا المبدأ يشدد  
يكون رضا المتبرع عن علم جيد  وذلك بأن تعطي للمتبرع معلومات كاملة ومالئمة للظروف 

يستطعون الوفاء بشروط  الموافقة الطواعية  المحلية ويستبعد األشخاص المستضعفين الذين ال
 . 2..... المستنير  بالمعلومات 

ال غنى عنه في عمليات نقل عد ركن أساسيا خلص مما سبق  إلى أن رضا المانح ين
المشروعية على عمليات نقل إلغاء  إلفضاءوزراعة األعضاء ، مما يجعله العنصر األساسي 

وزراعة األعضاء ، لعل الترخيص المانح بالرجوع عن الموافقة ، وما يترتب عن ذلك من إلغاء 
األساس القانوني اإلستئصال ، ولو توفرت كافة الشروط األخرى ، قرينة على أن الرضا يشكل 

 .3لهذا النوع من الممارسات الطبية المستحدثة 
 ال:" جاء في المبدأ التوجيهي الربع الوارد في تقرير منظمة الصحة العالمية ما يلي 

أو أعضاء من جسم الشخص القاصر الحي بغرض الزرع إال في  يجوز نزع أي خاليا أو نسج
 .ن الوطني اإلستثناءات النادرة التي يسمح بها القانو 

                                                           

البشرية مارس  نسجألعضاء ، من جدول األعمال المؤقت ، زرع ا 48-88الصحة العالمية ، البند المنظمة تقرير  - 1
 (.نسخة من ملحقة بهذه الرسالة )  1و7، ص  4686

 .1تقرير منظمة الصحة العالمية ،المرجع السابق ، ص   - 2
دار الجامعة الجديدة  ،الحماية الجنائية للجسم البشرية في ظل اإلتجاهات الطبية الحديثة" ،مهند صالح احمد فتحي العزة  - 3

 . 844-848، ص  4664اإلسكندرية ،  ،للنشر
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وينبغي إتخاذ تدابير محدد لحماية القصر وينبغي حيثما أمكن الحصول على موافقة  
، يسرى أيضا على أي شخص ال يتمنع باألهلية ر قبل التبرع وما يسرى على القصرالقاص

 .1"القانونية 
جاء في الفقرة الرابعة من تقرير األمانة الذي إنبثقت عنه توجيهات منظمة الصحة 

لمية في جمعيتها الثالثة والستون ما يفيد إدانة المنظمة لظاهرتي سياحة زرع األعضاء العا
ممثال عن الهيئات العالمية والطبية من جميع  856أعلن أكثر من :" .... واإلتجار باألعضاء 

أرجاء العالم والمسؤولين الحكوميين وعلماء اإلجتماع والمختصين باألخالقيات ممن شاركوا في 
والذي نظمته جمعية زرع األعضاء والجمعية ( تركيا)بإسطنبول  4661ع عقد في عام إجتما

األخذيين في الزيادة  "سياحة األعضاء واإلتجار باألعضاء "ي تالدولية لطب الكلى بتحديد ظاهر 
هذه الممارسات يجب حظرها ألنها تشكل إنتهاكا للمبادئ المتعلقة باإلنصاف والعدالة  ومن أن

حترام كر  امة اإلنسان ، وقد أصبحت بعض البلدان تستعمل األنترنت ووسائل أخرى تدعو وا 
المرض علنا إلى السفر إلى الخارج من أجل الحصول على األعضاء الالزمة للزرع لقاء أسعار 

 ...." . تشمل المتبرع بالعضو " زهيدة " 
أن يكون التبرع ينبغي :" ونص التقرير نفسه في المبدأ التوجيهي الخامس ، على ما يلي 

أو األعضاء مجانا ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية ،  جبالخاليا أو النس
أو عرض شرائها بغرض أو بعيها من  ءأو األعضا جينبغي أن يحظر شراء الخاليا أو النسو 

 .2...."قبل أشخاص أحياء أومن قبل أقرباء الموتى 

                                                           

 .1تقرير منظمة الصحة العالمية ،المرجع السابق ، ص   - 1
 .  84و-88تقرير منظمة الصحة العالمية ، ص  - 2
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يظهر في ختام هذه الدراسة التي تناولنا من خاللها إحدى أهم المسائل المستجدة أال 
نقل وزرع األعضاء البشرية ألنها تعد من أهم ما توصل إليه العلم في المجال وهي عملية 

الطبي كوسيلة لبعث أمل الحياة في نفوس الكثير من المرضى و هي تتمثل أسمى معاني 
 .التضامن اإلنساني 

ومن خالل دراستنا هذه توصلنا إلى أن القانون و التبرع أقر إباحة ومشروعية هذه    
العمليات ، فكان واجبا علينا البحث فيما إذا كانت هذه اإلباحة مطلقة أو أنها قيدت بضوابط 
وشروط ، مع العلم أن هذه األخيرة تختلف بين ما إذا كان التبرع بين األحياء أو من جثث 

ما يتعلق بالفصل  ال وجدنا أن المشرع خالل نصوص قانون الصحة و باألخصالموتى ، وفع
وضع شروط صارمة لهذه العملية و التي تنتفي صفة المشروعية فيها الثالث من الباب الرابع 

 .في حال إنعدامها 
فيستحق اإلعجاب والتعظيم بحق هذا اإلنجاز العلمي الذي توصل إليه في مجال نقل  

لبشرية ، بحيث ما ترك عضو إال وتوصل العلم إلى إمكانية زرعه بفارق بسيط وزرع األعضاء ا
 .بين الدول 

إال أنه ما يجب مالحظته أنه كلما زاد التطور الطبي في هذا المجال إال وزادت  
اإلشكاليات التي يطرحها في ساحة القانون الذي عليه أن يواكب ما يحصل من إنجازات حتى 

ر حماية الكيان البشري ، ولعل قانون الصحة هو أول القوانين المعينة ال تفلت من زمامه أمو 
 .في هذه الدراسة 

فمن خالل ما تقدم فإنه يجب على التشريعات مسايرة هذا التقدم العلمي وعدم النظر إليه    
على أنه إعتداء على مبدأ حرمة جسم اإلنسان طالما وافق األشخاص على التبرع بأعضائهم 

قاذ آخرين وهذا وفق الضوابط وشروط قانونية صارمة ، ،و البحث في مقابل عن في سبيل إن
وسائل بديلة لهذه العمليات ، كما أن نقص التبرع باألعضاء البشرية يرفع الجهات المعنية إلى 
تشجيع الناس على التبرع إنطالقا من إعتبارات إنسانية وأخالقية وبحث روح التضامن  من 

المختلفة وعقد ندوات ولقاءات تشرح أهمية التبرع باألعضاء أثناء الحياة  خالل وسائل اإلعالم
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أو بعد الممات، خاصة إذا ما الحظناه أن معدالت نقل وزرع األعضاء في إزدياد نظرا لزيادة 
 .الوعي لدى الدول الغربية مقارنة بالدول العربية 

في نصوص حتى يتماشى وبخصوص التشريع الجزائري الحالي فإنه يجب إعادة النظر    
مع التطور العلمي والطبي في مجال عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية ، وكذا ضرورة 
اإلسراع في إصدار قانون ينظم هذه العمليات لضمان تغطية نقص األعضاء مع ضرورة تحديد 
ت األعضاء القابلة للنقل من األحياء والنص على إستبعاد التبرع باألعضاء الناقلة للصفا

الوراثية ، باإلضافة إلى وضع بطاقات التبرع كوسيلة للتعبير عن رفض اإلستئصال من الجثة 
عطاءها أكثر أهمية ، كما أنه ال يجوز أن يكون الطبيب  ومع مراعاة مبدأ التبرع من األموات وا 
 الذي عهد إليه إثبات الوفاة  من بين المجموعة الطبية التي تقوم بعملية نزع إستبعادا لكل
مصلحة له في إعالن الوفاة عن قصد إستقطاع األعضاء من الجثة ، كما يجب النظر في 
تكفل شركات التأمين  بتغطية نفقات عمليات زرع االعضاء ،، منح المتبرع وثيقة تأمين مدى 

 .الحياة له و ألفراد أسرته الموجودين تحت رعايته 
الباحث يرى أن متضمنته من أراء فقهية وفي ختام مقالنا هذا ودراستنا المتواضعة فإن   

وشرعية ونصوص مجيزة ورافضة لعملية نقل وزرع األعضاء تبقى كغيرها من الدراسات السابقة 
ثراء من طرف الباحثين والدارسين لهذا الموضوع  من حاجة إلى المزيد من التمحيص والدراسة وا 

لسرعة التطور العلمي والطبي خصوصا تلك الجوانب التي لم نتطرق لها هذه الدراسة نظرا 
 .والقانوني في مجال نقل وزراعة األعضاء البشرية 
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 :مة المراجع ئقا
 المصادر  -0
 القرآن الكريم  -
 السنة النبوية  -
 :الكتب  -9
جهاد محمود وعبد المبدئ ، عمليات نقل وتأجير األعضاء البشرية دراسة مقارنة بين  -

 .  4682 – 8245الشريعة والقانون ،مكتبة القانون واإلقتصاد ، الطبعة األولى الرياض ، 
عالء الدين  مرسي األدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر ، المركز القومي لإلصدارات   -

 .   4682القانونية ، القاهرة ، الطبعة األولى لسنة 
حسني عودة زعال ، التصرف الغير المشروع باألعضاء البشرية ، دراسة  رسالة دكتوراه ،   -

 .  4668األولى لسنة  ،عمان ، الطبعة( 282)المكتبة القانونية 
فرج صالح الهريش موقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة ، دراسة مقارنة ، زراعة   -

األعضاء البشرية و تقنيات التلقيح اإلصطناعي ، كلية القانون المكتبة القانونية ، جامعة قار 
 .م 8246األولى ،  يونس بنغازي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع و اإلعالن ، الطبعة

سميرة عابد الديات ، عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشرع ،و القانون ، رسالة   -
 .   8111، مكتبة دار الثقافة و التوزيع األردن ،سنة  462دكتوراه ، المكتبة القانونية 

شرع ، منشورات سميرة عابد الديات ، عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بين القانون و ال  -
 .  4662الحلبي الحقوقية ، األردن ، الطبعة األولى لسنة 

مروك نصر الدين ، نقل وزرع األعضاء البشرية في القانون المقارن و الشريعة اإلسالمية   -
،دراسة مقارنة سلسلة القانون الجنائي ، والطب الحديث ، الجزء األول ، الكتاب األول ، دار 

 . 4664ر والتوزيع الجزائر ، طبع في هومة للطباعة والنش
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مروك نصر الدين ، نقل وزرع األعضاء البشرية في القانون المقارن و الشريعة اإلسالمية ،  -
دراسة مقارنة ، سلسلة القانون الجنائي ، والطب الحديث الجزء األول ، الكتاب الثالث ، دار 

 . 4664هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر طبع في 
منذر الفضل ، التصرف القانوني في األعضاء البشرية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  -

 .الطبعة األولى  4664، عمان ، إلصدار األول عام  241لمكتبة العلمية القانونية 
بلحاج العربي ، معصومية الجثة في الفقه اإلسالمي على ضوء القانون الطبي الجزائري و  -

 . 4667طبية المعاصرة ، كلية العلوم و الحقوق و العلوم السياسية جامعة وهران في الفتاوى ال
بلحاج العربي ، الحدود الشرعية و األخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان في  ضوء القانون  -

 . 4688-68ديوان المطبوعات الجامعية وهران ( دراسة مقارنة ) الطبي ، الجزائري 
خيلي ، جرائم اإلتجار باألشخاص و األعضاء البشرية وعقوباتها المعهد عبد القادر الشي -

العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية ،منشورات الحلبي الحقوقية الرياض 
 . 4661،الطبعة األولى 

 محمد بن أحمد كلية الحقوق 4عبد اهلل قادية ، السياسة الصحية في الجزائر جامعة ، وهران  -
 . 4681و العلوم السياسية ، مخبر القانون اإلجتماعي السداسي الثاني في 

عبد العزيز بن محمد الصغير ، نقل وزراعة األعضاء البشرية في ضوء الشريعة اإلسالمية  -
و القانون الوضعي ، المركز القومي  لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، الطبعة األولى ، سنة 

4685  . 
م محمد منصور على، نقل األعضاء من الميت إلى الحي بين الشريعة اإلسالمية عبد الحلي -

و القانون الوطني ، دراسة مقارنة ، مكتب الجامعي الحديث ، بجامعي األزهر و الجامعة 
 . 4684تاريخ الطبعة األولى ديسمبر  4684الخليجية مملكة البحرين لسنة 

الجنائية للجسم البشري في ظل اإلتجاهات الطبية الحماية " مهند صالح احمد فتحي العزة ، -
 .  4664الحديثة، دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ، 
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 :رسائل دكتوراه  -3
مواسي العلجة ، التعامل باألعضاء البشرية من الناحية القانونية ، أطروحة لنيل شهادة  -

كلية الحقوق و العلوم السياسية دكتوراه في العلوم تخصص القانون ،جامعة مولد معمري ، 
 .  4686ديسمبر  86تيزي وزو 

معاشو لخضر ، النظام القانون لنقل وزرع األعضاء البشرية ، دراسة مقارنة مذكرة لنيل  -
شهادة دكتوراه في القانون الخاص جامعة أبي بكر بلقايد كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

 .  4685-4682تلمسان ، السنة الجامعية 
في )ية و العلمية الحديثة أحمد عمراني ، حماية الجسم البشري في ظل الممارسات الطب -

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق جامعة ( القانون الوضعي و الشريعة 
 .  4686وهران ، سبتمبر 

( دراسة مقارنة)قمراوي عز الدين ، األنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في المجال الطبي  -
 . 4684-4684سنة رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة وهران ل

 :رسائل الماجستير  -4
زهدور أشواق ، نقل وزرع األعضاء البشرية و المسؤولية الجزائية المترتبة عنها وفق آخر  -

تعديل القانون الجزائري ، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، 
 .  4688-4686في : جامعة وهران 

 :رسائل ماستر  -5
خالد زراعة ونقل األعضاء البشرية في ظل التشريع الجزائري ، دراسة مقارنة مذكرة  مسقم -

لحميد إبن باديس ، كلية الحقوق ر أكاديمي ، تخصص قانون طبي ، جامعة عبد اتشهادة ماس
 . 4687- 4686العلوم السياسية ، مستغانم ، سنة و 
بعملية نقل وزرع األعضاء  سيني فتيحة أسماء ، ولهاصي صبرينة ، الجرائم المرتبطة -

البشرية ، مذكرة ماستر في الحقوق ، قانون خاص معمق ، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب ، 
 . 4687-4686معهد العلوم التجارية و علوم التسيير ،قسم الحقوق عين تموشنت ، لسنة 
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ئري و المقارن ، عراش كهينة ، النظام القانوني لنقلوزرع األعضاء البشرية في التشريع الجزا -
جامعة عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم القانون الخاص بجاية ، 

 .  4687-4686السنة الجامعية 
موجب خديجة ، أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوني ، مذكرة تخرج شهادة ماستر  -

وق و العلوم السياسية ، مستغانم ، ، قانون طبي ، جامعة عبد الحميد إبن باديس كلية الحق
4682 – 4685 . 

 :مجالت ومقاالت علمية  -6
فاطمة الزهراء أوغالنت، نقل وزرع األعضاء البشرية في ضوء المقاصد الشرعية ، مجلة  -

 .  46الحقيقة، جامعة أدرار ، الجزائر ، لعدد 
لتقى الدولي الثاني        نو الهدى بوملش ، المستجدات الفقهية ، في أحكام األسرة ، الم -
 . 4681أكتوبر  45و 42هـ  8226صفر  25-86
زراقي جميلة ، الجريدة الرسمية ، تحت وصاية وزارة الصحة و إنشاء وحدة بحث حول نزع -

 .   4681أفريل  1،  87وزرع األعضاء قريبا في الجزائر ، العدد 
 :المالحق  -9
من جدول األعمال المؤقت زرع األعضاء  48 -88تقرير منظمة الصحة العالمية ، البند  -

 (.نسخة منه ملحقة في هذه الرسالة ) ،  4686والنسج البشرية ، مارس 
 :القوانين المراسيم 

المتعلق  4681جويلية سنة  64الموافق لـ  8241شوال  81مؤرخ في  88-81قانون  -
 .  26بالصحة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 

 8166يونيو سنة  61الموافق  8416صفر عام  81المؤرخ في  856-66األمر رقم  -
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 

 .م  8284محرم عام  7،  54مدونة أخالقيا مهنة الطب ، العدد  -
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 :مراجع أجنبية 
-islam web.net 

األربعاء : تاريخ النشر  8566يجوز األعضاء بشروط ، رقم الفتوى : الفتوى إسالم ويب  -8
 .م 4664-68-85.هـ8244ذو القعدة  84
وكيبديا ، زراعة األعضاء ، نقل العضو أو نسيج من أحد األجسام أو مناطق الجسم إلى  -4

 .آخر 
بوابة الشرق ، بداية االستفادة من أعضاء الموتى دماغيا في المستشفيات كريمة خالص  -4

echourouk online.com . 
نقل وزرع األعضاء  revne.unc.edu.dzبيبية بن حافظ ، مجلة العلوم اإلنسانية  -2

البشرية من األموات إلى األحياء بين الشريعة و التشريع الجزائري ، جامعة األخوة منشوري 
 .،قسنطينة 

5- webteb  زراعة األعضاءtransplatation webteb.com . 
تعرف عنها اليوم السابع ، ...شروط للتبرع باألعضاء البشرية لألقارب ،  7نور الفخري ، -6

 . 4646-66-85م االثنين  1:25القهارة 
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

العمليات الجراحية حيث يستوجب تعد العمليات نقل وزرع األعضاء البشرية من أدق 

القيام بهذه العمليات عدة شروط كان ذلك بين األحياء أومن جثث الموتى إال أن هذه العمليات 

أثارت عدة مشكالت قانونية تتصل بحرمة اإلنسان وحرمة جسمه ،  فقد فرض هذا التقدم 

شرية بضرورة الحاصل في مجال العلوم الطبية خاصة في مجال زراعة ونقل األعضاء الب

التعاون بين رجال القانون وعلماء الطب و الجراحين المختصين من أجل تحقيق الغاية والتي 

تتمثل في عالج المرضى من آالمهم و إعطاء األمل في الشفاء بعد أن أصبحت وسائل 

صة العالج التقليدية ال تجدي معهم نفعا ويكون لهذه العماليات إطار القانوني أسسها الفنية الخا

أن هذا الموضوع ال يزال يثير الخالف بين مهمتين من أطباء و القوانين ، وال تزال البحوث 

و المؤتمرات مستعمرة ، فالطبيب يمثل الجانب الطبي والعلمي ورحل القانون يمثل الجانب 

 .القانوني الذي ينظم هذه األعمال في إطارها المشروع 

 :الكلمات المفتاحية

  نقل أعضاء البشرية/4نزع و الزرع /3 منظمة الصحة العالمية /2 قانون الصحة/1

 الضوابط القانونية لنزع وزرع األعضاء/6 تنظيم عمليتي النزع والزرع/5

 

 

Abstract of The master thesis 

transplant surgeries of human are the most accurate surgeries they require so 

many conditions either among the living person or the dead bodies howeve these 

surgeries spararked many legal preblems the has relation with human sanctity and his 

body the progress in medical sciences field especialy in transplamting and transfering 

humain organ , imposes the necessity of cooperation botveen the law men the 

medical scientists and the specialist sulgeons to achrieve the end of patients 

trealment of their pain and give lopefor recovery , especialy that the traditional 

treatment methods lecome insuffisant , so these surgeries should have a legal 

frameuwork  .  

this issue still creat a big disagreement amorry the doctors and the law man 

and still thre researches and confermces ou goimg since the doctore represents the 

medical and scientific aspect and the law man representsthe legal aspect that 

organizes these actions in legal formework. 
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