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احلماية اجلنائية للجسم البشري من جرمية االجتار
 باألعضاء يف ظل القانون 01/09

ملخص

االتجار باألعضاء البشرية مأساة إنسانية حقيقية، وهي جريمة عالمية يترتب عليها آثار اجتماعية 
وصحية واقتصادية خطيرة، لذلك دأب المجتمع الدولي على االهتمام بمكافحة هذه الجريمة البشعة 
والحد منها، وأصدرت العديد من الدول نصوص قانونية خاصة بمكافحة هذه الجريمة، ونظرا لطبيعتها 
لها  أن نتعرض  ارتأينا  الظاهرة،  التي ليست بمنأى عن هذه  الجزائر  الخاصة وحداثتها خاصة في 
بالدراسة من خالل إبراز الجانب القانوني للجريمة ومعرفة مدى فاعلية تعديل مكافحة أفعال االتجار 

باألعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري.
الكلمات  الدالة :أعضاء الجسم، االتجار باألعضاء، األعضاء البشرية.

Abstract 

Trafficking in human organs a real humanitarian tragedy, a global crime that entails serious social, health and economic 
impacts, so the international community has always to pay attention to the fight against this heinous and reduce crime, 
and issued many countries, especially the fight against this crime, legal texts, due to their special nature, particularly 
in Algeria, and timeliness that is not immune to this phenomenon, we decided that we are exposed to the study by 
highlighting the legal aspect of the crime and find out the effectiveness of the amendment combat acts of trafficking in 
human organs in the Algerian Penal Code.

Keywords: Members of the Body, Organ Trafficking, Human Organs. 

 Criminal Protection of the Human Body from the
Crime  of Trafficking in Organs Under the law 09/01

131

مقدمة

ترجع نشأة جتارة األعضاء البشرية إىل ما بعد النصف الثاني 
مرحلة  األعضاء  زراعة  ختطت  حيث  العشرين  القرن  من 
 ،1970 عام  بعد  خاصة  اآلمن  التطبيق  مرحلة  إىل  التجارب 
وإزاء هذا التطور، فقد عكف القانونيني باالشرتاك مع األطباء 
من  ميكن  وأخالقية  قانونية  أطر  وضع  على  والبيولوجيني 
خالهلا التوفيق بني املتناقضات اليت أفرزتها الثورة البيولوجية 
احلديثة، حبيث يتاح لألطباء والعلماء املضي يف طريقهم حنو 

البحث والتجريب دومنا عراقيل تعوق عملهم وحترم البشرية 
الوقت  ذات  ويف  العلمية،  والتجارب  لألحباث  الفوائد  تلك  من 
بهذا  الصلة  ذات  واألخالقية  القانونية  املبادئ  احرتام  ينبغي 
املوضوع واليت من بينها مبدأ استقاللية الشخص واحلفاظ على 
تشكل  واليت  العامة،  واآلداب  النظام  ومراعاة  اآلدمية  الكرامة 
األطر  تلك  عليها  تقوم  اليت  والدعامة  االرتكاز  نقط  مجيعها 
املمارسات  حتكم  لكي  استحداثها  املراد  واألخالقية  القانونية 

الطبية والعلمية احلديثة.
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ظهرت  الطبية،  املمارسات  جمال  يف  العلمي  التقدم  ضوء  ويف 
بتنظيم  اخلاصة  القانونية  التشريعات  من  العديد  مؤخراً 
املمارسات الطبية والعلمية احلديثة، وقد أصطلح على تسمية 
اإلحيائية  العلوم  أخالقيات  بقانون  اجملال  هذا  يف  تشريع  أي 
الثمانينات  عقدي  يف  ظهرت  اليت  التشريعات  أبرز  ومن 
وعليه  احلالي،  القرن  ومطلع  املاضي  القرن  من  والتسعينات 
مع  باملقارنة  حديثة  البشرية  باألعضاء  االجتار  ظاهرة  فإن 
الظواهر اإلجرامية األخرى حيث أدى التطور التقين والعلمي 
إىل االنتقال من جمال التجارب الصناعية واستخدام اهلندسة 
الطبية إىل جمال التطبيق يف زراعة األعضاء البشرية البديلة، 
إذ ُتشري التقديرات إىل أن صور االجتار بالبشر امُلختلفة ومنها 
أكرب  ثالث  ُتثل  حاليًا  أضحت   - البشرية  باألعضاء  االجتار 
نشاط إجرامي يف العامل، حيقق أرباحًا بعد االجتار يف السالح 
وامُلخدرات، بل إن البعض يتوقع بأن تتقدم هذه التجارة )جتارة 
األشخاص( يف املستقبل على جتارة السالح؛ فهي تشكل بالنسبة 
امُلخدرات  جتارة  عن  أقل  خماطر  امُلنظم  اإلجرام  لعصابات 
والسالح، ناهيك عن أن تعاظم األرباح اليت ميكن حتقيقها من 

خالل استغالل اإلنسان عدة مرات لفرتة طويلة من الزمن.
أشارت  قد  الدولية  املنظمات  تقارير  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
إلي خطورة ظاهرة االجتار بالبشر عامليًا، فضاًل عما أشار إليه 
التقرير السنوي العاشر الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية 
 12,3 بلغ عددهم  قد  بالبشر  أن ضحايا االجتار  2010 من  عام 
إليه  تشري  ما  أن  بل   .2009-2010 عامي  يف  شخص  مليون 
ال  أنه  واجلرمية  بامُلخدرات  املعين  امُلتحدة  اأُلمم  مكتب  بيانات 
وتداعياتها؛  اجلرمية  هذه  من  مبأمن  العامل  يف  منطقة  توجد 
إذ يتم االجتار باألشخاص يف )127( دولة، وجيري استغالهلم 
يف )127( دولة، وأنه يوجد )161( دولة تتأثر بهذه التجارة، لذا 
يهدف موضوع حبثنا إىل الوقوف على املمارسات اليت أنتجتها 
جرائم  بينها  من  واليت  مستحدثة  جرائم  من  العلمية  الثورة 
جسم  من  جعلت  واليت  وبيعها،  البشرية  باألعضاء  االجتار 
اإلنسان جمرد قطع غيار أو سلعة قابلة للتداول ويف أي مكان 
وزمان وعرضه لسياسة الطلب والعرض اليت حتكم الصفقات 
االقتصادية، وعليه مثل هذه اجلرمية ال تعترب مساسا جبسم 

اإلنسان فقط، بل بكرامة البشرية ككل.
فعالية  مدى  عن  السابقة  الطروحات  ضوء  على  نتساءل  لذا 
النظام القانوني يف اجلزائري يف توفري احلماية للجسم البشري 
من جرائم االجتار باألعضاء البشرية على ضوء أحكام القانون 
رقم 01/09، وما هي االعتداءات اليت تشكل انتهاكا ألحكام تلك 
قانون  يف  املستحدثة  اجلنائية  احلماية  أحكام  وهل  احلماية؟ 
العقوبات اجلزائري كفيلة بتحقيق احلماية اجلنائية للجسم 
البشري؟ وما مدى كفاية العقوبات اليت كرسها القانون رقم 
جسم  حبرمة  املساس  نفسه  له  تسول  من  كل  لردع   ،01/09

اإلنسان؟.
للنقاط  التعرض  ارتأينا  السابقة،  التساؤالت  عن  لإلجابة 

التالية:

املبحث األول
األحكام القانونية لزراعة األعضاء البشرية وشروطها

البشرية  لنا احلديث عن احلماية اجلنائية لألعضاء  ال ميكن 
دون أن نعرف ما معنى زراعة األعضاء البشرية أوال، ثم حتديد 
حبث  إىل  منر  أن  على  البشرية،  األعضاء  وزرع  نقل  شروط 

املقصود باالجتار باألعضاء البشرية.
املطلب األول: مفهوم زراعة األعضاء البشرية واالجتار بها

البشرية  األعضاء  بزراعة  املقصود  لبحث  نتعرض  سوف 
ثم  أوال،  بها  املتعلقة  واجلرمية  البشرية  باألعضاء  واالجتار 
على  اجلسدية،  باألعضاء  االجتار  جرمية  خصائص  حندد 

النحو التالي:
الفرع األول: تعريف زراعة األعضاء البشرية واالجتار بها

أو  سليم  عضو  ينقل  خالهلا  من  عملية  هي  األعضاء  زراعة 
جمموعة من األنسجة من متربع ليقوم  مقام العضو أو النسيج 
مثل  صناعية  أعضاء  بواسطة  الزرع  تتم  أن  وميكن  التالف 
عدسات العني أو صمامات القلب أو األطراف الصناعية وغالبا 
حيوان  من  اقل  وبشكل  آلخر  إنسان  من  األعضاء  نقل  يتم  ما 
العمليات  بعض  أو  احلروق  عالج  حاالت  بعض  ويف  إلنسان 

التجميلية، حيث يتم أخذ اجللد من املريض نفسه.
وحتى تتم عملية الزرع البد من توافر ثالثة عناصر أساسية 
وهي: املأخوذ منه، املتلقي، والعضو املراد زرعه واملسمى بالغريسة 
املأخوذ منه غالبا ما يكون إنسانا أو بشكل اقل حيوانا وقد يكون 
األعضاء  تكون  أن  جيب  احلالتني  ويف  ميتا  أو  حيا  منه  املأخوذ 
ميتا  منه  املأخوذ  كون  حالة  ويف  تالفة  وغري  سليمة  املأخوذة 
إليها  الدم  يشرتط الستمرار سالمة أعضائه أن يستمر تدفق 
القلب ألنه  الدماغ ال موت  إال من خالل موت  وال يتحقق هذا 
يف حالة موت القلب فإن األعضاء توت بشكل سريع وال ميكن 
تبقى  األعضاء  فإن  الدماغ،  موت  حالة  يف  وإما  منها  االستفادة 
سليمة واملسألة خالفية بني العلماء، أما املتلقي: فهو الشخص 
الذي يستفيد من العضو املنقول إليه ويكون مضطرا إليه إلنقاذ 
حياته إما العضو املراد نقله وزراعته أو ما يعرف بالغريسة، فقد 
يكون عضوا كامال مثل القلب والكلية والرئة والكبد أو تكون 
جزءا من عضو كالقرنية، حيث أن القرنية هي اجلزء الشفاف 
اخلارجي من العني أو أن تكون نسيجا أو خاليا كما هو احلال 

يف نقل الدم ونقل العظام. 
أوال: حتديد املقصود بزراعة األعضاء البشرية

يف  البشرية  األعضاء  لزراعة  املوحد  القانون  مشروع  عرف 
هي  البشرية  األعضاء  زراعة  بأن   ،1968 عام  املتحدة  الواليات 
كل  ويشمل  آخر  جسم  إىل  جسم  من  أعضاء  أو  عضو  نقل 
البشرة،  مثل  خارجه  أو  اجلسم  داخل  سواء  املوجودة  األعضاء 
البنكرياس، وهي  الرئة،  القلب،  أو داخل اجلسم مثل  القرنية، 
واألعضاء  الزوجية  واألعضاء  للتكاثر  القابلة  األعضاء  تشمل 
الضرورية للحياة من املتربع ويعترب الدم عضوا وفقا للقانون 

املوحد.
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وعلى ذلك وإذا أردنا تعريف كلمة زرع أو نقل فيمكن القول 
أنها عملية نقل األنسجة أو خاليا حية من شخص آلخر مع 
عمل  استمرار  على  احلفاظ  وهو  النقل،  ذلك  وراء  هدف  وجود 
النسيج وأدائه لوظيفته بعد نقله إىل بيئته اجلديدة يف جسم 
املريض الذي أجريت له العملية، وان كان البعض يرى النظر 
حمدد  جزء  باعتباره  الوظيفية  الناحية  من  العضو  لتعريف 
التطور  أن  إال  أو أكثر،  بأداء وظيفة معينة  من اجلسم يقوم 
العلمي والطيب قد أعطى مفهوما واسعا لكلمة العضو البشري 
فلم يقتصر على القلب والرئة أو الكبد والبنكرياس بل تعداه 
إىل كل ما يتم إفرازه من نتاج اجلسم البشري مما حد باملشرع 
اجلسم  من  جزء  أي  أنه  على  العضو  تعريف  إىل  االجنليزي 

البشري يتكون من األنسجة.
ثانيا: تعريف االجتار باألعضاء البشرية

إجرامية  مجاعة  أو  فرد  قيام  هو  البشرية  باألعضاء  االجتار 
منظمة بتجميع األشخاص دون رضاهم بالتحايل أو اإلكراه 
أو حتى برضاهم، حيث يتم نزع أعضاء هؤالء الضحايا وبيعها 
يقصد  مالية)1(،كما  أرباح  على  احلصول  أجل  من  كبضاعة 
لألعضاء  والشراء  البيع  أعمال  البشرية،  األعضاء  بتجارة 
عرف  كذلك  والكلى،  والدم  واجللد  كاألنسجة  البشرية 
اإلجرامي  النشاط  ذلك  أنه  على  البشرية  باألعضاء  االجتار 
من  لألوطان  العابرة  املنظم  اإلجرام  عصابات  به  تقوم  الذي 
بلدانهم  من  واملهربني  املهاجرين  األشخاص  استغالل  خالل 
إنسان  يف  زرعها  بهدف  بها،  واالجتار  أعضائهم  ونزع  األصلية 

أخر بنية املتاجرة غري املشروعة.
الفرع الثاني: خصائص جرمية االجتار باألعضاء اجلسدية 

جبرمية  للمقصود  توضيح  من  ذكره  تقدم  ما  إىل  بالرجوع 
نستخلص  أن  نستطيع  فإننا  اجلسدية،  األعضاء  يف  االجتار 

اخلصائص التالية:
الباحثون مصطلحات متباينة مثل  1-جرمية منظمة: يستخدم 
املتقنة يف  املنظمة واجلرمية االحرتافية واجلرمية  اجلرمية 
اجملرمني  بإعتبار  اجلسدية،  باألعضاء  االجتار  جرمية  وصف 
بإنتاج  يقومون  الذين  اجملرمني  من  مجاعات  يضم  تنظيم  هنا 
أو عرض أو توفري سلع وخدمات تعرف بأنها غري قانونية ومع 
إلدراك وجود مجاعات من اجلماهري يف حاجة إىل هذه السلع 
يرتكبها  أنه  مبعنى  واحدة  جرمية  ليست  فهي  واخلدمات، 
شخص وتتكون من نشاط إجرامي واحد بل هي مشروع إجرامي 
متعددون  أناس  عليها  ويقوم  متعددة  إجرامية  أنشطة  حيوي 
يقوم  التجار، حيث  ضمن مجاعات متباينة كاألطباء وكبار 
هذا التنظيم اإلجرامي على عالقات بني أدوار متباينة وأوضاع 

خمتلفة ترتب حقوق وإلتزامات متباينة.
هي  املستحدثة  اإلجرامية  الظواهر  إن  مستحدثة:  جرمية   -2
حديثة  نوعيات  من  األخرية  الفرتة  يف  الساحة  على  ظهر  ما 
قبل،  من  معروفة  جرائم  الرتكاب  حديثة  أساليب  أو  لإلجرام 
وكذلك كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك األساليب، 

اجلرائم  أحد  البشرية  باألعضاء  االجتار  جرمية  تعترب  حيث 
املستحدثة.

3- جرمية تعمل على إساءة استخدام التقنيات العلمية: من املعروف 
أن الكثري من التقنيات العلمية والتكنولوجية وجدت يف األصل 
خلدمة اإلنسان واجملتمع البشري، إال أن جتار األعضاء البشرية 
كزراعة  العلمية  التقنيات  بعض  إستخدام  بإساءة  قاموا 

األعضاء ونقلها.
4- جرمية تعمل على إفساد القيم االجتماعية والعالقات االجتماعية 
النزاعات  خلق  شأنها  ومن  والعائلية  األسرية  والعالقات 

والتوترات بل والصراعات واالقتتال بني العوائل واألسر.
العوملة  ظل  يف  العوملة:  مبظاهر  تتأثر  دولي  طابع  ذات  5-جرمية 
دولي  طابع  ذات  البشرية  باألعضاء  االجتار  جرمية  أصبحت 
أكثر منه حمليًا أو اقليميًا حبيث إن نظام العوملة قد لعب يف 
الذي  األمر  النقل  املعلومات ووسائل  العلمي يف  التقدم  تكوينه 
جعل بعض الفقراء من أبناء الدول النامية حتت وطأة زعماء 

مافيا وعصابات االجتار باألعضاء متعددة اجلنسية.
جرمية  أنها  مبعنى  متعددة:  جرمية  سلوكيات  ذات  جرمية   -6
اخلطف،  االحتيال،  يف  تتمثل  فرعية  جرائم  على  حتتوي 
السرقة، االبتزاز، االستغالل، النصب، التزوير، التهريب، الغش 

وغريها)2(.
األحياء  بني  البشرية  األعضاء  وزرع  نقل  إباحة  شروط  الثاني:  املطلب 

واألموات

تتوفر  أن  من  البد  أخر  إىل  شخص  من  األعضاء  هذه  لنقل 
شروط  من  بد  ال  كما  املوضوعية،  الشروط  من  جمموعة 
شكلية خاصة، سواء تعلق األمر بنقل العضو من شخص حي 
سنتعرض  وعليه  حي،  أخر  إىل  ميت  شخص  من  أو  أخر  إىل 

هلذه الشروط نشئ من التفصيل على النحو التالي:
الفرع األول: الشروط الواجب توفرها يف نقل األعضاء بني األحياء

تعترب عمليات نقل وزرع األعضاء خروجا عن املألوف يف األعمال 
الطبية التقليدية، لذلك استلزم وضع قواعد ونصوص تنظم 
شروط  إىل  تنقسم  وهي  العمليات  تلك  مبثل  القيام  شروط 
طبية وجب توافرها لعمليات نقل وزرع األعضاء، جمموعة من 

الشروط:
أوال: الشروط الطبية ملشروعية التربع باألعضاء

اعتداء  تعترب  الطبية ألنها ال  األعمال  بإباحة  القانون  يرخص 
على احلق يف سالمة اجلسم، ويوجب توافر بعض الشروط اليت 
البشرية نوجزها  التربع باألعضاء  تكفل االحتفاظ مبشروعية 

فيما يلي:
لغرض  األعضاء  زرع  أو  نقل  من  اهلدف  يكون  أن  وجوب  األول:  الشرط 

عالجي أو علمي

يعد هذا الشرط ضروريا لتفادي أن يتحول اهلدف من نقل وزرع 
األعضاء البشرية املتاجرة أو حتقيق الربح، إال أن اإلشكال الذي 
يطرح نفسه أن القانون مل حيدد لنا  معيار الفائدة العلمية أو 
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العالجية، كما أنه مل يضع شكليات إلثباتها، حبيث يكفي أن 
يقدر الطبيب املختص أن هنالك فائدة ما ترجى من اإلستئصال 
أو  الفائدة  بتسمية  يلزم  أن  دون  مباحا  يصبح  لكي  العضو 
املستأصل  اجلزء  سيأخذها  اليت  الوجهة  وال   ،)3( املصلحة 
الفائدة  إلثبات  كان  حمرر  أي  يف  ذلك  توثيق  ضرورة  دون 
العلمية)4(، أما فيما خيص املشرع الفرنسي فقد ذهب هو األخر 
يف قانون رقم1181.76 الصادر بتاريخ22 ديسمرب1976، واملتعلق 
قصد  توفر  ضرورة  شرط  األخر  هو  أدرج  حيث  األعضاء  بزرع 
نفس  من  األوىل  املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  وذلك   ،)5( العالج 

القانون.
الشرط الثاني: احلالة الصحية للمتنازل واملتلقي

واملتلقي  استئصال  عند  املتنازل  سن  يتجاوز  ال  أن  يشرتط 
يشرتط  كما  سنوات،   10 عن  يقل  ال  وأن  سنة   50 الزرع  عند 
من  خاليا  يكون  أن  االستئصال  عملية  إجراء  وقت  املتنازل  يف 
تصحيح  وجيب  والفطرية،  والفريوسية  البكتريية  االلتهابات 
أي عيب خلقي يف املسالك البولية قبل مباشرة نقل الكلية مثال، 
وترقيتها  الصحة  قانون  من   2/162 املادة  عليه  نصت  ما  وهذا 
بقوهلا: �ال جيوز انتزاع األنسجة واألعضاء من أشخاص أحياء 
أن  جيب  كما   ،)6( للخطر....�  املتربع  حياة  تعرض  مل  أذا  إال 
يسهل  الذين  األشخاص  األعضاء   نقل  عمليات  من  يستبعد 
قرحة  أو  الرئوية  االلتهابات  مثل  األمراض  ببعض  إصابتهم 
املناعة)7(،  املثبطة جلهاز  األدوية  لتناوهلم  نتيجة  وذلك  املعدة 
الزرع  عملية  عند  النفسية  املتلقي  حالة  تكون  أن  جيب  كما 
العضو له يف وضع عادي طبقا ملا قررته املادة 2/163 من قانون 

الصحة وترقيتها.
الشرط الثالث: الشرط املتعلق حبالة حفظ العضو املنقول

العضو  الالزمة للمحافظة على صالحية  املدة  يتفاوت مقدار 
ومن  التشرحيي،  تكوينه  حسب  املتلقي  للجسم  نقله  املراد 
األنسجة  بعض  أن  الصدد  هذا  يف  الثابتة  العلمية  احلقائق 
من  حمرومة  طويلة  ساعات  ملدة  تبقى  أن  وميكن  والشرايني، 
كمية الدم الالزمة هلا بدون أن يصيبها أدنى تلف، أما بالنسبة 
زمنية  فرتة  يف  تتلف  فهي  والكلى  كالكبد  املركبة  لألعضاء 
الدم،  لنقص  تعرضت  ما  إذا  ساعات  بضع  تتعدى  ال  قصرية 
لذلك حاول األطباء التغلب على هذه املشكلة باستعمال بعض 

األساليب اخلاصة.
الشرط الرابع: مكان إجراء عملية نقل وزراعة األعضاء البشرية

اليت  السهلة  العمليات  من  يعد  ال  وزراعتها  األعضاء  نقل  إن 
راجع  أي مكان كان، وذلك  بها ويف  يقوم  أن  واحد  لكل  ميكن 
املتلقي  الشخص  حياة  أو  موت  مبسالة  يتعلق  األمر  أن  إىل 
جرائم  من  احلد   إىل  باإلضافة   هذا  األعضاء  هلذه  املتربع  أو 
اليت  الرهانات  إحدى  تعترب  أصبحت  اليت  األعضاء  يف  املتاجرة 
املشرع  إليه  القضاء عليها، وهذا ما ذهب  الدول  حاولت غالبية 
األعضاء  نقل  عمليات  تتم  أن  اشرتاطه  خالل  من  اجلزائري 
بني األحياء يف املستشفيات املرخص هلا بذلك، حيث نصت املادة 

)167( من القانون رقم 85/ 05 املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 
البشرية،  األعضاء  أو  األنسجة  األطباء  ينتزع  �ال  اجلزائري: 
وال يزرعونها إال يف املستشفيات اليت يرخص هلا بذلك الوزير 
اهليكل  يف  خصيصا  تنشأ  طبية  جلنة  تقرر  بالصحة،  املكلف 
العملية،  الزرع وتأذن بإجراء  أو  االستشفائي ضرورة االنتزاع 
اللجنة  يف  عضوان  األقل  على  طبيبان  الوفاة  يثبت  أن  جيب 
خاص،  سجل  يف  اإلثباتية  خالصتهم  ودون  شرعي  وطبيب 
أشخاص  من  أعضاء  أو  أنسجة  انتزاع  على  اإلقدام  حالة  يف 
قراران:  اجملال  هذا  يف  الصحة  وزير  عن  صدر  وقد  متوفني�، 
املؤسسات  أمساء  تضمن   1993/03/23 يف  الصادر  القرار  أوهلا 
األعضاء  وزرع  انتزاع  عمليات  مبمارسة  قانونا  هلا  املرخص 
2002، والذي ألغى القرار  البشرية، والقرار الثاني يف أكتوبر 
املرخص  املؤسسات  االستشفائية  األول ونص يف حمتواه على 

هلا قانونا بتنفيذ عمليات الزرع واختصاص كل مؤسسة)8(.
املشرع اجلزائري أحاط عملية  أن  املادة  يتضح من خالل هذه 
وللدولة  ولألطباء  للمستشفيات  احلماية  بسياج  االنتزاع 
نفسها؛ فلو أقيمت عملية االنتزاع يف مستشفى من املستشفيات 
ولو كانت عمومية وبوجود أطباء يقومون بهذه العملية، دون 
املستشفى  حتمل  الصحة،  وزير  من  ترخيص  هذا  يسبق  أن 
عن  منأى  يف  الدولة  ولكانت  ذلك،  على  املسؤولية  واألطباء 

اتهامها بتصديرها ألعضاء بشرية بطريقة غري قانونية.
الشرط اخلامس: توافق أنسجة املتلقي مع املتنازل

يعد التحقق من توافق أنسجة املتلقي مع املتنازل احد العوامل 
األساسية يف جناح عمليات نقل األعضاء، فأخطر ما يهدد هذه 

العمليات هو ظاهرة رفض األجسام الغريبة.
ثانيا: الشروط اخلاصة بعمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية

ميت  أو  حي  إنسان  من  البشرية  األعضاء  وزراعة  نقل  يعترب 
التشريع،  القانونية اليت حددها  جائزا بشرط احرتام الشروط 
باإلضافة إىل الشروط الطبية والتنظيمية، لذا البد من مراعاة 
بعض الشروط اليت تتعلق باملتربع واملتلقي، ويف حالة خرق هذه 
الشروط يفقد التصرف صفة املشروعية ألنه يعترب خرقا ملبدأ 

احرتام سالمة جسم اإلنسان، وهذه الشروط كالتالي:
الشرط األول: ضرورة توافر شرط رضا املتربع

القيمة  حول  القانون  رجال  بني  احتدم  قد  اخلالف  كان  إذا 
القانونية لرضا املتربع وحقيقة أثره يف إباحة أفعال االعتداء 
على سالمة اجلسم، وإذا كان هذا اخلالف قد انعكس بدوره 
نقل  عمليات  مشروعية  مدى  تناقش  اليت  اآلراء  كافة  على 
هذه  إلباحة  سببا  املتربع  رضا  البعض  اعترب  حيث  األعضاء، 
املمارسات األمر الذي مل يلقى قبوال لدى البعض األخر لتناقضه 
واملبادئ التقليدية املستقرة  يف القانون اجلنائي واليت ختفي عن 
الرضا هذا الوصف خصوصا يف املدرسة الالتينية، إال أن اآلراء 
مجيعا تتفق على ضرورة موافقة واعية لإلجراءات القانونية 
البشرية،  األعضاء  وزراعة  نقل  تشريعات  يف  عليها  املنصوص 
ويرى غالبية الفقه املؤيد إلباحة عمليات نقل األعضاء يف توافر 
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الشرط الرضا بكافة عناصره، ضمانة حتقق التوازن بني القدر 
الالزم من احلماية القانونية للمانح، وبني االستفادة من مزايا 
الطرق  من  واحدة  بوصفها  املستحدثة  الطبية  املمارسة  هذه 

العالجية الناجعة )9(. 
شرطا  التقليدية  الطبية  األعمال  يف  املريض  رضاء  كان  إذا 
فإن  العالج،  بقصد  جسده  على  الطبية  األعمال  إلباحة  الزما 
ملا  وحيويا  ضروريا  يعد  األعضاء  زرع  جمال  يف  الرضاء  هذا 
تنطوي عليه هذه العمليات من خماطر قد يتعرض هلا املريض 
توافرها،  ينبغي  خصائص  املتربع  ولرضاء  املستقبل)10(،  يف 
النحو  حتى يكون الرضاء منتجا آلثاره، وعليه سنفصلها على 

التالي:
أمجعت  قد  القانونية  التشريعات  كانت  إذا  الرضا:  شكل   .1
املرتتبة على عمليات  النتائج  بكافة  املتربع  أهمية تبصري  على 
رضاء  يكون  أن  ضرورة  على  أيضا  استقرت  فقد  االستقطاع، 
من  العمليات  هذه  عليه  تنطوي  ملا  نظرا  كتابة  املتربع 
على  األعضاء  وزرع  نقل  عمليات  خلطورة  ونظرا  خطورة)11(، 
املوافقة  اجلزائري  املشرع  أشرتط  املتربع  جسم  وسالمة  حياة 
الكتابية على التربع، فقد جاء يف الفقرة األوىل من املادة )162( 
وتشرتط   � اجلزائري:  وترقيتها  الصحة  محاية  قانون  من 
املوافقة الكتابية على املتربع بأحد أعضائه وحترر هذه املوافقة 
والطبيب  املؤسسة  مدير  لدى  وتودع  إثنني،  شاهدين  حبضور 
رئيس املصلحة، وليس يف هذا النص ما يفيد أن للكتابة صورة 
معينة تفرغ فيها، فقد تكون خبط اليد أو مطبوعة أو مكتوبة 
على اآللة الكاتبة، بشرط أن يشهد على صحة الكتابة شاهدان 
املوافقة  أيضا  النص  نفس  يف  اشرتط  املشرع  أن  على  إثنان�، 

الكتابية للمريض كما فعل مع املتربع)12(. 
ومن فوائد اشرتاط الكتابة توفري املزيد من احلماية للمتربع، 
بالنسبة  خطورة  من  االستقطاع  عملية  عليه  تنطوي  ملا  نظرا 
له، كما يعطي للمتربع فرصة للتفكري، مبا يكفل محايته من 
للطبيب  الكتابة  تضمن  كما  أو إكراه،  ضغط  التعرض ألي 
أن  ميكن  جنائية  أو  كانت  مدنية  مسؤولية  أي  من  محاية 

يتعرض هلا)13(.
2. تبصري املتربع بكافة األخطار احملتملة: االلتزام بالتبصري بصفة 
عامة هو إحاطة املتعاقد اآلخر باملعلومات اهلامة  واملؤثرة يف 
املتربع  يكون  أن  ينبغي  إذ  التعاقد)14(،  على  إحجامه  أو  إقدامه 
على بينة من نتائج هذه املوافقة، وهي يف جمال نقل األعضاء 
اليت  احملتملة  األخطار  بكافة  بصريا  املتربع  يكون  ألن  أدعى 
صراحة  قررته  ما  وهذا  االنتزاع،  عملية  تسببها  أن  ميكن 
املؤرخ   05/85 القانون رقم  )162( من  املادة  الثانية من  الفقرة 
يف 16 فرباير 1985 املتعلق حبماية الصحة وترقيتها)15(، سواء 
ما تعلق منها بالنتائج احملتملة لالستئصال اليت قد تؤثر على 
صحته  أو نفسه أو أسرته أو مهنته، وأي إخفاء للنتائج اخلطرية 
أو املتوقعة لعملية االستقطاع يقع على عاتق الطبيب، باعتبار 
عدم  وغاية  للمسؤولية،  املستوجب  طيب  خطأ  اإلخفاء  هذا  أن 
اإلخفاء هو احلصول على الرضاء املستنري، وأساس هذا االلتزام 

من الطبيب هو احرتام احلرية الشخصية لإلنسان وحقه على 
املزايا اليت ستعود  جسمه، فهو وحده الذي ميلك املفاضلة بني 
عليه من التدخل اجلراحي واملساس جبسمه وبني املخاطر اليت 

ترتتب على ذلك)16(. 
آثاره هو ذلك  ينتج  الذي  املتبع  إذا كان رضاء  التربع:  أهلية   .3
الناقص  الشخص  يف  يتحقق  لن  فإنه  احلر،  املستنري  الرضاء 
األهلية أو من يعدمها، ومما حترص التشريعات عليه يف جمال 
نقل األعضاء البشرية هو إحاطة القصر ومن يف حكمهم حبماية 
التشريعات  هذه  بني  ومن  أمورهم،  أولياء  من  ولو  أجسادهم 
)163( منه،  املادة  قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري يف 
اليت  جاء نصها على النحو اآلتي: � مينع القيام بانتزاع األعضاء 
من القصر والراشدين احملرومني من قدرة التمييز، كما مينع 
بأمراض  املصابني  األشخاص  من  األنسجة  أو  األعضاء  انتزاع 

من طبيعتها أن تضر بصحة املتربع أو املستقبل�.
يفهم من نص هذه املادة، عدم جواز إخضاع جسم القاصر ومن 
أكان  سواء  فيها  الشروع  أو  استقطاع  عملية  ألي  حكمه  يف 

املريض قريبا له أم أجنبيا عنه )17(.
يكون  لكي  أنه  الفقه)18(،  بعض  يرى  حرا:  الرضاء  يكون  أن   .4
الرضاء حرا صادرا عن شخص يتمتع مبلكات عقلية ونفسية 
سليمة، فكل إكراه أو ضغط نفسي خيضع له املتربع من شأنه 
حلظة  حتى  الرضاء  هذا  يستمر  أن  وجيب  رضائه،  يعيب  أن 
من   )162( املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  جاء  فقد  االستئصال، 
أي وقت  املتربع يف  الصحة وترقيتها، ويستطيع  قانون محاية 
كان أن يرتاجع عن موافقته السابقة، مما جيعل هذا النص يف 

صاحل املتربع الذي ال يتحمل أي مسؤولية من جانبه.
الشرط الثاني: جمانية التربع: لقد كان املشرع صرحيا من خالل 
التنصيص على هذا الشرط بأنه ال ميكن بأي حال من األحوال 
وبأي شكل من األشكال أن يؤدي عنه أجر أو يكون حمال معاملة 
جتارية�، ومن هنا نرى أن املشرع استوجب قانونا لصحة رضاء 
يكون  أن  مريض،  ألخر  أعضائه  من  بعضو  بالتربع  الشخص 
املتربع  يتقاضى  أن  مينع  حبيث  مقابل،  وبدون  جمانا  التربع 
أي أجر، وأن ال يكون تنازله عن العضو حمل معاملة جتارية 
وكذا  اجلراحية،  العملية  لنفقات  املتربع  قبول  إمكانية  مع 
مستحقات  تعترب  وال  باملستشفى،  واإلقامة  العالج  مصاريف 
وزرع  أخذ  إجرائها  الواجب  بالعمليات  املتصلة  املصاريف 
األعضاء الواجب إجرائها من أجل نقل وزرع األعضاء ومصاريف 

االستفادة املتعلقة بهذه العمليات.
الشرط الثالث: أن يكون هنالك ضرورة تقتضيها حالة املريض

البشرية  األعضاء  وزراعة  نقل  لعمليات  املشرع  إجازة  إن 
مشروطة بتوافر حالة الضرورة اليت تدعي إىل إجراء مثل هذا 
العمل،  فاملشرع اجلزائري قد نص صراحة على ضرورة أن تتم 
هذه العملية بقصد العالج للمحافظة على حياة املريض، ومن 
ثم ال جيوز إجراء عمليات استئصال األعضاء من أجل جتارب 
التأكد من  املعاجلني   أو علمية)19(، لذلك على األطباء  طبية 
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أن يكون وجود خطر حمدق باملريض يهدد حياته، وأن عدم زرع 
العضو يؤدي بال حمالة إىل املوت، وجيب أن يكون اخلطر املراد 
تفاديه أكرب بكثري من الضرر الذي وقع، وجيب أن يكون زرع 
األعضاء الوسيلة الوحيدة اليت ميكن عن طريقها إنقاذ املريض، 
فالطبيب  املتربع)20(،  هالك  إىل  االستئصال  يؤدي  ال  أن  وجيب 
ملزم أن يوازن بني املساوئ واآلمال، فيجب املوازنة بني املخاطر 
اليت يتعرض هلا  كل من املريض والشخص السليم، ثم اآلمال 
اليت حيتمل أن يستفيد منها املريض، إال أن هذه املقارنة تتسم 
بقدر من االحتمال أو عدم التأكد، فالطبيب ال يستطيع عند 
قيامه بعملية االختيار إال أن يقارن ويوازن بني األمل يف جناح 
واخلطر  اجلراحة  هذه  فشل  وبني  املريض  وشفاء  اجلراحة 
احملدق باملريض، ولذلك جيب أن تقدر خطورة اجلراحة على 

أساس املتوسط العام لنجاحها أو فشلها)21(. 
الفرع الثاني: الشروط الواجب توفرها يف النقل من جثت املوتى

وميتا  حيا  اإلنسان  جسد  كرمت  قد  اإلسالمية  الشريعة  إن 
ونهت عن ابتذاله أو االعتداء عليه بأي لون من ألوان االعتداء، 
وقد ذهب رأي غالبية رجال الفقه اإلسالمي إىل جواز املساس 
جبثة املتوفى لضرورة االنتفاع بها أو ببعض أجزاءها من أجل 
تبيح  �الضرورات  بقاعدة  عمال  األحياء  املرضى  حياة  إنقاذ 
احملظورات� فإذا كان من الضروري التداوي ببعض من أجزاء 
أو  املتوفى حمافظة على صحة إنسان حي  اجلسم من اجلثة 
إنقاذ احلياة، فليس هناك ما مينع  من ذلك ألنه جيوز يف حالة 

االضطرار أكل حلم اآلدمي)22(.
اجلزائري  القانون  اشرتط  الوفاة:  من  التأكد  األول:  الشرط 
متوفى  شخص  من  عضو  ألخذ  املقارنة  القوانني  من  كغريه 
التأكد من حلظة الوفاة احلقيقة)23(، ويتم التعرف عن الوفاة 
ثالثة  من  تشكل  طبية  جلنة  بواسطة  اجلزائري  القانون  يف 
األمراض  يف  متخصص  طبيب  بينهم  من  متخصصني،  أطباء 
املنفذ  الطبيب  اللجنة  أال يكون من بني أعضاء  العصبية، على 
العضو يف أية حالة من  للعملية، كما ال جيوز أن يؤدي نقل 
امتهان  فيها  يكون  إحداث تشويه ظاهر يف اجلثة  احلاالت إىل 

حلرمة امليت)24(.
حينما  حكيما  املشرع  كان  لقد  الطبية:  التفرقة  الثاني:  الشرط 
حال  بأي  جيوز  ال  أنه  إال  فيه،  ذهب  والذي  الشرط،   هذا  أثار 
الوفاة  اللذان حتققا من حالة  الطبيبان  أن يلحق  األحوال  من 
األعضاء  بزرع  املكلفة  الطبية  باللجنة  حمضرا  هلا  وأجنزوا 
املشرع  نص  فقد  وفاته،  عاينا  الذي  الشخص  من  املأخوذة 
اجلزائري على عدم جواز مشاركة الفريق الطيب الذي يثبت 
من   3/165 املادة  لنص  طبقا  الزرع،  عمليات  يف  الوفاة  عملية 
ال  أن  ذلك  من  املشرع  وغاية  وترقيتها،  الصحة  محاية  قانون 
على  اإلشراف  يف  تتمثل  األوىل  سلطتني  واحدة  يد  يف  يضع 
نقل  عملية  إجراء  يف  تتمثل  والثانية  املوت  حمضر  حترير 
األعضاء من اجلثة، وذلك خوفا من أن يقوم الطبيبان بتحرير 
باستعمال  أعضائه  بأخذ  يقومان  ذلك  بعد  ثم  للوفاة،  حمضر 

وسائل غري مشروعة )25(.

ميوت  قد  األسرة:  موافقة  على  احلصول  ضرورة  الثالث:  الشرط 
السكوت  هذا  يعد  وال  جثته،  يف  التصرف  يقرر  وال  الشخص 
من  جزء  أي  باستئصال  للطبيب  مربرا  املتوفى  الشخص  من 
الراشدين، فاجلهات  اجلثة إال بعد موافقة أحد أعضاء أسرته 
الرمسية أو غريها ال تلك التصرف يف اجلثة من تلقاء نفسها 
منح  يعين  ذلك  بغري  والقول  قانونًا،  املرسومة  احلدود  يف  إال 
التصرف  سلطة  فيها  العاملة  الطبية  والكوادر  املستشفيات 
أمر  األقارب  موافقة  أخذ  أن  البشرية، كما  باجلثث  العبث  أو 
ضروري له مردوه اإلنساني، ألنه يراعي الضرورات اإلنسانية 
وهو احرتام كرامة األسرة وحقوقها املعنوية على جثة املتوفى، 

كما حيد من عمليات االجتار باألعضاء البشرية)26(. 
الرتتيب  هذا  حسب  اجلزائري  القانون  حسب  األقارب  وهؤالء 
أو  األخ  البنت،  أو  االبن  الزوجة،  أو  الزوج  األم،  أو  األب  األول: 
الولي  من  اإلذن  يطلب  أسرة  للمتوفى  تكن  مل  وإذا  األخت، 
الشرعي �نطقت بهذا كله الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 
)164( من قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري، ومل يقيد 
املوافقة،  شكل  أطلق  بل  بالكتابة،  األسرة  موافقة  النص  هذا 
أن تريبها يكون  املوافقة على  أو ما يؤدي معنى  لتكون شفاهة 
بتقديم عالقة األبوة على رابطة الزوجية وهذه مقدمة على 
رابطة البنوة واألخوة، وليس املقصود بذكر األشخاص كان 
املقصود  بل  غريهم،  إىل  املوافقة  تتعدى  ال  احلصر  سبيل  على 
بيان أسبقية درجة على أخرى، فلو مل يكن للمتوفى أب أو أم 
وكان له جد صحيح، كان له األسبقية يف إعطاء املوافقة على 
الزوجة، ودليل هذا ما ختمت به املادة 164 وإذا مل تكن للمتوفى 
أسرة يطلب اإلذن من الولي الشرعي واجلد من األسرة، ال ريب 

يف ذلك وال شك ألن له حق املرياث.
املبحث الثاني

البنيان القانوني جلرمية االجتار باألعضاء البشرية والعقوبات املقررة هلا

إذا كانت اجلرمية هي فعل أو امتناع جرمه املشرع يف نص من 
النصوص اجلنائية سواء مبقتضى نص عام أو خاص، وقرر له 
عقوبة أو تدبريا وقائيا بسبب ما حيدثه من اضطراب اجتماعي 
ويكون هذا الفعل أو االمتناع صادرا عن شخص أهال للمساءلة 
اجلنائية، إذن فال ميكن أن نتصور قيام جرمية كيفما كانت 
توافر تلك  املقررة هلا يف حال  بدون توفر أركانها، واجلزاءات 

األركان واليت تتمثل فيما يلي:
املطلب األول: أركان جرمية االجتار باألعضاء البشرية

من  البشرية  باألعضاء  االجتار  أفعال  اجلزائري  املشرع  اعترب 
تقوم  األخرى  اجلرائم  مثل  فمثلها  وهلذا  اجلنحية،  اجلرائم 

على األركان التالية:
1- الركن الشرعي جلرمية االجتار باألعضاء البشرية

 لكي يعترب الفعل جرمية االجتار باألعضاء البشرية فالبد من 
وجود نص جنائي جيرم هذا الفعل، ويضفي عليه صبغة عدم 
املشروعية ملخالفته للقيم االجتماعية وكذا ضمانة أساسية 
للحفاظ على أجساد الناس من األشخاص الذين ال يهمهم سوى 
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املال بأي طريقة كانت، وهذا املبدأ هو ما يعرب عن مبدأ شرعية 
اجلرائم والعقوبات)27(. 

 ،1990 جويلية   31 يف  املؤرخ   11/90 رقم  القانون  تعرض  فقد 
لعملية زرع األعضاء ونقلها والشروط الواجب توافرها من أجل 
القيام مبثل هذه  نقلها واملؤسسات االستشفائية اليت جيوز هلا 
جاء  والذي  الرابع  الباب  من  الثالث  الفصل  يف  وذلك  العمليات 
حتت عنوان �انتزاع أعضاء اإلنسان وزرعها، حيث نصت الفقرة 
إلغراض  األعضاء  انتزاع  وجوب  على   )161( املادة  من  األوىل 
من  الثانية  الفقرة  منعت  كما  فقط  تشخيصية  أو  عالجية 

نفس املادة االستفادة مبنفعة مالية)28(.
من  بها  التربع  ميكن  اليت  واألعضاء  األنسجة  بني  فرق  كما 
غريها وقصر التربع على األعضاء اليت ال يؤدي التربع بها إىل 
تعريض حياة الشخص للخطر، وذلك يف املواد )162(، و)163(، 
استعمل  كما  الصحة)29(،  قانون  من   )168(  ،)167(  ،)166(
جرائم  عن  حتدث  ملا  العقوبات  قانون  يف  األعضاء  مصطلح 
 ،)265(  ،)264( املواد  يف  املستدمية  والعاهات  واجلرح  الضرب 
)267(، إال أنه مل يعرف ما املقصود بهذا العضو الذي تتحقق به 

هذه اجلرائم وترتتب عنه املسؤولية اجلنائية.
واستحداث جرمية االجتار باألعضاء البشرية مبوجب القانون 
2009)30(، فقد اكتفى املشرع  25 فيفري  01/09 املؤرخ يف  رقم 
اجلزائري بتجريم أفعال االجتار باألعضاء البشرية يف القسم 
 303( إىل  مكرر16(   303( من  املواد  مبوجب  مكرر1،  اخلامس 
االجتار  ألفعال  رصدت  حيث  العقوبات،  قانون  من  مكرر29( 
محاية  مناسبة  جزاءات  استقطاعها  أو  البشرية  باألعضاء 
للجسم اإلنساني وللضعفاء من الناس؛ فكانت حماولة ارتكاب 
الظروف  تطبيق  ومنع  رادعة  والعقوبات  جمرمة  اجلرمية 
ومن  الصغار  على  يعتدي  من  على  العقوبة  وشددت  املخففة، 
أو  اجلرمية  على  لإلقدام  بالسالح  يتوسل  من  أو  حكمهم،  يف 
يستعني بآخرين إلجناح فعله اإلجرامي وطبقت أحكام الفرتة 

األمنية على هذه اجلرمية.
2- الركن املادي جلرمية االجتار باألعضاء البشرية

االجيابية)31(،  البشرية من اجلرائم  باألعضاء  االجتار  جرمية 
اليت يأتي فيها الفاعل نشاطا اجيابيا خمالفا للقانون، وتنصب 
اإلنسان  أعضاء  على  إال  اجلرمية،  تقع  ال  إذ  معني  حمل  على 
سواء كان حيا أو ميتا هلذه اجلرمية طبقا ملا قررته املواد من 
303 مكرر 16 إىل  303 مكرر 19 من القانون رقم 01/09، وهو 

ما سنفصله على النحو التالي:
باألعضاء  االجتار  جرمية  يف  عليه  اجملين  اجلرمية:  حمل  أ- 
من  كل  أي  باإلنسانية،  يتصف  من  كل  به  يقصد  البشرية 
أفراد  حتمي  القوانني  كافة  ألمن  البشري  للجنس  ينتمي 
اإلنسانية مجعاء بال تفريق بينهم ويستوي يف ذلك املواطن أو 
األجنيب والذكر واألنثى والطفل والشاب، فال عربة بالسن وال 
الذين  باملركز االجتماعي وال بالصحة واملرض، واألشخاص 
والذين  واحملتاجني  الفقراء  من  هم  لالجتار  عرضة  يكونون 

يتم إقناعهم طواعية ببيع أعضاء أجسادهم مقابل مبالغ مالية، 
وكذلك املخطوفون الذين مت خطفهم من قبل جتار األعضاء 
ويتم انتزاع أعضائهم اجلسدية ليتم نقلها للمحتاجني، أي يتم 
وكذلك  التخدير،  عمليات  حتت  اجلسدية  أعضائهم  سرقة 
أعضاء  نقل  خطورة  مدى  يدركون  ال  الذين  األهلية  ناقصي 
وكذلك  بهم،  يغرر  الذين  الشوارع  وأطفال  للغري  أجسادهم 
أعضائهم  لسرقة  عرضة  يكونون  الشرعيني  غري  األطفال 
الشرق األوسط املصرية أن  واالجتار بها، فلقد ورد يف جريدة 
 25 بـ  باالجتار  تقوم  اللقطاء  األطفال  لرعاية  األهلية  مجعية 
طفل من بني 23 طفل، حيث تقوم جبلب األطفال وإعادة بيعهم 
حققت  ولقد  مالية،  مبالغ  مقابل  االستثمارية  للمستشفيات 
من ورائهم أرباحا طائلة)32(، وال تقع جرمية االجتار باألعضاء 
البشرية ال تقع إال على أعضاء اإلنسان سواء كان حيا أو ميتا، 
سوف  وعليه  البشرية،  باألعضاء  االجتار  جرمية  يف  واإلنسان 
للمجين عليه يف جرمية االجتار واجلناة يف جرمية  نتعرض 

االجتار.
أن  قررت  قد  جندها،  مكرر16   303 املادة  نص  إىل  بالرجوع 
�..... على عضو من  حمل اجلرمية هو العضو، حيث جاء فيها: 
انتزاع   ....� فيها:  ورد  مكرر18،   303 املادة  وكذا  أعضائه......، 
وبالتالي فإن حمل جرمية  أو مجع مواد....�،  أو خاليا  أنسجة 
واألنسجة  األعضاء  من  كل  على  ينصب  باألعضاء  االجتار 
وضع  سنحاول  ومنه  اإلنسان،  جسم  من  مادة  وكل  واخلاليا 

تعريفات لكل منها:
جمموعة   )Robert( روبري  قاموس  حسب  بالعضو  فيقصد 
العناصر اخللوية املختلفة واملتوافقة والقادرة على أداء وظيفة 
حمددة العضوية، فقد يكون كامال كالكلية أو القلب أو الكبد 
فيقصد  األنسجة  أما  كالقرنية،  عضو  من  جزءا  يكون  قد  أو 
بها توافق وتنافر عناصر تشرحيية معينة خاليا أو أعصاب، أما 
اخللية فيقصد بها الوحدة األساسية يف تكونني جسم اإلنسان 
األنسجة  تكون  البعض  بعضها  وارتباط  بتجميعها  واليت 

املختلفة.
تعريفه  إىل  البعض  ذهب  فقد  اصطالحا،  البشري  العضو  أما 
بأنه: �جزء من اجلسم من أنسجة وخاليا ودماء وحنوها سواء 
أكان متصال به أم انفصل عنه)33(، إن هذا التعريف يعترب الدم 
اعتباره  البعض ال يرى صوابا  الرغم من إن  عضوا بشريا على 
من بني أعضاء جسم اإلنسان مستنريا بالتعريف اللغوي الذي 

أوردناه باعتباره  ليس عظما يغطيه اللحم�)34(.
من  جزء  أي  �بأنه  العضو:  اإلسالمي  الفقه  جممع  عرف  وقد 
العني  كقرنية  وحنوها،  ودماء  وخاليا  أنسجة  من  اإلنسان: 
الفقه  عرفه  حني  يف  عنه�،  منفصال  أم  بت  متصال  كان  سواء 
العناصر  من  جمموعة  عن  �عبارة  أنه:  على  العضو،  القانوني 
أداء وظيفة معينة سواء أكانت ظاهرة  القادرة على  اخللوية 

يف وظيفتها أم داخلية�.
ويعرف األطباء العضو، بأنه: �جزء حمدد من اجلسم يقوم بأداء 
وظيفة معينة أو أكثر سواء كان ذلك كأعضاء مثل القلب 
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والرئة والكبد وما يفرزه من سوائل كالدم وخاليا كاحليوانات 
املنوية وخناع العظام فهو إذن حسب تعريف األطباء جزء حمدد 

من اجلسم يقوم بأداء وظيفة معينة أو أكثر�)35(.
وعرفه القانون املغربي العضو، بأنه: �كل جزء من جسم اإلنسان 
سواء كان قابال للخلقة أم ال واألنسجة البشرية باستثناء تلك 

املتصلة بالتوالد�)36(.
مصطلح  يعرف  مل  جنده  اجلزائري،  القانون  إىل  وبالرجوع 
حتدث  عندما   1990 لعام  الصحة  قانون  يف  البشرية  األعضاء 
أجل  من  توافرها  الواجب  والشروط  ونقلها  األعضاء  زرع  عن 
القيام مبثل هذه  نقلها واملؤسسات االستشفائية اليت جيوز هلا 
العقوبات  لقانون  اجلزائري  املشرع  تعديل  ورغم  العمليات، 
واستحداثه جلرمية االجتار باألعضاء البشرية مبوجب القانون 
01/09 املؤرخ يف 25 فيفري 2009، إال أنه مل يضع تعريفا هلذه 
فقد  ومشتقاتها)37(،  األعضاء  بني  حتى  يفرق  ومل  األعضاء 
باألعضاء  االجتار  أفعال  بتجريم  اجلزائري  املشرع  اكتفى 

البشرية يف )القسم اخلامس مكرر1( من قانون العقوبات.
نرى أن املشرع قد حصر كل مكونات اجلسم كمحل للجرمية، 
باعتباره نص على اخلاليا اليت تعترب أساس اجلسم، وما إضافته 
التزيد،  سبيل  على  إال  اإلنسان(  جسم  من  مادة  )أي  ملصطلح 
ويستوي احلصول على هذه األعضاء أو اخلاليا أو األنسجة من 
جسم اإلنسان حيا أو متوفى، ألن العربة باحلماية اليت تنصب 

على العضو يف حد ذاته.
ب- السلوك اإلجرامي: يتمثل السلوك اإلجرامي يف قيام اجملرمني 
حاجة  تستغل  منظمة  عصابات  يكونون  ما  عادة  هم  واللذين 
ما  عادة  واليت  اجلسدية،  األعضاء  بعض  إىل  األفراد  بعض 
يكون ذلك العضو السبب يف استمرار حياتهم كالقلب أو الدم 
أو الكلى، أو تعمل على حتسني ظروفهم الصحية كالقرنيات 
وبعض أعضاء اجلسد األخرى، فيعمل هؤالء اجملرمني يف القيام 
بعدد من املمارسات اإلجرامية بالتعاون مع عدد من األطراف 
ثم  ومن  احملتاجني  هلؤالء  جسدية  أعضاء  لبيع  املساعدين 
تتحقق النتيجة املعاقب عليها واليت بتحققها تتم اجلرمية)38(، 
وإذا سلمنا بأن االجتار باألعضاء البشرية من اجلرائم االجيابية 
واليت تستهدف أن يأتي الفاعل نشاطا اجيابيا خمالفا للقانون 
املنظم هلذه اجلرمية طبقا ملا قررته املواد من 303 مكرر 16 إىل  
أهم  لنا  تبني  النصوص  لتلك  استقرائنا  وبعد   ،  19 مكرر   303
الصور اليت قد يتخذها شكل جرمية االجتار باألعضاء البشرية 
كعنصر من عناصر الركن املادي ال خترج عن إحدى الصور 
التالية: احلصول على األعضاء أو بانتزاع األنسجة أو خاليا من 
أو  موافقته  بدون  االنتزاع  هذا  يكون  أو  مبقابل،  شخص  جسم 

التسرت على وجود هذه األفعال.
أ- أفعال احلصول على األعضاء أو بانتزاع األنسجة أو خاليا جسم مبقابل 

أو منفعة

جتدر اإلشارة يف البداية إىل أن عبارة �احلصول� الواردة يف املادة 
تقتضي أن يكون ذلك بإرادة الشخص املتربع منه بالعضو، مما 

يدل على وجود إرادة واعية ومدركة، إال أن املشرع بالرغم من 
هذا فقد جرم هذا الفعل ألجل قمع هؤالء اجملرمني وهذا حتى 
ال تصبح أعضاء اإلنسان قطع غيار، كما أن االنتزاع الوارد يف 
ذات املادة يقتضي اإلكراه ويتم ذلك عادة عن طريق اختطاف 
عمليات  وإجراء  املوتى،  وحتى  واملعوقني  والنساء  األطفال 
جراحية لنزع أعضائهم أو أنسجتهم والقيام ببيعها يف السوق 
السوداء اخلاصة باألعضاء)39(، وتقوم عناصر السلوك اإلجرامي 
املكونة للحصول على األعضاء أو بانتزاع األنسجة أو خاليا منه 

مبنفعة، على األفعال التالية:
 أ-أ.جرمية احلصول على عضو من جسم مبقابل أو منفعة 

تقوم جرمية احلصول على عضو من جسم أو انتزاع نسيج أو 
خاليا منه مبقابل أو منفعة على العناصر اآلتية:

معينة  صفة  أعاله  املذكورتان  املادتان  حتدد  مل  اجلاني:  صفة 
للمجرم الذي يقوم بفعل احلصول على العضو أو االنتزاع؛ فقد 
يكون شخصا طبيعيا مثل املريض الذي يهمه اقتطاع عضو أو 
أو  جسمه  من  التالف  العضو  حمل  حلل  ما  شخص  من  نسيج 
أو  بشفائه،  التعجيل  قصد  أنسجة حيتاجها  أو  خباليا  تزويده 
مسسارا يتوسط بني من هو حباجة إىل عضو أو نسيج أو خاليا 
جلسمه وبني من ميلك هذا العضو أو النسيج، سواء أكان هذا 
أو  أعضاء  بها  يتواجد  مستشفى  أو  جسمه،  بها  ينتفع  له  مالكا 
أنسجة بشرية توفرت لديها بأسباب مشروعة كالتربع مثال، 
العملية  ألطراف  بالوساطة  يقوم  وسيطا  اجلاني  يكون  قد  أو 
أو اخلداع  اإلقناع  التشجيع هلا، كأن ميتلك من وسائل  قصد 
أو النصب أو النشر ما يعينه على التأثري يف نفوس األشخاص 
املعنيني، أو التسهيل لنجاح عملية االقتطاع، بأن تكون لديه من 
ما  املعدات  هذه  مبثل  اجملهزة  النقل  وسائل  أو  الطبية  املعدات 
يضمن صالح العضو أو النسيج املقتطع إىل الغاية املرجوة، وال 
يهم يف قيام مسؤولية الوسيط اجلزائية أن يقوم بهذه الوساطة 
من  يكون  كأن  نبيل،  بباعث  أو  منه  باقتناع  مبقابل،  أو  جمانا 
شفيقا  أو  وزرعها،  البشرية  األعضاء  لنقل  املتحمسني  الدعاة 
على املريض احملتاج إىل العضو أو النسيج أو اخلاليا، فاجملَرم 
الفقرة  يف  اجلزائري  املشرع  منعها  اليت   الوساطة  هو  فعله  يف 
والوسيط   ، مكرر18(  و)303  مكرر16(   303( للمادتني  الثانية 
عليه  تسري  حتى  اجلرمية  يف  شريكا  ليس  اجلرمية  هذه  يف 
أحكام الشريك يف العقاب، بل هو فاعل أصلي يعامل معاملة من 

حيصل على عضو من جسم اإلنسان مبقابل)40(. 
� فعل احلصول أو االنتزاع أو الشروع فيهما: ينصب فعل احلصول أو 
االنتزاع أو الشروع فيهما على العضو أو النسيج؛ ومفهوم هذين 
املصطلحني أن: �العضو هو ذلك اجلزء احملدد من جسم اإلنسان، 
والذي يقوم بأداء وظيفة أو عدة وظائف كالقلب والكبد والكلى، 
أما النسيج فهو عبارة عن خليط حمدد من مركبات عضوية 
كاخلاليا واأللياف، واليت تعطي يف جمموعها ذاتية تشرحيية 
لرضاء  وليس  والعصيب�)41(،  العضلي  كالنسيج  وعمله  تتفق 
أو  اعتبار  اخللية  أو  النسيج  أو  العضو  منه  املأخوذ  الشخص 
قيمة يف نفي املسؤولية اجلزائية لآلخذ أو املنتزع، وال ميكن أن 
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يقاس تلك الشخص لسلعة أو مال معني على تلك الشخص 
جلسده، فرضاء اجملين عليه وتسليمه ماله يف جرمية السرقة 
ينفي قيامها،أما جسد اإلنسان فال ميلك الشخص حق التصرف 
فيه، وإن كان ميلك حق االنتفاع، وبناء عليه، فإنه ال جيوز أن 
أو  صيانته  غرض  أجل  من  إال  اتفاق  ألي  حمال  اجلسم  يكون 
الكيان  انتهاكا حلرمة أو معصومية  حفظه، ويعد املساس به 
اجلسدي لإلنسان، وحتقيقا لذلك كانت حرمة جسم اإلنسان 
وسالمته من أهم احلقوق اليت  يتمتع فيها الفرد واجملتمع على 
أو  عضو  انتزاع  أو  احلصول  فعل  يف  الشروع  ويقوم  السواء)42(، 
نسيج بالبدء يف تنفيذ اجلرمية وعدم وجود عدول اختياري من 

الفاعل األصلي أو الوسيط.
� املقابل أو املنفعة: يعترب امتناع املقابل أو املنفعة حجر الزاوية 
هذا  يف  التجريم  عليه  يدور  الذي  واملركز  اجلرمية  هذه  يف 
الفعل؛ فلجسم اإلنسان من القيمة والكرامة ما مينع عليه أن 
يباع أو يشرتى، وإذا مت أن كان حمال للبيع أو الشراء، فإن هناك 
والكرامة  القيمة  وتهدر  اإلنساني،  بالنوع  تلحق  مجة  مفاسد 
الفقراء،  والقسر واجلرب واستغالل  اإلنسانية، ويزداد اإلكراه 
ويصري هلذه التجارة غري القانونية، عصابات متخصصة سواء 
اخلاصة)43(،  املستشفيات  بعض  أم  مساسرة  أم  أطباء  أكانوا 
ويكون تقديم منفعة مقابل استقطاع عضو من أعضاء بشرية 
حمال للتجريم، ولو حدث اتفاق بني صاحب اجلسد واملشرتي، 
فإن هذا االتفاق يعد باطال ملخالفته قواعد النظام العام واآلداب 

العامة)44(.
من أجل ذلك، جرم املشرع اجلزائري فعل احلصول على عضو أو 
نسيج أو خلية أو مجع مادة من جسم مقابل مبلغ مالي أو منفعة 
مالية أو أي منفعة، مهما كانت طبيعة هذه املنفعة؛ فاملقابل 
املالي قد يكون ماال منقوال أو عقارا أو أي منفعة مالية، ليحصل 
توافق تشريعي بني قانون العقوبات يف املادتني املذكورتني أعاله 
وبني الفقرة الثانية من املادة )161( من القانون رقم85-05  املؤرخ 
يف 16 فرباير 1985املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، اليت جاء 
البشرية  أو األنسجة  انتزاع األعضاء  نصها:�وال جيوز أن يكون 

وال زرعها موضوع معاملة مالية�.
أخذ  حمل  مادي  مبقابل  العضو  عن  التنازل  جواز  عدم  ويعد 
امتناع  حول  ينعقد  اإلمجاع  ويكاد  به،  العامل  تشريعات  أغلبية 
هذا املقابل أو تلك املنفعة)45(، كما ميكن أن تكون املنفعة غري 
مالية، كنشر اسم وصورة صاحب العضو املنقول منه يف وسائل 
أن  على  واملضحني،  األبطال  األوصاف  عليه  خلع  أو  األعمال، 
احتواء املادتني على كلمة )مقابل( يدل صراحة على أن اجملَرم 
هو أن احلصول على العضو أو نسيج أو أي جزء من اجلسد ما 
أخرى،  أي منفعة  أو  املالي  املقابل  لوال وجود هذا  ليكون  كان 
فشرط احلصول على العضو هو املال، سواء كان هذا االشرتاط 
صرحيا أو ضمنيا، وإذا مل يوجد هذا االشرتاط، كانت عملية 
موافقة  توفرت  متى  مباحة  اجلسد  من  جزء  أو  عضو  اقتطاع 
صاحب اجلسد، لتبقى ساحة التربع خالية من منع قانوني وال 
ميسها أي جتريم، ولو أهدى املتربع له للمتربع من اهلدايا ذات 

مشروطا  التربع  هذا  يكون  أن  على  املعنوية،  أو  املالية  القيمة 
عند  ذكره  سيتم  اليت  والقانونية  الصحية  الشروط  ببعض 

احلديث عن اجلرمية الثانية.
قوام   : صاحبه  موافقة  دون  جسم  من  عضو  على  احلصول  أ-ب.جرمية 
هذه اجلرمية االعتداء على رضاء صاحب اجلسد باقتطاع عضو 
من جسده أو جزء منه، أو زرعه يف جسد إنسان آخر، واجلسد قد 
يكون حلي أو ميت، متى أفادت األجزاء اليت  تكونه ت جسد من 
هو حباجة إىل هذه األجزاء، لذلك وجب البحث عن ماهية هذا 
الرضاء الصادر من احلي، وضوابط استقطاع األعضاء من جثة 

ميت يف فرعني اثنني:
عن  صادراً  حراً  يكون  أن  جيب  املتربع  فرضاء  املتربع:  رضاء   �
شخص بالغ راشد عاقل وسليم من عيوب اإلرادة، سواء كانت 
حتى  الرضا  يستمر  أن  ويفرتض   إكراهًا،  أم  خداعًا  أم  غلطاًً 
الرجوع  للمتربع  وميكن  العضو،   لنقل  اجلراحة  عملية  وقت 
عن موافقته إىل هذا الوقت ودون أن يتحمل أي مسؤولية من 

جانبه)46(. 
- أن ال يرتتب على عملية نقل العضو إحلاق ضرر كبري باملتربع: يشرتط 
املشرع أن ال يفضي عن عمليات نقل األعضاء إىل موت املتربع، 
أو عن عدم قدرته على مزاولة أعمال مهنية معينة وما يلحق 
ذلك من تأثري على قدرته على التكسب، فال جيوز للطبيب أن 
يوافق على استعمال عضو املتربع إذا كانت حالته الصحية ال 
خبطر  لصحته  تهديد  احتمالية  هناك  كان  أو  بذلك،  تسمح 
ومستديم  خطري  بنقص  كإصابته  االستئصال،  جراء  جدي 
العضو  نقل  يؤدي  ال  أن  يشرتط  كما   ، اجلسم)47(  وظائف  يف 
البشري إىل احتمال اختالط باألنساب، جلسامة الضرر الذي 
من شأنه أن يلحق بكل من املتربع واملريض من جراء هذا األمر، 

باإلضافة إىل أن ذلك خيالف النظام العام.
جسده  سيد  اإلنسان  ميت:يعترب  جثة  من  األعضاء  أخذ  ضوابط   �
عن  التعبري  حق  فللفرد  اجلسد،  هذا  الروح  تفارق  أن  بعد  ولو 
نقلها  قصد  جثته  أنسجة  أو  أعضاء  بعض  باستئصال  اإليصاء 
إىل شخص آخر على قيد احلياة، أو االعرتاض عن أي مساس 
جبثته، وإذا مل يظهر من املتوفى رأي يف هذا األمر، فهل ميكن 

ألقاربه التصرف يف جثته؟
آخر  يف  املذكورة  املفعول  الساري  التشريع  بعبارة  املقصود  إن 
قانون  هو  أعاله،  املذكورتني  املادتني  من  األخريتني  الفقرتني 
محاية الصحة وترقيتها، فقد بينت بعض مواده ضوابط انتزاع 

عضو أو نسيج من متوفى.
فقرتها  يف   )164( املادة  صرحت  املتوفى:  إرادة  عن  التعبري  شكل   -
الثانية، أنه: �جيوز االنتزاع بناء على املوافقة الكتابية للشخص 
إال  يكون  ال  االنتزاع  هذا  لكن   ،...� احلياة  قيد  على  وهو  املعين، 
املقاييس  التثبت واإلثبات الطيب والشرعي للوفاة، حبسب  بعد 
العلمية اليت  حيددها وزير الصحة، ومما يقتضيه منطوق هذه 
الفقرة أن اإليصاء بالتصرف يف جثة الشخص نفسه ال يكون 
إال من إرادة حرة وأهلية تامة، يعي صاحبها مقاصد هذا التربع 
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بعضو أو نسيج من جسده، وغالبا ما تكون إلنقاذ مرضى، على 
أن التعبري الكتابي الذي يأذن صاحبه بالتصرف يف جثته أو جزء 
منها ال ينبغي أن يعيق عملية التشريح الطيب )املادة 165(، فقد 
تكون جثة شخص حمل طلب من السلطة العمومية يف إطار 
التشريح  بعملية  القيام  مصلحة  تقدم  وهنا  الشرعي،  الطب 
أسباب  للعضو، من أجل كشف خيوط  االنتزاع  على مصلحة 
الوفاة مثال، فقد تكون جرمية قتل أو تسميم أو تأثري وباء من 
جعل  قد  اجلزائري  املشرع  فإن  وعليه  انتحار،  فعل  أو  األوبئة 
الغرض العلمي لالستقطاع من جثث املوتى مقدما على الغرض 

العالجي هلذا االستقطاع.
وقد يكون التعبري عن إرادة املتوفى باالعرتاض عن أي مساس 
آخر،  الزرع يف جسد  الغاية هي  جبسده بعد مماته ولو كانت 
كتابيا،  الرفض  هذا  يكون  أن  اشرتطت   )165( املادة  أن  على 
تأكيدا ملبدأ احرتم حرية الشخص وحقه على جسمه ولو بعد 

مماته.
- القيام بعملية االنتزاع يف مستشفى يرخص له بذلك: نصت املادة )167( 
من قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري: �ال ينتزع األطباء 
األنسجة أو األعضاء البشرية، وال يزرعونها إال يف املستشفيات 
اليت يرخص هلا بذلك الوزير املكلف بالصحة ،تقرر جلنة طبية 
تنشأ خصيصا يف اهليكل االستشفائي ضرورة االنتزاع أو الزرع 
وتأذن بإجراء العملية، جيب أن يثبت الوفاة طبيبان على األقل 
عضوان يف اللجنة وطبيب شرعي ودون خالصتهم اإلثباتية يف 
سجل خاص، يف حالة اإلقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من 

أشخاص متوفني�.
املشرع اجلزائري أحاط عملية  أن  املادة  يتضح من خالل هذه 
وللدولة  ولألطباء  للمستشفيات  احلماية  بسياج  االنتزاع 
نفسها؛ فلو أقيمت عملية االنتزاع يف مستشفى من املستشفيات 
ولو كانت عمومية وبوجود أطباء يقومون بهذه العملية، دون 
املستشفى  حتمل  الصحة،  وزير  من  ترخيص  هذا  يسبق  أن 
عن  منأى  يف  الدولة  ولكانت  ذلك،  على  املسؤولية  واألطباء 

اتهامها بتصديرها ألعضاء بشرية بطريقة غري قانونية.
البشرية  التبليغ عن جرمية االجتار باألعضاء  3. جرمية عدم 

يقوم الركن املادي هلذه اجلرائم على العناصر اآلتية:
أ- صفة اجلاني: مل حيدد املشرع اجلزائري صفة معينة للجاني 
الذي ميتنع عن التبليغ عن جرمية االجتار باألعضاء البشرية، 
بدليل استعماله للفظ العموم )كل من علم(، شرط أن يكون 
قد تناهى إىل علمه ارتكاب جرمية االجتار باألعضاء البشرية، 
معرفة  الشخص  وظيفة  سهلت  سواء  كانت  طريقة  بأي 
أو قائما مبهمة  أو جراحا  ارتكاب اجلرمية؛ كأن يكون طبيبا 
بوقوع   الشخص  علم  يف  دخل  للوظيفة  يكن  مل  أو  التمريض 

اجلرمية؛ كزوجة طبيب أو صاحب متجر ما.
بالسر  ملزما  كان  ولو  جزائيا،  مسؤوال  الشخص  ويكون 
بالتبليغ، كاألطباء، واجلراحني،  ألزمه  املشرع قد  املهين مادام 
واألشخاص  والقضاة،  العموميون،  واملوظفني  والصيادلة، 

واملوثقني،  واحملامني،  والتحقيق،  التحري  يف  املساهمني 
واملرتمجني الرمسيني، فقد أناط املشرع اجلزائري بهؤالء واجب 

كتمان السر يف القوانني األساسية بهم أو اليت تنظم مهنتهم.
لقيام  يشرتط  البشرية:  باألعضاء  االجتار  جرمية  ارتكاب  ب- 
جرمية عدم التبليغ ارتكاب جرمية االجتار باألعضاء البشرية 
سواء أكانت حصوال عن عضو أو جزء من جسد إنسان مبقابل 
أو بدون موافقته،ومعنى ارتكاب اجلرمية أن تكون تامة، ومعنى 
هذا أن الشروع ال يكفي يف ارتكاب اجلرمية لقيام جرمية عدم 
التبليغ، فلو شرع يف احلصول على عضو من جسد إنسان وعلم 
شخص بهذا الشروع فإنه ال سبيل إىل مساءلته جزائيا، عكس 
جرمية عدم اإلبالغ عن جرمية وصفها جناية يف املادة )181( 
يف  الشروع  عن  اإلبالغ  عدم  جرمت  اليت  العقوبات  قانون  من 

جناية أو وقوعها فعال.
اجلزائري  للمشرع  األفضل  من  كان  تقدم،  ما  على  وبناء 
االجتار  جرمية  ارتكاب  بعد  فيها(  شرع  )أو  عبارة  أضاف  لو 
باألعضاء البشرية، ليتسنى للسلطات املختصة محاية ضحايا 
شخص  جسد  من  عضو  استقطع  لو  بأنه  العلم  مع  اجلرمية، 
فإن ضررا بالغا يلحق باملستقطع منه ولو أمكن اسرتجاع العضو 

وإعادة زرعه فيه مرة أخرى.
عدم  جرمية  تعد  فورا:  املختصة  السلطات  تبليغ  عن  االمتناع  ج- 
اجلرائم  من  البشرية  باألعضاء  االجتار  جرمية  عن  التبليغ 
بواجب  القيام  عدم  عن  فيها  الشخص  ميتنع  اليت   السلبية 
سواء  املختصة،  السلطات  إخبار  عدم  متعمدا  املشرع،  به  ألزمه 
أم  القضائية،  الضبطية  ومصاحل  قضائية  سلطات  أكانت 
ألزم  وقد  وغريها،  املستشفى  كإدارة  إدارية  سلطات  كانت 
)فورا(  إليه لفظة  أشارت  املبلغ مبيعاد معني  املشرع اجلزائري 
اليت تعين عدم التأخري يف التبليغ لئال يفوت السلطات فرصة 
الكشف عن اجلرمية أو مرتكبيها أو الوقوف على العصابات اليت  
السلطة  للقضاء  ويبقى  بشرية،  وأنسجة  أعضاء  على  تقتات 

التقديرية ملعيار الفورية يف التبليغ وعدم الرتاخي فيه)48(.  
ثالثا: الركن املعنوي

ال ميكن مساءلة أي شخص من الناحية القانونية على جمرد 
يسند  الذي  املعنوي  الركن  توفر  من  البد  بل  املادي،  النشاط 
النفسية  القوة  يعترب  والذي  مقرتفها،  إىل  اجلرمية  معنويا 
اليت تقف وراء النشاط  اجملرم الذي استهدف به الفاعل إراديا 
املشرع  طرف  من  احملمية  املصاحل  من  مصلحة  على  اإلعتداء 
البشرية تتحقق يف  اجلنائي، أي أن جرمية االجتار باألعضاء 
باألعضاء  االجتار  جرمية  تعد  إذ  الفاعل،  نشاط  بسبب  الواقع 
القصد  فيها  يتوافر  اليت  العمدية  اجلرائم  قبيل  من  البشرية 
الواقعة  حتقيق  إىل  اجلاني  إرادة  انصراف  مبجرد  اجلنائي  
املكونة للجرمية جبميع أركانها، مع علمه بأن القانون ينهى 
عن ذلك ويعاقب عليه، باإلضافة إىل ذلك البد من توافر القصد 
الرغبة يف  الذي هو  الباعث  الذي يتخذ شكل  اجلنائي اخلاص 

القيام جبلب املال املستخلص من اجلرمية)49(. 
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احلماية اجلنائية للجسم البشري من جرمية االجتار باألعضاء يف ظل القانون 01/09

أعضاء  على  االستيالء  خالل  من  هنا  اجلنائي  القصد  يكون 
اجلسد اإلنساني من خالل عمليات غري شرعية وبيعها مقابل 
مالي وهذا ما يتنافى مع الطبيعة اإلنسانية وكرامة اجلسد 
البشري، كما يتعارض مع القوانني واالتفاقيات الدولية سواء 
اليت  املتحدة  األمم  دول  من  أو  الواحدة  الدولة  مستوى  على 
الكرامة  على  حفاظًا  البشري  اجلسد  بأعضاء  االجتار  جرمت 
اإلنسانية وعدم حتويل أعضاء اجلسد البشري لسلع ميكن أن 
احلصول  أجل  من  والسرقة  والقتل  اخلطف  جرائم  من  تزيد 
اجلرمية  هذه  تعارض  إىل  باإلضافة  هذا  املالية،  املبالغ  على 
املهن اإلنسانية  املهن الطبية اليت تتصف بأنها من  مع طبيعة 
وهذا  املتاجرة  وليس  واملساعدة  والرمحة  بالصدق  تتسم  اليت 
ما حيوهلا إىل مهنة غري إنسانية وهذا ما يتعارض مع القسم 
الطيب، وزيادة على ذلك ما يتم من عمليات التزوير والتهريب 
املرتبطة  الفرعية  اجلرائم  من  وغريها  والتدليس  واالحتيال 
جبرمية االجتار األمر الذي جيعل من القصد اجلنائي قصداً 

واضحًا للعاملني يف جمال القانون اجلنائي)50(.
وخيتلف القصد اجلنائي يف جرمية االجتار باألعضاء البشرية 
حسب النمط اإلجرامي الرتكابها فهو يتمثل يف الصورة األوىل يف 
انصراف إرادة اجلاني إىل حتقيق اجلرمية جبميع أركانها مع 
علمه بأن القانون ينهى عن ذلك ويعاقب عليه، املتمثل يف الصورة 
األوىل اجلرمية االجتار باألعضاء يف احلصول على عضو أو جزء 
من جسم اإلنسان مبقابل أو دون رضاه، سواء قام بالفعل املنهي 
عنه من أجل االجتار يف األعضاء احلاصل عليها أو املستولي عليها 
االجتار  جرمية  على  الغالب  إن  ثم  أصحابها)51(،  موافقة  بدون 
باألعضاء البشرية أنها تقرتن جبرائم أخرى كالتزوير والتهريب 
والنصب واالحتيال، مما جيعل القصد اجلنائي للجرمية حمل 

البحث أكثر وضوحا، وتأكيدا على عمد اجلاني )52(.
من  عضو  انتزاع  أو  احلصول  جلرمية  املعنوي  الركن  عن  أما 
إن كان  دون موافقة صاحبه  أي جزء من جسده  أو  أو نسيج 
حيا أو من أسرته إن كان ميتا، فيتحقق بانصراف إرادة الفاعل 
أقدم  اليت  باجلرمية  علمه  مع  االستقطاع  هذا  إىل  السليمة 
عليها والنهي الواضح من املشرع، وبهذا يقوم قصده اإلجرامي 

املستوجب للمتابعة واجلزاء املرصود.
ويقوم الركن املعنوي جلرمية عدم التبليغ عن جرمية االجتار 
باألعضاء البشرية هلذه اجلرمية على العلم واإلرادة، على علم 
احلرة  وإرادته  البشرية،  باألعضاء  االجتار  جبرمية  الشخص 
يف التسرت على ارتكاب هذه اجلرمية ولو مل يكن مساهما فيها، 
ومبفهوم املخالفة، فلو مل يعلم بارتكاب اجلرمية سواء كان من 
مجلة الطاقم الطيب العامل يف املستشفى أو عضوا يف إدارته، أو 
كان متعرضا إلكراه أو كانت إرادته معيبة، مل تقم جرمية 

عدم التبليغ يف شأنه)53(.
الفرع الثاني: العقوبات املقررة جلرائم االجتار باألعضاء البشرية

اعتداء على  املشرعني كل  املشرع اجلزائري كغريه من  واجه 
جسم اإلنسان وكان أكثر شدة وحزما يف جترميه جلرمية 
خالل  من  عليه  سنقف  ما  وهذا  البشرية،  باألعضاء  االجتار 

 303( املادة  مبوجب  للجرمية  املقررة  العقوبات  على  التعرف 
 01/09 رقم  القانون  من   )29 مكرر   303( املادة  إىل  مكرر16( 
املتضمن تعديل قانون العقوبات اجلزائري سواء أكان الشخص 

املقرتف هلذه اجلرمية شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.
أوال: العقوبات املقررة للشخص الطبيعي 

عن  الطبيعي  الشخص  مواجهة  يف  عن  عقوبات  عدة  تقررت 
جرائم االجتار باألعضاء البشرية، تضمنتها مواد املواد من )303 
01/09، وعليه  القانون رقم  29( من  )303 مكرر  مكرر16( إىل 

سنوردها تباعا على النحو التالي:
اليت  العقوبات  أعاله  املذكورة  املواد  بينت  األصلية:  1.العقوبات 
البشرية،  باألعضاء  االجتار  جلرائم  اجلزائري  املشرع  رصدها 
اليت تطبق على الفاعل سواء أكان فاعال أم وسيطا أمت جرميته 

أم شرع فيها، وهي على النحو التالي:
جسم  أعضاء  من  عضو  على  احلصول  جنحة  على  يعاقب   -
مبقابل أو منفعة هي احلبس من ثالث سنوات إىل عشر سنوات 
وبغرامة من 300.000 دج إىل 1.000.000 دج، طبقا للمادة )303  
مكرر   16( من قانون العقوبات اجلزائري، وتطبق نفس العقوبة 
أو تسهيل احلصول على  يتوسط قصد تشجيع  على كل من 

أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من جسم شخص.
انتزاع أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من  - يعاقب على جنحة 
مخس  إىل  سنة  احلبس  هي  منفعة  أو  مبقابل  شخص  جسم 
سنوات وبغرامة من 100.000 دج إىل 500.000 دج، نطقت بهذه 

العقوبة املادة 303 مكرر 18 من قانون العقوبات اجلزائري.
- يعاقب على جنحة انتزاع عضو من شخص على قيد احلياة 
احلبس  هي  املوافقة،  على  احلصول  دون  ميت  شخص  من  أو 
 500.000 من  وبغرامة  سنوات  عشر  إىل  سنوات  مخس  من 
قانون  من   17 مكرر   303 للمادة  طبقا  دج،  إىل1.000.000  دج 
انتزاع عضو  إذا مت  العقوبة  العقوبات اجلزائري، وتطبق نفس 

من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول.
- عقوبة جنحة انتزاع أنسجة أو خاليا أو مجع مواد من جسم 
شخص حي أو من شخص ميت دون احلصول على املوافقة، هي 
احلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من100.000 دج إىل   
500.000 دج، طبقا لنص املادة 303 مكرر 19 من قانون العقوبات 
اجلزائري، وتطبق نفس العقوبة إذا مت انتزاع نسيج أو مجع مواد 

من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول.
االجتار   جرائم  من  جرمية  عن  اإلبالغ  عدم  جنحة  عقوبة   -
سنوات  مخس  إىل  سنة  من  احلبس  هي  البشرية،  باألعضاء 
مكرر   303 املادة  دج(   500.000 إىل  دج   100.000 من  وبغرامة 
25من قانون العقوبات اجلزائري( ، على أن هذه العقوبة ال تطبق 
على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إىل غاية الدرجة الرابعة، 

بشرط أن ال تكون اجلرمية ضد قاصر مل يبلغ 13 سنة.
االجتار  جرائم  وصف  كان  إذا  التكميلية:  العقوبات   .2
التكميلية  العقوبات  تطبيق  فإن  جنح،  أنها  البشرية  باألعضاء 
على الشخص الطبيعي املدان يكون جوازيا من قبل القضاء، وهو 
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نصت  فقد  املدان،  على  التكميلية  العقوبات  بتطبيق  يلتزم  أن 
املادة  )303 مكرر22( على تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات 
العقوبات،  قانون  من   )09( املادة  يف  عليها  املنصوص  التكميلية 
وتبقى مسألة اختيار العقوبة بيد القاضي ليختار من جمموع 
العقوبات التكميلية اآلتية ما يراه مناسبا: كاحلجر القانوني، 
والعائلية،  واملدنية  الوطنية  احلقوق  ممارسة  من  احلرمان 
من  املؤقت  لألموال،املنع  اجلزئية  املصادرة  اإلقامة،  حتديد 
ممارسة مهنة أو نشاط، إغالق املؤسسة، اإلقصاء من الصفقات 
العمومية، احلظر من إصدار شيكات، تعليق أو سحب رخصة 
جديدة،  رخصة  استصدار  من  املنع  مع  إلغاؤها  أو  السياقة 
املنع  اإلدانة،  قرار  أو  حكم  تعليق  أو  نشر  السفر،  جواز  سحب 
من اإلقامة)54(، وإذا كان املدان يف جرمية من جرائم االجتار 
باألعضاء البشرية أجنبيا، فإن املادة )303 مكرر 23( من القانون 
01/09 ألزمت اجلهة القضائية املختصة مبنعه من اإلقامة يف 

الرتاب الوطين نهائيا أو ملدة عشر سنوات على األكثر.
قانون  من  مكرر28(   303( املادة  مبوجب  القانون  ألزم  كما 
العقوبات، اجلهة القضائية يف حالة اإلدانة باجلرائم املنصوص 
ارتكابها  يف  املستعملة  الوسائل  مبصادرة  القسم  هذا  يف  عليها 
مراعاة  مع  مشروعة،  غري  بصفة  عليها  املتحصل  واألموال 
حقوق الغري حسن النية، ويدخل يف معناه األشخاص الذين مل 
يكونوا شخصيا حمل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع اليت أدت 
ومشروع  صحيح  حيازة  أو  ملكية  سند  ولديهم  املصادرة،  إىل 

على األشياء القابلة للمصادرة.
تطبيق  وامتناع  األمنية  الفرتة  وتطبيق  املشددة  3.الظروف 

الظروف املخففة
أ - الظروف املشددة: نصت املادة 303 مكرر20 من قانون العقوبات، 
تتوافر  الذين  لألشخاص  بالنسبة  العقاب  تشديد  حاالت  على 
عليها،  القياس  جيوز  ال  القانون،  بنص  حمصورة  وهي  فيهم، 

وهذه احلاالت هي كاآلتي:
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية.

- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب اجلرمية.
- إذا ارتكبت اجلرمية من طرف أكثر من شخص.

- إذا ارتكبت اجلرمية مع محل السالح أو التهديد باستعماله.
أو  ارتكبت اجلرمية من طرف مجاعة إجرامية منظمة  إذا   -

كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
فإن  الظروف،  هذه  من  ظرف  توافر  مع  اجلرمية  ارتكبت  إذا 
وجناية،  مشددة  جنحة  بني  يرتاوح  مشددا  يصري  العقاب 
سنوات   )5( مخس  من  احلبس  فعقوبتها  املشددة  اجلنحة  فأما 
إىل  دج   500.000 من  وبغرامة  سنة   )15( عشرة  مخس  إىل 
1.500.000 دج، وقد مت رصد هذه العقوبة املشددة لفعل انتزاع 
أو  مبقابل  شخص  جسم  من  مواد  مجع  أو  خاليا  أو  أنسجة 
جسم  من  مواد  مجع  أو  خاليا  أو  أنسجة  انتزاع  وفعل  منفعة، 
شخص حي أو من شخص ميت دون احلصول على املوافقة. وأما 
عشرين  إىل  سنوات   )10( عشر  من  السجن  فعقوبتها  اجلناية؛ 

2.000.000دج،  إىل   دج   1.000.000 من  وبغرامة  سنة   )20(
من  عضو  على  احلصول  لفعل  املشددة  العقوبة  هذه  وكانت 
أعضاء جسم مبقابل أو منفعة، وفعل انتزاع عضو من شخص 
على قيد احلياة أو من شخص ميت دون احلصول على املوافقة، 
تطبق هذه العقوبات املشددة بشرط توافر ظرف من الظروف 

املشددة - على األقل - املذكورة أعاله.
أنه:  على  مكرر29(   303( املادة  نصت  األمنية:  الفرتة  تطبيق   - ب 
على  األمنية  بالفرتة  املتعلقة  مكرر   60 املادة  أحكام  �تطبق 

اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم�.
جنده  العقوبات،  قانون  من  مكرر(   60( املادة  إىل  وبالرجوع 
احملكوم  حرمان  بها  يقصد  اليت  األمنية  الفرتة  مفهوم  حيدد 
والوضع  العقوبة  لتطبيق  املؤقت  التوقيف  تدابري  من  عليه 
اخلروج  وإجازات  املفتوحة  البيئة  أو  اخلارجية  الورشات  يف 
املادة  نص  فرض  كما  املشروط،  واإلفراج  النصفية  واحلرية 
األمنية  الفرتة  تطبيق  العقوبات  قانون  من   )29 مكرر   303(
على جرائم االجتار باألعضاء البشرية، بغاية تشديد العقوبات 
جرائم  من  جبرمية  شخص  أدين  فلو  اجلرائم؛  مرتكيب  على 
االجتار باألعضاء البشرية فإنه حيرم قانونا من إفادته من نظام 
السجون وإعادة اإلدماج  اليت حواها قانون تنظيم  من األنظمة 
االجتماعي للمحبوسني اجلزائريني )18( املنصوص على بعض 
منها يف تعريف الفرتة األمنية، ثم إن تطبيق الفرتة األمنية على 
جرائم االجتار باألعضاء البشرية يساهم يف حتقيق الردع العام 
واخلاص، وذلك بكف اجملرمني واجملرمني احملتملني عن التفكري 
يف اجلرمية فضال عن البدء يف ارتكابها خشية البقاء فرتة طويلة 

يف مؤسسة عقابية ولو حسنت سريتهم واستقام حاهلم.
 303( املادة  نصت  املخففة:  الظروف  من  املدان  إستفادة  عدم  ج- 
الشخص  يستفيد  �ال  أنه:  على  العقوبات  قانون  من  مكرر21( 
املدان الرتكابه أحد األفعال اجملرمة يف هذا القسم من الظروف 

املخففة املنصوص عليها يف املادة )53( من هذا القانون�.
ومعنى هذا املنع، أن القاضي ال يستطيع إفادة املدان جبرمية من 
جرائم االجتار باألعضاء البشرية من أحكام ظروف التخفيف 
ولو ارتكب الشخص املدان اجلرمية ألول مرة أو ندم على فعله 
وحاول إصالح الضرر الذي اقرتفه، وعلة هذا النص أن املشرع 
اجلزائري رأى يف جرائم االجتار باألعضاء البشرية خطرا بالغا 

وارتكابها ضررا حمققا.
املشرع  عليه  أكد  ملبدأ  تكريسا  أعاله،  املذكور  النص  ويعد 
كما  اخلطرية،  اجلرائم  ومكافحة  حماربة  يف  اجلزائري 
مكرر  الرابع  للقسم  املنتمية  مكرر8(   87( املادة  يف  احلال  هو 
من  ختريبية  أو  إرهابية  بأفعال  املوصوفة  باجلرائم  املتعلق 
قانون العقوبات اجلزائري، ويف املادة )22( من األمر رقم 06/05 
�ال  يأتي:  ما  التهريب  مبكافحة  املتعلق   2005 أوت  يف  املؤرخ 
األفعال اجملرمة يف هذا  أحد  املدان الرتكابه  الشخص  يستفيد 
األمر)قانون مكافحة التهريب(من ظروف التخفيف املنصوص 
عليها يف املادة )53( من قانون العقوبات: إذا كان حمرضا على 
أو مهنة  ارتكاب اجلرمية،- إذا كان ميارس وظيفة عمومية 
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تأدية  أثناء  اجلرمية  وارتكب  اجملرم  بالنشاط  صلة  ذات 
وظيفة أو مبناسبتها،- إذا استخدم العنف أو السالح يف ارتكاب 

اجلرمية �.
د- األعذار القانونية: نصت املادة )303 مكرر24( من قانون العقوبات 
اجلزائري على أنه:  �يعفى من العقوبة املقررة كل من يبلغ 
باألعضاء  االجتار  جرمية  عن  القضائية  أو  اإلدارية  السلطات 
إىل  العقوبة  وختفض  فيها،  الشروع  أو  تنفيذها  يف  البدء  قبل 
الشروع  أو  اجلرمية  تنفيذ  انتهاء  بعد  اإلبالغ  مت  إذا  النصف 
فيها وقبل حتريك الدعوى العمومية، أو إذا مكن بعد حتريك 
يف  الشركاء  أو  األصلي  الفاعل  إيقاف  من  العمومية  الدعوى 

نفس اجلرمية�)55(.
ثانيا: العقوبات املقررة للشخص املعنوي

مواجهة  يف  اجلزائية  املسؤولية  مكرر26(   303( املادة   أقامت 
االجتار  جرائم  من  جرمية  يف  أدين  متى  املعنوي  الشخص 
 18( املادة  يف  املقررة  العقوبة  فإن  ولذا  البشرية،  باألعضاء 
غرامة  كاآلتي:  تكون  اجلزائري،  العقوبات  قانون  من  مكرر( 
تساوي من مرة إىل مخس مرات احلد األقصى للغرامة املقررة 
ثم  ومن  الطبيعي،  الشخص  يرتكبها  عندما  للجرمية  قانونا 
تصري الغرامة ما بني 1.000.000 دج، وهو احلد األقصى املقرر 
جلنحة انتزاع عضو من شخص على قيد احلياة أو من شخص 
ميت دون احلصول على املوافقة مثال، و5.000.000 دج )وهو ما 

يعادل مخس مرات احلد األقصى(.
كما حيكم على الشخص املعنوي بإحدى العقوبات التكميلية 

اآلتية:
أ - حل الشخص املعنوي.

ب - غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس )5( سنوات.
جـ - اإلقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز مخس )5( سنوات.

د- املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية، بشكل 
مباشر أو غري مباشر، نهائيا، أو ملدة ال تتجاوز مخس )5( سنوات.

هـ - مصادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج  عنها.
و- تعليق ونشر حكم اإلدانة.

 )5( القضائية ملدة ال تتجاوز مخس  الوضع حتت احلراسة  ز- 
سنوات، وتنصب احلراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إىل 

اجلرمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته)56(.
اخلامتة

اجلزائري  املشرع  حماولة  من  بالرغم  أنه  خنلص  األخري  يف 
مواكبة التطورات اليت عرفتها السياسة اجلنائية العاملية من 
خالل جتريم جرمية االجتار الغري مشروع باألعضاء البشرية 
وحرمة  اإلنسان  جسم  محاية  مبدأ  تكريس  بهدف  وذلك 
وزراعة  نقل  لعمليات  اجلزائري  املشرع  تنظيم  أن  إال  اجلثة، 
القانونية،  والثغرات  النقائص  بعض  تشوبه  البشرية  األعضاء 
حمل  بالعضو  وقانوني  تشريعي  تعريف  غياب  ظل  يف  وذلك 
اجلرمية والذي يعترب عنصرا أساسيا يف البنيان القانوني هلا، 

وبالتالي العقاب عليها.
وبالنظر ألهمية اجلوانب التنظيمية والقوانني املتعلقة بزراعة 
يثريها  اليت  واإلشكاليات  الصعوبات  وبعض  البشرية  األعضاء 
اجلزائري  التشريع  فإن  البشرية،  باألعضاء  التربع  موضوع 
حباجة إىل آليات أكثر تطورا يف حتريات املتابعة ضد املخلني 
باهلدف النبيل من نقل وزرع األعضاء البشرية، فجرمية االجتار 
باألعضاء البشرية من اجلرائم اخلطرية اليت ال ميكن التصدي 
من  املزيد  يتطلب  ما  وهذا  الدولي،  التعاون  خالل  من  إال  هلا 
اتفاقيات التعاون املشرتكة للمساهمة يف تعزيز دور القوانني 
الثوابت  حلكم  املبدئي  االعتماد  يدعم  مبا  والدولية،  الوطنية 
القانونية ألن التصرف يف األعضاء البشرية عادة ما يتم باتفاق 
وعليه  التشريعات  كافة  حددتها  اليت  الشروط  وفق  إرادتني 

وبناءا على ذلك، نقدم االقرتاحات التالية:
خبطورة  الوعي  لزيادة  واملؤترات  الندوات  عقد  إىل  • اللجوء 

االجتار باألعضاء البشرية.
إجراءات  لوضع  والوطنية  الدولية  اجلهود  تكافل  ضرورة   •
باعتبار  البشر،  بأعضاء  االجتار  جلرمية  ردعية  وعقوبات 
تضرب  وهي  الوطنية  للحدود  عابرة  بطبيعتها  اجلرمية  أن 
بآثارها دول العامل ككل بل البشرية مجعاء، وال ميكن التصدي 

هلا إال من خالل تفعيل التعاون الدولي واإلقليمي.
• ضرورة توافر نوع من التنسيق بني اجلهات األمنية املسؤولة 
الصحية  واجلهات  باألعضاء  االجتار  جرمية  مكافحة  عن 
الطبية، باعتبار أن اجلرمية تتم على مستواها لضمان الكشف 
املبكر عن قيام اجلرمية واختاذ اإلجراءات الالزمة يف مواجهة 
مرتكبيها باعتبار أنها جرمية تس بآدمية اإلنسان وحبقه يف 

سالمة جسده.
األعضاء  حبفظ  اخلاصة  البنوك  نظام  لوضع  املشرع  • تدخل 
البشرية املتربع بها وإحاطتها بأحكام ومحاية خاصة بها، كما 
العاجلة سواء كان  اإلنسان  استغالل حاجة  أنها ستسهم دون 
فإن  وبالتالي  األعضاء،  أحد  إىل  أقاربه  أحد  أو  نفسه  املريض 
األعضاء  سوق  استغالله من جتار  دون  تقف  البنوك  مثل هذه 

البشرية.
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