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 وما يرتبط هبا من مسائل طبية أحكام جرمية اإلجهاض
 كلية القانون جامعة سرت -د. مجعة أمحد أبو قصيصة 

 
 املقدمة

أمهية أحكام جرمية اإلجهاض وما يرتبط هبا من مسائل طبية, وهي متثل  يتناول هذا البحث موضوع
ع, فمىت ما صلحت ابلغة يف حياة اجملتمع كونه يتعلق أو ميس نظام األسرة اليت هي ابألساس نواة اجملتم

أهم ما ميس  ورصينة ولعلعلى أسس اثبتة, وقوية, شائبة صلح اجملتمع وأتسس  أي ااألسرة ومل تشبه
حديثة تؤثر يف نظام  نظام األسرة يف اجملتمعات العربية واإلسالمية هو ما تفرزه العلوم الطبية من تقنيات

ا اإلنسانية اتمتمثلة يف التففي  من تقوضه من أساسه فيما لو استغلت يف غري غاايهتاألسرة وقد 
 .ت اليت كحكم امارسة اتمهن الطبيةفهذه هي أهم الغااي اآلالم, واإلصاابت ومعاجلتها

ومن التقنيات الطبية اليت قد تشكل مساسًا صارخًا بنظام األسرة اإلجهاض وما يرتبط به من مسائل 
من اتمواضيع القدمية  لقياً, ويعترب اإلجهاضضات اتملقحة, وإسقاط اجلنني اتمشوه خيطبية مثل حفظ البي

عالجية كأن يتم التفلص من اجلنني خالل مراحل منوه داخل  اتمتجددة, فقد يتم إستغالله ألغراض غري
الرحم إبرتكاب أفعال إجرامية تؤدي إىل إسقاطه أو إخراجه ميتًا قبل موعد والدته الطبيعي, وهو اما 

 يشكل جرمية يعاقب عليها القانون.
 أمهية الدراسة وأهدافها:

ة اإلجهاض, وما يرتبط به من مسائل تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تسعى لتقصي أحكام جرمي
طبية للوقوف على أحكامها القانونية, والشرعية, وخاصة جرمية اإلجهاض من حيث أركان اجلرمية, 

ة, واحلاالت اخلاصة اليت يتم فيها اإلجهاض صيانة للعرض, وحكم اتمفففوصورها, وعقوابهتا اتمشددة و 
ات اتملقحة, وإسقاط اجلنني اتمشوه خلقياً, وهي ضيبعض اتمسائل اتمرتبطة ابإلجهاض مثل حفظ البي

من  وذلك  مسائل طبية مستحدثة, وذات عالقة ابإلجهاض, وكحتاج لبيان حكم الشرع احلني  فيها
 الندوات الفقهية الطبية اليت عقدت أساساً تمناقشة هذه اتمسائل. ما ورد يف خالل

 إشكاليات الدراسة:
 التباين موضوع اإلجهاض, وما يرتبط به من مسائل طبية هو أوالً اليت يثريها من أهم اإلشكاليات 
كحديد مفهوم اإلجهاض سواء من الناحية اللغوية, أو الطبية, أو القانونية واثنياً  اجللي بني الفقهاء حول
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طورة بتطور التقنيات متهذه الوسائل قد غدت فهبا جرمية اإلجهاض  اليت ميكن أن ترتكبالوسائل 
عد ترتكب جرمية اإلجهاض ابلوسائل التقليدية بل ميكن تسفري مهنة الطب الرتكاب هذه تالطبية فلم 

اجلرمية وهو اما جيعلها تصطدم مع أغراضها اإلنسانية اتمتمثلة يف تقدمي العون واتمساعدة للمريض مبا 
 يتفق مع أصول اتمهنة والقانون.

ميدها ألوقات طويلة إلعادة استفدامها أو يضات اتملقحة وجتيكما يثري هذا اتموضوع إشكالية حفظ الب
حكمه خاصة يف ظل عدم  زرعها ابلرحم, وهل يعترب التفلص من هذه األجنة اجملمدة إجهاضًا وما

 اية النصوص القانونية اخلاصة ابإلجهاض لبيان حكم هذه اتمسائل الطارئة.تطور وكف
 خطة الدراسة:

 تالية:تنقسم خطة هذه الدراسة للمباحث واتمطالب ال
 مفهوم اجلنني وأطوار خلقه يف القرآن الكرمي والسنة النبوية. املبحث األول:
 مفهوم اجلنني يف اللغة. املطلب األول:
 .أطوار خلق اجلنني يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطلب الثاين:

 جرمية اإلجهاض ) أركاهنا, صورها, عقوابهتا (. الثاين: حثبامل
 تعري  اإلجهاض. املطلب األول:
 أركان جرمية اإلجهاض. املطلب الثاين:

 صور جرمية اإلجهاض وعقوابهتا. املطلب الثالث:
 ضات اتملحقة وإسقاط اجلنني اتمشوه خلقياً.يحكم التفلص من البي املبحث الثالث:
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 املبحث األول
 يف القرآن الكرمي والسنة النبوية مفهوم اجلنني وأطوار خلقه

 املطلب األول
 مفهوم اجلنني يف اللغة

وعليه جنا  تتعدد تعريفات اجلنني يف اتمعاجم اللغوية, ومنها ما ورد يف القاموس احمليط: جنه الليل,
وجنانه: ظلمته,  سرته, وكل ما سرت عنك فقد جن عنك, وجن الليل ابلكسر وجنونه  وجنوانً, وأجنه
 واختالط ظالمه.

وجوف ما مل ير,  يل أو ادهلامه,لوال ت, والكفن, وأجنه كفنه, واجلنان الثوب,اتميواجلنن حمركة: القرب و 
 تر, وجبل, واحلرمي, والقلب, أو روعه, والروح.
يف البطن مجع أجنة وأجنن: وكل مستور, وجن يف الرحم جين وأجن عنه, وإستجن استرت, واجلنني الولد 

 رها, واجلنان واجلنانة بضمها الرتس, وقلب جمنه, اسقط جنا: استرت, وأجنته احلامل, واجملن, واجملنة بكس
به, واجلين نسبة إىل اجلن, أو إىل اجلنة, واجلنة ابلكسر  احلياء, وفعل ما شاء, أو ملك أمره واستبد

 .(1) طائفة من اجلن
فمىت ما جن  ر هذه األلفاظ لتعطي معىن مشرتكًا يدل على سرت الشيء وحجبه عن األنظار,تتوات

عن الرؤية, وترد ابلقرآن الكرمي عدة آايت تفيد ذات اتمعىن وهو اإلستتار, فقد استرت وخفي الشيء 
أي سرته بظالمه, وقال تعاىل يف تصوير  (2) " فلما جن عليه الليل رأى كوكبًا " تعاىل منها قوله

فاجلنني يف بطن أمه مسترت  (3)وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم ",  "اإلنسان وهو جنني يف بطن أمه 
 تراه وال تدركه حساً. األنظار فهي العن 

 طلب الثاينامل
 أطوار خلق اجلنني يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

 أوال: أطوار خلق اجلنني يف القرآن الكرمي:
مرحلة بطن أمه بداية من  لقرآن الكرمي طائفة من اآلايت تتعلق مبراحل خلق اجلنني وهو يفابورد 

ها فكسو  لعلقة إىل اتمضغة, فتكوين النظام,التلقيح, ومرورًا مبراحل التفليق اتمتتالية من النطفة إىل ا
ماً, مث إنشائه خلقاً أخر إبذن الباري عز وجل, إىل أن خيرج طفالً, مث لينمو ويرتعرع حىت يبلغ أشده حل

 مث يتوىف ألجله الذي قدره هللا تعاىل له.
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" اي  قال تعاىلت الكرميات وصفاً بليغاً ودقيقاً لتتابع مراحل احلمل ومن هذه اآلايت: وتقدم هذه اآلاي 
ن علقة مث من أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإان خلقناكم من تراب مث من نطفة مث م

نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفاًل مث  ة لنبني لكم ونقر يف األحكام مامضغة خملقة وغري خملق
 (4.)"عمر لكيال يعلم من بعد علم شيئاً لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل ال

وقال تعاىل " الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني مث جعل نسله من ماء مهني 
 (5).مث سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون "

خلقنا ال تعاىل " ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث وق
قنا املضغة عظامًا فكسوان العظم حلمًا مث أنشأانه خلقًا أخر خلقنا العلقة مضغة فخلالنطفة علقة ف

 (6). "هللا أحسن اخلالقني  فتبارك
 (7) من علقة مث خيرجكم طفالً ". وقال تعاىل " هو هللا خلقكم من تراب مث من نطفة مث

 (8)وقال تعاىل " وهللا خلقكم من تراب مث من نطفة مث جعلكم أزواجاً ".
 (9)".دافق خيرج من بني الصلب والرتائبوقال تعاىل " فلينظر اإلنسان مما خلق خلق من ماء 

 له  ربكمهللاوقال تعاىل " خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق يف ظلمات ثالث ذلكم 
 (10)تصرفون ". امللك ال إله إال هو فأىن

 (11)وقال تعاىل " إان خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نتبليه فجعلناه مسيعاً بصرياً ".
 (12)وقال تعاىل " هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز احلكيم".

نطفة من مين ميىن مث كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجني الذكر  وقال تعاىل " أمل يك
 (13)واألنثى".

القادرون  وقال تعاىل " أمل خنلقكم من ماء مهني فجعلناه يف قرار مكني إىل قدر معلوم فقدران فنعم
."(14) 

اء يف صورته اإلنسان سو ا خلق هللا تعاىل هبتشري هذه اآلايت مبجمل نصوصها إىل بيان الكيفية اليت 
األوىل متمثاًل بسيدان أدم عليه السالم, الذي خلقه هللا تعاىل من تراب, أو من ساللة من طني, مث 
تتابعت ذريته من بعده ابلتزاوج والتناسل من خالل اللقاء واتمعاشرة بني الرجل واتمرأة وفقًا لنظام الزواج 

, قال تعاىل " اي أيها الناس رض ومن عليهاالشرعي, وتلك هي سنة هللا يف خلقه إىل أن يرث هللا األ
 (15)إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا اتقاكم ".
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كما تقدم لنا هذه اآلايت الكرميات وصفاً حسياً ومعنوايً دقيقاً للتطورات اليت تتفلل حياة اجلنني بدءاً 
التالقح أو التزاوج بني احليوان اتمنوي والبويضة فتنشأ النطفة, مث ما تلبث أن من اللحظة اليت يتم فيها 

العظام حلماً, مث   اتمضغة عظاماً, فتكسىتتطور هذه النطفة لتصبح علقة, فتصري العلقة مضغة, فتصري
 إبذن هللا تعاىل.ينشأ خلقاً أخر 

 نية يف خلق اإلنسان, هذا البنياندرة الرابوتتجلى خالل هذه اتمراحل اتمتصلة ببعضها اتصااًل وثيقًا الق
تركيب أعضاء اجلسم اليت يباشر بعضها أبداء وظائفه لدى اتمعجزة سواء يف صورته احلسية اتمتمثلة يف 

اجلنني وهو يف بطن أمه كحاسة السمع, واحلركة اخلفيفة, والتغذية, أو يف صورته اتمعنوية اتمتمثلة يف 
 ذن هللا تعاىل يف هذا البنيان ليغدو إنساانً مكتمالً مادة وروحاً.توقيت نفخ الروح يف اجلنني إب

وتستمر هذه اتمراحل أثناء فرتة احلمل يف تناغم, وتعاقب, وتكامل حىت أيذن هللا تعاىل بساعة اتميالد 
 واليت ينفصل هبا اجلنني عن أمه وخيرج من هذه األطوار اجلنينية ليدخل مراحل احلياة اإلنسانية على وجه

قال تعاىل " اي أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإان هذه البسيطة تما قدره هللا له من أجل, 
خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف 

نكم من األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفاًل مث لتبلغوا أشدكم,ومنكم من يتوىف وم
 (16).يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئاً "

,وقال هللا (17)وقال تعاىل " هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث خيرجكم طفاًل "
 (18)تعاىل " هللا يبدأ اخللق مث يعيده مث إليه ترجعون ".

 أطوار خلق اجلنني يف السنة النبوية: -2
النبوية الشريفة عدة أحاديث تصور هي األخرى وتص  مراحل تطور نشأة اجلنني يف بطن ورد ابلسنة 
 أمه ومنها:

رواه مسلم بن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  ما -
ذلك علقة مثل أربعني يوماً, مث يكون يف " إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه الصادق اتمصدوق قال

ذلك, مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك, مث يرسل اتملك فينفخ فيه الروح ويؤمر أبربع كلمات يكتب 
 (19)رزقه, وأجله, وعمله, شقى أو سعيد".

و أورد مسلم حديثًا نبواًي عن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه سلم " إذا مر  -
 ها, وجلدها, وحلمها,ا ملكًا فصورها, وخلق مسعها, وبصر ث هللا إليهبع تان وأربعون ليلةابلنطفة اثن
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؟ فيقول وعظامها مث قال: ايرب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء, ويكتب اتملك مث يقول ايرب أجله
ايرب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء, ويكتب اتملك, مث خيرج مث يقول:  ربك ما شاء, ويكتب اتملك,

 (20)." يده فال يزيد على ما أمر وال ينقصاتملك ابلصحيفة يف 
مراحل خلق اجلنني, وتقدم  ة وعن قرب علىتق  بنا هذه اآلايت الكرميات, واألحاديث النبوية الشريف

صورة مكتملة األبعاد للكيفية اليت خيلق هللا تعاىل هبا اإلنسان وأطواره اجلنينية, وهو اما يدركه بصورة 
ن يف العلوم الطبية, وخاصة أطباء النساء والوالدة, فهم من يتابع هذه األطوار أكثر قرابً وجتليًا اتمفتصو 

منذ بداية احلمل حىت اكتماله مبا يتوافر لديهم من وسائل التقنية احلديثة من معدات تصوير ابتموجات 
و اما فوق الضوئية, وتطبيب, ومعاجلة, ويعترب ذلك من نعم هللا تعاىل اليت سفرها لفائدة اإلنسان, وه

يساعدهم يف كش  خبااي وأسرار هذه التطورات اخللقية اليت مل يرصدها العلم احلديث إال مؤخراً, وقد 
 قر به اتمراجع العلمية والدراساتأبربعة عشرة قرانً وهذا ما تذلك أابهنا القرآن الكرمي, والسنة النبوية قبل 

 يف جمال طب النساء والتوليد.
 املبحث الثاين

 تعريف اإلجهاض وأركان اجلرمية
 املطلب األول

 تعريف اإلجهاض
 تتعدد تعريفات اإلجهاض وتتباين سواء من الناحية اللغوية, أو الطبية, أو الفقهية على النحو التايل:

 أواًل: تعريف اإلجهاض يف اللغة:
وانه حبيث ال يعيش, ويسند الفعل اإلجهاض يف اللغة هو مصدر فعل الزم, ويعين إسقاط اجلنني قبل أ

قال أجهضت اتمرأة فهي جمهض إذا أسقطت جنينها, وال يقال أجهضها مبعىن يإىل اتمرأة نفسها, ف
(  العرب البن منظور يف مادة ) أجهضجعلها تسقط اجلنني, وأصله الناقة, فقد جاء يف لسان 

 (21) واجلمع جماهيض. أجهضت الناقة إجهاضاً, وهي جمهض, أي ألقت ولدها لغري متام,
ه إسقاط للجنني قبل حلول ميعاد وضعه حبيث ال ىن اللغوي لإلجهاض ال خيرج عن كوننالحظ أن اتمع
, ال ايكون غري قابل للحياة جراء فعل اإلجهاض الذي تقوم به اتمرأة احلامل جتاه نفسه أن يعيش, أي

 ما يقرتفه الغري ضدها.
 اثنياً: تعريف اإلجهاض يف الطب:
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أسبوعًا كحسب من أخر حيضة  28اإلجهاض من الناحية الطبية هو خروج حمتوايت احلمل قبل 
أسبوعاً من أخر  22مثل يف خروج حمتوايت الرحم قبل تحاضتها اتمرأة, والتعري  احلديث لإلجهاض ي

 لبويضة.أسبوعاً من اللحظة اليت يتم فيها التلقيح بني احليوان اتمنوي وا 20حيضة حاضتها اتمرأة, أو 
ثة أشهر ويشري اتمفتصون يف جمال طب النساء والتوليد إىل أن أغلب حاالت اإلجهاض تقع يف الثال

ا يقذف الرحم كافة حمتوايته مبا فيها اجلنني وأغشيته وغالباً ما يكون حماطاً ابلدم, األوىل من احلمل عندم
تنفجر األغشية مث ينزل احلمل متبوعاً  أما إذا حدث اإلجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الوالدة ألنه

 (22) .ابتمشيمة
 اثلثاً: تعريف اإلجهاض فقهاً:

تنأى التشريعات اجلنائية يف العادة عن وضع أي تعري  لألفعال اليت تشكل جرمية جنائية فتلك مهمة 
وإمنا حدد مل يعرف اإلجهاض, فهو كه قانون العقوابت اللييب ية, وليست تشريعية, وهو عني ما سلفقه

أركان جرمية اإلجهاض, وصورها, وعقوابهتا حبسب نوع الفعل, وصفة الفاعل, والظروف احمليطة 
 ابجلرمية.

وقد أورد الفقهاء عدة تعريفات لإلجهاض منها: " أنه استعمال وسيلة صناعية تؤدي إىل طرد اجلنني 
و " إخراج اجلنني عمداً من الرحم أو ه (23) قبل موعد والدته إذا كان هناك تعمد إلحداث هذه النتيجة

, أو " هو اإلخراج العمدى للجنني من رحم (24) قبل اتموعد الطبيعي لوالدته, أو قتله عمداً يف الرحم "
نزل حيًا أو ميتًا أو قتله عمدًا داخل األم قبل اتموعد الطبيعي للوالدة إبستفدام وسيلة صناعية سواء 

القيام أبفعال تؤدي إىل إهناء احلمل أو هو " (25) "ح هبا قانواًن الرحم وذلك يف غري احلاالت اتمسمو 
أو قتله عمداً داخل  لدى اتمرأة قبل الوضع الطبيعي إذا متت تلك األفعال بقصد إحداث هذه النتيجة 

  (26)"الرحم
من الرحم قبل موعد والدته ًا عمدوميكن لنا تعري  اإلجهاض أبنه " إسقاط اجلنني, أو إخراجه 

الطبيعي, بفعل اتمرأة نفسها أو الغري, وأبي وسيلة مادية أو معنوية, حبيث خيرج يف وضع يكون معه غري 
 قابل للحياة ".

وابتمقارنة بني هذه التعريفات جند أهنا تكاد تتفق حول النتيجة اإلجرامية اتمتمثلة يف إهناء أو وق  حالة 
, وأبي وسيلة معه يعي حبيث خيرج يف وضع ال يعيشقبل موعد والدته الطب عمداً  احلمل وإسقاط اجلنني

طبية, أو تقليدية, وبفعل اتمرأة احلامل نفسها أو الغري, وهي هبذا تتفق مع تعري  اإلجهاض مبدلوله 
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اتمستعملة, إال أهنا الطيب اتمتمثل يف إخراج متحصالت الرحم بغض النظر عن الفاعل, أو الوسيلة 
أنفًا ( إبعتبار أن اإلجهاض لغة يكون إبسقاط  الذي ) سقناه ن مدلول اإلجهاض اللغويختتل  ع

اتمرأة احلامل لنفسها فقط, فيقال ) كما سل  ( أجهضت اتمرأة فهي جمهض إذا أسقطت جنينها, وال 
 يقال أجهضها مبعىن جعلها تسقط اجلنني.

والطبية,  اللغوية,( عقوابت لييب كل هذه اتمدلوالت "  395 -390وقد استوعبت اتمواد من ) 
يلة كانت طبية أم بفعل اتمرأة احلامل نفسها, أو الغري, وأبي وس عمداً  اإلجهاض والفقهية " فيقع
 .ة بصفة الفاعل, أو الوسيلة طاتما كحققت النتيجةتقليدية, فال عرب 

 املطلب الثاين
 أركان جرمية اإلجهاض

 النصوص القانونية املنظمة جلرمية اإلجهاض:
يف الكتاب الثاين اخلاص ابجلرائم ضد أحاد الناس, يف  اإلجهاض العقوابت اللييب جرميةنظم قانون 

( وقد نظمت هذه اتمواد أركان  395 -390الباب األول اخلاص ابجلرائم ضد األفراد يف اتمواد من ) 
حلامل ( حالة إسقاط ا 390اجلرمية, وصورها, وعقوابهتا, والظروف اخلاصة هبا, وقد تناولت اتمادة ) 

دون رضاها فنصت على أن " كل من تسبب يف إسقاط حامل دون رضاها يعاقب ابلسجن مدة ال 
 تزيد على ست سنني ".

( حالة إسقاط احلامل برضاها فنصت على أن " كل من تسبب يف إسقاط 391وتناولت اتمادة )
اليت رضيت  ى اتمرأةعل برضاها يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر, وتطبق العقوبة ذاهتاحامل 

 ."إبسقاط جنينها 
( حالة إسقاط احلامل لنفسها فنصت على أن " تعاقب احلامل اليت تسبب  392وتناولت اتمادة ) 

 إسقاط محلها ابحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ".
( حالة إسقاط احلامل أو إيذاؤها فنصت على أن " إذا نتج عن الفعل اتمنصوص 393وتناولت اتمادة )

موت اتمرأة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات, وإذا نتج عنه  390ليه يف اتمادة ع
أذى شفصي خطري تكون العقوبة مدة ال تزيد على مثاين سنوات  وإذا نتج عن الفعل اتمنصوص عليه 

عنه أذى  ( موت اتمرأة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات, وإذا نتج391يف اتمادة )
  تكون العقوبة السجن من سنة إىل سمس سنني ".ريشفصي جسيم أو خط
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( فنصت على أنه " إذا 394وهناك حالة خاصة وهي اإلجهاض صيانة للعرض, وقد تناولته اتمادة )
لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرابه  نةأرتكب فعل من األفعال اتمنصوص عليها يف اتمواد اتمتقدمة صيا

 ."رض العقوابت اتمبينة فيها مع ختفيضها مبقدار النص  تف
يف حالة " إذا  ( وتكون395فقد تناولتها اتمادة )يد اخلاصة جبرمية اإلجهاض أما عن ظروف التشد

شفصًا يزاول  393فقرة أوىل و  391و  390أرتكب إحدى اجلناايت اتمنصوص عليها يف اتمادتني 
قدار ال جياوز النص . ويف حالة العود رحرم الفاعل من مزاولة اتمهنة مهنة طبية تزاد العقوبة يف شأنه مب

 الطبية مدة تساوي مدة العقوبة احملكومة هبا عليه ".
ويشري الدكتور حممد رمضان ابرة  إىل أن األصل التارخيي هلذه النصوص هو ما ورد يف قانون العقوابت 

( وقد مت إلغاء هذه اتمواد طبقًا للمادة 555-545م يف اتمواد من ) 1930اإليطايل الصادر عام 
( من هذا القانون على أن " للمرأة قطع 4) م ونصت اتمادة 1978لسنة  94( من القانون رقم 22)

احلمل خالل تسعني يوماً من حصوله إذا كان احلمل يشكل خطراً على صحتها اجلسمية أو النفسية أو 
العائلية أو للظروف اليت وقع فيها احلمل أو لتوقع حالته الغري  أو االجتماعيةأو  االقتصاديةنظراً حلالتها 
 (27)طبيعية ".

 أواًل: الركن املفرتض ) وجود احلمل(:
إن جرمية اإلجهاض ال تتحقق إال إذا كانت اتمرأة حاماًل, وهو ما يطلق عليه ابلركن, أو الشرط 

, ويتم (28)اتمفرتض, فقيام فعل اإلجهاض يفرتض وجود محل أو ) جنني مستكن( يف رحم اتمرأة احلامل
ذن هللا إىل أن يولد حيًا إب احلمل أو إجهاضه حبيث ال يعيش, أو حبيث ال تكتمل مراحل هإسقاط
 تعاىل.

عقوابت اليت ساقت ألفاظًا للمرأة  395-390وهذا اتمعىن مستفاد من سياق نصوص اتمواد من 
احلامل يف كل حاالت اإلجهاض, وظروفه مثل " إسقاط احلامل دون رضاها, إسقاط احلامل برضاها, 

 األلفاظ كل هذهف ", اإلسقاط صيانة للعرض....اأو إيذاؤهإسقاط احلامل لنفسها, إسقاط احلامل 
 قيام حالة احلمل لدى اتمرأة اجملهض, فهي إذاً حالة مفرتضة حبكم الواقع والقانون. تفرتض

 ومىت ما قام احلمل فإنه ال عربة مبيقاته, أو ميعاده فيستوي أن يكون يف مراحله اتمبكرة أو اتمتأخرة.
لعالقة  اً وي أن يكون احلمل نتاجوينشأ احلمل طبيًا مبجرد تلقيح احليوان اتمنوي للبويضة, كما يست

شرعية وهي رابطة الزوجية القائمة, أو سفاحًا بعالقة غري شرعية فاتمرأة حبكم القانون ملزمة إبكمال 
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وينبغي التأكد من قيام احلمل أو كحققه ألن اتمرأة إذا مل  (29) محلها إذا كحقق ولو كان بعالقة غري شرعية.
تحقق من قيام حالة احلمل من جيعلها جرمية مستحيلة, وال ن ذلككن حاماًل حال وقوع اجلرمية فإت

اتمركز طيب هنائي معتمد من اتمستشفى أو  وهم األطباء بتقرير االختصاصيكون من قبل ذوي  عدمه
 الطيب اتمفتص وللمحكمة سلطة تقديره واألخذ به.

 اثنياً: الركن املادي ) حصول احلمل(:
اإلجهاض على ثالثة عناصر أساسية متكاملة هي : السلوك اإلجرامي اتمتمثل يقوم الركن اتمادي جلرمية 

 يف فعل اإلجهاض, والنتيجة اإلجرامية وهي حدوثه, وعالقة السببية اليت تربط بينهما.
 السلوك اإلجرامي: -1

وقد يقرتف السلوك اإلجرامي أبي فعل خارجي يقع على جسد اتمرأة احلامل فيؤدي إىل إجهاضها, 
ذلك ابلضرب على البطن, أو الدفع , أو اإللقاء بعن  على األرض, أو اإلسقاط من مرتفع,  رحدث

اتمرأة احلامل وتؤدي إىل اإلسقاط, وقد يقع اإلجهاض  وغري ذلك من األفعال اتمادية اليت تطال جسد
كيميائية, أو   ل بعقاقري طبية, أو إبعطائها مواداتمرأة احلام غري مادية أو غري حمسوسة مثل حقن بوسائل
ناول أي أصناف من األطعمة أو األشربة اليت تؤدي حلدوث اإلجهاض, وهو ما يعرف تجعلها ت

 ابلوسائل التقليدية اليت قد متارس على أي وجه كان 
وعادة ما تقع هذه األفعال اتمادية اخلارجية, أو الوسائل الداخلية من الغري, وقد يقع الفعل من اتمرأة 

ن متارس بعض األعمال العنيفة مثل التمارين الرايضية الشاقة, أو القفز ابحلبل, أو احلامل نفسها كأ
وقد حدد القانون نوع مارسات اليت تقصد هبا اتمرأة إسقاط اجلنني, اتمامارسة ألعاب اجلمباز وغريها من 

الغري حبسب قع إلجهاض بفعل اتمرأة احلامل نفسها, أو بفعل العقوبة اتمقررة هلذه احلاالت أي سواء و 
 النصوص اتمنظمة هلذه اجلرمية.

 النتيجة اإلجرامية: -2
النتيجة اإلجرامية يف جرمية اإلجهاض هي وق  تتابع مراحل احلمل, أو موت اجلنني داخل الرحم, وقد 

صالت الرحم, أو أن يبقى اجلنني ميتًا يف بطن أمه, وهذا هو ما كحدثه النتيجة حطرد مت يتم رحدث أن
حمسوس كأثر للسلوك اإلجرامي للجاين واتمتمثل يف وق  تتابع مراحل احلمل وموت من تغيري مادي 

 اجلنني. 
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ق وقد تصل النتيجة اإلجرامية إىل حد موت األم جراء اتمضاعفات اليت تعقب اإلجهاض كأن رحدث متز 
فيؤدي إىل حدوث نزي  حاد يعقب فعل اإلجهاض فيؤدي للوفاة كما قد تصاب اتمرأة احلامل بعاهة 

 مستدمية كفقدان القدرة على اإلجناب.
أما إذا خرج اجلنني حيًا فإن الفعل يق  عند حد الشروع إذا توفرت شروطه القانونية اتمقررة مبوجب 

ع وفقًا تما يقرره قانون العقوابت اللييب بشأن هذه ب على الشرو عقا( عقوابت, وال 59نص اتمادة )
 اجلرمية.
ي فهو األخر ال يعاقب على الشروع يف اإلجهاض وفقاً قانون العقوابت اتمصر  االجتاهذات وأيخذ ب

صري هو أن حق اجلنني يف (, ويبدو أن مربر عدم العقاب لدى القانونني اللييب واتم264لنص اتمادة )
تداء ومن هنا تتضائل األمهية االجتماعية للفعل, كما أن البحث والتقصي يف قضااي له أي إعالنمو مل ين

اإلجهاض قد يكش  أسرارًا عائلية, واجتماعية, أو أخالقية قد يكون من األجدى و األصلح عدم  
 ,كشفها تما يرتتب عليها من أاثر قد متس تكوين األسرة, خاصة وأن الفعل قد توق  عن حد الشروع

ويرى أن عدم العقاب على الشروع  اك من خيال  هذا االجتاه أو يقلل من أمهية هذه اتمربراتولكن هن
يف اإلجهاض يؤخذ كمثلبة على النصوص كوهنا ضعيفة أو عاجزة عن توفري احلماية القانونية الكاملة 

يف هذه  و إبعتبار أن الشروعر مصلحة اجلنني يف النمللجنني, بل أن عدم العقاب قد يؤدي إىل إهدا
اجلرمية ميثل يف حد ذاته جرمية وخطورة, فقد يتسبب عنه تشوه اجلنني, أو حدوث إعاقات قد ال 

 (30) تستبني إال بعد الوالدة وهو اما ميثل اعتداًء على مصلحة محاية اجلنني اتمستكن يف بطن أمه.
للجنني ضد أي اعتداء يطاله  ونرى أن هذا الرأي يعترب صائبًا وحمل اعتبار كونه رحقق احلماية القانونية

 وهو يف بطن أمه, وندعو القانون اللييب إىل جترمي الشروع يف اإلجهاض لتحقيق  هذه اتمصاحل اتمعتربة.
 عالقة السببية: -3

ال بد لقيام جرمية اإلجهاض اتمعاقب عليها قانواًن من توافر عالقة السببية اليت تربط بني السلوك 
اإلجرامي, والنتيجة اإلجرامية, وهو اما تقتضيه القواعد العامة يف القانون حيث تستلزم توافر عالقة 

 السببية بينهما. 
عترب جرمية " ال يعاقب أحد عن فعل ي ت اليت نصت على أنهعقواب (57وهو عني ما قضت به اتمادة )

 أو اخلطر الذي يرتتب عليه وجود اجلرمية مل ينشأ عن عمله أو تقصريه ". قانوانً إذا كان الضرر
 اثلثاً: القصد اجلنائي :
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يف قانون العقوابت اللييب, وهذا مستفاد من النصوص اليت  تعترب جرمية اإلجهاض من اجلرائم العمدية
, فقد ساقت ألفاظًا تدل على وجوب توافر عناصر القصد اجلنائي العام وهي العلم قننت هذه اجلرمية
إرادته لتحقيقها, ؤدي إىل حدوث اإلجهاض, وتتجه يعلم اجلاين أبنه يقرتف أفعااًل تواإلرادة, مبعىن أن 

تفيد أبن  395 -390مواد اإلجهاض من " تسبب يف إسقاط..." يف كافة  فإستفدام ألفاظ مثل
 اإلجهاض من اجلرائم العمدية. جرمية

 املطلب الثالث
 صور جرمية اإلجهاض وعقوابهتا

قد ترتكب جرمية اإلجهاض يف صورة جنحة أو جناية,ويتحدد تبعًا لذلك مدة العقوبة اتمقررة ويعتمد 
اجلرمية من عدمه, كما قد يتحدد نوع اجلرمية ومدة العقوبة  ذلك على حالة رضاء اتمرأة احلامل إبرتكاب

يزاول مهنة طبية, وتبعًا هلذه الصور, أو  اً فصخاصة تتحقق يف اجلاين كأن يكون ش بناء على صفة
 األوصاف اخلاصة تكون العقوبة أما يف صورة خمففة أو مشددة على النحو التايل:

 املرأة احلامل دون رضاها بصورتيها ) البسيطة, واملشددة (:أواًل: حالة اجلناية واملتمثلة يف اسقاط 
 سقاط املرأة احلامل دون رضاها البسيطة:حالة إ -1

" على أن " كل من تسبب يف إسقاط حامل دون رضاها يعاقب ابلسجن مدة ال 390نصت اتمادة " 
 تزيد على ست سنني ".

ر أن اتمرأة احلامل ترفضه وترغب يف ويوص  هذا النوع من اإلسقاط ابإلجهاض اإلجباري إبعتبا
استمرار محلها تغذية لعاطفة األمومة لديها, وعندما يقع اإلجهاض دون رضاها فإنه خيال  إرادهتا من 
انحية, وميثل إعتداًء على حق اجلنني يف النمو من انحية أخرى وهذه هي علة أو حكمة التشديد يف 

 " حق األم يف احلمل, وحق اجلنني يف النمو ".العقوبة فهي تشدد حلماية حقني يف أن واحد 
يف قبول اإلجهاض أبي صورة يقع هبا, أي سواء  ام إرادة اتمرأة احلاملتحقيق عدم الرضا, أو إنعديو 

 أكان مادايً, أو معنوايً.
اإلكراه  تحقيقيم الفقهاء االكراه الذي يقع على اتمرأة احلامل إىل نوعني " مادي, ومعنوي ", و ويقس

   ة اليت أشران لبعضها سالفًا كممارسة أعمال القوة والعنياتمادي يف صورة األفعال اتمادية اخلارج
وة ادة كيميائية, أو جعلها تتناول عنبشدة, أو ابلوسائل الداخلية كإعطاء م كالضرب, والركل, والدفع,
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لطات الشعبية اليت تكون عقاقري طبية, أو سوائل قابضة, أو بعض األعشاب الضارة أو بعض اخل
 نتيجتها اإلجهاض.

كما يدخل يف هذا اتمدلول التأثريات النفسية, أو اإلجتماعية, أو العائلية على اتمرأة احلامل فقد يؤثر 
ويدخل يف حكم الضغط النفسي اتمستمر على احلالة الصحية للمرأة للحامل وجيعلها تفقد محلها, 

وقعت على اتمرأة  فكل هذه الصور إذاير باغتة, والغش, أو التفدداع, واتماإلكراه اتمعنوي أيضًا اخل
 أن تكون مصاحبة ألفعال اإلجهاض ألن الرضاء احلامل فإهنا تعدم رضاها وينبغي يف كل هذه الصور

الالحق ابإلسقاط ال مينع من وجوده وتتحقق به اجلرمية بوصفها السابق أي "جناية" وتتقرر هلا ذات 
 ويذهب شراح قانون العقوابت (31) ( وهي السجن ست سنوات.390نص اتمادة )العقوبة اتمقررة ب

اللييب إىل أن عدم الرضاء يف جرائم اإلجهاض أيخذ ذات اتمدلول اتمشار إليه يف اجلرائم ضد احلرية 
قوابت " إذا ال يعتد يف ع2فقرة  408,2فقرة  407نصوص عليها ابتمادتني "والعرض واألخالق اتم

قاومة تمرض يف العقل أو نها دون الرابعة عشر, أو من ال تقدر على اتمبرضا من كان سهذه اتمواد 
 أن قانون العقوابت اللييب مل ينص صراحة على ذلك إال أن هذا احلكم مقرر بقانوناجلسم, وابلرغم من 

مذهب  أيضاً  وهو عقوابت اللييب,اتمصدر التارخيي لقانون الوهو  م 1930العقوابت االيطايل لسنة 
ذات اتمذهب بشأن عدم  ااتمصري, واألردين فقد ذهب العقوابت بعض القوانني العربية اتمقارنة كقانون

ة, أو من ال تقدر على اتمقاومة تمرض يف اجلسم أو برضا من كانت دون الرابعة عشرة سناالعتداد 
 العقل.

 حالة إسقاط املرأة احلامل دون رضاها يف صورهتا املشددة: -2
موت اتمرأة  390( عقوابت على أن " إذا نتج عن الفعل اتمنصوص عليه يف اتمادة 393ادة )نصت اتم

تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات, وإذا نتج عنه أذى شفصي خطري تكون العقوبة 
 السجن مدة ال تزيد على مثاين سنوات  ".

ح عقوبتها بني مثان وعشر سنوات حبسب نوع أتخذ اجلرمية اتمقررة هبذا النص وص  اجلناية, وترتاو 
عن فعل اإلجهاض " موت اتمرأة احلامل " فأن العقوبة  ة اتمرتتبة عنه, ففي حالة أن ينجمالفعل والنتيج

تصل إىل عشر سنوات, إما إذا جنم عن فعل اإلجهاض حدوث أذى شفصي خطري فتكون العقوبة 
اين عن هذه اجلرائم مفرتضة أي أنه سواء توقع موت تمدة تصل إىل مثان سنوات, وتعترب مسئولية اجل

 اتمرأة احلامل, أو إيذاؤها بشكل شفصي خطري جراء اإلجهاض أو أنه مل يتوقع ذلك.
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ويستوي بعد ذلك أن متوت اتمرأة احلامل واجلنني معًا وهو يف بطنها, أو أنه خيرج يف وضع غري قابل 
اخلطري هو ما قررته النصوص القانونية  يء الشفصللحياة أي " حبيث ال يعيش ", ومن صور اإليذا

عن فعل اإلجهاض إفقاد اتمرأة القدرة  ينتجن عقوابت كأ (382اتمنظمة جلرائم اإليذاء اخلطري اتمادة )
 1فقرة  381أو إصابتها مبرض ال يرجى الشفاء منه " مادة  ", 3فقرة  381على التناسل " مادة 

".(32) 
 احلامل برضاها:اثنياً: حاالت إسقاط 

 اإلسقاط إىل نوعني مها:من تتعدد اجلرمية يف هذا النوع 
 جنحة وهي الصورة البسيطة للجرمية. -1
 جناية وهي الصورة اتمشددة للجرمية. -2
 جنحة إسقاط احلامل برضاها: -1

( عقوابت على أن " كل من تسبب يف إسقاط حامل برضاها يعاقب ابحلبس مدة 391نصت اتمادة )
 قل عن ستة أشهر. وتطبق العقوبة ذاهتا على اتمرأة اليت رضيت إبسقاط جنينها ".ال ت

( عقوابت على أن " تعاقب احلامل اليت تسبب إسقاط محلها بنفسها ابحلبس 392)كما نصت اتمادة 
 مدة ال تقل عن ستة أشهر ".

أبن ترضى احلامل  فاجلرمية يف هاتني احلالتني أتخذ وص  اجلنحة, ورحكمها عامل أو عنصر الرضا
إبسقاط محلها من قبل الغري, أو أن تقوم هي بنفسها بفعل اإلسقاط والعقوبة اتمقررة هي واحدة 
لكليهما وهي احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر يف حدها األدىن, أما حدمها األعلى فيصل إىل ثالث 

ابت اليت حددت احلد األقصى ( عقو 22سنوات وذلك وفقاً للقواعد العامة اتمقررة مبوجب نص اتمادة )
احلبس هي وضع احملكوم عليه يف أحد السجون اتمركزية أو  قوبة اجلنحة فنصت على أن " عقوبةلع

احمللية )مؤسسات اإلصالح والتأهيل ( اتمدة احملكوم هبا عليه, وال جيوز أن تقل هذه اتمدة أبي حال من 
على ثالث سنوات إال يف األحوال اخلاصة  األحوال عن أربع وعشرين ساعة, كما ال جيوز أن تزيد

 .اتمنصوص عليها قانوانً "
ويطلق بعض الفقهاء على حالة إسقاط اتمرأة لنفسها " ابإلجهاض اإلجيايب ", وتكون اتمرأة يف هذه 

( ولعل احلكمة يف ختفي  العقوبة وجعل اجلرمية 32الصورة هي الفاعل األصلي, واجلنني جمنيًا عليه )
ل اإلسقاط مل يشكل إعتداء على حق األمومة إبعتبار أن اتمرأة احلامل هي اليت قامت جنحة ألن فع
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إبسقاط نفسها, أو أهنا قد مسحت للغري إبقرتاف فعل اإلسقاط, فهما حالتان لصورة واحدة رحكمها 
 عنصر الرضا الذي يؤثر يف العقوبة.

 جناية إسقاط احلامل برضاها. -2 
موت  391على أنه " وإذا نتج عن الفعل اتمنصوص عليه يف اتمادة (  2فقرة  393نصت اتمادة ) 

اتمرأة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات, وإذا نتج عنه أذى شفصي جسيم أو 
 خطري تكون العقوبة السجن من سنة إىل سمس سنني ".

د كان سلبيًا كوهنا مل ويطلق على هذا النوع من اإلسقاط " ابإلجهاض السليب " ألن دور اتمرأة ق
تعارض يف الوسيلة اتمستعملة وهي على علم ابلقصد منها, وال عربة هنا مبن أشار أو أوعز بفكرة 
اإلجهاض هل هي األم احلامل أم الغري, ويعترب كل من احلامل والغري فاعاًل أصلياً يف اجلرمية, وعادة ما 

ن عن , فمن غري اتمتصور أن تقبل احلامل بوسائل غري مادية أي بدو يتم هذا النوع من اإلجهاض 
 (33) .اختياريمبمارسة العن  جتاهها كالضرب, أو الدفع بقوة فهو إجهاض 

 اثلثاً: الظروف املشددة واملخففة اجلرمية اإلجهاض:
يف تشديد العقوبة هناك نوعان من الظروف اليت قد تصاحب ارتكاب جرمية اإلجهاض وهي ذات أثر 

ا أن تتعلق بصفة خاصة تتوافر يف مرتكب فعل اإلجهاض كأن يكون من مزاويل أو ختفيفها وهي إم
اتمهن الطبية فتشدد بناء على هذه الصفة العقوبة, أو أن يرتكب فعل اإلجهاض صيانة للعرض اما 

 يقتضي ختفي  العقوبة.
 صفة الفاعل كظرف مشدد: -1

 390اجلناايت اتمنصوص عليها يف اتمادة ( عقوابت على أن " إذا ارتكب إحدى 395نصت اتمادة )
يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة مبقدار ال جياوز النص . ويف حالة  اً شفص 393و  1فقرة  391و 

 ".ليهالعود رحرم الفاعل من مزاولة اتمهنة الطبية مدة تساوي مدة العقوبة احملكوم هبا ع
مهنة طبية  جرمية اإلجهاض وهي " مزاولة سة اعتدت هذه اتمادة بتوافر صفة ذات طبيعة خاصة يف امار 

", وتزاد بناء على كحقق هذه الصفة يف الفاعل العقوبة مبقدار ال جياوز النص  أي السجن مبا ال جياوز 
( وهي حالة التسبب يف 390تسع سنوات وذلك إذا كانت اجلناية هي اتمنصوص عليها يف اتمادة )

عن تسعة أشهر إذا  لال تقال جياوز مدة  وبة هي احلبس مباقإسقاط احلامل دون رضاها, كما تكون الع
(وهي حالة التسبب يف إسقاط احلامل 391/1ارتكبت اجلرمية وفقًا تما هو منصوص عليها ابتمادة )
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برضاها, وهذا هو احلد األدىن للعقوبة, أما حدها األقصى فهو ثالث سنوات وفقًا تما تقرره اتمادة 
السجن مدة ال تزيد عن سمسة عشر سنة إذا ارتكبت اجلرمية وفقاً تما هو  وتكون العقوبة (عقوابت22)

( وذلك إذا نتج عن الفعل موت اتمرأة احلامل, أما إذا نتج عنه أذى 393منصوص عليه ابتمادة )
 عشرة سنة.  لعقوبة السجن مدة ال تزيد عن إثنيتشفصي خطري فتكون ا

" وهي حالة إسقاط اتمرأة برضاها " فإن العقوبة  391أما إذا نتج عن الفعل اتمنصوص عليه يف اتمادة 
سنوات, وإذا تكون يف حق من يزاول مهنة طبية " إذا ماتت اتمرأة " هي السجن مدة ال تزيد عن عشر 

ات نتج عنه أذى شفصي جسيم أو خطري تكون العقوبة السجن من سنة ونص  إىل سبعة سنو 
أن من يزاول  ونص  وتبدو احلكمة واضحة وجلية من وراء تشديد العقوبة يف احلاالت السابقة ابعتبار

هولة ويسر, والقدرة من ارتكاب جرمية اإلجهاض بكل س اتمهنة الطبية ميتلك من اخلربة والدراية ما ميكنه
اما جيعل اتمهنة الطبية خترج عن ا يشجع الغري لاللتجاء إليهم وهو الكافية على طمس معامل اجلرمية ام

طابعها اإلنساين اتمتمثل يف تقدمي اتمساعدة واخلربة الطبية وفقًا تما يقرره القانون وأصول اتمهنة وثوابتها, 
 وليس بغرض اتمتاجرة وكسب الربح مبفالفة مستوجبات اتمهنة ومقتضياهتا.

يها اتمهن اتمهنة الطبية, ومل يض  إل اتمهنة فيمن يزاول يعاب على هذه النص أنه قد حصرولكن اما 
كنهم اخلربة والدراية يف رضني, فمن ميارسون هذه اتمهن قد متكالصيادلة, والقابالت, واتمم  اتمرتبطة هبا
ن أن يقرتفها األطباء أو اجلراحني, كفصص من ارتكاب جرمية اإلجهاض بذات الكيفية اليت ميجمال الت

اليت قد تؤدي بعض أنواع األدوية والعقاقري الطبية  اخلربة يف صرفوخاصة فيما يتعلق ابلصيادلة فلهم 
لإلجهاض, أو حىت جمرد تسهيله, وال ميكن أيضاً إغفال دور القابالت الاليت ميارسن مهنة القبالة كحت 
إشراف أطباء النساء والتوليد اما يكسبهن خربة عملية قد يتم استغالهلا سلبًا إلرتكاب جرمية 

ننا قد جند واقعيًا أن متابعة مراحل احلمل قد يتم إبشراف القابالت, وهذا النظام قد اإلجهاض, بل أ
ات و العيادات لتففي  أعباء اتمتابعة الدورية للحمل على األطباء, اما ييكون متبعًا يف بعض اتمستشف

أو  يستوجب عدم تفويضهن هبذه اتمهام إال كحت رقابة صارمة, وعدم السماح هلن بصرف أية أدوية
 النصح هبا.

وابلنظر للقوانني العربية اتمقارنة جند أن بعضها مل كحصر مزاولة اتمهنة ابألطباء بل أضافت إليهم 
( 263اجلراحني, والصيادلة, والقابالت وهو مسلك حسن ومؤيد. ويف هذا السياق نصت اتمادة )

كم عليه ابلسجن , أو قابلة رحو جراحاً, أو صيدلياً عقوابت مصري على أنه " إذا كان اتمسقط طبيباً, أ
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( عقوابت أردين على أنه " إذا كان مرتكب اجلرائم اتمنصوص عليها يف هذا 325د, ونصت اتمادة )اتمؤب
الفصل ) وهي جرائم اإلجهاض ( طبيباً, أو جراحاً, أو صيدلياً, أو قابلة يزاد على العقوبة اتمعنية مقدار 

 ثلثها ".
م اإلجهاض جعلت بعض القوانني دورًا وقائيًا للنصوص, فقد عاقب ويف إطار احلد من تنامي جرائ

"على جمرد الرتويج والنشر 532-525قانون العقوابت السوري يف اتمواد اتمنظمة لإلجهاض وهي من "
 10/07/1939كما نص القانون اتمغريب اتمؤرخ يف ,(34)لوسائل اإلجهاض والسعي لتيسري استعماهلا

لألطباء,  452, 450تشديد عقوبة جرمية اإلجهاض, وتعرض يف الفصلني على  450م يف الفصل 
عاية له, أو والصيادلة واتممرضني ومن يف حكمهم الذين يرشدون إىل وسائل اإلجهاض ابخلطب والد

ميثل وعيًا وإدراكًا لتأثري هذه وهو اما  .(35)بتقدمي وتوزيع الكتب أو اتمطبوعات أو الشعارات أو الصور
جرائم اإلجهاض وينبغي على  خالهلا الرتكاب لى ذهن اتمتلقي, فقد جيد سبياًل سهاًل منالوسائل ع

القانون اللييب األخذ بذات مسلك القانون السوري حىت يتم إكمال دور النصوص القانونية يف مكافحة 
 اجلرمية واحلد منها يف أن واحد.

شراح قانون العقوابت اللييب إىل وجوب ويف إطار إرتباط اتمهنة اخلاصة جبرائم اإلجهاض يذهب بعض 
مزاولة اتمهنة الطبية فعليًا امن يرتكب جرمية اإلجهاض, وعدم اإلكتفاء مبجرد احلصول على الشهادة 

أو منح الرتخيص مبزاولتها دون كحقق ذلك فعلياً, ابعتبار  ة يف جمال التفصص الطيب, أو اإلذنالعلمي
أهيل ا يعين التام (35) رد بصياغة " شفص يزاول مهنة طبية "( عقوابت لييب قد و 395أن نص اتمادة )

أو الرتخيص ابتمزاولة الفعلية, خاصة وأن ذات النص قد قرر احلرمان من  يف جمال اتمهنة, وصدور اإلذن
مزاولة اتمهنة مدة تساوي مدة العقوبة احملكوم هبا وهو اما يدل على أن هذا الشفص يزاول فعلياً مهنته 

ة نظر فقهية صائبة ومعتربة, ه مؤهل فيها بشهادة علمية كان قد كحصل عليها, وهي وجهال جمرد أن
هبا يف جمال تعزيز الغاية أو احلكمة من وراء إعتداد هذا النص ابلصفة اخلاصة ابجلاين وجعلها   ويؤخذ

 كأساس لتشديد العقوبة.
 لعرض كظرف خمفف:اإلجهاض صيانة ل -2

أن " إذا ارتكب فعل من األفعال اتمنصوص عليها يف اتمواد اتمتقدمة ( عقوابت على 394تنص اتمادة )
 صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرابه تفرض العقوابت اتمبينة فيها مع ختفيضها مبقدار النص  ".
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ترتبط علة التففي  يف العقوبة مبوجب هذا النص مبعتقدات اجملتمع ومورواثته اليت تضع العرض 
 ه من أفعال إجرامية وحمرمة شرعاً.تم الذود عنه ومحايته من كل ما ميسمية كحوالشرف يف مكانة سا

ومن هنا فقد قضى هذا النص بتففي  العقوبة جلرائم اإلجهاض بكافة حاالهتا اتمنصوص عليها يف 
لدى الفاعل أو أحد ذوي قرابه, وختفض  عقوابت مىت ما توفرت صفة القرىب393إىل  390اتمواد من 
 دار النص .العقوبة مبق

بة ومل ايف الصياغة كونه مل رحدد درجات القر ونرى أن هنا النص يتسم بنوع من العمومية, أو عدم الدقة 
اً أو أنثى " الزوج أو غريه يرتبها أيضاً, كما أنه مل يشر إىل جنس الفاعل, فيستوي أن يكون الفاعل ذكر 

ل حفظًا العرض اليت خولت حق حفظ ( عقوابت اخلاصة ابلقت375ما هو مقرر بنص اتمادة ) خبالف
العرض للزوج دون الزوجة وهو عيب صياغة ابلنص أيضًا وحمل انتقاد فقهي, فهل يثلم عرض الزوج 

يف اللغة  الزوج ""  لفظ الزوج دون الزوجة ألن لفظ( 375دون الزوجة ؟ فحبذا لو ورد بنص اتمادة )
 العربية يشملهما معاً.

( عقوابت هو صيانة العرض, 394ض أو ابعثه مبوجب نص اتمادة )وال بد أن يكون دافع اإلجها
من مسئولياته  من اتمرأة احلامل, أو للتفلص من اجلنني وإسقاطه خوفاً  كاالنتقاموليس ألي دافع أخر  

 (37) .اتمادية والرتبوية
بتوقيتها هل هو يف بداية احلمل أم يف  مية أثناء مرحلة احلمل دون اعتدادويشرتط أيضًا أن تقع اجلر 

مراحله اتمتأخرة ولكن ليس بعده ألن ذلك يدخلها يف نطاق جرمية أخرى هي قتل الوليد صيانة للعرض 
( عقوابت, فمن أركان هذه اجلرمية " أن يرتكب القتل أثناء الوضع أو 373اتمقررة مبوجب نص اتمادة )

ليكتسب فيها الوليد فصال عن األم " مبرحلة اإلن فقهًا " يعرب عنه إثر الوالدة مباشرة ", وهو ما
فصل عن أمه مستكناً مل ين شفصيته القانونية اتمستقلة, أما يف جرمية اإلجهاض فإن اجلنني ال يزال محالً 

 بعد, ومل يكتسب الشفصية القانونية.
قد مث بناء على عالقة وهناك شرط أخري  لالستفادة من العذر اتمقرر هبذه اتمادة هو أن يكون احلمل 

 غري شرعية, فهو مثرة خطيئة ويتم اقرتاف فعل اإلجهاض صيانة للعرض من جراء هذه اخلطيئة.
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 املبحث الثالث
 ة والتخلص منهاييضات امللقحمصري الب

 وحالة إسقاط اجلنني املشوه خلقياً 
 املطلب األول

 يضات امللقحة والتخلص منهايمصري الب
ورد يف البيان اخلتامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية اخلامسة اتمنعقدة  الشأن مانسوق يف هذا 

ربيع األول  26-23ابلتعاون بني جممع الفقه اإلسالمي, واتمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية الصادر يف 
ة تمناقشة و م ابلكويت, وقد خصصت حماور هذه الند 1989وبر تأك 26-23هـ اتموافق 1410
سة عدة مواضيع حول " اإلسالم واتمشكالت الطبية اتمعاصرة " وقد توصلت هذه الندوة إىل عدة ودرا

ضات اتملقحة الزائدة عن احلاجة, مث حالة إسقاط اجلنني يخيص مصري البي توصيات نعرض منها أواًل ما
 اتمشوه خلقياً إلرتباطهما مبوضوع البحث.

 قة الزائدة عن احلاجة:البويضات امللح -
دهتا اتمنظمة لرابعة عشرة اتمتفذتني يف الندوة الثالثة اليت عقني الثالثة عشرة واتية للتوصو ضت الندعر 

-18هـ اتموافق 1407شعبان  23-20اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت يف الفرتة من 
 م ونصها. 21/4/1987

 ضات امللحقة ":ي" مصري البي
ضات اتملقحة " هو أن ال يكون هناك فائض منها, وذلك يإن الوضع األمثل يف موضوع " مصري البي -

رحفظ ضات غري ملقحة مع إجياد األسلوب الذي يأبن يستمر العلماء يف أحباثهم قصد اإلحتفاظ ابلبي
 فيما بعد. ح السوييلقهلا القدرة على الت

 تج إىلذلك مل رح يسبب فائضاً, فإذا روعيض العلماء للتلقيح إال العدد الذي ال وتوصى الندوة أال يعر 
 ضات اتملقحة الزائدة.يالبحث يف مصري البي

ة ليس هلا حرمة شرعية من أي نوع, وال أحرتام حقيضات اتملأما إذا حصل فائض فرتى األكثرية أن البي
 وأنه لذلك ال ميتنع إعدامها أبي وسيلة.هلا قبل أن تنغرس يف جدار الرحم 
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اتملقحة هي أول أدوار اإلنسان الذي كرمه هللا تعاىل, وفيما بني إعدامها  ضةيويرى البعض أن هذه البي
ار األخري أخفها حرمة ا للموت الطبيعي. يبدو أن االختيأو استعماهلا يف البحث العلمي أو تركها لشأهن

 على احلياة. إذ ليس فيه عدوان إجيايب
من كحرمي إستفدام  اب يف ضوء اإلسالم (واتفق الرأى على أتكيد التوصية اخلامسة يف ) ندوة اإلجن -
ضة اتملقحة من إمرأة أخرى, وأنه البد من إختاذ االحتياطات الكفيلة ابحليلولة دون استعمال يالبي
بشأن يضة اتملقحة يف محل غري مشروع, وكذلك أتكيد التوصية الرابعة من ندوة اإلجناب أيضًا يالب

وتوصى  فطرة هللا أو استغالل العلم للشر والفساد والتفريب,التجارب اليت يراد هبا تغيري التحذير من 
 ة لذلك.يعالندوة بوضع الضوابط الشر 

 ني وأضافت إليهما ما يلي:تيوقد أقرت الندوة هاتني التوص
ضات ي)أ( ابإلشارة إىل ما جاء يف صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع األمثل  تفادي وجود بي

يضات غري ملقحة للسحب منها, أحاطت الندوة علمًا أبن يعلى حفظ البملقحة زائدة ابالعتماد 
 ذلك أصبح امكناً تقنياً وأخذت به بعض البالد األوروبية )أتمانيا(.

يف ضات اتملقحة قبل انغراسها يه البعض( من جواز إعدام البي)ب( على رأي األكثرية )الذي خالف
العلمية اتمشروعة عليها, واعرتاض البعض على ذلك الرحم أبي وسيلة, ال مانع من إجراء التجارب 

 متاماً.
 وتوصى الندوة بتكوين جلنة لتحديد ضوابط اتمشروعية.

 استخدام األجنة مصدراً لزراعة األعضاء والتجارب عليها:
ترى الندوة أنه ال جيوز استفدام األجنة مصدرًا لألعضاء اتمطلوب زرعها يف إنسان أخر إال بضوابط 

 وافرها حسب احلاالت التالية:البد من ت
ال جيوز إحداث إجهاض من أجل استفدام اجلنني لزرع أعضائه يف إنسان أخر, بل يقتصر على  -

 ر الشرعي.اإلجهاض التلقائي أو اإلجهاض للعذ
إذا كان اجلنني قاباًل الستمرار احلياة فينبغي أن يتجه العالج الطيب إىل استبقاء حياته واحملافظة  -

 ال إىل استثماره لزراعة األعضاء.عليها, 
 عمليات زرع األعضاء لألغراض التجارية على اإلطالق.ال جيوز أن ختضع  -
 ة موثوقة.األمور إىل هيئة معترب ألبد أن يسند اإلشراف على هذه  -
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 (38) ويف كافة األحوال جيب احرتام جسم اإلنسان وتكرميه.
اسلية فقد ورد تمخ واجلهاز العصيب واألعضاء التنوزراعة خالاي اأما فيما يتعلق بزراعة أعضاء اإلنسان, 

يف البند )رابعاً( من قرار جممع الفقه اإلسالمي, الدورة السادسة تمؤمتر جممع الفقه اإلسالمي اتمنعقد 
م, وهو منشور ابلعدد السادس من جملة جممع الفقه اإلسالمي, اجلزء 1990-هـ  1410جبدة عام 
 .2150الثالث, ص

 واجلهاز العصيب:( زراعة خالاي املخ, 56/5/6رابعاً: قرار رقم )
 احلمد هلل رب العاتمني, والصالة والسالم على سيدان حممد خامت النبيني وعلى أله وصحبه"." 

 7إن جملس جممع الفقه اإلسالمي اتمنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اتمملكة العربية السعودية من 
 م. 1990أذار ) مارس(  20-14هـ اتموافق  1410شعبان 23إىل 

بعد اطالعه على األحباث والتوصيات اتمتعلقة هبذا اتموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية 
-23هـ اتموافق  1410ربيع األول  26إىل  23الطبية السادسة اتمنعقدة يف الكويت من 

 نظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.م ابلتعاون بني هذا اجملمع وبني اتم 26/10/1990
مخ إنسان إيل إنسان أخر,  نقل ويف ضوء ما انتهت إليه الندوة اتمشار إليها من أنه ال يقصد من ذلك

وإمنا الفرض من هذه الزراعة عالج قصور خالاي معنية يف اتمخ من إفراز مادهتا الكيميائية, أو اهلرمونية 
ثيلة من مصدر أخر, أو عالج فجوة يف اجلهاز العصيب نتيجة السوي فتودع يف موطنها خالاي مابلقدر 

 بعض اإلصاابت.
 قرر:
إذا كان اتمصدر للحصول على األنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه مزية القبول  -1

 اتمناعي, ألن اخلالاي من اجلسم نفسه, فال أبس من ذلك شرعاً.
فال مانع من هذه الطريقة إن أمكن جناحها, ومل  إذا كان اتمصدر هو أخذها من جنني حيواين, -2

األطباء أن هذه الطريقة جنحت بني فصائل خمتلفة من يرتتب على ذلك حماذير شرعية, وقد ذكر 
 احليوان, ومن اتمأمول جناحها ابختاذ االحتياطات الطبية الالزمة لتفادي الرفض اتمناعي.

حية من مخ جنني ابكر )يف األسبوع العاشر إذا كان اتمصدر للحصول على األنسجة هو خالاي  -3
 أو احلادي عشر( فيفتل  احلكم على النحو التايل:
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الطريقة األوىل: أخذها مباشرة من اجلنني اإلنساين يف بطن أمه, بفتح الرحم جراحياً, وتستتبع هذه  -أ
رم ذلك شرعاً, إال إذا كان بعد إجهاض طبيعي من خمه, ورح ذ اخلالايمبجرد أخ الطريقة إماته  اجلنني

اليت سرتد يف غري متعمد, أو إجهاض مشروع إلنقاذ حياة األم وكحقق موت اجلنني,مع مراعاة الشروط 
 ( هلذه الدورة.6-8-59موضوع اإلستفادة من األجنة يف القرار رقم )

زراع خالاي اتمخ يف مزارع ياته ابستتمستقبل القريب يف طا الطريقة الثانية: وهي طريقة قد رحملها -ب
وال أبس يف ذلك شرعًا إذا كان اتمصدر للفالاي اتمستزرعة مشروعاً, ومت احلصول عليها منها, لإلفادة 

 انتهى القرار. (38) على الوجه اتمشروع.
 املطلب الثاين

 حالة إسقاط اجلنني املشوه خلقياً 
 إسقاط اجلنني املشوه خلقياً:اله وفيما يتعلق حب

هـ هبذا 1410وقد أصدر جملس اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة عام 
اخلصوص ) القرار الرابع بشأن إسقاط اجلنني اتمشوه خلقيًا (, يف العبارات التالية مالحظًا فيه إستناده 

 على قواعد فقه الضرورة:
 مبثله(ر ال يزال )الضر 
 لضرر األخ (....ابر األشد يزال )الضر 
 إسقاط اجلنني املشوه خلقيًا: -اثمناً 

 ويف قرار اجملمع بيان للمشكلة وتوضيح أمهية فقه الضرورة يف توجيه احلكم فيها:
" احلمد هلل وحده والصالة والسالم على ال نيب بعده سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى أله 

 ".وصحبه وسلم 
 أما بعد:

رابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة اتمنعقدة مبكة اتمكرمة لفإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي 
رجب  22م إىل يوم السبت 1990فرباير   10هـ اتموافق  1410رجب  15يف الفرتة من يوم السبت 

قشته من قبل هيئة اجمللس م قد نظر يف هذا اتموضوع وبعد منا1990فرباير  17هـ اتموافق 1410
 , ومن قبل أصحاب السعادة األطباء اتمفتصني الذين حضروا هلذا الغرض, قرر ابألكثرية ما يلي:ةاتموقر 
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يفيد أنه مشوه  التشفيص الطيبإذا كان احلمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا فال جيوز إسقاطه, ولو كان 
ء الثقات اتمفتصني أن بقاء احلمل فيه خطر مؤكد على ت بتقرير جلنة طبية من األطبابثاخللقة, إال إذا 

 حياة األم, فعندئذ جيوز إسقاطه, سواء كان مشوهاً, أم ال, دفعاً ألعظم الضررين.
قبل مرور مائة وعشرين يومًا على احلمل إذا ثبت, وأتكد بتقرير جلنة طبية من األطباء اتمفتصني 

الوسائل اتمفتربية أن اجلنني مشوه تشويهًا خطريًا غري الثقات, وبناء على الفحوص الفنية ابألجهزة و 
وعلى أهله, فعندئذ جيوز  ن حياته سيئة, وأالماً عليهقابل للعالج, وأنه إذا بقي, وولد يف موعده ستكو 

إسقاطه بناء على طلب الوالدين, واجمللس إذ يقرر ذلك يوصى األطباء والوالدين بتقوى هللا والتثبت من 
 (40) هذا األمر.

 وهللا وىل التوفيق...".
 

 -تعليق: -
الحظ أن هذه الندوات الفقهية الطبية قد تناولت عدة موضوعات معاصرة غاية يف األمهية, وهي مثار ن

جدل ونقاش بني اتمهتمني هبذه اجملاالت, وهتم يف ذات الوقت كافة شرائح اجملتمع ألن منها ما ميس 
يالئها األمهية القصوى, القرارات بعني اإلعتبار وات, و نظام األسرة, لذلك ينبغي أخذ هذه التوصيا

ائل الطبية اتمستحدثة حىت ال ساتم يف القوانني ذات العالقة هبذه وخاصة فيما يتعلق ابلضوابط والشروط 
 الشرعي والقانوين. إطارهايتم استغالهلا خارج 

وتكون متفقة مع ما رحدده كما ينبغي تقنني هذه اتمسائل بنصوص قانونية كحدد شروطها وضوابطها, 
الشرع احلني  بشأهنا, ألهنا متس العالقات اإلنسانية, وقد يتم استغالل هذه التقنيات الطبية الرتكاب 
اجلرائم ويتم اإلعتداء على اجلنني وهو يف بطن أمه وقبل متام والدته حيًا لغرض استغالل أعضائه يف 

من احلمل كونه قد كان بناء على عالقة غري شرعية,  جمال زراعة األعضاء البشرية, أو إسقاطه للتفلص
 أو غري ذلك من األسباب اليت قد تستغل إلرتكاب مثل هذه اجلرائم احملرمة شرعاً وقانوانً. 

ونؤكد على وجوب أن تتفق األحكام القانونية مع األحكام الشرعية بشأن جرمية اإلجهاض وما يرتبط 
 من مسائل طبية.هبا 
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 اخلامتة
إليها, وتعزيزها بعدة توصيات ينبغي أن ميكن من خالل هذه اخلامتة إمجال أهم النتائج اليت مت التوصل 

 بعني االعتبار واألمهية. تؤخذ
  أواًل: النتائج:

كحديد مدلول  يها هبذه الدراسة هي اإلختالف البني واجللي يفالتوصل إلومن أهم النتائج اليت مت 
اط ومه يف اللغة يتجه إىل حاالت اإلسقالطب, والقانون, فقد وجدان أن مفهاللغة, و اإلجهاض بني 

و بوسيلة ا تدخل بفعل خارجي مادي كالضرب, أو استعمال العن , أاإلرادية أو التلقائية أي دومن
 ة سواء كانت إبعطاء أية عقاقري أو أدوية أو مواد كيميائية.يسداخلية أو معنوية أو نف

سقاط أو اإلجهاض التلقائي بسبب علة مرضية أو إصابة تتعرض هلا اتمرأة احلامل أو وقد رحدث اإل
تطال اجلنني ببطنها ورحدث أن ال تكتمل مراحل احلمل وميوت اجلنني ابلرحم ويسقط ميتًا أو أن 

لك على حالة الناقة اليت تلقي محلها أي جتهضه لعدم اكتماله فهي بذجتهضه اتمرأة, وهو يف اللغة قياس 
 جمهض.

سقوط اجلنني خالل مراحل احلمل, أو طرد  ول اإلجهاض من الناحية الطبية يعينوقد جدان أن مدل
 22قبل متحصالت الرحم خالل مدة معينة, وهي يف الغالب ووفقاً للتعري  الطيب احلديث لإلجهاض 

يوان اتمنوي, وأن ة تلقيح البويضة ابحلأسبوعًا من حلظ 20أسبوعًا من أخر حيضة حاضتها اتمرأة, أو 
أغلب حاالت اإلجهاض الطيب كحدث خالل الثالثة أشهر األوىل من احلمل عندما يقذف الرحم 
حمتوايته مبا فيها اجلنني وأغشيته, وغالباً ما يكون حماطاً ابلدم, أما إذا حدث اإلجهاض يف الشهر الرابع 

 عه اتمشيمة. فإنه يشبه الوالدة إذ تنفجر األغشية أوالً وينزل احلمل وتتب
من الرحم قبل موعد الوالدة  عمداً  أما اإلجهاض من الناحية القانونية فيعين إسقاط اجلنني أو إخراجه

أو قتله عمداً  رج يف وضع يكون معه غري قابل للحياةية وسيلة مادية, أو معنوية حبيث خيالطبيعي أب
 قهية لإلجهاض.يفات فر , وهذا التعري  هو إجتهاد منا بعد تقصي عدة تعابلرحم

 وابستعراض النصوص القانونية اتمنظمة جلرمية اإلجهاض وجدان أن هلذه اجلرمية ثالثة أركان رئيسية هي:
الركن اتمفرتض اتمتمثل يف )وجود احلمل(, والركن اتمادي اتمتمثل يف )حصول احلمل(, والركن اتمعنوي 

ا تقرره اض يعترب من اجلرائم العمدية حسبمالعلم واإلرادة, وأن اإلجه اتمتمثل يف القصد اجلنائي بعنصريه
 النصوص القانونية.
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ع برضاء اتمرأة احلامل, وقد تقع دون رضاها, كما قد تكون هي وتتعدد صور جرمية اإلجهاض فقد تق
تعدد ة طبية, وتبعًا ليزاول مهن الفاعل أو الغري, وقد تتحقق صفة خاصة ابلفاعل كأن يكون شفصاً 

جناية أم جنحة ليتحدد ا هننوع الفعل وصفة الفاعل تتعدد العقوابت وتتنوع, ويتحدد نوع اجلرمية كو 
للعرض  تبعاً لذلك نوع العقوبة ومقدارها, كما يؤخذ ابإلعتبار عند تقرير العقوبة حالة اإلجهاض صيانة

 ذوي قرابه. عل أو أحدمبقدار النص  يف حق الفاالعقوبة وخفضها  إذ يتم يف هذه احلالة ختفي 
األجنة الفائضة أو اجملمدة وهل  وقد وجدان أيضًا أن هناك مسألة مستحدثة وهي حكم التفلص من

عد التفلص منها إجهاضاً, وقمنا ابستعراض هذه اتمسألة يف ضوء توصية اجملمع الفقهي اإلسالمي, ي
 وهي واضحة وجلية حبد ذاهتا.

 :التوصياتاثنيا: 
 وصى هبا من خالل هذه الدراسة هي:اليت نمن أهم التوصيات 

ضرورة مراجعة النصوص القانونية اتمنظمة جلرمية اإلجهاض وإعادة صياغتها مبا يواكب التطورات يف  -1
قانون العقوابت  مع أحكامها الشرعية, حيث أن هذه النصوص منقولة عن يتوائمجمال العلوم الطبية,ومبا 

لقانون العقوابت  ابلنصوص القانونية,م, وينبغي تضمني األحكام الشرعية  1930سنة  اإليطايل الصادر
وإن كان يف بدايته أي قبل مرحلة نفخ الروح,  ملي مرحلة من مراحل احلأب اللييب حبيث ال جيوز اإلجهاض

 .الإبذن الباري اتمصور جل وعه يف بطن أمه حياة اجلنني واكتمال مراحل ختليق وذلك حفاظاً على
( 394واتمنصوص عليها مبوجب نص اتمادة ) وترتيبها بضرورة كحديد درجات القرىبنوصي أيضًا  -2

مثل يف خفض تعقوابت فهذا النص مل رحدد درجات القرابة ومل يرتبها تما يرتتب على ذلك من أاثر قانونية ت
 صيانة للعرض. مقدار العقوبة مبقدار النص  إذا أرتكبت جرمية اإلجهاض من قبل ذوي القرىب

نوصي أيضًا بعدم اقتصار الصفة اخلاصة ابلفاعل على من يزاول مهنة الطب فقط وهم األطباء أو  -3
يعرف ابتمهن اتمساعدة   اجلراحني وإمنا ينبغي أن يضاف إليهم من يزاولون اتمهن اتمرتبطة مبهنة الطب وهي ما

اليت متكنهم من  راية وقد تكون لديهم اخلربةًا ميلكون الدكالصيادلة, واتممرضني, والقابالت, فهم أيض
( عقوابت, ونقرتح إضافة هذه الفئات ابلنص 394ارتكاب جرمية اإلجهاض ومل يشملهم نص اتمادة )

, وقانون العقوابت (263أسوة بنهج بعض التشريعات العربية اتمقارنة مثل قانون العقوابت اتمصري, اتمادة )
 (.325األردين, اتمادة )

 سقناه من توصيات نرى أهنا ضرورية ونتمىن أن نراها واقعاً تشريعياً يف اتمستقبل.هذا ما 
 .وهللا من وراء القصد واهلادي إىل سواء السبيل
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