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 الكيان اجلسدي لإلنسان ادلستحداثت الطبية واحلماية القانونية حلرمة

 
    روسم عطية موسى. أ                                                             

 جامعة عمر ادلختار -كلية القانون                                                         
 : موضوع البحث

السيما الطبية شلا جعل الطب أكثر فاعلية وأكثر  شهد القرن العشرين تطورًا كبَتًا يف العلوم
 طموحاً عما كان عليو فيما مضى.

لتخليص ادلرضى من فلم يعد األطباء يقتصرون على استعمال طرق ووسائل عالجية تقليدية 
 معاانهتم, بل أهنم جلأوا إىل تقنيات حديثة يعجز العقل أحياانً عن استيعاهبا أو قبوذلا.

فبظهور ما مسي ابذلندسة الوراثية واالستنساخ وزراعة األعضاء والتلقيح الصناعي وعمليات 
دىشة, غالبًا ما تكون  تغيَت اجلنس وغَتىا من االكتشافات العلمية ادلتالحقة, تقف البشرية اليوم يف

مشحونة ابنبهار ذبسده اآلمال ادلعلقة على ىذه االكتشافات, اليت يرجى من ورائها اثبات سبيز االنسان 
على سائر ادلخلوقات وإبراز قدرتو الفائقة يف ربدي العقبات اليت ربول دون ربكمو يف احمليط الذي 

 يعيش فيو.
ؽلكن تعريف ادلستحداثت الطبية بكوهنا كل واحلديث من األعمال ىو جديدىا, ومن ىنا 

عمل طيب أو طريقة عالجية توصل إليها علم الطب يف السنوات األخَتة ومل تشمل األعمال الطبية 
 : التقليدية, وبذلك فإن ربديد ادلقصود ابدلستحداثت الطبية يكون ابلرجوع دلعيارين متكاملُت

 ور ىذه االعمال منذ مدة زمنية قصَتة نسبياً.فهو معيار زمٍت, ابعتبار ظه: ادلعيار األول  
فيتعلق بطبيعة ىذه ادلستحداثت,اليت خرجت ابلعمل الطيب عن اطاره : وأما ادلعيار الثاين

 التقليدي متجاوزة أحياانً الصبغة العالجية البحتة.
 : أمهية البحث

عديد من قدمت ادلستحداثت الطبية خدمات جليلة لإلنسانية وساعلت يف القضاء على ال
األمراض ويف ربسُت ادلستوى العام للصحة واحملافظة على وجود اإلنسان واستمراره, فجعلت من الذي  

 كان ضرابً من ضروب اخليال واقعاً ملموساً.



 السادس   ادلستحداثت الطبية واحلماية القانونية حلرمة الكيان اجلسدي لإلنسان العدد – جملة البحوث األكادميية

- 355 - 

 

لكن ىذه التطورات اليت شهدهتا العلوم الطبية, ولئن حققت نتائج ابىرة, فإهنا ضبلت معها  
اضلرافات خطَتة يف بعض جوانبها, ووضعت االنسانية يف موقف حرج, دلا ذلا من مساس مباشر 
ابلنواحي االخالقية السائدة يف سلتلف اجملتمعات, ذلك أن سائر البشرية تتميز بطابعها االجتماعي 
ادلنظم وادلؤسس على صبلة من الضوابط وادلبادئ األخالقية ادلألوفة اليت تعد أمراً مقدساً, مرتبطًا بوجود 
اإلنسان, وقد أصبحت ىذه القيم وادلبادئ يف مأزق ذباه بروز ادلستحداثت الطبية, حبيث أاثر التقدم 

بُت الطب والقانون,ورتب  العلمي يف رلال الطب عدة تساؤالت, وأفرز عدة مشاكل يف نطاق العالقة
العلماء ",خاصة أمام ذبرد بعض األطباء و سلاطر كبَتة ووضعت اجملتمع االنساين بُت "ادلطرقة و السندان

 من القيم والضوابط األخالقية اليت عرفت هبا مهنة الطب وابتعادىم هبا عن غاايهتا النبيلة.
يصبح الطب أداة تدمَت؟بل ما  كل ىذه ادلخاوف أبرزت أعلية دراسة ىذا ادلوضوع فكيف  

   فائدة تقدم طيب قد غلعل من االنسان مادة, شيئا خال من الروح؟
إن أعلية موضوع ادلستحداثت الطبية واحلماية القانونية جلسم االنسان تستمد أساسها, على    

لإلنسان ادلستوى النظري, شلا توصل إليو الطب يف تطوره من نتائج ىامة تتعلق ابحلقوق األساسية 
وتؤثر على حياة األفراد بدرجة أوىل, وعلى ادلنظومة القانونية بدرجة اثنية,وذلك بقطع النظر عما ربملو 
ادلستحداثت الطبية يف طياهتا من إغلابيات وسلبيات, قد يستفاد من بعض جوانبو وقد تشكل خطورة 

 على كينونة البشر يف جوانب أخرى.
فتكمن يف استنباط مفاىيم قانونية جديدة وإرساء طرق : أما األعلية العملية للموضوع  

 حديثة تسمح بتأطَت ىذه األعمال الطبية ادلستحدثة, شلا يثري التشريعات يف عديد بلدان العامل.
 : نطاق البحث  

نظرًا لتعدد ادلستحداثت الطبية فإنو سيقع التطرق إىل أعلها, ولعل يف مقدمة ىذه األعمال 
 على أحكامها القانونية أخذ األعضاء البشرية وزراعتها, التلقيح الصناعي,اليت تستدعي التعرف 

 االستنساخ البشري, وعمليات تغيَت اجلنس.
 : إشكالية البحث 
مع كل اكتشاف جديد تزداد احلَتة و تكثر التساؤالت حول دور ادلشرعُت وردود أفعاذلم إزاء  

على مواجهة ادلستحداثت اليت تشهد نسقاً متسارعاً؟  فهل القوانُت ادلوجودة قادرة: ادلستحداثت الطبية
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أم ىل ابت لزامًا على القانون أن يلهث وراءىا ليسايرىا ويواكبها؟ وكيف ؽلكن أن يوفق القانون بُت 
 ضباية االنسان من سلاطر ادلستحداثت الطبية, دون حرمان اجملتمع من ادلنافع وادلزااي اليت تقدمها؟ 

 : منهج البحث
 : وفقاً للخطة التالية يف دراستنا للموضوع ادلنهج التحليلي الوصفيسنتبع  

 شروط شلارسة ادلستحداثت الطبية.: ادلبحث األول
 الشروط العامة.: ادلطلب األول

 واجب اإلعالم.: الفرع األول
 الرضاء.: الفرع الثاين

 الشروط اخلاصة.: ادلطلب الثاين
 ابلتلقيح الصناعي.الشروط القانونية اخلاصة : الفرع األول
 الشروط القانونية اخلاصة أبخذ األعضاء البشرية وزرعها.: الفرع الثاين

 .أزمة القانون أمام ادلستحداثت الطبية: ادلبحث الثاين
 نقص التأطَت القانوين لبعض ادلستحداثت الطبية.: ادلطلب األول

 سلاطر االستنساخ.: الفرع األول
 ون اللييب.االستنساخ والقان: الفرع الثاين

 غياب التأطَت القانوين لبعض ادلستحداثت الطبية " تغيَت اجلنس".: ادلطلب الثاين
 تعريف تغيَت اجلنس.: الفرع األول
 موقف الفقو من عمليات تغيَت اجلنس.: الفرع الثاين

 شروط ممارسة ادلستحداثت الطبية: ادلبحث األول
 : متهيد وتقسيم

التقليدي واحلديث مساسًا ابحلرمة اجلسدية لإلنسان وابلتايل تشكل األعمال الطبية بصنفيها 
, إال أن القانون أابحها لتحقيق مصلحة أعلى وىي ضمان صحة الفرد. وحىت يتسٌت التوفيق (1)بكرامتو

                                                 

احًتام الكرامة اإلنسانية يف اإلطار الواسع ادلعروف حبقوق اإلنسان, ويتحدث الفقهاء اليوم عن أجيال ثالثة  مفهوميندرج  -1
ىو : واجليل الثالثىو ادلتعلق ابحلقوق االجتماعية : واجليل الثاينىو ادلتعلق ابحلقوق السياسية : فاجليل األولحلقوق اإلنسان, 

ادلنصف الكشو, ضباية احلق يف الصورة, : ... دلزيد من التفاصيل حول ادلوضوع ينظر الم ويف البيئة ويف السالمادلتعلق ابحلق يف اإلع
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بُت ادلبدأ الذي يسمح للطبيب ابلتدخل يف جسم الفرد ومبدأ احلرمة اجلسدية , وحىت ال ؼلرج العمل 
الطيب عن ىدفو األصلي وىو احملافظة على احلياة, وضع القانون شروطاً وأحكاماً البد من توافرىا لكي 

واحلرمة اجلسدية من يصبح عمل الطبيب يف إطار الشرعية ويكون التنازل عن احلق يف ضباية الكرامة 
قبل ادلريض تنازاًل نسبياً.وبدراسة النصوص القانونية ادلتعلقة ابلعمل الطيب صلد أن ىناك شروطاً 
عامة)ادلطلب األول(, البد من توافرىا عند شلارسة كل عمل طيب,غَت أن خصوصية األعمال الطبية 

  )مطلب اثن(. ادلستحدثة اقتضت توافر شروط خاصة هبا
 الشروط العامة: ولادلطلب األ

من أىم الشروط ادلتعلقة ابألعمال الطبية عامة,وادلستحدثة منها على وجو اخلصوص   
الرضاء,الواجب توفره لدى الشخص الذي ستجرى عليو إحدى ىذه األعمال)فرع اثن(, إال أن ىذا 

اليت سيخضع ذلا الرضاء يفقد معناه إذا مل يسبقو إعالم الفرد بكل وضوح حبالتو وابألعمال الطبية 
 وابدلخاطر اليت تنجر عنها)فرع أول(.

 واجب اإلعالم: الفرع األول
يقع على عاتق الطبيب التزام إبعالم الشخص بطبيعة العمل الطيب الذي سيخضع لو   

 وآباثره وفاعليتو, إال أن اجلدل سبحور حول ىل ىذا االلتزام مطلق؟
 : زلتوى واجب اإلعالم: أوالً 

دف إىل حصول الطبيب على رضاء ادلريض كما يهدف إىل إضفاء ادلشروعية ىو التزام يه  
على تدخلو, ابعتبار أن األعمال الطبية تؤدي إىل ادلساس ابحلرمة اجلسدية لإلنسان ومل تقع إابحتها إال 
لنبل غايتها.إال أن واجب اإلعالم ال يعٍت التزام الطبيب بتقدمي تقرير أو ربليل طيب مفصل و مدقق 

األعمال اليت ينوي القيام هبا وإظلا يقتصر على إعطاء ادلريض معلومة صادقة وواضحة تًتجم  حول
 .(1)الوضعية احلقيقية

                                                                                                                         

, 2014, 9رللة حبوث ودراسات قانونية, تصدر عن صبعية احلقوقيُت بصفاقص, منشورات رلمع األطرش للكتاب ادلختص, ع
 . 248: ص
لعدم إمداد ادلريض مبعلومات كافية عن حالته وهل تعترب إمهال طيب أم اعتداء هناك اختالف كبري بني التكييف القانوين  -1

؟ ترى احملكمة األمريكية العليا أن نقص إمداد ادلعلومات للمريض ىو إعلال طيب وليس اعتداء على جسد على جسد ادلريض
 : ادلريض. لكن يكاد يكون ىناك شبو إصباع قانوين على أن االعتداء يشمل مايلي

 إقرار موافقة من ادلريض على إجراء تدخل جراحي زلدد, وغلري لو تدخل جراحي آخر سلتلف سباماً عما أقره ادلريض. أخذ -
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ويستند واجب اإلعالم, الواقع على عاتق الطبيب على مبدأ أساسي ىو ضباية سالمة   
االنسان البدنية وصيانة كرامتو واحًتام حريتو, إذ ال غلوز للطبيب ادلساس هبذه احلرمة إال بعد احلصول 

 .(1)على رضاء الشخص ادلعٍت ابآلمر
احلصول على رضاء حر ومستنَت ولئن كانت الغاية األساسية من وراء واجب اإلعالم ىي  

من طرف ادلريض فهناك من يرى أن ىذا االلتزام ال غلب أن يكون مطلقًا حىت ال يؤدي إىل نتائج 
  عكسية.

 : مدى إطالقية واجب اإلعالم: اثنياً 
ادلريض غالباً ما يكون  يرى بعض الفقهاء أن التزام الطبيب بواجب اإلعالم ليس مطلقاً,ألن  

جاىاًل ابدلسائل الطبية واألساليب العالجية اليت سيخضع ذلا,وىو أمر غلعلو غَت قادر على استيعاب 
الوضعية من الناحية الطبية الصرفة.وشلا ال شك فيو أن التزام الطبيب بواجب اإلعالم ؼلتلف من 

وعي االجتماعي والثقايف وكذلك احلالة شخص آلخر , ذلك أنو أيخذ بعُت االعتبار درجة التعلم وال
النفسية, فإعالم ادلريض بتفاصيل حالتو وادلضاعفات احملتملة قد يكون لو مردود عكسي ويؤثر على 
معنوايتو سلباً, شلا قد يدفعو إىل رفض اخلضوع للعمل الطيب.خاصة يف إطار ادلستحداثت الطبية اليت 

غلعل الطبيب غَت زليط احاطة كاملة جبميع جوانبها  مازال أغلبها يف طور النشأة والتجربة شلا
وحدودىا, وقد يصعب عليو إعالم ادلريض بصورة شاملة ودقيقة.لكن ىذا الرأي سبت معارضتو, على 
أساس أن التعلل بطبيعة األعمال الطبية ادلستحدثة ال ؽلكن قبولو, ابعتبار أن الكثَت من ىذه األعمال 

ىذا إضافة إىل خطورهتا على اإلنسان من الناحيتُت البدنية وادلعنوية, ال ينطوي على غاايت عالجية, 
لذلك فالبد أن يقع إعالم الشخص وتبصَته بشكل واضح ودقيق حىت يتمكن من ادلوازنة بُت النتائج 
ادلرتقبة وادلخاطر احملتملة, مث إن جهل الشخص أبصول وقواعد العمل الطيب, ال ؽلكن أن يربر من 

  .(2)قية االستغناء عن واجب اإلعالم ادلرتبط ارتباطاً وثيقاً برضاء ادلريضالناحية األخال
                                                                                                                         

 عدم ذكر الطبيب للمريض اإلعاقات ادلؤكد حدوثها من جراء تدخل جراحي غَت طارئ. -
 إجراء تدخل جراحي ذبرييب دون توضيح ذلك للمريض. -

 . 86: , ص2007مطبعة الوالء احلديثة, : طاء الطبية, )د.ط(,)د.م.ن(ىشام عبد احلميد فرج, األخ: ينظر
ادلكتب الوطٍت للبحث : (, طرابلس1مفتاح مصباح الغزايل, ادلسؤولية اجلنائية لألطباء عن التجارب الطبية و العلمية, )ط -1

 .172: , ص2005والتطوير, 
 .79: ىشام عبد احلميد فرج,مرجع سابق, ص -2
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 الرضاء: الفرع الثاين
إن االنسان ليس شخصاً قانونياً لو حقوق وعليو التزامات فحسب,وإظلا ىو فوق ذلك, فهو  

ية ادلسندة جسد و روح, جلسده حرمة ولصحتو وحياتو قدسية وذلك أثناء احلياة وبعد الوفاة.ىذه األعل
جلسد اإلنسان وما ذلا من أتثَت مباشر على كرامتو وعلى كيانو,جعلتو يتبوأ مكانة مرموقة يف القانون 

 .الذي أقر مبدأ أساسياً يكاد يكون مطلقاً وىو عدم انتهاك احلرمة اجلسدية
 وتربز أعلية الرضاء من خالل خصائصو, وما رتبو ادلشرع من شكلية عند تلقيو. 

 : خصائص الرضاء: أوال
, حبيث ال غلب أن يصدر رضاء 1يشًتط لصحة الرضاء أن يصدر عن إرادة حرة و متبصرة  

الشخص ربت أي نوع من الضغوطات اليت قد ذبربه على اخلضوع للعمل الطيب أو الرضاء بوسيلة 
ضبلو عالج معينة, وقد يتمثل ىذا الضغط يف جلوء الطبيب إىل الكذب على ادلريض هبدف تضليلو و 

على القبول بطريقة معينة للعالج, قد ال تستدعيها حالتو وإظلا يريدىا الطبيب ذلدف مادي أو 
 .(2)ذبرييب

ويتعُت التمييز بُت الكذب ادلؤثر على رضاء الشخص, والصادر عن سوء نية,وبُت ما ؽلكن   
ور وضعو الصحي.وإن  أن يلجأ إليو الطبيب من إخفاء لبعض احلقائق على ادلريض خوفاً من أتثره وتدى

كان رضاء الشخص ضرورايً يف األعمال الطبية ذات الغاية العالجية البحتة, فهو من ابب أوىل, شرط 
أساسي للقيام ابألعمال الطبية ادلستحدثة, اليت ال تنطوي ابلضرورة على صبغة عالجية.ىذا عالوة 

 ة منها.على أن الكثَت منها ػلكمو عنصر االحتمال خبصوص النتائج ادلرجو 
وأتكيداً منو على أعلية الرضاء احلر وادلتبصر, فقد تعرض ادلشرع اللييب إىل ىذا الشرط حيث   

" ػلظر على كل من : على أنو7855( لسنة 75رقم ) ( من قانون ادلسؤولية الطبية5نص يف ادلادة )
 ق منفعة لنفسو أو لغَته". ؽلارس أايً من ادلهن الطبية و ادلهن ادلرتبطة هبا استغالل حاجة ادلريض لتحقي

وأتسيسًا على ذلك فإنو ال غلوز شلارسة أي إكراه أو ضغط على الشخص اخلاضع للعمل   
 الطيب, كما أن الرضاء الصادر ربت أتثَت العائلة أو بضغط منها ال يعتد بو.

                                                 

 .16: , ص1992دار النهضة العربية, : حسُت صليدة, التزامات الطبيب يف العمل الطيب, )د.ط(, القاىرةعلي : ينظر -1
 .75: , ص1989(, )د.م.ن(, )د.ن(, 1دمحم عيد الغريب, التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان اجلسدي لإلنسان, )ط -2
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وأمام صعوبة التأكد شلا إذا كان الرضاء صادر ربت ضغط من أي جهة كانت,فقد دعا   
إىل ضرورة إخضاع ادلتربع أو اخلاضع لعمل أو ذبربة طبية لفحص نفسي, للتأكد من دوافعو  البعض

ومن صحة رضاه,علمًا وأنو ؽلكنو الًتاجع عن رضاه مىت شاء, دون أن ينتج عن ذلك الًتاجع أي 
 أثر,شلا يضمن احلرية ويكرس لقاعدة الرضاء ادلتواصل.

وكرامتو, من خالل اشًتاط الرضاء احلر وادلتبصر ومن ىنا يتضح تكريس ضباية حرمة اإلنسان  
للشخص اخلاضع للعمل الطيب عامة وللمستحداثت الطبية خاصة,فاخلطورة اليت تشكلها ىذه األخَتة 
على سالمة كيان اإلنسان وتكاملو اجلسدي وادلعنوي جعلت ادلشرع يفرض, يف نطاق شلارستها,شكلية 

 زلددة للتعبَت عن الرضاء.
 : يات التعبَت عن الرضاءشكل: اثنياً 

األصل أنو ال يشًتط يف رلال العمل الطيب التقليدي شكلية معينة للرضاء,فقد يتم التعبَت عنو  
أبي وسيلة كانت, إذ أن رضاء الشخص ابلعمل الطيب مفًتض, وقد يربر عدم ربرير اتفاق ابلعادة 

الف ذلك ابلنسبة للمستحداثت الطبية القائمة على الشعور بكرامة ادلهنة الطبية.إال أن األمر على خ
, إىل ضرورة أن يكون الرضاء الصادر من  1نظرًا لطابعها اخلاص,حيث يذىب جانب كبَت من الفقو

وأن يتم أمام شهود, وذلك ألن الرضاء ما ىو إال تعبَت  الشخص اخلاضع للعمل الطيب اثبتًا ابلكتابة
لعمل الطيب وال سبيل إىل كشفها و إظهارىا إىل عن اإلرادة الكامنة يف نفس الشخص الذي سيخضع ل

 حيز الوجود يف صورة مادية ملموسة إال ابلتعبَت عنها كتابة.
لذلك فقد أصبعت جل التشريعات على اشًتاط ضماانت شكلية إلثبات وجود رضاء صريح  

 وجدي صادر عن الشخص اخلاضع للعمل الطيب.وقد فضلت أغلب التشريعات, ومن بينها التشريع
اللييب, أن يتخذ رضاء الشخص شكاًل كتابياً يف خصوص أغلب األعمال الطبية ادلستحدثة, من ذلك 

" ال غلوز ادلساس جبسم اإلنسان : ( من قانون ادلسؤولية الطبية األنف ذكره 73ما نصت عليو ادلادة )
   أو نقل عضو منو مامل يكن ذلك دبوافقتو اخلطية وبعد التأكد من عدم حصول ضرر لو إن كان حيا 

...........". ومن ادلعلوم أنو ال يشًتط للكتابة صورة معينة تفرغ فيها, فقد تكون خبط اليد أو  أو

                                                 

؛ 85: , ص2000دار النهضة العربية, : بية, )د.ط(, القاىرةخالد ضبدي عبد الرضبن, التجارب الط: ينظر يف تفصيل ذلك -1
 .103: , ص1999دار النهضة العربية, : أضبد شوقي أبو خطوة, القانون اجلنائي و الطب احلديث, )د.ط(, القاىرة
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يف صبيع احلاالت, أن تكون الكتابة واضحة الداللة  مطبوعة أو مكتوبة على اآللة الكاتبة ولكن غلب,
 يف التعبَت عن موافقة الشخص.

كما أن ادلشرع اللييب مل يشًتط توافر شروط شكلية معينة يف ادلوافقة, كأن تتم مثال أمام جهة 
  كل ما اشًتطو ادلشرع ىو أن تكون ادلوافقة خطية..معينة أو أن تكون يف ورقة رمسية

 الشروط اخلاصة :ادلطلب الثاين
رغم اشًتاكها مع األعمال الطبية العادية يف صبلة من الشروط القانونية, فإن خصوصية  

ادلستحداثت الطبية,استوجبت وضع شروط خاصة هبا.ومن بُت األعمال الطبية ادلستحدثة اليت 
نية اخلاصة أبخذ سنتطرق إليها, الشروط القانونية اخلاصة ابلتلقيح الصناعي )فرع أول(, الشروط القانو 

 األعضاء البشرية وزرعها)فرع اثن(.
 الشروط القانونية اخلاصة ابلتلقيح الصناعي: الفرع األول

تدخلت عديد التشريعات لتنظيم التلقيح الصناعي معرفة ىذا األخَت بكونو يشمل كل   
أثر معادل ويؤدي إىل األعمال الطبية السريرية و البيولوجية داخل األنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر لو 

وضمااًن حلرمة الفرد وضباية دلكوانت شخصيتو, فقد 1اإلصلاب البشري خارج ادلسار الطبيعي لذلك.
حرصت التشريعات على أن ؽلارس التلقيح الصناعي يف كنف ضمان كرامة اإلنسان وصون حرمتو 

 إجرائية )اثنياً(. من خالل إخضاع تلك ادلمارسة إىل شروط جوىرية) أواًل(, وأخرى 2اجلسدية.
 
 

                                                 

رجل وادلرأة )وىذا يتم عن طريق االتصال اجلنسي بُت الإخصاابً أو تلقيحاً طبيعياً إما أن يكون : اإلخصاب أو التلقيح نوعان -1
النوع من االتصال قد يتحقق يف صورة شرعية حينما يكون بُت زوجُت. وقد يتحقق يف صورة غَت شرعية حينما يقع بُت غَت 

أي بطريق االتصال اجلنسي غَت ادلباشر بُت الرجل وادلرأة , وىو ما يسمى إخصاابً أو تلقيحاً غري طبيعي متزوجُت(. وإما أن يكون 
" عملية غَت طبيعية قوامها تلقيح بويضة ادلرأة ابلسائل ادلنوي للرجل : و اإلخصاب الصناعي.والذي يعرفو البعض أبنوابلتلقيح أ

طريق االتصال اجلنسي ادلباشر بُت الرجل وادلرأة  ق أنبوب, حبيث ال يتم اإلخصاب عنداخلياً عن طريق احلقن أو خارجياً عن طري
خالد صبال أضبد حسُت, احلماية القانونية للجنُت)اجلزء الثاين(, رللة احلقوق, تصدر عن  : لإلصلاب". ينظرابعتباره الطريق الطبيعي 

 . 305: , ص2007, 1, ع4كلية احلقوق جامعة البحرين, مج
)د.م.  (,1دمحم عبد الوىاب اخلويل, ادلسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب ادلستحدثة يف الطب واجلراحة, )ط -2

 .135: , ص1997ن(,)د.ن(, 
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 : الشروط اجلوىرية: أوالً 
تتعلق ىذه الشروط ابلزوجُت أساساً, وذلك تالفياً لكل اضلراف ابلتلقيح الصناعي عن ىدفو   

أال وىو تدارك عدم اخلصوبة لدى شخصُت متزوجُت, فيشًتط أن يكون الشخصان متزوجان وعلى 
قيد احلياة وأن تكون األمشاج متأتية منهما فقط وأن يكوان يف سن اإلصلاب وأن يكون التلقيح 

 .(1)علا وبعد موافقتهما الكتابيةحبضور 
( لسنة 75ية رقم )( من قانون ادلسؤولية الطب75يف ادلادة ) وقد نص ادلشرع اللييب 

ال غلوز تلقيح ادلرأة صناعياً أو زرع اجلنُت ابلرحم إال عند الضرورة وبشرط أن يكون على أنو: "7855
 اللقاح يف احلالتُت من الزوجُت وبعد موافقتهما".

أن يكون الرضاء متباداًل للزوجُت, دون أن يتخلف أحدعلا عن اآلخر. وابلتايل ال  وغلب  
يكفي رضاء الزوج وحده إبجراء عملية التلقيح الصناعي, بل ينبغي أن يقًتن رضاء الزوج برضاء 
الزوجة.وغلب أن يكون رضاء الزوجُت صادرًا عن إرادة حرة ,وأن يكون ىذا الرضاء صرػلًا وواضحاً 

 اً تعبَتاً كافياً عن اذباه إرادهتما ضلو إجراء العملية.ومعرب 
وليس ىذا ادلنع الوحيد فقد منعت التشريعات ادلقارنة التجارب الطبية و العلمية على االجنة   

البشرية وىنا ال نقصد ابألجنة البشرية اجلنُت يف بطن أمو.وإظلا نقصد هبا االجنة الزائدة عن احلاجة من 
أو اإلخصاب خارج الرحم)أطفال األانبيب(, حيث اذبهت عديد التشريعات إىل ربرمي عمليات التلقيح 

احلمل يف بيئة مصطنعة للجنُت اإلنساين ألغراض الدراسة و األحباث, إال إذا قبل الزوجان خضوع 
 .(2)اجنتهما لألحباث والتجارب, بشرط أن يتم التعبَت عن ذلك كتابة

 

                                                 

أصبع فقهاء الشريعة االسالمية على ربرمي ما يعرف ابلتلقيح الصناعي إذا كان التلقيح بغَت نطفة الزوج, بل يكون يف ىذه  -1
ونتيجتهما  " جرؽلة منكرة و إشبًا عظيماً, يلتقي مع الزان يف إطار واحد, 9,  8احلالة كما قال الشيخ "شلتوت" يف كتابو الفتاوي 

واحدة وىب وضع ماء رجل أجنيب قصداً يف حرث ليس بينو وبُت ذلك الرجل عقد ارتبط بزوجية شرعية......". ينظر يف تفصيل 
بلقاسم كريد؛ مسَت معتوق, اجلوانب القانونية لتقنيات التلقيح الصناعي, رللة ػلوث و دراسات قانونية تصدر عن صبعية : ذلك

 .98: , ص1992, 40س  ,1احلقوقيُت بصفاقص, ع
واخلاص ابحًتام جسم اإلنسان,  1994( الصادر يف 94/ 653من ىذه التشريعات نذكر ادلشرع الفرنسي يف القانون رقم ) -2

مفتاح مصباح : ينظر: . للمزيد حول ادلوضوع1990أيضًا ادلشرع اإلصلليزي يف قانون اخلصوبة البشرية وعلم األجنة الصادر يف 
 .193 -192: سابق, صالغزايل, مرجع 
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 : الشروط اإلجرائيةاثنياً: 
 رص أغلب التشريعات على أن يكون القيام بعمليات التلقيح الصناعي بواسطة ادلؤسساترب 

و اذلياكل الصحية, عامة كانت أو خاصة, اليت يرخص ذلا بذلك من قبل اجلهات ادلختصة بعد 
 التأكيد على توافر الظروف الفنية و العلمية ادلالئمة واحًتام ادلؤسسة لألحكام التشريعية اجلاري العمل

 هبا يف ىذا اجملال.
ولعل أىم الضماانت اإلجرائية اليت اشًتطتها التشريعات, تتمثل يف أن االنتفاع خبدمات   

التلقيح الصناعي يتم دبوجب طلب كتايب وأنو ال ؽلكن تلقيح األمشاج و زرع األجنة إال ابحلضور 
 للزوجُت, بعد احلصول على موافقتهما الكتابية. الشخصي

 الشروط القانونية اخلاصة أبخذ األعضاء البشرية وزرعها: الفرع الثاين
تعترب عمليات أخذ األعضاء و زراعتها من أىم التقنيات الطبية اليت توصل إليها البحث   

العلمي خالل القرن ادلاضي, وىو ما جعلها, شأهنا شأن غَتىا من ادلستحداثت الطبية, تثَت العديد 
دلبدأ عدم النيل من احلرمة اجلسدية لذلك كان البد من إحاطة ىذه  من ادلخاوف, فهي دبثابة االستثناء

 العمليات جبملة من الضماانت حىت ال يقع التوسع يف ىذا االستثناء بشكل يفرغ ادلبدأ من زلتواه.
وقد أخضعت جل التشريعات عمليات أخذ األعضاء البشرية و زراعتها إىل صبلة من   

 )اثنياً(. ( ومنها ما ؼلص العضو زلل التربع)أوالً  تربعالشروط, منها ما تعلق ابلشخص ادل
 : الشروط ادلتعلقة ابلشخص ادلتربع: أوالً 

أتكيدًا حلرص ادلشرع على ضمان قداسة جسم اإلنسان و حرمتو, ذلك أنو ال ػلق ألي   
ون البد أن شخص أن ينال من جسم اإلنسان حياً أو ميتاً إال يف ما استثناه القانون. وما يستثنيو القان

 يكون منظماً و منسجماً مع القيم اإلنسانية.
وعلى ىذا األساس فيجوز أن تؤخذ األعضاء من إنسان على قيد احلياة, يكون رشيداً,   

سليم ادلدارك العقلية, متمتعًا وجواًب ابألىلية القانونية الكاملة حىت يستطيع التعبَت عن إرادتو صراحة 
 .(1)ودون لبس

                                                 

 .38, 1999سعد مسك للمطبوعات القانونية و االقتصادية, : أضبد دمحم بدوي, نقل وزرع األعضاء البشرية, )د.ط(, القاىرة -1



 السادس   ادلستحداثت الطبية واحلماية القانونية حلرمة الكيان اجلسدي لإلنسان العدد – جملة البحوث األكادميية

- 355 - 

 

ا اخلصوص, أن أخذ عضو من شخص حي ال يتم إال لغرض عالجي, أي ويالحظ يف ىذ 
بغاية زراعتو لشخص آخر, مريض. وؽلكن أن يكون ادلعطي شخصاً ميتاً, فيجوز عندئذ أخذ عضو من 

 .(1)جثتو لغاية عالجية
لسنة  75( من قانون ادلسؤولية الطبية رقم 73وقد اكتفى ادلشرع اللييب ابلنص يف ادلادة )

, على شرط طيب وحيد وىو أال يًتتب على إجراء عملية نقل العضو إحلاق ضرر ابدلنقول 7855
منو.وىو شرط بديهي, ألن أي عمل طيب أساسو ادلوازنة بُت اخلطر وفرصة الشفاء, وتكتسب ىذه 

ة أعلية خاصة يف نطاق عمليات نقل األعضاء نظرًا لوجود شخص آخر وىو ادلعطي الذي ال ادلوازن
أيمل يف أي مصلحة من ورائها اللهم سوى ربقيق مصلحة أدبية فقط ومن مث غلب أال يضار 

 .(2)بسببها
  : الشروط ادلتعلقة ابألعضاء زلل التربع : اثنياً 

ء الضرورية للحياة من األحياء لزرعو, ولو سبنع جل التشريعات بشكل مطلق أخذ األعضا 
  .(3)برضاىم

الشمولية, ثية, وسبيز ادلنع بصيغة ادلطلق و كما سبنع التربع أبعضاء اإلصلاب الناقلة للصفات الورا  
 فطالت األحكام ادلتعلقة بو األحياء و األموات على حد السواء.

ادلنع ادلتعلق هبذه األعضاء تؤسسو اخلصوصية اليت تتميز هبا, ضرورة أهنا زبتلف من الناحية  
البيولوجية عن سائر أعضاء اجلسم ألهنا منتجة للعناصر احلاملة للصفات الوراثية وىي عناصر تتغَت 

 وتستمر يف ضبل و إفراز الصفات الوراثية للواىب حىت بعد زرعها.
                                                 

؛أضبد شرف الدين, الضوابط 24: , ص1992ادلهدي الصاحل, رسالة ربرج ابدلعهد األعلى للقضاء, الفوج الثالث, تونس,  -1
ية نقل وزرع األعضاء البشرية, اجمللة اجلنائية القومية, تصدر عن ادلركز القومي للبحوث االجتماعية القانونية دلشروع

 . 121 -120: , ص1978, 1, ع21واجلنائية,مصر,مج
الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع واإلعالن : (, مصراتو1فرج صاحل اذلريش, موقف القانون من التطبيقات الطبية احلديثة, )ط -2
 .72: , ص2005,
العضو الذي أبخذه ربصل وفاة الشخص الذي أخذ منو, أما األعضاء اليت ال يًتتب على نقلها  يقصد ابلعضو الضروري -3

 األعضاء ذات اخلالاي ادلتجددة تلقائيا كالدم وادلٍت و اجللد. : النوع األول: وفاة الشخص فيباح نقلها وىي نوعُت
متجددة اخلالاي وذلا نظَت ابجلسم وادلسماة فقهياً )األعضاء ادلزدوجة( مثل الكلى أو األسنان أو األذن أو األعضاء غَت : النوع الثاين
: (, عمان1؛ صاحب عبيد الفتالوي,التشريعات الصحية, )ط57 -56: فرج صاحل اذلريش, مرجع سابق, ص: العُت. راجع

 .122: , ص1997مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع,
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التشريعات تتشدد يف ربديد األعضاء اليت يصح أن تكون زلاًل لعمليات نقل بل أن بعض 
األعضاء البشرية, إذ أهنا ال تكتفي بتحرمي ىذه العمليات ابلنسبة لألعضاء األساسية للحياة, أو 
األعضاء اليت من شأن استئصاذلا التأثَت يف الوظيفة التشرػلية اليت خلق العضو من أجلها. بل تشًتط 

من ذلك أال يًتتب على نقل العضو تشويو ظاىر للجسم. أي أال يكون عضو من األعضاء اليت أكثر 
 . (1)يؤدي استئصاذلا إىل تشويو جسم ادلنقول منو ظاىرايً 

 أزمة القانون أمام ادلستحداثت الطبية: ادلبحث الثاين
 : متهيد وتقسيم

 البدء متباعدة بشكل يسمح لئن كانت التطورات يف رلال العلوم الطبية و البيولوجية يف 
للقانون ابحتوائها و تنظيمها, فإن سرعة نسق تطور ىذه العلوم جعلت القانون يلهث خلفها, إال أنو 
ما ينفك يقيم ذلا قواعد و نصوص تضبطها, حىت يكتشف أن الفتح العلمي قد أنتج وسائل جديدة, 

 ان التأطَت القانوين منقوصاً ابلنسبة لبعضهاشلا جعل القانون يف أزمة أمام ىذه ادلستحداثت الطبية, فك
 )مطلب اثن(.  )مطلب أول( ومنعدماً ابلنسبة للبعض اآلخر

 نقص التأطري القانوين لبعض ادلستحداثت الطبية: ادلطلب األول
مل ربظ قضية خالل النصف الثاين من القرن األخَت ابىتمام شغل الرأي العام العادلي   

حظيت بو قضية االستنساخ وما أاثرتو من تساؤالت ومن ضجة مازال  دبختلف األوساط, مثل ما
عن رليء النعجة  7885يف عام  Ian WILMUT صداىا مسموعاً. فمنذ إعالن " ااين ويلموت"

. وإن كان ال ؽلكن إنكار أن ىذه (2)للعامل بطريقة االستنساخ انقلبت كل ادلوازينDOLLY  "دوللي"
جيًا ابىراً, فإن ىذا االنتصار يبدو غَت مريح, إذا ما فكران يف االستنساخ التجربة سبثل انتصارًا بيولو 

 )فرع اثن(.  )فرع أول( وما ىو موقف القانون اللييب منو؟ البشري. فما ىي سلاطر االستنساخ؟
 خماطر االستنساخ: الفرع األول

دبا أنو ال حدود للعلم وال قيود لسلطانو, فإن االستنساخ البشري آت البد منو, بل أكثر   
أنو حدث فعاًل, وأعلنت  برغليت بواسيليو" من طائفة الرائليُتذلك فقد ادعت العادلة الفرنسية "من 

                                                 

 .75 -74: فرج صاحل اذلريش, مرجع سابق, ص: يد حول ادلوضوع ينظرللمز  -1
 .33: , ص2002, 2,ع18دمحم واصل,االستنساخ البشري يف الشريعة والقانون,رللة جامعة دمشق, مج -2
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على رفض عن والدة طفلة بتقنية االستنساخ مسيت "حواء" رغم أن اإلصباع تقريباً, قائم  5555عام 
 ىذه العملية, دلا فيها من مساس بكرامة اإلنسان)أواًل( وانتهاك حلرمتو اجلسدية)اثنياً(.

 : االستنساخ ذباوز لكرامة اإلنسان: أوالً 
إن صيانة كرامة الفرد واحلفاظ على شخصيتو ال يقبالن فكرة االستنساخ البشري, فاإلنسان  

ة "دوللي" طعنًا وانتهاكًا حلق طبيعي مرتبط ابإلنسان غاية وليس وسيلة, ويعترب استنساخو على طريق
 ومعًتف لو بو وىو "الكرامة".

ويعٍت مبدأ كرامة اإلنسان منع ادلمارسات الغَت إنسانية عليو, كتلك اليت تتحدث عن إمكانية  
استنساخ بعض أعضاء اإلنسان وحفظها كاحتياطي لو, أو عن إنتاج واستنساخ أطفال أحياء من 

 نة أنثوية, دبا يف ذلك من خرق لقانون التكاثر الطبيعي.أنسجة أج
فمن خالل ىذه العمليات يتضح أن أعضاء اإلنسان, و اإلنسان نفسو ؽلكن أن يصبح أداة  

 قد يتحكم فيها "عامل رلنون" دون أي اعتبارات لكرامة الكائن البشري.
ة االستنساخ ؽلثل قطيعة خالصة القول, إن تغيَت طرق اإلصلاب العادية واستبداذلا بطريق 

عميقة مع الطبيعة وانتهاكاً خطَتاً لكرامة اإلنسان, دبا أن عملية اإلصلاب تقتضي مشاركة كل من الرجل 
و ادلرأة يف تكوين جنُت, لو خصائصو ادلميزة لو واليت ذبعلو ؼلتلف عن ادلصدر ادلتأيت منو دبا يضمن 

 تفرده وسبيزه. 
 (1)ة لكرامة الصنف البشري كرستها العديد من اذليئات العادليةىذه العناصر األساسية ادلكون 

, والذي نص 7885مارس  77ومن بينها "ادلنظمة العادلية للصحة" اليت أصدرت اإلعالن ادلؤرخ يف 
على أن " استعمال االستنساخ إلنتاج كائنات بشرية, مرفوض خلرقو بعض ادلبادئ األساسية لإلصلاب 

 .(2)خاصة احًتام كرامة الفرد وضباية سالمة ادلادة الوراثية للبشر"ادلساعد طبياً من ذلك 
                                                 

كما كرستها الشريعة االسالمية الغراء , صحيح أن األحكام الفقهية يف اإلسالم مل تتعرض من قريب أو من بعيد إىل مسألة   -1
االستنساخ اجليٍت البشري بسبب غياب ىذا اإلشكال وقتئذ, غَت أن فقهاء الشريعة ادلعاصرين أولوا ادلسألة ما تستحقو من اىتمام 

من مسألة االستنساخ واقروا أبن العمليات اجلينية اذلادفة إىل ربسُت نسل احليوان و النبات جائزة إال  رلتهدين يف بيان موقف الشرع
أن ىذه ادلبادئ نفسها تعارض صبيع أشكال التدخل و التصرف يف اجلينوم البشري اليت هتدف إىل تغيَته أو إىل استنساخ بشر 

داود سلمان السعدي, االستنساخ : لفقو اإلسالمي يف االستنساخ البشري ينظربقصد التكاثر أو بقصد االنتقاء.للمزيد حول أراء ا
 وما بعدىا. 403: , ص2002بَتوت, دار احلرف العريب للطباعة والنشر    والتوزيع, : (1بُت العلم والفقو, )ط

2
- http: // www. marianne- onligne. Fr: l utilisation du clonage pour reproduire des etres 

humains n est pas acceptable car elle violerait certains principes fondamentaux de la 
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 : االستنساخ انتهاك للحرمة اجلسدية: اثنياً 
غلعلهم  يتساوى صبيع البشر منذ والدهتم يف االعًتاف ذلم ابحلرمة اجلسدية دون سبييز بينهم,شلا 

زلقُت يف التعويل على ضباية قانونية تضمن سالمة جسدىم, وتشمل ىذه احلماية اجلسد جبميع 
 أعضائو, ونقصد بذلك األعضاء , األنسجة, اخلالاي, ومنتجات اجلسد.

وتتأكد ضرورة ذبرمي االستنساخ خاصة ابلنظر إىل أن التجارب العلمية على احليواانت أبرزت  
انجحة من ذبارب االستنساخ عشرات بل مئات من التجارب الفاشلة, اليت أنتجت أنو تسبق كل ذبربة 

 أشياء مشوىة. فما ىو مصَت نتاجات التلقيحات الفاشلة عندما يتعلق األمر ابالستنساخ البشري؟
وعلى فرض صلاح التجربة, فإن ما ؽلكن أن يًتتب عن ىذه الوالدة ىو إصلاب أانس ال  

شكل, ولعل ىذا ما يؤكد أن عملية االستنساخ البشري ما ىي إال عبث بقيمة يشبهون البشر إال يف ال
  اإلنسان وكرامتو وحرمتو اجلسدية.

 االستنساخ والقانون اللييب: الفرع الثاين
الزم ادلشرع اللييب الصمت حيال موضوع االستنساخ البشري, ولكن ؽلكن البحث يف   

 .(1)ادلنظومة القانونية عن أدلة تؤسس لضرورة حظر ىذه التقنية
 :األساس القانوين: أوالً 

على الرغم من غياب نصوص قانونية تنظم مسألة االستنساخ, فإنو ؽلكن االستناد إىل مبدأ   
حرمة جسد اإلنسان حلظر ىذه التجارب.انىيك عن ما تثَته ىذه التقنية من إشكاليات يف رلال 

بُت القانون اجلنائي, منها, على سبيل ادلثال, تشابو البصمات, ربريف الشهادة ؛بسبب التشابو القائم 
 ....ادلتهم األصلي والنسخة

وىكذا يتضح أن األمر جلل يتعلق ابدلساس ابلنظام العام, وتسيَت مرفق العدالة وادلصلحة 
 العامة, وىو أساس بقاء ؽلكن أن نستند إليو لرفض فكرة االستنساخ.

 
 

                                                                                                                         
procréation Médicalement assistée Ceux ci incluent notamment le respect de la dignité de 

la personne humaine et la protection de la sécurité du matériel génétique humain  

مشروعية االستنساخ البشري من الوجهة القانونية, رللة العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون ترىونة, جامعة : راجع حبثنا -1
 وما بعدىا. 173: , ص2016, 4, س10الزيتونة, ع
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 :األساس االجتماعي: اثنياً 
على فكرة أساسية مفادىا أن ؽلكن أن يؤسس الرفض االجتماعي لفكرة االستنساخ البشري   

 االستنساخ يؤدي إىل اإلخالل دبيزان احلياة.
فعلى ادلستوى األسري, وىي اخللية األوىل لتكوين اجملتمع, فإن ىذه التقنية تودي لالستغناء  

 عن فكرة الزواج.
أما على مستوى الفرد فقد تؤدي ىذه التكنولوجيا إىل مسح شخصية اإلنسان النسخة  
وإن كان علماء النفس غلمعون على أن الشخصية واألظلاط السلوكية إظلا ىي وليدة البيئة وهتديدىا, 

 والتنشئة.
وقد تكون االنعكاسات وخيمة على حقوق الفرد وحرايتو األساسية واستقالليتو,وعلى كل  

تطور, بنائو النفساين , إن ىذه الردة العلمية ىي ثورة جبارة على الطبيعة, وعلى قانون النشوء وال
ولكنها ثورة غبية, وإفساد للثراء البيولوجي؛ إضافة إىل ما قد يتسبب فيو االستنساخ من إمكانية 

 اختالط األنساب واألصول, بل ردبا أدى إىل بيع وشراء أجنة ونسخ للمشاىَت و العظماء.
 :األساس العلمي: اثلثاً 
ربتوي على احلامض النووي,  أكد أساتذة علم الوراثة أن االستنساخ البشري أييت من خلية  

وىنا تكمن كل اخلطورة ,ألن أي تغيَت أو دلسة بسيطة ذلذا احلامض قد يثَت اجلينات السرطانية, كما 
 قد يتسبب االستنساخ يف تصنيع جيل كامل عدواين.

لكن إذا ما اعتربان االستنساخ من تقنيات االستيالء غَت الطبيعي, كوهنا أحد طرق اإلصلاب   
تعتمد على االتصال اجلنسي الطبيعي, فإهنا تصَت طريقة مباحة ومشروعة مادامت ترمي إىل  اليت ال

 عالج العقم.
فهل ؽلكن تربير االستنساخ البشري بتقنيات التلقيح الصناعي؟ وابلغاايت العالجية أو حىت   

 ا االستنساخ؟العلمية اليت يهدف إليها؟ أي ىل ؽلكن أن تكون ىذه ادلصلحة سبباً إلابحة تكنولوجي
 " وىو مبدأ ال ؽلكن قبولو."الغاية تربر الوسيلة: إن مثل ىذا ادلنطق يرسخ مبدأ   
ولكن إذا كان مبدأ حرية البحث العلمي موجود يف ليبيا فإن ادلشرع اللييب نظم التجارب  

( على 73/5بشأن ادلسؤولية الطبية؛ حيث تنص ادلادة ) 7855لسنة  75العلمية الطبية ابلقانون رقم 
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جوة ضاه, ولغرض ربقيق منفعة مر ػلظر إجراء التجارب العلمية على جسم اإلنسان احلي إال بر ": أنو
 , ودبعرفة أطباء مرخص ذلم إبجرائها طبقاً لألسس العلمية ادلتعارف عليها".لو

وذبدر اإلشارة ىنا إىل أن ادلشرع اللييب قصر اإلابحة يف ىذا النص على التجارب العلمية اليت  
خالفة, )ولغرض ربقيق منفعة مرجوة لو( شلا يعٍت, دبفهوم ادل ذبرى على ادلرضى فقط, بدليل إيراده لعبارة

 أن النص ال ينطبق على ادلتطوعُت األصحاء الذين ال ربقق ذلم التجارب العلمية منفعة شخصية. 
  : بشأن تعزيز احلرية نص على  7887لسنة  55( من القانون رقم 5كما أن نص ادلادة ) 

  سالمة البدن حق لكل إنسان وػلظر إجراء التجارب العلمية على جسد إنسان حي إال بتطوعو"."
وشلا تقدم نستنج أن ادلشرع اللييب ػلظر التجارب العلمية اليت ال ربقق مصلحة أو منفعة 

 مرجوة للشخص اخلاضع ذلا ومن ذلك التجارب العلمية يف رلال االستنساخ البشري.
( لسنة 775كما, وابستقراء نصوص قرار أمُت التعليم والتكوين ادلهٍت )سابقاً( رقم ) 

حبوث التقنيات احليوية, صلد أنو ال يوجد نص صريح غليز التجارب العلمية  بشأن إنشاء مركز 5555
( من القرار ادلذكور على التجارب العلمية 5يف رلال االستنساخ البشري, وإظلا يقتصر نص ادلادة )

ادلفيدة يف رلال استخدام الطرق احلديثة وادلتقدمة يف زراعة األنسجة احليوية البشرية؛ مثل )اجللد 
ظم(, وكذلك النباتية دبختلف أنواعها, والعمل على تكوين سلزون منها يستخدم عند احلاجة يف والع

 األغراض الطبية والزراعية والصناعية وضباية البيئة وغَتىا.
من ىنا نرى أن ادلشرع اللييب نظم التجارب العملية الطبية, وقيدىا بعدة ضوابط, شلا غلعل   

ة ىذا ادلنع , وذلك لوجود إمكانية خطر على حياة اجلنُت )تشوىات, عملية االستنساخ تقع ربت طائل
..(, مث إن التجريب على جسم اإلنسان يبدو ذا صبغة استثنائية خاصة , وأن القانون جعلو . سقوط

 يف مرحلة اثنوية, بعد التجريب على احليوان.
موحد, فليست ىناك ومهما يكن فإننا نعتقد أنو يف ليبيا يسهل ازباذ تشريع موحد وموقف  

عوائق تذكر ابعتبار تطابق اآلراء واألفكار وادلواقف؛ ألن من أصعب عوائق التشريع اختالف 
اإليديولوجيات وتعارض ادلواقف والسلوكيات األخالقية والدينية واالنتماءات السياسية, فاإلصباع 

 ت أو قد تطرح.ضروري لتبٍت تشريع موحد يرجع لو الفضل يف حل كل اإلشكاليات اليت طرح
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 غياب التأطري القانوين لبعض ادلستحداثت الطبية "تغيري اجلنس": ادلطلب الثاين
لقد ذباوز الطب احلديث حدود األعمال التقليدية, ذات الصبغة العالجية البحتة وأصبحنا   

اليوم نطلع على اكتشافات و تقنيات يعجز العقل أحياانً على تصديقها و يعجز القانون عن مواكبتها 
 وأتطَتىا.
لييب , وتندرج عمليات تغيَت اجلنس ضمن ادلستحداثت الطبية اليت سكت عنها ادلشرع ال  

)فرع أول( وبيان  فافتقرت إىل التأطَت القانوين, ويتطلب حبث ادلوضوع ربديد ادلقصود بتغيَت اجلنس
  )فرع اثن(. موقف الفقو منو

 تعريف تغيري اجلنس: الفرع األول
أصبح فن اجلراحة يف السنُت األخَتة قادراً على تقومي أغلب اإلختالالت يف جسم اإلنسان,   

 .اليت ظهرت يف ىذا العصر طلص ابلذكر عمليات تغيَت اجلنسومن التقليعات 
 : نسجلتعريف تغيَت ا: أوالً  

إن "الًتنسكس" ىي حالة مرضية ذبعل اإلنسان يكون ذكرًا أو أنثى جسداًي فقط, أما   
نفسياً أو عاطفياً فهو يعيش يف اجلنس اآلخر, وىذا ادلرض يصيب صاحبو منذ الصغر, وأعراضو تتمثل 

ف الشخص تصرفات مغايرة جلنسو سبامًا ومطابقة لتصرفات اجلنس اآلخر, لذلك تراه يكره يف تصر 
 .(1)جنسو وينفر من أعضائو التناسلية ألهنا سبثل حاجزاً بينو وبُت أفراد اجلنس اآلخر

على أن أسباب تغيَت اجلنس زبتلف من حالة إىل أخرى, فقد تعود جملرد الرغبة يف ذلك, وقد 
 أشخاص ولدوا ذكوراً أو إاناثً لكنهم ػلملون داخلهم بذور وخصائص اجلنس األخر.تربر بوجود 

مرض نفسي ينتاب الشخص يتمثل يف رغبتو الشديدة ": الًتنسكس" أبنو": وقد عرف البعض
يف تغيَت جنسو على الرغم من مظهره اخلارجي والتكويٍت الواضح , وال ؼلل ىذا ادلرض بقدرات صاحبو 

 .(2)نية إذ ال يعترب من قبيل األمراض العقلية"الذىنية و ادله
 
 

                                                 

طارق حسن كسار, مشروعية التحول اجلنسي يف الفقو اإلسالمي, رللة كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية, تصدر عن جامعة ذي  -1
 .214: , ص2015, 1, ع5قار, مج

 .215: ذات ادلرجع, ص: ينظر يف ذلك  -2
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 : تعريف جراحة تغيَت اجلنس: اثنياً 
ربويل الذكر إىل انثى و العكس, ففي  " ىي اجلراحة اليت يتم فيها: يراد جبراحة تغيَت اجلنس 

 وخصيتو , مث يقوم -الذكر -غلرى استئصال عضو الرجل -أي ربويل الذكر إىل أنثى -احلالة األوىل 
 األطباء ببناء مهبل وتكبَت الثديُت.

غلرى استئصال الثديُت والقناة التناسلية  -أي ربويل األنثى إىل ذكر -ويف احلالة الثانية
 .(1)"كر(األنثوية, وبناء عضو الرجل )الذ 

 موقف الفقه من عمليات تغيري اجلنس: الفرع الثاين
أاثرت عمليات تغيَت اجلنس عدة إشكاالت أخالقية و قانونية حول مدى مشروعيتو, وىو   

 : ما أدى إىل ظهور اذباىُت
 : اذباه مناصر و قابل لعمليات تغيَت اجلنس: أوالً  
معتربًا أهنا تعد انفراجًا لألشخاص الذين يعانون من ازدواجية جنسهم أو ابألحرى عدم  

 وجية و اذلرمونية مع مظهرىم وشعورىم النفسي.تطابق وضعيتهم الفيزيول
وتسَت على ىذا التوجو الدول الغربية اليت تسمح قوانينها إبجراء مثل ىذه العمليات و إن  
كانت تشًتط ضماانت البد وأن تسبق ىذه العملية منها أن اجلراح يقوم بفحص احلالة جيدًا ليتأكد 

اذلرموين, مث بعد ذلك يضع االحتماالت أمام ادلريض أو ادلريضة فإذا من الًتكيبة التشرػلية ومن النشاط 
أصر األخَت على إجراء عملية التحول فإن الطبيب اجلراح البد وأن ػلولو لطبيب نفسي ليظل ربت 
التقييم والعالج معو دلدة عام, وذلك الستبعاد أن تكون الرغبة يف التحول ذلا عالقة أبي اضطراابت 

أو ىالوس أو وساوس(, أو مشكالت يف العالقات االجتماعية أو تكون رلرد رغبة  )ضالالت نفسية
عابرة ردبا تتغَت مع الوقت, أو تكون حبًا يف الشهرة ولفت النظر. فإذا أصر الشخص بعد ىذه الفًتة 
على رغبتو يف التحول فإنو يعطى ىرموانت لتغَت شكل اجلسم إىل اجلنس الذي يرغبو, ويطلب منو أن 

ش يف اجملتمع دلدة عام ابذلوية اجلنسية اليت يرغبها, فإذا صلح يف ذلك ورأى أنو متوافق هبذه اذلوية يعي
اجلديدة يبدأ اجلراح يف ترتيبات إجراء العملية اجلراحية بعد أن يشرح للمريض ابلتفصيل عوامل النجاح 

ونتائجها زلل شك كبَت,  والفشل يف تلك العمليات حيث أهنا عمليات صعبة وذلا تداعياهتا الكثَتة
على األقل من حيث أهنا ال تستطيع أن سبنح الشخص ادلتحول أجهزة تناسلية تعطيو الفرصة يف احلياة 

                                                 

 .215: طارق حسن كسار, مرجع سابق, ص 1-
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الطبيعية, فالفتاة ادلتحولة إىل ذكر لن تستطيع شلارسة اجلنس بشكل طبيعي,والفىت ادلتحول ألنثى لن 
ادلهبل تسمح ابلعالقة اجلنسية بشكل آيل غَت يكون لو رحم لكي ػلمل ويلد وإظلا يتم عمل قناة مثل 

مكتمل, وكثَت منهن ال يستطعن االستمتاع ابلعالقة اجلنسية نظرًا لغياب األعصاب اجلنسية الطبيعية, 
وىذه القناة ذلا مشاكل كثَتة مثل اجلفاف وانتشار األمراض اجلرثومية هبا وضيقها أو اتساعها. كما أن 

ه من حيث زايدة نسبة حدوث اجللطات وزايدة نسبة الدىون يف الدم, العالج ابذلرموانت لو سلاطر 
وزايدة فرص اإلصابة ابلسرطان. كل ىذا عالوة على احتماالت الفشل يف تبٍت الدور اجلديد يف 
اجملتمع, خاصة يف اجملتمعات اليت ترفض ىذا األمر وتستهجنو. ابختصار فإن عملية التحول اجلنسي 

 .(1)للجسد وتغيَتاً يف تركيبتوسبثل انتهاكاً شديداً 
 : اذباه رافض لعمليات تغيَت اجلنس: اثنياً 

حيث يرى أن مثل ىذا التدخل الطيب يشكل تعداًي على الطبيعة البشرية وعلى كرامة      
اإلنسان. وسبثلو الدول العربية و اإلسالمية فغَت مسموح على ادلستوى الطيب وأيضاً على ادلستوى الديٍت 

عمليات تغيَت اجلنس نظرًا لتعارض ذلك مع لوائح النقاابت الطبية وفتاوى غالبية علماء إجراء 
, ونظراً دلا ربملو تلك العمليات من مشكالت ىائلة على ادلستوى الفردي و االجتماعي قد ال (2)الدين

يقدرىا األشخاص ادلصابون ابلتخنث يف غمرة ضباسهم إلجراء عمليات التحول, فقد ثبت من 
ص يف دوامة من ادلتاعب اسات عديدة أن إجراء عمليات التحول ال ينهي ادلشكلة بل يظل الشخدر 

االجتماعية حىت يف اجملتمعات اليت تقبل إجراء مثل ىذه العمليات, ىذا فضاًل عن التشويو النفسية و 
ى احلياة اجلراحي البالغ يف األجهزة التناسلية ويف اجلسد عمومًا والذي غلعل الشخص غَت قادر عل

الطبيعية اليت يتمناىا, وذلذا تكثر نسب االضطراابت النفسية واالنتحار يف االشخاص الذين أجريت 
نثى إىل ذكر تتطلب إزالة الرحم ذلم عمليات التحول اجلنسي. فعملية التحول اجلنسي مثاًل من أ

دبنفاخ أو ببطارية تزرع  ادلهبل, وإزالة الثديُت وتركيب ما يشبو العضو الذكري الصناعي الذي ينتصبو 
يف أعلى الفخذ, وتناول ىرموانت ذكرية لتغيَت شكل اجلسم و العضالت ولتغيَت نغمة الصوت, وىي 
أشياء و تغيَتات جذرية يف تركيب اجلسد ال ؽلكن استدراكها أو استعادهتا بعد ذلك, كما أن ذلك ال 

                                                 

بُت القانون الوضعي والتقدم العلمي, رسالة ماجستَت, كلية احلقوق والعلوم لينده بغدادي, حق االنسان يف التصرف جبسده  -1
 .28: , ص2006التجارية, جامعة ادمحم بو قرة بومرداس, اجلزائر, 

 وما بعدىا. 219: طارق حسن كسار, مرجع سابق, ص: يف عرض تلك الفتاوى ينظر -2
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الطبيعي للذكر كما سبق وأن أوضحنا ذلك ؽلكن الفتاة ادلتحولة إىل ذكر من أن سبارس الدور اجلنسي 
  .(1)أنفاً 

 :اخلامتة  
ال ؼلتلف اثنان يف أن التطورات الطبية و البيولوجية قد ساعلت بشكل كبَت يف القضاء على   

األمراض واألوبئة اليت كانت تفتك ابإلنسان, إال أهنا ولدت يف نفس الوقت شعورًا ابخلوف من 
ن أىدافها السامية ومن ربويل اإلنسان إىل مادة للتجارب ادلعملية. إذ االضلراف ابألعمال الطبية ع

انصبت التجارب حقيقة على ذات اإلنسان ومسعنا والزلنا نسمع عن آخر صيحات ادلستحداثت 
 للقيم اإلنسانية.يو من زعزعة للمبادئ األخالقية و الطبية وما أدت إل

 : نتائج والتوصيات نوردىا فيما يليوقد خلصنا من دراستنا دلوضوع البحث جلملة من ال
 :النتائج

أاثر التطور احلديث للعلوم الطبية وطرق العالج يف الوقت احلايل الكثَت من ادلشكالت : أوالً 
مواجهة استخدام الطرق واألساليب  القانونية,اليت تتعلق حبماية حق الشخص يف كيانو اجلسدي,يف

 الطبية الفنية احلديثة, سواء من الناحية النظرية, أو من انحية التطبيق العملي. 
تشكل األعمال الطبية بصنفيها التقليدي واحلديث مساسًا ابحلرمة اجلسدية لإلنسان : اثنياً 

القانون   حملافظة على احلياة, وضعوابلتايل بكرامتو, وحىت ال ؼلرج العمل الطيب عن ىدفو األصلي وىو ا
شروطًا وأحكامًا البد من توافرىا لكي يصبح عمل الطبيب يف إطار الشرعية ويكون التنازل عن احلق 

 يف ضباية الكرامة واحلرمة اجلسدية من قبل ادلريض تنازالً نسبياً.
توصل إليها البحث  تعترب عمليات أخذ األعضاء و زراعتها من أىم التقنيات الطبية اليت: اثلثاً 

العلمي خالل القرن ادلاضي, وىو ما جعلها, شأهنا شأن غَتىا من ادلستحداثت الطبية, تثَت العديد 

                                                 

قبلة للعديد من الراغبُت يف إجراء مثل ىذا النوع من العمليات, وذلك نظرًا الطلفاض تكاليف  ادلغربومع ذلك أصبحت  -1
إجراء العملية ابدلغرب, ويف إيران تدعم احلكومة اإليرانية عمليات تغيَت اجلنس, كما وربتل ادلرتبة الثانية من حيث عمليات تغيَت 

 اجلنس من ذكر ألنثى و العكس.
وتسمح احلكومة اإليرانية إبجراء عمليات تغيَت اجلنس وتساىم أيضًا يف مساعدة حصول الشخص على أوراق ثبوتية جديدة,إذ 
ترى احلكومة أن التكاليف واخلسائر االجتماعية ادلتمثلة يف حاالت االنتحار أكرب إذا مل تتكفل احلكومة دبساعدة ىذه الفئة. للمزيد 

 .213: حسن كسار, مرجع سابق, صطارق : من التفاصيل راجع



 السادس   ادلستحداثت الطبية واحلماية القانونية حلرمة الكيان اجلسدي لإلنسان العدد – جملة البحوث األكادميية

- 335 - 

 

من ادلخاوف, ولذلك فقد أحاطت جل التشريعات ىذه العمليات جبملة من الضماانت حىت ال يقع 
 التوسع يف ىذا االستثناء بشكل يفرغ ادلبدأ من زلتواه.

جل التشريعات على أن ؽلارس التلقيح الصناعي يف كنف ضمان كرامة حرصت : رابعاً 
 اإلنسان وصون حرمتو اجلسدية من خالل إخضاع تلك ادلمارسة إىل شروط معينة.

إن االستنساخ البشري حرام شرعًا ويتضمن اعتداء على احلقوق ادلالزمة لشخصية : خامساً 
اة السليمة و السوية,وعلى التمايز القائم بُت أفراد االنسان دلا ػلملو من ضرر فادح على احلق يف احلي

البشر من خالل احلق يف الصورة وقسمات اجلسم,وألنو يؤدي إىل احلط من الكرامة االنسانية, 
 ابإلضافة إىل أنو يؤدي إىل اعتداء واضح على قدرة اخلالق يف صنع خلقو.

وتندرج عمليات  اثت الطبيةالزم ادلشرع اللييب الصمت حيال تنظيم بعض ادلستحد: سادساً 
 تغيَت اجلنس, ضمن ادلستحداثت الطبية اليت سكت عنها ادلشرع اللييب , فافتقرت إىل التأطَت القانوين.

 : التوصيات
إن التطور ادلستمر يف اجملال الطيب وخباصة يف الوسائل الطبية الفنية احلديثة يتطلب : أوالً 

وحرمة جسده, وتقرير ادلزيد من احلماية حلقوق ادلرضى, مواجهة ادلخاطر اليت يتعرض ذلا االنسان 
  وابلتايل الرقابة الكافية على الوظيفة الطبية للحد من االعتداء على احلق يف سالمة البدن.

القوانُت واألنظمة الالزمة لغلق األبواب ادلباشرة وغَت  مناشدة الدول اإلسالمية إصدار: اثنياً 
ادلباشرة أمام اجلهات احمللية أو األجنبية وادلؤسسات البحثية واخلرباء األجانب للحيلولة دون ازباذ البالد 

 اإلسالمية ميداانً للتجارب. 
ا يناقض أتصيل التعامل مع ادلستجدات العلمية بنظرة إسالمية,وذبنب توظيفها دب: اثلثاً 

 اإلسالم, وتوعية الرأي العام للتثبت قبل ازباذ أي موقف.
قية الدعوة إىل تشكيل جلان متخصصة تضم اخلرباء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط اخلل: رابعاً 

  .البيولوجيا( العتمادىا يف الدول اإلسالمةيف رلال حبوث علوم األحياء )
ء البحوث يف وادلؤسسات العلمية اليت تقوم إبجراالدعوة إىل إنشاء ودعم ادلعاىد : خامساً 

البيولوجيا( واذلندسة الوراثية يف غَت رلال االستنساخ البشري, وفق الضوابط رلال علوم األحياء )
 الشرعية, حىت ال يظل العامل اإلسالمي عالًة على غَته, وتبعاً يف ىذا اجملال.
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غ التشريعي يف رلال تنظيم ادلستحداثت هنيب ابدلشرع اللييب أن يتدخل لسد الفرا : سادساً 
الطبية, وأن يرسي قواعد ونصوص قانونية عامة تنشئ ما يسمى ابلنظام القانوين جلسم اإلنسان, نظام  
كفيل بًتسيخ مبادئ خاصة حبماية ىذا اجلسم, وكفيل بتنظيم كافة التقنيات الطبية اليت قد يتوصل 

 التوجو العلمي ادلستقبلي ادلذىل بقدسية احلياة.إليها الباحثون مستقباًل, حىت ال ؽلس ىذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السادس   ادلستحداثت الطبية واحلماية القانونية حلرمة الكيان اجلسدي لإلنسان العدد – جملة البحوث األكادميية

- 333 - 

 

 :ادلراجع
 : الكتب: أوالً 
دار النهضة العربية, : أضبد شوقي أبو خطوة, القانون اجلنائي و الطب احلديث, )د.ط(, القاىرة -7

7888. 
للمطبوعات القانونية و سعد مسك : أضبد دمحم بدوي, نقل وزرع األعضاء البشرية, )د.ط(, القاىرة -5

 .7888االقتصادية, 
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 .7885والتوزيع,

دار النهضة العربية, : علي حسُت صليدة, التزامات الطبيب يف العمل الطيب, )د.ط(, القاىرة -5
7885. 

الدار اجلماىَتية : (, مصراتو7فرج صاحل اذلريش, موقف القانون من التطبيقات الطبية احلديثة, )ط -5
 .5553 لتوزيع واإلعالن,للنشر وا

(, 7دمحم عيد الغريب, التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان اجلسدي لالنسان,)ط -5
 .7858)د.م.ن(,)د.ن(, 

: (, طرابلس7مفتاح مصباح الغزايل, ادلسؤولية اجلنائية لألطباء عن التجارب الطبية والعلمية, )ط -8
 .5553ادلكتب الوطٍت للبحث والتطوير, 

وىاب اخلويل, ادلسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب ادلستحدثة يف الطب و دمحم عبد ال -75
 .7885(, )د.م.ن(,)د.ن(, 7اجلراحة, )ط

 .5555مطبعة الوالء احلديثة, : ىشام عبد احلميد فرج, األخطاء الطبية, )د.ط(,)د.م.ن(  -77

 : الرسائل اجلامعية: اثنياً 
لينده بغدادي, حق االنسان يف التصرف جبسده بُت القانون الوضعي والتقدم العلمي, رسالة  -7

 .5555بومرداس, اجلزائر,  ماجستَت, كلية احلقوق والعلوم التجارية, جامعة ادمحم بو قرة
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 .7885ادلهدي الصاحل, رسالة ربرج ابدلعهد األعلى للقضاء, الفوج الثالث, تونس,  -5
 : وادلقاالتالبحوث : اثلثاً 

أضبد شرف الدين, الضوابط القانونية دلشروعية نقل وزرع األعضاء البشرية, اجمللة اجلنائية القومية,  -7
 .7855, 7, ع57تصدر عن ادلركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية,مصر,مج

دراسات بلقاسم كريد؛ مسَت معتوق, اجلوانب القانونية لتقنيات التلقيح الصناعي, رللة حبوث و  -5
 .7885, 55, س 7قانونية تصدر عن صبعية احلقوقيُت بصفاقص, ع

خالد صبال أضبد حسُت, احلماية القانونية للجنُت)اجلزء الثاين(, رللة احلقوق, تصدر عن كلية  -5
 .5555, 7, ع5احلقوق جامعة البحرين, مج

العلوم القانونية,  روسم عطية موسى نو, مشروعية االستنساخ البشري من الوجهة القانونية, رللة -5
 .5575, 5, س75تصدر عن كلية القانون ترىونة, جامعة الزيتونة, ع

طارق حسن كسار, مشروعية التحول اجلنسي يف الفقو اإلسالمي, رللة كلية الًتبية للعلوم  -3
 .5573, 7, ع3اإلنسانية, تصدر عن جامعة ذي قار, مج

 .5555, 5,ع75رللة جامعة دمشق, مجدمحم واصل,االستنساخ البشري يف الشريعة والقانون,  -5

ادلنصف الكشو, ضباية احلق يف الصورة, رللة حبوث ودراسات قانونية, تصدر عن صبعية احلقوقيُت  -5
 .5575, 8بصفاقص, منشورات رلمع األطرش للكتاب ادلختص, ع

 
 
 


