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االتجار باألعضاء البشرية:
قراءة في المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية للصحة.

د .السعيد دراجي
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية .قسنطينة
ملخص:
تعددددد عمليددددة نقدددد وزرع األعضدددداء البشددددرية مددددت المسددددا التددددي
ظهددر بفعدد التقدددم العلمددي وبخاصددة فددي المجدداي الطبددي لعددالا الكثيددر مددت
األمددددرام المستعصددددية التددددي صددددعب عالجهددددا قددددديما .وقددددد انطلقدددد دددد
العمليدددة مدددت الدددوعي بضدددرورة التبدددرع الطدددوعي والتضدددامت مددد المر ددد
المصدددابيت إلنقددداه .يددداته  .ومددد مدددرور الوقددد بددددة العمليدددة تنحدددر عدددت
مسددددار ا بفعدددد دخددددوي جماعددددا منظمددددة مددددت الدددددخالء والسماسددددرة الدددد يت
.ولو ددددا تلدددد تجددددارة قدددد رة ةو "سددددود سددددوداء" .قيقيددددة علدددد .سددددا الم
والفقراء والمعوزيت.
المر
ومدد تفدداق ظددا رة بيدد األعضدداء واالسددتلالي التجددار لهددا جعدد دد
الهيئدددددا والمنظمدددددا الدوليدددددة وعلددددد رةسدددددها المنظمدددددة العالميدددددة للصدددددحة
تسددددتنفر قواعددددد ا لمكافحددددة وتيقددددا ممارسددددة االتجددددار باألعضدددداء البشددددرية.
و ددو مددا .اولنددا تبيينددف فددي مددت خددالي قددراءة فددي المبددادئ التوجيهيددة الخاصددة
بحظدددر التجدددارة باألعضددداء البشدددرية التدددي تضدددمنتها مدوندددة المنظمدددة العالميدددة
للصحة في ا المجاي.
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Résume :
L’opération de transplantation d’organes humains est considéré
comme l’un des processus qui ont apparus grâce aux progrès scientifique, en
particulier dans le domaine médical pour traiter de nombreuses maladies
incurables difficile à soigner auparavant.
Cette opération a débuté à partir de la prise de conscience de la
nécessité du don volontaire et de la solidarité avec les personnes atteintes
afin de sauver leur vie. Et avec le temps, l’opération commence à prendre
une autre tournure, à cause de l’entrée des groupes organisés d’intrus et des
courtiers qui la transforme en un sal commerce ou un vrai marché noir au
détriment des patients souffrant de douleur et les pauvres nécessiteux.
L’aggravation de ce phénomène de vente d’organes et de leur
exploitation commerciale a fait mobiliser toutes les instances et les
organisations internationales notamment l’organisation mondiale de la santé
(oms), pour combattre et mettre fin à la pratique du trafic d’organes
humains, c’est ce que nous avons essayé de démontrer dans la problématique
de ce sujet à travers la lecture dans les principes directeurs qui concerne
l'interdiction du commerce d'organes humains contenues dans le Code de
l'Organisation mondiale de la santé dans ce domaine.
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مقدمة:
يسدددددتمد التبدددددرع مشدددددروعيتف ةساسدددددا مدددددت تعدددددالي ومبدددددادئ الدددددديانا
السدددماوية والددددعوا اإلنسدددانية.ته يعتبدددر مدددت األعمددداي القا مدددة علددد الخيدددر
مددت قبدد العطدداء بدددوم مقاب د وتفضددي اعخددريت علدد الددنف  .وةسددم تبددرع
عنددد اإلنسددام ددو مددن ةعددم مددا لدي دف و ددو عضددو مددت ةعضدداء مددت جسددمف ،
وبالتدددالي فهدددي قمدددة اإليثدددار عدددت الدددنف وةعظددد العبدددادا التدددي يتقدددر بهدددا
تل د ع عددم وج د مددت ةج د تنقدداه .يدداة اعخددريت .وتشددك زراعددة األعضدداء
ة.دددد ة ددد التطدددورا الطبيدددة التدددي .صدددل فدددي القدددرم العشدددريت وةد تلددد
تطالة .ياة العديد مت المرم في العال .
بددددددة عمليدددددة الدددددمرع الجرا.دددددي لحعضددددداء البشدددددرية بعدددددد الحدددددر
العالميددددة الثانيددددة وتطددددور علدددد مدددددار السددددتيت سددددنة الما ددددية تلدددد زرع
األنسدددددجة والخاليدددددا واألعضددددداء وتطدددددور معهدددددا التشدددددريعا والقدددددوانيت
المنظمدددددة لهدددددا سدددددواء علددددد مسدددددتو الددددددوي ةو علددددد مسدددددتو المنظمدددددا
والهيئددددا الصددددحية العالميددددة لميددددادة العددددرم وتشددددجي المتبددددرعيت .تال ةم
فكدددددرة زرع ونقددددد األعضددددداء بددددددة تت حدددددوي مدددددت ونهدددددا عمليدددددة تنسدددددانية
باألسدددال تلددد تجدددارة مربحدددة فدددي يدددد محتدددرفيت مهددد الو.يدددد تحقيددد عوا دددد
ماديددة بعددد مددا .ولددوا ةعضدداء الفقددراء تلدد سددلعة لمددت يدددف ة ثددر ممددا ةطلدد
عليها بالتجارة الق رة.
و دددو مدددا جعددد المنظمدددا والهيئدددا العالميدددة وعلددد رةسدددها المنظمدددة
العالميددة للصددحة تدددد ندداقول الخطددر وتسددتنفر قواعددد ا فددي دد الدددوي ةمددام
تمايددددد .دددداال االسددددتلالي التجددددار لحعضدددداء البشرية،بإصدددددار ا العديددددد
مددددددت التشددددددريعا لمكافحددددددة ومندددددد االتجددددددار باألعضدددددداء البشددددددرية .و ددددددو
المو دددوع الددد سدددو نعالجدددف مدددت خدددالي قدددراءة فدددي المبدددادئ التوجيهيدددة
للمنظمددددددة العالميددددددة للصددددددحة المتعقلددددددة بكيفيددددددة تددددددوفير اإلطددددددار المنهجددددددي
والتنظيمدددددي للحصدددددوي علددددد الخاليدددددا واألنسدددددجة واألعضددددداء البشدددددرية
لحغرام العالجية بعيدا عت ة ممارسة ةو استلالي تجار .
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أوال :تعريف االتجار باألعضاء:
يشدددددير االتجدددددار بددددددوم ىدددددة تلددددد عمليدددددة البيددددد والشدددددراء تال ةم
المقصدددود باالتجدددار باألعضددداء البشدددرية دددو تلدددة العمليدددة التدددي تصدددب فيهدددا
ةعضددداء جسددد اإلنسدددام محدددال للتبدددادي والتدددداوي وفددد منطددد البيددد والشدددراء
بعددد استئصددالها مددت صددا.بها بر ددا ةو بدداإل را ونقدد ملكيتهددا تلدد ىددخ
خددددر بمقابدددد مددددالي( .)1وترجدددد ةسددددبا انتشددددار دددد الظددددا رة تلدددد عدددددة
ةسددددبا منهددددا البطالدددددة والحاجددددة الماديددددة ،وتددددددني مسددددتو الددددوعي .دددددوي
المخدددداطر الصددددحية للبيدددد و.قددددود البددددا عيت فددددي الحيدددداة والصددددحة ،و.اجددددة
المر ددد األغنيددداء وقددددرته الماليدددة لهددد األعضددداء ،ومددد نددددرة األعضددداء
المقدمدددة ةمدددام الطلدددب المتمايدددد عليهدددا مدددت المر ددد بددددة تنشددد عمليدددا
االتجددار والسمسدددرة والوسدداطة تنشددد بسددرعة فا قدددة دداربة بعدددرم الحدددا
ددد القدددي اإلنسدددانية واألخدددالد و.قدددود اإلنسدددام المنصدددول عليهدددا فدددي ددد
الشرا والمواثي والمعا دا واإلعالنا العالمية.
ثانيا :زراعة األعضاء بين التكلفة واألهمية :
تشددددير تقددددديرا المنظمددددة العالميددددة للصددددحة()2المسددددتقاة مددددت  28بلدددددا
موزعددددة مددددا يلددددي (  12بلدددددا مددددت اإلقلددددي األوروبددددي 92 ،بلدددددا مددددت ةمريكددددا
الشدددمالية والجنوبيدددة 21 ،بلددددا مدددت تقلدددي المحدددي الهددداد  29 ،بلددددا مدددت تقلدددي
ىدددرد المتوسددد  8 ،بلددددام مدددت تقلدددي جندددو ىدددرد سددديا 1 ،بلددددام مدددت تقلدددي
تفريقيدددا ) وةم وا.ددددا وعشدددريت ةلددد ( )92عمليدددة زرع الكبدددد تجدددر سدددنويا
غيددددر ةم الخبددددراء الطبيدددديت يقدددددروم الطلددددب العددددالمي السددددنو بمددددا يفددددود
التسدددعيت ةلددد ( )22عمليدددة ،وةم  66ةلددد عمليدددة لدددمرع الكلددد ةجريددد فدددي
عدددام  9222علددد سدددبي المثددداي ىدددكل  %22فقددد مدددت اال.تياجدددا المقددددرة

( )1راميا محمد ىاعر ،اإلتجار بالبشر..قراءة قانونية اجتماعية ،منشورا الحلبي
الحقوقية ،ط ،2بيرو  ،9229 ،ل .92
()2تقرير المنظمة العالمية للصحة .وي اقتراح برنامج عالمي في مجاي زراعة
األعضاء ،الموق www.who.net/mediacentre/news/2007:بتاريخ  03ةو .2302
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فدددي ددد ا المجددداي .فدددي .ددديت بللددد عمليدددا زرع األعضددداء فدددي العدددال عدددام
. 9222سب ت.صا يا المنظمة العالمية للصحة ما يلي(:)1
البنكرياس
الرئة
القلب
الكبد
الكلى
37137

21612

8852

7723

2762

و دددي عمليدددا تفدددود بنسدددبة %9,2العمليدددا التدددي تددد زرعهدددا فدددي سدددنة
 .9222وتمثددد ةقددد مدددت  %22مدددت ا.تياجدددا المر ددد فدددي العدددال .ومت جهدددة
ةخددددر ةىددددار التقددددديرا ةم المتبددددرع بددددالكل فددددي جنددددو تفريقيددددا مددددثال
يحصددد علددد  022ةلددد دوالر مقابددد نظيدددر فدددي الواليدددا المتحددددة يحصددد
()2
عل  12ةل دوالر.
عرفدددددد الجما ددددددر ةوي عمليددددددا زرع األعضدددددداء سددددددنة 2286بعددددددد
صدددددددور قددددددانوم .مايددددددة الصددددددحة وترقيتهددددددا رقدددددد 82-22المدددددد ر فددددددي 26
فيفدددر  ،)3(2282و انددد البدايدددة بدددمرع ليدددة مدددت ىدددخ .دددي تلددد ىدددخ
.دددي .فدددي .ددديت انددد ةوي عمليدددة زرع ليدددة مدددت ىدددخ ميددد تلددد ىدددخ
.ددددي فددددي ىددددهر ديسددددمبر  9229بالمستشددددف الجددددامعي بددددت بددددادي بقسددددنطينة
(.)4وبللددددد عمليدددددا زرع األعضددددداء التدددددي تقدددددوم بدددددف ثمانيدددددة مستشدددددفيا
جامعيددددة فددددي الجما ددددر بمختلدددد ةنواعهددددا  226عمليددددة فددددي سددددنة  9222و 202
عمليددددة فددددي سددددنة  )5(9222ىددددمل زرع الكلدددد والقرنيددددة والنخدددداع العظمددددي
والكبددددد ،و لفدددد الدولددددة عمليددددة زرع الكلدددد  622مليددددوم دا فددددي سددددنة 9229
()1

Rapport OMC, Transplantation d’organes, l’expérience international quelles

recommandations, Nice, mars 2012.

( )2زراعة الطلب تل التجارة العالمية في األعضاء البشرية ،ىبكة األخبار
العربية ،الموق  www.lahona.comبتاريخ  30ةو .2302
()3
القانوم رق  50-30الم رخفي  01فيفر  ،0850الجريدة الرسمية رق العدد 5
بتاريخ 01فيفر .0850
)Omar Boudehane, La prise en charge du polytraumatisé: de la route à la greffe ,

)(4

Dar El Houda, Alger 2010, p208.

( )5تصري وزير الصحة واإلسكام وتصالح المستشفيا جماي ولد عبال
للصحافة عند تنصيب ر ي الو الة الوطنية لمرع األعضاء بتاريخ  30ةو
921

.2302

الاجتار ابلأعضاء البرشية :قراءة يف املبادئ التوجهيية للمنظمة العاملية للصحة………………..…..د .السعيد درايج
وزرع القرنيدددددة  12مليدددددوم دا وزرع الكبدددددد  922ةلددددد دا .علمدددددا ةم تكلفدددددة
زرع ليدددة وا.ددددة داخددد الدددوطت تقددددر بــــدددـ 12ةلددد دوالر و 212ةلددد دوالر
خددددارا الددددوطت ،وتكلفددددة زرع القرنيددددة تكلدددد ثالثددددة ( )12ال دوالر داخدددد
الدددوطت وة ثدددر مدددت خمسدددة ) (05ال خدددارا الدددوطت ،وتكلفدددة زرع الكبدددد 26
ةلددد دوالر داخددد الدددوطت و 129ةلددد دوالر خدددارا الدددوطت .وبعمليدددة بسددديطة
نجددد الدولددة ستسددتفيد مددت ثلثددي التكلفددة لددو تجددر د العمليددا داخ د الددوطت
لددددو تددددوفر عددددرم دددد األعضدددداء مددددت المتبددددرعيت األ.يدددداء ةو األمددددوا ،
ومدددت ثددد تسدددتطي الدولدددة تجدددراء ثالثدددة تلددد ةربعدددة عمليدددا زرع الكلددد ةو
القرنيدددة داخددد الدددوطت مقابددد تجدددراء عمليدددة وا.ددددة خدددارا الدددوطت لدددو تدددوفر
األعضاء البشرية.
لها العرم الكافي مت
ثالثا :تحول زراعة األعضاء الى تجارة ممنوعة:
تها ددددام مددددت .دددد المددددرين الحصددددوي علدددد ماينقدددد .ياتددددف وينهددددي
المددددف ومر ددددف ،و دددد ا مددددت .دددد اإلنسددددام ةم يتصددددر بجسددددد ددددمت مددددا
يسددم بددف الشددرع ومعددايير الصددحة والسددالمة ،تال ةنددف مددت غيددر المقبددوي بدد
الممنددددوع وغيددددر المشددددروع ةم يتحددددوي دددد ا العمدددد تلدددد تجددددارة "قدددد رة" ال
ددحايا يتددورط
ددد لهددا سددو العا ددد المدداد يتحددوي بموجبهددا الفقددراء تلدد
فيهدددا بعدددن األطبددداء المددد تمنيت علددد .يددداة البشدددر .ويرجددد خبدددراء الصدددحة
ةم مدددت بددديت األسدددبا التدددي تشدددج االتجدددار باألعضددداء البشدددرية وممارسدددة
سدددديا.ة زراعددددة األعضدددداء االفتقددددار تلدددد منظومددددة قانونيددددة تضددددب مجدددداي
التبددددرع باألعضدددداء وزرعهددددا ونقلهددددا بدددديت األ.يدددداء ومددددت األمددددوا تلدددد
األ.يددداء ،و ددد ا شاىدددة القدددوانيت المعمدددوي بهدددا فدددي ددد ا المجددداي  .و دددو مدددا
دفددد المنظمدددا العالميدددة والهيئدددا الدوليدددة العاملدددة فدددي المجددداي الصدددحي تلددد
تعدددالم .الدددة االسدددتنفار لو ددد .دددد لالسدددتلالي التجدددار ةمدددام تمايدددد .ددداال
االتجددددار باألعضدددداء البشددددرية والتقليدددد مددددت الحددددوادأ الصددددحية الم سدددداوية
التددددددي تسددددددتهد ةصددددددال فئددددددا المجتمدددددد الضددددددعيفة دددددداألمييت والفقددددددراء
والمحتددداجيت والمهددداجريت غيدددر الشدددرعييت والسدددجناء الددد يت يكوندددوم دددحية
دددددمام العدالدددددة فدددددي
سدددددهلة لسماسدددددرة تجدددددارة األعضددددداء ،باإل دددددافة تلددددد
محدود الدخ .
االستفادة مت عمليا المرع السيما لصال المر
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وفدددددي ددددد ا اإلطدددددار ةصددددددر المنظمدددددة العالميدددددة للصدددددحة مدوندددددة
مبدددادئ توجيهيدددة بإ.دددد عشدددر مبددددة ( )1دددي .صددديلة تجدددراءا بددددةتها فدددي
عدددام  2280تتعلددد بدددمرع الخاليدددا واألنسدددجة واألعضددداء البشدددرية ،و دددام لهدددا
التدددد ثير الوا دددد علدددد المنظومددددا التشددددريعية والممارسددددا المهنيددددة فددددي
جميدددد دوي العددددال . ،يددددن اندددد دددد المبددددادئ التوجيهيددددة محدددد تحدددددين
وتنقددددددي عدددددددة مددددددرا فددددددي سددددددنوا ( ) 9228 ،9221 ،2222بمددددددا يتوا ددددددب
والتطدددورا التشدددريعية والممارسدددا الميدانيددددة .وسنقتصدددر فدددي بحثندددا دددد ا
علددد ةربددد مبدددادئ منهدددا مدددا تتعلددد مباىدددرة بمكافحدددة االتجدددار باألعضددداء
البشرية ي:
 -1المبدأ التوجيهي األول:
"يجدددددب ةم يكدددددوم التبدددددرع بالخاليدددددا واألنسدددددجة واألعضددددداء مجاندددددا
ودوم دفدددد ة مقابدددد مددددالي ةو مكافدددد ةخددددر لهددددا قيمددددة تجاريددددة .ويمندددد
ىدددراء الخاليدددا ةو األنسدددجة ةو األعضددداء ةو عدددرم ىدددرا ها بلدددرم الدددمرع
ةو بيعهددددا مدددددت ةىددددخال ة.يددددداء ةو مدددددت ةقربدددداء األىدددددخال المتدددددوفيت .وال
ي حظددددددر بيددددددد ةو ىدددددددراء الخاليدددددددا واألنسدددددددجة واألعضددددددداء دوم اسدددددددترداد
المصددداري فدددي الحددددود المعقولدددة التدددي يمكدددت التحقددد منهدددا والتدددي يتكبدددد ا
المتبدددرع ،بمدددا فيهدددا الخسدددا ر المتعلقدددة بالددددخ  ،وسدددداد التكدددالي المرتبطدددة
بندددددمع ومعالجدددددة الخاليدددددا ةو األنسدددددجة ةو األعضددددداء البشدددددرية ،ةو الحفددددداظ
عليها ةو اإلبقاء عل .يويتها بلرم المرع".
و دددد دددد ا المبدددددة .دددددا ةمددددام عمليددددة االتجددددار باألعضدددداء البشددددرية
لتحقيدددد ةربدددداح علدددد .سددددا اسددددتلالي الفئددددا الفقيددددرة وهلددددة مددددت خددددالي
تعطدداء طدداب المجانيددة أل تبددرع ،مدد الت يددد علدد مندد ىددراء ةو البيدد مددت
المتبدددددرعيت األ.يددددداء ةو ةقدددددار المدددددوت  .و ددددد ا ال يعندددددي .ظدددددر بعدددددن
المدددددفوعا الماليددددة تلطيددددة مصدددداري الرعايددددة الطبيددددة الالزمددددة للددددمرع،
)(1

Organisation mondiale de la santé, Principes directeurs de l’OMS sur la
transplantation de cellules, de tissus et d’organes humains, site www.oms.org le
05/08/2012.
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وتعددوين الخسددا ر عددت األجددر الضددا  ،وبالتددالي قبددوي سددداد تلددة التكددالي
دوم اسددددتلالي جسدددد اإلنسددددام وةعضددددا ف مصدددددر للددددرب المددددالي .ال سدددديما
وةم االنشدددلاال التدددي تثدددار ةمدددام المتبدددرع .دددوي مدددت يتحمددد تلدددة النفقدددا
الخاصددددة بعمليددددة التبددددرع وتلطيددددة مصدددداري التدددد ميت الصددددحي فددددي ظدددد
االنعكاسا السلبية والمضاعفا التي قد تحدأ مت جراء نق ةعضا ف.
وفدددي ددد ا اإلطدددار اتفقددد ددد القدددوانيت المعاصدددرة علددد عددددم جدددواز
بيددد األعضددداء وةم تكدددوم عمليدددا النقددد تطوعدددا بددددوم مقابددد مددداد  .و دددو
مددا نصدد عليددف المددادة  262مددت القددانوم الجما ددر لحمايددة الصددحة وترقيتهددا
"82-22ال يجددددوز انتددددماع ةعضدددداء اإلنسددددام وال نددددمع األنسددددجة ةو األجهددددمة
البشدددرية تال ألغددددرام عالجيددددة ةو تشخيصدددية .سددددب الشددددروط المنصددددول
عليهدددا فدددي ددد ا القدددانوم .ال يجدددوز ةم يكدددوم انتدددماع األعضددداء ةو األنسدددجة
البشرية وال زرعها مو وع معاملة مالية".
 -2المبدأ التوجيهي الثاني:
"يمكددددت تشددددجي التبددددرع بالخاليددددا ةو األنسددددجة ةو األعضدددداء البشددددرية
بدددداف مدددت اإليثدددار عدددت طريددد اإلىدددهار ةو عدددت طريددد تعالندددا وندددداءا
تلددد الجمدددا ير ،ىدددريطة ةم يكدددوم هلدددة وفقدددا للتنظيمدددا الوطنيدددة .وينبلدددي
.ظدددر اإلىدددهار عدددت الحاجدددة تلددد الخاليدددا ةو األنسدددجة ةو األعضددداء ةو عدددت
توافر دددا بهدددد عدددرم ةو طلدددب دفددد ةمدددواي تلددد األفدددراد نظيدددر الحصدددوي
علدددد خاليددددا ةو ةنسددددجته ةو ةعضددددا ه  ،ةو تلدددد ةقربددددا ه تها ددددانوا قددددد
توفدددوا .وتحظدددر ةعمددداي السمسدددرة والوسددداطة التدددي تنجدددر عنهدددا دفددد ةمدددواي
الء األىخال".
تل
تصدددددد ددددد ا المبددددددة لكددددد ةندددددواع اإلغدددددراءا وةعمددددداي السمسدددددرة
والوسدددطاء والمشدددتريت المباىدددريت الددد يت يقومدددوم بددددف األمدددواي تلددد األفدددراد
ةو ة دددداليه .تدددد يددددت السددددماح لهدددد بنددددمع ةعضددددا ه لبيعهددددا .ومندددد افددددة
اإلعالندددا اإل ىدددهارية والترويجيدددة التدددي تخددد ة ندددوع مدددت تجدددارة زرع
األعضدددداء ةو نقلهددددا ،تلددددة اإلعالنددددا التددددي تتعددددارم والتشددددريعا القا مددددة،
ألم جسددددد اإلنسدددددام لدددددي محدددددال للمعدددددامال التجاريدددددة والماليدددددة.وبالمقاب
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يشدددج ددد العمليدددا اإلىدددهارية التدددي تسدددا فدددي تعبئدددة الجمدددا ير واألفدددراد
مدددت ةجددد التبدددرع وتقددددي يدددد المسددداعدة والعدددوم دوم تلحددداد الضدددرر بحيددداته
وتلقاء بالنف تل التهلكة إلنقاه .ياة خريت.
المبدأ التوجيهي الثالث:
" يجدددب علددد األطبددداء وغيدددر مدددت مهنيدددي الصدددحة عددددم المشدددار ة
فددي ة مر.لددة مددت مرا .د نق د وزرع األعضدداء .مددا يجددب عل د ىددر ا
تددددد ميت الصدددددحة و ددددد الددددددافعيت تلطيدددددة تكدددددالي ددددد اإلجدددددراءا تها تددددد
الحصددددوي علدددد الخاليددددا ةو األنسددددجة ةو األعضدددداء المعنيددددة مددددت اسددددتلالي
المتبرع ةو قريبف المتوفي ةو ت را ةو مقاب ةمواي".
تم ددددد ا المبددددددة موجدددددف لحطبددددداء والمشدددددرفيت علددددد الصدددددحة الددددد
يسدددهروم علددد عمليدددا زرع األعضددداء .تددد ال يقومدددوم بعمليدددا الدددمرع
والنقدددد تال تها ددددام التبددددرع مجانددددا وطوعيددددا بالنقدددد  .مددددا يحددددن م سسددددا
التدددد ميت الصددددحي ا.تددددرام المعددددايير األخالقيددددة وعدددددم دفدددد مقابدددد لتكددددالي
عمليدددا الدددمرع التدددي تتعدددارم مددد المبدددادئ التوجيهيدددة للمنظمدددة .وبالتدددالي
يحظددددر ويمندددد األطبدددداء االختصاصددددييت مددددت تجددددراء عمليددددا استئصدددداي
وزرع ونقددد األعضددداء تها دددانوا علددد علددد بمصددددر ددد األعضددداء نددداتج
عددددت اسددددتلالي المتبددددرع ةو بمقابدددد مدددداد  .و.ددددن م سسددددا التدددد ميت علدددد
عدددددم دفدددد مصدددداري التدددد ميت والسددددهر علدددد ا.تددددرام ةخالقيددددا الصددددحة
واالمتندداع عددت خددرد دد المبددادئ التوجيهيددة .تدد وتم تطلددب األمددر تبددال
السددددلطا المعنيددددة لو دددد .ددددد لهدددد الممارسددددا ومددددا ينددددتج عنهددددا وفقددددا
للتشريعا الوطنية لك بلد.
وفدددي ددد ا اإلطدددار ة دددد القدددانوم الجما دددر لحمايدددة الصدددحة وترقيتهدددا
.تددد يدددتمكت مدددت متابعدددة ومراقبدددة عمليدددا النقددد والدددمرع فدددي مادتدددف 260
ةنددددف" ال ينتددددمع األطبدددداء األنسددددجة ةو األعضدددداء البشددددرية وال يمرعونهددددا تال
في المستشفيا التي يرخ لها مت الوزير المكل بالصحة"
-4المبدأ التوجيهي الرابع:
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"يمنددددد علددددد جميددددد الهيا ددددد الصدددددحية وجميددددد مهنيدددددي الرعايدددددة
الصددددحية ةم يشددددار وا فددددي عمليددددة الحصددددوي علدددد الخاليددددا ةو األنسددددجة ةو
األعضددددداء وزر عهدددددا تقا دددددي ة مبدددددالغ تتجددددداوز المبدددددالغ المبدددددررة علددددد
الخدما المقدمة".
تم دددد ا المبدددددة يمندددد علدددد دددد الهيئددددا والم سسددددا التددددي تسددددهر
علدددد الرعايددددة الصددددحية وجميدددد المهنيدددديت ةم يخو ددددوا فددددي اإلجددددراءا
للحصدددوي علددد األعضددداء بمبدددالغ تفدددود الرسدددوم المحدددددة مقابددد الخددددما
المقدمدددة  .وعليدددف فإندددف يتعددديت علددد األطبددداء والممارسددديت الت دددد مدددت تبريدددر
الرسدددوم والضدددرا ب مدددت خدددالي مقارنتهدددا برسدددوم الخددددما المماثلدددة المقدمدددة
سدددددابقا ةو استشدددددارة الهيئدددددا المختصدددددة والمشدددددرفة علددددد ددددد الرسدددددوم
والحقود.
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الخاتمة:
سددددل البحددددن الضددددوء علدددد مشددددكلة تنسددددانية خطيددددرة و ددددي االتجددددار
باألعضددداء البشدددرية .يدددن بدددا ددد ا الندددوع مدددت "التجدددارة" يددد ثر سدددلبا علددد
جهدددود الددددوي وبخاصدددة الفقيدددرة وفدددي يفيدددة و ددد الحلدددوي المجديدددة لعدددالا
دددددع فئدددددا المجتمددددد ددددداألمييت والفقدددددراء
مر دددددا ا ألنهدددددا تسدددددتهد
والمهاجريت غير الشرعييت والسجناء.
وفددددي دددد ا اإلطددددار ةولدددد المنظمددددة العالميددددة للصددددحة ة ميددددة بددددر
لمكافحدددددة االتجدددددار باألعضددددداء البشدددددرية لمدددددا تشدددددكلف مدددددت خطدددددورة علددددد
المجتمعددددا و رامددددة األفددددراد ويتجلدددد هلددددة مددددت خددددالي تخصددددي ةربدددد
مبدددادئ توجيهيدددة فدددي مددددونتها مدددت بددديت ة.دددد عشدددر مبددددة لمنددد و.ظدددر تجدددارة
نقدددد وزرع األعضدددداء مددددت جهددددة ،وعقددددد العديددددد مددددت المدددد تمرا والقمدددد
واإلعالنددددا المخصصددددة لمعالجددددة دددد المشددددكلة باتخدددداه الوسددددا الالزمددددة
لحمايدددددة األىدددددخال الفقدددددراء والضدددددعفاء مدددددت بيددددد األعضددددداء واألنسدددددجة،
وبالتالي المحافظة عل رامة اإلنسام وا.ترام النف البشرية.
وتوصدددلنا مدددت خدددالي ددد ا البحدددن تلددد ةم ممارسدددة تجدددارة األعضددداء
انتعشددد بسدددبب وجدددود نقددد عدددالمي فدددي األعضددداء المتبدددرع بهدددا ،وعليدددف
يجب عل الدوي ةم تحرل وتعم عل :
 تشدددددجي تطدددددوير الدددددنظ والتشدددددريعا الخاصدددددة بدددددالتبرع الطدددددوعيالمجاني وااليثار بالخاليا واألنسجة واألعضاء.
 تحسدددي وتعريدددمقاب للمتبرعيت األموا .

الندددال بالممايدددا الدينيدددة واإلنسدددانية للتبدددرع بددددوم

 ردع ددددد المشدددددرفيت علددددد الرعايدددددة الصدددددحية مخالفدددددة األخدددددالدالطبية والتواط والتسا م ال يت يتاجروم باألعضاء البشرية.
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