
 

 

 

 
 
 

 
 جامعة الدول العربية

 إدارة الشؤون القانونية
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 – 52د  –197اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة والعشرين بالقرار رقم *  
79/77/5009 

 القانون العربي االسترشادي
 األعضاء البشرية  لتنظيم زراعة

 ومنع ومكافحة االتجار فيها



 

 

 
 قـرار

 بشأن مشروع القانون العربي االسترشادي 
 عضاء البشرية لتنظيم زراعة األ

 ومنع ومكافحة االتجار فيها
 ـــــــــ

 
 إن مجلس وزراء العدل العرب

 
 :بعد اطالعه على 

 
 ،42/5/4662-24ج  -066القرار رقم قرارات المكتب التنفيذي للمجلس وآخرها  
 ،48/11/4667 -42د -827قرارات مجلس وزراء العدل العرب وآخرها القرار رقم  
 ،(8/5/4662-5القاهرة )التي أعدت المشروع تقرير وتوصيات اللجنة  
 مذكرة األمانة الفنية للمجلس ،  
 

 وبعد المناقشة  ،
 

 :يقـرر 
 

اعتماااد مشااروع القااانون العربااي االسترشااادي لتنظاايم زراعااة األعضاااء البشاارية ومنااع          

 .ومكافحة االتجار فيها بالصيغة المرفقة وتعميمه على الدول العربية 

 .لتي أعدت المشروع توجيه الشكر للجنة ا 

 

 (79/77/5009 – 52د  –197ق )



 

 

 سترشادياالعربي القانون ال
 لتنظيم زراعة األعضاء البشرية 

 ومنع ومكافحة االتجار فيها
 ــــــــــ

 الفصل األول

 أحـكام تمهيديـة

 ـــــ

 
رية، ش  األعضاء الب وزراعة وحفظ يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراء عمليات نقل :(7)المادة 

 .ومنع ومكافحة االتجار فيها

المع اني المبين ة    ،اآلتي ة ، ف ي تيبي ح أحك اا ه ذا الق انون      الكلم ات  بالعبارات ويقصد  (:5)المادة 

 :مقابل كل منها 

 .كل جزء من جسم اإلنسان أو جثته :  عضو بشري -

ا ذاتي ة  خليط من المركبات العضوية كالخاليا واأللياف التي تعيي في مجموعه   :النسـيج  -

 .ضاا والعضلي والعصبيكالتشريحية تتفح وعمل النسيج 

التب رع مض افاإ إل ى م ا      تصرف بعضو أو أكثر م ن أعض اء الجس م عل ى   بيل       :الوصية  -

 .بعد الموت

 .توقف القلب والمخ معا عن العمل بصورة يقينية (: الوفاة)الموت  -

 .ن الداخلي لكل دولةبلوغ  ن الرشد ويتم تحديده وفقاإ للقانو: األهلية  -

، م  ع ت  وفر ش  رونه المنص  وش عليه  ا ش  رعاإ أو  التعبي  ر الص  ري  ع  ن اإلرادة  :ا ـالرضاا -

 .قانونا 

 .الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه لشخص آخر  دون مقابل :  المتبرع  -

الش  خص المت  وفى ال  ذي أوص  ى ف  ي حيات  ه، ب  التبرع بعض  و م  ن أعض  ائه بع  د  :  يالموصاا -

 .ه وفات

 .في جسمه بشري أو نسيج كل شخص أصب  في حاجة ما ة إلى زرع عضو :المتلقي  -

م ن   بش ري أو نس يج   مختص ومؤهل للقي اا بعملي ة نق ل عض و    جراح كل نبيب   : الطبيب -

 .جسم شخص أو جثته وزرعه في جسم شخص آخر

تئص ال وزرع  ختص بالموافقة عل ى عملي ات اال   لجنة مشكلة من أنباء ت: الطبية  اللجنة  -

 .األعضاء ومراقبة هذه العمليات



 

 

 الفصل الثاني

 نقل األعضاء بين األحياء

 ـــــ

 بكام  ل ق  واه العقلي  ة ، التب  رع بعض  وو باألهلي  ة لك  ل ش  خص بل  ل    ن الرش  د متمتع  ا (:3)المادة 

 .حي آخرشخص من أعضاء جسمه لزرعه في جسم أو نسيج  بشري

من جسم ش خص ح ي ، ول و بره ائه     أو نسيج  شريب ال يجوز ا تئصال أي عضو ( :4)المادة 

أي م ن حوا  ه    ، إذا كان ذلك يؤدي إلى وفاته أو إلحاق هرر جس يم ب ه أو تعيي ل   

 . أو أي من وظائف جسمه

أو األنس   جة أو نقله   ا أو زرعه   ا إال ل    ر   البش   رية يحظ   ر ا تئص   ال األعض   اء :(2)المادة 

 .عالجي

إال بع د موافق ة المتب رع مس بقا ويج ب أن       و نس يج بشري أ ال يجوز ا تئصال عضو (:6)المادة 

 . يتكون الموافقة ثابتة بشكل ر م

دون قي د أو  اال تئص ال  للمتبرع العدول عن تبرع ه ف ي أي وق ب قب ل القي اا بعملي ة        (:1)المادة 

 .شرط 

 .واإليصاء به دون مقابل أو بالنسيج البشري يتم التبرع بالعضو (:8)المادة 

بأي و يلة  به أو االتجار هؤأو شراالعضو البشري أو النسيج يع يحظر ب (:9)المادة 

 هوزرعه عند علم العضو ا تئصالر على اليبيب إجراء عملية ـكانب ويحظ

 .بذلك

 أو النسيج التأكد من أن عملية ا تئصال العضو البشرياليبية اللجنة على  (:70)المادة 

ص المتبرع باألخيار ـخير الشـر وعليه تبصـياة المتبرع للخيأر  حـال تع

 .لية اال تئصالـة لعمـلـدة والمحتمــبية المؤكـوالنتائج الي

ية اال تئصال من المتبرع ـيه أن عملـيجب على اليبيب أن يعد تقريراإ يثبب ف :(77)المادة 

 .اذ المتلقي من خير حقيقي ـيلة الوحيدة إلنقـهي الو 

من القاصر أو ناقص األهلية مهما يج ـسأو ن بشري يحظر ا تئصال أي عضو :(75)المادة 

 .كانب المبررات 

 



 

 

 الفصل الثالث

 نقل األعضاء من جثث الموتى إلى األحياء

 ــــ

الشخص المتوفى ثة ـجأو أكثر من  أو نسيج بشري يجوز ا تئصال ونقل عضو  :(73)المادة 

 .لفائدة المتلقي الحي 

من جثة شخص متوفى إذا عبر سيج أو ن بشري ال يجوز ا تئصال أي عضو (:74)المادة 

 .صراحة عن رفضه ذلك أثناء حياته

د متمتعاإ بكامل قواه العقلية ، أن يوصي كتابة، ـن الرشـلكل شخص بلل   (:72)المادة 

حي أو أكثر من جثته لزرعه في جسم شخص  أو نسيج ريـبش با تئصال عضو

 .آخر

لم يوش  ،ثة شخص متوفىـمن ج جيـأو نس بشري ال يجوز ا تئصال أي عضو (:76)المادة 

أثناء حياته بذلك، إال بعد موافقة ورثته الشرعيين أو الولي الشرعي في حالة عدا 

 .وجود ورثة للمتوفى 

ته الصريحة ـم المتلقي إال بعد موافقـفي جسأو نسيج بشري ال يجوز زرع عضو  (:71)المادة 

 .أو موافقة ذويه والكتابية

يلة ـفي جسم المتلقي إال إذا كان ذلك هو الو  أو نسيج بشري ع عضوال يجوز زر :(78)المادة 

 .اذه من خير حقيقي ـالوحيدة إلنق

يجب على اليبيب أن يبصر المتلقي باألخي ار والنت ائج اليبي ة المؤك دة والمحتمل ة       :(79)المادة 

 .لعملية الزرع 

راثي ة م ن جس م ش خص ح ي      يحظر نقل األعضاء التنا لية التى تحم ل الص فات الو   (:50)المادة 

 .آخر  حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص

 



 

 

 الفصل الرابع

 عملية االستئصال والزرع

 ـــــ

ها وحفظ أو األنسجة األعضاء البشريةنقل ا تئصال  يجب إجراء عمليات :(57)المادة 

وبعد موافقة اللجنة  بية المرخص لها قانونا بذلكـز اليـي المراكـف وزراعتها

 .المختصةاليبية 

أو  البشري ، أن يتأكد من  المة العضويجب على اليبيب، قبل إجراء العملية (:55)المادة 

 البشري مر  معد ، ومالءمة العضو أيالمراد ا تئصاله وخلوه من  النسيج

 .ذلكأن يحرر تقريرا يؤكد فيه وعليه  ،المتلقيالمزمع زرعه لجسم  أوالنسيج

ية اال تئصال أو الزرع التي ـن عملـريرا مفصال عـليبيب أن يعد تقيجب على ا :(53)المادة 

 .ـه معه األنباء المساعدون لهاا بها ، ويوقعـق

جة ـواألنسالبشرية يم عمليات نقل وزرع األعضاء ـإدارة وتنظاليبية لجنة ال ىتتول (:54)المادة 

 .ذوي الحاجة للنقل ىماء المرهـم بأ ـداد قوائـوإع

 



 

 

 مسالفصل الخا

 أحكـام جزائيـة

 ـــــ
 

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  :(52)المادة 

من أو نسيجاإ عضواإ بشرياإ  أو عر  للبيع كل شخص باع، .... تزيد على

 .أعضاء جسمه

وال .... ة ال تقل عنوب رام.... وال تزيد على... مدة ال تقل عن يعاقب بالحبس  (:56)المادة 

 . من ال يرأو نسيجاإ كل شخص باع أو عر  للبيع عضواإ بشرياإ ، .... تزيد على

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  :(51)المادة 

 .أو األنسجة ريةــاء البشـاألعضبار ـكل من قاا باالتج،  .... د علىـتزي

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  :(58)المادة 

 . أو نسيجاإ كل شخص اشترى عضواإ بشرياإ ، ....  د علىـتزي

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  :(59)المادة 

 و بيريح التحايل أو اإلكراه أي عضو أو، كل من ا تأصل خلسة أ....تزيد على

 . أو نسيجبشري جزء من عضو 

إذا ... تزيد علىوال .. .وتكون العقوبة السجن المؤبد وال رامة التي ال تقل عن  

 .ترتب على الفعل وفاة المنقول له

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في كل من الفقرتين السابقتين على الشروع أو  

 .ريمةالو انة في الج

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  :(30)المادة 

 بشري كل نبيب يجري عملية ا تئصال أو نقل أو زرع عضو، ....  تزيد على

ب بالعقوبة ذاتها كل ـة ويعاقـية تجاريـوهو يعلم أنه كان موهوع عمليج ـأو نس

 .العملية مع علمه بذلكمن  اعد اليبيب في إجراء 

) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوش عليها في المواد  (:37)المادة 

 ....... .من هذا القانون بـ ( 06، 42،  47،  48،  40، 45



 

 

وال .... رامة ال تقل عنوب .... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  (:35)المادة 

كل من  اهم بأية نريقة كانب في عملية تجارية تتعلح ببيع أو ،  ....تزيد على

 . أو نسيج شراء عضو بشري

وال .... رامة ال تقل عنوب .... وال تزيد على... مدة ال تقل عن  يعاقب بالحبس :(33)المادة 

ت ل حاجة شخص أو جهله أو عدا خبرته أو هعف ـكل من ا ،  ....تزيد على

أو  بشري اه وحصل منه على موافقته ال تئصال عضوإدراكه أو نيشه أو هو

 .من جسمه نسيج

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  (:34)المادة 

دون مراعاة  أو نسيج كل من قاا بعملية ا تئصال عضو بشري، .... تزيد على

 .أحكاا هذا القانون 

ية اال تئصال على جسم قاصر أو ناقص األهلية ـب عملـة إذا وقعـقوبدد العـتش :(32)المادة 

 .ولو بموافقته

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... مدة ال تقل عن يعاقب بالحبس  :(36)المادة 

خارج  أو نسيج كل من قاا بعملية ا تئصال أو زرع عضو بشري، .... تزيد على

 .ا قانونا المراكز اليبية المرخص له

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... مدة ال تقل عن يعاقب بالحبس  (:31)المادة 

أو أكثر من جثة  اأو نسيجبشريا  ص ا تأصل عضواـكل شخ، .... د علىـتزي

متوفى لم يعبر صاحبها عن تبرعه به أثناء حياته أو رفض ذلك حال حياته أو 

 .ورثته بعد وفاته

تشدد العقوبات المنصوش عليها في هذا القانون إذا ارتكبب الجريمة من عصابة  (:38) المادة

 .إجرامية منظمة

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  :(39)المادة 

ل وزرع األعضاء ـا بعمليات نقـكل من أفشى  راإ مهنيا متعلق، .... تزيد على

 . أو األنسجة يةالبشر

وال .... وب رامة ال تقل عن.... وال تزيد على... مدة ال تقل عن يعاقب بالحبس  (:40)المادة 

أو كل شخص أفشى معلومات تخص هوية المتبرع أو الموصي ، .... تزيد على 

 .أو تخصهما معاالمتلقي 



 

 

ون، يجوز ـذا القانـات األصلية المنصوش عليها في هـى العقوبـة إلـباإلهاف :(47)المادة 

 :للمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير اآلتية 

 .المهنة مدة ال تجاوز خمس  نوات  الحرمان من مزاولة -1

 .مصادرة األدوات واآلالت المستخدمة في الجريمة -4

غلح المكان الذي ارتكبب فيه الجريمة مدة ال تقل عن شهرين وال تجاوز  -0

 . نة

ي هذا ـالمنصوش عليها ف الجرائمكز اليبية المرتكبة إلحدى تيبح على المرا :(45)المادة 

 .مصادرة الة وال لح وـة ال رامـالقانون عقوب

 .ات المنصوش عليها في هذا القانون في حالة العود ـتضاعف العقوب (:43)المادة 


