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 الممخـــص:
كـر اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف وسواه في أحسف صورة, كما أنو ال يمكف أف تكوف أعضاء 
اإلنساف حاؿ حياتو أو حتى بعد مماتو أو داخؿ بطف أمو محاًل ألى نوع مف المعامالت التجارية أو 

ينزؿ لمرتبة األشياء, واإلتجار باألجنة البشرية امتياف  المالية, فجسـ اإلنساف لو حرمة وال يجب أف 
 لكرامة اإلنساف ويعد صورة مرفوضة مف صور اإلتجار بالبشر.

حيث يطالعنا العمـ صباح كؿ يـو بالجديد في المجاالت العممية, فقد أدى ذلؾ إلى إفراز بعض 
البشرية المجيضة في األعماؿ الطبية, التقنيات الطبية الحديثة إلنقاذ البشرية ومنيا استخدامات األجنة 

ظيرت العديد مف المشكالت, منيا ظيور سوؽ رائجة لإلتجار باألجنة البشرية فرضيا بعض السماسرة 
 الذيف استغموا فقر بعض الطبقات ولجأوا إلى أساليبيـ الرخيصة.

, وحظى مف الموضوعات الميمة في الوقت الراىففقد أصبح موضوع اإلتجار باألجنة البشرية 
ذلؾ الموضوع باىتماـ كافة الدوؿ, وترجع أىمية مكافحة االتجار باألجنة البشرية إلى أف محؿ الجريمة 
ىو استغالؿ األجنة البشرية وجعميا سمعة تُباع وُتشترى, وذلؾ يشكؿ انتياكًا لحقوؽ اإلنساف, وبصفة 

نسانية وسموؾ إجرامي آثـ، إذ خاصة حؽ الجنيف في السالمة الجسدية والحياة, وتعتبر جريمة ضد اإل
تصبح األجنة بمنزلة قطع غيار السيارة التي تباع وتشترى دوف أدنى مسئولية. ولذلؾ سوؼ نقـو بتقسيـ 

 موضوع بحثنا عمى النحو التالي:
 ماىية األجنة البشرية. المطمب األول:           
 جريمة االتجار في األجنة البشرية المطمب الثاني:   

 مقدمة: 
 الحؽ ويعد الدولية، والمواثيؽ التشريعات في لو الّمقررة الحقوؽ مف بمجموعة إنساف كؿّ  يتّمتع

 وكؿ أمو، بطف في جنينا كاف ولو حياتو، مراحؿ كؿ في لإلنساف ُتكفؿ التي الحقوؽ أولى مف الحياة في
 الجنائية الحماية بإسباغ إال فعاال ذلؾ يكوف وال الوسائؿ، بكافة تكافح أف يجب جريمة يعتبر عميو اعتداء
 .عميو المعتدى عمى

وقد عرفت العمـو الطبية والدراسات البيولوجية في الوقت المعاصر تطورات متواصمة نتيجة تقدـ 
األبحاث العممية، فظيرت وسائؿ فنية حديثة أكثر فاعمية في اكتشاؼ الحاالت المرضية، ومواجية 

، ورغـ أىمية ىذه (ٔ)، مثؿ حاالت العقـ وعدـ اإلنجابالظروؼ الصحية التي قد يتعرض ليا اإلنساف
األعماؿ الطبية إال أف ليا مخاطر تختمؼ درجة جسامتيا مف حالة ألخرى، فاختمفت التشريعات في 
مدى قبوؿ ىذه الوسائؿ الطبية الحديثة، مف ىندسة وراثية وتمقيح صناعي داخؿ الرحـ وخارجو، وتأجير 

نشاء لبنوؾ األمش  .(ٕ)اج اآلدمية، واستخداـ طرؽ معينة لتخزيف نتاج الجسـ البشريلألرحاـ، وا 
واتفؽ األطباء أف لإلجياض أضرارًا خطيرة عمى المجتمع وعمى صحة المرأة، ومع ذلؾ فقد 
انتشر اإلجياض انتشارًا واسعًا في معظـ ربوع العالـ تحت عدة مبررات اقتصادية واجتماعية وصحية 

                                                           
(1)

 Aude Denizot: Don de gamètes : enfin le décret ?, RTD Civ, N° 01 du 21/03/2016, p.197. 

(
2

 ( Bernard Dickens& Rebecca J. Cook: Ethical and Legal Issues in Assisted Reproductive 

Technology, International Journal of Gynecology and Obstetrics, Vol. 66, 1999, pp. 56-67. 
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عادة ما يؤدي اإلجياض السري إلى إزىاؽ أرواح الكثير مف األميات، وأخالقية بالدرجة األولى. و 
 خاصة إذا حدث في مكاف غير معقـ أو كانت الوسائؿ المستخدمة بدائية، فتبقي لدى البعض.

وأماـ ىذه الممارسات الطبية المستحدثة لـز أف يتدخؿ المشرع الجنائي المصري، ويساير 
قانونية لتنظيـ التعامؿ مع التطورات المستحدثة في عمـ األجنة التطور العممي ويالحقو بوضع ضوابط 

 في ضوء المعطيات االجتماعية واألخالقية والدينية لممجتمع.
أضحى وجود األجنة البشرية خارج الجسـ واقعًا ال سبيؿ إلنكاره, واستتبع ذلؾ أنيا أصبحت 

قد تكوف مباحة في بعض صورىا، إال , والتي (ٔ)موضوعا ومحال لمعديد مف الممارسات الطبية الحديثة
أف الكثير منيا مرفوضة وال تحتمؿ اإلباحة, ويعد ىذا الموضوع وما يثيره مف إشكاليات, مف المواضيع 

 المستحدثة, الذي لـ تتبمور أفكاره بعد, مما جعمو مجااًل خصبًا لمبحث والدراسة.
 :أهمية البحث

الت العممية, فقد أدى ذلؾ إلى إفراز بعض يطالعنا العمـ صباح كؿ يـو بالجديد في المجا
التقنيات الطبية الحديثة إلنقاذ البشرية ومنيا استخدامات األجنة البشرية المجيضة في األعماؿ الطبية, 
ظيرت العديد مف المشكالت, منيا ظيور سوؽ رائجة لإلتجار باألجنة البشرية فرضيا بعض السماسرة 

 جأوا إلى أساليبيـ الرخيصة.الذيف استغموا فقر بعض الطبقات ول
مف الموضوعات الميمة في الوقت الراىف, وحظى فقد أصبح موضوع اإلتجار باألجنة البشرية 

ذلؾ الموضوع باىتماـ كافة الدوؿ, وترجع أىمية مكافحة االتجار باألجنة البشرية إلى أف محؿ الجريمة 
ذلؾ يشكؿ انتياكًا لحقوؽ اإلنساف, وبصفة ىو استغالؿ األجنة البشرية وجعميا سمعة تُباع وُتشترى, و 

خاصة حؽ الجنيف في السالمة الجسدية والحياة, وتعتبر جريمة ضد اإلنسانية وسموؾ إجرامي آثـ، إذ 
 تصبح األجنة بمنزلة قطع غيار السيارة التي تباع وتشترى دوف أدنى مسئولية.

براز أطر ييدؼ البحث إلى إلقاء الضوء عمى جريمة اإلتجار باألجنة ال  بشرية, وا 
المواجية الجنائية الموضوعية لمجريمة, ومدى مواكبة القانوف المصري لمواجية تمؾ الجريمة الميينة 

 لكرامة اإلنساف.
 منهج البحث:

نظرًا لعدـ وجود قانوف في مصر ينظـ تجريـ االتجار باألجنة البشرية, لقد اتبعت في ىذا البحث المنيج  
تجريـ االتجار باألجنة البشرية ببياف ماىييا وأنواعيا ونصوص تجريـ  التأصيمي في تأصيؿ فكرة

االعتداء عمييا في القانوف الفرنسي وغيره, ىذا باإلضافة إلى االستعانة بالمنيج التحميمي في تحميؿ 
 نصوص التشريعات األجنبية, وذلؾ لمتوصؿ لحؿ المشكالت التي تنتج عف موضوع البحث.

 خطة البحث:
 ماىية األجنة البشرية. ول:المطمب األ 

 جريمة االتجار باألجنة البشرية. المطمب الثاني:

                                                           
(

1
  ( Nancy M.P. King & Christine Nero Coughlin: Ethical Issues in Regenerative Medicine, Law 

Journal, Forthcoming Wake Forest Univ. Legal Studies Paper No. 1380162, 14 May 2009,P.3.    
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 المطمب األول
 ماهية األجنة البشرية

 تمهيد وتقسيم:
كـر اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف وسواه في أحسف صورة, كما أنو ال يمكف أف تكوف أعضاء 

ألى نوع مف المعامالت التجارية أو  اإلنساف حاؿ حياتو أو حتى بعد مماتو أو داخؿ بطف أمو محالً 
المالية, فجسـ اإلنساف لو حرمة وال يجب أف ينزؿ لمرتبة األشياء, واإلتجار باألجنة البشرية امتياف  

 لكرامة اإلنساف ويعد صورة مرفوضة مف صور اإلتجار بالبشر.
رية، ينبغي التطرؽ ولموقوؼ عمى معالـ المسئوليػة الجنائيػة الناشئة عف االتجار باألجنة البش 

 إلى تعريؼ األجنة, وأنواعيا, واستخداماتيا.
 الفرع األول

 تعريف األجنة البشرية
يّصنؼ األطباء الجنيف حسب مراحؿ نموه، فالجنيف في مراحمو األولى يطمقوف عمية لفظ 

(Embryo ويراد بو انقسامات البويضة خالؿ الشيور األولى، والجنيف خالؿ المر )احؿ ( وىو:)الحميؿ
، ويبدأ تطور اإلنساف في نظر (ٔ)( والمراد بو الطفؿ الذي لـ يولد بعدFetusالتالية يطمقوف عميو لفظ)

 رد التمقيح.الطب بمج
، حيث (ٖ)، أو )الكائف المستكف في رحـ أمو((ٕ)وعرؼ بعض الفقو الجنيف:)بالبويضة الممقحة(

–بالخمية المؤنثة  -الحيواف المنوي –ة يتشكؿ الجنيف منذ المحظة التي تندمج فييا الخمية المذكر 
وتعد الخمية الممقحة الجديدة جنينًا مف الوجية القانونية، وعميو فالجنيف ىو ما تكوف في رحـ  -البويضة

 المرأة عند التقاء الحيواف المنوي لمرجؿ ببويضة األنثى واختالطيما معًا وما يعقب ذلؾ مف مراحؿ.
 الفرع الثاني 
 شريةأنواع األجنة الب

 أواًل: األجنة المجهضة:
تعد المرأة حامال بمجرد تماـ التمقيح أي المحظة التي يتـ فييا تمقيح البويضة بالحيواف  المنوي 

 . (ٗ)واستقرارىا في الرحـ, ومف ثـ فإف الجنيف ىو البويضة الممقحة أيًا كاف عمرىا الزمني
ات مف الناحية األخالقية والدينية إجياض الحمؿ مف القضايا التي تشغؿ سائر المجتمع ويعتبر
, ويعتبر القوؿ بإباحة إجياض الحمؿ لالنتفاع باألعضاء البشرية والخاليا الجذعية (٘)والفمسفية

                                                           
(1)

  Daniel (R): dictionnaire Larousse, librairie Larousse, Paris, 2005, p 1073.  
(2)

؛ د/ رءوف  499، ص 1991، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د/  فوزية عبد الستار, شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط  
 .1915عبيد, جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار الفكر العربي، القاهرة، 

(3)
 .301، ص 1916العربية، القاهرة، د/ محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة  

(4)
د/ أميرة عدلي أمير عيسى خالد, الحماية الجنائية للجنين, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية, دون   

 . 235سنة, ص
(5)-

John M .scheb,J.D.LL.M.and John M sch II,PH.D: criminal law and procedure, 

thonson/wansworth, Belmont, third edition,2005,p.131. 
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واستخداميا في زرع األعضاء البشرية دوف قيد أو شرط يعد مف الوسائؿ غير المشروعة. وقد جـر قانوف 
 .(ٔ)المعنيالعقوبات الفرنسي اإلجياض دوف موافقة الشخص 

 أنواع اإلجهاض: -
يحدث قبؿ تكوف الجنيف وحيث يقذؼ الرحـ البويضة بعد تمقيحيا, ويحدث لنسبة  :اإلجهاض التمقائي  -ٔ

 كبيرة لحاالت الحمؿ وىو في األسابيع األولى مف الحمؿ.
يف وقد يحدث اإلجياض التمقائي بعد تكويف الجنيف, وفي تمؾ الحالة تستطيع األـ أف تتبرع بيذا الجن

الميت لألبحاث الطبية, وغالبًا ما يكوف ذلؾ خالؿ األشير الثالثة األولى مف الحمؿ, وبما أف وفاة 
الجنيف ال تعنى بالضرورة وفاة أنسجتو وخالياه, فإنو يجوز لألطباء استئصاؿ أعضائيا واستخداميا في 

الجنيف وموت األنسجة زرع األعضاء البشرية, في فترة زمنية محدودة وىي الفرؽ الزمني بيف وفاة 
 والخاليا.

, ويسمح بذلؾ (2)الذي يتـ إذا كانت حالة المرأة تزداد سوًء بالحمؿ أو ييدد حياتيا :اإلجهاض العالجي  -ٕ
, لوجود جنيف مشوه, بحيث يكوف إجياض األجنة المشوه (3)خالؿ اإلثنى عشر أسبوعًا األولى لمحمؿ

ج, أو لثبوت خطورة المرض أو التشوه بدرجة ال يمكف يأتي كحؿ أخير بعد استنفاد كؿ محاوالت العال
البرء منيا لحظة التشخيص, لكف ذلؾ اإلجياض يجب أف تحيط بو اعتبارات قانونية ودينية وأخالقية. 
ويمكف معرفة تشوه الجنيف باستخداـ الوسائؿ المتطورة التي مف خالليا معرفة العمؿ التي تصيب الجنيف 

 .والتشوىات التي يتعرض ليا
 التشريع البولندي وقد سمحت بعض الدوؿ األوروبية بذلؾ النوع مف اإلجياض, كما جاء في

الذي ال يسمح باإلجياض إال في ظروؼ محددة أف يكوف ذلؾ الحمؿ ييدد حياة األـ أو صحتيا أو 
ذا اإلجياض إ ٖٕٔٓيوليو ٕٔمنذ ايرلندا. وكذلؾ قد أجازت (ٗ)لوجود تشوه في الجنيف غير قابؿ لمشفاء

كاف مف شأف استمرار الحمؿ أف يشكؿ خطرًا حقيقيًا كبيرًا عمى حياتيا وذلؾ بإجماع رأى طبيب توليد 
 . (٘)واثنيف مف األطباء النفسييف

أجاز أيضًا اإلنياء اإلرادي لمحمؿ في أي وقت وذلؾ بناًء عمى تقرير صادر المشرع الفرنسي و
مى صحة المرأة ووجود احتماؿ كبير بميالد طفؿ مف طبيبيف بأف استمرار الحمؿ سوؼ يشكؿ خطرًا ع

( وفي حالة ثبوت أف ٖٕٓٓسبتمبر  ٗالصادر ٖٕٓٓ-ٓ٘ٛمشوه وغير قابؿ لمشفاء. )وفقًا لممرسـو رقـ
 ٕٔٔٓ-ٗٔٛالحمؿ يشكؿ خطرًا عمى صحة المرأة, ُتشكؿ لجنة مف أربعة أعضاء )القانوف رقـ 

                                                           
(1) -

 Art. 223-10 "L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq 

ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende". 
(2)

الطبعة األولى, المركز القومي لإلصدارات القانونية, القاهرة،  د/ عالء زكى مرسى, األدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر, - 
 .276, ص2014

(3)
- Patricia Hennion-Jacquet: D'un avortement... l'autre ?, Recueil Dalloz, N° 37 du 01/11/2007, p. 

2648; John R. Lott Jr: Abortion and Crime: Unwanted Children and Out-of-Wedlock Births, Yale 

Law & Economics Research Paper No. 254,  16 May 2001 ,p.5 
3-

 Bonnie F. Fremgen, Ph.D.:Medical law and Ethics, second Edition, PEARSON, New 

Jesy,2006,p.255.  
(4)  -

 Diane Roman: L'avortement devant la Cour européenne, Revue de droit sanitaire et social, N° 4 du 

16/07/2007, p. 643et s.    
(5)

 - Amélie Dionisi-Peyrusse: Actualités de la bioéthique, AJ Famille,  p. 466.  
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وتوليد, عمى أف يتـ ذلؾ في منشأة طبية  ( بيا طبيب نفسي وطبيب نساءٕٔٔٓيوليو  ٚالصادر
 , وذلؾ ما يسمى باإلجياض الطبي أو العالجي.(ٔ)مرخص لو بذلؾ

فإذا كنا بصدد حالة مف حاالت اإلجياض العالجي التي حددىا المشرع وأباح فييا إجرائو, 
أما في وتوافرت شروطو, وتسبب الطبيب بفعمو أو تقصيره حرمانيا مف ذلؾ, فإف مسئوليتو تنعقد. 

قد جاء فقط في الئحة أخالقيات مينة الطب مما يجيز اإلجياض لدواعي طبية تيدد القانون المصري 
 .(ٕ)حياة األـ

كذلؾ إجياض الجنيف إنقاذًا لحياة األـ كوالية تكساس (ٖ)الواليات المتحدة األمريكيةوأجازت بعض 
 .(ٗ)وذلؾ بعد تقرير األطباء بإنياء الحمؿ لخطورتو عمى حياتيا

 اإلجهاض العمدي: -3
اإلجياض العمدي ىو الذي يتـ إحداثو بفعؿ فاعؿ ضد امرأة حامؿ إلسقاط جنيف ليا, سواء تـ 

تعاقب القوانيف اإلجياض و  ذلؾ مف اعتداء الغير عمييا بآلة أو بخالؼ ذلؾ, أـ قاـ الطبيب بفعؿ ذلؾ.
جريـ كؿ فعؿ يؤدى إليو, أيًا المتعمد, منيا قانوف العقوبات المصري, فقد حظر اإلجياض ونص عمى ت

 (٘)كاف وقت حدوثو بالنسبة لعمر الجنيف, إذ يعتبر مباشرتو يشكؿ جريمة مف بداية الحمؿ وحتى الوالدة
وىناؾ دوؿ أخرى كالياباف تسمح باإلجياض بدوف سبب طبي، ولمجرد وجود أسباب إنسانية، أو لمجرد 

 في غضوف األسابيع العشرة األولى مف الحمؿ. رغبة الحامؿ في إسقاط جنينيا طالما أنو سيتـ ذلؾ
 ٕٔٓٓيوليو عاـ  ٗفي  ٛٛ٘صدر القانوف رقـ  ٕٔٓٓ, في عاـ (ٙ)القانون الفرنسيأما 

الُمعدؿ لقانوف الصحة العامة, حيث أجاز وفقًا لما جاء في المادة الثانية  منو اإلنياء اإلرادي لمحمؿ قبؿ 
( مف قانوف الصحة ٔ-ٕٕٕٔلؾ ما نصت عميو المادة ), وذ(7)مضى اثنى عشر أسبوعًا عمى الحمؿ

( أف تطمب مف  détresseالعامة عمى أف "تستطيع المرأة الحامؿ التي توجد في حالة ضيؽ أو عسر)
, كما ُقضى بدستورية ذلؾ النوع مف (ٛ)الطبيب إنياء حمميا قبؿ نياية األسبوع الثاني عشر مف الحمؿ"

 .(9)ٕٔٓٓيونية ٕٚري في اإلجياض بقرار مف المجمس الدستو 
                                                           

(1) -
 Art. L. 2213-1 du code de la santé publique.                                                                     

 

(2)-
( على أن "ال يجوز للطبيب إجراء عملية اإلجهاض إال لدواعي طبية تهدد صحة األم ويكون ذلك بشهادة كتابية 29نصت المادة ) 

من طبيبين متخصصين، وفى الحاالت العاجلة التي تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ الحياة يجب علي الطبيب  المعالج تحرير تقرير 
 يرفق بتذكرة العالج".مفصل عن الحالة 

(3)
 John J. Donohue III& Steven D. Levitt:The Impact of Legalized Abortion on Crime, Quarterly 

Journal of Economics, 12 Aug 1999, p.6. 
(4)  -

Bonnie F. Fremgen, Ph.D.: Medical law and Ethics, second Edition, PEARSON, New 

Jesy,2006,p.255-256.  

- John M .scheb,J.D.LL.M.and John M sch   II,PH.D:P.R,p130 .  
(5)-

 ( من قانون العقوبات " كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع اإليذاء يعاقب السجن المشدد".260المادة ) 
(6)

 17شاءت إنهائه بمقتضى أحكام القانون الصادر في بعد أن كان اإلجهاض محظوراً في فرنسا, أصبح حق معترفا به للمرأة إن  - 
, متى كانت المرأة في حالة عسر ووجود حالة ضرورة, عمل ذلك القانون على الموازنة بين مبدأين وهما احترام اإلنسان 1975يناير 

 منذ بداية حياته, والثاني حرية المرأة.
- Jean-Pierre Delmas et Saint-Hilaire: Répression du délit d'entrave à l'interruption volontaire de 

grossesse: conflits de faits justificatifs s'amplifient et état de nécessité, RSC, p. 117 et s. 
2
- Jean-Christophe Galloux et Hélène Gaumont-Prat: Droits et libertés corporels, Recueil Dalloz,   

 

(1)
 -Art. L. 2212-1. Code de la santé publique. 

(9)
 - Constitutionnalité de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception  
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 ٕٗٔٓ- ٖٚٛتدخؿ المشرع بتعديؿ المادة سالفة الذكر بموجب القانوف رقـ  4102عام  وفي
بتعديؿ باستبداؿ عبارة "حالة الضيؽ أو العسر" بعبارة "عدـ الرغبة في  (ٔ)ٕٗٔٓأغسطس  ٗالصادر 

لسماح باإلجياض حيث لـ يستمـز . نعتقد أف المشرع بذلؾ التعديؿ قد وسع مف دائرة ا(ٕ)استمرار الحمؿ"
 مرور المرأة بحالة ضرورة أو ضيؽ, ولكف اكتفى بعدـ رغبتيا في استمرار حمميا.

( مف قانوف الصحة العامة أف يقـو بإنياء ٕ-ٕٕٕٔواشترط المشرع الفرنسي بمقتضى المادة )
فاؽ بيف الحمؿ طبيب متخصص, وال يمكف إجرائو إال في مستشفى عاـ أو خاص أو في إطار ات

حدى المستشفيات في ضوء الشروط المحددة في المرسـو الصادر مف مجمس  الطبيب المختص وا 
 .(ٖ)الدولة

فإذا أجرى اإلجياض دوف احتراـ إرادة المرأة أي دوف موافقتيا يمـز عقاب مرتكبيا, تقضى   
أة الحامؿ  يعاقب ( مف قانوف الصحة العامة بأنو إذا تـ اإلجياض بدوف موافقة المر ٔ-ٕٕٕٕالمادة )

( مف قانوف العقوبات الفرنسي بعقوبة السجف خمس ٓٔ-ٖٕٕمرتكب ىذه الجريمة  بمقتضى المادة )
, أما إذا أجرى اإلجياض بعد مرور المدة المحددة ما لـ يكف اإلجياض (ٗ)ألؼ يورو ٘ٚسنوات وغرامة 

يا قانونًا أو خارج إطار طبيًا, أو أجرى  طبيب غير مختص أو خارج مستشفى عاـ أو خاص ُمرخص ل
حدى المستشفيات, فيصبح اإلجياض في تمؾ الحالة غير قانوني,  االتفاؽ الُمبـر بيف الطبيب المختص وا 

َـّ يعاقب الفاعؿ بمقتضى أحكاـ المادة ) ( مف قانوف الصحة العامة بالحبس عاميف ٕ-ٕٕٕٕومف َث
 . (٘)ألؼ يورو ٘ٚس سنوات  وغرامة ألؼ يورو, وفى حالة االعتياد يعاقب بالسجف خم ٖٓوغرامة 

ونعتقد أف النصوص التشريعية المتعمقة باإلجياض في القانوف المصري, جاءت قاصرة عف 
مواكبة المستحدثات العممية والتقنية واالستجابة لمحاجة الممحة لإلجياض, مما يتعيف معو إعادة النظر 

 باب طبية أو عالجية أو لتشوه الجنيف. فييا عمى ضوء القوانيف األخرى التي تبيح اإلجياض ألس
 ثانيًا: األجنة الناشئة عن التمقيح الصناعي:

يعد التمقيح الصناعي أحد الطرؽ العالجية التي توصؿ إلييا الطب بوسائمو الحديثة لمتغمب 
, ويعتبر مف قبيؿ نقؿ األعضاء البشرية عمى أساس أنو يتـ مف خالؿ نقؿ مادة مف (6)عمى مشكمة العقـ

 نساف إلى آخر, وقد يحدث بأف تتـ المتاجرة بتمؾ األجنة.إ
التمقيح الصناعي ىو عممية ُتجرى لعالج حاالت العقـ عند المرأة عف طريؽ إدخاؿ منى زوجيا   

وقد تتـ عممية التمقيح المرأة متزوجة أو  (ٔ)أو شخص أجنبي في عضوىا التناسمي بغير اتصاؿ جنسي
                                                                                                                                                                      
Décision rendue par Conseil constitutionnel 27-06-2001 n° 2001-446-DC, Recueil Dalloz, p. 2533. 

 -Christophe André: Euthanasie et droit pénal : la loi peut-elle définir l'exception ?, RSC, N° 01 du 

15/03/2004,P.43. 
(1)

 - JORF n°0179 du 5 août 2014, page 12949, texte n° 4, Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 

l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.  
(2)

 - Art. L. 2212-1. Code de la santé publique. 
(3)

  -  Art. L. 2212-2. Code de la santé publique. 
(4)

 - Art. L. 2222-1. Code de la santé publique. 
(5)

 - Art. L. 2222-2. Code de la santé publique. 
(6)

 -  Valérie Depadt-Sebag: le don de gamètes ou d'embryon dans les procréations médicalement 

assistées: d'un anonymat imposé à une transparence autorisée, Recueil Dalloz, N° 13 du 25/03/2004, 

p.891 
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صطدـ مع النظاـ العاـ واآلداب العامة. ويتـ التمقيح الصناعي بإحدى وفى الحالتيف ي (ٕ)غير متزوجة
 طريقتيف:

التمقيح الصناعي الداخمي: يتـ فيو إدخاؿ الحيواف المنوي بحقنو داخؿ الجياز التناسمي األنثوي بغير  -ٔ
 .(3)طريؽ الجماع الطبيعي, ثـ التقاء الحيواف المنوي بالبويضة داخؿ الجياز التناسمي األنثوي

 عرؼ ذلؾ النوع بعدة تعريفات منيا:(لتمقيح الصناعي الخارجي )جنيف األنبوبا -ٕ
ىو التمقيح الخارجي بيف نطفة الرجؿ وبويضة المرأة في أنبوب اختبار في المختبرات الطبية, ثـ زرع  -

البويضة الُممقحة)المقيحة( في رحـ المرأة أو رحـ امرأة أخرى لكي تتـ بداخمو األطوار الجنينية حتى 
 .(4)الميالد

ىو استجالب الحيواف المنوي واستخراج البويضة والجمع بينيما في األنبوب االختباري ليتحدا ثـ تدخؿ  -
 .(٘)النطفة أو األمشاج )المقيحة( إلى رحـ المرأة

فيما يتعمؽ بالتمقيح الصناعي الذي يتـ عف طريؽ تمقيح بويضة المرأة بمني زوجيا أو بنطفة غير و 
بويضة امرأة أخرى بمني رجؿ آخر غير الزوج وزرعيا في رحـ الزوجة, أو تمقيح  زوجيا, أو تمقيح

بويضة الزوجة بمني زوجيا ثـ زرع البويضة الُممقحة في رحـ امرأة أخرى غير الزوجة, فال يجوز شرعًا, 
ذا نسبناه إلى أمو وصاحب النطفة  فمعنى ذلؾ أف الرجؿ اشترؾ مع المر  أة ألف الطفؿ إلى الوالديف, وا 

, وكذلؾ ال يجوز نسبو إلى صاحبي النطفة والبويضة دوف أبيو, قاؿ (ٙ)في الطفؿ وىو ليس زوجًا ليا
وذلؾ أمر غير شرعي وُيطمؽ عميو "الزنا البيولوجي" , (7)َأْقَسُط ِعنَد المَِّه( اْدُعوُهْم آلَباِئِهْم ُهوَ ) تعالى: 

 وفيو اعتداء فاضح عمى مبادئ الديف و األخالؽ.
َـّ ال يصمح القان  وف دائمًا ىو صدى لممبادئ والتقاليد والمعتقدات الدينية في أي مجتمع, ومف َث

مف القوانيف التي ُتطبؽ في فرنسا أو بريطانيا مثاًل لمتطبيؽ في مصر أو السعودية, ألنيا سوؼ تصطدـ 
 بحاجز األخالؽ والمعتقدات التي نسبية مف بمد آلخر.

ات التمقيح الصناعي, ووضع المعايير والضوابط الالزمة لتنظيـ عممي القانون الفرنسيوقد نظـ 
عممية الحصوؿ عمى نطفة الرجؿ وبويضة األنثى, وأورد عقوبات صارمة, اشترط أف يكوف التبرع 

, ويتعيف (1)بويضة( بالرضاء المكتوب ويجوز العدوؿ عف التبرع قبؿ استخداميا -باألمشاج )حيواف منوي

                                                                                                                                                                      
(1)

قانون الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزرع األعضاء البشرية، د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة, ال - 
 .131, ص2010دار النهضة العربية، القاهرة،

(2)
 - Bonnie F.Fremgen,Ph.D.:Medical law and ethics, pearson prentice hall, new jersey,second Edition 

,2006,p247.                                                                                                                                                          
(3)

لمزيد من التفاصيل أنظر أ/ عفاف فرج عبد السالم الشرفى, مسؤولية الطبيب الجنائية عن عمليات اإلخصاب اإلصطناعي في  -
 وما بعدها. 21, ص2013سالمية, دراسة فقهية تحليلية تصصيلية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق جامعة المنوفية، الفقه اإل

(4)
 .31أ/ عفاف فرج عبد السالم الشرفي, المرجع السابق, ص  - 

(5)
راسة تحليلية, دار النهضة د/ عبد الحميد عثمان محمد, أحكام األم البديلة )الرحم الظئر( بين الشريعة اإلسالمية والقانون د -

 .1, ص1995العربية, القاهرة, 
(6) 

 .152د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة, القانون الجنائي والطب الحديث, مرجع سابق, ص -
(7)

 (.5سورة األحزاب, اآلية رقم ) - 
(8)

 - Art. L.1244-2. Code de la santé publique. 
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مف قانوف العقوبات عمى معاقبة الحصوؿ  ٙ-ٔٔ٘, ونصت المادة (1)بصراً أف يكوف ذلؾ الرضاء مت
 .ألؼ يورو ٘ٚعمى األمشاج دوف الرضاء المكتوب بالسجف خمس سنوات وغرامة قدرىا 

 ثالثًا: األجنة الفائضة من عمميات التمقيح الصناعي: 
ث تتطمب عممية ىي تمؾ األجنة التي يتـ الحصوؿ عمييا بالتمقيح الصناعي خارج الرحـ, حي

اإلخصاب الطبي المساعد استخراج عدد مف البويضات مف المرأة وتمقيحيا خارج الرحـ بالحيوانات 
بيضات وقد تجاوز ذلؾ, ثـ يقـو األطباء بنقؿ ثالثة مف ىذه المقائح  ٛ-ٗالمنوية, وتتراوح في العادة مف 

ده وتجميده انتظارًا لنتيجة الزرع في لمرحـ بعد أف تبدأ في النمو, وأما الفائض فيحتفظ بو بعد تبري
 .(ٕ)الرحـ

وىى مجموعة مف الخاليا عمرىا أسبوع أو أكثر في مرحمة التكويف ولـ يصؿ النمو فييا إلى 
تكويف أعضاء مثؿ القمب أو الكمى, ويتـ الحصوؿ عمييا بالتمقيح الصناعي خارج الرحـ, عف طريؽ 

 .(3)عممية طفؿ األنابيب
الُمعدؿ لمقانوف ٖٕٔٓأغسطس  ٙالصادر  ٖٕٔٓ-٘ٔٚلقانوف رقـ صدر ا ٖٕٔٓوفي عاـ 

بشأف أخالقيات عمـ األحياء عند إجراء البحوث عمى األجنة وفقًا لشروط معينة,   ٕٔٔٓ-ٗٔٛرقـ 
وأجاز إجراء األبحاث عمى األجنة الفائضة مف التمقيح الصناعي بعد الحصوؿ عمى رضاء الزوجيف أو 

وضوابط. أما القانوف المصري لـ يتناوؿ الحديث عف ذلؾ سواء باإلباحة أو احدىما, وذلؾ وفقًا لشروط 
 التجريـ.

 حفظ األجنة:
مف  (ٗ)(ٗ-ٕٔٗٔأجاز القانوف الفرنسي اتفاؽ الزوجاف عمى حفظ الجنيف, حيث أكدت المادة )

جنة ويتـ :  يجوز لمزوجيف الموافقة كتابة عمى قبوؿ االحتفاظ باألأوالً قانوف الصحة العامة عمى أنو 
 التشاور سنويا عما ما إذا كانوا يرغبوا الحفاظ عمى مشروعيـ.

إذا كاف لدييـ أي مشروع الوالديف أو  ثانيًا:( ٕٔٔٓيوليو  ٚالصادر  ٗٔٛ-ٕٔٔٓ)القانوف رقـ 
 في حالة وفاة واحد منيـ، أحد الزوجيف، يتفقوف عمى أف:

 لمنصوص عمييا في القانوف.يتـ استقباؿ األجنة مف قبؿ الزوجيف آخر وفقا لمشروط ا -ٔ
، وعمى النحو المنصوص عميو في ىذه ٘-ٕٔ٘ٔيجب أف تخضع األجنة لمفحص وفقا لممادة  -ٕ

، ٔ-ٕ٘ٔٔ ,ٗ-ٕٔٔٔ( والمواد ٕٙٔٓيونيو  ٙٔالصادر  ٓٓٛ-ٕٙٔٓالمادة )القرار رقـ 
 بحيث يمكف استخداـ الخاليا المشتقة ألغراض عالجية.

                                                           
(1)

 -  Art. L. 1244-1-2. code de la santé publique.  
(2)

العلمية على األجنة البشرية بين الحظر واإلباحة, دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي  د/ أيمن مصطفى الجمل, إجراء التجارب - 
 وما بعدها. 117, ص2010والقانون الوضعي, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية,

(3)
 - Stéphanie Hennette-Vauchez: Les cellules souches ne sont pas des embryons, AJDA, N° 29 du 

08/09/2003, p. 1563.  
(4)

  Art. L. 2141-4. Code de la santé publique. 
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في جميع األحواؿ يجب الحصوؿ عمى موافقة  صة بيـ.تحديد مدة معينة لحفظ األجنة الخا -ٖ
الزوجيف كتابة, وذلؾ بعد فترة لمتروي ال تجاوز ثالثة أشير. في حالة وفاة احد  الزوجيف، 

 يجب استشارة الطرؼ الذي عمى قيد الحياة قبؿ انقضاء سنة تاريخ مف الوفاة.
تشارة الزوجيف أكثر مف مرة لمتحقؽ في حالة عدـ اتفاؽ الزوجيف عمى حفظ األجنة, يجب اس ثالثًا:

مف مدى رغبتيـ في إنياء حفظ األجنة أو االستمرار في حفظيا بعد مرور خمس سنوات عمى 
 حفظيا.

يجوز إنياء حفظ األجنة بموافقة الزوجيف، أو أحدىما في حالة وفاة اآلخر وفقا لممادتيف  رابعًا:
 الموافقة كتابة. ,  بمرور خمس سنوات, ويجب أف تكوفٙ-ٕٔٗٔ,  ٘-ٕٔٗٔ

وفي حالة مخالفة بالحصوؿ عمى أجنة بشرية دوف مراعاة الضوابط سالفة الذكر, يعاقب 
 . (ٔ)ألؼ يورو ٓٓٔبالسجف سبع سنوات وغرامة قدرىا 

 األجنة المستنسخة:رابعًا:  
إلى عمى نقؿ نواة )التي تحتوى عمى المادة الوراثية( مف الخاليا الجسدية  تعتمد تقنية االستنساخ

بويضة مفرغة مف النواة وتوضع في محموؿ خاص وتتـ إجاعتيا حتى تعود إلى حالة ىمود, ثـ تستخرج 
, فإذا تـ (ٕ)النواة ويتـ دمج ىذه النواة مع بويضة متبرعة مفرغة مف النواة بواسطة صعؽ كيربي معيف

بويضة وتتولى انقساماتيا الدمج تبدأ ىذه الخمية باالنقساـ وكأنو لقيحة زيجوت مكونة مف حيواف منوي و 
لتصؿ إلى مرحمة البالستوال التي تحتوى عمى كتمة الخاليا الداخمية, ويتـ فؾ تمؾ الخاليا الجذعية 
الجنينية المتعددة القدرة والفاعمية, وبالتالي يمكف زرعيا في مزارع خاصة لمحصوؿ عمى النسيج المطموب 

 .(ٖ)مثؿ خاليا القمب أو الكبد أو البنكرياس
 ٗ-ٕٔ٘ٔاستنساخ األجنة ألغراض عالجية حيث نصت المادة القانون الفرنسيقد حظر و  

( يحظر  ٕ٘، المادة ٕٗٓٓأغسطس ٙالصادر ٕٗٓٓ-ٓٓٛمف قانوف الصحة العامة عمى أف ")قانوف 
ألؼ  ٓٓٔأي دستور استنساخ جنيف بشرى ألغراض عالجية ويعاقب عميو بالسجف سبع سنوات وغرامة 

 .(ٗ)يورو" 
تمؾ المادة أنو ال يسمح باستنساخ األجنة البشرية مف أجؿ الحصوؿ عمى الخاليا  ومفاد

 الجذعية منيـ, ِلمَّا في ذلؾ مف امتياف بالكرامة اإلنسانية.
وقد جـر المشرع الفرنسي عمى القياـ باستئصاؿ الخاليا أو األمشاج إلنجاب طفؿ مطابؽ لطفؿ 

( مف قانوف العقوبات عمى أف ٔ-ٔٔ٘المادة )آخر حي أو ميت, وشدد العقاب عمى ذلؾ, نصت 
"يعاقب كؿ مف قاـ باستئصاؿ الخاليا أو األمشاج إلنجاب طفؿ متطابؽ وراثيًا لشخص آخر حيًا أو ميتا 

 . (٘)ألؼ يورو" ٓ٘ٔبالسجف عشر سنوات وغرامة قدرىا 

                                                           
(1)

  Art. 511-16.  Code pénal. 
(2)

- Aurélien LEZIN, Aurore PERCHERON, Cyprian IONESCU, Sarah MEYER: op.cit, p.5.         
 (3)
 .936, الخاليا الجذعية والقضايا األخالقية والفقهية, مرجع سابق, صد/ محمد على البار - 

(
4
 )  Art. 511-18 code pénal.   

(5)
- Art. 511-1 code pénal.    
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اخ أجنة فيذا القانوف يحظر صراحة االستنساخ أو الشروع فيو, وعاقب عمى الشروع في استنس
مف قانوف العقوبات عمى أف ")قانوف  ٔ-ٛٔ-ٔٔ٘ألغراض عالجية، وفي ىذا الصدد نصت المادة 

( يعاقب عمى الشروع في تخميؽ أجنة بشرية عف ٕٛ، المادةٕٗٓٓأغسطس ٙالصادر  ٕٗٓٓ-ٓٓٛرقـ
 . (ٔ)طريؽ االستنساخ ألغراض عالجية بالسجف سبع سنوات وغرامة قدرىا مائة ألؼ يورو"

بشأف حماية األجنة واستخداـ الخاليا الجذعية الجنينية  القانون األلمانيمى ذلؾ ونص ع
)قانوف الخاليا الجذعية( في الفقرة الثانية مف المادة األولى عمى أنو "ال يجوز اشتقاؽ خاليا جذعية 

 .(ٕ)جنينية أو تخميؽ أجنة الشتقاؽ الخاليا الجذعية الجنينية في ألمانيا"
 ٜٔالصادر  ٓٗ( مف القانوف رقـ ٖٔفي الفقرة الثالثة مف المادة ) ليوالقانون اإليطا

, حظر كذلؾ إنتاج أجنة بشرية أو إسنتساخيا (ٖ)بشأف ضوابط اإلنجاب بمساعدة طبية ٕٗٓٓفبراير
, وعاقب كؿ مف يقـو بذلؾ بالسجف (ٗ)ألغراض البحث أو ألغراض أخرى غير عالجية أو تشخيصية

ألؼ يورو وذلؾ ما أكدتو الفقرة  ٓ٘ٔألؼ يورو ال تزيد عمى   ٓ٘غرامة مف سنتيف إلى ست سنوات و 
 .(٘)الرابعة مف ذات المادة

بشأف تقنيات  ٕٙٓٓمايو  ٕٙ(  الصادرٗٔ, فقد حظر القانوف رقـ )والقانون األسباني
لتكاثري في الفقرة الثالثة مف المادة األولى عمى أف يحظر اإلستنساخ البشري ا (ٙ)اإلنجاب بمساعدة طبية

 . (ٚ)لتكاثري )التناسمي(ا
( أوفيدو حظرت تخميؽ أو Oviedoواالتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف والطب الحيوي)

 .(ٛ)استنساخ أجنة ألغراض البحث العممي
                                                           

(1)
- Art. 511-18-1. code pénal.   

(2)
-"2. zu vermeiden, dass von Deutschland aus eine Gewinnung embryonaler Stammzellen oder eine 

Erzeugung von Embryonen zur Gewinnung embryonaler Stammzellen veranlasst wird, und". Gesetz 

zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung 

menschlicher embryonaler Stammzellen  (Stammzellgesetz) StZG, Vom 28. Juni 2002. 
(3)

 -  Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004  
(4)

 - 3. Sono, comunque, vietati: "a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di 

sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; 

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, 

attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano 

diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne 

caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui 

al comma 2 del presente articolo; 

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di 

ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; 

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di 

chimere". 
(5)

 - " 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la 

multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è 

aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 

non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste". 
(6)

 - LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, BOE núm. 126, 

Sábado 27 mayo 2006,P. 19947. 
(7)

 - 3-" Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos". 
(8)

 - Article 18 – Research on embryos in vitro  

1 Where the law allows research on embryos in vitro, it shall ensure adequate protection of the embryo. 
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بحظر استنساخ  ٕٕٓٓلسنة  ٗٗٔالقانوف رقـ  البرلمان االسترالي، أصدر ٕٕٓٓوفي عاـ 
( عمى تجريـ استنساخ جنيف بشري في ٜي، وأكدت المادة)، ومنع جميع أنواع االستنساخ البشر (ٔ)البشر

جسـ اإلنساف أو حيواف, ويعد الشخص مرتكبا لجريمة إذا تعمد الشخص استنساخ جنيف بشري في جسـ 
, وكذلؾ استراد أو تصدير األجنة البشرية في (ٕ)عاما ٘ٔاإلنساف أو جسد حيواف بالسجف لمدة 

 .(ٖ)استراليا
ة لمحصوؿ عمى الخاليا الجذعية منيا يعد بمثابة امتياف لمكرامة ونرى أف استنساخ األجن

َـّ نناشد المشرع المصري أف يتدخؿ بإصدار قانوف يجـر االستنساخ البشرى, وخاصة  اإلنسانية، ومف َث
فراد العقوبات المقررة في حالة  استنساخ األجنة، أو إجراء األبحاث مف أجؿ استنساخ أجنة بشرية، وا 

 ا التنظيـ أسوة بالمشرع الفرنسي.المخالفة ليذ
 الفرع الثالث

 استخدامات األجنة البشرية
 أواًل: استخدام األجنة البشرية في زرع األعضاء البشرية:

استخداـ األجنة البشرية الميتة والحية  ٕٙٔٓالمعدؿ عاـ  قانون زرع األعضاء األلمانيأجاز 
ئصاؿ األعضاء واألنسجة مف األجنة  الميتة في زرع األعضاء البشرية, حيث نص عمى أنو يجوز است

واألجنة بعد التحقؽ مف الوفاة وفقا لمقواعد الطبية لمتثبت مف تحقؽ الوفاة  في ضوء المعايير الطبية 
المعموؿ بيا. ولممرأة أثناء حمميا أف تعبر عف رضائيا كتابة تحت إشراؼ طبيب بالتبرع الستئصاؿ 

اء مف قبؿ الطبيب. ويجوز لممرأة العدوؿ عف رضائيا كتابة أو أعضائو وأنسجتو, ويتـ تنفيذ اإلجر 
شفاىة. ويتـ قيد بياناتيا ورضائيا عف التبرع بجنينيا, مع االحتفاظ بسرية البيانات والحؽ في 

 . (ٗ)الخصوصية
 ثانيًا: استخدام األجنة البشرية في التجارب والبحوث:

ال يمكف إنكارىا لتقدـ العمـو الطبية, حيث اكتسبت التجارب واألبحاث الطبية والعممية أىمية 
ساعدت في عالج األمراض المستعصية, وبفضؿ تمؾ التجارب اتسعت آفاؽ المعرفة وأضحى عالج 
األمراض بسيط, ومف ناحية أخرى فإف إجراء التجارب واألبحاث الطبية مف اخطر ما يتعرض لو 
                                                                                                                                                                      
2 The creation of human embryos for research purposes is prohibited. Convention for the Protection of 

Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and 

Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, Oviedo, 4.IV.1997. 
(1)

 -  Act No. 144 of 2002, Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 2002. 
(2)

 - 9  Offence—placing a human embryo clone in the human body or the body of an animal: 

   A person commits an offence if the person intentionally places a human embryo clone in the body of 

a human or the body of an animal. Maximum penalty: Imprisonment for 15 years. 
(3)

 - 10  Offence—importing or exporting a human embryo clone 

      (1)  A person commits an offence if the person intentionally imports a human embryo clone into 

Australia. 

Maximum penalty: Imprisonment for 15 years. 

      (2)  A person commits an offence if the person intentionally exports a human embryo clone from 

Australia. Maximum penalty: Imprisonment for 15 years. 
4
  § 4 a Entnahme bei toten Embryonen und Föten: Transplantationsgesetz ,Abschnitt 2 - Entnahme von 

Organen und Geweben bei toten Spendern (§§ 3 - 7),   geändert durch Gesetz vom 21.11.2016 (BGBl. I 
S. 2623) m.W.v. 26.11.2016.   
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ؾ المخاطر يتـ إجرائيا عمى األجنة البشرية اإلنساف, ألنيا تحتمؿ الكثير مف المخاطر, ولمحد مف تم
 المجيضة.

تتفؽ غالبية القوانيف التي تجريـ اإلجياض، ومنع استخداـ األجنة البشرية المجيضة عمدًا 
إلجراء التجارب العممية عمييا، ألف حرمة النفس اإلنسانية تتحقؽ منذ لحظة اإلخصاب، وال تستباح 

يوجب إباحة نفسو، فيستصحب حكـ حرمتو المانع مف التعدي  حرمتو، ويستحيؿ صدور فعؿ مف الجنيف
 عميو بما يفضي إلى إتالفو، أو الحاؽ األذى بو.

وال تمنع تمؾ القوانيف إجراء التجارب العممية عميو إذا حدث اإلجياض طبي أو تمقائي، وتحقؽ 
 مف وفاتو، أما إذا تحققت حياتو بعد اإلجياض، فيو نفس بشرية.

نة المبكرة، وتدرس فييا عمميات االنقساـ والتكاثر والوراثة واألمراض الوراثية وتنمى ىذه األج
واألمراض الناتجة عف خمؿ في الصبغيات, وقد قامت لجاف متعددة في مختمؼ البمداف األوروبية، 
والواليات المتحدة وأستراليا لدراسة ىذه النقطة العويصة وقد سمحت لجنة في بريطانيا بإجراء التجارب 

 عمى األجنة الفائضة حتى اليـو الرابع عشر لنموىا.
نة وكذلؾ وافقت المجنة األخالقية في الواليات المتحدة المشكمة ليذا الغرض عمى استخداـ األج

وقد تحدد اليـو الرابع عشر باعتباره بداية لتكوف الجياز العصبي، حيث  حتى اليـو الرابع عشر لنموىا.
 ولي الذي يتكوف منو الميزاب العصبي.يظير بيذا اليـو الشريط األ

مف أولى الدوؿ التي كرست تشريعًا خاصًا يتعمؽ بإجراء األبحاث عمى األجنة, فقد  أسبانياتعد 
ينظـ تقنيات المساعدة عمى  ٜٛٛٔنوفمبر  ٕٕ( الصادر ٖ٘أصدر المشرع األسباني القانوف رقـ)

, بشرط  ٗٔجنة التي ال يتجاوز عمرىا (, وسمح ىذا القانوف بإجراء األبحاث عمى األٔاإلنجاب) يـو
 الحصوؿ عمى رضاء األبويف, وبالمقابؿ فإف القانوف يمنع إنشاء أجنة بشرية لغايات البحث العممي. 

مف ممحؽ  اتفاقية أوفييدو  لحماية حقوؽ اإلنساف وكرامة الكائف البشري فيما  ٛٔأكدت المادة 
حقوؽ اإلنساف والطب الحيوي( عمى جواز إجراء البحوث عمى يتعمؽ بتطبيؽ البيولوجيا والطب) اتفاقية 

يجب ضماف الحماية الالزمة لمجنيف إذا سمح بإجراء البحوث عمى األجنة في  -ٔاألجنة في المختبر 
 .(ٕ)يحظر تخميؽ أجنة بشرية ألغراض إجراء األبحاث -ٕالمختبر وفقًا لمقانوف. 

أو يمنع ىذا النوع مف التجارب عمى األجنة أما القانوف المصري ال يوجد نص صريح يبيح  
البشرية, يمكف القوؿ بانسحاب أحكاـ التجارب الطبية المقررة لإلنساف عميو، لعدـ وجود نص صريح لو, 

عمى عدـ مشروعية التجارب الطبية العممية عمى  4102الدستور المصري الصادر في وقد نص 
رمة, واالعتداء عميو, أو تشوييو, أو التمثيؿ بو جريمة ( أنو "لجسد اإلنساف ح ٓٙاإلنساف في المادة )

                                                           
1
 - LEY 35/1988. de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, BOE núm, 282  

Jueves 24 noviembre 1988,p.33373. 

(
2

  ( Art. 18 Recherche sur les embryons in vitro.  1- Lorsque la recherche sur les embryons in vitro 

est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon  . 2 - La constitution 

d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. Appendice – Convention d'Oviedo du 4 avril 

1997, Pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des 

applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la 

biomédecine 
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يعاقب عمييا القانوف, ويحظر االتجار بأعضائو, وال يجوز إجراء أية تجربة طبية, أو عممية عميو بغير 
رضائو الحر الموثؽ, ووفقًا لألسس المستقر عمييا في مجاؿ العمـو الطبية عمى النحو الذي ينظمو 

 القانوف".
جراء التجارب العالجية دوف الحصوؿ عمى رضاء الحر الموثؽ مف الشخص فال يجوز إ 

الخاضع لمتجربة، وحظر التجارب الطبية غير العالجية عمى اإلنساف، إذ ال يجوز المساس بجسـ 
 اإلنساف إال لضرورة عالجية، أو مصمحة عالجية لو.

ية المجيضة بشرط ومف ثـ نعتقد أنو يجوز إجراء التجارب واألبحاث عمى األجنة البشر 
 الحصوؿ عمى رضاء األبويف, ويمنع إنشاء أجنة بشرية لغايات البحث العممي.  

 المطمب الثاني
 جريمة اإلتجار باألجنة البشرية

 تمهيد وتقسيم:    
تعػد تجػارة األجنػة البشػرية صػورة مػف صػور النشػاط اإلجرامػي لسػموؾ اإلتجػار بالبشػر, وىػى مػػف 

 ي مف شأنيا تحويؿ األجنة إلى سمعة يتـ التصرؼ فييا كاألشياء.التصرفات غير المشروعة الت
 الفرع األول

 أركان جريمة االتجار باألجنة البشرية.
 النص القانوني: 

( ٕٓٙجـر المشرع المصري االعتداء عمى الجنيف بأي وسيمة, وذلؾ كما جاء في نص المادة)
وعاقب  اإليذاء يعاقب بالسجف المشدد".عقوبات "كؿ مف أسقط امرأة حبمى بضرب أو نحوه مف أنواع 
( عقوبات "كؿ مف أسقط عمدَا امرأة ٕٔٙأيضا إذا تـ اإلجياض باستخداـ وسائؿ وأدوية, نصت المادة )

حبمى بإعطائيا أدوية أو باستعماؿ وسائؿ مؤدية إلى ذلؾ أو بداللتيا عمييا سواء كاف برضاىا أـ ال 
إذا تعاطت األدوية مع عمميا بيا وأضراىا أو مكنت آخريف مف يعاقب بالحبس, "ولألـ ليا نفس العقوبة 

 ٗ-ٕٕٕٕوتقابميا المادة) ( عقوبات ٕٕٙاستخداـ ىذه الوسائؿ إلسقاطيا, وىذا ما نصت عميو المادة )
 .(ٔ)( مف قانوف الصحة العامة

ذا قاـ طبيب أو جراح أو صيدلي بإسقاط امرأة فإنو يحكـ عمييـ بالسجف المشدد )      ( عقوبات ٖٕٙوا 
مصري, وعمة التشديد تكمف في أف ىؤالء يممكوف مف المعرفة الفنية ما يسيؿ ليـ ارتكاب الجريمة و 

 إخفاء أمرىا مما يشجع عمى االلتجاء إلييـ.
بالسجف خمس سنوات ( ٕ)وعاقب القانوف الفرنسي كذلؾ عمى اإلجياض دوف موافقة ذوى الشأف

 .(ٖ)(ٓٔ-ٖٕٕألؼ يورو)المادة  ٘ٚوغرامة قدرىا 

                                                           
(1)

 -  Art. L. 2222-4. Code de la santé publique. 
(2)

- François Negrel-Filippi et José Hurtado Pozo: Droit pénal: partie spéciale I. 1
re

 Partie: Infractions 

contre la vie et l'intégrité corporelle, RSC, N° 04 du 14/12/2007,p.940  
(3)

 - Art. 223-10. code pénal. 
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أمػػا االتجػػار باألجنػػة البشػػرية لػػـ نجػػد فػػي القػػانوف المصػػري نصػػًا ُيجػػـر االتجػػار باألجنػػة البشػػرية, 
ونػػػص فػػػي قػػػانوف العقوبػػػات المػػػادة فقػػػد جػػػـر االتجػػػار باألجنػػػة البشػػػرية  المشـــرع الفرنســـي,عمػػػى خػػػالؼ 

اقػػب  كػػؿ مػػف حصػػؿ عمػػى أجنػػة بشػػرية بمقابػػؿ أيػػًا كػػاف المقابػػؿ بالسػػجف سػػبع ( عمػػى أف "ُيع٘ٔ-ٔٔ٘)
ألػػؼ يػػورو. وتوقػػع ذات العقوبػػة عمػػى أعمػػاؿ الوسػػاطة لتسػػييؿ الحصػػوؿ عمػػى ٓٓٔسػػنوات وغرامػػة قػػدرىا 

 .(ٔ)األجنة البشرية أيًا كاف المقابؿ, أو التسييؿ لمغير الحصوؿ عمى أجنة بشرية"
قانوف العقوبات عمى أف "يعاقب عمى إنشاء أجنة أو ( مف ٚٔ-ٔٔ٘كما نصت المادة ) 

استنساخ أجنة في المختبر ألغراض صناعية أو تجارية بالسجف سبع سنوات وغرامة قدرىا مائة ألؼ 
 ".(ٕ)يورو. ويعاقب بذات العقوبة كؿ َمْف استخدـ جنينًا بشريًا ألغراض صناعية أو تجارية

االتجار باألجنة البشرية, نص عمى عدـ جواز  يةأوهايو األمريك( (Ohioقانون والية وجـر 
االتجار باإلجياض. )أ( ال يجوز ألي شخص إجراء التجارب أو يبيع ما ينتج عف إجياض الجنيف 

,  ٖٔ-ٖٖٔالبشري. وال ينطوي الحظر عمى التجارب الطبية لتشريح الجثث وفقا لمقسميف    
 مف القانوف الُمعدؿ. ٓ٘.ٕٛٓٔ

الؼ ىذا القسـ باالتجار باإلجياض، واعتبر جنحة مف الدرجة )ب( ويعاقب كؿ مف يخ
 .(ٖ)األولى

حظر أيضًا بيع أو نقؿ الطفؿ المجيض ( كنتاكي األمريكية Kentuckyوقانون والية )
الستخدامو في التجارب. وعاقب أي شخص يقـو ببيع أو نقؿ أو توزيع أو التبرع بأي جنيف حي أو قابؿ 

 (ٗ)تخدـ بالمخالفة لمترخيص واعتبار ذلؾ الفعؿ جناية مف الفئة ب. لمحياة عند اإلجياض أو اس
 وفيما يمي نتناوؿ أركاف الجريمة المشار إلييا عمى النحو التالي:

 أواًل: محل الجريمة:
تقع الجريمة عمى األجنػة البشػرية, فػإذا كػاف محػؿ االتفػاؽ عمػى البيػع والشػراء عمػى شػيء آخػر غيػر مػا   

 .  جريمةسبؽ ذكره فال تقع ال
 ثانيًا: الركن المادي:

 البد مف توافر ثالثة عناصر في جريمة االتجار في األجنة البشرية وىى عمى النحو التالي:
 السموك اإلجرامي: - أ

                                                           
(1)-

   Art. 511-15. code pénal.                                                                                        
(2)  

- Art. 511-17. code pénal.  

(
3

  ( Abortion trafficking . ) A) No person shall experiment upon or sell the product of human 

conception which is aborted. Experiment does not include autopsies pursuant to sections 313.13 and 

2108.50 of the Revised Code. 

)B) Whoever violates this section is guilty of abortion trafficking, a misdemeanor of the first degree. 

Ohio Revised Code , Title [29] XXIX CRIMES - PROCEDURE » Chapter 2919: OFFENSES 

AGAINST THE FAMILY. 

(
4
 ( 436.026 Sale or transfer of viable aborted child for use in experimentation 

prohibited. 

Any person who shall sell, transfer, distribute, or give away any live or viable aborted 

child or permits such child to be used for any form of experimentation shall be guilty of a Class B 

felony. Amended 1992 Ky. Acts ch. 463, sec. 61, effective July 14, 1992.  
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يتمثػػؿ السػػموؾ اإلجرامػػي فػػي عمميػػة البيػػع أو الشػػراء, وأيػػة صػػورة  لمتعامػػؿ فػػي األجنػػة البشػػرية التػػي  تػػتـ 
رأة بالتصػرؼ فػي جنينيػا الستئصػاؿ أحػد أعضػاء جسػده أو جػزء منيػا بمقابؿ, كعقػد صػفقة نظيػر قيػاـ المػ
ويمكػػػف أف يرتكػػػب تمػػػؾ الجريمػػػة الطبيػػػب إذا عمػػػـ بوقػػػوع مثػػػؿ ىػػػذه  أو أنسػػػجتو, أو زرعػػػة بمػػػرأة أخػػػرى.

 االتفاقات, وقاـ بمباشرة العممية, وكذلؾ المنشأة أو المؤسسة الطبية.
 النتيجة اإلجرامية: - ب

ية اإلجياض أو أخذ الجنيف مف عممية التمقيح الصػناعي نظيػر حصػوؿ المػرأة تتحقؽ النتيجة بإتماـ عمم  
 مقابؿ أخذ الجنيف.أخرى عمى ماؿ أو عقار أو مقابؿ عيني أو أي منفعة 

 عالقة السببية:  -ج
يمـز إلتمػاـ الػركف المػادي لجريمػة اإلتجػار باألجنػة البشػرية أف  تكػوف ىنػاؾ عالقػة بػيف قيػاـ الطبيػب 

ألجنػػػة البشػػػرية بػػػالبيع أو الشػػػراء أو التعامػػػؿ بػػػأي صػػػورة أخػػػرى والنتيجػػػة المتمثمػػػة فػػػي فقػػػد بالتعامػػػؿ فػػػي ا
 الجنيف البشري.

 -ثالثًا: الركن المعنوي:
 يمثؿ ذلؾ الركف في صورة القصد الجنائي بعنصريو العمـ واإلرادة, حتى يكتمؿ البنياف القانوني لمجريمة.

خر بأنو يقـو بالتعامؿ في األجنة البشرية  بالبيع أو : يجب أف يحاط عمـ الطبيب أو شخص آالعمم 
 الشراء, أو إتماـ صفقات, أو غير ذلؾ.

: أف تتجو إرادة الجاني إلى إتياف فعؿ التعامؿ سواء بالبيع أو الشراء أو أي صورة أخرى إلى اإلرادة 
 تحقيؽ النتيجة اإلجرامية وىى إجياض الجنيف البشرى أو أخذه مف األنبوب.

 الثانيالفرع 
 عقوبة االتجار باألجنة البشرية

بوضػع المبػادئ العامػة التػي تؤكػد عمػى مبػدأ مجانيػة التبػرع  باألجنػة  المشـرع الفرنسـيلـ يكتِؼ 
 البشرية المجيضة والفائضة, وفرض عقوبات جنائية تدعيمًا وحماية لذلؾ المبدأ في قانوف العقوبات. 

 أواًل: العقوبة:
االتجار باألجنة البشرية ( عمى عقوبة ٘ٔ-ٔٔ٘في المادة ) يأقر قانوف العقوبات الفرنس

ونصُ عقاب كؿ مف حصؿ عمى أجنة بشرية بمقابؿ أيًا كاف المقابؿ بالسجف سبع سنوات وغرامة قدرىا 
ألؼ يورو. وتوقع ذات العقوبة عمى أعماؿ الوساطة لتسييؿ الحصوؿ عمى األجنة البشرية أيًا  كاف ٓٓٔ

 .(ٔ)لمغير الحصوؿ عمى األجنة البشريةالمقابؿ, أو التسييؿ 
لـ يكتؼ المشرع الجنائي الفرنسي بالعقاب عمى بيع وشراء األجنة البشرية, ولكنو قد فرض ذات 
العقوبة عمى أعماؿ الوساطة سواء كاف موضوعيا الحصوؿ عمى أجنة بشرية, أو الدفع لطرؼ ثالث 

غبة مف المشرع الجنائي الفرنسي في سد أي لمحصوؿ عمى ىذه األجنة نظير مقابؿ مادي أيًا كاف, ر 
 ثغرة يمكف مف خالليا أف ينفذ سماسرة تجارة  األجنة البشرية.

                                                           
(1)-

   Art. 511-15.code pénal.                                                                                         
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( مف قانوف العقوبات وعاقبت عمى إنشاء أجنة أو استنساخ أجنة ٚٔ-ٔٔ٘فقد أكدت المادة ) 
و. ويعاقب في المختبر ألغراض صناعية أو تجارية بالسجف سبع سنوات وغرامة قدرىا مائة ألؼ يور 

بذات العقوبة كؿ َمْف استخدـ جنينًا بشريًا ألغراض صناعية أو تجارية. وبذلؾ يكوف المشرع الفرنسي 
بسط حمايتو الجنائية عمى األجنة البشرية, نأمؿ مف المشرع المصري أف يحذو حذوه بتعديؿ قانوف 

 العقوبات وتشديد العقوبة لحماية األجنة في كافة مراحؿ نموىا.
ـ كػؿ ا يجػب عمػى المشػرع المصػري األخػذ فػي االعتبػار حػاؿ قيامػو بوضػع نصػوص تَجػرَّ وىذا م

 فعؿ مف شأنو جعؿ األجنة البشرية سمعة تُباع وُتشترى.
فالمشػػػرع المصػػػري لػػػـ يػػػنص عمػػػى تجػػػريـ االتجػػػار باألجنػػػة البشػػػرية, بػػػالرغـ مػػػف تجػػػريـ االتجػػػار فػػػي 

عمى أف "ُيعاقب مرتكب جناية التعامػؿ بػالبيع  ٕٓٔٓ( لسنة ٘األعضاء البشرية, حيث نص القانوف رقـ )
سػنة(. وتكػوف العقوبػة السػجف ال  ٘ٔ- ٖأو الشراء أو بأي مقابؿ لألعضػاء البشػرية أو أجزائيػا بالسػجف )

 يزيد عمى سبع سنوات إذا وقع فعؿ االستئصاؿ أو زرع عمى نسيج بشرى. 
 رية, وفرض عقوبات.لذلؾ نوصي المشرع المصري بأف يضع نصوص لحماية األجنة البش

 ثانيًا: العقوبة التكميمية:
عمػى العقوبػة التكميميػة, حيػث يخضػع الطبيػب فػي تمػؾ لجريمػة نص قانون العقوبات الفرنسي   

( مػػف قػػانوف العقوبػػات نصػػت عمػػى حرمػػاف ٕٚ/ ٔٔ٘لمعقوبػػة التكميميػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة ) 
 .(ٔ)و أثناء ارتكاب الجريمة لمدة عشر سنوات أو أكثرالمتيـ مف مزاولة نشاطو  الميني الذي كاف يمارس

نرى صائبًا ما ذىب إليو المشرع الفرنسي فػي الػنص عمػى العقوبػة التكميميػة لمطبيػب مػف حرمانػو 
لمزاولػػة المينػػة لمػػدة عشػػر سػػنوات أو أكثػػر, ومػػف ثػػـ نقتػػرح عمػػى المشػػرع المصػػري الػػنص عمػػى حرمػػاف 

 ات. الطبيب مف مزاولة مينتو لتصبح عشر سنو 
 ثالثًا: عقوبة الوسيط:

ف كانت جريمة طبيب يسػتغؿ مينتػو,   تعد جريمة اإلتجار باألجنة البشرية جريمة متعددة األطراؼ فيي وا 
 إال أنيا تستمـز وجود اتفاؽ بيف المرأة والمشتري, قد يوجد شخص يجمع بينيـ.

عمى عقوبة أعماؿ ( ٘ٔ-ٔٔ٘في الفقرة الثانية مف المادة ) أقر قانوف العقوبات الفرنسي
ونصُ عقاب كؿ مف قاـ بأعماؿ الوساطة لتسييؿ الحصوؿ عمى لالتجار باألجنة البشرية, الوساطة 

األجنة البشرية أيًا  كاف المقابؿ, أو التسييؿ لمغير الحصوؿ عمى األجنة البشرية بالسجف سبع سنوات 
 ألؼ يورو.ٓٓٔوغرامة قدرىا 

لبشػػػرية ىػػػو الشػػػخص الػػػذي يتػػػدخؿ بػػػيف المػػػرأة والمشػػػتري الوسػػػيط فػػػي جريمػػػة اإلتجػػػار باألجنػػػة ا 
ممػثاًل أحػػدىما لػدى اآلخػػر فػي القيػػاـ بػدور إلتمػػاـ الصػػفقة, ولػذلؾ لػػـ يكػف غريبػػًا أف تكػوف عقوبػػة الوسػػيط 

 مساوية في نظر المشرع الفرنسي لعقوبة جريمة اإلتجار باألجنة البشرية.
عالف عف بيع وشراء األجنة أو نقترح عمى المشرع المصري وضع نص قانوني يحظر اإل 

 اإلعالف عف طمب متبرعيف باألجنة لصالح جية معينة أو شخص ما.
                                                           

(1)  -
  Art. 511-27. code pénal.                                          
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كما نقترح ضرورة تنظيـ دورات لمقضاة وأعضاء النيابة لمتعامؿ مع ذلؾ النوع مف الجرائـ, 
تمؾ الجرائـ باإلضافة إلى عقد دورات تدريبية لألطباء وذلؾ لنشر الثقافة القانونية لممساعدة عمى مكافحة 

 بأنماطيا المتعددة, والتعاوف مع المنظمات الدولية المعنية.
 الخاتمـــــــة

الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو 
 وسمـ ومف اىتدى بيداه إلى يـو الديف.

وعات الميمة في الوقت الراىف, وحظى ذلؾ الموضوع يعد موضوع اإلتجار باألجنة البشرية مف الموض
باىتماـ كافة الدوؿ, وترجع أىمية مكافحة االتجار باألجنة البشرية إلى أف محؿ الجريمة ىو استغالؿ 
األجنة البشرية وجعميا سمعة تُباع وُتشترى, وذلؾ يشكؿ انتياكًا لحقوؽ اإلنساف, وبصفة خاصة حؽ 

الحياة, وتعتبر جريمة ضد اإلنسانية وسموؾ إجرامي آثـ، إذ تصبح األجنة الجنيف في السالمة الجسدية و 
فالجنيف البشري لو حرمة، فال يجوز  بمنزلة قطع غيار السيارة التي تباع وتشترى دوف أدنى مسئولية.

تجاريًا، كأف تُباع إلجراء التجارب عمييا واستخداميا في  إجياضو مف أجؿ استخداـ خالياه واستثمارىا
 األعضاء البشرية واستخراج العقاقير منيا. زرع

وِلما كانت خاتمة البحث ليست مجرد ترديد لما يحويو البحث مف تقسيمات, ولكنيا انعكاٌس لما 
 توصمنا إليو, فقد أسفرت ىذه الدراسة عف عدة توصيات سوؼ أوجزىا عمى النحو التالي:

 التوصيات:
 لعمميات التمقيح الصناعي, فقد أضحى مف  ضرورة تدخؿ المشرع المصري بوضع نظاـ قانوني

الميـ وضع غطاء تشريعي لتمؾ العمميات حتى ال تتحوؿ إلى فوضى, وضرورة تجريـ التمقيح 
 الصناعي بيف غير الزوجيف, ألف ذلؾ يخالؼ النظاـ العاـ.

  يجب عمى المشرع المصري أف يعيد النظر في النصوص الجنائية الخاصة بحماية جسـ اإلنساف
صد  ار تشريع خاص لحماية األجنة البشرية في كافة مراحؿ نموىا.وا 

  بذؿ الجيود لسف التشريعات التي تحمي األجنة مف مخاطر االعتداء عمييا سواء عند تشكميا داخؿ
الرحـ أو خارجو، أو عند القياـ بإجياضيا، وانعقاد المؤتمرات العممية المشتركة التخصصات في 

 لخبرات، لموصوؿ إلى قواعد وضوابط التي يتطور بيا العمـ.مجاؿ عمـو األحياء وتبادؿ ا
  نقترح عمى المشرع المصري وضع نص قانوني يحظر اإلعالف عف بيع وشراء األجنة أو اإلعالف

 عف طمب متبرعيف باألجنة لصالح جية معينة أو شخص ما.
   ب اتخاذ كافة التػدابير ضرورة مراقبة المراكز الطبية والعيادات المختصة باإلخصاب والتوليد، ووجو

 األسرة، ألف األمومة واألبوة مصدر بناء المجتمع. لمحفاظ عمى كياف
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين...

 قائمــــة املراجع
 أوالً: المراجع باللغة العربية:

 روعية د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة, القانون الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة لمش
 .2010نقل وزرع األعضاء البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة،
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  د/ أميرة عدلي أمير عيسى خالد, الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة, دار الفكر
 .2005الجامعي, اإلسكندرية,

 الحديث, دار  د/ بدر محمد السيد إسماعيل, حكم إسقاط الجنين المشوه في الفقه اإلسالمي والطب
 .2010الفكر الجامعي, اإلسكندرية,

  ،1915د/ رءوف عبيد, جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار الفكر العربي، القاهرة. 
  د/ عبد الحميد عثمان محمد, أحكام األم البديلة )الرحم الظئر( بين الشريعة اإلسالمية والقانون

 .1995قاهرة, دراسة تحليلية, دار النهضة العربية, ال
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