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S 
تأتي هذه الدراسة لتناول موضوع يعترب من بني أهم مواضيع الساعة وأكثرها 

اإلنسان على العموم  تعقيدا ذات العالقة بالطب والقانون، وذلك ألنها متس جسم

واجلنني البشري على وجه اخلصوص، حيث باتت عمليات التحكم جبنس األجنة 

البشرية وصفاتها الوراثية عن طريق تقنية اهلندسة الوراثية تثري ضجة وجدل كبري 

د استخدام ؤي ِّلدى كل من فقهاء الشريعة اإلسالمية وواضعي القانون، فمنهم من ُي

التحكم باألجنة البشرية ووفق ضوابط معينة ومنهم من اهلندسة الوراثية يف 

 يرفض ذلك مستدلني يف ذلك حبجج وأدلة تدعم موقفهم.

The role of genetic engineering in human foetuses in control 
from the perspective of islamic jurisprudence and Medical Law. 

Abstract: 
This study comes to the theme is considered among the most 
topical and most complex related to medicine and the law, 
because they affect the human body in general and the human 
fetus in particular , then the ways of controlling sex of human 
embryos and characteristics Genetic through genetic engineering 
technique were a fuss and a large debate among each of the 
scholars of Islamic law and the law-makers, some of them 
supported the use of genetic engineering in human fetuses and 
according to certain standars and there are among them who 
refused that illustrating their arguments with proofs that 
strengthen their attitude. 

 مقدمة

ال يكاد مير يوم إال وتطلع علينا مراكز األحباث يف العامل باجلديد من  

االكتشافات واالخرتاعات، مما مل نكن نظن من قبل أنهم سيصلون إىل ما 

يف خمتلف حقول العلم واملعرفة وصلوا إليه، ومن تقدم وتطور
(1)

، ومن 

رهيبا هو ذلك املتعلق باجملال الطيب والعلمي تطورا أكثر احلقول اليت تشهد 
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وذلك نظرا لتعلقه جبسم اإلنسان، حبيث طرأ عليه عدة مستجدات أهمها 

 التطور احلاصل يف جمال الوراثة.

الذي متكن ويرجع الفضل الكتشاف علم الوراثة للعامل "جرجيور مندل" 

املشهورة: "  م، حيث قال عبارته8181من كسر سر الشفرة الوراثية عام 

أوقن أن األزهار ستصنع تارخيا جديدا للبشرية"، وبالفعل فقد تسارعت 

" هي املادة DNAعجلة الزمن ليقر العلماء بعده أن "الدنا الوراثي 

طسن" الوراثية ملعظم صور احلياة. وبعد "مندل" استطاع العامل "وا

، لتبدأ آفاق 8591" عام DNAورفيقه "كريك" أن يضعا منوذجا لبناء "

ثورة علمية هائلة تركزت حول كشف أسرار هذه املادة الوراثية يف شكل 

تطبيقات معلمية خضعت لتجارب علمية دقيقة متخض عنها إجنازات 

علمية جديدة يف هذا املضمار
(2)

 . 

ادر بيولوجية تعتمد على ثورة ما نعيشه حاضرا ما هو إال بو إذن فإنِّ

حبيث جنح أن العلماء يف الوقت احلالي ، التقنية احليوية واهلندسة الوراثية

وألول مرة يف التحكم يف مادة احلياة وهي اجلينات، وبالتالي التحكم يف 

الصفات الوراثية للكائنات احلية. وكنتيجة هلذا التحكم فقد استطاع 

يف طياتها أماال كبرية للطب والزراعة اإلنسان صنع أداة قوية حتمل 

والصناعة واألمن الغذائي والبيئة. ولكن مع ذلك فإن تقنية اهلندسة 

الوراثية ال تزال تثري الكثري من اإلشكاالت األخالقية والدينية 

جماال خطريا التقنية واالجتماعية بل وحتى القانونية، حيث اقتحمت هذه 

ري أو ما يعرف بالتحكم بأوصاف ونوع وهو جمال التكاثر والتناسل البش

 األجنة البشرية وهذا ما سنتعرض له يف حبثنا هذا.
بعلم اهلندسة الوراثية  املقصود وتبعا ملا سبق نطرح اإلشكالية التالية: ما

األجنة البشرية؟ وما هو موقف الفقه بوكيف يتم استخدامه يف التحكم 

 اإلسالمي والقانون من هذا االستخدام؟

موضوع حبثنا هذا متعلق  ه مبا أنِّنِّإابة عن هذه اإلشكالية نقول ولإلج

قول اإلمام ابن فيه باملستجدات الطبية والفقهية فإنه جيب علينا أن نتِّبع 

 وال احلكم الفتوى من احلاكم وال املفيت يتمكن : "الهالقيم والذي قال بأن
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ه، واستنباط فهم الواقع والفقه في :باحلق إال بنوعني من الفهم: أحدهما

 . علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى حنيط به علمًا

فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به  والنوع الثاني:

يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على 

ن أو أجر اآلخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجري

فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل 

ورسوله"
(3)

. 

وهذا البحث الذي بني أيدينا ال خيرج عن هذين النوعني من الفهم، حيث 

أنه من جهة حيتاج فهم الواقع أوال، ومن جهة ثانية يستوجب فهم 

نا إال بتحديد املفاهيم ن لالواجب ثانيا. ومن ثم فإن موضوع حبثنا ال يتبيَّ

فهم األمور الطبية والبيولوجية أو الفنية واملتعلقة باهلندسة الوراثية و

بالتعرض وذلك حوهلا الواجب ، ثم حماولة تبيان -فهم الواقع -قدر املستطاع

موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية والقانون من هذه النوازل الفقهية إىل 

 لتالية:املعاصرة، وذلك على ضوء اخلطة ا

 األجنة البشرية.بهلندسة الوراثية يف التحكم ا استخداماتاملبحث األول: 

املبحث الثاني: موقف الفقه اإلسالمي والقانون من التحكم يف األجنة 

 .باهلندسة الوراثية البشرية

األجنة بهلندسة الوراثية يف التحكم ا استخداماتاملبحث األول: 

 البشرية

والطبية ظهر علما جديد أثار ضجة كربى،  نتيجة التطورات العلمية

والناس فيه ما بني متفائل به خلدمة البشرية، وبني خائف مرتقب من 

مارد جديد ينطلق من أنابيب االختبار لتدمري البشرية، وهدف هذا العلم 

هو التحكم بالصفات الوراثية لإلنسان والتالعب فيها وهو ما يعرف بعلم 

ما  هاالعمل بهذا العلم يف عدة جماالت من أهم اهلندسة الوراثية، وقد مت

واملتعلق بالتحكم باألجنة البشرية. وبهذا فقد هذا خيص موضوع حبثنا 

يف التالعب يف جينات العلم متكن العلماء واألطباء من االستفادة من هذا 

ومن  ،األجنة البشرية سواء أكان ذلك بتحسينها وراثيا أو حتديد نوعها
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يف هذا د توضيح الصورة وفهم موضوعنا سنبني وقصهذا املنطلق 

، ثم سنتعرض املبحث ما املقصود بعلم اهلندسة الوراثية )املطلب األول(

يف التحكم باألجنة البشرية )املطب هذا العلم  استخدام إىل تبيان كيفية

 الثاني(.

مصطلحات عدة يطلق العلماء الوراثية املطلب األول: تعريف اهلندسة 

اهلندسة الوراثية، ومن ذلك: التقنية الوراثية، تطويع اجلني،  للداللة على

تعديل اجلني وغري ذلك، ولعل هذا املصطلح األخري أقرب من الصواب 

من استخدام هندسة اجلينات ملا يف هذا املصطلح األخري من املبالغة، وإن 

كنا سنتبع املصطلح الشائع وهو اهلندسة الوراثية
(4)

. 
م، على 8591قيقية للهندسة الوراثية فقد كانت عام أما عن البداية احل

كربك، وذلك باكتشاف وفرانسيس يد العاملان األمريكيان جيمس واطسون 

ثم  (DNA)والكشف هو احلمض الرييب النووي منقوص األوكسجني 

كشف أنزميات التحديد أو التقييد الالزمة لقص ذلك احلمض يف مواقع 

ف جائزة نوبل للطب والفسيولوجيا عام حمدودة، وناال على هذا االكتشا

م، وهكذا بدأ مصطلح اهلندسة الوراثية لتشكل هذه اهلندسة ثورة 8591

من أخطر الثورات العلمية وهي ثورة صناعية حقيقية ال تعتمد على 

احلديد والصلب وإمنا ترتكز على مادة احلياة وهي اجلينات. وتتالت 

ال اهلندسة الوراثية ـ الواحدة بعد االكتشافات العلمية يف هذا اجملال ـ جم

األخرى
(5)

. 

تقوم اهلندسة الوراثة يف اجملال العالجي والعلمي عموما ويف جمال التحكم و

يف الصفات الوراثية على حتليل وتعيني احلمض النووي الذي حيمل 

املوروثة املطلوبة )اجلني
(6)

( أوال، ثم يتم استبدال اخلاليا املصابة باخلاليا 

واليت تستطيع إصالح العضو املصاب وعالجه النشطة
(7)

ثانيا؛ ويكون  

استبدال اخلاليا عن طريق ربط اجلني )املوروث( املراد نقله مع نواقل
(8)

 

مناسبة وإدخال هذه األخرية إىل خاليا مضائف مناسبة تسمح للموروث 

اجلديد بالتعبري عن نفسه، وإن أفضل الطرق املستخدمة يف إدخال 

اليت يتم  Transformationجينة هي ما تسمى بطريقة التحول النواقل اهل
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فيها معاملة خاليا املضيف )بكترييا عادة( بواسطة حماليل بدرجة حرارة 

منخفضة لزيادة نفاذية جدرانها ثم مزج اخلاليا املؤهلة للتحول مع 

املادة الوراثية املوجودة يف الناقل اهلجني ألجل السماح له بالدخول إىل 

يا ثم زراعة اخللية على وسط غذائي انتخابي مناسباخلال
(9)

. 

وقد قال البعض عن تقنية اهلندسة الوراثية اليت تهدف إىل العالج أو 

البحث العلمي بأنها عبارة عن جمموعة وسائل تهدف إىل إجراء تبديل أو 

تعديل أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية عن طريق الدخول للحامض 

 اخللية احلية، ويكون هذا التعديل أو التحكم أو يف "DNA"النووي 

التغيري عن طريق وسائل خمربية بواسطتها يتم الدخول إىل اجلينات 

احلاملة للصفات الوراثية، فإذا استطعنا الوصول إىل اجلني الذي حيمل 

صفة معينة أو الذي حيمل مرض معني، فباستطاعتنا التحكم به أو 

ا استطعنا معرفة اجلني الذي حيمل الطول عالج املرض وكذلك األمر إذ

أو القصر أو الذكاء أو أي صفة كانت، فباستطاعتنا التحكم به
(10)

. 

استخدام اهلندسة الوراثية يف التحكم  جماالتاملطلب األول: 

قد يتدخل اإلنسان يف حتديد مصري األجنة البشرية  باألجنة البشرية

(11)(thérapie génique)عن طريق توظيف التقنية اجلينية 
، قصد 

احلصول على أحسن نسل بشري )أوال( أو قصد احلصول على جنس 

معني من النسل البشري )ثانيا(. وميكن أن يتحقق ذلك من خالل تقنية 

 اهلندسة الوراثية السابق اإلشارة هلا.  

إنِّ أول دور اهلندسة الوراثية يف التحكم يف أوصاف األجنة -أوال

البشري كان يف عهد أفالطون يف مدينته  ظهور لفكرة حتسني النسل

الفاضلة اليت ختيلها، واعترب أن حتسني النسل مطلب شرعي طاملا اختذ يف 

م 85سبيل حتقيقه الطرق املشروعة، ويف العصر احلديث خالل القرن 

حني وضع الربيطاني "فرانسيس غالتون" ُأسس حتسني النسل العلمي 

م بعنوان "املوهبة الوراثية 8199والذي اسُتعم ل يف مقال له سنة 

م بدأ هذا العامل يف إلقاء حماضرات علمية تهدف 8591والطبع"، ويف سنة 
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كلها إىل حتسن النسل سواء كان ذلك مبنع تكاثر املعوقني، أو عن طريق 

معاجلة األمراض الوراثية أو توجيه األفراد إلجناب أناس أفضل
(12)

 . 
أخريا سبق أن عرفته اجلاهلية قبل ويف احلقيقة أن ما توصل إليه العلم 

اإلسالم، وإن كان بوسيلة أخرى أكثر استهجانا تتمثل يف أن يعتزل 

الرجل زوجته ويرسلها إىل شخص اشتهر بالذكاء والقوة فينام معها عدة 

أيام وليال حتى يتبني محلها، فإذا تبني محلها منه أتاها زوجها إن شاء 

لة رغبة يف إجناب الولدوكان الزوجات يلجأن إىل هذه الوسي
(13)

  . 

م، حيث 8551ونشري أن أول تطبيق هلاته التقنية كان بأمريكا بداية عام 

جاءت والدة الطفلة "بريتاني نيكول" لتكون أول طفلة يف العامل استطاع 

األطباء التأكد من خلوها من األمراض الوراثية. وجاءت والدتها إثر 

ني" بإجراء جتربة علمية على زوجني "جاري هود جالطبيب األمريكي قيام 

 Tay"تطوعا برضاهما بعد أن تبني أنهما حيمالن اجلني املسبب مبرض 

saches " املميت، وكان الغرض من هذه التجربة وقاية األجنة من محل

 أربعة منها بنجاح بتقنية املرض وبعد ختصيب سبعة أجنة مت فحص

DNA  زراعة الواحدة من أن واحدا منها حيمل املرض، وبعد وتبني

األجنة السليمة مت والدة الطفلة
(14)

  . 

م حيث ولد أول 8559ويف بريطانيا كان أول تطبيق هلذه التقنية سنة 

طفل، بعدما ُأخذت بويضات املرأة ولقحت خمربيا مع السائل املنوي 

للزوج، فتم احلصول على عدة لقيحات، أخذت واحدة بعد أن فحصها 

سايد" وتأكد من خلوها من أي جني معـاب الربوفيسور "أالن هاند

متعلق باملرض الوراثي الذي أصيبت به األم "أجنيال" وتوفيت على إثره 

 أمها وأختيها، ثم مت غرسها يف رحم األم.

 (eugénique)لنزعتها التنقويةأوروبا يف العملية التيار الغالب وقد رفض هذه 

" أطفال حسب املقاس، على اعتبار أنها تؤدي يف املستقبل إىل "صناعة

بينما يستحسنها الربيطانيون إذ رخصوا إجراءها حتى يقضى نهائيا 

على توارث املرض وإبادته نهائيا
(15).   
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 تعديل الصفات الوراثية يف اإلنسان يكون وتبعا ملا سبق يتبني لنا أن

هي تعديل صفات وراثية حتتوي على خلل ما أو  ألجل غايتني: األوىل

مرض ناتج عن خلل يف املوروثات كالتخلف العقلي أو مرض وراثي أو 

وهي اليت تهمنا  الثانيةالعمى أو السرطان أو أي مرض آخر، والغاية 

هنا هي تعديل الصفات الوراثية من أجل احلصول على نسل حمسن 

متمتع بصفات معينة كالزيادة يف صفة الذكاء، أو تغيري للون بشرة، أو 

تكوينه اجلسمي أو ما شابه ذلكالعني، أو طول اليدين، أو 
(16)

 . 

حبيث إما أن  بنوعني: فيكون وحتسني النسل له نوعني وأسلوبني

يكون شامال للخصائص الوراثية وهو ما يقرتب لالستنساخ الشامل، 

وإما أن يكون جزئي ويتم باختيار خصائص وراثية معينة أو تغيري 

 النسل ويكون حتسنيبعض اجلينات املسؤولة عن بعض اخلصائص. 

حبيث إما أن يكون إجيابيا عن طريق التحسني اجليين أي بتغيري  بأسلوبني

خصائص وراثية والتحكم فيها أو اختيارها، أو قد يكون سلبيا عن 

طريق التخلص من البويضات امللقحة )األجنة( املتصفة خبصائص 

وراثية غري مرغوب فيها وال ميكن حتسينها جينيا
(17)

 . 

لقد  ة الوراثية يف حتديد جنس األجنة البشريةدور اهلندس-ثانيا

تعددت الدوافع واألسباب يف اختيار جنس اجلنني، ومن أهم األسباب اليت 

كانت السبب يف ظهور استخدام تقنية اهلندسة الوراثية يف حتديد اجلنس 

 البشري هي إما أن تكون:

من وهذا بقصد تفادي األمراض الوراثية اليت تنتقل  ألسباب طبية:-8

خالل األجنة، وليس هذا فقط بل ليدفعوا الضرر عن األوالد الذين 

حيملون أمراضا وراثية مرتبطة بنوع اجلنني
(18)

 . 

تتمحور خاصة باختيار إجناب الذكور حيث  ألسباب اجتماعية:-1

والقوة داخل اجملتمع. وهم الذين يتحملون مسئولية العزوة ميثلون مصدر 

األسرة، وهم من يعتمد عليهم يف قضاء التصدي لألخطار اليت تواجه 

 مصاحل العائلة وهم من حيملون امسها وغريها من الدوافع. 
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وجود الذكر حمفز للنشاط االقتصادي يعترب حيث  ألسباب اقتصادية:-3

وهذا ألن التكوين اجلسدي للرجل يؤهله للقيام باألعمال املختلفة اليت ال 

 تستطيع املرأة القيام بها.

تستخدم العسكرية فالدول وذلك ألجل زيادة القوة سكرية: ألسباب ع-4

الذكور يف معظم األعمال العسكرية وهي بهذا حتتاج لعدد كبري منهم 

لتجهيز جيوشها
(19)

 . 

لقسمني: األول أن يكون الزوجان تقسيمها وميكن  ألسباب شخصية:-9

نس قد أجنبا عدة ذكور ويريدان أنثى أو العكس، والثاني أنهما يفضالن ج

على آخر
(20)

. 

فيكون إما عن طريق الطرق التقليدية والغري  ولتحديد جنس اجلنني

طبية
(21)

أو عن طريق تقنية اهلندسة  -واليت خترج عن نطاق دراستنا- 

، حبيث تتم هذه العملية على -وهو ما يدخل يف نطاق دراستنا-الوراثية 

اب أو إحدى الطريقتني؛ فتكون عملية اختيار اجلنس إما قبل اإلخص

 بعد اإلخصاب )التلقيح(. 

تكون هذه العملية إما  عملية تغيري اجلنس قبل عملية التلقيح:-8

، إذ تقوم هذه العملية على الكشف عن احليوانات خارجهداخل اجلسد أو 

اجلنس املطلوب أخذ وزرع  الذكرية أو األنثوية فما وجد منها حمتويا على

يف الرحم واألخرى تتلف وُتهمل
(22)

عترب هذا عبارة عن تلقيح داخل ، وي

ونسبة احلصول على اجلنس  %19اجلسد ونسبة حدوث احلمل فيه 

(23) %19املرغوب فيه 
 . 

 ثم ومن الزوج من املنوي السائل أما التلقيح خارج اجلسد فيتم بأخذ
 عن احليوان املذكر فصل ذلك بعد ليتم يف أنبوب خاص، وضعه يتم

املركزي ثم نقوم بتلقيح البويضة يف  الطرد احليوان األنثوي باستخدام

 نقلت انقسامات عدة اللقيحة وانقسمت التلقيح حدث هذا األنبوب فإن
طبيعيا لتنمو الزوجة رحم إىل

(24)
، وتكون نسبة حصول اجلنس املرغوب 

(25).%99ونسبة احلمل  %55به يف هذه الطريقة أكثر من 
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 أخذ ية وفقفتتم هذه العمل عملية حتديد اجلنس بعد التلقيح:-1
 يف مراحلها وهي الرحم، يف املتكونة امللقحة التناسلية اخلاليا من عينة

 هذا مع التصرف يتم فيها اجلنني جنس وتبيِّن فحصها وبعد األوىل،
 تبني إذا فمثال فيه، املرغوب اجلنس حسب وجودا أو عدما اجلنني
 ياراخت هلدف عملية اإلجهاض تتم ذكًرا يريدون وهم أنثى جنني وجود

جنس اجلنني
(26)

. 

املبحث الثاني: موقف الفقه اإلسالمي والقانون من التحكم يف 

 األجنة البشرية باهلندسة الوراثية

الصفات أثار موضوع استخدام تقنية اهلندسة الوراثية يف جمال تعديل 

الوراثية ضجة كبرية لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية وفقهاء القانون ومن 

هذا العلم وذلك من حيث تبيان مدى مشروعية دراسة ثم سارع هؤالء إىل 

استخدام هذا العلم سواء من الناحية الشرعية )املطلب األول( أو من 

 الناحية القانونية )املطلب الثاني(.

املطلب األول: موقف الفقه اإلسالمي من التحكم يف األجنة 

 سلحتسني الن فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مسألة جند أنِّ البشرية

الذي يكون حتسني النسل املطلوب ميزوا بني نوعني: النوع األول هو 

الغرض منه الوقاية من األمراض املضرة باجلنني وعالجها، وقد خلصت 

املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
(27)

إىل جواز العمل بهذه التقنية قصد  

منع املرض أو عالجه، مع عدم جواز التالعب باجلينات لظهور أطفال 

شوهنيم
(28)

 . 

والذي ليس فيه أي  احملظور شرعاأما النوع الثاني من التحسني وهو 

دفع للضر بل يكون من باب التحسينات أو احلاجيات العادية
والذي  (29)

يؤدي إىل تغيري خلق اهلل والعبث فيه وتبديله
(30)

، وقد أمجع الفقه على 

ت ونستدل عدم مشروعية انتقاء اجلنس البشري حتت أي مربر من املربرا

على ذلك مبا انتهت إليه أعمال ندوة اجلمعية اإلسالمية للدراسات الطبية 

توصياتها باملستشفى اإلسالمي بعمان عاصمة األردن، إذ منعت من خالل 

معينةخصائص وراثية النتقاء السليمة إىل عدم تغيري اجلينات 
(31)

. 
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مسة عشرة أنه: وجاء كذلك يف قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته اخلا

"ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله للعبث 

بشخصية اإلنسان، ومسؤوليته الفردية، أو للتدخل يف بنية اجلينات 

بدعوى حتسني الساللة البشرية"
(32)

. 

 وقد استند أنصار هذا االجتاه إىل العديد من احلجج من أهمها أنه: 

األصل يف الدخول خللية اإلنسان  نِّإحيث ي: انعدام القصد العالج-1

التناسلية احلظر، إال لسبب مشروع وهو دفع الضرر، وليس يف هذه 

األشياء دفع ضرر
(33)

. 

حبيث أن اهلل عز وجل خلق اإلنسان يف أحسن تغيري يف خلق اهلل: -2

حلكمة معينة يراها وهو العزيز  –ه سبحانه وتعاىل قد خيلق أنِّ تقويم، إاّل

البليد والقبيح واجملنون واملعتوه، والقزم واألمسر وغري ذلك من -ماحلكي

الصفات اليت يستهجنها الناس
(34)

تغيري الصفة اليت خلق اهلل  . بل إنِّ

يف الناس عليها، إمنا يكون بوسوسة الشيطان، كما ذكر اهلل سبحانه وتعاىل 

 [.885]سورة النساء: {   ې ۆ ۆ ۇ ۇ ...}: قوله
حبيث  نهيار:بات شخصية وتهديد لألسرة باالن رغهي تعبري ع-3

أهداف التحسني الوراثي ال تكون مقبولة عند أكثر الناس، بل هي  نِّإ

متغرية تبعا ألمزجة الناس، وما يرضي هذا قد ال يرضي غريه، ومن ثم 

كان السماح بإجراء مثل تلك العمليات فتح لباب شر ال بد إلغالقه 

 ى ى ې ې ې ې ۉ} مصداقا لقول اهلل تعاىل:

]سورة  { ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 [88املؤمنون:
نهيار، يهدد األسرة باالحتسينها اثية قد كما ال ننسى أن تعديل الصفات الور

حبيث يعترب "انتشار مستودع تستجلب منه نطفة رجال هلم صفات 

معينة لتلقح بها نساء هلن صفات معينة شر مستطري على نظام األسرة 

احلياة األسرية كما أرادها اهللونذير النتهاء 
(35)

. 
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حبيث أن اهلل سبحانه وتعاىل فد قسم بني الناس عدم الرضا بقدر اهلل: -4

أرزاقهم، ومن هذا الرزق ما وهبهم اهلل من ذكاء، وقوة حافظة، ومن 

لون أو مجال على هيئة معينة، وأصل معني، وإن تغيري هذه الصفات اليت 

ن باب عدم الرضا بقدر اهلل، خبالف ليست بأمراض متفق عليها هي م

املأمور بهالتداوي من باب فعالجها الصفات اليت تعد أمراضا خطرية، 
(36)

. 

بتقنية اهلندسة الوراثية فقد اختلفت آراء  أما يف مسألة حتديد اجلنس

 الفقه اإلسالمي إىل ثالث اجتاهات: 

حظرا مطلقا ومؤداه إىل حظر هذه التقنية يف هذا اجملال  االجتاه األول:

ويتزعم هذا االجتاه كل من الفقهاء: صربي عبد الرؤوف، حممد النشته 

فيصل ملوى
(37)

، سعد العنزي، أمحد الكوس، أمحد احلجي الكردي
(38)

 ،

يوسف عبد الرحيم بوبس وحممد نعيم الدقر
(39)

  . 

 وقد استدل أصحاب هذا االجتاه بعدة أدلة منها على سبيل املثال:

العمل على حتديد  نِّإحبيث منازعته يف مشيئته: تغيري خلق اهلل و-1

جنس اجلنني يتضمن عدم الرضا مبشيئة اهلل حبيث أن اهلل وحده تعاىل هو 

من خيتص به من علم ما يف األرحام
(40)

 ڈ}وذلك مصداقا لقوله تعاىل:  

]سورة آل  {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} وقال تعاىل أيضا:، [9عمران:

 [.1]سورة الرعد: {   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
من ضروب تغيري خلق اهلل حبيث يعترب هذا العمل  اتغيري اجلنس ضربدِّ يع

 ۓ ۓ} على ذلك قوله تعاىل: من أعمال الشيطان كما دلِّ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 {ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 [885]سورة النساء:
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حبيث قد يؤدي ر: يؤدي إىل عدة مفاسد وخماطاجلنني تغيري جنس -2

هذا العمل إىل اإلخالل بالتوازن الطبيعي البشري يف نسب اجلنني الذي 

أجراه اهلل تعاىل يف الكون حلكمة ورمحة منه. كما أن هذا الفعل يفتح اجملال 

أمام البحث العلمي يف خلق اإلنسان وتكوينه، وهو أمر اتفق الناس على 

هاته العمليات يعترب هتك خطورته. ومن ناحية أخرى إن القيام مبثل 

للعورات بكشفها وعدم حفظها
(41)

 . 

فمؤداه إباحة تقنية حتديد اجلنس إباحة مطلقة ومن  جتاه الثاني:اال

أبرز القائلني بهذا االجتاه كل من الفقهاء: عبد الناصر عبد البصل
(42)

 ،

الزرقا، يوسف القرضاوي، نصر فريد واصل، حممد رأفت مصطفى الشيخ 

مجعة، وغريهمعثمان، علي 
(43)

. 
وقبل أن نستعرض األدلة اليت جاء بها هذا االجتاه، جيب أن نبني الردود اليت 

ردِّ بها هذا االجتاه على أدلة أصحاب االجتاه األول الذي حيظر العمل بتقنية 

اهلندسة الوراثية يف حتديد جنس اجلنني وتتمثل هذه الردود يف اختصار 

 يف:-على سبيل املثال-وبدون حصر 

فيما خيص منازعة اهلل يف مشيئته فإن اختيار جنس اجلنني ال يعد -8

تطاوال على مشيئة اهلل تعاىل. ويرد الدكتور "يوسف القرضاوي" على 

اهلل  نِّإهذا التساؤل املتمثل يف هل اختيار جنس اجلنني يعد تغيري ويقول 

م، سبحانه وتعاىل هو وحده يعلم كل ما يتعلق باجلنني املوجود يف الرح

ومن ذلك عمره وحياته، قدرته سريته وأعماله، شقاؤه وسعادته يف اجلنة 

أم يف النار
(44)

. إذن فكل ما يكون من العبد ال خيرج عن تقدير اهلل 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ} ومشيئته وخلقه كما قال اهلل تعاىل:

 [.19]سورة اإلنسان: {ڌ ڍ ڍ
جنس اجلنيني فيجاب أما فيما تعلق بتغيري خلق اهلل عن طريق حتديد 

على هذا بأن القيام مبثل هذا الفعل ال يعترب تغيري يف خلق اهلل تعاىل وبيان 

ذلك أن مجيع إجراءات عملية حتديد جنس اجلنني يف مجيع صوره تكون 

قبل ختلق اجلنني، وإذا فال تغيري فيها
(45)

. 
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 أما القول بأن تغيري جنس اجلنني يؤدي إىل اختالل يف نسب اجلنني،-1

فريد أنصار هذا االجتاه بأنه راجع ألمور أخرى خارجة عن ذلك، على 

سبيل املثال ما ذكر من شواهد اختالل يف الصني وكوريا إمنا هو نتاج 

قانون التنظيم احلكومي والذي منع أن متتلك األسرة أكثر من طفل 

 للنسل مما أدى إىل العمل على حتديد جنس املولود. 

حث العملي يف خلق اإلنسان وتكوينه ال يسوغ أما القول بوجود الب-1

منع االستعمال الراشد لتحقيق األهداف السليمة. كما أن القول بأن 

عملية حتديد جنس اجلنني يؤدي إىل كشف العورات، فقد أجاز العلماء 

للضرورة كشف العورة حتى ولو كانت العورة املغلظة، استنادا إىل قاعدة 

 ."الضرورات تبيح احملظورات"

يضرب  -املبيح للتحديد جنس اجلنني-أنصار هذا االجتاه  وتبعا لذلك فإنِّ

مثال لتوضيح ضرورته العالجية بشخص رزقه اهلل بعدد كبري من اإلناث 

أو الذكور ويرغب يف ذكر أو أنثى، ويرى يف هذا الشيخ "زكريا الربي" أن 

وأن الطبيب الذي يتدخل لتحقيق هذه  %898هذه الرغبة مشروعة 

الدكتور يوسف القرضاوي أن لرغبة مأجور عند اهلل سبحانه وتعاىل. كما ا

"التحكم يف جنس املولود من األفضل أن يرتك للمشيئة  يقول بأن:

اإلهلية، وإذا حصل تدخل يكون لضرورة تقدر بقدرها"
(46)

. 
وبعد ما عرفنا أهم الردود اليت ردِّ بها أصحاب االجتاه الثاني املبيح لعملية 

اليت استند إليها أصحاب هذا  األدلةنس اجلنني، ننتقل ملعرفة حتديد ج

 االجتاه وهي:

حيث يرى مجهور أهل العلم أن احلل األصل يف األشياء اإلباحة: -1

يقوم متى وجد دليل على املنع واحلظر، ومن ثم ليس لدى الرأي القائل 

جنس  باملنع دليل على املنع بالعمل بتقنية اهلندسة الوراثية يف حتديد

 اجلنيين دليل يستند إليه، فيبقى األصل حمفوظا مستصحبا.

يقول الشيخ أمحد العيسوي أن هذه القاعدة رفع احلرج عن األمة: -2

]سورة  {  ۈئۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ } أصلها قوله تعاىل:
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وحنوه، فاملرأة اليت ترزق بعدد كبري من جنس واحد تتشوق ، [81َاحلج:

لودا واحدا خمالفا حلاجات النفس أو يف الواقع هي وزوجها إلجناب ولو مو

 نِّإكطلب بنت ملساعدة أمها، أو طلب ولد ليقوم خبدمة العائلة. كما يقول 

هذا العمل ليس فيه حرج وال خمالفة وال مفسدة شرعية
(47)

. 

فنقصد قياس السعي يف حتديد جنس اجلنني على جواز العزل: -3

احلمل وضبط حصوله يشابهه يف  بهذا أن العزل سبب يبذله اإلنسان ملنع

املعنى ضبط جنس اجلنني وحتديد نوعه
(48)

. 

: واألصل يف هذه القاعدة قول اهلل تعاىلاملشقة جتلب التيسري: -4

، [819]سورة البقرة: {   ى ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

]سورة  {  ۈئۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ } وقوله تعاىل:

متى وجدت يف أمر من الصعوبة  وهذه القاعدة معناها أنِّ [81َاحلج:

األمور كانت سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف ورفع املعاناة عن 

املكلفني عن  تنفيذ األحكام بوجه من الوجوه املقررة شرعا
(49)

. 

فقد فصل بإباحة هذه التقنية يف حالة الضرورة  جتاه الثالث:اال

 ،، أو بالعكسالوراثية اليت تصيب الذكور دون اإلناثاألمراض العالجية يف 

ومنعه يف حالة االختيار
(50)

، وبهذا أخذ اجمللس األعلى للصحة التابع 

لوزارة الصحة الرتكية وكذا جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل 

إىل  1يف الفرتة من املكرمة مبكة املنعقدة اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة 

م1998نوفمرب 1
(51)

 . 

االجتاه جبميع األدلة اليت استدل بها أصحاب وقد استدل أصحاب هذا 

مبعنى أنهم يستدلون بأدلة القائلني -األول والثاني-االجتاهني السابقني: 

حالة االضطراريف باإلباحة القائلني بأدلة ويستدلون ، حالة االختياريف باحلظر 
(52)

 . 

 املطلب الثاني: موقف القانون من التحكم يف األجنة البشرية

وبعد مراجعة القوانني اجلزائرية وخاصة منها ما تعلق بالقانون يبدو لنا 

الطيب، أن املشرع اجلزائري مل يتطرق ملسألة تقنية حتسني النسل وحتديده 

عن طريق تقنيات اهلندسة الوراثية بصفة صرحية، ولكننا جنده يف املادة 



(113) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 8551جويلية  99املؤرخ يف  189-51من املرسوم التنفيذي رقم  98

تضمن مدونة أخالقيات الطب، قد أشار إىل منع كل ميس صحة وامل

اإلنسان البدنية أو العقلية أو يزيد يف معاناته أو ال حيرتم حياة الفرد وميس 

بكرامته
(53)

 . 

ُيلزم كل طبيب على أن ميارس  املشرع جند املدونةمن ذات  99ويف املادة 

الدستور  اإلنسان. كما أنوشخصية حياة احرتام مهامه على أساس 

اجلزائري قد محى اجلسم البشري وذلك تفعيال ملبدأ يلعب دور مهم يف 

واليت نصت على أنه" يعاقب  18محاية السالمة اجلسدية مبوجب املادة 

القانون على املخالفات املرتَكبة ضد احلقوق واحلريات، وعلى كل ما ميس 

سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية"
(54).  

منه على أن يكون عمل الطبيب مقتصرا على ما  88ة كما اشرتطت املاد

هو ضروري يف نطاق ما ينسجم مع جناعة العالج
(55)

، وأضافت كذلك 

من قانون محاية الصحة وترقيتها على أنه: "ال جيوز انتزاع  898املادة 

أعضاء اإلنسان وال زرع األنسجة أو األجهزة البشرية إال ألغراض 

وط املنصوص عليها..."عالجية أو تشخيصية حسب الشر
(56)

 . 

نصوص القانون املدني اجلزائري كل اتفاق قد حظرت ف إضافة إىل هذا

مطلقاعقد باطل بطالنا هو واآلداب العامة العام للنظام يكون حمله خمالفا 
(57)

 ،

على حق من احلقوق الشخصيمشروع كل اعتداء غري كذلك  ومعت
(58)

 ،

 حق قانوني أو شرعي يعد وبالتالي فإن كل مساس جبسد اإلنسان بغري

خمالفا ملبدأ عدم جواز التصرف يف حالة األشخاص أو مبدأ عدم مساس 

 .وجلِّ عزِّاهلل اإلنسان جبسمه، وبدرجة أوىل يعد خمالفة ملشيئة خلق 

ومن جهة أخرى جند أن املشرع قد قام بتجريم كل فعل يهدف إىل 

آخر ال يكون إجهاض اجلنني بغرض حتسني أو حتديد اجلنس أو أي هدف 

بسبب الضرورة العالجية؛ حيث يعاقب املشرع كل شخص وباألخص 

األطباء واجلراحون يف هذه احلالة إذ هم من يتوقع منهم القيام مبثل هذه 

األعمال نظرا لتخصصهم ودرايتهم باألعمال الطبية باحلبس من سنة 

أن  دج ويف حالة ما إذا ثبت890999إىل  999إىل مخس سنوات وبغرامة من 
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القائم بهذه األعمال يقد كان مارس مثل هذه األفعال فتضاعف العقوبة 

إىل احلد األقصى
(59)

. 

وعلى نفس املوقف ذهب القانون التونسي، حيث جنده قد حظر كل تغيري 

، 1998لسنة  51من القانون رقم  98خلقة اجلنني، وذلك يف املادة 

ألجنة البشرية لغرض منه على أنه مينع أي استعمال ل 98وأضافت املادة 

انتقاء النسل واختيار األجنة بناء على رغبة من األزواج، وكل خمالفة هلذا 

سنوات و/أو ( 99)احلظر تعرض صاحبها لعقوبة السجن ملدة مخس 

من ذات القانون 18تونسي حسب الفصل آالف دينار ( 89)غرامة عشر 
(60)

. 

 الفرنسي من القانون 1818/8املشرع الفرنسي يف املادة  ويف املقابل جند أنِّ
م واملتعلق بالبيوتيك، قد 1991أوت  99الصادر يف  199-1991 رقم اجلديد

بني األشخاص، االنتقاء واالختيار جرِّم كل ممارسة انتقائية ترمي إىل تنظيم 

سنة وبغرامة تقدر  (19)ويرصد للمخالف عقوبة السجن ملدة ثالثني 

بسبعة ماليني ومخسمائة ألف أورو
(61)

املادة املشرع اإلسباني يف  كما جرِّم. 

اختيار جنس املولود، وجرِّمت املادة عملية الصحة قانون من  91فقرة  19

اختيار جنس املولودالسويسري عملية من التشريع  91فقرة  11
(62)

. 

من قانون الصحة  88فقرة  891كما أباح املشرع الفرنسي يف املادة 

ني أو برجل وامرأة على عالقة العامة اإلجهاض متى تعلق األمر بزوج

حرة، وكان بهما احتماالت قوية لوالدة طفل مبرض جيين خطري غري 

ممكن عالجه بناء على تقرير من طبيب متخصص ويعمل يف مركز 

ة احلصول على رضا الزوجني كتابة، طمتخصص ومرخص له شري

الطبيب للعقاب يف حالة ممارسة هذا الفعل دون مراعاة الشروط  عوخيض

بالسجن سنتني وغرامة مبا ال  19فقرة  891لسابقة ويعاقب مبوجب املادة ا

فرنك باإلضافة إىل سحب الرتخيص املمنوح للمركز  199يزيد على 

بصفة مؤقتة أو دائمة
(63)

. 

8 

ن تقنية اهلندسة الوراثية قد لعبت دور إمن خالل ما سبق، ميكن القول 

أن فقهاء الشريعة اإلسالمية  مهما يف التالعب باألجنة البشرية، وظهر لنا



(111) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

قد اتفقوا على حتريم استخدام تقنية اهلندسة الوراثية يف مسألة حتسني 

صفات األجنة البشرية بدون قصد العالج مستندين يف ذلك على عدة 

اجلزائري واملقارن إىل نفس اجتاه الثالث من  الطيبكما ذهب القانون  .أدلة

ره اللجوء إىل تقنية اهلندسة الوراثية اإلسالمية، وذلك حبظالشريعة فقهاء 

بغري قصد العالج، حيث منع كل ممارسة انتقائية للجنس البشري وكل 

 .فعل ميس حبياة الفرد وسالمته اجلسدية

ونتمنى يف األخري من املشرع اجلزائري تدارك كل النقائص التشريعية 

وذلك  املتعلقة بتنظيم عمليات االنتقاء أو التالعب باألجنة البشرية

متنع صراحة مثل هذه العمليات سواء يف نصوص قانونية بوضع نصوص 

قانون الصحة أو النصوص ذات العالقة باجملال الطيب أو وضع قانون 

مثله مثل املشرع الفرنسي متلق بالبيوتيك ينظم فيه مجيع األعمال 

الطبية والبيوأخالقية ويبني موقفه صراحة من كل عملية من األعمال 

يكون مرجعية هذا القانون املبادئ الشرعية باألجنة البشرية املاسة 

وقرارات اجملمعات الفقهية اإلسالمية، لتقييد األطباء والعلماء بالضوابط 

الشرعية والقانونية وكذا األخالقية قصد إحاطة اجلسم البشري بكل 

 الضمانات الضرورية حلمايته.
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امعة األسرة والتطورات العلمية، خمرب القانون والتكنولوجيات احلديثة، كلية احلقوق، ج

 .10، ص.1006وهران، 

رقية أمحد بن داود: حتسني النسل البشري يف ميزان األخالقيات الطبية واإلحيائية،  (12)

مداخلة )غري منشورة( مقدمة إىل اليوم الدراسي الوطين حول أخالقيات مهنة الطب 

، خمرب القانون 1012مارس  00بني النصوص القانونية واملمارسات الواقعية، يوم 

 .01-01، ص. 1012ص األساسي، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اخلا

، 1000( حممود أمحد طه حممود: اإلجناب بني التجريم واملشروعية، ب.ط، ب.د.ن، 13)

 .166ص.

علي هادي عطية اهلياللي: املركز القانوني للجنني )يف ظل األحباث الطبية والتقنيات  (14)

 .188، ص.1011، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1ط. املساعدة يف اإلجناب(،

 .11عبد احلفيظ أوسكني: املرجع السابق، ص. (15)
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سعدي إمساعيل الربزجني: املشاكل النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة )دراسة مقارنة  (16)

ات ة ودار شتييف ضوء القانون املقارن واألخالق والشريعة(، ب.ط، دار الكتب القانون

 . 162، ص.1006للنشر والربجميات، مصر، 

 .161-160علي هادي عطية اهلياللي: املرجع السابق، ص. (17)

فرج حممد حممد سامل: وسائل اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطه )دراسة مقارنة بني  (18)

، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، مصر، 1الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي(، ط.

 .106-106، ص.1011

 اجلنني )دراسة جنس حتديد من اإلسالمية الشريعة عيشة: موقف أبو توفيق حممد فادية (19)

اإلجنابية(، مذكرة  والصحة األسرة على احلفاظ يف الشريعة اإلسالمية مقاصد يف

الوطنية، فلسطني،  النجاح العليا، جامعة الدراسات والتشريع، كلية الفقه ماجستري يف

 .66، ص.1011

دى حممد نعيم الدقر ويوسف عبد الرحيم بوبس: معرفة جنس اجلنني والتدخل ن( 20)

كلية  ،والقانون بني الشريعة الوراثيةمؤمتر اهلندسة  ىلإمقدم  حبثلتحديده، 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  ،1001ماي  6إىل 0والقانون املنعقد يوم  الشريعة

 .118، ص1001اجمللد األول، ماي 

ل هذه الطرق يف: إما استعمال نظام غذائي معني، أو استعمال غسول كيميائي وتتمث (21)

مناسب، أو بطريق حتديد توقيت للجماع، أو عن طريق اجلدول الصيين. لشرح أكثر عن 

 حممد . فادية186-106هذه الطرق، راجع: فرج حممد حممد سامل: املرجع السابق، ص.

 .60-66عيشة: املرجع السابق، ص. أبو توفيق

مؤمتر اهلندسة  مقدم إىل حبثعلي أمحد الندوي: اهلندسة الوراثية وتطبيقاتها، ( 22)

 ،1001ماي  6إىل 0والقانون املنعقد يوم  ، كلية الشريعة والقانون بني الشريعة الوراثية

 .160، ص.1001جامعة اإلمارات العربية املتحدة، اجمللد األول، ماي 

 .162السابق، ص.فرج حممد حممد سامل: املرجع  (23)

 .60عيشة: املرجع السابق، ص. أبو توفيق حممد فادية (24)

 .162فرج حممد حممد سامل: املرجع السابق، ص. (25)

 .61عيشة: املرجع السابق، ص. أبو توفيق حممد فادية (26)

( واملتعلقة مبوضوع: "الوراثة واهلندسة الوراثية للجينوم 11يف ندوتها الثانية عشر) (27)

 .1666العالج اجليين" املنعقدة بالكويت يف شهر أكتوبر البشري و

 .06رقية أمحد بن داود: املرجع السابق، ص. (28)

 .618-611عبد الناصر أبو البصل: املرجع السابق، ص. (29)

 .10رقية أمحد بن داود: املرجع السابق، ص. (30)

: املرجع السابق، . رقية أمحد بن داود166حممود أمحد طه حممود: املرجع السابق، ص. (31)

 .10ص.
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تكر احلاج موسى: القضايا املعاصرة املتعلقة حبفظ النسل )دراسة مقاصدية(، رسالة  (32)

دكتوراه يف أصول الفقه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية، دولة ماليزيا، 

 .802، ص.1018

 .611عبد الناصر أبو البصل: املرجع السابق، ص. (33)

 .166د أمحد طه حممود: املرجع السابق، حممو (34)

 .166حممود أمحد طه حممود: املرجع السابق،  (35)

 .618عبد الناصر أبو البصل: املرجع السابق، ص. (36)

 .161فرج حممد حممد سامل: املرجع السابق، ص. (37)

 80د ليلى الشافعي: مقال بعنوان حتديد اجلنس، منشور يف جريدة األنباء الكويتية، األح (38)

 .08، ص.1006مارس 

 .118ندى حممد نعيم الدقر و يوسف عبد الرحيم بوبس: املرجع السابق، ص. (39)

. فرج حممد حممد سامل: املرجع السابق، 616عبد الناصر أبو البصل: املرجع السابق، ص. (40)

 .161ص.

السابق، حممود أمحد طه حممود: املرجع  .161فرج حممد حممد سامل: املرجع السابق، ص. (41)

 وما بعدها.  273

 .616عبد الناصر أبو البصل: املرجع السابق، ص. (42)

 . 166فرج حممد حممد سامل: املرجع السابق، ص. (43)

. حممود أمحد طه حممود: املرجع 610-616عبد الناصر أبو البصل: املرجع السابق، ص. (44)

 وما بعدها.  186السابق، 

 .166-168سابق، ص.فرج حممد حممد سامل: املرجع ال (45)

 وما بعدها.  161حممود أمحد طه حممود: املرجع السابق،  (46)

، مكتبة اإلميان باملنصورة، مصر، 1أمحد مغراوي: اختيار جنس اجلنني قبل ختلقه، ط. (47)

 .60، ص.1010

 .160فرج حممد حممد سامل: املرجع السابق، ص. (48)

 .61أمحد مغراوي: املرجع السابق، ص. (49)

أن يكون حتديد اجلنس بقرار من جلنة طبية -1كون ذلك وفق ضوابط حمددة وهي: وي (50)

خمتصة، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة من األطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًا باإلمجاع 

يؤكد أن حالة املريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طيب، حتى ال يصاب باملرض 

لى جهة اإلفتاء املختصة إلصدار ما تراه يف الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير ع

ضرورة إجياد جهات للرقابة املباشرة والدقيقة على املستشفيات واملراكز -1ذلك. 

الطبية، اليت متارس مثل هذه العمليات يف الدول اإلسالمية، لتمنع أي خمالفة ملضمون هذا 

 .مة والتعليمات يف ذلكالقرار، وعلى اجلهات املختصة يف الدول اإلسالمية إصدار األنظ

أنظر: حممد بن هائل املدحجي: حتديد جنس اجلنني )االختيار املسبق جلنس اجلنني(، 

 منشور يف املوقع: 
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املوافق  1218حمرم عام  00املؤرخ يف  168-61املرسوم التنفيذي رقم  06أنظر، املادة  (53)

 .1661، لسنة 01ج.ر، عدد  ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب،1661يوليو سنة  08

املعدل  1996من دستور اجلمهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية لسنة  21املادة ( 54)

 12اجلريدة الرمسية رقم  1018مارس  08املؤرخ يف  01-18واملتمم بالقانون رقم 

 .1018مارس  6املؤرخة يف 

 نة أخالقيات الطب.املتضمن مدو 168-61من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة  (55)

 18املتعلق حبماية الصحة وترقيتها املؤرخ يف  60/00من القانون رقم  181نظر املادة ا (56)

املتضمن قانون محاية الصحة  1660فرباير سنة  18املوافق  1200مجادى األوىل عام 

 81املؤرخ يف  60/16، واملعدل واملتمم بالقانون 1660، لسنة 06وترقيتها، ج.ر، عدد 

 .1660لسنة  80، ج.ر، عدد 1660ويلية ج

، املتضمن القانون 1660سبتمرب  18املؤرخ يف  06-60من األمر رقم  68نظر، املادة ا (57)

، 22، ج.ر، عدد 1000يونيو سنة  10مؤرخ يف  10-00املدني، املعدل واملتمم بقانون 

 . 1000لسنة 

 ون املدني، املعدل واملتمم.املتضمن القان 06-60من األمر رقم  26نظر، املادة ا (58)

يونيو  06املؤرخ يف  66-156 رقم من األمر 806، 808، 802نظر يف هذا املواد ا (59)

 18املؤرخ يف  02-61، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1688

 .1661، لسنة 06، ج.ر، عدد 1661فرباير 

لجنني املخربي )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه يف أمحد داود رقية: احلماية القانونية ل (60)

القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .110-116، ص.1012-1010

 .06رقية أمحد بن داود: املرجع السابق، ص. (61)

ب.د.ن، د.ب.ن، عبد العال: اإلجهاض بني التحريم والتجريم،  عبد العال عزب عبد احلي (62)

 .128، ص.1000

 .181عبد العال: املرجع السابق، ص. عبد العال عزب عبد احلي (63)


