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 لالتجار بالبشرالمثير للجدل  الوجه :األرحام استئجار

Surrogacy: The Controversial Industry across Borders 
  1*توز مليكة

 linafarahassil@gmail.com ،(الجزائر) 1جامعة الجزائر  1

 .مخبر حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني  

 لملخص: ا     

جال الطب مطل علينا القرن الواحد والعشرين حامال في جعبته ثورة تكنولوجية في أ     

 ين الفاقت حدود ما يستوعبه العقل البشري السيما في عالج العقم لدى األزواج الذ

لتلقيح اقنية بمولود باعتماد تمل من جديد للظفر ون من اإلنجاب، فقد بعث لديهم األتمكني

ي فت تتم لى حد ما مادامإوالتي كانت مقبولة صطناعي بنوعيه الداخلي ثم الخارجي، اال

ئجار تقنية است عن التلقيح االصطناعي الخارجيإلى أن تمخضت إطار الزواج الشرعي، 

كن عة يمأين يصبح الطفل سل، مساعدة اجتباها الكثير من الجدل ةكوسيلة طبي األرحام،

ع ام، مامتهنت تجارة األرح عيادات تخصيب بتوفيرهاالحصول عليها عند الطلب، تتكفل 

لى ما إن عقاستغالل لحاجة األم البديلة إلى دخل يسد رمقها وحاجة األزواج الذين يعانو

 .تحقيق حلمهم بإنجاب مولود

ها وبين لاختالف بين القوانين الوضعية المقارنة بشأنها بين مساند  ودونلمس وج     

االت إشك مجرم لكون عملية اإلنجاب تتحول إلى معامالت تجارية، ولما قد ينجر عنها من

ها اعاتقانونية، فكثير من أطراف عقود تأجير األرحام انتهى بها المطاف إلى طرح نز

 على المحاكم.

ء ، اآلبابديلةاالصطناعي الخارجي، عقد إجارة الرحم، األم ال تلقيحال: الكلمات المفتاحية

 البيولوجيين.

 

Abstract:  

Marriage in its legal and legal framework is considered the 

legitimate means of the process of procreation, protecting society 

from mixing lineages, but some couples do not succeed in obtaining 

a child, and since treatment of infertility is a legitimate matter 

according to Sharia and law, scholars developed the means of 

treatment, which were acceptable until the technique of surrogacy 

resulted in it. Where the child becomes a commodity that can be 

obtained on demand, fertility clinics take care of this. 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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We find a difference between the comparative man-made laws, 

between a supporter and a criminal, because the process of 

procreation turns into commercial transactions, and because of the 

legal problems that may result from it. Many of the parties to 

surrogacy contracts ended up putting their disputes before the 

courts. 

Keywords:   

External IVF; Surrogacy Contract; Surrogacy; Biological Fathers. 

 مقدمة:              

وام المنصرمة تطورات مذهلة في حقل العلوم الطبية أثارت عرفت األع

رق شكوكا حول مدى مشروعيتها، فمن ظواهر هذا العصر أطفال األنابيب كإحدى ط

لبي بها السجان العالج للعقم للحفاظ على النسل، والتي كما كان لها إيجابيات تم اعتماد

ت بويضات ومعها ظهرمن خالل توليد ظواهر أخرى وهي بنوك الحيوان المني وال

 للوجود ظاهرة استئجار األرحام.

د لصعيايعد استئجار األرحام من مواضيع الساعة التي اجتباها جدل حاد على 

ايد ه تزنأاسد أسرية وأخالقية ونفسية، إال الدولي، فبالرغم من أنها قضية ذات مف

ج يثة لعاللحدجية ااإلقبال عليها كأحد الحلول التي أوجدتها التطورات الطبية والبيولو

 مشكل العقم وعدم اإلنجاب في صورة التلقيح الخارجي.

 لنازلة بينتباين القوانين الوضعية في اآلراء إزاء هذه ا وفي هذا الصدد نلمس

 انهام بديلة جريمة يعاقب على إتيمبيح ومعارض، فالمعارض اعتبر االستعانة بأ

و من لعض هذه العملية من استغالل وبالتالي جرم هذا الفعل مستندا على ما ينجم عن

 جرامأعضاء جسد المرأة أال وهو الرحم، ولما فيها كذلك من تشجيع لعصابات اإل

 المنظم على احتراف بيع األطفال واألجنة بعد إنتاجهم وفقا لهذا الشكل.

ألم حيث تجري في ردهات وأروقة المستشفيات أو العيادات الخاصة تجارة ا

 وجه ما قد يترتب عنها من إشكاالت قانونية جمة تعصف علىالبديلة بغض النظر ع

ا من الدول إذا تم التخلي عنه، وهو ما جعل كثير بالطفل الرضيع محل اإليجار السيما

نفتها في صبل  التي كانت تبيحها تتراجع عن السماح بها واعتبرتها تجارية استغاللية

 خانة جريمة االتجار بالبشر.

 فتح وكاالت إجازة بعض الدول لها وعدم تجريمهاترتب عن  وفي المقابل

مارس ت ديات تجارية الكترونية بمقابل ماتسويق لهذه العمليات تنشط من خالل إعالن

 عاياعبر مختلف شبكات التواصل االجتماعي تستهدف تقديم خدمات حتى بالنسبة لر

 الدول التي تحظر هذه العمليات وتجرمها.

إبراز أن المرأة الغربية صارت تتاجر برحمها تكمن أهمية هذه الدراسة في 

بمقابل وهي الممارسات التي تسللت لعالمنا العربي واإلسالمي مما أدى إلى بروز 
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مشاكل كبيرة أثارت اختالفا بين الفقهاء والعلماء ورجال القانون، لذا سنقوم بتسليط 

ت بعد وضع الضوء على موقف القوانين الوضعية وكذا توضيح تأثير هذه الممارسا

 الطفل بإبراز اإلشكاالت القانونية التي تلحق إباحتها.

اإلطار  :عالجنا هذا الموضوع من خالل مبحثين: تناول المبحث األول

ي القانون للوضع الثانيالمبحث خصص ثم  المفاهيمي لتوضيح استئجار األرحام،

 لعمليات استئجار األرحام.

 لتالية: وبناء على ما سبق يمكن طرح اإلشكالية ا

 في القوانين الوضعية؟ ما مدى مشروعية عمليات استئجار األرحام

 

 األرحام:إلطار المفاهيمي لتوضيح استئجار لمبحث األول: اا          

حيث بنتناول من خالل هذا المبحث استعراض عام لمفهوم استئجار األرحام، 

 . تجار بالبشرنعرج على استئجار األرحام وصوره ثم نوضح عالقته بجريمة اال

 استئجار األرحام وصوره:المطلب األول:        

 عالم فيي الاعتبرت والدة الطفلة " لويز براون " في بريطانيا كأول طفلة أنابيب ف

 لنساءإنجازا علميا غير مسبوق أحدث ثورة في عالج العقم لدى ماليين ا 25/07/1978

ذ ث اخيضين أو ضعف عند الرجل، بحيحول العالم الذي يكون سببه ضيق أو انسداد المب

ا من ا منويبيضة ناضجة من األم " لزلي براون" و حيوان» الدكتوران" استبتواو وادوارد 

    1يا.الزوج وتم اإلخصاب ونقل اللقيحة المخصبة في رحم األم التي حملت حمال طبيع

 ب قدان البأن العالج، لكن ما لم يحسب حسابه ومن هنا انتشرت هذه الطريقة م

القية ا أخفتح على مصراعيه أمام ارتكاب خروقات في المنظومة التناسلية نتج عنها قضاي

ما سيما في ظل انتشار بنوك المني والبويضات ووقانونية أحدثت فوضى واضطراب ال

مار ستثحد أوجه االأألرحام التي تحولت فيما بعد إلى أعقب هذه الممارسات من تأجير ل

ا روسيثم انتقلت لدول أخرى كاتايلند وأوكرانيا وجورجيا و ند،في عديد الدول كاله

 الواليات المتحدة األمريكية.و

حمل جر لأمرأة برحمها الصالح للحمل مقابل إن تجارة الرحم براد بها تطوع ا

رأة مولود لزوجين بعد أن يتم تخصيب بويضة الزوجة من مني زوجها لتتحمل هذه الم

  2جاب.على أن تلتزم بتسليم المولود لوالديه بعد اإلن المستأجرة وهن ومشقة الحمل

 يطلق كذلك على عمليات استئجار الرحم مسميات عدة: الرحم الظئر، الرحم

لة حام ير، بينما يطلق علىالمستعار، شتل الجنين، أجنة بالوكالة، الحمل لحساب الغ

م ألاالة، األم بالوكاضنة، مؤجرات البطون، األم البديلة، األم المضيفة أو الح الجنين

  3م المستعارة.بالنيابة، األ

ان لحيواصطناعي كانت في عالم إلى أن بداية تقنيات التلقيح اال والبد أن نشير

 الدةوبحيث تم إخضاع أبقار عادية لتجارب علمية ثم تم نقلها لإلنسان كللت بنجاح 

  4الطفلة.
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 1985م رحم المستأجرة عاثم استمرت الحقا التجارب لتتم والدة أول طفلة من ال

أبت تسليمها  أالف وخمسمائة جنيه إسترليني، إال أنها 6جر أللسيدة " كيم كوتون " مقابل 

طفل إلى من استأجر رحمها لتنتقل القضية إلى أسوار المحاكم التي قضت بتسليم ال

  5للزوجين الذين دفعا النفقة.

من  ات تسوق لهذا النوعوفيما بعد انتشرت وكاالت تأجير األرحام، وكذا شرك

اإلنجاب كستوركس األمريكية، ومركز نيويورك للعقم، ناهيك عن تأسيس جمعية 

ي " ابرللكبنة تدعى " جيوفانا إلوس أنجلس األمريكية، كما قامت  األمهات البديالت في

 بعد بحمل بويضة مخصبة من أمها " ماثيو كابرللي " فأنجبت طفلة سلمتها لوالدتها

 6الوضع.

 صور على النحو الذي سيبين أدناه: 5ى أن استئجار األرحام يتخذ عل

ن خذ حيوان منوي من الزوج وبويضة مأصورة األولى: نتصورها حينما يتم ال

عن  ارجةزوجته ويتم تلقيحها في مختبر ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى أجنبية خ

  7العالقة الزوجية لعدم قدرة الزوجة على الحمل.

ا في خذ حيوان مني الزوج وبويضة زوجته وتلقيحهأة الثانية: تكون بعد الصور

  8طبق لتعاد بعد نموها إلى رحم زوجة ثانية للزوج متبرعة بذلك.

 الصورة الثالثة: تتم بأخذ بويضة من متبرعة وحيوان مني من الزوج لكون

وغالبا  رحمها،الزوجة غير قادرة على إنتاج البويضات والحمل )عاقر( أو لعدم صالحية 

 9ما تكون هي نفسها المؤجرة لرحمها.

و عند ا أيمالصورة الرابعة: يلجأ الزوجان إلى هذه الحالة حينما يكون كالهما عق

 اضاا أمرو إذا كان الحمل يسبب لهعندما تكون به عيوب خلقية أ إزالة رحم المرأة، أو

 التخلص باب م والرشاقة أو منبينما يوجد من النساء من تستعمله بداعي الحفاظ على القوا

 من األم الحمل والوضع.

 وهنا يتوجه الزوجان إلى بنوك المني والبويضات لشراء جنين مجمد، بحيث

امرأة  تقوميتكون من تبرع امرأة أجنبية ببويضة وتبرع رجل أجنبي بحيواناته المنوية، و

اس أس للزوجين على عد الوضعأجنبية أخرى بالتبرع برحمها، وبعد الوضع يسلم الطفل ب

 10بنهما. إنه أ

 الصورة الخامسة: يمكن أن نكون بصددها عند تلقيح بويضة زوجة بمني رجل

 11غريب ليس بزوجها ثم تزرع في رحم امرأة أجنبية لوجود خلل في رحم الزوجة.

  

 ر:عالقة استئجار األرحام بجريمة االتجار بالبشالمطلب الثاني:              

اها جير الرحم من جانب بعض الدول وفقا للصور التي استعرضنإن إباحة تأ

 جنةأعاله قد فتح المجال أمام عصابات اإلجرام المنظم الحتراف تجارة بيع األ

 .لبشرواألطفال حديثي الوالدة، لذا صار تأجير األرحام حيلة جديدة لالتجار با

ة بالعبودية، تجار بالبشر هو جريمة دولية بشعة، بدأت في عصور سابقإن اال

لكن سرعان ما تطورت في العصور الحديثة بفضل الشبكة العنكبوتية التي سهلت 

تنفيذها مقابل إفالت مرتكبيها من العقاب، لتتخذ أشكاال عديدة من ضمنها االتجار 
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باألعضاء البشرية التي يصنف ضمنها استئجار األرحام مادامت تخص عضوا من 

 ة.أعضاء الجسم أال وهو رحم المرأ

 تجار باألشخاص وبخاصة النساءا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االوفق

ة طنية سنالو واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

ة معاقبوبروتوكول منع وقمع الثالثة، )، ورد تعريف االتجار بالبشر بالمادة 2000

كافحة ة لمفال المكمل التفاقية األمم المتحداالتجار باألشخاص وخاصة النساء واألط

لى عوالتي تنص (، 25/12/2003، دخل حيز النفاذ في 2000الجريمة المنظمة لعام 

 " ألغراض هذا البروتوكول: ما يلي:

يلهم نقلهم أو تنقاالتجار باألشخاص" تجنيد أشخاص أو  يقصد بتعبير " (أ)

ير ذلك و غتعمالها أو اسأ أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة

طة لسلاو استغالل من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أ

 زاياو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مأ

 يل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل،لن

 و سائر أشكالويشمل االستغالل، كحد أدنى استغالل دعارة الغير أ

اق أو االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترق

 و االستعباد أو نزع األعضاء.الممارسات الشبيهة بالرق، أ

ال تكون موافقة ضحية االتجار باألشخاص على االستغالل المقصود  (ب)

ت التي حاالالمبين في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة محل اعتبار في ال

 .)أ( يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية

غرض لو إيواؤه أو استقباله يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أ)جــ( 

ن االستغالل " اتجارا باألشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي م

 الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة.

 " شخص دون الثامنة عشرة من العمر. د بتعبير "طفل" أي)د( يقص

ن أن استئجار األرحام يمكن أب نص هذه المادةنستشف من خالل  وبالتالي

جار ندرجه ضمن جريمة االتجار بالبشر بحكم أن من العناصر التي يتضمنها استئ

 الرحم هي من مظاهر االتجار بالبشر:

 .ى نقل الجنين من بلد ألخركونه عابر لحدود الدولة وقد ينطوي عل -1

م أساسه استغالل حالة الضعف والحاجة: وهو موجود باستئجار األرحا -2

بحيث يتم استغالل حالة الضعف وظروف األم البديلة وكذا حاجة 

 الزوجين العاجزين عن اإلنجاب.

أموال ضخمة من قبل عيادات ومراكز  مينطوي على تحقيق حج -3

 .التخصيب أو وكاالت تأجير األرحام
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ن رحام الذين يستغلود برضا وموافقة ضحايا استئجار األنه ال يعتإ -4

 لحاجة وضعف فيهم.

ر في البشمكافحة االتجار بولقد اكدت روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية ل

 12رحام من مظاهر االتجار بالبشر.ن استئجار األأتونس ب

ومي لحقوق وفي السياق نفسه طالب الدكتور صالح سالم عضو المجلس الق

ل ن مسالة نقأرحام معتبرا بإصدار تشريع جديد ينظم تأجير األاالنسان بمصر 

 13 ن.األعضاء التزال تثير جدال حتى اآلوزراعة 

يابان ثرياء الأي " ميتسوتوكي شيجيتا " نجل أحد خضع اليابان 2014في عام 

ت مهايات كأللتحقيق لوجود شبهة في االتجار بالبشر لكونه استعان بعدة تايالند

و ال طفال وه 13جنة له، والذي صار أبا لـ أألف دوالر لحمل  500ديالت مقابل ب

ن هذه ه مدانته فتمت تبرئتإن الشرطة عجزت عن إيجاد دليل أعاما، غير  28يتعدى 

 2018بوة لهؤالء األطفال من خالل محكمة بانكوك عام ألالتهمة، ثم منح حقوق ا

 14هم. لكونه اثبت قدرته على رعايت

ن عتقريرا تفصيليا  2015نمارك عام اخالقيات في الدولقد نشر مجلس األ

 15الظاهرة التي صنفها في خانة االتجار البشر. 

لند تاي لتي كانت تعمل بآسيا فيفي كمبوديا انتقلت عيادات تأجير األرحام ا

 يمجرالهند، بعد فرض حظر عليها، لذلك قامت السلطات الكمبودية بتوبنجالديش و

لعديد من ، وقامت بعد ذلك بإلقاء القبض على ا2016استئجار األرحام بداية من عام 

بنفس  لقبضالمتهمين بممارسة هذا النشاط المحظور بتهمة االتجار بالبشر، بحيث تم ا

اغبين الر العام على ممرضة استرالية تدير عيادة لعمليات تأجير األرحام كوسيط بين

يين مبوداء الحوامل، وتم الحكم عليها رفقة شريكيها الكفي تأجير األرحام و النس

وديين " ليو تشيانج " وأربعة كمبهرا، ناهيك عن اعتقال مواطن صينيش 18بالسجن 

بلغ مدفع إلدارة وكالة تأجير األرحام بشكل غير قانوني، بحيث كان الصيني يتعهد ب

 16صين.أالف لكل سيدة تحمل بطفل يتم إرساله ألشخاص مقيمين بال 10

ير غمرأة حامل في مداهمة للشرطة لوكالة ا 33عتقال ا 2018كذلك تم عام 

له عبر ل نقجأو شراء أو تبادل أحد األشخاص من قانونية لتأجير األرحام اتهمن ببيع أ

 الحدود.

 كمبوديات في أوائل الثالثينات من العمر في 3ضبطت  2019وفي العام 

ل تا حوامكان مبودية بتهمة تأجير األرحام، اثنتينالفيتنام ليتم تسليمهن للسلطات الك

 17بينما أنجبت الثالثة فعال. 

وفي مصر أيضا بدأت تنتشر هذه الظاهرة حيث أبدت سيدة مصرية على 

 شاكلمشبكة االنترنيت عن رغبتها في تأجير رحمها لمن تريد اإلنجاب وتعاني من 

 81ية خالل فترة الحمل.دوالر ونفقة شهر 2500صحية مقابل الحصول على مبلغ 
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رحام في ن اسبانيا تسجل أطفال يولدون عن طريق تأجير األأونوضح 

 19لى االتجار بالبشر.إن تؤدي هذه العملية أأوكرانيا تخوفا من 

 األرحام:الوضع القانوني لعمليات استئجار المبحث الثاني:          

 لذينامية لألطفال تباينت مواقف القوانين الوضعية في حكم التجارة العال

وقا سيات يولدون عن طريق تقنية استئجار األرحام، ففي الوقت الذي تشهد هذه العمل

رائجا في دول معينة، فهي مجرمة في دول أخرى، وسنستعرض موقف بعض 

الت شكاالقوانين الوضعية الغربية ثم العربية في هذا األمر بداية، ثم نتطرق لإل

 جار األرحام.القانونية التي يثيرها استئ

 األرحام بين الشرعية والتجريم: استئجارالمطلب األول:       

ى ا كفرنسا، ودول وافقت علنميز في هذا الشأن بين دول تحضره في قوانينه

ند خرى بداية ثم تراجعت عن موقفها كالهأصراحة كروسيا، في حين أباحته  إجرائه

 وفيما يلي البيان التفصيلي لها: وتايلند، 

 رأي بعض القوانين الغربية في استئجار األرحام:أوال:        

باحته أو إزائه بعض القوانين الوضعية الغربية من حيث إنوضح أدناه ما تضمنته     

 :تجريمه

 كييات كنتافوالاختلفت الواليات الخمسين للواليات المتحدة االمريكية في حكمه،     

 انامشروعة، بينما في واليات اندي لةأنسيس تعتبره مسواركو نيويورك، نيفادا

تراما ة احلويزيانا وفلوريدا يحضر نشاط األم البديلة ونشاط مكاتب الوساط نيوجرسي

من  نظاملشخصية المرأة ومعاملتها كإنسانة ال كوعاء لإلنجاب، ولما يحمله هذا ال

  20مخاطر جسيمة على صحتها.

لجسد ا والخاص باحترام 1994يو يول 29ولقد جرم القانون الفرنسي الصادر في     

قة، ن لم يتطرق ألطراف العالرحام، في حيالبشري فكرة الوساطة في استجار األ

منه وكذا  4ن العقد المبرم ال يعتد به قانونا، ونستخلص ذلك من فحوى المادة أعلى 

فرض عقوبات، كما عاقب  12، وفي فقرتها 227من المادة  4و 3الفقرتين 

 21. 14ة الوسطاء بموجب فقرتها األشخاص المعنوي

انون قام بموجب رححظر عملية استئجار األ لىإبينما اتجه المشرع البريطاني     

ة ، ورتب عقوبة الحبس مد1985ن كانت مباحة بموجب قانون أ، بعد 16/07/1992

ت التي لى جانب حظر كافة اإلعالناإأشهر إذا كان الدافع تجاريا،  4 ال تزيد عن

ار القضاء البريطاني رخصة اعتبث عن مؤجرات البطون، ومع ذلك منح تدعو للبح

 22بنا عاديا.ابن المولود في هذه األحوال اال

السائل ظ ول مركز لحفأشا نأذ إاط الحمل لحساب الغير بإسبانيا، كما ازدهر نش     

وذلك راجع الى كون  1991مركزا عام  24لى إ، ليصل عددها 1978المنوي 

بالجزاء  باح هذه التقنية ضمنيا، حيث اكتفىأ 1991لعام  35سباني رقم نون اإلالقا

 23وهو البطالن المطلق لهذه العقود.المدني 

لكن يعد القانون األلماني من نماذج القوانين التي تتشدد على منع التعامل بهذه      

ل عديلت 27/11/1989الوسيلة خاصة إذا كانت اتخذت الشكل التجاري، فصدر قانون 
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له صلة بهذا الشكل  حكام قانون التبني تضمن نصوصا تعاقب كل من تكونأبعض 

مة لمن وضعت الطفل مونه تثبت قانونا األأو على وجه التبرع، على أسواء بمقابل 

 24جبارها على التخلي عنه.إحد وال يحق أل

ذ إا رحام في تنامي بروسينجاب عن طريق استئجار األوال تزال ظاهرة اإل      

نجاب ي اإلقانونيا لألسر التي تعاني العقم ومشاكل فأصبحت تقليدا اجتماعيا وملجأ 

تمتع سنة ت 35الى  20بحيث سمح القانون الروسي لكل امرأة يتراوح سنها ما بين 

 لطبياقتها الخطية إلجراء التدخل على فحوصات طبية شريطة مواف بصحة جيدة بناء

 25جة.وموافقة خطية لزوجها إذا كانت متزو

 رأي بعض القوانين العربية في استئجار األرحام:ثانيا:          

المشرع الليبي بتقنين موضوع التلقيح االصطناعي ضمن منظومته  نفردا

تصف االمعدل لقانون العقوبات، حيث  1972لعام  175التشريعية بموجب القانون رقم 

لكن ، 62رمكر 403نص المادة بالشدة وعده من الجرائم المعاقب على اتيانها من خالل 

ن المتضم 16سرعان ما تراجع عن موقفه الرافض مطلقا وذلك بمقتضى القانون رقم 

في إطار  ، التي حصر بموجبها التلقيح االصطناعي17قانون المسؤولية الطبية في مادته 

 27ه. من 35حكامها بما احتوته المادة أالزوجية فقط، وفرض عقوبة مخالفة العالقة 

م ألة التلقيح االصطناعي باستعمال اجانبه القانون الجزائري حظر صراح ومن

 28سابنختالط األالسرة، تفاديا مكرر من قانون األ 45حكام المادة أالبديلة بموجب 

ى ا علستعانة برحم مستأجر ومتابعة فاعلها جزائيا تخريجواستلزم الحكم ببطالن اال

ة ليؤكد قانون الصح ،29وبات الجزائريمن قانون العق 321و 320مضمون المادتين 

ين المادت حكامأرحام بناء على م البديلة وتأجير األحرمة استخدام األ 2018الصادر عام 

  30منه. 435و 434وقنن عقوبات صارمة بموجب نص المادتين  374و 371

من  135نه بالرجوع للقواعد العامة بالقانون المصري نجد المادة أوالمالحظ 

اآلداب ولعام المدني التي تحكم ببطالن العقود التي يكون محلها مخالفا للنظام االقانون 

مليات ز إجراء ععلى عدم جوا 45العامة، بينما نصت الئحة اآلداب العامة في مادتها 

 تأجيرباد منه ضمنا عدم العمل ال في إطار عالقة شرعية، ما يستفإخصاب المساعد اإل

ن جنة مالم تكلحفظ الخاليا الجنسية واأل اء بنوكرحام، ولكن يحظر بمصر إنشاأل

  31ألعراض عالجية قاصرة على الزوجين.

دم نما يستقى عإذ ال توجد نصوص خاصة تحكمه، وإمر ذاته بدولة الكويت واأل

ته حوال الشخصية الكويتي في مادمن حكم ثبوت النسب وفق قانون األ جوازه ضمنيا

ديث حيخطف طفال  قانون الجزاء الكويتي عقاب منمن  183ومما جاء بالمادة ، 32 168

دته و والأ ر والدهو الحاقه زورا بغيأو استبداله بغيره أو من يقوم بإخفائه أالعهد بالوالدة 

 33سنوات. 10بالحبس لمدة ال تتجاوز 

ة راحة على بطالن عمليوهو حال القانون السوداني، فلم ينص هذا األخير ص

ام اني لعه بتفحص القواعد العامة في قانون المعامالت السودنأال إرحام، استئجار األ

 .7843نجده يجعل من مثل هذه العقود باطلة غير مشروعة يستشف ذلك من مادته  1984
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لفية لى خرحام عالوحيدة التي تجيز تصرف تأجير األوتعد إيران الدولة اإلسالمية 

صفان نة أذ أجريت بمديإه، بدور فتوى صادرة من علي الخامني تم الحاقها بقانون أباحها

لف أ 15 – 5 اوحت األجرة فيها ما بينرحام ترعملية تنفيذا لعقود تأجير األ 100أكثر من 

 35مريكي.أدوالر 

 باحت ثم شددت:أدول ثالثا:           

ذ كانت إرحام، ة بلدان العالم في مجال تأجير األصدار 2002احتلت الهند في عام 

م رحااأل أجيرالهندي لتطبيق اتفاقات ت تثماراتها، لكن اشترط القانونتعتبره أحد أوجه اس

عني تما رحام، بينولى سياسة بلدهما تجاه تأجير األلألجانب تقديم شهادتين: توضح األ

درها ود تصن شهادة الميالد للمولأالمولود على جنسية بلدهما، كما  الثانية ضمان حصول

  36 الحكومة الهندية تحمل اسم الوالدين البيولوجيين ال المفوضة بتأجير رحمها.

ط ر النشاومع تصاعد المخاوف من المتاجرة بالبشر واستغالل النساء جاء حظ

ة وزار ادية قررتن المخاوف األخالقية تفوق الفوائد االقتصأ، وعلى اعتبار 2012عام 

ة، ووفقا رحام التجارية الدوليعدم دستورية صناعة األ 2015ة عام سرة ورعاية األالصح

جنة بغرض زرعها في أمهات وزارة البحوث الصحية استيراد األ له حظرت

 37مستأجرات.

ى لح علرحام توسعا الفت لالنتباه، اصطوفي تايلندا عرفت خدمات تأجير األ

ر حيث قردة النظر فيها من جانب الحكومة، بنه تم إعاأال إتسميتها بسياحة الخصوبة، 

لمدة عام  من قبل وزارة الصحة العامة عقوبة السجن 2015القانون التايلندي الصادر عام

 38م البديلة.سنوات لأل 10الرحام لغرض تجاري، ولألطباء المساعدين على تأجير ا

 م:ار األرحااإلشكاالت القانونية التي يثيرها استئجالمطلب الثاني:           

مل الوحيد ره يحل مشكلة لزوجين يرون فيه األرحام في ظاهن تأجير األإ

لى حفاظ عم البديلة بالن تلتزم األأفي باطنه يسبب مشكالت عدة، ويجب لإلنجاب، لكنه 

ن بوافي حين يلتزم األ 39سالمة الجنين طوال فترة الحمل، وبتسليمه بعد الوضع،

لمتفق اادي الوضع وبالوفاء بالمقابل الم ىفقات العالج حتالمستأجران لها بتحمل كافة ن

  40عليه بعد إتمام المهمة وأخيرا بتسلم المولود.

د م رصنه على الرغم من رضا عدة أطراف عن تنفيذ اتفاقها بحذافيره، تأونجد ب

 الية:ا التن حضرها في بعض القضايسوار المحاكم يمكأالمقابل العديد من القضايا داخل ب

 اإليجابي باإلصرار على التمسك بالمولود: النزاعأوال:        

قت وم البديلة عن تسليم المولد لذويه حسب ما اتفق عليه في قد تتراجع األ

 د: يتمسكون بضرورة تنفيذها اللتزامها بالتسليم، ومن القضايا في هذا الشأن نج

قررت عت توأمين ونها وضأنماركية فشل الحمل ليتبين الحقا مراة بديلة دإدعاء إ .1

ير سرة غأهم النصب واالحتيال على أكثر من االحتفاظ بهما، وتمت مواجهتها بت

 قبرصقادرة على االنجاب دفعت لها المال للحصول على طفل من المتوقع والدته ب

 في مركز متخصص، كما واجهت تهم تأجير رحمها مقابل مال.
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 ولياملى والديها "إالمولودة  مستعارة تسليم الطفلة مأرفض "ماري بيث وايتهد"  .2

تهريبها لحسابهما والف دوالر مقابل حملها آ 10ستيرن" و"اليزابيث" واستالم مبلغ 

سرة ألاحكمة لى مإبوان منية مكثقة عثر عليها، فتوجه األألى فلوريدا، وبعد تحقيقات إ

بنيوجرسي فحكم القاضي لصالحهما ورفض طلب ماري في استعادة الوصاية 

ن في على الطفلة ذات الخمس أشهر، ووعدها بالسماح لها بزيارتها مرتيالمؤقتة 

  41األسبوع.

 زمة التخلي عن طفل الرحم المؤجر وأزمة نسبه:أثانيا:      

 فمن القضايا التي طرحت بهذا الصدد ما يلي: 

قص مريكيان باستئجار أمريكية متزوجة ثم ولد طفل معاق مصاب بنأقيام زوجان  .1

الهما كفض فر ا،باء بقائه طوال حياته مختال عقليلدماغ، ولقد أكد األطحاد في حجم ا

لى ن صدر حكم بإثبات البنوة لزوج صاحبة البويضة بناء عألى إعتراف به، اال

الم است ل للحكم وقرر عدمتحاليل طبية واختبارات جينيات، ومع رفض الزوج االمتثا

 ن توفي.ألى إيتام ودعه بدار األأالطفل و

ن محملت م البديلة بالبويضة الملقحة، فمانيا فشلت عملية استمرار حمل األلأوفي  .2

زوجها دون علم من قاموا باستئجار رحمها ورزقت بطفلة تسلمت أبويها حسب 

 جراءإد مرور عام على والدتها بمناسبة االتفاق، ولم يشك أحد في نسبها إال بع

لفصل الى إمة البديلة، وذهبت المحكم بنة فعلية لألانها أتحاليل دم لها، قتم اكتشاف 

  42حقية صاحبة الرحم بها. أبعدم 

لية استئجار زوجين استراليين لرحم تايلندية فوضعت توأمين، فرفضا تحمل مسؤو .3

أحدهما بحجة تشخيص مرضه بمتالزمة داون التي يصاحبها ضعف في القدرات 

تلبي يدة وتتمتع بصحة جالذهنية والنمو البدني، وقبال اصطحاب شقيقته التوأم التي 

   43متطلباتهما.

ة سميت رحام لدرجار األاستئجباحة مطلقة إباحت أن هناك دوال أوكما سبق بيانه 

ى تقييد هذه ، في حين حبذت دول أخربلد " سياحة االنجاب الصناعي" حبمصطل

دول  لىإيلة من الدول التي تقيد هذه الوس، فكان يتم لجوء األزواج التطبيقات المستحدثة

ال شكميخلق  ن هذاأال إلى بلدانهم واالعتراف باألمر الواقع، إمجاورة تبيحها ثم العودة 

ار في اسبانيا التي تحضر استئجالحاق نسبه كما حدث قانونيا حول تسجيل الطفل و

 رحام والتي رفضت عام طلبات تسجيل أطفال يولدون عن طريق تلك التقنية فياأل

رفض  رضنافذا إلى اتجار بالبشر، فإفا من تحول هذه العمليات حها تخوأوكرانيا التي تبي

ن ية وبدوجنس يصير الطفل المولود بال لحاق نسبه بهاإلدها وم البديلة كذلك تسجيله بباأل

 سرة ترعاه فيخشى على مصيره ألنها انجبته تنفيذا للعقد.أنسب و

م أو مانيلأب ين ألانيا حينما رفض طلب قبول طفلمر نفسه بألمكما حدث تقريبا األ

ن من ب حتى يتمكند من جانبها منح تأشيرة خروج لألهندية مستأجرة، كما رفضت اله

  44ليه.إنقل الطفلين وإلحاق نسبهما 
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حصول على رحام لللى استئجار األإوالمتحولين الجنسيين لجوء المثليين ثالثا:      

 طفل:

 ا منهرحام مستثنيأجير األيان الصهيوني على قانون تبرلمان الك 2018صدر عام 

تأجير  ة منالمثليين الجنسيين الذين نظموا احتجاجات عديدة لمنحهم بدورهم حق االستفاد

 45االرحام.

ريق طقرارا يتيح لهم إنجاب األطفال عن  11/07/2021لقضاء أصدر في ان أال إ

مة كولزم الحأحرنوت" العبرية، وبذلك االحمل البديل حسب ما ذكرته صحيفة"يدعوت 

ون ت على قانأشهر إلجراء تعديال 6مهلها مدة أذ إرحام لصالح المثليين بشرعنة تأجير األ

ألباء احتى باء من جنس واحد وة مصطلح الوالد المفترض ليشمل األمومة البديلة بإضافاأل

  46العزاب.

لتبني امية مع وجود مراكز توفر للمثليين والمتحولين الجنسيين هذه الخدمة كأكادي

 AAAA(.47(نجاب المحامين المساعدة على اإلو

     

 خاتمة:          

ن العديد من الدول سعت لتقنين ألى القول بإخر هذه المداخلة آنصل في 

اعي صطنتلقيح االالممارسات الطبية الحديثة على جسم االنسان قدر اإلمكان السيما ال

 بعض حبذا فالوانين متباينة بشأنهم البديلة جاءت القفرزه من تقنية األأالخارجي لكن ما 

ف ى خال، وعلليات قانونية لضبطها نحو غايات المجتمع ومعتقداتهآالتقييد منها بوضع 

 عة.مشروباحة المطلقة مادام وجد التراضي والمصلحة الخر نحو اإلذلك اتجه البعض اآل

م سالة األبم علقغا قانونيا فيما يتغلب الدول العربية تشهد فراأن أوالالفت لالنتباه 

من صرف ضدراج حكم التإته القواعد العامة، قد يفسر عدم البديلة واكتفائها بما تضمن

ا من و حتى ضمن قانون العقوبات كونها تعتبر الشريعة اإلسالمية مصدرأاص قانون خ

كذا لوجود شبهة الزنا ومصادر القانون، والتي كان موقفها واضحا وحاسما بالرفض 

 نساب.اختالط األ

ل يشكاإلنسانية و حترام الواجب للكرامةرحام تتنافى مع اإلووسيلة تأجير األ

ول ذ تحإلما له من حرمة يحميها القانون  حظر المساس بجسم االنسان أاعتداء على مبد

 لى سلعة تباع وتشترى.إلى وعاء بدون قيمة والطفل إالمرأة 

 تية:ن نورد التوصيات اآلألذلك يمكن 

كذا فة، وعالم المختللى هذه الوسيلة عبر وسائل اإلإر اللجوء توعية الناس بمخاط .1

األطباء بالعقوبات  من خالل إصدارات متنوعة ضمن كتب ومجالت، وتوعية

 .ءحتى تنظيم ملتقيات وورشات لألطباو أجرائها إالمترتبة عن 

قد فضرورة متابعة ومراقبة وزارة الصحة لمراكز االخصاب والتلقيح الصناعي  .2

 الخفاء تقنية االم البديلة.تجري في 

 جنة المجمدة.لة بنوك األسأعداد دراسات متخصصة حول مإ .3
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 تفعيل االتفاقات الخاصة بحقوق الطفل. .4

ل ضرورة سن قوانين خاصة بتنظيم عمليات التلقيح االصطناعي بالنسبة للدو .5

 .1972العربية مثلما قام به المشرع الليبي لعام الموجب القانون رقم 

 امش: الهو      

نين شوقي زكرياء الصالحي، التلقيح االصطناعي بين الشريعة االسالمية والقوا .1

 .5، ص2001الوضعية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لإلنجاب الصناعي واالستنساخ والحماي .2

سالمية اإل عات الوطنية والشريعةالقانونية للجنين بين االتفاقيات الدولية والتشري

 .102، ص2014، االسكندرية مصر، 2. دار الفكر 1)دراسة مقارنة( ط

الكتب  ، دار1رحام بين الطب والشريعة اإلسالمية، طمزة، إجارة األمحمد محمود ح .3

 .94، ص 2007العلمية، بيروت، لبنان، 

ين مية والقوانشوقي زكرياء الصالحي، التلقيح االصطناعي بين الشريعة االسال .4

 .96، ص2001الوضعية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

سة ، المؤس1حمد حسن عائشة، األحكام المتصلة بالحمل في الفقه اإلسالمي، طأ .5

 . 142، ص2008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

م ، دار نشر العل1ك األجنة، طشوقي زكرياء الصالحي، الرحم المستأجرة وبنو .6

 .19، ص 2005يمان. مصر، واإل

، 2 ، ج1عمر سليمان األشقر واخرون، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ط  .7

 . 812هـ، ص 1421دار النفائس، األردن، 

ر ، الدار السعودية للنش1محمد علي البار، أخالقيات التلقيح االصطناعي، ط .8

 . 96هـ، ص  1407والتوزيع، جدة، 

جامعة  رحام، دراسة تأصيلية مقارنة،استئجار األ، مشبب بن عبد هللا البكريعلي  .9

 .56-55نايف العربية للعلوم األمنية، ص 

الكتب  ، دار1رحام بين الطب والشريعة اإلسالمية، طمحمد محمود حمزة، إجارة األ .10

 .166، ص 2007العلمية، بيروت، لبنان، 

   .282 إلسالمي، صد هند الخولي، تأجير األرحام في الفقه ا .11

هبة الزغيالت، مسؤولة تونسية تفجر مفاجأة.. أسرة تجبر ابنتها على الحمل دون  .12

 :، متاح على الرابط18/07/2021، تاريخ االطالع عليه  12/02/2020زواج، 
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%/

-8A%D8%A7%D8%B1

85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%8%D8%A7%D9%84%D9%
-5%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9

-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1
-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9

%D8%A3%D8%B3%D8% 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%25
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تأجير »يُطالب بتشريع جديد لـ « قومي حقوق اإلنسان»عضو بـ ، وائل علي  .13

المصري  موقع، 23/07/2021االطالع عليه تاريخ  ،01/11/2017، «األرحام

 : متاح على الرابط ،اليوم
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1212907 

ً وأب لـ  28، ياباني.. عمره نباءموقع األ  .14 ريخ ، تا21/02/2018طفال،  13عاما

 ، متاح على الرابط: 23/07/2021االطالع عليه 
-2018-02-https://www.alanba.com.kw/ar/last/813583/21

-D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%

-D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%

-D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%
-%D9%84%D9%80-D9%88%D8%A3%D8%A8%

D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7% 

، موقع 19/02/2019رحام لإليجار...جدل أخالقي في الدانمارك، ناصر، أالسهلي  .15

 ، متاح على الرابط: 30/07/2021العربي الجديد ، تاريخ االطالع عليه 
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7

-D9%85%

D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B%

-AF%D8%A7%D9%84D8%AC%D8%%-1

-D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%
-D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%

-D9%81%D9%8A%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%% 

، 07/07/2018:)تأجير األرحام(.. حيلة جديدة لإلتجار بالبشر، موقع دنيا الوطن .16

  على الرابط:، متاح 23/07/2021تاريخ االطالع عليه 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/07/1156639.html 

، 18/07/2019كمبوديات بتهمة "تأجير األرحام"،  3ضبط موقع العين اإلخبارية:  .17

  ،30/07/2021تاريخ االطالع عليه 
-renting-via-trafficking-arrested-ain.com/article/cambodians-https://al

wombs 

، موقع بوابة االهرامات، تاريخ االطالع 25/01/2019يجار، حسن فتحي: رحم لإل .18

          الرابط:، متاح على 30/07/2021عليه 
https://gate.ahram.org.eg/News/1805804.aspx 

في  : إسبانيا ترفض تسجيل األطفال المولودين من أمهات بديالتEuronewsموقع  .19

 :، متاح على الرابط02/08/2021تاريخ االطالع عليه  21/02/2019أوكرانيا، 
-babies-registering-stop-to-https://arabic.euronews.com/2019/02/21/spain

mothers-ukrainian-surrogate-to-born 

م ، دار نشر العل1وقي زكرياء الصالحي، الرحم المستأجرة وبنوك األجنة، طش .20

 .34، ص 2005وااليمان. مصر، 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1212907
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/07/1156639.html
https://al-ain.com/article/cambodians-arrested-trafficking-via-renting-wombs
https://al-ain.com/article/cambodians-arrested-trafficking-via-renting-wombs
https://gate.ahram.org.eg/News/1805804.aspx
https://arabic.euronews.com/2019/02/21/spain-to-stop-registering-babies-born-to-surrogate-ukrainian-mothers
https://arabic.euronews.com/2019/02/21/spain-to-stop-registering-babies-born-to-surrogate-ukrainian-mothers
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ن، لمقاررحام في ضوء القانون اللبناني والقانون ااأل جارةإبراهيم، إزهرة حسين  .21

، لسياسيةالوم رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون االعمال، كلية الحقوق والع

 . 37و 36، ص2017لبنان. لبنان،  جامعة

كر ر الف: دا1باحة، طمحمود عبد الدائم، عقد إجارة األرحام بين الحظر واإل حسني .22

 .184ص  ،2006 ،الجامعي، اإلسكندرية، مصر

ة جامعيجار الرحم )دراسة مقارنة( بدون طبعة، دار الهيام إسماعيل السمحاوي، إ .23

 .209 ص ،2013 اإلسكندرية،الجديدة، 

 اسةرحام )درف الشريعة اإلسالمية من تأجير األعبد السميع إبراهيم، موق حسني .24

 .232 ، ص2006 ،مقارنة( مكتبة نانسي للنشر، مصر

رن، لمقارحام في ضوء القانون اللبناني والقانون ازهرة حسين إبراهيم، إجارة األ .25

، لسياسيةاوم لرسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون االعمال، كلية الحقوق والع

 .33 ، ص2017جامعة لبنان. لبنان،

نون القاإقروفة زوبيدة، التلقيح االصطناعي )دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي و .26

 .97ص  ،2010مليلة، الجزائر، الهدى، عينالوضعي( دار 

ر.  (. المتضمن قانون المسؤولية الطبية الليبي، ج1986. )18/86القانون رقم  .27

 .28عدد

ة صادر 24ج ر ج ج:  سرة(. المتضمن قانون األ1984جوان,  9. )11-84مر األ .28

، ج 2005فيفري  27المؤرخ في  02-05معدل ومتمم باألمر  1984جوان  12في 

 .2005فيفري  27صادرة في  15ر ج ج: 

لمتمم (. المتضمن قانون العقوبات، المعدل وا1966جوان,  8. )156-66مر رقم األ .29

 .11/06/1966صادرة بتاريخ  49 بعدة أوامر، ج ر ج ج عدد

ئرية، ج (. المتعلق بالصحة للجمهورية الجزا2018جويلية,  2. )11-18القانون رقم  .30

 .2018يوليو  29مؤرخة في  55، السنة 46ر العدد 

 ، دار2 ، طراء الفقهاءقيح الصناعي بين أقوال األطباء وآحمد، التلأحمد محمد لطفي أ .31

 .25 ، ص2011ر،الفكر الجامعي، اإلسكندرية مص

أثرها، الوالدة و ،51(. قانون رقم 1984قانون األحوال الشخصية لدولة الكويت. )  .32

 ثبوت النسب، احكام عامة.

حجز وال قانون الجزاء الكويتي. )بال تاريخ(. الجرائم الواقعة على النفس، الخطف .33

 واالتجار بالرقيق.

 جامعة، دار البدون طبعة الرحم )دراسة مقارنة(يجار هيام إسماعيل السمحاوي، إ  .34

 .240، ص 2013، ةالجديدة، اإلسكندري

 جارةونية والشرعية لعقود إالمشاكل القان ،رائد الصيوانيو عقيل فاضل الدهان .35

 .18، ص ب س ن مجلة كلية القانون، جامعة البصرة العراق،، الرحم

، رحاماأل تأجيرقانونية هندية لتسهيل  تإجراءا :األوسطموقع الشرق  .36

 ، متاح على الرابط:26/08/2021تاريخ االطالع  ،25/06/2010
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https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=57537
5#.YUjaLLgzbIU 

-project، موقع 25/02/2016رحام عبر الحدود،دونا ديكينسون: نهاية تأجير األ .37

syndicate  متاح على الرابط: 26/08/2021تاريخ االطالع 
https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-

international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-
02/arabic?barrier=accesspaylog 

، 20/05/2015رحام في تايلند، : حملة على تأجير األموقع سكاي نيوز عربية .38

                  الرابط:متاح على  ،28/08/2021تاريخ االطالع 

https://www.skynewsarabia.com  

سة ، درام البديلة بين الشريعة اإلسالمية والقانونأحكام األلحميد عثمان، عبد ا .39

 .128ص مصر تحليلية. دار النهضة العربية، 

 .130ص  سابق،المرجع العبد الحميد عثمان،  .40

انية تتعلق بإمكهل الرحم قابل للتأجير، قضية عاطفية في المحكمة ، يمانعكور إ .41

 .12ص ، 1987نقال عن جريدة التايم، الراي األردنية  الوالدة بالنيابة،

 .148ص  ،المرجع السابق، حسن عائشةحمد أ  .42

، 20/05/2015رحام في تايلند، تأجير األ: حملة على موقع سكاي نيوز عربية .43

              ، متاح على الرابط:28/08/2021تاريخ االطالع 

ynewsarabia.comhttps://www.sk 

، موقع 19/02/2019السهلي ناصر: ارحام لإليجار...جدل أخالقي في الدانمارك،  .44

 ، متاح على الرابط:30/07/2021العربي الجديد ، تاريخ االطالع 

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9
-7%D8%B1D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A%-%85

-D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%
-D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%

-D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%
-D9%81%D9%8A%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%% 

.. محكمة إسرائيلية تسمح لألزواج للمثليين رحام "سعيد عموري:" استئجار األ .45

، متاح على 14/08/2021ـ، تاريخ االطالع AA، موقع 11/07/2021باإلنجاب، 

 الرابط:
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8

A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%%
-D8%B1

-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85%
-D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%

https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-02/arabic?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-02/arabic?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/crackdown-on-international-surrogacy-trade-by-donna-dickenson-2016-02/arabic?barrier=accesspaylog
https://www.skynewsarabia.com/
https://www.skynewsarabia.com/
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%25
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8
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D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%D8%A5%%
%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8-8A%D8%A9 

، القضاء اإلسرائيلي يلزم الحكومة بشرعنة تأجير الرحم Arabic RTموقع   .46

 ابط: ، متاح على الر14/08/2021، تاريخ االطالع، 11/07/2021لصالح المثليين، 

-50669https://arabic.rt.com/world/12
-D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%

D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%%
-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-D9%8A
-D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%
-D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9%
-D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1%

%D9%85%D-D8%B1%D8%AD%D9%85% 

ئرية، ج (. المتعلق بالصحة للجمهورية الجزا2018 جويلية, 2. )11-18القانون رقم  .47

 .2018يوليو  29مؤرخة في  55، السنة 46ر العدد 

 مكملبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال ال .48

لنفاذ في ا. )دخل حيز 2000التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 

25/12/2003.) 

رحام األ تأجيرحسب هللا،  والمحامي صالحء رضوان نقال عن الخبير القانوني عال .49

، 08/2021//12بين التحريم والتجريم في التشريعات العالمية، موقع اليوم السابع، 

 ، متاح على الرابط:15/05/2021تاريخ االطالع 
https://www.youm7.com/story/2021/8/12/%D8%AA%D8%A3%D8%AC

-1D9%8A%D8%B%

D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D%

-D8%A8%D9%8A%D9%86%-9%85

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D%
-9%85

D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%

-%D9%81%D9%89-%8A%D9%85
D8%A7%D9%84%D8%AA%% 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8
https://arabic.rt.com/world/1250669-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D9%85%25D
https://arabic.rt.com/world/1250669-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D9%85%25D
https://arabic.rt.com/world/1250669-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D9%85%25D
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