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 ـــــةممقد
 عمى اختبلؼ أنواعياعمميا غير مسبوؽ في جميع المجاالت  االعالـ اليـو تطور يشيد      

المجاؿ الطبي الذي  مثؿ حساسة والميمة في حياة اإلنسافال تبالمجاالمنيا خاصة ما تعمؽ 
تحديد بدقة متناىية مياـ الاألطباء حيث استطاع  ،جميع تخصصاتوبتقدما عمميا كبيرا  شيد

صموا إلى و كما ت ،عمى اختبلؼ أنواعيااألمراض تشخيص و  كؿ عضو مف أعضاء الجسـ
ؿ العبلجية التي الوسائ بيف ومف ،ة ألمراض كانت مستعصية في الماضيمختمفعبلجات 

في إنقاذ المرضى التي تكتسي أىمية بالغة ىي عممية نقؿ الدـ  شيدت ىذا التطور
وأخرى رىينة التوفر  تصبح حياتو بيف لحظو أفحيث أف كؿ شخص منا ميدد ب، والمصابيف
   . حتيـحتى يستعيدوا صدـ دائمة إلى ال ىناؾ بعض المرضى بحاجة كما أف ،مدـلالعاجؿ 

مف المجاالت الحديثة نسبيا في مجاؿ الطب حيث لـ تدخؿ ىذه  عممية نقؿ الدـ تعتبرو     
في  (Lander)  Stienerعندما نجح الطبيب 11?0سنة  إالالتقنية مجاؿ الممارسة الطبية 

نت في ادية وغير ضارة كما كأيف أصبحت عممية نقؿ الدـ مجتحديد الفصائؿ الدموية 
الحرب العالمية األولى لتشيد بعد ذلؾ عممية نقؿ الدـ تطورا ممحوظا خاصة بعد ، السابؽ
وقصد ضماف  ،الحرب ومصابي إلنقاذ حياة جرحىأيف زادت الحاجة إلييا  =0?0سنة 

نشاء ىيئات ومؤسسات لجمع تبرعات الدـ مف المواطنيف إلسعاؼ تـ إالتوفير الدائـ لمدـ 
بنؾ ثـ تبلىا  ،بموسكو 90?0سنة فتتحت أوؿ مؤسسة مختصة بالدـ أحيث  ،جرحى الحرب

ت بنوؾ أخرى لمدـ تصنؼ الدماء وتبوبيا حسب أنشئوبعدىا  >9?0شيكاغو لمدـ في سنة 
سحب تتولى ميمة والتي نقؿ الدـ  مراكزتسمى ، ىذه المؤسسات أصبحت فيما بعد 1توافقيا 

الدـ البشري وتصنيفو وفصؿ مشتقاتو األساسية بعد إجراء الفحوصات اإللزامية وخزف 
 .المشتقات حسب المواصفات العممية المعتمدة لتقّدـ لممريض بناء لطمب الطبيب المعالج 

                                                             
، ار الراية لمنشر والتوزيع، عمافد ،المسؤولية المدنية الناجمة ىف عمميات نقؿ الدـ األتروشي،محمد جبلؿ حسف  د. 1

 . 90و 91ص  ،<811 ،األردف
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، رضى والمصابيفحياة العديد مف المفي إنقاذ  كزاىذه المر دور أىمية لكف بالرغـ مف      
كتشاؼ العمماء في الواليات المتحدة ا بالخطورة الواسعة خاصة بعد تسـإ أف نشاطيا إال

9<?0يدز سنة ئللاألمريكية لمفيروس المسبب 
سنة  cااللتياب الكبدي  واكتشاؼ فيروس 1

مراكز  أفالدراسات  أثبتتحيث  ،األخطاربأصبح نشاط ىذه المراكز يتميز  أيف، 2 ?<?0
 مسؤولية  أثارمما  ،cوالفيروس الكبدي  اإليدزلدـ العالمية ليست خالية مف فيروس نقؿ ا

 .ىذه المراكز واعتبارىا ليا ضمع في انتشار ىذه األوبئة 
مراكز نقؿ تمحؽ المتبرعيف ومتمقي الدـ مف جراء نشاط  أفلؤلضرار التي يمكف ونظرا       
عمى معظـ التشريعات في العالـ  عمدت ،والتي تتميز بخطورتيا عمى المجتمع ككؿ الدـ

وجميع ىذه المراكز عمؿ إلى وضع قيود وضوابط قانونية تسيير  3يغرار المشرع الجزائر 
كز اعتبر المر ت حيث ،الغيرالتزاماتيا اتجاه  ضبط جميع إلى باإلضافةمراحؿ نقؿ الدـ بدقة 

 الناجـ عفقؿ الدـ المتعمؽ بن ضرر يصيب الغير مف جراء نشاطيا أيمدنيا عف  مسؤولة
 مسؤولتيابلـ يخصص المشرع الجزائري قواعد خاصة و  ،عممياإخبلليا بالقواعد المنظمة ل

اعد قو لم تخضعيا والمياـ المنوطة بيا مما يجعميا عمى تحديد التزامات قتصرإ حيث المدنية
 تي ستكوف محؿ دراسة في ىذا البحث.وال ،المدنية مسؤوليةلمالعامة 
شرياف  الذي يعتبر ضوع ىذا البحث أىمية بالغة الرتباطو بالدـ البشريمو ويكتسي      

المحتاجيف والمصابيف لمرضى اروح النجدة الباعثة لحياة و  نسافبدف اإلالحياة المتجدد في 
التي األمراض ارتباطو بىذا باإلضافة إلى  ،خاصة في بعض العمميات الجراحية الكبيرة ،لو

                                                             
، نقؿ الدـ، دار الجامعة الجديدة تياب الكبد الوبائي بسببلتعويض ضحايا اإليدز واإل ،السعيد الزقرد أحمدد.  1

 . ;1، ص =811 ،اإلسكندرية
 . <0ص  ،المرجع نفسو 2
 >??0دستور الجزائري لسنة التي نص عمييا المبادئ ال مفالحماية مف األمراض المعدية و الرعاية الصحية تعتبر  3
، ج المعدؿ والمتمـ،>??0ديسمبر  =1الموافؽ لػ =0:0رجب  >8المؤرخ في  <9:->?لصادر بموجب المرسـو الرئاسي ا

"الرعاية الصحية حق لممواطنين وتتكفل الدولة بالوقاية من  عمى أف منو :;المادة  نصت حيث ،>??0لسنة  >=ر عدد 
 . األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتيا"

 



   مقدمــــــة                                                                                            

3 
 

نقؿ الدـ المموث الحامؿ  أسبابومف بيف الذي ثبت عمميا أف  دزاإليجمع كمرض أتيدد العالـ 
 . ليذا الفيروس ولـ يكتشؼ الطب إلى يومنا ىذا عبلجا لو

طبيعة و المعقد لعمؿ مراكز نقؿ الدـ موضوع البحث أىمية نظرا لمطابع  كما يكتسي     
الخاصة منيا بالمتبرعيف والمؤسسات الصحية العامة و  االعبلقات المتميزة التي تربطي

األضرار تعدد ناىيؾ عف  ،باإلضافة إلى متمقي الدـ المستفيد األوؿ مف عممية نقؿ الدـ
 عف باقي األضرار والتي تعتبر متميزةالناجمة عف عممية نقؿ الدـ التي ال يمكف حصرىا 

والتي مف الصعب تحديد حجـ التعويض عنيا  ،بجسـ اإلنساف وحياتو ارتباطياالطبية و 
بأضرار نوعية ومختمفة عبر الذي يتميز  اإليدزحالة اإلصابة بأمراض قاتمة مثؿ خاصة في 

   .فترات زمنية تنتيي بوفاة المصاب 
بمعرفة المقصود مف عممية نقؿ الدـ لؤلىداؼ المرجوة مف ىذا البحث تتعمؽ  بالنسبة أما     

المشرفة عمييا مراكز الر لسي الجزائري الذي وضعو المشرع معرفة النظاـ القانونيو ومراحميا 
، خاصة أنو األطراؼ المعنية بعممية نقؿ الدـبوطبيعة العبلقات التي تربط ىذه المراكز 

إتضح مف خبلؿ إجراء مقابمة مع أطباء مختصيف بالوكالة الوطنية لنقؿ الدـ تباطئ في 
 تجسيد القوانيف المنظمة ليياكؿ نقؿ الدـ وتفعيؿ دورىا عؿ أرض الواقع . 

مدى و  ضرار التي تصيب المتبرعيف ومتمقي الدـاأل دراسة كذلؾ مف أىداؼ ىذا البحثو      
نقؿ  كزامر ل المدنيةمسؤولية مساس القانوني لواأل ،خرىضرار الطبية األتميزىا عف باقي األ

ثار الناجمة عف قياـ ىذه لى اآلإضافة باإل ،مسؤوليةنفي الثباتيا وطرؽ إوكيفية  الدـ
المدنية المضروريف عمى الحصوؿ مسؤولية مكنت القواعد العامة لممدى  لى أيا  و مسؤولية ال

 .المدنية  مسؤولية في ظؿ نظاـ التأميف عف ال عمى تعويض عادؿ ومناسب
ماىو : فيي الوصوؿ الى األىداؼ السابقةأما ما تعمؽ باإلشكالية المطروحة قصد     
التي تسببيا لمغير من  عن األضرارممسؤولية المدنية لمراكز نقل الدم ل ساس القانونياأل

   في التشريع الجزائري؟  عممية نقل الدم جراء
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 ما يمي: فرعية تتمثؿ في تساؤالتعدة شكالية ويترتب عف ىذه اإل 
 ؟ اتجاه الغيرمراكز نقل الدم  التزاماتطبيعة ماىي  -

 ؟ المدنية لمراكز نقل الدممسؤولية القيام  ماىي شروط -
 ؟  عنيا كز نقل الدم وسبل التعويضامر لية مسؤو ثبات إ كيف يمكن -

بضمان تحصيل تعويض مين عن المسؤولية المدنية لمراكز نقل الدم كفيل أىل نظام الت -
 كامل لممتضرر ؟

عمى المنيج التحميمي وذلؾ بتحميؿ  عتمادتـ اإلالسابقة  ليةوقصد اإلجابة عف اإلشكا      
الجزائرية لمتشريعات  ةالتاريخيالتطورات  دراسة التاريخي فيالمواد القانونية، وكذا المنيج 

باإلضافة الى المنيج المقارف مف خبلؿ مقارنة قواعد  بنقؿ الدـ ومؤسساتو المتعمقةالمختمفة 
القانوف المدني وقواعد تنظيـ عممية نقؿ الدـ ومقارنة القانوف الجزائري بالفرنسي في حالة 

 فراغ قانوني في التشريع الجزائري.
مذكرة ماجستير في القانوف تتعمؽ ب دراسة أولى سجمناتعمؽ بالدراسات السابقة  ما ماأ     

لمباحث  "كز نقل الدماالمدنية لمر مسؤولية ال "بعنواف 8118سنة  جامعة الجزائربالخاص 
المسؤولية المدنية لمراكز نقؿ الدـ في ضوء ستعرض فييا الباحث إ، والتي الزبير عمر ابف

وبالتالي فيي  ،والمصريبالمقارنة مع التشريع الجزائري  األولىبالدرجة التشريع الفرنسي 
في التشريع  تختمؼ عف دراستي التي تطرقت فييا إلى المسؤولية المدنية لمراكز نقؿ الدـ

ليات التعويض آعنصر ميـ متعمؽ ب الىالدراسة  لـ تتعرض ىذهكما  ،دوف غيرهالجزائري 
كز نقؿ الدـ في ظؿ امر مسؤولية  إثباتسبؿ ضافة إلى باإل التي تصيب الغير األضرار فع

المعتمد الجزائرية  قوانيفال أفكما  ،والتي تطرقت إلييا في دراستي ىذه التعقيدات التي تميزىا 
مستيا تعديبلت جوىرية خاصة ما تعمؽ منيا بيياكؿ نقؿ الدـ الدراسة  ىذه فيعمييا 

  .المذكرة ىذه كانت محؿ دراسة في والتي  واستقبلليتيا
جامعة بأطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص تتعمؽ ب دراسة ثانية كما سجمنا

المسؤولية  المدنية عن عمميات نقل الدم " بعنوافزىدور كوثر لمباحثة  8109 سنةوىراف 
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فة والتي تناولت فييا بالتفصيؿ قواعد المسؤولية المدنية بص( " مقارنا)في التشريع الجزائري 
لقواعد المسؤولية المدنية عف عمميات نقؿ الدـ دراسة  تعامة في الباب األوؿ كما تطرق

المسؤولية  إلى  تعرضت في الباب الثاني حيثمقارنة بيف التشريع الجزائري والفرنسي 
ىذه األخيرة لـ  ،المدنية لكؿ مف الطبيب المعالج والمؤسسات اإلستشفائية ومراكز نقؿ الدـ

في جانب اإلثبات والتعويض إلييا بشكؿ دقيؽ في التشريع الجزائري خاصة يتـ التعرض 
دراستي متعمقة فقط بالمسؤولية المدنية لمراكز نقؿ الدـ في  أما ومقارنة شاممةدراسة ال لكوف

 .فييا أيضا إلى عنصري اإلثبات والتعويضالتشريع الجزائري والتي تـ التعرض 
 فصميف : تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلىقد و     

 .الفصؿ األوؿ : اإلطار القانوني لعممية نقؿ الدـ في التشريع الجزائري
 المدنية لمراكز نقؿ الدـ في التشريع الجزائري.مسؤولية أحكاـ ال الفصؿ الثاني :
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الفصل األول : اإلطار القانوني لعممية نقل الدم في التشريع 
 الجزائري

أنو كشؼ حقيقة الدـ ومكوناتو  ،لعممي في العصر الحديثمف بيف ما أفاد بو التقدـ ا        
عنيا فيو مصدر الحياة وشريانو والوسيمة الوحيدة  ستغناءاإلالحيوية التي ال يمكف  وووظائف

لكف ىذه العممية بالرغـ  ،نقؿ الدـ ليـعممية التي تنقذ حياة المبلييف مف المرضى مف خبلؿ 
حوي الكثير مف المخاطر، خاصة في ظؿ اكتشاؼ مف التطور العممي المشيود إال أنيا ت

ي لمدـ أمراض متنقمة عبر الدـ  كانت غير معروفة في السابؽ مما يجعؿ خاصة المتمق
الـ لذا عمدت معظـ التشريعات في الع ،القاتؿ اإليدزمرض  عرضة لئلصابة بالعدوى مثؿ
تعمؿ عمى تنفيذىا مجموعة  بمجموعة مف القواعد  القانونية التيبإحاطة ىذه العممية المعقدة 

المشرع الجزائري  كغيره مف التشريعات في العالـ و  ،مف اليياكؿ الخاصة بمجاؿ نقؿ الدـ
عمد منذ االستقبلؿ عمى وضع  مجموعة مف النصوص القانونية تتضمف كيفية سير ىذه 

قانونية التي وقصد اإلحاطة باألطر ال ،العممية  وااللتزامات الواقعة عمى اليياكؿ المكمفة بيا
مبحث  في البداية إلى ماىية نقؿ الدـ )  وجب التطرؽوضعيا المشرع الجزائري  ليذه العممية 

ونظرا الرتباط موضوع البحث  ،( مبحث ثاني( ثـ إلى التنظيـ القانوني ليذه العممية  )  أول
ز نقؿ الدـ إلى العبلقات القانونية التي تربط مرك التطرؽ في األخير يتـمراكز نقؿ الدـ ب

 . ( مبحث ثالثبباقي األطراؼ ) 
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 اىية نقل الدمــم:  المبحث األول 
تكتسي عممية نقؿ الدـ في وقتنا الراىف أىمية كبيرة في إسعاؼ المرضى المحتاجيف        

لمدـ، لكف بالرغـ مف التطور العممي الذي شيده العالـ في وقتنا الراىف في مجاؿ نقؿ الدـ إال 
حيث يمكف أف تؤدي إلى موت المتبرع بالدـ أو  ،العممية تبقى ذات خطورة كبيرة جدا أف ىذه

العممية بمجموعة مف القيود  ىذه، وتفاديا ليذه المخاطر أحاط المشرع الجزائري والمتمقي ل
وقصد معرفة ىذه  ،يب المتبرعيف بالدـ والمتمقيف لوالتي  تيدؼ لضماف أي أضرار تص

لشروط المرتبطة ثـ ا( مطمب أوللتعريؼ بيذه العممية ) إلى اي البداية فيتـ التطرؽ القيود 
( ولكونيا عممية معقدة وتتـ عبر مراحؿ متعددة ويدخؿ في نطاقيا أكثر  مطمب ثانيبيا ) 

 ( .مطمب ثالثتطرؽ في األخير لمراحميا ) يمف طرؼ 

 المطمب األول : مفيوم عممية نقل الدم
مف المواضيع العممية الميمة خاصة لكوف نقؿ الدـ إلى يعد موضوع نقؿ الدـ        

المريض ضرورة ال يمكف االستغناء عنيا وعبلج ال يمكف االستعاضة عنو بأي دواء آخر، 
وقصد الولوج في  ،ستطبابات كثيرة خاصة في وقتنا الراىفإفقد أصبح نقؿ الدـ شائعا في 

ىذه المادة الحيوية والتطرؽ إلى ية ماىكاف لزاما في البداية معرفة  أطوار ىذه العممية
تطرؽ بعد ذلؾ إلى التعريؼ بيذه الثـ  ) فرع األول (ىـ الوظائؼ التي تؤدييا أمكوناتيا و 

 . ) فرع ثاني (العممية وضرورتيا في االستشفاء والمخاطر الناجمة عنيا 
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 الفرع األول : مفيوم الدم
( ثانيا)( ثـ إلى مكوناتو أوالالتطرؽ لتعريفو  ) يتعيف لمعرفة الدـ والوقوؼ عمى حقائقو     
 ( .ثالثاوظائفو في الجسـ اآلدمي )  أىـو 

 أوال : التعريف بالدم 
ى تعريفو وفؽ تعرض إلوجب ال ،نظرا لتعدد المجاالت التي يستخدـ فييا مصطمح الدـ    

 )ب(طبلحي والتعريؼ االص )أ(إلى التعريؼ المغوي  لذا يتـ التطرؽ ،الجوانب المختمفة
 )د( . والتعريؼ القانونيج( والتعريؼ العممي)

  التعريف المغوي -أ
وقد  1وجمعو دماء ،ىو السائؿ الحيوي الذي يسري في الجياز الدوري لئلنساف والحيواف    

نا يذكر في باب افأحي ،ورد لفظ الدـ في القرآف الكريـ والسنة النبوية مرارا وفي أحواؿ عدة
باعتباره وسيمة إبراء لمرحـ كما في العدة ثـ تارة يذكر و ه مؤثرا في الطيارة باعتبار  النجاسات

وتارة أخرى يذكر في باب التطبيب والمعالجات  ،في باب المطعمات باعتباره مف المحـر أكمو
وفي  ،الجنايات حيث يعبر بو عف القصاص كما ذكر مجازا في باب ،الحجامةسـ إتحت 

 .2الحج عند القوؿ "يمزمو دـ "باب الكفارات مثؿ اليدي في 
 التعريف االصطالحي  -ب

 محمد جبلؿ حسف األتروشي حسب راي الدكتور لكف ،تعريؼ اصطبلحي لمدـ لـ نجد       
 . 3يتـ استخداـ معناه المغوي مجازا ومعناه العممي

  التعريف العممي -ج
الجياز الدوري صطبلح الطبي بأنو نسيج ضاـ سائؿ يوجد بيعرؼ الدـ في اإل        

يكوف لونو في و  ،حمر لوجود الخضاب الذي يضفي عمى الدـ ىذا الموفأبالجسـ لونو 
                                                             

 . <91ص  ،<??0 ،القاىرة، 0ج ،مجمع المغة العربية ،وسيطالمعجـ ال 1
في  وحة مقدمة لنيؿ شيادة  الدكتوراهأطر  ،المسؤولية المدنية عف عممية نقؿ الدـ المموث ،حمد سمماف سميماف الزيود د. 2

 . :0، ص <811 ،األردف ،جامعة عيف شمس ،القانوف المدني
 . ?0ص ،مرجع سابؽ محمد جبلؿ حسف األتروشي، د. 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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لوجود ثاني  غامؽ أما في األوردة فمونو أحمر ،جيف فيوحمر فاقع لوجود األكسأالشراييف 
 . 1أكسيد الكربوف فيو

  التعريف القانوني-د
 األمر لمدـ سواء في  االجزائري تعريفعمى غرار باقي التشريعات لـ يذكر المشرع        

وال في المرسـو  مدـ ومؤسساتولؽ بالتنظيـ العاـ المتعم <>?0ماي 09المؤرخ في  099-<>
المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمدـ  ;??0فريؿ   ?1المؤرخ في  <01-;?التنفيذي رقـ 

 ?811 أوت 00المؤرخ في  <;8-?1المرسـو التنفيذي رقـ  ضمف الوتنظيـ عمميا و 
 المتعمؽ بالوكالة الوطنية لمدـ .

 ثانيا : مكونات الدم 
 ) ب( .تسبح فييا الخبليا الدموية  ) أ ( الببلزما الدـ مف مادة سائمة تسمى يتكوف       
  البالزما  - أ

كالغذاء الممتص  ،% والباقي مواد ذائبة فيو1?كوف الماء منو يوىو سائؿ مائؿ لمصفرة      
دـ وتسبح فيو مكونات الدـ % مف ال ;;اليرمونات ويشكؿ و جساـ المضادة واألمبلح واأل

كما تحمؿ فضبلت التمثيؿ  ،بنقؿ الغذاء إلى جميع أنحاء الجسـ الببلزما تقـو و  ،2األخرى
 . 3جؿ إخراجيا خارج الجسـأالغذائي إلى الكميتيف مف 

 الخاليا الدموية  - ب
باإلضافة إلى  والبيضاءكريات الدـ الحمراء  :كوف مف ثبلثة مجموعات رئيسية وىيوتت      

 .الصفيحات الدموية 
 
 

                                                             
دار   ،ساندوا بنؾ الدـ ،أكـر اليبللي. د نقبل عف  ،81 ص ،، مرجع سابؽاألتروشيحسف محمد جبلؿ  د. نقبل عف 1

  . ;ص  ،8111 ،الدوحة ،العمـو لمطباعة والنشر
  .81ص المرجع نفسو، 2
  . ;0ص  ،مرجع سابؽ ،حمد سمماف سميماف الزيود د. 3
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  كريات الدم الحمراء -10
نما ترى بالمجير قرصية الشكؿ و وىي خبليا صغيرة جدا ال ترى بالعيف المجردة         ا 

ت عمى صبغة وتحوي ىذه الكريا ،مضغوطة مف الجانبيف وتفقد نواتيا بعد مدة مف تكوينيا
جيف وثاني أكسيد عف نقؿ األكس المسؤوؿ، ويعد الواسطة الوحيدة 1الدـحمراء تدعى خضاب 
 الكربوف في الجسـ .

  كريات الدم البيضاء -18
وىي خط الدفاع األوؿ في الجسـ  ،وىي خبليا عديمة الموف ذات شكؿ غير ثابت       

 .2حيث تياجـ الميكروبات والفيروسات التي تقتحـ الجسـ البشري 

  الصفيحات الدموية -19
وظيفتيا المساىمة في عممية تخدير الدـ  ،وىي أجساـ بيضاوية الشكؿ عديمة النواة       

 .3في حالة النزيؼ عقب الجروح 
 وظائف الدمثالثا :  

بحيث ال يمكف ألي  ،لمدـ عدة وظائؼ بيولوجية ذات أىمية بالغة لمجسـ البشري        
في  اوكذ ،األغذية إلى الجسـو جيف كستتمحور أساسا في نقؿ األ إذ ،عنصر آخر القياـ بيا

 ،درجة حرارة الجسـل وحفظبلوة عمى تقويتو لجياز المناعة و ع ،التخمص مف فضبلت الخبليا
 ،تنظيـ عممية التمثيؿ الغذائيو  ،باإلضافة إلى حفظ التوازف المائي داخؿ جسـ اإلنساف

 : وجميع ىذه الوظائؼ يتـ التطرؽ إلييا بنوع مف التفصيؿ في ما يمي
 
 

                                                             
دار الجامعة الجديدة  ،ثر التصرؼ فيوأشري و مدى مشروعية االستشفاء بالدـ الب ،محمد عبد المقصود حسف داود د. 1

 . 98، ص ???0 ،اإلسكندريةلمنشر، 
ص ، ?811  ،مصر ة،المنصور  ،دار الفكر والقانوف ،المسؤولية المدنية عف عمميات نقؿ الدـ ،وائؿ محمود أبو الفتوح د. 2

1> .  
 . :9ص  ،مرجع سابؽ ،. محمد عبد المقصود حسف داود د 3
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 دور الدم في عممية التنفس  - أ
كذلؾ ثاني أكسيد الكربوف المتولد مف و يحمؿ الدـ األكسجيف مف الرئتيف إلى األنسجة       

 نشاط األنسجة إلى الرئتيف في ىواء الزفير .
 دور الدم في عممية التغذية  -ب
ستعماليا يا المختمفة إلاألمعاء إلى الخبل يحمؿ الدـ المواد الغذائية األولية التي تمتصيا      

ال ىذه التغذية ليمكت األنسجة بعد ساعات نشاط الجسـ، ولو في إنتاج الطاقة البلزمة ل
 .1قبلئؿ

  دور الدم في عممية طرح الفضالت  - ج
ذلؾ و يقـو الدـ بحمؿ الفضبلت الضارة المتبقية نتيجة لعممية التمثيؿ الغذائي في الجسـ     

 .2العرؽمنيا الجسـ عف طريؽ البوؿ و  الجمد فيتخمصو  مف خبلؿ أجيزة اإلخراج كالكمى
 :دور الدم في المناعة  - د
في حماية الجسـ متمثؿ  التي تقـو بدور أساسي يحتوي الدـ عمى خبليا الدـ البيضاء    

 .األمراض ووقايتو مف 
 دور الدم في التوازن المائي لمجسم -ىػ
بحيث  ،الماء الزائد ألجيزة اإلخراج يساعد الدـ في حفظ توازف الماء بالجسـ بحمؿ      

بيف ما نفقده عف و الطعاـ و يكوف ىناؾ إتزاف بيف ما نحصؿ عميو مف ماء عف طريؽ الشراب 
 . 3العرؽو طريؽ البوؿ 

 
 
 

                                                             
  . 88ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،سف د. محمد جبلؿ ح 1
  . >9ص  ،:810 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،المسؤولية المدنية لمراكز وبنوؾ الدـ ،الغفارنس محمد عبد أد.  2
 . =9ص  ،نفسو المرجع 3
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 دور الدم في تنظيم درجة حرارة الجسم  - و

 أثناء انتقالو منيا إلىص الحرارة مف األعضاء الداخمية والعضبلت و يقـو الدـ بامتصا   
ليساىـ في  ،فدوره المنسؽ والموزع لدرجة حرارة الجسـ ،تحت الجمدو األعضاء الخارجية 

 .1ة واحدة في أجزاء الجسـ المختمفةاإلبقاء عمى درجة حرار 
 دور الدم في تنظيم عممية التمثيل الغذائي  -ز

غذائي في عممية التمثيؿ ال بعض المواد اليامة البلزمة لتنظيـو يحمؿ الدـ اليرمونات        
 .الجسـ

 تخثر الدم  - ح
يعمؿ الدـ عمى الوقاية مف النزيؼ بواسطة التجمط فيحافظ عمى كمية الدـ الطبيعية        

 . 2ذلؾ أف اإلنساف لو نزؼ إلى حد معيف قد يؤدي إلى الوفاة ،في الجسـ
 عممية نقل الدم ومخاطرىا  مفيوملفرع الثاني : ا

 ثـ( أوال) ياإلى تعريف البدايةتطرؽ في يتـ الخاطرىا عممية نقؿ الدـ ومقصد معرفة        
( باإلضافة إلى المخاطر التي يمكف أف تنجر ثانيا) إجرائياألىميتيا والحاالت التي تتطمب 

 (.ثالثاعنيا )
  أوال : تعريف عممية نقل الدم

ة تتمثؿ عممية نقؿ الدـ في إدخاؿ دـ محصؿ عميو مف المتبرع في األوردة الدموي       
لينقؿ إلى  ،خذ الدـ مف الشخص المتبرع بالدـأ، حيث تتـ في البداية عف طريؽ 3لممتمقي

شخص المتمقي سواء في صورتو الطبيعية وىو ما يعرؼ بالدـ الكامؿ أو فقط بأحد مكوناتو 
وتيدؼ ىذه العممية إلى تزويد المتمقي بالدـ أو مشتقاتو التي يعجز جسمو  ،حد مشتقاتوأأي 

                                                             
 .0:ص  ،مرجع سابؽ ،د. محمد عبد المقصود حسف داود 1
  . 08ص  ،مرجع سابؽ ،. وائؿ محمود أبو الفتوحد 2

 3
 Jean Sanitas, le sang et le sida, Edition de Pavillon, 1994, p 24. 
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أو سحب الدـ  ة المتعمقة بالدـ كالتبرعوتشمؿ عممية نقؿ الدـ جميع األنشط ،1ا عمى توفيرى
عداده وحفظو تنقسـ عمميات نقؿ الدـ إلى نوعيف رئيسيف اعتمادا عمى المصدر  فيناؾ و  ،وا 

عممية نقؿ الدـ المتجانسة وتتـ مف خبلؿ استخداـ دـ مخزف لآلخريف وىناؾ عممية النقؿ 
 .ؿ استخداـ دـ المريض نفسو المخزفالذاتي وتتـ ىذه مف خبل

النفيس  ابفتمكف الطبيب العربي  حيث ،تطورات كثيرة عبر األزماف ولقد شيد نقؿ الدـ      
وتبعتو بعدىا عدة  ،في القرف الثالث عشر الميبلدي مف معرفة الدورة الدموية الصغرى

صؿ إلى وضعيا حيث مرت ىذه المحاوالت بعدة مراحؿ قبؿ أف ت ،محاوالت لنقؿ الدـ
ي ( إلى اكتشاؼ Stiener landerتوصؿ العالـ النمساوي ) 11?0سنة  ففي ،2الحال

أكد عمى ضرورة معرفة الفصيمة و ( O.B.Aالعناصر الرئيسية التي تحدد ثبلث فصائؿ لمدـ )
( OB، ليتـ اكتشاؼ الفصيمة الرابعة)3الدموية لكي تكوف عممية نقؿ الدـ مجدية وغير ضارة 

معضمة  األطباءليشيد بعد ذلؾ  ،(olytnnr( و)ylrons) يفمف طرؼ العالم ـ18?0سنة 
 ،حيث أصبح تخزيف الدـ ممكنا ،:0?0منع تجمط الدـ وكيفية تخزينو وتمكنوا مف ذلؾ سنة 

ويمكف تجميد وتخزيف خبليا  ،أما اليـو فيمكف حفظ الدـ لمدة خمسة وثبلثيف يوما أو أكثر
 .4خرى لعدة سنواتالدـ الحمراء ومكونات الدـ األ

 ثانيا : الحاالت المتطمبة لعممية نقل الدم 
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ عمميات  ،إف الدـ يستخدـ في المجاؿ الطبي عمى نطاؽ واسع       

 دـ الدـ كنوع مفحيث يستخ ،نقؿ الدـ التي ييدؼ منيا عبلج الكثير مف الحاالت المرضية

                                                             
 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ ،مذكرة ماجستير في القانوف الخاص ،المسؤولية المدنية لمراكز نقؿ الدـ  ،الزبير عمر إبف 1

  . ;1ص  ،8118
، والذي كاف يعاني مف مرض عضاؿ جعمػو 8?:0نة الثامف في س تونست(أتمت أوؿ محاولة لنقؿ الدـ إلنقاذ البابا ) 2

  ت ىذه المحاولة بالفشؿ بموت البابا .اءحياتو لكف بلينقض يشرب دما لطفميف يافعيف 
  . 90ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  3
. 0:ص  ،مرجع سابؽ ،محمد عبد الغفار د. أنس  4

  



 عممية نقل الدم في التشريع الجزائرياإلطار القانوني ل                           :       األولالفصل 

14 
 

كما يستخدـ الدـ كدواء في  ،)أ(في حجـ الدـ في حالة وقوع نقص مفاجئ  العبلج التعويضي
 . )ب(األمراض عبلج بعض 

 مي :ي مامنيا  يذكرولو عدة حاالت   حدوث نقص مفاجئ في حجم الدم –أ
  الجرحيالنزيف  -10

ة الكبرى وىو نزيؼ حاد عند الجروح الكبيرة مثؿ حوادث السيارات والعمميات الجراحي        
ما فقد مثؿ ىذه العمميات تحتاج إلى كميات كبيرة مف الدـ لتعويض ف ،كعممية القمب المفتوح

 العممية الجراحية . هالمريض عند إجراء مف
  نزيف الوالدة واإلجياض -10

 أو بعد اإلجياض. ،وىو النزيؼ الذي يصيب النساء عند الوالدة         
  صدمة الحروق -10

ية داخؿ األنسجة المحروقة ومف خبلؿ وتنتج عف تسرب السوائؿ مف الدورة الدمو         
 استخدمتو  ،الحروؽ نفسيا إلى الخارج وىي سوائؿ تحتوي عمى عناصر مثؿ بروتينات الدـ

أكثر واقتصر عمى  األمر وتطور ،لدـ أصبح ىو العبلج الناجحسابقا محاليؿ الممح ولكف ا
 .1ألنيا األنسب في زيادة حجـ الدـ الببلزما 

 األمراض عالج  –ب 
حيث يعتبر كمضاد  لمحساسية ومضاد األمراض يعتبر الدـ كدواء لعبلج الكثير مف        

 .2التعرض لبعض الغازات السامة  أولمتسمـ كمدغات األفاعي وتناوؿ بعض السمـو  
أكثر فئات المرضى استعماال لمدـ ومنتجاتو مرضى الفشؿ الكموي ومرض الييموفميا و       

مو المرأة أساسا ويصاب بو الرجؿ ويتميز ىذا المرض بالنزيؼ التي تعتبر مرض وراثي تنق

                                                             

. 09 ص ،مرجع سابؽ ،د. وائؿ محمود أبو الفتوح    1
  

 . <;ص  ،مرجع سابؽ ،د. محمد عبد المقصود حسف داود 2
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إذ تؤدي أي إصابات ميما كانت طفيفة بيذا الداء إلى نزيؼ حاد وضياع كميات  ،الحاد لمدـ
 . 1معتبرة مف الدـ ومرد ذلؾ افتقار دـ المريض إلى عوامؿ التخثر أو انعداميا

 ثالثا : المخاطر الناجمة عن عمميات نقل الدم 
رغـ ما شيدتو عمميات نقؿ الدـ في وقتنا الراىف مف تطور كبير إال أنيا غير آمنة        

سواء كانت  ،بالشكؿ الكافي مف المخاطر التي قد تصيب اإلنساف مف جراء ىذه العمميات
وتحدث بسبب رفض الجياز المناعي لمجسـ لمدـ المنقوؿ وينتج عنيا الوقوع مخاطر سريعة 

ات أخرى مثؿ إلى جانب ظيور مضاعف ،و تأثر في وظائؼ الكمىأ صدمات عصبية ورعشة
 ،أو مخاطر طويمة المدى والتي تحدث بسبب عدـ الفحص الجيد لمدـ ارتفاع درجة الحرارة

في  حدوث عدوى بكتيريةأو  ،أو فيروسات االلتياب الكبدي اإليدز نقؿ عدوى فيروسومنيا 
باإلضافة إلى انتقاؿ أنواع أخرى مف  ،وبحالة ما إذا كاف الدـ المنقوؿ مصاب بالميكر 

جماال يمكف حصر مخاطر نقؿ الدـ في الحوادث التي تعتري  ،الطفيميات مثؿ المبلريا وا 
 .)ب(  العديدة التي تنقؿ بسببيااألمراض و )أ(، العممية 

 حوادث نقل الدم  - أ

حوادث الناجمة مف جراء ال المتمقيف لمدـو ث عند المتبرعيف يسجؿ ىذا النوع مف الحواد      
 عند عممية الحقف .

  عونالمتبر -10
فييا الشروط التي وضعتيا التشريعات في ىذا  ؤدي عممية نقؿ الدـ التي لـ يراعت       
أو تمؾ المتعمقة بكمية الدـ التي  ،خاصة ما تعمؽ منيا بسبلمة األدوات المستعممة ،المجاؿ

ؿ عممية تبرع عمى أف ال يتجاوز الحد ممؿ في ك1;: ػيمكف أخذىا مف المتبرع والمحددة ب
نو عند اإلخبلؿ أ، حيث 2ممؿ عف كؿ كيموغراـ مف وزنو  =األقصى المأخوذ مف كؿ متبرع 

بيذه الشروط تتسبب عممية نقؿ الدـ في حدوث مضاعفات صحية موضعية بالنسبة لمحالة 

                                                             
  . >1 ص، مرجع سابؽ ،الزبير عمر إبف 1

2
  J.Y MULER , la transfusion sanguine, Édition frisson roche, 1988, P 16 . 
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ـ وحدوث إغماء واضطرابات صحية حقيقية بالنسبة لمحالة الثانية كيبوط ضغط الد ،األولى
 .1وقد يصؿ في بعض الحاالت إلى وفاة المتبرع 

 لمدم  ونالمتمق -10
دي حقف المتمقي لمدـ بدـ مغاير لفصيمتو إلى رفض الجسـ ليذا الدـ مما يتسبب ؤ ي       

 عند حقنو بدـ منتيي الصبلحية الشيءونفس  ،في التحمؿ السريع لمدـ وبالتالي وفاة الشخص
 حفظو . ةفي طريق خطأأو فاسد بسبب 

 المتنقمة عبر الدم األمراض   - ب

التي تنتقؿ عبر نقؿ دـ شخص مصاب إلى شخص أخر األمراض ىناؾ العديد مف      
ومف  ،المعدية والخطيرة ومنيا القاتمةاألمراض كبر الطرؽ التي تنقؿ أحد أويعتبر الدـ  ،سميـ

مرض و  ،اب الكبدي الفيروسيااللتيو المبلريا و المتنقمة عبر الدـ مرض الزىري األمراض 
والتي سنتطرؽ إلى أكثرىا خطورة  المتعددةاألمراض غيرىا مف و فقداف المناعة المكتسبة 

 وشيوعا .
 االلتياب الكبدي الفيروسي   -10

وىناؾ العديد مف  ،وظائفياو وىو التياب حاد لو تأثير ضار عمى أنسجة الكبد        
 س المسبب لممرض وىي :أمراض االلتياب الكبدي تعرؼ بحسب الفيرو 

وتختمؼ أعراض اإلصابة بو  ،قؿ االلتيابات الكبدية خطورةأويعد :  Aااللتياب الكبدي -
بيف معتدلة وأخرى وخيمة، ومنيا الحمى والتوعؾ وفقداف الشيية واإلسياؿ والغثياف وألـ في 

تتسبب عادة و  ،البطف وبوؿ غامؽ الموف واإلصابة باليرقاف )اصفرار الجمد وبياض العينيف(
عدوى المرض في ظيور أعراض أشد عمى األطفاؿ األكبر سنا والبالغيف وتكوف مصحوبة 

 . 2% مف حاالت المرض1=باليرقاف في أكثر مف 

                                                             
  . =1 ص، مرجع سابؽ ،الزبير عمر إبف 1
عميو  أطمعhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/ar حسب تعريؼ منظمة الصحة العامية 2

 .;810مارس?8بتاريخ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/arأطلع
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يعتبر و  ،دي بحياتويؤ حتمؿ أف يوىو فيروس يصيب كبد المريض و  :  Bااللتياب الكبدي -
ضا وعدوى مزمنيف في الكبد سبب مر يستطيع أف يمف أكبر مشاكؿ الصحة في العالـ إذ 

لخطر الوفاة بشكؿ كبير مف جراء إصابة الكبد بالتمّيؼ  عرض حياة المصاب بويو 
ال تظير عمى معظـ الناس أية أعراض خبلؿ مرحمة اإلصابة بعدوى المرض و  ،والسرطاف

الحادة بيد أف بعضيـ ُيصاب بحالة مرضية وخيمة تدـو أعراضيا لعدة أسابيع، وتشمؿ 
وف البشرة والعينيف )اليرقاف( والبوؿ الداكف والتعب الشديد والغثياف والتقيؤ وآالمًا في اصفرار ل

شخص  11> 111البطف، وحسب إحصائيات المنظمة العالمية لمصحة يموت سنويا حوالي 
1جراء عواقب المرض الوخيمة والمزمنة 

. 

 ،الضار عمى الكبد مف حيث تأثيره Bيشترؾ مع االلتياب الكبدي :  Cااللتياب الكبدي -
بيف أسبوعيف وستة أشير وبعد العدوى األولية، ال  C تتراوح فترة حضانة التياب الكبدإال أنو 

وأما بالنسبة لمف تظير عمييـ أعراض ، % مف الناس أي أعراض1<تظير نسبة قدرىا 
حادة فقد يصابوف بالحمى واإلرىاؽ ونقص الشيية الغثياف والقيء وآالـ المعدة وآالـ 

 .2المفاصؿ واليرقاف )اصفرار الجمد وبياض العيف( وقد يصير بوليـ داكنًا ولوف برازىـ رمادياً 

ف مرض يصيب الجياز وىو مرض ينجـ ع ( :اإليدزمرض فقدان المناعة المكتسبة ) -
يصيب فيروس األوراـ السرطانية، و رضة لؤلمراض فيقضي عميو أو يجعمو ع المناعي لمجسـ

وينجـ  ،خبليا الجياز المناعي ويتسّبب في تدمير وظائفيا أو تعطيميا العوز المناعي البشري
عف اإلصابة بيذا الفيروس تدىور الجياز المناعي تدريجيًا، مّما يؤدي إلى اإلصابة "بالعوز 

ويمكف اعتبار الجياز المناعي معوزًا عندما يعجز عف أداء دوره في مكافحة  ،المناعي"
العدوى المرتبطة بالعوز المناعي الوخيـ "بأنواع العدوى  وُتعرؼ أنواع ،العدوى والمرض

.االنتيازية" ألّنيا تستغؿ ضعؼ الجياز المناعي
3

 

                                                             
/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/ar:  موقع المنظمة الصحة العالمية 1

أطمع عميو بتاريخ       
   . ;810مارس ;8

 .;810مارس ;8  أطمع عميو بتاريخ /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/arنفس الموقع :  2
 .;810مارس ;8أطمع عميو بتاريخ   /http://www.who.int/features/qa/71/arنفس الموقع :   3

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/ar/
http://www.who.int/features/qa/71/ar/
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المرحمة األولى وىي الفترة الصامتة ويكوف فييا الشخص  ،بمرحمتيف اإليدزويمر المريض ب
ة ال سنة  وفي ىذه المرحم 08وىي فترة تستمر إلى حد أقصاه  sotoyrsroiyحامبل لفيروس 

المرحمة الثانية ىي المرحمة التي يدخؿ فييا المريض طور المرض  أما ،أعراض أيتظير 
حيث تظير جميا أعراض المرض  ،1الفعمي وذلؾ عندما ينشط الفيروس ليدمر جياز المناعة

 ،، التياب الفـ والمثةالتعرؽ الميمي ،فقداف الوزف ،ويةاوتتمثؿ عادة في انتفاخ في الغدد الممف
الكبد والطحاؿ وغيرىا مف األعراض التي تختمؼ حسب الجياز المناعي لئلنساف  تضخـو 

ذا أصبحت ىذه األعراض مزمنة فو  ،المصاب ف الشخص الذي يعانييا يعتبر مصابا بما إا 
وفي حاالت أخرى تكوف أوؿ عبلمات اإلصابة  ،اإليدزيسمى مركب الحاالت المتعمقة ب

نتيازية مف العدوى أو ر بما يسمى الحاالت اإلحدة أو أكثىو ظيور وا اإليدزبفيروس 
ومف أكثر الحاالت شيوعا ىي الحالة التي يكوف فييا المساف  ،اإليدزالسرطاف التي تصاحب 

وتشمؿ الحاالت األخرى المتعمقة  ،مغطى بنتوءات بيضاء وىو بما يسمى القبلع الفمي
وال تظير لديو  اإليدزوقد يصاب بعض الناس بفيروس  ،االلتياب الرئوي اإليدزبمرض 

 .2نتيازية عراض اإلاأل
وينتقؿ ذلؾ الطفيمي إلى جسـ  ،مرض يسّببو طفيمي ُيدعى المتصّورة وىو : مرض المالريا -

اإلنساف عف طريؽ لدغات البعوض الحامؿ لو، ثـ يشرع في التكاثر في الكبد ويغزو 
 .الكريات الحمراء بعد ذلؾ

 01وتظير تمؾ األعراض عادة بعد مضي  ،والتقيؤومف أعراض المبلريا الحمى والصداع  
عالج أف تيّدد حياة تويمكف لممبلريا إذا لـ  ،يومًا عمى التعّرض لمدغ البعوض ;0أياـ إلى 

، وقد تنتقؿ 3المصاب بيا بسرعة مف خبلؿ عرقمة عممية تزويد األعضاء الحيوية بالدـ

                                                             
  . 81ص  مرجع سابؽ، ،السعيد الزقرد أحمدد.  1
. :8ص  ،مرجع سابؽ ،حمد سمماف سميماف الزيود  د.  2

  
بتاريخ  أطمع عميو /http://www.who.int/topics/malaria/ar حسب تعريؼ منظمة الصحة العامية  3
   . ;810مارس?8
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الحقف المموثة  ستعماؿإبو  ،المبلريا بواسطة نقؿ الدـ مف شخص مريض إلى شخص صحيح
 .1وقد تنتقؿ أيضا عف طريؽ األدوات الجراحية المموثة ،أكثر مف مرة عند المدمنيف

 المطمب الثاني : شروط عممية نقل الدم
ؤدي لوفاة المتبرع أو متمقي نظرا لممخاطر التي تنجـ عنيا عممية نقؿ الدـ والتي قد ت       

حتياطات العممية تتوفر عمى جميع اإل أف ممية التي يجبنظـ المشرع الجزائري ىذه الع ،الدـ
شخص المتبرع الحتراميا باإلضافة إلى شروط متعمقة بإالتي يجب عمى األطباء الناقميف لمدـ 

في  يتـ التطرؽوبحكـ أف عممية نقؿ الدـ تنطمؽ مف عممية التبرع بالدـ  ،أو المتمقي لمدـ
            الشروط المتعمقة بنقؿ الدـ لممريض إلى ( ثـ فرع أولالبداية إلى شروط التبرع ) 

 ( .فرع ثاني) 
 الفرع األول : شروط التبرع

أف يكوف األوؿ في صحة  يشترط لمقياـ بعممية نقؿ الدـ مف المتبرع إلى المريض       
يخضع المتبرع إلى فحص طبي باإلضافة إلى شروط  إذ ،المعديةاألمراض مف  جيدة وخاؿ
 <??0ماي  :8توفرىا والتي ذكرتيا المادة الثانية مف القرار الوزاري المؤرخ في  قانونية يمـز

وعميو  ،2السرية ودوف مقابؿ ،التطوعب وتتعمؽ المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو 
ط شر ثـ إلى ( أوالإلى شرط رضا المتبرع )في البداية  تطرؽاليتـ وقصد دراسة شروط التبرع  

 .  ثالثا(( وشرط المجانية )ثانياالسرية )
 رضا المتبرع  أوال :

يمثؿ رضا المتبرع في عممية نقؿ الدـ شرطا ضروريا لتماـ ىذه العممية إذ يعتبر        
خذ الدـ منو أو نقمو لشخص أحد أالمتبرع الشخصية الجوىرية في نقؿ الدـ وال يجوز ألي 

عميو  اعتداءحد جوانبو يعد أة الجسـ في فالفعؿ الذي ييدر الحؽ في سبلم ،دوف رضاه أخر

                                                             
  . <8ص  ،مرجع سابؽ ،مد سمماف سميماف الزيود ح د. 1
تتم عممية التبرع بالدم لصالح المستقبل دون إلحاق نو " أمف القرار الوزاري المتعمؽ بقواعد التبرع عمى  18نصت المادة  2

 . "دون مقابل ماديو السرية  ،ضرر بالمتبرع وتقوم عمى المبادئ األخالقيات التالية : التطوع
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فمجرد وخزة إبرة ىو مساس بيذا الحؽ  ،يدعموو  اخر آولو كاف في الوقت نفسو يصوف جانبا 
 . 1ولو كاف الغرض منيا إنقاذ حياة مريض 

يستطيع أف يختار فييا بيف القبوؿ  ب أف يكوف الشخص المتبرع في حالةيجلذا       
ولـ يشترط المشرع الجزائري طريقة أو صورة محددة  ،دوف رضاه خذ دموأوالرفض وال يمكف 

فقد يكوف صريحا  وبالتالي يجب أف يكوف وفقا لمقواعد العامة ،لمرضا الصادر عف المتبرع
التي قد تكوف بخط اليد أو مطبوعة وقد يكوف باإلشارة المتداولة عرفا  ةبالقوؿ لفظا أو كتاب

حيث أف  ،أو عف طريؽ السكوت المبلبس 2مجاؿ لمشؾتخاذ موقؼ ال يترؾ أي إكما يكوف ب
وتقديـ جميع معموماتو التي تسجؿ ببطاقة  ،مجرد توجو المتبرع إلى احد مراكز نقؿ الدـ

 المتبرع تعد موافقة ضمنية .
ف أ، و )أ(عف ذي أىمية كاممة  اولكي يكوف رضا المتبرع صحيحا يجب أف يكوف صادر       

وتبصيره بالمخاطر بغي إعبلمو باليدؼ مف عممية نقؿ الدـ ، كما ين)ب(حرا  هيكوف رضا
 الناجمة عنيا )ج( .

  أىمية المتبرع -أ
ف يكوف عاقبل غير محجور حيث يجب أ ،يجب أف تكوف أىمية المتبرع بالدـ كاممة       
 قدرة التمييز فبل يعتد بإرادتيـ أما القصر والراشديف المحروميف مف ،مدركا لما يفعؿو عميو 

" يمنع القيام  أنو في فقرتيا الثالثة عمى 3ت (.ص.ح.) ؽمف  <;0ث نصت المادة حي
 " . بجمع الدم من القصر أو الراشدين المحرومين من قدرة التمييز أو ألغراض استغاللية

                                                             
  . :;ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،ؿ حسف د محمد جبل 1
 ،;=?0سبتمبر  >8الموافؽ  ;?09رمضاف عاـ  81المؤرخ في  <; -;=مف األمر  10فقرة  1>نصت المادة  2

التعبير عن اإلرادة يكون بالمفظ  " عمى أف  ;=?0لسنة  <=ج.ر عدد  ،المعدؿ والمتمـ ،المتضمف القانوف المدني
 . داولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللتو عن مقصود صاحبو "أو باإلشارة المت ،وبالكتابة

 ،المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا ،;<?0فيفري  >0الموافؽ لػ  ;0:1جمادى األولى عاـ  >8المؤرخ في  ;1-;<قانوف  3
  .  ;<?0 لسنة <1المعدؿ والمتمـ، ج.ر عدد 
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   مف 1:سنة كاممة حسب نص المادة  ?0ولقد حدد المشرع الجزائري سف الرشد بػ        
نو كؿ مف بمغ سف الرشد وكاف سفييا أو أعمى  ونفسمف القانوف  9:كما نصت المادة  ـ .ؽ

ة لو سواء أصؿ عاـ يقرر حمايكومنع تبرع ضعيؼ اإلدراؾ  ،ذي غفمة يكوف ناقص األىمية
ف محدود اإلرادة ال يفقو حقيقة ما يقدـ عميو وما سيترتب مف نتائج أل و أو في دموفي مال

 . 1خطيرة ناجمة عف المساس بالجسد 
المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ  <??0ماي  :8لكف القرار الوزاري المؤرخ في         

 ،سنة ;>سنة كاممة إلى غاية  <0 بػحدد في مادتو الثالثة السف المتعمؽ بالتبرع  ،ومكوناتو
باإلضافة إلى منع التبرع عمى األشخاص المتجاوزيف سف الستيف في حالة عدـ تبرعيـ وال 

مما يطرح تناقضا بيف القانوف المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا الذي منع  ،يـمرة في حيات
 والقرار الوزاري رادةاإل عمىعتبار قدرة التعبير مف القصر وعديمي األىمية وىذا إل أخذ الدـ

مما يستوجب عمى المشرع تعديؿ القرار  ،المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو
سنة ألنو مخالؼ لمقانوف مف جية ومف جية ثانية األصؿ  ?0التبرع بػ  الوزاري وتحديد سف

االعتداد بالسف الذي يكتمؿ فيو اإلدراؾ لمتعبير عف اإلرادة وليس القدرة الجسمية لمتبرع التي 
  .سنة  <0حددىا القرار بػ 

ناقص ي لمتبرع الصادر مف أما ما يخص إمكانية االعتداد بالرضاء الصادر مف الول        
وىذا لكوف حؽ التبرع بالدـ مف األمور المصيقة  ،لـ ينص المشرع الجزائري عمى ذلؾ األىمية

بالشخصية وال يجوز لمولي أف يتصرؼ بدـ القاصر لما يترتب عميو مف ضرر قد يمحؽ 
 . 2بالقاصر

 
 

                                                             
  . 010، ص 1??0 ،بغداد ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،األعضاء البشرية التصرؼ القانوني في ،منذر الفضؿ .د 1
 ،المسؤولية المدنية الناجمة عف الخطأ الصادر مف مراكز نقؿ الدـ ،حسناوي شويع د. محمد ،سامي المعموري أحمدد.  2

  . ?=0ص  ، 8108 ،العراؽ ،>8العدد  ،الكوفةمركز دراسات مقاؿ منشور بمجمة 
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  أن يكون الرضا حرا –ب 

الناجمة عف عممية  خطاراألبو ال يكفي أف يكوف المتبرع عمى دراية بوضعو الصحي        
إنما يجب أف يكوف ىذا الرضا حرا وبعيدا عف كؿ تأثير أو ضغط ميما كاف نوعو   ،التبرع

يستمر ىذا الرضا إلى غاية إتماـ عممية التبرع ولو أف يرجع عف الرضا في أي وقت شاء و 
نتزاع إلو في قبو  لممتبرع حريتوويقصد بالرضاء الحر  ،مف جانبو مسؤوليةدوف أف يتحمؿ أي 
تالي يعتبر بالو  ،1لحقوؽ الشخص عمى جسمو حتراماً إوىذا مبدأ عاـ الدـ منو أو رفضو 

 ؛ه أو ضغط أو استغبلؿ يعيب إرادتوبعيدا عف أي إكرامنو صدر  رضاء المتبرع حرا متى
تدليس   ،غمط ،ي تكوف إرادتو سميمة خالية مف أي عيب مف عيوب اإلرادة )اإلكراهأ

 عف كؿ إكراه اجتماعي أو اقتصادي. بعيداً  2(والغبف
تفاقيات الدولية كاتفاقية مف المحكـو عمييـ بالسجف فإف اإل أما حكـ التبرع بالدـ       

 وبروتوكوالتيا التي التزمت بيا الجزائر بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ?:?0جنيؼ  سنة 
>?-<>

رمة الجسد، حيث أكدت عمى مراعاة حقوؽ اإلنساف األساسية ومنيا حقو في ح 3
مف البروتوكوؿ األوؿ المتعمؽ بالمنازعات المسمحة غير الدولية عمى منع  00نصت المادة 

وىذا طبعا ال يناؿ  ،أي تدخؿ بالسبلمة البدنية والعقمية لؤلشخاص المحتجزيف أو المحكوميف
 مف أف يتبرع المسجونيف بناء عمى إرادتيـ ألىداؼ إنسانية .

 بصراأن يكون الرضا مت –ج 
مف القرار الوزاري المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو  =1نصت المادة           

تبصير  رأسياخذ الدـ مف المتبرع وعمى أعمى االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الطبيب عند 

                                                             
جامعة مولود معمري تيزي  ،مذكرة ماجستير فرع قانوف المسؤولية ،الجراحة التجميمية والمسؤولية عنيا ،اميةبومديف س 1

 . 081 ، ص8108 الجزائر، ،وزو
  ( مف القانوف المدني .0?إلى  0<عالج المشرع الجزائري عيوب اإلرادة في المواد )  2
لمتضمف االنضماـ إلى البروتوكوليف اإلضافييف إلى اتفاقيات ا ?<?0/;1/>0المؤرخ في: <>-?<المرسـو الرئاسي رقـ 3

( والمنازعات 0والمتعمقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسمحة) البروتوكوؿ ?:?0/<08/1 بتاريخ نعقدةجنيؼ الم
==?0/<1/<1( المصادؽ عمييما في جنيؼ في 8المسمحة غير الدولية )البروتوكوؿ

 .?<?0 لسنة  81ج.ر عدد ، 
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يعمـ المتبرع عمى حقيقة التبرع وجميع  أف الطبيب عمىإرادة المتبرع  كتماؿالو  ،المتبرع
حياتو الشخصية  تؤثر فيلمخاطر الحالية والمستقبمية التي يمكف أف يتعرض ليا والتي قد ا

 أو العائمية أو المينية باإلضافة إلى اآلالـ التي سوؼ يشعر بيا .
لتبصير المتبرع مف قبؿ الطبيب أىمية كبيرة جدا خاصة عندما يكوف المتبرع يعاني و        

 ف يكوف مصابا بارتفاع ضغط الدـ إذ الأك ،متبرعلـ مف أمراض خطيرة تجعمو غير مبلئ
ولتفادي  ،حتماؿ تعرضو لمضاعفات تعقب عممية نقؿ الدـيسمح لو نيائيا التبرع بالدـ إل

وقوع مثؿ تمؾ المضاعفات يجب عمى الطبيب إجراء فحص ضغط الدـ قبؿ إجراء عممية 
عبلـ المتبرع بالمخاطر الناجمة عف ىذه العممية  يطمع أف بالطبيب يجدر كما ،1التبرع وا 

 بعض عميو يخفي أف لمطبيب يمكف الذي المريض خبلؼ عمى ،الكاممة الحقيقة عمى المتبرع

 التزاـ يتحقؽ لكيو  ،بذلؾ تسمح ال النفسية حالتو أف رأى إذا إلييا يتعرض التي المخاطر

 عف بتعادإلاو  العامي الشخص قبؿ مف واضحة لغة ستخداـإ الطبيب عمى يجب متبرعال تبصير

 واضحا حقيقيا بسيطاا شرحي يكوف أـ يجبو   الطب لمينة التقنية المصطمحات
2 . 

 السرية : ثانيا 
سرية المف بيف المبادئ األساسية التي تقـو عمييا عممية التبرع بالدـ االلتزاـ ب         

عدـ ىو بدأ واليدؼ األساسي ليذا الم ،المطمقة مف قبؿ األطباء عند إجراء عممية نقؿ الدـ
تتـ خارج  أو العكس وىذا لمنع أي متاجرة بالدـ أو مشتقاتو المتمقي لدمومعرفة المتبرع 

 وجراحي األطباء عمى يجب " نوأ )ؽ.ح.ص.ت( عمى مف 206 المادةحيث نصت  ،المركز
  األحكام صراحة ذلك من حررتيم إذا إال  الميني، بالسر يمتزموا أن والصيادلة األسنان
وعميو فبل يجوز لمطبيب اطبلع الغير بما يعرفو عف المتبرع أو كشؼ ىوية  " القانونية

                                                             
مقاؿ منشور بمجمة رسالة  ،األساس القانوني لعمميات نقؿ الدـ ) دراسة مقارنة ( ،حسف محمد كاظـ المسعودي د. 1

  . :<ص  ،?811 ،العراؽ ،جامعة كرببلء ،العدد الثاني ،المجمد األوؿ الحقوؽ،
القانوف تخصص عقود  مذكرة ماجستير في ،المسؤولية المدنية في مجاؿ زراعة األعضاء البشرية ،مشكور خميدة 2

  . 80ص   ،8110 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،ليةؤ ومسو 



 عممية نقل الدم في التشريع الجزائرياإلطار القانوني ل                           :       األولالفصل 

24 
 

 كل في يشترط " نوأعمى  1.ط(أ) ـ. مف 36 نصت المادة اكم ،شخص المتبرع لممتمقي لمدـ

 إال والمجموعة، المريض لصالح المفروض الميني بالسر يحتفظ أن أسنان جراح أو طبيب

 ذلك " خالف عمى نص القانون إذا
لة الزمة وضرورية تحقؽ مصمحة ألكف قد يكوف اإلفضاء بالسر الطبي لممتبرع مس          

عميا تصوف المجتمع وتحفظ تماسكو فيقرر المشرع وجوب اإلفضاء بالسر الطبي بمقتضى 
مرض معدي لدى المتبرع مف خبلؿ فحوصات لمدـ  اكتشاؼ مثبل في حالة، 2نص قانوني 

 ينتقؿ أف يمكفي معد بمرض مصاب األسرة رب أف لو يتبيف ذيال الطبيب المتبرع بو فعمى

 األسرة أفراد بإصابتو المتوقع الضرر ألف بسره، يفشي أف أسرتو أفراد سائر إلى أو زوجتو إلى

 يتحمؿ بأف تقضي العامة المصمحة وكذلؾ حالو، ببياف المريض يناؿ الذي الضرر مف أعظـ

ؽ.ح.ص.ت  مف  :;ولقد نصت المادة ،3عاـ ال الضرر لدرء الخاص اإلفشاء ضرر األب
وفي  ،المصالح والسمطات الصحية بكؿ مرض معدي بإعبلـجميع األطباء  يةعمى إلزام

يتعرضوف لعقوبات ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع  حالة عدـ التبميغ لمجيات المعنية
 .4جزائي

 
 
 
 

                                                             
المتضمف مدونة أخبلقيات ،8??0جويمية  >1الموافؽ ؿ 0:09محـر  ;1المؤرخ في  >=8 – 8?المرسـو التنفيذي رقـ  1

8??0 لسنة 8;ج ر عدد  ،الطب
  . 

ثباتياأحكاـ المسؤولية المدنو نطاؽ  ،رايس محمد د. 2  ،8108 الجزائر، ،دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع ،ية لؤلطباء وا 
  . :88ص 

مذكرة ماجستير في العمـو اإلسبلمية تخصص  ،إفشاء سر المريض دراسة مقارنة بيف الشريعة والقانوف ،بوعقبة أحمد 3
  . 9;0ص  ،>811/=811 ،جامعة الجزائر ،كمية العمـو اإلسبلمية ،شريعة وقانوف

ال " أنوعمى  :;نصت المادة  4 يجب عمى أي طبيب أن يعمم فورا المصالح الصحية المعنية بأي مرض معد شخصو وا 
 . " سمطت عميو عقوبات إدارية وجزائية
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 ثالثا: أن يكون التبرع دون مقابل 
ف ألتقـو بالماؿ وأي تنازؿ عنيا يجب أف يكوف مف دوف مقابؿ  إف أعضاء الجسـ ال     

جسـ اإلنساف ال يمكف أف يكوف محبل لممعامبلت المالية فالقيـ اإلنسانية تسمو عمى الماؿ 
ف فكرة المقابؿ المالي أل ،رة بدمو والتصرؼ في جسموجاتلمفبل يحؽ لمشخص الكسب مف ا

مستيجنا ال يتفؽ والكرامة  اشتقاتو تعتبر أمر النقدي في التصرؼ بالدـ أو مكوناتو أو م
قتضي أف يكوف التصرؼ في كؿ ما يتصؿ يحماية ىذه الكرامة والحفاظ عمييا لو  ،اإلنسانية

 .1بجسـ اإلنساف تبرعيا
ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في وىذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة الثانية مف   

مف مبادئ أساسي   كمبدأ هواعتبر  ،لمتبرع بالدـ ومكوناتو المحدد لمقواعد المنظمة <??0
 أن يجوز ال عمى أنو " ؽ.ح.ص.ت مف  18فقرة  080كما نصت المادة  ،عممية التبرع

ف جسـ ألذلؾ مالية"  معامالت موضوع زرعيا الو  البشرية األنسجة أو األعضاء انتزاع يكون
 ىي األسمى . مف أف يقيـ بماؿ والقيـ اإلنسانية  أغمىاإلنساف 

 الفرع الثاني : شروط نقل الدم إلى المريض
يعد نقؿ الدـ إلى المريض مف العمميات الطبية الميمة لمحفاظ عمى حياتو عندما          

نتيجة نقؿ  ةوخوفا مف إصابتو بأمراض خطير  ،يحتاج إلى الدـ وتعويض النقص الحاصؿ فيو
باإلضافة إلى تبصير المريض ) أوال (  2ي الدـلعممية تحتاج إلى رضا متمقف اإالدـ المموث ف

 ثانيا(.بالمخاطر المترتبة عف ىذه العممية ) 
 أوال : رضاء متمقي الدم 

 قتضي تزويد المريض بالدـ ليكوف العبلج فعااليفي الكثير مف الحاالت العبلجية          
يو أخذ ر ألطبيب ويجب أف يكوف متمقي الدـ راضيا وعمى ا ،خاصة في العمميات الجراحية

 )ب( . يذه المخاطر والنتائج المحتممة مف جراء نقؿ الدـ إليوبباإلضافة إلى تبصيره  ،)أ(

                                                             

. >=ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف   1
  

. ?=ص  المرجع نفسو،  2
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 رضا المريض  -أ
يترتب عف الجسـ حؽ المحافظة عميو وعدـ المساس بو  لما مف جسـ اإلنساف           

ؼ درجاتيا ختبلبإمف حرمة ولما لجسده مف تقديس وحماية مقررة بموجب نصوص القانوف 
وسواء كانت ىذه التشريعات  ،سواء كانت نصوص دستورية أو تشريعية عادية أو الئحية

 1فيي لـ تجز ولـ تسمح بالمساس بجسـ اإلنساف إال بعد موافقتو ،عقابية أو مدنية أو إدارية
ـ بعدـ وىذا يفرض عمى الطبيب التزا ،بالتالي يقع عمى الغير واجب عدـ االعتداء عميوو 

إال بعد موافقة المريض إال في حالة الضرورة الممحة التي يتعذر اـ بأي عممية نقؿ لمدـ القي
بإرادتو أو المريض خوليـ طرؼ مف المريض أو مف مف طرؼ موافقة عمى الفييا الحصوؿ 

" يقدم العالج الطبي ؽ.ح.ص.ت( عمى أفمف) :;0المادة  نصتحيث  ،مف خوليـ القانوف
كما نصت المادة وليم القانون إعطاء موافقتيم عمى ذلك ..." بموافقة المريض أو من يخ

 ،يكون فيو خطر جدي عمى المريض ،يخضع كل عمل طبي.ط( عمى " أمف )ـ. ::
كما يجب  ،2."اص المخولين منو أو من القانون.أو موافقة األشخ ،لموافقة حرة متبصرة

وىذا  ،ختيار نقؿ الدـ إليوأف يكوف الرضا حرا بمعنى أف يحتفظ المريض بكامؿ حريتو في ا
 .3احتراما إلرادتو 

وال يشترط شكبل معينا في الرضا الصادر مف متمقي الدـ كما ىو الحاؿ بالنسبة         
لممتبرع فقد يكوف صريحا بالقوؿ أو الكتابة وقد يكوف ضمنيا سواء مف المريض نفسو أو مف 

 خوليـ أو خوليـ القانوف.
 فيو يعتبر معينا سنا يحدد لـ الجزائري ة المتمقي لمدـ فالمشرعأما ما تعمؽ بأىمي        
تطبؽ القواعد العامة المتعمقة بأىمية  وعميو ،إليوبنقؿ الدـ  هرضا عف لمتعبير أىبل المتمقي

                                                             

. :<0و9<0ص  ،مرجع سابؽ ،د.  رايس محمد  1
  

.ط ( موافقة األشخاص المخوليف مف المريض لكف لـ يحددىـ ال بصفاتيـ أمف ) ـ. ::زائري ذكر ضمف المادة الجالمشرع  2
  أو صبلحياتيـ .

.  9?ص  ،مرجع سابؽ ،محمد عبد الغفار أنسد.   3
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و بنفسو أو يخوؿ غيره ، حيث يمكف لبالغ سف الرشد أف يعبر عف إرادت1)ؽ.ـ(التصرؼ في 
 األمرإذا تعمؽ  أما ،قبوؿ عممية نقؿ الدـ مف عدميا مف خوليـ القانوف عف بإرادتو أو

لتزاـ الطبيب المعالج بإخطار األولياء إبقاصر أو لعاجز بالغ فقد نص المشرع الجزائري عمى 
يتعين " ى.ط( عمأ)ـ.مف  8;أو الممثؿ الشرعي قصد تنفيذ العمؿ الطبي حيث نصت المادة 

يم العالج لقاصر أو لعاجز بالغ أن يسعى عمى الطبيب أو جراح اآلسنان المطموب منو تقد
 :;0كما نصت المادة  جاىدا إلخطار األولياء أو الممثل الشرعي ويحصل عمى موافقتيم "

إذا  ،الخاصةمسؤوليتو " يقدم الطبيب العالج تحت  عمى ) ؽ.ح.ص.ت(مف 18الفقرة 
العاجزين  تقديم عالج مستعجل إلنقاذ حياة احد القصر أو احد األشخاص األمر تطمب 

ويتعذر الحصول عمى رضاء األشخاص  ،عن التمييز أو الذين يستحيل التعبير عن إرادتيم
  ."ن، أو موافقتيم في الوقت المناسبالمخولي

 ىذا إذ ،لممتبرع بالنسبة عميو ىو ما عف تختمؼ المتمقي أىمية أف المبلحظة تجدر كما       

 يكوف قد المتمقي بينما ،) ؽ.ح.ص.ت(حسب الرشد  سف بالغا يكوف أف فيو يشترط األخير

 التمييز . عديـ أو قاصرا يكوف قد كما الرشد سف بالغا
 ىؿ ،مثبل دينية ألسباب الدـ نقؿ عممية المريض ذا رفضإ تساؤؿ حوؿ ما ارلكف يث      

 تدخمو ؟ . لعدـ الطبيب مسؤولية  تقـو
 إذا مسؤوال يكوف قد ذلؾ مف أكثرو  إذا رفض المريض نقؿ الدـ إليو الطبيب يعاقب ال       

 رفض يثبت ما عمى الحصوؿ الحالة ىذه في الطبيب عمى لكف ،المتمقي رضا دوف تدخؿ ما

 المادة عميو نصت ما ىذاو  ،كتابيا بعد إعبلمو بالمخاطر الناجمة عف عدـ تمقي الدـ المريض

، أن يقدم بيمن المريض إذا رفض العالج الط يشترط.ط( التي نصت عمى "أ)ـ. مف ?:
) ؽ.ح.ص.ت(  مف 19 الفقرة :;0 كما نصت عميو المادةتصريحا كتابيا في ىذا الشأن " 

ذا رفض العالج الطبي فيشت"  ، وعمى الطبيب أن رط تقديم تصريح كتابي ليذا الغرضوا 
 بعواقب رفض العالج " ،يخبر المريض أو الشخص الذي خول إعطاء الموافقة

                                                             

سنة . ?0ىو  ) ؽ. ـ (مف  1:سف الرشد طبقا لممادة   1
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مف عمميات الحؽ بإجراء العممية الجراحية العاجمة بما يشمميا  لكف ىناؾ حالة تعطي لمطبيب
وبما  ،ستنادا إلى الرضا المفترض لوا  خروجا عف القاعدة العامة و  ثانوية دوف إذف المريض

وتقع ضمف التدخؿ الجراحي والتي يتطمب  لدـ مف العمميات الثانوية األخرىأف عممية نقؿ ا
نقاذ المريض فالضرورة تجيز إجراء عممية نقؿ و الجراحية القياـ بيا إلنجاح العممية  األمر  ا 

أو رضا مف خولو أو مف يمثمو قانونا عند حدوث النزيؼ الدموي أثناء إجراء  هالدـ دوف رضا
 .1وقعة وال تحتمؿ االنتظارالعممية الجراحية والتي ال تحتمؿ التأخير ولـ تكف مت

 ثانيا : تبصير متمقي الدم 
أف يكوف المريض عالما بحالتو الصحية وبنوع األعماؿ  ر متمقي الدـبتبصييقصد         

كوف ويجب أف ي الطبية أو الجراحية التي ستجرى لو وما ينطوي عمييا مف نتائج ومخاطر،
 .2سابقا لمعمؿ الطبي وليس بعده

الذي يجب إفادة المريض بو ىو ذلؾ العرض المستوفي الذي يعرض عمى  فالتبصير
كتفاء بالعبارات والمصطمحات األكاديمية ذات المدلوؿ يمة ويسيرة دوف اإللمريض بطريقة سا

 .3 اعادي العممي التي ال يفيميا المريض  باعتباره رجبل
االلتزاـ بتبصيره  المعالج عمى الطبيب جبلكي يكوف رضا متمقي الدـ صحيحا يو      

ذ قراره بكامؿ إرادتو تخاإبطبيعة المخاطر أثناء العمؿ الطبي ليكوف في وضع يمكنو مف 
سواء كاف بالرفض أو بالقبوؿ  بعد تمكنو مف إجراء الموازنة بيف المخاطر التي يتعرض ليا 

مكانية نقؿ الدـ إليو ومدى حاجتو إلى ذلؾ وبيف المخاطر مف  جراء التدخؿ الجراحي وا 
نصت ، حيث 4الناجمة عف عدـ القياـ بالعممية الجراحية أو عدـ موافقتو عمى نقؿ الدـ إليو 

المريض، يكون فيو خطر جدي عمى  ،يخضع كل عمل طبي ".ط( عمى أمف )ـ. ::المادة 

                                                             

. 9?ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،د محمد جبلؿ حسف   1
  

2
 Jean Penneau, "La responsabilité du médecin", 2ème édition, Dalloz , France, 1996 , p17. 

 ،=811، لمطبع والنشر والتوزيع، الجزائردار ىومو  ،د. رايس محمد المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائري 3
  . ;09ص 
. >? ص ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف   4
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 إعبلـ يمزموفااللتزاـ الممقى عمى الطبيب في عممية نقؿ الدـ ، لموافقة حرة متبصرة "
المريض بكؿ المعمومات المتعمقة بحالتو الصحية ومدى لزـو التدخؿ العبلجي سواء بنقؿ 

 . 1وأثار ىذا النقؿ ونتائجو العرضية المتوقعة  ،بأحد منتجاتو ومشتقاتو الدـ الكامؿ أو
 المطمب الثالث : مراحل عممية نقل الدم

كؿ مرحمة تنقسـ و تعتبر عممية نقؿ الدـ عممية معقدة جدا وتمر بثبلثة مراحؿ أساسية      
( فرع أوليف )حيث تنطمؽ المرحمة األولى بجمع الدـ مف المتبرع ،بدورىا إلى عدة مراحؿ

ليتـ بعدىا نقمو )فرع ثاني(  التحضير لحفظو وتخزينوو تحميؿ الدـ بيولوجيا  ليتـ بعدىا 
 ) فرع ثالث( . لممريض عندما تستوجب حالتو ذلؾ

 مرحمة جمع الدم من المتبرعين: الفرع األول
قصد ضماف جمع الدـ مف المتبرعيف بعيدا عف كؿ المخاطر يجب عمى مراكز نقؿ       

لدـ االلتزاـ في ىذه المرحمة باألسس والضوابط العممية التي نص عمييا المشرع والتي تنقسـ ا
ثـ تمييا )أوال(  إلى ثبلثة مراحؿ وىي مرحمة إعداد التجييزات والمستيمكات النتزاع الدـ

 . ثالثا( لتختـ بمرحمة انتزاع الدـ مف المتبرع))ثانيا(  مرحمة الفحص وقابمية التبرع
 رحمة إعداد التجييزات والمستيمكات النتزاع الدم م -أوال
تبدأ ىذه المرحمة بإعداد وتجييز مستمزمات التبرع تمييدا لمبدء في عممية سحب الدـ      

والتي نص  دمة في عممية التبرعوتتمثؿ ىذه التجييزات في األدوات المستخ ،مف المتبرع
المحدد لقائمة التجييزات  8100فريؿ ا =0المؤرخ في  :8عمييا ممحؽ القرار الوزاري رقـ 

 والمتمثمة في : ،2لعمؿ المراكز الوالئية لمدـ وبنوؾ الدـ الببلزما الكواشؼ و والمستيمكات 
التجييزات والمستيمكات البلزمة لمفحص الطبي لممتبرع مثؿ آلة قياس الدـ والسماعة  -

 وطاولة الفحص .

                                                             

. ?91ص  ،مرجع سابؽ ،وائؿ محمود أبو الفتوح د.  1
  

" تحدد قائمة التجييزات والمستيمكات  والكواشف الالزمة لعمل المراكز الوالئية لمدم وبنوك  مف القرار 18نصت المادة  2
 . "الدم في ممحق ىذا القرار
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ممخوض نتزاع و نتزاع الدـ مثؿ أريكة اإلزمة إلالتجييزات والمستيمكات والكواشؼ البل -
بر ا  دـ المتبرع وأنابيب االختبار و نتزاع ذات مادة مضادة لمتجمط إل أكياسو ألكياس الدـ 

 نتزاع الدـ  .إل
 وقابمية التبرع  مرحمة الفحص -ثانيا 
والتأكد مف مدى قابميتو لمتبرع  )أ(ىذه المرحمة يقـو الجياز الطبي بفحص المتبرع  في    

 .)ب(مف خبلؿ طرح مجموعة مف األسئمة عميو
 أ: الفحص 

المحدد لمقواعد  <??0ماي  :8مف القرار الوزاري المؤرخ في  <1نصت المادة        
تسبق إجباريا بفحص طبي  ،كل عممية انتزاع لمدمالمنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو عمى " 

 تنتج منو تقدير لمحالة العامةيس ،يشمل الفحص الطبي فحصا دقيقا وفحصا عاما ،لممتبرع
حيث يتـ الفحص في  ،كما نصت نفس المادة عمى قياس ضغط الدـ ووزف المتبرع ،."..

فر شروط واليدؼ مف الفحص الطبي معرفة تو  ،سرية مبلئمة لمثقة واحتراـ السر الميني
ة المضاداألمراض المقبميف عمى التبرع مف  والتأكد مف خمو األشخاص عدميا التبرع مف
 لمتبرع .

مف نفس القرار الوزاري عمى إجبارية إجراء تخطيط كيربائي لمقمب  ?1كما نصت المادة     
وىذا لكوف التبرع بيذه الطريقة فيو خطر  ،1قبؿ عممية التبرع بالخبليا الدموية بطريقة االفيرز

عمى ر مف نفس القرا 01نصت المادة و  ،السيما في ميداف القمب واألوردة والجياز اليضمي
 الببلزما في حالة عممية التبرع ب الببلزما ضرورة إجراء التحاليؿ المتعمقة بخصائص الدـ و 

 .2بطريقة االفيرز
 

                                                             
فيرز ة مف المتبرع بواسطة آلة تسمى اإللخبليا الدمويعممية التبرع بالخبليا باالفيرز : تتمثؿ ىذه الطريقة في سحب ا 1

  وترجع إليو المكونات األخرى الدـ .
فيرز وترجع إليو مف المتبرع بواسطة آلة تسمى اإل باالفيرز : تتمثؿ ىذه الطريقة في سحب الببلزما  عممية التبرع بالببلزما  2

  المكونات األخرى الدـ .
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 ب : التأكد من قابمية التبرع 
 :1لكي تتـ عممية التبرع البد مف توفر شروط  معينة في المتبرع والمتمثمة في        

 سنة . ;>و <0أف يتراوح عمر المتبرع ما بيف  -

والذيف لـ يسبؽ ليـ التبرع سنة 1>نتزاع الدـ مف األشخاص البالغيف مف العمر إال يجوز -
 بالدـ.

مرات في السنة  9ومرات في السنة لمرجاؿ  ;ال يتجاوز العدد األقصى لمتبرع بالدـ  -
 لمنساء.

في  مرات 19سنة العدد األقصى  ;>و 1>الرجاؿ والنساء الذيف تتراوح أعمارىـ مابيف  -
 السنة.

 .  أسابيع <1المدة الزمنية التي تفصؿ تبرعيف عمى األقؿ  -

 <0عند األشخاص الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  االفيرزبطريؽ الببلزما تتـ عممية انتزاع  -
والمدة التي  ،مرة في العاـ81الببلزما نتزاعات إف تتجاوز عدد أعمى  ،سنة كاممة 1>وسنة 

 ى األقؿ أسبوعيف .تفصؿ بيف تبرعيف تساوي عم
وتدوف  ،وعند التأكد مف الشروط السابقة تأخذ المعمومات المتعمقة بالحالة المدنية لممتبرع   

 :0 اففي وثيقة رسمية باإلضافة إلى بطاقة المتبرع المنتظـ حسب ما نصت عميو المادت
 .مف القرار ;0و

 مرحمة انتزاع الدم من المتبرع  -ثالثا
ستجواب المتبرع  إذلؾ بعد و  طبي والتأكد مف توفر شروط التبرعص الحبعد إجراء الف       

 :2يتـ انتزاع الدـ مف المتبرع وفقا لمشروط التالية

                                                             
 .المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  مف 9.:.;.>نصت عمييا المواد  1
المحدد لمقواعد المنظمة  <??0ماي  :8مف القرار الوزاري المؤرخ في   19.:1.;1.>0.=0.<0نصت عمييا المواد  2

 . لمتبرع بالدـ ومكوناتو
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، رؼ ممرضيف حاصميف عمى شيادة دولةتتـ عممية انتزاع الدـ الكامؿ أو االفيرز مف ط -
 الطبيب. مسؤولية وذلؾ تحت 

مؿ/ كمغ دوف أف يتجاوز الحجـ اإلجمالي م <تبرع لمدـ ىو  كؿ عمميةالحجـ األقصى في  -
 ممؿ. 11;

 ممؿ. 11>الحجـ األقصى النتزاع الصفائح باالفيرز  -

 ممؿ لكؿ تبرع .  11>المنتزع بطريؽ االفيرز ال يتجاوز  الببلزما حجـ  -

 دقائؽ . 01يجب أف ال تتجاوز المدة القصوى النتزاع الدـ  -

القصوى لمصفائح المنتزعة وسرعة السيراف مدة انتزاع الصفائح باالفيرز مرتبطة بالكمية  -
 دقيقة  . 91وال تتجاوز المدة ساعتيف  أفعمى 

قؿ في دقائؽ عمى األ 01بعد عممية االنتزاع  يجب أف يبقى المتبرع تحت الرعاية لمدة  -
ويقدـ لممتبرع  ،دقيقة عمى األقؿ في حالة التبرع باالفيرز 91أو  حالة التبرع بالدـ الكامؿ

 .1اخفيف لمدة أكبلخبلؿ ىذه ا

 مرحمة التحاليل البيولوجية لمدم والتخزين .:  الفرع الثاني
بعد انتزاع الدـ مف المتبرع وفقا لمشروط السابقة يجب تحميؿ الدـ لمتأكد مف      

 .)ثالثا(  مناسبةليتـ حفظو بعد ذلؾ في ظروؼ  ( ثانيا)  ثـ تحضيره (أوال)سبلمتو
 م أوال : التحميل البيولوجي لمد

ايير واختبارات الكشؼ تتمثؿ التحاليؿ البيولوجية لمدـ المتبرع في مجموعة مف التع     
القرار الوزاري المؤرخ عمييا ولقد نص  ،ستعماؿ مواد الدـا  و السابقة لعممية توزيع اإلجبارية 

 في ممحقو متحاليؿ البيولوجية لمدـ المتبرعالمحدد لقواعد التطبيؽ الجيد ل <??0ماي  :8في 

                                                             
صبلح المستشفيات عمى ا  و الصادر عف وزارة الصحة والسكف  >811جواف  08المؤرخ في  =1نص المنشور الوزاري رقـ  1

تتضمف   أفخذ الدـ عمى وجبة ضرورة لتعديؿ الحجـ الدموي في الجسـ وينبغي أضرورة حصوؿ المتبرعيف لمدـ بعد عممية 
  ىذه الوجبة عمى األقؿ قيوة بالحميب وخبزا وبسكويتا وعصير فواكو .
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مجموعة مف اإلجراءات لضماف تحميؿ سميـ لدـ المتبرع  وترتكز عمى 18والممحؽ  10
 صيا فيما يمي : ميختويمكف 

 الشروط المتعمقة بمكان التحميل البيولوجي ومستمزماتو . - أ

مستمزاماتو عمى مجموعة مف الشروط و التحميؿ البيولوجي  أماكفتتوفر  أفيجب        
 تتمثؿ في :

ذات األماكف المخصص لمنشاطات المخبرية منفصؿ عف مكاف اليجب أف يكوف  -
 النشاطات االنتزاعية .

تبعا لمترتيب المنطقي لمنشاطات  اومرتب ايجب أف يكوف المكاف المخصص لمتحاليؿ مجيز  -
 أو عدوى . ألتفادي أي خط

 يجب فصؿ وحدات التحاليؿ المصمية عف باقي التحاليؿ اإلجبارية . -

 ؽ التحاليؿ كأماكف لمسير .يجب أف ال تستخدـ مناط -

 الشروط المتعمقة بكيفية التحاليل البيولوجية . -ب

القانونية الشروط و قصد ضماف تحميؿ بيولوجي جيد لمدـ يجب احتراـ اإلجراءات       
 التالية:

 وضع الصقات يؤشر عمييا رقـ التبرع عمى أنابيب االنتزاع الموجو لمتحميؿ . -

ـ ° 8حاليؿ بعد تحميؿ فصائؿ الدـ  في درجة حرارة ما بيف +تحفظ العينات قبؿ إجراء الت -
 أياـ . =ـ خبلؿ مدة أدناىا ° <+ و

 القياـ بالتأكد مف فصيمة الدـ . -

 1HI2و 1HI1 اإليدزالقياـ بالتحاليؿ اإلجبارية لمكشؼ عف الجسـ المضاد لفيروس  -
في المادة  عمييا السفميس المنصوصو  Cوااللتياب الكبدي  Bمولد الضد اللتياب الكبدي و 

المتعمؽ بالكشؼ اإلجباري عف مرض  <??0ماي  :8المؤرخ في  مف القرار الوزاري 10
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وفي حالة ما إذا كانت العينة ايجابية أو  ،Cوااللتياب الكبدي  Bوااللتياب الكبد  اإليدز
 . 1مشتبو بيا ترسؿ ليياكؿ مؤىمة لمتأكد منيا

حاالت خاصة طمب الكشؼ عف األجساـ  فيالمشرع عمى عممية التبرع يمكف لمطبيب  -
 المضادة لمرض المبلريا والبروسيموز .

مف خبلؿ البحث عف األجساـ المضادة باستعماؿ  الببلزمايجب دراسة الكريات الحمراء و  -
 الكواشؼ .

 تحضير مشتقات الدم  ثانيا:

لتحضير  المحدد لقواعد التطبيؽ الجيد <??0ماي  :8نص القرار الوزاري المؤرخ في       
عمى المقاييس المتعمقة بالمكاف والتجييزات  ،2ثابتة والمستعممة لمعبلجال غيرمواد الدـ 

 :والممحؽ  19والممحؽ  18والممحؽ  10حؽ والطرؽ المستعممة لتحضير مواد الدـ في المم
 والتي يمكف إجماليا في ما يمي :3مف القرار

 الشروط المتعمقة بمكان التحضير وتجييزاتو -أ
وبعيدة عف كؿ  ،ومصانة مييأةب أف تكوف المخابر المخصصة لتحضير مشتقات الدـ يج -

 ثابتة.الالتي بإمكانيا التأثير عمى نوعية مواد الدـ غير  األخطار

 ثابتة والمستعممة لمعبلج عمى ما يمي :اللتحضير مواد الدـ غير  المييأةاألماكف تتكوف  -

 . مكاف خاص باإلنتاج 

  مكاف خاص بالمراقبة . 

 . أماكف ممحقة 

                                                             
المتعمؽ بالكشؼ اإلجباري عف مرض السيدا وااللتياب  <??0ماي  :8رية المؤرخ في مف القرار الوزا ;1نصت المادة  1

تحدد قائمة  ،) المشتبية(ويجب أن تقوم ىياكل مؤىمة بتأكيد العينات )الموجبة( عمى "  Cوااللتياب الكبدي  Bالكبد 
 "ىاتو اليياكل بموجب قرار وزاري صادر والسكان باقتراح من الوكالة الوطنية لمدم 

"غير واألصح كتابتيا خطأ نحوي بجميع القرارات الوزارية المنظمة لعممية نقؿ الدـ ويعتبر  ""الغير ثابتةوردت عبارة  2
 . المضاؼ ال يكوف إال نكرة ويكتسب مف المضاؼ إليو التعريؼ أو التخصيص ألف الثابتة"

 ،الطرق المستعممة لتحضير مواد الدمو  جييزات،التو "تحدد المقاييس المتعمقة بالمحال، مف القرار  19نصت المادة  3
 .ليذا القرار " 4و 0،0،0المقاييس المتعمقة بحذف مواد الدم الغير مطابقة والنفايات عمى التوالي في المالحق 



 عممية نقل الدم في التشريع الجزائرياإلطار القانوني ل                           :       األولالفصل 

35 
 

 يجب أف تكوف نوعية المعدات مبلئمة لتحضير مواد الدـ . -

 ثابتة.اليجب أف تكوف التجييزات ذات دقة تتماشى مع عممية تحضير مواد الدـ غير  -

 الشروط المتعمقة بتحضير مواد الدم غير الثابتة  - ب

دـ كامؿ المراحؿ  ثابتة الناتجة عف انتزاعاليجب أف تتضمف طرؽ تحضير مواد الدـ غير  -
 –التجميد  –الترشيح لفصؿ الكريات البيضاء  –االلتحاـ –الوزف –الفصؿ  -التالية :) النبد
 تخميط المواد( –الببلزما نزع  –إضافة المحموؿ  –إزالة التجميد 

المعايير العممية في كؿ مرحمة مف مراحؿ التحضير مع االلتزاـ باالستخداـ  احتراـيجب  -
 ات .األمثؿ لمتجييز 

مطابقة والمواد المطابقة اليجب الفصؿ بيف المواد غير  عند االنتياء مف عممية التحضير -
 لممقاييس لتفادي استعماليا .

 يجب عزؿ النفايات الناتجة عف نشاط التحضير والتخمص منيا . -
  ومشتقاتو : تخزين الدم لثاثا

ئص مواد الدـ غير المحدد لخصا <??0ماي  :8نص القرار الوزاري المؤرخ في        
في ممحؽ  س المتعمقة بتخزيف الدـ ومشتقاتوعمى المقايي ثابتة والمستعممة عمى العبلجال

 ، ويمكف إجماليا في ما يمي: 1القرار
 ـ .° <+ وـ ° 8مابيف + تتراوححفظ الدـ الكامؿ في درجة حرارة  -

 ظ .ترتبط مدة استعماؿ الدـ بمكونات المحموؿ المضاد لمتجمط ومحموؿ الحف -

ـ عمى أف ° <+ وـ ° 8مابيف + تتراوححفظ مركز كريات الدـ الحمراء في  درجة حرارة  -
 يوما مف نياية االنتزاع . 80ال تتجاوز مدة الحفظ 

ـ وتتراوح ° :8+ وـ ° <0مابيف + تتراوحيجب حفظ المركز بالصفائح في درجة حرارة  -
 أياـ ابتداء مف نياية االنتزاع . ;و 9مدة الحفظ مابيف 

                                                             
1
 . في ممحق ىذا القرار " ،المستعممة لمعالج غير الثابتةتحدد خصائص  مواد الدم   "مف القرار  18نصت المادة   
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شير ابتداء مف تاريخ  08ـ خبلؿ °91 -في درجة حرارة اقؿ أو تساوي الببلزما تحفظ  -
 االنتزاع .

عطاء الدم لممريض :  الفرع الثالث  مرحمة صرف وا 
تعتبر مرحمة نقؿ الدـ مرحمة خطيرة وقد قيدىا المشرع بمجموعة مف اإلجراءات        

ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في حيث نص  ،االحتياطية التي تسبؽ نقؿ الدـ لممريض
عمى مجموع مف اإلجراءات  غير الثابتةالمحدد لشروط توزيع الدـ ومشتقاتو  <??0

 حترازية التي تتخذ قبؿ نقؿ الدـ وتتمثؿ في ما يمي :اإل
سـ وسف إ ،يحرر طمب مواد الدـ مف طرؼ الطبيب ويشمؿ البيانات التالية :التاريخ -

مضاء الطبيب و سـ واختصاص إ ،مواد المطموبةكمية الو طبيعة  ،المستقبؿ  .ختـ المصمحةو ا 

ال تسمـ مواد الدـ إال لممثؿ طبي أو شبو طبي لممصحة الموجية لمطمب والذي يكوف  -
 :1مرفقا  بالوثائؽ التالية 

 . طمب مواد الدـ 

  تحميميف لفصيمة دـ المريض أو عينة مف الدـ تسمح بتعيير فصيمة الدـ وتحقيؽ اختبارات
 . األمر طابقة إذا استوجب الم

  و أي وثيقة إدارية أخرى تخص المريض .أستشفاء( إبطاقة نقؿ )تذكرة 

ختبار المطابقة طبقا إقبؿ كؿ عممية توزيع لمدـ الكامؿ أو مركز كريات الدـ الحمراء يتـ  -
 لدـ المريض .

 يجب أف تتضمف الوحدات المركزة بالكريات الحمراء البيانات التالية : -

  المقب وتاريخ االزدياد ( . ،المستقبؿ )االسـتعريؼ 

 . تاريخ إجراء المطابقة 

 المطابقة . ذهمدة صحة ى 

                                                             
المحدد لخصائص مواد الدم غٌر الثابتة والمستعملة  8991ماي  42فً ملحق القرار الوزاري المؤرخ فً  علٌها نص 1

 .على العالج على المقاٌٌس المتعلقة بتخزٌن الدم 



 عممية نقل الدم في التشريع الجزائرياإلطار القانوني ل                           :       األولالفصل 

37 
 

لضماف مراقبة فعالة  مسؾ سجؿ لتسيير مواد الدـ يجب عمى الييكؿ المكمؼ بحقف الدـ  -
 في مجاؿ استعماؿ الدـ ومشتقاتو .

مع  ،الدـ وفؽ مقاييس أمنةخارج ىياكؿ حقف  أوداخؿ   غير الثابتةيتـ نقؿ الدـ ومشتقاتو  -
 مراعاة شروط الحفظ والسرعة .

خبلؿ  اكؿ نقؿ الدـ لممريض المبرمجة لويجب أف تحقف مواد الدـ المسحوبة مف ىي -
نصوص عمييا  إلى غاية تحفظ مواد الدـ وفقا لشروط الحفظ المو الساعة الموالية لمسحب 

 .استعماليا 
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 مميات نقل الدم في الجزائرالمبحث الثاني : تنظيم ع
نظرا لما تكتسيو عممية نقؿ الدـ مف أىمية في إنقاذ حياة المرضى عمد المشرع       

بلؿ وضع الجزائري كغيره مف التشريعات في العالـ لتنظيـ عمميات نقؿ الدـ وذلؾ مف خ
اجيات قصد التكفؿ بحتحميمو و جمع الدـ مف المتبرعيف تكفؿ بت ىياكؿ مختصة في نقؿ الدـ

الذي  099-<> األمر وكاف أوؿ تشريع في ىذا المجاؿ بموجب  ،المحتاجيف لو ىالمرض
تنظيـ جديد ليياكؿ نقؿ المشرع حدث أ ;??0( وفي سنة مطمب أولدعـ بقوانيف الصحة ) 

كبر فاعمية ورقابة أ( وقصد ضماف مطمب ثاني)  <01-;?الدـ بموجب المرسـو التنفيذي 
وىو التنظيـ المعموؿ بو إلى  <;8-?1المشرع المرسـو التنفيذي صدر أليياكؿ نقؿ الدـ 

 . (مطمب ثالثغاية اآلف )

 وقوانين الصحة 000-86مر وفقا لألالمطمب األول:  تنظيم عمميات نقل الدم 
إف التنظيـ الساري المفعوؿ والمنظـ لعمميات نقؿ الدـ في الجزائر في الفترة التي        

مستعمرة  تبحكـ أف الجزائر كان 8;?0جويمية 80انوف الفرنسي سبقت االستقبلؿ ىو الق
ىو جمعية منشأة طبقا و قد أنشأ في ظؿ ىذا القانوف المركز الجزائري لنقؿ الدـ و  ةفرنسي

نو أحيث  ،متد العمؿ بيذا القانوف إلى فترة ما بعد االستقبلؿإولقد  ،الفرنسي 18?0لقانوف 
القوانيف المنظمة لمختمؼ القطاعات و النظـ  ليا وضع جميع يتسفستقبلؿ لـ عقب اإل

أيف وضع أوؿ تشريع جزائري في مجاؿ نقؿ الدـ  <>?0إلى غاية سنة   1النشاطاتو 
قد و  ،(فرع أول)2بمؤسساتو و المتعمؽ بالتنظيـ العاـ لنقؿ الدـ  099-<> األمرمتمثؿ في الو 

 اكف ىذا التشريع كاف ناقصل ،تناوؿ ىذا التشريع تنظيـ ىياكؿ حقف الدـ عبر التراب الوطني
مف حيث بعض األحكاـ المتعمقة بنقؿ الدـ فتدارؾ المشرع ذلؾ مف خبلؿ إدراج بعض المواد 

                                                             
 =;0- 8>رقـ إلى فترة ما بعد االستقبلؿ بمقتضى األمر القوانيف المعموؿ بيا أثناء االستعمار تـ تمديد سرياف مفعوؿ  1

 باستثناء ما يمس منيا بالسيادة الوطنية . 8>?0/ 08/ 90المؤرخ في 
المتعمؽ بالتنظيـ العاـ لنقؿ الدـ وبمؤسسات  <>?0ماي  09ىػ الموافؽ لػ<<09صفر  ;0المؤرخ في  099-<>األمر  2 
 . <>?0 لسنة 0;ج ر عدد  ،نقمو
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حماية الصحة  ;1-;<الممغى بموجب قانوف 1المتضمف قانوف الصحة  ?=->= األمرب
 . ( فرع ثاني)  2وترقيتيا

 000 -86 وفقا لألمرتنظيم عمميات نقل الدم :  الفرع األول
المتعمؽ بالتنظيـ العاـ  099-<> األمر مف  المادة األولى في فقرتيا األولى نصت      

تتكون منظمة نقل الدم من شبكة مصالح ومراكز موزعة "  أنو عمىبمؤسساتو و لنقؿ الدـ 
بحث في خواص الدم عبر التراب الوطني تضاف إلييا المصالح المختصة بال

ىو و ( البالزماتجزئة و تجفيف و المركز الوطني لنقل الدم ) سـايطمؽ عمييا و  "()اليياتولوجيا
ة االستقبلؿ المالي تحت وصايو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية 

 . )ثانيا(( مشكؿ مف مجموعة ىياكؿ تابعة لو أوال) 3الوزير المكمؼ بالصحة العمومية
 البالزما تجزئة و يف تجفو أوال : اختصاصات المركز الوطني لنقل الدم 

صاصات المركز الوطني لنقؿ الدـ اخت 099-<> األمرمف  19لقد نظمت المادة       
 في ما يمي: تجمؿوالتي  الببلزما تجزئة و تجفيؼ و 
التشجيع عمى التبرع بالدـ وذلؾ مف خبلؿ الدعاية التربوية المنظمة لصالح التبرع  -

 االختياري والتطوعي بالدـ .

  .ة طبية لممتبرعيف بالدـ بواسطة الفحوصات السريرية والبيولوجية البلزمةالقياـ بمراقب -

 القياـ بعمميات اخذ الدـ . -

 . ووتوفير ظروؼ مبلئمة لتخزين ،تكويف مستودعات لمدـ ومشتقاتو -

 تنظيـ مصمحة استعجاؿ لنقؿ الدـ . -

 تو .بالدـ الحديث أو بمشتقا اـالتابعيف لمقطاعيف الخاص والعتزويد المنتفعيف  -

                                                             
1
ج ر عدد  ،المتضمف قانوف الصحة العمومية >=?0 أكتوبر 89الموافؽ لػ >?09شواؿ  ?8المؤرخ في  ?=->=األمر   

 . >=?0 لسنة 010
2
 المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا، ;<?0فيفري  >0الموافؽ لػ ;0:1 األولىجمادى  >8المؤرخ في  ;1-;<األمر   

 . ;<?0 لسنة <1ج ر عدد ، المعدؿ والمتمـ
 بمؤسساتو.و لنقؿ الدـ  المتعمؽ بالتنظيـ العاـ 099-<>مف األمر  =نصت عمييا المادة  3
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 السائؿ ( والكريات الحمراء. الببلزما تحضير الدـ المحفوظ والسائؿ الدموي )  -

 تجزئتو .و  الببلزما القياـ بتجفيؼ  -

تحسيف تقنيات الدـ وكذا أساليب تحضير المنتجات المشتقة مف الدـ وتعريؼ مختمؼ  -
 فئات األطباء بيذه التقنيات واألساليب .

 نقؿ الدـ. ألخذالمخصصة  ،مف المواد المولدة لمحرارةإعداد األدوات المعقمة والخالصة  -

 تحضير أمصاؿ تجريبية مخصصة لتحديد زمر الدموية . -

 القياـ بتعميـ تقنيات الدـ . -

القياـ بجميع التحاليؿ المطموبة مف طرؼ المؤسسات العمومية والزبائف الخاصيف وذلؾ  -
 .1بمقابؿ

عمى بمؤسساتو و ـ العاـ لنقؿ الدـ المتعمؽ بالتنظي 099-<>مف  ;كما نصت المادة   
أف الفحوصات البيولوجية المتعمقة بنقؿ الدـ مف اختصاص مصالح المركز الوطني لنقؿ الدـ 

 . الببلزما تجزئة و تجفيؼ و 
والتي  الببلزما تجزئة و تجفيؼ و ختصاصات المركز الوطني لنقؿ الدـ إ والمبلحظ أف  

ما يحكـ كؿ و تطرؽ إلى مراحؿ  نقؿ الدـ  لـ تإذ  ،نص عمييا المشرع كانت غير دقيقة
ولـ تتطرؽ إلى  ،ة مف إجراءات وقيود لضماف نقؿ دـ سميـ وبعيد عف كؿ المخاطرممرح

كما لـ تكيؼ طبيعة العبلقة  ،المبادئ العامة التي تحكـ عممية نقؿ الدـ مثؿ السرية والمجانية
باإلضافة إلى  ،يا والعامةالتي تربطيا سواء بالمتبرعيف والمؤسسات الصحية الخاصة من

المراكز في مواجية كؿ مف المتبرع والمتمقي لمدـ عف األضرار التي تمحقيـ مسؤولية إغفاليا 
مف طرؼ المركز الوطني لنقؿ  حتكار عمميات نقؿ الدـإكما يبلحظ  ،مف جراء ىذه العممية

طرؼ المستشفيات أو  حتكاره أيضا لمتحاليؿ المتعمقة بالدـ المطموبة مفإباإلضافة إلى  الدـ
 المرضى وىذا عائد لطبيعة النيج االشتراكي الذي تبنتو الجزائر في ىذه الفترة .

 
                                                             

1
 . بمؤسساتوو المتعمؽ بالتنظيـ العاـ لنقؿ الدـ  099-<> مف األمر :المادة   
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  البالزما تجزئة و تجفيف و ثانيا : اليياكل المشكمة لممركز الوطني لنقل الدم 
 : 1مف المصالح التالية الببلزما تجزئة و تجفيؼ و المركز الوطني لنقؿ الدـ  يتكوف      

 مركز الوطني أ: ال 
يتكفؿ المركز الوطني بالتنظيـ العاـ لنقؿ الدـ في مجموع التراب الوطني كما أسندت        

 ومقره في الجزائر العاصمة . ،المراكزو لو ميمة التنسيؽ بيف المصالح الجيوية والعمالية 
   ب : المصالح العمالية

 تسير المصالح العمالية عمى ما يمي :       
 عاية التربوية لصالح التبرع بالدـ.تنظيـ الد  -

 مسؾ مجموعة بطائؽ واىبي الدـ التابعيف لمعمالة .  -

 الكريات المعمقة في السوائؿ .و السائؿ الدموي المجمد و تحضير الدـ المحفوظ   -

مشتقاتو المذاف تستمميما مف المصالح المتخصصة و المجفؼ  الببلزمااالعتناء بمستودع  -
  .في ىذه الصناعات

 جات الدموية لممنتفعيف العمومييفتسميـ المنتو مصمحة االستعجاؿ لنقؿ الدـ تنظيـ  -
 الخواص.و 

 . مراقبة عمؿ الفروع التابعة ليا الموجودة عمى مستوى مراكز نقؿ الدـ -

  ج : المصالح الجيوية

االختصاصات المذكورة بالنسبة لممصالح  تختص المصالح الجيوية عبلوة عمى       
 صناعة األمصاؿ. و اد أدوات نقؿ الدـ العمالية عمى إعد

 د : مراكز نقل الدم 

تحديد و حفظو توزيعو  عمى مراكز الدـ عمى جمع الدـ اختصاصاتتقتصر       
كذا إجراء الفحوص المتعمقة ببحث األمصاؿ ويوجد و المجموعات الدموية ػ فصائؿ الدـ ػ 

 مشتقات الدـ.و  الببلزما مستودعات تابعة لممصالح العمالية تتولى تنظيـ  ابيذه المراكز فروع
                                                             

1
 .بمؤسساتوو المتعمؽ بالتنظيـ العاـ لنقؿ الدـ  099-<>مف األمر  >1 نصت عمييا المادة  
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المراكز المذكورة سابقا ىي وحدىا المؤىمة و كما تجدر اإلشارة  إلى أف  ىذه المصالح       
تسميـ المنتجات إلى و الببلزما تجزئة و تجفيؼ و لمقياـ بجميع العمميات المتعمقة بنقؿ الدـ 

إال  صمحة مف مصالح نقؿ الدـموال يمكف إنشاء أو نقؿ أو توسيع أو إلغاء كؿ  ،نتفعيفالم
بموجب قرار صادر عف وزير الصحة العمومية بناء عمى اقتراح مف المركز الوطني لنقؿ 

 .1وذلؾ بعد استشارة المجنة الوطنية االستشارية  الببلزماالدـ وتجفيؼ وتجزئة 
ية عمى إنشاء المجنة الوطن 099-<>األمرالمراكز نص و باإلضافة إلى ىذه المصالح       

العمالية بحيث أوكؿ إلى ىذه المجاف ميمة إصدار و المجاف االستشارية الجيوية و االستشارية 
  مصمو الحيويو تجييز مصالح نقؿ الدـ البشري و أرائيا فيما يخص المسائؿ المتعمقة بتييئة 

 إلىباإلضافة لة ليا عبلقة بنشاط نقؿ الدـ أبشكؿ عاـ كؿ مسو  (توزيعوو حفظو  ،تحضيره)
ذلؾ عف طريؽ إعداد تقرير بيذا الخصوص و مراكز الدـ و تسيير مصالح و لرقابة ميمة ا

ي في تشكيؿ ىذه المجاف تمثيؿ كؿ ع  وقد رُ  ،يئة الوصية كؿ ستة أشيرتقديمو إلى اليو 
مدراء مراكز الدـ و األطراؼ التي ليا عبلقة بعمميات نقؿ الدـ مف ممثمي مختمؼ الوزارات 

 مؼ التخصصات.باإلضافة إلى األطباء مف مخت
 الفرع الثاني:  تنظيم عمميات نقل الدم في قوانين الصحة

إلى إضافة أو تعديؿ المنظـ لعمميات نقؿ الدـ إلى أي  099-<>األمر لـ يخضع        
حيث تدارؾ المشرع بعض النقائص بالرغـ  ،?=->=غاية صدور قانوف الصحة العمومية 

 :;9تتجاوز ثبلثة مواد حيث نص في المادة مف كوف المواد التي نصت عمى نقؿ الدـ لـ
ألوؿ مرة نص عمى مجانية و عمى قصر استعماؿ الدـ البشري لؤلغراض العبلجية المحضة 

تحدد شروط منو عمى أنو"  >;9كما نصت المادة  ،;;9نقمو في المادة و التبرع بالدـ 
ت بموجب قرار جميع األحكام المتعمقة بيذه المنتجاو حفظ منتجات الدم البشري و تحضير 

 ;1-;<)ؽ.ح.ص.ت(لكف لـ يصدر أي قرار في ىذا الشأف إلى غاية صدور  "وزاري الحق
قتصر بدوره ا  و الذي أتى ببعض القواعد المنظمة لمتبرع بالدـ   ;<?0فيفري  >0الصادر في 

                                                             
1
 .بمؤسساتوو المتعمؽ بالتنظيـ العاـ لنقؿ الدـ  099-<> األمر مف ?المادة   
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الوحدات الصحية و عمى احتكار مراكز الدـ  <;0فنصت المادة  ،عمى ثبلثة مواد
باإلضافة إلى  ،عمميات تحضير مصؿ الدـو مع الدـ مف المتبرعيف المتخصصة لعمميات ج

 ،تحميؿ مصؿ الدـو تحصيف المتبرعيف و ضرورة اإلشراؼ الطبي عمى كؿ مراحؿ جمع الدـ 
كما نصت عمى تحريـ جمع الدـ مف القصر أو الراشديف المحروميف مف قدرة التمييز أو 

تسجيؿ فصيمة الدـ ببطاقة التعريؼ نصت عمى وجوب  ?;0أما المادة  ،ألغراض استغبللو
عمى أف تحديد كيفية تحديد فصيمة 1>0وفي نفس السياؽ نصت المادة  ،أو رخصة السياقة

 الدـ وتسجيميا يكوف عف طريؽ التنظيـ .

بأي جديد فيما يخص  يالـ يأت ;<?0و >=?0ي الصحة لسنة والمبلحظ أف قانون      
ة عمى نشاطيا سواء في مواجية المتمقي أو عمى مراكز الدـ عف األضرار الناجم مسؤولية

مراكز نقؿ الدـ  مسؤولية األقؿ في مواجية المتبرع عكس قانوف الصحة الفرنسي الذي جعؿ 
 موضوعية تجاه المتبرع بالدـ . مسؤولية 

مف جية أخرى لـ يتضمف قانوني الصحة أي  جديد يذكر فيما يخص التنظيـ الييكمي      
الذي ال و  099-<> األمر بحيث بقيت خاضعة لمتنظيـ الذي جاء بو  ،لمراكز نقؿ الدـ

تقنيات جديدة في و ظيور أساليب و يستوعب المستجدات الجديدة المتعمقة بالزيادة السكانية 
ىذا النقص تـ تداركو  ،اإليدزمجاؿ نقؿ الدـ خاصة في بداية الثمانينات بعد ظيور مرض 

 0??0سبتمبر  =1المؤرخ في  881الوزاري رقـ  صدر القرار المشرع نسبيا حيث مف قبؿ
السيفميس في التبرع و  اإليدزو الكبد  اللتيابالمتضمف إجبارية الكشؼ عف الفيروس المسبب 

لـ يحدد نوع الجانب األوؿ  :القرار الذي جاء مبيما مف جانبيفوىو  ،األعضاءفي الدـ و 
 نو بالتطبيؽأحيث  ،كشؼ عنوالكبدي التي تكوف مراكز الدـ ممزمة بال االلتيابفيروس 

ىو و الحرفي لمقرار تكوف مراكز الدـ ممزمة بالكشؼ عف كؿ الفيروسات الكبد المعروفة آنذاؾ 
فكؿ الدوؿ آنذاؾ تمـز المراكز بالكشؼ عف  ذي لـ يقصده المشرع بالقرار قطعاالاألمر 

القرار الوزاري فيما يخص الجانب الثاني فإصدار  أما ،( دوف غيرىماC)و( Bفيروس الكبد )
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أما فيروس  9<?0انتشر سنة لفيروس المسبب لمسيدا متأخر كثيرا بالنظر إلى أف ا 881رقـ 
 . ?<?0( سنة Cالكبد ) االلتياب

 016 -59المرسوم التنفيذي بالمطمب الثاني  : تنظيم عمميات نقل الدم 
ة الناجمة عف تساع نسبة نمو السكاف وظيور الكثير مف المخاطر الجديدنظرا إل       

وظيور  الفتاكة المتنقمة عبر الدـاألمراض عمميات نقؿ الدـ في ظؿ انتشار الكثير مف 
ضطر المشرع الجزائري إلى إصدار قوانيف جديدة لتنظيـ عممية نقؿ الدـ إ ،تقنيات مطورة

وكاف ذلؾ  ،وىذا في ظؿ الفراغ الكبير في التنظيـ الذي يحكـ ىياكمو المختصة بنقؿ الدـ
<01-;?بإصدار المرسـو التنفيذي رقـ  ;??0 سنة

لة الوطنية لمدـ المتضمف إنشاء الوكا 1
(، والذي اتبع  بمجموعة كبيرة مف القرارات الوزارية التي تناولت أولفرع )  وتنظيميا وعمميا

 ?1كما صدر القرار الوزاري المؤرخ في  ،2جوانب كثيرة لـ تخضع ألي تنظيـ مف قبؿ
 ( .فرع ثاني)  3نظـ ىياكؿ حقف الدـ واختصاصيا الذي  <??0نوفمبر 

 الفرع األول : تنظيم وصالحيات الوكالة الوطنية لمدم
تقنية تتمتع و الوكالة الوطنية لمدـ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وجية عممية       

ويعتبر إنشاء  ،5موضوعة تحت وصاية وزير الصحة4االستقبلؿ الماليو بالشخصية المعنوية 
                                                             

المتضمف إنشاء الوكالة ;??0أفريؿ  ?1الموافؽ لػ  ;0:0ذو القعدة  ?1المؤرخ في  <01-;?سـو التنفيذي رقـ المر  1
 . ;??0 لسنة 80ج ر عدد  ،تنظيميا وعممياو الوطنية لمدـ 

ام حكأ" تمغى االحكام المخالفة ليذا المرسوم ال سيما عمى أنو  <01-;?المرسـو التنفيذي رقـ   مف ;9نصت المادة  2 
مر وىذا يتعارض غى األأل" والمبلحظ أف المرسـو التنفيذي عاله أوالمذكور  0586مايو  00المؤرخ في  000-86االمر 
   يػػػػػػػػػػالمؤرخ ف ر"األم"مكرر مف قانوف المالية  >ر دستوري لكونو بموجب المادة ػػػػػػػػػػػػػػػػػب، لكف ذلؾ يعت توازي األشكالوقاعدة 

ختبلفيا بموجب عمؿ لو قوة التشريع )األمر الصادر عف رئيس إف يتـ إنشاء المرافؽ العامة عمى كا  ;>?90-08-0
مف الدستور في مجاؿ  088مف المادة  ?8بموجب الفقرة  أصبح البرلماف يشرع >??0مجمس الثورة( لكف بصدور دستور 

 مف اختصاص التنظيـ -أصبل–الوطنية يبقى  وبناء عميو فإف إنشاء المرافؽ العامة دوف انشائيا فئات المؤسسات إنشاء

 . بموجب إصدار مراسيـ رئاسية أو تنفيدية ما عدا مجاؿ فئات المؤسسات

المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف وتنظيميا وتحديد  >811فيفري  ;0المؤرخ في  <?0لغي بموجب القرار الوزاري رقـ أ 3
 صبلحياتيا .

 تنظيميا وعممياو المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمدـ  <01-;?المادة األولى مف المرسـو التنفيذي رقـ  4
 تنظيميا وعمميا .و المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمدـ  <01-;?مف المرسـو التنفيذي رقـ  8المادة  5
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 بياالييئة خطوة كبيرة في مجاؿ حقف الدـ في الجزائر بالنظر إلى المياـ المكمفة  ىذه
المتمثمة في ما و مف المرسـو  :التي نصت عمييا المادة ألىداؼ التي تصبوا إلى تحقيقيا و او 

 يمي:
 متابعة ظروؼ تنفيذىا.و قتراح سياسة الدـ ا  و إعداد  -

 . تنظيـ حقف الدـ -

تنسيؽ أنشطتيا و كذا تحديد و  ،اسي لميياكؿ المكمفة بحقف الدـاقتراح القانوف األسو إعداد  -
 شروط استغبلليا.و 

إعداد واقتراح قواعد التطبيؽ الجيد في مجاؿ ممارسة نشاط حقف الدـ والمقاييس في مجاؿ  -
 مراقبة الدـ ومشتقاتو .

 ستعماؿ واقتراحوالتجييزات والتقنيات الممكنة اإلإعداد مدونة الكواشؼ والمستيمكات  -
 تعريفات البيع .

 جمع المعمومات المتعمقة بمجاؿ الدـ ومشتقاتو لتقييميا . -

 مسؾ بطاقات وطنية لممتبرعيف بالدـ . -

 البيوتقنيات وصنع الكواشؼ المستعممة.و القياـ بأنشطة التجزئة  -

الييئات المعنوية ال سيما فيما و تصاؿ مع اليياكؿ التكويف في مجاؿ حقف الدـ باإلو  البحث -
 برامجو وتنسيؽ نشاط البحث .و نماط التكويف يتعمؽ بأ

 تقديـ الخدمات والتسييبلت التي ليا عبلقة بمياميا . -

 الدولية في مجاؿ اختصاصيا.و تمثيؿ الجزائر في الييئات الوطنية  -

وقصد ضماف أداء الوكالة  ،1ارة يسيره مدير عاـيشرؼ عمى ىذه الوكالة مجمس إدو       
نشودة منيا عمى أكمؿ وجو زود مجمس اإلدارة بمجمس عممي تحقيؽ األىداؼ المو لمياميا 

أطباء مف مختمؼ التخصصات بوصفيـ مستعمميف لمدـ و يتشكؿ مف مختصيف في حقف الدـ 

                                                             
( مؤرخ لماليةالصحة والسكاف، ووزارة ا حدد التنظيـ الداخمي لموكالة الوطنية لمدـ بموجب القرار الوزاري المشترؾ ) وزارة 1

 . <??0سبتمبر  =0الصادرة بتاريخ  ?;ج ر عدد  ،<??0أوت  <0في 
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ممثؿ عف المخبر و ممثؿ عف معيد باستور و باإلضافة إلى ممثؿ عف المعيد الوطني لمصحة 
الوطنية لتطوير البحث في الصحة  ممثؿ عف الوكالةو الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدالنية 
تقديـ اقتراحاتو في كؿ و ويتمثؿ دوره في إبداء رأيو  1باإلضافة إلى المدير العاـ لموكالة 

كذا تقديـ و  ،التقني التي ليا عبلقة بمياـ الوكالةو المسائؿ ذات الطابع العممي الطبي 
المخطط التنظيمي و سيما فيما يتعمؽ بترقية التبرع ال توصيات بشأف سياسة حقف الدـ

 .2التكويف في ميداف حقف الدـ و البحث و  الوظيفي لحقف الدـو 
وضع تنظيـ شامؿ لنشاط نقؿ الدـ و في إعداد  ولقد كاف لموكالة الوطنية لمدـ دورا فعاال    

حيث ساىمت في الكثير مف االقتراحات التي دعمت تنظيـ ىياكؿ نقؿ الدـ حيث صدرت 
المبحث ذكرناىا في القرارات الوزارية مست جوانب متعددة  والتي في ىذا المجاؿ الكثير مف 

 السابؽ .
 الفرع الثاني: تنظيم وصالحيات ىياكل نقل الدم

القديـ لـ يستوعب أعداد المتبرعيف مف  لتنظيـ الييكمي لمؤسسات نقؿ الدـنظرا لكوف ا    
مف طرؼ  مشتقاتو خاصةو جية ومف جية أخرى لـ يستوعب الطمب المتزايد لمدـ 

 <??0نوفمبر  ?1صدر بيذا الخصوص القرار الوزاري المؤرخ في  ،المستشفيات العامة
بنوؾ و الذي أحدث مراكز ووحدات و صبلحيتيا و المتعمؽ بتسوية ىياكؿ حقف الدـ إنشاؤىا 

لكف ىذه اليياكؿ  ،<??0وذلؾ سنة  ىيكبل بيف مركز ووحدة <;0عددىا  حيث أصبح ،الدـ
ا لتزايد نمو السكاف الذي شيدتو الجزائر في ظؿ استقرار األوضاع  لـ مع مرور الوقت ونظر 

 <?0بالتالي تـ إصدار القرار الوزاري رقـ  ،الطمبات المتزايدة لمدـو تستوعب حجـ المتبرعيف 
 الدـ وتنظيميا وتحديد صبلحياتيا المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف >811فيفري  ;0المؤرخ في 

السابؽ، حيث قدـ تعريؼ ليياكؿ حقف الدـ بكونيا اليياكؿ والذي ألغى القرار الوزاري 
المختصة المنظمة عمى شكؿ شبكة متخصصة في كؿ ما يتعمؽ بنشاط نقؿ الدـ والذي 

                                                             
 تنظيميا وعمميا .و المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمدـ  <01-;? التنفيذيمف المرسـو  ;8المادة  1
 . مياتنظيميا وعمو المتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمدـ  <01-;? التنفيذي مف المرسـو 89و 88المادتيف  2
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تحميؿ  باإلضافة إلى غير الثابتةتحضير مواد الدـ و  تجنيد المتبرعيف بالدـ وجمع الدـيشمؿ 
قسـ ىياكؿ حقف الدـ إلى و  ، 1 غير الثابتةـ حفظ وتوزيع الدـ ومواد الدو ومراقبة تبرعات الدـ 

وىي  ،وحدات حقف الدـ وبنوؾ نقؿ الدـو مراكز حقف الدـ و مراكز والئية لحقف الدـ  :أربع 
تابعة لمقطاعات الصحية والمراكز االستشفائية الجامعية والمؤسسات الجامعية والمؤسسات 

مارس المراكز الوالئية مياميا حيث ت ،2االستشفائية المتخصصة والمؤسسات االستشفائية 
عمى مستوى كؿ الوالية بينما تمارس مراكز حقف الدـ مياميا عمى مستوى مؤسسات الصحة 
وىذا لفائدة وحدات حقف الدـ وبنوؾ الدـ التي تغطييا في مجاؿ التحميؿ والمراقبة البيولوجية 

ال و بذمة مالية مستقمة  وبالتالي فيي ال تتمتع ،لتبرعات الدـ وتوزيع مواد الدـ غير ثابتة
وقد اعتمد في توزيعيا  عمى عدة  ،>811سنة  1<0بالشخصية االعتبارية وقد بمغ عددىا 

 .الكثافة السكانية  اعتبارات خاصة منيا معيار
والتي نتطرؽ إلييا في ما  حداصاصات كؿ ىيكؿ مف اليياكؿ عمى كما تناوؿ القرار اخت 

 يمي :
 الدم أوال : المركز الوالئي لحقن 

المتضمف  >811فيفري  ;0المؤرخ في  <?0الوزاري رقـ  مف القرار <نصت المادة        
عمى صبلحيات المركز الوالئي لحقف  إنشاء ىياكؿ حقف الدـ وتنظيميا وتحديد صبلحياتيا

 في ما يمي:  تنحصرالدـ  والتي 
 برع بالدـ .وضع  حيز التطبيؽ األعماؿ المتعمقة بترقية التو المشاركة في إعداد  -

 تنظيـ جمع الدـ  وتجنيد المتبرعيف بالدـ. -

خضاعيـ لبلستجوابات والفحوص الطبية البلزمة. -  ضماف إعبلـ المتبرعيف بالدـ وا 

 القياـ بنزع الدـ الكامؿ وعف طريؽ " االفيريز ". -

                                                             
المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف الدـ وتنظيميا وتحديد  >811فيفري  ;0المؤرخ في  <?0رقـ مف القرار الوزاري  9المادة  1

 .صبلحياتيا
 .  <?0رقـ  مف القرار الوزاري 8المادة  2
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 . غير الثابتةمراقبة وتحضير مواد الدـ  -

 ميف الدـ وفصائؿ الدـ النادرة .أإنشاء مخازف لت -

 مبية طمبات األطباء العامميف عمى مستوى مؤسسة اإللحاؽ فيما يخص مواد الدـ .ت -

 المساىمة في جمع كؿ المعمومات المتعمقة بالعوارض والحوادث الناتجة عف حقف الدـ . -

 إرساؿ تقرير سداسي عف مجمؿ نشاطات حقف الدـ بالوالية إلى الوكالة الوطنية لمدـ . -

الموجية لمتجزئة  الببلزماية لمدـ يمكف القياـ بتحضير بعد اعتماد مف الوكالة الوطن -
 كواشؼ لفائدة التحاليؿ الخاصة بمراقبة فصائؿ الدـ .و وتحضير أمصاؿ تجريبية 

عمى وجوب قياـ المركز الوالئي لحقف الدـ لفائدة ىياكؿ السابؽ القرار الوزاري نفس  كما نص
 :1ي حقف الدـ األخرى الموجودة بنفس الوالية عمى ما يم

 المشاركة في تقييـ احتياجات الدـ . -

 القياـ بالمراقبة البيولوجية لمتبرعات الواردة مف بنوؾ الدـ . -

 وحدات نقؿ الدـ .و مراقبة عمميات الكشؼ المصمية المشتبو بيا والواردة مف  -

عبلـ العامميف في مجاؿ حقف الدـ . -  المساىمة في تكويف وا 

 . غير الثابتةالقياـ بمراقبة النوعية لمواد الدـ  -

والمحولة المأخوذة مف تبرعات الدـ الواردة مف اليياكؿ  غير الثابتةتحضير مواد الدـ  -
 األخرى الموجودة بنفس الوالية .

 المساىمة في وضع نظاـ لضماف النوعية . -

 ثانيا: مركز حقن الدم 
لمتضمف ا >811فيفري  ;0المؤرخ في  <?0الوزاري رقـ مف القرار  01نصت المادة        

عمى صبلحيات مركز حقف الدـ  والتي إنشاء ىياكؿ حقف الدـ وتنظيميا وتحديد صبلحياتيا 
 مي:ي في ما تجمؿ

                                                             
ظيميا وتحديد المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف الدـ وتن 2006فيفري  15المؤرخ في  191رقـ مف القرار الوزاري  9المادة  1

 صبلحياتيا.
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 تنظيـ جمع الدـ  وتجنيد المتبرعيف بالدـ. -

خضاعيـ لبلستجوابات والفحوص الطبية البلزمة. -  ضماف إعبلـ المتبرعيف بالدـ وا 

 القياـ بنزع الدـ الكامؿ . -

 . غير الثابتةواد الدـ مراقبة وتحضير م -

 ميف الدـ وفصائؿ الدـ النادرة .أإنشاء مخازف لت -

 تمبية طمبات األطباء العامميف عمى مستوى مؤسسة اإللحاؽ فيما يخص مواد الدـ. -

 القياـ بالتحاليؿ الخاصة بمراقبة فصائؿ عند الشخص المستقبؿ لمدـ. -

 ضماف خدمة المناوبة وتوفير نظاـ ضماف النوعية. -

 مة في جمع كؿ المعمومات المتعمقة بالعوارض والحوادث الناتجة عف حقف الدـ.المساى -

 إرساؿ تقرير ثبلثي عف مجمؿ نشاطات حقف الدـ إلى المراكز الوالئية لحقف الدـ. -

 زع الدـ عف طريؽ االفيريز وتحضيرنببعد اعتماد مف الوكالة الوطنية لمدـ يمكف القياـ   -
 الموجية لمتجزئة . الببلزما

القرار الوزاري عمى إمكانية قياـ المركز الوالئي لحقف الدـ لفائدة ىياكؿ حقف  كما نص      
الدـ التابعة لممؤسسات الصحية التي يغطييا في مجاؿ المراقبة البيولوجية لمتبرعات عمى ما 

 : 1يمي

 المشاركة في تقييـ احتياجات الدـ . -

 مف بنوؾ الدـ .القياـ بالمراقبة البيولوجية لمتبرعات الواردة  -

 إعادة مراقبة عمميات الكشؼ المصمية المشتبو بيا والواردة مف وحدات نقؿ الدـ . -

والمحولة المأخوذة مف تبرعات الدـ الواردة مف ىياكؿ  حقف  غير الثابتةتحضير مواد الدـ  -
 الدـ التابعة لممؤسسات الصحية التي يغطييا المركز.

 توزيع مواد الدـ غير ثابتة . -

                                                             
1
المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف الدـ وتنظيميا وتحديد  2006فيفري  15المؤرخ في  191رقـ مف القرار الوزاري  11المادة  

 صبلحياتيا.
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 المعمومات الخاصة بالدـ ومشتقاتو .تجميع  -
 ثالثا  : وحدة حقن الدم  

 :1في مالي تنحصرعمى صبلحيات وحدة حقف الدـ  والتي السابؽ نصت القرار       
 تنظيـ جمع الدـ  وتجنيد المتبرعيف بالدـ. -

 مسؾ بطاقية محينة خاصة بالمتبرعيف بالدـ . -

خضاعيـ لبلستجو  -  ابات والفحوص الطبية البلزمة.ضماف إعبلـ المتبرعيف بالدـ وا 

 ضماف القياـ بنزع الدـ الكامؿ . -

 القياـ بالمراقبة البيولوجية لتبرعات الدـ . -

 ميف الدـ.أإنشاء مخازف لت -

 تمبية طمبات األطباء العامميف عمى مستوى مؤسسة اإللحاؽ فيما يخص مواد الدـ . -

 تقبؿ لمدـ .فصائؿ عند الشخص المسالالقياـ بالتحاليؿ الخاصة بمراقبة  -

 ضماف خدمة المناوبة. -

تقديـ كؿ المعمومات المتعمقة بالعوارض والحوادث الناتجة عف حقف الدـ المراكز الوالئية  -
 .إلى مركز حقف الدـ التابعة لولحقف الدـ أو 

إرساؿ تقرير ثبلثي عف مجمؿ نشاطات حقف الدـ إلى المراكز الوالئية لحقف الدـ أو إلى  -
 بعة لو  .مركز حقف الدـ التا

 رابعا: بنك الدم   
تجمؿ عمى صبلحيات بنؾ الدـ  والتي  <?0رقـ  الوزاري مف القرار 09نصت المادة       

 في مالي:
 تنظيـ جمع الدـ  وتجنيد المتبرعيف بالدـ. -

 

                                                             
المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف الدـ وتنظيميا وتحديد  2006فيفري  15المؤرخ في  191رقـ مف القرار الوزاري  12المادة  1

 اتيا.صبلحي
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 مسؾ بطاقية محينة خاصة بالمتبرعيف بالدـ . -

خضاعيـ لبلستجوابات والفحوص ا -  لطبية البلزمة.ضماف إعبلـ المتبرعيف بالدـ وا 

 القياـ بنزع الدـ الكامؿ . -

 ميف الدـ.أإنشاء مخازف لت -

 تمبية طمبات األطباء العامميف عمى مستوى مؤسسة اإللحاؽ فيما يخص مواد الدـ . -

 القياـ بالتحاليؿ الخاصة بمراقبة فصائؿ عند الشخص المستقبؿ لمدـ . -

ة عف حقف الدـ المراكز الوالئية تقديـ كؿ المعمومات المتعمقة بالعوارض والحوادث الناتج -
 لحقف الدـ أو إلى مركز حقف الدـ التابع لو.

إرساؿ تقرير ثبلثي عف مجمؿ نشاطات حقف الدـ إلى المراكز الوالئي لحقف الدـ أو إلى  -
 .1مركز حقف الدـ التابعة لو

عتبر كأي المبلحظ أف جؿ ىذه اليياكؿ غير تابعة لموكالة الوطنية لنقؿ الدـ  فيي تو         
في تطوير منظومة نقؿ  اكبير  اىذا ما شكؿ عائق ة مف المصالح التابعة لممستشفياتمصمح

خاصة في غياب التنسيؽ فيما بينيا عمى مستوى الوطف  ،الدـ في الجزائر في ىذه الفترة
ف ألكونيا تمارس صبلحيتيا بعيد عمف كؿ رقابة مف طرؼ الوكالة الوطنية لمدـ خاصة و 

 ـ مف المجاالت الحديثة والتي  تحتوي مخاطر جمة .مجاؿ نقؿ الد
والمبلحظ أيضا أف  ىذه النصوص  المنظمة لعممية نقؿ الدـ بالرغـ مف أىميتيا إال        

أنيا جاءت في شكؿ قرارات وزارية وكاف مف المفروض  صدورىا في شكؿ تشريع عاـ مثؿ 
كثر وبإمكاف الجميع االطبلع مصداقية أو حتى تكوف ليا فاعمية  <>?0ذلؾ الصادر سنة 

 عميو فيي حكر عمى اليياكؿ .
في  سواءمراكز نقؿ الدـ  مسؤوليةعدـ تطرؽ ىذه القرارات السابقة لكما لوحظ أيضا         

القديـ باستثناء ما  099-<>المتمقوف لو مثميا مثؿ القانوف   أومواجية المتبرعيف بالدـ 
                                                             

المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف الدـ وتنظيميا وتحديد  2006فيفري  15المؤرخ في  191رقـ مف القرار الوزاري  13المادة  1
 صبلحياتيا.
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مكوناتو  التي و متعمؽ بالقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ مف القرار الوزاري ال 8ذكرتو المادة 
 كاؼ" واف كاف غير تتم عممية التبرع لصالح المستقبل دون إلحاق ضرر بالمتبرعنصت " 
 المركز. مسؤولية  إلقامة 
استبعاد و احتكار الدولة لمعمميات المتعمقة بنقؿ الدـ و ىيمنة  ركما  يبلحظ  استمرا       

 ذا المجاؿ كميا .القطاع الخاص مف ى
يات التبرع بالدـ في ىذه الفترة مستو  باإلضافة إلى باقي المبلحظات السابقة نجد أفو        

نسبة   <811ال تزاؿ بعيدة عف المعدالت العالمية في مجاؿ التبرع بالدـ، حيث سجؿ سنة 
ادث المرور، بالمائة مف المتبرعيف ىـ متبرعوف مؤقتوف كأولئؾ المتبرعيف بالدـ أثناء حو  1<

. في حيف 1في حيف ربع المتبرعيف فقط ىـ متبرعوف نظاميوف يتبرعوف مرتيف في السنة
كشفت إحصائيات الوكالة الوطنية لمتبرع بالدـ أنو ال توجد بالجزائر ثقافة حقيقية لمتبرع بالدـ 

 عكس ما ىو إرادييفألؼ فقط متبرعوف  88ألؼ متبرع سنويا بالعاصمة منيـ  1=بدليؿ أف 
ي لميياكؿ مف جية ونقص دور و وىذا راجع لنقص الدور التوع ،معموؿ بو في الدوؿ المتقدمة

 .2الحركات الشبانية ودور التعميـ والجامعات وغيرىا مف منابر الحركة الجمعوية

 096 -15تنظيم عمميات نقل الدم بالمرسوم التنفيذي رقم  المطمب الثالث:
فيما  <01-;?لوحظت عند تطبيؽ المرسـو التنفيذي رقـ نظرا لمقصور والثغرات التي        

في ظؿ غياب و  ،تطويرهو يخص اختصاصات الوكالة في جانب الرقابة عمى مجاؿ نقؿ الدـ 
شبو تاـ في جانب التنسيؽ بيف ىياكؿ نقؿ الدـ عمى مستوى الوطف حيث أف ىياكؿ حقف 

تابعة  >811فيفري  ;0المؤرخ في  <?0الدـ التي نص عمييا القرار الوزاري رقـ 
مما حاؿ دوف تطوير وترقية عممية نقؿ الدـ  ،تجييزاتياو لممستشفيات مف حيث موظفييا 

                                                             

غياب ثقافة  "بعنواف   12/05/2008مقاؿ بجريدة النيار صادر بتاريخ  ،حسب تصريحات مدير الوكالة الوطنية لمدـ 1
 .ت التبرع بالدم بالجزائر"التضامن االجتماعي يرىن حمال

مقاؿ نشر في  ،حسب تصريح مدير الوكالة  ىمف المتبرعيف مف عائبلت المرض ةبالمائ 0;نو نسبة أحيث  2
 ." من المتبرعين من عائالت المرض ةبالمائ 90"، بعنواف <811 – 01 - 88يـو  الحوار جريدة

http://www.djazairess.com/elhiwar
http://www.djazairess.com/elhiwar
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 ،وعدـ مواكبة التطورات التقنية الجديدة ناىيؾ عف انتشار كبير لؤلمراض المعدية في الجزائر
 1طنية لمدـالمتعمؽ بالوكالة الو  <;8-?1وقد عمد المشرع لتدارؾ ذلؾ بالمرسـو التنفيذي رقـ 

، باإلضافة إلى  استحداث جديدة متعمقة باختصاصات الوكالة والذي أتى بأحكاـ (،فرع أول)
كز الدـ اىيكبل جديدا متمثبل في الوكاالت الجيوية لمدـ ميمتيا األساسية التنسيؽ بيف مر  08

مباشرة وجميع ىذه الوكاالت وما تتوفر عميو مف مراكز والئية وبنوؾ الدـ تابعة  ،الوالئية
القرار رقـ  والتي حدد مياميالموكالة الوطنية لمدـ مف حيث نشاطاتيا وممتمكاتيا ومستخدمييا 

المحدد لمياـ مراكز الدـ الوالئية وبنوؾ الدـ التابعة  8100ماي  ;8المؤرخ في  91
 (.فرع ثانلموكاالت الجيوية لمدـ ) 

 096 -15بقا لممرسوم التنفيذي الفرع األول : تنظيم وصالحيات الوكالة الوطنية لمدم ط
عمى أف الوكالة الوطنية لمدـ مؤسسة  <;8-?1مف المرسـو  18نصت المادة         

وبالتالي حذفت  ،االستقبلؿ الماليو عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية 
وضعيا وأبقت عمى  <01-;?الوجية العممية والتقنية لموكالة المنصوص عمييا في المرسـو 

مجاؿ تطوير صناعة الدـ في صاحبة المبادرة في  تعتبرو  ،2تحت وصاية وزير الصحة
وتمارس مياميا عبر مجمؿ التراب الوطني بصفتيا المتعامؿ الحصري في مجاؿ  ،3رالجزائ

ترقية نقؿ الدـ  والتي ؽ مياميا خاصة في مجاؿ التنسيؽ و وقد وسع مف نطا  ،4نقؿ الدـ
 في ما يمي: تتمثؿو  التفصيؿب ;نصت عمييا المادة 

التكفؿ باالحتياجات الوطنية الخاصة بمواد و متابعة تطبيقيا و اقتراح سياسة الدـ و إعداد  -
 الدـ.

                                                             
 ،يتعمؽ بالوكالة الوطنية لمدـ ?811غشت  00الموافؽ لػ  0:91شعباف  81المؤرخ في  <;8-?1المرسـو التنفيذي رقـ  1

 . ?811 لسنة =:ج ر عدد 
 . <;8-?1مف المرسـو  9المادة  2
 . <;8-?1مف المرسـو  >المادة  3
 . <;8-?1مف المرسـو  =المادة  4
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تأىيؿ وتخزيف ونقؿ مواد الدـ و إعداد قائمة الكواشؼ والمستيمكات والتجييزات الضرورية  -
 وكذا التقنيات المستعممة. ،غير الثابتة

  .عف المواد األولية التي تدخؿ في تركيبة مواد الدـ غير الثابتواقتراح تعريفات التنازؿ  -

 ترقية عممية التبرع بالدـ وجمع وتحضير وتأىيؿ وتوزيع مواد الدـ غير الثابتو. -

 الخاص باالستعماؿ الصناعي . الببلزما تحضير  -

 وضع نظاـ ضماف الجودة. -

جراءات تأكيد ، التصديؽ عمي التقنيات والممارسات الحسنة - كؿ إشارة ضرورية لتأىيؿ وا 
 مواد الدـ غير الثابتو.

جراء الخبرة عمييا. -  مراقبة مواد الدـ غير الثابتو وا 

تكويف وتسيير احتياط استراتيجي مف الدـ في إطار الوقاية مف المخاطر الكبري وتسيير  -
 الكوارث .

 اتو.ترقية وتطوير وصناعة الكواشؼ الموجية لمتأىيؿ البيولوجي الخاص بالدـ ومشتق -

 تنسيؽ نشاطات الوكاالت الجيوية لمدـ . -

مسؾ بطاقيات وطنية وجيوية خاصة بالمتبرعيف بالدـ والمتبرعيف بالنخاع العظمي بغرض  -
 تحديد مصدر وتعقب ىذه المواد.

 مركزة المعمومات المتعمقة بالدـ ومشتقاتو بيدؼ تقييميا. -

وال سيما منيا  يئات المعنية،التكويف والبحث في ميداف الدـ باالتصاؿ مع اليياكؿ والي -
 التخصصات وبرامج التكويف وتنسيؽ نشاط البحث.

   تمثيؿ الجزائر في المحافؿ الدولية في ميداف اختصاصيا . -

أي تغيير عمى الجياز المشرؼ عمى ىذه الوكالة   <;8-?1ولـ يحدث المرسـو       
تضمف نفس التشكيؿ لكف مزود بمجمس عممي  ي 1المتمثؿ في مجمس إدارة يسيره مدير عاـ

                                                             
ة لمدـ  والوكاالت الجيوية لمدـ بموجب القرار الوزاري المشترؾ ) وزارة الصحة حدد التنظيـ الداخمي لموكالة الوطني 1

 . 8101 لسنة 1=ج ر عدد  ،8101 أكتوبر <0ووزارة المالية ( مؤرخ في  ،والسكاف
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وسع مف المجاالت التي يقدـ فييا اقتراحاتو واستشاراتو خاصة ما تعمؽ ترقية وتطوير 
 . 1التكنولوجيات الحية وصناعة الكواشؼ والتكويف والبحث في ميداف الدـ  

 الفرع الثاني : اليياكل  التابعة لموكالة الوطنية لنقل الدم 
الت جيوية لمدـ تيدؼ لتغطية اوكدـ مخبر و الوطنية لنقؿ الالوكالة  ىيتوفر لد           

احتياجات مؤسسات الصحة المتعمقة بالدـ عمى مستوى الواليات والتكفؿ بيا بصفة مندمجة 
العاصمة ويقع المخبر الذي يديره رئيس مخبر عمى مستوى مقر الوكالة بالجزائر  ،2ةممتسمسو 

لجودة المطموبة مف طرؼ مراكز الدـ الوالئية تمبية متطمبات ا ) تقصرايف( ودوره األساس
 08 إلى فيي موزعة عمى مستوى جيات الوطف أما الوكاالت الجيوية لمدـ ،وبنوؾ الدـ

وتكمؼ الوكاالت الجيوية  ،وكالة جيوية  تتوفر بدورىا عمى مراكز الدـ الوالئية وبنوؾ الدـ
حمي وتنسيؽ نشاطات مراكز لمدـ بضماف النشاطات المرتبطة بحؽ الدـ عمى المستوى الم

 8100ماي  ;8المؤرخ في  91نص القرار الوزاري رقـ  وقد ،3الدـ الوالئية وبنوؾ الدـ 
المحدد لمياـ مراكز الدـ الوالئية وبنوؾ الدـ التابعة لموكاالت الجيوية لمدـ  عمى مياميا 

 المتمثمة في :
 أوال: المراكز الوالئية لمدم 

تتكفؿ  8100ماي  ;8المؤرخ في  91مف القرار الوزاري رقـ   ;طبقا لنص المادة        
 المراكز الوالئية لمدـ بما يمي :

 المشاركة في إعداد ووضع حيز التطبيؽ النشاطات المتعمقة بترقية التبرع بالدـ . -

 تنظيـ عمميات جمع الدـ وتجنيد المتبرعيف بالدـ. -

 وضع بطاقية محينة خاصة بالمتبرعيف بالدـ. -

 إعبلـ المتبرعيف بالدـ.القياـ ب -

                                                             
 . <;8-?1مف المرسـو  :8 ةالماد 1
 . <;8-?1مف المرسـو  <المادة  2
 . <;8 -?1مف المرسـو  91المادة  3
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 القياـ بعممية نزع الدـ الكامؿ. -

 . القياـ بنزع الدـ عف طريؽ االفيريز -

 القياـ بالمراقبة البيولوجية لمتبرعات بالدـ. -

 .غير الثابتةتحضير مواد الدـ  -

 ؿ الدـ النادرة.ئمخازف احتياطية لضماف الدـ وفصا إنشاء -

 لدي الشخص المستقبؿ لمدـ. القياـ بالتحاليؿ الخاصة بالمناعة الدموية -

 ضماف خدمة المناوبة. -

 وضع نظاـ ضماف الجودة. -

 الثابتة. عممية مراقبة جودة مواد الدـ غير إجراء -

 المساىمة في جمع كؿ معمومات تتعمؽ بالعوارض والحوادث الناتجة عف حقف الدـ. -

اإلقميـ الوالئي نو تكمؼ مراكز الدـ الوالئية وعمى مستوى أعمى  >كما نصت المادة         
 بما يمي :

 توزيع مواد الدـ غير الثابتة . -

 دـ ومشتقاتو .التجميع المعمومات الخاصة ب -

 المساىمة في وضع نظاـ ضماف الجودة . -

 المساىمة في وضع نظاـ لميقظة في مجاؿ الدـ . -

عبلـ العامميف في مجاؿ حقف الدـ .و المساىمة في تكويف  -  ا 

بعد االستفادة مف ترخيص مف الوكالة و اكز الوالئية لمدـ لممر يمكف باإلضافة إلى ما سبؽ 
كواشؼ و الموجية لمتجزئة وتحضير أمصاؿ تجريبية  الببلزما الوطنية لمدـ القياـ بتحضير 

 . 1خاصة بتقنيات التحاليؿ المناعية الدموية
 
 

                                                             
1
 .8100ماي  ;8المؤرخ في  91ف القرار الوزاري رقـ  م =المادة   
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 ثانيا : بنوك الدم.
 : 1الوطف بما يمي عمى مستوى  0;8تكمؼ بنوؾ نقؿ الدـ  والتي يبمغ عددىا         

 إجراء عمميات جمع الدـ وتجنيد المتبرعيف بالدـ . -

 وضع بطاقية محينة خاصة بالمتبرعيف بالدـ . -

 القياـ بإعبلـ المتبرعيف بالدـ . -

 القياـ بعممية نزع الدـ الكامؿ . -

 .مخازف احتياطية لضماف الدـ  إنشاء -

عامموف عمى مستوى اليياكؿ ال األطباءتمبية الطمبات مف مواد الدـ التي يعبر عنيا  -
 االستشفائية التي تغطييا .

 القياـ بالتحاليؿ الخاصة بالمناعة الدموية لدى الشخص المستقبؿ لمدـ . -

 ضماف خدمة المناوبة . -

إرساؿ كؿ المعمومات المتعمقة بالعوارض والحوادث الناتجة عف حقف الدـ إلى مركز نقؿ  -
 الدـ الوالئي .

لى أف القرارات الوزارية المتعمقة بتنظيـ عمميات نقؿ الدـ الصادرة وختاما نشير إ          
بقيت سارية المفعوؿ إلى غاية وقتنا الراىف ولـ تشيد أي تعديؿ باستثناء القرار  <??0سنة 

الذي ألغي بالقرار  ،الوزاري المحدد لقائمة التجييزات والمستيمكات البلزمة لعمؿ اليياكؿ
المحدد لقائمة التجييزات والمستيمكات  8100افريؿ  =0 المؤرخ في :8الوزاري رقـ 

كما أف عدـ إجماؿ ىذه القرارات  ،والكواشؼ البلزمة لعمؿ المراكز الوالئية لمدـ وبنوؾ الدـ 
شكؿ صعوبة في ؿ االطبلع عميو يسيتو  رسمية أكثر إلعطائوفي مرسـو تنفيذي موحد 

ياكؿ نقؿ الدـ واف كانت بعض اليياكؿ االطبلع عمييا مف طرؼ الغير وبقيت محتكرة لدى ى
 ستفياـ  .إالحالية ليس ليا عمـ بمحتوى ىذه القرارات مما يثير أكثر مف عبلمة 

                                                             
1
 . 8100ماي  ;8المؤرخ في  91القرار الوزاري رقـ  مف  <المادة   
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نو بالرغـ مف التطور الممحوظ في معدالت التبرع بالدـ حيث  تجاوزت أ كما سجؿ         
تبرع  =.00 ػمقدرة بالو معدؿ النسبة المحددة مف قبؿ المنظمة العالمية لمصحة لمتبرع بالدـ 

إال  ،:810نسمة وذلؾ سنة  0111تبرع لكؿ  >.09حيث وصمت إلى  ،شخص 0111لكؿ 
أف ىذا الرقـ "المشجع" يبقى غير كاؼ بالنظر إلى الطمب المتزايد حسبما أكدتو الوكالة التي 

تبرع آخر خبلؿ  911.111و 8109أشارت إلى أنو تـ جمع نصؼ مميوف تبرع سنة 
 .1مما سمح بإنقاذ مئات اآلالؼ مف األشخاص :810مف سنة  السداسي األوؿ

كما ننوه أف فرض الدولة لرقابتيا عمى نشاطات ىذه اليياكؿ نظرا لخطورة النشاطات         
ال يمنع مف إقحاـ القطاع الخاص  ىو الدـو يا بأحد أعضاء اإلنساف التي تقـو بيا التصال

أيف  ،مى نشاطاتو كما ىو معموؿ بو في فرنسافي ىذا المجاؿ مع فرض الرقابة الصارمة ع
سمح لممستشفيات الخاصة بإنشاء مراكز لنقؿ الدـ لسد إحتياجاتيا الخاصة، وىذا قصد 

 .دـ التابعة لموكالة الوطنية لمدـعمى ىياكؿ نقؿ ال عبءليدؼ تخفيؼ ال
إال أنو  ?811سنة  <;8-?1كما شد انتباىنا أنو بالرغـ مف صدور المرسـو التنفيذي      

والوسائؿ والمستخدميف المتعمقيف بحقف الدـ التابعيف  األمبلؾلحد اليـو لـ يتـ تحويؿ جميع 
وبقيت عبارة عف ىياكؿ تخضع  ،لمؤسسات الصحة العمومية إلى الوكالة الوطنية لمدـ

 00-0=رقـ وزارة الصحة لممستشفيات خاصة فيما تعمؽ بموظفييا بالرغـ مف إرسالية 
القاضية مؤسسات الصحية عمى مستوى الوطف و الموجية لم 8100جانفي  09المؤرخة في 

بالعمؿ عمى تحويؿ جميع التجييزات والمستخدميف المختصة بحقف الدـ التابعة لممؤسسات 
عنو عدـ  نجرإعمى ورؽ مما  الكف بقيت حبر  ،سنوات 9جؿ أالصحية لصالح الوكالة في 

استقبللية ىياكؿ نقؿ الدـ عف باقي  تجسيد أىـ ىدؼ مف المرسـو الذي ييدؼ إلى
ىذا باإلضافة إلى عدـ إنشاء جميع  ،المؤسسات الصحية العامة لضماف الرقابة وأكثر فاعمية

الوكاالت الجيوية لمدـ عمى مستوى الوطف باستثناء بعض الوكالة مثؿ وكالة قسنطينة وبشار 

                                                             
الجزائر تجاوزت المعدل العالمي في التبرع " ، مقاؿ بجريدة الحرية بعنوافحسب إحصائيات الوكالة الوطنية لنقؿ الدـ 1

 . :01/810/;8بتاريخ " بالدم
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قبللية المراكز الوالئية وبنوؾ المرتبط أساسا بضرورة است التي أنجزت في انتظار أداء دورىا
<;8/?1اه المرسـو ىذا يعتبر تعطيؿ لما اقتضو  ،نقؿ الدـ عف المؤسسات الصحية

ولـ  1
نجد تفسير ليذا التأخر إال العتبار عدـ وجود إرادة حقيقية لمنيوض بمنظومة نقؿ الدـ في 

 الجزائر .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
يجب أن يتم تنفيذ المخطط التنظيمي لحقن الدم، السيما إقامة الوكاالت الجهوية للدم في اجل "  أنه على 451-99من المرسوم  22دة نصت الما 1

 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية " 3
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 ركز نقل الدم وباقي األطراف: العالقات القانونية بين ملثالمبحث الثا
تقـو عممية نقؿ الدـ عمى أطراؼ متعددة تبدأ مف جمع الدـ مف المتبرعيف مف طرؼ       

يفصؿ مشتقاتو ليصرفو و مراكز نقؿ الدـ الذي يجري التحاليؿ البيولوجية عمى الدـ المتبرع بو 
 ،تعالج بو مرضاىاالتي بدورىا  ،بعد ذلؾ لصالح المؤسسات الصحية العامة منيا والخاصة

)مطمب وبالتالي تنشأ عدة عبلقات قانونية بدايتيا العبلقة بيف مركز نقؿ الدـ والمتبرعيف 
( كما مطمب ثانيمؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة )و ثـ عبلقة بيف مركز الدـ أول( 

 معرفة ىذه العبلقاتو ، مطمب ثالث()لمدـ  المتمقيو توجد عبلقة بيف مركز نقؿ الدـ 
التي مسؤولية تميزىا عف باقي العقود تسمح بتحديد نوع أو طبيعة ال صوصياتيا التيخو 

إذا  ،المتمقيف لمدـو تنطبؽ عمى مراكز الدـ فيما يخص األضرار التي تصيب المتبرعيف 
مسؤولية تقصيرية أو عقدية حيث تترتب ال مسؤولية بيف ما إذا كانت ىذه ال األمر يختمؼ 

يكمؼ المضرور و بالتزاـ قانوني عاـ مقتضاه عدـ األضرار بالغير التقصيرية عف اإلخبلؿ 
في حيف تقـو  ،أو تقصيرهالمسؤوؿ بإقامة الدليؿ عمى خطأ  مسؤولية في ىذا النمط مف ال

فبل يكمؼ  ،العقدية بمجرد إخبلؿ المديف بالتزاـ أي كاف يرتبو العقد عمى كاىمو مسؤوليةال
صير صدر عف مدينو بؿ كؿ ما عميو ىو إثبات العقد تق والدائف تبعا لذلؾ بإثبات خطأ أ

 الضرر الذي لحقو مف جراء ذلؾ .و الذي رتب لو ذلؾ االلتزاـ 

 المطمب األول : العالقة بين مركز نقل الدم والمتبرعين
فيما سبؽ إلى مراحؿ عممية نقؿ الدـ التي تمر بعدة مراحؿ بدايتيا  تـ التطرؽلقد        

 ،لمتبرعيف مف قبؿ مراكز نقؿ الدـ التي تحتكر ىذا النشاط في الجزائرمرحمة جمع الدـ مف ا
 ف وتنظيـ برامج لجمع تبرعات الدـوفي سبيؿ ذلؾ  تعمؿ ىذه المراكز عمى تجنيد المتبرعي

ذلؾ مف خبلؿ بالدـ لدى المواطنيف بصفة عامة و مف خبلؿ العمؿ عمى ترسيخ ثقافة التبرع 
حيث  ،مصقات وحمبلت التوعية في المدارس والجامعاتالبرامج عبر وسائؿ اإلعبلـ والم

تحسيس المجتمع المدني بأىمية و تمعب ىذه المرافؽ دورا كبيرا في التواصؿ مع المواطنيف 
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باإلضافة إلى الدور المنوط بالجمعيات  ،التبرع بالدـ والذي مف شأنو منح الحياة لممرضى
فيدرالية مانحي الدـ في "الغرض مثؿ  بمختمؼ مجاالتيا خاصة منيا التي تنشأ خصيصا ليذا

 ."الجزائر
تنبغي اإلشارة بأف الغاية مف عمميات التبرع بالدـ ليس لصالح مركز الدـ في ذاتو بؿ و       

الذي ىـ في حاجة  ىعمى الخصوص أولئؾ المرضو أف المتبرع يقصد بتبرعو المجتمع ككؿ 
 لمرضى المحتاجيف لمدـ .او فالمركز عبارة عف وسيط بيف المتبرعيف  ،ماسة لمدـ

المتبرع و قد أثار التكييؼ القانوني الذي يمكف إعطائو لمعبلقة بيف مركز نقؿ الدـ و      
إشكاالت شتى بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمدـ مف حيث أنو جزء أو عضو مف الجسـ 

 .1ىذا األخير الذي ال يمكف أف يكوف محبل التفاؽ يولد التزامات ،البشري
قبؿ ظيور مراكز نقؿ الدـ جرى الحديث عف عقد بيع الدـ مبـر  بيف المتبرع و قديما ف       

العالمية بعد ظيور مركز الدـ  إثر الحرب و المتمقي أو الطبيب القائـ عمى عممية النقؿ، و 
، حيث ية كما ىو واقع في الجزائر حالياأصبحت مراكز نقؿ الدـ تحتكر ىذه العمم األولى

المتعمؽ بالوكالة الوطنية لنقؿ الدـ  <;8 -?1المرسـو التنفيذي رقـ مف  =1نصت المادة 
والئية وبنوؾ الدـ تعتبر المتعامؿ الحصري و عمى أف الوكالة وما يتبعيا مف وكاالت جيوية 

، وبالتالي استبعدت دـ التابعة لوزارة الدفاع الوطنيفي مجاؿ الدـ باستثناء ىياكؿ حقف ال
وعميو  تحضير وتأىيؿ وتوزيع الدـنشاطات المتعمقة بجمع و القطاع الخاص مف ممارسة ال

ولقد كيفت  ،كز الدـ في الجزائر الوسيط الوحيد بيف المتبرعيف والمحتاجيف لمدـاتعتبر مر 
فرع اغمب التشريعات ىذه العبلقة عمى أنيا عقد تبرع بالدـ عمى غرار المشرع الجزائري) 

العقود يجدر معرفة طبيعة التزاـ مركز نقؿ الدـ ( ولكوف ىذه العبلقة متميزة عف باقي  أول
  ) فرع ثاني(اتجاه المتبرع 

                                                             
الموافؽ لػ =0:0رجب  >8 المؤرخ في <9:->?الصادر بموجب المرسـو الرئاسي  1996 دستور مف 34 نصت المادة 1

 اإلنسان حرمة انتياك عدم الدولة تضمن"عمى أنو   ،>??0لسنة  >=ج ر عدد  ،المعدؿ والمتمـ،>??0ديسمبر  =1

 ". بالكرامة مساس أي أو معنوي أو بدني عنف أي يحظرو 
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 الفرع األول : مفيوم عقد التبرع  بالدم .
حتى يتسنى  (أوال) يستوجب معرفة عقد التبرع ،بالدـقبؿ التطرؽ إلى عقد التبرع          

 (.ثانياإعطاء تكييؼ دقيؽ لعقد التبرع بالدـ  )
 عقد التبرع .أوال : التعريف ب

لـ يعرؼ المشرع الجزائري عقد التبرع سواء بالقانوف المدني أو قانوف األسرة الذي         
 ،الوقؼو اليبة  ،تضمف باب بعنواف )التبرعات( حيث ذكر ثبلث عقود مشيورة وىي الوصية

 فايتعر  أوردو  التبرع مف ألنواع أورد أحكاما مختمفة بؿ مستقؿ كتصرؼ يتناوؿ عقد التبرع لـ إذ
 مثبل( الوكالة )كعقد التبرع وصؼ عرض لوي الذي المسمى لمعقد أو مثبل، اليبة كعقد لبعضيا

 األسرة . وقانوف المدني القانوف مف مختمفة مواضع في
"العقد الذي ال   1أما عمى المستوى الفقيي نجد عدة تعريفات حيث عرؼ األستاذ  السنيوري 

 . وال يعطي المتعاقد اآلخر مقابل لما أخذه" ،اهيأخذ بو المتعاقد مقابال لما أعط
 ثانيا:  تعريف عقد التبرع بالدم 

لـ يقدـ المشرع الجزائري تعريؼ لعقد التبرع بالدـ لكف أشار إلى طبيعة العممية           
مف  18حيث نصت المادة  ،وااللتزامات الواقعة عمى مراكز نقؿ الدـ اتجاه المتبرع بالدـ

المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو   <??0ماي  :8ري المؤرخ في الوزا القرار
لدم لصالح المستقبل دون إلحاق الضرر لممتبرع وعمى المبادئ باتتم عممية التبرع عمى " 

والتي تعتبر نقؿ حرفي لنص المادة ودون مقابل مالي "  ،السرية ،األخالقية التالية : التطوع
ويتضح جميا أف المشرع مف خبلؿ اعتماده  ،مف قانوف الصحة الفرنسيالفقرة األولى  0>>

قد أدرج ىذه العممية ضمف عقود التبرع حيث تقوـ  ،عمى المبادئ الثبلث لعممية التبرع بالدـ
بعيدا عف كؿ الشخص يقـو بالتبرع بمحض إرادتو بجزء مف دمو  كوفل عمى مبدأ الرضائية

كراه خذ الدـ مف شخص دوف رضاه سواء أزائري عمى عقوبة ولـ ينص المشرع الج ،إجبار وا 

                                                             
 مصادر "عاـ بوجوه لتزاماتنظرية اال ،المجمد الثاني الجديد، المدني القانوف شرح في الوسيط السنيوري، الرزاؽ عبد 1

 . 8>0ص  ،8118 ،بيروت ،منشورات الحمبي الحقوقية ،9ط ،"االلتزامات
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بقانوف الصحة أو مختمؼ القرارات الوزارية  عكس الكثير مف التشريعات عمى غرار المشرع 
الفرنسي الذي شدد في العقوبة حيث تصؿ إلى خمس سنوات سجف في حالة اخذ الدـ دوف 

  .1رضا الشخص
حيث ال تقدـ  ،استبعاد المقابؿ المالي أي جانيةكما يقوـ عقد التبرع بالدـ عمى الم        

عكس عقود المعاوضة التي يناؿ فييا كؿ  ،مراكز نقؿ الدـ مقابؿ لما تأخذه مف دـ المتبرع
التبرع بالدـ بعقد التبرع تنطبؽ تماما عممية  وبيذا المبدأ ،مقاببل لما أعطاهمف المتعاقديف 

 منو عوض انتظار بدوف لو المتبرع نفعي بعمؿ فالمتبرع يقـو مقابؿ بدوف األداء مثؿمثمو 
 مجانا دروس ـيكتقد خدمة بأداء والتبرع أجر، بدوف عةيكالودو  أجر، والوكالة بدوف ة،يكالعار 

 .2 رىايوغ
غير أف ذلؾ ال ينفي حصوؿ المتبرع عمى مكافأة أو مقابؿ يغطي المصاريؼ التي         

ال يمكف بأي حاؿ اعتباره ىذا التعويض و  3 تكبدىا بسبب عممية التبرع  مثؿ أكمة خفيفة
كمقابؿ أو ثمف لمدـ بؿ يعتبر مف بيف االلتزامات الواقعة عمى مركز نقؿ الدـ في إطار 

وىو نفس االتجاه الذي أيده  ،ضمانة سبلمة المتبرع وتجنب األعراض الجانبية لعممية التبرع
الذي يرى أف التبرع بالدـ  (savatier)الفقو الفرنسي الحديث وعمى رأسو األستاذ سافاتيو 

يجب أف يكوف ببل مقابؿ ألف جسد اإلنساف ليس محبل لمتجارة وال محؿ لمبيع بالتجزئة ويجب 
وعدـ قبوؿ الدـ مف  ،أف ال يكوف المتنازؿ عف دمو شخصا محترفا في مجاؿ التبرع بالدـ
ة لتقديـ كمية مف الدـ ىؤالء المحترفيف مف قبؿ مراكز نقؿ الدـ عند توجييـ إليو بصفة دوري

 .4نظير الحصوؿ عمى المقابؿ

                                                             
  .ف تـ التعرض لشرط الرضاء في عممية نقؿ الدـ المبحث األوؿ أو  سبؽ 1
بمقايد  بكر أبوجامعة  ،في القانوف الخاصه أطروحة دكتورا ،النظرية العامة لعقود التبرع دراسة مقارنة ،خالد سامحي 2

 . :8، ص 8109 ،تممساف
 مف القرار الوزاري المحدد لمقواعد العامة المنظمة لمتبرع بالدـ . 81المادة  3
 . ==ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،نقبل عف د. محمد جبلؿ حسف  4
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وما يميز عقد التبرع بالدـ عف باقي عقود التبرع السرية  وىو التزاـ عمى عاتؽ         
عند منح الدـ لممستشفيات  ف شروط عقد التبرع حيث أف المركزمراكز نقؿ الدـ ويدخؿ ضم

حرصا عمى مبدأ سرية التبرع  ،الدـ والعيادات يجب عمييـ عدـ كشؼ ىوية المتبرع لمتمقي
المتمقي لتفادي أي عبلقات تعاقدية خارج و الذي ينتفي معو وجود أي عبلقة بيف المتبرع 

ع مف االتجار في الدـ أو مركز نقؿ الدـ التي تكوف منافية لآلداب العامة ومنع أي نو 
 .مشتقاتو
لدـ والمتبرع ىي عقد تبرع مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف العبلقة بيف مركز نقؿ ا        

ىو جزء مف و طبيعة خاصة تمييزه عف باقي العقود بالنظر إلى محمو  لوغير أف ىذا العقد 
فة إلى البعد التضامني باإلضا ،1ولذلؾ أطمؽ عميو البعض اتفاقات الكـر ،أعضاء الجسـ

ف أل ،تربات وأفضؿ الصدقاحيث تعتبر مف أعظـ القُ  ،والديني لعممية التبرع واألخبلقي
الناس جميعا مصداقا لقولو  اويعتبر  كأنو أحي ،التبرع بالدـ بمثابة إنقاذ حياة إنساف آخر

مْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا  تعالى "
كما يجب أف نشير إلى شرط أساسي في عقد التبرع بالدـ وىو  ،2" َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

فإذا  ،إنساني ويكوف اليدؼ منيجب أف أف ال يتعارض عقد التبرع بالدـ مع النظاـ العاـ و 
ضرار اإل يكوف اليدؼ منولمنظاـ العاـ  كأف يكوف مخالؼ خرجت عف ىذا اإلطار فإنو 

ي حالة الضرورة أو الحوادث أو الكوارث إلنقاذ ويمكف أف يحدث ذلؾ ف ،باآلخريف أو إيذائيـ
بمرض االلتياب الكبدي  مريضحيث يمكف أف يكوف المتبرع  ،حياة المريض أو المصاب

ومع ذلؾ يقدـ عمى التبرع لمجرد إشباع رغبتو في االنتقاـ مف المجتمع  اإليدزالفيروسي أو 
 .3مف خبلؿ إصابة المنقوؿ إليو بيذا المرض

 

                                                             
 . ?09ص  ،مرجع سابؽ ،نس محمد عبد الغفارأد. 1
 . 98سورة المائدة : اآلية  2
 
 . :?ص  ،مرجع سابؽ ،محمد عبد الغفار أنس .د3
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  طبيعة التزام مركز نقل الدم اتجاه المتبرع الفرع الثاني:
حتياطات لتدابير واإلالمركز بأخذ كؿ ا يمـزالمتبرعيف و إف وجود عقد بيف مركز الدـ        

التي مف شأنيا ضماف سبلمة المتبرع مف أي أذى قد يمحقو مف جراء ىذه العممية وتمس 
عقدية محميا تحقيؽ  مسؤولية المركز في ىذا الخصوص  مسؤوليةوبالتالي تعتبر  ،بصحتو
مراكز نقؿ الدـ عف أي ضرر يصيب المتبرع مف جراء ىذه  مسؤولية ارعمى ذلؾ تث ،نتيجة

القضاء في ىذا الصدد عف التزاـ المراكز في مواجية المتبرع بالتزاـ و يجمع الفقو و العممية 
 .بالسبلمة محمو تحقيؽ نتيجة 

مراكز نقؿ الدـ اتجاه المتبرعيف تحقيؽ  سؤولية مواألساس المعتمد عميو في اعتبار       
والمعايير التي نصت عمييا القواعد القانونية المنوطة بتنظيـ  التقيد بالشروط كوفىو نتيجة 

والمشرع الجزائري شدد في ىذه  ،عممية التبرع ال يترؾ أي مجاؿ لبلحتماؿ إلصابة المتبرع
المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ الوزاري  القرارمف  =1اإلجراءات لحد بعيد فنصت المادة 

 ،الطبيب الكمف بـ : إعالم المتبرعينمسؤولية "يتم التكفل بالمتبرعين تحت  ومكوناتو  عمى
دراسة  ،مراقبة المتبرعين واالنتزاع ،مقابمة وفحص طبيان ،إنشاء وتسيير بطاقية لممتبرعين

تبرعين الذين شخصت عندىم أمراض متنقمة توجيو الم ،ومتابعة الممفات الطبية لممتبرعين
تنظيم  ،عن طريق الدم ) ذوي مراقبة مصمية موجبة ( إلى مصالح عالجية متخصصة

عممية التبرع وضرورة الطبيب المتكفؿ ب مسؤوليةفالمادة نصت عمى مبرمج لجمع الدم ." 
مجاؿ لبلحتماؿ  تطبيقيا ال تترؾ أيبالتقيد بمجموعة مف االلتزامات الواجب إتباعيا والتي 

وعميو فطبيعة التزاـ مراكز نقؿ الدـ تحقيؽ نتيجة متمثمة في ضماف سبلمة  ،بإصابة المتبرع
 المتبرع .
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  مؤسسات الصحة العمومية و المطمب الثاني : العالقة بين مركز الدم 

 أو الخاصة
إذ تعتبر  ،واعوتعتبر مراكز نقؿ الدـ في الجزائر المحتكر لمنتجات الدـ بكافة أن         
مركباتو وىي المصدر الوحيد ليذه المنتجات حيث و عف نقؿ الدـ ومشتقاتو  ةالمسؤولالجية 

المتعمؽ بالوكالة الوطنية  <;8-?1مف المرسـو التنفيذي رقـ  18في الفقرة  =نصت المادة 
ال يجوز ألي من المؤسسات أو اليياكل أو الجمعيات ممارسة " عمى أنولنقؿ الدـ نص 

باستثناء  ،نشاطات المتعمقة بجمع وتحضير وتأىيل وتوزيع الدم ومواد الدم غير ثابتةال
لذلؾ تمجأ المستشفيات بنوعييا العامة  ،" ىياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني

أو  الببلزما ات الدـ الحمراء أو يوالخاصة لمحصوؿ عمى ىذه المنتجات الخاصة سواء كر 
مف نفس المرسـو السالؼ  <حيث نصت المادة  ،مف مراكز وبنوؾ نقؿ الدـالصفائح الدموية 

تيدؼ لتغطية احتياجات  مراكز الدـو تتوفر عميو مف مخبر الذكر عمى أف الوكالة وما 
 ،مؤسسات الصحة المتعمقة بالدـ عمى مستوى الواليات والتكفؿ بيا بصفة مندمجة ومتسمسمة

المتعمؽ بتحديد 8100 ماي ;8المؤرخ في  91رقـ   مف القرار الوزاري >كما نصت المادة 
عمى أف مف مياـ مراكز  ،الدـ التابعة لموكاالت الجيوية مياـ مراكز نقؿ الدـ الوالئية وبنوؾ

  .نقؿ الدـ الوالئية توزيع مشتقات الدـ الثابتة والمحولة 
، والخاصة منياشفيات سواء العامة المستو عتبر المشرع العبلقة بيف مراكز نقؿ الدـ إوقد 

 ،مشتقاتوو ، أي عقد توريد لمدـ 1عمى أنيا عبلقة عقدية تتمحور حوؿ توريد الدـ ومشتقاتو
المؤسسات و مشتقاتو بيف المركز و يعتبر القضاء الفرنسي أو مف قاؿ بوجود عقد توريد الدـ و 

بأف  0??0حيث قضت محكمة إستئناؼ باريس سنة  ،المستعممة لو سواء العامة أو الخاصة
مركز نقؿ الدـ  ليس العقد العبلج الطبي الذي يمتـز بموجبو المركز و العقد المبـر بيف العيادة 

                                                             
كيفيات تمويف الدـ ومشتقاتو لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة بالقرار الوزاري المؤرخ و نظـ المشرع الجزائري شروط  1

 . غير الثابتةالمحدد لشروط توزيع الدـ ومشتقاتو  <??0 أكتوبر <0في 
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بعبلج المريض لكنو عقد توريد دـ يتـ تنفيذه تحت إشراؼ طبي وطبقا لمتشخيص خاصة وأف 
 . 1جسـ اإلنساف والدـ جزء منو ال يمكنو أف يكوف محبل لمتجارة 

( فرع أولي مجموعة مف القواعد المنظمة لعقد توريد الدـ ) المشرع الجزائر وقد وضع       
عف باقي عقود التوريد األخرى  ينفرد بمجموعة مف الخصائص تميزهلكوف ىذا العقد و 

 .(فرع ثانييستوجب معرفة طبيعة التزاـ مراكز نقؿ الدـ في عقد التوريد ) 
 الفرع األول : عقد توريد الدم

المؤسسات الدـ الذي يربط مراكز نقؿ الدـ و عقد توريد بالواردة  اتقصد معرفة االلتزام       
( أوال)طبيعتو و تعريؼ عقد توريد الدـ إلى في البداية ـ التطرؽ تي ،الصحة العمومية والخاصة

 (.ثانياطرؽ إلى مضمونو ) التثـ 
 أوال : تعريف عقد توريد الدم  

يعات عقد التوريد سواء في القانوف لـ يعرؼ المشرع الجزائري عمى غرار باقي التشر        
عرفتو محكمة القضاء أما عمى المستوى القضائي  ،المدني أو في قانوف الصفقات العمومية

ىو أتفاق يبرم بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام اإلداري في مصر بقوليا "
 2"ل ثمن معينمعنية لمرفق عامل مقابفرد أو شركة يتعيد بمقتضاه الفرد بتوريد منقوالت و 

ىو ويبلحظ أف ىذا التعريؼ قريب جدا لتعريؼ الدكتور سميماف الطماوي الذي عرفو بقولو " 
فرد أو شركة يتعيد بمقتضاه و أتفاق يبرم بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام 

ويبلحظ  3ىذا الفرد أو تمك الشركة  بتوريد منقوالت معينة لمرفق عامل مقابل ثمن معين "

                                                             
1
 "Le contrat conclu entre la clinique et le C.D.T.S auquel la bénéficiaire du sang est 

associe par le stipulation tacite  qu’il contions on sa faveur n'est pas un contrat de soins 

médicaux par lequel centre se serait engagé d'un prescription médicale " C.A paris 28-

11-1991   . 

.9=9ص  ،مرجع سابؽ ،د وائؿ محمود أبو الفتوحفي :  إليومشار   
، مماف سميماف الزيود ، مرجع سابؽحمد سد.نقبل عف  ،8;?0ديسمبر  18تعريؼ محكمة القضاء اإلداري صادر في  2

   .1;0ص 
 .;09ص  ،:<?0،القاىرة ،:ط  ،دار الفكر العربي ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،. الطماوي سميمافد 3
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عقد التوريد عمى ما كاف أحد طرفيو شخصا معنويا مف  اقتصر اأنيما  فالتعريفيىذيف عمى 
 .د التوريد عقدا خاصا بيف األفرادبينما يمكف أف يكوف عق ،أشخاص القانوف العاـ

د أشياء غير منقولة ويتمحور عقد التوريد حوؿ أشياء منقولة حيث ال يتصور توري        
وفي المجاؿ  ،د الذي موضوعو عقار يعتبر عقد األشغاؿ العامةذلؾ أف العق مثؿ العقارات

 ،الطبي يطبؽ عقد التوريد بشاف توريد أجيزة وأدوات طبية لمعامؿ ومستشفيات وزارة الصحة
بؿ أيضا  بؿ توجد عقود توريد صناعية تتمثؿ في إلزاـ المتعاقد ليس بتسميـ المنقوالت فحسب

 .1بصناعة البضائع المتفؽ عمى توريدىا 
حيث يتـ  ،يعتبر الدـ مف األعماؿ الطبية والمجاالت الصناعية التي تخضع لعقد التوريد     

االتفاؽ بيف مراكز نقؿ الدـ والمؤسسات العبلجية عمى توريد كميات محددة مف الدـ 
عمما أف المركز يقـو بسحب الدـ مف المتبرعيف باعتبارىا المادة الخاـ التي يمكف  ،ومشتقاتو
وبالتالي يعتبر ىذا الفعؿ مف المركز بمثابة صناعة  ،ا وفصمو إلى مكوناتو األساسيةتصنيعي

، لكف المبلحظ في 2أنواع المشتقات المتفؽ عمى توريدىا إلى المستشفيات الحكومية والخاصة
عتبارىا تقـو بصناعة كونيا ال تقـو اعتبار مراكز نقؿ الدـ منتجة أو إالجزائر انو ال يمكف 

حيث نصت  غير الثابتةة تجزئة الدـ البسيط أو ما يصطمح عمييا مشتقات الدـ إال بعممي
المحدد لشروط توزيع الدـ  <??0ماي  :8المادة األولى مف القرار الوزاري المؤرخ في 

"  غير الثابتةومشتقاتو يحدد ىذا القرار شروط توزيع الدم عمى "  غير الثابتةومشتقاتو 
 بتة تستورد مف الخارج .وذلؾ لكوف مشتقات الدـ الثا

فيمكف أف يكوف عقدا إداريا محضا كما  ،يتميز عقد التوريد بكونو لو طبيعة مزدوجةو      
فيكوف عقدا إداريا إذا كاف أحد طرفيو مف أشخاص  ،يمكف أف يكوف عقدا مدنيا محضا

                                                             
ص   ،;??0يضة العربية، القاىرة، دار الن ،المسؤولية المدنية في مجاؿ نقؿ الدـمشكبلت  ،. محمد عبد الظاىر حسيفد 1

 . :;و 9;
. >:0ص  ،مرجع سابؽ ،محمد عبد الغفار أنسد.    2
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ذا لـ  ،ةتضمف شروط استثنائية غير مألوفو القانوف العاـ ويتعمؽ بتسيير أو إدارة مرفؽ عاـ  وا 
 يكف لمصمحة مرفؽ عاـ  أو لـ يتضمف شروطا استثنائية غير مألوفة كاف عقدا مدنيا.

عمى ذلؾ و الخاصة و بالنسبة لموضوعنا فالمركز يقـو بتوريد الدـ لممستشفيات العامة      
مركز مف مراكز نقؿ الدـ عمى و يكوف عقد توريد الدـ عقدا إداريا إذا أبـر بيف مستشفى عاـ 

 كما قد يكوف عقد توريد الدـ عقدا مدنيا طرفاه المركز ،يد كميات مف الدـ أو مشتقاتوتور 
 . 1المستشفى أو العيادة تابعة لمقطاع الخاص و 

 ثانيا : مضمون عقد توريد الدم 
لمؤسسات الصحة العمومية  لقد أحاط المشرع الجزائري عممية توريد الدـ ومشتقاتو        

تتضمف واجبات 2الكيفيات محددة وفقا التفاقية نموذجية و لشروط والخاصة بمجموعة مف ا
وتتمحور   ،المستعمؿ لمدـ وواجبات المموف باعتبار عقد التوريد مف العقود الممزمة لمجانبيف

 تفاقية النموذجية في عممية التوريد في ما يمي :التزامات مراكز نقؿ الدـ  حسب اإل
روقبت وحضرت طبقا و  المسممة قد انتزعت ير الثابتةغـ يجب أف يمتـز المركز أف مواد الد -

المحدد <??0ماي  :8مع مراعاة أحكاـ القرار الوزاري المؤرخ في  ،لمتنظيـ القانوني المعموؿ بو
 . غير الثابتةلشروط توزيع الدـ ومشتقاتو 

 حسب توفرىا . غير الثابتةيمتـز المركز بتمبية مواد الدـ  -

بإجراء  غير الثابتةية توزيع نقؿ الدـ الكامؿ أو مشتقاتو يقـو مركز نقؿ الدـ قبؿ عمم -
 اختبارات المطابقة مع دـ المستقبؿ .

 أما التزامات مؤسسات الصحة العمومية والخاصة المستقبمة لمدـ تتمثؿ في :      
 .ي بداية األسبوع وفقا لنموذج خاصف غير الثابتةإرساؿ الطمبات األسبوعية لمدـ ومشتقاتو  -

 وذلؾ باحتراـ شروط الحفظ والسرعة . غير الثابتةـ بضماف نقؿ مواد الدـ االلتزا -

                                                             
 . 9;ص  ،مرجع سابؽ ،د محمد عبد الظاىر حسيف 1
موذجية المتعمقة بشروط تفاقية النالمتضمف اإل<??0أكتوبر  <0ؤرخ في الم <?-=?نصت عمييا المقرر الوزاري رقـ  2
 . غير الثابتةكيفيات تمويف وتسعيرة مواد الدـ و 
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 ممثؿ طبي أو شبو طبي . غير الثابتةيتولى عممية تسمـ كؿ طمبية لمواد الدـ  -

وباعتبار عقد توريد الدـ مف عقود المعاوضة حيث تتحصؿ مؤسسات الصحة العمومية أو  -
اؼ مرضاىا  مقابؿ تحصؿ مركز نقؿ الدـ عمى إلسع غير الثابتةالخاصة عمى الدـ ومشتقاتو 

نما  ،غير الثابتةمبمغ مالي ليذا الدـ ومشتقاتو  لكف ىذا المقابؿ ال يمكف أف يكوف ثمنا لمدـ وا 
ف جمع الدـ وتجزئتو يتطمب أل ،نظير تكاليؼ مختمؼ العمميات التي يقـو بيا مركز نقؿ الدـ

ضافة إلى التحاليؿ المختمفة وعمميات الكشؼ أدوات وأجيزة ومعدات فنية تمنع تموث الدـ باإل
، وباإلضافة إلى ىذا المقابؿ المالي  تمتـز الجية 1والتياب الكبد اإليدزكاألمراض عف فيروسات 

 .2المستعممة لمدـ ببعث متبرعيف إلى المركز كمقابؿ لمدـ الذي تحصؿ عميو

ف تاريخ إنيائيا مف طرؼ كما تجدر اإلشارة أف اتفاقية توريد الذـ مدتيا سنة ابتداء م
 .المتعاقديف وقابمة لمتجديد ضمنيا لنفس السنة 

المشرع الجزائري أغفؿ النص أف  المبلحظ في النصوص المنظمة لعممية توريد الدـ     
مثؿ عدـ توفر  عمى بعض الحاالت االستعجالية التي يتطمب فييا السرعة إلنقاذ المريض

وبالتالي يحتاج المستشفى إلى دـ مف مراكز  ،الية معينةالدـ عمى مستوى مراكز نقؿ الدـ بو 
الذي يحوؿ دوف  األمر الذي يتطمب إجراءات إعداد عقد التوريد  األمرأخرى خارج الوالية 

المشرع لـ يتطرؽ إلى إمكانية أف يكوف  أفكما  ،تمبية حاجة المستشفى في الوقت المناسب
 مختمفتيف . عقد التوريد بيف مركزي نقؿ الدـ مف واليتيف

في األخير ومف خبلؿ التعرؼ عمى االلتزامات التي تقع عمى الجانبيف نستخمص أف       
ة عتبر العبلقة بيف مركز نقؿ الدـ مؤسسات الصحة العمومية أو الخاصإالمشرع الجزائري 

ألنو ال يمكف تصور نشوء  ،ا في ذلؾ ما تبناه القضاء الفرنسيعبارة عف عقد توريد لمدـ متبع
 المتاجرة فييا. يمكفيعتبر مف مكونات جسـ اإلنساف التي ال  لكونوعقد بيع الدـ 

                                                             
المتضمف االتفاقية النموذجية المتعمقة <??0أكتوبر  <0المؤرخ في  <?/=?مف المقرر الوزاري رقـ  00نصت المادة  1

من طرف الممون عمى  لثابتةغير اتحدد تسعيرة مواد الدم عمى "  غير الثابتةكيفيات تمويف وتسعيرة مواد الدـ و بشروط 
 .الحفظ والتوزيع " ،تحاليل المراقبة المصمية وفصائل الدم ،مصاريف االنتزاع ،أساس سعر تكمفة أكياس الدم

مف نفس القرار . 8نصت عميو المادة   2
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 الفرع الثاني :طبيعة التزام مركز نقل الدم في عقد التوريد
حيث يترتب  ،لتزاـ مركز نقؿ الدـ في عقد التوريد أىمية خاصةإإف لتحديد طبيعة         

، والواقع أساسيا اإلخبلؿ بالتزاـ قانونيولية مسؤ المركز لكوف ال مسؤوليةعمييا كيفية إثبات 
العممي يقرر أف االلتزاـ الذي يولده عقد توريد الدـ ومشتقاتو عمى عاتؽ مركز نقؿ الدـ 

المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى  إال أف باعتباره المورد لمدـ ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة
لكف يستشؼ ذلؾ مف مجموع القرارات اعتبار طبيعة التزاـ مركز نقؿ الدـ تحقيؽ نتيجة 

الوزارية المنظمة لعممية نقؿ الدـ التي يذىب فييا العتبار االلتزاـ الواقع عمى مركز نقؿ الدـ 
موافؽ لمفصيمة المطموبة حيث نصت و األمراض و بتوريد دـ سميـ خاؿ مف العيوب  التزاـىو 

المتضمف االتفاقية <??0وبر أكت <0المؤرخ في  <?-=?مف المقرر الوزاري رقـ  18المادة 
يشيد " نو أعمى  غير الثابتةكيفيات تمويف وتسعيرة مواد الدـ و النموذجية المتعمقة بشروط 
روقبت وحضرت طبقا لمتنظيم  ،المسممة قد انتزعت غير الثابتةالممون أن كل مواد الدم 

  المعمول بو ال سيما :
 لدم ومكوناتو.المحدد لمتبرع با 0556ماي  04القرار المؤرخ في  -

التياب  ،اإليدزالمتضمن الكشف اإلجباري عن مرض 0556ماي  04القرار المؤرخ في  -
 الكبد ب و س وسفميسفي التبرع بالدم واألعضاء .

المحدد لقواعد التطبيق الجيد لمتحاليل البيولوجية لمدم 0556ماي  04القرار المؤرخ في  -
 المتبرع .

المستعممة  غير الثابتةيحدد خصائص مواد الدم الذي 0556ماي  04القرار المؤرخ في  -
 لمعالج .

 "غير الثابتةتوزيع الدم ومشتقاتو الذي يحدد شروط  0556ماي  04القرار المؤرخ في  -

ال "التي نصت عمى أنو  مف )ؽ.ـ( 8/=01والمبلحظ أف نص المادة جاء موافقا لنص المادة 
ل يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو يقتصر العقد عمى إلزام العاقد بما ورد فيو فحسب ب

مف مستمزمات العقد وفقا لمقانوف و  "االلتزامالعدالة حسب طبيعة و العرف  ،فقا لمقانونو 
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احتراـ المعايير والضوابط التي نصت عمييا القرارات الوزارية السالفة الذكر التي تمـز مركز 
ا كاف بمناسبة تنفيذه اللتزامو، نقؿ الدـ مف دوف أي شؾ أف ال يمحؽ بالمستعمؿ لمدـ ضررا أي

وال يعتبر المركز منفذا اللتزامو إال إذا قاـ فعبل بتوريد دـ سميـ خاؿ مف العيوب وال يمكنو 
نما يعد مقصرا إذا و التعمؿ بأنو قد بذؿ كؿ ما في وسعو لتنفيذ االلتزاـ ولكف النتيجة لـ تحقؽ  ا 

المعايير القانونية المنصوص عمييا  وىذا التقصير ناجـ عف إخبللو بأحد ،تخمفت النتيجة
    بدقة في القرارات الوزارية .

لتزاـ بتحقيؽ نتيجة ىو كوف ىذا األخير المحتكر االتزاـ مراكز الدـ اعتبار وما يبرر      
 امدركبأصوؿ مينتو و  اعالم امينيو  االكمي  ليذا النوع مف النشاط  باإلضافة إلى كونو محترف

دتو معظـ أحكاـ القضاء الفرنسي التي ذىبت إلى اعتبار التزاـ مركز وىذا ما أك ،ىاايالخف
( MOHTIOLنقؿ الدـ ىو تحقيؽ نتيجة،  فعمى سبيؿ المثاؿ في قضية تعرؼ باسـ قضية )

حتاج المريض إلى نقؿ أحيث  ،والتي قاـ فييا مركز نقؿ الدـ بتوريد دـ بمناسبة عممية الكمى
ثر إصابتو إوقد توفي المريض عمى  اإليدزعيب بفيروس تضح فيما بعد أف الدـ ما  دـ كامؿ و 
وذىبت المحكمة العميا إلى أف مركز نقؿ الدـ ممـز بتزويد  ،بعد عدة سنوات اإليدزبمرض 

المستقبميف بمنتجات خالية مف العيوب وال يمكف أف يعفى مف ىذا االلتزاـ إال بإثبات السبب 
 .1األجنبي

المركز عمى أساس ضماف العيب مسؤولية ال يمكف إسناد كما تجدر اإلشارة إلى أنو       
تزاـ اإللما يترتب عف مخالفة لكوف ذلؾ و  2)ؽ.ـ(مف  ?=9 مادةالتي نصت عمييا الالخفي 

ما اإلبقاء عمى و  ،رد المبيع والحصوؿ عمى الثمفبضماف العيوب الخفية ىو إما فسخ العقد و  ا 
عما أصابو مف ضرر نتيجة ظيور الشيء المبيع مع إنقاص الثمف كتعويض لممشتري 

                                                             
 .:=9ص  ،مرجع سابؽ ،وائؿ محمود أبو الفتوح .نقبل عف د  1
يكون البائع ممزما بالضمان إذا لم يشمل المبيع عمى الصفات التي " نو مف القانوف المدني عمى أ ?=9نصت المادة  2

تعيد بوجودىا وقت التسمم إلى المشترى، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمتو، أو من االنتفاع بحسب الغاية 
لو و ليذه العيوب  المقصودة منو حسبما ىو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظير من طبيعتو أو استعمالو، فيكون ضامنا

 .." .لم يكن عالما بوجودىا
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إال أف مجاؿ نقؿ الدـ متعمؽ بتوابع أو نتائج مترتبة عمى عيوب موجودة في الشيء  ،العيب
أي االلتزاـ  ؛المنقوؿ )الدـ( ويقترب ضمانو مف ضماف سبلمة الشيء المبيع أو محؿ التعاقد 

زالتيا حتى يتحقؽ في المبيع  يتوقعو المشتري عند الذي  األماف بالعمـ بعيوب المبيع وا 
وىذا االلتزاـ دوف شؾ التزاـ بتحقيؽ نتيجة فبل يجدي مركز نقؿ الدـ أف يثبت  ،استعمالو لو

المعدية األمراض انو قاـ ببذؿ العناية البلزمة في الحفاظ عمى الدـ والتأكد مف خموه مف 
فة إلى أف ، ىذا باإلضا1الواجب فيو عند استعمالواألماف وخموه مف العيوب التي تخؿ ب

 ،العيب في الدـ لكونو غير سميـ ال يظير إال بعد مدة زمنية طويمة عمى واقعة نقؿ الدـ
وبالنسبة  ،سنة مف تاريخ نقؿ الدـ 08فعبلمات اإلصابة بداء الكبد الفيروسي تصؿ إلى 

وىي مدة تتجاوز مدة الضماف المنصوص عمييا  ،سنة 1:قد تصؿ إلى  اإليدزلمرض 
 .2قانونا

العبلقة التي تربط مركز نقؿ الدـ والمستشفيات العامة  مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف      
ذلؾ أف عقد التوريد كما سبؽ اإلشارة إليو ىو عقد توريد الدـ عقد توريد  منيا والخاصة ىي

 ،التعامؿو  المتاجرةباألخص أف ىذا األخير خارج مجاؿ و محمو أحد أعضاء الجسـ البشري 
بالتالي تطبيؽ قواعد و مشتقاتو وصؼ المنتج يصبح شيئا كباقي األشياء و  كما أف إعطاء الدـ

عف فعؿ المنتجات يؤدي بنا إلى االعتراؼ ببيع الدـ في حيف وىذا مستبعد نظرا  مسؤولية ال
 . لمطابع المجاني الذي حرصت المشرع الجزائري عمى إصباغو لمعمميات التي تتعمؽ بالدـ

 لمدم المتمقيو مركز نقل الدم  المطمب الثالث : العالقة بين
كما ىو معمـو أنو ال توجد أي عبلقة مباشرة بيف مركز نقؿ الدـ والمريض المنقوؿ لو      
تو فإنو يحصر تعامبل إلى المستشفى أو العيادة الخاصة ذلؾ أف المريض عندما يتوجو ،الدـ

وفي  ،ية العبلجمع الفريؽ الطبي لممؤسسة الصحية الخاصة أو العامة المشرؼ عمى عمم

                                                             
 . =;0ص  ،مرجع سابؽ ،حمد سمماف سميماف الزيود د. 1
" تسقط دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسميم المبيع حتى ولو عمى 10فقرة  (ؽ ـ )مف  9<9نصت المادة  2

  بمدة أطول " ما لم يمتزم البائع ،يكتشف المشتري العيب إال بعد انقضاء ىذا األجل
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و أ حالة ما إذا قرر األطباء المعالجوف أف ىذا المريض يحتاج لنقؿ الدـ فاف األطباء
يتوجيوف إلى مراكز نقؿ الدـ لتزويدىـ بالدـ المطموب حسب  القائموف عمى إدارة المستشفى

دـ وبذلؾ فاف المريض يعتبر أجنبيا عف العبلقة بيف مركز نقؿ ال ،فصيمتو وكميتو المطموبة
اشرة بيف المريض والمؤسسات العبلجية التي تطمب الدـ لنقمو لممريض وال توجد عبلقة مب

مف ثـ و  ،بالرغـ مف كوف المتمقي أو المريض المستفيد األوؿ مف عقد التوريد ومركز نقؿ الدـ
مموث و ال يمكف لو الرجوع عمى مركز نقؿ الدـ في حالة توريد ىذا األخير لدـ غير سميـ 

التقصيرية طبقا  ةمسؤوليأو فاسد ألحؽ بو ضررا إال عمى أساس قواعد المراض األبأحد 
 ،كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئومف القانوف المدني التي تنص عمى "  :08لممادة 

" مما سيتتبع بالضرورة إثبات  ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض
بالنظر إلى التعقيدات التي تطبع عمميات و بلقة السببية، عو خطأ المركز فضبل عف الضرر 

عمى  وبالنظر إلى طبيعة نشاط مراكز الدـ ،نقؿ الدـ لوجود أكثر مف طرؼ في العممية
ف لـ يكف مستحيبل عمى المريض إثبات خطأ المركز الخصوص يكوف مف الصعب جدا و  ا 

 بالتالي عدـ الحصوؿ عمى تعويض منو.و 
فقد  ،أف الواقع القانوني يأخذ منحى آخر عف الواقع العممي الطبي ورغـ ذلؾ نجد       

اتجيت أحكاـ القضاء الفرنسي إلى اإلقرار بوجود عبلقة تعاقدية بيف المريض ومركز نقؿ 
حيث ذىبت المحاكـ إلى الحيمة القانونية القديمة بأف المريض يستفيد مف عقد توريد  ،الدـ

ف منتجات الدـ و  فيذا العقد يتضمف  ،بـر في األصؿ لمصمحة المريضأىذا العقد إنما ا 
لذا قالت المحاكـ الفرنسية  ،ضمنيا فائدة لصالح المريض رغـ انو ليس طرفا حقيقيا في العقد

 . 1بوجود عقد االشتراط لمصمحة الغير
المتمقي لفكرة االشتراط و وقصد دراسة إمكانية إخضاع العبلقة بيف مركز نقؿ الدـ       

 الغير إلى االشتراط لمصمحة يتـ التطرؽ في البداية غير وفقا لمتشريع الجزائري لمصمحة ال
 .(فرع ثانيمدى تطابقو لفائدة متمقي الدـ ) ثـ ( فرع أول)  في النصوص القانونية الجزائرية

                                                             
 .0<9ص  ،مرجع سابؽ ،وائؿ محمود أبو الفتوح .د 1
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 : ماىية االشتراط لمصمحة الغير الفرع األول
تعريؼ  تعرض في البداية إلىـ التيقصد معرفة ماىية االشتراط لمصمحة الغير          

 . ) ثالثا(أثاره و ) ثانيا(  ثـ إلى شروط تحققو)أوال(  االشتراط لمصمحة الغير
 أوال : تعريف االشتراط لمصمحة الغير

يجوز لمشخص أن يتعاقد باسمو عمى عمى أنو "  )ؽ.ـ(مف  >00نصت المادة       
ىذه االلتزامات مصمحة شخصية  إذا كان لو في تنفيذ التزامات يشترطيا لمصمحة الغير،

يترتب عمى ىذا االشتراط أن يكتسب الغير حقا مباشرا قبل المتعيد و مادية كانت أو أدبية . 
بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبو بوفائو، ما لم يتفق عمى خالف ذلك، ويكون ليذا 

أن يطالب  ويجوز كذلك لممشترط المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون العقد.
بتنفيذ ما اشترط لمصمحة المنتفع إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده ىو الذي يجوز 

" يتبيف مف نص المادة أف االشتراط لمصمحة الغير عبارة عف اتفاؽ يقـو بيف لو ذلك 
شخص يسمى المتعيد بمقتضاه يشترط فيو المشترط عمى المتعيد و شخص يسمى المشترط 

ويعتبر االشتراط لمصمحة  ،يسمى ىذا الغير المنتفعو ليس طرفا في اتفاقيما  إنشاء حؽ لمغير
ر القوة الممزمة لمعقد مف حيث األشخاص فيرتب حقا في اثأالغير استثناء حقيقيا مف نسبية 

 .1ذمة شخص ثالث ليس طرفا فيو وال خمفا عاما أو خاصا لطرؼ فيو 
ميف عمى الحياة يستطيع أعقود الت مثؿكثيرة شتراط لمصمحة الغير تطبيقات عممية لئلو       

المستأمف أف يشترط عمى شركة التأميف أف تتعيد مقابؿ األقساط التي يؤدييا بدفع مبمغ 
ليـ مباشرة  أمعيف لورثتو عند وفاتو فيكوف لمورثة حؽ في ىذا المبمغ عند وفاة مورثيـ ينش

 ركتو .ال يعتبر مف تو ميف أي ال يمر بذمة الوارث أمف عقد الت
 
 

                                                             
 ،التصرؼ القانوني ،مصادر االلتزاـ ،اللتزاماتالنظرية العامة  ،شرح القانوف المدني الجزائري ،محمد صبري السعدي .د 1

 .:;9.;;9، ص :811 ،8الجزائر، ط ،دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع ،0ج ،المنفردة اإلرادةو العقد 
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 ثانيا : شروط تحقق االشتراط لمصمحة الغير  
( وىناؾ شروط أتتعمؽ بالمشترط )ىناؾ شروط  مف )ؽ.ـ( >00 نص المادةل طبقا       

تتجو إرادة المتعاقديف إلى إنشاء حؽ مباشر  فأ( باإلضافة إلى شرط بتتعمؽ بالمنتفع )
 . (جلممنتفع)

 الشروط المتعمقة بالمشترط -أ
يكوف  أفو سمو إد المشترط بقاعأف يت 008 تشترط 1مى شروط األىمية وسبلمة الرضازيادة ع 

 . شتراط لمغيرلممشترط مصمحة شخصية في اإل
 سمو إد المشترط بقاعأن يت-10

 مف القانوف المدني الجزائري حيث قررت" >00ىذا الشرط ىو ما تصدرت بو المادةو       
سمو مع إألوؿ يوجب عمى المشترط أف يتقاعد ب" فالشرط اسموإد بقاعيجوز لمشخص أن يت

 المتعيد لمصمحة الغير دوف إدخاؿ ىذا األخير كطرؼ في العقد.
          أن تكون لممشترط مصمحة شخصية في االشتراط لمصمحة الغير-10
يجب أف تكوف لممشترط مصمحة مشروعة في تنفيذ االلتزامات المشروطة عمى المنتفع  

المصمحة مادية أو أدبية وتتمثؿ المصمحة المادية في قضاء ديف  ويستوي أف تكوف ىذه
 .2عف الحياة  التأميفمصمحة األدبية مثؿ عقد و 

 الشروط المتعمقة بالمنتفع  -ب 

أو ىيئة طبيعي يمكف أف يكوف المنتفع شخص  3 (ـ)ؽ.مف  <00نص المادة ل وفقا     
 تعييف .مل مستقبمة كما يجب أف يكوف قاببل

 

                                                             
 . 998ص ،<811 ،الجزائر ،موقـ لمنشر والتوزيع ،النظرية العامة لمعقد ،بللييعمي ف.د  1
 . <81ص  ،:810 ،الجزائر ،0ط ،ب. د.ف ،نظرية العقد ،0ج ،نظرية االلتزامات ،حميد بف شنيتي.د  2
ع شخصا مستقبال أو ىيئة يجوز في االشتراط لمصمحة الغير أن يكون المنتفعمى " (ؽ ـ)مف  <00نصت المادة  3

مستقبمة كما يجوز أن يكون شخصا أو ىيئة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينيما مستطاعا في الوقت الذي يجب أن 
 ..ينتج العقد فيو أثره طبقا لممشارطة"
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 تفع شخص أو ىيئة مستقبمة المن-10

وال يشترط  ،وقد يكوف شخصا معنويا كجمعية خيرية ،فقد يكوف المنتفع شخصا طبيعيا       
أف يكوف المنتفع موجودا وقت قياـ االشتراط لمصمحة الغير بؿ يكفي أف يكوف موجودا وقت 

 تنفيذه.
 . المنتفع قابل لمتعيين-10

يف وقت االشتراط لمصمحة الغير بشرط أف يكوف عيجوز أف يكوف المستفيد غير م       
فالعبرة ىي بوجود إمكانية تعييف المنتفع وقت ترتيب العقد  ،تعيينو وقت تنفيذ االشتراط ممكنا

 .1آلثاره 
  أن تتجو إرادة المتقاعدين إلى إنشاء حق مباشر لممنتفع - ج
يترتب و " ف حيث تقرر  مف ؽ >00وىذا الشرط تتضمنو بداية الفقرة الثانية مف المادة      

يعتبر ىذا الشرط ىو جوىر فكرة و " عمى االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعيد
االشتراط لمصمحة الغير حيث يؤدي ىذا االشتراط إلى نشوء حؽ مباشر لممنتفع رغـ انو لـ 

بتنفيذ ما  بحيث يكوف لممستفيد الحؽ في مطالبة المتعيد مباشرة ،يكف طرفا مف أطراؼ العقد
 . 2تعيد بو

  ثالثا: أثار االشتراط لمصمحة الغير
 )أ(المتعيد و تنشأ عف االشتراط لمصمحة الغير ثبلث عبلقات: عبلقة بيف المشترط          

 .)ج( المتعيدو عبلقة بيف المنتفع و )ب(المشترط و عبلقة بيف المنتفع و 
 عالقة المشترط بالمتعيد  - أ

بحيث يمتـز كؿ واحد  ،أحكاـ العقد المبـر بينيما مثؿ عقد بيعوىذه العبلقة تحكميا         
كما يستطيع كؿ منيما أف يطالب اآلخر بالتنفيذ إذا  ،فييما بتنفيذ االلتزامات التي يرتبيا العقد

كذلؾ يستطيع المشترط مطالبة المتعيد بتنفيذ الحؽ الذي اشترطو  ،ما اخؿ احدىما بذلؾ

                                                             

. ?81ص  ،مرجع سابؽ ،حميد بف شنيتي .د  1
  

.9:1ص  ،مرجع سابؽ ،بللييعمي ف .د  2
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في مراقبة المتعيد اللتزاماتو نحو المنتفع كما تسمح المادة ولممشترط الحؽ  ،لمصمحة الغير
... أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصمحة المنتفع إال إذا تبين من مف ؽ ـ لممشترط "  >00

" وىنا في حالة امتناع المتعيد يكوف العقد أن المنتفع وحده ىو الذي يجوز لو ذلك 
يطمب مف القاضي الحكـ بالتعويض لممنتفع  ، كما يمكف أف1لممشترط حؽ المطالبة بالفسخ 

 .2وتعويضو شخصيا عف الضرر المترتب عف عدـ التنفيذ 
 عالقة المشترط بالمنتفع -ب

عبلقة المشترط بالمنتفع تحدد وفقا لقصد المشترط في الحؽ الذي اشترطو عمى        
د المشترط مف فقد يكوف قص ،المتعيد بتنفيذه بناء عمى أحكاـ االشتراط لمصمحة الغير

كما يقصد كذلؾ مف  ،عف الحياة التأميفكما ىو الحاؿ في عقد  ،التعاقد التبرع لممستفيد
خبلؿ اشتراطو معاوضة كأف يكوف مدينا لممنتفع فيؤدي ما عميو مف خبلؿ االشتراط 

 .3لمصمحة دائنو )المنتفع( 
 عالقة المتعيد بالمنتفع -ج
صمحة الغير فالمنتفع يكتسب حقا في عقد لـ يكف ىذه العبلقة ىي صمب االشتراط لم      

نو يجد مبرراتو في إرادة أىذا ما يعتبر خروجا عف مبدأ نسبية أثار العقد إال و ، 4طرفا فيو
ف أرادا أف يمدا أثار العقد إلى غيرىما وأف الغير قد رضي  بأف ينشأ لو حؽ اطرفي العقد المذ

يترتب و " التي نصت عمى >00الثانية مف المادة  وىذا طبقا لمفقرة ،عف عقد لـ يكف طرفا فيو
عمى ىذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعيد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن 

 يطالبو بوفائو ما لم يتفق عمى خالف ذلك "
كما تجدر اإلشارة إلى أنو يجوز لممشترط الرجوع عف اشتراطو وذلؾ قبؿ أف يعمف        

يجب أف يعمف و  ،المتعيد أو إلى المشترط نفسو رغبتو في االستفادة مف االشتراطالمنتفع إلى 
                                                             

1
 . 9:1ص ، مرجع سابؽ ،بللييعمي ف .د  

2
 . 9>8ص  ،مرجع سابؽ ،محمد صبري السعدي .د  

3
 . :80ص  ،مرجع سابؽ ،حميد بف شنيتي .د  

4
 .9<9ص  ،مرجع سابؽ ،وائؿ محمود أبو الفتوح .د  
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حيث  ،المشترط المتعيد بنقضو لبلشتراط حتى يمتنع المتعيد عف تنفيذ التزامو نحو المنتفع
و ورثتو أن ينقض المشارطة أيجوز لممشترط دون دائنيو مف ؽ ـ عمى انو"  =00نصت 

متعيد أو إلى المشترط رغبتو في االستفادة منيا ما لم يكن ذلك قبل أن يعمن المنتفع إلى ال
 " .مخالف لما يقتضيو العقد

 : االشتراط لمصمحة متمقي الدمالفرع الثاني
إف تطبيؽ فكرة االشتراط لمصمحة الغير في مجاؿ نقؿ الدـ يستوجب توافر جميع       

سواء كانت خاصة أو عامة تبـر فالمستشفى  ،أطرافيا وأركانيا باإلضافة إلى جميع شروطيا
سميا الخاص وتشترط لفائدة نزالئيا مف المرضى االستفادة إعقد توريد مع مركز نقؿ الدـ  ب

 ،مف الدـ المورد مف طرؼ المركز مف دوف أف تكوف ليـ أي عبلقة تعاقدية مباشرة معو
( في مجاؿ الغير )في التشريع الجزائري تطابؽ فكرة االشتراط لمصمحة ىوقصد معرفة مد

يجب معرفة كيفية استناد القضاء الفرنسي لفكرة االشتراط لمصمحة الغير في مجاؿ  ،نقؿ الدـ
إلى أي مدى يمكف أف نعتبر العبلقة بيف  التطرؽ(، ثـ أوالنقؿ الدـ بحكـ أنو المؤسس ليا )

ييا متمقي الدـ ومركز نقؿ الدـ مبنية عمى فكرة أساس االشتراط لمصمحة الغير التي نص عم
 )ثانيا(.  المشرع الجزائري

 أوال : أساس االشتراط لمصمحة متمقي الدم في القضاء الفرنسي 
لقد ذىب القضاء الفرنسي إلى أف العبلقة بيف المريض ومركز نقؿ الدـ يحكميا عقد         

وكاف أوؿ حكـ قد صدر مف طرؼ محكمة النقض الفرنسية سنة  ،االشتراط لمصمحة الغير
ذىبت فيو إلى أف االتفاؽ المبـر بيف المؤسسة العبلجية ومركز نقؿ الدـ  والتي :;?0

حة الغير باسـ المريض الذي يستفيد مف ىذا االتفاؽ عمى الرغـ مف أنو ميصحبو اتفاؽ لمص
إلى أف المريض المنقوؿ إليو  NICEذىبت المحكمة العميا ، وفي نفس السياؽ 1أجنبي عنو 

                                                             
1
(La convention pas entré l'assistance public et un centre de transfusion sanguine afin de 

procurer a un malade hospitalisé le concours d’un donneuse le sang pour l’exécution d’un 

prescription  médical , s’accompagne d’un stipulation pour autrui fait au nom du malade 

,lequel bien qu’étranger au contra originaire et ayant pésète représente, doit bénéficier de 
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محة الغير في نطاؽ العقد األصمي الذي لـ يكف طرفا فيو الدـ يستفيد مف االشتراط لمص
 ويصبح دائنا مباشرا بالنسبة لمركز نقؿ الدـ والممـز بتوريد دـ غير معيب.

مركز نقؿ الدـ يحكميا بوقد استند القضاء الفرنسي بقولو أف العبلقة التي تربط المريض      
التي و القانوف المدني الفرنسي مف  0088عقد االشتراط لمصمحة الغير عمى نص المادة 

فالمنقوؿ إليو الدـ  ،1لمصمحة الغير  ضمنييفترض فييا المشرع الفرنسي وجود اشتراط 
يستفيد مف عقد التوريد المبـر بيف المؤسسة العبلجية ومركز نقؿ الدـ عمى الرغـ مف أنو 

سة عبلجية حيث يفترض أف المريض يقبؿ تمقيو العبلج في مؤس ،ليس طرفا في ىذا العقد
ويعتبر منتفع منو وبذلؾ تكوف المستشفى أو العيادة قد  ،يستفاد ضمنيا قبولو ليذه االشتراط

المتعيد( ويصبح في الحصوؿ عمى الدـ مف المركز ) اشترطت ضمنيا حقا مباشرا لممريض
وتشترط المستشفى ىذا الحؽ لممريض مف أجؿ  ،مف حؽ المريض مطالبة المركز بو

فيذا  ،المصمحة مف عقد العبلج المبـر بينيا وبيف المريض ىذه وتنشأ ،مصمحة تعود عميو
العقد يرتب التزامات عمى عاتؽ المريض تشكؿ حقوقا لممستشفى وتعتبر في نفس الوقت 

ويسأؿ مركز نقؿ الدـ عف   ،جراء اشتراط توريد الدـ لمصمحتو مصمحة مادية تعود عميو مف
ويحؽ ليذا األخير مساءلتو  ،المباشر لممنتفع أي إخبلؿ أو تقصير في أداء ىذا الحؽ

فإذا لـ يقدـ المركز الدـ في المواعيد المتفؽ عمييا أو إذا قدـ دما مموثا أو فاسدا  ،مباشرة
يصبح مف حؽ المريض المنتفع مساءلة المركز عف ىذا اإلخبلؿ بااللتزاـ وذلؾ بدعوى 

 .2مباشرة لممطالبة بحقوقو والتعويض 

                                                                                                                                                                                              

l’engagement contracta son profit ; l’inexécution de l’engagement parle débiteur…) CASS ، 17 

décembre 1954.  . ;<9ص  ،مرجع سابؽ ،وائؿ محمود عبد الفتوح ،مشار إليو  
1
ART 1122 CCF" On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, 

à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention  "  
 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،األحكاـ الشرعية والقانونية لمتصرفات الواردة عمى الدـ ،محمد عبد الظاىر حسيف .د2

 . 000 ص ،8119
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تمسؾ في مواجية المريض )المنتفع ( بكافة أوجو الدفوع التي أف يممركز ويحؽ ل        
فإذا لـ تقـ ىذه األخيرة بأداء التزاماتيا  ،يمكنو التعمؿ بيا في مواجية المستشفى )المشترط(

فإف المركز يستطيع التمسؾ بفسخ  ،بطبلف ىذا العقدالمتولدة عف عقد التوريد أو إذا ثبت 
 .1د في مواجية المنتفع العق وأو بطبلنالعقد 
 . : االشتراط لمصمحة متمقي الدم في القانون الجزائرياثاني

في قولو بوجود اشتراط ضمني لمصمحة المتمقي  لقد استند القضاء الفرنسي         
مف  0088مركز نقؿ الدـ عمى المادة و )المريض( في عقد التوريد المبـر بيف المستشفى 

وال وجود لما يقابؿ ىذا النص في القانوف المدني الجزائري حيث  ،القانوف المدني الفرنسي
التي   >00اقتصر عمى إيراد نص خاص باالشتراط الصريح لمصمحة الغير بموجب المادة 

يجوز لمشخص أن يتعاقد باسمو عمى التزامات يشترطيا لمصمحة نصت عمى " 
ولمعودة لنص  ،ط ضمنياحيث أف المادة لـ تتضمف ما يفيد بأف يكوف االشتراالغير..."

أكتوبر  <0المؤرخ في  <?-=?بالمقرر الوزاري رقـ  ةاالتفاقية النموذجية الممحق
غير كيفيات تمويف وتسعيرة مواد الدـ و المتضمف االتفاقية النموذجية المتعمقة بشروط <??0
عقد  ال يوجد أي بند يشير صراحة أو ضمنيا إلى فكرة االشتراط إلقحاـ المريض في ،الثابتة

القرار الوزاري مف  =المادة  وما يؤكد ذلؾ أيضا ،المركزو فى التوريد المبـر بيف المستش
اإلجراءات المتخذة في حالة حقني مناعي أو و المتعمؽ بالوقاية  <??0ماي  :8المؤرخ في 

ناتج عن حقن  ،ثر حادث غير منتظر أو غير مرغوب فيوإ" التي نصت عمى انو  ،جرثومي
وبالتالي تنفي ال بد أن يبمغ مباشرة لمييكل الذي سممو مادة الدم ..."  ،توالدم أو مشتقا

وجود أي عبلقة تربط المريض بمركز نقؿ الدـ في حالة ما تعرض ىذا األخير ألضرار غير 
و تبمغ مركز نقؿ الدـ عف أي خمؿ ناجـ  ،فالمستشفى ىي الممتـز اتجاه المريض ،متوقعة

                                                             
 . 008ص  مرجع سابؽ ،  ،لمتصرفات الواردة عمى الدـ األحكاـ الشرعية والقانونية ،محمد عبد الظاىر حسيف .د 1
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ال حتى و ، وعميو فبل نعتقد أف مركز الدـ 1وافؽ لدـ المريض عف نقؿ دـ غير سميـ أو غير م
العيادة أو المستشفى كاف في نيتيما عند إبراـ عقد التوريد ترتيب حؽ أي كاف نوعو 

أف نشاطو تحفو كثير مف و المرضى خاصة  اتجاهفبل المركز قصد أف يمتـز  ،لممريض
بحيث يجعؿ مف نفسو عرضة  ،ـالمتنقمو عبر الداألمراض المخاطر خصوصا فيما يتعمؽ ب

أف  اوال حتى المستشفى أو العيادة كاف في نيتي ،لممساءلة العقدية مف المرضى في أي وقت
كذلؾ ألشترط وضع بند خاص في عقد  األمر لو كاف و  اأو مرضاى اشترط لمصمحة نزالئيت

  .2التوريد بيذا المعنى 
إلى فكرة االشتراط لمصمحة الغير في مف خبلؿ ما سبؽ  فإنو ال يمكف االلتجاء          

ال يبقى أماـ المضرور إال االلتجاء إلى أحكاـ و تعريؼ العبلقة بيف مركز نقؿ الدـ والمريض 
 . التقصيرية في مواجية مركز الدـ مسؤولية ال

                                                             
اإلجراءات والتدابير المنصوص عمييا في نفس المادة والتي تقـو بيا المؤسسة المستقبمة لممريض في حالة ظيور أعراض  1

وه ووقت تسجيؿ رقـ كيس الدـ المشب ،غير متوقعة بسبب حقف مناعي أو جرثومي تتمثؿ في إيقاؼ عممية حقف الدـ مباشرة
كما تؤخذ  ،باإلضافة إلى اخذ عينة مف دـ المريض المحقوف وترسؿ إلى مركز نقؿ الدـ لممراقبة ،ظيور االضطرابات

 عينات مف دـ المريض إلى مخبر عمـ الجراثيـ .
2
 .:>ص  ،مرجع سابؽ ،الزبير عمر إبف  
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المدنية لمراكز نقل الدم  مسؤولية أحكام الالفصل الثاني : 
 في التشريع الجزائري

يكاد ال يخمو يـو مف معرفة الجديد و  عممية نقؿ الدـ بشكؿ كبير جدا رتلقد تطو         
وبالرغـ مف أىمية عممية نقؿ الدـ  ،عمى ضوء البحوث العممية التي تجرى في ىذا المجاؿ

مة كبرى تواجو البشر بما ينتج إلى المرضى والمصابيف وضرورتيا إال إنيا أصبحت مشك
بنقؿ مرض قاتؿ بواسطة الدـ وعمى رأس ىذه  مف أضرار اغمبيا تؤدي إلى الموتيا عن

ومرض االلتياب الكبدي والمذاف الزاال بدوف عبلج فعاؿ وشاؼ،  اإليدزمرض األمراض 
ونظرا لخطورة ىذه  ،الذي جعؿ عممية نقؿ الدـ مف العمميات ذات الخطورة العالية األمر

نتيجة  ي تمحؽ بالمصابيفعف األضرار الت القانونية مسؤولية ستوجبت البحث في الإالعممية 
المدنية األساس الرئيسي  مسؤولية حيث تعتبر ال ،مف طرؼ مراكز نقؿ الدـ الغالبفي  خطأ

الذي يمنع اآلثار الضارة لتمؾ العممية أو التقميؿ منيا أو الوقاية منيا لحماية صحة 
ت واحد، يحقؽ الردع واإلصبلح في وق مسؤوليةلم المواطنيف بحيث يكوف ىذا النظاـ فعاال

المدنية لمراكز نقؿ الدـ البد مف معرفة ودراسة أركانو  مسؤوليةولموصوؿ إلى حقيقة ال
إلى اآلثار الناجمة  التطرؽثـ  ،(مبحث األولوالضرر والعبلقة السببية ) خطأالمتمثمة في ال

 (  .مبحث ثانيالمركز مف جراء عممية نقؿ الدـ )  مسؤوليةعف قياـ 
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 المدنية لمراكز نقل الدم مسؤولية أركان ال المبحث األول :
تتمثؿ األولى في  ،عقدية مسؤولية تقصيرية و  مسؤوليةالمدنية إلى مسؤولية تنقسـ ال         

في  ،الجزاء المترتب نتيجة اإلخبلؿ بالتزاـ عاـ يفرضو القانوف مقتضاه عدـ اإلضرار بالغير
لقياـ و  ،دي مصدره وجود عقد سابؽ بيف الطرفيفتعاق لتزاـبايف تنشأ الثانية نتيجة اإلخبلؿ ح
الضرر والعبلقة السببية، وسوؼ يتـ و المدنية يجب توافر أركانيا الثبلث الخطأ  مسؤولية ال

المدنية بحكـ  ليةؤو المس في العامة لمقواعد المدنية لمراكز نقؿ الدـ وفقامسؤولية الدراسة أركاف 
وسوؼ يتـ التطرؽ إلى الخطأ الصادر  ،خاصةأف المشرع الجزائري لـ يخصص ليا قواعد 

ثـ التطرؽ إلى الضرر الناجـ عف عممية نقؿ الدـ بسبب  )مطمب أول(عف مراكز نقؿ الدـ 
المركز  أليتـ التطرؽ في األخير إلى العبلقة السببية بيف خط )مطمب ثاني(خطأ المركز 

 ) مطمب ثالث( .والضرر الحاصؿ 

 المدنية لمراكز نقل الدم ليةمسؤو مالمطمب األول : الخطأ الموجب ل
حيث عرفو   ،وتركت ىذه الميمة لمفقو ي عنصر الخطألـ يعرؼ المشرع الجزائر        
( عمى انو " ريبيروعرفو الفقيو )  ،1"اإلخالل بالتزام سابق(  بأف الخطأ ىو "بالنيولالفقيو )

             أما الفقيو 2"القاإلخالل بالتزام سابق ينشا من العقد أو القانون أو قواعد األخ
 "إخالل بالتزام قانوني سابق" ىوعمى التقصيرية  مسؤولية الخطأ في ال ( عرؼالسنيوري) 

 ريفاتالمبلحظ مف خبلؿ التعو  ،3"إخالل بالتزام عقديالعقدية ىو " مسؤولية أما في ال
تبلؼ التطور ذا االختبلؼ ىو اخوما يبرر ى ،السابقة لمخطأ اختبلؼ وجيات نظر الفقياء

 . 4قتصادي لممجتمع الذي عايشو كؿ فقيو جتماعي واإلاإل

                                                             
 . 9:>ص  ،مرجع سابؽ السنيوري، الرزاؽ عبد 1
الخطأ  ،أركاف المسؤولية ،األحكاـ العامة ،القسـ األوؿ ،ية المدنية في تقنيات الببلد العربيةالمسؤول ،د.سميماف مرقس 2

 .?=0ص  ،0=?0 ،مصر ،8ط ،معيد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدوؿ العربية ،الضرر والعبلقة السببية
 . 9:>ص  ،مرجع سابؽ ،عبد الرزاؽ السنيوري .د 3
، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في (مقارنا)ية المدنية عف عمميات نقؿ الدـ في التشريع الجزائري المسؤول ،زىدور كوثرد.  4

  . 90ص  ،8109 الجزائر، ،جامعة وىراف ،كمية الحقوؽ ،القانوف الخاص
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إذ ىو  ،أما بخصوص خطأ مركز نقؿ الدـ ينطبؽ عميو تعريؼ الخطأ بصفة عامة         
االلتزاـ في  األصوؿ العممية المقررة والثابتة ويتمثؿ ىذاو إخبلؿ بالتزاماتو التي فرضيا القانوف 

وتوريد دـ سميـ ومطابؽ لنفس الفصيمة الدموية  ،عممية التبرععند  ضماف سبلمة المتبرع
وىذا حسب ما نصت عميو  ،المطموبة لممستشفيات العامة أو الخاصة لفائدة المرضى

وتعتبر التزامات مركز نقؿ الدـ ىي التزامات  ،النصوص القانونية المنظمة لعممية نقؿ الدـ
وقصد  ،بغض النظر إف كانت عقدية أو تقصيريةوىذا  1بتحقيؽ نتيجة كما تطرقنا إلييا سابقا

 مسؤولية مراكز نقؿ الدـ يجب التعرض في البداية إلى أساس مسؤولية دراسة الخطأ الموجب ل
 (.فرع ثانيالصادرة عف المراكز )  األخطاء( ثـ  صور فرع أولمركز نقؿ الدـ ) 

 مراكز نقل الدم مسؤولية الفرع األول : األساس الذي تقوم عميو 
لقد تـ التطرؽ سابقا إلى مختمؼ العبلقات التي تربط مركز نقؿ الدـ بمختمؼ          
حيث نصت المادة الثانية مف القرار  ،يربط مركز نقؿ الدـ والمتبرع عقد تبرع بالدـفاألطراؼ 

المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو  عمى "  <??0ماي  :8الوزاري المؤرخ في 
ة التبرع لمدم لصالح المستقبل دون إلحاق الضرر لممتبرع وعمى المبادئ تتم عممي

والمركز  كما يربط مركز نقؿ الدـودون مقابل مالي "،  ،السرية ،األخالقية التالية : التطوع
حيث  نصت  ،غير الثابتةوالمؤسسات الصحية العامة أو الخاصة عقد توريد الدـ ومشتقاتو 

المتضمف االتفاقية <??0أكتوبر  <0المؤرخ في  <?-=?اري رقـ مف المقرر الوز  18المادة 
عمى أنو يشيد  غير الثابتةكيفيات تمويف وتسعيرة مواد الدـ و النموذجية المتعمقة بشروط 

روقبت و المسممة قد انتزعت  غير الثابتةالمموف المتمثؿ في مركز نقؿ الدـ أف كؿ مواد الدـ 
إطار نقؿ الدـ وىي مجموع القرارات الوزارية المؤرخة  في  بو وحضرت طبقا لمتنظيـ المعموؿ

أما بالنسبة لعبلقة مركز نقؿ الدـ بمتمقي الدـ  ،والتي سبؽ التطرؽ إلييا <??0ماي  :8في 
التي لـ ينص و فقد كيفيا القضاء الفرنسي عمى أساس فكرة االشتراط الضمني لمصمحة الغير 

                                                             
اصة ومتمقي المؤسسات الصحة العامة منيا أو الخ أوسبؽ التطرؽ لطبيعة التزامات مركز نقؿ الدـ بالنسبة اتجاه المتبرع  1

 المبحث الثالث مف الفصؿ األوؿ . فيوجمعيا التزاـ بتحقيؽ نتيجة  ،الدـ
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 =لكف طبقا لنص المادة  ،شتراط الصريح فقطعمييا التشريع الجزائري حيث اقتصر عمى اال
اإلجراءات المتخذة في حالة والمتعمؽ بالوقاية و  <??0ماي  :8مف القرار الوزاري المؤرخ في 

حقني مناعي أو جرثومي والتي وضعت عمى عاتؽ الطبيب المشرؼ عمى عممية نقؿ الدـ  
أي حادث ناجـ عف ىذه إخطار مركز نقؿ الدـ الذي مونو بالدـ أو مشتقاتو فور وقوع 

إلى جانب الطبيب  مسؤوؿمما يشكؿ دليؿ عمى أف مركز نقؿ الدـ ىو األخر  ،العممية
وتبقى وجية نظر القضاء الجزائري غير  ،1المشرؼ عمى عممية النقؿ اتجاه متمقي الدـ

معروفة في تكييؼ العبلقة بيف مركز نقؿ الدـ والمريض النعداـ أي اجتيادات قضائية في 
 الموضوع .ىذا 

العقدية بصفة عامة يشترط أف يكوف الضرر الذي أصاب  مسؤوليةلقياـ الو         
نذكر في ىذا الشأف أف ىذه و  ،بالتزاماتو العقدية المسؤوؿالمضرور ناتجا مباشرة عف إخبلؿ 

حيث نصت  ،االلتزامات ىي مف وضع المتعاقديف أو ما يقتضيو القانوف والعرؼ والعدالة
ال يقتصر العقد عمى إلزام المتعاقد بما مف )ؽ ـ ( عمى انو "  =01ف المادة م 18الفقرة 

العدالة، و العرف و ورد فيو فحسب بل يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو وفقا لمقانون 
العقدية عند اإلخبلؿ بااللتزامات مسؤولية " فمممضرور إذف أف يدفع بالبحسب طبيعة االلتزام

كذلؾ التي تدخؿ في دائرة التعاقد لكونيا مف مستمزمات العقد و  التي تضمنيا العقد صراحة
كما ىو حاؿ التزاـ مركز  2طبيعة المعاممة و كذا العدالة و العرفية و في ضوء األحكاـ القانونية 

نقؿ الدـ المتمثؿ في عدـ إلحاؽ أي ضرر بالمتبرع مف جية وتوريد دـ سميـ مف جية أخرى 
قؿ الدـ التي تشرؼ عمييا المراكز ضبطت بدقة مراحؿ ىذه كوف القوانيف المنظمة لعممية ن

 العممية والتي بتطبيقيا ال تترؾ أي مجاؿ لبلحتماؿ في وقوع الخطأ . 
أما بخصوص التزاـ مركز نقؿ الدـ اتجاه متمقي الدـ  ذىب الفقو والقضاء سابقا إلى         

بسبب التقدـ العممي الحديث الذي  لكف ،اعتباره التزاـ مركز نقؿ الدـ ىو التزاـ ببذؿ عناية

                                                             
 . >>8ص  ،مرجع سابؽ ،زىدور كوثر .د 1
 . ?0، ص مرجع سابؽ ،عمي فيبللي د. 2
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رافؽ العمميات الطبية ال سيما تحميؿ ونقؿ الدـ التي مكنت المختصيف مف عممية تحميؿ الدـ 
ىذا مف جية ومف جية أخرى عقب ما تحممو القضاء مف  ،ومكوناتو بدقة عممية متناىية

عناية  خاصة بعد انتشار مشاكؿ قانونية جسيمة بسبب تبنيو مبدأ اعتبار االلتزاـ التزاـ ببذؿ 
فاتجو القضاء والفقو المقارف إلى اعتبار التزاـ مركز نقؿ الدـ ىو  ،في العالـ اإليدزمرض 

 .1تحقيؽ نتيجة 
العناصر التي يجب عمى المتضرر إثباتيا خاصة المريض المتمقي ب ما تعمؽأما         

لحديث عمى أف إثبات الخطأ ال تفؽ جميور الفقياء في العصر اإ مسؤولية المركزلمدـ ليقيـ 
ولكف يخضع إثبات الخطأ لنظاـ واحد في الحالتيف وفقا  مسؤوليةيختمؼ باختبلؼ نوع ال

حيث يتـ التمييز في اإلثبات بيف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة  ،لممبادئ العامة في نظرية اإلثبات
فيذا ال يؤثر في  ايريأ مركز نقؿ الدـ عقديا أو تقصميما كاف خطو  ،2االلتزاـ ببذؿ عناية و 

إنما يتوقؼ عمى طبيعة  مسؤوليةال يتوقؼ عمى طبيعة ال عبءاإلثبات الف ىذا ال عبء
اإلثبات يقع  عبءنو حيث يكوف االلتزاـ التزاـ بتحقيؽ نتيجة كاف أ،  فالقاعدة العامة االلتزاـ

حقؽ عمى المديف إذ يفترض صدور الخطأ منو بمجرد أف يقـو المدعي عميو عمى عدـ ت
وبالتالي تظير أىمية القوؿ أف التزاـ المركز اتجاه متمقي الدـ ىو التزاـ بتحقيؽ  ،3النتيجة

نو أأف يثبت  وإذ يكفي ،نو يحقؽ مصمحة كبيرة لممضرور في مجاؿ اإلثباتأنتيجة في 
 .4أصيب بالعدوى مف جراء نقؿ الدـ الذي تمقاه مف المركز 

، الخطأ المفترض بمجرد تحقؽ الضرر ـ عمى أساسمركز نقؿ الدـ تقو  مسؤولية ف        
حيث يثبت واقعة انتزاعو بالنسبة لممتبرع أو  ،المركز أوبالتالي يعفى المضرور مف إثبات خط

كما يثبت متمقي الدـ أف  ،يثبت عقد التورد بالنسبة لممستشفى والضرر الذي مس المريض
قاضي بافتراض خطأ المركز ليقـو ال ،الضرر الذي أصابو ناجـ عف عممية نقؿ الدـ

                                                             
 . <<0و=<0ص  ،مرجع سابؽ ،محمد حسناوي شويعد.  ،سامي المعمورية أحمدد. 1
 . ;=0 ص ،مرجع سابؽ ،محمد عبد الغفار أنسد.  2
 .<>:ص ، >811،عماف ،دار وائؿ لمنشر ،0، الخطأ، ط0ج ،المبسوط في شرح القانوف المدني ،حسف عمي الذنوفد. 3
 . =:0و >:0ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  4
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باإلضافة إلى افتراض قياـ العبلقة السببية بيف الخطأ والضرر بواسطة المجوء إلى القرائف 
 .  1القضائية والقانونية 

ضماف سبلمة المتبرع والمتمقي ويعتبر التزاـ مركز نقؿ الدـ تحقيؽ نتيجة مضمونو        
وتـ تطبيقو في مجاالت ف طرؼ القضاء وقد استحدث االلتزاـ بضماف السبلمة م ،ـلمد

حيث تيدؼ إلى توفير قدر مف الحماية لئلنساف في مواجية  ،مف بينيا مجاؿ نقؿ الدـ عديدة
ف التي تنتجاألمراض  ما يحققو كانت ذات فائدة كبيرة لئلنساف ب عف عمميات نقؿ الدـ والتي وا 

المعدية نتيجة نقؿ دـ مموث  األمراضابتو بػنقؿ الدـ مػف شػفاء لممرض إال أف مخاطر إص
، والعتبار التزاـ مركز نقؿ الدـ التزاـ بضماف السبلمة يجب 2إليو أصبحت كبيرة وخطيرة 

 توفر الشروط التالية  :
أف تكوف مراكز نقؿ الدـ محتكرة ومحترفة لمحصوؿ عمى الدـ مف المتبرعيف وتوزيعو  -

عمى دـ سميـ خاؿ مف الفيروسات  وبالتالي يترقب المتعاقد معيا الحصوؿ ،بطريقة معينة
الوكالة وما يتبعيا مف وكاالت جيوية ومراكز وبنوؾ  وفي الجزائر تعتبر، 3 اإليدزالمختمفة ك

الدـ المتعامؿ الوحيد في مجاؿ الدـ باستثناء ىياكؿ حقف الدـ التابعة لوزارة الدفاع الوطني 
المتعمؽ بالوكالة  <;8-?1 مف المرسـو التنفيذي رقـ =1ىذا حسب ما نصت عميو المادة 

 الوطنية لنقؿ الدـ .

لدـ محمو يتمثؿ في ونشاط مراكز نقؿ ا ،وجود خطر ييدد سبلمة الجسـ ألحد المتعاقديف -
 ،وتعتبر خطيرة بطبيعتيا عمى صحة وسبلمة المريض المتمقي لمدـ والمتبرع الدـ ومشتقاتو

مسببة لؤلخطار لتسببيـ في  أو االلتياب الكبدي كبلىما ذو طبيعة اإليدزحيث أف مرض 
 .4أمراض تؤدي في النياية إلى الموت 

                                                             
 . ?>ص  ،مرجع سابؽ ،عمر الزبيرإبف  1
 . ?99ص  ،مرجع سابؽ ،حمد سمماف سميماف الزيود د. 2
 .  819ص  ،مرجع سابؽ ،مد عبد الغفارمح أنسد.  3
 . :1;ص  ،مرجع سابؽ ،وائؿ محمود أبو الفتوح د. 4
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، وذلؾ ثقة فيو واطمئنانا إليو ،فأف يعتمد الدائف في االلتزاـ بضماف السبلمة عمى المدي -
وينطبؽ ذلؾ تماما في حالة توريد الدـ فالمتمقي لمدـ يتمقى الدـ مف المركز واثقا ومطمئنا إلى 

وفقا لئلشياد الذي يقدمو المركز المورد لمدـ بأنو ورد  ،1المعدية  سبلمة الدـ مف الفيروسات
 دـ طبقا لممعايير القانونية المنصوص عمييا .

مركز نقؿ الدـ تقـو عمى أساس الخطأ  مسؤولية مف خبلؿ ما سبؽ يستخمص  أف        
والذي ال يستطيع التخمص منو إال بإثبات السبب  ،المفترض مضمونو ضماف السبلمة

 منسوب إليو .الاألجنبي غير 
 مركز نقل الدم  خطأالفرع الثاني :تطبيقات 

نوط بمراكز نقؿ الدـ في جمع الدـ مف المتبرعيف والقياـ ميتمثؿ الدور األساسي ال      
المركز  اءخطبالتالي تتمحور أو  ،لممؤسسات الصحية العامة والخاصة منيا هبتحميمو ثـ توريد

 . ) ثانيا( التوريد عند عممية أو ) أوال ( إما أثناء عممية التبرع
 المركز بمناسبة عمميات التبرع  خطأأوال : 
سابقا إلى القواعد التي تحكـ عممية التبرع والتي تحكميا مجموعة مف  تـ التطرؽلقد       

 <??0ماي  :8المبادئ التي نصت عمييا المادة الثانية مف القرار الوزاري المؤرخ في 
ودوف مقابؿ  ،السرية ،والمتمثمة في التطوعالمنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو اعد المحدد لمقو 

والمتمثمة في اإلعداد  التي يمتـز المركز بيا باإلضافة إلى احتراـ جميع المعايير التقنية ،مالي
نزع  قابميتو لعممية ىالجيد لمتجييزات والمستيمكات المعدة النتزاع الدـ وفحص المتبرع ومد

ةم الدـ والشروط القانونية وفقا لممعاير  2ف طرؼ ممرضيف حاصميف عمى شيادة دول
المرتكبة  األخطاءوتتمثؿ عادة ، أوأي إخبلؿ بأحد الشروط السابقة يعد خط المنصوص عمييا

أو  )أ(عدـ إجراء فحص طبي لممتبرع  مف طرؼ مراكز نقؿ الدـ بمناسبة عممية التبرع في
 )ج( .  أو إخبلؿ بالتركيبات والمعدات المستعممة، )ب( إخبلؿ بعممية انتزاع الدـ

                                                             
 .  819ص  ،مرجع سابؽ ،محمد عبد الغفار أنسد.  1
 .د المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتوالمحدد لمقواع <??0ماي  :8مف القرار الوزاري المؤرخ في  >0نصت عميو المادة  2
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 عدم إجراء فحص لممتبرع  - أ

إف عممية انتزاع الدـ مف المتبرعيف تسبقيا عممية إجراء فحص لشخص المتبرع         
إذا بوشرت عممية  أكب خطتر إفيكوف مركز نقؿ الدـ قد  ،قصد التأكد مف مدى قابمية التبرع

ودوف إجراء مقابمة معو لمعرفة وضعيتو حيث  لفحص طبيتبرع دوف إخضاع المتبرع ال
مف القرار  <1المادة  حيث نصت  ،يكوف مخبل بالتزاماتو التي تقتضي ضماف سبلمة المتبرع

كل المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو عمى "  <??0ماي  :8الوزاري المؤرخ في 
يشمل الفحص الطبي فحصا دقيقا  ،ممتبرعتسبق إجباريا بفحص طبي ل ،عممية انتزاع لمدم

خؿ أيعتبر مركز الدـ قد .." وبالتالي . يستنتج منو تقدير لمحالة العامة ،وفحصا عاما
بالتبرع وكاف في وضع صحي ال يسمح لو  ومتبرع دوف فحصالخذ الدـ مف أإذا بالتزامو 

قد ارتكب خطأ في  كما يعتبر المركز  ،جسيمة جراء ذلؾ بأضراربالدـ فينجر عنو إصابتو 
قبؿ عممية التبرع بالخبليا الدموية لصالح المتبرع عدـ إجراء تخطيط كيربائي لمقمب حالة 

 فعبل . إلى موت المتبرع بطريقة االفيرز مما يؤدي 
في حالة عدـ إجراء مقابمة مع المتبرع أو عدـ التأكد مف  مخطئ كما يكوف المركز      

فقد يكوف المتبرع قد تجاوز العدد األقصى لمرات  ،قة المتبرععدد مرات التبرع المسجمة ببطا
 مرات في السنة لمنساء . 9ومرات في السنة لمرجاؿ  ;التبرع بالدـ المحدد بػ

طبقا  مسؤوليتو ولكوف التزاـ مركز نقؿ الدـ ىنا ىو تحقيؽ نتيجة فاف المركز تقـو       
 بإثباتؼ المتبرع المضرور في ىذه الحالة حيث ال يكم ،لمقواعد العامة لمجرد تخمؼ النتيجة

 . العقدية مسؤولية حيث أف مجرد وقوع الضرر يجعؿ الخطأ مفترضا وتقـو ال المركز أخط
 إخالل بعممية انتزاع الدم  -ب

ف تنتزع أإذا أصاب المتبرع ضرر مف جراء عممية انتزاع الدـ ك مخطئ يكوف المركز        
ف يتجاوز ممؿ/ كمغ عمى أ <حجـ األقصى المقدر بػ ىو كمية كبيرة مف دمو وتجاوز ال

ؿ 11;الحجـ اإلجمالي  أو عدـ إبقاء المتبرع تحت الرعاية  ،بموتو يالتي ستفض 1مم
                                                             

 .ومكوناتو دد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـالمح <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  مف 19المادة حسب نص  1
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 ،دقائؽ عمى األقؿ في حالة التبرع بالدـ الكامؿ 01الصحية بعد عممية انتزاع الدـ والمقدرة بػ 
وفي ىذا اإلطار قضت محكمة استئناؼ  ،رز دقيقة عمى األقؿ في حالة التبرع باالفي 91أو 

المركز الوطني لنقؿ الدـ تجاه المتبرع عف األضرار  مسؤولية ب ?;?0ماي  08باريس في 
 .1التي لحقت ىذا األخير بسبب قياـ المركز بانتزاع كمية كبيرة مف دمو

 إخالل بالتركيبات والمعدات المستعممة  -ج

الدـ في ما يتعمؽ باألضرار التي تمحؽ المتبرع والتي  مركز نقؿ مسؤولية قد تثار         
عند عدـ اإلعداد الجيد  مخطئ يكوف المركز ف ،ناجمة عف عيوب في األدوات المستعممة

بر إف تكوف أك ،عممية سحب الدـ مف المتبرعمستمزمات التبرع المستعممة في و لتجييزات 
ثة وبالتالي سيؤدي إلى انتقاؿ نتزاع غير صالحة أو استخدمت ألكثر مف مرة أو ممو إلا

أو استعماؿ أجيزة معيبة في عممية االنتزاع مما تؤدي بأضرار تمس بجسـ  ،أمراض لممتبرع
وذلؾ في حالة فساد تعقيـ ىذه األكياس نتيجة مموثة أكياس جمع الدـ كأف تكوف المتبرع 

 عف عدـ مراقبتيا جيدا . ناجمة 2خدوش بسيطة 
 الدم ة عممية توريد المركز بمناسب أ: خطثانيا

، لمؤسسات الصحية العامة أو الخاصةف مراكز نقؿ الدـ تربطيا عبلقة عقدية مع اإ        
ويكوف المركز  ،ومفاد ىذا العقد توريد دـ سميـ خالي مف العيوب ومتفؽ مع الفصيمة المطموبة

طابؽ لمفصيمة ف  يثبت أف الدـ المورد مموث وغير مأك التزامو إذا تخمفت النتيجة بمخبل 
ما في عممية إتكوف  عممية توريد الدـوبالتالي فأخطأ مركز نقؿ الدـ بمناسبة  ،المطموبة

 . )ب(أو توريد دـ غير متوافؽ والفصيمة الدموية المطموبة  )أ(المورد  تحميؿ الدـ 
 في تحميل الدم المركز  خطأ - أ

 بعدوىإصابة المريض  عنو نجرإفي حالة توريده لدـ مموث  مخطئيعتبر المركز        
أو االلتياب الكبدي بأنواعو  اإليدزف يورد المركز دـ مموث بفيروس أك ،ناجمة عف ىذا الدـ
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مف القرار  10المنصوص عمييا في المادة بسبب ناتج عف إخبللو بإجراء التحاليؿ اإلجبارية 
وااللتياب  اإليدزالمتعمؽ بالكشؼ اإلجباري عف مرض  <??0ماي  :8الوزارية المؤرخ في 

وتعد عممية إجراء التحاليؿ الخاصة بالدـ  مف بديييات العمؿ  ،Cوااللتياب الكبدي  Bالكبد 
عبلقة ليا  فيو موضوعية تقاس بمعيار موضوعي وال مسؤوليةالطبي وىي أشبو ما تكوف ال

 .1وبإرادة اإلنساف وداخم
احتراـ المعايير  ـدبسبب سوء الحفظ وع افاسد اعند توريده دم ئامخطكما يكوف       
ة في كؿ مرحمة مف مراحؿ التحضير المنصوص عمييا في القرار الوزاري المؤرخ في العممي

 العبلج . عندوالمستعممة  غير الثابتةالمحدد لخصائص مواد الدـ  <??0ماي  :8
 ،عممية سحب الدـ مف المتبرعب بسبب إخبللو امموث اويمكف أف يكوف المركز قد ورد دم

حيث يكوف الميكروب المسبب لممرض والذي يتـ  ،الجمدية نتيجة نقؿ الدـاألمراض  نتقاؿإك
، الجمد ال يمكف ضمانو بصفة كاممة ف تعقيـأل ،برع ىو بكتريا الجمد العاديةنقمو مف المت

 بالمائة 8وعند عمؿ تحميؿ ليذا الجمد تجد نسبة تتراوح مف  اإلنسافنو بعد تعقيـ جمد أحيث 
نو مف الممكف دخوؿ جزء غير أكما  ،ف عينات الفحص يوجد بيا بكتريام بالمائة > إلى

 .2الحقف المستخدمة لنقؿ الدـ منو  إبرةمرئي مف جمد المتبرع داخؿ 
 توريد دم غير مطابق لفصيمة المريض  -ب 

في حالة ما كاف الدـ المورد مخالؼ لفصيمة دـ المريض بسبب مخطئ يعتبر المركز       
فصيمة دـ المريض أو عدـ إجراء اختبارات المطابقة مما ينجر عنو إصابة خمؿ عند تحميؿ 

أو  ،لفصيمة دـ المريض أصبل تحميبل هأو عدـ إجراء ،المريض بأضرار قد تؤدي بحياتو
ماي  :8االلتزاـ باإلجراءات المنصوص عمييا في القرار الوزاري المؤرخ في توريد دـ دوف 

بطاقة نقؿ الدـ التي كنقؿ دـ دوف  غير الثابتةشتقاتو توزيع الدـ ومالمحدد لشروط  <??0

                                                             
 . =;;ص مرجع سابؽ،  ،حمد سمماف سميماف الزيود د. 1
 . >89ص  ،بؽمرجع سا ،محمد عبد الغفار أنسد . 2
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مريض لمدـ دوف معرفة توافؽ دمو المما ينجر عنو تمقي  ،تثبت ىوية المريض المستحؽ لمدـ
 . قد تؤدي بحياتو مع الدـ المورد  مما يمكف أف يؤدي إلى إصابتو بأضرار 

 في مجال نقل الدم : الضرر نيالمطمب الثا
ويكتسي أىمية المدنية لمراكز نقؿ الدـ  مسؤولية ضرر الركف الثاني لقياـ اليعتبر ال        

 ؿ لمضرر ضمف نصوص القانوف المدنيولـ يتطرؽ المشرع الجزائري لتعريؼ شام ،بالغة
المدنية في الكثير مف مواده حيث  مسؤوليةضرر كركف لقياـ المبالرغـ مف كونو تطرؽ ل
بوجو عاـ أما في الجانب الفقيي يعرؼ الضرر  ،1 نيةالمدمسؤولية اشترطو كشرط لقياـ ال

سواء أو في مصمحة مشروعة لو  الذي يصيب الشخص في حؽ مف حقوقو نو األذىأعمى 
الضرر في وينقسـ ، 2كاف ىذا الحؽ أو ىذه المصمحة المشروعة ذا قيمة مالية أو غير ذلؾ 

الستحقاؽ و  ،)فرع أول(ي ضرر المعنو الضرر المادي و نوعيف منيا الإلى مجاؿ نقؿ الدـ 
 فرع ثاني(.)  مجموعة مف الشروطفر ايجب تو  عف الضرر بنوعيو التعويض

  في مجال نقل الدمأنواع الضرر الفرع األول :  
قد يصاب الشخص مف جراء خطأ مركز نقؿ الدـ أثناء عممية نقؿ الدـ بضرر        

الحالة الضرر المادي ىذه في  يصيب سبلمتو الجسدية أو نقص في ذمتو المالية ويقصد بو
 ويقصد بو في ىذه الحالة الضرر المعنويشعوره وعواطفو يمتد ىذا الضرر ليمس وقد  )أوال(
  .يا()ثان

 أوال:  الضرر المادي 
 ،يعرؼ الضرر المادي بأنو الضرر الذي يمس الشخص في جسمو أو في مالو        

ساس بحؽ أو مصمحة سواء كاف الحؽ حقا فيتمثؿ في الخسارة المالية التي تترتب عف الم

                                                             
.  8<0المواد الخاصة بالمسؤولية التقصيرية و  0:1إلى  :08أورد المشرع الجزائري الضرر في القانوف المدني في المواد  1

 الخاصة بالتنفيذ العيني . ==0. >=0. ><0. ;<0. :<0
 . 8;;ص ، مرجع سابؽ ،سميماف مرقسد .  2
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أو مس  ماديا إذا مس بالحؽ المالي لمشخصوبالتالي يعتبر الضرر ، 1ماليا أو غير مالي 
بحؽ غير مالي كسبلمة جسده في كؿ عضو مف أعضائو مما ينجر عنو عدـ القدرة عمى 

 الكسب .
لضرر الناجـ عف أما بخصوص الضرر المادي الناجـ عف عممية نقؿ الدـ فيو نفسو ا  

مثؿ في أضرار تصيب الشخص في جسده وىو ما يصطمح عميو الضرر توي التدخؿ الطبي
مف جراء إصابة يمكف أف يمحؽ و  ،(ب) أضرار تمس بالذمة المالية لمشخص و ( أ) الجسدي

الضرر المادي المرتد ى بمويس وذوي خر يصيبآ االشخص بأضرار مالية وجسمانية ضرر 
 . (ج)
 جسدي الضرر ال -أ 
فقد يقع عمى حؽ اإلنساف  ،يقصد بالضرر الجسدي األذى الذي يصيب جسـ اإلنساف     

يؤدي إلى و  2في الحياة فيزىؽ روحو أو في الحؽ في السبلمة الجسدية وال يزىؽ الروح 
 .عجزه 

 الضرر الجسدي المؤدي لموفاة  - 0
عتداء عمى حؽ إالضرر وىو شد أنواع أوىو الضرر الذي يترتب عنو الوفاة ويعتبر مف      

كما نصت عميو المواثيؽ  ،اإلنساف في الحياة الذي نصت عميو معظـ التشريعات في العالـ
منعت جميع الشرائع حيث  ،<:?0العالمية كاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والمواطف لعاـ 

المفضي  الضرر الجسديو  ،3لروح بإزىاقيا ألنيا مف خمؽ اهللالسماوية االعتداء عمى ا
 لمموت في مجاؿ نقؿ الدـ  يمكف أف يصيب كؿ مف المتبرعيف بالدـ أو المتمقيف لو .

                                                             
ديواف  ،:ط ،الواقعة القانونية ،الجزء الثاني ،ي القانوف المدني الجزائريالنظرية العامة لبللتزامات ف ،العربي بمحاج .د 1

  . ;:0ص  ،=811 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية
، مكتبة دار 0ج ،دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي والقوانيف المدنية الوضعية ،النظرية العامة لبللتزامات ،منذر الفضؿ .د 2

 . 18:، ص >??0 ،مافع ،الثقافة لمنشر والتوزيع
جامعة  ،فرع المسؤولية المينية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،الضرر في المجاؿ الطبي ،عباشي كريمة 3

 . 09ص  ،8100 ،الجزائر ،مولود معمري تيزي وزو
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في ظروؼ غير صحية ككونو مصاب  وخذ الدـ منأفي حالة بالدـ  بالنسبة لممتبرع      
لـ يكتشؼ الطبيب المختص بنزع الدـ ذلؾ سواء لتجاىمو أو رعونتو أو عدـ دراية و بفقر الدـ 

نو في األصؿ محتاج أي بو طبعا لمموت لخسارتو كمية كبيرة مف الدـ بالرغـ سيؤد ،كافية
خذ كمية كبيرة تتجاوز الكميات القانونية أكما قد يتعرض المتبرع لفقداف حياتو مف جراء  ،إليو

ىذا باإلضافة إلى فقداف فرصة البقاء عمى الحياة جراء إصابتو بمرض  ،المنصوص عمييا
فعندما يصؿ المتبرع إلى مرحمة المرض  ،الغير آمنةمية التبرع عم بسببالمميت  اإليدز

 .1ف النياية محتومة وال مفر مف الموتإف اإليدزالكامؿ ب

قد يصاب بضرر جسمي مؤدي لموفاة في حالة حقنو بدـ مموث أما بالنسبة لمتمقي الدـ ف     
قي لمدـ بأمراض ففي الحالة األولى قد يصاب المريض المتم ،أو غير مطابؽ لفصيمة دمو

في الفحوصات والتحاليؿ الفنية  أمميتة بسبب نقؿ دـ مصاب بفيروس قاتؿ ناجـ عف خط
بالتالي ينجر عنو وفاة المتمقي لمدـ الكتسابو مثبل الفيروس  كز نقؿ الدـالتي قاـ بيا مر 
عمر المصاب وطبقا لمدراسات الطبية في ىذا الشأف فاف متوسط  ،اإليدزالمسبب لمرض 

وىو ما يعني فقداف فرصة العيش وىو ضرر محقؽ  ،ال يتجاوز سنتيفض الكامؿ لبليدز بالمر 
قنو بدـ غير متوافؽ مع فصيمة كما قد يفقد المتمقي لمدـ حياتو فورا في حالة ح ،ال محالة

 .دمو
 الضرر الجسدي المؤدي إلى العجز  – 0

تبلؼ عضو مف كإ ،مميت فيترتب عنو عجز جسمانيالوىو الضرر الجسدي غير       
، 2فينجر عنو عجز مؤقت أو كمي عف العمؿ  ،أو إحداث جرح أو االنتقاص منو ءهأعضا

 يمكف أف يصيب المتبرع بالدـ آو المتمقي لو عمى حد سواء .بدوره وىذا الضرر 
ستخراج الدـ إيمكف أف يصاب بعجز مؤقت أو دائـ مف جراء عممية  فبالنسبة لممتبرع     

فيمكف أف يصاب بعجز  ،ستخراج الدـ الكامؿإاستخداـ تجييزات  سوءمنو وذلؾ في حالة 

                                                             
 . ;;>ص  ،مرجع سابؽ ،وائؿ محمود عبد الفتوح .د 1
 . =0ص  ،مرجع سابؽ ،عباشي كريمة 2
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يتحوؿ ىذا أف  كما يمكف ،بر الحقفإاستخداـ  سوءمؤقت عمى مستوى المرفؽ  مف جراء 
كما يمكف أف  ،العبلج في الوقت المناسبفي حالة عدـ العجز المؤقت إلى عجز دائـ 

الببلزما عممية التبرع بالخبليا أو يصاب المتبرع بضرر جسدي يؤدي إلى عجزه في حالة 
عف طريؽ االفيرز التي تعتبر عممية أكثر خطورة منيا بالنسبة لعممية التبرع بالدـ الكامؿ 

استخداـ التجييزات المخصصة  سوء عندالتي يمكف أف تصيب الجسـ ككؿ بصدمات عنيفة 
 . ىذه التجييزات فاسدةلذلؾ أو كانت 

يمكف أف يصاب بأضرار جسمانية تؤدي بو إلى عجز مؤقت  دـأما بالنسبة لمتمقي ال       
كحالة نقؿ دـ غير سميـ مصاب بأحد الفيروسات التي تؤدي إلى  ،أو دائـ عف العمؿ

طويمة ويحتاج  الغير مميتة مثؿ المبلريا التي تجعميا عاجز لفترةاألمراض اإلصابة بأحد 
ر جسمانية مف جراء نقؿ دـ غير كما يمكف أف يصاب بأضرا ،تماما ىالعبلج لفترة ليشف

والتي تجعؿ  ،فؽ لدمو حيث تصيبو اضطرابات صحية كيبوط ضغط الدـ وحدوث إغماءامو 
وبالتالي يصبح عاجز كميا عف القياـ بأي  كث فترة أطوؿ في المستشفى لمعبلجالمريض يم

 شيء .
 : الضرر المالي أو االقتصادي   ب

الذمة المالية  نو الخسارة التي تصيبألطبي عمى ايعرؼ الضرر المالي في الجانب        
ويشمؿ ىذا الضرر ما لحؽ المريض مف خسارة مالية كمصاريؼ  ،لمشخص المضرور

كما لو أدى التدخؿ الجراحي إلى إصابة ساؽ  ،العبلج واألدوية أو إجراء عممية جراحية
ودفع مبالغ مالية مقابؿ  ،جؿ إجراء عممية جراحيةأالمريض بتعفف فينفؽ مبالغ مالية مف 

، أو تفويت فرصة عميو أو فقداف كسبو نتيجة تعطمو عف العمؿ خبلؿ فترة 1إقامتو بالمستشفى
 العبلج .

يشمؿ ىذا و  ،ويمس الضرر المالي في عممية نقؿ الدـ كؿ مف المتبرع والمتمقي لمدـ     
 8<0ولى مف المادة نصت الفقرة األ حيث ،ما فاتيـ مف كسبو الضرر ما لحقيـ مف خسارة 
                                                             

 .8?ص  ،:811، اإلسكندرية،منشاة المعارؼ ،8 ط ،ولية األطباء والصيادلة والمستشفياتؤ مس ،د الحميد الشوربيعب د. 1
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إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي ىو نو " أعمى  1مف )ؽ ـ ج(
عند ف، ..."ما فاتو من كسبو ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة  ،الذي يقدره

فنجد ىذه األضرار تتمثؿ في مجموع  لحقيم من خسارةما بتطبيؽ المعيار األوؿ المتعمؽ 
فكشؼ الفيروس المنقوؿ عبر  ،فقات والمصاريؼ التي خسرىا في العبلج وشراء األدويةالن

الدـ وتشخيصو تحتاج لمصاريؼ كبيرة قصد إجراء التحاليؿ والفحوصات الطبية لتحديد نوع 
مكانية الحد مف تطوره ىذا باإلضافة إلى مصاريؼ  ،العبلج ونسبة تقدـ الفيروس في الجسـ وا 

 ،بأمراض سريعة العدوى األمرخاصة إذا ارتبط  ،توفر عمى رعاية مميزةاإلقامة بمستشفى ي
فيحتاج العبلج باألشعة والعبلجات  متمقي الدـ بمرض الفيروس الكبدي فمثبل عند إصابة

 األمروفي حالة حدوث عجز كمي أو جزئي يتطمب  ،الكيميائية والتي تكوف عالية التكاليؼ
نو يحتاج أ، كما عمى طبيب خاص أو ممرضة عي الحصوؿرعاية طبية خاصة مما يستد

إلى شخص مأجور ليقـو لو ببعض األعماؿ التي كاف يقـو بيا بنفسو مثؿ ربة البيت التي 
دت إصابتيا إلى إقعادىا فتستأجر خادمة أف ،عتادت عمى القياـ بشؤوف بيتيا وأوالدىا بنفسياإ

  .2لمقياـ بيذه األعماؿ
يتعمؽ بما  رػػػػػػاألمف بما فاتيم من كسباني المتعمؽ ػػػػالث لمعيارا عند تطبيؽ اػػػػػػػػأم       

فات المتبرع أو المتمقي لمدـ عمى حد سواء مف كسب يتعمؽ بمجموعة مف المبالغ التي حـر 
فقد يصاب بعجز كمي أو جزئي  ،وتلحق تيالبالعدوى أو اإلصابة منيا مف جراء اإلصابة 

كما يكوف مكسبا فائتا  ،3مو عالة عمى عائمتو والدولةيؤثر في قدرتو عمى العمؿ مما يجع
ف يكوف تاجرا تفوتو فرصة أك الفرص المالية التي تضيع عمى المضرور بسبب اإلصابة

أو يكوف موظؼ تضيع منو فرصة الحصوؿ عمى  ،صفقة كاف يعوؿ عمييا وعمى أرباحيا
كما يعد ضررا ماديا  ،افمتحو طالبا تفوتو فرصة الدخوؿ في اإلأ ،ترقية كانت في انتظاره

                                                             
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي ىو الذي مف )ؽ ـ( عمى "  8<0مف المادة  0نصت ؼ 1

 ن كسب ....."ما فاتو مو ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة  ،يقدره
 . <<ص  ،مرجع سابؽ ،الزبير عمرإبف  2
 . 0;0ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،محمد جبلؿ حسف  د. 3
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كما أف المضرور في حالة  ،1تفويت الفرصة عمى المضرور االلتحاؽ بمنصب عمؿ 
نو تقتصر حياتو فيفقد األمواؿ التي كاف يأمؿ في اكتسابيا بحسب السير إف اإليدزإصابتو ب

 العادي لؤلمور .
 : الضرر المادي المرتد ج

 يتعداه فبل المباشر المتضرر عممية نقؿ الدـ عمىالضار الناجـ عف  الفعؿ أثر يقتصر قد     

تجعميـ  معينة رابطة المتضرر بذلؾ تربطيـ آخريف أشخاصا آثاره لتصيب تمتد وقد غيره، إلى
  .أصابتو باألضرار التي معنويا أو ماديا يتأثروف

 ابطتيفمتر  نتيجتيف يرتب الحالة ىذه في فالضرر الذي أصاب المتبرع بالدـ أو المتمقي لو     

 في فتتمثؿ الثانية بينما ،المباشرة الضحية أصاب الضرر الذي في تتمثؿ األولى: بعضيما مع

مف جراء عممية  اإليدزبسبب مرض  األشخاص أحد لو توفي الغير، كما عمى رتدتإ أضرار
 ىذا المثاؿ ففي ،القصر وأبنائو زوجتو مف المكونة ألسرتو الوحيد المعيؿ ىو وكاف نقؿ الدـ 

 نجد ونفسالوقت  وفي الوفاة في ويتمثؿ مباشرة المتوفى أصاب باؽ   أصمي ضرر ىناؾ أف دنج

 عمييـ اإلنفاؽ يتولى كاف الذي الوحيد العائؿ مف واألوالد الزوجة حرماف إلى أدت ىذه الوفاة أف

 الذي الضرر ذلؾ مرتدا ضررا بصفة عامة سميي وعميو ،مرتدالمادي الالضرر  ىو وىذا

 .2الغير أخرى تصيب أضرار عنو تترتب
 الفورية بالوفاة مرتبط يكوف المرتد والضرر    

مف جراء  اإليدز،فإصابة المريض بفيروس 3
وال يمكف أف يرتد لغيره إال بعد تحقؽ  ،بو امرتبط اومادي اجسماني انقؿ دـ مموث يعتبر ضرر 

 عمى عنو يرتدل المباشرة الضحية يصيب ضرر حدوث المرتد الضرر في يفترضحيث  ،وفاتو

                                                             
 . ?<ص  ،مرجع سابؽ ،الزبير عمرإبف  1
 . <?8ص   ،8101 ،الجزائر ،موقـ لمنشر والتوزيع ،8ط ،الفعؿ المستحؽ لمتعويض ،عمي فيبللي 2

3
 C f. Yvonne LAMBERTFAIVRE. Droit du dommage corporel. systèmes d indemnisation. 

:
eme

 édition , Dalloz, 2000 ,p 275. 
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 ذوي يرفعيا التي الدعوى،ف1ممكنا  أمراً  االرتداد ذلؾ تجعؿ معينة معيا بعبلقة يرتبط مف

 اإلعالة نقطاعإنتيجة  ضرر مف لحقيـ عما بالتعويض لممطالبة الضحية حياة حاؿ الحقوؽ

بسبب  لحقو الذي الضرر عف التعويض عمى يحصؿ عندما الضحية ألف الرفض محميا يكوف
 ما وىذا منو حـر الذي الدخؿ محؿ حؿ عادية بصفة نشاطو ممارسة عف أو الكسب فع عجزه

، وعميو يجوز 2حقوقو  بذوي ضررا لتمحؽ آثاره ترتد فبل لحقو الذي محو الضرر إلى يؤدي
أف موتو  يثبتوا أفلمغير المطالبة بالتعويض بسبب موت المريض مف جراء نقؿ الدـ بشرط 

نفقو عمييـ وقت وفاتو عمى نحو مستمر يالدخؿ الذي كاف  نقطاعإل امادي الحؽ بيـ ضرر أقد 
 مشروعية شرط ىو قيد اإلعالة معيار ، ويرد عمى3ف فرصة استمرار ذلؾ كانت محققةا  و 

 استدامة بقصد خميمتو الضحية يعوؿ كاف فإذا ،مساسا بيا الضار الفعؿ يشكؿ التي المصمحة

4وفاتو  نتيجة المادي الضرر بالتعويض عف بةالمطال في الحؽ ليا يكف لـ بينيما العبلقة
.  

 : الضرر المعنوي  ثانيا
الناجمة عف عممية نقؿ الدـ ال تتوقؼ عمى األضرار الجسمانية والمالية  إف األضرار       

تتميز عف باقي األضرار  حيث ،أقاربوو تمحؽ المصاب قد بؿ تتعدى إلى أضرار معنوية 
بداء  اإلصابةخصوصا تمؾ الناجمة عف  لطبية األخرىلناجمة عف األعماؿ ااالمعنوية 

وقصد اإلحاطة بالضرر المعنوي الناجـ عف عممية نقؿ الدـ  ،Cأو التياب الكبد  اإليدز
في صور األضرار المعنوية التطرؽ إلى  ثـ ) أ(يجب معرفة المقصود بالضرر المعنوي 

 .  )ج(  التي ترتد إلى غيره األضرار المعنويةو  ) ب(التي تمحؽ بالمصاب  مجاؿ نقؿ الدـ

                                                             
 ،،المتضمف قانوف األسرة:<?0يوليو  ?الموافؽ لػ  ،:0:1رمضاف  ?المؤرخ في  00-:<القانوف  مف 77 المادة نصت 1

القدرة  حسب األصول عمى والفروع ع،الفرو  عمى األصول نفقة تجب أنو" عمى،،:<?0 لسنة :8ج ر عدد  ،المعدؿ والمتمـ
 .اإلرث" القرابة في ودرجة واالحتياج

 ،فرع العقود والمسؤولية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،حؽ ذوي الحقوؽ في التعويض ،خرشؼ عبد الحفيظ 2
 . ;;و:;ص  ،8109 ،الجزائر  ،0جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ بف عكنوف

 . 0?0ص  ،مرجع سابؽ ،الغفار محمد عبد أنس .د 3
مذكرة  ،التعويض عف األضرار الجسمانية بيف األساس التقميدي لممسؤولية المدنية واألساس الحديث ،بحماوي الشريؼ 4

 . ?9ص  ،<811 ،تممساف ،جامعة أبو بكر بمقايد ،كمية الحقوؽ ،لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص
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 تعريف الضرر المعنوي  -أ
و المالية وال بأنو الضرر الذي يمحؽ الشخص في غير حقوق1يعرؼ الضرر المعنوي       

نما يصيبو في كرامتو أو شعوره أو عاطفتو  في سبلمتو الجسدية أي يقصد بو األذى  ؛وا 
 .2جتماعي الذي يمحؽ شرؼ اإلنساف وسمعتو واعتباره ومركزه اال

ويذىب األستاذ السنيوري إلى القوؿ أف الضرر األدبي يمكف إرجاعو إلى الحاالت      
 التالية :

ضرر أدبي يصيب الجسـ كاآلالـ الناجمة عف الجروح والتشويو الذي يتركو الفعؿ الضار  -
 في جسـ المتضرر .

يذ ،ضرر أدبي يصيب الشرؼ واالعتبار - اء السمعة كالقذؼ والسب وىتؾ العرض وا 
 واالعتداء عمى الكرامة .

ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور مثؿ األعماؿ التي تصيب الشخص في معتقداتو  -
 الدينية .

رض أكالدخوؿ في  ،ضرر أدبي يصيب الشخص في مجرد االعتداء عمى حؽ ثابت لو -
 . 3الغير رغـ معارضة المالؾ 

ميحؽ العاطفة أو الشعور باآلالـ التي يحدثيا وقد يقترف الضرر األدبي بأضرار مادية ف     
ذات طبيعة  ليست عف الضرر المادي فيمحؽ أمور أخرىوقد يستقؿ  ،األحزافو في النفس 

 .4مالية كالعقيدة الدينية أو األفكار الخمقية 
ويقصد بالضرر المعنوي في المجاؿ الطبي الضرر الذي يصيب المريض في شعوره      

الطبيب  أالناتجة عف المساس بالسبلمة الجسدية بسبب خط ةالـ والمعاناوأحاسيسو نتيجة اآل
 .1العبلج الذي تمقاه في المستشفى  سوءأو الجراح أو 

                                                             
 الضرر األدبي .يسمى الضرر المعنوي أيضا ب 1
 .:81، ص >811،عماف ،دار وائؿ لمنشر ،0، طالضرر،8، جالمبسوط في شرح القانوف المدني ،حسف عمي الذنوف .د 2
 .89=و 89=ص   ،مرجع سابؽ ،عبد الرزاؽ السنيوري .د 3
 . 8;ص  ،8??0 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،نظرية التعويض عف الضرر المعنوي ،مقدـ السعيد .د 4
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;=?0ولقد جاء القانوف المدني الجزائري الصادر سنة      
يؤكد  خاليا مف أي نص 2

 01-;1 غاية تعديمو بموجب القانوف ىبدأ التعويض عف الضرر المعنوي إلصراحة  م
خذ بمبدأ التعويض عف الضرر المعنوي وذلؾ في أحيث  ;811جويمية  81المؤرخ في 

" يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس  أنو مكرر التي نصت عمى 8<0المادة 
نتيجو إنتيج المشرع الجزائر نفس النيج الذي إ وبالتاليبالحرية أو الشرف أو السمعة " 

مبدأ التعويض عف الضرر المعنوي بصريح العبارة  بنصو عمىمصري الو المشرع الفرنسي 
حد ينازع اليـو في مبدأ التعويض عف الضرر المعنوي مثمو أوال  ،ووضع حد لكؿ تأويؿ

 كمثؿ الضرر المادي .  
 الضرر المعنوي في مجال نقل الدم : صور  ب

ىو متعمؽ باآلالـ  منيا مامختمفة معنوية قد يمحؽ متمقي الدـ أو المتبرع أضرار        
 األضرار الجمالية والنفسية .بمنيا ما ىو متعمؽ و  ،الجسمانية

 لضرر المتعمق باآلالم الجسمانية ا -0

في عممية نقؿ  خطأيشعر المتبرع بالدـ أو المتمقي لو بآالـ جسدية عارمة ناجمة عف        
تسبب في مرض الدـ خاصة في حالة نقؿ دـ مموث بالفيروس الكبدي أو الفيروس الم

يكوف  c ففي حالة اإلصابة بمرض االلتياب الكبدي الناجـ عف نقؿ فيروس كبدي ،اإليدز
 ،ستخداـ األشعة التي تحدث بعض اآلثار المصحوبة باآلالـ المفصمية  والصداعإعبلجيا ب

                                                                                                                                                                                              
 . 81ص  ،مرجع سابؽ ،عباشي كريمة 1
حيث صدر قرار  ،أو بعد صدوره ;=?0القضاء الجزائري مستقر عمى التعويض األدبي سواء قبؿ صدور القانوف المدني  2

يقضي بالتعويض عف الضرر الجسمي والمعنوي الذي لحؽ الزوجة مف  <>?00/0/:0عف مجمس قضاء مستغانـ بتاريخ 
فمحقيا مف ىذه التيمة عار مس شرفيا  ،مع العمـ أف الزوج لـ يدخؿ بيا ،يا بحجة أنيا ليست بكرجراء طردىا مف زوج

 . ?:0 ص ،مرجع سابؽ ،د مقدـ السعيدنقبل عف:  .وكرامتيا 
بالتعويض عف الضرر المادي والضرر المعنوي الذي  ?=?0/?1/>8كما حكمت محكمة الجنايات لوالية الجزائر بتاريخ 

 . 8<0ص  ،مرجع سابؽ ،د . مقدـ السعيدنقبل عف:  .تداء عمى شرؼ فتاة مف جراء االع
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حباط المصحوب ببعض االضطرابات اإلفقداف الوزف والغضب باإلضافة إلى  ،الوىف
  .1النفسية

فمرحمة المرض الكامؿ تكوف مصحوبة بالعديد  اإليدزأما في حالة اإلصابة بمرض       
جسدية ال  آالـبوغيرىا التي تؤدي بدورىا إلى الشعور  ،األوراـ السرطانيةو  األمراضمف 

لكنيا ال تؤثر في المرض و  ألدوية الموجودة حاليا تعد مسكنةوخاصة أف جميع ا ،تحتمؿ
الجسدية عمى المريض بصورة كبيرة عندما يحدث تأثير عمى  وتؤثر ىذه اإلضرار ،ذاتو

قصور الذاكرة  وتصؿ في النياية إلى فقداف الممكات و  الجياز العصبي مثؿ فقداف االتزاف
 .  2الذىنية 
لدى المصاب بسبب غياب  االجسمانية ومعالمي الـصعوبة تحديد مدى اآلل ونظرا        
ذاتية تختمؼ مف شخص إلى أخر بحسب السف  اصرىعنا لكوفو مف جية  محدد ليامعيار 

القاضي في ىذه الحالة إلى  أيمج ،والجنس ودرجة ومحؿ اإلصابة في الجسـ مف جية أخرى
انطبلقا  الـفيحدد الخبير وصؼ ىذه اآل ،الجسمانية الـىذه اآلدرجة صؼ لو الطبيب الخبير 

 . 3التيا لمدة معينةثر عقاقير مخدرة أو منومة  في الحد مف األوجاع أو إز أمف 
 الضرر الجمالي -0

الندبات التي تصيب جسـ اإلنساف مف جراء اآلثار الناجمة عف و ويقصد بو التشوىات       
ؤدي إلى تشوىات بالجسـ ككؿ والتي تؤدي إلى تف ،دـالبسبب نقؿ  اإليدزإصابتو بمرض 

ـ العبلج باألشعة فبتطور المرض يستمز  cما في حالة إصابتو بالفيروس الكبدي أ ،عزلو

                                                             
 . 1;>ص  مرجع سابؽ، ،وائؿ محمود أبو الفتوح د.1
 . 9;>ص ، المرجع نفسو 2
منشورات عويدات )  ،9ط ،النظرية العامة لممسؤولية الناشئة عف الفعؿ الشخصي ) الخطأ والضرر( ،عاطؼ النقيب د. 3

 . :90ص  ،:<?0 ،يواف المطبوعات الجامعية ) الجزائر(باريس( ود -بيروت 
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، باإلضافة 1حمرار في الوجوا  و شيخوخة مبكرة  ،تحدث لو بعض اآلثار مثؿ سقوط الشعرف
 .2إلى ظيور التجاعيد وتصمب الوجو ال سيما إذا كاف الفيروس الكبدي نشطا

ويستند في تقدير الضرر الجمالي إلى عدة معايير كالسف والجنس والوظيفة والوضع       
قوط الشعر يختمؼ فالضرر المتمثؿ في س ،يختمؼ مف شخص ألخر وكونالعائمي وىذا ل
كما يختمؼ إف كانت  ،بالمقارنة مع الرجؿ اقاسي الممرأة يعتبر ضرر  فبالنسبةبحسب الجنس 

 . الشيء نفسو بالنسبة لمرجؿو المرأة متزوجة أـ ال 
 الضرر النفسي  -0

عدية بسبب نقؿ دـ مموث مثؿ الماألمراض تختمؼ األضرار النفسية الناجمة عف       
فالمصاب  ،الطبية األخرى األخطاءعف باقي األضرار النفسية التي تسببيا باقي  اإليدز

دانو اإلنساني فالمرض ال مف جراء نقؿ الدـ إليو يصاب بصدمة تيز وج اإليدزبمرض 
وىو ما يفرض عمى المصاب قيودا عديدة عمى  ،عدي حيث ينتقؿ بطرؽ عدةمو  عبلج لو

وىو ما يطرح تغيرات عديدة عمى أدؽ خصوصياتو مثؿ فقداف فرص  ،بلتو وتصرفاتوتنق
نجاب األطفاؿو الزواج  فضبل عف ىذا فاف  ،يعيش ميددا بالموت في أي لحظة، فالمريض 3ا 

اإلصابة بيذا المرض تؤدي إلى الشؾ في المستقبؿ وضعؼ الرغبة في العمؿ والخوؼ مف 
العزؿ االجتماعي واألسري الذي  ناىيؾ عف ،ظير مستقببلالعضوية والمعنوية التي ت الـاآل

لزوج وقد تطمب الزوجة التطميؽ مف ا المصابةفالزوج ييجر زوجتو  ،يتعرض لو المريض
 ،التي أصيبت في حادثة نقؿ إلييا دـ مموث ـألاأو البنت  بفاالوييجر  ،المصاب بالفيروس

 ،وقد تفقد حقيا في الحضانة ،ضكما تتعرض المرأة الحامؿ المصابة بالفيروس لئلجيا
أىمية الشخص عمى القياـ بالتصرفات القانونية وخاصة و فضبل عف تأثير اإلصابة في قدرة 

 . 4في حالة اعتبار اإلصابة في مرحمتيا األخيرة مف قبيؿ مرض الموت 
                                                             

 . 0;>ص  مرجع سابؽ، ،وائؿ محمود أبو الفتوح .د 1
 . 9=ص  ،السعيد الزقرد، مرجع سابؽ أحمدد. 2
  . 8;>ص  مرجع سابؽ، ،وائؿ محمود أبو الفتوح .د 3
 . <;0ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،محمد جبلؿ حسف د. 4
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 ،جتماعي مف المجتمعالرفض اال رار النفسية الناجمة عفىذا باإلضافة إلى األض       
رتبط في األذىاف بالرذيمة خاصة م اإليدزف أل ،واالحتقار أحيانا أخرى يبةوالر  ة الشؾونظر 
 . مجتمعنا المحافظفي 
 : الضرر األدبي المرتد ج

وفاة  حالة :حالتيف  وفؽمباشر، ويكوف  بشكؿ المصاب بأقارب يمحؽ الذي الضرر وىو      
1الموت  إلى تفض لـ جسدية بأضرار إصابتو وحالة المصاب

. 
 وفاة المصاب الضرر األدبي المرتد في حالة -0

بسبب عممية نقؿ دـ  اإليدزالشخص نتيجة إصابتو بمرض  موت يسبب أف يمكف        
 الذيف ولـ يحدد القانوف المدني الجزائري األشخاص ،ألقاربو انفسي اً وألم اً حزن  مموث بالفيروس

عكس بعض  ،في حالة وفاة قريب ليـالمرتد  األدبي الضرر عف بالتعويض المطالبة ليـ يحؽ
التشريعات العربية مثؿ ما نص عميو القانوف المدني المصري حيث حصر مف ليـ الحؽ 

 ؼاعتر إ ىذا بالرغـ مف، 2المطالبة بالتعويض في األزواج واألقارب حتى الدرجة الثانية 
 القرار في ذلؾو  المرتد في حالة وفاة المصاب األدبي الضرر عف بالتعويض الجزائري القضاء

 مقابل بالتعويض المطالبة الحقوق لذوي يحق " فيو جاء حيث العميا عف المحكمة الصادر

 أثبتت التي والمستندات الوثائق عمى اطمعوا أنيم وخاصة الذي لحقيم المعنوي الضرر

 3"المرور حادث إثر توفت الضحية أن يبين الذي بالممف المرفق الدرك ومحضر الوفاة،
 بالتأمينات االجتماعية مف القانوف المتعمؽ =>ادة حددت المو 

 سبيؿ عمى الحقوؽ ذوي4

 أو األصوؿ، سنيـ، كاف ميما دخؿ دوف اإلناث  المكفوليف واألوالد لو المؤمف زوج وىـ الحصر

                                                             
مقاؿ منشور بمجمة دمشؽ لمعموـ  ،ض عف الضرر األدبي الناجـ عف جـر )دراسة مقارنة(التعوي ،فواز صالح د. 1

 . ;<8، ص >811 ،سوريا ،العدد الثاني ،88المجمد  ،االقتصادية والقانونية
 . <>ص  ،مرجع سابؽ ،السعيد الزقرد أحمدد. 2
،  ص =??0، 1;العدد  ،نشرة القضاة ،9??10/0/>1بتاريخ  ،:11;?ممؼ رقـ  ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا 3

<1 . 
المعدؿ  ،المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية،9<?0يوليو  8الموافؽ لػ  ،0:19رمضاف  80المؤرخ في  00-9<القانوف رقـ  4

 . 9<?0 لسنة  <8ج ر عدد  ،والمتمـ
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 مف والمكفوليف التقاعد لمعاش األدنى المبمغ الشخصية مواردىـ تتجاوز ال عندما زوجو أصوؿ

 الثالثة. الدرجة حتى الحواشي
 جسدية  بأضرار المصاب إصابة حالة في المرتد األدبي الضرر -0

شديدة  آالـالناجمة عف نقؿ دـ مموث إليو  باألمراض المصاب بأحد  المضرور يتألـ       
المرتبطة  بالعاىات  الـىذا باإلضافة إلى اآل ،اإليدزخاصة في حالة  إصابتو بفيروس 

 يسبب فيذا األلـ والعذاب والعزؿ  ،دائمة ةتؤدي إلى عزلوالتشوىات التي بجسمو والتي 

 وىو يتألـ المأساوي الوضع ىذا في قريبيـ رؤية عف ناجماا مستمر  معنويا ألما أيضاً  ألقاربيـ

فالزوج  يتضرر  ،خاصة بمعرفتيـ أف مصيره الموت المحتـو ،والعذاب األلـ مف ساعة كؿ
 ،معالجة الفيروس الكبدي باألشعة أثاربسبب  أدبيا في حالة حدوث أضرار جمالية لزوجتو

كذلؾ يتألـ  ،كما تتضرر الزوجة أدبيا لكوف زوجيا غير قادر عمى القياـ بواجباتو الزوجية
 . 1مف تشوه في الجسـ وعاىة دائمة  ايما عذابا نفسيا نظرا لما حؿ بيمالولداف بما حؿ بأ

الحالة  ىذه مثؿ في األدبي الضرر مف وعيفن بيف تميز الفرنسية المحاكـ أف إلى اإلشارة وتجدر
  :2 وىما

 والكآبة كاأللـ أو نفسية  عاطفية آثار عنو ينجـ الذي الضرر : وىو الضرر البدني -

 ...والصدمة العاطفية

 الحياة عمى تطرأ التي التغييرات عف ينجـ الذي الضرر وىو:   المرافقة أو المصاحبة ضرر -

 وكؿ لمزوج، بالنسبة العاطفية والجنسية الحياة مف الحرماف لزوجية،ا الحياة تغيير مثؿ اليومية

 خطرة.و دائمة  بعاىة ومصاب عاجز شخص برفقة اليومية الحياة مصاعب
والمبلحظ أف المشرع الجزائري لـ يحدد األشخاص الذيف يجوز ليـ المطالبة بالتعويض   

مانية مثمو مثؿ باقي عف الضرر األدبي المرتد في حالة إصابة قريبيـ بأضرار جس

                                                             
 . 018ص  ،مرجع سابؽ ،الزبير عمرإبف  1

2 Catherine Paley-Vincent, Responsabilité du médecin, Collection de Droit médical pratique, 

Edition Masson, Paris 2002, p8;. 
?<8ص  ،مرجع سابؽ ،مشار إليو : د .فواز صالح  
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النفسية التي تمس األقارب مف جراء ما لحؽ  الـبالرغـ مف كوف اآل ،التشريعات األخرى
 األمر لذا فيترؾ  ،لـ الوفاة نفسياأكبر مف أ اإليدزوتشوىات بسبب مرض  الـقريبيـ مف اآل

 . 1لمقاضي لمتقدير 
 الشروط الواجب توفرىا في الضرر  : انيالفرع الث
الشروط لكي  يجب أف يتوفر في الضرر الناجـ عف عممية نقؿ الدـ مجموعة مف         

وتتمثؿ  ،وىي نفسيا الشروط الواجب توفرىا في الضرر بوجو عاـ يكوف مستحقا لمتعويض
ف يمس بحؽ أو  ،)ثانيا(ف يكوف مباشرا أو  ،(أوالىذه الشروط في أف يكوف الضرر شخصيا ) 

 . ) رابعا(ف يكوف محققا أو  ،لثا()ثاثابت أو مصمحة مالية مشروعة 
 أوال : أن يكون الضرر شخصيا 

أف يصيب الضرر الشخص المطالب يشترط في الضرر المستحؽ لمتعويض       
كما يعد الضرر شخصيا في حالة ما مس أقارب المضرور  ،بالتعويض عف الفعؿ الضار

، ة عف عممية نقؿ الدـف أضرار ناجمأضرار مادية أو معنوية مف جراء ما لحؽ قريبيـ  م
صيب مف كاف يعيميـ وبالتالي ي ،اإليدزف يتوفى المضرور مف جراء إصابتو بمرض أك

فيكوف لمضرر المرتد كياف مستقؿ عف  ،وليـ الحؽ المطالبة بالتعويض ضرر مرتد شخصي
بالتعويض نو يمكف لمف أصابو ضرر مرتد المطالبة أويترتب عمى ىذا  ،الضرر األصمي

تخذ الضحية موقؼ سمبي مف حقو في التعويض عف الضرر الذي أصابو أو إ حتى لو عنو
 .2تنازؿ عنو 

قؿ المصاب بو مف جراء عممية ن اإليدزمرض  بسببوفي حالة ما توفي المضرور        
وبالتالي يجتمع لدييـ ىذا  ،فيذا الحؽ ينتقؿ إلى ورثتو دـ دوف أف يطالب بحقو في التعويض

تنازؿ  وفي حالة ،مف جراء وفاة معيميـ ؽ التعويض عف الضرر المرتدالحؽ باإلضافة إلى ح

                                                             
 . ?>ص  ،مرجع سابؽ ،السعيد الزقرد أحمدد.  1
 . 9:1ص  ،مرجع سابؽ ،د.عاطؼ النقيب 2
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الضحية عف حقو  في التعويض حياؿ حياتو يبقى ليـ المطالبة بالضرر المرتد ال غير، وما 
 يتمقونو مف تعويض في ىذه الحالة ال يعتبر تركة .

 ثانيا : أن يكون الضرر مباشرا  
أي  ؛ناشئا عف عممية نقؿ الدـ  باشرا أف يكوفويقصد  بشرط أف يكوف الضرر م        

فالضرر  ،سواء بالنسبة لممتبرع بالدـ أو المتمقي لو قع الضرر مف جراء عممية نقؿ الدـو 
وىذا ما يستشؼ مف نص المادة  عبلقة سببية مباشرة بالفعؿ الضارالمباشر ىو الذي تربطو 

 ،دار في العقد أو في القانونإذا لم يكن التعويض مقمف )ؽ ـ ( التي نصت عمى "  8<0
 ،ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتو من كسب ،فالقاضي ىو الذي يقدره

ويعتبر  ،بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو في التأخير بالوفاء بو
غير  ،ولالضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوخاه ببذل جيد معق

نو إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال يمتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطا جسيما إال أ
رر نتيجة أي أف يكوف الضبتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعو عادة وقت التعاقد " 

 ف يكوف متصبل بالفعؿ الضار .أو  لتزاـباإلطبيعية لعدـ الوفاء 
ألضرار المتوقعة أو غير التقصيرية يعوض فييا عف ا مسؤولية والضرر المباشر في ال

العقدية حيث يعوض فييا إال عمى األضرار المباشرة المتوقعة ما  مسؤوليةعكس ال متوقعةال
 عدا في حالة الغش والخطأ الجسيـ.

 : أن يمس بحق ثابت أو مصمحة مالية مشروعةلثاثا
نو ال يمكف أ الية مشروعة ؛ أييشترط في الضرر أف يمس بحؽ ثابت أو مصمحة م        

مسائمة مركز نقؿ الدـ إال في حالة المساس بحؽ ثابت أو مصمحة مالية مشروعة لشخص 
 أوالتعدي عمييما ينش شخص الحؽ في الحياة وسبلمة جسدهفمكؿ  ،مف جراء عممية نقؿ الدـ

 . 1أو يؤدي إلى نفقات تبذؿ لمعبلج  نو أف يخؿ بقدرة الشخص عمى الكسبأضرر مف ش

                                                             
كمية ،فرع المسؤولية المينية ،لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاصمذكرة  ،المسؤولية المدنية لمطبيب ،فريحة كماؿ 1

 . 1?8ص  ،8108 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،الحقوؽ
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فيصاب شخص بضرر مف جراء  ضرر مرتدا كما تطرقنا إليو سابقاوقد يكوف ال       
نقطاع نفقة الزوج المضرور عمى إك ،بضرر ناجـ عف عممية نقؿ الدـ خرآإصابة شخص 

، حؽ بالحؽ في النفقةفيذا ضرر ال ،cزوجتو  نتيجة إصابتو بمرض التياب الكبد الوبائي
مف قانوف األسرة التي نصت عمى  :=وىذا ما أكدتو المادة  وناشرعا وقان ساويعتبر حقا مكر 

تجب نفقة الزوجة عمى زوجيا بالدخول بيا أو دعوتيا إليو ببينة مع مراعاة أحكام " 
الحؽ بالمطالبة عف التعويض الذي لمزوجة كما من ىذا القانون "  61و 85و 86المواد 
ـ نفقة األب عمى األبناء واجبة طبقا اما د ،أوالدىا القصر بسبب انقطاع النفقة عمييـ أصاب
 ،" تجب نفقة الولد عمى األب ما لم يكن لو مال مف نفس القانوف الذي نص عمى 89لممادة 

 اإلناث إلى الدخول ..."و فبالنسبة لمذكور إلى سن الرشد 
فإذا كانت غير مشروعة فبل  ،يشترط أف تكوف المصمحة مشروعة لمتعويض عنياكما        

بسبب نقؿ  اإليدزخميميا مف جراء مرض  بل يمكف تعويض الخميمة التي توفيف ،ض عنيايعو 
ف ىذه المصمحة قامت عمى عبلقة غير أل ،حياتونو كاف ينفؽ عمييا حاؿ أالدـ  عمى أساس 

 مشروعة .
 رابعا : أن يكون محققا 

إذا وقع حاال  محققا ويكوف فتراضياإيكوف محققا أي أال يكوف يشترط في الضرر أف        
بو القضاء  خذأوىذا ما  ،أو أف يكوف وقوعو مؤكدا وحتميا ولو تراخى لممستقبؿ أي وقع فعبل

8<?0/>89/1 بتاريخلمحكمة العميا االجزائري إذ قضت 
ف التعويض يشمؿ األضرار أب 1

المحتممة  التي ال يوجد ما يؤكد  التعويض عف األضرار وبالتالي استبعد ،المؤكدةالة و الح
 وقوعيا في المستقبؿ .

خاصة عندما  ،وبالنسبة لشرط تحقؽ الضرر في مجاؿ نقؿ الدـ لو طابع خاص       
 اإليدز، فكما ىو معمـو فالضحية بمرض Cأو االلتياب الكبدي  اإليدزبضحايا  راألميتعمؽ 

                                                             
1
المسؤولية المدنية لؤلطباء  ،نقبل عف : د . رايس محمد ،9<?0/>89/1بتاريخ  ،??;:8ممؼ رقـ  ،قرار المحكمة العميا  

 . :=8ص  ،سابؽمرجع   ،في ظؿ القانوف الجزائري
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كتساب العدوى بالفيروس إمرحمة حضانة المرض ب وىي المرحمة األولى :يمر بمرحمتيف 
 08ويمة تبمغ في حدىا األقصى وىذه المرحمة قد تستمر فترة قصيرة أو ط ،بب لممرضالمس
، فاألضرار في 1وبعدىا يدخؿ المريض في الطور الفعمي الذي يعقبو طبعا الوفاة  سنة

المرحمة األولى تعتبر أضرار محققة وفعمية وتتمثؿ في األضرار المالية والمعنوية دوف 
وتتمثؿ في رار متميزة مف حيث حجميا ونوعيا ة الثانية فاألضأما في المرحم ،الجسمانية

ففي  ،خاصة إنيا متعمقة بالوفاة األكيدة ،األضرار المعنويةو األضرار المادية بصفة عامة 
المبمغ كامبل لمجرد اإلصابة حيث يدفع  اإليدزفرنسا ال يدفع الصندوؽ الخاص بضحايا 

 ،لعدوى لينفقيا المضرور قبؿ العبور لممرحمة الثانيةثبلثة أرباع المبمغ المحدد لحظة انتقاؿ ا
ومعنى ذلؾ أف الربع األخير مف المبمغ يظؿ قائما في ذمة الصندوؽ حتى يمنحو لمضحية 

عدـ دفع التعويض كامبل دفعة ، ولقد استند القضاء الفرنسي في تأييده ل2عند المرض الفعمي 
حقؽ وىذا بالنظر إلى المعارؼ الطبية عتباره المرض الفعمي ضرر مستقبمي غير موحدة إل

الحالية واالكتشافات والمحاوالت العبلجية التي تيدؼ إلى وقؼ المرض أو عمى األقؿ 
  .3التأخير مف مرور المصاب إليو 

 القاضي يقدر"  مف ) ؽ ـ( التي نصت عمى 090مادة ال طبقا لنص و أما في الجزائر     

 مع مكرر 060و 060 المادتين ألحكام طبقا صابالم لحق الذي الضرر عن مدى التعويض

فمو أن  ،فإن لم يتيسر لو وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض ،الظروف المالبسة مراعاة
 يحتفظ لممضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير "

االحتفاظ لممضرور  فممقاضي أف يحكـ بالتعويض عف الضرر الناجـ عف المرحمة األولى مع
ىذا  ،فترة معينة وذلؾ خبلؿ المرحمة الثانيةأضرار  الناجمة عفبمراجعة التعويض المطالبة 

                                                             
1
 . >>ص  ،مرجع سابؽ ،سعيد الزقرد أحمدد.   
 . :00ص  ،المرجع نفسو 2
 . >01ص  ،مرجع سابؽ ،الزبير عمرإبف  3
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مقدار الضرر الناجـ عف مرحمة المرض الفعمي بالرغـ مف ألنو يصعب عمى القاضي تحديد 
 .  كونيا محققة ال محالة

 المطمب الثالث :  العالقة السببية 
المدنية تؤسس بقياـ عبلقة سببية تربط بيف الضرر الذي وقع مف جية  ة مسؤوليإف ال       

، أما في الواجب اإلثباتالمؤسسة عمى الخطأ مسؤولية ىذا بالنسبة لم ،والخطأ مف جية أخرى
فتقـو العبلقة السببية بيف الضرر والفعؿ المحدث  ،عمى أساس الخطأ المفترض مسؤولية ال

 .مراكز نقؿ الدـ  ية مسؤول، كما ىو الشأف في 1لو 
وباعتبار أف العبلقة السببية ليست بالشيء الذي يرى أو يممس فقد أثار مفيوميا       

صعوبات عممية كثيرة ألنيا مف المسائؿ التي ال يمكف تعريفيا تعريفا عمميا دقيقا  مما حدا 
، 2العدالة فيو روحو حكمتو و فطنة القاضي  إلىلة السببية أالقانوف إلى ترؾ مسو برجاؿ الفقو 

 مسؤولية إلقامة  نسبة اإلصابة أو العدوى إلى واقعة نقؿ الدـيجب عميو التأكد مف  حيث
عف اإلصابة أو يف المسؤول في حالة تعددالتي تعترييا إشكاؿ  )فرع أول(مركز نقؿ الدـ

ركز ما الم مسؤولية وفي حالة ما تأكد مف قياـ العبلقة السببية تقـو  ،)الفرع الثاني(العدوى 
 .)الفرع ثالث(  اإلعفاء أسبابلـ يكف ىناؾ سبب مف 

 الفرع األول : نسبة اإلصابة أو العدوى إلى واقعة عممية نقل الدم
الناجمة عف عممية نقؿ الدـ  ليا عدة مصادر أخرى مف غير  باألضرارإف اإلصابة       

تصاؿ الجنسي غير اإل أف يسري بيف األفراد مف خبلؿ اإليدزفيمكف لفيروس  ،ىذه العممية
أدوات حاّدة أخرى ممّوثة بالفيروس، وقد ينتقؿ الفيروس  المحمي أو تبادؿ إبر أو محاقف أ

دعاء إف ،إلى طفميا أثناء فترة الحمؿ أو عند الوالدة أو خبلؿ الرضاعة األـأيضًا مف 
نقؿ يوجب عميو إثبات واقعة  ابتو ناجمة عف عممية نقؿ دـ مموثالشخص المضرور أف إص

ذا و  ،مركز نقؿ الدـ ةمسؤوليففي حالة عدـ إثبات ذلؾ ال يمكف الحديث عف  ،الدـ إليو ثبت أا 
                                                             

1
 GENEVIEVE Viney , JOUDAIN Patrice , traite le droit civil , les conditions de la 

responsabilité, 2 
eme 

édition  , delta, paris , 1998 , p 151 .  
 . ?<8ص  ،مرجع سابؽ ،المسؤولية المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائري ،د. رايس محمد  2
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ذلؾ تأتي مرحمة أخرى ىي مرحمة التأكد أف اإلصابة أو العدوى ناجمة عف الدـ المنقوؿ إليو 
فتقاـ  ،ا في معرفة السبب المؤدي لئلصابةالذي يتمثؿ دورى 1ما يعرؼ باإلسناد الطبي يوى
جؿ ذلؾ تشخيصات وفحوصات طبية لمشخص لمتأكد مف وجود المرض ودرجة تطوره أو أل

إثبات أف الدـ الذي تـ نقمو لو كاف مموثًا، وبالتالي  باإلضافة إلى ،المراحؿ التي وصؿ إلييا
 ،ض إذا كانت ىناؾ عممية نقؿ دـ لوال يمكف الكبلـ عف وجود أسباب أخرى لئلصابة بالمر 

سناد الطبي ىناؾ اإلسناد القانوني المتمثؿ في إثبات أف اإلصابة بالمرض باإلضافة إلى اإلو 
مثبل لـ يكف ليا طريؽ سوى أف الدـ كاف مموثًا، حيث يستنتج ذلؾ مف خبلؿ أف الضرر 
الناتج يعد نتيجة مباشرة لنقؿ دـ مموث بالفيروس، فاإلصابة ىنا قرينة قانونية حيث يمجأ 

 ية نقؿ دـ في تاريخ سابؽ عف ظيورة تعرض الشخص لعممالقضاء عادة لؤلخذ بيا في حال
 . 2 اإلصابة بالمرض بوقت مناسب يكفي لظيور أثارىا

 في اإلصابات الناجمة عن نقل الدم المسؤولينالفرع الثاني : تعدد  
قد تساىـ عدة أطراؼ بالفعؿ أو يحتمؿ أنيا ساىمت في إحداث الضرر أو اإلصابة       

نقؿ الدـ  كالسائؽ  ضرورة فتبدأ السمسمة بالفعؿ الذي تسبب في ،ضرورالتي يعني منيا الم
الذي صدـ شخصا بسيارتو نتج عف ىذا الحادث نقمو إلى المستشفى وقرر الطبيب المعالج 

، فينتج عف ذلؾ موت 3و لمدـ  وتـ الحصوؿ عمى ىذا الدـ مف مركز نقؿ الدـ اجيحتإ
أو حقنو بكميات  ختمؼ عف فصيمة دموالح أو لكونو مالشخص بسبب حقنو بدـ غير ص

فيؿ يسأؿ سائؽ السيارة أـ  ،كبيرة تفوؽ حاجتو أو ينتج إصابة الشخص بمرض معدي
 الطبيب المعالج أـ مركز نقؿ الدـ أـ المستشفى الذي يعالج فيو الشخص ؟

 ()أوالنظرية تكافؤ األسباب  :تصدتا ليذا اإلشكاؿنظريتيف وفي ىذا الصدد نجد أىـ        
 )ثانيا( . نظرية السبب المنتجو 

                                                             

1 . 099ص  ،مرجع سابؽ ،مشكبلت المسؤولية المدنية في مجاؿ نقؿ الدـ ، محمد عبد الظاىر حسيف د. 
  

جامعة  ،00العدد  ،حقوؽ والعمـو اإلنسانيةمقاؿ منشور بمجمة ال ،تعويض ضحايا نقؿ الدـ المموث باإليدز ،فكيري أماؿ 2
 . 980و981، ص 8108  ،الجمفة ،زياني عاشور

 . ?>0ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  3
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 أوال : نظرية تكافؤ األسباب 
أف جميع األسباب التي تدخمت ومضمونيا  Vonburiوالتي قاؿ بيا الفقيو األلماني         

الفاعؿ أف يكوف فعمو  مسؤوليةنعقاد لذا يكفي إل ،في إحداث الضرر تعتبر أسباب متكافئة
، فعندما يشترؾ أكثر 1ضرر ميما كاف الفعؿ بعيدا حدث األسباب التي أدت إلى إحداث الأ

فاف جميعيا  ،مف سبب في إحداث الضرر ويكوف كؿ سبب منيا ضروريا لتحقيؽ النتيجة
تضامنية  مسؤوليةف الإوبناء عمى ذلؾ ف ،ؿ عف األضرار الناتجة وتقـو بينيا عبلقة سببيةأتس

، إذ لوال فعؿ الدـ والمستشفى لمعالج ومركز نقؿتقع عمى عاتؽ كؿ مف السائؽ والطبيب ا
ففعؿ السائؽ أتاح  ،تدخؿ الطبيب األمرستوجب إوال  لدـحتياج لنقؿ اإالسائؽ لما كاف ىناؾ 

في حالة ما أصيب الشخص ف ،المركز والمستشفى أالطبيب ومف ثـ خط أالفرصة لخط
) ؽ ـ مف  :08تقصيرية عمى أساس المادة  مسؤولية سائؽ السيارة مسؤولية ف بمرض معدي

ويسبب ضررا لمغير يمزم من  ،كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو( التي نصت عمى " 
الطبيب مبنية عمى أساس ضماف سبلمة  مسؤولية " أما كان سببا في حدوثو بالتعويض 

 ،يعتبر التزاـ ببذؿ عناية بخصوص شفاء المريضو ، ي ينقمو وىو التزاـ بتحقيؽ نتيجةالدـ الذ
العقدية مسؤولية وليتيا تكوف بناء عمى أساس قواعد الؤ سمعيادة الخاصة فمأما بالنسبة ل

 مسؤوليةفي حيف تقـو  ،خاؿ مف العيوبدـ الضماف بالسبلمة أي التزاـ بتقديـ  المتضمنة
مركز نقؿ  مسؤوليةأما  ،التقصيرية لغياب العبلقة العقدية مسؤوليةالمستشفى عمى أساس ال

المصاب وغياب االشتراط تقصيرية لغياب عقد يربطيا ب ة مسؤوليكذلؾ تعتبر فيي الدـ 
عمى  عيادة أف ترجع عمى مركز نقؿ الدـو الأوفي ىذه الحالة يمكف لممستشفى  ،الضمني

 >8قد قضت بيذا الصدد المحكمة العميا في قرارىا بتاريخ و  ،أساس اإلخبلؿ بعقد التوريد
عف األضرار التي لحقت  بسطيؼستشفائي اإللممركز  مسؤوليةبتحميؿ ال 8??0افريؿ 

تتمخص وقائع القضية في أف المتضرر و بالمريض إلى جانب المتسبب في حادث  المرور 
بنواحي سطيؼ نقؿ عمى إثرىا إلى مستشفى  <<?0/;08/1وبعد تعرضو لحادث مرور يـو 

                                                             
 . 999ص  ،مرجع سابؽ ،د. حميد بف شنيتي 1
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سطيؼ بقسـ االستعجاالت الصابتو بجروح عمى مستوى الجمجمة وخدوش وجروح في 
مكوثو يوميف بالمستشفى تـ توجييو لمصمحة جراحة األعصاب بمستشفى وبعد  ،جسمو

نو مصاب بمرض التيتانوس ناتج عف تعفف الجراح أقسنطينة ليكتشؼ المريض بعد ذلؾ 
 . 1وعدـ تمقيو الحقف المضادة لمتيتانوس 

أو الرجوع  يع مف تسبب بفعمو في إحداث الضررويحؽ لممضرور الرجوع عمى جم      
بقدر مف التعويض يتناسب األطراؼ ـ فقط ثـ يقـو ىذا األخير بالرجوع عمى باقي حدىأعمى 

"  مف )ؽ ـ(>08حيث نصت عمى ذلؾ المادة  2مع مساىمة كؿ منيـ في تحقيؽ الضرر 
ون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزاميم بتعويض الضرر وتكون المسؤولإذا تعدد 

ا عين القاضي نصيب كل منيم في االلتزام فيما بينيم بالتساوي إال إذ مسؤولية ال
 ."بالتعويض

 ثانيا : نظرية السبب المنتج )الفعال(
نو ال يعتد مف بيف أومضمونيا  Vonkriesوىي نظرية صاحبيا الفقيو األلماني      

فالسبب المنتج ىو السبب الذي يؤدي بحسب  ،األسباب إال باألسباب التي تؤدي إلى الضرر
وليذا فبل يعتد باألسباب العارضة  ،مور إلى مثؿ ىذا الضرر الذي وقعالمجرى العادي لؤل
نما عتداد بجميع األسباب و مى عدـ اإلتقـو ىذه النظرية عحيث  ،3في السبب المنتج  ختيارإا 

السبب المنتج وحده لمضرر وتستبعد السبب  عمىبعضيا دوف البعض األخرى وتعتمد 
ة التي تؤدي إلى الضرر وفقا لممجرى قعو الواوعميو فالسبب المنتج الفعاؿ ى ،العارض

عمى أف المعيار الذي يقاس بموجبو كوف السبب منتجا  ،العادي لؤلمور وتجارب الحياة
 .4حتمالية والموضوعية ليذا الضرراإل ما يقـو عمى أساس مدى التوقع ولمضرر إن

                                                             
 ،مرجع سابؽ ،نقبل عف : زىدور كوثر ،غير منشور  ،8??10/0/>8بتاريخ  ،:<=:<ممؼ رقـ  ،قرار المحكمة العميا 1

 .  0<8ص 
 . 1=0ص   ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  2
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لفقرة األولى مف المادة ولقد أشار المشرع الجزائري إلى نظرية السبب المنتج وذلؾ في ا      
، ولقد 1مف ) ؽ ـ( عند اشتراطو أف يكوف الضرر نتيجة طبيعية لعدـ الوفاء بااللتزاـ 8<0

>??0/ 00/=0الصادر بتاريخ في قرارىا بنفس النظرية أخذت المحكمة العميا 
 حيث 2

 في سببا العوامؿ أحد عتبارإل يجبو  ،حدث الضرر أف يكوف فعاالأالذي  السببشترطت في إ

لممحكمة العميا  آخركما صدر قرار  ،عميو يترتب فيما فعاال يكوف سببا أف الضرر حدوث
أن  ،حد العوامل سببا في حدوث الضررأ" يجب العتبار جاء فيو  ;??0/;91/1مؤرخ في 

وال يكفي ليذا االعتبار ما قد يكون مجرد تدخل في  ،يكون سببا فعاال فيما يترتب عميو
الستبعاد الخطأ الثابت  ،جب إثبات السبب الفعال في إحداث الضررنو يا  إحداث الضرر و 

افرت العالقة الطبيب أدى إلى وفاة الضحية أو تو  أفمتى ثبت أن خط ،ونوعو كسبب لمضرر
ع العالج الذي أمر بترجي ،واعترافات المتيم ،ستناد إلى تقرير الخبرةالسببية بينيما باإل

وسببوا  ،ضوع أعطوا لموقائع التكييف الصحيحن قضاة المو إف ،الغير مناسب لممريض
 مف يغير ال غيابو أو وجوده الذي العارض السببوبالتالي يستبعد  ،3قرارىم بما فيو الكفاية "

 ،لف يصاب بيذه العدوى ةعاديبصفة  ألمورا وفقا لسير المصاب أف ثبت فإذا ،شيئا النتيجة
أما  ،ؿ دـ مموث ال يد لمطبيب المعالج فيوإلخبللو بنق مسؤولية فإف مركز نقؿ الدـ يتحمؿ ال

 موتو يسأؿ إذا ثبت أف المصاب توفي مف جراء نقؿ كمية دـ أكثر مما يحتاج فالطبيب

 المركز. ألذلؾ  ويستبعد نيائيا خط األكيد السبب ىو هأفخط
، الخاصة بنقؿ الدـخذ القضاء الفرنسي بنظرية السبب المنتج في بعض أحكامو أولقد       
الطبيب الواصؼ مسؤولية ب ?<?0مارس 91ستئناؼ فرساي بتاريخ حكمت محكمة اال حيث

                                                             
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي ىو الذي "  مف )ؽ ـ( عمى 8<0مف المادة  0نصت فقرة  1

بشرط أن يكون ىذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء  ،ما فاتو من كسبو ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة  ،يقدره
ائن أن يتوقاه ببذل جيد بااللتزام أو لمتأخر في الوفاء بو . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الد

 "معقول
 .<=0ص  السابؽ، د .العربي بمحاج، مرجع :إليو أشار ،>??0نوفمبر =0العميا الصادر في  المحكمة قرار 2
 ،>??0 ،18عدد  ،المجمة القضائية  ،;??0ماي  91 بتاريخ ،81<00ممؼ رقـ  ،الغرفة المدنية ،العميا قرار المحكمة 3
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فأعمف القضاة عف وجود عبلقة بيف الخطأ الطبي المرتكب مف قبؿ الطبيب  ،نقؿ الدـلعممية 
رغـ وجود عامميف كانا يمكف أف يشككا في وجود  اإليدزووفاة المريض عمى اثر اإلصابة ب

طبي   أوؿ يتعمؽ بكوف بعض عمميات نقؿ الدـ تتـ بعيدا عف أي خطفالعامؿ األ ،تمؾ العبلقة
 ،ألعماؿ طبية غير نافعة مما زاد التدخبلت الجراحية  ومف ثـ عممية نقؿ الدـ أوالطبيب لج

راجع إلى عمميات نقؿ الدـ  اإليدزف ظيور فيروس أأما العامؿ الثاني يتعمؽ بوجود تأكيد ب
 .1سية لممريضوليس لسبب أخر مثؿ األعماؿ الجن

 الفرع الثالث : نفي العالقة السببية  
ثبت أف الضرر أىذا األخير ال يمكف دفعيا إال  فإمركز نقؿ الدـ ف مسؤولية إذا ثبتت      

ويقصد بالسبب األجنبي كؿ  ،مسؤولية ال بو تنتفيو  أجنبي لسبب الذي مس المصاب راجع 
ضرر الذي لحؽ الدائف حسب التعريؼ أمر غير منسوب إلى المديف أدى إلى حدوث ذلؾ ال

 =08 المادة عميو ما نصت ىو قانونا المعتبر األجنبي السببو ، 2الذي وضعتو المحكمة العميا 

 أو ،مفاجئ كحادث فيو لو يد ال سبب عن نشأ قد الضرر أن الشخص اثبت إذا " ـ( ؽ مف)

 ىدا بتعويض مممز  غير كان،الغير من خطأ أو ،المضرور من خطأ صدر أو ،قاىرة قوة

 إما ىو األجنبي السبب فاف بالتاليو " ذلك اتفاق يخالف أو قانوني نص يوجد لم ما الضرر،

 . )ثالثا( الغير خطأ أو  ) ثانيا(خطأ المضرور أو  ) أوال(مفاجئ حادث أو قاىرة قوة
 القاىرة أو الحادث المفاجئ  القوة : أوال

نما أشار إلييما في لمقوة ري تعريفا المشرع الجزائلـ يعط        القاىرة أو الحادث المفاجئ وا 
يعفى من التي نصت عمى "  <09وفي الفقرة الثانية مف المادة  ،السابؽ ذكرىا =08المادة 
الحارس لمشيء إذا اثبت أن ذلك الضرر حدث لسبب لم يكن يتوقعو مثل  مسؤوليةىذه ال

األستاذ عتبر إولقد ة القاىرة " أو القو  ،أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة ،عمل الضحية

                                                             
1
 .1=>ص  ،مرجع سابؽ ،ؿ محمود أبو الفتوحنقبل عف د. وائ  

2
 ،8??0 ،8عدد  ،المجمة القضائية  ،<<?0/;1/;8بتاريخ  ،9101;ممؼ رقـ  ،الغرفة المدنية   ،قرار المحكمة العميا  
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ف يدالف عمى معنى واحد يقصد يف مختمفير يالحادث الطارئ  تعبو سميماف مرقس القوة القاىرة 
 ،1بو أمر غير متوقع حصولو وغير ممكف تبلفيو  يجبر الشخص عمى اإلخبلؿ بااللتزاـ

1??0/>00/1وعرفت المحكمة العميا القوة القاىرة في قرارىا الصادر بتاريخ 
" حدث  بأنو 2

ن يتحكم أحيث ال يستطيع ىذا األخير أن يتجنبيا و  ،تتسبب فيو قوة تفوق قوة اإلنسان
 يشترط وبالتالي  كما تتميز القوة القاىرة أيضا بطابع عدم قدرة اإلنسان عمى توقعيا " ،فييا

 تكوف أف ة مسؤوليال مف المديف إلعفاء سببا تنيض التي الحادث المفاجئ أوالقوة القاىرة  في

 . الدفع مستحيمةو  متوقعة غير
 توقعيا، يمكف ال قاىرة قوة المعتبر الحادث يكوف فأ بو فيقصد توقعال لشرط عدـ فبالنسبة    

 في يكوف بؿ ، 3توقعو حتى لو استحاؿ دفعو لـ يكف قوة القاىرة أو حادث المفاجئ  أمكف فإذا

  المترتبة عنيا، النتائج لتبلفي البلزمة تاالحتياطاو  األسباب اتخاذ في قصر قد الحالة ىده
 تبصراو  يقظة الناس ألشد حتى بؿ لممديف بالنسبة طفق ليس متوقع غير احادث يكوف أف يجبو 

4ذاتيال ليسو  الموضوعي المعيار ىو الحالة ىده في المستعمؿ والمعيار
 . 

 أف أو حادث مفاجئقاىرة  قوة المعتبر في الحادث يشترط التوقع عدـ لشرط باإلضافةو       

قوة قاىرة   ستحاؿ توقعو لـ يكفإفإذا أمكف دفع الحادث حتى لو  ،الدفع مستحيؿ يكوف
فبل تكوف مستحيمة بالنسبة لممديف وحده بؿ استحالة  ،مطمقة تكوف أف ينبغي ىنا االستحالةو 

 .5بالنسبة إلى أي شخص يكوف في موقؼ المديف 
المدنية الناجمة  مسؤولية في نطاؽ ال دث المفاجئالقوة القاىرة أو الح أما بخصوص     

ففي حالة ما تبيف أف الضرر الذي  ،عف عممية نقؿ الدـ يندر أف نجد ليا صدى في التطبيؽ
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فبل يمكف  و الطبيب أو مساعديو أو المستشفىلحؽ بالمريض ال عبلقة لو بمركز نقؿ الدـ أ
المركز أو المستشفى  أمساعديو أو خط الطبيب أو أولكف إذا ما اشترؾ خط ،مسؤوليةإقامة ال

 .1مسؤوليةف ىؤالء سيتحمموف جزءا مف الإمع القوة القاىرة أو الحادث المفاجئ ف
 لمدفع قابؿ غير أجنبيا سببا الكبد التيابو  اإليدز فيروس يشكؿ ال الدـ لمراكز أما بالنسبة     

جباريا طبقا لمقرار و  2سورامي أمرا عنيا الكشؼ أصبحو   معروفة أصبحت ىذه الفيروسات فأل ا 
وااللتياب  اإليدزالمتعمؽ بالكشؼ اإلجباري عف مرض  <??0ماي  :8المؤرخ في الوزاري 
 .  Cوااللتياب الكبدي  Bالكبد 
بحادث مفاجئ أو قوة قاىرة كالفيضانات أو الزالزؿ التي يمكف أف األمر أما إذا تعمؽ      

لى نقؿ الدـ بصفة استعجاليو مما ينجر عنو إإصابات تستوجب أشخاص إصابة ينجر عنيا 
انقطاع الكيرباء أثناء حفظ الدـ أو توريد دـ دوف التأكد مف مدة  توريد دـ فاسد بسببمثبل 

ففي ىذه الحالة يجب التأكد مف كوف القوة  ،بسبب الفوضى التي خمفتيا الفيضاناتصبلحيتو 
ف كاف ا  و  ،ف توقعو أو دفعو بكافة السبؿالقاىرة أو الحدث المفاجئ في ىذه الحالة مما ال يمك

التطورات  لكوف مسؤوليتومف الصعب جدا في ىذه الحاالت إعفاء مركز نقؿ الدـ مف 
 .في حالة الكوارث الطبيعية األخطاءالعممية الحاصمة سيمت مف تجنب 

 المضرور خطأ  :ثانيا

 مقي لمدـ أو المتبرع المضرور سواء كاف مت بخطأ يتمسؾ أف نقؿ الدـ مركز يستطيع        

 ال المضرور منيا يشكوا التي اإلصابة أف يثبت أف ذلؾ مفو  ،مسؤولية ال مف إلعفائو كسبب
نماو  المنقوؿ الدـ إلى ترجع حيث  جنسيا الشواذ فئة إلى المضرور كانتماء أخرى أسباب إلى ا 

المريض  فأو أ ،عف طريؽ الجنس cالكبد الوبائي وأ اإليدزنتقاؿ فيروس إيمكف بسيولة 
يتردد عمى  ممف أو أنو ،عف طريؽ الحقف المموثة بالفيروسات دراتخالمممف يتعاطوف 

حيث أف  ،c أو الكبد الوبائي اإليدزالتي تعد مناطؽ وبائية سواء بالنسبة لفيروس األماكف 
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 إذا ىذا خبلؿ ومف ،1األمراضفرص االحتكاؾ بسكاف ىذه المنطقة يزيد مف فرصة اإلصابة ب

 األسباب أو الشذوذ أو لئلدماف نتيجة المضرور الفعؿ مف ىي اإلصابة سبب أف مركزال ثبتأ

 الضرر . عف التعويضو  مسؤولية ال استبعاد سيتـو  السببية العبلقة ستنفى نوإف األخرى
 بيف الفاصمة المدة أف بإثبات ينفي العبلقة السببية الدـ أف الذي ورد لممركز يمكف  كما     

 أف يؤكد مما معالميا التضاح كافية غير المصاب لدى المرض ظيورو  الدـ نقؿ واقعة

 . نقؿال واقعة قبؿ امصاب كاف المضرور

بؿ قد يشترؾ  المريض وحده سببا في إحداث الضرر أقد ال يكوف خطىناؾ حاالت      
أ كاف لو رتكب خطإوبالتالي يعتبر كؿ طرؼ  ،مركز نقؿ الدـ والطبيب المعالج أمعو خط

المشرع الجزائري  ، ولقد أشار2فنكوف أماـ ما يسمى الخطأ المشترؾ  ي إحداث الضررف ادور 
ـ  ؽ) مف 488 حيث نصت المادة محدث الضرر أالمضرور مع خطأ إلى حالة اشتراؾ خط

 الدائن كان إذا بالتعويض يحكم ال أو التعويض، مقدار ينقص أن لمقاضي يجوز " نوأ ( عمى

 فيو". زاد أو لضررا إحداث في اشترك قد بخطئو
 الغير خطأ :ثالثا

المدنية إذا مسؤولية الحدث المفاجئ ينفي ال الغير  حالو حاؿ القوة القاىرة أو خطأإف        
 أف ثبتأإذا  مسؤوليةفبل يتحمؿ مركز نقؿ الدـ ال ،كاف ىو السبب الوحيد في إحداث الضرر
 ابير القانونية المنصوص عمييا .نو قاـ بجميع التدأو الغير ىو مف تسبب في الضرر بخطئو 

 يدفع أف يستطيع الدـ ففي حالة نقؿ دـ غير موافؽ لفصيمة دـ المريض فمركز      

 غير الثابتةقاـ قبؿ عممية توزيع نقؿ الدـ الكامؿ أو مشتقاتو نو أبأف يثبت  عنو مسؤوليةال
ف نقؿ الدـ إلى مريض ف الطبيب المعالج ىو مأو  ،بإجراء اختبارات المطابقة مع دـ المستقبؿ

نظرا لكوف   مسؤوليتو كما لو أف ينفي  ،آخر غير المريض المسجؿ في بطاقة تحويؿ الدـ
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كما لمركز نقؿ  ،1المريض  العبلج عمى المشرؼ الطبيب استعمميا مموثة حقنة العدوىمصدر 
نقؿ دـ مموث لكوف تاريخ تشخيص نقؿ المرض  عفلفعؿ الغير  مسؤوليتوالدـ أف ينفي 

أسابيع بيف  >تقؿ عف ال مثبل  Cففترة حضانة الفيروس الكبدي  ،ابؽ لعممية نقؿ الدـس
كتشؼ قبؿ أالكبد الوبائي قد  فيروس اإلصابة وظيور المرض وبناء عمى ذلؾ إذا كاف ضرر

لكوف المتبرعيف لـ يكونوا مسؤوليتو أو تنفي  ،مركز نقؿ الدـ مسؤوليةىذه المدة فيستبعد 
نمو  بالدـالتبرع عممية أثناء  اإليدزأو   C بدييحمموا فيروس الك ا اإلصابة بفعؿ الطبيب ا 

كما  ،2أف اإلصابة راجعة إلى طريقة أخرىكما لو أف يثبت  ،ستعمالو حقف مموثة المعالج إل
غير تنقؿ مواد الدـ لكوف المستشفى المستقبمة لمدـ لـ  مسؤوليتو يمكف لمركز نقؿ الدـ دفع 

أف يثبت أف اإلصابة ناجمة عف أو لحفظ والسرعة المنصوص عمييا لشروط ا وفقا الثابتة
 كز أخرى .امواد الدـ الموردة مف طرؼ مر 

 بيف الصمة يقطع األجنبي السبب صور مف صورة ألي مركز نقؿ الدـ  إثبات فإف وىكذا     

 فيما راوناد صعبا األمر  كاف فا  و  مسؤولية ال مف ثـو  السببية رابطة بو تنتفيف الضررو  الخطأ

 وتمسؤولي قامت األجنبي السبب إثبات في فشؿالوفي حالة  ،لمدـ الفيروسية العدوى يخص
 أو مادية سواء لحقتو التي األضرار كافة عف المضرور تعويض المركز عمى ماالز  كافو  كاممة

 .معنوية
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . >:0ص  ،مرجع سابؽ ،مشكبلت المسؤولية المدنية في مجاؿ نقؿ الدـ حسيف،عبد الظاىر  محمدد.  1
 . 0<>و 1<> ص ،مرجع سابؽ ،الفتوح د. وائؿ محمود أبو 2



 أحكام المسؤولية  المدنية لمراكز نقل الدم في التشريع الجزائري                :      الثانيالفصل 

120 
 

 المدنية  لمراكز نقل الدممسؤولية قيام ال ثارآالمبحث الثاني : 
 شخص، أي مسؤولية عناصر تحقؽو  قياـ عمى يترتب الذي البارز األثر ىو ويضالتع       

 الحؽ تقرير دوف سببية برابطة معو يرتبط ضررا نتج ضار فعؿ بوجود القوؿ مف جدوى ال إذ

فالمتضرر مف جراء عممية نقؿ الدـ في  ،المسؤوؿ مف التعويض عمى الحصوؿ في لممضرور
بو عائد لعممية نقؿ الدـ المفترض فييا أف مركز نقؿ الدـ ثبت أف الضرر الذي أصاأحالة ما 

عف طريؽ مختمؼ األدلة التي لمقاضي السمطة التقديرية في تقديرىا  ،فيياخؿ بالتزامو أقد 
مركز نقؿ الدـ  مسؤوليةباإلضافة إلى باقي وسائؿ اإلثبات المخولة لو قانونا لمتأكد مف قياـ 

المركز يحكـ بتعويض عادؿ  مسؤولية قاضي مف قياـ وفي حالة ما تأكد ال ،) مطمب أول(
وقصد ضماف حصوؿ المضرور عمى  ،) مطمب ثاني(متعويض للمقواعد العامة وفقا 

التعويض بعد الحكـ وتفاديا لعدـ قدرة مراكز نقؿ الدـ  عمى دفع التعويض عف تمؾ األضرار 
مجموعة مف القواعد وضع المشرع الجزائري  ،الجسمية التي يمكف أف تترتب عف نشاطيـ

 )مطمب ثالث(. مسؤولية لنظاـ التأميف مف الوفقا  عمى التعويض حصوؿاللضماف 

 مركز نقل الدم مسؤولية : إثبات عناصر المطمب األول
فإف عبء اإلثبات يقع عمى المدعي وعميو إثبات  مسؤوليةوفقا لمقواعد العامة لم      

ولكوف التزاـ مركز نقؿ الدـ ىو  ،بلقة سببيةوضرر وع أركانيا مف خطأو  مسؤوليةعناصر ال
يجة التزاـ بتحقيؽ نتيجة فبل يمـز المتضرر بإثبات الخطأ بؿ يكفي إثبات عدـ تحقؽ النت

ذا  ،لمدـ اأو متمقي اراجع لعممية نقؿ الدـ سواء كاف متبرع بإثباتو أف الضرر الذي أصابو وا 
واقعة أف يختمؼ فيما يتعمؽ بإثبات  ر األمفكاف إثبات الضرر ال يثير كثيرا مف الصعوبات 

 ستنتاجيا إفي التقديرية سمطة الالتي يبقى لمقاضي  (أول)فرع   الضرر ترجع لعممية نقؿ الدـ
 .(ي)فرع ثان
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 مركز نقل الدم  مسؤولية إثبات كيفية  : الفرع األول
اـ الجية قعة قانونية أمصحة واو يعرؼ اإلثبات بصفة عامة ىو التدليؿ عمى وجود       

يع األدلة والبراىيف توفير جم أي؛1ستعماؿ الطرؽ والوسائؿ التي يحددىا القانوفإب القضائية
 ،اأثار وىذا عمى وجود واقعة رتبت  ا لمطرؽ التي نص عمييا  القانوفوفق أماـ القاضي

 ،ئاويكتسي اإلثبات أىمية بالغة أماـ القاضي ألنو بدونو ال يمكف لممتضرر أف يدعي شي
ف ألويبتعد عف كؿ اإلثباتات النسبية  ـ  يتميز اإلثبات بجانب مف الدقةمجاؿ نقؿ الدوفي 
 غير ظنية . ةيتعمؽ بأمور دقيق األمر 

مف )ؽ  989اإلثبات عمى المدعي حيث نصت المادة  عبءووفقا لمقواعد العامة يقع       
والمبلحظ أف مركز  ،"عمى الدائن إثبات االلتزام وعمى المدين التخمص منو  " أنو ـ( عمى
وينتظر  اسمبي احيث أف ىذا األخير يتخذ موقف ،ضعؼ مف مركز المدعي عميوأالمدعي 

 .اإلثبات إلى المدعي عميو ليفندىا عبءف تمكف مف ذلؾ ينتقؿ إف ،إثباتات المدعي
وفقا لنص المادة  اإلثبات عمى االلتزامات عبءقتصر إالمشرع الجزائري  المبلحظ أفو       
واإلجماع منعقد عمى أف ىذه المادة  تتضمف قاعدة عامة ينصرؼ حكميا إلى كافة ابقة الس

 مسؤولية ، وتطبيؽ ىذه القاعدة عمى حالة 2أنواع العبلقات القانونية وليس المالية فحسب
كما يمكف أف يكوف متمقي  ،المتبرع بالدـ نجد أف المدعي يمكف أف يكوف مركز نقؿ الدـ 

 ذوي حقوقيما .أو يقع عمى  ،الدـ
إف عممية نقؿ الدـ أحاطيا المشرع الجزائري بمجموعة مف الشروط حيث بالتزاميا        
 ،حتماؿ سواء في عممية التبرع بالدـ أو نقمو لممريضالنتائج مؤكدة وال مجاؿ لفكرة اإلتكوف 

 راكزلمنقؿ الدـ  وما يتبعيا مف موبحكـ أف نقؿ الدـ  محتكر مف قبؿ  الوكالة الوطنية 
 ور أف يثبت الضرر بالدرجة األولىيتعيف عمى المضر  كوف التزاميا متعمؽ بتحقيؽ نتيجةول
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 خطأحيث أف المضرور غير ممـز بإثبات  ،ىذا الضرر راجع لعممية نقؿ الدـ ويثبت  أف
العبلقة إال بقطع  مسؤوليتو أما مركز نقؿ الدـ ال يمكف دفع  ،مفترض أالمركز لكونو خط

ف فعمو ال أب مسؤولية وال يمكف أف يدفع ال ،نشاطو والضرر الذي لحؽ الغيربيف السببية 
 .غير قابؿ إلثبات العكس أقائمة عمى خط مسؤوليتوألنو  أيشكؿ خط

" البينة عمى ويسري عميو مبدأ صر الضرر لمقواعد العامة لئلثباتيخضع إثبات عنو      
يطالب بالتعويض عف ذلؾ  أف وبالتالي عمى المضرور أو مف يدعي ضررا و  من ادعى "

، والمبلحظ أف إثبات الضرر المادي الناجـ عف عممية 1يقيـ البينة عمى الضرر الذي يدعيو 
بكافة  الة مادية يمكف معاينتيا ويمكف لممتضرر أف يثبتيألكونو مس نقؿ الدـ ال يطرح إشكاال

عف طريؽ الوثائؽ  زاإليدنو مصاب بداء أف يثبت المتضرر مف عممية نقؿ الدـ أك ،طرؽال
  . مرحمتوو الطبية المشخصة لممرض 

 مركز نقل الدم مسؤولية سمطة القاضي في إثبات  الفرع الثاني :
افية إلى استخبلص كؿ فجؿ أف يمنح حكمو نوعا مف اليقيف والشأيسعى القاضي مف        

د الذي يميز عممية ونظرا لمتعقي )أوال(ستنباطيا بناء عمى مجموع األدلة ا  والوقائع و  ألمورا
مركز نقؿ الدـ دوف  مسؤوليةستنتاج عناصر إنو ليس بوسعو في جميع الحاالت إنقؿ الدـ ف

 . )ثانيا(االستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في ىذا المجاؿ 
  مسؤولية أوال : دور القاضي في تقدير قيام ال

وع الوقائع والدالئؿ مركز نقؿ الدـ عمى مجم مسؤوليةيعتمد القاضي في استخبلص       
ونظر لمتعقيدات المرتبطة بعممية  ،مركز نقؿ الدـ أو عدميا مسؤوليةنيا إثبات أالتي مف ش

عمى القاضي العمؿ عمى التأكد  إجراءاتيا مف جية أخرى ةقنقؿ الدـ وخطورتيا مف جية ود
 والتي تكتسي ةتمثمة في الدرجة األولى بالكتابمف واقعة نقؿ الدـ مف خبلؿ أدلة الثبوتية الم

حيث يطمع عمى  ،والتي يتأكد منيا القاضي لواقعة نقؿ الدـ أىمية بالغة في مجاؿ نقؿ الدـ
ماي  :8الوزاري المؤرخ في  مف القرار ;المادة  توفي ىذا الصدد نص ،ممؼ المصاب مثبل

                                                             
ثباتياو نطاؽ  ،د. رايس محمد 1  .=?8ص  ،مرجع سابؽ ،أحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
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توزع اإلجراءات المتخذة في حالة حقني مناعي أو جرثومي "و المتعمؽ بالوقاية  <??0
البطاقة  مئية حقنية مكتوبة عمى ورق مقوى لممصالح المستعممة لمدم ومشتقاتو . تمبطاق

 .عند كل عممية حقن الدم أو مشتقاتو وتحفظ في ممف المريض المحقون " 
الموجود عمى مستوى  سجؿ نقؿ الدـ قعة نقؿ الدـااألخذ كدليؿ لو  لمقاضيكما       

" بقوليا مف نفس القرار السابؽ  >عميو المادة والذي نصت  ،المستشفيات الخاصة أو العامة
يضمن  ،مسك سجل في مجال حقن الدم ،يجب عمى المصالح المستعممة لمدم ومشتقاتو

يدون في ىذا السجل المرقم والمؤشر  ،ىذا السجل مراقبة فعالة الستعمال الدم ومشتقاتو
 عميو ما يمي :

 رقم الترتيب . -

 ة الدم الواجب حقنيا .تاريخ االنتزاع وتاريخ استالم ماد -

 اسم الييكل الذي سمم مواد الدم . -

 رقم الكيس وفصيمتو . -

 لقب اسم سن ورقم تسجيل المستقبل . -

 التشخيص . -

 تاريخ الحقن . -

 طبيعة ومادة الدم المحقونة . -

 إمضاء الطبيب الموصف والممرض المكمف بحقن الدم . -

 "المالحظات . -
طبلع عمى طمب لمستشفى باإلا إلى دـ مف المركزاألخذ بواقعة تحويؿ ال لمقاضيكما      
المحدد لشروط توزيع الدـ القرار الوزاري عميو  د الدـ مف طرؼ المستشفى والذي نصموا

عمى  يجبحيث ت لعممية التوزيع كما لو األخذ بسجؿ المركز المثب ،1غير الثابتةومشتقاتو 
يضمف ىذا السجؿ مراقبة فعالة في  ،اليياكؿ المكمفة بحقف الدـ مسؾ سجؿ لتسيير مواد الدـ

                                                             
 . المحدد لشروط توزيع الدـ ومشتقاتو غير الثابتة 1991ماي  24مف القرار الوزاري المؤرخ في  2المادة  1
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المطابقة  –المصمحة الموجو لمطمب :يشمؿ البيانات التالية و مجاؿ استعماؿ الدـ ومشتقاتو 
 .اسـ ولقب المستقبؿ لمدـ تاريخ وساعة التوزيع 

والتقارير ونتائج تحاليؿ  قؿ الدـكما لو األخذ بالوثائؽ المثبتة لمضرر الناجـ حادث ن    
 . 1راثيـمخبر عمـ الج

 ثانيا : االستعانة بالخبرة الطبية 
مركز نقؿ الدـ ومدى الضرر الذي مس المصاب مسؤولية يستطيع القاضي إلثبات       
ة طبيع بسبب كشفو يصعب بنقؿ الدـ وىذا لكوف الخطأ المتعمؽ ،الطبية ةر بستعانة بالخاال

 فنية مسألة ىو الخطأ وجود تحديد أف إذ ،كبيرة بيذا المجاؿ المعقد دراية  العممية التي تتطمب

 ينبغي بؿ المجاؿ ىذا في الخبرة بذوي االستعانة دوف لوحده فييا يفصؿ أف القاضي ال يستطيع

في ىذا و  ،الخصوص بيذا سميـ رأي وتكويف برأييـ لبلسترشاد المختصيف إلى فييا عميو الرجوع
و ال يجوز لممحكمة أف نأعمى 2 8119/>1/:8الصدد نص قرار المحكمة العميا بتاريخ  

 الخطأ بحكـ أف ،تقضي في المسائؿ الفنية بعمميا بؿ يجب الرجوع فييا إلى أىؿ الخبرة

العمـ  قواعد ومخالفة لممينة الفنية عف األصوؿ الخروجفي  يتمثؿ الذي ىو الفني الطبي
 ليا ديوالتص األخطاء ىذه مواجية يستطيع ال فالقاضي ،والقواعد القانونية المنصوص عمييا

 الكافي الفني لمعمـ فتقارهإ العامة بسبب لثقافتو قعة وفًقاالو ا لتكييؼ الوصوؿ عميو ويصعب

الطبي خاصة في مجاؿ نقؿ  بالخبير االستعانةيو عم لزاًما يكوف لذا ،الطبي الخطأ لتقدير

                                                             
اإلجراءات المتخذة في حالة حقني و مؽ بالوقاية المتع <??0ماي  :8مف  القرار الوزاري المؤرخ في  8نصت المادة  1

ال بد أن يبمغ  ،ناتج عن حقن الدم أو مشتقاتو ،اثر حادث غير منتظر أو غير مرغوب فيومناعي أو جرثومي عمى " 
 يجب اتخاذ التدابير التالية :  ،مباشرة لمييكل الذي سممو مادة الدم  في ىذه الحالة

 إيقاف عممية حقن الدم مباشرة .  -
 تسجيل رقم كيس الدم المشبوه ومدة ظيور االضطرابات . -

ترسل عينات و تؤخذ عينة دم المريض المحقون في أنبوبين وترسل إلى الييكل المكمف بحق الدم لممراقبة المناعية   -
 . إلى مخبر عمم الجراثيم "

 ،18العدد  ،المجمة القضائية ،8119/>1/:8بتاريخ  ، ?>81=?8ممؼ رقـ  ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا 2
 .=99ص  ،8119
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وفًقا  مموبع قاـ قد مركز نقؿ الدـ كاف إذا فيما لتقدير فنية مساعدة يقدـ الطبي فالخبير  ،الدـ
 القاضي لجوء وبالتالي يكوف ،المنصوص عمييا لقواعد مخالفتو ومدى ال أـ الفنية لؤلصوؿ

خطأ مركز نقؿ  وقوع إلثبات اتخاذىا عميو يتوجب التي الضرورية مف اإلجراءات لمخبرة الطبية
 ،الدـ وتقييـ األضرار التي لحقت المصاب خاصة في حالة إصابتو بالعدوى مف جراء الدـ

 اإلثبات مجاؿ في القاضي بيا يستعيف التي الفنية بكونيا االستشارةبصفة عامة تعرؼ الخبرة و 

 وال لديو تتوافر ال فنية أو عممية معرفة إلى تقديرىا يحتاج التي المسائؿ تقدير لمساعدتو في

عرفيا الدكتور رايس محمد عمى أنيا و  ،1الشخصي بعممو إلييا وحده الوصوؿ يستطيع
القاضي أو الخصوم بمختصين أو ذوي الخبرة في أمور ووسائل ليس باستطاعة استعانة "

ذلك بيدف التغمب عمى مختمف الصعوبات والعراقيل التي  ،القاضي لوحده اإللمام بيا
األخير بصدد الدعوى والنزاع المطروح عميو ذلك بالقيام بأبحاث فنية وعممية  يصادفيا ىذا

 خاص فمقد نص عمييا المشرع بشكؿ الطبية الخبرة تعريؼ أما ،2 واستخالص النتائج منيا"

تعد الخبر الطبية عمال يقدم من خالل عمى أنيا "  ط( أ) م مف  ;?الجزائري  في المادة 
الذي يعينو القاضي أو سمطة أو ىيئة أخرى مساعدتو التقنية  ،الطبيب أو جراح األسنان

ام عموما بتقييم التبعات التي تترتب ثم القي ،لتقدير حالة شخص ما الجسدية أو العقمية
 " . عمييا آثار جنائية أو مدنية

تكتسي الخبرة الطبية أىمية بالغة في مجاؿ نقؿ الدـ خاصة في حالة إصابة و       
لتأكد مف وجود ا نو خبلؿ ىذه الخبرة يتـأحيث  ،اإليدزالمضرور بعدوى مثؿ مرض 

الوقوؼ عديدة لمتعرؼ عمى اإلصابة و  اتمف خبلؿ إجراء فحوصوذلؾ  اإلصابة مف عدمو
في فقط  نور القاضيتأخذ الخبرة الطبية أىمية أوسع مف كونيا تو  ،عمى درجتيا أو مراحميا

في حماية  قصوىمما يجعميا تكتسي أىمية تفشي العدوى في إقميـ إلى  أشارت حالة ما
                                                             

مقاؿ منشور بالمجمة األردنية  ،الطبية ذات الطابع الفنياء ة الطبية ودورىا في إثبات األخطالخبر  ،د. باسؿ النوايسة 1
 . 9:، ص :810 ،األردف ،جامعة مؤتة ،9العدد  ،>المجمد   ،مقانوف والعمـو السياسيةل
عدد  ،أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ المسؤولية المينية ،طباء المدنية عف إفشاء السر المينيلية األؤ مسو  ،د. رايس محمد 2

 . ::ص  ،<811 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،المجمة النقدية لكمية الحقوؽ ،خاص
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تخاذ نية إلالمعتدخؿ السمطات   في ىذه الحالة ستوجبيو  ،المجتمع ككؿ مف األوبئة 
" نو أعمى  ت( .ص.)ح مف قانوف  8;وفي ىذا الصدد نصت المادة  ،التدابير البلزمة

والمصالح الصحية ورؤساء المجالس  ي الييئات العموميةمسؤولو يتعين عمى الوالة 
التدابير المالئمة لموقاية من ظيور الوباء  ،الشعبية البمدية أن يطبقوا في الوقت المناسب

مف  إجراء فحص شامؿ لجميع أفرادهحيث يتـ  في أصميا "األمراض أسباب والقضاء عمى 
الخبرة الطبية في دور  يكمفوبالتالي  ،المعديةاألمراض جؿ وقاية الصحة العامة مف تفشي أ

 ،1 ت( .ص.)ح  مف قانوف >;لمادة اعمييا  نصتالتي  في الرقابة الصحيةىذه الحالة 
إدارية وجزائية في حالة عدـ  مسؤولية مسؤوالء الخبرة بإجرا يعتبر الطبيب الخبير المكمؼو 

مف نفس القانوف التي نصت عمى  :;المادة  لمحتوى التصريح بتفشي المرض المعدي وفقا
ال ،عمى أي طبيب أن يعمم فورا المصالح الصحة المعنية بأي مرض معدي شخصو"  نوأ  وا 

 ." سمطت عميو عقوبات إدارية وجزائية
تكتسي أىمية  مجالوو بية في تحديد وجود المرض لى أىمية الخبرة الطباإلضافة إ      

والتأكد مف كوف  اجمة عف عممية نقؿ الدـ مف عدمياأخرى في إثبات ماذا كانت العدوى ن
ميسور في العديد مف الحاالت وخاصة ف كاف ىذا غير ا  و  ،اأـ سميم االدـ المنقوؿ مموث

، فالتأكد مف اإليدزا مدة زمنية طويمة مثؿ فيروس التي يستغرؽ ظيورىاألمراض بالنسبة إلى 
الكشوفات في ىذه الحالة قد تكوف و أف اإلصابة بالفيروس تعود إلى الدـ عف طريؽ التحاليؿ 

فيذه المدة  ،غير مجدية بالنظر إلى المدة التي مضت بيف عممية نقؿ الدـ وظيور اإلصابة
فإذا كانت المدة التي  ،عممية نقؿ الدـ لة إسناد اإلصابة إلىأعنصر ميـ جدا لمفصؿ في مس

أو إذا كانت المدة طويمة جدا يتعذر  جدا لدرجة ال تسمح بظيور اإلصابةمضت قصيرة 
ففي الحالتيف يتعذر إسناد  ،معيا البحث في مدى إصابة الشخص المتبرع بيذا الفيروس

التبرع بالدـ ونقمو اإلصابة بالفيروس إلى عممية نقؿ الدـ وباألخص عندما تطوؿ المدة بيف 

                                                             
أو " تستيدف الرقابة الصحية في الوقاية من تفشي األمراض المعدية برا عمى  )ؽ.ح.ص.ت(مف  >;نصت المادة  1

 تطبيقا لمقوانين والتنظيمات الجاري بيا العمل " ،جوا أو بحرا
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إذ قد يكوف المتبرع مصابا فعبل عند التبرع ولكنو شفي مف اإلصابة  عمى فرض  ،لممريض
 .  1التي يمكف الشفاء منيا األمراض بو مف  اأف المرض الذي كاف مصاب

مركز نقؿ  أتكتسي الخبرة الطبية أىمية أيضا في جانب نسبة اإلصابة إلى خطكما       
فيمكف  ،اإليدزالمعدية المتعددة المصادر مثؿ األمراض خاصة فيما يخص  الدـ مف عدميا
اإلصابة راجعة  كأف تكوف ،بالفيروس اإلصابةعدوى  عفالمركز  مسؤوليةأف تنفي الخبرة 

، كما يمكف أف تؤكد لزوجتو المتمقية لمدـ بالفيروسلنقؿ الفيروس مف طرؼ الزوج المصاب 
، ويمكف أف ـ المتبرع بو العائد لمتبرع مصابالد صدرالمركز مف خبلؿ مراجعة ممسؤولية 

بتوريد  األمرالمركز نتيجة خطأ في توريد الدـ المناسب لممستشفى سواء تعمؽ مسؤولية تؤكد 
 .نفسيادـ فاسد أو ليس مف الفصيمة المطموبة 

 في تقدير األضرار الجسمانية الناجمة عف اميم اباإلضافة إلى ذلؾ تمعب الخبرة دور      
ضيا في الفترة اعر أالمعدية التي ال تظير األمراض ب األمر خاصة إذا تعمؽ  ،عممية نقؿ الدـ
فالخبرة تثبت إف كاف المرض قد وصؿ فعبل إلى المرحمة الفعمية التي  ،اإليدزاألولى مثؿ 

العجز الدائـ  حيث تحدد الخبرة نسبة، أـ اليعاني فييا المصاب مف أضرار جسمانية كثيرة 
 ؤقت وأضرار التألـ واألضرار الجمالية .أو الم
نو أف يخرج أوتجدر اإلشارة إلى أف الخبير في ميمتو يجب أف يتجرد مف كؿ ما مف ش      

، حيث يجب أف تكوف المعمومات التي 2بو عف المصداقية والموضوعية فيما يبديو مف رأي
 تخمو ال الطبي النظرة لمخبير فلكو  ،يدلي بيا لمقاضي متوافقة واألصوؿ العممية والفنية لممينة

 الخبير إلى تغاضي يؤدي قد مما المسؤوؿ  الطبيب مع تعاطفو إمكانية بسبب والريبة الشؾ مف

 عمى الطبيب الخاطئ لسموؾ تبرير إيجاد أو الطبيب، زميمو قبؿ مف المرتكب الخطأ وجود عف

 .3االختصاص  ذوي مف طبيب عادة الطبي الخبير أف عتبارإ

                                                             
 . =>0ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  1
ثباتياو نطاؽ  ،د. رايس محمد 2   .8:1ص  ،مرجع سابؽ ،أحكاـ المسؤولية المدنية لؤلطباء وا 
  . <;ص  ،مرجع سابؽ ،د. باسؿ النوايسة 3
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 والدور الذي تمعبو في إثبات الحقائؽ خصص ؤلىمية البالغة لمخبرة بصفة عامةا لونظر     
حيث نصت المادة  ،اإلداريةو المشرع الجزائري قسما كامبل في قانوف اإلجراءات المدنية  ليا

" تيدف الخبرة إلى توضيح واقعة نو أ عمى1مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  ;08
لمقاضي أف يأخذ بنتائج الخبرة الطبية طالما و  "ية محضة لمقاضيادية تقنية أو عممم

قتنع إ وطالما  2 )ؽ.إ.ـ.إ(مف <09نونية المنصوص عمييا في المادة استوفى اإلجراءات القا
كما لو تجاىميا بشرط أف يسبب استبعاد الخبرة حيث نصت المادة  ،الغموض يكتنفيا لـو  بيا

يمكن لمقاضي أن يؤسس حكمو عمى نتائج الخبرة .  " أنو عمى (ؽ.إ.ـ.إ)مف قانوف  ::0
 " وعميو نو ينبغي عميو تسبيب استبعاد نتائج الخبرةأغير  ،القاضي غير ممزم برأي الخبير

 توضيحات فيو يجد لـ إف الطبية الخبرة لتقرير الخضوع  عدـ يممؾ القاضي إف القوؿ يمكف
 ما يممكو مف يخالؼ أو الواقع يخالؼ جنتائ مف الخبير إليو توصؿ ما أف اتضح لو أو كافية

 الطبي الخبير وجد أف إذا الطبية الخبرة بتقرير األخذ عدـ لمقاضي ووثائؽ، كما يمكف بيانات

في تقريره  الطبي الخبير يورد كأف عدمو مف خطأ مركز نقؿ الدـ وجود مسألة حسـ في متردد
عمى ) محكمة عميا حاليا( وفي ىذا الصدد جاء في قرار المجمس األ، حتماؿعبارات اإل

ن كانوا غير ممزمين برأي ا  ، و حيث أن قضاة الموضوع"  أنو 3 9<?0/;00/1بتاريخ 
إال أنيم ممزمون  ،الخبير وغير مراقبين من طرف المجمس األعمى عمى تقدير التعويض

 ...." بتسبيب حكميم تسبيبا ال يتناقض مع الوثائق الفنية الصرفة
 

                                                             
ج  ،المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،<811فيفري  ;8الموافؽ لػ  ?0:8صفر  <0ي مؤرخ ف ?1-<1قانوف رقـ  1

  . <811 لسنة 80ر عدد 
 يسجل الخبير في تقريره عمى الخصوص : عمى " ) ؽ.إ.ـ.إ (مف <09نصت المادة  2
 أقوال ومالحظات الخصوم ومستنداتيم . -

 يمة المسندة إليو .عرض تحميمي عن ما قام بو وعاينو في حدود الم -

 نتائج الخبرة ." -
د. عبد القادر   مذكور في كتاب،9<?0/;00/1بتاريخ  ،908<8ممؼ رقـ  ،الغرفة المدنية ،قرار المجمس األعمى 3

 . ?ص  ،:810 ،الجزائر ،دار ىومة  لمطباعة والنشر ،0ج  ،قرارات قضائية في المسؤولية الطبية ،خيضر
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 عن أضرار عممية نقل الدم  ويض المطمب الثاني : التع
 بخطئو، الشخص يرتكبو كان أيا فعل كلنو "أمف ) ؽ ـ ( عمى  :08نصت المادة         
 البارز األثر ىو فالتعويض " بالتعويض حدوثو في سببا كان من يمزم لمغير ضررا ويسبب

مركز  ية مسؤولكما ىو الشأف في تحقؽ  ،مسؤوليةال عناصر تحقؽو  قياـ عمى يترتب الذي
ويستحقو كؿ مف مسو  وطأتو تخفيؼ أو الواقع الضرر لمحو وسيمة ىو فالتعويض ،نقؿ الدـ

والقاضي مف )فرع أول( بالتزاماتو مركز نقؿ الدـ  إخبلؿضرر مف جراء نقؿ الدـ بسبب 
 . ) فرع ثاني(بالواقعة  المحيطة لمظروؼ يقدره وفقا

 الفرع األول : الشخص المستحق لمتعويض 
 ال يجوز ألي شخص التقاضي مانو " أعمى  (ؽ.إ.ـ.إ)مف قانوف  09نصت المادة        

وعميو فالشخص المستحؽ أو محتممة يقرىا القانون "  لم تكن لو صفة، ولو مصمحة قائمة
غالبا ما يكوف المتضرر و  ،لمتعويض يجب أف تتوفر فيو الشروط القانونية مف صفة ومصمحة

يكوف المتبرع بالدـ مف  كما يمكف أف المريض المنقوؿ إليو الدـ لدـ ىومف جراء عممية نقؿ ا
 اإلصابة الناجمة عف المختمفة المادية األضرار عف المصاب فيعوض ،جراء عممية التبرع

باإلضافة إلى التعويض  ،اإلصابة المتولدة عف العاىة أو الجسماني العجز في تمثمت سواء
 مصدر يعوض عف أي؛  يمارسو كاف الذي العمؿ أو لمنشاط الجزئي أو الكمي عف  الفقد

ة بسبب فقده الذي الكسب كما يشمؿ التعويض األضرار األدبية التي تمس  ،1اإلصاب
 اجسمانية وضرر  اآالمالذي ينجر عنو  اإليدزالمضرور مف جراء نقؿ العدوى مثؿ مرض 

 الـفة إلى اآلباإلضا  سريأقد يتعرض لعزؿ اجتماعي وىجر نفسية لكونو  اأضرار و  ،اجمالي
 الناجمة عف تأكده لمنياية المؤلمة .

 يفمضرور  فيناؾ لمتعويض وحده المستحؽ ىو اإلصابة مف مباشرة المضرور ليس لكف     

 التي المباشرة األضرار عف تعويض عمى الحصوؿ في الحؽ ليـ مباشر يثبت غير بشكؿ

 التي تطرقنا سابقا فالزوجة فكما ،المصاب عف وليس موروثا ليـ أصيؿ الحؽ وىذا ،بيـ لحقت

                                                             
 . ><0ص مرجع سابؽ،  األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  1
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عدـ  في يتمثؿ ىذا الضررو مباشر بسبب ذلؾ  بضرر تصاب  اإليدز بمرض زوجيا أصيب
العدوى إلييا،  انتقاؿ مف خوفا الجنسية المعاشرة خاصةو  معتاد بشكؿ األسرية الحياة ممارسة

 ليذا حامميف روفيصي فإنيـ اإليدز بفيروس مصابة ألـ لدواو  الذيف األوالد إلى أيضا باإلضافة

 بصفة أصيبوا ىؤالء فكؿ ،بالفيروس األـ إلصابة مباشر ضرر يمحقيـ نتيجة ذلؾو  الفيروس

 أصيؿ بشكؿ تعويضا عنيا يستحقوفو لئلصابة  مباشرة غير بأضرار شخصية
 أف ذلؾ ومعنى 1

 المباشر. المضرور بدعوى يرتبطوف الو   مركز نقؿ الدـ عمى مباشرة دعوى رفع في الحؽ ليـ
األضرار المادية  عف التعويض في الحؽ المصاب يثبت ألقارب باإلضافة إلى ذلؾ        

، ات أف المتوفى كاف المعيؿ الوحيدحيث يقع عمييـ إثب ،التي أصابتيـ مف جراء فقد معيميـ
جراء إصابة  مف لحقتيـ التي النفسية الـاآلو  األدبيةاألضرار كما ليـ المطالبة بالتعويض عف 

8<?0وال يعتبر ىذا التعويض تركة وىو ما قضت بو المحكمة العميا في قراره سنة  ،قريبيـ
2 

ن اإلرث ىو ما خمفو عويض ذوي الحقوق ال يعتبر إرثا أل إن تحيث جاء في حيثياتو " 
أما التعويض عن األضرار فيو يعطى لكل  ،الموروث من أموال كان قد جمعيا حال حياتو

فتقرير التعويض يكون حسب الضرر الذي  ،ير وارثمن تضرر من الحادث ولو كان غ
  .  أصاب كال من ذوي الحقوق ال حسب قواعد الميراث "

 أف بشرط المطالبة بالتعويض، لورثتو جاز ماديا ضررا أما في حالة ما مس المريض      

 اءوالوف ديونو سداد الحؽ بعد ىذا إلييـ يؤوؿ أف عمى حياتو أثناء بو طالب قد مورثيـ يكوف

بالحؽ  المطالبة عف المورث سكت إذا ؛أيلمورثة  ينتقؿ فبل معنويا الضرر كاف إذا أما بوصيتو،
في حالة ما توفي المورث مباشرة  لكف ،3الحؽ  ىذا عف منو تنازال يعتبر سكوتو فإف المعنوي

وبالتالي  ،بعد عممية نقؿ الدـ مثبل في حالة  ما نقؿ إليو  دـ غير مطابؽ مع فصيمة دمو

                                                             
 . =<0ص  ،مرجع سابؽ األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  1
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ينجر عميو عدـ معرفة تنازؿ المصاب المتوفى عف حقو في التعويض المعنوي مف عدميا 
فيؿ يحؽ لمورثة المطالبة بالتعويض عف الضرر  ،بسبب وفتيا مباشرة بعد عممية نقؿ الدـ
 المعنوي الذي أصاب موروثيـ  أـ ال ؟ 

نظرا  ،رثة أي شرطلـ يشترط القانوف الجزائري في انتقاؿ الحؽ في التعويض إلى الو      
 التي بكافة األضرار وبالتالي يجوز لمورثة المطالبة ،لغياب نصوص قانونية تنص عمى ذلؾ

 التركة عناصر مف عنصر صبحي أنو اعتبار عمى األدبي الضرر فييا بما الوفاة بسبب لحقتيـ

 وقت عنده بقي أو الفرصة لو أتيحت لو  )الموروث( المتوفي أف افتراض عمى ،إلييـ التي تؤوؿ

، وفي ىذا الصدد قضت 1لحقو الذي األدبي الضرر عف بالتعويض قد طالب لكاف وفاة قبؿ
8110/;88/1المحكمة العميا في قرارىا الصادر في 

 قبل الناشئ التعويض في الحقبأف " 2

 . الورثة" إلى ينتقل الضحية وفاة
حد أبيب المشرؼ أو ىناؾ حاالت يمكف أف يصاب الطنشير إلى أنو  األخيروفي         

قامة  ،طبييف مف جراء عممية نقؿ الدـالمساعديف ال فيؿ يمكنيـ المطالبة بالتعويض وا 
 أـ يعد الضرر الذي لحقيـ مف قبيؿ الحوادث المينية ؟ مركز نقؿ الدـ مسؤولية 
 ةالدكتور لكف بحسب رأي  ،لـ يعالج  المشرع  أو القضاء الجزائري ىذه المسائمة       

ال يوجد مانع مف تعويض الطبيب مف عممية نقؿ الدـ خاصة إذا أصيب وثر زىدور ك
 ،نظرا لخطورتيما عمى حياتو  Cالطبيب بداء نقص المناعة أو بااللتياب الكبد الوبائي 

 .3باإلضافة إلى األضرار النوعية التي تمحؽ بو  وىذا بشرط عدـ الجمع بيف تعويضيف  
 دير التعويضسمطة القاضي في تقالفرع الثاني : 

 لوو  ،المدنية لمركز نقؿ الدـ حكـ بالتعويضمسؤولية متى تبيف لمقاضي قياـ شروط ال      
 098المادة  لمحتوى وفقاأف يختار طريقة التعويض مف خبلؿ تحديد األنسب لجبر الضرر 

                                                             
 . 8?0ص مرجع سابؽ،  األتروشي،د. محمد جبلؿ حسف  1
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ويصح أن  ،" يعين القاضي طريقة التعويض تبعا لمظروف أنو مف ) ؽ ـ( التي نصت عمى
ويجوز في ىاتين الحالتين إلزام  ،كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ،تعويض مقسطايكون ال

نو يجوز لمقاضي تبعا لمظروف وبناء أ عمى ،أمينا  ويقدر التعويض بالنقدالمدين أن يقدم ت
أو أن يحكم وذلك عمى  ،إلى ما كانت عميوأن يأمر بإعادة الحالة  ،لمضرورعمى طمب ا

ويتضح مف خبلؿ   اإلعانات تتصل بالفعل غير المشروع " بأداء بعض ،سبيل التعويض
المادة أف طريقة التعويض تختمؼ بحسب الظروؼ المبلبسة وطمبات المضرور، كما أنيا 

 جميع الحاالتفي التقصيرية  و مسؤولية العقدية عف نطاؽ ال مسؤولية تختمؼ في نطاؽ ال
الذي يقصد بو وعيني  يمكف أف يكوف التعويضو  ،يشترط أف يكوف التعويض مقسطا

أي إعادة الحاؿ إلى ما  ؛إصبلح الضرر بإزالة مصدره مف أصمو  التعويض الذي ييدؼ إلى
 كاف إذا وبالحكـ ب ممـز والقاضي ،التعويض طرؽ أفضؿ يعتبر كاف عميو قبؿ وقوع الضرر إذ

ضرار عف األ العيني التعويض لصعوبةو  لكف ،المديف بو تقدـ أو الدائف وطمبو ممكنا ذلؾ
بمرض  كاإلصابةوالقاتمة  الخطيرةاألمراض ب اإلصابة حالة فيخاصة نقؿ الدـ  الناجمة عف

بصفة خاصة في و  أف يكوف التعويض بمقابؿ لغالب ىوف اإ، فCااللتياب الكبدي أو  اإليدز
سواء مادية أو معنوية يمكف تقويميا الناجمة عف نقؿ الدـ ف كؿ األضرار أل صورة نقدية

 لحؽ الذي الضرر لجبر القاضي يقدره الذي المالي في المبمغ النقدي التعويض يتمثؿو  ،1بالنقد
 إيراد أو أقساط، شكؿ عمى يدفع أف يجوز أنو إال واحدة دفعة يدفع أف واألصؿ بالمضرور،

 . الحياة مدى أو معينة لمدة مرتب
 ،ت المضرورومتى تبيف لمقاضي الطريقة المناسبة إلصبلح كافة األضرار التي مس      

ولمقاضي سمطة مطمقة في ذلؾ  فيو غير ممـز بنصاب معيف  ،سعى لتقدير التعويض عنيا
نما لو كامؿ الصبلحية إال أف ىذه الصبلحية أو السمطة  ،أو مبمغ ثابت لجبر ىذه األضرار وا 

ألنيا ال تعتبر حالة نفسية يحكـ مف خبلليا القاضي حسب أىوائو  ،تحكميا ضوابط معينة
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، فيستعيف القاضي بتقرير الخبرة 1فتقدير التعويض ىو مسألة موضوعية وقانونية  ،توميوالو 
كما وضع المشرع الجزائري  ،الطبية لتحديد الضرر الحاصؿ قصد تحديد قيمة التعويض

جممة مف العناصر التي يجب عمى القاضي االعتماد عمييا لموصوؿ إلى تقدير التعويض 
كؿ مف الظروؼ  مراعاةؿ ىذه العناصر في وجوب المتوافؽ والضرر الحاصؿ وتتمث

 . ما فاتو مف كسبو ما لحؽ المضرور مف خسارة و  المبلبسة 
ىذا الصدد في   في الجزائري المشرع مقد نصف الظروف المالبسةأما بخصوص        

 لحق الذي الضرر عن مدى التعويض القاضي يقدرنو " أعمى  ـ( ؽ مف)  090المادة 

 " ........ الظروف المالبسة مراعاة مع مكرر 060و 060 المادتين حكامأل طبقا المصاب
ويقصد بيا الظروؼ الشخصية  ،والظروؼ المبلبسة ىي الظروؼ التي تبلبس المضرور

عمى أساس ذاتي وليس أساس  وىذه تقدر ،والصحية والعائمية والمالية التي تحيط بالمضرور
الذي أصاب المضرور بالذات دوف غيره ف التعويض ييدؼ إلى جبر الضرر موضوعي أل

مف جراء نقؿ  اإليدزفالمصاب بفيروس  حالة المضرور الشخصية مثبل العمرفيدخؿ في  ،2
 الدـ في عمر التسعيف ليس كالمصاب في سف العشريف .

فالمضرور الذي يعوؿ زوجة  ،كما تكوف محؿ اعتبار حالة المضرور المالية والعائمية       
نو إذا كاف ألكف ىذا ال يعني  ،شد مف األعزب الذي ال يعوؿ إال نفسوأرره وأطفاؿ يكوف ض

إذ أف العبرة بجبر الضرر  ،قؿ في حالة ما إذا كاف فقيراأالمضرور غنيا يقضى لو بتعويض 
، والقاضي ممـز في تحديده لمتعويض ذكر العناصر الموضوعية المعتمد عمييا في تحديد 3

       4 9??10/0/>1قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ التعويض المادي حيث جاء في 
نو ينبغي عمى قاضي الموضوع أن يستجيب لطمبات المطعون ضدىم لمتعويض ا  و ما يمي " 

فانو ممزم مع ذلك بذكر العناصر  ،عن األضرار الالحقة بيم جراء فقدان قريبيم
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سن الضحية  الموضوعية التي تمكنو من تحديد التعويض وىي عمى وجو الخصوص
 ودخمو الدوري أو أجره ..." ،ونشاطو الميني

لـ أكما يراعي القاضي في تقدير المضرور معنويا الوضع العاطفي وما أصابو مف      
يختمؼ عف الضرر المعنوي الذي ينجر عف وفاة  األـالمعنوي الذي ينجر عف وفاة  فاأللـ
ألنو  ،عنوي وغير ممـز بذكر عناصرهولمقاضي السمطة المطمقة في تقديره لمضرر الم ،األخ

في قرارىا  وىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا ،يرتبط بعناصر عاطفية يصعب تحديدىا
" ..التعويض عن الضرر المعنوي ال  قضت بأف حيث ?08/811/=0الصادر بتاريخ 

يستوجب ذكر عناصر التعويض مثل التعويض عن الضرر المادي ألنو يقوم عمى العنصر 
 .1اطفي "الع
، كة المضرور بخطئو في إحداث الضرركما يؤخذ في تقدير التعويض حالة مشار       

 لتعويض مف عمى كاىمومركز نقؿ الدـ وبالتالي رفع جزء مف ا مسؤولية فذلؾ يخفؼ مف 
ففي حالة ما أصيب المتبرع بأضرار ناجمة عف عممية التبرع  ،وقد يعفى تماما مف التعويض

ففي ىذه الحالة ينقص  ،ض بمرض يتنافى وعممية التبرع مثؿ مرض فقر الدـنو مريأإلخفائو 
يجوز "  أنو مف ) ؽ ـ( عمى ==0حيث نصت المادة  ،مقدار التعويض الذي يتحصؿ عميو

لمقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ال يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئو قد اشترك 
 " .في إحداث الضرر أو زاد فيو 

مف القانوف  8<0نصت المادة  فمقد ما فاتو من كسب ولحقو من خسارةأما معيار         
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي ىو الذي المدني عمى " 

فالقاضي ما فاتو من كسب .." و ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة  ،يقدره
وىما ما  فأساسي يفالعقدية عمى عنصر مسؤولية ليستعمؿ في تحديده قيمة التعويض في ا

 مسؤولية وىذاف العنصراف ال تستأثر بيما ال ،ما لحقو مف خسارةو المضرور مف كسب  فات

                                                             
 المحكمة العميا، العدد األوؿ،مجمة  ،?08/811/=0، بتاريخ 8=1;1;ممؼ رقـ ،الغرفة المدنية ،لمحكمة العمياقرار ا 1

 . ;09ص  ،8101



 أحكام المسؤولية  المدنية لمراكز نقل الدم في التشريع الجزائري                :      الثانيالفصل 

135 
 

 8<0ذلؾ لكوف نص المادة  ،التقصيرية مسؤولية العقدية فقط بؿ يجب االعتداد بيا في ال
نو جاء مطمقا مما يسمح أإال  مسؤولية العقديةف كاف قد جاء بصدد التعويض عف الا  و 

التقصيرية عف ما لحؽ المضرور مف ضرر وما فاتو  مسؤولية ضمنيا تقدير التعويض في ال
ويجب عمى القاضي عند تحديد قيمة التعويض مستندا إلى معيار ما لحقو مف  ،1مف كسب
يا تو مف كسب أف يبيف أف الواقعة الموضحة في الدعوى المثبتة التي تثبت عمياما فو خسارة 

 وصؼ الخسارة والكسب .
وبصفة عامة يجب عمى القاضي أف يبيف في حكمو الوسائؿ والمعايير المعتمد عمييا       

ال يعتبر قد خالؼ القانوف وىذا ما و  ،في تحديد التعويض ىا في قرار  العميا المحكمةكدتو أا 
:??0/;1/:8المؤرخ في 

 تكون نأ يجب المدنية التعويضاتالذي ذىبت فيو إلى أف  " 2

 تمك تقدير في المعتمدة الوسائل أحكاميم في يبينوا أن القضاة الحاصل وعمى لمضرر مناسبة

 أن الحال قضية في ثبت ولما ،لمقانون خرقا ذلك يعد بخالف القضاء فإن ثم ومن التعويضات

 تقديرىم في عمييا اعتمدوا التي العناصر تحديد دون ىامة تعويضات منحوا الموضوع قضاة

 "...قانونا المقررة القواعد خالفوا قد يكونوا ويضلمتع

 ،مسؤوليةأركاف ال استكماؿ منذ ينشأ الضرر إصبلح في الحؽ كما تجدر اإلشارة إلى أف     
 ويثير حكـ القاضي، بصدور إال يتحدد ال الحؽ ىذا أف إال الضرر وقوع منذ خاصة وبصفة

 الذي يتـ بالوقت يتعمؽ فيما خاصة صعوبات الضرر الناجـ عف عممية  عف التعويض تقدير

 مداه تعييف يتيسر ال وقد متغيرا يكوف قد المريض يصيب الذي الضرر أف إذ التقدير، ىذا فيو

 أىمية كبيرة الذي يقدر فيو الضرريكوف لتحديد الوقت ف ،3بالحكـ النطؽ وقت نيائيا تعيينا
وكمثاؿ عف زيادة الضرر  ،وعوف الضرر قد يتغير سواء بالزيادة أو النقصاف بعد وقأذلؾ ب

ولما طالب  ممية التبرعإصابة المتبرع بحساسية في جمده مف جراء سوء التعقيـ الجيد أثناء ع
                                                             

 . :98ص  ،مرجع سابؽ ،فريحة كماؿ 1
 ،=??0 ،العدد األوؿ ،المجمة القضائية ،:??0/;1/:8، بتاريخ <>;?01ممؼ رقـ ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا 2

 . 089 ص
 . ?<0  ص ،8110 ،مصر ،دار الجامعة  الجديدة لمنشر والتوزيع ،المسؤولية الطبية  ،د. محمد حسيف منصور 3
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وعند صدور الحكـ أصبح  شد خطورة عمى ما كاف عميوأأصبح و بالتعويض تطور المرض 
في  فبل شؾ لو شفي المتبرع قبؿ صدور الحكـ أما المثاؿ عف نقص الضرر ،مرض مزمنا

ففي الحالة األولى  ،ىاتيف الحالتيف فالقاضي يدخؿ في حسابو تطور اإلصابة أو تناقصيا
لكوف فيقدر الضرر  ،يدخؿ في حسابو تطور المرض مف يـو وقوعو إلى يـو صدور الحكـ

ف القاضي يراعي ما كاف إأما بالنسبة لمحالة الثانية ف ،الحساسية تطورت إلى مرض مزمف
وعميو فاف العبرة في تقدير التعويض مف يـو  ،ر وما شيده مف تحسفعميو المريض مف خط
 .1شتد الضرر أو نقص إصدور الحكـ سواء 

حالة اإلصابة بداء لكف ىناؾ حاالت يصعب عمى القاضي تحديد الضرر ومداه مثؿ      
ة فاألضرار في المرحم ،الذي يتميز بمرحمتيف المرحمة الصامتة ومرحمة المرض الفعمي اإليدز

واقعة فعبل ويمكف تقديرىا وتتمثؿ في األضرار المالية والمعنوية دوف  ااألولى تعتبر أضرار 
الجسمانية أما في المرحمة الثانية فاألضرار متميزة مف حيث حجميا ونوعيا وال يمكف توقع 

اآلونة األخيرة ظيرت شكوؾ عممية عف المرض  نو في أوصوؿ المريض إلييا فعبل خاصة 
لدى المصاب بو عند حد اإلصابة بعدوى الفيروس  اإليدزقد يتوقؼ تطور فيروس تبيف بأنو 

فقط ودوف الوصوؿ إلى مرحمة المرض ذاتو، وىو ما يفيد أف الوصوؿ إلى المرحمة األخيرة 
عف ذلؾ فإف الدراسات الطبية تشير أنو قد تـ  بلفض ،امف المرض أمر احتمالي وليس مؤكد
 بلالحاالت إلى إطالة المدة التي يظؿ الشخص فييا حاماكتشاؼ عقاقير تسمح في بعض 

 .2لمفيروس 
 نيائيا فمو التعويض مدى يعيف أف الحكـ صدور وقت لمقاضي يتيسر لـ إذا أنو تقرر لذلؾ     

في التعويض وفقا المادة  النظر بإعادة معينة مدة خبلؿ المطالبة بحؽ لممضرور يحتفظ أف
فمو أن  ،يتيسر لو وقت الحكم أن يقدر مدى التعويضن لم إ...فعمى "  التي نصت 000

                                                             
فرع المسؤولية  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص ،لية المستشفيات في المجاؿ الطبيؤ مسو  ،عمري فريدة 1

 . <:0ص  ،8100 ،يزي وزوت ،جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ ،المينية
 . >90ص  ،مرجع سابؽ ،فكيري أماؿ 2
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وىذا يحتفظ لممضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير " 
فالضرر األوؿ ليس الضرر الثاني بالرغـ مف كوف  ،ال يتعارض وحجية الشيء المقضي بو

عتبر القاضي إ، وفي حالة ما Cونفس الشيء يتعمؽ بضحايا االلتياب الكبدي  ،الخطأ واحد
يمكف  مي أكيدة الوقوع وراجحة بشكؿ كاؼالذي لو السمطة التقديرية أف مرحمة المرض الفع

 . أف يحكـ بالتعويض بشكؿ كامؿ عف الفترتيف

 مسؤولية المطمب الثالث : التعويض وفًقا لنظام التأمين من ال
صر عالجماعية لمتعويض، فيو نتائج الىو أحد النظـ  مسؤوليةإف نظاـ التأميف مف ال      

و مختمؼ التشريعات في وقد عمدت إلي ،الحديث، وقد وجد بسبب التطور العممي المذىؿ
لؤلشخاص ضد المخاطر  األمافبيدؼ تقديـ الضماف و غرار المشرع الجزائري  العالـ عمى

اكز نقؿ الدـ مثؿ المخاطر الناجمة عف عمؿ مر وال معرفة درجة خطورتيا  التي يمكف توقعيا
 ،متمقوا الدـو المتبرعوف ضد المخاطر التي يتعرض ليا ميف أت بإكتتابالتي ألزميا المشرع 

إذ يعتبر  ،1المتعمؽ بالتأمينات =1-;?نظـ المشرع الجزائري عقد التأميف وفقا لؤلمر د وق
، كما ىو )فرع أول(متميز عف باقي العقود العادية مف حيث األطراؼ والمضموف  عقد
 . (ي) فرع ثانالمدنية لمراكز نقؿ الدـ مسؤولية شأف في التأميف عف الال

  مينأعقد التمفيوم :  الفرع األول
" عقد يمتزم المؤمن بمقتضاه نو أعمى عقد التأميف ف ) ؽ ـ( م ?0>المادة  تعرف       

ل أو مين لصالحو مبمغا من الماأأن يؤدي إلى المؤمن لو أو إلى المستفيد الذي اشترط الت
إيراد أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد 

ونفس التعريؼ وذلك بمقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدييا المؤمن لو لممؤمن "
وجاء عمى النحو التالي  المتعمؽ بالتأمينات =1-;? األمرمف  18تقريبا نصت عميو المادة 

ن أعقد يمتزم المؤمن بمقتضاه ب ،من القانون المدني 805فيوم المادة مين في مأ" إن الت
                                                             

ج ر  ،تأمينات، المعدؿ والمتمـالمتعمؽ بال ،;??0يناير  ;8الموافؽ لػ  ، ;0:0شعباف  89المؤرخ في =1-;?األمر رقـ  1
 .;??0 لسنة 09عدد 
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مين لصالحو مبمغ من المال أيؤدي إلى المؤمن لو أو إلى الغير المستفيد الذي اشترط الت
أو إيراد أو أي أداء مالي أخر في حالة تحقق الخطر المعين في العقد وذلك مقابل أقساط 

 .   و أي دفعة مالية أخرى "أ
المتعمؽ بالتأمينات  =1-;? األمرمف  8مف ) ؽ ـ( والمادة  ?0>مف خبلؿ المادة      

نو يخضع لمنظرية العامة لمعقد مف أيستنتج أف عقد التأميف مف العقود المسماة ويترتب عميو 
 .1وانقضائو وأثاره ما لـ تتعارض مع حكـ خاص فسخوو  بطبلنوو صحتو و حيث انعقاده 

ميف عمى إبراز االلتزامات المتبادلة أرع الجزائري قد ركز في تعريفو لمتأف المش المبلحظو      
حيث تتمثؿ التزامات المؤمف في أف يدفع لممؤمف لو أو  ،لكؿ مف المؤمف والمؤمف لو

أو تقديـ خدمة عينية كالتزامو  ،لشخص أخر مبمغا ماليا أو إيراد في شكؿ دفعات دورية
 .بأموالو البلحقة بتقديـ المساعدة أو إصبلح األضرار 

ميف يخضع لقواعد االشتراط لمصمحة أعقد الت أفأيضا  ويظير مف خبلؿ ىذا التعريؼ      
توجيو دعواه بالتعويض  يستفيد المضرور مف عقد لـ يكف طرفا فيو فيمكنو حيث، الغير
ف عالمسؤوؿ المؤمف وقد يحصؿ منو عمى ما لـ يكف في استطاعتو الحصوؿ عميو مف  دض

االشتراط لمصمحة الغير يستفيد األخير مف عقد أيضا لـ يكف  وفي ) والمؤمف ل( رالضر 
مسؤولية المينية ليس أف ىناؾ مف يقوؿ أف التأميف مف ال إالطرفا فيو ويحصؿ عمى مزاياه 
المؤمف لو ال يقصد عند إبراـ التأميف تحقيؽ مصمحة الغير  ة أفاشتراطا لمصمحة الغػير بحج

يطالب بو  عف التعويض الذي قدمسؤوليتو  أميفد تصفالمؤمف لو يق لـ تطرأ عمى ذىنو،و 
عف  إنما تعاقد لمصمحتو بيدؼ تعويضو المضرور كما أف المؤمف عندما تعاقد معو

ىػو تأميف مسؤولية فالتأميف مف ال ،تصيبو بسبب رجوع المضرور عميو ياألضرار الت
                       2لمصمحة الغير و ولػيس تأمينػالمصمحة المؤمف ل

                                                             
 . >0ص  ،>811 ،الجزائر ،د.د.ف ،لفرنسي(الوجيز في قانوف التأمينات ) مقارنة بيف القانوف الجزائري وا ،عمي بف غانـ 1
 . 01>ص  ،مرجع سابؽ ،حمد سمماف سميماف الزيود د. 2
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ميف وىي األصؿ أيكوف في صورة وثيقة تأف إما  :ميف في ثبلث صور أويتخذ عقد الت      
المؤمف عمييا ومقدار القسط  األخطارو حيث تتضمف المعمومات اآلتية : أطراؼ العقد 

ما أف يكوف عب ،ميف وتاريخ انعقاد العقد ومدة سريانوأكيفيات سداده وتحديد مبمغ التو  ارة وا 
ميف يعدؿ مف مضمونيا بالزيادة أو أميف وىو اتفاؽ إضافي يضاؼ إلى وثيقة التأعف ممحؽ ت

ميف مؤقتة تتضمف اتفاؽ أوقد يكوف عبارة عف مذكرة التغطية المؤقتة وىي وثيقة ت ،النقصاف
 .1ميف في شكميا النيائيأميف إلى وقت إبراـ وتحرير وثيقة التأالت
عف  مسؤولية القسـ األوؿ وىو التأميف مف ال :إلى قسميف  سؤوليةمينقسـ التأميف مف ال      

و قابمة لمتقدير عند أأي يرد عمى قيمة مقدرة  ؛ خطر معيف  وفيو يكوف الخطر محمو معينا
عف خطر غير معيف  أي مسؤولية أما القسـ الثاني يتمثؿ في التأميف مف ال ،إبراـ العقد

ىو  مسؤولية واليدؼ مف التأميف عمى ال ،2عقدتأميف عف خطر غير محدد عند إبراـ ال
يشمؿ  مسؤولية وعميو فالتأميف عمى ال ،مسؤوليةضماف المؤمف لو مف رجوع الغير عميو بال

 أمدنية( والمستفيد )المتضرر مف خط مسؤولية المسؤوؿالمؤمف والمؤمف لو ) ،ثبلثة أشخاص
وبذلؾ يصعب  ،ادرا ما يكوف معينان مسؤولية إال أف المحؿ في التأميف عمى ال ،المؤمف لو(

وقت التعاقد مما يعقد مسألة تقدير مبمغ التأميف فجرى  مسؤولية معرفة مدى آثار ىذه ال
ف لـ يحدد في العقد يمتـز آنذاؾ المؤمف بدفع ا  و  ،العمؿ عمى تحديد مبمغ أقصى لمتأميف

 .3 مسؤولية التعويض كامبل ميما كاف حجـ ال
نو عقد احتمالي بمعنى عدـ معرفة أطرافو أبخصائص عامة منيا  ميفأويتميز عقد الت     

نو عقد إذعاف بمعنى أف المؤمف لو ال أكما  ،مقدار التزامات وحقوؽ كؿ منيا وقت إبراـ العقد
، كما فميس لو مناقشة بنود العقد ،ضيايكوف في وسعو إال قبوؿ شروط وبنود العقد أو رف

ميف إخبار المؤمف بكؿ أية ولذلؾ يجب عمى طالب التميف مف عقود حسف النأيعتبر عقد الت

                                                             
 . 910ص  ،مرجع سابؽ ،زىدور كوثرد.  1
 . ?80ص  ،مرجع سابؽ ،نس محمد عبد الغفارأد.  2
 . 918ص  ،مرجع سابؽ ،كوثرد. زىدور  3
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ف تنفيذه ال يتـ فور إبراـ العقد فحسب أل العقود الزمنيةكما يعتبر مف  ،1ظروفو التي يعمميا 
 ،ويعتبر الزمف فيو عنصرا جوىريا، فالمؤمف يمتـز لمدة معينة بؿ يعتمد عمى زمف معيف

كما  محدديخ معيف إلى غاية نياية تاريخ فيتحمؿ تبعة الخطر المؤمف منو ابتداء مف تار 
يمكنو و  قساطا متتابعة عمى مدى ىذه المدةيمكف أف المؤمف لو يمتـز في نفس المدة فيقدـ أ

 . 2أف يقدـ القسط دفعة واحدة حسب طبيعة ونوع عممية التأميف
المؤمف  أما التزامات ،عاتؽ كؿ مف المؤمف والمؤمف لو عمىميف التزامات أيولد عقد الت      

ويمتـز المؤمف لو بدفع مبمغ  ،لو فتتمثؿ في دفع األقساط والتصريح بالبيانات المتعمقة بالخطر
ميف عف أميف الذي قد يكوف في شكؿ إرادات أو في شكؿ تعويض إذا كنا أماـ حالة التأالت
 مراكز نقؿ الدـ . مسؤولية في  الحاؿكما ىو  3المدنيةمسؤولية ال

 المدنية لمراكز نقل الدم  مسؤولية ال : تأمينالفرع الثاني

المتعمؽ بالتأمينات عمى التأمينات اإللزامية   =1-;?األمر نص المشرع الجزائري في        
وتعرؼ ىذه األخيرة عمى أنيا عقد يمتـز  ،المدنية مسؤولية ميف الأومف بيف ىذه التأمينات ت

مقابؿ مسؤولية رجوع الغير عميو بال بمقتضاه المؤمف بضماف المؤمف لو األضرار الناتجة عف
 مسؤولية الجيات الممزمة بالتأميف مف ال المشرع الجزائري وقد حدد ،4قسط يدفعو المؤمف لو

ومنيـ المؤسسات الصحية وكؿ أعضاء السمؾ الطبي وشبو الطبي والصيادلة الممارسيف 
عمى المؤسسات يجب التي جاء فييا "  =>0لحسابيـ الخاص وفقا لما نصت عميو المادة 

الصحية الطبية وكل أعضاء السمك الطبي والشبو الطبي والصيدالني الممارس لحسابيم 
 ." المدنية المينية تجاه مرضاىم وتجاه غيرىممسؤوليتو الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية 

المدنية لمراكز نقؿ الدـ فقد نصت المادة مسؤولية أما فيما تعمؽ بإلزامية تأميف ال     
يجب عمى المؤسسات التي تقوم بنزع و/أو تغيير الدم البشري من أجل نو "أعمى ?>0

                                                             
 . <80ص  ،مرجع سابؽ ،نس محمد عبد الغفارأد.  1
 . =:ص  ،:810 ،الجزائر ،دار بمقيس لمنشر ،ميف الجزائريأمدخؿ لدراسة قانوف الت ،عمارةمريـ  2
 . 910ص  ،مرجع سابؽ ،زىدور كوثرد.  3
 . 0:1ص  ،مرجع سابؽ ،مريـ عمارة 4
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االستعمال الطبي أن تكتتب تأميًنا ضد العواقب المضرة التي قد يتعرض ليا المتبرعون 
 ."بالدم والمتمقون لو

يث ، حالمدنية عف عممية نقؿ الدـمسؤوليتو وبالتالي فمراكز نقؿ الدـ ممزمة عمى تأميف      
قد جاء تمس المتبرع أو المتمقي لمدـ، و  يتعيد المؤمف بدفع التعويض عف األضرار التي قد

يتعمؽ بكافة المخاطر الناجمة عف عمميات نقؿ الدـ ميما  طابع إلزامي اىذا النص مطمًقا ذ
 كانت . 
حكـ المدنية لمراكز نقؿ الدـ لنفس القواعد التي تمسؤولية ويخضع عقد التأميف عف ال      

وبالتالي يطبؽ عمييا  ،ىذا لعدـ ورود أي نص خاص بيا بصفة عامة مسؤولية تأميف ال
يضمن عمى أنو  " >;حيث نصت المادة  ،مف قانوف التأمينات ?;إلى  >;محتوى المواد 

المؤمن لو المدنية بسبب األضرار الالحقة  مسؤوليةالمؤمن التبعات المالية المترتبة عمى 
مف المادة أف المؤمف يحؿ مركز نقؿ الدـ متى وقع ضرر مف جراء يستخمص و  " بالغير

" يتحمل المؤمن المصاريف القضائية الناجمة  عمى أنو =;نصت المادة و  ،عممية نقؿ الدـ
وبالتالي فالتأميف  "ى المؤمن لو اثر وقوع حادث مضمونإلمسؤوليتو دعوى تعود  أيعن 

أيضا المصاريؼ القضائية الناجمة عف دعوى ال يشمؿ فقط األضرار المؤمف عنيا بؿ يشمؿ 
كما نصت  ،مف وال يتعداهمرفوعة ضد المركز بشرط أف تكوف الدعوى في إطار الضرر المؤ 

إال الغير  ،، أو بجزء منوينتفع بالمبمغ الواجب عمى المؤمن" ال  عؿ أنو ?;المادة 
مبمغ المذكور من المتضرر أو ذوو حقوقو مادام ىذا الغير لم يستوفي حقو في حدود ال

 المؤمن لو " . مسؤولية النتائج المالية المترتبة عن فعل الغير الذي سبب 
مراكز نقؿ الدـ  لنفس الشروط الشكمية والموضوعية  مسؤولية تفاؽ تأميف إويخضع   

كما  ،فيجب أف يكوف كتابيا متضمنا جميع البنود القانونية ،ميفأالمقررة إلجراء عقود الت
كافيا لتغطية جميع  التأميفميف عمى إلزامية أف يكوف مبمغ أمف قانوف الت 9=0نصت المادة 

ومنعت أي اتفاؽ مف شانو أف يسقط التعويض عف حؽ مف  ،األضرار الجسمانية والمادية
  .حقوؽ المتضرر أو ذوي حقوقو 
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مادة المدنية فقد نصت ال مسؤولية أما ما تعمؽ بجزاء المركز عند عدـ التأميف مف ال      
المنصوص  التأمينتثال إللزامية الما" يعاقب عمى عدم عمى  =1-;? األمر مف  :<0

 01111دج إلى  9111أعاله بغرامة مالية مبمغيا  084و 080إلى  080عميو في المواد 
يستوجب عمى المشرع الجزائري  ،والمبلحظ أف ىذا الجزاء رمزي وليس بجزاء حقيقيدج " 

 . احقيقي ايجزائ اتعدليو ليأخذ طابع

المدنية مسؤوليتو فتأميف مراكز نقؿ الدـ عف  تأميفالزمني لمنطاؽ الأما بخصوص       
ليس مطمًقا، فمو حدود ينحصر في نطاقيا نظرا العتبار عقد التأميف مف عقود المدة والتي 

ستحقاؽ التعويض مف طرؼ شركة إلو  ،بانتيائيا تنتيي االلتزامات المترتبة عف الطرفيف
 .أف يكوف الفعؿ أو الحادث الذي يغطيو العقد واقًعا أثناء سريانو  ميف يجبأالت

نقؿ عدوى مرض خطير  ناجـ عفضرر ب لكف المبلحظ أنو في حالة اإلصابة        
 في كوف ظيوره ال يكوف فورياألمراض ة عف باقي بطبيعة وخصوصي الذي يمتاز اإليدزك

زمنية التي يتطمب ظيور أعراضيا مدة طويمة )قد الاألمراض مف  ألنو ،عممية نقؿ الدـ بعد
فعقد التأميف في ىذه الحالة غير ساري وقت ظيور المرض عند  سنة( 09تصؿ إلى 
المدنية لمراكز  مسؤولية الخاص بالر مشاكؿ وثغرات في نظاـ التأميف ، وىنا تظي1الضحية 
ممية نقؿ الدـ في حالة تساؤالت عديدة حوؿ مف يقـو بتعويض ضحايا ع تثارحيث  ،نقؿ الدـ

حالة في  أيضاانتياء عقد التأميف وظيور عواقب العممية فيما بعد كما ىو الحاؿ في 
  . Cاإلصابة بداء االلتياب الكبدي 

يتبيف قصور ىذا التأميف لتعويض جميع المتضرريف مف جراء خطأ المركز، وىنا       
غالًبا ما يتعذر عمى التأميف تغطيتيا   فاألضرار الناجمة عف عممية نقؿ الدـ أضرار مختمفة

خاصة منيا ذات الطابع الغامض والمتغير، وذات الظيور التدريجي )األضرار الزمنية( 
فالتأميف وسيمة ال غنى عنيا لضماف األضرار المحتممة لعمميات نقؿ الدـ بشكؿ عاـ إال أنيا 

                                                             
 . <98ص  ،مرجع سابؽ ،فكيري أماؿ 1
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ىذا باإلضافة إلى أف  ،1ال تعد كافية بحد ذاتيا لتعويض أضرار عادة ما تكوف كارثية 
التعويض عف األضرار المعنوية ال تغطييا شركة التأميف، فبل يوجد أي نص في قانوف 

 .2التأميف يشير إلى إمكانية التعويض عف األضرار المعنوية مف طرؼ شركات التأميف 
مراكز نقؿ الدـ بالنسبة لؤلضرار ذات  مسؤولية ونظرا لقصور نظاـ التأميف عمى       

، وجب عمى المشرع الجزائري خمؽ نظاـ خاص لتعويض اإليدزلطبيعة الخطيرة مثؿ مرض ا
والناتجة عف نقؿ الدـ دوف أف تتحمؿ مراكز نقؿ الدـ بذلؾ  اإليدزضحايا العدوى بفيروس 

 بلأعباء مالية مع تجنيب ىؤالء الضحايا مشاؽ المتابعة القضائية التي قد تستغرؽ وقًتا طوي
  . 3عدـ الحصوؿ عمى التعويض الكافي عف الضررعادة ما تنتيي ب

الناجـ عف  اإليدزومف بيف الحموؿ المقترحة استحداث صندوؽ خاص بضحايا مرض      
 والحوادث السيارات ضماف صندوؽو  ،اإلرىاب ضحايا تعويض مثؿ صندوؽعممية نقؿ الدـ  

شرع الفرنسي  سنة الم وستحدثإمثؿ ما  االجتماعي لمضماف الوطني الصندوؽو الجسمانية 
الناتج عف نقؿ الدـ كآلية ووسيمة  اإليدزصندوًقا خاًصا لتعويض ضحايا حيث أسس  1??0

كز نقؿ الدـ ومؤسساتو مرا مسؤولية واستبعد  ،لضماف تعويض األضرار الناتجة عف المرض
 الصعب مف مستقمة قانونية بشخصية تتمتع اعتبارية بييئة الصندوؽ ىذا يتمتعو  مف التأميف

 ميزانية مف أي؛  الدولة طرؼ  مف يموؿو  الخاص لمقانوف تخضع أو عاـ مرفؽ بأنيا تكيفيا
 عف مسؤولية ال مف عمييا الحصوؿ يتـ التي التعويضات مفو  ميفأالت شركات ومف الدولة

حد أالصندوؽ رئيس دائرة أو مستشار في محكمة النقض أو ىذا يرأس حيث  ،اإلصابة
 ،4طمبات التعويض التي تصؿ إلييا تدرسؽ لجنة لمتعويضات يدار عف طريو  ،مستشارييا

 : 5ويشترط في طمبات التعويض الشروط التالية

                                                             
 . <98ص  ،فكيري أماؿ، مرجع سابؽ،  1
 . >91ص  ،مرجع سابؽ ،زىدور كوثرد.  2
 . <98ص  ،مرجع سابؽ ،فكيري أماؿ 3
 . <01 ،مرجع سابؽ ،سعيد الزرقد أحمدد . 4
 . 088ص  ،مرجع سابؽ ،األحكاـ الشرعية والقانونية لمتصرفات الواردة عمى الدـ حسيف،عبد الظاىر محمد د.  5
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بغض النظر عف جنسية  ،ال بد أف يتـ نقؿ الدـ أو مشتقاتو عمى اإلقميـ الفرنسي -
 المضرور.

وبالتالي تستبعد جميع  اإليدزاإلصابة الوحيدة القابمة لمتعويض ىي اإلصابة بمرض   -
 األخرى .مراض األ

 يجب أف يكوف سبب اإلصابة الدـ المنقوؿ سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .  -

 لؤلقارب أو غير األقارب المضروريف الحؽ في المطالبة بالتعويض المعنوي والمادي .  -

رساؿ طمب حيث بمجرد إ ،وتتميز إجراءات مطالبة الصندوؽ بالتعويض بالبساطة واليسر
يرد الصندوؽ عمى الطمب خبلؿ ثبلثة أشير بعد التأكد مف توافر  صندوؽالمضرور إلى ال

ويستوجب عمى المضرور إعبلف رأيو بالقبوؿ أو الرفض لمقدار التعويض الذي  ،الشروط
وفي حالة قبولو يصرؼ المبمغ لممتضرر خبلؿ الشير التالي لقبوؿ  ،عرضو الصندوؽ

 ،ستئناؼ باريسإالصندوؽ لدى محكمة قرار ضد كما لممضرور الرفض ورفع تظمـ  ،العرض
 لطمب الصندوؽ رفض حالة كما لو المجوء إلى القضاء العادي لممطالبة بالتعويض في

 المدة خبلؿ في الطمب ىذا عمى الرد عف الصندوؽ صمت حالة أو في منو المقدـ التعويض

لكف ال  ،ؽالصندو  عرضو الذي التعويض لمقدار المضرور رفض حالة أو في ،اقانون المحددة
يستطيع أف يحصؿ مف القضاء في ىذه الحالة إال عمى المقدار الذي يكمؿ بو مبمغ 

 .1التعويض الذي حدده لو الصندوؽ
تعويض  يكمف فيوالمبلحظ في األخير أف أىمية ىذا النوع مف األنظمة في التعويض      

حيث أف  ،المضرور فور حدوث الضرر متى طمب ذلؾ دوف انتظار صدور أحكاـ قضائية
ف مألاسرعة حصوؿ المضرور عمى التعويض تجنبو المتاعب وتساعد عمى تحقؽ 

 . 2واالستقرار في المجتمع 
 

                                                             
 . =<=ص  ،مرجع سابؽ ،الفتوح أبو. وائؿ محمود د 1
 . 008ص  ،سؤولية المدنية في مجاؿ نقؿ الدـمشكبلت الم ،حسيف عبد الظاىر محمدد.  2
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 الخاتمة 
المدنية لمراكز نقؿ الدـ في انب القانونية لقواعد المسؤولية مف خبلؿ دراسة الجو         

  ا يمي :تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج نجمميا في م التشريع الجزائري

 شروط حدد و بيا المكمفة والمؤسسات الدـ نقؿ عمميات الجزائري المشرع نظـ -10
 و المتبرعيف  تمس أف يمكف التي األخطار مف لمحد خاصة ونظـ قواعد وفؽ عمميا ممارسة
 حيث مف األخرى الطبية األضرار باقي عف تتميز والتي الدـ نقؿ عممية جراء مف المرضى
  . منيا والمرتدة منيا المعنوية خاصة  اتقديرى صعوبة و حجميا

المعنية بعممية نقؿ الدـ تختمؼ  األطراؼالعبلقات التي تربط مركز نقؿ الدـ بباقي  -18
وعقد توريد بالنسبة  ،، فتكوف عبلقة عقدية مع المتبرع بالدـاألخرباختبلؼ الطرؼ 

 مسؤولية ميا قواعد البمتمقي الدـ تحك اعبلقتيأما  ،لممؤسسات الصحية العامة منيا والخاصة
 التقصيرية لغياب االشتراط الضمني لصالحو في عقد توريد الدـ .

االلتزاـ الواقع عمى مراكز نقؿ الدـ دائما التزاـ بتحقيؽ نتيجة مضمونو ضمانة سبلمة  -19
 ومتمقي الدـ . المتبرع 

 تإثبايثبتو المضرور بؿ يكفيو  الو كب مف طرؼ مراكز نقؿ الدـ مفترض تالخطأ المر  -:1
 .الضرر ونسبتو لعممية نقؿ الدـ 

ألـز المشرع الجزائري مراكز نقؿ الدـ  ،نظرا لمخطورة التي تشكميا عممية نقؿ الدـ -;1
، لكف لـ تحسبا ألي ضرر ينجـ عف عممية نقؿ الدـ  مسؤوليتوكتتاب تأميف يغطي إب

 .منية عبر فترات ز  ةيتماشى واالضرار الخطيرة مثؿ االيدز المتميز بأضراره المتفاوت

المضروريف مف  لفئة الكافية الحماية إسباغ عف المدنية مسؤولية ال أحكاـ وعجز قصور ->1
 مثؿ اإليدز . القاتمةاألمراض جراء نقؿ الدـ خاصة في حالة اإلصابة ب

 أيرفع  نعداـإلدى المتبرعيف ومتمقي الدـ في المجتمع الجزائري أدى إلى الوعي  قمة -=1
التي تعتبر مميتة في بالتعويض عف أخطائيـ  ـ أو األطباءدعوى قضائية ضد مراكز نقؿ الد
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بؿ إلى  نقؿ الدـ مف جراء عممية أضرار مستيـ النعداـوىذا ال يرجع  ،غمب األحيافأ
قضايا عديدة  تـ تسجيؿعكس ما ىو مسجؿ في فرنسا أيف  ،ف ذلؾ قضاء وقدرأاالعتقاد ب

 ه .متعمقة بنقؿ الدـ بالرغـ مف التطور الطبي الذي تشيد

 وعمى ضوء ىذه النتائج توصمنا إلى مجموعة مف التوصيات نذكرىا كما يمي :       
المحدد لمقواعد  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في مف  19 ةمادال تعديؿ -10

 ،سنة <0بدال مف   سنة ?0متبرع بػ القانوني لالسف وتحديد المنظمة لمتبرع بالدـ ومكوناتو 
ومف جية أخرى   ،مف جية مف ) ؽ.ح.ص.ت ( <;0المادة  لكي ال يتعارض ومحتوى 

 لكي يكوف رضا المتبرع غير معيب لكونو غير كامؿ األىمية .

ضافة مواد تنص عمى و  ،نقترح تعديؿ قانوف حماية الصحة وترقيتيا -18 مراكز  مسؤولية ا 
رر متمقي الدـ الذي يعتبر المتض تنجـ عف نشاطيا في مواجية نقؿ الدـ عف األضرار التي

باإلضافة إلى إدراج مادة حوؿ  ،والمتبرع الذي ال يجني أي طائؿ مف عممية التبرع براألك
 العقوبات الناجمة عف بيع الدـ .

تجميع جميع القرارات الوزارية المتعمقة بتنظيـ عممية نقؿ الدـ في نص تشريعي قصد  -19
 تعجاليةسإلضرورة النص عمى بعض الوضعيات ا باإلضافة إلى ،إلزامية أكثر إعطائو

قصد ضماف التكفؿ بحاجيات المتعمقة بتوريد الدـ لممؤسسات الصحية مف خارج الوالية 
 المرضى والمصابيف في الوقت المناسب .

 والتي نص ،وية لمدـ عمى مستوى الوطفيإنشاء جميع الوكاالت الج اإلسراع في  -:1
والتي تشيد تأخر في  ،المتعمؽ بالوكالة الوطنية لمدـ <;8-?1المرسـو التنفيذي عمييا 

بالرغـ مف كوف الحد األقصى الذي نص عميو  ،سنوات >انجازىا داـ لحد اآلف أكثر مف 
 .ابتداء مف صدور المرسـو سنوات  9المرسـو في إنشاء ىذه الوكاالت ىو 

والوسائؿ والمستخدميف المتعمقيف بحقف الدـ التابعيف  األمبلؾتحويؿ جميع  العمؿ عمى -;1
 افي اقرب اآلجاؿ لكونيا شيدت تأخر لعمومية إلى الوكالة الوطنية لمدـ لمؤسسات الصحة ا

 الذي يكمف في <;8-?1مف المرسـو  ليدؼ األساسياحاؿ دوف الوصوؿ إلى  داج اكبير 
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تحسيف و  تياستقبللية ىياكؿ نقؿ الدـ عف باقي المؤسسات الصحية العامة لضماف رقابا
 .  أدائيا

عمميات نقؿ الػدـ وخاصة  روريف مف جراءنشاء صناديؽ خاصة بتعويض المضإ ->1
والتياب الكبد الوبائي أسوة بصندوؽ التعويض الخاص بمرض اإليدز   رضى اإليدزم

 .بفرنسا

لتفعيؿ  ،وطنية ودولية حوؿ األطر القانونية لعممية نقؿ الدـ عممية تنظيـ ممتقيات -=1
ثقافة عممية وقانونية  وترسيخ ،ككؿ والميـ لممجتمع البحث العممي في ىذا المجاؿ المتميز

 .في ىذا المجاؿ 
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 قائمة المالحق 
 .:  يتضمف نموذج بطاقة المتبرع المنتظـ  10الممحق رقم 

المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  :المصدر 
 ومكوناتو .

 بطاقة اقتطاع الدـ . ذج: يتضمف نمو  10الممحق رقم 
المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  : مصدرال

 ومكوناتو .
 : يتضمف بطاقة تعريؼ المتبرع بالدـ 10الممحق رقم 

المحدد لمقواعد المنظمة لمتبرع بالدـ  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  : المصدر
 ومكوناتو .

 ذج لطمب مواد الدـ .: يتضمف نمو 14الممحق رقم 

المحدد لشروط توزيع الدـ ومشتقاتو  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  : المصدر
 . غير الثابتة

 . يتضمف نموذج بطاقة حقف الدـ:  19الممحق رقم 

المتعمؽ بالوقاية واإلجراءات المتخذة  <??0ماي  :8: القرار الوزاري المؤرخ في  المصدر
 ي مناعي أو جرثومي .في حالة حادث حقن

 .غير الثابتةيتضمف االتفاقية النموذجية لتوريد الدـ ومشتقاتو  : 18الممحق رقم 
المتضمف االتفاقية  <??0أكتوبر  <0المؤرخ في  =?قرر الوزاري رقـ مال: المصدر 

 .غير الثابتةكيفيات تمويف وتسعيرة مواد الدـ و النموذجية المتعمقة بشروط 
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 . :  يتضمن نموذج بطاقة المتبرع المنتظم 10الممحق رقم 
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 : يتضمن نموذج بطاقة اقتطاع الدم . 10الممحق رقم 

 
 



 المالحق                                                                                            

151 
 

 .: يتضمن بطاقة تعريف المتبرع بالدم 10الممحق رقم 
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 : يتضمن نموذج لطمب مواد الدم .14الممحق رقم 
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 : يتضمن نموذج بطاقة حقن الدم . 19الممحق رقم 

 

 
 

 

 

 

  

 



 المالحق                                                                                            

154 
 

 .غير الثابتةيتضمن االتفاقية النموذجية لتوريد الدم ومشتقاتو  : 18الممحق رقم 
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 قائمة المراجع 
 أوال : المراجع بالمغة العربية 

 الكتب العامة  - أ
دار وائؿ  ،0، الخطأ، ط0ج ،المبسوط في شرح القانوف المدني ،د.حسن عمي الذنون -0

 . >811،عماف ،لمنشر
دار وائؿ  ،0الضرر، ط ،8المبسوط في شرح القانوف المدني، ج ،لذنوند.حسن عمي ا -0

 . >811،عماف ،لمنشر
، الجزائر ،0ط ،ف.د.د ،ية العقدنظر  ،0ج ،نظرية االلتزامات ،د.حميد بن شنيتي -0

810:. 
األحكاـ  ،القسـ األوؿ ،المدنية في تقنيات الببلد العربية المسؤولية ،د.سميمان مرقس -4

معيد البحوث والدراسات العربية  ،الخطأ الضرر والعبلقة السببية ،سؤولية أركاف الم ،العامة
 . 0=?0 ،مصر ،8ط ،بجامعة الدوؿ العربية

 ،:ط  ،العربي دار الفكر ،األسس العامة لمعقود اإلدارية ،طماوي سميمانالد. -9
 .:<?0،القاىرة

) الخطأ الناشئة عف الفعؿ الشخصي  النظرية العامة لممسؤولية ،د.عاطف النقيب -8
 ،المطبوعات الجامعية يس( وديوافبار -)بيروت منشورات عويدات ،9ط ،والضرر(
 . :<?0،الجزائر

نظرية  ،المجمد الثاني الجديد، المدني القانوف شرح في الوسيط ،السنيوري الرزاق عبدد. -8
 .8118 ،بيروت ،منشورات الحمبي الحقوقية ،9االلتزامات"، ط مصادر عاـ" بوجوه االلتزامات

،الواقعة 8ج ،النظرية العامة لبللتزامات في القانوف المدني الجزائري ،عربي بمحاج.الد -6
 . =811 ،الجزائر ،ديواف المطبوعات الجامعية ،:ط ،القانونية

 .8101 ،الجزائر ،موقـ لمنشر والتوزيع ،8ط ،الفعؿ المستحؽ لمتعويض ،عمي فيالليد. -5
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 .  <811 ،الجزائر ،لمنشر والتوزيعموقـ  ،النظرية العامة لمعقد ،د.عمي فياللي -01
 ،النظرية العامة اللتزامات ،شرح القانوف المدني الجزائري ،د.محمد صبري السعدي -00

، دار اليدى لمطباعة والنشر 0ج ،المنفردة اإلرادةو العقد  ،التصرؼ القانوني ،مصادر االلتزاـ
 . :811 ،8الجزائر، ط ،والتوزيع

 ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الضرر المعنوي نظرية التعويض عف ،د.مقدم السعيد -00
 . 8??0 ،الجزائر

دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي والقوانيف  ،النظرية العامة لبللتزامات ،منذر الفضل.د -00
 .>??0 ،عماف ،، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع0ج ،المدنية الوضعية

 . <??0، القاىرة، 0 ج، مجمع المغة العربية المعجم الوسيط، -04
 الكتب المتخصصة  - ب
، ياب الكبد الوبائي بسبب نقؿ الدـتعويض ضحايا اإليدز والت ،لسعيد الزقردحمد اأد. -0

 .=811 ،مصر ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة
 دار الخاص، القطاع في لمطبيب المدنية المسؤولية  ،حمد حسن عباس الحياريأد. -0

 .2005  ،األردف ،والتوزيع لمنشر الثقافة
 ،دار الكتب القانونية ،المدنية لمراكز وبنوؾ الدـ ةالمسؤولي ،نس محمد عبد الغفارأد. -0

 . :810 ،مصر
ثباتياو نطاؽ  ،د.رايس محمد -4 دار ىومو لمطباعة  ،أحكاـ المسؤولية  المدنية لؤلطباء وا 

 . 8108الجزائر، ،والنشر والتوزيع

دار ىومو لمطبع  ،المدنية لؤلطباء في ضوء القانوف الجزائري المسؤولية ،رايس محمدد. -9
 . =811 ،الجزائر ،شر والتوزيعوالن
، منشاة 8ط ،األطباء والصيادلة والمستشفيات مسؤولية ،د.عبد الحميد الشوربي -8

 . :811 ،مصر ،اإلسكندرية، المعارؼ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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د  ،الجزائري والفرنسي( التأمينات ) مقارنة بيف القانوف الوجيز في قانوف ،عمي بن غانم -8
 . >811 ،الجزائر ،د ف

دار  ،ف عمميات نقؿ الدـعالمسؤولية  المدنية الناجمة  ،روشيتد.محمد جالل حسن األ  -6
 . <811 ،األردف ،الراية لمنشر والتوزيع 

، الجديدة لمنشر والتوزيعالجامعة دار  ،الطبيةالمسؤولية  ،د.محمد حسين منصور -5
 . 8110 ،مصر

 ،ـاألحكاـ الشرعية والقانونية لمتصرفات الواردة عمى الد ،محمد عبد الظاىر حسيند. -01
 . 8119 ،القاىرة ،دار النيضة العربية

دار  ،مشكبلت المسؤولية  المدنية في مجاؿ نقؿ الدـ ،د.محمد عبد الظاىر حسين -00
   . ;??0القاىرة  ،النيضة العربية

ثر أستشفاء بالدـ البشري و مدى مشروعية اإل ،د.محمد عبد المقصود حسن داود -00
 .???0 ،كندريةاإلسدار الجامعة الجديدة لمنشر،  ،التصرؼ فيو

، الجزائر ،دار بمقيس لمنشر ،ئريالجزا التأميفمدخؿ لدراسة قانوف  ،مريم عمارة -00
810:. 

 ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،التصرؼ القانوني في األعضاء البشرية ،د.منذر الفضل -04
 . 1??0 ،بغداد

 ،لجامعيةدار المطبوعات ا ،المسؤولية  الجنائية لؤلطباء والصيادلة ،د.منير رضا حنا -09
 . ?<?0 ،اإلسكندرية

دار الفكر  ،المسؤولية  المدنية عف عمميات نقؿ الدـ ،د.وائل محمود أبو الفتوح -08
  . ?811 ،، مصرةالمنصور  ،والقانوف
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 والمذكرات  األطروحات-ج
 األطروحات -
أطروحة  ،المدنية عف عممية نقؿ الدـ المموث المسؤولية ،د.حمد سممان سميمان الزيود -0

 . <811، األردف ،عيف شمسجامعة  ،في القانوف المدني ،نيؿ شيادة  الدكتوراهمقدمة ل
أطروحة دكتوراه  في القانوف  ،النظرية العامة لعقود التبرع دراسة مقارنة ،خالد سامحيد. -0

 . 8109 ،تممساف ،جامعة أبو بكر بمقايد  ،كمية الحقوؽ ،الخاص
نقؿ الدـ في التشريع الجزائري )مقارنا(، المسؤولية  المدنية عف عمميات  ،د.زىدور كوثر  -0

 .8109 ،جامعة وىراف ،كمية الحقوؽ ،أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص
 المذكرات  -

مذكرة ماجستير في القانوف  ،المسؤولية  المدنية لمراكز نقؿ الدـ  ،ابن الزبير عمر -0
  . 8118 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ ،الخاص

 مذكرة ماجستير ،إفشاء سر المريض دراسة مقارنة بيف الشريعة والقانوف ،قبةأحمد بوع -0
 ،جامعة الجزائر ،كمية العمـو اإلسبلمية ،وقانوففي العمـو اإلسبلمية تخصص شريعة 

811= . 
التعويض عف األضرار الجسمانية بيف األساس التقميدي لممسؤولية   ،بحماوي الشريف -0

 ،كمية الحقوؽ ،رة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاصمذك ،المدنية واألساس الحديث
 . <811 ،تممساف ،جامعة أبو بكر بمقايد

كرة ماجستير فرع قانوف مذ ،عنيا التجميمية والمسؤوليةالجراحة  ،بومدين سامية -4
 .8108 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،المسؤولية

رة لنيؿ شيادة الماجستير في مذك ،حؽ ذوي الحقوؽ في التعويض ،خرشف عبد الحفيظ -9
 ،الجزائر  ،0جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،فرع العقود والمسؤولية  ،القانوف
8109 . 
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مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  ،إثبات الخطأ الطبي أماـ القاضي المدني ،ساكي وزنة -8
 . 8100،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،فرع المسؤولية  المينية ،القانوف

، لنيؿ شيادة الماجستير في القانوفمذكرة  ،الضرر في المجاؿ الطبي ،عباشي كريمة -8
 . 8100 ،الجزائر ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،فرع المسؤولية  المينية

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  ،مسؤولية  المستشفيات في المجاؿ الطبي ،عمري فريدة -6
 تيزي ،جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ ،ة  المينيةفرع المسؤولي ،في القانوف الخاص

 . 8100 ،وزو
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف  ،المدنية لمطبيب المسؤولية ،فريحة كمال -5

 .8108 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ ،المينيةفرع المسؤولية  ،الخاص
مذكرة ماجستير  ،اعة األعضاء البشريةالمدنية في مجاؿ زر  المسؤولية ،مشكور خميدة -01

 . 8110 ،جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ بف عكنوف ،في القانوف تخصص عقود ومسؤولية 
 مقاالت ال -د
، المسؤولية المدنية الناجمة عف حسناوي شويع د. محمد ،حمد سامي المعموريد.أ -0

  8108،العراؽ ،>8دد الع ،الكوفة مركز دراسات مجمة ،مف مراكز نقؿ الدـ الخطأ الصادر
  . <81->=0ص ص  ،
 ،الخبرة الطبية ودورىا في إثبات األخطاء الطبية ذات الطابع الفني ،باسل النوايسةد. -0
، :810 ،األردف ،جامعة مؤتة ،9العدد  ،>المجمد  ،مجمة األردنية لمقانوف والعمـو السياسيةال

 . :>-;9 ص ص
 ،(لعمميات نقؿ الدـ ) دراسة مقارنةي األساس القانون ،حسن محمد كاظم المسعوديد. -0

ص ص  ،?811 ،العراؽ ،جامعة كرببلء ،العدد الثاني ،المجمد األوؿ مجمة رسالة الحقوؽ،
=>-?1 .  
جريدة  ،غياب ثقافة التضامف االجتماعي يرىف حمبلت التبرع بالدـ بالجزائر ،رابح بوغنة -4

 . >،ص   <811/;08/1بتاريخ  ةصادر ال النيار،
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أعماؿ الممتقى  ،مسؤولية  األطباء المدنية عف إفشاء السر الميني ،مدرايس محد. -9
جامعة مولود  ،المجمة النقدية لكمية الحقوؽ ،عدد خاص ،الوطني حوؿ المسؤولية  المينية

 .  <:- ;8ص ص  ،<811 ،تيزي وزو ،معمري
 ،سانيةمجمة الحقوؽ والعمـو اإلن ،تعويض ضحايا نقؿ الدـ المموث باإليدز ،فكيري أمال -8

 . ?99-901ص ، ص 8108  ،الجمفة ،جامعة زياني عاشور ،00العدد 

مجمة  ،التعويض عف الضرر األدبي الناجـ عف جـر )دراسة مقارنة( ،فواز صالح د. -8
، ص >811 ،سوريا ،العدد الثاني ،88المجمد  ،دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية

 . ;?8-9=8ص
 الصادرة يـو، جريدة الحرية، العالمي في التبرع بالدـالجزائر تجاوزت المعدؿ  ،ن.عبادة  -6

 .?، ص  :01/810/;8
، الحوار جريدة ، ىمف المتبرعيف مف عائبلت المرض ةبالمائ 0; ،لعيون .ه -5

 . ;، ص  <811 / 01 / 88يـو  الصادرة 
 النصوص القانونية : -ه

 الدستور :-
   رجب  >8المؤرخ في  <9:->?الصادر بموجب المرسـو الرئاسي  >??0دستور -

 . >??0لسنة  >=ج ر عدد  ،المعدؿ والمتمـ،>??0ديسمبر  =1الموافؽ لػ =0:0
 :  القوانين-

المتعمؽ  <>?0ماي  09ىػ الموافؽ لػ<<09صفر  ;0في المؤرخ  099-<> األمر -0
 . <>?0لسنة  0;ج ر عدد  ،بالتنظيـ العاـ لنقؿ الدـ وبمؤسسات نقمو

 ،;=?0سبتمبر  >8الموافؽ  ;?09رمضاف عاـ  81المؤرخ في  <; -;= األمر -0
 .;=?0لسنة  <=ر عدد  ج ،المعدؿ والمتمـ ،المتضمف القانوف المدني

المتضمف  >=?0أكتوبر  89الموافؽ لػ >?09شواؿ  ?8في المؤرخ  ?=->= األمر -0
 . >=?0لسنة  010ج ر عدد  ،قانوف الصحة العمومية

http://www.djazairess.com/author/%D9%87+%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.djazairess.com/elhiwar
http://www.djazairess.com/elhiwar
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المتعمؽ ،9<?0يوليو  8الموافؽ لػ  ،0:19رمضاف  80المؤرخ في  00-9<القانوف رقـ  -4
 . 9<?0لسنة   <8ج ر عدد  ،المعدؿ والمتمـ ،بالتأمينات االجتماعية

،المتضمف :<?0يوليو  ?الموافؽ لػ  ،:0:1رمضاف  ? المؤرخ في 00-:<لقانوف ا -9
 . :<?0لسنة  :8ج ر عدد  ،المعدؿ والمتمـ ،قانوف األسرة

 ;<?0فيفري  >0الموافؽ لػ ;0:1جمادى األولى  >8المؤرخ في  ;1-;< األمر -8
 . ;<?0لسنة  <1ج ر عدد  ،المعدؿ والمتمـ ،المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا 

المتعمؽ  ،;??0يناير  ;8الموافؽ لػ  ، ;0:0شعباف  89مؤرخ فيال =1-;?رقـ  األمر -8
 . ;??0لسنة  09ج ر عدد ،المعدؿ والمتمـ ،بالتأمينات

المتضمف  ،<811فيفري  ;8الموافؽ لػ  ?0:8صفر  <0مؤرخ في  ?1-<1قانوف رقـ ال -6
  . <811لسنة  80ج ر عدد  ،قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

 المراسيم -
المتضمف االنضماـ إلى  ?<?0/;1/>0المؤرخ في: <>-?<الرئاسي رقـ المرسـو -0

والمتعمقة بحماية  ?:?0/<08/1البروتوكوليف اإلضافييف إلى اتفاقيات جنيؼ المنعقدة بتاريخ 
( والمنازعات المسمحة غير الدولية 0ضحايا المنازعات الدولية المسمحة) البروتوكوؿ

==?0/<1/<1يؼ في ( المصادؽ عمييما في جن8)البروتوكوؿ
لسنة   81ج.ر عدد ، 

0?>?. 
جويمية  >1 ػالموافؽ ل0:09محـر  ;1المؤرخ في  >=8 – 8?المرسـو التنفيذي رقـ  -0

8??0لسنة  8;ج ر عدد  ،المتضمف مدونة أخبلقيات الطب،8??0
  . 

أفريؿ  ?1الموافؽ لػ  ;0:0ذو القعدة  ?1المؤرخ في  <01-;?المرسـو التنفيذي رقـ  -0
  ;??0لسنة  80ج ر عدد  ،تنظيميا وعممياو ضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمدـ المت;??0

غشت  00الموافؽ لػ  0:91شعباف  81المؤرخ في  <;8-?1المرسـو التنفيذي رقـ  -4
 . ?811لسنة  =:ج ر عدد  ،يتعمؽ بالوكالة الوطنية لمدـ ?811
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 القرارات الوزارية -
المتضمف إجبارية الكشؼ عف  0??0سبتمبر  =1المؤرخ في  881القرار الوزاري رقـ  -0

 الكبد واإليدز والسيفميس في التبرع في الدـ واألعضاء اللتيابالفيروس المسبب 
 المحدد لمقواعد المنظمة لمدـ ومكوناتو .<??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  -8

إليدز المتعمؽ بالكشؼ اإلجباري عف مرض ا <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  -9
 .Cوااللتياب الكبدي  Bوااللتياب الكبد 

غير مشتقاتو و المحدد لشروط توزيع الدـ  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  -:
 .الثابتة

المحدد لقواعد انتزاع الدـ في الحقف الذاتي  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  -;
 المبرمج.

دد لقواعد التطبيؽ الجيد لمتحاليؿ المح <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  ->
 البيولوجية لمدـ المتبرع.

 غير الثابتةالمحدد لخصائص مواد الدـ  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  -=
 المستعممة لمعبلج.

اإلجراءات المتخذة في حالة و المتعمؽ بالوقاية  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  -<
 حادث حقني مناعي أو جرثومي.

اإلجراءات المتعمقة بمراقبة و المحدد لقواعد  <??0ماي  :8القرار الوزاري المؤرخ في  -?
 مشتقات الدـ الثابتة.

المتضمف إنشاء ىياكؿ حقف الدـ  >811فيفري  ;0المؤرخ في  <?0لقرار الوزاري رقـ  -01
 .وتحديد صبلحياتيا 

تجييزات المحدد لقائمة ال8100افريؿ  =0المؤرخ في  :8القرار الوزاري رقـ  -00
 . الكواشؼ البلزمة لعمؿ المراكز الوالئية لمدـ وبنوؾ الدـو والمستيمكات 
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المحدد لمياـ مراكز الدـ الوالئية  8100ماي  ;8المؤرخ في  91القرار الوزاري رقـ  -08
 .  وبنوؾ الدـ التابعة لموكاالت الجيوية لمدـ

لنموذجية المتعمقة المتضمف االتفاقية ا <??0اكتوبر  <0المؤرخ في  =?المقرر رقـ  -09
 . غير الثابتةبشروط وكيفيات تمويف وتسعيرة مواد الدـ 

الصادر عف وزارة الصحة  >811جواف  08المؤرخ في  =1المنشور الوزاري رقـ  -:0
صبلح المستشفياتو والسكف   . ا 

 قضائية : القرارات ال - و
 ،908<8ممؼ رقـ  ،9<?0/;00/1بتاريخ  ،الغرفة المدنية ،قرار المجمس األعمى -0

دار  ،0ج  ،قرارات قضائية في المسؤولية  الطبية ،د. عبد القادر خيضرمنشور في كتاب 
 .:810 ،الجزائر ،ىومة  لمطباعة والنشر

المجمة  ،8<?0/:1/:0، بتاريخ 1==:8ممؼ رقـ   ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا -0
 .;<?0 ،العدد األوؿ ،القضائية

المجمة  ،<<?0/;1/;8بتاريخ  ،9101;ممؼ رقـ  ،المدنية الغرفة  ،قرار المحكمة العميا -0
 . 8??0، 18عدد  ،القضائية

المجمة  ،81?;>ممؼ رقـ  ،1??0/>00/1بتاريخ  ،الغرفة التجارية ،قرار المحكمة العميا -4
 .0??0 ،18عدد  ،القضائية

نشرة  ،9??10/0/>1، بتاريخ 00:=<ممؼ رقـ  ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا -9
 .=??0  ،1;العدد  ،لقضاةا

نشرة  ،9??10/0/>1بتاريخ  ،:11;?ممؼ رقـ  ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا -8
 .=??0 ،1;العدد  ،القضاة

المجمة  ،:??0/;1/:8، بتاريخ <>;?01ممؼ رقـ ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا -8
  . =??0 ،العدد األوؿ ،القضائية
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المجمة   ،;??0/;/91 ،بتاريخ ،81<00ممؼ رقـ  ،غرفة المدنيةال ،العميا قرار المحكمة -6
 .   >??0 ،18عدد  ،القضائية

المجمة  ،8110/;88/1، بتاريخ 00;01ممؼ رقـ   ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا -5
 .8119 ، 18العدد  ،القضائية

جمة الم ، ?>81=?8ممؼ رقـ  ،8119/>1/:8قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ  -01
 .  8119 ،18العدد  ،القضائية

، ?08/811/=0، بتاريخ 8=1;1;مؼ رقـم  ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العميا -00
 .8101 ،العدد األوؿ ، مجمة المحكمة العميا

 المراجع بالمغة الفرنسية ثانيا : 
Ouvrages 

01- C f. Yvonne LAMBERTFAIVRE, Droit du dommage corporel, 

systèmes d'indemnisation, :
eme

 Édition , Dalloz, 2000. 
02- GENEVIEVE Viney , JOUDAIN Patrice , traite le droit civil , 

les conditions de la responsabilité, 2 
eme 

Édition ، delta, paris , 1998  

03- J.Y MULER ,la transfusion sanguine, Édition frisson roche 

,1988.  

04- Jean Penneau, "La responsabilité du médecin", 2ème édition, 

Dalloz France, 1996. 

05- Jean Sanitas, le sang et le sida, Édition de Pavillon, 1994. 

Textes juridique  

HENRY Yavier, Code civil français, Dalloz, 104eme, Edition 2005. 

 

 المواقع االلكترونية ثالثا : 
  http://www.who.intالعالمية : موقع منظمة الصحة 
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 الفيرس

 الصفحة فيرسة العناوين

 -10- ةــــمقدم

 ->1- الفصل األول : اإلطار الق انوني لعملية نق ل الدم في التشريع الجزائري

 -=1- المبحث األول : ماىية نقل الدم

 -=1- المطمب األول : مفيوم عممية نقل الدم

 -<1- الفرع األول : مفيوم الدم

 -<1- أوال : التعريؼ بالدـ       

 -?1- ثانيا : مكونات الدـ       

 -01- ثالثا : وظائؼ الدـ       

 -08- مفيوم عممية نقل الدم ومخاطرىا :  الثاني الفرع

 -08- تعريؼ عممية نقؿ الدـ أوال:       

 -09- ثانٌا : الحاالت المتطلبة لعملٌة نقل الدم       

 -;0- الثا : المخاطر الناجمة عن عملٌات نقل الدمث       

 -?0- عممية نقل الدمشروط :  الثانيالمطمب 

 -?0- شروط التبرع الفرع األول : 

 -?0- أوال : رضا المتبرع        
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ثانيا : السرية         -89- 

ثالثا : أف يكوف التبرع دوف مقابؿ        -8:- 

 -;8- م إلى المريض شروط نقل الد:  الثاني الفرع

 -;8- أوال : رضا متمقي الدـ       

 -<8- ثانيا : تبصير متمقي الدـ       

 -?8- عممية نقل الدممراحل :  الثالثالمطمب 

 -?8- مرحمة جمع الدم من المتبرعين  الفرع األول : 

 -?8- أوال : مرحمة إعداد التجييزات والمستيمكات النتزاع الدـ         

ثانيا : مرحمة الفحص وقابمية التبرع         -91- 

ثالثا : مرحمة انتزاع الدـ مف المتبرع        -90- 

 -98- مرحمة التحاليل البيولوجية لمدم والتخزين  :  الثاني الفرع

 -98- أوال : التحميؿ البيولوجي لمدـ         

ثانيا : تحضير مشتقات الدـ        -9:- 

 -;9-    خزيف الدـ ومشتقاتوثالثا : ت     

 ->9- الدم للمريض إعطاءوالفرع الثالث : مرحلة صرف الدم 

 -<9- املبحث الثاوي  : ثىظيم عملية هقل الدم في الجزائر

 -<9- وقوانين الصحة  000-86تنظيم عمميات نقل الدم وفقا لألمر المطمب األول : 

 -?9- 000-86ألمر تنظيم عمميات نقل الدم وفقا لالفرع األول : 

 -?9- أوال : اختصاصات المركز الوطنً لنقل الدم وتجفٌف وتجزئة البالزما        



 الفيرس                                                                                              

169 
 

 -0:- ثانٌا : الهٌاكل المشكلة للمركز الوطنً لنقل الدم وتجفٌف وتجزئة البالزما       

 -8:- تنظيم عمميات نقل الدم في قوانين الصحة :  الثاني الفرع

 -::-  801-59ظيم عمميات نقل الدم بالمرسوم التنفيذي المطمب الثاني: تن

 -::- الفرع األول : تنظيم وصالحيات الوكالة الوطنية لنقل الدم 

 ->:- الفرع الثاني : تنظيم وصالحيات ىياكل نقل الدم  

 -=:- أوال : المركز الوالئي لحقف الدـ        

 -<:- ثانيا : مركز حقف الدـ       

 -1;- لثا : وحدة حقف الدـثا      

 -1;- رابعا : بنؾ الدـ      

 -8;- 891-05المطمب الثالث: تنظيم عمميات نقل الدم بالمرسوم التنفيذي 

 -9;- 891-05الفرع األول : تنظيم وصالحيات الوكالة الوطنية لنقل الدم طبقا لممرسوم التنفيذي 

 -;;- نية لنقل الدم   الفرع الثاني : اليياكل التابعة لموكالة الوط

 -;;- أوال : المراكز الوالئية لمدـ        

 -=;- ثانيا : بنوؾ الدـ        

 -1>- ألاطرافاملبحث الثالث  : العالقات القاهوهية بين مركز هقل الدم وباقي 

 -1>- العالقة بين مركز نقل الدم والمتبرعين  المطمب األول : 

 -8>- التبرع بالدم مفيوم عقد الفرع األول : 

 -8>- أوال : التعريؼ بعقد التبرع        
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 -8>- ثانيا : تعريؼ عقد التبرع بالدـ       

 -;>- طبيعة التزام مركز نقل الدم اتجاه المتبرع :  الثاني الفرع

العالقة بين مركز نقل الدم ومؤسسات الصحة العمومية أو : الثانيالمطمب 
 الخاصة

-<<- 

 -=>- عقد توريد الدم ول : الفرع األ 

 -=>- أوال : تعريؼ عقد توريد الدـ        

 -?>-    ثانيا : مضموف عقد توريد الدـ        

 -0=- الفرع الثاني : طبيعة التزام مركز نقل الدم في عقد التوريد

 -9=- العالقة بين مركز نقل الدم والمتمقي لمدم : الثالثالمطمب 

 -;=- اىية االشتراط لمصمحة الغير مالفرع األول : 

 -;=- تعريؼ االشتراط لمصمحة الغير أوال :       

 ->=-    شروط تحقؽ االشتراط لمصمحة الغيرثانيا :       

 -==-   ثار االشتراط لمصمحة الغير آثالثا :       

 -?=- االشتراط لمصمحة متمقي الدم  :  لثانيالفرع ا

 -?=- الشتراط لمصمحة متمقي الدـ في القضاء الفرنسي  أوال : أساس ا      

 -0<-  ثانيا : االشتراط لمصمحة متمقي الدـ في القانوف الجزائري       

 الفصل الثاني : أحكام المسؤولية المدنية لمراكز نق ل الدم في  
 التشريع الجزائري

->9- 

 -:<- دم: أركان المسؤولية المدنية لمراكز نقل ال المبحث األول 

 -:<- الخطأ الموجب لممسؤولية المدنية لمراكز نقل الدمالمطمب األول : 
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 -;<- األساس الذي تقوم عميو مسؤولية مراكز نقل الدمالفرع األول : 

 -?<- تطبيقات خطأ مركز نقل الدم  :  الثاني الفرع

 -?<- أوال : خطأ المركز بمناسبة عمميات التبرع         

 -0?- يا : خطأ المركز بمناسبة عممية توريد الدـ  ثان       

 -9?- الضرر في مجال نقل الدم:  الثانيالمطمب 

 -9?- أنواع الضرر في مجال نقل الدمالفرع األول : 

 -9?-   أوال : الضرر المادي        

 -??- الضرر المعنوي:  ثانيا        

 ->01- ضررالفرع الثاني : الشروط الواجب توفرىا في ال

 ->01- أوال: أف يكوف الضرر شخصيا        

 -=01- ثانيا: أف يكوف الضرر مباشر         

 -=01- ثالثا : أف يمس بحؽ ثابت أو مصمحة مالية مشروعة        

 -<01-   أف يكوف محققا:  رابعا       

 -001-   المطمب الثالث : العالقة السببية 

 -001- إلصابة أو العدوى إلى واقعة نقل الدم نسبة االفرع األول : 

 -000- تعدد المسؤولين في اإلصابات الناجمة عن نقل الدم: الثانيالفرع 

 -008-  أوال :نظرية تكافؤ األسباب       

 -009-   ثانيا : نظرية السبب المنتج       
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 -;00-  الفرع الثالث : نفي العالقة السببية 

 -;00- وة القاىرة أو الحادث المفاجئالق أوال :      

 -=00- ثانيا : خطأ المضرور      

 -<00-  ثالثا : خطأ الغير       

 -081-  ثار قيام المسؤولية المدنية لمراكز نقل الدم آالمبحث الثاني : 

 -081-  المطمب األول : إثبات عناصر مسؤولية مركز نقل الدم 

سؤولية مركز نقل الدم كيفية إثبات م:  األولالفرع   -080- 

 -088- الفرع الثاني : سمطة القاضي في إثبات مسؤولية مركز نقل الدم 

 -088- أوال : دور القاضي في تقدير قياـ المسؤولية       

 -:08- ثانيا : االستعانة بالخبرة الطبية       

 -?08- المطمب الثاني : التعويض عن أضرار عممية نقل الدم

رع األول : الشخص المستحق لمتعويضالف  -08?- 

 -090-   سمطة القاضي في تقدير التعويض:  لثانيالفرع ا

 -=09-   المطمب الثالث :التعويض وفقا لنظام التأمين من المسؤولية 

مفيوم عقد التأمين  الفرع األول :  -09=- 

 -0:1- تأمين المسؤولية المدنية لمراكز نقل الدم :  الفرع الثاني

 -;:0- الخاتمة 

 -<:0- قائمة المالحق

 -=;0- قائمة المراجع والمصادر
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      لممخصا
تكتسي عممية نقؿ الدـ أىمية بالغة في إنقاذ المرضى والمصابيف لذا عمدت معظـ التشريعات في     

مراكز نقؿ  العالـ عمى غرار المشرع الجزائري إلى إنشاء ىياكؿ وىيئات خاصة تشرؼ عمييا يطمؽ عمييا
الدـ، تتولى تحصيؿ الدـ مف المتبرعيف والقياـ بتحميمو والتأكد مف خموه مف األمراض ىذا قصد توريده إلى 
المستشفيات العامة والخاصة لعبلج المرضى والمصابيف، حيث تعتبر ىذه المياـ ذات خطورة بالغة 

ز أضراره عف باقي األضرار خاصة في ظؿ اكتشاؼ أمراض متنقمة عبر الدـ مثؿ اإليدز الذي تتمي
 الطبية األخرى.

عمى المتضرر سواء كاف  يستوجبولقياـ المسؤولية المدنية لمراكز نقؿ الدـ في التشريع الجزائري      
 خطأ مركز نقؿ الدـلعممية نقؿ الدـ دوف إثبات الذي اصابو راجع الضرر أف متبرع أو متمقي لمدـ إثبات 

 ليس بذؿ عناية .تحقيؽ نتيجة و  لكوف التزاميا
ويتميز إثبات مسؤولية المسؤولية المدنية لمراكز نقؿ الدـ بنوع مف التعقيد نظرا لتعدد أطراؼ عممية      

والتي يمعب القاضي فييا دور ميـ قصد تقدير التعويض المناسب خاصة في حالة اإلصابة ،نقؿ الدـ 
 بمرض قاتؿ.

Le résumé :          

       La transfusion sanguine est une opération importante pour sauver la vie des 

malades et des blessés .Pour ce but et comme la plupart  des législations du 

monde ;  la législation Algérienne a créé des structures et des organisations 

disant ,les centres de la transfusion sanguine , sous sa supervision .Le rôle de ces 

centres est d’obtenir et collecter le sangs  provenant de donneurs et de l'analyser 

et assurez qu'il est indemne de maladies, afin d’alimenter les hôpitaux publics et 

privés  pour traiter les malades  et les blessés .Alors que ces tâches de ces 

centres se caractérisent par des dangers extrêmes, surtout dans le cas de la 

découverte des maladies transmissibles à travers le sangs : Le SIDA par exemple 

; qui a des implications néfastes par rapport aux autres erreurs médicales . 

        Pour provoquer la responsabilité civile des centres de la transfusion 

sanguine dans la législation Algérienne, il faut que La partie lésée : soi donneur 

ou receveur du sang , prouve le dégât et son taux sans prouver l’erreur qui est 

censée être , parce que les centres ont des obligations sur les résultats ,non sur  la 

diligence .  

        La responsabilité civile des centres se  caractérisent par des complications 

en raison de multilatéralisme de la transfusion sanguine, dans laquelle le juge 

joue un rôle important afin d’estimer l’indemnisation appropriée, en particulier 

dans le cas d'une maladie mortelle. 


