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 األعضاء البشرية وزراعتهاقانون نقل 
 م1022رقم ) ( لسنة 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 وتعديالته، 3002لسنة  بعد االطالع على القانون األساسي

 م3002( لسنة 30وعلى قانون الصحة العامة رقم )

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

 م13/3011/ 31ي في جلسته المنعقدة بتاريخ  وبناء على ما أقره المجلس التشريع

 القانون التالي: صدر

 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة

 (1مادة )

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

 وزارة الصحة. الوزارة:

 وزير الصحة. الوزير:

 ألعضاء البشرية الكاملة أو جزءاً منها.تشمل األنسجة وا األعضاء:

 آخر بدون مقابل مادي. نسانحي أو ميت يتبرع بعضو من أعضائه إل إنسانكل  :المتبرع

 .حي يتم نقل أو زرع العضو البشري في جسمه إنسانكل  إليه: المتبرع

ام وإرادة حرة بالتبرع البطاقة التي ُيثبِت فيها الشخص المتبرع بالكتابة موافقته عن رضا ت بطاقة التبرع:
 بالعضو المحدد من أعضائه للغير بعد مماته.

 هو المفارقة التامة للحياة بصورة أكيدة ويقينية وموثقة وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة. الموت:

عضو أو جزء من عضو أو أكثر من األعضاء الثابتة من جسم إنسان حي أو جثة متوفى  استئصال: عضاءنقل األ
 للمتبرع.  فاحش في جسم إنسان آخر وبما ال يترتب عن نقلها حدوث ضرر وزرعها 

 إنسان آخر. مزراعة األعضاء أو جزء منها في جسهي عملية يتم من خاللها  زراعة األعضاء:

 اللجنة العليا لنقل وزراعة األعضاء البشرية التي يصدر من الوزير قرار بتشكيلها. اللجنة العليا:

 أو حدوث ضرر جسيم له. نسانلعضو الوحيد في جسم اإلنسان والذي يترتب على استئصاله وفاة اإلهو االعضو الفردي:
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 (2مادة )

وزارة وفقرراً الررإال فرري المستشررفيات والمراكررز المرررخص لهررا بررذلك مررن زراعتهررا  وأإجررراء عمليررات نقررل األعضرراء يحظررر 
يتجدد من أجزاء الجسم كالردم ونخراع العظرام والجلرد علرى للشروط واإلجراءات التي تحددها، ويستثنى من ذلك التبرع بما 

 .المتبرع إليهأن يكون ذلك بقيود تمنع الضرر للمتبرع و

 (3مادة)  

 يحظر نقل أي عضو أو زراعته من شأنه أن يؤدي الختالط األنساب.

 (4مادة)                                                                  

راء أي عمليررات بيررع أو شررراء ألعضرراء جسررم اإلنسران ويحظررر علررى الطبيررب المخررتص البرردء فرري إجررراء أي يحظرر إجرر -1
 عملية حال علمه بذلك.

 للوزارة شراء األعضاء من الخارج وفقاً للتشريعات سارية المفعول. -3

 (5) مادة

 يجوز اإلعالن  بأية وسيلة عن طلب تبرع لنقل األعضاء. .1

 وسيلة عن عرض بالتبرع لنقل األعضاء، إال من خالل إعالنات الوحدة الطبية المركزية. . يحظر اإلعالن بأية3

ذويره أو .في جميع األحوال ال يجوز أن يترتب عن نقل العضو أو زراعته أية مكاسب مادية أو عينيرة لفائردة المتبررع أو 2
 أحد ورثته بسبب عملية النقل أو بمناسبته.

 الفصل الثاني

 لنقل األعضاء البشرية وزراعتهااللجنة العليا 

 (6مادة )

( ويصردر بتشركيلها ويرنظم عملهرا واختصاصراتها وزراعتهةا اللجنةة العليةا لنقةل األعضةاء البشةريةسرمى )تنشأ لجنة عليرا تُ 
 وتحديد مكافأة أعضائها ومعاونيهم قرار من الوزير.

 (7مادة)                                                                

، وعليها تبليغ قرارها مشرتمال على األقل  أعضائها ثلثيوتحرر بذلك محضرا موقعا من  سبباً العليا قرارها مُ  اللجنةتصدر 
 لكل من: أسبابهعلى 

 المركز الذي تجري فيه أي من العمليتين. أوأ.مدير المستشفى       

 .إليه تبرعوالم إن كان حياً ووليه إن كان ميتاً  المتبرعب.     

  (8مادة)                                                                     
برالغرض مرن عمليرة النقرل والرزرع وطبيعتهرا ومخاطرهرا والنترائ   إليرهتبررع والم المتبررعمرن  كرالً  تحيط اللجنة العليرا. 1

 القانون. ألحكامابة وفقا تثبيت ذلك كتو إلجرائهاالمؤكدة والمحتملة لها والحصول على الموافقة 

 .موافقته كتابةفي حال تعذر الحصول على  التأخيرال تحتمل  إليه المتبرعكانت حالة  إذاعملية النقل  إجراء. يجوز 3

 (9مادة)

 تنشأ وحدة طبية مركزية متخصصة تتبع الوزير تتولى المهام التالية:

 الفصيلة ودرجة المناعة. و ا لنوع العضو والنسي المتبرع بها وتصنيفها وفق األعضاءتنظيم عمليات نقل  -1
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الغيرر بعرد  إلرىالتبرع بموجب بطاقات تثبرت فيهرا موافقرة المتبررع علرى نقرل العضرو المحردد منره  عمليةعلى  اإلشراف -3
 .فيهاالمناطة بالوحدة وقواعد العمل  األخرىاالختصاصات  ويصدر قرار من الوزير يحدد فيهوفاته، 

 

 الفصل الثالث

 األحياءبين  األعضاءقل ن

 (11مادة)

اسرتعادة وظيفرة  أو إليره تبررعقتضيها المحافظة على حياة الملضرورة ت إال، أخر إلىحي  إنساننقل عضو من جسم  يحظر
 ، شريطة عدم وجود بديل مناسب يحقق الهدف من عملية النقل.األساسية أعضائهمن وظائف 

 (11مادة)

 أنكران مرن شران ذلرك  إذا أخرر إنسرانحري بغررض زراعتره فري جسرم  إنسران استئصال أي عضرو فرردي مرن جسرميحظر 
بتلررك ورضرراه  المتبرررعبضرررر جسرريم، وال يعتررد بعلررم  إصررابته أوتعررريض حياترره للخطررر  أو، المتبرررع يترتررب عليرره وفرراة 

 المخاطر.

 (12) مادة                                                              

القررانون،  ألحكرراميكررون التبرررع بالكتابررة وفقررا  أن، ويجررب أخررر إلررىلنقلهررا  أعضررائه بأحررديتبرررع  أن األهليررة.يجرروز لكامررل 1
 العملية. إجراءويجوز للمتبرع العدول عن التبرع حتى قبل 

 ناقصها. أو األهليةمن عديم  األعضاءشكل كان نقل  بأييحظر . 3

 (13مادة )                                                         

لزراعتهررا رخررر إال لتلقررية بويضررة زوجررة بنطفررة زوجهررا حررال حياترره وذلررك  نسررانيحظررر اسررتخدام الخاليررا التناسررلية إل
 بإدخالها رحم ذات الزوجة، أو استنباتها بعد التلقية في أنبوب ثم إدخالها في رحمها حال حياته.

 الفصل الرابع

 نقل األعضاء من األموات

 (14مادة )

إليره  تبررعيجوز بطرق التبرع نقل األعضاء من جثة ميت إلى إنسان حيى لضرورة تقتضيها المحافظرة علرى حيراة الم
أو الستعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساسية أو الستكمال نقص حيوي في جسده، وفي األحوال التي تكون الجثرة 

 ن سلطة التحقيق.فيها موضع تحقيق جنائي ال يجوز االستئصال منها إال بإذن م

 (15مادة )

بعضو من أعضرائه لنقلره بعرد وفاتره إلرى إنسران حري أو ألبرراض األبحراث العلميرة، أن  نسانيشترط في تبرع اإل -1
يكون صرادرا مرن كامرل األهليرة وبرضراء ترام منره، وأن يكرون ثابتراً بالكتابرة وموقعراً منره علرى النحرو الرذي تبينره 

 التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
 
( شررريطة 1يجرروز استئصررال أعضرراء مررن جثررة ميررت لررم يسرربق الحصررول علررى موافقترره حررال حياترره طبقرراً للفقرررة ) -2

فمرن ابنره األكبرر، فرإن لرم يوجرد فمرن الرولي الشررعي،  أحرد والديرهالحصول على موافقة أحد والديه، فإن لم يوجد 
 سمي لألبراض العدلية.ويستثنى من هذا الشرط ما يقوم به األطباء الشرعيون في نطاق عملهم الر

 
من جثث المتوفين مجهولي الهوية بعد مضي ثالثة أيام مرن تراريخ  األعضاءيجوز بموافقة المحكمة الشرعية نقل  -3

،كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة بناء على تقرير مرن نقول إليهكان في ذلك مصلحة راجحة للم إذاالوفاة 
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متبررع العضرو ال إلرىآخرر فري حاجرة ماسرة  إنسانحياة  إلنقاذمتى كان ذلك الزماً  اللجنة العليا الموافقة على النقل
 .به

 
 يجوز االنتفاع بأعضاء األجنة المجهضة بشرط موافقة الوالدين أو الولي الشرعي. -4

 (16مادة )

 ص بأنه في حالة موت دمابي بأي حال من األحوال.خ  ال يجوز استئصال أي عضو من جسم إنسان شُ 

 الخامسالفصل   

 ( 17مادة )  

" ويكون مقره الدائم في بنك العيونينشأ بموجب أحكام هذا القانون بنك لنقل وزراعة قرنيات العيون يسمى " -1

 مدينة القدس ويكون له مقرين مؤقتين في مدينتي بزة ورام هللا ويتبع إدارياً ومالياً وفنياً للوزارة.

وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات  يهدف بنك العيون إلى نقل القرنيات أو العيون -2

عها وحفظ األبشية األمنيوسية والصلبة وذلك وفقاً زراستيرادها وفحصها والموافقة على ومراقبة وتنظيم 

 ألحكام هذا القانون.

ضرورات حصر استيراد القرنيات أو العيون ببنك العيون ويجوز للوزير االستثناء من الحصر لفترة محددة ليُ  -3

 المصلحة العامة.

يصدر نظام مالي خاص باستيراد القرنيات أو العيون من خارج فلسطين من رئيس مجلس الوزراء بناًء على  -4

 اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية.

 الفصل السادس

 العقوبات

 (18مادة )

أو ما يعادلهرا بالعملرة المتداولرة ألف دينار  نثالثييعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبغرامة ال تزيد على  -1
 .خالفاً ألحكام هذا القانونميت  أوكل من استأصل عضواً من إنسان حي 

فيعاقب المدان بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وبغرامرة ال  اإلكراه( بطريق 1وقع الفعل المبين في الفقرة) إذا -3
 بالعملة المتداولة.أو ما يعادلها  دينار ألف أربعينتزيد على 

فيعتبرر مرتكبراً المستأصرل منره  نسران( وفراة اإل3،1ترتب على الفعل في أي من الحالتين المبينتين في الفقرتين) إذا -2
 .لجريمة القتل العمد

أردنري أو مرا يعرادلهم  دينرار ألرف عشررينتزيرد علرى  الوبغرامرة مردة ال تزيرد عرن خمسرة سرنوات بالسرجن  يعاقرب -2
فري الفقررتين  الرواردة األحروالحري فري  إنسرانمرن  مستأصرالعضروا  إنسرانكرل مرن زرع فري جسرم  تداولرةبالعملة الم

 ( وهو عالم بذلك.3،1)

 (19مادة)

( مرن 12،2،2) المرواد أحكرامأي حكرم مرن  أحكرامدينرار كرل مرن خرالف  ألفتزيد على عشرين  اليعاقب بالسجن وبغرامة 
 هذا القانون.
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 (21مادة)

عضروا مرن جثرة ميرت  استأصرلهاتين العقوبتين كل من  بإحدى أودينار  أالف عشرةغرامة ال تزيد على يعاقب بالحبس وب
 بغير توافر الشروط والقواعد المقررة في  هذا القانون. أودون موافقته حال حياته 

 (21مادة)

الجررائم المنصروص عليهرا  المهن الطبية المساعدة بجريمة من أومن حائزي رخص المهن الطبية  إنسان إدانةفي حال  -1
 ما يلي:ب أخرىعقوبة  أية  إلى ضافةباإل تحكم أن يجوز للمحكمة في هذا القانون

 .مؤقتة أوحرمانه من مزاولة المهنة بصورة دائمة  -أ     

 .مؤقتة أوبصورة دائمة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة  أوالمؤسسة  إبالق -ب     

 .ارتكاب الجريمةالمستعملة في  واتواألد ارالتمصادرة  -ج     

ال تخررل المسررؤولية الجزائيررة تبعرراً لهررذا القررانون بالمسررؤولية التأديبيررة للمخررالف مررن إحرردى المهررن الطبيررة والمهررن الطبيررة  -3
 المساعدة.

 (22مادة)

علرى سرنة وبغرامرة  ، يعاقب بالحبس مدة ال تزيردأخرأي قانون هذا القانون أو عقوبة اشد نص عليها  بأية اإلخاللمع عدم 
هرذا  أحكراممرن خرالف أي حكرم مرن  كرلهاتين العقروبتين،  بإحدى أودينار  آالفأربعة دينار وال تزيد على  ألفال تقل عن 

 القرارات والتعليمات المنفذة له. أوالقانون 

 الفصل السابع

 أحكام ختامية

 (23مادة )

 كام هذا القانون.يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أح

 (24مادة )

 يتعارض مع أحكام هذا القانون. مايلغي كل 

 (25مادة )

، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثين يوماً مرن تراريخ نشرره فري  - كل فيما يخصه -كافة على الجهات المختصة 
 الجريدة الرسمية. 

 

 ميالدية1122صدر في غزة بتاريخ   /   /                                                                    

  هجرية 2411الموافق    /   /                                                                                    

 سلطة الوطنية الفلسطينيةرئيس ال                                                                                 


