
زراعة األعضاء واألنسجة 
البشرية  بالمغرب

رمضانيبنيونساألستاذ 
البشرية  رئيس المجلس االستشاري للتبرع وزرع األعضاء واألنسجة

واقع وآفاق



مقدمة
:التحول الوبائي 

نمط العيش أدى إلى عدة أمراض وخاصة مرض السكري 

...وارتفاع الضغط الدموي ومرض الكلى المزمن و

فشل وظائف األعضاء

:عالجات متطورة ومالئمة 

زراعة األعضاء واألنسجة



أخذ وزراعة األعضاء بالمغرب
:معدل 

.مواطنزراعة في السنة من كل مليون 10أقل من 

متبرع في كل مليون مواطن0.4معدل المتبرعين باألعضاء بالمغرب يبلغ 

:مجهودات مبذولة
:في عدة ميادين هامة 

 التشريع

   التنظيم

التكوين

مما يطرح تساؤالت حول هذا العزوف



لماذا زرع األعضاء 

واألنسجة البشرية؟



أوال وقبل كل شيء هو اإلنقاذ من 

الموت بعد عمليات زرع الكبد، 

ادة القلب، الرئة والنخاع الشوكي وإع

الرؤية بعد عملية زرع القرنية

أما مسألة زراعة الكلى ؟؟؟



تعتبر زراعة الكلي من أفضل عالجات 

مرضى الفشل الكلوي المزمن النهائي

حياة أفضل وطول العمر

نقص األمراض والوفيات القلبية

تقليص مصاريف الصحة العمومية





التجربة النرويجية

عاما من العمر70مزايا زراعة الكلي بعد 

Heldal NDT 2010



نسبة الوفيات القلبية الوعائية عند المعالجين بغسيل 
الكلي،الزارعين للكلية وعند عموم الناس 



زراعة الكلية من الناحية اإلقتصادية
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يل الفائدة التراكمية لزراعة الكلي مقارنة مع غس
الكلي



قانون التبرع و الزرع



اإلطار التشريعي

1976فرنسا 

1985الجزائر 

1991تونس 

1998المغرب 



المتعلق بالتبرع 98-16من مبادئ قانون 

باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها

يِؤدى انالتبرع عمل مجاني وال يمكن بأي حال من األحوال :المجانية 
يكون محل معاملة تجاريةانعنه أجر أو 

ال يجوز أخذ األعضاء إال بعد أن يوافق المتبرع :الموافقة المسبقة 
مسبقا على ذلك

ال يجوز للمتبرع له وال ألسرته التعرف على هوية :احترام الهوية 
المتبرع

إحاطة المتبرع له بالنتائج المرتقبة:اإلحاطة 

سرية المعلومات المستقاة:السرية 



اإلطار التشريعي

:لتطوير التبرع وزراعة األعضاء16/98تعديالت على قانون •

مرسوم-

راراتق6-

من نظم الئحة وطنية للمتلقين وتوزيع األعضاء ضدورية ت-

قائمة محلية ووطنية 



المجلس اإلستشاري لزرع 

األعضاء واألنسجة 



:يتولى المجلس االستشاري لزرع األعضاء البشرية المهام التالية 

إبداء رأيه لوزير الصحة بخصوص المسائل المتعلقة بالتبرع باألعضاء -

تطبيق قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ األعضاء واألنسجة البشرية وزرعها -

منح االعتماد لمراكز االستشفاء الخاصة فيما يتعلق بزرع األعضاء ؛-

نماذج السجالت التي تقيد فيها الموافقة على أخذ األعضاء أو رفضه -

.كيفيات تشجيع التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية-

34المادة 

المجلس االستشاريمهام



الجانب التنظيمي



المراكز اإلستشفائية المسموح لها

بعمليات األخذ والزرع

19

أخذ و زرع األعضاء واألنسجة:مستشفيات القطاع العام -

المركز االستشفائى الجامعي ابن سينا بالرباط•

المركز االستشفائى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء•

المركز االستشفائى الجامعي الحسن الثاني بفاس•

المركز االستشفائى الجامعي محمد السادس بمراكش•

المستشفى  العسكري بالرباط•

و مستشفى الشيخ زايد بالرباط•

مرخص  لهم بالزرع فقط بدون األخذ:المصحات الخاصة -

الترخيص إجباري قانونيا لجميع المراكز -



الناحية التنظيمية

:األخذ واإلحتفاظ وتوزيع وزراعة األعضاء واألنسجة 

مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء:النخاع الشوكي 

ة الئحة وطنيةالجامعيةكز اإلستشفائيالمركل االئحة محلية ب:الكلية 

مشروع الئحة محلية:األعضاء 



اإلنجازات في عمليات زرع

األعضاء واألنسجة في 

المغرب



زراعة الكلي بالمغرب



زرع األعضاء

2014 2013 2012 كلية

46 37 36 عدد زرع كلية من متبرع حي

10 06 07 عدد زرع كلية من متبرع متوفي



األخذ من متوفي دماغيا

مليون33.8الساكنة العامة •

2014 2013 2012 كلية

10 3 3 (بالعدد)األخذ من متبرع متوفي 

4,0 0,09 0,09 ون لكل ملي)األخذ من متبرع متوفي 

(ساكن



:، عدد المرضى في انتظار  الزرع 2014بداية 

الرباط5: القلب -

غير معروف: الرئتين -

غير معروف: بنكرياس -

الئحة االنتظار على الصعيد الوطني

عدد المرضى المسجلين في الئحة

2014االنتظار بداية سنة 

عدد المرضى المسجلين خالل 

2014سنة 

(الجدار البيضاء والرباط)230 (الدار البيضاء و الرباط)75 كلية

(الرباط)5 07 كبد



زراعة الكلية



زراعة الكلية لألطفال

تعاون بين وزارة الصحة ووكالة بيومدسينة عنتجان

الفرنسية ومستشفى األطفال روبير دوبري بباريس

استفاد17

طفل من عملية زرع الكلية

كغ25خمسة منهم يزنون أقل من 

كغ13آخر حالة 

2013 – 2007 : 









2014 2013 2012 كبد

1 0 0 عدد زرع كبد من متبرع حي

4 0 0 عدد زرع كبد من متبرع 
متوفي

زرع األعضاء



900: 2014عدد المرضى في انتظار زرع القرني في بداية •

نا والمركز أبناك مشغلة لألنسجة  بالمركز االستشفائي الجامعي ابن سي2•

االستشفائي الجامعي محمد السادس من بينها واحد وظيفي بمراكش

و هناك ثالث في طور التجهيز بالدار البيضاء•

األنسجة
2014 2013 2012

370 399 372 عدد القرنيات المزروعة

12 12 22 عدد القرنيات المأخوذة

358 387 350 عدد القرنيات المستوردة



الخاليا

2014 2013 2012

57 28 16 المزروعةالشوكيعدد خاليا النخاع 



الشوكيزراعة النخاع: توقعات

لمراكز توسيع نطاق أخد عينات وتحضير الخاليا الجذعية با•

اإلقليمية لتحاقن الدم

توسيع نطاق الزراعة بالقطاع الخاص•



اإلنجازات

تحوالت عميقة في المنظومة الصحية

تأمين الفئات المعوزة وإخراجه لحيز الوجود: التغطية الصحية 

:مكتسبات زرع الكلي من متبرع حي 

قاطرة زراعة األعضاء بالمغرب–      1

مهد الطريق أمام زراعة األعضاء من متبرع متوفى دماغيا–    2

بد في المغربالكبداية ناجحة لعمليات زرع 



اإلكراهات



A. Boly, M.E.H. Trabelsi, B. Ramdani, R. Bayahia, M. Benghanem Gharbi, S. Boucher, H. El Berri, 
B. C. Nejjari, C. Couchoud (Fès - Maroc, Rabat - Maroc, Casablanca - Maroc, Saint-Denis la Plaine) 

بتقديرات احتياجات زرع الكلي بالمغر

+++مريض في انتظار عملية زرع الكلي 7410



الحواجز التي تحول دون التبرع والزرع

:هيالصعوبات

:التبرع من الحي -1

نقص التوعية من طرف أطر الصحة في مفهوم المتبرع الحي-

نقص المتبرعين من الوسط العائلي-

التبرع من إنسان في موت دماغي-2

النفقات الهامة التي تسبق الزرع-

جهل معنى الموت الدماغي-

+++++++والتخوف الديني-



خالصة
القيم، تعد عملية زراعة األعضاء نشاطا معقدا، يتطلب التحلى ب•

الشجاعة، الصبر وااللتزام على المدى البعيد؛

تعتبر زراعة األعضاء نشاطا وطنيا، يجب دعمه من طرف •

الوزارة وإدارات المستشفيات المعتمدة؛ 

:كما أن زراعة األعضاء عمل فريق لمصلحة المريض•

داخل المستشفى-

بين المستشفيات-

...ىعموم الناس، مجتمع علمي، جمعيات، مرض: بين مختلف الفاعلين-



:  العقبات كثيرة 
تتغير حسب طبيعة التبرع أو الزراعة

مشخصةيمكن تجاوزها إذا توفرت اإلرادة ألن هذه العقبات 

التحسيسيةدور الحمالت واأليام 




