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 وردستانداك ييندروستةت سيستمي ةل خؤشةمايف ن

 ةنومنو وةك سميَمانيي ينةخؤشخانةكاني فيَركار
 

 (   NPAتىيَزيُٓوَيُى ثًَؼهُؾ نشاوَ بُ خاُّْ صاْظيت َُدٌَْ يُ سيَهدشاوّ  )
 يُ بىاسٍ ٓاػتًذا وَى َُسدًَهٌ بُدَطتًَٗٓاٌْ بشِواْاَُ 

 
 ئةجنامداني 
 حةسةن حسيَن 

 
 ةرشيت بةسةرث

 د. ئةفرام حمةمةد حةسةن
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 ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ ثًَؼهُػُ بُ:
 

 دايهِ ـ
 ـ ٖاوطُسَنُّ طُػاو نًَُُٖؼُ يُثايَُُوَ ساوَطتاوَْ ٖاوناسْ ٖاْذَسَُ

 ياسَْ يادُٖسدوو دطُسطؤػُنُّ ـ 
 يُتُنذا دَنُٕـ ُٓو نُطاُّْ يُ بىاسّ تُْذسوطتًذا ناسدَنُْٕ يُُْخؤؾ تًَذَطُْٕ وَى َشؤظ َاَُيَُّ 
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 طىثاغْ ثًَضاْني

 
يُنؤتايٌ تىيَزيُٓوَنُدا دَخىاصّ طىثاطٌ ُٖسيُنُ يُّ بُسِيَضاُْ بهُّ نُ ٖاوناسيًإ نشدّ يُُٓجناَذاٌْ ُّٓ 

 تىيَزيُٓوَيُدا:
 نُ طُسثُسػيت تىيَزيُٓوَنُّ نشد  (د. ُٓفشاّ حمَُُد سُطُٕ )بُسِيَض

 ُسِيَىَبُسّ طؼيت فُسَاْطُّ تُْذسوطيت طًًَُاٌُْباغ( ب) د. َريإ حمَُُد عبُسِيَض 
د.حمَُُد دالٍ( نُ فؤسٌَ ساثشطًًُنُيإ ُٖيَظُْطاْذْ  بُسِيَضإ ) د. ثُميإ قادس, د. فُتاح سَسًِ فُتاح,

 طُسْرْ تًَبًًًٓإ داَآ يُوباسَيُوَ
ُاٌْْ خُفُس ًٓذاسيًُناٌْ ُٓو بُسِيَض )طُسوَس ؿذيل( بُسِيَىَبُسّ ناسطًَشِّ ُْخؤػاُّْ فًَشناسّ طًًَ

 اُْيُدُْخؤػ
 بُسِيَض) ُْسميإ طُالّ ( بُسِيَىَبُسّ ناسطًَشِّ ُْخؤػداُّْ طؼيتْ خُفُس ًٓذاسيًُناٌْ ُٓو ُْخؤػداُْيُ

بُسِيَض)َُٖذّ سَُُ ؿاحل( بُسِيَىَبُسّ ناسطًَشِّ ُْخؤػداُّْ َٓايَبىوْٕ )ريإ سَُُسسًِ(خُفُس ًٓذاسّ يُو 
 ُْخؤػداُْيُ

( يُ فُسَاْطُّ Quality Management)ْ ناسَُْذاٌْ بُػٌ بُسِيَىَبشدٌْ دؤسيَيت ( ْاطو قادس)بُسِيَض 
 تُْذسوطيت طًًَُاٌْ بُ ثًَذاٌْ طُسكاوَ

ٖاوسِيًَامن ) صاْا سَٓىف, ًٓرباًِٖ دافْ ناسصإ سَفًل( نُ بُ ثُيذانشدٌْ طُسكاوَْ داٌْ تًَبًينْ طُسْر 
  ٖاوناسيًُنٌ صؤسيإ نشدّ 

 ناسَُْذاٌْ نتًَبداُّْ طؼيت طًًَُاٌْ نُ بُطُسكاوَناًْإ ٖاوناسيًإ نشدّ
 طُْتُسّ ُْٓذيَؼُ نُ طىودّ يُطُسكاوَناًْإ وَسطشت.
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 ثىختُّ تىيَزيُٓوَنُ
تىيَزيُٓوَّ َايف ُْخؤؾ يُطًظتٌُ تُْذسوطيت نىسدطتاْذا ُٖويًََهُ بؤ صاًْين دؤخٌ َايف ُْخؤؾ يُْاو 

 دَصطا تُْذسوطتًًُناْذا.ُْخؤػداُْْ 
ثًَٓاطُّ تىيَزيُٓوَنُ نُ تًايذا طشفتُناٌْ . بُػٌ يُنُّ ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ ثًَهٗاتىوَ يُ ثًَٓر بُؾ

تىيَزيُٓوَنُ, ٓاطتُْطُناٌْ بُسدَّ تىيَزيُٓوَنُ, ٓاَاجنٌ تىيَزيُٓوَنُ, طشْطٌ تىيَزيُٓوَنُ, طٓىسّ 
 تىيَزيُٓوَنُّ طشتىوَتُ خؤ. 

 ًًَُّ ْاطاْذٌْ ُٓو كَُهاُْيُ نُ يُْاوًْؼاٌْ تىيَزيُٓوَنُدا ٖاتىوٕ. بُػٌ دووَّْ ط
تُْذسوطتًُإ ْاطاْذووَ يُطُأل دؤسَناٌْ كَُهُناٌْ طًظتِ,تُْذسوطيتْ طًظتٌُ  ذايُبُػٌ دووََ

 طًظتُُ تُْذسوطتًًُنإْ طًظتٌُ تُْذسوطيت عًَشامْ نىسدطتإ.
تًايذا كَُهُناٌْ َاف ْ ُْخؤؾ ْاطًَٓشاوْٕ ثاػإ َايف  يُبُػٌ طًًََُذا َافُناٌْ ُْخؤؾ باطهشاوَ نُ

عًَشاقًذاْ دواتشيؽ  ناٌُْْخؤؾ يًَُْى ياطاْ ساطُياْذساوَ ًَْىدَويَُتًًُنإْ َايف ُْخؤؾ يُ دَطتىسْ ياطا
وّ تُْذسوطيت دًٗاًْذا ٖاتىوَْ وَى ايًظتًَهٌ َافْ بُسثشطًاسيَتًًُناٌْ ُْخؤؾ وَى ُٓوَّ يُ سيَهدش

 يُْاو ُْخؤػداُْناٌْ ُٖسيَُذا دَطتًٓؼإ نشاوٕ. ُٓوَؾ نُ
يُبُػٌ كىاسًََؼذا طفتْطؤّ تىيَزيُٓوَنُنشاوَ يُطؤْطُّ ػًهاسيهشدٌْ صاًْاسيٌ ًَْى فؤسَُناُْوَْ ُٓو 

 دَسَجناَاُّْ نُ ثًًَطُيؼتىوئ.
 يُ بُػٌ ثًَٓذًَُؼذا ساطجاسدَو ثًَؼًٓاسَنإ ٖاتىوَ. 

ايتشًًًٌ املكاسٕ( نشدووَ نُ  َوّ يُ ًَتؤدّ ػًهاسيٌ بُساوسدناسيٌ ) َٓٗرتىيَزَس يُ تىيَزيُٓوَنُدا ثُيشِ
 بُساوسدناسيًُنُدا ػًَىاصّ طتىوٌْ)عُىدّ( بُناسًَٖٓاوَ.يُ

واتُ فؤسٌَ  ,بؤ دسوطتهشدٌْ فؤسٌَ تىيَزيُٓوَنُ تىيَزَس فؤسًََهٌ ساثشطٌ بؤ نؤنشدُْوَّ صاًْاسّ داَُصساْذ
و بُدوو بُػُوَ يُنُّ صاًْاسّ طؼيتْ دووَّ صاًْاسّ تايبُتٌ. فؤسَُنُ يُ طٌَ نُنشابى ,اطتبًاٌْ بُناسًَٖٓا

بًين ُٖسوَٖا  (د. ُٓفشاّ)الثُسَِْ بًظت ثشطًاس ثًَهٗاتىوَ, دواّ ُٓوَّ طُسثُسػتًاسّ تىيَزيُٓوَنُ بُسِيَض 
دنتؤسا يُ نؤَُيَٓاطًذا,  (د. ثُميإ قادس )خشايُ بُسدَّ يًزُْيُنٌ طٌَ نُطًًُوَ نُ ثًَهٗاتبىوٕ يُ بُسِيَضإ

 ثظجؤسٍ تُْذسوطتِ و نؤَُأل. ثضيؼهٌ  (فُتاح سَسًِ فتاح ( ثظجؤسِ يُ ياطاٍ تايبُتْ )د.د. حمَُُد دُالٍ)
ُٖيَبزاسدٌْ ُٓو يًزُْيُ بُو  ثظجؤسِيًاُْوَ بؤ ُٓوَ بىو ض يُباسّ نؤَُيَٓاطًًُوَْ ض يُباسّ ياطايٌْ ض يُباسّ 

 ُٓودا دابُؾ بهشيَت بُطُس ُْخؤػذا.  ,ْطًَٓذسيَتثضيؼهًًُوَ فؤسَُنُ ُٖيَبظُ
ُْخؤػُناًْؽ يُسووّ خىيَٓذَواسّْ ثاػداٌْ نُيتىوسّْ  بُوثًًَُّ فؤسَُنُ ُْخؤؾ دَدويًََٓتْ

سؤػٓبرييًُوَ دًاواصٕ, بؤيُ يُ فؤسَُنُدا سَكاوّ ُٓوَ نشاوَ نُ صَاًَْهٌ طاناسْ دووس يُ ٓايَؤصّ 
 خؤػٌ ُْخىيَٓذَواسيؽ ػًاوّ تًَطُيؼنت بًَت.بُناسبًَٗٓشيَت بؤ ُٓوَّ الّ ُْ
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ٓاَاْر يُّ تىيَزيُٓوَيُ صاًْين ٓاطيت وػًاسّ ٖاوآلتًاُْ بَُايف ُْخؤؾْ دؤخٌ ُٓو َافاُْيُ 
 يُُْخؤػداُْناْذا.

( فؤسّ بُطُس طٌَ ُْخؤػداُّْ طُسَنٌ يُ ػاسّ 033بؤ ُّٓ َُبُطتُ ُٖطتائ بُ دابُػهشدٌْ )
 طًًَُاًْذا.
%( ّ ُْخؤػُنإ صاًْاسيإ يُباسَّ َايف ُْخؤػُوَ 54ُٓجناَاُْؾ ثًًَطُيؼتني ُٓوَبىو نُ صياتش) يُنًَو يُو

ُْبىو. َُُٓ يُناتًَهذايُ نُ يًظيت َافُناٌْ ُْخؤؾ بُ فًًَهع بُْاو ُْخؤػداُْناًْؼذا ُٖيَىاطشاوَ. 
ُوَنُ ثًٌَ طىتني ُٓوَ بىو ُٓجناًََهٌ ديهُيؽ نُ ثُيىَْذٍ بُ ثاساطتين ًَْٗين ُْخؤػُوَ ُٖيُْ تىيَزيٓ

%( ُْخؤػُنإ طىتىياُْ يُناتٌ ثؼهًٓٓذا يُاليُٕ ثضيؼهُوَ نُطاٌْ ديهُّ يًَبىوَ. يَُُٖإ ناتذا 54)
%( ّ ُْخؤػُنإ طىتىياُْ ٓاصاد بىوٕ يُوَّ يُطُأل ثضيؼهُنُياْذا طفتْطؤ يُباسَّ ُْخؤػًًُنُياُْوَ 30)

 بهُٕ َُُٓؾ ُٓجناًََهٌ باػُ. 
َْ ثًَؼًٓاسَناًْؼذا,  ثًَؼًٓاسَإ نشدووَ نُ طؤسِاْهاسّ يُ طًظتٌُ تُْذسوطتًذا بهشيَت بُدؤسيَو يُ ساطجاسد

ُْخؤؾ ثًَطُيُنٌ طُْتُسّ ُٖبًَت يًَُْى ُٓو طًظتُُدا. ُٖسوَٖا ثًَؼًٓاسَإ نشدووَ نُ ػًَىاصّ دؤساْ 
بىاسّ تُْذسوطتًذا ناسدَنُْٕ  دؤس بُناسبًَٗٓشيَت بؤ بُسصنشدُْوَّ ٓاطيت وػًاسّ ٖاوآلتٌْ ُٓواُّْ يُ

 يَُُٖإ ناتًؼذا تىيَزيُٓوَّ صياتش يُ بىاسّ َافُناٌْ ُْخؤػذا ُٓجناّ بذسيَت.
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 ْاوَسِؤى
 الثُسَِ بابُت

 أ ثًَؼهُؾ نشدٕ

 ب طىثاغْ ثًَضاْني

 ز ثىختُّ تىيَزيُٓوَنُ

 ه ْاوَسِؤى

 1 ثًَؼُنٌ 

 6 -3 ُنَوُٓتىيَزي ٍُثًَٓاطبُػٌ يُنُّ 

 5 طشفيت تىيَزيُٓوَ

 4 ٓاطتُْطُناٌْ بُسدَّ تىيَزيُٓوَنُ

 4 ُنَوُٓاَاجنٌ تىيَزيٓ

 4 ُنَوُشْطٌ تىيَزيٓط

 4 ُنَوُطٓىوسٍ تىيَزيٓ
 12 -7 ْذسوطيتُت طًظتٌُبُػٌ دووَّ 

 8 ؟ُطًظتِ كًً
 11 ُ؟كًً ْذسوطيتُت

 10 ُ؟كًً ْذسوطيتُت ٌَُطًظت

 14 نإُسوطتًًْذُت ُطًظتُ ناٌَْدؤس
 33 -11 خؤؾُْ َايف ُّطًًَ ػٌُب

 30 ُ؟كًً َاف ُّنُي تٌُباب

 34 ؟ُنًًَ خؤؾُْ َّدوو تٌُباب

 ه
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 33 َايف َشؤظذا ًٌسدووًَُْْى داسٍِ ط ُي خؤؾُْ َايف ُّطًًَ تٌُباب
 سيٌَُُياطاناٌْ عًَشام و ٖ سوودطتى ُي خؤؾُْ َايف َّكىاس تٌُباب

 32 نىسدطتاْذا

 01 خؤؾُْ ناٌُْسنَُاف و ٓ يًظيت ُّثًَٓذ تٌُباب

 33 - 33 ُْ دَسَجناَُناٌْنَوُتىيَزيٓ ناٌُْجنآَُ َّكىاس ػٌُب

 04 نإُجنآَُ

 55 دَسَجناَُنإ

 38 - 36 ساطجاسدَْ ثًَؼًٓاصَنإ ثًَٓذُّ ػٌُب

 53 ساطجاسدَ

 58 ثًَؼًٓاصَنإ

 43ـ  52 طُسكاوَنإ

 42ـ  40 ثاػهؤنإ
َافُناٌْ ُْخؤؾ يُ طًظتٌُ ُ شدُْوَّ صاًْاسّ تايبُت بنؤن فؤسٌَ

 40 تُْذسوطيت نىسدطتاْذا

اليُٕ بُسِيَىَبُسايُتٌ طؼيت فُسَاْطُّ تُْذسوطيت  ِ يُيطشاوّ ٓاطاْهاسوْى
 44 طًًَُاًًُْوَ

ُْخؤػداُّْ َٓايَبىوٌْ طًًَُاٌْ نُ يًظيت  فايًٌ ُْخؤؾ يُ ُْيُى يُومنى
 42ـ 43 وثًَلهشاوََافُناٌْ ُْخؤػٌ ثًَىَ ٖا

 و
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 ثًَؼُنٌ
 

 ناسًَٖٓاًَْهٌُب تٌُويىبًٓ َوُخؤي ُنىسدٍ ب ٍُيَطُنؤَ ُن ٍُتًًُآليُطًاطٌ, ٓابىوسٍ و نؤَ َوُنشاْ وُٓ
رياٌْ َاديٌ و  ُب ْذيًإَيىُث ْذيَهًإُٖ ُن ,َوُوتؤتُدؤساودؤسٍ يًَه ٍَوارُطتَو د َوُفشاواٌْ ك

 اليت,ُتُط سًَْت,َُؤبايٌ, ٓٓت ناسًَٖٓاٌُْب ٖؤٍ ُب ُن ٍُواراُْطتَو د َوُك وُٓ ىَو ,ُيُٖ َوُيؤريًُنُٓت
 . َٓاساو ُتُْو...ٖتذ ٖاتىيَتًًُذياوَُ

نىسديٌ  ٍُيَطُنؤَ ُن َوُيتىوسيًُو ن تٌُآليُطًاطٌ, نؤَ ُباسودؤخ وُب ُطتَيىُثديهُ  َهٌُك ْذيَوُٖ
 يٌَُٖاوآلتًبىوٕ, نؤَ ىَو ,َوُطشيَتَو... ٖتذ د وٍُعٌَُٓ و يرياٌْ فًهش ناٌُُْْو صياتش الي بًَتَسِدُثًادا تًَج

 سِئ,ُرياٌْ دواٍ ساث ٍَصاد ػًإَُُٓ تذ؛و... ٖ طؼيتُب نإُطًاطٌ, َاف ػذاسٍُطًهىاليضّ, ب ٌْ,َدَُ
بؤ  ُو نؤكهشدٌْ ٖاوآلتًًاْ ٌَْدَُ يٌَُنؤَ ناٌَْسيَهدشاو يَذاٌُْسُٖط نإ,ُدًٗاًًْ َسيَهدشاو ٍَوَْاو ُٖاتٓ

 ٍُيَطُثًَؽ نؤَ ُديه ناٌُْيَطُنؤَ ُصؤسيَو ي سكٌُطُ. ٓيتىوسداُبىوٌْ ندًٗاًْ ُب ٍَُطُي ُٖاونات ُن ,َوَسَد
 ْذيَوُٖ ْسؤػٓبريإ بزيَشٍُطتَصياتشد سِئُنىسديذا ثًَؽ ساث ٍُيَطُنؤَ ُي آلُّٓاػٓا بىوٕ ب َُهاُْو كُب ًَُُٓ

 وُي ْذيَوًَُٖؼتاؾ ٖ آلُّب ,يَوُبؤ ًَْى صَاٌْ خ صٍُثاػإ دابْٕ ٓاػٓا بىو َُهاُْك وُب واسإَخىيَٓذ ُي
 (. خؤؾُ)َايف ْ َهٌُك تًؽُتايب ُب َٖاتىوُثًٌَ ساْ ُيَطُباوٍ نؤَ يتىوسٍُن ُفاًُٖاُْو َ َوُك

 دؤخًَهٌ َشؤيًُ بُ َُٖإ ناتًؼذا ٖاونات يُطُأل ُٓوَّ ثشطًَهٌ ياطايٌْ َافدىاصيًُ, يُ ثشطٌ َايف ُْخؤؾ
وػٌ بنبْ ىتُْذسوطتًذا ناسدَنُٕ, ت ت َُٖىو َشؤظًَو, بُواُْػُوَ يُبىاسّدَػًَ ,و نَُاْاّ وػُنُ. دؤخًَ

طُسنشدٕ ُٖسوَٖا ثًَىيظتًؼًإ دووكاسّ ثُى نُوتٔ ياخىد الواصيًُنٌ تُْذسوطيت ببُٓوَْ طُسَسِاّ كاسَ
 .سيَضطشتْٔ طىٍَ يًَطشتٔ بًَتبُ

شَ سَُْٖذَ, يُاليُنُوَ ثشطًَهٌ ُٓخالقًًُ بُوَّ قظُ ثشطٌ َايف ُْخؤؾ ثشطًَهٌ فيًَشَوَ دَنشيَت بًًََني 
دَطت ُْخؤػٌ يا  تُى ُٓو نُطاُْدا دَنات نُ بُ يُطُس ثاساطتين بُٖاْ ثًَىَسَ َشؤيًُناٌْ سَفتاسنشدٕ يُ

تًَهلىوًَْهٌ تُْذسوطتًًُوَ دَْايًََٓٔ, يُاليُنًؼُوَ ثشطًَهٌ نؤَُيَٓاطًًُ كىْهُ سووبُسيَهٌ فشاواٌْ 
دَطشيَتُوَْ ناسيطُسيٌ ُٖيُ يُطُس ثُيىَْذيًُ نؤَُآليُتًًُنإْ كاالنٌْبُػذاسّ تانُنإ يُ نؤَُيَطُ 

رياٌْ نؤَُآليُتٌْ طًاطًذا. دطُيُوَّ كُْذئ طشوثٌ نؤَُآليُتًؽ دَطشيَتُوَ وَى ُٓواُّْ ُْخؤػٌ 
يإ ُٖيُ, ًُاػًَشثُجنُ, ُْخؤػًًُ دسيَزخايُُْنإ, ُْخؤػًًُ دَسوٌْْ ٓاوَصيًُنإ, ُْخؤػٌ طاالط

 نُطاٌْ خاوَٕ ثًَذاويظيت تايبُتْ... ٖتذ.ُٖسوَٖا 
اليُنٌ ديهُػُوَ َايف ُْخؤؾ ثشطًَهٌ طًاطًًُْ ثُيىَْذّ ُٖيُ بُ طًاطُتٌ تُْذسوطيت وآلتْ ثؼهٌ  يُ

 تاى يُْ َافْ ًُٓتًاصاتاُّْ نُ دَويَُت فُساٌَُٖ دَنات. 
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كىْهُ نؤّ .طًظتٌُ تُْذسوطتًًُوَ يىَطتُ بُخؤْ طُسَنٌ ُّٓ ثشطُ ثُػًَىَيُنٌ ساطتُو بُآلّ بُ
سواْطُّ طًاطٌْ نؤَُآليُتًٌ بؤ ُْخؤؾْ َافُ تُْذسوطتًًُناٌْ تاى يُ طًظتٌُ تُْذسوطتًذا سَْط 

) كاوديَشّ دَيًََت: ُْخؤػداُْناٌْ طًًَُاًْذا ُٖيَىاطشاوَو يُ )َافُناٌْ ُْخؤؾ( نُ . خايٌَ يُنٌَُدَداتُوَ
َطُسّ ثًَىيظت َايف تؤيُوَى ٖاوآلتٌ.. دابًٓهشدٌْ خضَُتطىصاسّ تُْذسوطيت تُْذسوطيتْ وَسطشتِٓ كاس

دَكًَتُ ْاو كىاسكًَىَّ َايف تاى يُ كاوديَشّ تُْذسوطيت نُ دابًٓهشدٌْ ُّٓ َافُْ  ُٓسنٌ ًَُُٓيُ(
او بؤ ثًَتاطُنشدْٕ  ثؤيًَٓهشدٌْ يُسِيَطُّ طًظتٌُ تُْذسوطتًًُوَ دَبًَت. ُٖسوَٖا دابًٓهشدٌْ ػىيَين ػً

يَُشِؤدا َىَاسَطُّ ْىيٌَ ثضيؼهٌ ثؼت بُ طًظتًَُهٌ تُْذسوطيت دَبُطتًَت نُيُطُأل  ثؼهًٓين ُْخؤؾ
 طٌَ فانتُسدا َاَُيَُدَنات:

 . فانتُسَ بايؤيؤريًُنا1ٕ
 . فانتُسَ دَسووًًُْنا3ٕ
  ( bio psycho social model. فانتُسَ نؤَُآليُتًًُنإ يا ُٓوَّ ثًٌَ دَوتشيَت)  0

داَُصساوَ تُْذسوطتًًُناْذا بايُخ بُ فانتُسَ نؤَُآليُتًًُنإ  ػًَىَيُنٌ خؤبُخؤ وادَنات يُ بُ َُُٓ
ٍَُُْٖسدٌ تُْذسوطيت تاىْ طشوثُوَ بذسيَت, ُٖسوَٖا كؤًَْيت  ُٖويٌَ ْاطًُٓوَْ ثُيىَْذيًإ بُبذسيَتْ 

 . (1)سَفتاسّ دسوطتًٌ تُْذسوطيت تُى ُّٓ فانتُساُْْ ياسيذَداٌْ ُْسؤؾ بؤ ٓاػٓابىوٕ يُ َاَُيَُنشدٕ يُ
َايف ُْخؤؾ دطُيُوَّ ثٌَ يُطُس ثاساطتين نؤَُيًََو َاف بؤ ُْخؤؾ دادَطشيَت نُ ساطُياْذْٕ سيَهُوتٓٓاَُ 
ًَْى دَويَُتًًُنإ بشِياسيإ يُطُس داوَ يُواُْؾ ثاساطتين ًًًَُْٗٓناٌْ ُْخؤؾ, سيَضطشتٔ يُ نُساَُتْ 

هشدُْوَّ ُْخؤؾ يُ ثشؤطُّ وَسطشتين كاسَطُسنشدُْدا, ُٖسوَٖا نؤَُيًََو نُطايُتٌ ُْخؤؾْ بُسكاو سووْ
 ىصاسّ تُْذسوطتًٌ ثًَؼهُؾ دَنُٕ.ثابُْذيَتًؼٌ دَخاتُ طُس ػإ بُساَبُس بُو نُطاُّْ نُ خضَُتط
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 ُنَوُتىيَزيٓ ٍُثًَٓاط

 
 نُطشفيت تىيَزيُٓوَ

 ٓاطتُْطُناٌْ بُسدَّ تىيَزيُٓوَنُ
 ُنَوُٓاَاجنٌ تىيَزيٓ

 ُنَوُشْطٌ تىيَزيٓط
 ُنَوُطٓىوسٍ تىيَزيٓ
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 ُنَوُتىيَزيٓ ٍُثًَٓاط

 

 
 

 طشفيت تىيَزيُٓوَ: يُنُّ

 

ٖؤناسيَهُ بؤ ُٓطُسٍ ثًَؼًًَهشدٌْ َافُناٌْ  وػًاسٍ تاى طُباسَت بُ َاف و ُٓسنُناٌْ ُْخؤؾ,  . ُْبىو1ٌْ
 ْتُ ٖؤٍ ثًَؼًًَهشدٌْ َايف ثضيؼويُناتٌ ُْخؤؾ نُوتًٓذا, ياخىد بُٖؤٍ ُْصاًْين ُٓسنُناًًُْوَ ببًَ

 .سٕناسَُْذو ُٓواٍُْ يُ ثًَؼهُػهشدٌْ خضَُتطىصاسٍ تُْذسوطتًذا بُػذا

ْذ طايٌَ سابشدوودا يُ نىسدطتإ صؤسداسسايَُتٌ َشدٌْ ُْخؤؾ يُ ُْخؤػداُْناْذا سووياْذاوَو . يُك3ُ
سوودَدَٕ, يُُْٖذيَهًؽ يُو سايَُتاُْدا نُغ وناسٍ ُْخؤػُنإ ثضيؼو يا ناسَُْذٍ ثضيؼهًًإ تؤَُتباس 

َاف بؤ خاوَٕ َافُنإ  ايُويُنىيَذنَُتُسخًًَُُنُ  ُدواتش بُبُيَطُ سووٕ ببًَتُوَ ن نشدووَ, بُبٌَ ُٓوٍَ
 بطُسِيَتُوَ.

ناٌْ ُْخؤؾ, صؤس داس  طُباسَت بُ َاف وُٓسنُ ٖاوآلتٌْ طتايف تُْذسوطتًًُوَ ُْبىوٌْ وػًاسٍ. بُٖؤٍ 0
دووكاسٍ نًَؼُو طشفت  نُغ و ناسٍ ُْخؤػُنُ يُطٍَُ ثضيؼو يا ناسَُْذ يا ثؤيًع,ثشططُو ًٓذاسيًُناْذا

  .دَبُٓوَ

ثضيؼو ثُيىَْذيًُنٌ ُٖيَطُسِاوَيُ, ثًَطٍُ ثضيؼو  ـ وطتًذا ثُيىَْذٍ ُْخؤؾتٌُ تُْذسطًظ . ي5ُ
 ناسَُْذٍ تُْذسوطتًذايُ. ُْو ثُساويَضٍ ثضيؼوطُْتُسيًُو ُْخؤؾ يُخىيط

. َاَُيٍَُ ُْخؤؾ ض يُسووٍ نشداسٍ و ض يُسووٍ دَسووًًُْوَ يُطٍَُ طتايف تُْذسوطتًذا )ثضيؼو و ناسَُْذ( 4
ط ًًُْو ُْخؤؾ خؤٍ يُثًُيُنٌ نَُرتدا دَبًًَٓتُوَ يا ُْٖذيَو يُ طتايف تُْذسوطيت بُو َاَُيَُيُنٌ ٖاوطُْ

   دؤسَ َاَُيٍَُ يُطٍَُ دَنُٕ.
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 ٓاطتُْطُناٌْ بُسدَّ تىيَزيُٓوَنُ دووَّ:

 

 .ٓاطتُْطًٌ نات:1

 ْداخٌَ ببىوٕ ُُْخؤػداْ بؤ كاسَطُسنشدٕ يُنُ  دا ُٓجناَذساُاُْْخؤػُٓو َافُناٌْ ُْخؤؾ يُطٍَُ  ساثشطٌ
سؤر يُ ُْخؤػداُْ دًَََُٓٓوَ, ( 4-0)ٓاػهشايُ ُٓو ُْخؤػاُْؾ ْضيهٍُ  .(inpatients) خُويَٓشابىوٕ

بُطُس ُْخؤػٌ ديهُدا بهات تا فؤسّ  اوَسٍََُُِٓؾ دَبىوَ ٖؤٍ ُٓوٍَ تىيَزَس َاوٍَ يُى ُٖفتُ يا صياتش ك
وٍَ ثُتاٍ نؤيًَشاو دسوطت بىوٌْ قىسطايٌ يُطُس وبىوُْآل. يَُُٖإ ناتذا بُٖؤٍ ب دابُؾ بهات

ُْخؤػداُْنإ بؤ َاوَيُى ناسٍ ساثشطٌ ثُنٌ نُوت, َُُٓؾ ٖؤناسيَو بىو بؤ دوانُوتين تُواو بىوٌْ 
ساثشطًًُنإ ناتٌ دواًْىَسِؤ يا سؤراٌْ ُٖيين  ,ُوَيؼدَواٌَ فُسٌَ تىيَزَس بُٖؤٍدطُيُوَ  تىيَزيُٓوَنُ.

 َُٖىويإ ٖؤناس بىوٕ بؤدسوطت بىوٌْ ٓاطتُْطٌ نات. َُٓاُْ ُٓجناّ دَدسإ.

 ٓاطتُْطٌ ػىئَ: .3

تُْٗا طٌَ ُْخؤػداٍُْ ْاو ػاسٍ  ُيًُوَ سووبُسٍ ساثشطًًُنُْبىوٌْ طُسكاوٍَ داسايٌ و َشؤ بُٖؤٍ
طًًَُاٌْ طشتُوَو ُْتىاْشا بؤ َُيَبُْذَ تُْذسوطتًًُنإ و ُْخؤػداُْناٌْ ديهٍُ ْاوػاس و دَسَوٍَ ػاس 

 شاوإ بهشيَتُوَ.ف

 .ٓاطتُْطٌ ثُيىَْذيهشدٕ بُ ُْخؤػُناُْوَ:0

ُْذسوطيت و صؤسبٍُ ُْخؤػُناًْؽ يُ دؤخًَهٌ ت ْ ُْخؤؾ بىوُٓوٍَ بابُتٌ ناسَنٍُ تىيَزَس  يُبُس
تىيَزَس ثُْاٍ صؤسبُّ داسَنإ ٌَ ثشطًاسَنإ بذَُْوَ. يُبُس ُٓوَ آلتىأْ وَْا ْدُطتُيٌ ْايُباسدإ

  . ثشِ بهاتُوَ َُنَُيٌَ ُْخؤؾ)َشافل( تا ثشطًاسَنإ يُ ُْخؤػُنُ بهات و فؤسدَبشدَ بُس ٖاو

ٓاطتُْطًَهٌ دًذّ نُ ٖاتُ بُسدٌََ تىيَزَس نٌَُْ دَطتُٓنُوتين  ,ثًَىيظتُ يًَشَدا ٓاَارَ بُوَؾ بهُئ
, بُتايبُت طُسكاوَّ نتًَب بىو بُ صَاُْناٌْ عُسَبٌ يا نىسدّ يُ نتًَب فشؤػًًُنإْ نتًَبداُّْ طؼيت

طُسكاوَّ تايبُمتُْذ يُ بىاسّ َايف ُْخؤؾْ طًظتٌُ تُْذسوطتًذا, بؤيُ تىيَزَس بُػًَىَيُنٌ طُسَنٌ 
ثؼيت بُطت بُنتًَبُ ُٓيهرتؤًًُْنإْ َايَجُسَِ فُسًًَُناٌْ وَى سيَهدشاوّ تُْذسوطيت دًٗاٌْْ ُْٖذيَو 

 َايَجُسِّ دٌَ َتُاُّْ وَى ويهًجًذيا.   
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 : ُنَوٌُ تىيَزيٓٓاَاجن طًًَُّ:

 خؤؾُْ ناٌَُْاف ُب تَسابُتًإ طآلٓاػٓايٌ ٖاو ْوػًاسٍ صاًْينبؤ 

 خؤؾُْ ناٌُْدًَهشدٌْ َافُدًَب ُب نإُخؤػداُْْ ْذبىوٌُْثاب ٍَساد صاًْينبؤ 

ًَْى  ُي ٍُطاُْن وُٓ ْذوُثضيؼو و ناسَ ُٕاليُي خؤؾُْ ناٌُْثاساطتين يا ثًَؼًًَهشدٌْ َاف ٍَساد صاًْينبؤ 
 .ُٕنَناسد ناْذاُخؤػداُْْ
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 ُنَوُشْطٌ تىيَزيٓطكىاسَّ: 

 َُافاْ وُٓ ٌَْخاو ػظاغَُشؤظٌ ي سُطُٓ طؼيت,َُشؤظ ب ناٌُْثاساطتين َاف ُي ُػًَهُب خؤؾَُايف ْ ثاساطتين
 ثاٍَ ُديَٓ ٍَُايف ديه يًَوُنؤَ ويَتُنَد خؤؾُناتًَو ْ وآُ ,َياْذووَُايف َشؤظ سايط سدووٌُْداسٍِ ط ُبًَت ن

 وُٓ ثاساطتينُب نإَذاسْذيَيىُث َصساوُداَ ْتُويََد ْذيَيتُثاب ؾَُُ. ٓخؤؾُْ ناٌَُْاف ُب تُٔتايب ُن
ٓاطيت  ٍَوُبىوْسصُب ُي ُطشْط نٌُيُيَكُٓ ناٌَُْاف ُب ًؽ. ٓاػٓا بىوٌْ تانناتَصياتش د َوَُافاْ

 ناًْؼٌُسنُٓ ُخؤٍ بضاًَْت وات ناٌَُْاف خؤؾُناتًَهًؽ ْ ,ُسنُٓ ٍُنَسُساَبَُاف ب ُكىْه ,ٍُنُوػًاسيً
 داُديه ٍُنَديىُب وآُ نشيَت,ُثًَؼًٌَ ْ ناٌَُْاف ٍَوُٖؤناسيَو بًَت بؤ ٓ ديىيَهذاُب سُطُٓ ؾَُُٓ ,َصاًْى

 ُن ٍُطاُْن وُٓ تُتايبُب ,ُديه طاٌَُْايف ن َوُناًًُْسنُٓ ُب ْذبىوٌُْثاب ُب ٍَوُبؤ ٓ بًَتَٖؤناسيَو د
 .ناتُثًَؼًٌَ ْ ٕ,ُنَد ؾُثًَؼه سٍاتطىصُخضَ

بىوٌْ ٓاػيت و  ُب طتُثاسيَضساوٕ ٖ ناٌَُْاف بًًَٓتََشؤظ ناتًَو د ُن ُيَوُٓ داَيًَش ؽسيُوُٖد خايٌَ
 ُيُٖ إتىْذو تؤيًَ نٌُْذيًَيىَُشؤظ ث ناٌُْ"َاف ناتَ)ايظالّ واالَإ ايؼدـٌ( دطٌُٓاطايؼٌ ن

   (1)ْانؤنٌ, ٓاػيت و ٓاطايؽ" ناٌُْنًَؼُب

ٓاػيت  سبىوٌُْبُطتَد ناٌَْسُطُٓ ؾَْذَوُثاسيَضساوبٔ ٓ ناْذاَدؤساودؤس َبىاس َُشؤظ ي ناٌُْتا َاف َوَيًَش
 .بَٔصياتش د تٌُيآلُنؤَ

 

 

 ُنَوُطٓىوسٍ تىيَزيٓ ثًَٓذُّ:

 واًْؽُٓ َدساو جناُّتًا ٓ ٍُنُساثشطًً ُن َدياسميإ نشدوو ُخؤػداْاُْْ وُب ُنَوُتىيَزيٓ طٓىوسٍ
فًَشناسٍ َٓايَبىوٌْ  ٍُخؤػداُْطًًَُاٌْ, ْ فًَشناسٍ ٌيْاوُٖ ٍُخؤػداُُْاٌْ, ْفًَشناسٍ طًًَ ٍُخؤػداُْْ

 .طًًَُاٌْ(فًَشناسٍ  ٌيْاوُٖ ٍُخؤػداُْْ ُي سووٌَْد ػٌُطًًَُاٌْ, ب وتينُفشيان ٍُخؤػداُْطًًَُاٌْ, ْ

  

 
 
1 .http://www.international-alert.org 
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 بُػٌ دووَّ
 ْذسوطيتُت طًظتٌُ

 
 ؟ُطًظتِ كًً

 ؟ُكًً ْذسوطيتُت

 ُ؟كًً ْذسوطيتُت ٌَُطًظت

 نإُْذسوطتًًُت ُطًظتُ ناٌَْدؤس
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 ْذسوطيتُت طًظتٌُ
 ؟ُطًظتِ كًً ُّنُي تٌُباب

 

 ٍََشؤ ناتٌَ طىٍَ بًظيت صاساو تذا,ُطًاط ًٍَُْى ناي ُطًظتِ ي ٍُوػ ٍُفشاواْ ُناسًَٖٓاُْب وُٓ ٖؤٍُب
 َوُطًظتِ صؤس ي ٍُوػ ناسًَٖٓاٌُْب ساطتًذاُي ّآلُب كًَت,َد تُبؤ طًاط ٍُْذيَؼُصياتش بريو ٓ بًَتَطًظتِ د

 .َوُتُطًاط ُب طتَثًى ْٗاُت ُن َصياتش

 ُي ُنًهُي (1)ًَْتُيُطَ" دٍَُواتاٍ " نؤَ ُن َسطرياوَوsustema  ٍُوػ ُطًظتِ ي َوَصاساو سِووٍُي 
 ُي (3)"وَياطاٍ ساًَاسٍ, يا ْظل / سٍَ وػىئَ, ثًَشِ"سريَِ, ياطا,  واتاٍُب بٌَسٍُ عٌظاً()ٍَُاْاناٌْ وػ

 ٍُوػ ُ"يَصاساو ْطٌُسُٖ"فسكٌُ. ٖ(0)ًَٖٓشيَتَد ناسُبؤ طًظتِ ب "ٌظاً" ٍُوػ سُصَاٌْ فاسطًؼذا ٖ
 . (5)ََاْانشدوو وَثًَشِ سيت,ُْ ُ"ٍ بٌظاًطًظتِ "

دًَطريو  نٌُنشاوٕ, َاْاي ُيَاساوص ُّبؤ ٓ ُن َوُدؤساو دؤساْ ُثًَٓاط وُٓ ٖؤٍ ُب ََاْاو سووٍ ُي ّآلُب
و َاْاٍ  َوُك ْذئُك وتًٓذاُثًَؼه وٍَسِيَشُِ"ي ُيَصاساو ُّٓ ُ. كىْهويَتُْان طتَنؤْهشيَتًُإ د

 طتَدًَُٖضٍ طًُبؤيًَهٌ خؤٍ ي ٍَوُي َوْضيو بى َوُناسًَٖٓاًًُْصؤسٍ ب ٖؤٍُب ُن دؤسيَوُب َوُتَطشتىو
  (4) طًظتٌُ ٓابىوسٍ, طًظتٌُ صَإ و طًظتٌُ صاًْاسٍ و... ٖتذ( ,ُيُطًظتٌُ طًاطًُإ ٖ ُبذات, بؤمنىْ

 َدًاواص ُػُب ُي َصاساو ُّٓ َ"ٍَُ" نؤََاْاٍُب ُن َسطرياوَو( sustema)ٍُوػُي" طًظتِ ٍَصاساو
 :طشيَتَخؤ د ُي ُواتاياْ ُّٓ نإ,ُوطًاطًً تٌُآليُنؤَ يف,ُيظُف

يا صاْظيت  يفُيظُسيَباصيَهٌ ف ُن طىتشٍََد َُاياُْبٓ وُنؤٍ ٓ ُب ُّطًظت ٍُوػ يف,ُيظُف ٍُسواْطُي -ايف
 .يعًٌَد ٌَُديهاست يا طًظت ٌَُطًظت ئًَََد ُ. بؤ ويُٓبشِاوٍ ثًًَاْ ىُيإ صاْاي

 
 
 ويًَش,ُٖ – َسدَسوُث تٌَصاسَو ٍُكاثداْ ؾ,َطًاطٌ ٓاس ْطٌُسُٖف ,َياطني سادٌ صاد دٍ,ُ. صاٖري حم1ُ

 406 َسُِ, الث2006

, ٍ 2007 ّ,طًًَُاٌَْػعإ, كاثٌ كىاس ٍُنىسدٍ, كاثداْ – بٌَسُػريئ ع ْطٌُسُٖف دئ,ًُْضاَ ٍص.فا3
739 

 خؼٌُكاخ و ث صطاٍَد نإ,ُتًًُيآلُنؤَ ُصاْظت وُفُيظُف ناٌَْصاساو ْطٌُسُٖف سيفٌ,ُػ سػًذُ. ف0
 330َسُِ,الث2007طايٌَ  ُّنُطًًَُاٌْ, كاثٌ ي ّ,َسدُط

نىسدطتإ, كاثٌ  سيٌَُُٖ ٍَسدَسوُث تٌَصاسَو ٍُكاثداْ ,َصاساو ٌْطُسُٖسبًب, ف دُمحُٓ دسإُ. ب5
 125 َسُِ, الث2002طايٌَ  ّ,ُنُي

 http://ahmadfarag.bbflash.net/t48-topic. َٓتذّ د.أمحذ فشز يعًىّ ودساطات املعًىَات 4
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 يؼنتُبؤ ط نإَسُسيَهد ُػُب ونشدٌْآلُواتاٍ تًَهُب  ُّطًظت ٍُوػ ناْذا,ًًُبًاْ ُصَاْ ًَُٖٓذيَو ي ُي  -ب
 ُّي يَهًإُْاطٌ و نًَؽ ْاطًذا ن َطتًَشُصاْظيت ثضيؼهٌ, ٓ ُي وَيا ػًَىاصيَهٌ دًَطريو ديايهشاو سجناَّدُب

 .َسطشتىوَو َُهُك

فًىدايًَضّ,  ٌَُطًظت ئًَََد ُ, بؤ ويَٓ ُنشدْ تُسهىَ ٍَػًَى َاْاٍُب ُّطًظت تذا,ُصاْظيت طًاط ُي -ز
 .  (1)َاٌُْسيُيإ ث ٌَُيا طًظت ٍداسُسَايُط ٌَُطًظت

يا  ىُيَػًَىُي ُْطَس ُػتًَو, تىمخًَو ن سُبؤ ٖ ُتىمخًَه ُيَُ" نؤَُّطًظت َوُيؼ(ويًاّ الثًَري) ٍُسواْطُي
بتىأْ  ُتىمخًَو ن ُيَُنؤَ سُطًظتِ:"ٖ ُن ُثًًَىاي َ(داٍَ ستُسؤب) سكٌُٖ (3)دًادا ببًَت" دؤخًَهٌُي
   (0)طًظتًَُو تًٌَ بشِواْشيَت" ىَو نشيَتَٕ,دُناسبه نذٍُي ٍَُطٌُ(ي)َتذاخنذاكىوُيُب دؤسيَهٌُب

ٖاتٔ و سؤيؼتين  سباسٍُط ُ" نوايٌَسَاْشُِ"طًظتٌُ ف ُي ُطًظتِ:" بشيتًً ُثًًَىاي (ًٖىود ْذسوُٓ) ّآلُب
 . (5)"َوًًَََُٓتَخؤٍ د دًٌَُي نإُتُسهىَ

 :"َوُتَنىست نشدوو ادُخايَ ْذُك ُّطًظتٌُ ي ناٌُْْذيًُمتُتايب (عامل عبذايشمحٔ)

طًظتِ  ًَٖٓٔ,َد دٍُب ,ُنُطًظتُ ُوات و,ُٓ َوُثًَه ُدًاواص ثًَو ديَت ن ػًَهٌُب ْذُك ُ. طًظتِ ي1
 . ُسًًُْنتاطُي َهًَهٌُك

ػًَىاصيَهٌ سيَهى ثًَو سيَهدشابٔ.  ُب ُثًَىيظت ُػاُْب ُّٓ يَهىُب ,ًًُْ نإُػُب ٍَوُنؤنشدْ ْٗاُتُ. طًظتِ, ب2
 .بًَتُسيَهدشاو ٖ نٌُْذيًَيىُث داُػاُْب وُٓ ًَْىإُي ُثًَىيظت

 ُناتزًََشيَو ثًَىيظت ناٌُْػُ. بَٓاساو ُبًٗٓٓ  ىُيُمنىْ ُثًَىيظت ُػاُْب ُّسيَهدظتين ٓ ْ. سيَهىثًَه3ٌ
 .ئُبَناتزًََش ْاوٍ د ُبُبًَت ن ىُيُمنىْ سٍُديًَُٗٓب  ُسيَهبدشيَت ن دؤسيَوُب

 سِاْذُٕبؤ ساث تٌُتايب سنًَهٌُٓ  ػًَوُب سُ. ُٖيُطًظتُذا ٖ ناٌُْػُب ًَْىإُي تٌَسُِبٓ نٌُْذيًَيىُ. ث4
 .ُيُٖ ْذيًإَيىُطًظتُذا ث ٍَُطُي ػًَوُب سُو ٖ ػًَوُب سُٖ ٍَُطُ. طًظتِ يُيُٖ

 
 
 
 ويًَش,ُٖ – َسدَسوُث تٌَصاسَو ٍُكاثداْ ؾ,َطًاطٌ ٓاس ْطٌُسُٖف ,َياطني سادٌ صاد دٍ,ُ.صاٖري حم1ُ

 406 َسُِ, الث2006

 10ال 1989د. حصاُ ذلىد شفيق العاٌي، االٌظىة الصياشية و الدشتورية املقارٌة، وطبعة جاوعة بغداد، .3

 149, 1382ٍ.عبذايشمحٔ عامل, بًٓادٖاٍ عًِ طًاطت,تٗشإ ْؼشٌْ, كاخ دِٖ, 0

 39, ق 1391عبذايشمحٔ عامل, ْؼشٌْ  كاخ دوّ, تٗشإ,  ًُٖىود,طًاطت, تشمج ْذسؤُ. 5ٓ
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 ّآلُب ,ُيُدًاواصٍ ٖ سنًَهٌُٓ ػًَوُب سُٖ سكٌُطُٓ ًَٖٓٔ,َثًَو د نُُي ىُطؼتًَهذا ي ُي نإُػُب َىوُ. 5ٖ
. ُٕنَْىٍَ  دسوطت د نٌُيُنُي ُن ُيُٖ ْذٍَيىُث داُديه ناٌُْػُب ٍَُطُي دؤسيَوُب َوُسيًُناسيط سووٍُي
   (1)."ابًَٓتدُنُطًظتُ سُطُي سيٌُناسيط ػًَتَد ػًَهذاُب سُٖ ُي َىنىسٍُِن
 ٍَوُخؤسِطهٌ يا نؤنشدْ ٍَوُنؤبىوْ ُي ُطًظتِ بشيتًً ُبًًََني ن ٍَوُٓ ُيُٓطَد َوَسُط ٍُثًَٓاطاْ وُي
ويَشِاٍ  ُناُْي ُّ. ٓتشَوسُفشاواْرتو ط نٌُيُنُبؤ ثًَهًَٗٓاٌْ ي ػًَوُب ْذُيا ك ىُيُنُي ْذُك طتهشدٍَد
  نٌُْذيًَيىُثُب ناتَد ْذيإُثاب ُنًًُطؼت ُنُشدٌْ يسيَظاٍ ناسن ّآلُب تًإُتايب ٍُو ثًَط خؤيٌُسبُط

بُو َاٍُْ نُ ُٓو يُنُيٍُ نُ دووكاسٍ تًَهلىوٕ ببًَت دَبًَت سَْط  نذاُي ٍَُطُي ْطًهشدُٕٓاٖ ُّو ٖ نٌَْاو
 بذاتُوَ يُ طًظتُُنُدا. 

 َّ. دووطًظتٌُ طشوػيت ُّنُ. "يَوُدؤسيَهٌ ديه ْذُك ُب بَٔدؤسيَهًؼًإ د سُٖ وَدوو دؤس طًظتِ
ويظيت َشؤظ.  ُي ُخؤيُسبُط وُيا َشؤنشد. طًظتٌُ طشوػيت دسوطتهشاوٍ طشوػت طتهشدَطًظتٌُ د

 ُطتَيىُ/ ًَهاًْهٌ. طًظتٌُ ْاًَهاًْهٌ ث2 / ْاًَهاًْه1ٌ: َطًظتٌُ طشوػتًؽ خؤٍ دوو دؤس
َشؤظ يا  ىَو َوُساَْوَصيٓذ ُب ُطتَيىُطًظتٌُ خؤس. طًظتٌُ طشوػيت ًَهاًْهٌ ث ىَو ,َوُناُْطًاْبًَُب

 طزوطًا.

/ طًظتٌُ ًَهاًْهٌ, 1:ويَتُسبهَدؤس د كىاسُب ػًَتَد وَدسوطتًإ نشدوو نإُظؤَشؤنشد, َش طًظتٌُ
طًظتٌُ  َ.طًظتٌُ طًاطًٌ, وسدتٌُيآلُ/ طًظتٌُ نؤ4َ, سٍُ/ طًظتٌُ ٖى3ْ.طًٌُطًظتٌُ ن

  (3) "تٌُيآلُنؤَ

 

 

 

 150, 149, ق 1382ؼشٌْ, كاخ دِٖ, .عبذايشمحٔ عامل, بًٓادٖاٍ عًِ طًاطت,تٗشإ 1ْ

 150  ال, ٖظح. 3
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 َّدوو تٌُباب

 ؟ُكًً ْذسوطيتُت

 ٕ,َدُب ؾ,ُي ُوات ُٕ" تَ+ دسوطيت ثًَهٗاتىو ُٕت ٍُدوو وػ ُي وَيًَهذساو نٌُيُوػ َصاساو ىَو ْذسوطيتُت
ساطت,  /1دسوطت يا دسوغ: ٍَ)*( . صاساو(3))بذٕ, دظِ, دظذ(  ػٌُنُبًًَسُٖاوواتا)َشادف( ع (1)قايَب"

  (5)تَُآلطاغ, طام, ط ُوات ْذسوغُيا ت ْذسوطتُت ُواتُن  (0) . دسوطيت: ساطيتطٌَُايُطاص, بٌَ ن /3  واَس

 .خؤػٌُْ ناٌُْيا َان ُسٖاويؼتَيا د خؤػٌُْ بىوٌُْْ ُي تًَوُسايَ ُوات ْذسوطتُت ََاْاو سووٍُي

 سووٍُتاى ي ُدؤخًَو ن ُي ُ:" بشيتًًَنشدوو َدؤس ُّب يتْذسوطُت ٍُدًٗاٌْ ثًَٓاط ْذسوطيتُت سيَهدشاوٍ
 ُي ًًُْ ؾُبىوٌْ ي تٌُث ْٗاُتُب سُيا دسوطت بًَت و ٖ واوُت َوُتًًُيآلُو نؤَ سوٌَْد صٍ,َٓاو يٌ,ُطتُد
 يذاُنُريٓط ٍَُطُي ْطُدؤخًَهٌ ٖاوط ُي سَوُبىوْ ٍَوُي ُبشيتًً ْذسوطيتُت يا .(  4) "واوٍُخؤػٌ يا ْاتُْ
 . ( 4) تريًََد

----------------------------------------------------------- 

 168, اْتؼاسات ؿذاوطًُاٍ مجٗىسٍ اطالٌَ ايشإ 793ٍنىسدٍ فاسطٌ,  ْطٌُسُٖ, ف ُبؤسيٓ ُْباُْٖ راس,ُ. 2ٖ
 145ٍ ُّ, كاثٌ ط2003ًًَ شويًَُٖ ,َسدَسوُث تٌَصاسَو ٍُبٌ,كاثداَْسُنىسدٍ ع ُػُط َطتًَشُٓ ْطٌُسُٖف دئ,ًُْضاَ صٍ.فا1

 291, اْتؼاسات ؿذاوطًُاٍ مجٗىسٍ اطالٌَ ايشإ 793ٍ راس,ُنىسدٍ فاسطٌ, ٖ ْطٌُسُٖ, ف ُبؤسيٓ ُْباُْ. 3ٖ

 169, اْتؼاسات ؿذاوطًُاٍ مجٗىسٍ اطالٌَ ايشإ 793ٍ راس,ُنىسدٍ فاسطٌ, ٖ ْطٌُسُٖ, ف ُبؤسيٓ ُْباُْ. 3ٖ

     http://www.who.int/features/qa/28/ar/index.html دًٗاٌْ ْذسوطيتُ. طاييت سيَهدشاوٍ ت3
 12، ص 1981د. حافظ ابراِيي ذلىود، عمي االوراض العاً، املوصن . 6
 ُْىطني و ض ي بًاتٌَدُٓ ُنىسديذا ض ي ُي ّآلُب َنىسديذا داْاو ٍَنؤيَؤٌَ صاساو ُي يإُيَصاساو ُّٓ ُْطُسُٖدوو ف وُٓ َْذُسكُٖ*
 ُوػ ؾُثًًَ ُّفاسطٌ بًَت و ب تذاَسُِبُٓي ُيُوػ ُّٓ ُثًَُإ واي ًَُُٓ ُبؤي ت,ُْاي ناسُب ُيُوػ ُّا ٓٓاخافتٓذ بًاتٌَدُٓ

 ُتٔ ب}ًَٖٓشيَتَناسدُفشاواٌْ ب ُب ُٕت ٍُفاسطًذا وػ ُي ُن ُيَوُٓ َُُبؤ ٓ مشإُيَطُفاسطٌ بًَت. ب ْذسوطيتُت ٍُنَيًَهذساو
خؤٍ  سُطُبذٖذ, صود ياد ًَطريد: ٓ ناسُ)اطش تٔ ب يَُايني؛ُباطو يٌَ ٖ صا؛ُق ُداْ ُٕت ,يَُاينيُقؤٍَ)يٌَ( ٖ ناسدإ؛ُناسدادٕ: خؤ ي

بىوٕ بؤ  ظُسُٖٖاتٔ؛ ب تًَوُمحَبؤ تىوؾ ص ياسنشدُٕ(. تٔ خىد ساكشب نشدٕ:]نٓايٌص خؤ داْإ؛ خؤ تبًَتَبذا, صوو فًَش د ناسُي
با َٔ  ُبا او ؿشبت نشدّ تٔ ْذاد ن ًَُذإ؛ٌَ ثًا نشدٕ]ٖشك. تٔ دادٕ: ٌَ دإ؛ نؤٍَ دإ؛ نؤٍَ ثًَذإ؛ ٌَ ثسٍُط سدٍَد

 .نُِت ُويَتُبه داُنشد ًٌَ ْ ٍَُطُي ُّقظ َْذُسكُبًايذ: ٖ

ثؤػني؛ ثؤػإ؛  س؛ُبُ. تٔ نشدٕ:]طفتاسٍص نشدٍَْدُوٍَ ْ دإ؛ُخؤ ْ طشتٔ؛ُسَْصدٕ] ادبٌص: ٌَ ثًَلٌ نشدٕ؛و تٔ
 نشدٍ  -فشٖٓط فاسطٌ } {صستُب ُبه ناْتُتًَو]يباطت سا تٓت نٔ:دًػ سنشدٌُْبُي ؛ُيَٓسدُنشدٕ؛ ن سنشدٕ؛خلؤُبُي

َشنض ثدؽ طٓٓذز,  1385خ  كاخ اوٍ, صَظتإ -دًذ اوٍ آ ٌْطشثشطيت َادذ َشدوخ سوسا ُدًذٍ(ب ُداْؼطاه نشدطتإ )ط
 .ُديه ٍُمنىْ ْذئُك َدؤس ُّب {698نتاب َٗشطإ, ٍ
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و  سىَُشؤظ ٓ ػٌُي ناٌُْْذآَُ واوٍُتًًَذا ت ُدؤخًَو ن ُي ُبشيتًً ْذسوطيتُبًًََني ت نشيَتَد َوَيًَش
 ٍُو ريٓط سووَٕو د صَسووٍ ٓاو ُو َشؤظ ي َٕبذ جنآُّ ْطُسيَو و ثًَو و ٖاوط نٌُيَػًَىُب نًإُكاالنًً

 .بًَتُْ ْطٌُالط َوُآليتًًُنؤَ
 :َُٕآُْ ُن ُيُٓاطتًَهٌ ٖ ْذُك ْذسوطيتُت َوُدًٗاًًْ ْذسوطيتُسيَهدشاوٍ ت ٍُسواْطُي

 :يٌُمنىْ ْذسوطيتُ" ت

 ؾُٓاطت ُّب يؼنتُط تٌ,ُيآلُو نؤَ صٍَٓاو سووٌْ,َد يٌ,ُطتُد ناٌُُْْاليُي ُواوناسيًُت يٌُمنىْ نٌُيُثً
 .ُناُْْذسوطتًًُت ُثشؤطشاَ وٓاَاجنًَهٌُختُط

 :سيَينُٓ ْذسوطيتُت

 سووٍُسسووبُطُٓ تُْاُْت ًََٖٓٔد دٌَُب ناًْإُسنُٓ َوَسصُتىاْظتًَهٌ ب ُب ؾُي ناٌُْْذاَُنؤٓ دآُاطت ُّي
 .َوُببٓ نًؽَسَد سيٌُناستًَه

 :ْذََاّ ْاو ْذسوطيتُت

 سووٍُسووب سُطُٓ ّآلُب ًََٖٓٔد دٌَُب ناًْإُسنُٓ َوَسصُتىاْظتًَهٌ ب ُب ؾُي ناٌُْْذاَُنؤٓ دآُاطت ُّي
 .خؤػًٌَُْلريٍ ْ ُبَٓد وآُ َوُببٓ نٌَسَد سيٌُناستًَه

 :بًٓشاوُْ خؤػٌُْ

 واُثؼهًٓين ثضيؼهٌ بؤ بهشيَت, ٓ سُطُٓ ّآلُب ,ًًُْ َثًَى خؤػٌُدياسٍ ْ نٌُيًُٖض ًْؼاْ خؤؾُْ داَُُي
 .ُٓاطت تشطًذاستشئَُ ؾَُُٓ ,ُيُٖ نٌُخؤػًًُْ ُن ويَتُنَسدَد

 بًٓشاو: خؤػٌُْ

 .ناتَثٌَ د طيتُو ٖ ناتَد خؤػٌُدياسٍ ْ يٌُطًُْؼاْ طتَدُي آلطها خؤؾُْ داَُُي

 :آلُطًاْ ٓاطيت

 بؤ دؤخٌ ٓاطايٌ. َوُسِيَٓشيَتُبط ٓاطإ ًًًُْٓذٍ  ُٓاطتًَو ن ُطاتَتاى د ْذسوطيتُباسٍ ت داَُُي

 :َشدٕ

 (1) ريإ نؤتايٌ ثٌَ ديَت داَيًَش

سيَهدشاوٍ  ٍُفُيظُف ُي ُسيًُْتُط َهًَهٌُك َشِؤداُي ْذسوطيتُثاساطتين ت ُثًًَىاي سصوقٌَُىْظف َ دنتؤس
 ُصؤسيٓ ُن ُيُٖؤناساْ وُٓنشدٌْ  ُّساُٖف ًٍََٖٓذ تٌَسُِبٓ تًٌُٓؼهايًً َوُيُطؤْط ُّدًٗاًْذا, ي ْذسوطيتُت

  (3)  ًًُْ نإُخؤػداُْنشدٌْ ْ ُّساُٖفُٓوَْذَ بجاسيَضٕ  ُْذسوطتًًُت وُٓ تاتىاْاداس بهات 
 
1.http://faculty.ksu.edu.sa/sport4health/new 
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 ُّطًًَ تٌُباب

 ُكًً ْذسوطيتُت ٌَُطًظت

 
 صطاوَدُٓو نؤٍ  ُي ُ"بشيتًً ْاطًًََٓتَد َدؤس ُّب ْذسوطيتُت ٌَُدًٗاٌْ طًظت ْذسوطيتُت سيَهدشاوٍ

ثًَىيظيت  ؾُطًظتُ ُّ. ُْٓذسوطتًًُٓاَاجنًإ باػرتنشدٌْ ت َوُتَسُِبُٓي ُن ٍُسكاواُْط وَصساوُداَ
. ُناُْطؼتًً ُسيَُٓايٌ و ٓاساطت ْذٍ,َيىُٖاتىكؤو ث ناٌَْصاًْاسٍ, باسبؤيٌ, ٖؤناس ,َثاس ْذ,ُناسَُب

 وُساَْسوُدادث ْشخٌُب ُدابني بهات ن سٍاتطىصُخضَكُسدَيُى  ُْذسوطتًًُت ُطًظتُ وُٓ سُطُي ُثًَىيظتًؼ
 ىُتُي فتاسَس ُػايظت نٌُيَػًَىُبذات ب وٍَُناتًؼذا ٖ َإُُٖو ي َوَُْبذ نإُثًَذاويظتًً ٌَآلَطىجناو و

(1)بهات"  يَهًذاُخ
 

ناسطًَشٍِ,  ْيَهدظنت, باسبؤنشدٕس نإ,َسكاوُ" نؤٍ طُي ُبشيتًً ْذسوطيتُت ٌَُطًظت َوُيؼ"سُسؤمي"الٍُب
    . (3) تًًإ."آلبؤ طؼت ٖاو ُٕنَد نإُْذسوطتًًُت ُتطىصاسيًُضَخ  ياْذٌُْط ْتًٌَسُط َىويإُُٖب ُن

بؤ دسوطت نشدٌْ  صساْذُداَ ٍَثشؤر يًَوُدًٗاٌْ ط ْذسوطيتُسيَهدشاوٍ ت )*(َوُتاػملآُ ٍَنؤْطش دواٍُي
 َوُٓابىوسيً ثًَذاٌَْسُث سُطُي سجنٌُط ٍَوُكشِنشدْ ؾَُُب ثًَذاْذاَسُو ث ْذسوطيتًَُْىإ ت ُي ىُيُيَُساي
 ُّٓ ؾُثًًَ ُّب ,َوُطشيَتَد تًؽُيآلُنؤَ وٓابىوسٍ  ثًَذاٌَْسُث ُفشاواْرت ن نٌُيَبؤ كىاسكًَى سخاْذُسكَو

 َسكاوُطؼت ط ُي ُبشيتًً ويؽُسوو ٓ ُخظت ْذسوطيتُطًظتٌُ ت نشدٌُْْىيٌَ بؤ ثًَٓاط نٌُويَٓاي َسيَهدشاو
 ُن ًََٖٓٔد ُّسُٖب ُْذسوطتًًاُْت ُػىيَٓ ْسٍَ ْدٕػذاسيهشُب وُٓ ُن نإُيًََشؤيٌ, داسايٌ, َادٍ و سيَهدشاو

 ناٌُْْذسوطتًًُت ُتطىصاسيًُخضَ ٍُسيَطُي تٌُثاساطتًًٓ ْْذسوطيتُباػهشدٌْ ت ٓاَاجنًإ ُّنُي ٍُثًُب
 . (0) َوَسََاوُدْ تاى
 
1.http://www.who.int/features/qa/28/ar/index.html     
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سيَهدشاوّ تُْذسوطيت دًٗاٌْ طُباسَت بُ كاوديَشّ تُْذسوطيت بُسايٌ طايٌَ  )*( نؤْطشَّ ًَْىدَويَُتٌ
  (Health for All  )تُْذسوطيت بؤ َُٖىوإ ْ ٓاَاجنُنُػٌيُ ػاسّ ُٓملاتاّ ناصاخظتإ بُطرتا 1238

 بىو.
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 ُخظتُاْبؤ طًظتِ  َوُػُثًَٓاطاْ وُي ْنشاوٕ ْذسوطيتُبؤ طًظتٌُ ت ُن َوَسُط ناٌُْثًَٓاط ٍُطؤْط ُي
سيَهدشاو و  خؤ,ُسبُط ٍَصساوُداَ وُنُي يًََوُنؤَ ُي ُبشيتًً ْذسوطيتُبًًََني طًظتٌُ ت نشيَتَسوو, د

 ؾُطرتاتًزيَهٌ ٖاوب ّآلُب ,ناًْاْذاُسنُٓ ْثشؤطشاّ سِاْذٌُْساث ُدًايًإ ي سباسٍُط ُن َوُنُيُب ْذيذاسَيىُث
 ؾُثًَؼه ٍُسيَطُي ُيَطايُنؤَ ْذسوطيتُت ْنإُانت ْذسوطيتُباػهشدٌْ ٓاطيت ت ويؽُٓ ,َوُناتَنؤيإ د

هشدٌْ دابًٓ َوُػَيًَش وُطىصاسيًاُْخضَ وُثاساطتين ٓ وَوُثضيؼهًً ْْذسوطيتُت تطىصاسٍُنشدٌْ خضَ
 .ُيَطُنؤَ وبؤ تاى  ْذسوطيتُٓاطايؼٌ ت

 َصساوُداَ ُن ُدايُْذسوطتًًُت ُتطىصاسيًُخضَ وُي ْذسوطيتُبًًَنَي طشْطٌ طًظتٌُ ت نشيَتَد َوَيًَش
طؼت  ُن طشَٕد سكاوُبُي واوُت سيَهٌَوُبىوْ ىََشؤظ و ُْٕنَد ُّساُٖف ٍُيَطُنؤَ ْ بؤ تاى نإُْذسوطتًًُت

 سُْٖ ناسيًَهذإ ُي واَّسدُب ٍُنُتًًُيآلَُنؤ ْسووٌَْد ,بايؤيؤرٍ,ٓاوَصّ ُطًَتًًُن ناٌَْسُثًَهًَٗٓ ُتىمخ
 ُبؤي سُ. ٍُٖديه ناٌُْتىمخ سُط ُناتَ, ٖاونات ناسدببًَت ُتىمخاْ ُّي نًَوُدووكاسٍ ي ىُػًَىيًُث

 تٌُيآلُو نؤَ سوٌَْثًَذاويظتًٌ د ُن سِواًَْتَد خؤؾُْ َُشؤظًَو ي ىَو تٌُيآلُثضيؼهًٌ نؤَ تطىاصسٍُخضَ
  . (1) تًَش بهات ٍُثًَذاويظتًًاْ وُٓ ُثًَىيظت سبطشيَتَثضيؼهٌ و سٍُطَكاس ُطىد ي ؾَوُبؤ ٓ ,ُيُٖ
 سيًٌََُُٗٓسُٖطشوػيت ب سُط ُناتَو ناسد بًَتَدووكاسٍ تاى د ُن ُ"طشفتًَهٌ َشؤيً ػٌخؤُْ ٍَوُسُٓبُي

 ُن ديبًًََٗٓتُب َاٍَُن واوُت ْذسوطتًٌُطًظتًَُهٌ ت ٍَوُب َْذُثاب تٌُيآلُطًظتٌُ نؤَ ُسبؤيُٖ ,ُيَطُنؤَ
  (3)."واويإُت ٍَوُكاى بىوْ ٖؤٍ ُببًَت ُن اتبه سيإُدؤسيَو كاسط ُبجاسيَضيَت و ب نإُتان ْذسوطيتُتًًَذا ت

َشؤظ, طٓىوسداْإ بؤ  ْذسوطيتُ:" باػهشدٌْ تُبشيتني ي ْذسوطيتُطًظتٌُ ت نآٌُْاَاجن ُثًًَ ُّب
داًْؼتىإ و  ناٌُْثًَذاويظتًً ٍَوَُذاْآلَو ذسوطتًذا,ُْت تطىصاسٍُخضَ ػهشدٌُْثًَؼه ُي سٍَسوُْادادث

  . (0) ذاداسايً ػذاسيٌُب ُي سٍَسوُدابني نشدٌْ دادث
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 َّكىاس تٌُباب

 نإُْذسوطتًًُت ُطًظتُ ناٌَْدؤس

 

 ُخؤػداْاُْْ ُُّٓن ٖات,َثًَهذ نإُخؤػداُْْ ُي ْٗاُت ْذسوطيتُطًظتٌُ ت ؾَْؤصد ٍَدُط تاُٖ 
  .  (1) بىوُٕٖ ناْذاَػاسُي ْٗاُبًُاسطتإ و ت ووتشاَإ دثًًَ سِاطتَْاو تٌآلُسؤرٖ تاٌْآلوُي
 نإُتُويََٓابىوسٍ د ْطًظتٌُ طًاطٌ ٍَطىيَش ُب وَدًاواص نإُتُويََد ْذسوطيتُطًظتٌُ ت سكٌُطُٓ
 ,طؤسِيَتَد ُديه تًَهٌُويََبؤ د َوُتًَهُويََد ُتًإ يآلٖاو ْذسوطتًٌُطًظتٌُ كاوديَشٍ ت"طؤسِيَتَد
 ػًَهٌُب ُطًظتُ ُّٓ ت,ُتايب ستٌُن ْذيَهًؼًإُٖ ُي وُصايَ سيذاُطُطؼيت, ب ُسهىٌَ, وات تٌسُن ْذيَهًإُٖ

  (3) ."ًًََٖٓتَتًَو ثًَو دآلو َىوُٖ ٍُبىدد ُطشْط ي
دوو  ُيُٓهب ْذسوطيتُطًظتٌُ ت نإ,ُتُويََطًظتٌُ ٓابىوسٍ د َاٍُبٓ سُطُي تىاْنيَد طؼيتُب ّآلُب

 :َوَدؤس

 :داسٍَُايسُط ْذسوطيتُت طًظتٌُ

طًظتٌُ  ُي ُبىوٌْ دًاواصيً داسيذا,ُسَايًَُْى طًظتٌُ ط ُي تٌُدًاواصٍ كًٓاي ناٌُْجناََسَدُي نًَوُي
" ْذسوطيتُت دًاواصٍُب َوُنشيَتَد طتَيىُث َشيهآُ ُي ُدًاواصيً  ُّٓ ُبؤ منىْ ْذسوطتًذاُكاوديَشٍ ت

ٓابىوسٍ و  ُطشوث ًَْىإُي ,ُيُٖ ناْذاُتان ًٌْذسوطتُٓاطيت طؼيت ت ُي ٍُيَوسُط ُدًاواصيً وُٓ دؤسيَوُب
ْضَذإ,  دؤخًَهٌُي ُن ٍُتًًاُْيآلُٓابىوسٍ ونؤَ ُطشوث وُٓ ُ, بؤمنىْ ُيُٖ ناًْؼذاَدًاواص ُتًًُيآلُنؤَ

 ُخؤػًًُصؤسٍ ْ نٌُيَو سيَز ويَتُنَد طتَد َرتيإُن ْذسوطيتُت تًَهٌُطؼيت خضَ نٌُيَػًَىُب
   (0) خىئَ فؼاسٍَسصُو ب وٍُيَُق ,َنشُػ ىَو َوآلتًاب ناًْؼًإُُْدسيَزخاي

 ؾَُُٓ ديٗاتينُب آلُّب بًَتُباػٌ ٖ نٌُْذسوطتًًُت ُن ُيَُايف ٖ داسيذاُسَايُط طًظتٌُُتاى ي سكٌُطُٓ
ناتٌ  ُن ٍُيُخؤػداُْْ وُ/ َّٓبىوٕ. دوو دٌَُو ًْؼت سإَ/ باسٍ طىصُّنُ" يَوُتَطرتاوُب َوُسدَُ دووُب
 .نشيَتَيٌَ د سٍُطَكاس وتينُن خؤؾُْ
 ___________________________________________________ 
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 ٍُنُو دؤسٍ خؤسان ٍُنُبىوْ دٌَُػىيين ًْؼت واُت ٓبًَ داسإُسَايُط كًينُب سُط ُطُن وُٓ سُطُخؤ ٓ
  (1)بىوًْذا. ػظاغُوي ْذسوطيتُثاساطتين ت ُي طًَشَِٕد َوسُسؤيًََهٌ ط

 ْذسوطيتُ, سيَهدشاوٍ تآلنا ُبًَتَد ْذسوطيتُت داسيذاُسَايُط ْذسوطيتُطًظتٌُ ت ُي يَهىُب َُُٓ سُٖ ىُْ
طٓذوقٌ  ٍَُطُي ُٓابىوسٍ ن ٍُيُيهُٖ ٍَوُبًٓاتٓاْ ناٌُْتًُاطط:"يًََتَددا (2008)ساثؤستٌ طايٌَ ُدًٗاٌْ ي

ٖؤٍ داسَِاٌْ طًظتٌُ  ُتُبىوْ ساطيتُب نشيَت,َد َوَباسُي طفتىطؤيإ تًذاُويََدساو و باْهٌ ًَْىد تًٌُويًَََْىد
ثًَهٌ ْوْاسِيَ نشدٌْآلناُ. "بَطؼيت صياتش بىو ْتُتايب ستٌُن تطىصاسًٍَُْىإ خضَ يًَينُطؼيت. ن ْذسوطيتُت

 تطىصاسٍُخضَ نات,َد وُدًاناسٍ ثت ؾَُُْاناساو تًَلىوٍ صؤس بًَت. ٓ َواٍ يًَهشدوو ْذسوطيتُطًظتٌُ ت
   (3)  ."ًًََٖٓتَد ُّسُٖب تشطًذاسَُ تُْاُْو ت شاخخ
 ؾَُُٓ ,َدًاواص ْطؤسِيَتَد ُتًَهٌ ديهآلبؤ و َوُتًَهآلو ُي ْذسوطيتُثًًَذا طًظتٌُ ت َإَثًَؼرت ٓاَار ىَو

نُيُ  ويَتُنَسدَد داَوَخىاس ًًٍََُٖهاسيًدوو  ُّي ىَو ُواي سُٖ داسٍُسَايُط وتىوٍُتاٌْ ثًَؼهآلبؤ و
    (0) .ٓاَاسيَهِ بُساوسدناسيًُوَ وَسطرياوَ 

 

 ْذسوطتًذاُكاوديَشٍ ت ُطؼيت ي ستٌُن ػذاسيهشدٌُْب ٍَسيَز
 
 ْذسوطتًذاُطًظتٌُ ت ُسهىٌَ( ي ُطؼيت )وات ستٌُن ػذاسيهشدٌُْب ٍَسيَز ويَتُنَسدَد داًًََُٖهاسيً ُّي
اوديَشٍ ك ُتاى ي سدٌُخ ُن داتًَْؼامنإ د َّناتًَهذا ًًََٖهاسيٌ دوو ُي ََرتُن ُديه ٍُتاْآلو وُي َشيهآُُي
 .ُديه ناٌُْتآلوُي َسصتشُب َشيهآُ ُتىاْاٍ نشِيين تاى ي ٍَطىيَشُب ْذسوطتًذاوُت
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 دؤالسُب ٍُنُتىاْاٍ نشِيٓ ٍَطىيَشُتاى ب ْذسوطيتُكاوديَشيٌ ت سدًٌُخ

 
 طؤطًايًظيت ْذسوطيتُت طًظتٌُ

 تاٌْآلوُي ٖاَسوُو ٖ ُٕنَٓابىوسٍ طؤطًايًظيت د ُي وٍَيشُِث ٍُنُطًاطًً ُطًظتُ ُن ٍُتاْآلو وُي
 وَوُتُويََد ناٌُْتُطًاط ًٍََْى كىاسكًَى ُويَتُنَد ْذسوطيتُطًظتٌُ كاوديَشٍ ت داُْذْافًُطهُٓ

خؤسِايٌ بىٌْ  سيتاًْاُب سويزوُطىيذ, ْ ُ"ي نشيَتَدابني د خؤسِايٌُب ْذسوطيتُت ناٌُْتًًَسُِبٓ ُتطىصاسيًُخضَ
 تًؽُويََد بًَت,َد َوُتُسهىَ ُٕاليُي دًٗضاتُدابني نشدٌْ ٓاًََشو ت ,َسَُظؤط نإُتًًَسُِبٓ ُتطىصاسيًُخضَ

  . (1)"طتؤُٓ ُطشَْد داَُىك ٍَػًَىُي نإُثضيؼه قٌُٖ نإُخؤدًًَ ًَٓذاس يا
بريٍ  ُي ٍُنُْذسوطتًًُت ُ"طًظتُ ّآلُب ,ُداسيًُسَايُتًَهٌ طآلو َْذُسكُٖ سيتاًْاُبُب تَباسُط
ثًَىيظتًٌ قاصاْر  ُي ,َوُداسيًُسَايُط سٍَِباو ٍُواُْثًَلُب ُ(, كىْهاشتثٍاء)َويَزآلُٖ داسيذاُسَايُط

 ُثًَىطًتًإ ب ُن خؤؾُْ ُب بذسيَت ُثضيؼهٌ ثًَىيظت سٍُطَكاس طاٌْ,ناسيَهٌ باصس سُٖ ُي َوُنؤنشدْ
  .(3)يإ ْا"  َٕبذ ٍُنَثاس تىأَْد ٍَوُي سَدُب ُسَاَْد سوُطَكاس

 
  بٌَسُيؤَؤْذٍ ع. وارتني بوالر،كيف تعىن األٌظىة الصّحية عرب العامل؟ 1
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نؤسياٍ  ُي ْذسوطيتُطًظتٌُ ت ,ُخؤسِايًُب ْذسوطيتُت تطىصاسٍُتٌ نىباو نؤسياٍ بانىسيؽ خضَآلو سدووُٖ ُي
 طتًٓؼاْهشدٌَْد سنشدٕ,ُطَكاس ناٌُْسدًًُطؼت خ ُن (ْذسوطيتُطًظتٌُ ًًًًٌَ ت) وتشيَتَبانىس ثًٌَ د

طًظتٌُ ثضيؼهًٌ  ُي وٍَيشُِبانىسثنؤسياٍ  ُخؤسِايني. ي ُخؤػداُْْ ُي وتُٔو ن سيٌُسطُػتُْ خؤػٌ,ُْ
 .   (1) ُنُْذسوطتًًُت ُطًظتُ َاٍُبٓ ُناتَد ثاساطنتخؤ ُن نشيَتَد ) الطب الوقائي(خؤثاسيَضٍ

 َوُْذسوطتًًُطًظتٌُ تُٖضسٍ طًاطٌ ب وُفُيظُف ْذٍَيىُث ٍَباسُي داَوُيًَهؤيًَٓ دووُي "ْاظاسؤ ظًظًٓيت"
طؤطًاٍَ دميىنشات  ُب ٍُتاْآلو وُي ْذسوطيتٍُ  طتاتؤٍ ت( output )ناٌُْسٖاويؼتَد ُن داتَدَوُب َٓاَار

 ٍَٓاَار "ْاظاسؤ" ُن ؾُو ًْؼاْاُْي ضّ,تاٌْ طًظتٌُ يًربايًَآلو ُي ُيُٖ سصتشٍُب نٌُنىايًَتًً ْاطشئََد
 داٖات و طاَإ و ٍُساَْسوُدادث ػهشدٌُْداب نإ,ُتطىصاسيًُبؤ ٖاوناسٍ و خضَ سدهشدُٕخ ٍَسيَز داتَثًَذ

(3) بؤ ثؼتًىاٌْ خًَضإ و تاى ُناُْثًَىيظت ُتطىاصسيًُخضَ سنشدٌُْبُتطَد
 

 نىسدطتاْذا ـ  عًَشام ُي ْذسوطيتُت طًظتٌُ

عًَشاقًؽ ْابًَت  طتىسٍٍَ د( 151و  133) ناٌَْثًٌَ َاد ُعًَشام و ب ُي ُػًَهُنىسدطتإ ب ٍُثًًَ وُب
طًظتٌُ ٓابىوسٍ   ُفًذسايًَذا ْانؤى بًَت بؤي تٌُسهىَ طتىسٍَد ٍَُطُي نإُسيَُُٖ طتىسٍَياطانإ و د

 .ُفًذسايًَذا ًًْ تٌُسهىَ ْذسوطيتُطًظتٌُ ت ٍَُطُي تًٌَسُِبٓ نٌُدًاواصيً سيَُِٖ ْذسوطيتُو ت طؼيتُب

 طتىوسٍَد (34و 34, 35, 30) ناٌََْادُي ؾَُُٓ ,ُداسيًُسَايُٓابىوسٍ عًَشام طًظتًَُهٌ ط طًظتٌُ
 تًؼذاُيآلُرياٌْ نؤَ ُي ؾَوُيُدط ,َٖاتىو سيَُذاُٖ طتىسٍَد ٍٍَ ثشؤر( 14)ٍَعًَشام و َاد يًٌَُؼُٖ

 . َٓاػهشا دياس

 ٌََدوو ٍُبشِط ُي ىَو َوُطشيَتَد ْذسوطتًؽُت ستٌُن داسٍُسَايُطًظتٌُ ٓابىسٍ ط ٍُْذيَتًًُمتُتايب ُّٓ
يا  ُخؤػداُْْ تىأَْد تذا,ُويََد سػيتُسثُريَش ط ُي نإُطتَو د نإُ"تانيًََتَدُن َدا ٖاتىو (01) ٍََاد
 .  (0 خشيَتَسيَو د ياطاُب ؾَُُٓ  صسيَٓٔ,ُداَ تُتايب سطاصيٌُطَكاس ٍُيا خاْ ْذوطيتُت ٍُبٓه

( دا بشِياس تُتايب ٍُخؤػداُْْ صساْذٌُْ)داَُب تٍُ تايب(1285)ٍ طايٌَ (34) َياطاٍ رَاس ُي ٖاَسوُٖ
 صساْذٌُْنؤَجاًْاٍ طٓىسداس بؤ داَ صساْذٌُْداَ ٍُسيَطُي ْذسوطيتُت تطىصاسٍُخضَ ٍَوُفشاوإ نشدْ سُطُي
 . (5) َدساو تُتايب ٍُخؤػداُْْ

1.http://www.naenara.com.kp/ar/index.php  نؤسيا سٌَُطاييت ف 

 Navarro, V., & Shi, L. (2002). The political context of socialأ ب  .ويهجًذيا3

inequalities and health. In V. Navarro (Ed.), The Political Economy of 

 Social Inequalities: Consequences for Health and Quality of Life (pp. 403-

418). Amityville, NY: Baywood 
 عًَشام. يًٌَُؼُٖ طتىوسٍَ. د0
، بغداد، د. جابر وٍّا احلصيٍاوي اجملىوعة اللاومة لمتشريعات الصحية ،وركس الطباعة و الٍشر العمىي.5

 211العراق،الطبعة االولي، ص 



 

 

27 

 ٖاَسوُعًَشام و ٖ طتىسٍَد ُ( يُّنُي ٍُ)بشِط(01)(و  َّو دوو ُّنُي ٍُ)بشِط (03)ب( و  32) ناٌََْاد
تًإ. آلٖاو ْذسوطيتُت طتؤطشتينُُٓدابني نشدٕ و ي ُتَداو ْتًًإَطش سيَُِٖ طتىسٍَد ٍٍَ ثشؤر (35)ٍََاد

 َعًَشاقذا ٖاتىو يًٌَُؼُٖ تىسٍطَد (03) ٍََادُي ُبؤ منىْ

بؤ تاى و  سإُرياًَْهٌ ٓاصادو ناَ ناٌُْتًًَسُِبٓ ُو ثاي ْذسوطيتُو ت تٌُيآلُنؤَ ٍُبًُ تُويََد ـ :ُّنُي{
بؤ دابني  باسيإُبىوٌْ ي دٌَُداٖاتٌ طىجناوو ػىيَين ًْؼت نات,َدابني د -َٓاٍَ و رٕ تُتايبُب –خًَضإ 

 .ناتَد

 وتُٔنهُياث وتُٔخؤػهُثرييٌ يا ْ ناتٌُي نإُبؤ عًَشاقًً ْذسوطيتُوت تٌُيآلُنؤَ ًٍُُب تُويََد ـ  :َّدوو
تشغ  صاٌْ,ُْ ُبؤ ثاساطتًٓإ ي ناتَناسيؽ د نات,َيا بًَهاسيٌ دابني د وتُٔتًىنُبىوٕ, يا ٖ ُالْ وُيا بٌَ خاْ

 ؾَُُثًَذاًْإ, ٓ خُإ وبايبؤ سآًَٖاًْ تُايبثشؤطشاٌَ ت ٍَُطُي ناتَد سُبُطتَخاْىيإ بؤ د راسٍ,ُو ٖ
} خشيَتَسيَو د ياطاُب

(1)
 

 :يًََتَد عًَشام يًٌَُؼُٖ طتىسٍَد (31ّ) ٍََاد ٖاَسوُٖ
 ْذسوطيتُت ُب خُباي تُويََد ْذسوطيت,ُكاوديَشٍ ت ُي ُيُٖ ْذبىوٌََُْٖشَُايف ب ىُعًَشاقًً َىوُٖ ـ :ُّنُي)

 ٍَصساوُداَ وُخؤػداُْْ ٍَوُب طتؤُٓ ُطشيَتَد سنشدُٕطَخؤثاساطنت و كاس ناٌَْٖؤناس دات,َطؼيت د
 .صسيًََٓتُدؤساودؤس داَ ْذسوطيتُت

 تُتايب سيٌُسطُكاسط ٍُيا خاْ ْذسوطيتُت ٍُبٓه ,ُخؤػداُْتىأْ,َْد نإُطتَتاى و د : ـَّدوو
   (3)  خشيَتَسيَو د ياطاُب ؾَُُٓ تذا,ُويََكاوديَشٍ د ريَشُي صسيَٓٔ,ُداَ

 :َعًَشام دا ٖاتىو-نىسدطتإ سيٌَُُٖ ىوسٍطتَد ٍٍَ ثشؤر24 ٍََادُي
 ُبزٍ ن ُسصاُْسبُط ٍَوُبؤ ٓ  بًَتُٖ واوٍُت سآٌَْاطتًَهٌ  طىص ُيُٖ ٍَوَُايف ٓ غُن َىوُ: ُّٖنُي"

 .َوُطشيَتَد ػٌَسُخؤساى و ثؤػاى و خاْىو ب

 :َّدوو
 سُبُي ٍَُسابطا, ب ثضيؼهٌ  سٍُطَو كاس  ػظاغٌُي  كاوديَشٍُب طيتَد  ُيُٖ ٍَوَُايف ٓ غُن َىوُٖ 

 (0) "ناٌُْسدًًُكاوطشتين تىاْاٍ خ
 
 عًَشام يًٌَُؼُٖ طتىوسٍَ. د1

 عًَشام يًٌَُؼُٖ طتىوسٍَ. د3

 21عًَشام , ٍ. –نىسدطتإ  َاٌُْسيُعًَشام. ث-نىسدطتإ سيٌَُُٖ طتىوسٍَد ٍَ. ثشؤر0

 ْذسوطيتُياطاٍ ت وَْاطشاو ْذسوطيتُت تٌَصاسَياطاٍ و ُب ُن(1280 )ٍ طايٌَ( 13) َياطاٍ رَاس ٖاَسوُٖ
و (1986)ٍ طايٌَ (89) َرَاس ناًًًًًٌَُْ ُثضيؼهًً ُو ياطاٍ ْؤسيٓط(1981)ٍ طايٌَ (89 )َطؼتًٌ رَاس

دابني نشدٌْ  ُدؤساودؤس باطًإ ي ٍَػًَىُب( 2005 )ٍ طايٌَ(1) َرَاس سوًٌَْد ْذسوطيتُياطاٍ ت
 . َنشدوو تًإآلاوٖبؤ   ْذسوطيتُو كاوديَشٍ ت ْذسوطيتُت تطىصاسٍُخضَ
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 سيتاٌُْطًظتٌُ ب ُي ْذسوطيتُكاوديَشٍ ت طتؤطشتينُٓ ُي ُب تَباسُط تُويََد ٍُتُطًاط ُّبًًَنَي ٓ نشيَتَد
(National Health Service) طشْطرتيًٓإ: ُن َوُنُدًاواصيً ْذُكُب ّآلُب. كًَتَد 
  :ُّنُي

 ٍُنَنشيَهاسو ًََزوو ْذوُناسَ ُي ُباد تينسطشَسوُطُي سيتاٌُْب ْذسوطيتُباسبؤنشدٌْ)متىيٌ(طًظتٌُ ت
ْاتىاًَْت  تُسهىَ ُبؤي .(3)بىو سيتاٌُْثاستٌ نشيَهاساٌْ ب باتٌُخ ٌَُسُٖب ُن ) 1948 (بؤ طايٌَ َوُسِيَتُطَد
 بهات. ْذسوطتًذاُطًظتٌُ ت ُي يٌُٓاطاٌْ طؤسِاْهاسيٌ سيؼ ُب
كانظاصٍ و باؾ  سُٖ ناتَوا د ؾَُُٓ ,ُوتُْ داٖاتٌ سُطُعًَشاقذا ي ُي ْذسوطيتُطًظتٌُ ت ٍُبىدد ّآلُب

 ُتطىصاسيًُخضَبشٍِ  ٍَوُهشدَُْن ٍُٓاساطتُطؤسِيًَٓو ب سُبهشيَت يا خىد ٖ داُنُطًظتُ ُبىوًَْو ي
 . داُطؤسِاْهاسيًاْ وُي بًَتُْ سيٌُناسيط ْتٌ سؤٍَآلٖاو ْبهشيَت َوُتُسهىَ ُٕاليُي نإُْذسوطتًًُت

  :َّدوو
 ُي ْذسوطيتُت ْذٍُيَبَُ ىَو)يُ بُسيتاًْا  تايٌَسُط ْذسوطيتُكاوديَشٍ ت سٍُتُْط ُثضيؼهٌ َىَاسغ ي

يا  ُخؤػداُْبشِياسٍ ْاسدٌْ بؤ ْ وُو ٓ ًَٓتًبَ)َشادع( دسإُسداْهُو ط خؤؾُعًَشاقذا( ْ ْذسوطيتُطًظتٌُ ت
كاوديَشٍ  سٍُْتُطًَْىإ  ُي ُْذيًَيىُث ٍُيَكُثضيؼهٌ خًَضإ ٓ َُاْاي ُّ. بداتَضيؼهٌ ثظجؤسِ دثالٍ بؤ 

 .   (0)ثضيؼهٌ ثظجؤسِ  تٌُتايب ٍَعًادْ ْذسوطيتُت
 وُٓ َىوُٖ ْيٌُػًهاسٍ تاقًط  ُْخؤؾْثؼهًٓين يا بًٓني يُ طًظتٌُ تُْذسوطيت بُسيتاًْذا ٖاَسوُٖ

 ناًْؼذاُخؤػداُْْ ُي تُْاُْت ,ُخؤسِايًُب نشيَتَد ػٌُثًَؼه داُنَْذُيَبَُ ُي ٍُتطىصاسيًاُْخضَ
 .ُخؤسِايًُ( بَوسُ)بلىوى بًَت يا ط سٍُسطُػتُْ
 ٍُنَو ثضيؼهٌ ثظجؤسِيؽ ناس ثظجؤسِبؤ الٍ ثضيؼهٌ  كًَتَد خؤُسبُط خؤؾُعًَشام) نىسدطتإ( ْ ُي آلُّب
 َُشؤيٌ ي ْظًجٌَقاصاْر دًٌَ ثش ْظًجٌَثش ؾَُُب ْناتَد ٍَُتًَه تذاُتايب ستٌُطؼيت و ن ستٌُن ًَْىإُي

 .َوُطشيَتَثضيؼهًذا د ٍُثًؼ
 
 يصري حصني ،بريطاٌيا اللشف الطيب باجملاُ وكن العىميات اجلراحية الدقيقة أيضًا. 1

http://www.masress.com 
 ٖظح .3
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% نشيَهُّ دَنُويَتُ 33يا  دسيَتَد جنآُّ ُن ٍُسيًاُْسطُػتُْ ْثؼهٓني وُصؤسيَو ي ٍَوُٓ سِاٍَسُط
  .نشيَتَناسٍ ثٌَ د نإُخؤػداُْْ ًَُٓظتا ي ُن( semi private )تذاُتايب ُطًظتٌُ ًُْل ُي طُسػإ, وَى

 ٍََاد ثًٌَُب ناتًًَذاُ. يُخؤػُْ سُطُي ُنشيَه واوٍُت ؾَُُٓ ُن تُتايب ٍُخؤػداُْبؤ ْ ًَْشدسيَتَيا د
 وُٓ َسكىوَدا د(1984) طايٌَُي ُن نإًًًُُٖٓ ُخؤػداُْْ صساْذٌٍُْ داَ(25) ٍَ ياطاٍ رَاس(9)

 ُخؤػداُْْ ُناتذا ي ىُي ُْابًَت ي طشَٕسدَو ًٌُٖ( ٓتُ)تايبٍُخؤػداُْْ ٌْصساْذُداَ تٌَُؤيَ ٍُثضيؼهاْ
 داُنًًًُُٖٓ ُخؤػداُْْ ُي تىأَْد يَهىُب ٕ,ُبهطؼيت)سهىٌَ(دا ناس ستٌُن ٍُخؤػداُْْ وُنًًًُُٖٓ
 ٍَطىيَشُب ْذسوطيتُت تٌَصاسَو ُن َياطايؼذا ٖاتىو َإٍُ ٖ(12) ٍََاد ُ. يبًَتُٖ يإَيادُع
 ْذسوطيتُت ْثضيؼهٌ ٍُثًؼ َٕخاو ُي ًٌُٖٓ ٍُخؤػداُْثًَذاويظيت ْ ٌَْدَُ ٍَياطاٍ سار اٌْنُسهآَُ

 .  (1)ناتَدابني د
 
 
 
 
 
. د. جابر وٍّا احلصيٍاوي اجملىوعة اللاومة لمتشريعات الصحية ،وركس الطباعة و الٍشر العمىي، بغداد، 1

  211العراق،الطبعة االولي، ص 
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 ًًَُّط ػٌُب

 خؤؾُْ َايف

 ُكًً َاف

 ؟ُنًًَ خؤؾُْ

 َايف َشؤظذا سدووًٌَُْْى داسٍِ ط ُي خؤؾُْ َايف

 نىسدطتاْذا سيٌَُُو ٖ ياطاناٌْ عًَشام دطتىسو ُي خؤؾُْ َايف

 خؤؾُْ ناٌُْسنَُاف و ٓ يًظيت
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 خؤؾُْ َايف

 ُّنُي تٌُباب

 ُكًً َاف
َاْاو  سووٍُثاػإ ي ًَْتُيُطَبضاْني كٌ د َوُواًًُْصَاْ سووٍُي َُاف بٓاطًَٓني ثًَىيظت َهٌُك ٍَوُٓ بؤ
 .َوُيُٓنََاف سووٕ د ناٌَْ. دواتشيؽ دؤسئُبه طتًٓؼاٌَْد َوُسِؤنَْاو

نىسديؼذا  ُ. ي(  1)  (ًًُْ َوَُايَ وُٓ سُطُديَت)َافت ب مُٖ ؾ,ثؼو,ُب َاْاٍُب َوُواًًُْسووٍ صَاْ ُي َاف
 .     ًَْتُيُطََاْاٍ َاف د ؾَُُُٓ" نقذاسُّٖ ُقُٖ ػذاسّ,ُب ُػُدووتشيَت "ب

  .(3)  ًَْتُيُطَساطيت(يؽ د وا,َ)سُ)سل( نٍُٖاوواتاناٌْ وػ ُي ُنًَهَُاف ي ٍُوػ بًذاَسُصَاٌْ ع ُي
  ( 0)يفُيظُْ فخالقٌُتا َاْاٍ ٓ ,َوَُاْاٍ ياطايً ُي سُٖ ًَْتُيُطََاْاٍ دؤساودؤس د َوُْاطًؼَصاساو سووٍُي

و  داتَبشِياسٍ يًَذ  طًَوُياطا بؤ ن ُن ُيُيا تىاْايً ُتآلُطَد وَُاف َاْاٍ ) ٓ َهٌُك َوًُفًُيظُف سووٍُي
( 5)  (بًَتَناسيَهٌ دياسيهشاوٍ د جناَذآٌُْ ْذٍُمتُتايب ُنُطُن ؾُتآلُطَد وُٓ ٍَطىيَشُب

 

يا   غُن ُتان ُن طىتشئََد ُتاُْوقًعًًُُٓتًاصو َ وُ) بُن َنشدوو ُثًَٓاط َوُب ناًْإَُاف ْذيَهًؽُٖ
, يإ  نإُخالقًًًُٓتًهٌ و ٓ ُسيَىػىيَٓ ٍَطىيَش ُقاْىٕ, يإ ب  ٍَطىيَش ُب ًٍََُْى نؤَ  ناٌُْتاقُ وُطتَد
   (4)  .(ياْذسيَيتََيإ د ُياُْٖ ُديه ناٌَْدؤساودؤس ُثًٌَ ْؤسَُب

(  Stanford Encyclopedia of Philosophyطتاْفؤسد فًٌُيظُ)ًٓٓظايهًؤثًذياٍ فُي ٖاَسوُٖ
 Rights areسٍَ وػىيَين دياسيهشاو  يًََوُنؤَ دًَهشدٌُْ( دًَبىُاطتشكاقاتٔ)ْ نإُ)َافُن َيؼذا ٖاتىو

entitlements (not) to perform certain actions  }  (4)
 

 
 , اْتؼاسات ؿذاوطًُاٍ مجٗىسٍ اطالٌَ ايشا793ٕنىسدٍ فاسطٌ,  ْطٌُسُٖ, ف ُبؤسيٓ ُْباُْٖ راس,ُ. 1ٖ

 2007ٍ,156 َّػعإ, كاثٌ كىاس ٍُنىسدٍ , كاثداْ – بٌَسُػريئ, ع ْطٌُسُٖف  دئ,ٍَُ ًْضاص. فا3

 3، ال2008.  د. حافظ عمواُ محادي الدليىي، حقوق االٌصاُ، بغداد،0

العربية لمدراشات و الٍشر، داراهلدي لمٍشر والتوزيع، اجلسء  شصةٶووشوعـة الصياشة. د.عبدالوِاب الليالي، امل.5
 553 الثاٌي، ص،

ًٓرباًِٖ طايَشٌ  سطًَشِاٌََْشؤظ, و ناٌَُْافُب تَباسُباطًَو ط ُنىست سوجيٌ,ُْ سٍُْىوط يًََوُنؤَ.4
  17, ال2011 1ض ويًَش,ُساد,ٖ

4 .http://plato.stanford.edu/entries/rights 
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ًُٓتًاصات  ُي نإ,ُويًُعَُٓادٍ و َ ُْذيًَوَسرُب ُيطشوخ  ثؼهٌ تاى يا ُي ُبًًََني َاف بشيتًً نشيَتَد ُوايُن
 ٍُطاُْن وُبؤ ٓ ,ُثؼو و ًُٓتًاصاتاْ وُٓ ُوات يإ,َوُسِاْذُْياخىد ط ُيَطُنؤَ وٍُعَُٓادٍ و َ ٌَُسُٖيا ب

 ُٕ.نَدياسٍ د نإًُٓظتًشكاقات و نإَُاف طتىسيؽَياطانإ و د ,َنشاو وتَيًًَإ ص ُن
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 َّدوو تٌُباب

 ؟ُنًًَ خؤؾُْ

 ْٗاُتُب خؤػٌُ" ُْن ُثاسطؤْض ثًًَىاي تايهؤت (3) باسُب ؾُ, ي( 1)  بًُاس ُوات َوُواًًُْصَاْ سووٍُي خؤؾُْ
    (0) "ُتًؼُيآلُنؤَ نٌُيَدياسد يَهىُب ,ُبايؤيؤرٍ ًًْ نٌُيَدياسد

 الداٌْ تىيَهاسيٌ ُن ُيُدؤخ وُٓ خؤػٌُ:"ْيًََتَد "داعمي االوراض العاًنتًَيب"  ُابشاًِٖ حمُىد يحافظ  دنتؤس
 ُديه نٌُيُوت ُب تًًَذايُ. صيٓذوو سٍَوُبىوْنُ  ويَتُنَسدَد ُداْطُٖاوط و دؤخٍُُ يا فًضيؤيؤرٍ ييا نًًُاو

 ًَْىإُي ْطٌُٖاوط َاٌُْْ ُوات يذاُنُٓطري ْخىٍَُخاْ ًَْىإُي ُْطًًُٖاوط َاٌُْْ جناٌََسَد خؤػٌُْ
   (5) ُنُخؤػًًُٖؤناسٍ ْ ْخؤٍ

ًَْش بًَت يا ٌََ,  ُنَسطشَو ,ُْذسوطتًًُت تطىصاسٍُخضَ سطشيَهٌَو َىوُُْخؤؾ:" ٖ يًََتَد ُديه نٌُيُثًَٓاط
 ُّ.ٓبًَتُٖ ُوَافآُْ سُطُصاًْاسيإ ي ُنُطىصاسيًتُخضَ طشٍَو سوَجناَذُٓ ُي ُنُسيُٖ سُطُي ُثًَىيظتًؼ

(4)." َيًََٗٓذشاوُٖ َوُثضيؼهًً ٍُثًؼ نآٌَْاناس ٖاوُب ُي َُافاْ
 

 عًَشاقٌُي( 1971)طايٌَ  َىاسنشاوٍُٖ تًٌُيآلُنؤَ ٍُبًُ ْنشدٕ ْؼنيُخاْ (151) َياطاٍ رَاس نٌُي ٍََادُي
 ٍُنَُْخاو ٍَوُسيَطشبًَت ي ُن ْذسوطيتُت وتًَٓهٌُنهُث ُي ُ" بشيتًًُن َنشدوو َوُب خؤػًٌُْ ٍُثًَٓاط

 صايٌَاسػ ٖؤٍُب بًَتْ )اصابة العىن(َوَناسٌ ثًَهشاْ ٖؤٍُب ْابًَت ُّٓ ثُنهُوتُٓ بذات و جنآُّ ناٌَْناس
 (4)" نشيَتَد طتًٓؼإَد َوُثضيؼهًؼ

 

 

 

 2007ٍ,677 َّػعإ, كاثٌ كىاس ٍُنىسدٍ , كاثداْ – بٌَسُػريئ, ع ْطٌُسُٖف دئ,ٍُ ًْضاَص. فا1

, اْتؼاسات ؿذاوطًُاٍ مجٗىسٍ اطالٌَ ايشإ 793نىسدٍ فاسطٌ,  ْطٌُسُٖ, ف ُبؤسيٓ ُْباُْٖ راس,ُ. 3ٖ
ٍ880 

 ً الصحي و الٍظاً الطيب يف االشالًد. زِري االعرجي، الٍظا.0

 12، ص 1981د. حافظ ابراِيي ذلىود، عمي االوراض العاً، املوصن .5

 . دكتور/ وائن حصٍني/ قصي جراحة القمب و الصدر ـ كمية الطب ـ جاوعة اإلشلٍدرية4

http://www.waelhassanein.com 
4.http://www.iraq-ild.org 
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يا  ناٌُْيًُطتُدُٓسنُ  ُتًَهلىوًَْو ي ُن ُطًَهُ: نئُبه َدؤس ُّب خؤؾُْ ٍُثًَٓاط نشيَتَد َوَيًَش
 وُو ب داتَسوود نًاْذاُيُداْ ْذُيا ك َىويإُيا ٖ ناٌُْتًًُيآلُيا نؤَ ناٌُْسووًًَْيا د ٓاوَصيًُناٌْ

    .بًَتَد َىويإُيا ٖ سُطَكاس سطشتينَهًٌ يا وثؼهٓني يا كاوديَشٍ ثضيؼ ُثًَىيظتًٌ ب َوُػُٖؤي

 دًاتٌَُشؤظ" ي تٌُساََُشؤظ" و " ن ناٌُْطشتين " َاف سكاوُبُي ُتاٌْ سؤرٓاوا بآلو ْذيَوُُٖي َشِؤداُي
 سٍُناسبُ"ب ٍَوارُطتَد ُْذسوطتًذايُت نٌُكاوديَشيً ريَشُي ٍُطُن وُبؤ ٓ خؤؾُْ ٍَوارُطتَد ناسًَٖٓاٌُْب
 Consumer health  ْذسوطيتُت تطىصاسٍُخضَ سٍُناسبُ" يا "بConsumer health ْذسوطيتُت

service"ًَٖٓشيَتَد ناسُب . 
   (.inpatientsخُويَٓشاو) خؤػٌُو ْ(Outpatient) نٌَسَد خؤػٌُْ َدوو دؤس خؤػًؽُْ
 ْذسوطيتُت ذٍُْيَبُيا َ ,ُْؤسيٓط سداٌُْط يَهىُب ويَت,ُْاخ ُخؤػداُْْ ُي ُن ُيُطُن وُٓ نٌَسَد خؤػٌُْ

نشدٌْ  طتًٓؼإَبؤ د ُٓاًََشٍ ثضيؼهٌ تًَذاي ُن ناتَد ْذسوطيتُت نٌُيَصساوُيا داَ ىُيُخؤػداُْيا ْ
تؤَاس  ُخؤػداُْْ ُداخٌ بىوٌْ ي ُن ُيُطُن وُٓ خُويَٓشاو خؤػٌُْ ّآلُ. بسنشدٌُْطَو كاس خؤػٌُْ
  (1) " .َوًًَََُٓتَدياسيهشاو تًايذا د نٌُيَيا َاو ويَوُو ػ نشيَتَد

 

 
 
 
1 .http://ar.wikipedia.org/wiki 
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 ُّطًًَ تٌُباب

 َايف َشؤظذا سدووًٌَُْْى داسٍِ ط ُي خؤؾُْ َايف

 

 َدؤساودؤس ٓاَار ٍَػًَىُساصٍ "ٓاناسٍ ثضيؼو"دا ب نشٍُبىبُٓ ٍُنُو نتًَب بؤنشاتُٓ ٍُنَطىيَٓذ ُي
طىيَٓذبًَت بؤ "تٌُساَُو ثاساطتين ن خؤؾُثاساطتين ًَْٗين ْ تُتايبُب ,َاوسثضيؼهٌ د يٌُٓاناسٍ ثًؼُب
رْإ  ُفًٌََ ي ًَْت,ُيُثٌَ بط سيإَسَص ُن ُّخب ىٍَثؼت ط سػتًَهًؽُٕ و ٖآلَا ُبلُ نإُخؤػُْ ْذٍَوَسرُب

 يَهٌُخ ُيا ي بًَِٓػتًَهًؽ د سُٖ س,ُط َُُنُْ طتذسيَزيًإَو د ُّنُْ ,ُيا ثًاوإ ,ٓاصادبٔ يا نؤيً
" ٓاناسٍ ُساصيؽ ي ٍشنُبىبُٓ ٖاَسوُٖ(  1)" دسنًَِٓ يإُْ ,َوًَُْٗين مبًَٓٓ ُات بو ثًَىيظت به ياْبًظتَِد

 يَهٌ,ُخ ٍَُطُبًَت ي يٌَصُب َٕثضيؼو خاو بًَتَد ُنىسٍِ خؤّ ن ُبضاْ ؾَوُ:" ٓ يًََتَثضيؼهٌ"دا د
 نات,َد تًإُخضَ ٍُواًُْْٗيَن ٓ ُخىامسُْ ,َوُبؼاسيَت ناًْإًًًَُْٗٓ ْبًَت ناًْإَػاسدساوػتُ  سٍَثاسيَض
 ْدايو ْباوى ىَو ناًْؼًإُتُصؤس تايب ُطُنُي ْبًَتُٖ نًإُخؤػًًُْ غُن ْذيَوُٖ ػًَتَد ُكىْه
   (3)  ."َوُبؼاسْ ناًْإ,َُٓايَ

صًََُٓيُى بىوٕ بؤ  بُٖاْ ٓاناسَ ثًؼُيًُناٌْ ثضيؼهٌ ثُسَطُْذْٕ نُيَُنُبىوٌْ بريْسِ دؤساْدؤسَنإ بؤ
طُسدووٌْ  ٌ ُْخؤؾ(. ُٓوَؾ صياتش ياسيذَدَسّ ُّٓ طُآليَُ بىوُْ بىو, ساطُياْذٌْ داسُِّناَْافطُآليَُبىوٌْ )

 ْبًظت ٍََاددبشِطُّ يُنٌَُ  ُينُ دا. 1258ُْتُوَ يُنطشتىوَناُْوَ يُطايٌَ  َايف َشؤظ بىو يُاليُٕ
 :َٖاتىو يُداُداسِْآَُّ ثًَٓذٌ 

 تٌُتايبُب ٍُنَُايَُبٓ ْخؤٍ يٌَٓاطىودْ تٌُالَُط دابًٓهشدٌْ طيتُبَُُب ُيُٖ ٍَوَُايف ٓ غُن سُ. 1ٖ"
 ,َوُناُْثًَىيظت ُتًًُآليُنؤَ ُتُخضَ ْنإُثضيؼهًً ُكاوديَشيً ,َسُخاْىب سط,ُب ْدٌ خىاسدٕ, باسٍُي

يا   رٌَْبًَى قىطتاٌْ,ُْ خؤػٌ,ُْ هاسٍ,بًَ ناتٌُي ُيُٖ ٍَوَُايف ٓ ٖاَسوُ. ٖبًَتُرياٌْ ٖ ُٓاطتًَهٌ باؾ ي
 ْريإ نآٌَْاَشِاص وُطَسُخؤٍ ويظتبًَيت, ن ٍَؤُبًَ ُن داُتاُْسايَ وُٓ واوٍُتُي ْ,ثريًٍََشدٍَبًَى

واتُ َايف َشؤظ يُ  . (0)  رياٌْ دابني بهشيَت." َوُتًًُآليُنؤَ باسٍُي سكىوٕ,َد طتَدُي كىوٌَْسِيَىُب
ُْذسوطيت فشاواْرتَ يُ َايف تُْذسوطيت بىوَ بَُٓايُى بؤ كًَبىوٌْ َافُناٌْ ُْخؤؾ كىْهُ َايف تكاوديَشّ 

  ُْخؤؾْ َُُّٓ دوايٌ بُػًَهُ يُو.
  

 48. العراق، الصموك الطيب و اداب وٍّة الطب، دلمض الٍواب العراقي ، ال 1

 1بيب، تقديي وحتقيق، دكتور عبدالمطيف ذلىد العبد، القاِرة، ولتبة دار الرتاث، طط.ابوبلر الرازي، اخالق ال3
 27، ال1977

 ًٓرباًِٖ طايَشٌ سطًَشِاٌََْشؤظ, و ناٌَُْافُب تَباسُباطًَو ط ُنىست سوجيٌ,ُْ سٍُْىوط ويًََُنؤَ .0
 17, ال2011 1ض ويًَش,ُساد,ٖ
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يًَشَوَ كُْذئ سيَههُوتٓٓاَُْ بُيَطُْاَُّ ًَْى دَويَُتٌ طُباسَت بـُ َافـُناٌْ ْـُخؤؾ طـُسيإ ُٖيَـذا وَى      
 ( 1)ساطُياْذٌْ سيَهششاوّ تُْذسوطيت دًٗاٌْ

ــُّ ُْخؤػــداُْناٌْ ٓــَُشيها  ,  ثُميآْاَــُّ ٓــُوسوثٌ بــؤ ,  (3) 1230يًظــيت َافــُناٌْ ْــُخؤؾ / نؤَُيَ
 ... ٖتذ. (0)َافُناٌْ ُْخؤؾ

 Njoki Ng’ang’a a & Mary, بؤ منىُْ دًٗاٌْ ْذسوطيتُت سيَهدشاوٍ ناٌَْبآلونشاو ْسيَُٓايٌ دطُيُ

Woods Byrne     ُْأولويـات املىارشـة املٍّيـة لمىىر ـات يف البمـداُ       منـاج  حتديـد  )اوّ يـُ وتاسيَهًاْـذا بـ
 سُطـ ُي خـذ ُدنُ يُ طؤظاسّ تايبُت بـُسيَهدشاوّ تُْذسوطـيت دًٗاًْـذا بـآلو نشاوَتـُوَ,        (5)(وٍخفضة الدخن

 خؤؾُْـ  سيضٌَُْتُو طـ  يٌُثًؼـ  خالقٌُٓ ناٌُْنًًَسُط َاُبٓ ُبىوٕ ب ْذُو ثاب خؤؾُْ ناٌُْثاساطتين َاف
بُبآ سَكاونشدٌْ بىًْاديٌ َافُ بُٓسَِتًًُناٌْ َـشؤظ, ْـُخؤؾ ْابًَتـُ طـُْتُسّ طؼـت       ْ ثًَإ وايَُوُُْنَد

   . (5) ُٓو بشِياساُّْ  نُ ثُيىَطنت بُ كاوديَشيًُوَ

 

 
 
 http://www.waelhassanein.com    حقوق المريض   دكتور/ وائل حسنين .1
ــديات   وّـــــــــــ د. . 2 ــة حقـــــــــــوق و حتـــــــــ ــات الطبيـــــــــ ــاعي، االخالقيـــــــــ  شـــــــــــوواُ جبـــــــــ

2010/15.pdf-http://www.ahfonline.net/Presentation 
0. www.healthpolicyproject.com 
5.http://www.who.int/bulletin/volumes/90/1/11-097659/ar 

& http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3260580/ 
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 َّكىاس تٌُباب

 نىسدطتاْذا سيٌَُُياطاناٌْ عًَشام و ٖ و سودطتى ُي خؤؾُْ َايف

 

هشدٌْ يًظت وَوُبؤ نؤنشدْ ُدياسيهشاو ًًْ نٌُيُْاَُيَآلُياطاناٌْ عًَشاقذا)نىسدطتاًْؽ(ط ُي سكٌُطُٓ
دياسيهشاوْٕ داْشاوٕ بَُُؾ خؤبُخؤ  ُْٖذيَو ُٓسنٌ ثًؼُيٌياطاناْذا  ُصؤسيَو ي ُي ّآلُب خؤؾ,ُْ ناٌَُْاف

 طايٌَُي( 107 )َرَاس ملاْذٌٍُْ ياطاٍ ط(89 )ٍََاد ُي ىَو بىوَتُ ثاسيَضَسيَهٌ َافُناٌْ ُْخؤؾ,
 ُن ُديه اٌْطُيا بشيهاس و يا ن يا ثضيؼو سَ" ثاسيَضَٖاتىو داُثًؼ نآًًٌُْثاساطتين ًَْٗ ُب تٍُ تايب(1979)
 دواٍ تُْاُْت َوُو بهاتآلب ُصاًْاسيً وُال, ْابًَت ٓ ُصاٌْ يا صاًْاسيٌ ٖات وداويَهٌوسُب َوُيُنُثًؼ ٖؤٍُب
سووداٌْ تاواًَْو,  ُسيَطشتٔ ي ؤب سُطُيا ٓ تًذإُداواٍ يًَهشا بؤ ػاي سُطُٓ ّآلُب يؼٌ,ُنُسنُبىوٌْ ٓواوُت

       (1)بذات  تٌُػاي سٍُطُي ُثًَىيظت

 (طؼتًذا) قاْىٕ ايـشُ ايعاَُ ْذسوطيتٍُ ياطاٍ ت(91 )َرَاس ٍَ) ب (ٍ َادٍُبشِط ُي ٖاَسوُٖ

 خؤؾُبؤ ْ سٍُسطُػتُ:" ْابًَت ْيًََتَب د -كىاس ٍُسيَهدظنت و طضادإ بشِط ناٌُْسىنُ َّكىاس ْذٍُب
بٌَ ٖؤؾ  سُطُضيهٌ ْٓ طًَهٌُن ْذٍُصاََيا س بىو,ُٖؤػٌ ٖ سُطُٓ بًَتُخؤٍ ْ ْذٍُصاََسُبذسيَت, ب جنآُّ

 سووٍُبًَت يا سوب سُطَُشدٌْ ي ٍُػَسُِٖ خؤػًَوُرياٌْ ْ ُن َوُْاطشيَت ُتُسايَ وُٓ ََُُٓذاٍَ بىو, ٓ ابىو ي
 بٌَُب خؤؾُْ رياٌْ سصطاسنشدٌْ طيتُبَُُب ويَت,ُدوا به ُنُسيًُسطُػتُْ جناَذآٌُْ وناتًَ َوُبًَت تشطٌَُ
   (3) غ نشا.وا با ٍُْذيًُصاََوسُٓ دواداكىوٌُْب

داًْؼتين  ُي( 6 )َرَاس بشِياسٍُب ٌ عًَشامثضيؼهاْ ْذيهاٍُط ٌُْجنىَُٓ ُن يًؽُٓاناسٍ ثًؼ ناٌُْسيُٓايً
 (1984)ٍ طايٌَ (81) ٍَ ياطاٍ رَاس22 ٍََاد ٌَُنُي ٍُبشِط ُب طنتُثؼتب ُب (19/5/1985 )( سؤر8ٍ)
 ًَْىُي ُن ُتُيبتا نٌُيُ:] ثضيؼهًٌ ثًؼيًََتَدثضيؼهٌ  ٍُثًؼ  ناٌُْْذيًُمتُتايبُب تَباسُط ,َسيهشدووَد

  وَُشؤيً تًَهٌُخضَ ٍُنُٓاَاجن ُن ُسيًُٖىْ نٌُيُطََىَاس ُيُثًؼ وُ: ًًُْٓ ٍُويَٓ داُديه ناٌُْثًؼ
يا  ٍُنُٓايًٓ ُي سَدُب خؤػًؽ,ُْ يذاتٌَ,َد ٍُنُخؤػُْ ُن بًَتَد ُيَُتُاْ وُٓ ٍُثضيؼو تًايذا ػايظت

 ؾُثضيؼهٌ ثًَؼه خٌُباي سٍُِوثُبطرييَت و ٓ تٌُساَُن ُسيَض ي ُطًاطٌ, ثًَىيظت سٍَِيا باو ٍُنَرادُْ
 .(0)بهشيَت

 
1.http://www.iraq-ild.org ًُقاعذَ ايتؼشيعات ايعشاق 
املهتبُ   http://www.iraq-lg-law.orgو     769ق17/8/1981, 2845.ايىقآع ايعشاقًُ  ايعذد 3

 ايكاْىًُْ ايعشاقًُ يًشهِ احملًٌ
0.… http://www.ima-iq.com 
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ٌ َاُْسيُث ُي ُٖيُ ىُياطاي َثشؤر ْٗاُو ت ىُياطاي ُبؤتُْ سيَُِٖ ُعًَشام و ض ي ُض ي خؤؾُْ نآًٌَُْظتا َاف تا
 فًًَهع سُطُي خؤؾُْ ناٌُْسنُثاسيَضطاٍ طًًَُاٌْ يًظيت َاف وٓ ناٌُْخؤػداُْْ ُي ّآلُ. بذانىسدطتاْ

 ٍُخؤػداُُْْي ُن وتُسنَد نإ,ُخؤػداُُْْي سيؼذاَتىيَز سِاٌُْناتٌ ط ُ. يَاويَىاطشُٖ ناْذاُقاوػ ديىاسٍُب
 داَسُِالث ُّنُي ُي خؤؾُفايًٌ ْ سُطُي خؤؾُْ ناٌُْسنُطًًَُاٌْ يًظيت َاف و ٓ ُفًَشناسٍ َٓايَبىوٕ ي

 ُي. ُيَُافاْ وُٓ ٌَْخاو ُن ٍَوُي ُخؤػُْ ٍَوُسانًَؼإ و وػًاسنشدْ سْرُبؤ ط ؾَُُٓ ,َْىوطشاو
       ُيُٓ سوو.دَخ  ُفايً وُهشاوٍ ٓنؤثً ٍُويَٓ ثاػهؤناْذا
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 ُّثًَٓذ تٌُباب

 خؤؾُْ ناٌُْسنَُاف و ٓ يًظيت

 

 :ُّنُي

 سوو: ُيُٓخَد َنىسدطتاْذا ٖاتىو َاٌُْسيُياطاٍ ث َثشؤر ُي ُن ٍَدؤس وُب خؤؾُْ ناٌُْيًظيت َاف داَيًَش

 

 ٍَُطُبطىجنًَت ي دؤسيَوُبؤ بهشيَت, ب سٍُئ دؤسٍ ثؼهٓني و كاسطباػرتئ و ْىيَرت ُن ُيَُايف ٖ خؤؾُ. 1ْ
 .َذاَسدُط سٍُطَو صاْظيت ثضيؼهٌ و كاس تٌُويََطتاْذاسدٍ ًَْى د

دسوطت وػًاو ثًَؼىاصٍ و سيَُٓايٌ بهشيَت,  نٌُيَػًَىُب ناْذاُو نًًٓه ُخؤػداُُْْيُن ُيَُايف ٖ خؤؾُ. 2ْ
 بجاسيَضسيَت. طًَيتُْاخ و ن ىُيَػًَىًُاو و دسوطيت بؤ دابني بهشيَت, بػ ٍَوُثًَؼىاصٍ وثؼهٓني و َاْ ٍُدًَط

 ٕ,َُُٓابىوسٍ, ت صٍُطَس تٌ,ُيآلُٖؤناسٍ نؤَ ُب نشيَتاْ نظأْ,ُي ناًْاْذاَُاف  وُيََُاَُي  خؤؾُ. 3ْ
 .بهشيَت ًَْىاْذاُٖؤناسيَهٌ تش دًاناسيًإ ي سُبريوبؤكىٌْ ساًَاسٍ يإ ٖ ب,ُصُٖٓايني يا َ ْط,َس

 ُثضيؼهٌ بؤ بهشيَت. بًَطىيَذاْ سٍُطَيإ نًًٓو كاس  ُخؤػداُْبؤ ْ يؼتينُطُب طتَود َّد ُخؤػُ. َايف 4ْ
 .َوُيًَهؤيًَٓ سثشطٌُب ٌُْْىطشاوٍ الي  سِواٌَْبٌَ كاو ,ُنُخؤػًًُو ٖؤناسٍ قاْىٌْ  بشيٓذاسٍ يإ ْ جنآُّ
 ٓاطاداسبًَت.  ُنَسووداو ُتاوإ ي سٍُطُٓ ٌناتُي َوُيًَهؤيًَٓ  ْذيذاسٍَيىُث ٌُْالي ُثًَىيظت ّآلُب

 ثضيؼهٌ. سٍُطَبىوٌْ كاس واَّسدُيا ب ثًَذإ ُي ُسيَطش ًًْ( 4 )ٍُبشِط ثًَهشاوٍَٓاَار ٍَوُ. ٓاطاداسنشد5ْ

و  سٍَبهشيَت بؤ ثًَؼىاصٍ و ياو طتًٓؼإَد صاَيا بشيٓجًَلًَهٌ ػاس سطتاسيَوُيا ث ْذسوطيتُت ْذيَهٌُ. ناس6َ
 .خؤػذاُْ ٍُدؤطً ُشدٌْ يو ثاػإ تؤَاسن سُطَو كاس خؤػٌُْ وتٌَس ٌدواداكىوُْب

 ُبذسيَت سٍُسطُػتُو ْ سَإَو َانٌ د سَإَد وَكاسُو سيَط خؤػٌُْ ٍَسباسَد ىُطؼت صاًْاسيً بًَتُ. 7ٓ
 .خؤؾُْ

 ٌْناَْذُب ُي ُن ٍُخؤػاُْْ وُبؤ ٓ سػتًاسُسثُيإ ط خؤؾُخىدٍ ْ ُدسيَتُٓ ْٗاُت خؤػٌُ. صاًْاسٍ 8ْ
 ٖاتىوٕ. داُياطاي ُّ(ٍ 3ٓ) ٍََاد (14) ٍُ)آ,ب,د(ٍ بشِط

 ٍَوُداواٍ دادطا يإ بؤ ثًَىيظيت يًَهؤيًَٓ سُطُي نشيَتُٓ ّآلُبجاسيَضسيَت, ب ٍُنُخؤػًًُوْ خؤؾُ. ًَْٗين 9ْ
 .بذسنًَٓشيَت قاْىٌْ

يإ  ٍَوادُخاْخؤٍ بًَت يا  ْذٍُصاََسُب سُطًَُذياناْذا ثًؼإ بذسيَت, َ ُي خؤؾُ. ْانشيَت 10ْ
 بؤنشاو. ٍَ ٓاَار(14 ) ٍُ)آ,ب,ز(ٍ بشِطناٌَْْذُب ناٌُْخؤػُبؤ ْ سػتًاسٍُسثُط

بًَت  دؤسيَوُب ُثًَىيظت ,ُيََاد ٍُّ ٓ(14) ٍُبشِط ثًًٌََُذياناْذا ب ُي خؤؾُثًؼاْذاٌْ ْ ناتٌُ. ي11
 .َوُْاطشيَتُْ ُنُطُن
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يا  طاصَثضيؼهٌ كاس ُي واوُثؤستٌ ثضيؼهًٌ تاس يا ٍُنُخؤػًًُْ ٍُدؤطً ُي ىُيُويَٓ ُيُٖ خؤؾُ. بؤ 12ْ
 .سبطشيَتَو ُخؤػداُْْ

 خؤؾُْ ُخؤيإ ب ناْذا,ُخؤػداُْْ ُثضيؼهٌ ي ػكٌَُ ناتٌُثضيؼهٌ فًَشناسو خىيَٓذناساٌْ ي ُ.ثًَىيظت13
 .ُٕبه ُياطاي ُّٓ (4)ٍَ(ٍ َاد5)ٍُبشِط كاوٍَبٓاطًَٓٔ و س

 ٍُخؤػاُْْ ُّٓ سٍُطَثضيؼو َايف بشِياسٍ دؤسٍ كاس ,شِيذاباسٍ نتىث ُي داَوَخىاس ٍُباسودؤخاْ ُّ.ي14
 تش: ًَْهٌُو الي غُن سُيإ ٖ ٍُنَوادُبؤ خاْ َوُسِاُْط بٌَُب ُيُٖ ٍَوَخىاس

 بًَٗؤؾ -آ

 نؤٍَبري -ب

 غُبٌَ ن -ز

 بًَتُْ ْذٍَوَسرُب ُي ٍُنَسػتًاسُسثُيإ ط َوادُبشِياسٍ خاْ طاٍَ(, ناتًَو 18خىاس) ٌَُُْت خؤػٌُْ-د
 .سُطَإ سيَطش بًَت بؤ كاسي

 غُن سُيا ٖ َوادُخاْ ْذٍُصاََس ُبًَطىيَذاْ خؤػذاُْ سٍُكاسط ُي بًَتُٓ واَّسدُب طاصَ. ثضيؼهٌ كاس15
 .َبؤ نشاو ٍَٓاَار داُيََاد ُّ( ٍ 14ٓ) ٍُبشِط ناٌَْْذُب ُي ٍُخؤػاُْْ وُتش بؤ ٓ ًَْهٌُوالي

 بهشيَت: كاوَس َُاياُْبٓ ُّٓ خؤػذاُبًًٓين ْ ناتٌُي ُثًَىيظت ُن َٖاتىو َذاَكىاس ٍََاد ُي ٖاَسوُٖ

 داُنتىثشِياْ َباس وُي ًْاُت سٍ,ُسطُػتُْ سوُطَكاس سطشتينَبؤ و بىوٌُْقايًٌ ْ ُي ُطتُسبُط خؤؾُ. 1ْ
 .َوُتشطًًَُ ُخاتَرياٌْ د ُن بًَتُْ

 ُن ىُيُيًزْ ُب ُيُثُثضيؼو ثاؾ ساويَزٍ ب داُياطاي ُّ( ٍ 3ٓ)ٍَ(ٍ َاد14) ٍُنت وثشٍِ بشِط باسٍُ. ي2
 .ناتَد سُطَخًَشاٍ واروو نشاو كاس بشِياسيَهٌُبىاسٍ خؤيذا, ب ُي بُْٔ َرتُن غُن طٌَُي

و ناتٌ ثًَىيظتذا  ػىئَُي ,ُيََاد ُّ( ٍ 2ٓ) ٍُثًَهشاوٍ بشِط َٓاَار ٍُيًزْ بًين طاصَثضيؼهٌ كاس سُطُ. 3ٓ
يٌَ ٓاطاداس  ٍُنُثاػإ يًزْ نات,َد سُطَكاس َوٍُ خؤيال دا,ُناتٌ طىجناودا بشِياسٍ ْ ُيإ ي َوُنشايُنؤ ْ

 ثًَىيظيت نشد.  سُطُٓ َوُيَباس وُبشِياسٍ ْىٍَ ي وُنَسُطَدؤسٍ كاس ْطاْذٌُْيَظُبؤ ٖ َوُناتَد

 طاصداَثضيؼهٌ كاس ٍَُطُي سُطُٓ ٍُنُْذسوطتًًُت ُبهات, بؤ نًَؼ ُثضيؼهًَهٌ ديه ُساويَز ب َٓاصاد خؤؾُ.4ْ
 ُب تَباسُط واوُساثؤستٌ ثضيؼهٌ ت ُّنُثضيؼهٌ ي  ُثًَىيظت داَباس ُّطىجناو. ي سيَهٌُطَكاس ُيؼتُٓطُْ
 .َّدوو ؼهٌبؤ ثضي ىُسيَُٓايًً ىَو خؤؾُْ ُبذات ناٌُْدواداكىوُْو ب خؤػٌُْ

 ,َوُبهات تَس  سدًًَؽُثؼهًٓين ط تُْاُْت طتًٓؼاْهشدٕ,َد نٌُيَكاسُسيَط سُُٖن ُيُبؤٍ ٖ خؤؾُ. 5ْ

 ُيَوُتهشدَْس ُّٓ ّآلُب طشيَت,َد طتؤُٓ ُي سُطَدؤسٍ ثؼهٓني و كاس ٍَوُنشدْ تَس اٌَجنُٓ خؤؾُ.6ْ
 بذاتٌَ. سٍُطَثضيؼهٌ خؤٍ كاس بؤكىوٌُْب ُبؤ ثضيؼو ن ُسيَطش ًًْ

 .يَذابًَتُطُي  سيَهٌَياو ُن خؤؾُْ ُي ًًُْ سيَطشَُُٓ ثؼهًَٓت,ُو ٓ بًًَٓتُٓ خؤؾُْ ًْاُتُ.ثضيؼو ب7

 خؤػٌ و ثؼهٓني ُبؤباغ و خىاطٌ ْ خؤؾُْ ُب داتُظت ٓ. ثضيؼو ناتٌ ثًَىي8
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ثضيؼهٌ  ٍُيَُٖ ٍَوُبؤنشدَْسُرٌْ دووطًإ, َايف ق ناٌَُْاف ُب تَباسُط ُديه نٌُيََاد ْذُك ُيُدط َُُٓ
 و ... ٖتذ

 
 :َّدوو

 سوو: ُيُٓخَد َيَىاطشاوُٖ ناْذاُخؤػداُْْ ُي ٍَدؤس وُب خؤؾُْ ناٌُْسنُيًظيت َاف و ٓ داَيًَش

 خؤؾُْ ناٌُْافَ

 َُافًت ن يًََوُنؤَ يَطشٍُتؤ ٖ يت,ُنَد ْذسوطيتُت نٌُيَصساوُداَ سُٖ سداٌُْناتًَو ط ض,سِيَُب تٌآلٖاو
 ناتَٖاوناسميإ د خؤؾُْ ىَو ناْتَُاف ُٓاػٓا بىوْت ب ,ُيًَُُٓ سنٌُثاسيَضطاسٍ نشدٕ يًًَإ ٓ

 خؽُب ْذُصاََػًاوو س نٌُيُتهشدٌْ ريٓطدسوط ْنإُْذسوطتًًُت ُسيًاصتطىُٓاطيت خضَ ٍَوُسصنشدُْبُي
 .تذاَوُكانبىوْ ٍُثشؤطُي

 :خؤؾُْ تٌُساَُ. ثاساطتين ن1

تٌ.. دابني نشدٌْ آلٖاو ىَو ُثًَىيظت َايف تؤي سٍُطَكاس سطشتينَو و ْذسوطيتُكاوديَشٍ ت •
 .ُيًَُُٓ سنٌُثًَىيظت ٓ تطىصاسٍُخضَ

ْ ًٓٓتًُاٍ نًتىسٍ َُُْٕت صوُطَدًاناسٍ س ُي دووسُب ُيًَُُٓ سنٌُتٌ ٓآلتؤٍ ٖاو تهشدٌُْخضَ •
 طًاطٌ. ْطريٍُبريو بؤكىوٕ والي ْيٌَوُتُْ

ثاسيَضطاسٍ  سصُب سيَهٌَثًَى ُب وُيًاُْثًؼ نٌُيَػًَىُب ُيُيًَجشطشاويَيت ًَُٓسوداوٍ نت وثشِدا  ناتٌُي •
 .ئُتٌ بهآلتؤٍ ٖاو رياٌُْي

بًَشِيضٍ  وَبطش َإُنَصساوُداَ طتايفُسيَض ي ُهايبطرييَت, ت تًتُطايُنُسيَض ي َُشؤظ ثًَىيظت ىَو •
 .ُنُقبىٍَ َ غُنُي

 .ئُنَد ًََٓى ٍَُطُي ُيََُاَ نظإُي نٌُيَػًَىُب ًَُُٓ •

 .ئُبه تتُتابتىاْني خضَ ُٖاوناسَإ ب ,ُيُو سؤسٌ تؤ  ٓاَاجنٌ ًَُٓ سوٌَْود يٌُطتُد تٌُالَُط •

بهشيَت,  ستُساَبُب ٌَُسخَُتُن َوُٖؤي وُْابًَت ب وُخؤػُتؤٍ ْ تايٌَسُطؤسِيين ثضيؼو َافًَهٌ ط •
 يإ طضا بذسيًَت.

ناسٍ  ُثؼتًىاًًْ ُّنشدْت ي ؾُبًَب ,ُتًًَسَُِافًَهٌ بٓ خؤؾُتؤٍ ْ ُي يَطاُثؼتًىاٌْ خًَضإ ونؤَ •
ًَُُٓ ًًُْ. 

 صاًْاسٍ: طتًَٗٓاٌَْدُبؤ ب خؤؾُ. َايف 2ْ

 ْذُطىودَ ناسًَٖٓاًْإُبُتابتىاًْت ي نإُطتَسدُب ُسيًتطىصاُخضَ سُطُي بًَتُصاًْاسيت ٖ َُايف خؤت •
 بًت.

 ٍُثشؤط ْتُنُخؤػًًُدؤسٍ ْ ْْذسوطتًتُباسٍ ت سُطُي بًَتُصاًْاسيت ٖ َُايف خؤت  •
 .ُبه ٍَوُثشطًاس نشدٕ وداواٍ سوٕ نشدْ ُي ُبُدوو دٍَ َ ُتهاي ت,َوُكانبىوْ
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 .دسيَتُْ غُن ًٖضُخؤت ب ْذٍُصاََس بٌَُب ْذسوطتًتُت سُطُصاًْاسٍ ي يتُداوا به تىاًْتَد •

يًَجشطشاويَيت ,  ُّٖ وَُاف ُّٖ سنشدْتُطَكاس ٍُو ثشؤط ْذسوطتًتُباسٍ ت سُطُثشطًاس نشدْت ي •
 .ُثشطًاس به وُبُدوو دٍَ َ

داوا  تىاًْتَثًَىيظتذا د ناتٌُي َُايف خؤت ْذسوطتًتُت ٍَسباسَصاًْاسٍ تؤَاسنشاو د سطشتينَو •
 .يتُبه

 :خؤؾُْ ناٌُْْذيًُمتُطتين تايب. ثاسا3

 .ُتؤي تايٌَسَُافًَهٌ ط خؤؾُْ ىَو ناْتُْذيَتًًُمتُتايب ُثاسيَضطاسٍ ي •

 .ئَْاد غُن ًٖضُتؤ صاًْاسٍ ب ْذٍُصاََس بٌَُب ,ُيًَُُٓ سىُٓ نإًًًَُْٗٓ ُثاساطتين صاًْاسيً •

 ُي ًََٖٓذ وَُايف تؤي ناْتُْذيًُمتُتايب ُين ػًاو بؤ ثؼهًٓٓت و ثاسيَضطاسٍ نشدٕ يدابًٓهشدٌْ ػىيَ •
 .ئُنَد َُاف وُثاساطتين  ٓ ُثاسيَضطاسٍ ي بًَتُٖ داُتىاْاٍ ًَُٓ

 : خؤؾُْ ْذٍُصاََس سطشتينَ. و4

 ُتؤي تٌَسَُِافًَهٌ بٓ سنشدْتذاُطَكاس ٍُثشؤط ُي ْذيتُصاََس سطشتينَو •

 .َذاٌْجنآُُي سُب َوُيتُثشِبه سٍُسطُػتُْ ْذٍُصاََفؤسٌَ س َُايف تؤي •

 ُي ُبُدوو دٍَ َ ,َُايف تؤي سنشدْذا,ُطَكاس ٍُثشؤطُو سؤيًَإ ي ْذسوطيتُصاًْين ػىْاطٌ طتايف ت •
 ثشطًاس نشدٕ.

 صاْظتًذا نٌُيَوُتىيَزيٓ سُُٖي بىوْتُػذاسُْثًَهشدْت يا ب ػذاسٍُب ُتؤ ٓاصاديت ي •

 
 خؤؾُْ ناٌُْسنُ: ٓ ُّطًًَ

 سوو: ُيُٓخَد يَىاطشاوُٕٖ ناْذاُخؤػداُُْْي ُن ٍُيَػًَى وُب ؤؾخُيا يًَجشطشاويَيت ْ نإُسنُٓ داَيًَش

. ػاْتُط ُويَتُنَيًَجشطشاويَيت  د  يًََوُنؤَ نإُْذسوطتًًُت َصساوُبؤ داَ سداْتُناتٌ ط ُي سِيض,ُب تٌآلٖاو
 .ناتَد ؾُثًَؼه طىصاسيتتُخضَ ٍُيَصساوُداَ وُو ي خؤتُي ُسيَض طشتٓ ًٍُْؼاْ َوُثًًَاْ دبىوْتُثاب

 

 :نإُيًَجشطشاويَتًً

 تَوُكانبىوْ ٍُوثشؤط نإَطىاصساو ُخؤػًًُْ ُي تجاسيَضيَتَد نإُْذسوطتًًُت صطاَثانز ساطشتين د •
  ناتَخًَشاتش د

 .َوُخاتَْضيهت د سُطَكاس ُي تُنُخؤػًًُْ ٍَسباسَصاًْاسٍ ساطت د ثًَذاٌُْٖاوناسٍ تؤ ي •

 ناتَنشدْت ٓاطاْرت د سُطَكاس َوُناُْسيَُٓايً ُب تطتبىوَْيىُو ث تُنُخؤػًًُْ ُي يؼتٓتُتًَط •

 .َُىوَاُْيًَجشطشاويَيت ٖ نًَؼإُْ َسُدط وُخؤػداُْثاساطتين ًَُٖين ْ •

 .ُتؤداي  طتؤٍُٓ ُي نإُثضيؼهًً ُسيَُٓايً نشدٌُْْ دٌَُطشاويَيت دًَبشيًَج •

 سووٍُسووب َإُنَصساوُ داَطتايف سُساَبُبًَشِيضنشدٕ ب ّآلُب ,ًََٓى تٌُبؤ خضَ ئَيًَش ًَُُٓ •
 .َوُناتَياطايًت د ٍَوُيًَجًَلًٓ



 

 

43 

 
 
 
 

 
 

 َّكىاس ػٌُب

 ُْ دَسَجناَُناٌْنَوُتىيَزيٓ ناٌُْجنآَُ
 

 نإُجنآَُ
 دَسَجناَُنإ
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 ْ دَسَجناَُناٌُْنَوُتىيَزيٓ ناٌُْجنآَُ
 

 
 نإُجنآَُ

 
 ٍُخؤػداُْْ سُطُفؤسّ ب 100 َدؤس ُّب ػهشإُداب داُخؤػداُْطٌَ ْ سُطُفؤسّ ب 300 داُنُساثشطًً ُي

 ٍُخؤػداُْْ سُطُفؤسّ ب100 سووٌْ,َد ػٌُو ب ْاوٍُفًَشناسيٌ ٖ ٍُخؤػداُْْ سُطُفؤسّ  ب 100َٓايَبىوٕ, 
)عؼىآٌ( نٌََُسُِٖ نٌُيَػًَىُب نإُطًًَُاٌْ. فؤسَ وتينُفشيان ٍُخؤػداُْْ ْفًَشناسيٌ طًًَُاٌْ

  .ػهشإُداب

فًَشناسٍ و  ٍُخؤػداُْْ ُنشابىو ي نذاُتُساثشطًًإ ي ٍُطاُْن وُٓ ٌَُُْو ت صيٌُطَس ػذاسٍُب ٍَسيَز 
 بىو: َدؤس ُّطًًَُاٌْ ب وتينُفشيان

 
 ُْخؤػداُّْ فًَشناسّ

 

 ٌََ ًَْش تَُُٕ  

 9 25 طاأل 42ـ  51 1

 6 12 طاأل 42ـ  41 2

 9 5 طاأل 22ـ  41 3

 3 9 طاأل         12ـ  21 4

 9 1          طاأل        42ـ  11 5

 5 8 صياتش 41 6

 2 1 بٌَ وَآلّ 7

   57 43 
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طًًَُاٌْ  ْاوٍُٖ ٍُخؤػداُْْ ُنشابىو ي نذاُتُساثشطًًإ ي ٍُطاُْن وُٓ ٌَُُْو ت صيٌُطَس ػذاسٍُب ٍَسيَز
 بىو َدؤس ُّب سوًْؽَد ػٌُو ب
 

 َآ ًَْش تَُُٕ  

 7 3 طاأل  42ـ  51 1

 8 4 طاأل 42ـ  41 2

 11 8 طاٍَ 22ـ  41 3

 15 8 طاأل         12ـ  21 4

 9 10 طاأل                 42ـ  11 5

 7 10 صياتش 41 6

     بٌَ وَآلّ 7

   43 57 

 
 َٓايَبىوٕ ٍُخؤػداُْْ

 

  

   تَُُٕ  

 44          42ـ  51 1

 49  42ـ  41 2

 47 22ـ  41 3

 4 12ـ  21 4

 1 42ـ  11 5

 / صياتش 41 6

 5 وَآلّ بٌَ 7

 



 

 

46 

 

 ٍُرْاْ وُٓ ٍَسيَز َدؤس ُّب ًًَََُٕ صٍُطَسُي َىويإَُٓايَبىوٕ ٖ ٍُخؤػداُْْ ناٌُْخؤػُْ ُن ػذاَوُب
 ػذاسبىوإُنؤٍ ب ؾَُُب, 133 ناًْؽَو ثًاو غُن( 333 )ُبًَتَد َدساو جنآُّ نذاُت ُساثشطًًإ ي

 .غُن (033) ُناتَد

 خؤؾ,ُْ ناٌَُْاف ُتٌ بآلٓاػٓايٌ ٖاو ٍَساد ُي ُيُبىوٕ سؤيٌَ ٖ ٌَدُٓايا ػىيَين ًَْؼت ُبضاْني ن ٍَوُٓ بؤ
 .ػاس ٍَوَسَد /َّدووْاو ػاس . / ُّنُي َوُػُدوو ب ُب َبىومنإ نشدوو دٌَُػىيَين ًْؼت

 خؤػًؽُْ (105)داًْؼتىوٍ ْاو ػاسٍ طًًَُاٌْ بىوٕ و  طًإُن (144 )ُبىو ن َوُٓ ؾُنُجنآَُ
ُْخؤؾ صاًْاسيإ ُٖيُ طُباسَت بَُافُناٌْ ( 03) ؾُطُن (144) وُ. يػاس بىوٕ ٍَوَسَداًْؼتىوٍ د

( نُطًإ صاًْاسيإ ُٖيُ  18( ُْخؤػُنُّ دَسَوَّ ػاس) 105% (بُآلّ يُ ) 33نُ دَناتُ)  ُْخؤؾ
%(. َُُٓؾ دًاواصيًُنٌ صؤس ًًُْ بُتايبُت ُٓطُس طُسْر بذَئ ض 10دَسباسَّ َايف ُْخؤؾ نُ دَناتُ)

يُدَسَوَّ ػاسْ َُٖىو ُٓواُّْ ُّٖ بُبُيٌََ ْ ُّٖ بُ تاسادَيُى صاًْاسيإ ُٖيُ دَبًٓني يُْاو ػاسْ ض 
( نُطٔ 03ساطُياْذٕ ٖؤناسّ يُنَُُ بؤ طُسكاوَّ صآًُْنُيإ, بؤ منىُْ ُٓواُّْ يُْاو ػاس صاًْاسيإ ُٖيُ )

( 2( نُطٔ نُ )41اسيإ ُٖيُ )( نُغ يُواُْ بُٖؤّ ساطُياْذُْوَ بىوَ, ُٖسوَٖا ُٓواُّْ تاسادَيُى صا18ًْ)
نُطًإ بُٖؤّ ساطُياْذُْوَ بىوَ. بَُُٖإ ػًَىَؾ ُٓواُّْ يُدَسَوَّ ػاس ًْؼتُدًَْٔ صاًْاسيإ ُٖيُ 

( نُطًإ بُٖؤّ ساطُياْذُْوَ بىوَ, ُٖسوَٖا ُٓواُْؾ 4( نُطُ يُو سيَزَيُ )18يُباسَّ َايف ُْخؤػُوَ )
( نُطًإ يُسيَطُّ ساطُياْذُْوَ تاسادَيُى 2( ُْخؤػُ نُ )08ُ )يُدَسَوَّ ػاس تاسادَيُى صاًْاسيإ ُٖي

 صاًْاسيإ ُٖيُ.   

 داُنُساثشطًً ُي خؤؾ,َُايف ْ ُب تَباسُدياسيهشدٌْ وػًاسٍ تاى ط ُي ُيُسؤيٌَ ٖ واسيؽَٓاطيت خىيَٓذ َدياس
 .َنشاو ػذاسبىوإُب واسٍَخىيَٓذ نآٌُْاطت و ثً ُثشطًاس ي

 (%34) ىَسوُبىوٕ, ٖ واسَخىيَٓذُْ نإُخؤػٍُ ْ(%27)َٓايَبىوٌْ طًًَُاٌْ  ٍُؤػداْخُْ ُي ْٗاُت ُمنىْ بؤ
 ُطاتَد ؾَُُفًَشناسٍ. ٓ ْاوٍُٖ ٍُخؤػداُْْ ناٌُْخؤػُْ (%46)فًَشناسٍ و  ٍُخؤػداُْْ ناٌُْخؤػُْ

 ٓاطيت ُيؽ ي(% 26). واسَٕخىيَٓذُْ َنشاو نذاُتُساثشطًًإ ي ٍُطاُْن وٍُ ٓ (%35,6)تًَهشِايٌ 
 جناَذاٌُْناتٌ ٓ ُي سَتىيَز ىَو وُْضَرتئ ٓاطيت خىيَٓذْ تايًؽَسُط ٍُثً َدياس تايًذإ,َسُط

خؤيإ  تىاٌَْياْذُخىيَٓذْذا بىوٕ ْ تايٌَسُط ٍُثًُي ُن ٍُطاُْن وُٓ ٍُنشد صؤسب دٍُب يذاُنُساثشطًً
بؤ تىاْايٌ  بًَتَ)طًيب( دينسيَُْ سيٌُاسيطن ؾَُُٓ وَوُُْثشِيإ به وَوَُْبذ نإُفؤسَ ٌَآلَٓاطاٌْ وُب
 .  خؤؾُْ ناٌَُْاف سُطُصاًْاسٍ ي سطشتينَو ناٌُْٖؤي ُب يؼتًٓإُطرتِاطَد
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 َٓايَبىوٕ ٍُخؤػداُْ/ 1ْ

  
ٓاطيت 

  خىيَٓذَواسّ
  

 27 ُْخىيَٓذَواس 5ـ 2

 26 طُسَتايٌ   4ـ 2

 16 ْاوَْذّ   4ـ 2

 13 ٓاَادَيٌ 2ـ 2

 13 ثُمياْطا 1ـ 2

 5 هؤصاْ 4ـ 2

     بٌَ وَآلّ

  100 

 
 فًَشناسٍ ٍُخؤػداُْ/ 2ْ

 
 

 َآ ًَْش

 17 17 5ـ 2

 13 18 4ـ 2

 3 6 4ـ 2

 5 51 2ـ 2

 2 1 1ـ 2

 2 3 4ـ 2

  3 بٌَ وَآلّ

 58 42 
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 فًَشناسٍ  ْاويٌُٖ ٍُخؤػداُْ/ 3ْ

  

 َآ ًَْش
 31 15 5ـ 2

 16 14 4ـ 2

 4 5 4ـ 2

 5 4 2ـ 2

 1 3 1ـ 2

 1   4ـ 2

   1 بآ وَآلّ

 42 58 

 
 بىو: َدؤس ُّب ُنَُآلَ( و؟ُيُٖ خؤؾُْ ناٌَُْاف سُطُ) ٓايا صاًْاسيت ي ٍَثشطًاس وُب تَباسُط

 ىُيَتاساد ُب طًؽُن (131) , (%1290) ُناتَد دٍُط ٍَسيَز ُبُن َوُتَداو ًَإآلَو يٌََُبُب غُن (48)
 خؤػًؽُْ (4) , (%5494)دَناتُ  ُن خًَشُْ ُب طًؽُن (103)و  (%0094)  ُناتَد ُن َوُتَداو ًَإآلَو
 .(%1,3) ُناتَد ُن َوُتَداوُْ يإَثشطًاس وُٓ ٌَآلَو

 ُْخؤػداُّْ َٓايَبىوٕ

 

 23 بُيٌََ 2ـ 3

 33 تاسادَيُى 4ـ 1

 32 ُْخًَش  4ـ 1
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 ُْخؤػداُّْ فًَشناسّ

 َآ ًَْش 

 3 14 2ـ 3

 12 31 4ـ 1

 14 18 4ـ 1

 3 3 بآ وَآلّ

 

 اُّْ ُْٖاوّ  فًَشناسّػدُْخؤ
 

 َآ ًَْش  

 11 10 2ـ 3

 12 8 4ـ 1

 33 25 4ـ 1

 
ُْٖذيَو يُ  َطتًَٗٓاوَدُيٌَ ب خؤؾَُايف ْ ُب تَباسُصاًْاسيٌ ط ُنُتًًآلٖاو ُن ٍُيَسكاوُط وُب تَباسُط

 طًإنُ (27) َىوب َوُياْذُْساط ٖؤٍُب غنُ (43)وَآلٌَ اتش يُ بزاسدَيُنًإ دياسيهشدووَ. ُْخؤػُنإ صي
 رٕ و طًإنُ (16) َبىو َوُسًًَُف صطاٍَداّ ود ٖؤٍُب طًؽنُ (24). َثًاو بىو طًؽنُ (16)رٕ بىوٕ و 

نُطًؽ  (4)ًإ رٕ بىوٕ ْ نُط (14)نُطًؽ بُٖؤّ نؤَُيَطُوَ بىوَ نُ ( 33) ثًاو بىوٕ. طًإنُ (8)
سكاوَّ بُدَطتًَٗٓاٌْ  صاًْاسّ طُباسَت نُطًؽ )ٖؤناسّ ديهُ(ّ  دياسّ نشدووَ وَى طُ( 33 )ثًاو بىوَو

يًَشَدا بُطؼيت دَسدَنُويَت نُ ًًََُْٓ ًَْشيُٓ بُْضيهٌ وَى يُى طىودَُْذ بىوٕ يُ بَُايف ُْخؤؾ.
دياسَ ُّٓ رَاسَيُ  آلٌَ ُٓو بزاسدَيُيإ ُْداوَتُوَ,نُطًؽ وَ ( 188 )طُسكاوَناٌْ وَسطشتين صاًْاسّ. 

 .سيإ يُباسَّ َايف ُْخؤػُوَ ًًُْآُو نُطاُْؾ دَطشيَتُوَنُ صاًْ
ؾ  ػًَىَّ ؤُْخ (335)دَسباسَّ كؤًَْيت ثًَؼىاصّ نشدٌْ طتايف تُْذسوطيت ساثشطًًُنُ دَسخيظتىوَ نُ 

ثًَؼىاصّ  ّنُغ ػًَىَ (13). بُآلّ تُْٗا  (%3544)ثًَؼىاصّ نشدُْنُيإ ثٌَ باؾ بىوَ َُُٓؾ دَناتُ 
 (43), يُ نؤّ ُٓو نُطاُّْ ساثشطًًُنُيإ يُتُنذانشاوَ (%5)ُ نشدُْنُيإ بُالوَ خشاخ بىوَ نُ دَنات

نُطًؽ وَآلٌَ ُٓو دوو   (%33)ىاصيًُنُيإ بُالوَ ٓاطايٌ بىوَ نُ ًَُٓؽ دَناتُ نُطًإ  ػًَىاصّ ثًَؼ
 (%394)َناتُ دثشطًاسَيإ ُْداوَتُوَ نُ 
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طىتىوياُْ  (%5290)ناتُ ُْخؤؾ نُ دَ (158)دَسباسَّ َاوَّ ثؼهًٓين ُْخؤؾ يُاليُٕ ثضيؼهُوَ 
اياْذوووَ طىتىياُْ نٌَُ خ (%03)ُْخؤػًؽ نُ دَناتُ  (23)خىيُنٌ خاياْذووَو  (13)َاوَنُّ صياتش يُ 

وَآلًَإ داوَتُوَ صؤس نٌَُ خاياْذووَ,  (%1590)اتُ ُخؤػًؽ نُ دَنْ (50) خىيُى يا صياتش, (4)واتُ 
ؽ طىتىوياُْ نُ ُٖس طىيٌَ يًُٓطشتىوئ نُ دَناتُ ُْخؤػً (5) واتُ تُْٗا كُْذ ثشطًاسيَهٌ نشدووَ,

 .(%4)نُطًؽ بٌَ وَآلّ بىوٕ نُ دَناتُ  (14)  .(140%)
 

 ُْخؤػداُّْ َٓاٍَ بىوٕ
 43 5ـ 9

 28 .4ـ 9

 25 3ـ 9

   2ـ 9

 4 بآ وَآلّ

 
 

 ُْخؤػداُّْ فًَشناسّ
 49 5ـ 9

 32 .4ـ 9

 9 3ـ 9

 3 2ـ 9

 7 بآ وَآلّ

 
 فًَشناسّ ُْخؤػداُّْ ُْٖاوّ

 56 5ـ 9

 30 .4ـ 9

 9 3ـ 9

 1 2ـ 9

 4 بآ وَآلّ
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 دَسباسَّ ُٓو ثشطًاسَّ نُ ٓايا ناتًَو ثضيؼو ثؼهًٓين بؤ نشديت نُطٌ ديهُّ يٌَ بىو؟
ُْخؤػًؽ بُ ُْخًَش وَآلًَإ داوَتُوَ  (153), (%54)نُغ بُبُيٌََ وَآلًَإ داوَتُوَ نُ دَناتُ (108)

 .(%3 )ُْخؤػًؽ وَآلًَإ ُْداوَتُوَ نُ دَناتُ (33)ْ (%5494)نُ دَناتُ 

 طُباسَت بُوَّ نُ ٓايا ُٓو ثضيؼو ْ ناسَُْذاُّْ كاسَطُسيإ نشدووَ خؤيإ بُ ُْخؤؾ ْاطاْذووَ؟
ُْخؤؾ طىتىياُْ ُْخًَش نُ دَناتُ  (314). بُآلّ  (%3344)ُْخؤؾ طىتىياُْ بُيٌَ نُ دَناتُ  (43)
 % وَآلًَإ ُْداوَتُوَ.340اتُ ُْخؤػًؽ نُ دَن (33). ( 33%)

دَسباسَّ ُٓوَّ نُ تاكُْذ ٓاصاد بىوٕ يُوَّ يُطُأل ثضيؼهُنُدا يُباسَّ ُْخؤػًًُنُياُْوَ قظُبهُٕ 
ُْخؤػًؽ طىتىياُْ نًََُو  (40).  (%30)ُّٓ سيَزَيُؾ دَناتُ  ,نُغ طىتىوياُْ تاسادَيُنٌ باؾ (312)

ُْخؤؾ طىتىياُْ ًٖض ٓاصاد ُْبىوّ ُّٓ سيَزَيُؾ دَناتُ  (14) . بُآلّ (%1344)ٓاصاد بىوّ  َُُٓؾ دَناتُ 
(4%). 
 (34) )َُبُطت يُُْخؤػداُْناُْ ُْى عًادَ( طاص يُاليُٕ ُْخؤػُوَُباسَت بُ طؤسِيين ثضيؼهٌ كاسَط

ُْخؤػًؽ بُ ُْخًَش وَآلًَإ داوَتُوَ نُ  (353)ْ (%844)ُْخؤؾ وَآلًَإ بُبُيٌََ داوَتُوَ نُ دَناتُ 
 وَآلًَإ ُْداوَتُوَ. (%2)ُْخؤػًؽ نُ دَناتُ  (33), (%8340)ُ دَنات

وَآلًَإ داوَتُوَ نُ  يَآنُغ بُبُ (128) صيت يُو ناساُّْ نُ بؤت نشاوٕ؟دَسباسَّ ثشطًاسّ ُٓوَّ ٓايا سا
نُطًؽ ْاساصئ يُو ناساُّْ  (14)ْ ( %3590)نُطًؽ تاسادَيُى ساصئ نُ دَناتُ  (30)و (%44)دَناتُ 

 .%4نشاوَ نُدَناتُ  بؤيإ
طًُيًإ يُ ثؤيًظٌ  (%10)ُْخؤؾ نُ دَناتُ  (02)دَسباسَّ ُٓوَّ طًُيٌْ سَخُٓيإ يُ كٌ ُٖيُ 

 ثضيؼوْ ناسَُْذ ُٖيُ.َاَُيَُّ طًُيٌْ سَخُٓيإ يُ ( % 1344 )نُطًؽ نُ دَناتُ (03) بُسدَسطا ُٖيُ.
ُْخؤؾ نُدَناتُ  (125)ُٓجناّ دساوٕ دَسباسَّ سادَّ َتُاُّْ ُْخؤػُنإ بُو كاسَطُسيًاُّْ بؤّ 

 ُْخؤػًؽ (13)تاسدَيُى َتُاُْيإ ُٖيُْ  %(38)نُطًؽ نُدَناتُ  (85)َتُاُْيإ ُٖبىوَ,  (4544%)
 (%040)ُْخؤػًؽ نُ دَناتُ  (13)َتُاُْيإ بُو كاسَطُسيًاُْ ًُْ نُ بؤيإ نشاوَ.  (%5)نُ دَناتُ 

 وَالًَإ ُْداوَتُوَ. 
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 إدَسَجناَُن
 

ٖؤناسّ ُٖيَبزاسدٌْ ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ يُو طشمياُْيُوَ بىو نُ ٖاوآلتًإ بُ طؼيتْ ُْخؤػُنإ بُ تايبُت 
وػًاسيًإ ًًُْ طُباسَت بُ َافُناٌْ ُْخؤؾْ بُّ ثًًَُ دَسَجناٌَ طشمياُْنُؾ ثًَؼًًَهشدٌْ َافُناٌْ 

ُٓو خؼتُْ صاًْاسيًاُْ ػٌ بهُيُٓوَ ُٓوا َبًَت يًَُْى طًظتٌُ تُْذسوطتًذا. ُٓطُس نًََُو صياتش ُْخؤؾ د
 دَسَجناَُنإ سووٕ دَبُٓوَ.

 :يُنُّ
 ٓايا ُْخؤػُنإ صاًْاسيًإ ُٖيُ دَسباسَّ َافُناًْإ؟

وَآلًَإ  خًَشُُْب طًؽُن (103)بىو, وَآلَُنُؾ ُٓوَبىو نُ  ُنَوُتىيَزيٓ نٌَسُثشطًاسٍ طَُُٓ . 1
َّ َايف ساصاًْاسيإ يُب ساثشطًًإ يُطُيَذا ُٓجناَذساوَ ٍ ُٓواُّْ(%5494)دَناتُ داوَتُوَ, َُُٓؾ 

( 013و ٖاوسيَهاِْ نشاوَ يُ نؤٍ ) (تٓذًِ َؤْطؤ)بُثٌَ ُٓو تىيَزيُٓوَيُّ يُ اليُٕ   .ُْخؤػُوَ ُْبىو
و بُ ثًٌَ   (1) %( يإ بًَٔاطإ يُ َافُناِْ خؤيإ وَى ُْخؤؾ40ُْخؤؾ نُ يُ ُْخؤػداُْ كاسَطُس نشاوٕ )

تُواوّ ٓاطاداسٍ َافُناًْإ  ( ّ  ُْخؤػُنإ ب8464ُنُ يُ ًَٓشإ ُٓجناَذساوَ ) (َاىل ػاخِ)ُوَنُّ تىيَزيٓ
 (3) ْني
ُْخؤػُ.  (131)رَاسَيإ  طىتىوياُْ تاسادَيُى صاًْاسيإ ُٖيُُٓو ُْخؤػاُّْ يُ ثشطًاسّ ثًَٓذَُذا . 3

ًَت صاًْاسيت يُباسَّ َايف ُْخؤػُوَ يُنىآ يُثشطًاسّ ػُػَُذا, نُ ثُيىَطتُ بُ ثشطًاسّ ثًَٓذَُُوَْ دَيَ
, ُٓو ثشطًاسَيإ ُْداوَتُوَوَآلٌَ % 5094 ) واتُ ُْخؤػُ(  131 ) يُو ُْخؤؾ( 55 )دَطت نُوتىوَ, 

ُْيإ طىتىَ  ,ُٖيُيُباسَّ َافُناٌْ ُْخؤػُوَ واتُ ْضيهُّ ًْىَّ ُٓواُّْ طىتىوياُْ تاسادَيُى صاًْاسميإ 
 آ بُدَطت ًَٖٓاوَ. ُٓو صاًْاسيًَُإ يُ نى

ُٓطُس خىيَٓذَواسّْ ُٖبىوٌْ بشِواْاَُ ٖؤناسيَو بٔ بؤ بُدَطتًَٗٓاٌْ وػًاسّْٓاػٓا بىوٌْ تاى طُباسَت . 0
بَُافُناٌْ بُطؼيتْ َافُناٌْ ُْخؤؾ بُتايبُتٌ ُٓوا سَْطُ وَآلٌَ ُٓسيَين ًْىَّ ُٓو نُطاُّْ نُ دَئًََ 

ُْخؤؾ نُ بُبُيَآ وَآلٌَ ُٓوَيإ داوَتُوَ نُ صاًْاسيإ ( 48 )صاًْاسميإ ُٖيُ دسوطت ُْبًَت, كىْهُ يُ
ُْخؤػًؽ خىيَٓذٌْ طُسَتايًإ ُٖيُ َُُٓؾ دَناتُ ًْىَّ ُٓو  (10)ُْخؤػًإ ُْخىيَٓذَواسٕ (14)ُٖيُ 

 نُطاُّْ بُبُيَآ وَآلًَإ داوَتُوَ.
1 .Tengilimoglu D, Kisa A, Dziegielewski SF What patients know about their rights in 

Turkey.J Health Soc Policy. 2000;12(1):53-69. 

36 Malekshahi, F. (2008a). A survey to  respect patient's rights and privacy and physical 

& emotional area by nurses in Khoramabad Shohada Hospital. Abstracts of the second 

international conference on Iran medical ethics, Tehran University of Medical Science, 

55-56. Retrieved November 10, 2009 from: 

http://fnm.tums.ac.ir/userfiles/NursingEthics/AbstractsOfThe2thInternationalConference

OfIranianMedicalEthics.pdf  
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 :دووَّ
 ٓايا ُْخؤػُنإ َافًإ ثاسيَضساوَ؟

 َُُٓؾ يُ كُْذ وَآلًََهذا سووٕ دَبًَتُوَ:
ُْخؤؾ ُّٓ  (103)ذ ثؼهًٓين)فشف(ّ ثضيؼو كُْذّ خاياْ َاوَّنُ دَيًََت  (2). يُوَآلٌَ ثشطًاسّ 1

. صؤسنٌَُ خاياْذ)تُْٗا كُْذ 0ـ 2  اتش يُ ثًَٓر خىيُى(. نٌَُ خاياْذ)صي3ـ 2 }: وَآلَاُْيإ ُٖيَبزاسدووَ
خىيُى ثؼهًًٓٓإ بؤ  (13)ّ ُْخؤػُنإ نَُرت يُ  (%5494واتُ) {. طىيٌَ يًَُٓطشمت5ـ 2ثشطًاسيَهٌ نشد  

 نشاوَ. 
نُ دَيًََت ناتًَو ثضيؼو ثؼهًٓين بؤ نشديت, يُػىيَين ثؼهًُٓٓنُ نُطٌ ديهُّ  (13). يُوَآلٌَ ثشطًاسّ 3
ُْخؤؾ طىتىوياُْ  (108). ,َُُٓؾ ثُيىَْذيًُنٌ بًَُٖضّ ُٖيُ بُثاساطتِٓ ًًًَُْٗٓناٌْ ُْخؤػُوَبىويًَ

, َُُٓؾ واتُ ْضيهُّ ًْىَّ ُْخؤػُنإ ًًًَُْٗٓناًْإ يُاليُٕ ثضيؼهُوَ ثاسيَضساو  (%54)دَناتُ  نُبُيٌََ 
.ًًُْ 

ُّ نُ كاسَطُسيإ بؤ نشديت خؤيإ دا نُ دَيًََت ٓايا ُٓو ثضيؼوْ ناسَُْذاْ(11). يُثشطًاسّ 0
زَيُ يُ ُْخؤػُنإ ّ ُْخؤؾ وَآلًَإ داوَتُوَ بُ ُْخًَش . واتُ ُٓو سيَ(%33)واتُ  (314)ثًَٓاطاْذيت؟ 

 َْ دَيًََت:)يَىاطشاوُٖ ناْذاُخؤػداُْْ ُينُ  خؤؾُْ ناٌُْسنُيًظيت َاف و ٓ بًَبُؾ بىوٕ يُو خايَُّ نُيُ
ثشطًاس  ُي ُبُدوو دٍَ َ ,َُايف تؤي سنشدْذا,ُطَكاس ٍُثشؤطُو سؤيًَإ ي يتْذسوطُصاًْين ػىْاطٌ طتايف ت

( ناسَُْذاِْ تُْذسوطتِ 3460و ٖاوَيَُناِْ نُ ) (نؤصؤ)َُُٓؾ صؤس ْضيهُ يُ ُٓجناَِ تىيَزيُٓوَنُّ  (نشدٕ.
 (1)خؤيإ بُ ُْخؤؾ ُْْاطاْذوَ. 

طًىَْ ْاوْ ثظجؤسِيٌ نُطُنُّ تًاْىوطشاوَ, ُٓوا خؤ ُٓطُس بطىوتشيَت نُ ثضيؼوْ ناسَُْذَنإ بادًإ ُٖيَىا
بُو ثًًَُّ نُدَػًَت بُػًَو يُُْخؤػُنإ ُْخىيَٓذَواسبٔ ُٓوا ْاتىأْ ثضيؼوْ ناسَُْذُْنُ بٓاطٔ. وَى يُ 

ٕ, َُُٓؾ سيَطش دَبًَت يُوَّ ُْخىيَٓذَواس (%04)ؾ نُ دَناتُ ُْخؤ (133)ساثشطًًُنُػذا دَسنُوتىوَ 
 يف تُْذسوطيت بضأْ.بتىأْ ػىْاطٌ طتا

 
    616 Kuzu N, Ergin A, Zencir M Patients' awareness of their rights in a developing  

country. Public Health. 2006 Apr;120(4):290-6. Epub 2006 Feb 14. 
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 طًًَُّ:
 ُْخؤػُنإ تاكُْذَ يُ طًظتُُنُْ يُ ناساُّْ بؤيإ ُٓجناّ دساوَ ساصئ؟

 (130)ُْخؤػُ  (128), بُآلّ يُو (%44)وَآلًَإ داوَتُوَ نُ دَناتُ نُغ بُبُيَآ  (128)ُٓطُسكٌ 
%ّ ُٓو نُطاُّْ ساصئ يُو 43ٕ ًًُْ يُباسَّ َافُناٌْ ُْخؤػُوَ, َُُٓؾ دَناتُ ْضيهُّ نُطًإ صاًْاسيًا

بٌَ صاًْاسئ يُباسَّ َايف ُْخؤػُوَ, َُُٓؾ ًْؼاُْيُنٌ ثشطًاس يُطُس  ,ناساُّْ بؤيإ ُٓجناّ دساوَ
اٌْ بَُٓايُنُ بؤ كىْهُ وػًاس بىوٌْ تاى طُباسَت بَُافُنكؤًًُْتٌْ كًًُتٌ ُٓو ساصّ بىوُْيإ دادًََْت.

ُٓطُسكٌ ُٓطُسّ ُٓوَؾ ُٖيُ نُ َايف َافُناٌْ ثٌَ ُٖيَبظُْطًًََٓت.  ُٓوَّ ٓاطيت ثاسيَضساوّ يا ثًَؼًًَهشاٌْ
 يإ بُ ثًَلُواُْوَ. ,ُْخؤؾ ثاسيَضساو بًَتْ يَُُٖإ ناتذا ُْخؤؾ ساصّ ُْبًَت يُ طًظتُُنُ
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 ثًَٓذُّ ػٌُب

 ًاصَنإساطجاسدَْ ثًَؼٓ
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 ساطجاسدَْ ثًَؼًٓاصَنإ
 

 اُْ دَخُيُٓ سوو:َو ثًَؼًٓاسيُبُس سؤػٓايٌ دَسَجناَُنإ ُّٓ ساطجاسد
 

 ساطجاسدَ:
 
ذُْوَ ٖؤناِْ ساطُياْناٌْ ُْخؤؾ, يُسيَطُّ بُسثشطًاسيَتًًُْ .وػًاسنشدُْوَّ ٖاوآلتًإ طُباسَت بَُاف1

 سَوَ.نؤسِْطًًُٓابًظرتاو و بًٓشاو خىيَٓذساْ ْ 
)يُ ثؤيًعْ ناسَُْذاٌْ ناسدَنُٕ  بىاسّ تُْذسوطيتُٓواُّْ يُ طُسدُّ . نشدُْوَّ خىيٌ بُسدَواّ بؤ 3

ُٓو نشيَهاساُّْ يُ  , ُٖسوَٖاثضيؼهُنإ بُ َُٖىو ٓاطتُناًْاُْوَ ثشططُناُْوَ تا ناسَُْذاٌْ تُْذسوطيتْ
 بُسثشطًاسيَتًًُناٌْ ُْخؤؾ. نؤَجاًْاناٌْ ًَْى ُْخؤػداُْناْذا ناسدَنُٕ( طُباسَت بَُافْ

. دسوطت نشدٌْ طُْتُس يُْاو فُسَاْطُناٌْ تُْذسوطتًذا نُ تايبُت بًَت بُ كاوديَشيهشدْٕ بُدواداكىوٌْ 0
 سَوػٌ َايف ُْخؤؾ يُ ًَْى ُْخؤػداُْنإْ بُدواداكىوٌْ طهاآلّ ٖاوآلتًإ يُو باسَيُوَ.

ْذَناُْوَ بؤ ُْخؤؾ, بؤ صاًْين ساّ ُْخؤػُنإ . تُسخإ نشدٌْ ناتٌ صياتش يُاليُٕ ثضيؼوْ ناس5َُ
 .طُباسَت بُدياسدَْ سَفتاسَ باؾْ خشاثُناٌْ ًَْى ُْخؤػداُْنإ

 . طؼتاْذٌْ ْىطًين يًظيت َافْ بُسثشطًاسيَتًًُناٌْ ُْخؤؾ يُطُس فايًٌ ُْخؤػُنإ.4
ُّ ثًَؼهُؾ بُ ُْخؤؾ دسوطتهشدٌْ كاستًَو يُطُس فايًٌ ُْخؤؾ بؤ ُٖيَظُْطاْذٌْ ُٓو خضَُتطىصاسيً. 4

َاْطاُْ يإ طاالُْ بُثًٌَ ُٓو ُٓجناَاُْ تىيَزيُٓوَ  .دَنشيَتْ يُاليُٕ ُْخؤؾ يا ٖاوَيَُنُيُوَ ثشِبهشيَتُوَ
 يُو باسَيُوَ بهشيَت.

. نشدُْوَّ ػىييَن سُواُْوَ بؤ ُْخؤؾْ ٖاوَيَُنُّ يُناتٌ َاُْوَ يُُْخؤػداُْْ ناتٌ كاوَسِآ نشدٕ 3
 يَين كاوَسِآ نشدٕ.وَى نافًرتياْ ػى
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 ثًَؼًٓاصَنإ:
 
ُْخؤؾ  ُٓجناَذاٌْ طؤسِاْهاسّ يُطًظتٌُ تُْذسوطتًذا بُ دؤسيَو نُ ُْخؤؾ ثًَطُيُنٌ ْاوَْذٍ ُٖبًَتْ . 1

 ُٖطت بُ ًَٖضّ نُطًَيتْ نُساَُتٌ بهات.
َُٓايٍُ نُ ًظتٌُ تُْذسوطتًذا, يُطُسُٓو بّ تُواوّ نُستٌ تايبُتْ نُستٌ طؼيت يُ ًَْى ط. دًانشدُْو3َ

ْ خضَُتطىصاسّ تُْذسوطيت خبشيَتُ ثًَؽ قاصاْرْ بُسرَوَْذّ ُْخؤؾْ اليُُْ َشؤيًُنُّ ثًؼُّ ثضيؼهٌ
 بُسرَوَْذّ تايبُتًًُوَ.

 طُباسَت بَُافُناٌْ ُْخؤؾ يُطُس ٓاطيت نىسدطتاْذا. يًَُْى ٖاوآلتًاْذا. ُٓجناَذاٌْ تىيَزيُٓو0َ
وَ تُْذسوطتًًُناْذا بؤ صاًْين سادَّ وػًاسّ ناسَُْذْ اُْْ داَُصس.ُٓجناَذاٌْ تىيَزيُٓوَيًَُْى ُْخؤػدا5

 طُباسَت بَُافُناٌْ ُْخؤؾ. ذا ناسدَنُٕ,بىاسّ خضَُتطىصاسّ تُْذسوطتً ُٓواُّْ يُ
. ُٖويَذإ يُطُأل ثُسيَُاٌْ ُٖسيٌَُ نىسدطتاْذا, يُاليُٕ وَصاسَتٌ تُْذسوطيتْ فُسَاْطُناٌْ 4

ؤرَ ياطاٍ َايف ُْخؤؾ ثُطُْذ بهشيَتْ خبشيَتُ بىاسّ دًَبُدًَهشدُْوَ, كىْهُ تُْذسوطتًًُوَ, بؤ ُٓوَّ ثش
 َُُٓ ًَٖضيَهٌ ياطايٌ دَداتُ ثًَطُْ دؤخٌ ُْخؤؾ يُ ْاو نايُ فُسًًَُناْذا بُتايبُت يُنايُّ تُْذسوطتًذا.

يُ قؤْاغِ  بُتبُ تاي يُثشؤطشاَُناٌْ خىيَٓذْذادًَهشدُْوَّ واُْيُنٌ تايبُت بُ وػًاسّ تُْذسوطيت  .4
 نُ َافُناٌْ ُْخؤؾْ سَفتاسْ نُيتىسّ تُْذسوطيت بطشيَتُ خؤّ.ٓاَادَيٌ 

.صيادنشدٌْ رَاسَّ ثضيؼهُنإ يُرووسّ بًًٓين ُْخؤؾ بؤ ُٓوَّ َاوَّ تُواو ُٖبًَت ُّٖ بؤ ثشطًاسنشدٕ 3
ُهاٌْ ُْبًَت, يُُْخؤؾْ ُّٖ بؤ ْىطًين صاًْاسيًُناٌْ ُْخؤػُنُ يُطُس فايًٌ ُْخؤؾ, ُٓطُس َُُٓؾ ًٓ

ُٓوا ثًَؼًٓاص دَنُئ نُ ثضيؼو بُػًَو يُ صاًْاسيًُناٌْ فايًُنُ ثشِ بهاتُوَْ بُػُناٌْ ديهُؾ ناسَُْذّ 
وَى ُٓوَّ يُُْخؤػداُّْ طؤصّ دَسووٌْ ثشِّ بهُُْوَ, تُْذسوطيت ُٖسيُنُْ بُثًٌَ ثظجؤسِيُناًْإ 

 ثُيشَِوّ يًَذَنشيَت.
يُ ُْخؤؾ يُاليُٕ كاالنىاْإْ سيَهدشاوَناٌْ نؤَُيٌَ َُدٌَْْ .ثًَهًَٗٓاٌْ طشوثٌ دانؤنًهشدٕ 8

طُْذيهاناُْوَ, ُٖسوَٖا بُػذاسيهشدٌْ ُٓو طشوثاُْ يُ داسِػتين ياطاّ تايبُت بُ َافْ ُٓسنُناٌْ ُْخؤؾ 
 يُ نىسدطتاْذا بؤ ُٓوَّ ُٓو خاآلُّْ نُ دادَْشئَ قابًًٌ دًَبُدًَهشدٕ بٔ.

تٌُ صاًْاسّ تُْذسوطيت  ْ ُّٓ طًظتُُ داتاْ صاًْاسّ تُواوّ  يُبُسدَطتذا . داْإ يا بًَُٖض نشدٌْ طًظ2
  ُٖبًَت  تا بتىاْشيَت ػًهاسيٌ يُطُس بهشيَت.
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 ثاػهؤنإ

 نؤنشدُْوَّ صاًْاسّ تايبُت بُ فؤسٌَ

 " َافُناٌْ ُْخؤؾ يُ طًظتٌُ تُْذسوطيت نىسدطتاْذا"

 تهايُ ُّٓ خاآلُْ خبىيَُٓوَ: بُسيُوَآلَذاُْوَ

 .ْاوّ خؤت َُْىوط1ُ

اْظتًًُْ ًٖض ثُيىَْذيًُنٌ بًُٓذاسَّ ُْخؤػداُْوَ .َُبُطت يُّ ساثشطًًُ ُٓجناَذاٌْ تىيَزيُٓوَيُنٌ ص3
 ًًُْ, بؤيُ بُ َُٓاُْتُوَْ بُساػهاواُْ وَآلّ بذَوَ

 يُْاو ُٓو كىاسطؤػُيُدا دابٓآ  نُ وَآلَُنُّ ُٖيَذَبزيَشيت .ًْؼاُّْ 0

 طؼيت صاًْاسّ

 نؤد : 

 ْاوّ دَصطا:  

 

 طاأل                 55ـ  04. 0ـ  1طاأل          05ـ  34. 3ـ  1طاأل            35ـ  14. 1ـ 1. تَُُٕ: 1

 صياتش 44. 4ـ  1طاأل                 45ـ  44. 4ـ 1طاأل                 45ـ  54. 5ـ  1 

 

 . َآ    3ـ 3. ًَْش                    1ـ 3. سَطُص:  3

 . دَسَوَّ ػاس3ـ 0ْاوػاس                     1ـ 0. داًْؼتىوّ: 0

 

. ْاوَْذّ                  0ـ 5. طُسَتايٌ        3ـ 5. ُْخىيَٓذَواس            1ـ 5ٓاطيت خىيَٓذَواسّ :  .5
 . صاْهؤ4ـ 5. ثُمياْطا              5ـ 5.ٓاَادَيٌ                    5ـ 5

 
 تايبُت صاًْاسّ

 

 . ٓايا صاًْاسيت يُطُس )َافُناٌْ ُْخؤؾ( ُٖيُ؟4

 . ُْخًَش0ـ 4. تاسادَيُى                    3ـ 4           . بُيٌََ    1ـ 4
 

 . ُٓطُس وَآلَُنُت بُيًًََُ ُٓو صاًْاسيًُت يُ نىآ وَسطشتىوَ؟4

 )ُٓطُس ٓاطاداس ًْت يا صاًْاسيت ًًُْ وَآلٌَ ُّٓ ثشطًاسَ َُدَسَوَ(
. 5ـ 4. نؤَُيَطُ              0ـ 4 . داّْدَصطاّ فُسٌَ               3ـ 4. ٖؤناسّ ساطُياْذٕ            1ـ4

 ٖؤناسّ تش
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 . نُُْخؤؾ نُوتًت يُنىيَىَ سَواُْنشايت؟3

 . يُُْخؤػداُّْ ساويَزناسيًُوَ)اطتؼاسّ(               3ـ 3. يُ عًادَّ تايبُتٌ ثضيؼهًًُوَ        1ـ 3

 ُٖسخؤّ ٖامت .5ـ 3. يَُُيَبُْذْ بٓهُّ تُْذسوطتًًُوَ                           0ـ 3

 

 . ثضيؼوْ ناسَُْذّ تُْذسوطيتْ طتافُناٌْ تش كؤٕ ثًَؼىاصيًإ يًَهشديت؟8

 . خشاخ بىو0ـ 8. ٓاطايٌ بىو                      3ـ 8. باؾ بىو                 1ـ 8

 

 . َاوَّ ثؼهًٓين )فشف( ثضيؼو كُْذّ خاياْذ؟ 2

 . نٌَُ خاياْذ)صياتش يُ ثًَٓر خىيُى(      3ـ 2 . صؤسّ خاياْذ)صياتش يُدَ خىيُى(          1ـ 2

 . طىيٌَ يًَُٓطشمت5ـ 2. صؤسنٌَُ خاياْذ)تُْٗا كُْذ ثشطًاسيَهٌ نشد                  0ـ 2

 

 . ناتًَو ثضيؼو ثؼهًٓين بؤ نشديت, يُػىيَين ثؼهًُٓٓنُ نُطاٌْ تشّ يٌَ بىو؟13

 .  ُْخًَش3ـ 13. بُيٌََ            1ـ 13

 

 ا ُٓو ثضيؼو يا ناسَُْذاُّْ كاسَطُسيإ بؤ نشديت يُسووّ ثظجؤسِّْ بشِواْاَُوَ خؤيإ ثًَٓاطاْذيت؟. ٓاي11

 .  ُْخًَش3ـ 11. بُيٌََ           1ـ 11      

 

 

 وَآلّ ػىيَُّٓ نُ ثؼهًٓين ثضيؼهًت بؤ نشا, تا كُْذ طىجناوبىو يُسووّ يُو :13

 خشاخ َآَاوَْذ باؾ 

 خشاخ َآَاوَْذ باؾ                             ٓاساٌَْ بًَذَْطٌ 1

 خشاخ َآَاوَْذ باؾ        سَْطْ ػًَىاصّ سيَهدظتين رووسَنُ 3

 خشاخ َآَاوَْذ باؾ                  طُسَاْ طُسَاّ رووسَنُ 0

  بُثًٌَ ثًَىيظت ُْبىو ُٖبىو                  بىوٌْ ٓاًََشّ ثضيؼهٌ 5

  ُْبىو ُٖبىو       ًاسّ ُْخؤؾناستٌ ثشِنشدُْوَّ صاْ 4

  ُْبىو ُٖبىو                 دَفتُسّ تؤَاسنشدٕ 4

  ُْبىو ُٖبىو                            قُسَويًََُّ فُسع 3
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 طُعاتٌ يُنَُذا ثضيؼهٌ ثظجؤسِ  طُسداٌْ نشديت؟ 35. ٓايا يُ 10

 . ُْخًَش3ـ  10. بُيٌََ         1ـ  10
 

 ٓاصادبىويت يُوَّ يُطُأل ثضيؼهُنُت طفتْطؤ يُباسَّ ُْخؤػًًُنُتُوَ بهُيت؟ . تا ض سادَيُى15

 .  ًٖض ٓاصاد ُْبىو0ّـ 15. نًََُو                  3ـ  15تاسادَيُنٌ باؾ                     1ـ  15

 

ـ  1بىوٕ؟ .ٓايا ٓاصاد بىويت طفتْطؤ يُباسَّ ُٓو كاسَطُسيًاُْ)سُخْ دَسَإ( بهُيت نُ بؤت ْىوطشا 14
 ـ ُْخًَش 3بُيٌََ        

 

 ُْخًَش  3ـ  14بُيٌََ             1ـ  14. ٓايا ًٖض داسيَو سوويذاوَ نُ داواّ طؤسِيين ثضيؼهُنُت بهُيت؟  14

 

 ُْخًَش  3ـ  13بُيٌََ             1ـ  13. ُٓطُس داوات نشدووَ ٓايا ثضيؼهُنُيإ طؤسِيىَ؟   13

 

 ُّْ  يُُْخؤػداُْ بؤت ُٓجناّ دسإ؟. ٓايا ساصيت يُو ناسا18

 . ُْخًَش ساصّ 0ًِْـ 18. تا سادَيُى                    3ـ 18بُيٌََ ساصيِ                     1ـ 18

 

 . ُٓطُس ساصّ ًْت يُ ض ػتًَو طًُيٌْ سَخُٓت ُٖيُ؟12

. يَُاَُيَُّ 5ـ 12إ          ًٓذاسيًُن  0ـ 12يُ ثشططُ             3ـ 12. يَُاَُيَُّ ثؤيًع        1ـ 12
. دؤسّ دَسَإْ بشَِنُّ             4ـ 12. يُ طُياْذٕ بُ َُٓبىآلْع)اطعاف(               4ـ 12 ثضيؼوْ ناسَُْذ

 . خىاسدٌْ ُْخؤػدا3ُْـ 12

 

 . ٓايا َتُاُْت بُو كاسَطُسيًاُْ ُٖيُ نُ بؤت نشاوٕ؟33

 . ُْخًَش0ـ 33ُى                   . تاسادَي3ـ 33. بُيٌََ             1ـ 33

 

 ْاوّ تىيَزَس                                                                                               

 سظٔ سظًَٔ                                                                                               
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 ًُوَبُسِيَىَبُسايُتٌ طؼيت فُسَاْطُّ تُْذسوطيت طًًَُاًْ ٓاطاْهاسّ يُاليُٕ اوّْىطش
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منىُْيُى يُفايًٌ ُْخؤؾ يُُْخؤػداُّْ َٓايَبىوٌْ طًًَُاٌْ نُ يًظيت َافُناٌْ ُْخؤػٌ ثًَىَ 
 ٖاوثًَلهشاوَ
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