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 )هرض الوْظف ّأثرٍ فً إًِاء الراتطح الْظٍفٍح(

 )دراسح همارًح(

 الوذرس الوساػذ / أًفال ػصام ػلً

 كلٍح الماًْى / الجاهؼح الوستٌصرٌــــــــح 

 الولخص

ضؼذ جُكحُس جُظك٤س جُؿ٤ذز ُِٔٞظق ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٔإغشز ك٢ ضكغ٤ٖ ؾٞدز جألدجء 

جُٞظ٤ل٢ ٝص٣حدز ئٗطحؾ٤س جُٔإعغس جإلدجس٣س ، ق٤ع ٣ٌٖٔ  جٕ ٣ٌٕٞ جُٔشع "ٓحٗؼح" 

٣ظ٤د جُٔٞظق ذؼذ قظُٞٚ ػ٠ِ جُٔشًض جُوح٢ٗٞٗ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ جالعطٔشجس ذٜزج جُٔشًض 

ظق ذأٓشجع ٓخطِلس ٝهذ ضٌٕٞ ذؼؼٜح ذظٞسٙ ٓإهطس جٝ دجت٤ٔس ، كوذ ٣ظحخ جُٔٞ

ػشػ٤س ٣طٔحغَ ك٤ٜح ُِشلحء خالٍ كطشز هظ٤شز ٤ُؼحٝد ػِٔٚ ، ذ٤٘ٔح هذ ضططِد ذؼغ 

جالٓشجع ئ٠ُ ٓذز أؽٍٞ ُِطٔحغَ ُِشلحء ، ٝأخشٟ هذ ٣طؼزس ٓؼٜح جعطٔشجس جُٔٞظق 

٤ٚ ذٞظ٤لطٚ ُؼذّ هذسضٚ ػ٠ِ أدجء جُٜٔحّ ٝجُٞجؾرحش جُٔ٘حؽس ذٚ ، جألٓش جُز١ ٣طشضد ػِ

جٗطٜحء خذٓطٚ جُٞظ٤ل٤س ٝجٗوؼحؤٛح عٞجء ذحالعطوحُس أٝ جإلقحُس ج٠ُ جُطوحػذ ذكغد 

جألقٞجٍ ٝٛزج ٓح ع٤طْ ضغ٤ِؾ جُؼٞء ػ٤ِٚ ػٖٔ ٗطحم جُركع . ٝضٞطِ٘ح ك٢ ٛزج 

جُركع ج٠ُ ؾِٔس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝجُطٞط٤حش ُؼَ ٖٓ جٜٛٔح جٕ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُخحص 

ج٠ُ ئػحدز ٗظش الع٤ٔح ك٢ ظَ جُظشٝف  ذحإلؾحصجش جُٔشػ٤س ك٢ جُؼشجم ذكحؾس

جُظك٤س ٝجُٔطـ٤شجش جُر٤ث٤س جُشجٛ٘س ، كؼال ػٖ ػذّ ٝؾٞد ٗظحّ هح٢ٗٞٗ خحص 

ذحُطأ٤ٖٓ جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ ، جالٓش جُز١ ٣وطؼ٢ ئػحدز ػشٝسز جعطكذجظ أٗٞجػح 

أخشٟ ٖٓ جإلؾحصجش ٝذٔح ٣غطٞػد جُظشٝف ٝجُٔطـ٤شجش جُظك٤س ٝجإلٗغح٤ٗس ٣ٝذػْ 

جُؼحٓس ك٢ ذِذٗح ًاؾحصز جُؼضٍ جُظك٢ ٝجُٔظحقرس جٝ جُٔشجكوس جُٔشػ٤س ٗظحّ جُظكس 

 كؼال ػٖ ضشش٣غ هحٕٗٞ ٣ٌلَ ٓططِرحش جُطأ٤ٖٓ جُظك٢ ُِٔٞظق.
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٢ٜ٘ٓ ، جٗطٜحء جُخذٓس  طكس جُٔٞظق ، ئؾحصجش ٓشػ٤س ، ٓشع كلواخ هفتاحٍح /

 .جُٞظ٤ل٤س 

 ABSTRACT 

The good health condition of the employee is one of the factors 

which affect improving the workperformance quality and 

increasing the productivity of the administrative institution. The 

health condition here is not limited to the physical health, but 

also includes thepsycological health. The disease can be a 

"deterrent" that affects the employee after obtaining the legal 

position and during his work preventing him from continuing 

holding such office temporarily or permanently. The employee 

may have various diseases and some of them may be 

symptomatic in which he recovers within a short time to resume 

his work. Some other diseases may require a longer period for 

recovery.  With other diseases, the employee may not be able to 

continue working due to his inability to perform the tasks and 

duties assigned to him. Consequently, this leads to the 

termination of his work service and its expiry end, whether by 

resignation or referral to retirement, as the case may require.In 

this research, we conclude a set of results and recommendations 

and the most important is that the legal system for sickness 

leaves in Iraq needs to be reconsidered, especially in the light of 
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the current health conditions and environmental changes; as well 

as the absence of a legal system for health insurance for 

employees, which requires the necessity of creating other types 

of leaves according to the health and humanitarian conditions 

and changes and that support the public health system in our 

country, such as the healthquarantineleave, the sick 

accompaniment leave in addition to the legislation of a law 

which provides the health insurance requirements for the 

employee. 

Keywords/ employee health, sick leave, occupational disease, 

work service end 

 

 الومذهح 

ضؼذ جُكحُس جُظك٤س جُؿ٤ذز ُِٔٞظق ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٔإغشز ك٢ ضكغ٤ٖ ؾٞدز جألدجء 

جُٞظ٤ل٢ ٝص٣حدز ئٗطحؾ٤س جُٔإعغس جإلدجس٣س ، ٝ ال ضوطظش جُكحُس جُظك٤س ٛ٘ح ػ٠ِ 

جُظكس جُؿغذ٣س ٜٓ٘ح ذَ ضشَٔ جُظكس جُ٘لغ٤س أ٣ؼح ، ًٝٔح ٛٞ ٓؼشٝف جٕ ج٤ُِحهس 

تش جُذُٝس ٝجُوطحع جُؼحّ ضؼذ ششؽح ٖٓ جُظك٤س  ُِشجؿر٤ٖ  ك٢ جُطٞظ٤ق ػٖٔ دٝج

( 42( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢ سهْ )7ششٝؽ جُطؼ٤٤ٖ جعط٘حدج ألقٌحّ جُٔحدز )

( جُٔؼذٍ ، ق٤ع ٣شطشؽ ك٢ جُٔطوذّ جٕ ٣ٌٕٞ ٗحؾكح ك٢ جُلكض جُطر٢ 0691ُغ٘س )

 ذٔٞؾد هشجس ٖٓ عِطس ؽر٤س ٓخطظس ٣إ٣ذ عالٓطٚ ٖٓ جألٓشجع ٝجُؼحٛحش جُؿغ٤ٔس

ٝجُؼو٤ِس جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ضؼ٤وٚ ػٖ أدجء ٜٓحٓٚ ك٢ جُٞظ٤لس جُٔششف ُِطؼ٤٤ٖ ك٤ٜح ، ٝٛزج 
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٣ؼ٢٘ جٕ جُٔشع هذ  ٣ٌٕٞ عررحً ٣ؼ٤ن ٖٓ ئٗشحء جُٔشًض جُوح٢ٗٞٗ ُِٔٞظق جذطذجء ػ٠ِ 

 جُشؿْ ٖٓ ضٞجكش ششٝؽ طكس جُطؼ٤٤ٖ جألخشٟ.

٣ٌٖٔ  جٕ ٣ٌٕٞ جُٔشع "ٓحٗؼح" ٣ظ٤د جُٔٞظق ذؼذ قظُٞٚ ػ٠ِ  -: هشكلح الثحث

جُٔشًض جُوح٢ٗٞٗ ٝخالٍ ػِٔٚ جُٞظ٤ل٢ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ جالعطٔشجس ذٜزج جُٔشًض ذظٞسٙ 

ٓإهطس جٝ دجت٤ٔس ، كوذ ٣ظحخ جُٔٞظق ذأٓشجع ٓخطِلس ٝهذ ضٌٕٞ ذؼؼٜح ػشػ٤س 

طِد ذؼغ جألٓشجع ٣طٔحغَ ك٤ٜح ُِشلحء خالٍ كطشز هظ٤شز ٤ُؼحٝد ػِٔٚ ، ذ٤٘ٔح هذ ضط

ٓذز أؽٍٞ ُِطٔحغَ ُِشلحء ، ٝأخشٟ هذ ٣طؼزس ٓؼٜح جعطٔشجس جُٔٞظق ذٞظ٤لطٚ ُؼذّ 

هذسضٚ ػ٠ِ أدجء جُٜٔحّ ٝجُٞجؾرحش جُٔ٘حؽس ذٚ ، جألٓش جُز١ ٣طشضد ػ٤ِٚ جٗطٜحء خذٓطٚ 

جُٞظ٤ل٤س ٝجٗوؼحؤٛح عٞجء ذحالعطوحُس أٝ جإلقحُس ج٠ُ جُطوحػذ ذكغد جألقٞجٍ ، 

ٔٞظق ج٠ُ ؾِٔس ٖٓ جالقٌحّ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ض٘حُٝطٜح جُطشش٣ؼحش ٣ٝخؼغ ك٤ٜح جُ

جُخحطس ذحُٞظ٤لس جُؼحٓس ٝجُط٢ جطرف جُرؼغ ٜٓ٘ح ال ٣غطٞػد ٓططِرحش جُٔشقِس 

 جُشجٛ٘س ُِٞجهغ جُظك٢ ٝٛزج ٓح ع٤ٌٕٞ أعحط ٓشٌِس جُركع.

٣ٜذف جُركع ج٠ُ ضغ٤ِؾ جُؼٞء ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُظك٢ جُخحص  -:ُذف الثحث

ُٔٞظق جُؼحّ ٖٓ ق٤ع جالقٌحّ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ٣خؼغ ػ٤ِٜح خالٍ كطشز جُٔشع رجش ذح

جُظِس ذحالؾحصجش ٝجُٔغطكوحش جُٔحد٣س ٝجُؼٔحٕ جُظك٢ ٝؿ٤شٛح، كؼال ػٖ جغش 

جُكحُس جُظك٤س ُِٔٞظق ك٢ جعطٔشجسٙ ذحُٞظ٤لس ٖٓ ػذٓٚ ، ٝجهطشجـ ؾِٔس ٖٓ 

 . جُٔؼحُؿحش ُغذ جُػـشجش جُطشش٣ؼ٤س ػٖٔ ٛزج جُ٘ظحّ

جٕ جعطؼٔحٍ جُٜٔ٘ؽ ك٢ جُركع جُؼ٢ِٔ ٓغأُس ؾٞٛش٣س ، ُزج جسضأ٣٘ح  -:هٌِجٍح الثحث

جػطٔحد جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ جُٔوحسٕ  ػٖٔ ٛزج جُركع ذ٤ٖ ًال ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ 

 ٝجُوحٕٗٞ جُٔظش١ .

ع٘وّٞ ذطوغ٤ْ جُركع كؼال ػٖ جُٔوذٓس ئ٠ُ غالظ ٓرحقع ، ع٘ط٘حٍٝ  -: خطح الثحث

ٍٝ ٓ٘ٚ جُٔلّٜٞ جُوح٢ٗٞٗ ُٔشع جُٔٞظق ٝأٗٞجػٚ ، ذ٤٘ٔح عطٌٕٞ ك٢ جُٔركع جأل
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قوٞم جُٔٞظق خالٍ كطشز جُٔشع ٢ٛ ٓٞػٞع جُٔركع جُػح٢ٗ ٓ٘ٚ ، جٓح جُٔركع 

جُػحُع كغ٤طْ ضخظ٤ظٚ ألغش جُٔشع ك٢ ئٜٗحء جُشجذطس جُٞظ٤ل٤س . ٝك٢ جُخحضٔس 

  ع٘خططْ جُركع ذأْٛ جُ٘طحتؽ ٝجُطٞط٤حش جُط٢ ضٞطَ ئ٤ُٜح جُرحقع.

I.الوثحث االّل 

 الوفِْم الماًًًْ لورض الوْظف ّأًْاػَ

رٛرص ضشش٣ؼحش جُٞظ٤لس جُؼحٓس ك٢ جُؼشجم ج٠ُ ضكذ٣ذ جإلؽحس جُؼحّ ُألٓشجع )عٞجء 

أًحٗص ػؼ٣ٞس جّ ٗلغ٤س( ٝ جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ٣ظحخ ذٜح جُٔٞظق ٣ٌٕٝٞ ُٚ جُطٔطغ 

ٗوؼحء جُشجذطس ذحُكوٞم ٝجالٓط٤حصجش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ؽ٤ِس كطشز جُٔشع جٝ ذؼذ ج

جُٞظ٤ل٤س ، ُزُي ع٘وغْ ٛزج جُٔركع ػ٠ِ ٓطِر٤ٖ ، ع٘ططشم ك٢ جُٔطِد جالٍٝ ج٠ُ 

ضؼش٣ق جُٔشع ، ذ٤٘ٔح ع٘ط٘حٍٝ ك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ أٗٞجع جألٓشجع جُط٢ هذ ٣ظحخ 

 ذٜح جُٔٞظق .

I أ. الوطلة األّل. 

 تؼرٌف الورض 

،ٝجطَ جُٔشع جُ٘وظحٕ ٣وظذ ذـ )جُٔشع( ُـس ذأٗٚ " جُغوْ ٝٛٞ ٗو٤غ جُظكس 

ٌٕ ٓش٣غ ج١ ٗحهض جُوٞز" ٣ٝوحٍ ذذ
)0(

( كٜٞ  disease. أٓح جُٔشع جططالقح )

جُكحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جإلٗغحٕ ٓؼطَ جُظكس ٖٓ جُ٘ٞجق٢ جُؼؼ٣ٞس جٝ جُ٘لغ٤س ، 

٣ٌٕٝٞ ُٚ جغش ٓرحشش جٝ ؿ٤ش ٓرحشش ػ٠ِ هذسضٚ ك٢ أدجء ٝظ٤لس جٝ ػَٔ ٓؼ٤ٖ
)4(

. 

شع ػ٠ِ جٗٚ "جالػطالٍ جُظك٢" جُز١ ٣ٔ٘غ جُٔٞظق ٝػشف جُٔششع جُؼشجه٢ جُٔ

ٖٓ ٓضجُٝس ػِٔٚ، ٝال ٣ٌٕٞ ٗحشثحً ػٖ ئطحذس ػَٔ ٣ٝكذد ٖٓ جُِؿ٘س جُطر٤س جُشع٤ٔس 

                                                           
)0( 

ص دٕٝ ع٘س ٗشش ( ، ،ٓطرؼس طحدس   :ذ٤شٝش )، كظَ ج٤ُْٔ ،04ٓؼؿْ )ُغحٕ جُؼشخ( الذٖ ٓ٘ظٞس ، جُٔؿِذ 

430-434. 
)4(

 ، جٌُٔطد جُؿحٓؼ٢ جُكذ٣ع:جالعٌ٘ذس٣س )جُٔذخَ جالؾطٔحػ٢ ُِٔؿحالش جُطر٤س ٝجُ٘لغ٤س،  ج٤ٓشز ٓ٘ظٞس ٣ٞعق، 

 .49ص ،(0666
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جُٔخطظس ٝجُٔشٌِس ٖٓ ٝصجسز جُظكس"
(3)

ضؼش٣ق جُٔشع ػٖٔ أقٌحّ  . ُْٝ ٣يُ 

( جُٔؼذٍ ٓـح٣شج ُٔح ؾحء ذٚ هحٕٗٞ جُؼؿض 4102هحٕٗٞ جُطوحػذ جُٔٞقذ ُغ٘س )

جُظك٢
(2)

، ٝجُظحٛش ٖٓ جُطؼحس٣ق ئٕ جُٔششع جُؼشجه٢ ٤ٓض ذ٤ٖ قحُس جالػطالٍ 

جُظك٢ جُط٢ هذ ٣ظحخ ذٜح جُٔٞظق ٗط٤ؿس ٓشع ال ػالهس ُٚ ذحُؼَٔ جُٞظ٤ل٢ ٝذ٤ٖ 

ٖٓ ق٤ع جُطؼش٣ق ذٜٔح ٝ قٌٜٔٔح جُوح٢ٗٞٗ ٝجالعطكوحهحش  ئطحذحش جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ ،

ٝجالٓط٤حصجش جُٔطشضرس ُِٔٞظق ، ق٤ع ٣ؼشف جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ جٝ جطحذس جُؼَٔ ػ٠ِ 

جٗٚ جُٔشع جُ٘حؾْ ػٖ ٓٔحسعس جُؼَٔ جُٞظ٤ل٢ جٝ جطحذس جُٔٞظق جُط٢ ٣طؼشع ُٜح 

. ٗط٤ؿس قحدظ ٝهغ جغ٘حء جُؼَٔ جٝ ٖٓ ؾشجتٚ كطغرد ُٚ ػطَ ػؼ١ٞ
(5)

.ًٝزُي جُكحٍ 

ذحُ٘غرس ُطؼش٣ق جُٔشع ك٢ ػٞء جقٌحّ هحٕٗٞ جُطوحػذ جُٔٞقذ جُز١ جٝسد ضؼش٣لحش 

ػذز ٜٓ٘ح جُٔشع جُز١ ال ٣٘شأ ػٖ جطحذس جُؼَٔ ،ٝ جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ جُز١ ٣ٌٕٞ 

ذغرد ٓٔحسعس ٜٓ٘س ٓؼ٤٘س جٝ ذغرد ؽر٤ؼس جُؼَٔ ٗكٞ جُطؼشع  ُؼٞجَٓ ػحسز هذ 

( ، radioactiveػٖ جُٔٞجد جُٔغشؽ٘س أٝ جُٔشؼس )ضٌٕٞ ٤ٔ٤ًحت٤س جٝ ذ٤ُٞٞؾ٤س كؼال 

ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ ٝؾٚ جالخطالف ٖٓ جُ٘حق٤س جُطر٤س ذ٤ٖ ٓلّٜٞ جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ ٝئطحذس 

جُؼَٔ جُط٢ ض٘حُٜٝح جُوحٕٗٞ ج٣ؼح، ٖٓ ق٤ع جٕ جألخ٤شز ضٌٕٞ ٗحضؿس ك٢ جؿِد جألق٤حٕ 

دز ػٖ ضؼشع جُٔٞظق ُكحدظ هذ ٣ٌٕٞ ُٔشز ٝجقذز، ذ٤٘ٔح جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ ػح

ٓح٣ٌٕٞ ٗط٤ؿس جُطؼشع جُذجتْ ٝجُٔطٌشس ُٔغرد جُؼشس خالٍ كطشز ص٤٘ٓس ٓؼ٤٘س ٖٓ 

جُخذٓس جُٞظ٤ل٤س
(9)

. 

 

                                                           
)3( .

 (.0666( ،ُغ٘س )00/ جٝال( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ ، سهْ )0جُٔحدز)
(2)

 ( جُٔؼذٍ. 4102(، ُغ٘س )6سهْ ) ( ٖٓ هحٕٗٞ جُطوحػذ جُٔٞقذ ،   49/ ف 0جُٔحدز )  . 
(5)

 (.0666( ، ُغ٘س )00/غح٤ٗح( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ ،سهْ )0جُٔحدز )  .
(9) .

 ج٤ُٜ٘ٔرس ) ُِطؼرشف ػِر٠ جُلرشم ذر٤ٖ جُٔرشع جُٜٔ٘ر٢ ٝ جطرحذس جُؼٔرَ ٓرٖ جُٔ٘ظرٞس جُطرر٢ ٣٘ظرش / أألٓرشجع

Occupational diseases   / ػِر٠ جُٔٞهرغ جالٌُطشٝٗر٢ )health-https://www.webteb.com/general/  

 (4141/3/42)ضحس٣خ جُض٣حسز 

 

https://www.webteb.com/general-health/


 

 

                                                                                                                                                                                                      
2020-العدد االول  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

404 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

Iًًب .الوطلة الثا. 

 أًْاع األهراض التً تصٍة الوْظف

ٖٓ خالٍ ضؼش٣ق جُٔشع ػٖٔ ٗظٞص هٞج٤ٖٗ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ٣طر٤ٖ ُ٘ح جٕ 

جُو٤حّ ذٞجؾرحضٚ جُٞظ٤ل٤س ئٓح  ٓظطِف "جالػطالٍ جُظك٢" جُز١ هذ ٣ٔ٘غ جُٔٞظق ٖٓ

organic diseaseإٔ ٣أض٢ ك٢ طٞسز ٓشع ػؼ١ٞ)
)

 ، أٝ ٓشع ٗلغ٢)

(mental illness ٌٕٞعٞجء أًحٕ ذظٞسز ٓإهطس أٝ دجت٤ٔس ، كؼال ػٖ أٜٗح هذ ض

أٓشجػحً هظ٤شز جألٓذ ٝأخشٟ ؽ٣ِٞس جألٓذ ضرؼح ُشذضٜح ٝجُٞهص جُالصّ ُِشلحء ٜٓ٘ح جٝ 

جُز١ ٣ٌٖٔ جُٔٞظق ٖٓ جُوذسز ػ٠ِ ٓؼحٝدز جُو٤حّ ذٞجؾرحضٚ  ٝصجٍ جغحسٛح ػ٠ِ جُ٘كٞ

جُٞظ٤ل٤س ٖٓ ػذٓٚ . ُزج ع٘وّٞ ذحُركع ك٢ ٛزج جُٔطِد ٖٓ خالٍ ضوغ٤ْ جألٓشجع 

جُط٢ ٣ظحخ ذٜح جُٔٞظق ج٠ُ أٓشجع هظ٤شز جُٔذٟ ٝجخشٟ ؽ٣ِٞس جُٔذٟ ٗظشج 

 جش جُ٘حشثس ػٜ٘ح.الخطالف جألغش جُوح٢ٗٞٗ جُٔطشضد ػ٠ِ رُي ذحُ٘غرس ُِكوٞم ٝجالٓط٤حص

I.الفرع االّل1.ب 

 األهراض لصٍرج االهذ

ضؼذ ٖٓ هر٤َ جألٓشجع هظ٤شز جالٓذ ًَ ٓشع ٣ظحخ ذٚ جُٔٞظق ال ضغش١ ػ٤ِٚ 

أقٌحّ جألٓشجع جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ػ٠ِ عر٤َ جُكظش ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُخحطس ذحُٞظ٤لس 

جُؼحٓس  )٢ٛٝ جألٓشجع جُٔغطؼظ٤س جٝ جُٔضٓ٘س جٝ جُط٢ ال ٣شؾ٠ شلحتٜح ( ، ٝجُط٢ هذ 

ػ٤س ٝٓلحؾثس ٝضغطِضّ ٓ٘ٚ جُطٔطغ ٣ظحخ ذٜح جُٔٞظق ذ٤ٖ كطشز ٝ جخشٟ ذظٞسز ػش

ذلطشز ٓؼ٤٘س ٖٓ جُشجقس ٖٓ خالٍ جإلؾحصز جُٔشػ٤س جُؼحد٣س ُِطٔحغَ ُِشلحء ٝجُوذسز 

 ػ٠ِ جُؼٞدز ُِؼَٔ ٝٓرحششز ٜٓحٓٚ جُٞظ٤ل٤س. 

( جُٔؼذٍ 0691( ُغ٘س )42ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ئٕ أقٌحّ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس سهْ )

جٜٗح ُْ ضططشم ج٠ُ جُكحالش جُٔشػ٤س ض٘حُٝص ٓٞػٞع جإلؾحصجش جُٔشػ٤س جال 

جُٔشُٔٞس ذٜح ، ٝٗشٟ جٕ عرد رُي ٣ٌٖٔ ك٢ طؼٞذس قظش أٗٞجع جألٓشجع 



 

 

                                                                                                                                                                                                      
2020-العدد االول  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

405 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

جُوظ٤شز جالٓذ جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ضغش١ ػ٤ِٜح أقٌحّ جإلؾحصز جُٔشػ٤س ٝٛزج ٛٞ جألطَ ، 

ُزج  ؾحءش دالُس جُ٘ض جُوح٢ٗٞٗ ذحالعطػ٘حء ٝٛٞ ئذؼحد جألٓشجع جُط٢ ضغطـشم كطشز 

٢ جُؼالؼ ٖٓ ٗطحم ٛزج جُوحٕٗٞؽ٣ِٞس ك
(7  )

، كؼال ػٖ جٕ جؿِد جألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش 

جُط٢ ػحُؿص جُٞػغ جُظك٢ ُِٔٞظق ُْ ضططشم ج٠ُ ٛزٙ جألٓشجع ُِغرد رجضٚ ػ٠ِ 

( ٖٓ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُوحٕٗٞ جُخذٓس 046جألسؾف . ٝك٢ ٓظش ، ض٘حُٝص جُٔحدز )

س ذٔشع جُٔٞظق ٝجعطكوحهٚ ( جألقٌحّ جُخحط4109( ُغ٘س )20جُٔذ٤ٗس سهْ )

 ُإلؾحصجش جُٔشػ٤س ًٔح ع٘شٟ .

I.الفرع الثا2ًً.ب 

 األهراض طٌْلح األهذ

هذ ٣ظحخ جُٔٞظق خالٍ خذٓطٚ جُٞظ٤ل٤س ذأقذ جألٓشجع جُط٢ ٣غطـشم ػالؾٜح كطشز 

ؽ٣ِٞس جٝ ال ٣ٌٖٔ جُشلحء ٜٓ٘ح ضٔحٓح ، ٢ٛٝ ضذخَ ػحدز ػٖٔ هٞجتْ جألٓشجع 

( ذأٜٗح ٣ٝchronic diseaseوظذ ذحألٓشجع جُٔضٓ٘س )جُٔضٓ٘س جٝ جُٔغطؼظ٤س . 

"جالٓشجع جُط٢ ضذّٝ ُلطشز ؽ٣ِٞس ،ٝ ضططٞس ذظٞسز ذط٤ثس ٓػَ أٓشجع جُوِد 

ٝجألٓشجع جُط٘لغ٤س جُٔضٓ٘س ٝؿ٤شٛح،"
)2(

، ٝ ٣طِن ػ٤ِٜح أ٣ؼح ضغ٤ٔس جألٓشجع ؿ٤ش 

أٓح جألٓشجع جُغحس٣س ٌُٜٞٗح ال ض٘طوَ ذ٤ٖ جُرشش ٝضظ٤د ػحدز ؾ٤ٔغ جُلثحش جُؼٔش٣س، 

جُٔغطؼظ٤س ك٤وظذ ذٜح جألٓشجع جُط٢ ضكطحؼ كطشز ؽ٣ِٞس ك٢ جُؼالؼ أٝ هذ ال ٣ٌٕٞ ُٜح 

ػالؼ كال ٣شؾ٠ شلحؤٛح ٖٓ جُ٘حق٤س جُطر٤س. 
(6)

 

                                                           
(7)

  ( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس ،سهْ )2/كوشز 29جُٔحدز ).
 (2) .

جُظك٤س.......... جالٓشجع جُٔضٓ٘س ( ٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔ٘ظٔس جُظكس  ) جُٔٞجػ٤غ

 (/WHOجُؼح٤ُٔس)

https://www.who.int/topics/chronic_diseases/ar   (9/4/4141)  ضحس٣خ جُض٣حسز 
(6) 

ػررح٢ٗ ، ًررحٕٗٞ ج355ُ)جالٓررشجع ؿ٤ررش جُغررحس٣س، طررك٤لس ٝهررحتغ ضظررذس ػررٖ ٓ٘ظٔررس جُظرركس جُؼح٤ُٔررس  ، جُؼررذد 

 -( :who( ٓ٘شٞسز ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس) 4605

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar( 9/4/4141)  ضحس٣خ جُض٣حسز 

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar
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ٝرٛد جُٔششع جُؼشجه٢ ئ٠ُ ضكذ٣ذ ؾذٍٝ خحص ذحألٓشجع جُط٢ ٣غطـشم ػالؾٜح 

ُطوذ٣ْ ػ٠ِ جؾحصز كطشز ؽ٣ِٞس  ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظحخ ذٜح جُٔٞظق ٣ٌٕٝٞ ُٚ قن ج

ٓشػ٤س خحطس ضخطِق ػٖ جألٓشجع هظ٤شز جألٓذ 
(01)

، ٢ٛٝ ضطؼٖٔ ٓؿٔٞػس 

ًر٤شز ٖٓ جألٓشجع ) جُٔضٓ٘س ٝجُٔغطؼظ٤س أٝ جُخر٤ػس ( ٗزًش ٜٓ٘ح 
(00)

: 

.جألٓشجع جُرحؽ٤٘س )أٓشجع جُشتط٤ٖ ٝجُؿٜحص جُط٘لغ٢، جُطذسٕ ذأٗٞجػٚ ،أٓشجع 0

ُذّ، أٓشجع جُؿٜحص جُٜؼ٢ٔ، أٓشجع جُوِد ٝٓؼحػلحضٜح ،أٓشجع ج٠ٌُِ، أٓشجع ج

 جُـذد جُظٔحء، جألٓشجع جُشت٣ٞس)جُـشج٣ٝس(......(

 . جألٓشجع جُ٘لغ٤س ٝجُؼو٤ِس4

 .جألٓشجع جُؿِذ٣س جُشذ٣ذز 3

 .جألٓشجع جُ٘غحت٤س جُط٢ الضغطؿ٤د ُِؼالؼ2

 .أٓشجع جُؿشجقس جُؼحٓس جُط٢ ال ضغطؿ٤د ُِؼالؼ5

 .جألٓشجع جُؼظر٤س ٝؾشجقطٜح 9

 جُؼظحّ ٝجُٔلحطَ ٝجُؼٔٞد جُلوش١ .أٓشجع7

 .أٓشجع جُؼ٤ٕٞ ٝٓؼحػلحضٜح2

.جألٓشجع جُطؿ٤ِ٤ٔس ٝجُطو٤ٔ٣ٞس ) ٗكٞ جُكشٝم جُٔإغشز ػ٠ِ ؽر٤ؼس جُؼَٔ، ضشٞٛحش 6

 جألٝػ٤س جُذ٣ٞٓس أٝ جُِٔلح٣ٝس جُط٢ الضغطؿ٤د ُِؼالؼ ٝجُٔإغشز ػ٠ِ أدجء جُٞظ٤لس .....

ؼظ٤س جُط٢ ال ضغطؿ٤د ُِؼالؼ( ذٌحكس .جألٝسجّ ٝضشَٔ ) جألٓشجع جُخر٤ػس جُٔغط01

 أٗٞجػٜح ٌَُٝ أٗكحء جُؿغْ ٝجُٔػرطس عش٣ش٣ًح ذحُلكض جُ٘غ٤ؿ٢ أٝ أُٔخطرش١..

.أٓشجع جُلْ ٝجُل٤ٌٖ ) جُخر٤ػس ٜٓ٘ح ، ٝجُؼحٛحش جُٔغررس ُطشٞٛحش جُٞؾٚ جُط٢ 00

 ضإد١ ج٠ُ جُ٘لٞس ٜٓٔح ضؼذدش ٝجخطِلص جألعرحخ ........جُخ(

                                                           
(01)

(.0666( ،ُغ٘س )00جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ ،سهْ )/ جٝال( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض 4جُٔحدز ). 
 

(00)
 (.4111(، ُغ٘س )02ضؼ٤ِٔحش جإلؾحصجش جُٔشػ٤س ُألٓشجع جُٔغطؼظ٤س ك٢ جُؼشجم ،سهْ ) . 
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جعطلحدز جُٔٞظق ٖٓ جإلؾحصجش جُٔشػ٤س جُٔوشسز ُٜزٙ  ٖٝٓ جُؿذ٣ش ذحُزًش ئٕ

جألٓشجع ٢ٛ ٤ُغص ٓطِوس ذٔؿشد جإلطحذس ذٞجقذز أٝ أًػش ٜٓ٘ح، ذَ ٢ٛ ٓو٤ذز ك٢ 

جٌُػ٤ش ٜٓ٘ح ذ٘ظٞص جُوٞج٤ٖٗ ٝجُطؼ٤ِٔحش ٖٓ ق٤ع شذز جُكحُس جُٔشػ٤س ٝٓذٟ 

العطٔشجس جعطؿحذطٜح ُِؼالؼ ٝضأغ٤شٛح ػ٠ِ جُٞػغ جُظك٢ جُؼحّ ُِٔٞظق ٝهذسضٚ ك٢ ج

ك٢ جُؼَٔ جُٞظ٤ل٢ ٖٓ ػذٓٚ ، ٝٛزج ٓحضوشسٙ جُِؿحٕ جُطر٤س جُٔخطظس ًٔح ع٘شٟ. 

ٝك٢ ٓظش ، ٣ؼطرش ٖٓ هر٤َ جألٓشجع جُٔضٓ٘س أٝ ؽ٣ِٞس جألٓذ جُط٢ ٣ٔ٘ف ػ٠ِ أعحعٜح 

جُٔٞظق ئؾحصز جعطػ٘حت٤س ضخطِق ػٖ جإلؾحصز جُٔشػ٤س ، ًال ٓٔح ٣أض٢
(04)

 : 

( ُغ٘س 456جُٔشكن ذحُوشجس جُٞصجس١ سهْ )جألٓشجع جُٞجسدز ػٖٔ جُؿذٍٝ  .0

( ٢ٛٝ ًػ٤شز ٝ ضطشحذٚ ك٢ ٓؼظٜٔح ٓغ ٓح رٛد ج٤ُٚ جُٔششع جُؼشجه٢ ، 0665)

 ٣ٝؼذ أ٣ؼح ك٢ قٌْ جألٓشجع جُٔضٓ٘س جُكحالش ج٥ض٤س:

جإلطحذحش جُشذ٣ذز جُط٢ ضغطِضّ ٝهص ؽ٣َٞ ُِؼالؼ ٓػَ جٌُغٞس جُٔؼحػلس  -

 جُط٢ ٣ططِد ػالؾٜح أًػش ٖٓ غالظ أشٜش.

أٓشجع جُك٤ٔحش جُشذ٣ذز جُط٢ ٣٘طؽ ػٜ٘ح ٓؼحػلحش ضٔ٘غ ٖٓ ضأد٣س جُؼَٔ ٓػَ  -

 ٓشع ق٠ٔ جُركش جألذ٤غ جُٔطٞعؾ ٝؿ٤شٛح.

جُؼ٤ِٔحش جُؿشجق٤س جٌُرشٟ جُط٢ ضططِد ٝهص ؽ٣َٞ ُِشلحء جٝ ٣٘طؽ ػٜ٘ح  -

 ٓؼحػلحش ؾحٗر٤س ٗكٞ جُطٜحخ جُـشحء جُرش٣ط٢ٗٞ ٝؿ٤شٙ.

١ ٣ؼطرش ك٢ قٌْ جُٔشع جُٔضٖٓ ٝضؿذس جالشحسز ج٠ُ جٕ جُوحٕٗٞ جُٔظش -

جخطالؽ جُٔٞظق ٓغ ٓش٣غ ذاقذٟ جألٓشجع جُٔؼذ٣س ، كطوشس جُغِطحش 

جُظك٤س جُٔخطظس ٓ٘ؼْٜ ٖٓ ٓضجُٝس ػِْٜٔ قشطح ػ٠ِ جُظكس جُؼحٓس ُِٝٔذز 

 جُط٢ ضكذدٛح ٝضشجٛح ٓ٘حعرس ُٜزج جُـشع.

 إٔ ٣ٌٕٞ جُٔشع ٓحٗؼح ُِٔٞظق ٖٓ ضأد٣س ٜٓحٓٚ جُٞظ٤ل٤س.  .4
                                                           

(04)
( ٝجُٔ٘شرٞس كر٢ جُٞهرحتغ جُٔظرش٣س 0665(، ُغر٘س )456( ٖٓ هشجس ٝصجسز جُظكس جُٔظش٣س، سهْ )4. جُٔحدز )

 .٤ُٞ٣0665ٞ ُغ٘س  45ك٢ 



 

 

                                                                                                                                                                                                      
2020-العدد االول  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

408 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

حُس جُٔشػ٤س هحذِس ُِطكغٖ أٝ جُشلحء ، كارج ُْ ضغطوش قحُس إٔ ضٌٕٞ جُك .3

جُٔٞظق جُظك٤س ٝضر٤ٖ ػؿضٙ جٌُحَٓ ػٖ أدجء ػِٔٚ ، ٣ٌٕٞ جُٔٞظق ك٢ ئؾحصز 

ٓشػ٤س دٕٝ جُطو٤ذ ذٔذز ٓكذدز ُك٤ٖ ذِٞؿٚ جُغٖ جُٔوشسز هحٗٞٗح ُطشى جُخذٓس 

 جُٔذ٤ٗس .

الوثحث الثاًً . II 

حمْق الوْظف خالل فترج الورض   

٣ؼذ جُٔٞظق ٛٞ جُشخض جُطر٤ؼ٢ جُز١ ٣ٔػَ جُٔكٞس جُشت٤غ٢ ُِ٘شحؽ جإلدجس١ 

ك٢ جُذُٝس ٝذٔح ٣ٌلَ جعطٔشجس جُٔشجكن جُؼحٓس ك٢ ضوذ٣ْ خذٓحضٜح ذحٗطظحّ ٝجعطٔشجس 

، ًٝٔح ئٕ ُِٞظ٤لس جُؼحٓس ٝجؾرحش أهشضٜح جُوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش ٣ٝطشضد 

٤س ، كإٔ ُألخشٟ قوٞهح ضط٠ُٞ ػ٠ِ ٓخحُلطٜح ٓغإ٤ُٝس جُٔٞظق جالٗؼرحؽ

ض٘ظ٤ٜٔح رجش جُوٞج٤ٖٗ ذحُ٘غرس ُِٔٞظق، ٝذٔح ٣إٖٓ كحػ٤ِس ُِٞظ٤لس جُؼحٓس ٖٓ 

ؾٜس ٝذٔح ٣كون ضٞك٤ش جالؽٔث٘حٕ ٝجالعطوشجس جُٞظ٤ل٢ ُِٔٞظق ٖٓ ؾٜس أخشٟ 

)03(
. ٝضٌلَ هٞج٤ٖٗ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ػذز قوٞم ُِٔٞظق جُٔش٣غ ، أٜٛٔح جُكن 

) جُٔشػ٤س ٝجُخحطس ذكغد جألقٞجٍ( كؼال ػٖ جُكوٞم  ك٢ جُطٔطغ ذحإلؾحصجش

جُٔح٤ُس ) جُشجضد ٝجُؼٔحٕ جُظك٢( ٝٛزج ٓح ع٤طْ ض٘حُٝٚ ك٢ ٓؼٕٔٞ جُٔطِر٤ٖ 

 ج٥ض٤٤ٖ:

II .الوطلة األّل .أ 

 الحك فً اإلجازج الورضٍح 

٣كن ُِٔٞظق جُطٔطغ ذ٘ٞع ٖٓ جإلؾحصجش ٣طِن ػ٤ِٚ) جإلؾحصز جُٔشػ٤س( ،ٝرُي 

ذغرد ئطحذطٚ ذٔشع جٝ ػحسع طك٢ ٓؼ٤ٖ ال ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ جُو٤حّ ذأػرحء جُٞظ٤لس ، 

كحإلٗغحٕ ٜٓٔح ًحٗص ٤ُحهطٚ جُرذ٤ٗس ٝجُظك٤س كٜٞ ٓؼشع ُإلطحذس ذحُٔشع جُز١ 
                                                           

(03)
052،ص (4109لشجٕ ُِطرحػس ، ٌٓطرس جُـ :ذـذجد )،3سجػ٢ ،جُوحٕٗٞ جالدجس١ ، ؽ .د.ٓحصٕ ٤ُِٞ

. 
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حء٣ؼ٤وٚ ػٖ ػِٔٚ ٣ٝكطحؼ ج٠ُ جؾحصز قط٠ ٣طٔحغَ ُِشل
(02 )

، ٢ٛٝ ضؼطرش ٖٓ قوٞم 

جُٔٞظق ٤ُٝظ ُذجتشز جُٔٞظق ك٢ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جألؾحصجش جٕ ضِؿأ ج٠ُ عِططٜح 

جُطوذ٣ش٣س ك٢ ٓ٘كٜح ٖٓ ػذٓٚ ؽحُٔح ضٞجكشش أعرحذٜح ٝجضرؼص ك٤ٜح جإلؾشجءجش جُوح٤ٗٞٗس 

ٝجإلدجس٣س جُالصٓس
(05)

.ُِٝٔٞظق جُطٔطغ ذ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ جإلؾحصجش ٛٔح جُٔشػ٤س 

طس ، ٝضخطِق ًالٛٔح ٖٓ ق٤ع جُٔذز ٝئؾشجءجش ضوذ٣ٜٔح ٖٓ ؾٜس ٝجُٔشػ٤س جُخح

كؼال ػٖ جُكوٞم جُٔح٤ُس جُٔطشضرس ػ٤ِٜح ٖٓ ؾٜس جخشٟ ، ُٝٔح ًحٗص جُكوٞم جُٔح٤ُس 

٢ٛ ٝجقذز ٖٓ قوٞم جُٔٞظق خالٍ كطشز جُطٔطغ ذحإلؾحصز كاٗ٘ح أكشدٗح ُٜح ٓطِرح خحطح 

ػ٠ِ جُطؼشف ػ٠ِ أٗٞجع  ذٜح ٝٛٞ جُٔطِد جُػح٢ٗ ، ٝع٘وطظش ك٢ ٛزج جُٔطِد

 جإلؾحصجش جُٔشػ٤س ٖٓ ق٤ع جُٔذز ٝجإلؾشجءجش .

II.الفرع االّل1.أ 

 اإلجازج الورضٍح

( جُٔؼذٍ ػ٠ِ جٗٚ ٣غطكن 0691( ُغ٘س )42ٗض هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢ سهْ )

٣ٞٓح( ػٖ ًَ ع٘س ًحِٓس ٖٓ  31جُٔٞظق ئؾحصز ٓشػ٤س ضٌٕٞ ذشجضد ضحّ ُٔذز )

٣ّٞ( ذ٘ظق سجضد. ٣ٝؿٞص ضشجًْ ٛزٙ جإلؾحصجش ٝضذ٣ٝشٛح  25، ٝ) جُخذٓس جُٞظ٤ل٤س

ُظحُف جُٔٞظق أعٞز ذحإلؾحصجش جالػط٤حد٣س ٌُٖ ذششٝؽ قذدٛح جُوحٕٗٞ ٢ٛٝ
(09)

 : 

ػذّ ضؿحٝص ٓذز جإلؾحصز جُٔشػ٤س ك٢ ًَ ٓشػس . أ
(07)

٣ّٞ( ذشجضد  041ػٖ ) 

 ٣ّٞ( ذ٘ظق سجضد. 61ضحّ ٤ِ٣ٜٝح )

                                                           
(02)

309، ص(4116ٔؼحسف، ٓ٘شأز جُ: جالعٌ٘ذس٣س  ).د.عح٢ٓ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ، جطٍٞ جُوحٕٗٞ جالدجس١،
. 

 
(05)

، (0677ذال ٌٓحٕ ؽرغ ،  )،4.د. ػرذ جُلطحـ خؼش ،ششـ ُ٘ظحّ جُٔٞظل٤ٖ جُؼحّ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، ؼ

  .031ص
(09)

  ( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42/ أٝال ( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )29جُٔحدز ) 
(07 )

٣ٝؿررذس ذ٘ررح جالشررحسز جُرر٠ جٕ جُٔوظررٞد ذحُٔشػررس ٛ٘ررح "جٕ ٣رحشررش جُٔٞظررق كرر٢ ٝظ٤لطررٚ ػ٘ررذ جٗطٜررحء جالؾررحصز  

 ػٖ ػششز ج٣حّ ُـشع جالعطلحدز ٖٓ جالؾحصز ػٖ جُٔشػس جُػح٤ٗس". جُٔشػ٤س خالٍ ٓذز الضوَ
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ػذّ ضؿحٝص ٓؿٔٞع جإلؾحصجش جُٔشػ٤س خالٍ ٓذز جُخٔظ ع٘ٞجش جُط٢ ضغرن  . خ

٣ّٞ(  ٣021ّٞ( ذشجضد ضحّ ٝ ) 021جٗطٜحء ٓذز جإلؾحصز جُٔشػ٤س ػ٠ِ )

 ذ٘ظق سجضد. 

ًٝلَ جُٔششع قن جُطٔطغ ذحإلؾحصز جُٔشػ٤س ذحُ٘غرس ُِٔٞظق جُٔؼ٤ٖ ضكص 

هذ ٣طؼشع ُإلطحذس جُطؿشذس أعٞز ذحُٔٞظق جُٔػرص ػ٠ِ جُٔالى جُذجتْ ٌُٞٗٚ 

ذكحُس ٓشػ٤س خالٍ ٓذز ع٘س جُطؿشذس ضكٍٞ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُو٤حّ ذٜٔحٓٚ جُٞظ٤ل٤س ، 

( ٣ّٞ ذ٘ظق 25( ٣ّٞ ذشجضد ضحّ ٝ)31ك٤ٌٕٞ ُٚ جعطكوحهٚ ٖٓ جإلؾحصجش ُـح٣س )

سجضد ػ٠ِ جٕ ٣طْ خظٜٔح ٖٓ سط٤ذ ئؾحصجضٚ جُٔشػ٤س جُٔغطكوس ػ٘ذ 

جُطػر٤ص
(02)

. 

ٖ جإلؾحصجش جُٔشػ٤س ٝجالػط٤حد٣س ٖٓ دٕٝ جٕ ٝهذ ٣غط٘لز جُٔٞظق سط٤ذٙ ٓ

٣طٌٖٔ ٖٓ جالُطكحم ذٞظ٤لطٚ، كل٢ ٛزٙ جُكحُس أؾحص جُٔششع ٓ٘كٚ ئؾحصز أخشٟ ذال 

( ٣ٞٓح ، كارج ُْ ٣غططغ جُٔٞظق ٖٓ جعطث٘حف ػِٔٚ 021سجضد ُٔذز أهظحٛح )

ذؼذٛح ٣كحٍ ج٠ُ جُطوحػذ
(06)

، ٖٝٓ جُؿذ٣ش ذحُزًش جٕ ٛزج جُكٌْ ال ٣غش١ ػ٠ِ 

حذ٤ٖ ذحألٓشجع جُٔضٓ٘س جٝ جُٔغطؼظ٤س جُط٢ ضططِد جؾحصز ٓشػ٤س خحطس جُٔظ

ًٔح ع٘شٟ القوح
(41)

. 

(" 4109( ُغ٘س )20ٝك٢ ٓظش ، ض٘حٍٝ هحٕٗٞ "ضؼذ٣َ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس سهْ )

جألقٌحّ جُخحطس ذحإلؾحصز جُٔشػ٤س ، ق٤ع ٣غطكن جُٔٞظق ئؾحصز ٓشػ٤س ػٖ ًَ 

س ، ٝضٌٕٞ ك٢ جُكذٝد ج٥ض٤س غالظ ع٘ٞجش ضوؼ٠ ك٢ جُخذٓس جُٞظ٤ل٤
(40)

 : 

 جألشٜش جُػالغس جأل٠ُٝ ذأؾش ًحَٓ )سجضد ضحّ(. . أ

 %( ٖٓ جألؾش جُٞظ٤ل75.٢جألشٜش جُػالغس جُطح٤ُس ضٌٕٞ ذأؾش ٣ؼحدٍ ) . خ

                                                           
(02)

( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42/غح٤ٗح( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )29جُٔحدز ) 
 
 

(06)
  ( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42/غحُػح( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )29جُٔحدز ) 

(41)
 ( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42ٖ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )/سجذؼح( 29ٓجُٔحدز ) .

(40)
 (.4109(، ُغ٘س )20( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١، سهْ )50. جُٔحدز )
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%( ٖٓ جألؾش جُٞظ٤ل٢ ُٖٔ ٣طؿحٝص 51جُغطس أشٜش جُطح٤ُس ضٌٕٞ ذأؾش ٣ؼحدٍ ) . ش

 ع٘س(.  51ػٔشٙ )

خ( ٗؿذ جٗٚ قذد جعطكوحم  -ػٖٔ جُلوشض٤ٖ )أُٝٞ أٓؼ٘ح جُ٘ظش ذحُ٘ض جُطشش٣ؼ٢ 

جُٔٞظق ػٖ ًَ غالظ ع٘ٞجش ك٢ جُخذٓس ، ٌُٖ ٓحرج ُٞ ًحٗص خذٓس جُٔٞظق 

جُٔش٣غ ع٘س ٝجقذز ؟ ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٗؿذ ٖٓ ٓٞسد جُ٘ض جٗٚ ع٤طْ ضوغ٤ْ جُٔذز 

جُٔزًٞسز ػ٠ِ ػذد جُغ٘ٞجش ، ك٤ٌٕٞ ُٚ )شٜش ٝجقذ( ػٖ ًَ ع٘س ذشجضد ضحّ ٢ٛٝ 

%( ٖٓ 75جإلؾحصز جُط٢ جػطٔذٛح جُٔششع جُؼشجه٢ ، ٤ِ٣ٜٝح  شٜش ٝجقذ ذـ ) ضوحذَ ٓذز

جُشجضد جُٞظ٤ل٢ ، ٝذزُي ٗؿذ جٕ ٓذز جإلؾحصز جُٔشػ٤س ذشجضد ضحّ ك٢ جُوحٕٗٞ 

جُٔظش١ ٓٔحغِس ُٔذز جإلؾحصز جُٔشػ٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢، جال جٗ٘ح ٗؿذ جٕ جُٔششع 

 شجضد جُٞظ٤ل٢ ٝقغ٘ح كؼَ ذٜزج جالضؿحٙ.جُٔظش١ ضر٠٘ كٌشز جُطذسؼ ك٢ جعطوطحػحش جُ

ٖٓ ؾٜس أخشٟ ، جرج جعط٘لز جُٔٞظق جُٔذد جُٔزًٞسز أػالٙ كحٗٚ ٣كن ُٚ ضوذ٣ْ ؽِد 

ذٔذ جالؾحصز جُٔشػ٤س ذذٕٝ جؾش ُِٔذز جُط٢ ٣كذدٛح جُٔؿِظ جُطر٢ جُٔخطض جرج ًحٕ 

ٛ٘حى جقطٔح٤ُس ُِشلحء ٖٓ جُٔشع
(44)

٣طوذّ . كؼال ػٖ رُي أؾحص جُوحٕٗٞ ُِٔٞظق جٕ 

ذطِد ضك٣َٞ جالؾحصز جُٔشػ٤س ج٠ُ جؾحصز جػط٤حد٣س جرج ًحٕ ُٚ سط٤ذ
(43  )

، ٝٛٞ ٓح 

جخز ذٚ جُٔششع جُؼشجه٢ أ٣ؼح ق٤ع ٣ٌٕٞ ُِٔٞظق جُز١ أًَٔ ٓذز جإلؾحصز جُٔشػ٤س 

ذحُشجضد جُطحّ ُْٝ ٣شَق ٖٓ جُٔشع إٔ ٣طِد جإلؾحصجش جالػط٤حد٣س جُط٢ ٣غطكوٜح جرج 

( ٣ٞٓح041ػ٠ِ جٕ ال ضطؿحٝص )ًحٕ ُٚ سط٤ذ ٝذشجضد ضحّ ، 
(42)

، ُٝؼَ ؿح٣س جُٔششع  

ٖٓ رُي ذشأ٣٘ح ُٜح جػطرحسجش ئٗغح٤ٗس ضطؼِن ذحُشجضد ٖٓ ق٤ع ئٌٓح٤ٗس جعطلحدز جُٔٞظق 

ٖٓ جُشجضد جُٔغطكن ذحُ٘غرس ُإلؾحصز جالػط٤حد٣س ذذال ٖٓ جُِؿٞء ج٠ُ جإلؾحصز جُٔشػ٤س 

جُطِد ؟ َٛ ُِشت٤ظ جإلدجس١  ذذٕٝ جؾش ، ٌُٖ جُغإجٍ جُز١ ٣ػحس ٛ٘ح ج٠ُ ٖٓ ٣وذّ

جُٔخطض جّ ُِٔؿِظ جُطر٢ ؟ ق٤ع ُْ ٣شش جُ٘ض ج٠ُ رُي ، كؼال ػٖ جٗ٘ح ُٞ 
                                                           

(44)
 (.4109(، ُغ٘س )20( ٖٓ هحٕٗٞ ضؼذ٣َ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١، سهْ )50. جُٔحدز )

(43)
 (.4109(، ُغ٘س )20هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١، سهْ ) ( ٖٓ هحٕٗٞ ضؼذ50َ٣. جُٔحدز )

(42)
 ( جُٔؼذٍ.0656(، ُغ٘س )79/ خ( ٖٓ ٗظحّ جالؾحصجش جُٔشػ٤س جُؼشجه٢ ،سهْ )4. جُٔحدز )
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جكطشػ٘ح جٕ ؽِد جُطك٣َٞ ٣طْ ضوذ٣ٔٚ ج٠ُ جُشت٤ظ جإلدجس١ ػ٠ِ جعط٘حد جٕ ٓ٘ف 

جإلؾحصجش جالػط٤حد٣س ٣ذخَ ػٖٔ عِططٚ جالدجس٣س ، كَٜ ع٤ٌٕٞ ك٢ ٓػَ ٛزٙ جُكحُس ُٚ 

 ٣س ك٢ هرٍٞ ؽِد ضك٣َٞ جإلؾحصز ٖٓ ػذٓٚ ؟ ج٣س عِطس ضوذ٣ش

ٗشٟ ذأٗٚ ًحٕ ٖٓ جُؼشٝس١ جٕ ٣شعْ جُوحٕٗٞ آ٤ُس ضوذ٣ْ ؽِد ضك٣َٞ جإلؾحصز 

جُٔشػ٤س ج٠ُ جػط٤حد٣س ، ٗكٞ ضوذ٣ٔٚ ج٠ُ جُشت٤ظ جالدجس١ جذطذجء ٣ٌٕٝٞ ٓؼضصج ذشأ١ 

جُؿٜس جُطر٤س جُٔخطظس جُط٢ ٓ٘كص ذٔٞجكوطٜح جإلؾحصز جُٔشػ٤س جذطذجًء ، ٝك٢ ٛزٙ 

ورٍٞ ؽِد جُطك٣َٞ ، ػِٔح جٗ٘ح ٗوظذ  ذغش٣حٕ جُكحُس ع٤ٌٕٞ جُشت٤ظ جإلدجس١ ِٓضٓح ذ

ٛزج جإلؾشجء ػ٠ِ قحُس ضك٣َٞ ٗٞع جإلؾحصز  كوؾ ، كل٢ ذؼغ جالق٤حٕ هذ ٣ِؿأ 

جُٔٞظق جُٔش٣غ ج٠ُ جإلؾحصز جالػط٤حد٣س دٕٝ جُٔشػ٤س ألعرحخ ػذز ٜٓ٘ح ُغُٜٞس 

٣طؼِن  ضوذ٣ٜٔح ، ٝٛ٘ح ضغش١ ػ٤ِٜح جألقٌحّ جُخحطس ذحإلؾحصجش جالػط٤حد٣س ٝالع٤ٔح ٓح

ذحُغِطس جُطوذ٣ش٣س ُالدجسز ، كِٞ سؾؼ٘ح ج٠ُ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ٓػال ٗؿذ جٗٚ ٓ٘ف ُِشت٤ظ 

 9جإلدجس١ عِطس سكغ ؽِد جإلؾحصز جالػط٤حد٣س ُٔوطؼ٤حش جُٔظِكس جُؼحٓس ُـح٣س )

جشٜش(
(45  )

. 

ًٝحٕ ٖٓ ذ٤ٖ جُطؼذ٣الش جُط٢ ؽحُص هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١ جُؿذ٣ذ ٛٞ جػطرحس 

جُطٔحسع ئخالال ذحُٞجؾرحش جُٞظ٤ل٤س 
(49)

، كل٢ جُكحُس جُط٢ ٣وشس ك٤ٜح جُٔؿِظ جُطر٢ 

جُٔخطض ػذّ ٓشع جُٔٞظق ٝجعطكوحهٚ ُإلؾحصز جُٔشػ٤س ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٞقذز
(47 )

كو٤نجُط٢ ٣طرؼٜح جُٔٞظق ئقحُطٚ ج٠ُ جُط
(42)

. 

ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جٕ جُـح٣س ٖٓ ٛزج جُ٘ض ذشأ٣٘ح هذ ض٘ظشف ٗكٞ جُكذ ٖٓ قحالش 

ضٔحسع جُٔٞظل٤ٖ ٝجالدػحءجش جٌُحرذس جُط٢ هذ ٣ِؿأ ج٤ُٜح ذؼغ جُٔطوحػغ٤ٖ ُِط٘ظَ 

                                                           
(45)

 ( جُٔؼذٍ.0691( ُغ٘س ،)42/ غح٤ٗح( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )23.جُٔحدز )
(49)

 (.4109(، ُغ٘س )20ٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١، سهْ )( ٖٓ هحٕٗٞ ضؼذ٣َ هح50.جُٔحدز ) 
(47).

( ٖٓ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س 4جٝ ج٤ُٜأز جُؼحٓس ، ض٘ظش جُٔحدز) جُٞقذز ٢ٛ جُٞصجسز جٝ جُؿٜحص جُك٢ٌٓٞ جٝ جُٔكحكظس 

 (.4109( ُغ٘س )20( ُوحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١ سهْ )4107( ُغ٘س )0409،سهْ )
(42)

( ٤ٗ20رس جُٔظرش١ سهرْ )ُوحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ (4107( ُغ٘س )0409ُط٘ل٤ز٣س سهْ )( ٖٓ جُالتكس ج024) .جُٔحدز 

  4109ُغ٘س 
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ػٖ أدجء ٜٓحْٜٓ جُٞظ٤ل٤س ، جال جٕ ئؾشجء ئقحُطْٜ ج٠ُ جُطأد٣د ٓكَ ُِ٘ظش ، كٖٔ ؾٜس 

غحسز جُخٞف ٝجُشٛرس ُذٟ جُٔٞظق ٖٓ جإلهذجّ ػ٠ِ جإلؾحصز ع٤إد١ ٛزج جإلؾشجء ج٠ُ ئ

جُٔشػ٤س ٝجٕ ًحٕ ذكحؾس ج٤ُٜح خش٤س جُطؼشع ُِؿضجء جُطأد٣ر٢ جرج ُْ ضوط٘غ جُؿٜس 

جُطر٤س ذكحُطٚ ، ٛزج ٖٓ ؾٜس ٖٝٓ ؾٜس جخشٟ ٗشٟ جٕ رُي ٣وٞد ج٠ُ قحُس ٖٓ جالسذحى 

جُطأد٣د ذغرد جُطٔحسع ، جُٞظ٤ل٢ ٝجٗشـحٍ جُذجتشز ذاؾشجءجش ئقحُس جُٔٞظل٤ٖ ج٠ُ 

ٝٗشٟ جٕ ٣ٌٕٞ هشجس جُؿٜس جُطر٤س جُٔخطظس ٛٞ جُل٤ظَ جُكغْ ك٢ ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ 

جُٔٞظق ٓغطكوح ُإلؾحصز جُٔشػ٤س جّ ال ، كل٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش ُٖ ضٔ٘ف دجتشز 

جُٔٞظق جإلؾحصز ٓح ُْ ضغط٘ذ ػ٠ِ ضوش٣ش ؽر٢ ٓخطض ٓغطٞك٤ح ُإلؾشجءجش جإلدجس٣س 

 جألط٤ُٞس .

كؼَ جُٔششع جُؼشجه٢ ذٔؼحُؿطٚ ُكحالش جُطٔحسع جُط٢ هذ ٣ِؿأ ج٤ُٜح ذؼغ  ٝقغ٘ح

جُٔٞظل٤ٖ ، جر ٓ٘ف ُِٞص٣ش جُٔخطض جٝ ست٤ظ جُذجتشز جُٔخطض عِطس جقحُس جُٔٞظق 

ج٠ُ ٤ٛأز ؽر٤س ٓشٌِس ُٜزج جُـشع ذأٓش ٖٓ ٝص٣ش جُظكس ، ك٢ قحٍ ػذّ ه٘حػطٚ 

كظٚ ٣ٌٕٝٞ ضوش٣شٛح ذٜزج ذظكس جُطوش٣ش جُطر٢ جُٔٔ٘ٞـ ُِٔٞظق ُـشع ئػحدز ك

جُشإٔ هطؼ٤ح
(46)

  . 

جٓح ذحُ٘غرس ُالؾحصجش جُٔشػ٤س ُِٔٞظق جُٔؼ٤ٖ ألٍٝ ٓشز خالٍ كطشز جالخطرحس 

)جُطؿشذس(ك٢ ٓظش ، كأٗٚ ٣ٌٕٞ ُٚ قن جُطٔطغ ذٜح ٝكن جُؼٞجذؾ جُٔؼٍٔٞ ذٜح ػ٠ِ 

جٕ" ضغط٘ضٍ ٛزٙ جإلؾحصجش ٖٓ كطشز جالخطرحس"
(31)

. 

جإلؾحصز جُٔشػ٤س ٣ٌٕٞ ٖٓ ضحس٣خ ضكش٣ش جُطوش٣ش جُطر٢ ٣زًش جٕ ضحس٣خ جذطذجء ٓذز 

ٝض٘ط٢ٜ ذحٗطٜحء جُٔذز جُٔر٤٘س ك٤ٚ ذحعطػ٘حء جُكحالش جُط٢ ضغطذػ٢ جُٔؼحُؿس خحسؼ 

جُؼشجم كطرطذب ٖٓ ضحس٣خ جالٗلٌحى ٖٓ جُٞظ٤لس
(30)

. 

                                                           
(46)

 ( جُٔؼذ0656ٍ(، ُغ٘س )79/ خحٓغح( ٖٓ ٗظحّ جالؾحصجش جُٔشػ٤س جُؼشجه٢ ،سهْ )7جُٔحدز ) 
( 

 
)31(

( ُوحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١، سهْ 4107( ُغ٘س )0409( ٖٓ جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س، سهْ )022) جُٔحدز .

(. ٖٝٓ جُؿذ٣ش ذحُزًش جٕ جُٔٞظق جُٔؼ٤ٖ ألٍٝ ٓشز ال ٣غطكن أ٣س ئؾحصجش عٟٞ جُٔشػ٤س 4109( ُغ٘س )20)

 ٝجُؼحسػس ٝجُٞػغ.
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II.الفرع الثاًً.2.أ 

 اإلجازج الورضٍح الخاصح

رًشٗح ػٖٔ جُٔركع جالٍٝ جٕ ٛ٘حى ٓؿٔٞػس ٖٓ جألٓشجع جُط٢ هذ ٣ظحخ ذٜح 

جُٔٞظق ضغطِضّ كطشز ؽ٣ِٞس ُِؼالؼ ٤ُطٌٖٔ ذؼذٛح ٖٓ جالُطكحم ذحُٞظ٤لس ، ٢ٛٝ 

جألٓشجع جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ػٖٔ هحٕٗٞ جُخحص ذحُؼؿض جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ" سهْ 

زجى ضوذ٣ْ ؽِد جُكظٍٞ (" ٝجُطؼ٤ِٔحش جُِٔكوس ذٜح، ك٤ٌٕٞ ُٚ آ0666ٗ( ُغ٘س )00)

ػ٠ِ ئؾحصز ٓشػ٤س خحطس ، ٝهذ ٣ِؿأ جُٔٞظق ج٠ُ ٛزج جُخ٤حس ذؼذ جٕ ٣غط٘لز سط٤ذ 

ئؾحصجضٚ جُٔشػ٤س ٝجالػط٤حد٣س ذكغد جألقٞجٍ . ك٢  جُؼشجم، ٣غطكن جُٔٞظق جؾحصز 

 ٓشػ٤س خحطس ك٢ قحُط٤ٖ ٛٔح : 

جُظكس ئرج أط٤د ذأقذ جألٓشجع جُٔغطؼظ٤س جٝ جُخر٤ػس جُٔكذدز ٖٓ ٝصجسز  .0

جٝ جُط٢ ٣ططِد ػالؾٜح كطشز ؽ٣ِٞس ق٤ع ٣ٔ٘ف ئؾحصز ٓشػ٤س خحطس ُٔذز 

( ع٘ٞجش ذشجضد ضحّ ذوشجس ٣ظذس ٖٓ جُِؿ٘س جُطر٤س جُشع٤ٔس 3أهظحٛح )

جُٔكذدز ٖٓ هرَ ٝصجسز جُظكس ُٜزج جُـشع
(34. )

 

ئرج ضؼشع ُـ )ئطحذس ػَٔ( ٢ٛٝ ًٔح رًشٗح عحذوح ضؼ٢٘ جإلطحذس ذٔشع  .4

جُٔٞظق ُؼِٔٚ أٝ ئطحذطٚ ذؼطَ ػؼ١ٞ ٗط٤ؿس  ٢ٜ٘ٓ ٗحؾْ ػٖ ٓٔحسعس

قحدظ ضؼشع ُٚ أغ٘حء ه٤حٓٚ ذحُؼَٔ جٌُِٔق جٝ ؾشجتٚ 
(33 )

، ٣ٝؼذ ك٢ قٌْ 

جإلطحذس ٛ٘ح "جُكحدظ جُز١ ٣طؼشع ُٚ جُٔٞظق ئغ٘حء جُزٛحخ ٓرحششز ج٠ُ 

جُؼَٔ جٝ ػٞدضٚ ٓ٘ٚ"، كل٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ٔ٘ف جُٔٞظق ئؾحصز ٓشػ٤س خحطس 

                                                                                                                                                                      
(30)

( جُٔؼذٍ.0656(، ُغ٘س )79) / خحٓغح( ٖٓ ٗظحّ جإلؾحصجش جُٔشػ٤س جُؼشجه٢ ،سه7ْجُٔحدز ) 
( 

 
(34)

 (.0666( ،ُغ٘س )00/ جٝال( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ  ك٢ جُؼشجم، سهْ )4جُٔحدز )  .
(33)

( 4110( ُغر٘س )2ُالؽالع ػ٠ِ أٗٞجع جألٓشجع ج٤ُٜ٘ٔس ك٢ جُؼشجم ٝٓرح كر٢ قٌٜٔرح ض٘ظرش ضؼ٤ِٔرحش ، سهرْ )  

 قٍٞ )ضكذ٣ذ جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ ٝجُؼطَ جُؼؼ١ٞ ٝٗغرطٜٔح(.
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ز جإلؾحصز ٗحكزز ٖٓ ضحس٣خ ئطحذطٚ قط٠ جُشلحء جُطحّ جٝ ٝذشجضد ضحّ ، ٝضؼذ ٓذ

غرٞش ػطِٚ ػؼ٣ٞح ػٖ جُؼَٔ جٝ ٝكحضٚ
(32)

. 

ٝضكذد جألٓشجع ج٤ُٜ٘ٔس ٝجُؼطَ جُؼؼ١ٞ ذطؼ٤ِٔحش ٣ظذسٛح ٝص٣ش جُظكس ٝٓح ك٤ٔح 

ػذج رُي ٖٓ جُكحالش ؿ٤ش جُٔكذدز ٣طْ جالعطؼحٗس ذحُخرشز جُطر٤س
(35)

. ٝك٢ ٓظش ، 

جُكظٍٞ ػ٠ِ ئؾحصز ٓشػ٤س جعطػ٘حت٤س ذحؾش ًحَٓ جرج ًحٕ ٓظحذح ٣ٌٕٞ ُِٔٞظق قن 

ذأقذ جألٓشجع جُٔضٓ٘س جُٔكذدز ذٔوطؼ٠ هشجس ٣ظذسٙ ٝص٣ش جُظكس ذ٘حء ػ٠ِ 

ٓٞجكوس جُٔؿِظ جُطر٢ جُٔخطض ، ٝجُط٢ ٣شطشؽ ك٤ٜح:
(39)

 

 ُٔضٓ٘س جُط٢ ضكذدٛح ٝصجسز جُظكس جٕ ٣ٌٕٞ جُٔشع ػٖٔ ؾذٍٝ جألٓشجع ج .0

 ح ٖٓ ضأد٣س جُٔٞظق ُؼِٔٚ .جٕ ٣ٌٕٞ جُٔشع ٓحٗؼ .4

 جٕ ضٌٕٞ جُكحُس جُٔشػ٤س هحذِس ُِطكغٖ جٝ جُشلحء. .3

٣زًش جٕ جُٔٞظق جُٔش٣غ جُز١ ٣طر٤ٖ ػؿضٙ ػؿضج ًحٓال ذؼذ جٗطٜحء جإلؾحصز 

جُٔٔ٘ٞقس ُٚ ٣ؼطرش ك٢ ئؾحصز ٓشػ٤س خحطس قط٠ ذِٞؿٚ جُغٖ جُٔوشسز هحٗٞٗح ُطشى 

ٌحَٓ. ٝجرج سؿد جُٔٞظق ك٢ ئٜٗحء جُخذٓس جُٞظ٤ل٤س ٣ٝغطٔش ذٔ٘ف ضؼ٣ٞغ جألؾش جُ

ئؾحصضٚ ٣طٞؾد ػ٤ِٚ ضوذ٣ْ ؽِد ضكش٣ش١ ذزُي ، ششؽ ٓٞجكوس جُٔؿِظ جُطر٢ 

جُٔخطض ػ٠ِ ػٞدضٚ ُِؼَٔ جُٞظ٤ل٢. ٣ٝالقع ئٕ جُٔششع جُٔظش١ ُْ ٣ظ٘ق 

ئطحذس جُؼَٔ ػٖٔ جُكحالش جُط٢ ٣غطكن ػٜ٘ح جُٔٞظق )ئؾحصز ٓشػ٤س جعطػ٘حت٤س( ، 

ش جُطشخ٤ض ذـ ) ئؾحصز خحطس ذأؾش ًحَٓ( ك٤ٌٕٞ جال جٗٚ أٝسدٛح ػٖٔ قحال

ُِٔٞظق جُز١ ٣طؼشع إلطحذس ػَٔ ئؾحصز ُِٔذز جُط٢ ٣كذدٛح جُٔؿِظ جُطر٢ 

جُٔخطض ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ هحٕٗٞ جُطأ٤ٖٓ جالؾطٔحػ٢ ذٜزج جُشإٔ ، ٝضؼٖٔ هحٕٗٞ 

جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١ ٗٞػح ؾذ٣ذج ٖٓ جإلؾحصجش جُخحطس ذحؾش ًحَٓ ٌُٖ ٤ُظ 
                                                           

)32.(  
 ( ك٢ جُؼشجم قٍٞ )ضكذ٣ذ جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ ٝجُؼطرَ جُؼؼر4110١ٞ( ُغ٘س )2( ٖٓ ضؼ٤ِٔحش ،سهْ)2جُٔحدز ) 

ٝٗغرطٜٔح(
                                                                                 

 
(35)

 (0666( ُغ٘س )00/ غح٤ٗح( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ ك٢ جُؼشجم، سهْ )0.جُٔحدز )
(39)

( ٓرٖ 4( ، ٝأ٣ؼرح ض٘ظرش جُٔرحدز )4109(، ُغر٘س )20( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١، سهرْ )50.جُٔحدز ) 

 ( ذشإٔ ضكذ٣ذ جألٓشجع جُٔضٓ٘س جُط٢ ٣ٔ٘ف ػٜ٘ح جُٔش٣غ ئؾحصز جعطػ٘حت٤س .0665( ُغ٘س )456هشجس سهْ )
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ظق جُٔش٣غ ذَ ُِٔٞظق جُز١ ٣خحُؾ شخظحً ٓش٣ؼحً ذٔشع ٓؼٍذ ، ق٤ع ُِٔٞ

٣غطكن ئؾحصز ُِٔذز جُط٢ ٣كذدٛح جُٔؿِظ جُطر٢ جُٔخطض ، ُْٝ ٗؿذ ئشحسز ج٠ُ 

ششٝؽ ٓ٘ف ٛزٙ جإلؾحصز ٖٓ ق٤ع طِس هشجذس جُٔٞظق ذحُشخض ٝدسؾطٜح 
(37   )

،جال 

ؼذ٣س ذ٤ٖ ٓٞظل٢ جُذجتشز جٕ جُٜذف ٜٓ٘ح ذشأ٣٘ح ٛٞ ُِك٤ُِٞس دٕٝ جٗطوحٍ جالٓشجع جُٔ

 جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ج٤ُٜح جُٔٞظق كؼال ػٖ أذؼحدٛح جإلٗغح٤ٗس ك٢ ضوذ٣ْ جُشػح٣س جُالصٓس .

 II.الوطلة الثاًً .ب 

 الحمْق الوالٍح 

٣وظذ ذحُكوٞم جُٔح٤ُس ُِٔٞظق ٢ٛ جُكن ك٢ جُشجضد جُشٜش١ ) جالع٢ٔ ٓغ 

جُٔخظظحش جُِٔكوس ذٚ( 
(32)

ٓحد٣س أخشٟ هذ ، كؼال ػٖ ضؼ٣ٞؼحش ٝٓغحػذجش 

ض٘ض ػ٤ِٜح جُطشش٣ؼحش جُٞظ٤ل٤س ٓط٠ ٓح ًحٗص ٛ٘حى ػالهس عرر٤س ذ٤ٖ جُؼَٔ جُٞظ٤ل٢ 

 ٝ جُكحُس جُظك٤س جُط٢ أط٤د ذٜح جُٔٞظق ًٔح ع٘شٟ.

II.الفرع األّل.1.ب 

 الراتة الشِري

٣ٔػَ جُشجضد جُشٜش١ خالٍ كطشز جُٔشع جقذ جُكوٞم جألعحع٤س ُِٔٞظق ، جال ئٕ 

جُكن ٣رو٠ ٓو٤ذجً ذأقٌحّ جُطشش٣ؼحش جُٞظ٤ل٤س ٖٓ ق٤ع ٓذٟ جعطكوحهٚ جُطٔطغ ذٜزج 

ُِشجضد ًحٓال )ضحّ( خالٍ جإلؾحصز جُٔشػ٤س عٞجء أًحٗص ػحد٣س أّ ئؾحصز ٓشػ٤س 

 خحطس .

٣ٝؼّشف جُشجضد ػ٠ِ جٗٚ جُٔرِؾ جُٔح٢ُ جُز١ ٣طوحػحٙ جُٔٞظق ذظلس ٓ٘طظٔس ضٌٕٞ 

 شٜش٣س ػحدز ٓوحذَ ٓح ٣إد٣ٚ ٖٓ خذٓحش ٝظ٤ل٤س
(36)

،ٝجُشجضد جُطحّ ٗوظذ ذٚ جُشجضد 

                                                           
(37)

( ٤20رس جُٔظرش١، سهرْ)( ٖٓ هرحٕٗٞ جُخذٓرس جُٔذ54ٗ.ض٘ظش قحالش جإلؾحصز جُخحطس ذأؾش ًحَٓ ػٖٔ جُٔحدز )

 (.4109ُغ٘س )
(32)

 .037، ص(4112، ٌٓطرس طحدس :ذ٤شٝش )، 2، ؽ.د.كٞص١ قر٤ش ، جُٞظ٤لس جُؼحٓس ٝئدجسز شإٕٝ جُٔٞظل٤ٖ
(36)

 .303، ص( 0669،   دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س :جإلعٌ٘ذس٣س).د.ٓحؾذ سجؿد جُكِٞ ، جُوحٕٗٞ جإلدجس١ ، 
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جالع٢ٔ جُشٜش١ ُِٔٞظق ذكغد جُذسؾس جُٔح٤ُس  ٝٓح ٣ِكن ذٚ ٖٓ ٓخظظحش أخشٟ 

٣٘ض ػ٤ِٜح هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس ٝهٞج٤ٖٗ خحطس ٗكٞ هحٕٗٞ جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س ٝؿ٤شٙ 

 عٞجء ك٢ قحُس جإلؾحصز جُٔشػ٤س جُؼحد٣س أٝ جُخحطس..

( ُغ٘س 22ذُٝس جُؼشجه٢ ك٢ هشجس عحذن ُٚ ذحُشهْ )ٝك٢ ٛزج جُظذد ، أًّذ ٓؿِظ جُ

( ٓرذأً هح٤ٗٞٗحً ٓلحدٙ " ٣غطٔش طشف ٓخظظحش جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س ئغ٘حء جُطٔطغ 4103)

ذحإلؾحصز جُٔشػ٤س جُخحطس" ، ٝؾحء رُي جغش ضرح٣ٖ جُشأ١ جُوح٢ٗٞٗ جُكحطَ ذ٤ٖ ًال 

ٓذٟ جعطكوحم ٓٞظق ٖٓ ٝصجسض٢ جُٔح٤ُس ٝ ٝصجسز جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ٝجُركع جُؼ٢ِٔ ك٢ 

جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س ُِشجضد جُطحّ شحٓال ٓخظظحش جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س خالٍ كطشز ضٔطؼٚ 

ذحإلؾحصز جُٔشػ٤س جُخحطس "ق٤ع ضشٟ ٝصجسز جُٔح٤ُس ذٌطحذٜح جُٔشهْ 

( ذإٔ جُٔحدز جُؼحششز ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ 00/2/4100( ك٢ )09956/213)

طشف جُشجضد ُِٔٞظق أغ٘حء كطشز  ( ض٘ض ػ٠ِ جٗٚ ٣ط0666ْ( ُغ٘س )00سهْ )

جإلؾحصز ُْٝ ضططشم ئ٠ُ أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُٔخظظحش، ٝق٤ع إٔ جُٔخظظحش ال 

ضؼذ ٖٓ جُشجضد ٝػ٤ِٚ ال ٣ٞؾذ ع٘ذ هح٢ٗٞٗ ُٔ٘ف ٓخظظحش جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س جٝ أ٣س 

ٓخظظحش أخشٟ خالٍ كطشز جإلؾحصز جُٔشػ٤س جُخحطس ذحعطػ٘حء ٓخظظحش 

س ذحُطكظ٤َ جُؼ٢ِٔ ُِٔٞظق ٝٓخظظحش جإلػحُس جُشٜحدز ذحػطرحسٛح ٓشضرط

( ٝجُر٘ذ )سجذؼح 0ٝجألٝالد"..ٝجعط٘ذ ٓؿِظ جُذُٝس ك٢ هشجسٙ ػ٠ِ جُر٘ذ)غحُػح( ٖٓ جُٔحدز)

( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س سهْ 02( ٝجُر٘ذ )غح٤ٗح( ٖٓ جُٔحدز )7ٝغحٓ٘ح( ٖٓ جُٔحدز )

( ٖٓ 7غحٓ٘ح( ٖٓ جُٔحدز )( جُٔؼذٍ " ..........ٝق٤ع جٕ جُر٘ذ )4112( ُغ٘س )43)

جُوحٕٗٞ جُٔزًٞس ٗض ػ٠ِ جٗٚ )٣غطٔش طشف ٓخظظحش جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س خالٍ 

جُؼطَ ٝجإلؾحصجش جالػط٤حد٣س ٝجُٔشػ٤س ... ٝق٤ع جٕ ٓظطِف جإلؾحصجش جُٔشػ٤س 

جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ؾحء ذظ٤ـس جإلؽالم ٝذزُي كحٗٚ ٣شَٔ أ١ ئؾحصز ٓشػ٤س ٓ٘ظٞص 

جإلؾحصز جُٔشػ٤س جُخحطس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ ػ٤ِٜح ك٢ جُوٞج٤ٖٗ ذٔح ك٤ٜح 

( ، ٝضأع٤غح ػ٠ِ ٓح ضوذّ ٖٓ أعرحخ ٣شٟ 0666( ُغ٘س )00جُؼؿض جُظك٢ سهْ )
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جُٔؿِظ ذإٔ ٣غطٔش طشف ٓخظظحش جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س جغ٘حء جُطٔطغ ذحإلؾحصز 

جُٔشػ٤س جُخحطس"
(21 )

. ٝ ٣غطكن جُٔٞظق جُٔؿحص ٓشػ٤ح سجضرٚ جُشٜش١ ًحٓال ) 

 -جُطحّ( ك٢ جُكحالش ج٥ض٤س: جُشجضد

٣ّٞ( ػٖ ًَ ع٘س ًحِٓس ك٢ جُخذٓس  31قحُس جإلؾحصز جُٔشػ٤س ذٔؼذٍ ) -

 جُٞظ٤ل٤س .

 قحُس جإلؾحصز جُٔشػ٤س جُخحطس ُٔذز أهظحٛح غالظ ع٘ٞجش. -

( ٣ٞٓح 25ذ٤٘ٔح ٣غطكن جُٔٞظق ٗظق جُشجضد ك٢ قحٍ جإلؾحصز جُٔشػ٤س ذٔؼذٍ )

جُطح٤ُس إلؾحصز جُػالغٕٞ ٣ٞٓح ذشجضد ضحّ ػٖ ًَ ع٘س ًحِٓس 
(20)

، ٝضٌٕٞ جإلؾحصز 

جُٔشػ٤س ذال سجضد ك٢ قحٍ جعط٘لحر جُٔٞظق ُشط٤ذٙ ٖٓ جإلؾحصجش جُٔشػ٤س 

ئؾحصز جخشٟ ذال سجضد ُٔذز  ٝجالػط٤حد٣س ُْٝ ٣طٔحغَ ُِشلحء ، ػ٘ذتز ٣ؿٞص ٓ٘كٚ

٣ّٞ( 021أهظحٛح )
(24)

. جٓح ك٢ قحُس جُٔشع ذغرد جطحذس جُؼَٔ ، كإٔ جُٔٞظق 

٣غطكن سجضرٚ جُشٜش١ جُطحّ ػٖ ئؾحصجضٚ جُٔشػ٤س كؼال ػٖ جٌُٔحكأز جُطؼ٣ٞؼ٤س جرج 

%( ، ػ٘ذتز ٣ٔ٘ف ٌٓحكأز ضؼ٣ٞؼ٤س95ضغررص جإلطحذس ذؼطَ ضوَ ٗغرطٚ ػٖ )
(23  )

 .

ج٠ُ جٗٚ ٣غوؾ قن جُٔٞظق ك٢ سٝجضد جإلؾحصز جُٔشػ٤س ٝجٌُٔحكأز ٝضؿذس جإلشحسز 

 جُطؼ٣ٞؼ٤س ك٢ ئقذٟ جُكحُط٤ٖ :

ذ ئطحذس ٗلغٚ ٝغرص ػ٤ِٚ رُي .0 ّٔ  .جرج ضؼ

. جرج ًحٕ عرد جإلطحذس ٗط٤ؿس عٞء عِٞى ٓوظٞد ٖٓ ؾحٗد جُٔٞظق ، ٝضؼذ ك٢ 4

ٔغٌشجش  قٌْ رُي جإلطحذحش جُط٢ ٣طؼشع ُٜح جُٔٞظق ذغرد جُطأغ٤ش جُشذ٣ذ ُِ
                                                           

(21)
( ٓ٘شرٞس ػِر٠ جُٔٞهرغ جُشعر٢ٔ ُٔؿِررظ 4103/5/41( كرر٢ )4103/22هرشجس ٓؿِرظ جُذُٝرس جُؼشجهر٢ سهرْ ) .

 جُوؼحء جالػ٠ِ:

ar.php-https://www.hjc.iq/index  (41/3/4141)ضحس٣خ جُض٣حسز 
(20)

 ( جُٔؼذٍ.0691( ،ُغ٘س )42( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )29. جُٔحدز )
(24)

 ( جُٔؼذٍ .0691(، ُغ٘س )42/ غحُػح( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )29.جُٔحدز )
(23)

ضٔ٘ف جٌُٔحكأز جُطؼ٣ٞؼ٤س ػ٠ِ جعحط ٗغرس جُؼطرَ  جُرز١ قظرَ ُِٔٞظرق ذغررد جطرحذس جُؼٔرَ   ٝضكرذد ػِر٠  

جعحط ٗغرس ػطِٚ ٓؼشٝذح ك٢ ٓرِؾ جؾٔرح٢ُ ٣غرح١ٝ سجضررٚ جُشرٜش١ ػ٘رذ جالطرحذس ػرٖ جسذرغ عر٘ٞجش.ض٘ظش جُٔرحدز 

 (.6606(، ُغ٘س )00( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ، سهْ )7)

https://www.hjc.iq/index-ar.php
https://www.hjc.iq/index-ar.php
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ٝجُٔخذسجش جٝ ٓخحُلطٚ ذشٌَ طش٣ف ُألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش جُخحطس ذحُٞهح٣س ٝجُغالٓس 

ج٤ُٜ٘ٔس ، كؼال ػٖ جإلطحذحش جُ٘حؾٔس ذغرد خطأ  ؾغ٤ْ ٖٓ هرِٚ جٝ ذغرد جػطذجتٚ 

ػ٠ِ جالخش٣ٖ
)22(

. 

ٝك٢ ٓظش ، ٣غطكن جُٔٞظق ك٢ قحُس جإلؾحصز جُٔشػ٤س سجضرٚ جُشٜش١ ػ٠ِ جُ٘كٞ 

 ج٥ض٢ :

ًحٓال ػٖ أٍٝ غالغس أشٜش أؾشجً  .0
(25)

، ٝجعطخذّ جُٔششع ٛ٘ح ٓظطِف جألؾش 

ذذال ػٖ جُشجضد جٝ جُٔشضد، ٣ٝوظذ ذحألؾش جٌُحَٓ ٛٞ" ٓح ٣كظَ ػ٤ِٚ 

جُٔٞظق ٗظ٤ش ػِٔٚ ٖٓ جؾش ٝظ٤ل٢ ٝجؾش ٌَٓٔ" ، كحألؾش جُٞظ٤ل٢ ٛٞ 

جألؾش جُٔزًٞس ك٢ ؾذٍٝ جُشٝجضد ٓؼحكح ج٤ُٚ جُؼالٝجش جُغ٣ٞ٘س جُذٝس٣س 

ز هحٗٞٗح ، أٓح جألؾش جٌَُٔٔ كٜٞ ًَ ٓح ٣كظَ ػ٤ِٚ جُٔٞظق ٗظ٤ش جُٔوشس

ػِٔٚ ذكغد ؽر٤ؼس جُؼَٔ ٝٗٞػ٤س جُٞظحتق ٝجخطظحطحضٜح كؼال ػٖ 

جٌُٔحكثحش جُطشؿ٤ؼ٤س ٝؿ٤شٛح ، ج١ ذٔؼ٠٘ جُٔخظظحش ٝجُكٞجكض ٝٓح ك٢ 

قٌٜٔح
(29)

. 

 %( ٖٓ جألؾش جُٞظ٤ل٢ ػٖ جُػالغس أشٜش جُطح٤ُس ، ج١ جٗٚ ٣كظ٣75َؼحدٍ ) .4

%( ٖٓ أؾشٙ جُٔػرص ك٢ ؾذٍٝ جألؾٞس ٓطؼٔ٘ح جُؼالٝجش ٖٓ دٕٝ 75ػ٠ِ )

 جألؾش جٌَُٔٔ.

%( ٖٓ جألؾش جُٞظ٤ل٢ ػٖ جُغطس أشٜش جُطح٤ُس ، ٝك٢ قحٍ 51ٓح ٣ؼحدٍ ) .3

%( ٖٓ أؾشٙ 75ضؿحٝص جُٔٞظق عٖ جُخٔغ٤ٖ ٣كظَ ػ٠ِ ٓح ٣ؼحدٍ )

ٔذ جُٞظ٤ل٢.ٝضٌٕٞ جإلؾحصز جُٔشػ٤س ذذٕٝ جؾش ك٢ قحٍ سؿد جُٔٞظق ذ

                                                           
(22)

(.0666( ، ُغ٘س )00( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ، سهْ )00جُٔحدز ) .
 

 
(25)

 ( .4109( ،ُغ٘س )20( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١ ،سهْ )50. جُٔحدز )

 
(29)  .

( 20ٓررٖ هررحٕٗٞ جُخذٓررس جُٔذ٤ٗررس جُٔظررش١، سهررْ ) (39،20()عحدعح/عررحذؼح/غحٓ٘ح( ٝجُٔررٞجد )4ض٘ظررش جُٔررحدز )

 (.4109،ُغ٘س )
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ئؾحصضٚ قغد ٓح ٣وشسٙ جُٔؿِظ جُطر٢ جُٔخطض ذؼذ جٗطٜحء جُٔذد جُٔزًٞسز 

أػالٙ 
(27)

. 

أٓح ك٢ قحُس ئؾحصز ئطحذس جُؼَٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞظق ٓؿحصج ئؾحصز خحطس ذأؾش  .2

ًحَٓ ُِٔذز جُط٢ ٣كذدٛح جُٔؿِظ جُطر٢ جُٔخطض، ٣ٝالقع جٕ جُٔششع ُْ 

٣ؼغ قذ أهظ٠ ُٔذز جإلؾحصز جُٔٔ٘ٞقس 
(22)

. 

II.الفرع الثاًً.2.ب 

 الضواى الصحً

جٕ جُذٝس جُز١ ٣إد٣ٚ جُٔٞظق ك٢ خذٓس جُٔشكن جُؼحّ ُٝغ٘ٞجش ؽ٣ِٞس ٣غطِضّ ٖٓ 

جُذُٝس ضٞك٤ش ًحكس جُؼٔحٗحش جُٔحد٣س ُٚ ك٢ قحٍ ضؼشػٚ ُِٔشع ٗكٞ ٗلوحش جُطذج١ٝ 

ٝجُؼالؼ ٝجُطأ٤ٖٓ جُظك٢ ، ٝالع٤ٔح ضِي جُ٘حشثس ػٖ ئطحذحش جُؼَٔ أٝ ذغررٜح ٜٝٓ٘ح 

ٞظق ك٢ جُطذج١ٝ ٝجُؼالؼ ػ٠ِ ٗلوس جُذُٝس جٝ ضوذ٣ْ ٓ٘كس ٓغحػذز ٓحد٣س ضؼ٤ِٚ قن جُٔ

ٝػحتِطٚ الع٤ٔح ك٢ قحالش جألٓشجع جُٔغطؼظ٤س ، ٝٓغ جٗ٘ح ٝؾذٗح ٛ٘حى ٗظٞطح 

هح٤ٗٞٗس ضؼٔ٘طٜح هٞج٤ٖٗ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس ك٢ جُؼشجم ئال ئٜٗح ٓؼطِس ٝؿ٤ش ٓلؼِس ػ٠ِ 

ضٞجؾٚ ٓؼٞهحش ًػ٤شز ٣أض٢ ك٢ ٓوذٓطٜح عٞء جسع جُٞجهغ ، ٝقط٠ جٕ ضْ ضلؼ٤ِٜح ك٢ٜ 

                                                           
(27)

 ( .4109(، ُغ٘س )20( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١ ،سهْ )50جُٔحدز ). 
(22)

. رٛرص ذؼغ جُذٍٝ جُؼشذ٤س ٝػ٠ِ ٝؾٚ جُطكذ٣ذ جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز ، ج٠ُ جٗٚ ٖٓ قن جُٔٞظق 

ٚ ذحُؼَٔ جٝ ذغررٚ ُٔذز ػحّ ذشجضد جؾٔح٢ُ دٕٝ جقحُطٚ ُِؿ٘س جُطر٤س جُكظٍٞ ػ٠ِ ئؾحصز ٓشػ٤س ٗط٤ؿس ئطحذط

،ٝك٢ قحٍ جعطٔشجس جُكحُس ٣طْ جقحُطٚ ج٠ُ ُؿ٘س ؽر٤س ُٔشجؾؼس قحُطٚ جُظك٤س  ٣ٝؿٞص ُٜح ضٔذ٣ذ جالؾحصز ٓذز  

 (4112( ُغ٘س )00( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔٞجسد جُرشش٣س سهْ )54الضطؿحٝص عطس جشٜش جخشٟ جعط٘حدج ج٠ُ جُٔحدز )

ٝضؼذ٣الضٚ ، ق٤ع جًذش جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح ك٢ جالٓحسجش ك٢ هشجس ٗوغ قٌْ جعط٘ث٘حف سكغ دػٟٞ جدجس٣س 

( الضشطشؽ ٖٓ جالعحط جقحُس جُٔٞظق ج٠ُ جُِؿ٘س 54جهحّ ذٜح ٓٞظق ٝؾحء ك٤ٚ  "............ك٢ ق٤ٖ جٕ جُٔحدز)

ٖ جطحذس ػَٔ  ٝٛٞ ٓح ُْ ضطكون ٓ٘ٚ جُٔكٌٔس ذٌَ جُطر٤س جرج ُْ ضطؿحٝص جؾحصجضٚ ٓذز ػحّ ،ًٝحٕ جُٔشع ٗحضؿح ػ

(  ٖٝٓ غْ ٣ٌٕٞ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ خحُق قٌْ 54ٝعحتَ جالغرحش ٝطٞال ُٔذٟ ضٞجكش ششٝؽ جػٔحٍ قٌْ جُٔحدز )

 جُوحٕٗٞ جالٓش جُز١ ٣غطٞؾد ٗوؼٚ....."  ٣٘ظش ضلحط٤َ جُوشجس ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُالٓحسجش ج٤ُّٞ :

1.1249983-10-09-section/accidents/2019-https://www.emaratalyoum.com/local  ضحس٣خ

 (0/4/4141)جُض٣حسز 

 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2019-09-10-1.1249983
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2019-09-10-1.1249983
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جُخذٓحش جُظك٤س جُك٤ٌٓٞس ٝػذّ ضِر٤طٜح ُِكذ جألد٠ٗ ٖٓ جقط٤حؾحش جُٔٞظق ك٢ 

 جُٔشقِس جُشجٛ٘س.

ك٢ جُؼشجم ، ٣ٌٕٞ ُِٔٞظق ٝأكشجد جألعشز جٌُِٔق ذاػحُطٜح ششػح قن جُطذج١ٝ 

غد ٓؼ٤٘س ٝجُؼالؼ ك٢ جُٔغطشل٤حش ٝجُٔإعغحش جُك٤ٌٓٞس ذحألؾٞس جُٔخلؼس ذ٘

ضطشجٝـ ذ٤ٖ سذغ ج٠ُ ٗظق جالؾٞس ٝهذ ٣ؼل٠ ٜٓ٘ح ذكغد دسؾس جُوشجذس 
(26 )

. ٣ِٝضّ 

جُوحٕٗٞ جُذُٝس ذإٔ ضطكَٔ ضٌح٤ُق ػالؼ جُٔٞظق ػ٠ِ ٗلوطٜح ك٢ جُٔغطشل٤حش جرج غرص 

ٓشػٚ ذٔٞؾد ضوحس٣ش ؽر٤س طحدسز ػٖ ُؿ٘س ؽر٤س سع٤ٔس ٣إ٣ذ جٕ جُٔشع ًحٕ 

ذغرد جُٞظ٤لس
(51)

، ئال ئٕ جُوحٕٗٞ عٌص ػٖ ضكذ٣ذ طلسٝ ػحتذ٣س ٛزٙ جُٔغطشل٤حش َٛ 

جُٔوظٞد ذٜح جُك٤ٌٓٞس كوؾ أّ جُك٤ٌٓٞس ٝجأل٤ِٛس ٓؼح، ٌُٖ دالُس جُ٘ض ال ضطؼٖٔ ٓح 

٣ٔ٘غ عش٣حٗٚ ػ٠ِ جُٔغطشل٤حش جأل٤ِٛس أ٣ؼح الع٤ٔح جٕ جُٔششع قذد ٝطق 

ٕ ُٝٞ ًحٕ جُٔوظٞد رجضٚ / جٝال( ك٢ ٓٞػغ آخش ٖٓ جُوح57ٞٗ)جُك٤ٌٓٞس( ك٢ جُٔحدز )

ك٢ ٛزج جُٔٞػغ العطخذّ رجش جُٔظطِف أ٣ؼح ، ٝال ٗشٟ جقطٔح٤ُس جُوٍٞ ذإٔ ٛ٘حى 

عٜٞج ك٢ جُظ٤حؿس ، ق٤ع جٕ  جُ٘ض جُوح٢ٗٞٗ ُْ ٣طٞهق ػ٘ذ ٛزج جُكذ ذَ أشحس ج٠ُ جٗٚ 

ك٢ قحٍ ضأ٤٣ذ جُِؿ٘س جُطر٤س ذطؼزس ٓؼحُؿس جُٔٞظق جُٔش٣غ ذغرد جُٞظ٤لس ك٢ دجخَ 

ٗظشج ُؼذّ ٝؾٞد جُٞعحتَ ٝجإلٌٓح٤ٗحش جُالصٓس ٖٓ أؽرحء جخطظحص أٝ أؾٜضز جُؼشجم 

ٓؼ٤٘س كل٢ ٛزٙ جُكحُس ٣شعَ ج٠ُ خحسؼ جُرالد ُٔؼحُؿطٚ ػ٠ِ ٗلوس جُكٌٞٓس ذوشجس ٖٓ 

ٓؿِظ جُٞصسجء، ػ٠ِ إٔ ضوّٞ جُِؿ٘س جُطر٤س ذطؼ٤٤ٖ جُٔغطشل٠ أٝ جُرِذ جُز١ ٣ؿد 

ُِؿ٘س جُطر٤س إٔ ضؿضّ ذؼذّ ئٌٓح٤ٗس جُؼالؼ ك٢ ئسعحُٚ ج٤ُٚ ُطِو٢ جُؼالؼ ، ك٤ٌق ٣ٌٖٔ 

جُذجخَ ٓح ُْ ضطػرص ٖٓ ئٌٓح٤ٗحش جُٔغطشل٤حش جأل٤ِٛس أ٣ؼح ، ٝٛزج جالٓش هذ ال ٣٘غؿْ 

ٓغ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ كٖٔ جُ٘حدس ؾذج جٕ ٗؿذ جٕ ٓٞظلح ضؼشع إلطحذس ػَٔ ٣طْ ػالؾٚ 

ٍٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس ػ٠ِ ٗلوس جُذُٝس ك٢ ٓغطشل٠ خحص دجخَ جُرِذ ، كؼال ػٖ جٕ جُكظ

                                                           
(26)

 ( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42خ/ غح٤ٗح(  ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ ) -/ جٝال أ57جُٔحدز ) . 
(51)

 ( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42/ غحُػح( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )57جُٔحدز ) . 
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ُـشع جُطذج١ٝ ٝجُؼالؼ ك٢ خحسؼ جُرالد ضططِد سقِس ٓؼحٗحز ٝ ئؾشجءجش سٝض٤٘٤س 

ؽ٣ِٞس ٝٓؼوذز ُِـح٣س ٝهذ ال ضغش١ ػ٠ِ ًحكس جُكحالش جُٔشػ٤س ، جألٓش جُز١ ٣ططِد 

جُطلحضس ؾحدز ٝقو٤و٤س ُالٛطٔحّ ذحُٔغطٟٞ جُظك٢ ُِٔٞظل٤ٖ ٝجٕ ال ٣وطظش جُذػْ 

شع ذغرد ئطحذحش جُؼَٔ ككغد ، ٝذٔح ٣غْٜ ك٢ ضؼض٣ض جُك٢ٌٓٞ ػ٠ِ قحالش جُٔ

غوطْٜ ذحُذػْ جُك٢ٌٓٞ ُِٜٔحّ جُط٢ ٣وذٜٓح جُٔٞظق خذٓس ُِٔشكن جُؼحّ ٝجُٔظِكس 

 جُؼحٓس.

ٝ أٝسد جُٔششع جُؼشجه٢ ٗظٞطح ضٞكش جُؼٔحٗحش جُظك٤س ُِٔٞظق ك٢ جُؼالؼ ػ٠ِ 

جُٔٞظل٤ٖ، ذؼٜٔ٘ح ٗلوس جُذُٝس ك٢ هٞج٤ٖٗ خحطس جخشٟ ضغش١ ػ٠ِ كثحش ٓخطِلس ٖٓ 

ٓٞظل٢ جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س ٝجُٔؼ٤ِٖٔ ٢ٛٝ ج٤ُّٞ ال ضضجٍ ٓؼطِس ٖٓ ٗحق٤س جُططر٤ن 

جُلؼ٢ِ ػ٠ِ جسع جُٞجهغ ، كرحُ٘غرس ُٔٞظق جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س ضِطضّ ٝصجسز جُطؼ٤ِْ 

جُؼح٢ُ ٝجُركع جُؼ٢ِٔ جٝ جُٔإعغس جُطؼ٤ٔ٤ِس ذطكَٔ ضٌح٤ُق ػالؾٚ خحسؼ جُؼشجم جرج 

دجخَ جُرالد ٣ٌٕٝٞ رُي ذ٘حء ػ٠ِ ضوش٣ش طحدس ٖٓ ُؿ٘س ؽر٤س  ضؼزسش جُٔؼحُؿس

سع٤ٔس ٓخطظس
(50  )

.ٖٝٓ ؾحٗد آخش ، ُِٔؼِْ ٝجُٔذسط قن جُؼالؼ دجخَ جُؼشجم ك٢ 

جُٔغطشل٤حش ػ٠ِ جُ٘لوس جُك٤ٌٓٞس جرج غرص ٓشػٚ ذٔٞؾد ضوحس٣ش أط٤ُٞس ضظذس ٖٓ 

جُٞظ٤ل٤س أٝ ُؿ٘س ؽر٤س سع٤ٔس ضإ٣ذ ك٤ٚ ئٕ جُٔشع هذ قظَ ٖٓ ؾشجء جُخذٓس 

ذغررٜح، ٝجرج أ٣ذش جُِؿ٘س ضؼزس ٓؼحُؿطٚ ك٢ جُذجخَ ، ٣طْ ئسعحُٚ ج٠ُ جُخحسؼ ُِٔؼحُؿس 

ػ٠ِ ٗلوس جُكٌٞٓس
(54)

. 

جٕ ضٞك٤ش جُؼٔحٕ جُظك٢ ٝجالؾطٔحػ٢ ُغحتش جكشجد جُٔؿطٔغ ذٞؾٚ ػحّ ٣ٔػَ ٝجقذز 

(4115ٖٓ جُكوٞم جُط٢ ًلِٜح دعطٞس جُؼشجم ُغ٘س )
(53)

ٙ ، ٝهذ ضطؿ٠ِ أ٤ٔٛس ٛز 

جألٓش ذحُ٘غرس ُِٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ٝؾٚ جُخظٞص ٖٓ ق٤ع ضٞك٤ش جُخذٓحش جُطر٤س 

                                                           
(50)

 جُٔؼذٍ. (4112(، ُغ٘س )43( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س ك٢ جُؼشجم، سهْ )2جُٔحدز ) .
(54)

 (.4102(، ُغ٘س )2( ٖٓ هحٕٗٞ قٔح٣س جُٔؼ٤ِٖٔ ٝجُٔذسع٤ٖ ٝجُٔششك٤ٖ، سهْ )6.جُٔحدز )
(53)

 (.4115( ٖٓ دعطٞس جُؼشجم ُغ٘س )31جُٔحدز ) .
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جُالصٓس ُْٜ ، كحُؼٔحٕ جٝ جُطأ٤ٖٓ جُظك٢ ٣ؼذ ٝع٤ِس إل٣ظحٍ جُشػح٣س جُظك٤س 

ٝجُطأ٤ٖٓ ػذ ٓخحؽش جُظشٝف جُظك٤س ٝذٔح ٣غْٜ ك٢ ضخل٤ق جألػرحء ٝجُطٌح٤ُق 

جُٔحد٣س ُِكحالش جُٔإٖٓ ػ٤ِٜح 
(52)

ٛزج جُ٘ظحّ الذذ جٕ ٣شضٌض ػ٠ِ ، جال جٕ ضطر٤ن  

ٓوٞٓحش أعحع٤س ُطكو٤ن جُلحػ٤ِس جُٔشؾٞز ٓ٘ٚ ٣أض٢ ك٢ ٓوذٓطٜح ؾٞدز جُخذٓحش جُطر٤س 

جُٔوذٓس ٝضط٣ٞش ٝجهغ جُ٘ظحّ جُظك٢ جُغحتذ ٝذٔح ٣ؼضص غوس جُلشد ذحُخذٓس جُٔوذٓس ُٚ 

 ٣ٝكون ٓرذأ جُؼذجُس جالؾطٔحػ٤س ٝجُطٌحكَ جالؾطٔحػ٢ . 

ػحدز ط٘ذٝم خحص ذحُؼٔحٕ جُظك٢ ُٔٞظل٢ جُذُٝس ٣طْ ٣ٝٞؾذ ك٢ ًَ ٝصجسز 

ئٗشحءٙ جعط٘حدج ج٠ُ هحٕٗٞ ط٘حد٣ن جُؼٔحٕ جُظك٢ ُٔٞظل٢ دٝجتش جُذُٝس ٝجُوطحع 

(، ٝجُز١ ٣ٜذف ج٠ُ ض٘ظ٤ْ جُخذٓحش جُظك٤س جُٔوذٓس 0625( ُغ٘س )010جُؼحّ سهْ )

ؼ ك٢ ج٠ُ جُٔٞظل٤ٖ جُٔشطش٤ًٖ ك٢ جُظ٘ذٝم ٝكن آ٤ُحش ٓؼ٤٘س ضٌلَ ُْٜ جُؼال

ٓإعغحش طك٤س ٓؼ٤٘س ، ٣ٝطكَٔ جُظ٘ذٝم ضٌح٤ُق جُخذٓحش جُط٢ ضإد٣ٜح ُْٜ
(55)

 .

٣ٌٕٝٞ جالشطشجى ك٢ ٛزج جُظ٘ذٝم جخط٤حس٣ح ُِٔٞظق ٝأكشجد ػحتِطٚ ، ٝضكذد ُؿ٘س 

جُظ٘ذٝم سعّٞ جالٗطغحخ ٝذذالش جالشطشجى جُشٜش١
(59 )

، ٣ٝٔ٘ف جُٔشطشى دكطش 

طشل٤حش ٝجُٔإعغحش جُظك٤س جُط٢ جُؼٔحٕ جُظك٢ جُز١ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓشجؾؼس جُٔغ

ضؼحهذ ٓؼٜح جُظ٘ذٝم دجخَ ٝخحسؼ جُؼشجم ُـشع ضِو٢ جُؼالؼ ، ٝٗأَٓ ضلؼ٤َ 

ط٘حد٣ن جُؼٔحٕ ك٢ ًحكس جُٞصجسجش جُٔؼ٤٘س ٝجالعطلحدز ٖٓ ضؿحسخ جُذٍٝ جُٔطوذٓس ك٢ 

 ٛزج جُٔؿحٍ .

تش ٝقط٠ ٝهص ٤ُظ ذرؼ٤ذ ، ًحٕ جُؼشجم ٓلطوشجً ُوحٕٗٞ ٣ؼ٠٘ ذحُؼٔحٕ جُظك٢ ُغح

جكشجد جُٔؿطٔغ ) ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ٝؿ٤ش جُٔٞظل٤ٖ(، ق٤ع ؽشـ ٓوطشـ هحٕٗٞ خحص 

                                                           
 (52)

ج٤ُرررحصٝس١ ُِطرحػرررس : ػٔرررحٕ  )جُغررر٤لٞ، جدجسز جُخطرررش ٝجُطرررأ٤ٖٓ، ئعرررٔحػ٤َ ٤ُٝرررذ –أذرررٞذٌش  أقٔرررذ . د.ػ٤رررذ

 ٝٓحذؼذٛح 467ص  ،( 4109ٝجُ٘شش،
(55)

(، ُغرر٘س 010( ٓررٖ هررحٕٗٞ طرر٘حد٣ن جُؼررٔحٕ جُظررك٢ ُٔررٞظل٢ دٝجتررش جُذُٝررس ٝجُوطررحع جُؼررحّ، سهررْ )0جُٔررحدز ) 

(0625.) 
(59)

(، 010( ٖٓ ٓرٖ هرحٕٗٞ طر٘حد٣ن جُؼرٔحٕ جُظرك٢ ُٔرٞظل٢ دٝجترش جُذُٝرس ٝجُوطرحع جُؼرحّ، سهرْ )00. جُٔحدز )

 (.0625ُغ٘س )
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ذحُؼٔحٕ جُظك٢ ٝضْ هشجءضٚ هشجءز أ٠ُٝ ك٢ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُْٝ ٣ظٞش ػ٤ِٚ قط٠ 

٣ٞٓ٘ح ٛزج ، ٖٝٓ خالٍ جالؽالع ػ٠ِ كوشجضٚ ٝؾذٗح جٗٚ ٓشٞذح ذحٌُػ٤ش ٖٓ جُٔالقظحش 

جٝ ضش٤ٌَ ؾذ٣ذ ك٢ ٝصجسز جُظكس  ، ًٝأٗٔح ضْ ضخظ٤ض جُوحٕٗٞ العطكذجظ ؾٜحص

ٝٛٞ )جُٔؿِظ جألػ٠ِ ُِؼٔحٕ جُظك٢ ( ٝ ضش٤ٌالش أخشٟ ُـشع ضطر٤ن ٛزج 

جُوحٕٗٞ ٝجُرؼغ ٜٓ٘ح ٣ٔػَ ًحٛال ٝػرثح ئػحك٤ح ػ٠ِ ٤ٓضج٤ٗس جُذُٝس، كؼال ػٖ جٕ 

ٝؾٞد كٌشز جُؼٔحٕ جُظك٢ ع٤إد١ ضذس٣ؿ٤ح ئ٠ُ ئُـحء كٌشز جُؼالؼ جُٔؿح٢ٗ ػ٠ِ 

ٗلوس جُذُٝس
(57)

 . 

( ُغ٘س 4ئٓح ك٢ ٓظش ، ٝذؼذ دخٍٞ هحٕٗٞ جُطأ٤ٖٓ جُظك٢ جُشحَٓ جُؿذ٣ذ سهْ )

( ق٤ض جُط٘ل٤ز  جُز١ جطرف ٣غطٞػد ؾ٤ٔغ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ جُٔو٤ٔ٤ٖ دجخَ ٓظش 4102)

جُضج٤ٓح، ٝجخط٤حس٣ح ػ٠ِ جُٔظش٤٣ٖ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُخحسؼ ٝجُٔو٤ٔ٤ٖ ٓغ أعشْٛ ، ٝٛٞ 

جُٔٞظل٤ٖ  ًٔح ًحٕ ك٢ جُغحذن ، ٣ٝوذّ ذزُي ٣غطٞػد ؾ٤ٔغ كثحش جُٔؿطٔغ ٤ُٝظ كوؾ 

خذٓحضٚ ك٢ قحالش ئطحذحش جُؼَٔ ٝجُٔشع ٝؿ٤شٛح
(52)

. 

III. الوثحث الثالث 

 اثر الورض فً اًتِاء الراتطح الْظٍفٍح )اًتِاء الخذهح( 

ض٘ط٢ٜ خذٓس جُٔٞظق ألعرحخ ػذز ذكغد جُوٞج٤ٖٗ جُٞظ٤ل٤س جُٔؼٍٔٞ ذٜح ، ٝك٢ 

جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ؽروح ُِوٞجػذ جُؼحٓس ضؼذ ػذّ ج٤ُِحهس جُظك٤س ذظٞسز ػحٓس ٝجقذز ٖٓ 

أعرحخ ئقحُس جُٔٞظق ج٠ُ جُطوحػذ جعط٘حدج ج٠ُ هحٕٗٞ جُطوحػذ جُٔٞقذ ذؼذ جعط٘لحرٙ ًحكس 

ٔشػ٤س ، كؼحسع جُٔشع ٛ٘ح ع٤ٌٕٞ عررح إلٜٗحء جعطكوحهحضٚ ٖٓ جإلؾحصجش جُ

جُشجذطس جُٞظ٤ل٤س . ٌُٖٝ جُغإجٍ جُز١ ٣ػحس ٛ٘ح ٛٞ َٛ ٣وطظش جٗطٜحء خذٓس جُٔٞظق 
                                                           

(57)
ٓوطشـ هحٕٗٞ جُؼٔحٕ جُظك٢ ك٢ جُؼشجم جُرز١ ضرْ هشجءضرٚ هرشجءز جُٝر٠ ٝجُٔ٘شرٞس ػِر٠ جُٔٞهرغ جالٌُطشٝٗر٢  . 

 جُؼشجه٢:  ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ 

http://ar.parliament.iq/2019/03/28/ٕٞٗجُظك٢-جُؼٔحٕ-هح/?__cf_chl_jschl_tk  ضحس٣خ جُض٣حسز 

(4141/4/47) 
(52)

 (.4102(، ُغ٘س )4جُشحَٓ ك٢ ٓظش، سهْ )( ٖٓ هحٕٗٞ جُطأ٤ٖٓ جُظك٢ 0. جُٔحدز )
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ذغرد جُٔشع ػ٠ِ قحالش جُطوحػذ ككغد ، جّ جٗٚ أغشٙ هذ ٣ٔطذ إلٜٗحء جُخذٓس ذطشم 

٣٘وطغ ك٤ٜح جخشٟ ٗكٞ جالعطوحُس ، الع٤ٔح ك٢ ذؼغ جُكحالش جُٔشػ٤س جُخحطس جُط٢ 

 جُٔٞظق ػٖ جُذٝجّ ذغرد ٓشع ٓح ٓؼشٝف ُذجتشضٚ ٌُ٘ٚ ال ٣طغ٠٘ ُٚ ئذالؿٜح .

ئٕ جُٔشع ذٞطلٚ جقذ جألعرحخ جُٔإد٣س ج٠ُ جٗوطحع جُٔٞظق ٣ٌٖٔ جٕ ٣إد١ ج٠ُ 

جٗطٜحء جُشجذطس جُٞظ٤ل٤س ذطش٣وط٤ٖ ،جقذٛٔح ذاسجدز جُغِطس جإلدجس٣س ٖٓ خالٍ جإلقحُس 

ذ٤٘ٔح هذ ض٘ط٢ٜ ػٖ ؽش٣ن جالعطوحُس ٗط٤ؿس جالٗوطحع ػٖ  ج٠ُ جُطوحػذ ألعرحخ طك٤س ،

 جُؼَٔ ُٔذز ٓؼ٤٘س ٝٛزج ٓح ع٘ط٘حُٝٚ ك٢ جُٔطِر٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ:

III.الوطلة األّل .أ 

 اثر الورض فً إًِاء الراتطح الْظٍفٍح ػي طرٌك اإلحالح الى التماػذ 

ؽروح ُِوٞجػذ جُؼحٓس كحٗٚ ض٘ط٢ٜ خذٓس جُٔٞظق ك٢ قحالش ػذز
)56(

، ك٢ٜ هذ ض٘ط٢ٜ  

ذوٞز جُوحٕٗٞ ٖٓ خالٍ جإلقحُس ج٠ُ جُطوحػذ ك٢ قحٍ ضكون أعرحخ جإلقحُس جُط٢ ضؼٔ٘طٜح 

ٗظٞص جُطشش٣ؼحش جُٔ٘ظٔس ُِٞظ٤لس جُؼحٓس ذٔح ك٢ رُي ذِٞؽ جُغٖ جُوح٢ٗٞٗ جٝ ػذّ 

ج٤ُِحهس جُظك٤س
(91  )

، ئال جٕ جُوٍٞ ذزُي ال ٣ؼ٢٘ جٕ ُِٔٞظق جُكش٣س ك٢ ضوذ٣ْ ؽِد 

ذغرد جُٔشع ٓط٠ شحء ٖٝٓ دٕٝ ه٤ذ جٝ ششؽ ، كٔط٠ ٓح هشسش جُِؿ٘س جإلقحُس 

جُطر٤س جُٔخطظس ػذّ ٤ُحهطٚ جُظك٤س ُالعطٔشجس ذحُخذٓس جُٞظ٤ل٤س ٣كحٍ ج٠ُ جُطوحػذ 

ذغرد جُؼؿض جُظك٢
(90)

 ، ٝضطْ جإلقحُس ئٓح ذوشجس ٖٓ ؾٜس جإلدجسز جُط٢ ٣ؼَٔ ُذ٣ٜح 

 ٝكن جُلكض إلؾشجء جُٔزًٞسز جُِؿ٘س ػ٠ِ جإلقحُس ؽِد قن جُٔٞظق، أٝ ُِٔٞظق

أقٌحّ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢
(94)

ذؼذ جعط٘لحرٙ قوٞهٚ ٖٓ جإلؾحصجش جُٔشػ٤س جُط٢  

.جٕ جٗطٜحء خذٓس جُٔٞظق ذٜزٙ جُظٞسز ضٞكش ُٚ  ضكذغ٘ح ػٜ٘ح ػٖٔ جُٔركع جُػح٢ٗ

                                                           
(56)

 . ٓػَ ذِٞؽ عٖ جُطوحػذ ٝػذّ ج٤ُِحهس جُظك٤س ٝجُلظَ ٝجُؼضٍ ٝجالعطوحُس ٝجُٞكحز.
(91)

 دجس ٝجترَ ُِ٘شرش ٝجُطٞص٣رغ:ػٔرحٕ  )،0ؽد.قٔذ١ جُور٤الش  ،جٗوؼحء جُشجذطس جُٞظ٤ل٤س ك٢ ؿ٤ش قحُس جُطأد٣رد   

 44ص ،(4113،
(90)

 (.4106(، ُغ٘س )49هحٕٗٞ جُطؼذ٣َ جالٍٝ ُوحٕٗٞ جُطوحػذ جُٔٞقذ، سهْ )/غح٤ٗح( ٖٓ 01. جُٔحدز )
(94)

 (.0666(، ُغ٘س )00( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢، سهْ)3.جُٔحدز )
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ًحكس جُؼٔحٗحش جُوح٤ٗٞٗس ذحُ٘غرس ُكوٞهٚ جُطوحػذ٣س ٜٓٔح ًحٗص خذٓطٚ
(93)

 ، ، ٝضرِؾ

 ػششز ( خٔظ05جُز١ ضٌٕٞ ُذ٣ٚ خذٓس ٝظ٤ل٤س جهَ ٖٓ ) ُِٔٞظق ُطوحػذ٣سج جُخذٓس

 جالعطوطحػحش ٖٓ ئػلحتٚ جُطوحػذ١، ٓغ جُشجضد جعطكوحهٚ ُـشع جُكذ ٛزج ج٠ُ ع٘س

جُطوحػذ ػ٠ِ ُإلقحُس جُٔؼحكس جُٔذز ػٖ جُط٢ ضطشضد جُطوحػذ٣س
(92)

 . 

ذغرد جُٔشع ضكٌٔٚ ٖٝٓ جُؿذ٣ش ذحإلشحسز ئ٠ُ إٔ ٓٞػٞع جإلقحُس ئ٠ُ جُطوحػذ 

جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُؼحٓس جُط٢ ؾحء ذٜح هحٕٗٞ جُطوحػذ جُٔٞقذ ٖٝٓ غْ كحٕ جٗطٜحء جُشجذطس 

جُٞظ٤ل٤س ػ٠ِ ٛزج جُ٘كٞ ٖٓ جُ٘حدس جٕ ٣طشضد ػ٤ِٚ ٓشٌالش هح٤ٗٞٗس ٓط٠ ٓح ًحٗص 

جإلؾشجءجش جإلدجس٣س جُٔطخزز ٖٓ هرَ جإلدجسز ٝجُٔطرؼس ٖٓ هرَ جُٔٞظق ػٖٔ ٗطحم 

 جُوح٢ٗٞٗ جُٔشحس ج٤ُٚ آٗلح. جإلؽحس

III.الوطلة الثاًً.ب 

 اثر الورض فً اًتِاء الراتطح الْظٍفٍح ػي طرٌك االستمالح 

ك٢ جُـحُد ٣غؼ٠ جُٔٞظق ػ٘ذ جُٔشع ج٠ُ جُطٔطغ ذكوٚ جُوح٢ٗٞٗ ك٢ جُكظٍٞ ػ٠ِ 

ئؾحصجضٚ جُٔشػ٤س ُك٤ٖ جُطٔحغَ ُِشلحء أٝ ئقحُطٚ ج٠ُ جُطوحػذ ًٔح رًشٗح عحذوح ، ٝٓح 

٣شجكن رُي ٖٓ قوٚ ك٢ جُطٔطغ ذكوٞهٚ جُٔح٤ُس ؽروح ُألقٌحّ جُوح٤ٗٞٗس جُ٘حكزز ، ٌُٖٝ 

ُذٝجّ ذغرد جُٔشع دٕٝ ضوذ٣ٔٚ ُطِد ئؾحصز ٓشػ٤س ، ٓحرج ُٞ جٗوطغ جُٔٞظق ػٖ ج

َٝٛ ئرج ػحد ٓشز جخشٟ ُذجتشضٚ ٝهذّ ٓح ٣ػرص إٔ جٗوطحػٚ ًحٕ ذغرد جُٔشع ٣ٌٖٔ 

جٕ ٣ؼحد ُٞظ٤لطٚ ٓشز أخشٟ ؟ ٝٓحرج ُٞ جٗطٜص ئؾحصضٚ جُٔشػ٤س ُْٝ ٣رحشش ٣ِٝطكن 

٤ٔس جُٔوشسز ذذجتشضٚ ذغرد جعطٔشجس جُٔشع ؟ َٛ ضغش١ ػ٤ِٚ أقٌحّ جالعطوحُس جُكٌ

 ػٖٔ جُوحٕٗٞ ؟ 

ٝج٤ُّٞ ك٢ ػَ ٓح ٣شٜذٙ جُؼحُْ ٝجُؼشجم ػ٠ِ ٗكٞ خحص ٖٓ جٗطشحس ُٞذحء )ًٞسٝٗح( 

، ٝئؾشجءجش جُؼرؾ جإلدجس١ جُٔطخزز ٖٓ هرَ جُكٌٞٓس ُـشع جُغ٤طشز ػ٠ِ جُٔشع 

                                                           
(93)

 .92، ص(4101،دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س : جُوحٛشز  )جُذعٞه٢ ،قٔح٣س جُٔٞظق جُؼحّ جدجس٣ح، جذشج٤ْٛ . د. ٓكٔذ
(92)

 (.0666(، ُغ٘س )00جُؼؿض جُظك٢، سهْ)/غحُػح( ٖٓ هحٕٗٞ 4.جُٔحدز)
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، ٝجُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جُؼضٍ جُظك٢ جُخحص ُِكحالش جُٔشطرٚ ذٜح ، كوذ ٌٕٗٞ ئٓحّ قحُس 

ُٔٞظق ٓشطرٚ ذٚ ٣غطِضّ جُؼضٍ ُٔذز ٓؼ٤٘س ُك٤ٖ جُطػرص ٖٓ قحُطٚ ، كٔح قؿش طك٢ 

ٛٞ جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ الٗوطحع جُٔٞظق ػٖ جُذٝجّ ك٢ ٛزٙ جُكحُس ؟ الع٤ٔح ئٕ هحٕٗٞ 

( ػحُؽ كوؾ قحُس جُٔٞظق جُٔش٣غ جُز١  0620( ُغ٘س ) 26جُظكس جُؼحٓس سهْ ) 

 ضكذدٛح جُط٢ ُِلطشز جُذٝجّ ٍ ٓ٘ؼٚ ٖٓجالٗطوح٤ُس، ٖٓ خال جألٓشجع ذأقذ ضػرص ئطحذطٚ

 ذط٘ل٤ز جإلدجس١ جُشت٤ظ ٣ِٝضّ ك٢ ًَ قحُس ٓشػ٤س، جُٔخطظس جُظك٤س جُؿٜس

جُظك٤س جُٔخطظس ٣ٌٕٝٞ ٓغثٞال ػٖ رُي أٝجٓشجُؿٜس
(95)

. 

ٝؽروح ُِوٞجػذ جُؼحٓس كإٔ جعطوحُس جُٔٞظق ئٓح إٔ ضٌٕٞ طش٣كس ذ٘حء ػ٠ِ ؽِد 

جُٔٞظق جُز١ ٣لظف ػٖ سؿرطٚ ك٢ ضشى ٝظ٤لطٚ 
)99(

،٢ٛٝ ك٢ قحُس جُٔشع ضٌٕٞ  

ٓغطرؼذز جر ٖٓ ؿ٤ش جُٔؼوٍٞ جٕ ٣وذّ جُٔٞظق جُٔش٣غ ؽِرح طش٣كح ُالعطوحُس ٖٓ 

ؼٔحٗحش جُوح٤ٗٞٗس ُِطٔطغ ذكوٞهٚ جُط٢ جُٞظ٤لس ك٢ جُٞهص جُز١ ٣ٌلَ ُٚ جُوحٕٗٞ ًحكس جُ

 عرن جإلشحسز ئ٤ُٜح ٖٓ ئؾحصجش ٝقوٞم ٓح٤ُس ك٢ جُشجضد ٝجُٔخظظحش ٝؿ٤شٛح.

أٓح جُ٘ٞع ج٥خش ٖٓ جالعطوحُس ك٢ٜ جالعطوحُس جُؼ٤٘ٔس أٝ جُك٤ٌٔس ٢ٛٝ ضٌٕٞ خحسؼ 

ئسجدز جُٔٞظق ٗط٤ؿس جالٗوطحع ػٖ جُذٝجّ ك٢ ػذز قحالش ض٘حُٜٝح جُٔششع جُؼشجه٢ ، 

ٝذطر٤ؼس جُكحٍ كإٔ جألقٌحّ جُخحطس ذٜح ؾحءش ذظٞسز ػحٓس
(97)

ٝٛزج ٛٞ أعحط  ٓح 

 ٗغؼ٠ ُط٘حُٝٚ ػٖٔ ٛزج جُٔطِد.

ٝك٢ جُؼشجم ،٣ؼطرش جُٔٞظق ٓغطو٤ال قٌٔح ٓط٠ ٓح جٗطٜص ئؾحصضٚ )دٕٝ جٕ ٣كذد 

جُوحٕٗٞ ٗٞع جإلؾحصز جػط٤حد٣س جّ ٓشػ٤س( ُْٝ ٣ِطكن ذحُذٝجّ خالٍ ٓذز أهظحٛح ػششز 

ٖ ضحس٣خ جٗطٜحء جإلؾحصز ٓح ُْ ٣رِذ ٓؼزسز ٓششٝػس ضرشس ػذّ جُٔرحششزأ٣حّ ٓ
(92)

. 

                                                           
(95)

 (.0620( ،ُغ٘س )26( ٖٓ هحٕٗٞ جُظكس جُؼحٓس جُؼشجه٢، سهْ )52.جُٔحدز )
(99)

 029،ص(0662، ٓطرؼس جُؿحٓؼس جألسد٤ٗس : ػٔحٕ ).د.ػ٢ِ خطحس شط٘ح١ٝ، دسجعحش ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ، 
(97)

( ٓرٖ هرحٕٗٞ جُخذٓرس جُٔذ٤ٗرس جُؼشجهر٢، 37-53.ٝض٘ظش جُٔٞجد ٓرٖ ) 325.د.عح٢ٓ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ،ٓظذس عحذن ،

 ( جُٔؼذٍ.0691( ،ُغ٘س ) 42سهْ) 
(92)

 ( جُٔؼذٍ.0691(، ُغ٘س )42( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُؼشجه٢، سهْ )37/4. جُٔحدز )
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ٝٗؿذ جٕ جُوحٕٗٞ ٛ٘ح ُْ ٣ِضّ جُٔٞظق ك٢ ٛزٙ جُكحُس ذٔذز ٓؼ٤٘س ُطوذ٣ْ جُٔؼزسز 

جُٔششٝػس كحألٓش ع٤ّحٕ ذ٤ٖ ٗٞػ٢ جإلؾحصجش جػط٤حد٣س أًحٗص أّ ٓشػ٤س ٝٛزج ٓكَ 

ٓشجع جُ٘لغ٤س جٝ جُط٢ ٣ـِد ػ٤ِٜح ُِ٘ظش، خحطس ك٢ ذؼغ أٗٞجع جألٓشجع ٗكٞ جأل

جُؿحٗد جُ٘لغ٢  ، كِٞ جكطشػ٘ح جٕ جُٔٞظق )ط( جٗطٜص ئؾحصضٚ جُٔشػ٤س جُظحدسز 

ذ٘حء ػ٠ِ ضوش٣ش ُؿ٘س ؽر٤س ٓخطظس إلطحذطٚ ذٔشع ٗلغ٢ ) جالًطثحخ جُكحد 

Depression)
(96)

( ٣ٞٓح ، 91ٗط٤ؿس ضؼشػٚ الصٓس ٗلغ٤س ًٝحٗص ٓذز جإلؾحصز  ) 

حصز ُْٝ ٣ِطكن جُٔٞظق ذؼذ رُي خالٍ جُٔذز جُٔكذدز ٝأطذسش ٝجٗطٜص ٓذز جإلؾ

دجتشضٚ جٓشج ذحػطرحسٙ ٓغطو٤ال قٌٔح ، غْ ػحٝد جُٔٞظق ُٔشجؾؼس دجتشضٚ ذؼذ ٓذز ٓؼ٤٘س 

٣طحُد ك٤ٜح جُشؾٞع ُِذٝجّ ذغرد ضذٛٞس قحُطٚ جُ٘لغ٤س ٝ جهذجٓٚ ػ٠ِ ٓكحُٝس جٗطكحس 

ضٚ ػ٠ِ ئذالؽ جُذجتشز ،  كَٜ جُذجتشز ذٔٞؾد ضوحس٣ش ؽر٤س ، ئال ئٕ عررح أقحٍ دٕٝ هذس

ِٓضٓس ك٢ ٛزٙ جُكحُس ذحػطرحس ٓح ضوذّ ػٖٔ جُٔؼزسز جُٔششٝػس جُط٢ ٣ٌٖٔ ػذٛح 

هش٣٘س إلػحدز جُٔٞظق ُِؼَٔ ٝئُـحء أٓش جالعطوحُس ٌُٕٞ جألٓش خحسؼ ػٖ ئسجدضٚ 

 الع٤ٔح ٓغ ػِْ جألخ٤شز ذكحُطٚ جُظك٤س ؟ 

جُؼشجه٢ ًحٕ ٝجػكح ٝطش٣كح ك٢ قٌٔٚ  ئؾحذس ػ٠ِ ٛزج جُطغحؤٍ ٗؿذ جٕ جُوحٕٗٞ

جُٔطشضد ػ٠ِ ٛزٙ جُكحُس، كحُٔشع ٣ٌٕٞ عررح الٗطٜحء جُشجذطس جُٞظ٤ل٤س ُِٔٞظق 

ذطش٣ن جالعطوحُس ئٓح ذغرد ػذّ ٓرحششضٚ ذحُذٝجّ ذؼذ جٗطٜحء ئؾحصضٚ خالٍ ٓذز جُؼششز 

ضوذ٣ْ ؽِد ج٣حّ ، ٝق٤ع ال ٣ط٤ف جُوحٕٗٞ ضٔذ٣ذ جإلؾحصز دٕٝ جُو٤حّ ذحُٔرحششز ٖٝٓ غْ 

ؾذ٣ذ ُِكظٍٞ ػ٠ِ جؾحصز  ، ٝٛزج ٓح ٗأَٓ ٖٓ جُٔششع ٖٓ ئػحدز جُ٘ظش ذٚ ذحُ٘غرس 

ُإلؾحصجش جُٔشػ٤س ضكذ٣ذج الػطرحسجش ئٗغح٤ٗس ، الع٤ٔح ك٢ قحُس جُٔٞظق جُٔؿحص 

ٓشػ٤ح ُطِو٢ جُؼالؼ خحسؼ جُرِذ ، كوذ ض٘ط٢ٜ ٓذز جإلؾحصز جُٔشػ٤س دٕٝ جٕ ٣طغ٠٘ ُٚ 

                                                           
(96)

جالٓشجع جُ٘لغ٤س جُٔظ٘لس ٝكن د٤َُ ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس ،ٝٛٞ ٖٓ جالػطشجذحش  .جالًطثحخ ٛٞ جقذ

room/fact-https://www.who.int/ar/news-جُ٘لغ٤س جُشحتؼس . ٣٘ظش ٓٞهغ جُٔ٘ظٔس ،

sheets/detail/depression  ( 4141/3/44)ضحس٣خ جُض٣حسز 
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٣ْ ؽِد ئؾحصز ؾذ٣ذز ٖٝٓ غْ كوذ ضظذس دجتشضٚ هشجس ذاهحُطٚ جُشؾٞع ٝجُٔرحششز ٝضوذ

 ٝئٜٗحء خذٓطٚ ُٜزج جُغرد.

ٝهذ ض٘ط٢ٜ خذٓس جُٔٞظق جُٔش٣غ ذحالعطوحُس جرج جٗوطغ ػٖ جُذٝجّ ُٔذز ضض٣ذ ػ٠ِ 

ػششز ج٣حّ ُْٝ ٣رِذ ٓؼزسز ٓششٝػس ضرشس جٗوطحػٚ
(71)

. ٝك٢ ٓح ٣طؼِن ذحُؼضٍ جُظك٢ 

قحٍ جٗطشحس ٝذحء ٓؼ٤ٖ ًٔح ٛٞ جُكحٍ ج٤ُّٞ ، ُْ ٣٘ظْ جُز١ هذ ٣طؼشع ُٚ جُٔٞظق ك٢ 

جُٔششع جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ُٞػغ جُٔٞظق ك٢ ٓػَ ٛزٙ جُكحُس ، ٝٗوظذ ٛ٘ح قحُس 

جُؼضٍ جُظك٢ ُـ٤ش جُٔظحخ ذحُٔشع ٝجُز١ ُْ ٣ط٘حُٝٚ هحٕٗٞ جُظكس جُؼحٓس جُؼشجه٢ 

 (.0620( ُغ٘س )26سهْ )

جُٔكٌٔس جإلدجس٣س ك٢ ٓظش ٖٓ قٌْ ضحس٣خ٢ أٓح ك٢ ٓظش ، ٗش٤ش ج٠ُ ٓح رٛرص ج٤ُٚ 

( ٝجُز١ ٓلحدٙ )ال ٣ؿٞص 4102ُظحُف جُٔٞظق جُٔش٣غ ذٔشع ٗلغ٢ ك٢ ػحّ )

كظَ ٓٞظق ذغرد ٓشع ٗلغ٢ جٝ ػو٢ِ جرج ًحٗص دجتشضٚ ػ٠ِ ػِْ ذكحُطٚ جُٔشػ٤س 

( ، ِٝٓخض ق٤ػ٤حش جُكٌْ جٕ جقذ جُؼح٤ِٖٓ جُٔذ٤٤ٖٗ ك٢ جُؿٜحص جُٔشًض١ ُِٔكحعرس 

 schizoaffectiveع ٗلغ٢ ٝػو٢ِ ٝجُٔؼشٝف ذـ  )كظحّ ٝؾذجٕ ٓضٖٓأط٤د ذٔش

schizophrenia ( ّٓ٘ز ػح)ذ٘حء ػ٠ِ ضوش٣ش ٝضشخ٤ض ؽر٢ ٖٓ ٓغطشل٠ 4113 )

جُظكس جُ٘لغ٤س ك٢ جُؼرحع٤س ، ٝٓ٘ز ضِي جُلطشز ٝٛٞ ٣شجؾغ جُٔغطشل٠ جُٔزًٞس ُـشع 

ُ٘ضٛس ُـشع جُطأًذ جُؼالؼ ٝضٔص ئقحُطٚ ػٖ ؽش٣وس دجتشضٚ ج٠ُ جُٔؿِظ جُطر٢ ك٢ ج

ٖٓ جُٔشع جُٔظحخ ذٚ ، ٝٓ٘ف ػ٠ِ أعحط رُي ئؾحصز ٓشػ٤س ُـشع جُؼالؼ ، 

( هحّ جُٔذػ٢ ذاذالؽ دجتشضٚ ذحعطٔشجس ٓشػٚ ٝعٞء قحُطٚ جُظك٤س 4101ٝك٢ ػحّ )

ُـشع جإلقحُس ج٠ُ جُٔؿِظ جُطر٢ ك٢ ٓذ٣٘س ٓظش جُؿذ٣ذز ، ئال ئٕ ضذٛٞس ٝػؼٚ 

ُـشع جٌُشق جُطر٢ ٝجُز١ ػ٠ِ أغشٙ دخَ قحٍ دٕٝ ئضٔحّ جُٔشجؾؼس جُطر٤س 

ٓغطشل٠ جُطد جُ٘لغ٢ ُـشع جُؼالؼ جُذجخ٢ِ ، ٝذؼذ خشٝؾٚ ٖٓ جُٔغطشل٠ ٝجُطكحهٚ 

                                                           
(71)

 ( جُٔؼذٍ.0691ُغ٘س )(، 42( ٖٓ هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس ،سهْ )37/3.جُٔحدز )
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ذحُذٝجّ كٞؾة ذظذٝس جُوشجس جُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ ٝجُز١ ٢ٜ٘٣ خذٓطٚ ذحػطرحسٙ ٓغطو٤ال 

ذغرد جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ُٔح ٣وحسخ غالظ ع٘ٞجش ، جألٓش جُز١ دكغ ذحُٔذػ٢ ػ٤ِٚ 

إلهحٓس دػٟٞ هؼحت٤س أٓحّ جُوؼحء جإلدجس١ إلُـحء هشجس جالعطوحُس "
(70 )

ُٝو٢ ٛزج 

ضؼشػٞج ُِطؼغق  جٌُػ٤شٖٓٔ جُكٌْ ضشق٤رح ٝجعؼح ك٢ ٓظش ػ٠ِ أعحط جٗٚ ع٤ل٤ذ

قوٞهْٜ ، جٗطالهح  ػ٠ِ ٝجُكظٍٞ أٓحًْٜ٘ ئ٠ُ ٝئٌٓح٤ٗس جُؼٞدز ذاهحُطْٜ ٖٓ ٝظحتلْٜ

كؼ٠ِ ؾٜس جالدجسز جُط٢ ٣ؼَٔ  ػؼحٍ شعذٔ ٖٓ كٌشز جٗٚ ك٢ قحُس ئطحذس جُٔٞظق

 ٣وذّ ذاؾحصز ذشجضد ٖٝٓ غْ ذذٕٝ سجضد ،كٜٞ ُْ ٣غطٔش ٝئٗٔح ُذ٣ٜح ػذّ جُطخ٢ِ ػ٘ٚ،

 أك٠٘ ُز١ج ك٤ٚ ،ٝجألطَ ٓشجػحز قوٚ ك٢ جالقطلحظ ذؼِٔٚ ٛٞ ك٤ٔح ٣ذ ُٚ ٣ٌٖ ُْٝ جعطوحُس

ع٘ٞجش ػٔشٙ.  ٌُػ٤شٖٓ ك٤ٜح
(74  )

ٝٓغ جٕ ٛزج جُوشجس هذ ٣ٌٕٞ جُذجكغ ئ٤ُٚ ٛٞ ٓشجػحز 

جُظشف جإلٗغح٢ٗ ُِٔٞظق جُز١ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ ٓشع ٗلغ٢ ، جال جٗٚ هذ ٣ػ٤ش جُؼذ٣ذ ٖٓ 

جُطغحؤالش ذشأ٣٘ح ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ، ٓح٢ٛ جُٔذز جُوظٟٞ جُط٢ ٣لطشع جٕ ٣طْ ٓشجػحضٜح ٖٓ 

س ؟ ٤ًٝق ع٤طغ٠٘ هرَ جالدجسز قط٠ ضطخز هشجسٛح ذحٜٗحء جُشجذطس جُٞظ٤ل٤س ذحالهحُ

ُالدجسز ٓؼشكس قحٍ جُٔٞظق جٕ ًحٕ ػ٠ِ ه٤ذ جُك٤حز جٝ كحسهٜح ٖٓ جالعحط ؟ ٝٓحرج 

ذشإٔ جالُطضجّ ذاذالؽ جالدجسز ذكحٍ جُٔٞظق ٖٓ هرَ جِٛٚ ٝر٣ٝٚ ؟ ٛ٘حى جٌُػ٤ش ٖٓ 

جُطغحؤالش جُط٢ ضطشـ ٗلغٜح ك٢ ٛزج جُٔٞػغ الع٤ٔح ٓغ ئٌٓح٤ٗس جعطـالٍ ٛزج جُٔرذأ 

ؼغ جُٔٞظل٤ٖ جُٔطٔحسػ٤ٖ جٝ ػؼحف جُ٘لٞط ٝجٌٓح٤ٗس جُِؿٞء ج٠ُ جُوؼحت٢ ٖٓ ذ

جعح٤ُد جُطض٣ٝش ُخِن ٝهحتغ ؿ٤ش طك٤كس ٣غط٘ذ ج٤ُٜح جُٔٞظق ُطرش٣ش كطشز جٗوطحػٚ 

ػٖ جُؼَٔ . ٝك٢ ٛزج جُظذد ٗش٤ش ج٠ُ جُلطٟٞ جُط٢ طذسج ػٖ ٓؿِظ جُذُٝس جُٔظش١ 

 ذاذالؽ ػِٔٚ ٝه٤حٓٚ ػٖ جُٔٞظق جٗوطحع ( ضكَٔ ك٢ ٓؼٜٔٞٗح أ4106ٕك٢ ػحّ )

 جغرص ئر خذٓطٚ جُٞظ٤ل٤س ئٜٗحء ٖٓ ٓحٗؼحً  ٓورٞاًل  ػزًسج ال٣ُؼذ   ذٔشػٚ، جإلدجس٣س جُؿٜس

                                                           
(70)

 . ٣٘ظش قٌْ جُٔكٌٔس جالدجس٣س جُؼ٤ِح ك٢ ٓظش ٓ٘شٞس ك٢ ذٞجذس ٓظش ُِوحٕٗٞ ٝجُوؼحء /

http://www.laweg.net  (44/3/4141)ضحس٣خ جص٣حسز 
(74)

 -جالٌُطش٢ٗٝ :( ٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ 4102. هشجس جُٔكٌٔس جالدجس٣س ك٢ ٓظش ُغ٘س) 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/600002   (7/4/4141)ضحس٣خ جُض٣حسز 

http://www.laweg.net/
http://www.laweg.net/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/600002
https://www.almasryalyoum.com/news/details/600002
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ضٔحسػٚ سؿْ ئذالؽ دجتشضٚ
(73)

، ٝق٤ع جٕ جُٔششع جُٔظش١ ًٔح جششٗح عحذوح قذد  

ئؾشجءجش جُكظٍٞ ػ٠ِ جإلؾحصز جُٔشػ٤س ٝكوح ُِغ٤حهحش جُوح٤ٗٞٗس ٝجػطرش ضٔحسع 

ُلس ضغطٞؾد ئقحُطٚ ج٠ُ جُطكو٤ن.جُٔٞظق ٓخح
 

ـــــــحالخاتوـ  

ٖٓ خالٍ ٛزج جُركع ضٞطِ٘ح ج٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالعط٘طحؾحش ٝجُطٞط٤حش ٣ٌٖٔ 

 ئ٣ؿحصٛح ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢ :

 

 االستٌتاجاخ  -اّال :

جألٓشجع جُط٢ ٣طؼشع ُٜح جُٔٞظق ٢ٛ ئٓح أٓشجع هظ٤شز جألٓذ ضغطِضّ  .ج0ٕ

ئؾحصز ٓشػ٤س ،أٝ أٓشجع ؽ٣ِٞس جألٓذ ضغطِضّ ئؾحصز ٓشػ٤س خحطس ٝذكغد 

 جُؼٞجذؾ ٝجألقٌحّ جُٔؼٍٔٞ ذٜح ػٖٔ ضشش٣ؼحش جُٞظ٤لس جُؼحٓس.

.ئٕ جألٓشجع جُط٢ ٣ظحخ ذٜح جُٔٞظق ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ عررح ٣كٍٞ دٕٝ جعطٔشجسٙ 4

 جُخذٓس جُٞظ٤ل٤س ك٢

 عٞجء ذاسجدضٚ جّ خحسؼ ئسجدضٚ.

. ُِٔٞظق خالٍ كطشز جُٔشع قن جُطٔطغ ذٌحكس جٓط٤حصجضٚ جُوح٤ٗٞٗس ٗكٞ جُشجضد 3

 ٝجإلؾحصجش جُٔشػ٤س .

.جٕ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُخحص ذحإلؾحصجش جُٔشػ٤س ك٢ جُؼشجم ذكحؾس ج٠ُ ئػحدز ٗظش 2

ث٤س جُشجٛ٘س ، ق٤ع ُْ ٣ط٘حٍٝ الع٤ٔح ك٢ ظَ جُظشٝف جُظك٤س ٝجُٔطـ٤شجش جُر٤

جُٔششع جُؼشجه٢ ذؼغ أٗٞجع جإلؾحصجش رجش جُظِس ٝٗزًش ٜٓ٘ح ئؾحصز ٓخحُطس 

جُٔٞظق ألقذ أهشذحتٚ ذٔشع ٓؼٍذ سؿْ أ٤ٔٛس ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جالؾحصجش ك٢ جُٔكحكظس 

                                                           
(73)

خذٓطٚ" ٓ٘شرٞس ػِر٠  ئٜٗحء ٣ٔ٘غ ػزسج ال٣ؼذ جُٔشع، ذذجػ٢ جُؼَٔ ػٖ جُٔٞظق ٝجُطشش٣غ: جٗوطحع . "جُلطٟٞ

 oum7.com/story/2019/12/15https://www.y(4141/3/44)ضحس٣خ جُض٣حسز  جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ :
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ػ٠ِ جُظكس جُؼحٓس دجخَ دجتشز جُٔٞظق ، كؼال ػٖ جإلؾحصجش جُخحطس ذحُؼضٍ 

 جُٔظحقرس جُٔشػ٤س ألهحسخ جُذسؾس جأل٠ُٝ. جُظك٢ ٝجُٔشجكوس جٝ

. ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ضـ٤ش ٓططِرحش جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس ٝضؼذد أعرحخ ضؼشع جُٔٞظق 5

ُِؼـٞؽ جُ٘لغ٤س ٝجالؾطٔحػ٤س جألٓش جُز١ ٣٘ؼٌظ عِرح ػ٠ِ جُظكس جُ٘لغ٤س ُِٔٞظق 

٤ٖ ٝػ٠ِ أدجؤٙ جُٞظ٤ل٢ ، ئال ئٗ٘ح ُْ ٗؿذ ضغ٤ِؾ جُؼٞء ػ٠ِ ٛزج جُؿحٗد ٖٓ جُ٘حق٤ط

 جإلدجس٣س ٝجُطشش٣ؼ٤س.

. ئٕ جُٔششع جُؼشجه٢ ُْ ٤ٔ٣ض ذ٤ٖ جُٔذز جُٔوشسز ك٢ قحُس جالعطوحُس جُك٤ٌٔس ُِٔٞظق 9

ذغرد ػذّ جُطكحهٚ ذحُذٝجّ ذؼذ جٗطٜحء جالؾحصز ٖٓ ق٤ع ًٜٞٗح جػط٤حد٣س جّ ٓشػ٤س ، 

سؿْ أ٤ٔٛس ٛزٙ جُ٘وطس الػطرحسجش ئٗغح٤ٗس الع٤ٔح ك٢ قحُس علش جُٔٞظق ألؿشجع 

 الؼ .جُؼ

. ُْ ٣ط٘حٍٝ جُوحٕٗٞ ج٤ُ٥س جُط٢ ٣طرؼٜح جُٔٞظق ك٢ قحٍ ٗلحر سط٤ذ ئؾحصضٚ جُٔشػ٤س 7

ٝقحؾطٚ إلؾحصز ئػحك٤س ٖٓ خالٍ ضك٣ِٜٞح إلؾحصز جػط٤حد٣س ، الع٤ٔح جٕ جألخ٤شز 

جشٜش( ذكغد ٓحؾحء ك٢ هحٕٗٞ  9ضخؼغ ُِغِطس جُطوذ٣ش٣س ُِشت٤ظ جالدجس١ ُـح٣س )

( جُٔؼذٍ ، ٝهذ ٣غحء جعطخذجّ ٛزٙ جُغِطس ك٢ 0691٘س )( ُغ42جُخذٓس جُٔذ٤ٗس سهْ )

 ذؼغ جألق٤حٕ . 

. جُطٔحسع جُٞظ٤ل٢ ُذٟ جُٔششع جُٔظش١ ٣ؼذ ٖٓ هر٤َ جألكؼحٍ جُٔخِس ذحُٞجؾرحش 2

جُٞظ٤ل٤س جُٔٞؾرس ُإلقحُس ج٠ُ جُطكو٤ن ، ذ٤٘ٔح ُْ ٣٘ض طشجقس ػ٠ِ رُي ك٢ جُوحٕٗٞ 

 جُؼشجه٢.

شش٣غ ٗظحّ هح٢ٗٞٗ ُِطح٤ٖٓ جُظك٢ قط٠ جالٕ ، ٓغ . ٣لطوذ جُٔٞظق ك٢ جُؼشجم ج٠ُ ض6

ػذّ ٝؾٞد جُٔوٞٓحش جألعحع٤س ُططر٤وٚ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ًٞٗٚ جقذ قوٞم جإلٗغحٕ 

 (.4115جٌُٔلُٞس ذٔٞؾد دعطٞس )
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 ثاًٍا/ التْصٍاخ

ػ٠ِ جُٔششع ئػحدز جُ٘ظش ذحُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُخحص ذحإلؾحصجش جُٔشػ٤س  .ٗوطشـ0

ٝػشٝسز جعطكذجظ أٗٞجػح أخشٟ ٖٓ جإلؾحصجش ٝذٔح ٣غطٞػد جُظشٝف ٝجُٔطـ٤شجش 

 جُظك٤س ٝجإلٗغح٤ٗس ٣ٝذػْ ٗظحّ جُظكس جُؼحٓس ك٢ ذِذٗح ، ٖٝٓ أٜٛٔح :

 ٓشع ٓؼذ١ .ئؾحصز جُؼضٍ جُظك٢ ُِٔٞظق ٗلغٚ جُٔشطرٚ ذاطحذطٚ ذٞذحء جٝ  -

ئؾحصز جُٔشجكوس جٝ جُٔظحقرس جُٔشػ٤س ألهحسخ جُذسؾس جأل٠ُٝ ألؿشجع جُؼالؼ  -

خحسؼ جُؼشجم ٝجُٔإ٣ذز ذطوحس٣ش ؽر٤س أط٤ُٞس ٖٓ ُؿحٕ ؽر٤س ٓخطظس ٝذحُط٘غ٤ن ٓغ 

 ًال ٖٓ ٝصجسض٢ جُظكس ٝجُخحسؾ٤س.

ئؾحصز ٓخحُطس جُٔٞظق ُٔش٣غ ٖٓ أهحسخ جُذسؾس جأل٠ُٝ ٓظحخ ذٔشع ٓؼذ١  -

 ٛٞ جُكحٍ ُذٟ جُٔششع جُٔظش١. ًٔح

. ٖٓ جُؼشٝسز ئ٣ؿحد آ٤ُس هح٤ٗٞٗس ُٔؼحُؿس قحالش جُٔرحششز ذٜذ جٗطٜحء جإلؾحصز 4

( ج٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جٗطٜحء جالؾحصز 01جُٔشػ٤س ٖٓ ق٤ع جُٔذز جُٔوشسز هحٗٞٗح ٢ٛٝ )

ٖٝٓ ق٤ع ًٜٞٗح دجخَ جّ خحسؼ جُرِذ، ٓشجػحز ُؿٞجٗد ئٗغح٤ٗس ٝطك٤س ضطؼِن 

ٔش٣غ الع٤ٔح ك٢ قحالش جُغلش خحسؼ جُؼشجم ألؿشجع جُؼالؼ جُٔإ٣ذ ذحُٔٞظق جُ

 ذطوحس٣ش ؽر٤س جط٤ُٞس.

. ضشش٣غ هحٕٗٞ جُطأ٤ٖٓ جُظك٢ ٝذٔح ٣ٌلَ ضوذ٣ْ جُشػح٣س جُظك٤س جُشحِٓس ُِٔٞظق 3

ٓغ ئ٣ؿحد ٓوٞٓحش ضطر٤وٚ ػ٠ِ جسع جُٞجهغ هرَ رُي ، ٖٓ خالٍ جالسضوحء ذحُخذٓحش 

هرَ جُٔإعغحش جُك٤ٌٓٞس جُٔؼ٤٘س ، ٝذٔح ٣ؼضص غوس جُظك٤س ٝجُطر٤س جُٔوذٓس ٖٓ 

جُٔٞجؽٖ ذحُذُٝس ُِٔشحسًس جالخط٤حس٣س جذطذجء ك٢ ٛزج جُ٘ظحّ ٖٝٓ غْ جالُضج٤ٓس ٝذٔح 

 ٣ٌلَ ضؼض٣ض ٝقٔح٣س جُظكس جُؼحٓس .
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. ضلؼ٤َ جُ٘ظٞص جُوح٤ٗٞٗس جُخحطس ذؼالؼ جُٔٞظق خحسؼ جُؼشجم ػ٠ِ ٗلوس جُذُٝس 2

٤٘٤س جُٔظحقرس ُٜح خحطس ك٢ قحالش جألٓشجع ج٤ُٜ٘ٔس ، ٝضغ٤َٜ جإلؾشجءجش جُشٝض

 ٝجُكٞجدظ ٝجإلطحذحش جُط٢ هذ ٣طؼشع جُٔٞظق ُٜح ذغرد ؽر٤ؼس ػِٔٚ.

. ضؼذ عالٓس جُظكس جُ٘لغ٤س ُِٔٞظق ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٜٔٔس ٝجُٔإغشز ك٢ ؽحهطٚ 5

جالٗطحؾ٤س ٝأدجؤٙ ُٞجؾرحضٚ جٌُِٔق ذٜح، ُزج ٗشٟ ذإٔ ٛ٘حى قحؾس ٓحعس ج٠ُ جُطش٤ًض 

ػ٠ِ ضو٤٤ْ جُظكس جُ٘لغ٤س ُِٔٞظل٤ٖ ُٔح ك٢ رُي ٖٓ دٝس ًر٤ش ك٢ ضكغ٤ٖ أدجؤْٛ 

جُٞظ٤ل٢ ، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جعطكذجظ ذشجٓؽ خحطس ذحُطأ٤َٛ ٝجُطذس٣د جُغ٢ًِٞ ٝجُ٘لغ٢ 

ٖٓ خالٍ جُذٝسجش ٝجُ٘ذٝجش ٝذٔح ٣ِر٢ قحؾس جُٔٞظق ك٢ ٓٞجؾٜطٚ ُؼـٞؽحش 

شٝسز جالٛطٔحّ ٝٓطحذؼس  جُكحالش جُؼَٔ ٝجُك٤حز جُؼ٤ِٔس ٝجالؾطٔحػ٤س، كؼال ػٖ ػ

جُ٘لغ٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ضإغش عِرح ػ٠ِ جالدجء جُٞظ٤ل٢ ٝضشٌَ عررح ك٢ جٜٗحء ػالهس 

 جُٔٞظق ذحُٞظ٤لس.

 الوصادر/

 اّال/ هؼاجن اللغح

 دجس طحدس  . :ذ٤شٝش .جُٔؿِذ جُػح٢ٗ ػشش .جذٖ ٓ٘ظٞس .ٓؼؿْ ُغحٕ جُؼشخ.0

 ثاًٍا/ الكتة

 .جُٔذخَ جالؾطٔحػ٢ ُِٔؿحالش جُطر٤س ٝجُ٘لغ٤س .أ٤ٓشز ٓ٘ظٞس ٣ٞعق .0

 .0666جٌُٔطد جُؿحٓؼ٢ جُكذ٣ع ، :جإلعٌ٘ذس٣س

ػٔحٕ .  0ؽ.جٗوؼحء جُشجذطس جُٞظ٤ل٤س ك٢ ؿ٤ش قحُس جُطأد٣د .قٔذ١ جُور٤الش  .4

 .4113دجس ٝجتَ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ  ، : 

،  ٓ٘شأز جُٔؼحسف :جالعٌ٘ذس٣س .جطٍٞ جُوحٕٗٞ جالدجس١  .عح٢ٓ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ  .3

4116. 
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ششـ ُ٘ظحّ جُٔٞظل٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س .ػرذ جُلطحـ خؼش .2

 .0677: ذال ٌٓحٕ ؽرغ.  4ؼ.

ٓطرؼس جُؿحٓؼس  :ػٔحٕ .دسجعحش ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس  .ػ٢ِ خطحس شط٘ح١ٝ  .5

 .0662جالسد٤ٗس ، 

: ػٔحٕ  .جدجسز جُخطس ٝجُطأ٤ٖٓ .٤ُٝذ جعٔحػ٤َ جُغ٤لٞ  -ػ٤ذ جقٔذ جذٞ ذٌش .9

 .٤ُ4109حصٝس١ ُِطرحػس ٝجُ٘شش،ج

دجس :ذ٤شٝش . 2ؽ.جُٞظ٤لس جُؼحٓس )جدجسز شإٕٝ جُٔٞظل٤ٖ( .كٞص١ قر٤ش  .7

 .4112، طحدس

دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س : جالعٌ٘ذس٣س  .جُوحٕٗٞ جالدجس١  .ٓحؾذ سجؿد جُكِٞ  .2

 ،0669. 

ٌٓطرس جُـلشجٕ ُِطرحػس، : ذـذجد  .3ؽ .جُوحٕٗٞ جالدجس١ .ٓحصٕ ٤ُِٞ سجػ٢ .6

4109. 

دجس  : جُوحٛشز .قٔح٣س جُٔٞظق ئدجس٣ح  .ٓكٔذ جذشج٤ْٛ جُذعٞه٢  .01

 .  4101جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س  ،

 ثالثا / المْاًٍي ّاالًظوح ّالتؼلٍواخ

 فً الؼراق / -

 (.4115دعطٞس جُؼشجم ُغ٘س ) .0

 ( جُٔؼذٍ.0691( ُغ٘س )42هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس سهْ ) .4

 (.0620( ُغ٘س )26هحٕٗٞ  جُظكس جُؼحٓس سهْ ) .3

 (.0666( ُغ٘س )00هحٕٗٞ جُؼؿض جُظك٢ سهْ ) .2

هحٕٗٞ ط٘حد٣ن جُؼٔحٕ جُظك٢ ُٔٞظل٢ دٝجتش جُذُٝس ٝجُوطحع جُؼحّ سهْ  .5

 (.0625( ُغ٘س )010)

 ( جُٔؼذٍ.4112( ُغ٘س )43هحٕٗٞ جُخذٓس جُؿحٓؼ٤س سهْ ) .9
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 ( جُٔؼذٍ.4102( ُغ٘س )6هحٕٗٞ جُطوحػذ جُٔٞقذ سهْ ) .7

 (.4106( ُغ٘س )49جُطوحػذ جُٔٞقذ سهْ )هحٕٗٞ جُطؼذ٣َ جالٍٝ ُوحٕٗٞ  .2

 (.4102( ُغ٘س )2هحٕٗٞ قٔح٣س جُٔؼ٤ِٖٔ ٝجُٔذسع٤ٖ ٝجُٔششك٤ٖ سهْ ) .6

 (.0656( ُغ٘س )79ٗظحّ جإلؾحصجش جُٔشػ٤س سهْ ) .01

( ُغ٘س 02ضؼ٤ِٔحش جإلؾحصجش جُٔشػ٤س ُألٓشجع جُٔغطؼظ٤س سهْ ) .00

(4111.) 

٢٘ ٝجُؼطَ ( قٍٞ ضكذ٣ذ جُٔشع ج4110ُٜٔ( ُغ٘س )2ضؼ٤ِٔحش سهْ ) .04

 جُؼؼ١ٞ ٝٗغرطٜٔح.

 فً هصر / -

 (.4109( ُغ٘س )20هحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس سهْ ) .0

 (.4102( ُغ٘س )4هحٕٗٞ جُطأ٤ٖٓ جُظك٢ جُشحَٓ سهْ ) .4

( ُغ٘س 0409جُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُوحٕٗٞ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس جُٔظش١ سهْ ) .3

(4107.) 

( ذشإٔ ضكذ٣ذ 0665( ُغ٘س )456هشجس ٝصجسز جُظكس جُٔظش٣س سهْ ) .2

 جألٓشجع جُٔضٓ٘س جُط٢ ٣ٔ٘ف ػٜ٘ح جُٔش٣غ ئؾحصز جعطػ٘حت٤س.

 راتؼا / الوْالغ االلكترًٍّح

جُلشم ذ٤ٖ جُٔشع ج٢ُٜ٘ٔ ٝجطحذس جُؼَٔ ٖٓ جُٔ٘ظٞس جُطر٢ ٣٘ظش /  .0

( ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ /   Occupational diseases أألٓشجػح٤ُٜ٘ٔس )

health-https://www.webteb.com/general/ (4141/3/42) 

. ) جُٔٞجػ٤غ جُظك٤س.......... جالٓشجع جُٔضٓ٘س ( ٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ 4

 (/WHOجالٌُطش٢ٗٝ ُٔ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس)

https://www.who.int/topics/chronic_diseases/ar   

( (4141/4/9  

https://www.webteb.com/general-health/


 

 

                                                                                                                                                                                                      
2020-العدد االول  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

437 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

)جالٓشجع ؿ٤ش جُغحس٣س، طك٤لس ٝهحتغ ضظذس ػٖ ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس  ، .3     

( ٓ٘شٞسز ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔ٘ظٔس جُظكس 4605، ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ 355جُؼذد 

 -( :whoجُؼح٤ُٔس) 

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar (9/4/4141  

( ٓ٘شٞس ػ٠ِ 4103/5/41( ك٢ )4103/22هشجس ٓؿِظ جُذُٝس جُؼشجه٢ سهْ ).2    

 جُٔٞهغ جُشع٢ٔ ُٔؿِظ جُوؼحء جالػ٠ِ:

ar.php-https://www.hjc.iq/index (4141/3/41) 

 جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُالٓحسجش ج٤ُّٞ :.5  

-section/accidents/2019-https://www.emaratalyoum.com/local

1.1249983-10-09 (0/4/4141) 

هشجءضٚ هشجءز ج٠ُٝ ٝجُٔ٘شٞس  . ٓوطشـ هحٕٗٞ جُؼٔحٕ جُظك٢ ك٢ جُؼشجم جُز١ ض9ْ 

جُؼشجه٢:ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ   

http://ar.parliament.iq/2019/03/28/ -جُؼٔحٕ-هحٕٗٞ

cf_chl_jschl_tk__?/جُظك٢   (4141/4/47)  

. جالًطثحخ ٛٞ جقذ جالٓشجع جُ٘لغ٤س جُٔظ٘لس ٝكن د٤َُ ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس 7

س جُشحتؼس .ٓٞهغ جُٔ٘ظٔس ،ٝٛٞ ٖٓ جالػطشجذحش جُ٘لغ٤

،https://www.who.int/ar/news-room/fact-

sheets/detail/depression (4141/3/44 ) 

 قٌْ جُٔكٌٔس جالدجس٣س جُؼ٤ِح ك٢ ٓظش ٓ٘شٞس ك٢ ذٞجذس ٓظش ُِوحٕٗٞ ٝجُوؼحء /.2

http://www.laweg.net (4141/3/44) 

 -ٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٢ٗٝ : 4102ٔس جالدجس٣س ك٢ ٓظش ُغ٘س هشجسجُٔكٌ.6

https://www.almasryalyoum.com/news/details/600002  

(4141/4/7) 

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar
https://www.hjc.iq/index-ar.php
https://www.hjc.iq/index-ar.php
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2019-09-10-1.1249983
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2019-09-10-1.1249983
http://www.laweg.net/
http://www.laweg.net/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/600002
https://www.almasryalyoum.com/news/details/600002

