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 د. ضحى حممذ صعيذ                           مىن محيذ فبرس انببحث  
 أصتبر انقبوىن ادلذوي                                                                

 كهيت احلقىق/ جبمعت ادلىصم                                                              
 ادلضتخهص

 نيبطبا٤ ناؾ١ ٚا٭بطبا٤ ايٓؿػٝايطب ١َٓٗ إْػا١ْٝ بطبٝعتٗا ٚقا١ْْٝٛ ذبتِ ع٢ً ا٭
باملطٜض. ٚعًٝ٘ تكع ع٢ً عاتل ايطبٝب ايٓؿػٞ ايتعاَات َٓؿ١٦ ٭سهاّ  ا٫ٖتُاّ خاص١ 

أُٖٝتٗا ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚايتؿطٜعات ايٛبط١ٝٓ إ٫ إٔ ٚأنست عًٝٗا قا١ْْٝٛ خاص١ سطصت 
 .تؿطٜعٞاملؿطع ايعطاقٞ  مل ٜعط املٛضٛع َا ٜػتشك٘ َٔ اٖتُاّ 

ؾري ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾ١٦ عٔ ايتعاّ ايطبٝب بايع٬ز ايٓؿػٞ يتٛ زضاغ١ متت      
يؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ سٍٛ ؾٝٗا اٯضا٤ ا ٓامخػ١ َطايب حبج اسبُا١ٜ املس١ْٝ يًُطٜض ايٓؿػٞ يف

املتابع١ ٚ يعٓا١ٜ ايصش١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚايتبصٝـطاٚايػط١ٜ ايتعاَات ايطبٝب ايٓؿػٞ نا٫يتعاّ ب
قإْٛ ايصش١ َٓٗا يتشسٜس ْطام اسبُا١ٜ اييت ٚؾطتٗا قٛاْني ايصش١ ايٓؿػ١ٝ  .املطاقب١ٚ

  .ٚا٭دٓب١ٝعض ايكٛاْني ايعطب١ٝ َع ب  ايٓؿػ١ٝ ايعطاقٞ ٚبؿهٌ َكاضٕ
Abstract 
     Medical profession humanitarian in nature and legal 

imperative for all doctors and psychiatrists in particular 

attention to the patient. And it is the responsibility of the 

psychiatrist creating obligations to special legal provisions 

keen and stressed the importance of international 

conventions and national legislation, but the Iraqi legislature 

did not give the topic the attention it deserves legislative 

action. 

     Has been studied legal provisions arising from the 

doctor's commitment to psychological therapy for the 
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provision of civil protection for the patient in five 

psychological demands of our jurisprudential views about 

legal obligations such as that of confidentiality psychiatrist 

and mental health care, glances and follow-up and 

monitoring. To determine the scope of protection provided 

by the laws of mental health including mental health law and 

the Iraqi compared with some Arab and foreign laws. 
 تـادلقذم

اسبُس هلل ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً خامت ا٭ْبٝا٤ غٝسْا ضبُس ٚع٢ً اي٘ ٚصشب٘ َٚٔ 
 ..... تبع ٖساٙ ٚبعس
ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ  ساهلا ساٍ ا٭َطاض ايعط١ٜٛ ا٭خط٣  تصٝب اإلْػإ   ؾإ

تكع ع٢ً عاتك٘ َػ٪ٚيٝات  ،ٚخيتص بع٬دٗا بطبٝب ْؿػٞ َتدصص بايصش١ ايٓؿػ١ٝ
َٔ شٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ، َسٜٕٓٛ  ملطضاِٖ مبذُٛع١  ِايٓؿػٕٝٛ، َجٌ غريٖنبري٠ ؾا٭بطبا٤ 

َتٓٛع١ َٔ ا٫يتعاَات، تتُجٌ با٫يتعاّ بايػط١ٜ خ٬ٍ ؾرت٠ ايع٬ز َٚا بعسٖا نُا ًٜتعّ 
بطعا١ٜ املطٜض ٚتعٜٚسٙ بايعٓا١ٜ ايصش١ٝ ايٓؿػ١ٝ ًٜٚتعّ ٚقبٌ بس٤ ايع٬ز ايٓؿػٞ بتكسِٜ 

١ بؿطح َٓاغب عٔ ايػطض ٚايططٜك١ ٚاملس٠ احملت١ًُ ٚايؿا٥س٠ املعًَٛات اي٬ظ١َ املتُجً
املتٛخا٠ َٔ ايع٬ز املكرتح َع بٝإ ايبسا٥ٌ املُه١ٓ ٚبعس بس٤ ايع٬ز ٫ بس َٔ إع٬ّ 
املطٜض حبايت٘ َٚس٣ تكسَٗا أٚ تطزٜٗا َع تبصريٙ بآثاض اغتدساّ ايسٚا٤ ٚاستُاي١ٝ 

ازباْب١ٝ ٚاشبطٛض٠ َٔ ايع٬ز نُا ًٜٚتعّ إسساث٘ يإلزَإ ٚا٭مل احملتٌُ أٚ ا٭عطاض 
ايطبٝب أٜطا مبتابع١ املطٜض ٚا٫يتعاّ باملتابع١ ٜعين ايتعاّ ايطبٝب بعس قٝاَ٘ بايع٬ز 
مبتابع١ ساي١ املطٜض ايٓؿػٞ يًتأنس َٔ َس٣ ظباح املعازب١ ايطب١ٝ،  ٚارباش َا ٜطاٙ 

١ املطٜض ٖٚصا ا٫يتعاّ ٫ ٜٓٗض نُا ًٜٚتعّ ايطبٝب أخريا مبطاقب َٓاغبًا ملٛاد١ٗ اسباي١.
إ٫ إشا تطًب ايع٬ز إزخاٍ املطٜض إىل املصش١ يٝهٕٛ عٓس٥ص َٔ أِٖ ا٫يتعاَات املًكا٠ 
ع٢ً عاتل املصش١ سٝح ٜكع عًٝٗا ا٫يتعاّ مبطاقب١ املطٜض ٚضصس سطنات٘ ذبٛبطًا َٔ 

املعاجل إٕ  ا٭ضطاض بٓؿػ٘ أٚ بػريٙ ٜٚكسض ايع٬ز ٚاملطاقب١ سػب َا ٜؿري ب٘ ايطبٝب
ا٫يتعاَات ايػابك١ ٚاييت تعس َٔ سكٛم املطٜض ايٓؿػٞ قبٌ بطبٝب٘ املعاجل ٖٞ إسس٣ أِٖ 
أٚد٘ اسبُا١ٜ املس١ْٝ اييت سطصت ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚايتؿطٜعات ايٛبط١ٝٓ ع٢ً ايٓص عًٝٗا 

ك٘ ٚايتأنٝس ع٢ً أُٖٝتٗا إ٫ إٔ ايبشح يف ٖصا املٛضٛع مل ٌٜٓ َا ٜػتشك٘ َٔ اٖتُاّ ايؿ
هلصا آثطْا تػًٝط ايط٤ٛ عًٝ٘ يتشسٜس ْطام اسبُا١ٜ اييت تٛؾطٖا قٛاْني ايصش١ ايٓؿػ١ٝ 
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، ٚقإْٛ ضعا١ٜ 2005( يػ١ٓ 1ٚاييت اخرتْا َٓٗا قإْٛ ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ايعطاقٞ املطقِ )
طقِ املٚقإْٛ ايصش١ ايعا١َ ا٭ضزْٞ  2009( يػ١ٓ 71املطٜض ايٓؿػٞ املصطٟ املطقِ)

ٚايصٟ خصص ايؿصٌ ايطابع َٓ٘ ملٛضٛع ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ٚقإْٛ ايصش١  2002( يػ١ٓ 54)
ؾط٬ عٔ ايٛقٛف عٓس َباز٨ ا٭َِ املتشس٠   2002( يػ١ٓ 1577ايعا١َ ايؿطْػٞ ضقِ )

سبُا١ٜ املصابني بعًٌ ْؿػ١ٝ ٚذبػني ايطعا١ٜ ايصش١ٝ ايٓؿػ١ٝ اييت اعتُست ْٚؿطت 
نإْٛ ا٭ٍٚ/ زٜػُرب  17( امل٪ضر يف 119/46مبٛدب قطاض ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ )

1991. 
عًٝ٘ غٓدصص يهٌ ايتعاّ َٔ ا٫يتعاَات اييت تكع ع٢ً عاتل ايطبٝب ايٓؿػٞ َطًبا 

 خاصا يبشح َطُْٛ٘ ٚناٯتٞ:
 ادلطهب األول

 االنتزاو  ببنضريت
ٕ ايع٬ق١ بني ايطبٝب ايٓؿػٞ ٚاملطٜض ْٛع َتُٝع َٔ ايع٬قات ؾٗٞ أق٣ٛ إ  

٬ق١ ا٭بطبا٤ غري ايٓؿػٝني َع َطضاِٖ َٚٔ ٖٓا دا٤ت أ١ُٖٝ سؿغ أغطاض ٚأعُل َٔ ع
 سٝح ًٜعّ ايطبٝب ايٓؿػٞ بايػط١ٜ ٚاحملاؾع١ ع٢ً غط املطٜض. (1)املطٜض

ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖصا ا٫يتعاّ ؾكس خ٬ قإْٛ ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ايعطاقٞ ٚقإْٛ      
يف سني دا٤ تٓعِٝ املؿطع املصطٟ   ايصش١ ايعا١َ ا٭ضزْٞ َٔ سهِ ا٫يتعاّ بايػط١ٜ

ٔ ايباب ا٭ٍٚ سٝح ْصت ع٢ً اْ٘ ي٬يتعاّ بايػط١ٜ بؿهٌ ٚاضح ٚشيو يف املاز٠ ايطابع١ َ
جيب إٔ ٜهٕٛ يس٣ نٌ َٓؿأ٠ َٔ َٓؿآت ايصش١ ايٓؿػ١ٝ غذٌ خاص يًُطض٢ ايٓؿػٝني "
ت اشباص١ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٔ ْػدتني تتطُٓإ ايبٝاْا –أًٜا نإ غبب زخٛهلِ املٓؿأ٠  –

ٚذبسز اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛ ايبٝاْات ٚاملس٠ اييت جيب ا٫ستؿاظ بٗا  بهٌ َطٜض 
ايؼ اإلق١ًُٝٝ يًصش١ ٜٚهٕٛ يًُذًؼ ايكَٛٞ يًصش١ ايٓؿػ١ٝ ٚاجمل بايػذٌ يسٟ املٓؿأ٠ .

ستؿاظ بط٬ع ع٢ً ايػذ٬ت املؿاض إيٝٗا يًعٌُ بٗا ٚؾكًا ٭سهاّ ٖصا ايكإْٛ َع ا٫ايٓؿػ١ٝ ا٫
سٍٛ ( َٔ ايباب اشباَؼ يٓؿؼ ايكإْٛ اٯْـ ايصنط 36يف املاز٠ ) ٚ دا٤بػط١ٜ املعًَٛات" 

"ٜتُتع املطٜض ايٓؿػٞ ايصٟ ٜعاجل بإسس٣ املٓؿآت  :سكٛم املطض٢ ايٓؿػٝني َا ْص٘

                          

المصرية، القاىرة،  ، مكتبة االنجمو3قتيبة سـالم الجمبي، الطب النفسـي والقضاء، ط( 3)
 .39، ص3991
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محا١ٜ  - 10( َٔ ٖصا ايكإْٛ باسبكٛم اٯت١ٝ ).....2املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ )
 .٘ ايؿدص١ٝ َٚهإ إقاَت٘ باملٓؿأ٠(خصٛصٝات٘ َٚتعًكات

ايكا٥ُني  ( ؾكس ٚضز ؾٝٗا )٫ جيٛظ يػري أؾطاز ايؿطٜل ايع٬دٞ أ39ٚأَا املاز٠ )
بط٬ع ع٢ً املػتٓسات اشباص١ باملطٜض إ٫ بإشٕ نتابٞ َٓ٘. نُا ٫ ع٢ً ايػذ٬ت ايطب١ٝ ا٫

ٚيكس ٚضز يف ١(. جيٛظ اغتدطاز صٛض٠ َٓٗا إ٫ بإشٕ َٔ اجملًؼ اإلقًُٝٞ يًصش١ ايٓؿػٝ
( َٔ ايباب ايػازؽ عكٛب١ إؾؿا٤ ايػط سٝح ْصت ع٢ً )ٜعاقب بػطا١َ ٫ تكٌ 49املاز٠ )

عٔ عؿط٠ آ٫ف دٓٝ٘ ٫ٚ تعٜس ع٢ً عؿطٜٔ أيـ دٓٝ٘ نٌ َٔ أؾؿ٢ غطا َٔ أغطاض 
أٚ أعطاٙ عُسا أٚ بإُٖاٍ ؾسٜس زٚا٤ بسٕٚ  ٞ باملدايؿ١ ٭سهاّ ٖصا ايكإْٛ،املطٜض ايٓؿػ

نُا أنست َباز٨ ا٭َِ املتشس٠ ع٢ً  يطبٝب املدتص أٚ باملدايؿ١ يتعًُٝات٘(.تعًُٝات ا
( َٓٗا ٚايصٟ دا٤ ؾٝ٘: )حيرتّ اسبل يف غط١ٜ املعًَٛات ؾُٝا 6ٖصا ا٫يتعاّ ٚشيو يف املبسأ )

 .)ٜتعًل جبُٝع ا٭ؾداص ايصٜٔ تٓطبل عًِٝٗ ٖصٙ املباز٨
اإلؾطا٤ باملعًَٛات ٚمما تكسّ ٜتطح إٔ ايتؿطٜعات أنست ع٢ً عسّ دٛاظ 

املتعًك١ باملطٜض ايٓؿػٞ ٚاْ٘ إشا َا مت إؾؿا٤ غط املطٜض ؾإ ايطبٝب ايٓؿػٞ ٜهٕٛ 
قبٌ املطٜض ايصٟ ٜػتطٝع إٔ ٜطدع عًٝ٘ بايتعٜٛض عٔ ايططض ايصٟ أصاب٘  ٫ًٚ٪َػ

ٚقس ٜصاب املطٜض بططض ) 1(ٚايصٟ غايبًا َا ٜهٕٛ ضطضًا أزبًٝا يف ساي١ املطٜض ايٓؿػٞ
ُا إشا تسٖٛضت سايت٘ ايصش١ٝ ْتٝذ١ عًُ٘ باْهؿاف غطٙ خصٛصًا إشا نإ ٜؿػٌ َازٟ ن

                          

ويض عن الضرر األدبي يكون بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية في إن الرجوع بالتع )3(
أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي تربطو بالمريض الن قواعد  القانون العراقي

المسؤولية العقدية وفقًا لمقانون المدني العراقي ال تخول المضرور المطالبة بالتعويض عن 
( من القانون المدني العراقي وينظر كذلك : 311الضرر األدبي، وفقًا لنص المادة )

د.عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي ومحمد طو البشير، الوجيز في نظرية االلتزام في 
، مصادر االلتزام، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة 3القانون المدني العراقي، ج

 . 312، ص3981الموصل، 
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ؾدص١ٝ ٖا١َ يف اجملتُع ؾاْ٘ جيٛظ ي٘ إ ٜطايب بايتعٜٛض ْتٝذ١ َا  أَْ٘ٓصبًا ًَُٗا أٚ 
 ) 1(.تهبسٙ  َٔ ْؿكات ايع٬ز ٚمثٔ ا٭ز١ٜٚ

ا٫يتعاّ  إٕ ايٛقٛف عٓس ايتعاّ ايطبٝب ايٓؿػٞ بايػط١ٜ ٜكتطٞ َٓا بٝإ َؿّٗٛ
بايػط١ٜ َٚٔ ثِ َعطؾ١ ا٫غتجٓا٤ات ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصا ا٫يتعاّ  ٖٚصا َا غٓٛضش٘ َٔ 

 خ٬ٍ ايؿطعني اٯتٝتني:

 انفرع األول
 مفهىو االنتزاو ببنضريت

يف  قطاط ٜطدع ايػط ايطيب إىل أقسّ ايعصٛض، ٚقس أقطٙ ايطبٝب ايْٝٛاْٞ ٖٝبٛ  
٤ عبٛ َطضاِٖ َٚٓٗا سؿعِٗ أغطاضِٖ ٚنإ ايكػِ ايصٟ صاغ٘ ٚسسز ؾٝ٘ ٚادبات ا٭بطبا

  )2(.ٖصا ايكػِ مبا تطُٓ٘، عٗسا ٜ٪خص ع٢ً ا٭بطبا٤ قبٌ مماضغتِٗ ملٗٓتِٗ َٚا ظاٍ
ّ َ٪نس٠ عًٝ٘ بٓصٗا 1995( َٔ قإْٛ ا٭خ٬قٝات ايطب١ٝ ايؿطْػٞ يعاّ 4ٚدا٤ت املاز٠ )

ٚادبًا ع٢ً نٌ ٜهٕٛ ايػط املٗين، ايصٟ مت إْؿا٩ٙ ملصًش١ املطٜض،  –1(( ع٢ً اْ٘
ٜؿٌُ ايػط نٌ َا ٚصٌ اىل عًِ ايطبٝب أثٓا٤  –2بطبٝب َٔ ايؿطٚط املكطض٠ بايكإْٛ. 

 (3).مماضغ١ َٗٓت٘، أٟ يٝؼ ؾكط َا مت إخباضٙ ب٘، ٚإمنا أٜطًا َا ضآٙ أٚ مسع٘ أٚ ؾُٗ٘((

                          

ميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقو عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الح )3(
؛ عباس عمي محمد 3131، ص3111، القاىرة الحديثة لمطباعة، 2والقضاء، ط

دار الثقافة  ن أخطائو المينية، دراسة مقارنة،الحسيني، مسؤولية الصيدلي المدنية ع
 .  وما بعدىا 331،  ص3999 ،لمنشر والتوزيع، عمان

سنة قبل الميالد( التالي: ))ميما رأيت أو سمعت في  111والي كان قسم أبقراط )ح(3) 
المجتمع أثناء مزاولة أو حّتى خارج مينتي، سوف أكتم ما ال يجب إعالنو ناضرًا إلى 

معظم دول الّسرية كواجب في مثل ىذه الحالة((، ىو األسبق ظيورًا وىو المأخوذ بو في 
د، المسؤولية التأديبية لألطباء في القانون األحم العالم حتى يومنا ىذا. ينظر: عمي عيسى

 .361، ص 3133 ،بيروت ،منشورات الحمبي المقارن،  الطبعة األولى، 
(3)Article R4127-4 du Code de la santé publique ((*-Le secret 

professional iinstitué dans  l 'intérõt des patients  s' impose  tout  

médecin dans les conditions établies par la loi.= 
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املبسأ أٜطا ٖصا يف ؾكطتٗا ا٭ٚىل ع٢ً َٔ ايكإْٛ  ْؿػ٘ ( 11نُا أنست املاز٠ )
ملصًش١ املطٜض، ٜؿطض ْؿػ٘ ع٢ً نٌ  ٘ؾٝٗا: ) ايػط املٗين ايصٟ مت غٓ سٝح دا٤

تعطٜـ َا جيب ( 11) بطبٝب بايؿطٚط املجبت١ بايكإْٛ...( ٚسسزت ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠
ٜؿٌُ ايػط نٌ َا ٚصٌ إىل عًِ ايطبٝب يف َعاٚي١ ٘ َٔ ن١ًُ ))ايػط(( ؾذا٤ ؾٝٗا: )ؾُٗ

 (.منا أٜطًا َا ضأ٣ َٚا مسع أٚ ؾِٗح ب٘ ايٝ٘، ٚإَٗٓت٘،  أٟ يٝؼ ؾكط َا مت ايبٛ
ٚمما تكسّ ٜتطح إٔ ايػط ايطيب ايتعاّ ي٘ أُٖٝت٘ بايٓػب١ يًُطٜض ٚايطبٝب 
ؾاملطٜض جيب إٔ ٜجل بطبٝب٘ ٫ٚ خيؿٞ عٓ٘ ؾ٦ًٝا عٓسَا ٜٓبػٞ إٔ ٜؿطٞ ايٝ٘، ٚايطبٝب 

طٙ ايٝ٘، ٚاسبه١ُ َٔ جيب إٔ ًٜكٞ يف ْؿؼ َطٜط٘ ايجك١ ب٘ ٚايطُأ١ْٓٝ بأْ٘ غٝهتِ َا ٜػ
نتُإ ايػط ٖٛ غرت عٝٛب املطٜض اييت قس تهٕٛ ْاؾ١٦ عٔ خط١٦ٝ اضتهبٗا أٚ عٔ أَط 

ؾاملطٜض إمنا ًٜذ٦٘ املطض يًطبٝب، ؾ٬ جيٛظ يًطبٝب إٔ ٜػتبٝح س٢ُِ ٖصٙ   ُٜعاض َٓ٘
 ( 1).ايططٚض٠  بٌ عًٝ٘ إٔ ٜطعاٖا ٚإٔ ٜػُط َطٜط٘ َٔ إْػاْٝت٘ يٝدؿـ عٓ٘ آ٫َ٘ ٚعصاب٘

 انفرع انثبوي
 االصتثىبءاث انىاردة عهى االنتزاو ببنضريت

ٕ إؾؿا٤ٖاٍ َا ٖٛ إ٫ اغتجٓا٤ َٔ ٖصا إإٕ ا٭صٌ ٖٛ سؿغ ا٭غطاض ٚعسّ إؾؿا٥ٗا ٚ
ا٭صٌ . ٚايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ تكطٞ بإٔ "ا٫غتجٓا٤ ٫ ٜكاؽ عًٝ٘ ٫ٚ ٜتٛغع يف 

ٔ ا٭صٌ، ؾإٕ تؿػريٙ جيب إٔ ٫ َ ؾُا زاّ إؾؿا٤ ايػط ايطيب اغتجٓا٤ً (2)"تؿػريٙ
ٜتٛغع ٍؾٝ٘،   بٌ ؾكط ع٢ً قسض اسباد١ ٚحبسٚز ايػا١ٜ املطد٠ٛ َٓ٘، غٛا٤ بايٓػب١ يًٛقا٥ع 

ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜجاض َٔ  ،بايػطض ايصٟ أبٝح اإلؾؿا٤ ٭دً٘ أٚ ازب١ٗ أٚ ا٭ؾداص ٚإ ٜتكٝس
 ... ٌٖ ٜهٕٛ إؾؿا٤ ايػط ٚادبًا ع٢ً ايطبٝب؟.   د١ٗ أخط٣

                                                             

=*- Le secret couvre tout ce qui est venu á la connaissance du  

médecin dans I' exercice de sa profession, c' est- á- dire non 

seulement ce qui  lui a été confié,  
وق والشريعة، الصادرة عبد السالم الترمانيني، السر الطبي، بحث منشور في مجمة الحق (3)

 .11ص ،  3992، العدد الثاني, السنة الخامسة, 1عن جامعة الكويت، ط
التزام الطبيب بحفظ أسرار المرضى )األصل واالستثناء(،  ،الشيابي إبراىيم الشرقاوي د.( 3)

العدد الثالث، السنة  ،جامعة الكويت صادرة عن بحث منشور في مجمة الحقوق والشريعة
 . 333ص ،3992 ،لثالثونالثانية وا
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اب١ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ ظبسٖا يف ا٭سٛاٍ اييت ٜهٕٛ  ؾٝٗا إؾؿا٤ ايػط ٚادبًا ٚاإلد
ٚشيو يف نٌ ساي١ تتعاضض ؾٝٗا َصًش١ املطٜض يف سؿغ أغطاضٙ َع َصًش١ أخط٣ أدسض 
بايعٓا١ٜ ٚتػتٛدب إؾؿا٤ ايػط ٫ٚ جيٛظ يًطبٝب ضؾض ٖصا اإلؾؿا٤ حبذ١ ايتعاَ٘ بأَاْت٘ 

ٜٚٓسضز ذبت ٖصا املؿّٗٛ تب ع٢ً ٖصا ايطؾض َٔ أضطاض امل١ٝٓٗ ٚإ٫ نإ َػ٪٫ًٚ عُا ٜرت
سا٫ت إؾؿا٤ ايػط ايطيب ٫عتباضات تتعًل باملصًش١ ايعا١َ يًُذتُع، ٖٚٓاى سا٫ت أخط٣ 
ٜهٕٛ أَط اإلؾؿا٤ ؾٝٗا دٛاظًٜا يًطبٝب ٚشيو ايتعاَا بأخ٬قٝات امل١ٓٗ ٚأَاْت٘ زٕٚ َعكب، 

 املتعًك١سا٫ت اإلؾؿا٤ ؾؿا٤، ٚشيو يف اإلٚزٕٚ خٛف َٔ إٔ ترتتب َػ٪ٚيٝت٘ عٔ ضؾض 
 مبصًش١ ايطبٝب ْؿػ٘.

 -ٚبايتايٞ ؾإ َػٛغات إؾؿا٤ ايػط ايطيب املٗين ميهٔ إٔ تتُجٌ باسبا٫ت اٯت١ٝ:
ٕ ٜكتطُٝٗا أَ ا٫غتجٓا٤ات ع٢ً ا٫يتعاّ بايػط١ٜ سايت احملاؾع١ ع٢ً َصًش١ اجملتُع:أ. 

ُجٌ عاّ ايطبٝب بأزا٤ ايؿٗاز٠ أَاّ ايكطا٤ ٚتتسػٔ غري ايعساي١ تتُجٌ اسباي١ ا٭ٚىل بايت
 .ايجا١ْٝ بايتبًٝؼ عٔ ازبطا٥ِ

ع٢ً ايتعاّ نٌ ؾدص بأزا٤ ايؿٗاز٠ يس٣  (1)ؾؿٞ اسباي١ ا٭ٚىل ْص املؿطع
ايكطا٤ َت٢ نًـ بصيو ٚقطض عكابًا ع٢ً ربًؿ٘ عٔ اسبطٛض أٚ سطٛضٙ ٚاَتٓاع٘ زٕٚ َربض 

عاّ عاّ مبع٢ٓ اْ٘ َؿطٚض ع٢ً ايهاؾ١ زٕٚ اغتجٓا٤ قاْْٛٞ عٔ اإلز٤٫ بؿٗازت٘، ٖٚصا ا٫يت
ٚيهٔ َٚٔ د١ٗ أخط٣  ؿػٕٝٛ نػا٥ط أضباب املٗٔ ا٭خط٣،َٚٔ ثِ خيطع ي٘ ا٭بطبا٤ ايٓ

املػتؿاز َٔ ٖصٙ ٚ (2)نُا غبل ٚبٝٓا ؾإ إؾؿا٤ ايػط ٜعس دطمي١ ٜؿطض عًٝٗا ايعكاب
إٔ  املؿطع سػِ ٖصا مث١ تعاضض بني ٚادب ايؿٗاز٠ ٚٚادب ايهتُإ، إ٫  إٔايٓصٛص 

ايتعاضض ٚغًب ٚادب ايهتُإ ع٢ً ٚادب ايؿٗاز٠، ؾشعط ع٢ً ايطبٝب ايؿٗاز٠ يف ايٛقا٥ع 
ٜتُجٌ  ًااييت تتصـ بايػط املٗين ٚيهٓ٘ مل جيعٌ ٖصا اسبعط َطًكًا ٚإمنا أٚضز عًٝ٘ قٝس

                          

تقابميا  3929لسنة  312من قانون اإلثبات العراقي رقم  (91( و )91ينظر: المادتين ) (3)
 (28المواد )

المعدل وال مقابل ليا 3968( لسنة 31( من قانون اإلثبات المصري رقم )81( و)29و)
 المعدل. 3913( لسنة 11)في قانون البينات األردني رقم 

تقابميا  3969سنة ل )333( من قانون العقوبات العراقي رقم )112ادة ) ينظر: الم( 3)
 المعدل.  3912( لسنة 18قانون العقوبات المصري رقم ) ( من 131المادة ) 
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و اْ٘ اشا أَا اسباي١ ايجا١ْٝ ؾتتُجٌ بايتبًٝؼ عٔ ازبطا٥ِ شي (1)بطضا٤ صاسب ايػط باإلؾؿا٤
نإ يًُطٜض َصًش١ يف ايهتُإ إ٫ إٔ ٖصٙ املصًش١ تعس غري َؿطٚع١ ؾ٬ ًٜتعّ ايطبٝب 
قبًٗا بايهتُإ شيو إ َصًش١ اجملتُع يف ذبكٝل ايعساي١ تطدح ع٢ً َصًش١ املطٜض يف 
ايهتُإ ؾُٔ ٚادب ايطبٝب تبًٝؼ ايػًطات ايعا١َ عٓسَا ٜعًِ َٔ ؾشص٘ يًُطٜض اضتهاب٘ 

  (2).اغتعسازٙ يصيوزبطمي١ أٚ 
ٖٚصٙ ا٭َٛض ناْت ضبٌ ْعط املؿطع املصطٟ يف قإْٛ ضعا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ ٚايصٟ 
بعس إٔ اعترب ايػط١ٜ َٔ سكٛم املطٜض ايٓؿػٞ أٚضز اغتجٓا٤ات ع٢ً سادع ايػط١ٜ ٚشيو 

 ( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ ٚاييت دا٤ ؾٝٗا:36يف ايؿكط٠ ايتاغع١ َٔ املاز٠ )
غط١ٜ املعًَٛات اييت تتعًل ب٘ ٚمبًؿ٘ ايطيب ٚعسّ إؾؿا٤ تًو املعًَٛات يػري )محا١ٜ 

 :ا٭غطاض ايع٬د١ٝ إ٫ يف اسبا٫ت اٯت١ٝ
  . بطًب املعًَٛات َٔ د١ٗ قطا١ٝ٥ 
   .ٜٔٚدٛز استُاٍ قٟٛ حبسٚخ ضطض خطري أٚ إصاب١ ٚخ١ُٝ يًُطٜض أٚ اٯخط 
  تسا٤سا٫ت ا٫عتسا٤ ع٢ً ا٭بطؿاٍ أٚ ايؿو يف ٚدٛز اع. 
   سل اجملًؼ ايكَٛٞ يًصش١ ايٓؿػ١ٝ يف تهٜٛٔ زب١ٓ ؾ١ٝٓ َٔ ا٭بطبا٤ املتدصصني

( َٔ 7َٔ املاز٠ ) (4)ٜهٕٛ هلا اسبل يف ا٫بط٬ع ع٢ً غذ٬ت املطض٢ بطبكا يًبٓس ضقِ
 .(ٖصا ايكإْٛ

خط آٖصا ٜٚسم ا٭َط يف ساي١ َا إشا نإ نتُإ ايػط ٜرتتب عًٝ٘ ضطض يؿدص 
يطبٝب املعاجل حبهِ َٗٓت٘ بإ ساي١ املطٜض ايٓؿػ١ٝ ؾسٜس٠ ٫ٚ أٌَ َجاٍ شيو إٔ ٜعًِ ا

يف ؾؿا٥٘ ٜٚتكسّ شبطب١ ؾتا٠ ٚخيؿٞ ٖصا ايػط ؾٝعًِ ٚايس ايؿتا٠ أٚ اسس َٔ أًٖٗا اْ٘ نإ 
ٚحبل اْ٘  (3)ٜرتزز ع٢ً ايطبٝب ؾٝشاٍٚ إٔ ٜعًِ َٓ٘ سكٝك١ ا٭َط ؾٗٓا ٜط٣ داْب َٔ ايؿك٘

ي١ إؾؿا٤ غط املطٜض َتصضعًا مبشاٚيت٘ َٓع ضطض َتشكل عٔ ٫ جيٛظ يًطبٝب يف ٖصٙ اسبا
ايؿتا٠ ٭ْٗا َصًش١ ؾدص١ٝ ٫ جيٛظ تػًٝبٗا ع٢ً ايٛادب ايكاْْٛٞ املًك٢ ع٢ً عاتل 

 . ايطبٝب املعاجل
                          

من قانون اإلثبات ( 66( من قانون اإلثبات العراقي تقابميا المادة )89ينظر: المادة )( 3)
 .  ينات األردني( من قانون الب12المادة ) المصري تقابميا

 .3131د. عز الدين الدناصوري ود. عبد الحميد الشواربي، مصدر سابق،  ص ( 3)
 .3131ص   ،مصدر السابقالد. عز الدين الدناصوري ود. عبد الحميد الشواربي، ( 1)
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 ب .َصًش١ املطٜض ْؿػ٘ أٚ َصًش١ أسس ا٭ؾطاز
قس تكتطٞ َصًش١ املطٜض إٔ ٜؿطح ايطبٝب يصٜٚ٘ سايت٘ ست٢ ٜكسَٛا ي٘  

ٓا١ٜ ايهاؾ١ٝ، ٚقس اختًـ ايؿك٘ يف أسك١ٝ ايطبٝب يف إؾؿا٤ ايػط يف ٖصٙ اسباي١ َٔ عسَ٘،  ايع
ٚيهٔ املتؿل عًٝ٘ أْ٘ يٛ بطًب املطٜض َٓ٘ عسّ إؾؿا٤ ٖصا ايػط ؾًٝؼ ي٘ إٔ ٜعاضض شيو 
ٜٚتٛدب عًٝ٘ عسّ اإلؾؿا٤ ٚيهٔ حيل يًطبٝب ايٓؿػٞ إٔ ٜؿؿٞ غط املطٜض ٭ٌٖ 

ٚي١ إشا ععّ َطٜض طبتٌ عكًٝا أٚ َطططب ْؿػٝا ع٢ً املطٜض أٚ ايػًطات املػ٪
  (1).ا٫ْتشاض ععَا صازقا

يصيو ؾإٕ إب٬ؽ ايطبٝب ايٓؿػٞ عٔ ٖصا املطٜض سبذعٙ يف َ٪غػ١ صش١ٝ ٫ ٜعس 
إؾؿا٤ يػطٙ، ٭ٕ ضطٚض٠ احملاؾع١ ع٢ً غ٬َت٘ ٚغ١َ٬ اٯخطٜٔ ٖٞ اييت تكتطٞ ٖصا 

إ ٜهتب ي٘ تكطٜطًا عٔ سايت٘ إىل بطبٝب آخط  نُا قس ٜطًب املطٜض َٔ ايطبٝب (2)اإلؾؿا٤
ٕ جيعٌ املطٜض سايت٘ ايٓؿػ١ٝ غببًا يًتكاعس املبهط أٚ إلعؿا٥٘ َٔ عٌُ أأٚ ٚد١ٗ عًُ٘. ن

ٖٚصا َا ْصت عًٝ٘ ايؿكط٠  (3)َعني ؾٝهٕٛ ضضا٤ املطٜض غببًا إلباس١ إؾؿا٤ ايطبٝب يًػط
ملصطٟ ٚاييت تطُٓت سكٛم ( َٔ قإْٛ ضعا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ ا36َٔ املاز٠ ) (11)

املطٜض ؾذا٤ ؾٝٗا َا ْص٘ ) اسبصٍٛ ع٢ً تكطٜط بطيب ناٌَ عٔ سايت٘ ايٓؿػ١ٝ ٚعٔ ناؾ١ 
ايؿشٛصات ٚاإلدطا٤ات ايع٬د١ٝ اييت متت ي٘ أثٓا٤ ع٬د٘ باملػتؿؿ٢،  ٚيف ساي١ ضغبت٘ يف 

ؿػ١ٝ اسبصٍٛ ع٢ً صٛض٠ ض١ٝ٥ٛ َٔ املًـ نا٬َ إٔ ًٜذأ إىل اجملًؼ املدتص يًصش١ ايٓ
ٚجيٛظ يًُذًؼ سذب ٖصا اسبل َ٪قتا ٭غباب ع٬د١ٝ ٚحيل يًُطٜض ايتعًِ َٔ ٖصا 
اإلدطا٤ بطبكا ٭سهاّ ٖصا ايكإْٛ ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص١ٜ(. ٚيكس أنست َباز٨ ا٭َِ املتشس٠ ع٢ً 

 ايطُاْات اإلدطا١ٝ٥ َا ْص٘: ٚذبت عٓٛإضابعًا  ٤18 أٜطا ؾذا٤ يف املبسأٖصا ا٫غتجٓا
ٜٓبػٞ  ٚٚثا٥ل تكاضٜط أٟ َٚٔ املطٜض غذ٬ت َٔ ْػذض ٚضباَٝ٘ ))تعط٢ يًُطٜ

 إٔ ؾأْ٘ َٔ يًُطٜض بعٝٓ٘ أَط نؿـ إٔ ؾٝٗا ٜتكطض خاص١ سا٫ت يف إ٫ تكسميٗا،
  .يًدطط(( اٯخطٜٔ غ١َ٬ ٜعطض إٔ أٚ خطريا ضطضا ٜػبب يصشت٘

                          

صادرة بحث منشور في مجمة الحقوق والشريعة سر المينة الطبية، يوسف الكيالني،  ( د.3)
 .21ص ،3992، العدد الثاني, السنة الخامسة,1، طتجامعة الكوي عن

 . 3131عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، ص ( د.3)
 . 3133د. عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، صعز الدين الدناصوري و  ( د.1)
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ؾكس دا٤ ؾٝٗا: )) ٜهٕٛ يًُطٜض اسبل يف  (19)أَا ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ املبسأ
 اييت ٚايؿدص١ٝ ايصش١ٝ غذ٬ت٘ يف ٚايٛاضز٠ ب٘ املتعًك١ املعًَٛات ع٢ًاسبصٍٛ 

 سسٚخ َٓع بػ١ٝ يكٝٛز اسبل ٖصا خيطع إٔ ٚميهٔ .ايٓؿػ١ٝ ايصش١ بٗا َطؾل حيتؿغ
 ٜٓص قس ملا ٚٚؾكا .يًدطط اٯخطٜٔ غ١َ٬ تعطٜض ٚدبٓب املطٜض خطري يصش١ ضطض
 ٜٓبػٞ يًُطٜض، تعط٢ ٫ ايكبٌٝ ٖصا َٔ َعًَٛات أٟ ؾإٕ ايكإْٛ  احملًٞ،   عًٝ٘

 ايجك١ إبطاض يف بصيو ايكٝاّ ميهٔ عٓسَا ٚضباَٝ٘ ايؿدصٞ ملُجٌ املطٜض إعطا٩ٖا
 إخطاض ٜتعني املعًَٛات، ٖصٙ َٔ أٜا املطٜض إعطا٤ عٔ ٚعٓس ا٫َتٓاع. ٚايػط١ٜ
 از٠إلع ا٫َتٓاع ٖصا خطٛع َع ٚبأغباب٘ ا٫َتٓاع بٗصا ٚدس،  ضباَٝ٘، إٕ أٚ املطٜض

 قطا٥ٝا((. ؾٝ٘ ايٓعط
 يًسؾاع عٔ ايٓؿؼ((ز. إؾؿا٤ ايػط ايطيب ملصًش١ ايطبٝب  

َٔ املتؿل عًٝ٘ إٔ يًطبٝب يف غبٌٝ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ إٔ ٜهؿـ عٔ ايعٓاصط 
ٕ سل ايسؾاع َٔ اسبكٛم ا٭غاغ١ٝ املكطض٠ يًُتِٗ اييت ٫ ًٜػٝٗا إاييت َٔ ؾأْٗا ترب٥ت٘، إش 
بإٔ  (1)ؾع١ ع٢ً ايػط، ٚع٢ً ٖصا قطت ضبه١ُ ايٓكض ايؿطْػ١ٝأٚ حيذبٗا ا٫يتعاّ باحملا

يًطبٝب اسبل يف نؿـ ايػط زؾاعا يًُػ٪ٚي١ٝ يف ْطام سك٘ يف ايسؾاع عٔ ْؿػ٘. سٝح حيٌ 
ايطبٝب َٔ ايتعاَ٘ باحملاؾع١ ع٢ً ايػط ٜٚهٕٛ ي٘ اسبل يف إٔ ٜكسّ اإلٜطاسات زؾعا 

 يًت١ُٗ املٛد١ٗ ايٝ٘.
إلؾؿا٤ َكٝس حبك٘ يف ايسؾاع ٚبايتايٞ ؾاْ٘ ٚيف خاضز ٬ٜٚسغ إٔ سل ايطبٝب يف ا

ٖصٙ اسباي١ ٫ جيٛظ ي٘ اإلؾؿا٤، نُا ٫ ٜهٕٛ ايهؿـ عٔ ايػط إ٫ أَاّ ايكطا٤ نٞ ٜرب٨ 
   (2).ْؿػ٘ مما ْػب ايٝ٘ َٔ اتٗاّ ،  َٚٔ ثِ ٫ جيٛظ ي٘ ايهؿـ عٔ ايػط يف ايصشـ

 
 
 

                          

في  118 رسية رقم القراقرار محكمة النقض الفرن ( قرار محكمة النقض الفرنسية3)
أسامة قايد، المسؤولية الجنائية لمطبيب عن إفشاء سر : د.أشار اليو 31/31/3913

 . 61ص، 3982المينة )دراسة مقارنة(،  دار النيضة العربية، القاىرة،
 . 61صأسامة قايد، المصدر نفسو،  ( د.3)
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 ادلطهب انثبوي
 عىبيت انصحيت انىفضيتانتزاو انطبيب بتزويذ ادلريض ببن

إٕ ايع٬ق١ بني ايطبٝب ٚاملطٜض ٖٞ ع٬ق١ إْػا١ْٝ ٚبطب١ٝ ُتب٢ٓ ع٢ً أغاؽ َٔ      
كٝل اهلسف َٔ املعا١ٜٓ ايجك١ ٚايؿِٗ املتبازٍ بني املطٜض ٚايطبٝب ٚتعاُْٚٗا يف ذب

 . ؾع٢ً ايطبٝب إٔ  ٜع٢ٓ باملطٜض ايعٓا١ٜ(1)، ٚيف ٚضع خط١ املعازب١ املتها١ًَايػطٜط١ٜ
ٙ، ٜٚتشسز َس٣ ايتعاّ ايطبٝب ٩ايهاؾ١ٝ ٚإٔ ٜصـ ي٘ َٔ ٚغا٥ٌ ايع٬ز َا ٜطد٢ ب٘ ؾؿا

بايكٛاعس امل١ٝٓٗ اييت تؿطضٗا عًٝ٘ َٗٓت٘ َٚا دطت عًٝ٘ عاز٠ ا٭بطبا٤ يف ايعطٚف ْؿػٗا، 
ٚنصيو َػتٛاٙ املٗين، ؾايطبٝب ايعَُٛٞ ٫ ٜتشٌُ ْؿؼ ا٫يتعاَات اييت ٜتشًُٗا ايطبٝب 

ًب َٓ٘ قسض َٔ ايعٓا١ٜ ٜتؿل َع ٖصا املػت٣ٛ، ٚقس قطضت ٖصا املبسأ املتدصص إش ٜط
ضبه١ُ اغت٦ٓاف َصط: بايٓػب١ يٮبطبا٤ ا٭خصا٥ٝني جيب اغتعُاٍ َٓت٢ٗ ايؿس٠ يف 

 )2(.تكطٜط أخطا٥ِٗ ٫ٕ ٚادبِٗ ايسق١ يف ايتؿدٝص ٚا٫عتٓا٤ ٚعسّ اإلُٖاٍ يف املعازب١
س٣ ايتعاّ ايطبٝب ٖصا، ايعطٚف اشباضد١ٝ اييت ٜٚ٪خص يف اسبػبإ نصيو عٓس ذبسٜس َ      

ٜٛدس ؾٝٗا ٜٚعاجل يف ض٥ٛٗا املطٜض، نُهإ ايع٬ز ٚاإلَهاْٝات املتاس١، نإٔ ٜهٕٛ شيو 
يف َػتؿؿ٢ َعٚز بأسسخ اٯ٫ت ٚاملدرتعات أٚ يف د١ٗ ْا١ٝ٥ َٓععي١ ٫ ٚدٛز ؾٝٗا يؿ٤ٞ 

اشبطٛض٠ تكطٞ إدطا٤ دطاس١ َٔ ٖصٙ اإلَهاْٝات أٚ إٔ تهٕٛ ساي١ املطٜض يف زضد١ َٔ 
ي٘ ؾٛضًا يف َهإ ٚدٛزٙ ٚزٕٚ ْكً٘ إىل َػتؿؿ٢ أٚ عٝاز٠ ٚإٔ تهٕٛ ازبٗٛز املبصٚي١ َتؿك١ 
َع ا٭صٍٛ ايع١ًُٝ ايجابت١ ٚايٛاضش١. إش ٫ ٜعكٌ اغتعُاي٘ يٛغا٥ٌ بطب١ٝ بسا١ٝ٥ ربايـ 

أْ٘ ٜٓبػٞ عًٝ٘ ايتطٛض ايعًُٞ اسبسٜح، ؾٗٛ ٚإٕ نإ ٫ ًٜتعّ بإتباع تًو ايٛغا٥ٌ إ٫ 
غتكط عًٝٗا ايطب اسبسٜح، ٚي٘ ا٫دتٗاز يف اختٝاض أْػب ايٛغا٥ٌ اا٫يتذا٤ إىل تًو اييت 

. ؾكس أزإ تطٜٛعٗا حبٝح تتؿل ٚظطٚؾ٘ اشباص١سػب ساي١ املطٜض ٚاإلَهاْٝات املتاس١ ٚ

                          

ت ، منشورا3د. محمد احمد فضل الخاني, المرشد إلى فحص المريض النفساني, ط( 3)
 .38،   ص 3116الحمبي، بيروت ,

محمد حسين  أشار اليو  د. 3/3916/ 3قرار محكمة استئناف مصر الصادر بتأريخ ( (3
 .313، ص 3133المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،منصور، 
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ٕٚ إىل بططم ع٬د١ٝ َٗذٛض٠ ٪يف أنجط َٔ َٓاغب١ ا٭بطبا٤ ايصٜٔ ًٜذاملصطٟ ايكطا٤ 
  (1).يتذا٤ إىل بططٜك١ أصبشت َٗذٛض٠ ٚمتجٌ خطٛض٠ ٜؿهٌ خطأ َٔ داْب ايطبٝبؾا٫

ع٢ً إٔ ايتعاّ ايطبٝب أَاّ املطٜض بتكسِٜ ايعٓا١ٜ ايصش١ٝ  (2)ٚيعٌ إمجاع ايؿك٘
ٜٓشصط يف ا٫يتعاّ ببصٍ عٓا١ٜ ٫ بتشكٝل ْتٝذ١ ٭ٕ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ٖٚٞ ؾؿا٤ املطٜض أَط 

ٝب غ٣ٛ إٔ ٜبصٍ دٗسٙ ٚعٓاٜت٘، أَا ايؿؿا٤ ؾٗٛ َٔ استُايٞ غري َ٪نس; ؾُا ع٢ً ايطب
عٓس اهلل ؾا٫يتعاّ ببصٍ عٓا١ٜ ٖٛ ايصٟ ٜكطب ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ا٫خت٬ف يف تهٝٝـ 
املػ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ ؾٝػأٍ ايطبٝب عٔ نٌ تكصري يف َػًه٘ ايطيب ٫ ٜكع َٔ بطبٝب ٜكغ يف 

ابطت بايطبٝب املػ٪ٍٚ نُا ٜػأٍ َػتٛاٙ املٗين ٚدس يف ْؿؼ ايعطٚف اشباضد١ٝ اييت أس
  .عٔ خط٦٘ ايعازٟ أٜا ناْت دػاَت٘

ٚقس دا٤ يف املاز٠ ا٭ٚىل َٔ ايسغتٛض ايطيب ا٭ضزْٞ ايصٟ ٚضز ضُٔ قإْٛ ْكاب١  
ايٓص صطاس١ ع٢ً إٔ ايتعاّ ايطبٝب عبٛ املطٜض ٖٛ  1972يػ١ٓ  13ا٭بطبا٤ ا٭ضز١ْٝ ضقِ

"١َٓٗ ايطب ١َٓٗ إْػا١ْٝ ٚأخ٬ق١ٝ  ٢ً إٔ:سٝح ْصت ٖصٙ املاز٠ ع عاّ ببصٍ عٓا١ٜ،ايت

                          

وما  313محمد حسين منصور، المصدر السابق، ص د. قف القضاء أشار اليو( مو 3)
ل تيسير محمد عساف، المسؤولية المدنية لمطبيب، رسالة ماجستير مقدمة إلى وائبعدىا; 

 وما بعدىا. 11، ص3118كمية الدراسات العميا، جامعة فمسطين، 
، دار 3( منير رياض حنا، النظرية العامة لممسئولية الطبية في التشريعات المدنية، ط3)

الوسيط في  ىاب عرفة،عبد الو  د. .369ص ،3133الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
اإلسكندرية  الصيدلي، دار المطبوعات الجامعيةالمسؤولية الجنائية والمدنية لمطبيب و 

محسن عبد الحميد البيو، نظرة حديثة الى خطأ الطبيب  . وينظر د.28ص 3116
. 311-311، ص3991مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة، ،الموجب لممسئولية المدنية

المسؤولية والمدنية والجنائية في األخطاء الطبية،  المعايطة، عمر منصور وينظر: د.
، 3111الرياض،،، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية3ط

بحث مقدم المدرسة العميا . وينظر: ىنى سعاد، المسؤولية المدنية لمطبيب، 31ص
( من الباب 31المادة ) نظر. وت11، ص3116-3111الجزائر،  ، وزارة العدل،لمقضاء

الثاني )واجبات الطبيب نحو المريض( من ميثاق شرف المينة واألخالقيات الطبية 
 ي:عمى الموقع االليكترون باتحاد أطباء العرب. منشور

     mmohi.wordpress.com                              39/2/3131تاريخ الزيارة     
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قسمي١ قسّ اإلْػإ... ٚتكّٛ املػ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ بني ايطبٝب ٚاملطٜض ع٢ً بصٍ ايعٓا١ٜ 
ٚعسّ اإلُٖاٍ ٚيٝؼ ايؿؿا٤". نُا أنس ايكطا٤ ا٭ضزْٞ املٓش٢ ايػابل َٔ خ٬ٍ قطاض 

مبٔ ؾِٝٗ ا٭بطبا٤ ٖٛ حمله١ُ ايتُٝٝع ا٭ضز١ْٝ أؾاضت ؾٝ٘ إىل إٔ ايتعاّ أصشاب املٗٔ 
ٚع٢ً ٖصا ؾ٬ سطز ع٢ً ايطبٝب إشا اخطأ يف ايتكسٜط بعس إٔ ٜػتٓؿص  .(1)ايتعاّ ببصٍ عٓا١ٜ

مجٝع ايػبٌ املُه١ٓ يف ايتكصٞ ٚايؿشٛص املدترب١ٜ ٚايؿعاع١ٝ ٚبصٍ َا يف دٗسٙ ٚبطاقت٘ 
 يًتٛصٌ إىل ايتؿدٝص ايسقٝل ٚبعس إٔ ضاع٢ أصٍٛ ؾٔ امل١ٓٗ ٚايتعّ بطُري َتٝكغ

ٚإشا نإ ع٢ً ايطبٝب إٔ تهٕٛ عٓاٜت٘ باملطٜض ٜكع١  (2)ٚؾطف ايطب يف تؿدٝص٘
ٚسصض٠، ؾإْ٘ ٜتعني ع٢ً ايكاضٞ إٔ ٜسخٌ يف اعتباضٙ، ٖٛ بصسز َكاض١ْ غًٛى ايطبٝب 
ضبٌ املػا٤ي١ بػًٛى ايطبٝب ايٛغط َٔ ْؿؼ ربصص٘، َا ٜكتطٝ٘ غًٛى ٖصا ا٭خري 

ايكاضٞ ٫ ٜػتطٝع اشبٛض يف ايٓعطٜات ايع١ًُٝ،  َٔ َطاعا٠ يًُعطٝات ايع١ًُٝ، ٚملا نإ
  (3).أَاَ٘ َٔ ا٫يتذا٤ إىل أٌٖ اشبرب٠ شا ناْت ضبٌ خ٬ف، ؾ٬ َؿط، إشٕ،خاص١ إ
ٜٚرتتب ع٢ً شيو، عسّ ايتعاّ ايطبٝب بأ١ٜ ْتٝذ١ َُٗا ناْت يف ع٬ز املطٜض ؾٗٛ ٫        

ًٜتعّ بأ٫ تػ٤ٛ ساي١ املطٜض ٚإ٫ ًٜتعّ مبٓع املطض َٔ ايتطٛض إىل َا ٖٛ أغٛأ، ٭ْ٘ ٫ 
تتدًـ يسٜ٘ عا١ٖ بايػ١ َا بًػت َٔ ايؿس٠، ٚأخريًا ؾٗٛ ٫ ًٜتعّ بإٔ ٫ ميٛت املطٜض 

بٌ ٚأؾس َٓٗا، إٕ أَهٔ تصٛضٖا، ٫ ٜع٢ٓ  نٌ ٖصٙ ايتسٖٛضات ايصش١ٝ يًُطٜض،ؾشسٚخ 
ٚحبػب  -تتشسز يف شات٘، إٔ ايطبٝب قس أخٌ بايتعاَات٘. إشا ؾإٕ بطبٝع١ َٚطُٕٛ ا٫يتعاّ

                          

عبداهلل  أشار اليو:  د. 18/86التمييز األردنية  ذي الرقم  ( القرار الصادر من محكمة 3)
أخطاء معاونيو في القطاع  محمد عمي الزبيدي، مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن

، السنة 1، العددمة الحقوق الصادرة عن جامعة مؤتةبحث منشور في مج الخاص،
 .   321، ص3111التاسعة والعشرون، 

،  3921ريتي، السموك الميني لألطباء، مطبعة العاني، بغداد، راجي عباس التك د.( 3)
 وما بعدىا. 311ص

محمد  أشار اليو د. 33/33/3923( قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتأريخ 1)
أحمد  وينظر في موقف القضاء أيضا د. 36،311ص،المصدر السابق ،حسين منصور

تشفيات العامة، ذات السالسل لمطباعة مشكالت المسئولية المدنية في المس ،شرف الدين
  وما بعدىا.  11. ص 3986والنشر، الكويت،



 (19نة )( ، الس86( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

131 

عٓا١ٜ َؿطٚبط١ بإٔ تهٕٛ  -عبٛ َطٜط٘ –يف نْٛ٘ ايتعاًَا ٜبصٍ ؾٝ٘ ايطبٝب  -ا٭صٌ
   (1).صازق١، ٜكع١،  تتؿل ٚا٭صٍٛ ايع١ًُٝ ايجابت١

ٜٚعترب َٔ قبٌٝ ايتعاّ ايطبٝب ايٓؿػٞ بتكسِٜ ايعٓا١ٜ ايصش١ٝ ملطضاٙ ايٓؿػٝني 
اٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ٜهٕٛ املطٜض جيٛظ بأٟ س ؾ٬ (2)عسّ إخطاعِٗ يًتذاضب ايطب١ٝ

( 36)ايٓؿػٞ ضب٬ً ملؿاضٜع ايتذاضب ايطب١ٝ ٖٚصا َا ْصت عًٝ٘ ايؿكط٠ ايجا١َٓ َٔ املاز٠ 
سكٛم املطٜض ؾذا٤ ؾٝٗا َا َٔ قإْٛ ضعا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ املصطٟ ٚاييت تطُٓت 

١ بؿطح ايعًُٝ إٔ حيع٢ يف ساي١ املٛاؾك١ ع٢ً اشبطٛع إلدطا٤ ايتذاضب ٚايبشٛخْص٘: )
يكطاضات ، ع٢ً إٔ حيعط إدطا٤ ايتذاضب ع٢ً املطض٢ اشباضعني ناٌَ هلسف ايتذطب١

 (.ايسخٍٛ ٚايع٬ز اإليعاَٞ
ايصازض٠ عٔ صبًؼ ْكاب١ ا٭بطبا٤  1985نُا إٔ تعًُٝات ايػًٛى املٗين يػ١ٓ 

ببػساز ْصت ع٢ً ؾطٚط مماضغ١ ايتذاضب ايطب١ٝ )تعس ايتذاضب ع٢ً املطٜض ع٬ًُ دٓا٥ًٝا 
٬ٜٚسغ ٫ إشا أدطٜت ٭غطاض ع١ًُٝ حبت١ ٚيف َطانع حبح عًُٞ أٚ َعاٖس ع١ًُٝ تع١ًُٝٝ( إ

  (3).ع٢ً ٖصٙ تعًُٝات أْٗا مل تٓص ع٢ً سعط ايتذطب١ ايطب١ٝ ع٢ً صشٝح ايبسٕ
ٚبايعٛز٠ ٫يتعاّ ايطبٝب بايعٓا١ٜ ظبس إٔ نٌ َٔ املؿطعني ايعطاقٞ ٚا٭ضزْٞ مل 

ْٚصت عًٝ٘ َباز٨  بُٝٓا ْعُ٘ املؿطع املصطٟ ؿػ١ٝ ٜٓصا عًٝ٘ يف قٛاْني ايصش١ ايٓ
 .ا٭َِ املتشس٠

                          

 .323-323منير رياض حنا، المصدر السابق، ( 3)
خبرًا مفاده ان السمطات السويسرية  13/31/3988( لقد نشرت جريدة الثورة البغدادية في 3)

غير مرخص بيا وبصورة تسعى التخاذ  إجراءات تأديبية ضد أطباء قاموا بإجراء تجاب 
عمى مرضى دون إشعار لسويسري عندما أجروا تجارب طبية عشوائية خالفًا لمقانون ا

السمطات بذلك ال سيما وان التجارب أجريت دون ترخيص في مستشفى لألمراض العقمية 
. منذر الفضل، المسؤولية الطبية، بمدينة قريبة من مدينة )برن( السويسرية نقال عن: د

 .11، ص 3133ر الثقافة، عمان، ،  دا3ط
حرية  أ.والتي جاء فييا ) 3111اقي لعام ( من الدستور العر ج -/ أ12المادة ) ينظر (1)

أنواع التعذيب الجسدي أو  ج. وتحرم ممارسة أي نوع من ،اإلنسان وكرامتو مصونة
والتي جاء فييا )ال  3133( من الدستور المصري لعام 13المادة ) ( وينظرالنفسي

 .مية  بغير رضائو الحر الموثق...(جوز أن تجري عميو التجارب الطبية أو العمي
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 (1)( َٔ ايباب اشباَؼ36املاز٠ )ايؿكط٠ ايجا١َٓ َٔ يف  أٚضز ؾاملؿطع املصطٟ 
 سكٛم املطض٢ َٔ ْاس١ٝ ٚادب ايعٓا١ٜ ايصش١ٝ  ٚاييت دا٤ ؾٝٗا:

( َٔ 2املاز٠ )ٜتُتع املطٜض ايٓؿػٞ ايصٟ ٜعاجل بإسس٣ املٓؿآت املٓصٛص عًٝٗا يف )
 -ٖصا ايكإْٛ باسبكٛم اٯت١ٝ :

إٔ ٜهٕٛ ايع٬ز املكسّ ي٘ بطبكًا  -6تًك٢ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يف ب١٦ٝ آ١َٓ ْٚعٝؿ١ ..... -1
ضطٚض٠ أخص َٛاؾك١  -7يًُعاٜري ايطب١ٝ املطع١ٝ ٚاملعرتف بٗا يف ا٭ٚغاط ايع١ًُٝ .....

إٔ حيع٢ يف  -8ٝٓٝهٞ .......زب١ٓ أخ٬قٝات ايبشح ايعًُٞ قبٌ تعطض٘ ٭ٟ حبح إنً
ساي١ املٛاؾك١ ع٢ً اشبطٛع إلدطا٤ ايتذاضب ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ بؿطح ناٌَ هلسف ايتذطب١،  
ع٢ً إٔ حيعط إدطا٤ ايتذاضب ع٢ً املطض٢ اشباضعني يكطاضات ايسخٍٛ ٚايع٬ز 

َكاب١ً ظا٥طٜ٘ أٚ ضؾض َكابًتِٗ َا مل تتعاضض املكاب١ً َع اشبط١  .13اإليعاَٞ..... 
بطًب اشبطٚز َٔ املٓؿأ٠ زٕٚ َصاسب١ أسس َٔ شٜٚ٘ َت٢ اْتٗت ؾرت٠  .16ايع٬د١ٝ .....

زخٛي٘ إيعاَٝا بعس اسبصٍٛ ع٢ً خط٘ يطعاٜت٘ ْؿػٝا بعس اشبطٚز،   ٚشيو َع َطاعا٠ 
اسبُا١ٜ َٔ ا٫غتػ٬ٍ ا٫قتصازٟ ٚازبٓػٞ َٚٔ اإلٜصا٤  -17..... ضعاٜت٘ ادتُاعٝا

 .مل١ٓٝٗ(ازبػسٟ ٚايٓؿػٞ ٚاملعا١ًَ ا
أَا َباز٨ ا٭َِ املتشس٠ سبُا١ٜ املصابني بعًٌ ْؿػ١ٝ ٚذبػني ايطعا١ٜ ايصش١ٝ 

ٔ املبسأ ايتاغع َ (13)ٚايؿكط٠  (8)ايٓؿػ١ٝ ؾكس أٚضزت ايعٓا١ٜ ايصش١ٝ يف املبسأ 
 ْعِ َعاٜري ايطعا١ٜ ايصش١ٝ يًُطض٢ ايٓؿػٝني ٚنُا ًٜٞ :  8.ؾاملبسأ

يطعا١ٜ ايصش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تٓاغب . يهٌ َطٜض اسبل يف إٔ حيصٌ ع٢ً ا1
استٝادات٘ ايصش١ٝ، نُا حيل ي٘ اسبصٍٛ ع٢ً ايطعا١ٜ ٚايع٬ز ٚؾكا يٓؿؼ املعاٜري 

 املٓطبك١ ع٢ً املطض٢ اٯخطٜٔ.
٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َربض  . تٛؾط يهٌ َطٜض اسبُا١ٜ َٔ ا٭ش٣، مبا يف شيو ايع٬ز با٭ز١ٜٚ اييت2

ض٢ اٯخطٜٔ أٚ املٛظؿني أٚ غريِٖ، َٚٔ ا٭عُاٍ َٚٔ اإلٜصا٤ ع٢ً أٜسٟ املط هلا،
 .ػبب أملا ْؿػًٝا أٚ ضًٝكا بسًْٝاا٭خط٣ اييت ت

 
 

                          

 .3119( لسنة 23ينظر  قانون رعاية المريض النفسي المصري رقم) (3)
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 ادلطهب انثبنث
 االنتزاو ببنتبصيـر

إٕ ايٛقٛف عٓس ايتعاّ ايطبٝب ايٓؿػٞ بايتبصري ٜكتطٞ َٓا بٝإ َا١ٖٝ ٖصا 
 :ايتايٝني عنيا٫يتعاّ َٚٔ ثِ َطاسً٘ ٖٚصا َا غٓٛضش٘ َٔ خ٬ٍ ايؿط

 انفرع األول
 مبهيت االنتزاو ببنتبصري

إٕ ايتعاّ ايطبٝب بايتبصري ٜكتطٞ َٓ٘ إٔ ٜؿِٗ  املطٜض بطبٝع١ ايع٬ز املكرتح 
ؾٛا٥سٙ ٚأخطاضٙ ست٢ ٜػتطٝع إٔ خيتاض ٜٚكطض ٜكبٌ أٚ ٜطؾض ايع٬ز، ؾاملطٜض ٖٛ 

ايططٚض٠ صاسب سل اختٝاض بططٜك١ ايع٬ز َٔ بني ايططم ايع٬د١ٝ املُه١ٓ يف غري سا٫ت 
  (1).ٚاييت جيٛظ ؾٝٗا إدطا٤ املعازب١ بسٕٚ تبصري املطٜض

ٚاسبكٝك١ إٔ سصٍٛ ايطضا يف عكس ايع٬ز ايطيب ميجٌ داْبا قاْْٛٝا تعاقسٜا ٖٚٓا 
جيب ايتؿطق١ بني ايطضا ايصٟ ٜٓعكس ب٘ ايعكس ايطيب بني ايططؾني ٚبني ضطٚض٠ اسبصٍٛ ع٢ً 

ُاٍ ايطب١ٝ ٚايصٟ ٜهٕٛ ْتٝذ١ بطبٝع١ ا٫يتعاّ ايطضا املػتٓري َٔ املطٜض مبباؾط٠ ا٭ع
ايصٟ ٜكع ع٢ً ايطبٝب باإلؾصاح ٚايتبصري ٚاإلع٬ّ مبباؾط٠ ايعٌُ ايطيب يف نٌ َطاسً٘، 
ؾا٫يتعاّ باإلع٬ّ ٖٛ َٔ ا٫يتعاَات املتؿطع١ عٔ ا٫يتعاّ بايتؿاٚض حبػٔ ١ْٝ ٚمبٛدب٘ 

ًططف اٯخط بهٌ َا يسٜ٘ َٔ ٜتعني ع٢ً نٌ بططف َتؿاٚض يف ايعكس ايطيب باإلؾطا٤ ي
بٝاْات َٚعًَٛات بايعكس املتؿاٚض عًٝ٘ ست٢ ٜتػ٢ٓ يًططف اٯخط إٔ ٜكسّ ع٢ً ايتعاقس 

  (2).بإضاز٠ َبصط٠
ّٚيُا نإ ايطبٝب ٜتُٝع حبٝاظت٘ يكسض ٖا٥ٌ َٔ املعًَٛات ايطب١ٝ أَاّ َطٜض 

١ٝ اسبسٜج١ يف ٖصا ضعٝـ ايكسض٠ ايع١ًُٝ يف ٖصا اجملاٍ ٚخباص١ أَاّ ا٫نتؿاؾات ايعًُ

                          

دة نقل وزراعة األعضاء البشرية، دار الجامعة الجدي د. أسامة السيد عبد السميع، (3)
 .319ص  ،3116لمنشر، اإلسكندرية،   

كتب القانونية، مصر، بل نس صالح الدين محمد عمي، العقود التمييدية، دار اليو  ( د.3)
 .321ص سنة طبع،
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اجملاٍ ْتر عٔ شيو عسّ تعازٍ بني املعًَٛات ايطب١ٝ يس٣ ايطبٝب ٚاملطٜض، ا٭َط ايصٟ 
  (1)ٙ.أثاض ايتعاَا ع٢ً عاتل ايطبٝب بتبصري

ٜٚعس ا٫يتعاّ بايتبصري َٔ أِٖ ا٫يتعاَات املًكا٠ ع٢ً ناٌٖ ايطبٝب ؾ٬بس َٔ إٔ 
٭ٕ اإلع٬ّ ايصازض َٔ ايطبٝب بًػ١ ؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ  ٜهٕٛ اإلع٬ّ ايصازض َٓ٘ بػٝطًا َٚؿًَٗٛا

ٖٚٞ ايعٌُ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً صش١ َطضاٙ  (2)َعكس٠ ٫ حيكل ايػا١ٜ املطد٠ٛ َٓ٘
َٚصاسبِٗ نٗسف ض٥ٝػٞ بٌ ٜهٕٛ ضطضٙ أنجط َٔ ْؿع٘، ٭ْ٘ بإَهاْ٘ إٔ ٜبعح ايكًل 

طٜض ع٢ً ٚاشبٛف ٚايطٖب١ يف ْؿؼ املطٜض َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ خيٌ بكسض٠ امل
ًٜتعّ ايطبٝب مبطاعا٠ ايعطٚف ايؿدص١ٝ . نُا ٚ(3)ا٫غتٝعاب ازبٝس يًُعًَٛات املكس١َ ايٝ٘

ٜٚعس  (4).، َػت٣ٛ ثكاؾت٘، ؾدصٝت٘، دٓػُ٘طٜض ايٓؿػٞ عٓس إع٬َ٘ َجٌ عُطٙيً
ايتبصري َٔ ا٭َٛض ايططٚض١ٜ يف تٓؿٝص عكس ايع٬ز ايطيب يف َطاسً٘ املدتًؿ١ ؾط٬ً عٔ أْ٘ 

  (5). نٌ َطس١ً عٔ غابكتٗاخيتًـ يف
 انفرع انثبوي

 مراحم االنتزاو ببنتبصري
َٔ ٚادب ايطبٝب ايٓؿػٞ تبصري َطٜط٘ يف نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايع٬ز ايٓؿػٞ 

ايعٌُ ايطيب ميط بج٬خ َطاسٌ، أٚهلا ايؿشص ٚايتؿدٝص ٚاملطس١ً ايجا١ْٝ ٖٞ ؾاملدتًؿ١ 
ضع ع٢ً ايكٛاعس، باعتباض إٔ املطس١ً ايػابك١ َطس١ً ايع٬ز اييت تعس مبجاب١ ايبٓا٤ ايصٟ ٜٛ

مبجاب١ ايكٛاعس ٚا٭غؼ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايع٬ز أَا املطس١ً ا٭خري٠ ؾٗٞ املطس١ً اي٬سك١ 
 -ع٢ً ايع٬ز، ٚغٓأتٞ إىل بٝإ أ١ُٖٝ ايتبصري يف نٌ َطس١ً َٔ ايؿكطات اٯت١ٝ:

                          

سالمة عبد الفتاح حبيبة, أحكام عقد العالج بين الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي, ( د.3)
 وما بعدىا. 312، ص 3119دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية،  مصر, 

، 3118 المسؤولية المدنية لمطبيب في الجراحة التجميمية، بال ناشر، ( د. وفاء شيعاوي،3)
 .33ص 

 وما بعدىا. 312( د. سالمة عبد الفتاح حبيبة , المصدر السابق، ص 1)
 .33المصدر السابق، ص ،( د. وفاء شيعاوي1)
 الموضع نفسو. مصدر نفسو،, الد. سالمة عبد الفتاح حبيبة (1)
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ع٢ً عاتل ايطبٝب ٜٓصطف أ٫ٚ : إٕ ا٫يتعاّ ايصٟ ٜكع أ٫ًٚ: ايتبصري يف َطس١ً ايتؿدٝص
إىل تبصري َطٜط٘ بايٛغا٥ٌ ايؿ١ٝٓ اييت غتػتدسّ يًٛصٍٛ إىل تؿدٝص َطض٘ أ٫ ٖٚٞ 
ايؿشٛص ٚايتشايٌٝ ٚا٭ؾع١ ؾٗصٙ ا٭عُاٍ تعس أعُاٍ بطب١ٝ  بايطغِ َٔ نْٛٗا يف شاتٗا 

٫ يٝػت أعُا٫ ع٬د١ٝ  يهٓٗا متجٌ َػاغا بػ١َ٬ دػِ املطٜض ٚسطٜت٘ ايؿدص١ٝ. يصا 
جيٛظ إخطاع املطٜض هلا إ٫ بعس اسبصٍٛ ع٢ً ضضاٙ املػتٓري بٗا َٚٔ ازبسٜط بايصنط 
بإٔ قٛاعس ايػًٛى املٗين ايطيب ايعطاقٞ قس أٚضزت ؾُٝا ٜتعًل بططٚض٠ تبصري املطٜض يف 

 ايتؿدٝص(( ٚاييت دا٤ َطس١ً ايتؿدٝص املاز٠ اشباَػ١ َٓٗا ذبت عٓٛإ ))املػ٪ٚي١ٝ يف
٘ املطٜض أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ ضمسًٝا َٔ قبٌ بطبٝب٘ أٚ ا٭بطبا٤ املػ٪ٚيني جيب تٓبٝؾٝٗا: ))

عٔ ايٛغا٥ٌ ايتؿدٝص١ٝ املػاعس٠ عٔ ا٭ضطاض ٚا٭خطاض ٚايتؿاع٬ت ازباْب١ٝ اييت قس 
 (.(ذبسخ َٔ اغتعُاهلا َجٌ ايؿشٛص ايؿعاع١ٝ أٚ َٔ اغتعُاٍ املٛاز املؿع١ َٚا ؾاب٘

ٚا٭ضزْٞ إىل ا٫يتعاّ بايتبصري يف  يف سني مل ٜؿط نٌ َٔ املؿطعني املصطٟ
 َطس١ً ايتؿدٝص.

 ثاًْٝا: ايتبصري يف  َطس١ً ايع٬ز
ٜعس ايع٬ز املطس١ً ايجا١ْٝ يًعٌُ ايطيب ؾبعس إٔ ٜعطف ايطبٝب ْٛع املطض 

ؾٗصٙ املطس١ً تؿطض ع٢ً ايطبٝب ايتعاًَا  ٬ز املٓاغب ي٘،ٚخطٛضت٘ ٜكّٛ بتشسٜس ايع
اييت تتطًبٗا ٖصٙ املطس١ً، ؾإشا اضطط إىل ٚصـ أز١ٜٚ بتبصري َطٜط٘ بهٌ املعًَٛات 

ؾٝٗا خطٛض٠ ع٢ً دػِ اإلْػإ عًٝ٘ إٔ خيرب َطٜط٘ بصيو ٜٚبصطٙ بططٜك١ اغتعُاي٘ 
ٚاملكساض املػُٛح بتٓاٚي٘ ٜٚعًُ٘ َٓبًٗا إىل خطٛض٠ صباٚظ٠ املكساض احملسز ٚايططٜك١ 

 .)1(ٚدٛز ايٓؿط٠ املطؾك١ با٭ز١ٜٚ املٛغ١َٛ يف اغتعُاهلا ؾ٬ ٜعؿ٢ ايطبٝب َٔ ايتعاَ٘ ٖصا
ٖصا ٚ ٜتشسز َطُٕٛ ايتعاّ ايطبٝب بايتبصري يف َطس١ً ايع٬ز بأَطٜٔ ٖاَني ٫  

 خط ُٖا :ٜػ٢ٓ أسسُٖا عٔ اٯ
 . بٝإ بططٜك١ اغتدساّ ايع٬ز 1
 ايتشصٜط َٔ املدابطط  .2

                          

تبصير المريض في العقد الطبي، بحث منشور  زينة غانم، .دأكرم محمود حسين و  ( د.(3
، العدد 8في مجمة الرافدين لمحقوق الصادرة عن كمية القانون، جامعة الموصل، مجمد

 وما بعدىا. 31، ص3116، 33، السنة11
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 ثايجًا: ايتبصري اي٬سل ع٢ً ايع٬ز
ٜكتصط ع٢ً َطسًيت ايتؿدٝص ٚايع٬ز  إٕ ايتعاّ ايطبٝب بتبصري َطٜط٘ ٫  

ٚإمنا ميتس إىل َا بعس ايع٬ز،  ٖٚسف ايتبصري ايط٥ٝؼ يف ٖصٙ املطس١ً ٖٛ احملاؾع١ ع٢ً 
ساي١ املطٜض بإع٬َ٘ بٓتٝذ١ ايع٬ز ٚا٫ستٝابطات اي٬ظ١َ يف املػتكبٌ يت٬يف أضطاضٙ اييت 

اسبصٍٛ ع٢ً ضضا٤ املطٜض قس تكع يف سني إٔ ٖسف ايتبصري يف املطسًتني ايػابكتني ٖٛ 
ٚقس قطت ضبه١ُ متٝٝع ايعطام بكطاض هلا دا٤ ؾٝ٘ )عسّ قٝاّ  املػتٓري بايعٌُ ايطيب.

ايطبٝب إخباض املطٜض بعس ايع١ًُٝ عٔ ا٫ستٝابطات اييت جيب إتباعٗا َٔ أدٌ دبٓب اٯثاض 
  (1).ازباْب١ٝ اييت تكع ُٜعس غببًا يكٝاّ َػ٪ٚيٝت٘(

ايٓؿػ١ٝ ايعطاقٞ ٚقإْٛ ايصش١ ايعا١َ ا٭ضزْٞ َٔ   ٖصا ٚقس خ٬ قإْٛ ايصش١
سهِ ا٫يتعاّ بايتبصري يف سني دا٤ تٓعِٝ املؿطع املصطٟ ي٬يتعاّ بايتبصري بؿهٌ 

ؿػٞ ؾٓص يف املاز٠ املطٜض ايَٓٔ قإْٛ ضعا١ٜ  30إىل  27ٚاضًح ٚشيو يف املٛاز َٔ 
ؾِٗ ٚإزضاى اإلدطا٤ات  : "يف ساي١ متتع املطٜض بايكسض٠ ايعك١ًٝ ع٢ً( ع٢ً ا27ْ٘)

ٚاملعًَٛات املكس١َ إيٝ٘ ٚارباش قطاض َب٢ٓ ع٢ً ٖصا اإلزضاى ٚايتعبري عٓ٘ تعبريا صشٝشا 
ًٜتعّ ايطبٝب ايٓؿػٞ املػ٦ٍٛ بعسّ إعطا٤ أٟ ع٬ز ملطٜض ايسخٍٛ اإلضازٟ زٕٚ 

ٜط اسبصٍٛ ع٢ً َٛاؾكت٘ املػبك١ املب١ٝٓ ع٢ً إضاز٠ سط٠ َػتٓري٠ ....، ٚتكع َػ٦ٛي١ٝ تكط
سَ٘ ع٢ً ايطبٝب ايٓؿػٞ قسض٠ املطٜض ايعك١ًٝ ع٢ً إعطا٤ َٛاؾك١ صطحي١ َٚػتٓري٠ َٔ ع

 .املػ٦ٍٛ(
ع٢ً: )٫ جيٛظ إعطا٤ املطٜض ايٓؿػٞ أٟ ع٬ز سبايت٘  (28نُا ْٚصت املــاز٠ )

غٛا٤ نإ ٖصا ايع٬ز زٚا٥ٝا أٚ ْؿػٝا أٚ غًٛنٝا أٚ نٗطبا٥ٝا أٚ أٟ َٔ ايع٬دات 
ايٓؿػٞ زٕٚ إسابطت٘ عًُا بصيو،  ٜٚتعني إسابطت٘ عًُا بطبٝع١ ٖصا  املػتدس١َ يف ايطب

ؾإشا اَتٓع َطٜض  تٓذِ عٓ٘ ٚايبسا٥ٌ ايع٬د١ٝ ي٘، ايع٬ز ٚايػطض َٓ٘ ٚاٯثاض اييت قس
، ب ايٓؿػٞ املػ٦ٍٛ إيعاَ٘ بايع٬زايسخٍٛ اإليعاَٞ عٔ تٓاٍٚ ايع٬ز املكطض حيل يًطبٝ

ٚجيب عًٝ٘ َطادع١  ز اإليعاَٞ قبٌ ايؿطٚع يف شيو،ع٢ً إٔ ٜػتٛؾ٢ ايطبٝب إدطا٤ات ايع٬
 إدطا٤ات ايع٬ز اإليعاَٞ نٌ أضبع١ أغابٝع ع٢ً ا٭نجط ..(. 

                          

: د. أكرم أشار لو 33/1/3113في الصادر  3113 /منقول3م /2ذ1القرار المرقم   (3)
 وما بعدىا. 31مصدر السابق،  صالغانم العبيدي،  زينة محمود حسين ود.
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جيٛظ يف ساي١ ايططٚض٠ ايعاد١ً إعطا٤ املطٜض : )( ع٢ً ا29ْْ٘ٚصت املــاز٠ )
ايٓؿػٞ ايع٬ز زٕٚ اسبصٍٛ عًٞ َٛاؾكت٘ َت٢ نإ شيو ٫ظَا ملٓع سسٚخ تسٖٛض ٚؾٝو 

ي١ ايٓؿػ١ٝ أٚ ازبػس١ٜ يًُطٜض َٔ ؾاْٗا إٔ تعطض سٝات٘ أٚ صشت٘ أٚ سٝا٠ ٚصش١ يًشا
اٯخطٜٔ شبطط دػِٝ ٚؾٝو عًٞ أ٫ تتذاٚظ َست٘ اثٓني ٚغبعني غاع١ ٚشيو بطبكا ملا 

 (.ٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛذبسزٙ اي٥٬ش١ ايت
سباي١  ٫ جيٛظ إدطا٤ ايع٬ز ايهٗطبا٥ٞ اي٬ظّ: )ؾكس ْصت ع٢ً (30از٠ )املأَا   

ٜٚتعني اسبصٍٛ ع٢ً َٛاؾكت٘  تأثري طبسض عاّ ٚباغط يًعط٬ت، املطٜض ايٓؿػٞ إ٫ ذبت
ع٢ً شيو نتاب١ بٓا٤ ع٢ً إضاز٠ سط٠ َػتٓري٠ ٚبعس إسابطت٘ عًُا بطبٝع١ ٖصا ايع٬ز ٚايػطض 
َٓ٘، ٚاٯثاض ازباْب١ٝ اييت قس تٓذِ عٓ٘، ٚايبسا٥ٌ ايع٬د١ٝ ي٘، ؾإشا ضؾض املطٜض اشباضع 

طا٤ات ايسخٍٛ ٚايع٬ز اإليعاَٞ ٖصا ايٓٛع َٔ ايع٬ز ٚنإ ٫ظَا سبايت٘ ؾطض عًٝ٘ بعس إلد
 إدطا٤ تكِٝٝ بطيب َػتكٌ(.

أَا َباز٨ ا٭َِ املتشس٠ يًُصابني بعًٌ ْؿػ١ٝ ٚذبػني ايطعا١ٜ ايصش١ٝ ايٓؿػ١ٝ  ؾكس      
 َا ٜأتٞ:  ( ع11٢ًأٚضزت يف ايباب اشباَؼ َٓٗا  ذبت عٓٛإ سكٛم املطض٢ يف املبسأ)

 ٫ جيٛظ إعطا٤ أٟ ع٬ز ملطٜض زٕٚ َٛاؾكت٘ املػتٓري٠ باغتجٓا٤ َا ٜطز ايٓص عًٝ٘. .1
املٛاؾك١ املػتٓري٠ )عٔ عًِ( ٖٞ املٛاؾك١ اييت ٜتِ اسبصٍٛ عًٝٗا حبط١ٜ بسٕٚ تٗسٜسات . 2

أٚ إغطا٤ات غري ٥٫ك١، بعس إٔ ٜهؿـ يًُطٜض بططٜك١ َٓاغب١ عٔ َعًَٛات ناؾ١ٝ َٚؿ١َٛٗ 
 ؿهٌ ٚيػ١ ٜؿُُٗٗا املطٜض، عٔ:ب

 أ. ايتكِٝٝ ايتؿدٝصٞ.
 ب. ايػطض َٔ ايع٬ز املكرتح، ٚبططٜكت٘، َٚست٘ احملت١ًُ ٚايؿٛا٥س املتٛقع١ َٓ٘.

 ز. أغايٝب ايع٬ز ايبس١ًٜ، مبا ؾٝٗا تًو ا٭قٌ دباٚظا.
 ز. ا٭مل أٚ ايطٝل احملتٌُ، ٚأخطاض ايع٬ز املكرتح ٚآثاضٙ ازباْب١ٝ.

ٜض إٔ ٜطًب سطٛض ؾدص أٚ أؾداص َٔ اختٝاضٙ أثٓا٤ إدطا٤ إعطا٤ . جيٛظ يًُط3
 املٛاؾك١. 

. يًُطٜض اسبل يف ضؾض أٚ إٜكاف ايع٬ز، باغتجٓا٤ اسبا٫ت املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكط٠ 4
 ( َٔ ٖصا املبسأ. 5)

 :باغتجٓا٤ سبا٫ت اٯت١َٝٔ املطٜض ٫ ميهٔ إعطا٤ ايع٬ز زٕٚ املٛاؾك١ املػتٓري٠  .5
 ا نإ املطٜض، يف ٚقت اقرتاح ايع٬ز، ضبتذعا نُطٜض ضغِ إضازت٘.إش آ. 
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ب. إشا اقتٓعت غًط١ َػتك١ً يف سٛظتٗا نٌ املعًَٛات املتعًك١ باملٛضٛع، بأْ٘ مل تهٔ 
يًُطٜض، ٚقت اقرتاح ايع٬ز، ا٭١ًٖٝ إلعطا٤ أٚ ضؾض املٛاؾك١ املػتٓري٠ ع٢ً خط١ 

ملصنٛض٠ بإٔ اَتٓاع املطٜض عٔ إعطا٤ ايع٬ز املكرتس١، أٚ إشا اقتٓعت ايػًط١ ا
ٖٛ، سػبُا تٓص عًٝ٘ ايكٛاْني احمل١ًٝ، اَتٓاع طبايـ يًُٓطل  املٛاؾك١ املصنٛض٠

 املعكٍٛ ٚؾكا ملا تكتطٝ٘ غ١َ٬ املطٜض ْؿػ٘ أٚ غ١َ٬ ا٭ؾداص اٯخطٜٔ.
ز. إشا اقتٓعت ايػًط١ املػتك١ً بإٔ خط١ ايع٬ز املكرتس١ تؿٞ باستٝادات املطٜض 

 ش١ٝ ع٢ً أؾطٌ ٚد٘.ايص
 :ٜأتٞ ( سٍٛ اإلؾعاض باسبكٛم َا12ٚدا٤ يف املبسأ )

. حياط املطٜض املٛزع يف َطؾل يًصش١ ايٓؿػ١ٝ عًُا، يف أقطب ٚقت ممهٔ بعس إزخاي٘ 1
املطؾل، بؿهٌ ٚيػ١ ميهٔ يًُطٜض إٔ ٜؿُُٗٗا، جبُٝع سكٛق٘ ٚؾكا هلصٙ املباز٨ 

عًَٛات تٛضٝشا هلصٙ اسبكٛم ٚيهٝؿ١ٝ ٚمبٛدب ايكإْٛ احملًٞ، ٚجيب إٔ تتطُٔ امل
 مماضغتٗا.

ٚدب عٓس٥ص إب٬ؽ سكٛق٘ إىل املُجٌ  . إشا عذع املطٜض عٔ ؾِٗ ٖصٙ املعًَٛات،2
ايؿدصٞ، ٚإىل ايؿدص أٚ ا٭ؾداص ايكازضٜٔ ع٢ً متجٌٝ َصاحل املطٜض ع٢ً 

 أؾطٌ ٚد٘ ٚايطاغبني يف شيو.
ٜعني ؾدصا تبًؼ إيٝ٘ املعًَٛات ْٝاب١ . حيل يًُطٜض ايصٟ ٜتُتع با٭١ًٖٝ اي٬ظ١َ إٔ 3

 عٓ٘، ٚنصيو ؾدصا يتُجٌٝ َصاسب٘ يس٣ غًطات املطؾل.
 ادلطهب انرابع

 االنتزاو ببدلتببعت
املتابع١ ٖٞ أٟ اتصاٍ طبطط ي٘ بعس تكسِٜ اشبس١َ ايصش١ٝ ٚايطب١ٝ بني ايطبٝب 

ٖتِ بٗا اٝع اييت . ٚ ٜعترب ايتعاّ ايطبٝب مبتابع١ ع٬ز املطٜض َٔ أقٌ املٛاض(1)ٚاملطٜض
ٕ ضمبا ٫ ٜعًُٕٛ بٛدٛز ٛايؿك٘ ضغِ ا٭١ُٖٝ ايكص٣ٛ هلصا ا٫يتعاّ، ست٢ ا٭ؾداص ايعازٜ

ٜٚعتكسٕٚ إٔ باغتطاع١ ا٭خري إٔ ٜرتى َطٜط٘ يف أٟ  ٌ ٖصا ا٫يتعاّ ع٢ً عاتل ايطبٝب،َج
 َطس١ً َٔ َطاسٌ ايع٬ز، ٚأْ٘ يٝؼ أَاّ املطٜض إ٫ ايًذ٤ٛ إىل بطبٝب آخط، نُا إٔ

                          

( منياج تدريب في االتصال الشخصي واإلحالة والمتابعة وفعاليات مختارة في منع 3)
 .23، ص 3116والتحكم في انتشار العدوى الصادر عن وزارة الصحة، العراق، 
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٭بطبا٤ ناْٛا ٜعتكسٕٚ يؿرت٠ َٔ ايعَٔ أِْٗ ؾٛم املػا٤ي١ ٫ٚ ٜػأيٕٛ إ٫ بصؿتِٗ أؾداصًا ا
  (1).عازٜني، إ٫ أْ٘ ٚمبطٚض ايعَٔ ظٗط ا٫يتعاّ مبتابع١ ع٬ز املطٜض

 إٕ ا٫يتعاّ باملتابع١ ٜعين ايتعاّ ايطبٝب بعس قٝاَ٘ بايع٬ز مبتابع١ ساي١ املطٜض
ح املعازب١ ايطب١ٝ، ٚارباش َا ٜطاٙ َٓاغبًا ملٛاد١ٗ اسباي١، ٫ٚ ايٓؿػٞ يًتأنس َٔ َس٣ ظبا

ٜكتصط ا٭َط عٓس ٖصا اسبس، بٌ ٜتعني عًٝ٘ أٜطا إٔ ٜعطٞ املطٜض ناؾ١ ايبٝاْات 
ٚايٓصا٥ح ايٛادب إتباعٗا يتؿازٟ ايٓتا٥ر ايػ١٦ٝ، ٚخاص١ َا نإ َٓٗا َتٛقعا، أٚ ع٢ً 

 ا٭قٌ ايتدؿٝـ َٔ سس٠ ٖصٙ ايٓتا٥ر.
ٚحبل قس اضتهب خطأ، عٓسَا ٜٓكطع عٔ َعازب١ َطٜط٘ بؿهٌ غري  ٜعسب ؾايطبٝ

َربض، ٚيف ظطٚف غري َٓاغب١ ، ؾُٔ املعطٚف بإٔ عكس ايع٬ز ايطيب َٔ ايعكٛز املػتُط٠; 
٭ٕ ايؿشٛصات ايطب١ٝ ٚايع٬ز َٚتابع١ املطٜض، متتس ؾرت٠ َٔ ايعَٔ قس تطٍٛ أٚ تكصط 

ٓا١ٜ ٚايع٬ز، ؾإْ٘ ٜتٛدب ع٢ً ايطبٝب إٔ ٜطاعٞ سػب ا٭سٛاٍ ، ٚيطُإ اغتُطاض١ٜ ايع
 َا ٜأتٞ :

بني  ٚاغتسعا٥٘ ؾُٝا ٛغا٥ٌ اييت متهٓ٘ َٔ ا٫تصاٍ ب٘،إٔ ٜرتى ايطبٝب يًُطٜض ايأ. 
ٚقس قطت ضبه١ُ  سبا٫ت اييت ٜهٕٛ ٚدٛزٙ ضطٚضًٜا،املسز يعٜاضت٘ ٚشيو يف ا

ٜطتهب إُٖا٫ ٜعطض٘ يؿكس  ٟ ٜؿطع يف َعازب١ َطٜض ثِ ٜرتن٘،"َاضغًٝٝا" "بإٔ ايص
أتعاب٘ إشا تطى َػهٓ٘ زٕٚ إٔ ٜرتى عٓٛاْا، أٚ ٜرتى بطبٝبا آخط بس٫ َٓ٘ ;٭ْ٘ بطاملا 
ؾطع يف ع٬ز املطٜض، ؾٗٛ قس تعٗس بصيو ضُٓٝا ع٢ً إٔ ٜػتُط يف ٖصا ايع٬ز بطاملا إ 

"بإٔ ٚقس سهِ  (2)املطٜض يف ساد١ ايٝ٘، ٫ٚ ٜصح ي٘ إٔ ٜٓكطع عٔ ٖصا ايع٬ز ؾذأ٠"
ايطبٝب ايصٟ ؾطع يف ع٬ز املطٜض ثِ تطن٘ زٕٚ إٔ ٜهؿٌ ي٘ اغتُطاض ايعٓا١ٜ ايطب١ٝ َٔ 

ايصٟ ٚقع بػبب شيو، إ٫ إشا اثبت إٔ سا٫ت ايك٠ٛ  ظٌَٝ آخط، ٜهٕٛ َػ٪٫ًٚ عٔ ايططض
 (3)و.ايكاٖط٠ ٖٞ اييت َٓعت٘ عٔ شي

                          

 .318، ص 3111، المسؤولية المدنية لمطبيب، بال ناشر، ( طالل عجاج3)
أشار إليو: طالل  23/7/1999بتاريخ  1835الرقم قرار محكمة النقض الفرنسية ذو( 3)

 .319عجاج، المصدر السابق، ص
(3) PAU,1re mai 1900.D.P.1902,2,33,note.A.l,Trib,civ,Merseille,10 

1938,S.1938,2,22,Fé ver.  

 .383القرار أشار اليو: منير رياض حنا، مصدر سابق، ص
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ٍ إٕ َٔ سل ايطبٝب ؾو ب. ٚدٛب ايتأنس َٔ اسباي١ ايصش١ٝ يًُطٜض : إ٫ اْ٘ ٜٓبػٞ ايكٛ
سٝح إٔ َٔ سل ايطبٝب  ايع٬ق١ ايعكس١ٜ حبط١ٜ، بؿطط إٔ ٜهٕٛ شيو بعًِ َػبل،

ا٫ْػشاب إشا انتؿـ إٔ ساي١ املطٜض تعترب خاضز ْطام ربصص٘ أٚ قسضت٘ أٚ خربت٘،  
ٚيهٔ يٝؼ َٔ سك٘ ا٫ْػشاب ٭غباب عطق١ٝ أٚ ز١ٜٝٓ، ٚهلا ع٬ق١ بأصٌ املطٜض أٚ 

 ؿ١، نُا ٫ ٜٓبػٞ ي٘ عسّ َتابع١ َطٜط٘ غري املطدٛ ؾؿا٩ٙ.تٛدٗات٘ املدتً
إٔ قإْٛ ايصش١ ايعا١َ ايؿطْػٞ أؾاض ٫يتعاّ ايطبٝب  ٚمما دبسض اإلؾاض٠ ايٝ٘

إٔ ١َُٗ  ايطبٝب ٖٞ تكسِٜ املػاعس٠ ( َٓ٘ ٚاييت دا٤ ؾٝٗا: )2 املاز٠ )باملتابع١ يف
ايعا١َ ٚإ َصًش١ املطٜض  يًُطٜض ٚعًٝ٘ ١َُٗ َطاعؿ١ دٗٛزٙ شبس١َ ايؿطز ٚايصش١

جيب إٔ تهٕٛ َٔ أٚيٜٛات ايطبٝب ْػب١ ملصًشت٘ ايؿدص١ٝ ٚإ ًٜيب ناؾ١ َتطًبات 
ٚيًُطٜض سط١ٜ  عاَات امل١ُٗ ْػب١ يًطبٝب ايٓؿػٞ.ايٓعاّ ايعاّ ٖٚصا ٜعس َٔ أِٖ ا٫يت

َٔ َػبل يًطبٝب ٚا٫ختٝاض ٚايتعاقس َع ايطبٝب ٚي٘ اسبط١ٜ يف إبطاٍ ايعكس بسٕٚ إع٬ّ 
َٔ َعازب١ املطٜض ٜتطًب   ٢ً ايعهؼ َٔ شيو ؾإ متًص ايطبٝب. ٚعزٕٚ أ١ٜ تٛضٝشات

 ايؿطٚط املػبك١ ايتاي١ٝ :
 جيب إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓايو ساي١ بطاض١٥.  .1
٫بس إٔ ٜعًِ املطٜض َٚٔ زٕٚ أٟ تأخري بطؾط٘ اٚ باغتشاي١ ا٫غتُطاض َع٘  .2

 ملٛاص١ً ع٬د٘.  
ييت تهٕٛ َط١ُْٛ ٫غتُطاض١ٜ ايع٬ز ٚخاص١ ٫بس َٔ إٔ ٜأخص مجٝع ا٫ستٝابطات ا .3

. ٚعٓسَا ٜكطض طٚض١ٜ إىل بطبٝب آخط حيسزٙ املطٜضَع ْكٌ مجٝع املعًَٛات ايط
ايعكس ايطيب بصٛض٠ أساز١ٜ ازباْب ميهٔ إٔ ٜكسّ يًُطٜض  ٜؿػذ ايطبٝب بإٔ

. ٚميتًو يهٓ٘ يٝؼ صبربُا ع٢ً ايكٝاّ بصيوا٭غباب اييت زعت إىل ؾػذ ايعكس ٚ
  (1).عاز٠ سط١ٜ ا٫ختٝاض أٟ اْ٘ خيتاض ايطبٝب ايصٟ ٜطٚم ي٘( املطٜض

يف سني خًت إٔ قٛاْني ايصش١ ايٓؿػ١ٝ املكاض١ْ ا٭خط٣  َٔ ايٓص ع٢ً ا٫يتعاّ       
باملتابع١ ؾكس خ٬ قإْٛ ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ايعطاقٞ ٚقإْٛ ايصش١ ايعا١َ ا٭ضزْٞ ٚقإْٛ 

٨ ا٭َِ املتشس٠ سبُا١ٜ املصابني بعًٌ ْؿػ١ٝ ضعا١ٜ املطٜض ايٓؿػٞ املصطٟ ٚنصيو َباز

                          

)1) Jérôme Vermeulen:Les responsabilités du psychologue. http: 

forum. stop. com. 255263. html, 28/12/2012. 
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َٔ أٟ ْص ٜٓعِ ا٫يتعاّ باملتابع١ ٖٚٛ أَط ْطاٙ قصٛضا تؿطٜعٝا ٜػتٛدب تسخٌ املؿطع 
 .يتٓعُٝ٘

 ادلطهب اخلبمش
 االنتزاو ببدلراقبت

ميتاظ ٖصا ا٫يتعاّ ببعض اشبصٛص١ٝ شيو اْ٘ ٫ ٜعٗط إ٫ إشا تطًب ايع٬ز إزخاٍ    
صش١ يٝهٕٛ عٓس٥ص َٔ أِٖ ا٫يتعاَات املًكا٠ ع٢ً عاتل َػاعسٟ ايطبٝب املطٜض إىل امل

شيو إٔ َٔ ا٫يتعاَات املًكا٠ ع٢ً عاتل ٖ٪٤٫ ا٫يتعاّ مبطاقب١ املطٜض ٚضصس سطنات٘ 
ذبٛبطًا َٔ اإلضطاض بٓؿػ٘ أٚ بػريٙ ٜٚكسض ايع٬ز ٚاملطاقب١ سػب َا ٜؿري ب٘ ايطبٝب 

  (1).املعاجل
ا٭َطاض ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ اخص ٜٛيٞ أ١ُٖٝ خاص١  إٕ تطٛض ايطب يف صباٍ

يًٛغا٥ٌ ايعصط١ٜ يف ٖصا اجملاٍ ؾبس٫ً َٔ سذع املطٜض يف ُسذط اْؿطاز١ٜ َٚطاقبت٘ َطاقب١ 
ؾسٜس٠ ٚزقٝك١ ٚععي٘ يف أَانٔ خاص١، تٛصٞ ايٛغا٥ٌ ايعصط١ٜ بايتدًٞ تسضجيًٝا عٔ ٖصٙ 

١ ايع٬د١ٝ يًجك١ اييت تعطٞ يًُطٜض،   ا٭غايٝب خصٛصًا يف ؾرت٠ ايٓكا١ٖ ٚتًح ع٢ً ا٭ُٖٝ
٫ٚ ٜٓهط إٔ ٖصا ايتػاَح ايصٟ تبسٜ٘ ايٛغا٥ٌ ايع٬د١ٝ اسبسٜج١ قس تكرتٕ ب٘ أٚ تطاؾك٘ 
بعض ا٭خطاض نًذ٤ٛ املطٜض إىل ا٫ْتشاض إ٫ إٔ ا٭خصا٥ٝني ٜعتربٕٚ إٔ املٓاؾع 

ايتٓاقص  بؿهٌ  املٓتعط٠ َٔ ايع٬ز ازبسٜس تبسٚ أععِ َٔ ٖصا اشبطط ايصٟ ٜػري عبٛ
 .(2)ٚاغع

يهٔ ٌٖ ٜعترب ٫يتعاّ اشباص مبطاقب١ املطٜض ايتعاًَا بٓتٝذ١ أّ بٛغ١ًٝ؟. 
إىل إْ٘ ايتعاّ بٓتٝذ١ ٜتُجٌ  (3)اختًـ ايؿك٘ بصسز إدابتِٗ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ ؾصٖب ايبعض

                          

د. ضحى محمد سعيد عبداهلل النعمان ود. ندى سالم حمدون مال عمو، المسؤولية ( 3)
بحث منشور في مجمة الرافدين لمحقوق الصادرة عن كمية  ،المدنية لمطبيب النفسي

 .32ص ،3131،حزيران 38،السنة12،العدد36المجمد  لموصل،الحقوق، جامعة ا
د. ضحى محمد سعيد عبداهلل النعمان ود. ندى سالم حمدون مال عمو، عقد العالج  (3)

  . 31النفسي، مصدر سابق، ص

د. ضحى محمد سعيد عبداهلل النعمان ود. ندى سالم حمدون مال موقف الفقو أشارتا لو: ( 1)
 =ة لممريض أم لمطبيب بحث منشور في وقائع مؤتمر التشريعاتعمو، العقد الطبي حماي
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خط َٔ ايؿك٘ إىل آحبطاغ١ املطٜض ٭ْ٘ ًَعّ بايعكس بطُإ غ١َ٬ املطٜض ٜٚصٖب داْب 
ٖصا ا٫يتعاّ بٛغ١ًٝ ٖٚصا ايطأٟ ٖٛ ايطادح بٓعطْا شيو إٔ اشبطأ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ  إٔ

َؿرتضًا ٫ٕ تصطف املطٜض ايٓؿػٞ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ غري َتٛقع، نُا إٕ ايكٍٛ بإ ا٫يتعاّ 
بايطقاب١ ٖٛ ايتعاّ بٓتٝذ١ غٝسؾع يف غبٌٝ ايتدًص َٔ املػ٪ٚي١ٝ إىل تؿسٜس ايطقاب١ ع٢ً 

غٝشطّ ا٭خري َٔ َعاٜا ايٛغا٥ٌ اسبسٜج١ يف ايع٬ز نُا إ ايكٍٛ خب٬ف  املطٜض ٚبايتايٞ
شيو ٜعين إ املػ٪ٚي١ٝ اييت تكع ع٢ً عاتل ايطبٝب ايصٟ ٜعٌُ يف َصش١ خاص١ اؾس َٔ 
تًو اييت ٜتشًُٗا َٔ ٜعٌُ يف َصش١ عا١َ سٝح إٔ اشبطأ يف اسباي١ ا٭خري٠ ٜهٕٛ ٚادب 

  (1).اإلثبات زا٥ُا ٚيٝؼ َؿرتضا
خبصٛص ا٫يتعاّ باملطاقب١ ٜكطض ايكطا٤ ايؿطْػٞ إٔ املطض٢ ايصٜٔ ميهٔ إٔ ٚ

قبٌ ايطبٝب املعاجل  اإلضطاض بأْؿػِٗ ٜهٕٛ هلِ اسبل،تسؾعِٗ اسباي١ ايعك١ًٝ أٚ ازبػ١ُٝ إىل 
يف ضقاب١ خاص١، ٚيصيو ٜهٕٛ ايطبٝب طبط٦ًا، َت٢ تطتب ع٢ً عسّ ضقابت٘ يًُطٜض إٔ أضط 

  (2).ٖصا ا٭خري بٓؿػ٘
ٚسٝح إٔ تٓؿٝص ايطبٝب ٫يتعاَ٘ باملطاقب١ ٜهٕٛ َٔ قبٌ تابعٝ٘ ؾٝجاض ايتػا٩ٍ  

 عٔ َس٣ َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب ايٓؿػٞ عٔ أخطا٤ ٖ٪٤٫؟.
ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ ظبس إٔ َػ٪ٚي١ٝ  ايطبٝب ايٓؿػٞ ٫ تكتصط ع٢ً 

اض اييت ا٭ضطاض اييت ٜػببٗا ٖٛ بٓؿػ٘ يًُطٜض ؾكط، ٚإمنا متتس نصيو يتؿٌُ ا٭ضط
ممٔ ٜٓتر عٔ أزا٥ِٗ ايؿين َٔ أخطا٤ ٜتػبب بٗا أسس تابعٝ٘ ضُٔ ايؿطٜل ايطيب املعاجل 

ٚيبٝإ َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب ايٓؿػٞ عٔ أعُاٍ تابعٝ٘ جيب ايتُٝٝع ، (3)تػبب أضطاضا يًُطض٢

                                                             

،  3118الصحية سبل تفعيميا وتطويرىا الذي أقيم في كمية الحقوق بجامعة الموصل، =
 .31ص

مصدر ، الد. ضحى محمد سعيد عبداهلل النعمان و د. ندى سالم حمدون مال عمو( 3)
 .31السابق، ص

كتور إبراىيم الدسوقي أبو الميل، المسؤولية المدنية ( موقف القضاء الفرنسي نقاًل عن د3)
 .386بين التقييد واإلطالق، دار النيضة العربية، القاىرة، بال سنة طبع، ص

(3) Actualisation du Code de déontologie des psychologuesde mars 

1996 à février 2012. 
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بني سايتني،  أٚهلُا َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب عٔ أؾعاٍ غريٙ غٛا٤ إشا نإ ايطبٝب مياضؽ َٗٓت٘ 
 عاّ أٚ خاص. ٚساي١ َا إشا نإ ٜعٌُ يف عٝازت٘ اشباص١.يف َصح 

ؾؿٞ اسباي١ ا٭ٚىل إشا نإ املصح عاّ ؾٗصا ٜعين اْ٘ ممًٛى يًسٚي١، َٚٔ ثِ ؾإ  
ايصٜٔ ٜعًُٕٛ بٗا ٜعتربٕٚ َٛظؿني عَُٛٝني ٜٚصعب ايكٍٛ بٛدٛز ع٬ق١ تعاقس١ٜ بني 

  (1).مجٗٛض املػتؿٝسٜٔ َٓٗا ٚا٭بطبا٤ ايعاًَني ؾٝٗا
ملؿطع ايعطاقٞ أخطع شٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ يف عًُِٗ ايطمسٞ نػريِٖ َٔ ؾا

املٛظؿني إىل ايكٛاْني ايعا١َ ٚاشباص١ اييت تٓعِ ايٛظٝؿ١ ٚيف ع٬قتِٗ باإلزاض٠ ٚيف ذبسٜس 
َػ٪ٚيٝتِٗ ٚهلصا ٜعس ا٭بطبا٤ ٚغريِٖ يف َطنع تابع يإلزاض٠ ٚتهٕٛ اإلزاض٠ َتبٛعًا ٖٚٞ بٗصٙ 

 نٌ خطأ ٜصسض عِٓٗ أثٓا٤ ٚظا٥ؿِٗ ًٜٚشل ضطضا باٯخطٜٔ.ايصؿ١ تهٕٛ َػ٪ٚي١ عٔ 
أَا إشا نإ املصح خاص ٚصسض اشبطأ َٔ َػاعسٟ ايطبٝب ؾُٝهٔ يًُططٚض 
ايطدٛع ع٢ً املصح أٜطا يهْٛ٘ َتبٛعًا عٔ أعُاٍ ٖ٪٤٫ ٖٚٛ ا٭نجط ٠٤٬َ َاي١ٝ َٔ 

  (2).ايطبٝب
أّ خاصا ٫ ٜهٕٛ  ٚصبٌُ ايكٍٛ ؾإ ايطبٝب ايعاٌَ يف َصح عاَا نإ املصح

َػ٪٫ًٚ عٔ خطأ َػاعسٜ٘ باملطاقب١ بٌ ٜهٕٛ املصح ْؿػ٘ َػ٪٫ًٚ عٔ ٖصا اشبطأ مبٛدب 
 .٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ أخطا٤ تابعٝ٘أسهاّ َػ

أَا يف اسباي١ ايجا١ْٝ ٚاييت ٜعٌُ ؾٝٗا ايطبٝب يف عٝازت٘ اشباص١ ؾاْ٘ ٜهٕٛ 
س١ٜ عٔ ؾعٌ ايػري، ؾإشا نإ ايعكاملػ٪ٚي١ٝ َػ٪٫ًٚ عٔ ؾعٌ َػاعسٜ٘ مبٛدب أسهاّ 

إ٫  (3)ًاؾعً٘ ايطاض أٚ خطأٙ ايؿدصٞ ايصٟ اسبل بايػري ضطض عٔا٭صٌ يف َػا٤ي١ املط٤ 
إٔ ايٛضع تػري بتطٛض اجملتُع ؾًِ ٜعس ايؿدص َػ٪٫ًٚ عُا حيسث٘ ؾدصًٝا َٔ أضطاض 

                          

 .362عمي الزبيدي، مصدر سابق، ص  د. عبداهلل محمد( (3
( من 339تبوع عن أعمال تابعو في المادة )قد عالج المشرع العراقي مسؤولية الم( ل3)

( من القانون المدني األردني 388تقابميا الفقرة ب من المادة)القانون المدني العراقي 
( من القانون المدني 3181/1( من القانون المدني المصري والمادة )321المادة )و 

 الفرنسي.
خ عمر، مسؤولية المتبوع ) دراسة مقارنة(،  مطابع سجل العرب، القاىرة، ( محمد الشي1)

 .113، ص 3921
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ممٔ يًػري بأخطا٥٘ أٚ بأؾعاي٘ ايطاض٠ ؾكط بٌ أصبح َػ٪٫ًٚ أٜطًا عٔ أخطا٤ غريٙ 
  (1).ٜػتعني بِٗ يف تٓؿٝص ايتعاَ٘ ن٬ً أٚ دع٤ًا اغتذاب١ يسٚاعٞ ايٓؿاط املؿرتى

إٕ ؾعٌ ايػري قس ٜٓؿٞ َػ٪ٚي١ٝ املسٜٔ إشا تٛؾطت ؾٝ٘ صؿات ايػبب ا٭دٓيب  
ع٢ً إ ٖٓاى بطا٥ؿ١ َٔ ا٭ؾداص ٫ ٜػتطٝع املسٜٔ إٔ حيتر بؿعًِٗ يسض٤ َػ٪ٚيٝت٘ ِٖٚ 

تٓؿٝص ايتعاَ٘ أٚ حيًِٗ ضبً٘ ؾٝ٘، ٖٚصٙ ٖٞ املػ٪ٚي١ٝ ا٭ؾداص ايصٜٔ ٜػتعني بِٗ ي
ايعكس١ٜ عٔ ؾعٌ ايػري ٚاييت ٜكصس بٗا َػ٪ٚي١ٝ املسٜٔ يف ايتعاّ عكسٟ عٔ أؾعاٍ أؾداص 
آخطٜٔ غريٙ ممٔ ٜكَٕٛٛ َكاَ٘ يف تٓؿٝص ٖصا ا٫يتعاّ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ ْؿػ٘ خايًٝا َٔ 

ؿدص١ٝ بإٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٛ ْؿػ٘ قس اضتهب أٟ غبب ميهٔ إ ٜ٪زٟ إىل قٝاّ َػ٪ٚيٝت٘ اي
مبع٢ٓ إٔ  ٫ًٚ َػ٪ٚي١ٝ عكس١ٜ عٔ ؾعٌ ؾدصٞ،خطأ ميهٔ إ ٜٓػب إيٝ٘ ٚإ٫ أصبح َػ٪

ىل املتططض ٜػتطٝع ايطدٛع ع٢ً املسٜٔ بإثبات٘ اشبطأ يف داْب ايػري ؾكط ٫ٚ ساد١ إ
ْ٘ مل خيط٧ ٫ٕ هلصا ٫ ٜؿٝس ٖصا ا٭خري ؾ٦ًٝا إٔ ٜجبت ا إثبات اشبطأ يف داْب املسٜٔ،

  (2).املػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ عٔ ؾعٌ ايػري ٫ تتطًب غ٣ٛ اشبطأ يف ؾعٌ ايػري ؾكط
٬ٜٚسغ إٔ ٖصٙ املػأي١ عٓسَا عطضت ع٢ً ايكطا٤ ايؿطْػٞ،  مل ٜكبٌ َا ازعاٙ  

أسس ا٭بطبا٤ يٓؿٞ ٚصـ اشبطأ عٔ غًٛن٘، َٔ أْ٘ إمنا تطى املطٜض ذبت ضعا١ٜ ؾدص 
  (3).ٕ ٖصا ا٭خري نإ صبطز َػاعس بطبٝب غري َتدصصآخط،  سٝح ثبت يًُشه١ُ أ

 اعترب ؾٝ٘ َػتؿؿ٢ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ َػ٪ٚي١ (4)ٚيف قطاض آخط يًكطا٤ ايؿطْػٞ
دب َطاقبت٘ بايؿهٌ اي٬ظّ،  اسٝح أْٗا مل تكِ بٛ عٔ ايططض ايصٟ أصاب اسس ْع٥٫ٗا،

سا٤ َطٜض آخط بػبب عسّ ٚدٛز أٟ ممطض يف ايطابل سٝح تٛدس غطؾ١ املطٜض، ٚإٔ ْ

                          

( عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائو المينية، رسالة 3)
 .133ص ،3926جامعة بغداد، ،ماجستير مقدمة إلى كمية القانون والسياسة

تزام، الكتاب األول في نظرية العقد، مطبعة نوري، ( حممي بيجت بدوي، أصول االل3)
 .111، ص 3911القاىرة، 

(3) Civ.,29oct,1963,somme.56,G.P.1964,1,124                                    

                   .318بق، ص نقاًل عن : محسن عبد الحميد البيو، مصدر سا
عمي عصام  : د.أشار اليو 38/6/3111تأريخ صادر ب( قرار محكمة النقض الفرنسية ال1)

 .91 ص ،3116غصن، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 
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َتٛادس َع٘ ٖٛ ايصٟ أثاض ا٫ْتباٙ إىل إٔ املطٜض أضطّ ايٓاض يف غطٜطٙ بكصس ا٫ْتشاض. 
 .ؿؿ٢ عٔ اإلُٖاٍ يف َطاقب١ املطٜضؾكطت مبػ٪ٚي١ٝ املػت

يف قطاض آخط مبػ٪ٚي١ٝ َػتؿؿ٢ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ عٔ ٚقٛع املطٜض  (1)ٞنُا قط
 ٘ َٔ ع٢ً ايػطٜط، ؾاملطٜض مل ٜهٔ يف ساي١عٔ غطٜطٙ غري املعٚز حبادع أَإ عٓس ْعٚي

َا ًٜكٞ ع٢ً عاتل املػتؿؿ٢ َٛدب ايػٗط ع٢ً  تػُح ي٘ بايػٗط ع٢ً محا١ٜ ْؿػ٘،
  .غ٬َت٘

أَا َٔ ْاس١ٝ َػ٪ٚي١ٝ َػتؿؿ٢ ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ عٔ ايططض ايصٟ ٜػبب٘ 
ٔ قبٌ املصح املطٜض ايٓؿػٞ يًػري يف ساي١ ٖطٚب٘ أٚ ايػُاح ي٘ باشبطٚز يؿرت٠ َٔ ايعَٔ َ

ٚبعس تكطٜط َٔ ايطبٝب ايٓؿػٞ املعاجل ٜؿطم ايؿك٘ يف ٖصا ايصسز بني ؾطضني : أٚهلا إٔ 
شٕ ٚبني إٔ ٜهٕٛ ٖصا املطٜض قس إٜهٕٛ املطٜض قس غازض املصح َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ زٕٚ 

غازض املصح بعًِ اإلزاض٠ ٚبإشٕ َٓٗا إش قس ٜ٪شٕ يبعض املطض٢ مبػازض٠ املصح ؾرت٠ 
ؾؿٞ اسباي١  بٌٝ ايتذطب١ ٚا٫ختباض عٓسَا ٜصًٕٛ ملطس١ً َع١ٓٝ َٔ ايؿؿا٤.َع١ٓٝ ع٢ً غ

ا٭ٚىل ٜصٖب ٖصا ايؿك٘ إىل إٔ َػ٪ٚي١ٝ املػتؿؿ٢ أٚ املصش١ تجبت عٔ ايططض ايصٟ ًٜشك٘ 
ٖصا املطٜض اهلاضب بايػري ؾٗطٚب٘ زيٌٝ قابطع ع٢ً إُٖاٍ أٚ تكصري يف ايطقاب١. أَا يف اسباي١ 

خ املطٜض خ٬ٍ ؾرت٠ ٚدٛزٙ خاضز املصح  ضطضا بايػري ؾإ إزاض٠ ايجا١ْٝ ؾإشا َا اسس
املصش١ ٫ تػأٍ عٔ ٖصا ايططض ٫ٚ ميهٔ يًُططٚض إٔ ٜطدع عًٝٗا بسع٣ٛ املػ٪ٚي١ٝ شيو 

 ( 2).إٔ ايعازات ايطب١ٝ يف َٝسإ ايع٬ز ايٓؿػٞ تبٝح هلا ٖصا ايتصطف

( 47ؾكس ْصت املاز٠ )١ أَا عٔ َٛقـ ايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ َٔ ا٫يتعاّ باملطاقب
  (3)َٔ قإْٛ ايصش١ ايعا١َ ايؿطْػٞ ع٢ً ايتعاّ املطاقب١ يطُإ اغتُطاض١ٜ ع٬ز املطٜض

َٔ  يٓؿػ١ٝ ايعطاقٞ ٚاملصطٟ ٚا٭ضزْٞٚؾُٝا عسا ٖصا ايٓص ؾكس خًت قٛاْني ايصش١ ا

                          

عمي عصام  أشار اليو: د. 9/33/3999( قرار محكمة النقض الفرنسي الصادر بتأريخ (3
 .96غصن، الخطأ الطبي، المصدر السابق، ص 

والعقمية عمى المسؤولية الجزائية، بحث  حمد عدنان محمود، تأثير األمراض النفسية( م(3
 .11،  ص3119مقدم الى المعيد القضائي وزارة العدل، بغداد، 

(3) Les cliniquespsychiatriques ne tenuse a l egard des maladies qui 

leursontconfiesque dune obligation de moyens a assurer la 

surveillance et a leurdonner des soins d après la prescription des 

medecins. (Civ.1ere 29 juin 1982) (Bull. Civ.1.N5.245).  
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عًٌ ْصٛص تٓعِ ٖصا ا٫يتعاّ نُا مل تٓص عًٝ٘ َباز٨ ا٭َِ املتشس٠ سبُا١ٜ املصابني ب
 ْؿػ١ٝ ٖٚٛ أَط ْطاٙ قصٛضا تؿطٜعٝا ٜػتٛدب تسخٌ املؿطع يتٓعُٝ٘. 

 تـاخلبمت
بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايبشح يف ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾ١٦ عٔ ايتعاّ ايطبٝب بايع٬ز 

 زضاغ١ َكاض١ْ ْٛضز يف أزْاٙ أِٖ َا تٛصًٓا ي٘ َٔ ْتا٥ر ٚتٛصٝات  –ايٓؿػٞ
 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر

عّ بايػط١ٜ خ٬ٍ ؾرت٠ ايع٬ز َٚا بعسٖا سٝح ًٜتعّ ايطبٝب إٕ ايطبٝب ايٓؿػٞ ًٜت .1
ايٓؿػٞ باحملاؾع١ ع٢ً غط املطٜض ؾ٬ جيٛظ ي٘ اإلؾطا٤ مبعًَٛات عٔ َطضاٙ ؾإشا مت 
إؾؿا٤ غط املطٜض ؾإ ايطبٝب ايٓؿػٞ ٜهٕٛ َػ٪٫ًٚ قبٌ املطٜض ايصٟ ٜػتطٝع إٔ 

ٚبايتايٞ ٜػتطٝع ايطبٝب  ٜطدع عًٝ٘ بايتعٜٛض، إ٫ إٔ سادع ايػط١ٜ ميهٔ إٔ ٜهػط
 املعاجل إٔ ٜتدًص َٔ املػ٪ٚي١ٝ يف اسبا٫ت اٯت١ٝ : 

  أٚ شٚٚٙ ؾكس ٜطًب املطٜض إٔ ٜهتبإشا بطًب صاسب اسبل شيو ٖٚٛ املطٜض 
 . إىل بطبٝب آخط أٚ إىل  ٚد١ٗ عًُ٘ ايطبٝب تكطٜطًا عٔ سايت٘

  ْؿػ٘ أَاّ يف نؿـ ايػط يًسؾاع عٔنؿـ ايػط يًسؾاع عٔ ايٓؿؼ: يًطبٝب اسبل 
 ه١ُ عٓسَا ٜهٕٛ َتًُٗا باشبطأ يف ايع٬ز أٚ بايتعسٟ ع٢ً ا٭خ٬م ؾايطبٝب ٫احمل

   ًٜتعّ بهتُإ ايػط يف ٖصٙ اسباي١ ٜٚهٕٛ َٔ سك٘ يف غبٌٝ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ إٔ 
 عٔ ايعٓاصط اييت َٔ ؾاْٗا ترب٥ت٘. ـٜهؿ

 ٗٝغري ايعساي١ تتُجٌ  ُا سػَٔٚٔ ا٫غتجٓا٤ات ع٢ً ا٫يتعاّ بايػط١ٜ سايتني ٜكتط
ا٭ٚىل بايتعاّ ايطبٝب بأزا٤ ايؿٗاز٠ أَاّ ايكطا٤ ٚتتُجٌ ايجا١ْٝ بايتبًٝؼ عٔ   اسباي١

  .ازبطا٥ِ

نُا ًٜتعّ ايطبٝب بطعا١ٜ املطٜض ٚتعٜٚسٙ بايعٓا١ٜ ايصش١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٖٚصا ا٭َط ي٘  .2
اّ داْبإ، َعٟٓٛ َٚازٟ، أَا ازباْب املعٟٓٛ ؾٝتُجٌ حبل املطٜض يف ا٫سرت

َٚعاًَت٘ نؿطز َع سؿغ نطاَت٘ ٚتٛؾري ب١٦ٝ ع٬د١ٝ غ١ًُٝ ٚأ١َٓٝ ٚضبٝط صشٞ 
ٚإْػاْٞ ٚغصا٤ ناف َٚٓاغب سباد١ املطٜض ٚإ ٫ ٜتِ سذعٙ أٚ تكٝٝس سطٜت٘ َا 
أَهٔ ٚسػب سايت٘، نُا ٫ جيٛظ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ٜهٕٛ املطٜض ايٓؿػٞ 

عًل بازباْب املازٟ َٔ ا٫يتعاّ بتكسِٜ ضب٬ً ملؿاضٜع ايتذاضب ايطب١ٝ. أَا ؾُٝا ٜت
نٌ َا  –ٚيف ايٛقت املٓاغب  –ايطعا١ٜ ايصش١ٝ ايٓؿػ١ٝ ؾٝتُجٌ با٫يتعاّ بتكسِٜ 
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حيتاد٘ املطٜض ايٓؿػٞ َٔ ع٬ز بطيب ْٚؿػٞ َٔ قبٌ أبطبا٤ َ٪ًٖني أنؿا٤ ؾط٬ً 
عٔ اغتدساّ نازض َ٪ٌٖ َٚسضب شٚ َٗاض٠ تتعًل بايعٓا١ٜ ايٓؿػ١ٝ َٔ ممطضني ٚ 

 خصا٥ٝني ادتُاعٝني يف ا٭سٛاٍ اييت تتطًب شيو  .أ
ًٜٚتعّ ايطبٝب ايٓؿػٞ أٜطا ٚقبٌ بس٤ ايع٬ز ايٓؿػٞ بتكسِٜ املعًَٛات اي٬ظ١َ  .3

املتُج١ً بؿطح َٓاغب عٔ ايػطض ٚايططٜك١ ٚاملس٠ احملت١ًُ ٚايؿا٥س٠ املتٛخا٠ َٔ 
َٔ إع٬ّ املطٜض  ايع٬ز املكرتح َع بٝإ ايبسا٥ٌ املُه١ٓ ٚبعس بس٤ ايع٬ز ٫ بس

حبايت٘ َٚس٣ تكسَٗا أٚ تطزٜٗا َع تبصريٙ بآثاض اغتدساّ ايسٚا٤ ٚاستُاي١ٝ إسساث٘ 
يإلزَإ ٚا٭مل احملتٌُ أٚ ا٭عطاض ازباْب١ٝ ٚاشبطٛض٠ َٔ ايع٬ز ٚإ٫ تٓٗض 

 َػ٪ٚيٝت٘ َت٢ ثبت تكصريٙ بٗصٙ ايٛادبات .
ايٓؿػٞ يًتأنس َٔ َس٣ ظباح  ًٜتعّ ايطبٝب بعس قٝاَ٘ بايع٬ز مبتابع١ ساي١ املطٜض .4

املعازب١ ايطب١ٝ، ٚارباش َا ٜطاٙ َٓاغبًا ملٛاد١ٗ اسباي١، ٫ٚ ٜكتصط ا٭َط عٓس ٖصا 
تباعٗا ااسبس، بٌ ٜتعني عًٝ٘ أٜطا إٔ ٜعطٞ املطٜض ناؾ١ ايبٝاْات ٚايٓصا٥ح ايٛادب 
ٔ سس٠ يتؿازٟ ايٓتا٥ر ايػ١٦ٝ، ٚخاص١ َا نإ َٓٗا َتٛقعا، أٚ ع٢ً ا٭قٌ ايتدؿٝـ َ

 ٖصٙ ايٓتا٥ر.
ًٜٚتعّ ايطبٝب أخريا مبطاقب١ املطٜض ٖٚصا ا٫يتعاّ ٫ ٜٓٗض إ٫ إشا تطًب ايع٬ز  .5

إزخاٍ املطٜض إىل املصش١ يٝهٕٛ عٓس٥ص َٔ أِٖ ا٫يتعاَات املًكا٠ ع٢ً عاتل 
َػاعسٟ ايطبٝب سٝح ٜكع عًِٝٗ ا٫يتعاّ مبطاقب١ املطٜض ٚضصس سطنات٘ ذبٛبطًا َٔ 

 ٚ بػريٙ ٜٚكسض ايع٬ز ٚاملطاقب١ سػب َا ٜؿري ب٘ ايطبٝب املعاجل .ا٭ضطاض بٓؿػ٘ أ
 ثاًْٝا: املكرتسات

. َٔ د١ٗ ٚقا١ٝ٥ ْكرتح إ ٜهٕٛ يس٣ ا٭بطبا٤ عَُٛا إملاّ بازبٛاْب ايكا١ْْٝٛ اييت 1 
َٔ خ٬هلا ع٢ً  ٕ ٜطًعٕٛذبهِ عًُِٗ ٚشيو َٔ خ٬ٍ إدطا٤ زٚضات َتٛاص١ً ٜهْٛٛ

ستني ايطب١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ًَعا يتؿازٟ ايٛقٛع يف أٟ خطأ قس ازبسٜس املططٚح ع٢ً ايػا
ٜكٛزِٖ يًُػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ٚا٫ٖتُاّ باسبٛاض املتٛاصٌ بني ا٭بطبا٤ ٚضداٍ ايكإْٛ 
ٚايكطا٠ سٍٛ املؿانٌ اييت ٜتًكاٖا ايطبٝب يف َٗٓت٘  ٚضمبا ٜهٕٛ َٔ ا٭ؾطٌ 

طًب١ ع٢ً إملاّ تسضٜؼ َاز٠ ا٭خطا٤ ايطب١ٝ يف نًٝات ايطب حبٝح ٜهٕٛ اي
باملػ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ عَُٛا َٚٓٗا ٚادبات ايطبٝب ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ يػطض تؿازٟ 

 ا٭خطا٤ ايطب١ٝ ٚبكصس سجِٗ ع٢ً ا٫ْتباٙ.
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. إٔ ٜٓص املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ع٢ً ايتعاّ ايطبٝب بػط١ٜ 2
عًَٛات املتعًك١ مبًؿ٘ املعًَٛات املتعًك١ باملطٜض ايٓؿػٞ ٚع٢ً ٚدٛب محا١ٜ امل

ايطيب ٚإ ٜٓص ع٢ً ا٭سٛاٍ اييت ٜهٕٛ َٔ سل ايطبٝب ؾٝٗا اإلؾؿا٤ ٚشيو َت٢ َا 
 اقتطت املصًش١ ايعا١َ شيو أٚ اقتط٢ سل ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ أَاّ ايكطا٤ ؾكط.

.  إٔ ٜطع املؿطع يف قإْٛ ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ؾص٬ خاصا حبكٛم املطٜض ايٓؿػٞ 3
ٚإ ٜطُٓ٘ نٌ َا ٜهؿٌ تٛؾري ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يًُطٜض َٔ  زاخٌ املصش١ ايٓؿػ١ٝ

سٝح ايب١٦ٝ ايع٬د١ٝ ايٓعٝؿ١ ٚبإٔ ٜهٕٛ ايع٬ز املكسّ ي٘ بطبكًا يًُعاٜري ايطب١ٝ 
املطع١ٝ ٚاملعرتف بٗا يف ا٭ٚغاط ايع١ًُٝ ٚإ ٜٓص ع٢ً سل املطٜض يف َكاب١ً 

شٜٚ٘ َت٢ اْتٗت  بطًب اشبطٚز َٔ املصش١ زٕٚ َصاسب١ أسس َٔ ظا٥طٜ٘ ٚسك٘ يف
ؾرت٠ زخٛي٘ إيعاَٝا بعس اسبصٍٛ ع٢ً خط٘ يطعاٜت٘ ْؿػٝا بعس اشبطٚز ٚع٢ً ٚدٛب 

 محاٜت٘ َٔ ا٫غتػ٬ٍ َٚٔ اإلٜصا٤ ازبػسٟ ٚايٓؿػٞ ٚاملعا١ًَ امل١ٓٝٗ.
ايٓص يف قإْٛ ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ع٢ً دبطِٜ إخطاع املطٜض ايٓؿػٞ يًتذاضب ايطب١ٝ  .4 

 ٚأٜا نإ ايػطض .
ٜٓعِ املؿطع يف قإْٛ ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ايتعاّ ايطبٝب بايتبصري ٚإ ٜٓص ع٢ً عسّ إ  . 5

دٛاظ إعطا٤ أٟ ع٬ز ملطٜض زٕٚ َٛاؾكت٘ اسبط٠ املػتٓري٠ اييت ٜتِ اسبصٍٛ عًٝٗا 
ايػطض َٔ ايع٬ز املكرتح،  ٚبططٜكت٘،   حبط١ٜ ٚ بسٕٚ إنطاٙ ٚإ ٜتطُٔ ايتبصري،

َٓ٘ ٚأغايٝب ايع٬ز ايبس١ًٜ ٚ أخطاض ايع٬ز املكرتح َٚست٘ احملت١ًُ ٚايؿٛا٥س املتٛقع١ 
 ٚآثاضٙ ازباْب١ٝ.

. إٔ ٜٓص املؿطع ع٢ً ايتعاّ املصش١ ايٓؿػ١ٝ مبطاقب١ املطٜض ايٓؿػٞ مبا ٜطتب 6
ضطاض املطٜض إَػ٪ٚيٝتٗا يف ساي١ إخ٬هلا بٗصا ا٫يتعاّ بايؿهٌ ايصٟ ٜرتتب عًٝ٘ 

 .َٔ املٛدٛزٜٔ زاخٌ املصش١ بػريٙبٓؿػ٘ أٚ 
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 بدرـادلص
 أ٫ًٚ: ايهتب ايكا١ْْٝٛ

إبطاِٖٝ ايسغٛقٞ أبٛ ايًٌٝ، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ بني ايتكٝٝس ٚاإلبط٬م، زاض ايٓٗط١  ز. .1
 ايعطب١ٝ، ب٬ غ١ٓ بطبع .

أغا١َ ايػٝس عبس ايػُٝع، ْكٌ ٚظضاع١ ا٭عطا٤ ايبؿط١ٜ، زاض ازباَع١ ازبسٜس٠  ز. .2
 .2006ض١ٜ، اإلغهٓس ،يًٓؿط

أمحس ؾطف ايسٜٔ، َؿه٬ت املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ يف املػتؿؿٝات ايعا١َ، شات  ز. .3
 .1986ايػ٬غٌ يًطباع١ ٚايٓؿط، ايهٜٛت،

،  (زضاغ١ َكاض١ْ) أغا١َ قاٜس، املػ٪ٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ يًطبٝب عٔ إؾؿا٤ غط امل١ٓٗ ز. .4
 .1987ايكاٖط٠،   ،ٗط١ ايعطب١ٝزاض ايٓ

٫يتعاّ ، ايهتاب ا٭ٍٚ يف ْعط١ٜ ايعكس، َطبع١ ْٛضٟ سًُٞ بٗذت بسٟٚ، أصٍٛ ا ز. .5
 .1943بايكاٖط٠ ، 

 .1970بػساز،  -ضادٞ عباؽ ايتهطٜيت، ايػًٛى املٗين يٮبطبا٤،  َطبع١ ايعاْٞ ز. .6
أسهاّ عكس ايع٬ز بني ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚايكإْٛ  غ١َ٬ عبس ايؿتاح سبٝب١, ز. .7

 .١2009،  َصط, ايٛضعٞ, زاض ازباَع١ ازبسٜس٠ يًٓـ, اإلغهٓسضٜ
عباؽ عًٞ ضبُس اسبػٝين، َػ٪ٚي١ٝ ايصٝسيٞ املس١ْٝ عٔ أخطا٥٘ امل١ٝٓٗ،  ز. .8

 .   1999زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ 
عبس اجملٝس اسبهِٝ ٚعبس ايباقٞ ٚضبُس بط٘ ايبؿري، ايٛدٝع يف ْعط١ٜ ا٫يتعاّ يف  ز. .9

صازض ا٫يتعاّ، زاض ايهتب يًطباع١ ٚايٓؿط ايكإْٛ املسْٞ ايعطاقٞ، ازبع٤ ا٭ٍٚ، َ
 . 1980جباَع١ املٛصٌ، 

عع ايسٜٔ ايسْاصٛضٟ ٚايسنتٛض عبس اسبُٝس ايؿٛاضبٞ، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ يف ض٤ٛ  ز. .10
 .2000، ايكاٖط٠ اسبسٜج١ يًطباع١، 7ايؿك٘ ٚايكطا٤، ط

 .2004ب٬ ْاؾط،  ،، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ يًطبٝببط٬ٍ عذاز ز. .11
 . 2006يبٓإ، ، غصٔ،  اشبطأ ايطيب،  َٓؿٛضات ظٜٔ اسبكٛق١ٝعًٞ عصاّ ز. .12
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،  1طعٝػ٢ ا٭محس، املػ٪ٚي١ٝ ايتأزٜب١ٝ يٮبطبا٤ يف ايكإْٛ املكاضٕ، عًٞ ز. .13
 .2011، َٓؿٛضات اسبًيب اسبكٛق١ٝ

، 1املػ٪ٚي١ٝ ٚاملس١ْٝ ٚازبٓا١ٝ٥ يف ا٭خطا٤ ايطب١ٝ، ط املعاٜط١، عُط َٓصٛض ز. .14
 .2004داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ ،ايطٜاض، َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ،

ا٫ظبًٛ املصط١ٜ،  قتٝب١ غـامل ازبًيب، ايطب ايٓؿػـٞ ٚايكطا٤، ط أٚىل، َهتب١ ز. .15
 .1994ايكاٖط٠، 

ضبػٔ عبس اسبُٝس ايبٝ٘، ْعط٠ سسٜج١ اىل خطأ ايطبٝب املٛدب يًُػ٦ٛي١ٝ  ز. .16
 .1993املس١ْٝ ،َهتب١ ازب٤٬ ازبسٜس٠، املٓصٛض٠،

، َٓؿٛضات 1, طاملطؾس إىل ؾشص املطٜض ايٓؿػاْٞ ضبُس امحس ؾطٌ اشباْٞ,.ز .17
 .2006اسبًيب ,

، كاض١ْ، َطابع غذٌ ايعطب، ايكاٖط٠زضاغ١ َ ُس ايؿٝذ عُط، َػ٪ٚي١ٝ املتبٛع،ضب ز. .18
1970. 

  2011 ،، اإلغهٓسض١ٜزاض ازباَع١ ازبسٜس٠ ضبُس سػني َٓصٛض، املػ٦ٛي١ٝ ايطب١ٝ، ز. .19
املػ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ َػ٪ٚي١ٝ املػتؿؿٝات ٚا٭بطبا٤  ني،ضبُس ٜٛغـ ٜاغ ز. .20

 .2003َٓؿٛضات اسبًيب اسبكٛق١ٝ،  ادتٗازا، –ؾكٗا  –ُطضني قاْْٛا  ٚامل
 .2012عُإ، ، زاض ايجكاؾ١، 1طَٓصض ايؿطٌ، املػ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ،  ز. .21
َٓٗاز تسضٜب يف ا٫تصاٍ ايؿدصٞ ٚاإلساي١ ٚاملتابع١ ٚؾعايٝات طبتاض٠ يف َٓع  .22

 .2006ايعطام،  ،ِ يف اْتؿاض ايعس٣ٚ، ٚظاض٠ ايصش١ٚايتشه
، زاض 1َٓري ضٜاض سٓا، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًُػ٦ٛي١ٝ ايطب١ٝ يف ايتؿطٜعات املس١ْٝ،ط .23

 .2011ايؿهط ازباَعٞ،
بسٕٚ ْاؾط ،   ١ٝ يًطبٝب يف ازبطاس١ ايتذ١ًُٝٝ،ٚؾا٤ ؾٝعاٟٚ، املػ٪ٚي١ٝ املسْ .24

2008. 
زاض ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َصط،   زٕٚ  يتُٗٝس١ٜ،سٜٔ ضبُس عًٞ، ايعكٛز اْٜٛؼ ص٬ح اي .25

 غ١ٓ بطبع.
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ًٝا: ايطغا٥ٌ  ثاْ
عبس ايطمحٔ عبس ايطظام ايطشإ، َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب املس١ْٝ عٔ أخطا٥٘ امل١ٝٓٗ ضغاي١  .1

 .411، ص 1976َادػتري َكس١َ إىل ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايػٝاغ١ جباَع١ بػساز 
ضغاي١ َادػتري  زضاغ١ َكاض١ْ،، ٝبعػاف، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ يًطب ٚا٥ٌ تٝػري ضبُس .2

 .2008َكس١َ اىل  ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، ؾًػطني، 
 ايكا١ْْٝٛ ثايجًا: ايبشٛخ

ز. ظ١ٜٓ غامن،  تبصري املطٜض يف ايعكس ايطيب، حبح َٓؿٛض  أنطّ ضبُٛز سػني، ز. .1
،  30، ايعسز8صبًسصازض٠ عٔ ن١ًٝ اسبكٛم، داَع١ املٛصٌ، يف صب١ً ايطاؾسٜٔ يًشكٛم 

 .2006،  11يػ١ٓا
غطاض املطض٢ "ا٭صٌ ايؿٗابٞ إبطاِٖٝ ايؿطقاٟٚ، ايتعاّ ايطبٝب حبؿغ أ ز. .2

، ايعسز داَع١ ايهٜٛت صازض٠ عٔ حبح َٓؿٛض يف صب١ً اسبكٛم ٚايؿطٜع١ ٚا٫غتجٓا٤"،
 .1997ايجايح، ايػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚايج٬ثٕٛ, 

ٛ، ايعكس ايطيب ضش٢ ضبُس غعٝس عبساهلل ايٓعُإ، ز. ْس٣ غامل محسٕٚ ٬َ عً ز. .3
محا١ٜ يًُطٜض أّ يًطبٝب حبح َٓؿٛض يف ٚقا٥ع َ٪متط ايتؿطٜعات ايصش١ٝ غبٌ 

 .2008تؿعًٝٗا ٚتطٜٛطٖا ايصٟ أقاَت٘ ن١ًٝ اسبكٛم جباَع١ املٛصٌ، 
املػ٪ٚي١ٝ  ز. ْس٣ غامل محسٕٚ ٬َ عًٛ،ٚ ضش٢ ضبُس غعٝس عبساهلل ايٓعُإ ز. .4

َٓؿٛض يف صب١ً ايطاؾسٜٔ يًشكٛم  ححب ،(زضاغ١ َكاض١ْ) املس١ْٝ يًطبٝب ايٓؿػٞ
سعٜطإ  ،18ايػ١ٓ ،57ايعسز ،16اجملًس  ،ض٠ عٔ ن١ًٝ اسبكٛم، داَع١ املٛصٌايصاز
 .27ص ،2013

صازض٠  عبس ايػ٬ّ ايرتَاْٝين، ايػط ايطيب، حبح َٓؿٛض يف صب١ً اسبكٛم ٚايؿطٜع١ ز. .5
 .1997، ايعسز ايجاْٞ, ايػ١ٓ اشباَػ١, 4, طداَع١ ايهٜٛت عٔ

عًٞ ايعبٝسٟ، َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب املعاجل ايعكس١ٜ عٔ أخطا٤ َعاْٚٝ٘ يف  بساهلل ضبُسع ز. .6
، 3ايعسز ،داَع١ ايهٜٛت صازض٠ عٔاي صب١ً اسبكٛم ايكطاع اشباص، حبح َٓؿٛض يف

 .2005، ايػ١ٓ ايتاغع١ ٚايعؿطٕٚ
ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ع٢ً املػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥،   ُس عسْإ ضبُٛز، تأثريضب ز. .7

 . 2009 ،ح َكسّ إىل املعٗس ايكطا٥ٞ ٚظاض٠ ايعسٍ، ايعطامحب
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، ٚظاض٠ حبح َكسّ املسضغ١ ايعًٝا يًكطا٤ ٢ٖٓ غعاز، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ يًطبٝب، .8
 .2006-2003ازبعا٥ط،  ايعسٍ،
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 .2002يػ١ٓ  54طقِ املقإْٛ ايصش١ ايعا١َ ا٫ضزْٞ  .9
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 .املعسٍ 1952يػ١ٓ  30طقِ املقإْٛ ايبٝٓات ا٫ضزْٞ  .13
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