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                              صادلستخل
ٜعترب سل ا٫ْطإ يف ايصش١ َٔ اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ ٚاؾٖٛس١ٜ يف اطاز سكٛم  

ا٫ْطإ فٗٛ ضسٚزٟ ٫ضتُساز سٝا٠ ا٫ْطإ ٚتٓاٚيت ايػسع١ ايدٚي١ٝ ؿكٛم ا٫ْطإ ٖرا 
ع١ ٖرا يرا تبشح ٖرٙ ايٛزق١ يف طبٝ ٚعكًٝا. اؿل ٜستبط ٖرا اؿل بط١َ٬ اإلْطإ دطدٜا

ٜتطُٔ عدد َٔ اؿسٜات  اؿل َع ايرتنٝص ع٢ً طبٝع١ ٖرا اؿل ذٚ ايطبٝع١ املصدٚد١ فٗٛ
ٚاؿكٛم اـاص١ ٜتُتع بٗا ايفسد ٚاجملتُع ٖٚٛ سل طبٝعٞ لد َصدزٙ يف ايٓعس٠ 
ا٫خ٬ق١ٝ يًطبٝع١ ايبػس١ٜ. ٚىًص ايبشح إىل إٔ اؿل يف ايصش١ َستبط مبفّٗٛ ايصش١ 

  فاٍ بتػري دٜٓاَٝهٞ َطتُس.ايعا١َ ٖٚرا ا٭خري
ايهًُات املفتاس١ٝ: اؿل يف ايصش١، سكٛم ا٫ْطإ ا٫ضاض١ٝ ، سل طبٝعٞ، ايٓعس٠ 

 ا٫خ٬ق١ٝ، طبٝع١ اؿل يف ايصش١.
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Abstract 

The right to health is one of the fundamental human 

rights as it is essential for the continuity of human life . The 

human right to health includes protecting citizen physical 

and mental health. This paper  examines the nature of this 

right focusing on the ethical aspect of the right.  It concludes 

that the right to health is associated with the concept of 

public health and the latter is a field undergoing dynamic 

change. 

keywords: fundamental human rights, right to health, 

natural right, the nature of the right  to health, ethical view.                          

 ةـادلقذم
 يٛاقعٗا ٚاْعهاضا اجملتُعات تطٛز َعاٖس اِٖ َٔ ا٫ْطإ سكٛم تعترب

 إ هب اييت اؿكٛم اِٖ َٔ ايصش١ يف اؿل ٜٚعترب ٚايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ا٫قتصادٟ
 سكٛم َٔ ايجاْٞ اؾٌٝ ضُٔ تكع اييت ا٫دتُاع١ٝ اؿكٛم َٔ ٖٚٛ يإلْطإ تتٛفس

 ٚدٛد املتصٛز غري فُٔ  ا٭ضاض١ٝ اؿكٛم َٔ ز٫ٙعتبا نبري٠ بأ١ُٖٝ ٚوع٢ ا٫ْطإ
 اؾط١ُٝ ايصش١ َٔ دٝد مبطت٣ٛ ٜتُتعٕٛ افساد ٚدٛد دٕٚ َٔ َٚتكدّ َتطٛز فتُع

 بهاف١ ٚطِٓٗ خد١َ يف ا٫ضٗاّ ع٢ً قادز٠ فتُعات بٓا٤ يػسض ٚايٓفط١ٝ ٚايعك١ًٝ
 ااتريٖدض يف عًٝ٘ ايٓص ع٢ً ؼسص اييت ايدٍٚ اٖتُاّ قط١ دعً٘ مما اجملا٫ت

   .ايطٝل املع٢ٓ عٔ ٚا٫بتعاد ايٛاضع املع٢ٓ بتبين ب٘ افسادٖا ٚمتتع
 أ١ُٖٝ ايدزاض١ ا٫ٚ: 

وتٌ َٛضٛع اؿل يف ايصش١ َها١ْ ٖا١َ يف سٝا٠ ا٫ْطإ باعتباز إ ايصش١ تاز 
سٝح تهُٔ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ يف بٝإ إ اؿل  .ٜساٖا ا٫ املسض٢ ع٢ً ز٩ٚع ا٫صشا٤ ٫

اظ عًٝٗا َٔ اِٖ َط٪ٚيٝات ضسٚز٠ اؿفٚ ٚإ محاٜتٗا ا٫ضاض١َٝٔ اؿكٛم  يف ايصش١
أضظ ٚثٛابت صشٝش١ يف محا١ٜ ٖرا اؿل ؿطاض١ٝ  اقا١َيريو نإ َٔ ٚادب ايدٍٚ  ايدٚي١

 ايكطاٜا اييت ٜتٓاٚهلا َٚطاض٘ باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يٮفساد 
 اٖداف ايدزاض١  :ثاْٝا

َٔ خ٬ٍ دف يًتعسٜف باؿل يف ايصش١ إ ٖرٙ ايدزاض١ ٖٞ قاٚي١ بطٝط١ تٗ
 َٚد٣ تأثريٙ ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع بٝإ  َفَٗٛ٘ ٚعٓاصسٙ ٚؼدٜد طبٝع١ ٖرا اؿل 
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ملا ي٘ َٔ ق١ُٝ نرب٣ يف سٝا٠ ايبػس ٜٚعد ٖرا اؿل أٜطا ضُا١ْ يًفسد  بأُٖٝت٘تٛع١ٝ ايٚ
 .(....ايتذازب ايطب١ٝنايتعرٜب ٚ) َٔ املُازضات اييت قد تكع عًٝ٘

 َػه١ً ايدزاض١ جا: ثاي
اْط٬قا َٔ إ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ٖٛ اؾطس ايسابط بني ضا٥س سكٛم ا٫ْطإ   

ا٭خس٣ ضٛاز اناْت اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ اّ اؿكٛم املد١ْٝ 
ٚايطٝاض١ٝ عًٝ٘ ٜعد اسد سكٛم ا٫ْطإ ا٭ضاض١ٝ  اييت نسضتٗا ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ ا٫ إ ٖرا 

ل ي٘ طبٝع١ دضتٛز١ٜ سٝح ْصت عًٝ٘ صساس١ دضاتري اغًب١ٝ ايدٍٚ. تهُٔ اغهاي١ٝ اؿ
 عجٓا َٔ خ٬ٍ اإلداب١ عٔ ايتطا٫٩ت ايتاي١ٝ :  

 ٖٛ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ؟ َا -1
ٌٖ ٜعد سل ا٫ْطإ يف ايصش١ اسد سكٛم ا٫ْطإ ا٭ضاض١ٝ اييت تجبت يًفسد أٟ نإ  -2

 ٚف٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ؟دٓط٘ اٚ يْٛ٘ اٚ دٜٓ٘ اٚ ظس
 ٌٖ ٜتطِ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ بايطبٝع١ ايدضتٛز١ٜ ؟ -3

 فسض١ٝ ايدزاض١ زابعا: 
إ سل ا٫ْطإ  يف ايصش١ َٔ اؿكٛم تتذ٢ً فسض١ٝ ايدزاض١ يف اثبات 

املٓصٛص عًٝٗا يف اغًب دضاتري ايعامل فبات َٔ ايبدٜٗٞ ا٫ٖتُاّ ايكاْْٛٞ ب٘ ست٢ ٚصف 
كٛم ا٭ضاض١ٝ اييت ٫ كمهٔ ا٫ضتػٓا٤ عٓٗا ٚاييت تجبت يإلْطإ ع٢ً أضاع باْ٘ َٔ اؿ

اْطاْٝتِٗ َٚٔ ثِ ٜكّٛ ايكإْٛ ايٛضعٞ يف ؼدٜدٙ هلرا اؿل يف محاٜت٘ ٜٚهفٌ اسرتاَ٘ اذا 
 تعسض ي٬ْتٗاى . َا

 َٓٗذ١ٝ ايدزاض١ ْطام  :خاَطا
عٔ سدٚد ٚطبٝع١ ٜتشدد ْطام ايبشح يف ايتعسٜف عل ا٫ْطإ يف ايصش١ فط٬ 

ْعسا يطبٝع١ ايدزاض١ اييت ْطإ ٚسد اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ ٚاؾٖٛس١ٜ يإلٖرا اؿل باعتبازٙ ا
تتطًب اتباع املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚا٫ضتكسا٥ٞ َتطُٓا اضتكسا٤ ازا٤ ايهتاب ٚايفكٗا٤ سٍٛ 

ايدٚي١ٝ يًتٛصٌ اىل سٌ يًُػه٬ت اييت مت اؿل يف ايصش١ ٚؼًٌٝ ايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ 
 دكمٗا يًدزاض١ تك

 ٖٝه١ًٝ ايبشح
ضٓتعسف ع٢ً َفّٗٛ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ َٚاٖٞ طبٝعت٘ يرا ضٓكطِ ٖرا ايبشح اىل 

 قطُني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ .
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 املبشح ا٭ٍٚ : َفّٗٛ  سل ا٫ْطإ يف ايصش١ 
 املبشح ايجاْٞ: ايطبٝع١  ايكا١ْْٝٛ ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١ 

 ادلبحث األول
 يف الصحةمفهىم حك االنسان 

يبٝإ َفّٗٛ ٖرا اؿل ٜتٛدب ا٫خر بتعسٜف٘ ٚبٝإ عٓاصسٙ ٚ ٜطاِٖ ذيو يف 
 ؼدٜد َا١ٖٝ ايػٞ املعسف يتهٜٛٔ صٛز٠ ٚاضش١ ي٘ يف ا٫ذٖإ ٚذيو يف َطًبني 

 تعسٜف سل ا٫ْطإ يف ايصش١ :٭ٍٚاملطًب ا
 عٓاصس سل ا٫ْطإ يف ايصش١ املطًب ايجاْٞ:

 ادلطلب األول 
 النسان يف الصحةتعريف حك ا 

يًتعسٜف عل ا٫ْطإ يف ايصش١ ضٛا٤ انإ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ اٚ ايػسع١ٝ اٚ 
ا٫صط٬س١ٝ أ١ُٖٝ يف إشاي١ أٟ يبظ اٚ غُٛض ٚبٝإ عٓاصسٙ ٚطبٝعت٘ يُٝطٞ ٚاضشا ٫ 

كمهٔ ايٛقٛف ع٢ً املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫صط٬سٞ ملصطًح اؿل يف  يبظ فٝ٘ ٚمبا اْ٘ ٫
را تعني عًٝٓا ايبشح يف نٌ ن١ًُ ع٢ً سد٠ ٚص٫ٛ اىل بٝإ املع٢ٓ ايهاٌَ ايصش١ بايهاٌَ ي

 يًُصطًح يريو ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب  تعسٜف سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ. 
 تعسٜف اؿل: يًتعسٜف باؿل ٜتٛدب إ ٜكطِ اىل تعسٜف٘ يػ١ ٚغسعا ٚاصط٬سا. -أ٫ٚ"

 .(1)َعاْٞ َٓٗا ايجبٛت ,املطابك١, ايٛدٛب, ايٝكنيٚزد يف عد٠ اؿل يف ايًػ١  -1 
 : فكد ات٢ بعدد َعاْٞ َٓٗا٫ ىتًف اؿل يف َعٓاٙ ايػسعٞ عٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ  -2
 َِٜٓا )) ات٢ مبع٢ٓ ايجبات يف قٛي٘ تعاىل ٍُ زَبََّٓا َُٖ٪يَا٤ ايَّرَٜٔٔ أَِغَٛ ِٛ ُِ اِيكَ ِِٗٝ قَاٍَ ايَّرَٜٔٔ سَلَّ عًََ

 ِِ ُٖ َِٜٓا ِٝوَ ََا نَاُْٛا إَِّاَْا َِٜعُبُدَٕٚأَِغَٛ َِٜٓا تَبَسَِّأَْا إِيَ   (2)((نََُا غََٛ
 

                                                      

 ,دار صادر, بيخوت ,لدان العخب ,( جسال الجيؽ أبؾ الفزل دمحم بؽ مكخم بؽ مشغؾر(2
 .90ص ,2096

 .63 اآلية ,سؾرة القرص ((1
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  سَلَّ ))ٚات٢ أٜطا مبع٢ٓ ايٛدٛب يف قٛي٘ تعاىل ِٔ ُٖدَاَٖا َٚيَهٔ َّ َِْفٍظ  َِٝٓا ُن ِٛ غ٦َِٔٓا يَآتَ َٚيَ
َّاعِ أَِدَُعٔ ١َّٔ َٚاي ِٔ اِيذٔ َٔ ََِّ َّٕ دََٗ ًََِأَ ِّٞ يَأَ َٔ ٍُ ِٛ  (1)((نيَاِيكَ

اَا ايفك٘ ايكاْْٛٞ فكد أٚزد عد٠ تعازٜف يًشل ٚفكا ي٬ػاٖات املدتًف١ ٯزا٤ ايفكٗا٤   -3
 ٚذيو ضُٔ ازبع اػاٖات ٖٚٞ:

  ا٫ػاٙ ايػدصٞ ))ايفسدٟ((:فٝعسف اؿل باْ٘ "قدز٠ اٚ ضًط١ ازاد١ٜ تجبت يًػدص
 (2)ٜطتُدٖا َٔ ايكإْٛ "فذعٌ َٔ اؿل صف١ تًشل صاسب٘

  ٙ((: ٜٚرٖب أصشاب ٖرا ا٫ػاٙ ))ْعس١ٜ املصًش١ ايجاْٞ :ا٫ػاٙ املٛضٛعٞا٫ػا
بتعسف اؿل باْ٘ "َصًش١ وُٝٗا ايكإْٛ" ٚٚفكا هلرا ايساٟ فإ اؿل ٜتهٕٛ َٔ 

ٜٚكصد بايعٓصس املٛضٛعٞ ايػا١ٜ اٚ 0عٓصسٜٔ عٓصس َٛضٛعٞ ٚعٓصس غهًٞ 
املصًش١ َاد١ٜ اذا نإ  املصًش١ اييت تعٛد دا٥ُا ع٢ً صاسب اؿل ٚقد تهٕٛ ٖرٙ

  (3)اؿل َايٝا ٚقد تهٕٛ َع١ٜٛٓ اذا نإ اؿل غري َايٞ
اَا ايعٓصس ايػهًٞ ٜتُجٌ باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٖٚٞ ايٛض١ًٝ اييت ت٪َٔ ٖرٙ ايػا١ٜ 

 (4)اٚ املصًش١ أٟ ايدع٣ٛ ايكطا١ٝ٥ اييت ٜدافع بٗا صاسب اؿل عٔ سك٘.
 ْصاز ٖرٙ ايٓعس١ٜ يف تعسٜف اؿل بني عٓصسٟ مجع ا : ا٫ػاٙ ايجايح ا٫ػاٙ املدتًط

املصًش١ ٚاإلزاد٠ عٝح ٜػهٌ ٖرإ ايعٓصسإ دٖٛس اؿل ا٫ اِْٗ اختًفٛا يف تػًٝب 
اسدُٖا ع٢ً ا٫خس فبعطِٗ ٜػًب دٚز اإلزاد٠ ع٢ً دٚز املصًش١ فٝعسف اؿل باْ٘ قدز٠ 

ضبٌٝ ؼكٝل اٚ ضًط١ ازاد١ٜ ٜعرتف بٗا ايكإْٛ ٚوُٝٗا يػدص َٔ ا٭غداص يف 
فاؿل ٜكّٛ بصف١ دٖٛس١ٜ ع٢ً اإلزاد٠ اييت ؼسنٗا ٚؼهُٗا املصًش١ 0َصًش١ َع١ٓٝ 

فاملصًش١ يٝطت دٖٛس اؿل ٚإ ناْت ٖٞ أضاع اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اَا اإلزاد٠ يف 
                                                      

  23 اآلية ,( سؾرة الدججة(2
 ,, مشذؾرات الحمبي الحقؾقية2ط ,السجخل الى القانؾن نغخية الحق ,( د. نبيل إبخاهيؼ سعج(1

  19ص  ,1929
 6السجخل لمعمؾم القانؾنية نغخية الحق, بجون سشة طبع، ص رف ي فخيجة)زواررف ي(,دمحم ( د.(3
, 2096,دار الفكخ العخبي ,الجؾانب الجستؾرية لحقؾق االندان ,محي شؾقي احسج ( د.(9

 90ص
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ٚايبعض ا٫خس ٜعسفْٛ٘ (1)ايٛض١ًٝ اييت ىٛهلا ايكإْٛ يف ضبٌٝ ؼكٝل ٖرٙ املصًش١
وُٝٗا ايكإْٛ ٚتكّٛ ع٢ً ؼكٝكٗا ٚايدفاع عٓٗا قدز٠ ازاد١ٜ َع١ٓٝ باْ٘ املصًش١ اييت 

ٚع٢ً ذيو فإ اؿل مل ٜكتصس ع٢ً عٓصس املصًش١ ٚامنا اضٝف ايٝٗا اإلزاد٠ ٚإ 
أصبشت عٓصسا يف اؿل ا٫ اْٗا ٫تعد عٓصسا دٖٛسٜا فٝ٘ ٚامنا ٜعترب دٖٛس اؿل 

 .(2)املصًش١
 عسف اؿل يف ٖرا ا٫ػاٙ بايٓعس اىل دٖٛسٙ بكٛي٘" :(3)ا٫ػاٙ ايسابع ا٫ػاٙ اؿدٜح

اؿل اضت٦جاز ٚتطًط" ٚقد ٜٚس٣ إ اؿل ٜكّٛ ع٢ً عٓاصس أزبع١ عٓصسإ داخًٝإ 
ُٖٚا ا٫ضت٦جاز ٚايتطًط ٚعٓصسإ خازدٝإ ُٖٚا ثبٛت اؿل يف َٛاد٘ ايػري ٚاؿُا١ٜ 

 ايكا١ْْٝٛ. 
ل َع ٚدٛد قاضِ َػرتى بني ْطتدًص مما تكدّ ٚضع عد٠ تعازٜف يًش           

ا٫ػاٖات ايطابك١ ٖٚٛ ايرتنٝص ع٢ً اسد دٛاْب اؿل اػاٙ زنص ع٢ً اإلزاد٠ ,ٚاخس ع٢ً 
ٟ عسف اؿل باْ٘ اضت٦جاز املصًش١ ,ٚاخس ع٢ً اؾاْبني َعا ٚيهٓٓا ْتفل َع ا٫ػاٙ اير

ْْٛا ْ٘ أٚضع ٚامشٌ ٚاعِ فٗٛ ٜتطُٔ متهني يًػدص مما ٜجبت ي٘ َٔ سل قاٚضًط١ ٭
ع٢ً ايػري َع محاٜت٘ عٔ طسٜل ايكطا٤ ٖٚٓا ٜعٗس دٖٛس اؿل باملصًش١ اييت وُٝٗا 

 ايكإْٛ ٚكمهٓ٘ َٓٗا.
 تعسٜف ا٫ْطإ: ٜكطِ تعسٜف ا٫ْطإ اىل يػ١ ٚغسعا ٚاصط٬سا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ. -ثاْٝا

اط ا٫ْطإ يػ١ اضِ دٓظ يها٥ٔ سٞ َفهس قادز ع٢ً ايه٬ّ املتصٌ ٚا٫ضتٓب -ا٫ٚ 
 .(4)ٚا٫ضتد٫ٍ ايفعًٞ ٜكع ع٢ً ايرنس ٚا٫ْج٢ َٔ بين ادّ ٜٚطًل ع٢ً ايفسد ٚاؾُع

 

                                                      

 2ط ,دار الكتب العمسية ,نغخية الحق وتظبيقاتيا في احكام االسخة ,حسيج مدخار ( د.(2
 .99ص ,1923 ,,بيخوت

 .10ص ,نبيل إبخاهيؼ سعج, السرجر الدابق د. ((1
 .31ص-32ص,( السرجر نفدو(3
, 2ط .عالؼ الكتب ,السجمج األول حسج مختار عسخ .معجؼ المغة العخبية السعاصخة,أ ( د.(9

 .239ص ,1999
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 :(1)ا٫ْطإ غسعا َسنب َٔ ث٬خ عٓاصس اضاض١ٝ ٖٞ -ثاْٝا
 ٌَٛز ٚبايعكٌ ٞ ٚا٫دزاى ٚاؿس١ٜ ٚا٫ختٝاز يٮايٞ كمجٌ ايتطاَٞ ٚايتفهري ٚايٛع ايعك

ًِلِ ايطََُّاَٚاتٔ َٚاِيأَِزضِ زَبََّٓا ََا ََٜٚ))متٝص ا٫ْطإ عٔ غريٙ يف ٖرا ايعامل  تَفَهَُّسَٕٚ فٔٞ خَ
َّازِ   (2)((خًََِكتَ َٖرَا بَاطًّٔا ُضِبشَاَْوَ فَكَٔٓا عَرَابَ اي

   ََٜٚطأَيَْٛوَ عَِٔ ايٓسٚحِ ُقٌِ ايٓسُٚح َٔٔ أََسِ  اييت ٖٚبٗا اهلل تعاىل َٔ ذات٘ يإلْطإايسٚح((
ٌّزَٓبٞ ََٚا أٚتُٝتِ ََٔٔ ايعٔ     (3)((ًِِ إِّيا قًَٝ

 فٝٗا َٔ غٗٛات ٚغسا٥ص ٍَٚٝٛ ٜػرتى فٝٗا نجري َٔ املدًٛقات  اؾطد َٔ املاد٠ َٚا
 اييت تكتصس عًٝٗا فكط

١ْٝ تكسز إ ا٫ْطإ ٖٛ كًٛم اهلل املهسّ ٚاملدتاز ٚاْ٘ خًٝف١ فايٓصٛص ايكسآ
ُِٖ فٔٞ ايبَسِٓ َٚايبَشسِ ))َٚيَكَد نَسََّٓا بَين آدَ بشاْ٘ ٚتعاىل يف ا٫زض قاٍ تعاىل:ض َّ َٚسًََُٓا

َّٔ خًََكٓا تَفطًّٝا ُِٖ ع٢ًَ نَجرٍي َٔ ٝٔٓباتٔ َٚفَطًَّٓا ُِٖ ََٔٔ ايطَّ يريو انتطب ا٫ْطإ  (4)((َٚزَشَقٓا
ا٫ض٬َٞ سصا١ْ تستفع فٛم ا٫دٓاع ٚا٫ٚإ ٖٚٞ سصا١ْ َرتتب١ ع٢ً نْٛ٘ َٔ املٓعٛز 

ف عل اْ٘ ذٚ ص٘ َٔ زٚس٘ ست٢ اضتشل إ ٜٛاْطاْا خًك٘ اهلل ع٢ً صٛزت٘ ْٚفذ فٝ
ْطإ يف اؿكٝك١ ٚايٛاقع اسد افساد اؾٓظ ايبػسٟ ٖٚٛ اداّ ٚسٛا٤ فاإل (5)""ْطب مساٟٚ

 .(6)٠ َُٗا ناْت صفتُٗادا٤ َٔ ذزٜتُٗا فٗٛ ايسدٌ ٚاملسأ َٚٔ
ابٔ  ٖ٘را إ ايكسإ قد ٚضع ا٫ْطإ يف َٛضٛع٘ ايصشٝح سني دعًْطتدًص َٔ         

ٚاْ٘ ٜٓطِ بػعٛب٘ ٚقبا٥ً٘ اىل ا٫ضس٠ ٚفطً٘ عٔ ضا٥س املدًٛقات ا٭خس٣ نس ٚاْج٢ ذ
َّاُع إَِّْا ايبػس١ٜ اييت ٫ تفاضٌ بني ا٫خ٠ٛ فٝٗا ا٫ بايعٌُ ايصاحل ٚايتك٣ٛ  ))َٜا أََُّٗا اي

                                                      

حقؾق االندان في اإلسالم دراسة مقارنة مع اإلعالن العالسي واالعالن  ,دمحم الدحيمي9( د(2
 .39الظبعة الخامدة ص ,دار ابؽ كثيخ ,حقؾق االنداناإلسالمي ل

  202 اآلية( سؾرة ال عسخان, (1
  99 اآلية( سؾرة االسخاء, (3
  09 اآلية ,(  سؾرة االسخاء(9
حقؾق االندان بيؽ العالسية والخرؾصية )الخظاب اإلسالمي  ,( لقسان عثسان احسج عمي(9

  .29ص ,1993 كمية الحقؾق,–ؾصل رسالة  ماجدتيخ قجمت الى جامعة الس نسؾذجا(,
 .6ص ,السرجر الدابق ,دمحم الدحيمي9( د(6
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ِِ ُغُعّٛبا َٚقَبَا٥ٌَٔ ئتَعَازَُفٛا  ًَِٓاُن َّ خًََِكَٓاُنِ َٔٓٔ ذَنٍَس َُٚأْج٢َ َٚدَعَ ِِ إِ ِِ عٔٓدَ ايَّـ٘ٔ أَِتكَاُن َّ أَِنسَََُه إِ
ِْ خَبرْٔي  .(1)((ايًَّـَ٘ عًَٔٝ

 ا٫ْطإ اصط٬سا:  -ثايجا
يكد ناْت ٖٓاى عد٠ قا٫ٚت يًتٛصٌ اىل تعسٜف يإلْطإ عرب املساسٌ ايتازى١ٝ 

تٗدف اىل  املدتًف١ ففٞ ايفًطفات ايكدكم١ مل ٜهٔ ا٫ٖتُاّ  باإلْطإ نرات َطتك١ً بٌ ناْت
َعسف١ اصٌ ايعامل ٚاضساز ايطبٝع١ َٔ خ٬ٍ تفطريٖا يعًٌ ٚأضباب ايٓعاّ ايرٟ تستهص عًٝ٘ 

بعد ذيو مت ايتأنٝد  (3)ثِ بدا ٜٓعس اىل ا٫ْطإ ع٢ً اْ٘  َهٕٛ َٔ دطد ٚزٚح (2)ايطبٝع١
ٓ٘ ع٢ً ق١ُٝ ا٫ْطإ ٚدٚزٙ يف اؿٝا٠ ٚايبشح عٔ املطتكبٌ فٗٛ َٓكطِ اىل ضس ٚعًٔ اَا عً

فٗٛ اؾطِ احملطٛع بأعطا٥٘ , ٚقد ٚقف اؿظ ع٢ً ظاٖسٙ , ٚدٍ ايتػسٜح ع٢ً باطٓ٘ 
 . (4),ٚاَا ضسٙ فك٣ٛ زٚس٘

اَا فكٗا٤ ايكإْٛ ٚٚاضعٝ٘ فًِ لد تعسٜف يإلْطإ ٫يف ايكإْٛ ٫ٚ يف اإلع٬ٕ          
ز١ٜ يإلْطإ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْطإ ٚامنا ٜٛدد سكٛقا ٜساٖا ٚاضعٛ ايكإْٛ ٫ش١َ ضسٚ

سف٘ باْ٘ ٖٛ نٌ نا٥ٔ سٞ تطع٘ ٚيهٔ ايفك٘ يكاْْٛٞ اٖتِ بدزاض١ ٚؼدٜد َفّٗٛ ا٫ْطإ فع

                                                      

 23 اآلية ,( سؾرة الحجخات(2
 ,مفيؾم االندان في الفمدفة اإلسالمية الفارابي نؾذجا ,( خيخية حسؾدرف ي ورتيبة قؾيجر عقيل(1

كمية العمؾم  ,رسالة ماجدتيخ مقجمة الى جامعة عبج الحسيج ابؽ باديذ مدتغانؼ
 .20, ص1920-1926,جتسايية قدؼ العمؾم االجتساييةاال

سؤال االندان في الفكخ العخبي اإلسالمي والميبخالي الغخبي )دراسة فمدفية  ,دمحم بؽ عمي ((3
كمية العمؾم االجتسايية  ,في السفيؾم والحقؾق(, اطخوحة مقجمة الى جامعة وىخان

 .21وص22,ص1923نية لشيل شيادة الجكتؾراه,واالندا
 .0ص ,( السرجر نفدو(9
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تازٜذ متٝصا ي٘ عٔ  ي٘ سٞ نا٥ٔ نٌ اْ٘ ا٫ْطإ ايطٝطٞ ٚضِٝ ايدنتٛز ٚقد عسف (1)٠اَسأ
 (2)باقٞ ايها٥ٓات اؿ١ٝ

حملا٫ٚت اييت ًْدص مما تكدّ ظٗٛز عد٠ قا٫ٚت يتعسٜف ا٫ْطإ غري إ ٖرٙ ا
بريت يف ضبًٝٗا أدت اىل ٚدٛد اخت٬ف بٝٓٗا يف ْعستٗا يإلْطإ مما أد٣ اىل عدّ  ؼدٜد 
تعسٜف داَع َاْع يإلْطإ فهٌ ٜٓعس ايٝ٘ َٔ د١ٗ َع١ٓٝ اٚ شا١ٜٚ ضٝك١ ٚمٔ ْرٖب َع 
زاٟ ايدنتٛز ايطٝطٞ باعتبازٙ افطٌ تعسٜف يإلْطإ باْ٘ ٖٛ ايٛسٝد ايرٟ ٜطتطٝع 

 ىل تازى٘ ٚا٫ضتفاد٠ َٔ ػازب٘ ٖٚرا َا كمٝصٙ عٔ باقٞ املدًٛقاتايسدٛع ا
 : يإلملاّ مبع٢ٓ ايصش١ تٛدب عًٝٓا تعسفٗا يػ١ ٚغسعا ٚاصط٬ساتعسٜف ايصش١-ثايجا"

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ.
دا٤ تعسٜف ايصش١ يف قٛاَٝظ ايًػ١ ايعسب١ٝ باْٗا ايصح ٚايصش١  ١":ايصش١ يػ -1

٬ْسغ إ  (3)املسض ٚقد صح ف٬ٕ َٔ عًت٘ ٚاضتصح ٚايصشاح :خ٬ف ايطكِ ٚذٖاب
ايتعسٜف ٜسنص ع٢ً املع٢ٓ ايطٝل ٚايبطٝط ٖٚٛ  فسد اـًٛ َٔ ا٫َساض ٚايعًٌ فايصش١ 

 ْكٝض املسض 
عسفت ايصش١ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ باْٗا محا١ٜ ا٫ْطإ َٔ املداطس  :ايصش١ غسعا -2

صشت٘  ٚتطُٓت ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ايهًٝات  ٚا٫ضساز اييت ت٪دٟ اىل َسض٘  ٚايتأثري ع٢ً
اـُظ ٚاييت ٖٞ سفغ ايدٜٔ ٚايٓفظ ٚايعكٌ ٚايٓطٌ ٚاملاٍ ٚتعترب ٖرٙ ايهًٝات املكاصد 

  (4)ايطسٚز١ٜ يإلض٬ّ ٖٚٞ ١َُٗ يصش١ ا٫فساد ٚايػعٛب
 : ايصش١ يف ا٫صط٬ح -3

                                                      

تعؾيض الزخر الؾاقعة عمى حياة االندان وسالمة جدجه  ,( ذنؾن يؾنذ صالح السحسجرف ي(2
 .29, ص1990 كمية الحقؾق, ,أطخوحة قجمت الى جامعة السؾصل ,دراسة مقارنة

عمى قشاة الشيار  حرف ي اجخرف ي معو في بخنامج باب الخمقالمقاء ال ,وسيؼ الديدي9( د(1
 .11/1/1920الفزائية بتاريخ 

 دار ,19ج ,9السجمج لدان العخب البؽ مشغؾر, ,( جسال الجيؽ أبؾ الفزل دمحم بؽ مكخم(3
 .100ص ,1923 القاىخة, ,الحجيث

حق االندان في سالمة صحتو في الذخيعة والشغام  ,( خالج بؽ عبج هللا بؽ صالح الغامجرف ي(9
ايف لمعمؾم األمشية/السسمكة رسالة قجمت الى جامعة ن ,دراسة مقارنة بالسؾاثيق الجولية

 .29ص ,1990العخبية الدعؾدية /الخياض,
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 ٞ١ ٚا٫دتُاع١ٝ باْٗا )ساي١ ايط١َ٬ ٚايعاف١ٝ اؾطدٜعسفتٗا  َٓع١ُ ايصش١ ايعامل
  (1)(١ ٚيٝظ فسد غٝاب املسض اٚ ايعذصٚاير١ٖٝٓ ايهاًَ

 
   َصطًح إهابٞ ٜػدد ع٢ً املٛازد باْٗا َٝجام اٚتاٚا يتعصٜص ايصش١ عسف ايصش١

 (2)ا٫دتُاع١ٝ ٚايػدص١ٝ ٚنريو ع٢ً قدزات ايفسد ايبد١ْٝ
١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بإ ايصش١ تعبري عٔ تهاٌَ اؾٛاْب اؾط١ُٝ ٚايبدْٖرا ٜعين        

ٚايٓفط١ٝ يًػدص ست٢ كمهٔ ايكٍٛ باْ٘ ٜتُتع بصش١ دٝد٠ فٗٞ يٝطت فسد عدّ اعت٬ٍ 
  (3)ايػدص مبسض َعني ٚاصابت٘ بعذص َا كمٓع٘ َٔ ايكٝاّ بٓػاط٘ ايَٝٛٞ املعتاد

ٖهرا أصبشت ايصش١ ساي١ َٔ ايسفا١ٖٝ ايتا١َ بدْٝا ْٚفطٝا ٚادتُاعٝا ع٢ً ٖرا        
ؿل يف ايصش١ َٔ قبٌ ؾ١ٓ اؿكٛم ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ باْ٘ ا٭ضاع عسف ا

ٖٛ  سل أضاضٞ َٔ سكٛم ا٫ْطإ مبٛدب٘ ول يهٌ اْطإ إ ٜتُتع بأع٢ً َطت٣ٛ َٔ 
ايصش١ كمهٔ بًٛغ٘ يًُشافع١ ع٢ً ايعٝؼ بهساَت٘. ٖٚٛ ٫ ٜكتصس ع٢ً تكدِٜ ايسعا١ٜ 

ٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ اييت ت٤ٞٗ ايعسٚف ايصش١ٝ بٌ ٜػٌُ طا٥ف١ عسٜط١ َٔ ايعٛاَ
اييت تطُح يًٓاع بإ ٜعٝػٛا سٝا٠ صش١ٝ نُا تػٌُ املكَٛات ا٭ضاض١ٝ يًصش١ َجٌ 
ايػرا٤, ٚاملطهٔ , ٚاؿصٍٛ ع٢ً َٝاٙ ايػسب املأ١َْٛ , ٚايعٌُ يف ظسٚف ا١َٓ ٚصش١ٝ, 

 .(4)ٚب١٦ٝ صش١ٝ

                                                      

 .2ص ,2099  ,( دستؾر مشغسة الرحة العالسية(2
 3ص ,2096 ,السؤتسخ العالسي األول لتعديد الرحة ,( ميثاق اوتاوا لتعديد الرحة(1
تسع قخاءة سؾسيؾلؾجية لمؾضعية الرحية في السج ,فخيجة العيفاورف ي ( فزيمة غخايبية و (3

 ,0العجد  ,9السجمج ,بحث مشذؾر في مجمة الحكسة لمجراسات االجتسايية ,الجدائخرف ي 
 .90ص

عمى مدتؾى مؽ أالحق في التستع ب ,( لجشة الحقؾق االقترادية واالجتسايية والثقافية(9
كسا سارت  1ص -2,ص199(,11الجورة ) ,(29الرحة يسكؽ بمؾغو التعميق رقؼ )
االتجاه الحرف ي جاءت بو لجشة الحقؾق االقترادية  مشغسة الرحة العامية في نفذ

واالجتسايية  عشجما اعتبخت ان الحق في الرحة يعشي "تييئة الغخوف السشاسبة التي 
وتتخاوح تمػ الغخوف بيؽ  ,تتيح لكل فخد إمكانية التستع بأكبخ مدتؾى مسكؽ مؽ الرحة
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 ادلطلب الثاني
 عناصر حك االنسان يف الصحة

سل ا٫ْطإ يف ايصش١ عد٠ عٓاصس ٖٚٞ عباز٠ عٔ َعاٜري كمهٔ َٔ خ٬هلا  ٜػٌُ
تكِٝٝ َا اذا ناْت ضٝاضات ٚبساَر ايصش١ املٛضٛع١ َٔ قبٌ ايدٚي١ ؼرتّ سل ا٫ْطإ يف 

 ايصش١ اّ ٫ ٖٚرٙ املعاٜري ٖٞ:
 ايتٛافس : -أ٫ٚ

ايف َٔ هٜتٛدب ع٢ً اؾٗات املدتص١ يف نٌ دٚي١  تٛفري ب١ٝٓ ؼت١ٝ بايكدز اي
عُاٍ اؿل يف ايصش١ َجٌ املطتػفٝات ٚايعٝادات ٚغريٖا َٔ املسافل ايعا١َ املع١ٝٓ بأ

املباد٨ املستبط١ بايصش١ ٚاملٗٓني ايعاًَني يف اجملاٍ ايصشٞ إضاف١ اىل ايطًع ٚاـدَات 
ٚايرباَر ٚا٭د١ٜٚ ٚؽتًف ايدٍٚ يف قدزتٗا ع٢ً ؼدٜد ايطٝاض١ اـاص١ بايتٛفري ٚفكا 

عدٜد٠ َٓٗا املطت٣ٛ اإلمنا٥ٞ يًدٚي١ َٚد٣ ٚدٛد املكَٛات ا٭ضاض١ٝ يًصش١ َجٌ  يعٛاٌَ
  .َٝاٙ ايػسب ٚايب١٦ٝ ايصش١ٝ ٚغريٖا

 متهني ايٛصٍٛ:  -ثاْٝا
ؼٍٛ ايعٛا٥ل  هب إ تهٕٛ ايسعا١ٜ ٚاـدَات ايصش١ٝ يف َتٓاٍٚ اؾُٝع ٚإ ٫

فسد هلا اٚ ا٫ْتفاع َٓٗا ٜٚهٕٛ املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ دٕٚ اضتعُاٍ اي
يًذُٝع ايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ ْفكات ايطًع ٚاـدَات املستبط١ بايصش١ ٚباملكَٛات ا٭ضاض١ٝ 
يًصش١ نُا هب إ تهٕٛ ٖٓاى عداي١ تٛشٜع اـدَات ٚايسعا١ٜ ايصش١ٝ بني املٓاطل 

ٚقات اييت تتطًب اؾػساف١ٝ املدتًف١ يف ايدٚي١ خاص١ ا٭َانٔ ايٓا١ٝ٥ ٚاملعصٚي١ يف مجٝع ا٭
ذيو . اضاف١ اىل ا٫ْصاف يف قدز٠ ؼٌُ ا٫ضس عب٤ املصسٚف ع٢ً ايسعا١ٜ ايصش١ٝ عٝح 
تهٕٛ َتٓاضب١ َع قدز٠ ا٫ضس ايفكري٠ َكاز١ْ با٭ضس ا٫غ٢ٓ َٓٗا ٚتػٌُ ٖرٙ ا٫َها١ْٝ 

                                                                                                                              

اكؽ واألغحية ضسان الخجمات الرحية وعخوف عسل صحية وامشة وقجر كاف مؽ السد
الرحة كحق مؽ حقؾق االندان في القانؾن  ,اسحاق بمقاضي أ. واالطعسة السغحية"

 .201ص ,1929, 3, الدشة 0و6العجد  ,بحث مشذؾر في مجمة حقؾق االندان ,الجولي
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ع٢ً  اؿل يف ايتُاع املعًَٛات ٚا٭فهاز املتعًك١ باملطا٥ٌ ايصش١ٝ ٚاؿصٍٛ عًٝٗا ْٚكًٗا
 .(1)ٜ٪ثس يف اؿل بطس١ٜ ايبٝٓات ايصش١ٝ ايػدص١ٝ إ ٫

 
 

 ايػُٛي١ٝ ٚ املػازن١ : -ثايجا
ٜػٌُ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ باإلضاف١ اىل ايسعا١ٜ ايصش١ٝ املكد١َ ايٝ٘ َٔ قبٌ 
املدتصني املكَٛات ا٭ضاض١ٝ يًشٝا٠ ايصش١ٝ ٚ عدّ ٚدٛد سدٚد يًسعا١ٜ ايصش١ٝ ا٫ 

د١ ايفع١ًٝ يًشاي١ املسض١ٝ ٜٚػٌُ أٜطا ايتعاٌَ َع امل٪ثسات اؿاتكسزٙ  عدٚد َا
ا٫دتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ يًُسٜض ٚاييت قد ت٪ثس ع٢ً صشت٘ ٚايتعاٌَ 

. إضاف١ اىل َػازن١ ايطهإ بتكدّ ص بهًٝت٘ ٚيٝظ نٓعاّ بٝٛيٛدٞ فكطَع٘ نػد
 ٚا٭غداص ايرٜٔ ٜطتددَٕٛ خدَات ايسعا١ٜ يف ظٌ ع٬ق١ َتهاف١٦ َٚتبادي١ بني املٗٓٝني

ايسعا١ٜ ٚاضسِٖ ٚاجملتُعات اييت ٜٓتُٕٛ ايٝٗا ٖٚٞ تٓطٟٛ ع٢ً ع٬ق١ ط١ًٜٛ ا٭َد بني 
 (2)ايٓاع َٚكدَٞ اـد١َ ٚايٓعِ ايصش١ٝ اييت كمهٔ َٔ خ٬هلا ا٫غرتاى يف املعًَٛات

 .(3)ٚي١ٝٚاؽاذ ايكسازات املستبط١ بايصش١ ع٢ً ايصعد اجملتُع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايد
 عدّ ايتُٝٝص : -زابعا

ٝع دٕٚ سسَإ أٟ ٜٓبػٞ إ تهٕٛ ايسعا١ٜ ٚاـدَات ايصش١ٝ يف َتٓاٍٚ اؾُ
ٟ ضبب نإ ضٛا٤ بطبب اؾٓظ اٚ اضٔ اٚ ايعسم اٚ اهل١ٜٛ اٚ اؾٓط١ٝ ضٛا٤ غدص ٭

. ٚايتُٝٝص ٜ٪ثس يف اي٬د٦ني اٚ بطبب ايطذٌ اؾٓا٥ٞ انإ َٛاطٔ اّ َٔ املٗادسٜٔ اٚ
فٝدٜٔ ٚايعاًَني ع٢ً سد ايطٛا٤ فايتُٝٝص قد ٜعٗس يف َٓع ا٫فساد اٚ فُٛع١ َٔ املطت

ٚقد ٜعٗس 0ا٫فساد َٔ اؿصٍٛ ع٢ً خدَات ايسعا١ٜ ايصش١ٝ اييت تتاح غ٬ف ذيو يػريِٖ
بػهٌ قا٥ِ ع٢ً ْٛع اؾٓظ يف صفٛف ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصش١ٝ نٛدٛد فذٛات يف ا٭دٛز 

داّ فسص ايعٌُ . ٚيًكطا٤ ع٢ً ايتُٝص ٜتٛدب ع٢ً ايدٚي١ ٚاملستبات غري املٓتع١ُ ٚاْع
                                                      

لجشة الحقؾق االقترادية واالجتسايية  ,( السجمذ االقترادرف ي واالجتساعي والثقافي(2
 .9(, ص29التعميق العام رقؼ ) 1999, 11الجورة  ,والثقافية

تقخيخ األمانة اطار الخجمات الرحية  ,جسعية الرحة العالسية-مشغسة الرحة العالسية  ((1
 .9ص ,9/1926/ 29,,الستكاممة التي تخكد عمى الشاس

 .6ص ,نفذ السرجر ,( السجمذ االقترادرف ي واالجتساعي والثقافي(3
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ٚضع ضُاْات ملهافشت٘ يف ايطٝاضات ايتػسٜع١ٝ ٚتٓفٝرٖا ٚزصد ايتكٝٝد بٗا ٚػطٝدٖا يف 
 (1)املُازضات ايع١ًُٝ

 
 اؾٛد٠: -خاَطا 

تعترب ايسعا١ٜ ايصش١ٝ َٔ انجس اجملا٫ت تٛضٝشا ملفّٗٛ اؾٛد٠ ٜٚسدع ايطبب يف 
١ ْػاطٗا اؿطاع ذٚ ايطابع ايعَُٛٞ املستبط َباغستا بايطهإ فٗٞ عاد١ ذيو اىل طبٝع

يف اؾاْب ايعًُٞ  (2)اىل َٛانب١ املتػريات ٚايتهٝف َع املطتذدات ايع١ًُٝ املطًٛب١
ٚايتهٓٛيٛدٞ إضاف١ اىل اؾاْب ايطًٛنٞ يًسعا١ٜ ايطب١ٝ َٔ قبٌ َكدَٝٗا ع٢ً اخت٬ف 

 .(3)َٗاَِٗ يف تعاًَِٗ َع املطتفٝدٜٔ

 :املكبٛي١ٝ -ضادضا

ٜٓبػٞ إ ؼرتّ مجٝع املسافل ٚايطًع ٚاـدَات املستبط١ بايصش١ ا٫خ٬م 
ايطب١ٝ ٚإ تهٕٛ َٓاضب١ ثكافٝا أٟ إ ؼرتّ ثكاف١ ا٫فساد ٚا٭قًٝات ٚايػعٛب ٚاجملتُعات 

ّ ايطس١ٜ ٜٚسفع ٚإ تساعٞ َتطًبات اؾٓطني ٚدٚز٠ اؿٝا٠ فط٬ عٔ تصُُٝٗا بػهٌ ورت
 .(4)فسادملطت٣ٛ ايصشٞ يٮا

                                                      

في  الستحجة السذتخك بذان القزاء عمى التسيد بيان األمؼ ,( مشغسة الرحة العالسية(2
تاريخ   www.who.intعمى مؾقع شبكة االنتخنيت  ,1920,سياقات الخعاية الرحية

 .29/2/1920الديارة 
رسالة  ,دورة إدارة الجؾدة الذاممة في تحديؽ الخجمة الرحية ,( فخيج فتاحيؽ ودمحم نعالمؽ(1

/ كمية العمؾم االقترادية والتجارية ة الجيالني بؾنعامة بخسيذ مميانةمت الى جامعقج
 .26ص ,1926الجدائخ, وعمؾم التيديخ/

بحث مشذؾر  ,الرحة كحق مؽ حقؾق االندان في القانؾن الجولي ,اسحاق بمقاضي9أ ((3
,  0-6العجد,طخابمذ -في مجمة جيل حقؾق االندان, مخكد جيل البحث العمسي في لبشان

 .209ص ,1929
 .9ص ,السرجر الدابق ,السجمذ االقترادرف ي واالجتساعي ((9

http://www.who.int/
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َٔ ٖٓا كمهٔ ايكٍٛ إ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ٫ كمهٔ إ ٜتشكل ا٫ بٛدٛد  فُٛع١         
َٔ املعاٜري اٚ ايعٓاصس املرتابط١ ٚاملتفاع١ً َع بعطٗا ايبعض يطُإ اع٢ً َطت٣ٛ 

يف ؼكٝل  صشٞ يًفسد  ٚاجملتُع ٚاييت َٔ خ٬هلا كمهٔ َعسف١ َد٣ اسرتاّ ٚضعٞ  ايدٚي١ 
ٖرا اؿل يهاف١ ايٓاع بػهٌ َتطاٟٚ بػض ايٓعس عٔ أٟ متٝص بطبب ايطٔ اٚ اؾٓظ اٚ 

 .ايعسم اٚ أٟ ضبب اخس
 
 

 ادلبحث الثاني
 الطبيعة القانىنية حلك االنسان يف الصحة

وع٢ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ باعرتاف تاّ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ؿكٛم ا٫ْطإ نُا 
م ٚاضع يف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ احمل١ًٝ فتطُٓت٘ ايعدٜد َٔ سعٞ با٫عرتاف ع٢ً ْطا

يػسض ايٛقٛف ع٢ً طبٝع١ اؿل يف ايصش١ ٜتٛدب إ ْتٓاٚي٘ ع٢ً ايٓشٛ  (1)ايدضاتري
 ايتايٞ:

 املطًب ا٭ٍٚ : ايطبٝع١ ا٭ضاض١ٝ ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١
 املطًب ايجاْٞ :ايطبٝع١ ايدضتٛز١ٜ ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١

 ايطبٝع١ ايتطا١َٝٓ ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١ املطًب ايجايح 
 املطًب ايسابع : ايطبٝع١ املصدٚد١ ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١

 ادلطلب األول
 الطبيعة االساسية حلك االنسان يف الصحة

إ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ٜعترب اسد سكٛم ا٫ْطإ ا٭ضاض١ٝ لد َصدزٖا يف ايٓعس٠       
فٗٛ  بع َٔ ايهسا١َ اإلْطا١ْٝ املتأص١ً يف ايػدص١ٝ ا٫ْطا١ْٝٚتٓ ا٭خ٬ق١ٝ يًطبٝع١ ايبػس١ٜ

ايطبٌٝ يًشفاظ ع٢ً سٝا٠ ا٫ْطإ ايرٟ ٜعترب ايسنٝص٠ ا٭ضاض١ٝ ٫ضتُساز اـًٝك١ ٚايبكا٤ 
يهٞ ٜعٝؼ ا٫ْطإ سٝا٠ نسكم١  تكّٛ ع٢ً أضاع ايٓعس اىل ايبػس باعتبازِٖ افسادا 

                                                      

الحقؾق االقترادية  ,( مكتب األمؼ الستحجة مفؾضية األمؼ الستحجة لحقؾق االندان(2
 ,(ق االندان )سمدمة التجريب السيشيدليل لمسؤسدات الؾطشية لحقؾ  ,واالجتسايية والثقافية

 .3, ص1999 ,ف, نيؾيؾرك وجشي21العجد رقؼ 
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يكد اتطح دًّٝا  (1) ٚا٫سرتاّ ع٢ً قدّ املطاٚا٠َتطاٜٚٔ َٚطتكًني هلِ اؿل يف ا٫ٖتُاّ 
اؿكٛم ٫ وتاز  ْٛع َٔ ٖٓاى إ ٚيد٣ غايب١ٝ دٍٚ ايعامل ا٭١ُٖٝ ايهرب٣ ؿكٛم اإلْطإ 

ا٫ْطا١ْٝ ٚتعترب اقسازٖا اىل ازاد٠ املػسع ٭ْٗا )طبٝع١ٝ( تٓػا يإلْطإ عهِ طبٝعت٘ 
ت٘ داخٌ اجملتُع بدٕٚ اسرتاّ ٖرٙ اؿكٛم ْ٘ ٫ كمهٔ يًفسد إ ٜٓعِ عٝاسكٛقا اضاض١ٝ ٭

٫ٚ هٛش يًطًط١ ايٛضع١ٝ إ ؽًفٗا ٚا٫ نإ ايكإْٛ املدايف هلا غري غسعٞ فٗرٙ اؿكٛم 
تتصف بايعامل١ٝ ٚإ ايكإْٛ ايٛضعٞ يف ؼدٜدٙ يًشكٛم ٚاؿسٜات ىطع يًكإْٛ 

فايطابع ايػدصٞ   (2)ايطبٝعٞ ٜٚٓٗض ايكإْٛ ايٛضعٞ بدٚز فعاٍ يف محا١ٜ ٖرٙ اؿكٛم
اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ اييت ٫ كمهٔ ا٫ضتػٓا٤ أٚ ايتفسٜط  باْ٘ َٔ ٛصفدعً٘ ٜشل يف ايصش١ يً

بٗا ٭ٕ ايهٌ أمثٔ ٚأنرب َٔ اؾص٤ ٚسكٛم اإلْطإ ا٭ضاض١ٝ ناؿل يف اؿٝا٠ ٚاؿل يف 
إٔ صش١ ذيو  ايكاْْٛٞايصش١ ٚايط١َ٬ اؾطد١ٜ ٖٞ ا٭ددز بايسعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ َٔ اؾاْب 

.اذا (3)اإلْطإ ٚض٬َت٘ تعد َصًش١ نرب٣ أَا َا ضٛاٖا َٔ املصاحل فٗٞ أدصا٤ تتبع ايهٌ
ع٠ٚ٬ ع٢ً إ محا١ٜ اؿل يف ايصش١ ٜعد ايطبٌٝ املٓطل يًشفاظ ع٢ً سل ا٫ْطإ يف اؿٝا٠ 
ٚايرٟ ٜعد بدٚزٙ امس٢ سكٛم ا٫ْطإ قاطب١ فإ اؿل يف ايصش١ ٜعترب اؾطس املٓطكٞ 

يطا٥س سكٛم ا٫ْطإ ا٫خس٣ بٌ ٚايطبٌٝ نريو إلَها١ْٝ تصٛز ػطد ٖرٙ اؿكٛم  اؾاَع
املٛاثٝل ايدٚي١ٝ املع١ٝٓ عكٛم ا٫ْطإ ٚسسٜات٘  َٚٔ ٖٓا دا٤ اٖتُاّ .(4)يف اؿٝا٠ ابتدا٤

ٚاضعٞ دضتٛز َٓع١ُ ايصش١ ايدٚي١ٝ, بطسٚز٠ متتع  ا٫ضاض١ٝ باؿل يف ايصش١ فأند
سٝح أغري يف دٜباد١ ايدضتٛز إىل ضسٚز٠ ايتُتع بأع٢ً َطت٣ٛ  ا٭فساد باؿل يف ايصش١

َٔ ايصش١ كمهٔ بًٛغ٘ ٖٛ أسد اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ يهٌ إْطإ دٕٚ متٝٝص بطبب ايعٓصس أٚ 
ع٢ً إ اؿل  ايتأنٝدٚمت  (5)ايدٜٔ أٚ ايعكٝد٠ ايطٝاض١ٝ أٚ اؿاي١ ا٫قتصاد١ٜ أٚ ا٫دتُاع١ٝ

إ ٜعٝؼ  ٫ كمهٔبٗا ا٫ْطإ بٛصف٘ اْطإ ٚاييت  يف ايصش١ َٔ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ ٜتُتع
دْٚٗا نبػس َٔ خ٬ٍ ايٓص عًٝ٘ يف ايصهٛى ايدٚي١ٝ بهْٛ٘ سل طبٝعٞ َهفٍٛ يًذُٝع 

                                                      

 .99ص ,السرجر الدابق ,( د. عادل يحيى(2
 .39السرجر الدابق, ص ,( د. احسج فتحي سخور(1
كمية  /رسالة قجمت الى جامعة الشيخيؽ ,الحق في الخعاية الرحية ,( صفا يباس كبة(3

 .00ص ,1999 ,الحقؾق 
 .99ص ,السرجر الدابق ,( د. عادل يحيى(9
 .2099الرحة العالسية دستؾر مشغسة ( يشغخ ديباجة (9
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ع٢ً اؿل  ايتأنٝديف اإلع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْطإ دا٤ ( 1)ٚع٢ً سد ايطٛا٤ بدٕٚ متٝٝص
بظ َٚطهٔ" يهٌ غدص سل يف ايصش١ َٔ خ٬ٍ اغباع اؿادات ايطسٚز١ٜ َٔ َأنٌ ًَٚ

يف َطت٣ٛ َعٝػ١ ٜهف٢ يطُإ ايصش١ ٚايسفا١ٖ ي٘ ٚ٭ضست٘ خاص١َّٓ ع٢ً صعٝد املأنٌ 
نُا ( 2)ٚاملًبظ ٚاملطهٔ ٚايعٓا١ٜ ايطب١ٝ ٚصعٝد اـدَات ا٫دتُاع١ٝ ايطسٚز١ٜ.....

 تطُٔ ايعٗد ايدٚيٞ يًشكٛم ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايتصاَا بٗرا اؿل سٝح ْص ع٢ً "تكس
صش١ َطت٣ٛ ممهٔ َٔ اي بأع٢ًايدٍٚ ا٭طساف يف ٖرا ايعٗد عل نٌ اْطإ يف ايتُتع 

َُٚٗا تعددت ايصهٛى ايدٚي١ٝ ٚاختًفت صٝاغ١  (3)"اؾط١ُٝ ٚايعك١ًٝ كمهٔ بًٛغ٘
ْصٛصٗا فُٝا ىص اؿل يف ايصش١ فإ ايدٍٚ تًتصّ بطُإ متتع َٛاطٓٗا باؿل يف 

 .(4)ايصش١ بدٕٚ متٝٝص

 نيادلطلب الثا
 الطبيعة الذستىرية حلك االنسان يف الصحة

ٜتطِ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ اْ٘ سل تٓص عًٝ٘ غايب١ٝ ايدضاتري ٚايٓعِ ا٭ضاض١ٝ           
ٚػد ٖرٙ ايطبٝع١ ايدضتٛز١ٜ يًشل يف ايصش١ أضاضٗا يف تًو ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ اييت 

ع٢ً ٖرا ا٭ضاع  (5)ض١ٝتٓص ع٢ً اؿل يف ايصش١ باعتبازٙ اسد سكٛم املٛاط١ٓ ا٭ضا
ايدٚي١  عاتل ع٢ً ٜكع ٚادب اٍٚ تًتصّ ايدٚي١ بتشكٝل ايصش١ ٚمحاٜتٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا إ

 تكّٛ مبا ٚذيو اجملتُع ناف١ ٭فساد ؼكٝكٗا ع٢ً ايعٌُ ٚادب ٖٛ اؿل يف ايصش١ اػاٙ
 اييت تكدَٗا ١ايصشٝ اـدَات يف تتُجٌ اييت  ايصش١ فاٍ يف اي١َٝٛٝ ا٭ْػط١ َٔ ايدٚي١ ب٘

                                                      

اإلعالن العالسي لحقؾق اإلندان اعتسج ونذخ عمى السأل بسؾجب قخار الجسعية العامة   ((2
"يؾلج  2م2099ديدسبخ  كانؾن األول/ 29( السؤرخ في 3-ألف )د 120لألمؼ الستحجة 

يؼ جسيع الشاس أحخارا ومتداويؽ في الكخامة والحقؾق. وىؼ قج وىبؾا العقل والؾججان وعمي
 أن يعاممؾا بعزيؼ بعزا بخوح اإلخاء."

 .2099مؽ اإلعالن العالسي لحقؾق االندان  2" ف 19( م (1
  .( مؽ العيج الجولي الخاص بالحقؾق االقترادية واالجتسايية والثقافية2ف  21( )م(3
 .60ص ,السرجر الدابق ,( د. عبج العديد دمحم حدؽ حسيج(9
 .99ص ,السرجر الدابق ,د. عادل يحيى ((9
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ٜٚتِ ذيو أٜطا يف  (1)املٛاطٓني ػاٙ املرنٛز يٛادبٗا ػطٝدا ايعا١َ ايصش١ٝ َسافكٗا عرب
ايتطبٝل فُٝا تطٓ٘ َٔ تػسٜعات بصف٘ عا١َ بهفاي١ ا٫سرتاّ ايٛادب هلرا اؿل مبكَٛات٘ 

ا هب ٜٚتِ أٜطا َٔ خ٬ٍ َ (2)املدتًف١ ٚاؽاذ َا ًٜصّ َٔ ايتدابري يٛضع٘ َٛضع ايتطبٝل
كمهٔ إ ٜ٪دٟ اىل املطاع بط١َ٬  نٌ َاهب ع٢ً ايدٚي١ ػاٙ َٛاطٓٝٗا َٔ زعا١ٜ ٚسعس 

إ ايٓص ايدضتٛزٟ ع٢ً سل ا٫ْطإ يف ايصش١ كمٓش٘ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ  (3)ا٫ْطإ ايصش١ٝ
ْصت ايدضاتري ايعسب١ٝ ع٢ً محا١ٜ سل ا٫ْطإ ٚيف ض٤ٛ ذيو  (4)ٚاؿُا١ٜ املباغس٠ يًشل

ايصش١ سل يهٌ "إ  ايدضتٛز ايتْٛطٞ ع٢ًتبازٙ سكا أضاضٝا يًفسد فٓص ايصش١ باع
تطُٔ ايدٚي١ ايٛقا١ٜ ٚايسعا١ٜ ايصش١ٝ يهٌ َٛاطٔ، ٚتٛفس اإلَهاْٝات ايطسٚز١ٜ  .إْطإ

تطُٔ ايدٚي١ ايع٬ز اجملاْٞ يفاقدٟ ايطٓد،  .يطُإ ايطامل١ ٚدٛد٠ اـدَات ايصش١ٝ
 .(5)"ايتػط١ٝ ا٫دتُاع١ٝ طبل َا ٜٓعُ٘ ايكإْٛٚيرٟٚ ايدخٌ احملدٚد. ٚتطُٔ اؿل يف 

"يهٌ َٛاطٔ اؿل ف٢ ايصش١ ٚيف ايسعا١ٜ ايصش١ٝ يًدضتٛز املصسٟ ْص ع٢ً  اَا بايٓطب١
املتها١ًَ ٚفكّا ملعاٜري اؾٛد٠، ٚتهفٌ ايدٚي١ اؿفاظ ع٢ً َسافل اـدَات ايصش١ٝ ايعا١َ 

 ٤تٗا ٚاْتػازٖا اؾػسايفتكدّ خدَاتٗا يًػعب ٚدعُٗا ٚايعٌُ ع٢ً زفع نفا اييت
 ايسعا١ٜ مجٝعا يًعساقٝني ايدضتٛز نفٌ ايٓافر ايعساقٞ يدضتٛز بايٓطب١ (6)..."ايعادٍ

 ٚتهفٌ ايعا١َ، بايصش١ ايدٚي١ ٚتع٢ٓ ايصش١ٝ، ايسعا١ٜ يف اؿل عساقٞ يهٌ: ا٫ّٚ" ايصش١ٝ
: ثاّْٝا .ايصش١ٝ ٚامل٪ضطات املطتػفٝات اْٛاع كتًف بإْػا٤ ٚايع٬ز ايٛقا١ٜ ٚضا٥ٌ

                                                      

 ,واجب اإلدارة في تحقيق الرحة العامة وحسايتيا في القانؾن العخاقي ,( خالج جابخ خزيخ(2
 .92ص ,1929 ,كمية القانؾن  رسالة قجمت الى جامعة بغجاد/

الحساية الجشائية لمحق في الرحة بيؽ  ,( نخبة مؽ أساتحة كمية الحقؾق بجامعة القاىخة(1
مجمة القانؾن واالقتراد لمبحؾث القانؾنية بحث مشذؾر في  ,الشغخية والتظبيق

 .119ص  ,1929, 93العجد,واالقتراد
 .09ص ,السرجر الدابق ,( عبج العديد دمحم حدؽ حسيج(3
 القاىخة, ,,دار الذخوق 1ط ,الحساية الجستؾرية لمحقؾق والحخيات ,د. احسج فتحي سخور ((9

 .60ص ,1999
 .1929مؽ الجستؾر التؾندي لدشة  39( م(9
 .1929مؽ الجستؾر السرخرف ي لدشة  29م ((6
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 َٔ بأغساف ٚ خاص١ ع٬ز دٚز أٚ َطتٛصفات أٚ َطتػفٝات إْػا٤ ٚاهل٦ٝات يٮفساد
 .(1)"بكإْٛ ذيو ٜٚٓعِ ايدٚي١،

 تصٕٜٛٓص ايدضتٛز اإلٜطايٞ ع٢ً "اَا بايٓطب١ اىل دضاتري ايدٍٚ ايػسب١ٝ         
 يطب١ٝا ايسعا١ٜ ٚتطُٔ اؾُاع١، َصًش١ َٚٔ يٮفساد أضاضٞ نشل ايصش١ اؾُٗٛز١ٜ

 مبكتط٢ إ٫ صشٞ يع٬ز اـطٛع ع٢ً غدص أٟ إدباز كمهٔ ٫ .اجملا١ْٝ يًفكسا٤
 ايػدص ٫سرتاّ املفسٚض١ اؿدٚد ساٍ، ػاٚش أٟ يف يًكإْٛ، هٛش ٫. ايكإْٛ
سل يف محا١ٜ ايصش١ َهفٍٛ يًذُٝع، ٚعًِٝٗ  ع٢ًدضتٛز ايربتػاٍ " نُا ٜٚٓص( 2)"ايبػسٟ

باْ٘ ع٢ً  1946ٚأندت دٜباد١ ايدضتٛز ايفسْطٞ يط١ٓ  (3)"ٚادب ايدفاع عٓٗا ٚتعصٜصٖا
إٔ تطُٔ ؾُٝع املٛاطٓني، ٚخاص١ يٮطفاٍ ٚا٭َٗات ٚايعُاٍ املطٓني، محا١ٜ "ايدٚي١ 

  ...".صشتِٗ، ٚا٭َٔ املادٟ

ت ع٢ً محا١ٜ سل ا٫ْطإ يف ع٢ً ٖرا ايٓٗر ضازت غايب١ٝ ايدضاتري سٝح اند         
إقا١َ املطتػفٝات ٚنفاي١ فعًٞ هلرا اؿل ٜتٛدب ايعٌُ ع٢ً دٌ ايتهسٜظ ايٚ٭ ايصش١

اصداز ٚتفعٌٝ ايتػسٜعات ايتاَني ايصشٞ ٚٚضا٥ٌ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز َٔ ا٭ٚب١٦ ٚا٫َساض 
ٚاسرتاَٗا دٕٚ تفسق١ بني مجٝع أعطا٤ ا٫ضس٠ ايبػس١ٜ ضٛا٤ نإ  ايٛط١ٝٓ يف فاٍ ايصش١

 .(4)ظ ع٢ً نسا١َ ايفسدَسٜض اٚ اخس ٫ ٜعاْٞ َٔ َسض َٔ ادٌ اؿفا

                                                      

 .1999مؽ الجستؾر العخاقي لدشة  32( م(2
 .2090مؽ الجستؾر اإليظالي لدشة  31( م(1
 .2006مؽ دستؾر البختغال لدشة  69( م(3
 .20ص  ,السرجر الدابق ,دمحم حدؽ قاسؼ د. ((9

 1991شة مؽ دستؾر مسمكة البحخيؽ لد 9م ,وكحلػ يشغخ عمى سبيل السثال ال الحرخ
لكل مؾاطؽ الحق في الخعاية الرحية .وتعشى الجولة بالرحة العامة وتكفل  -نص عمى "أ

مؽ  22م وسائل الؾقاية والعالج بأنذاء مختمف أنؾاع السدتذفيات والسؤسدات الرحية",
فشص عمى "تكفل الجولة السعؾنة لمسؾاطشيؽ في حالة الذيخؾخة  2061الجستؾر الكؾيتي لدشة 

و العجد عؽ العسل. آما تؾفخ ليؼ خجمات التأميؽ االجتساعي والسعؾنة أو السخض أ
"تعشى الجولة بالرحة العامة وبؾسائل  عمى 29االجتسايية والخعاية والرحية" كسا نص في م

 1929 مؽ دستؾر سشة 39مفي  ونص دستؾر اليسؽ الؾقاية والعالج مؽ األمخاض واألوبئة",
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نُا ٜهتطب سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ايطبٝع١ ايدضتٛز١ٜ مبٛدب َا وددٙ املػسع         
ايدضتٛزٟ َٔ إقسازٙ يًُعاٖدات ٚاملٛاثٝل ايدٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم ا٫ْطإ َٔ ضُٓٗا سل 

ق٠ٛ ا٫ْطإ يف ايصش١ يف ايدضتٛز ٜرتتب عًٝٗا انتطاب اسهاّ ٖرٙ املٛاثٝل ايدٚي١ٝ 
قا١ْْٝٛ عٝح ٜتعني تطبٝكٗا ٚاسرتاّ نٌ َا ٚزد بٗا َٔ سكٛم تطبٝكا ملبدا ضٝاد٠ 

ٚؽتًف ايدٍٚ َٔ َٛقفٗا ػاٙ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٚفكا ملٓعَٛتٗا ايكا١ْْٝٛ  (1)ايكإْٛ
ايٓافر مل ٜتطسم اىل تٛسٝد ا٫تفاقٝات َع ايكإْٛ ايٛطين اٚ  2005فايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ 

سٝح ٫ ٜطُح بتطبٝكٗا ا٫ (2)َٓٗا ٚامنا ْعِ اي١ٝ املصادق١ ع٢ً تًو ا٫تفاقٝات اْ٘ امس٢
بعد إ تطتٛيف اؾٛاْب ايتػسٜع١ٝ يف اصداز قإْٛ يًُصادق١ عًٝٗا ٚفكا" يكإْٛ اسهاّ 

ٚمبٛدب ذيو تصبح ا٫تفاقات ايدٚي١ٝ دص٤ َٔ  2015( يط١ٓ 38قإْٛ عكد ا٫تفاقٝات زقِ )
اَا ايدضتٛز املصسٟ يط١ٓ   (3)ٛادب ايتطبٝل بعد إ ٜتِ املصادق١ عًٝٗاايكإْٛ ايداخًٞ اي

فكد َٓح ا٫تفاقٝات ٚاملعاٖدات ايدٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم ا٫ْطإ ٚاييت ٜصادم عًٝٗا  2014
نُا ْٚص ايدضتٛز ايفسْطٞ ع٢ً ( 4)ق٠ٛ ايكإْٛ ٚذيو بعد ْػسٖا ٚفكا ملا ٖٛ َعٍُٛ ب٘

اييت تٓص ع٢ً سكٛم ا٫ْطإ ٚاييت تهٕٛ فسْطا طسفا فٝٗا  َٓح  املعاٖدات ٚا٫تفاقٝات
ٚمتت املصادق١ اٚ املٛافك١ عًٝٗا ٚاملٓػٛز٠ طبكا يإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ اؾازٟ ايعٌُ بٗا  
ق٠ٛ تفٛم ق٠ٛ ايكٛاْني ايداخ١ًٝ ٚيهٔ غسط تٓفٝرٖا َٔ ايطسف ا٫خس ع٢ً إ ٜهٕٛ 

                                                                                                                              

وبجؾدة عالية لجسيع السؾاطشيؽ دون تسييد، مؽ خالل  عمى "تكفل الجولة الخعاية الرحية
إقامة البشى األساسية وتأىيل الكادر الظبي ورعايتو، وتخرص ندبة محجدة مؽ السؾازنة 
العامة لمقظاع الرحي، وُتذجع مداىسة القظاع الخاص ومشغسات السجتسع السجني في ىحا 

 .السجال، واقامة نغام تأميؽ صحي شامل"
 99ص ,السرجر الدابق ,حيى( د. عادل ي(2
 1999( مؽ الجستؾر العخاقي الشافح لدشة 62,03,92( يشغخ الى السؾاد )(1
دور القزاء في ادماج االتفاقيات الجولية مع الشرؾص  ,القاضي سالؼ روضان السؾسؾرف ي ( (3

الؾطشية )قخارات السحكسة االتحادية العميا انسؾذجا(, بحث مشذؾر عمى مؾقع السحكسة 
 .9ص ,ية العميا جسيؾرية العخاقاالتحاد

تمتدم الجولة باالتفاقيات والعيؾد عمى " 1929الجستؾر السرخرف ي لدشة  مؽ 03تشص م ((9
والسؾاثيق الجولية لحقؾق اإلندان التي ترجق عمييا مرخ، وتربح ليا قؾة القانؾن بعج 

 .نذخىا وفقًا لألوضاع السقخرة"
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 ٜتِ اييت ا٫تفاقات أٚ يًُعاٖدات ٜه٢ٕٛ "فذا٤ ايٓص عً (1)ايدضتٛز يف َستب١ امس٢ َٓٗا
ق٠ٛ تفٛم ق٠ٛ ايكٛاْني غسٜط١ إ ٜطبل  ْػسٖا قاْْٛٝا َٓر عًٝٗا املٛافك١ أٚ ايتصدٜل

 (2)املعاٖد٠" ٖرٙ أٚ ا٫تفام ٖرا ايطسف ا٫خس

 ادلطلب الثالث
 الطبيعة التضامنية حلك االنسان يف الصحة

طاز اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ سٝح تتهٕٛ ع٬ق١ كمازع ا٫ْطإ سك٘ يف ايصش١ يف ا        
بني ا٫فساد اْفطِٗ ٚع٬ق١ أخس٣ بني ا٫فساد ٚايدٚي١ اييت تطُِٗ ٚإ ٖرٙ ايع٬ق١ ا٭خري٠ 

اذا ٜعد  (3)نًُا ازتكت ٚتطٛزت نًُا مت اسرتاّ سك٘ بايصش١ انجس–ع٬ق١ ايفسد بايدٚي١ –
١ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚاييت تدخٌ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ اسد سكٛم ا٫ْطإ ا٫دتُاعٝ

ؼت دا٥س٠ اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ سكٛم ا٫ْطإ فٗٛ سل ٜجبت يًفسد ٚبٓفظ ايٛقت ٜجبت 
يًُذتُع ٚ ٜفسض ايتصاَا إهابٝا ع٢ً ايدٚي١ يف اعُاي٘ يرا هب اغساى اؾُٝع ع٢ً 

ٜصبح َٔ املطت٣ٛ ايدٚيٞ ٚاحملًٞ يتطافس اؾٗٛد ؿُا١ٜ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ٚبٗرا 
 .(4)اؿكٛم اييت ٜػًب عًٝٗا ايطابع ايتطاَين

 ادلطلب الرابع 
 الطبيعة ادلزدوجة حلك االنسان يف الصحة

                                                      

بحث  ,ية السعاىجات الجولية )دراسة مقارنة(الخقابة عمى دستؾر  ,( فيرل عقمة ششظاورف ي (2
, 2, العجد91/ الجامعة األردنية, السجمج مة دراسات عمؾم الذخيعة والقانؾن مشذؾر في مج

 .99ص , 1929
 .2099مؽ الجستؾر الفخندي لدشة  99( م(1
بحث  ,تحجيات تظبيق الحساية الجولية لحقؾق االندان وحخياتو األساسية ,( الظاىخ زخسي(3

, 1929, 9العجد ,لبشان /شان لحقؾق االندان/ جامعة الجشانذؾر في مجمة الجمش
 .201ص

بحث  ,رمزان قشجلي, الحق في الرحة في القانؾن الجدائخرف ي دراسة تحميمية مقارنة أ. ((9
 ,1921, 6العجد ,جامعة بذار )الجدائخ( /والقانؾن  ي مجمة دفاتخ الدياسيةمشذؾر ف

 .132ص
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تٓعس ايتصٛزات اؿدٜج١ ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١ َٔ سٝح سكٛم ا٫فساد يف إ 
 -ايتشسز َٔ ايدٚي١–ٜهْٛٛا َتشسزٜٔ َٔ تدخٌ ايدٚي١ َٚٔ ايػطط يف اضتدداّ ضًطاتٗا 

اؿكٛم يف تدخٌ ايدٚي١ ٫ضُٝا َٔ خ٬ٍ ٚضع ضٝاضات ٚؽصٝص َٛازد َٚطاعدات ٚنرا 
ناف١ٝ ٜصح ٖرا ايتصٛز املصدٚز ع٢ً سل ا٫ْطإ يف ايصش١ يف تطُٓٝ٘ عدد َٔ اؿكٛم 

ضٓٛضشٗا  (1)ٚاؿسٜات فُا ٖٞ اؾٛاْب املستبط باؿكٛم ٚاؾٛاْب املستبط١ باؿسٜات
 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 املستبط١ باؿسٜات أ٫ٚ: اؾٛاْب
إ اؿل يف ايصش١ ٜكّٛ ع٢ً ايط١َ٬ ايبد١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓفط١ٝ يًفسد ٖٚٛ َا 

ٚتتطُٔ  (2) ٜكتطٞ ع٢ً ايدٚي١ عدّ إتٝإ أٟ ضًٛى ٜ٪دٟ اىل عهظ ذيو اٚ ٜٗددٖا
اؿسٜات سل املس٤ يف ايتشهِ يف صشت٘ ٚدطدٙ مبا يف مبا يف ذيو سسٜت٘ اؾٓط١ٝ ٚا٫لاب١ٝ 

عدّ اـطٛع يًع٬ز ايطيب ٚايتذازب ايطب١ٝ دٕٚ عًُ٘ ٚقبٛي٘ ٚاؿل يف إ ٜهٕٛ  اؿل يف
يف َأَٔ َٔ ايتدخٌ  َجٌ اؿل يف إ ٜهٕٛ يف َأَٔ َٔ ايتعرٜب اٚ غريٙ َٔ ضسٚب 

 املعا١ًَ ايكاض١ٝ  
عدّ اـطٛع يًع٬ز ايطيب دٕٚ عًُ٘ ٚقبٛي٘ إ ا٫يتصاّ بأع٬ّ املسٜض عٔ سايت٘  -1

طٝد ٚاقعٞ ٭عُاٍ سكٛم ا٫ْطإ يف اطاز اؿل يف ايصش١ ٚقد اٖتُت ايصش١ٝ ٖٛ ػ
بإبساش ٖرا ا٫يتصاّ باعتبازٙ ا٭دا٠ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜتشكل َٔ  (3)املٛاثٝل ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

خ٬هلا َساعا٠ سكٛم املسض٢ َٚٔ اِٖ ٖرٙ املٛاثٝل ْرنس اع٬ٕ أَطرتداّ املتعًل عكٛم  
فكد تطُٔ ٖرا اإلع٬ٕ يف  1994املسض٢ ايصادز عٔ َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ يف عاّ 

ػإ سايتِٗ ايصش١ٝ ٚاملتطًبات ايطب١ٝ ( اْ٘ يًُسض٢ اؿل يف ايعًِ ايتاّ ب2ف3)ّ

                                                      

تقخيخ مفؾضية األمؼ الستحجة الدامية لحقؾق االندان  ,واالجتساعي ( السجمذ االقترادرف ي(2
 ,6ص  ,1996)السدائل االجتسايية ومدائل حقؾق االندان (, الجورة السؾضؾيية لدشة 

 3ص ,السرجر الدابق ,ويشغخ أيزا السجمذ االقترادرف ي واالجتساعي
 206السرجر الدابق, ص ,اسحاق بمقاضي9( أ(1
اعالن  ,2069اعالن ىمدشكي ,2090لية واإلقميسية مجونة نؾر مبخغ ( مؽ السؾاثيق الجو (3

اإلعالن  ,2000اتفاقية حقؾق االندان والظب الحيؾرف ي في اسبانيا  ,2099جشيف 
 .1999قيات البيؾلؾجيا وحقؾق االندان خالألالعالسي ل



 (22( ، السنة )87دد )( ، الع22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

922 

املتعًك١ بٗا ٚا٫عُاٍ ايطب١ٝ املكرتس١ َٚا تتطُٓ٘ َٔ كاطس ٚفٛا٥د ٚايبدا٥ٌ ايع٬د١ٝ 
ٚتطٛزات ايع٬د١ٝ ٚاغاز٠  املُه١ٓ إضاف١ اىل اثاز عدّ ايع٬ز اٚ ايتػدٝص ٚنريو ايتٛقعات

ييت تت٤٬ّ َع قدزت٘ ع٢ً ايفِٗ ( َٔ ْفظ املاد٠ بٛدٛب اع٬ّ املسٜض بايطسٜك١ ا4)ايفكس٠
ٚاملٛافك١ ايٛاع١ٝ يٝطت فسد زضا  (1)ٟ تدخٌ طيبرتط إ تتٛفس املٛافك١ ايٛاع١ٝ ٭ٚتػ

املسٜض فشطب ٚامنا قساز طٛعٞ َٚطتٓري ع٢ً مٛ ناف وُٞ سك٘ يف املػازن١ يف اؽاذ 
ٞ ايسعا١ٜ ايطب١ٝ ٜستبط بريو َٔ ٚادبات ٚايتصاَات ع٢ً عاتل َكدَ ايكساز ايطيب ٚإيػا٤ َا

تٗا ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملعٝاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ َٔ نْٛٗا تعصش اضتك٬ي١ٝ املسٜض ٚتكسٜسٙ زاٚتٓبع َرب
ملصريٙ ٚض٬َت٘ ايبد١ْٝ ٚزفاٖ٘ ٚهب إ تصدز املٛافك١ ايٛاع١ٝ َٔ َسٜض ناٌَ ا١ًٖٝ٫ 

 ( 2)ايكا١ْْٝٛ ٚدٕٚ قطس اٚ تأثري ٫ َربز ي٘ اٚ ادعا٤ ناذب
ظطدٙ مبا فٝٗا اؿس١ٜ اؾٓط١ٝ ٚا٫لاب١ٝ فاؾطد  يًفسد إ ٜتشهِ إضاف١ اىل إ -2

ايبػسٟ َٔ اِٖ ايعٓاصس ازتباطا بصش١ ا٫ْطإ ٖٚٛ دص٤ َٔ اؿاي١ ايصش١ٝ ايرٟ ٜعهظ 
بعض ا٫ضساز اـاص١ باؾطِ ايبػسٟ ٚاسٝاْا ادم اـفاٜا َٔ اـصٛصٝات ناؿٝا٠ 

طد سس١َ ت٪َٓ٘ َٔ ا٫ضساز اييت قد تصٝب اؾٓط١ٝ يًفسد  يريو ٫بد َٔ تهٕٛ هلرا اؾ
 (3)ايفسد يف دطدٙ اٚ ْفط٘ دٕٚ ٚد٘ سل

إ ٜهٕٛ يف َأَٔ َٔ ايتدخٌ َجٌ اؿل يف إ ٜهٕٛ يف َأَٔ َٔ ايتعرٜب : إ اؿل يف  -3
ايصش١ ٜٓطٟٛ ع٢ً ؼسِٜ ضًط١ً َٔ ا٭فعاٍ ٜٚأتٞ ع٢ً زاضٗا ايتعرٜب  ٚقد عسفت٘ 

 قٛاَٗا ٜهٕٛ اييت ايٛسػ١ٝ أٚ ايٓعا١َٝ أٚ املعتُد٠ ايعكٛب١ بأْ٘ (4)اؾُع١ٝ ايطب١ٝ ايعامل١ٝ
 أٚ اي٬إْطا١ْٝ أٚ ايكاض١ٝ اإلدسا٤ات أْٛاع َٔ آخس ْٛع أٟ أٚ ايٓفطٞ أٚ اؾطدٟ ا٭مل

 ٜتًكْٛٗا ٭ٚاَس ٚفكا أٚ مبفسدِٖ ٜتصسفٕٛ أغداص عد٠ أٚ ٚاسد غدص قبٌ َٔ امل١ٝٓٗ
 ضبب ٭ٟ أٚ ا٫عرتاف ع٢ً أٚ َعًَٛات إفػا٤ ع٢ً آخس غدص إزغاّ بػ١ٝ ضًط١ أ١ٜ َٔ
 َٔ غريٙ أٚ ايتعرٜب ممازض١ بتػذٝع ايطبٝب١ أٚ ايطبٝب ٜكّٛ ف٬ هٛش إ  0آخس

                                                      

  19ص ,السرجر الدابق ,دمحم حدؽ قاسؼ9( د(2
مؽ ججول  02البشج  69حكخة األميؽ العام في الجورة م ,( الجسعية العامة لألمؼ الستحجة(1

االعسال السؤقتة حق كل  أندان في التستع بأعمى مدتؾى مسكؽ مؽ الرحة البجنية 
   .والعقمية

 .200ص ,السرجر الدابق ,اسحاق بالقاضي ( أ.(3
 .2090تأسدت الجسعية الظبية العالسية عام  ((9
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 أٟ اٚ بتأَني با٫غرتاى أٚ عٓٗا بايتػاضٞ أٚ امل١ٝٓٗ أٚ اي٬إْطا١ْٝ أٚ ايكاض١ٝ اإلدسا٤ات
 أ١ٜ سطٛز نُا ٫ ٜٓبػٞ ي٘ ايتعرٜب ممازض١ يتطٌٗٝ َعسف١ َٛاد أٚ أدٚات أ١ٜ أٚ َهإ

 أٚ أٚ اي٬إْطا١ْٝ ايكاض١ٝ املعا١ًَ أْٛاع َٔ غريٙ أٚ ايتعرٜب اضتعُاٍ خ٬هلا ٜتِ إدسا٤ات
 أٟ ع٢ً املُٝت باؿكٔ اإلعداّ عكٛب١ تٓفٝر فسض ٜتِ إٔ ٜٓبػٞ ٫ٚ بٗا ايتٗدٜد أٚ امل١ٝٓٗ
 إٔ كمهٔ َعدات أٚ صٝدي١ٝ َطتشطسات تطتددّ ايتٓفٝر طسٜك١ ناْت ٚيٛ ست٢ طبٝب

 .(1)ايطب ممازض١ يف أخس٣ بطسٜك١ تطتعٌُ
٫ هٛش ٭ٟ اْطإ ضٛا٤ نإ طبٝبا اٚ غري طبٝب إ كمٓح يٓفط٘ اؿل يف 
ايتدخٌ ٭ْٗا٤ سٝا٠ غدص َا بدافع َا ٜط٢ُ بايػفك١  بطبب متهٔ اسد ا٫َساض 

ٜتدر  ٕا املطتعص١ٝ َٓ٘ ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً َطاعدت٘ باٟ غهٌ َٔ ا٫غهاٍ ٫ كمهٔ
املسٜض ٖرا ايكساز برات٘ ٫ٚ ٜتدرٙ املط٪ٍٚ عٔ املسٜض اٚ ايكسٜب َٔ ايدزد١ ا٭ٚىل نُا 
٫ هٛش إ ٜتدرٙ ا٭طبا٤ بأْفطِٗ ع٢ً أضاع ؽًٝص املسٜض َٔ ايعراب. فاذا نإ 
ا٫ْطإ ْفط٘ ٫ ول ي٘ إ ٜٓٗٞ سٝات٘ ٭ْ٘ يٝظ املتصسف فٝٗا بأَسٙ فهٝف هٛش 

َٔ َسٜض تٛقع ايٓاع ممات٘ ٚقاَت نٌ ايد٥٫ٌ ع٢ً ؼكٝل ْٗاٜت٘ ثِ ٭ْطإ اخس. فهِ 
زبت فٝ٘ اؿٝا٠ دبٝبا اْت٢ٗ اىل غفا٥٘ ايرٟ ٚقف ايطب عادصا عٔ ؼكٝك٘. فهُا إ 
ا٫ْطإ َٔ سك٘ إ ٜعٝؼ سٝا٠ نسكم١ فُٔ سك٘ أٜطا إ كمٛت َٛت١ نسكم١ ٚزضاي١ 

ٌ اْطاْٞ فٝذب تسن٘ إ كمٛت بػهٌ ا٭طبا٤ ٖٞ اؿفاظ ع٢ً صش١ ا٫ْطإ ٚنساَت٘ بػه
 .(2)اْطاْٞ وفغ نساَت٘ ٚفكا ملػ١ٝ اهلل

                                                      

ء بالتعحيب وغيخىؽ ضخوب السعاممة والعقؾبة اعالن طؾكيؾ, خظؾط تؾجييية لألطبا ((2
القاسية أو الالإندانية أ و السيشية فيسا يتعمق االحتجاز والدجؽ, اعتسجتو الجسعية الظبية 

تاريخ الديارة  ,2009العالسية التاسعة والعذخيؽ في طؾكيؾ في اليابان في عام
1/1/1920،http://www.johealth.com    

مقالة مشذؾرة  ,القتل الخحيؼ ىل ىؾ رغبة إندانية ام دعؾى شيظانية ,دمحم الدقا عيج ( د.(1
كحلػ   https://sudaneseonline.com ,9/9/1929عمى االنتخنيت, تاريخ الديارة 

تاريخ الديارة  ,السؾت الخحيؼ كيف نذت فكختو وىل ىؾ أخالقي فعال ,يشغخ عسخ عظية
   https://www.ts3a.comبحث مشذؾر عمى مؾقع األنتخنيت   ,0/9/1920

يدسى بالسؾت الخحيؼ خيارا فخديا بدبب حالة مخضية ميؤوس  لقج بات االنتحار او ما
الن مفيؾم الفخدانية في الغخب تسشح لمفخد حخية التعامل مع الجدج والترخف فيو وفق 

https://sudaneseonline.com/
https://www.ts3a.com/
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 ثاْٝا: اؾٛاْب املستبط١ باؿكٛم
إ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ٜكتطٞ تٛفري زعا١ٜ طب١ٝ ٚخدَات طب١ٝ يًذُٝع يف 

 ٌُ ٖرا اؿل دٛاْب َتعدد٠ تتُجٌ.ساي١ املسض اؾطدٟ دٕٚ متٝٝص ٜٚػ
ا٫َساض َٚعاؾتٗا َٚهافشتٗا : ٜتطُٔ اؿل يف ايع٬ز فُٛع١ اؿل يف ايٛقا١ٜ َٔ  -1

 اـدَات ايطب١ٝ ٚايصش١ٝ اييت تكدَٗا ايدٚي١ يٮفساد دٕٚ متٝٝص ٭ٟ ضبب َٔ ا٭ضباب بد٤ّا
َٔ اْػا٤ املطتػفٝات ٚامل٪ضطات ايع٬د١ٝ ٚايٛسدات اإلداز١ٜ ايصش١ٝ ٚتٛفري ا٫عداد 

ٝني ٚايصٝادي١ يف ٖرٙ املطتػفٝات ٚامل٪ضطات اي٬ش١َ َٔ ا٭طبا٤ ٚاملُسضني ٚايفٓ
إضاف١ اىل ٚضع بساَر ٚقا١ٝ٥ ٚتجكٝف١ٝ ٚتعصٜص املكَٛات ا٫دتُاع١ٝ يًصش١  (1)ٚايٛسدات

اؾٝد٠ َجٌ ض١َ٬ ايب١٦ٝ ٚايتعًِٝ ٚاملطاٚا٠ بني اؾٓطني ٜٚتٛدب اْػا٤ ْعاّ يًسعا١ٜ 
ٌُ ع٢ً َهافش١ ا٫َساض بإتاس١ ايطب١ٝ يف سا٫ت ايطٛاز٨ ٚايهٛازخ ٚتكدِٜ اإلغاث١ ٚايع

اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا ذات ايص١ً باضتدداّ ٚؼطني ْعاّ ملساقب١ ا٭ٚب١٦ ٚمجع ايبٝٓات 
إضاف١  (2)ٚتٓفٝر اٚ تعصٜص بساَر ايتشصني ٚغريٖا َٔ اضرتاتٝذٝات َهافش١ ا٫َساض املعد١ٜ

ٚفعاي١ ,ٚتٛفريٖا اىل تٛفري ساد١ ا٫فساد َٔ  ا٫د١ٜٚ ا٭ضاض١ٝ بػسط إ تهٕٛ ا١َٓ ,

                                                                                                                              

اتو وارداتو فاذا كانت الجول في السشظقة العخبية تخفزو قظعا لتعارضو مع السؤسدة رغب
الجيشية والشسط االجتساعي الدائج فان الجول االوربية مشقدسة بذأنو بعزيا يؤيج مثل 

 =سؾيدخا وبمجيكا في حيؽ ألتقبل بو السسمكة الستحجة تكذف االنقدامات الى ان ىحه
وديشي واجتساعي فاذا كانت حاالت السخض السدتعرية  السدألة تعج تحجرف ي أخالقي=

التي تدبب لراحبيا األلؼ وتجعمو يدتشجج بالسؾت رفزا لعجده اال ان لمجيؽ والسجتسع 
رارف ي اخخ باعتبار ان السؾت والحياة بيج الحات اإلليية وفي تظبيقو تحج لزؾابط الجيؽ 

سامي السذج,  تغتفخ. يشغخ ل االنتحار خظيئة الواخالق السجتسع الحرف ي يرشف كل اشكا
السؾت الخحيؼ تبيحو الجوافع اإلندانية ويخفزو الجيؽ والسجتسع بحث مشذؾر في صحيفة 

 ,92الدشة  ,22126العجد ,العخب اول صحيفة عخبية يؾمية تأسدت في لشجن
 .21ص ,1/2/1920بتاريخ

 .61السرجر الدابق,ص ,عبج العديد دمحم حدؽ حسيج 9( د(2
 .6ص,السرجر الدابق ,ترادرف ي واالجتساعي( السجمذ االق(1
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بهُٝات ناف١ٝ ,َٚٓتع١ُ ,ٚباقٌ تهًف١ ممه١ٓ ,َع ضُإ ا٫ضتعُاٍ ايسغٝد ٚايطًِٝ هلا 
 .(1)ٚيتشكٝل ذيو ٜٓبػٞ تبين ضٝاض١ صش١ٝ يف اطاز تػسٜعٞ

عُاٍ اؿل يف بايصش١ ٚاؽاذ ايتدابري اـاص١ بأاؿل يف تٛفري املكَٛات املستبط١  -2
 ايصش١: 

ٕ يف ايصش١ ٜستبط بٛدب اؽاذ ايتدابري ٚتٛفري َكَٛات خاص١ اييت إ سل ا٫ْطا       
تهفٌ ي٘ أضباب اؿٝا٠ ايصش١ٝ ا٭ضاض١ٝ ٖٚرا َا أغاز ايٝ٘ تعسٜف َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ 

١ ٚيٝظ فسد غٝاب املسض اٚ ساي١ ايط١َ٬ ٚايعاف١ٝ اؾطد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاير١ٖٝٓ ايهاًَ
 َطت٣ٛ يف سل غدص ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْطإ يف "نٌنُا أغاز اىل ذيو اإل (2)(ايعذص

 ٚاملًبظ املأنٌ صعٝد ع٢ً ٚخاص١ ٚ٭ضست٘، ي٘ ٚايسفا١ٖ ايصش١ يطُإ ٜهف٢ َعٝػ١
 ب٘ ٜأَٔ َا يف اؿل ٚي٘ ايطسٚز١ٜ، ا٫دتُاع١ٝ اـدَات ٚصعٝد ايطب١ٝ ٚايعٓا١ٜ ٚاملطهٔ

 َٔ ذيو غري أٚ ايػٝدٛخ١ أٚ ٌَايرت أٚ ايعذص أٚ املسض أٚ ايبطاي١ سا٫ت يف ايػٛا٥ٌ
اَا يف ايعٗد ايدٚيٞ اـاص ( 3)عٝػ٘" أضباب تفكدٙ ٚاييت إزادت٘ عٔ اـازد١ ايعسٚف

باؿكٛم ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ فكد تطُٔ ٚدٛاب اؽاذ ايدٚي١ فُٛع١ َٔ 
فٓص ع٢ً  ايتدابري ايًص١َ ٚايطسٚز١ٜ يهفاي١ ٖرا اؿل ٚضُإ متتع ايفسد عك٘ بايصش١

 املُازض١ يتأَني اؽاذٖا ايعٗد ٖرا يف ا٭طساف ايدٍٚ ع٢ً ٜتعني اييت ايتدابري "تػٌُ
 :أدٌ َٔ اي٬ش١َ ايتدابري تًو اؿل، هلرا ايها١ًَ

 ٌُمنٛا ايطفٌ منٛ ٚتأَني ايسضع ٚفٝات َٚعدٍ املٛايٝد َٛتٞ َعدٍ خفض عًٞ ايع 
 .صشٝا

 ١.ٚايصٓاعٝ ايب١ٝ٦ٝ ايصش١ دٛاْب مجٝع ؼطني 
 ٚع٬دٗا ا٭خس٣ ٚا٭َساض ٚامل١ٝٓٗ ٚاملتٛط١ٓ ايٛبا١ٝ٥ ا٭َساض َٔ ايٛقا١ٜ 

 َٚهافشتٗا.

                                                      

 .290ص ,السرجر الدابق ,إسحاق بمقاضي 9( أ(2
 .2ص ,2099  ,( دستؾر مشغسة الرحة العالسية(1
 .2099اإلعالن العالسي لحقؾق االندان   2ف19م  ((3
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 ساي١ يف يًذُٝع ايطب١ٝ ٚايعٓا١ٜ ايطب١ٝ اـدَات تأَني غأْٗا َٔ ظسٚف ت١٦ٝٗ 
  .(1)املسض

اؿٝا٠ ايصش١ٝ َٚا ٜستبط بٗا َٔ ايسعا١ٜ ايطب١ٝ يإلْطإ ضٛا٤ داخٌ امل٪ضطات  -3
خازدٗا تعترب َٔ اِٖ  َعاٖس سل املسض٢ يف اـصٛص١ٝ فا٭صٌ ايعاّ ٖٛ ايع٬د١ٝ اٚ 

محا١ٜ اضساز املسض٢ ٚاعتباز ذيو َٔ صُِٝ اؿل يف اؿٝا٠ اـاص١ إ ا٫ط٬ع ع٢ً 
املًفات ايصش١ٝ ٚتفاصٌٝ املسض هب ضرتٖا ست٢ يٛ ناْت صشٝش١ فأذاعتٗا يف قافٌ 

إ ٭ضساز اؿٝا٠ ايصش١ٝ يًُسٜض َفسٚض ع٢ً عا١َ ٜط٧ اىل املسض٢ ٖٚرا ا٫يتصاّ بايهتُ
 .(2)ايطبٝب ٚايعاًَني باملطتػفٝات ٚغريِٖ ممٔ ٜتصٌ عًُِٗ عاي١ املسٜض ايصش١ٝ

يف ض٤ٛ َا تكدّ  ٜتبني يٓا إ سل ا٫ْطإ يف ايصش١ ذات طبٝع١ َصدٚد١ ٚ َسنب١         
تٓطٝل بٝٓٗا فٗٛ سل ٜػٌُ سكٛم ٚسسٜات ع٢ً سد ضٛا٤ ٚاييت هب اسرتاَٗا ٚاي

 يًٛصٍٛ اىل اهلدف ا٭َجٌ ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١
 ة ـاخلامت

بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ ٖرا ايبشح تٛصًٓا اىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ْدزدٗا يف 
 ادْاٙ ٚفل َا ٜأتٞ:

 ايٓتا٥ر :أ٫ٚ
ؼدٜد  ًف ايفكٗا٤ يفاختنُا  .زٜفاٚضع عد٠ تعا٫خت٬ف يف تعسٜف اؿل أد٣ اىل   .1

قد ٚضع ا٫ْطإ يف َٛضٛع٘  ايهسِٜ  إ ايكسإفٖرا َع داَع َاْع يإلْطإ تعسٜف 
 .ايصشٝح سني دعً٘ ابٔ ذنس ٚاْج٢ ٚفطً٘ عٔ ضا٥س املدًٛقات ا٭خس٣

يف تهاٌَ  هب إ ٜهٕٛ ٖٓاىٜتُتع بصش١ دٝد٠  ايػدص ست٢ كمهٔ ايكٍٛ بإ  .2
يٝطت فسد عدّ  ١فايصشاؾٛاْب اؾط١ُٝ ٚايبد١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ يًػدص 

                                                      

 .2006العيج الجولي الخاص بالحقؾق االقترادية واالجتسايية والثقافية 1ف21م ((2
 .حساية الحق في الحياة الخاصة في ضؾء حقؾق االندان ,احسج البيجيعرام  ( د.(1

 ,1999 ,اإلسكشجرية – دار الجامعة الججيجة لمشذخ ,والسدئؾلية السجنية )دراسة مقارنة(
  .209ص



 طبيعة حق االندان في الرحة

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

822 

اعت٬ٍ ايػدص مبسض َعني ٚاصابت٘ بعذص َا كمٓع٘ َٔ ايكٝاّ بٓػاط٘ ايَٝٛٞ 
  .املعتاد

ٜعد سل ا٫ْطإ يف ايصش١ َٔ اؿكٛم اييت اقسٖا ايتػسٜع ايداخًٞ يًدٚي١ بػهٌ قاطع   .3
ٜٚعد اسد دعا٥ِ اجملتُع ٚاضاضا ٖاَا ٫ضتكسازٙ ع٢ً ٖرا ا٭ضاع تًتصّ ايدٚي١ بتشكٝل 

صش١ ٚاحملافع١ عًٝٗا ٚمحاٜتٗا بػهٌ َباغس ؾُٝع افساد ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ ايٓص اي
 عًٝٗا يف ايدضتٛزٟ.  

سل ا٫ْطإ يف ايصش١ سكا ْصت عًٝ٘ ايػسع١ ايدٚي١ٝ ؿكٛم ا٫ْطإ ٖٚٛ َٔ اؿكٛم  .4
ايعامل١ٝ ا٭ضاض١ٝ ٚاؾٖٛس١ٜ اييت تجبت يإلْطإ بٛصف٘ اْطاْا أٜا نإ ضٓ٘ اٚ دٓط٘ 

اٚ يْٛ٘ اٚ عسق٘ اٚ ظسٚف٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع كمٓح اٚ دٜٓ٘ 
 اؿل يًذُٝع بدٕٚ متٝص.

عايت٘ املسض١ٝ   ايفِٗ ع٢ً قدزت٘ َع تت٤٬ّ اييت بايطسٜك١ املسٜض اع٬ّ ٚدٛب .5
طيب ا٫ يف  تدخٌ صادز٠ َٓ٘ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ ٭ٟ  ايٛاع١ٝ املٛافك١ تتٛفس إ ٜٚػرتط

  .١ٝ٥ َٚٓع أٟ أفعاٍ اٚ ضًٛى ٜػهٌ اْتٗانا ؿل ا٫ْطإ يف ايصش١ساي١ اضتجٓا
ايدٜٔ ٚتعازض٘ َععِ ٜكبٌ ب٘  زغِ إ ا٫ْتشاز اٚ )املٛت ايسسِٝ( مبطاعد٠ طب١ٝ ٫ .6

  .ضباب أخ٬ق١ٝ ا٫ اْ٘ ٖٓاى بعض ايدٍٚ ا٫ٚزب١ٝ اداشت٘ قاْْٛادٍٚ ايعامل ٭
 ايتٛصٝات  :ثاْٝا

ٜتٛدب ع٢ً ازض ايٛاقع ايتهسٜظ ايفعًٞ هلرا اؿل  دٌٚ٭ . ْٛصٞ املػسع ايعساق1ٞ
ٚتٛفري خدَات  ايصش١اصداز  ٚط١ٝٓ سدٜج١ ٚتفعٌٝ ايٓافر َٓٗا يف فاٍ  ايعٌُ ع٢ً

ايسعا١ٜ ايصش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ مبعاٜري دٝد٠ ٚتطٌٗٝ ايٛصٍٛ ايٝٗا بػض ايٓعس عٔ 
  .ا٭ٚضاع ايطا٥د٠ يًذُٝع ٚدٕٚ متٝٝص

١ ايصشٝ املسض٢ خصٛص١ٝ ٜطُٔ خاص قإْٛ تػسٜع ايعساقٞ ػسعامل ع٢ً . ْكرتح2
 .فعاٍ ت٪دٟ اىل اْتٗاى ٖرا اؿلٚكمٓع ايتدخٌ فٝٗا اٚ ايكٝاّ بأ

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل ؼدٜد ايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ ي٬تفاقٝات ايدٚي١ٝ املتعًك١ عكٛم . 3
  .١ ا٭خس٣ا٫ْطإ ضُٔ ايدضتٛز اض٠ٛ بػريٙ َٔ ايدضاتري ايعسب١ٝ ٚايػسبٝ

The Authors declare That there is no conflict of interest 
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 ادلصادر
 ايكسإ ايهسِٜ  

 املعادِ  :أ٫ٚ
, بريٚت, صادز داز ,ايعسب يطإ, َٓعٛز بٔ َهسّ بٔ قُد ايفطٌ ايدٜٔ أبٛ مجاٍ .1

1956. 
 ,28ز ,5اجملًد ,َٓعٛز ٫بٔ ايعسب يطإ , َهسّ بٔ قُد ايفطٌ أبٛ ايدٜٔ مجاٍ .2

 .2013 ,ايكاٖس٠, اؿدٜح داز
, 1ط. ايهتب عامل ,ا٭ٍٚ اجملًد ,املعاصس٠ ايعسب١ٝ ايًػ١ َعذِ .عُس كتاز محدأ د. .3

2008. 
 ثاْٝا: ايهتب

 داز ايػسٚم , ,2, طُا١ٜ ايدضتٛز١ٜ يًشكٛم ٚاؿسٜات, اؿد. امحد فتشٞ ضسٚز .4
 .2000 ايكاٖس٠,

 يف باملػازن١ يًتدطٝط قتصاد١ٜاحملددات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ ,صكس خًف قٞ امحد  .5
 ,بدٕٚ ض١ٓ طباع١ ,اإلضهٓدز١ٜ ,اؾاَعٞ ايتعًِٝ داز ٚايعاملٞ احملًٞ اجملتُع ت١ُٝٓ
2018. 

 ايع١ًُٝ ايهتب داز, ا٫ضس٠ اسهاّ يف ٚتطبٝكاتٗا اؿل ْعس١ٜ, َطساز د. محٝد  .6
  2013, بريٚت,1ط,

, ايكاٖس٠, ايعسب١ٝ ايٓٗط١ ازد, 1ط, ايصش١ يف يًشل اؾٓا١ٝ٥ اؿُا١ٜ, و٢ٝ عادٍ. د .7
2010 

 ايفهس داز, ايدٚي١ٝ املعاٜري ظٌ يف ايصش١ يف اؿل, محٝد سطٔ قُد ايعصٜص عبد د.  .8
 .2018 ,اإلضهٓدز١ٜ, اؾاَعٞ

 ا٫ْطإ سكٛم ض٤ٛ يف اـاص١ اؿٝا٠ يف اؿل محا١ٜ, ايبٗذٞ امحد عصاّ. د .9
 .2005 , اإلضهٓدز١ٜ – يًٓػس دٜد٠اؾ اؾاَع١ داز( ,َكاز١ْ دزاض١) املد١ْٝ ٚاملط٦ٛي١ٝ
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 ايعاملٞ اإلع٬ٕ َع َكاز١ْ دزاض١ اإلض٬ّ يف ا٫ْطإ سكٛم, ايصسًٝٞ قُد د.  .10
  نجري ابٔ , داز 5ط , ا٫ْطإ ؿكٛم اإلض٬َٞ ٚا٫ع٬ٕ

 ايطبٝب ايتصاّ يف دزاض١  ا٫ْطإ ٚسكٛم املُازض١ بني ايطب, قاضِ سطٔ د. قُد .11
 .2012 ,اؾدٜد٠ اؾاَع١ داز ,ا٫ع٬ّ يف سٜضامل سل اٚ املسٜض ع٬ّبإ

 .1986 ,ايعسبٞ ايفهس داز, ا٫ْطإ ؿكٛم ايدضتٛز١ٜ اؾٛاْب, امحد غٛقٞ د. قٞ  .12
 اؿًيب َٓػٛزات, 1ط, اؿل ْعس١ٜ ايكإْٛ اىل املدخٌ ,ضعد إبساِٖٝ د. ْبٌٝ  .13

 . 2010   اؿكٛق١ٝ
اؿل, بدٕٚ ض١ٓ ٚد١ٗ  ْعس١ٜ ١ْٝايكاْٛ يًعًّٛ املدخٌ ((,شٚاٟٚ)) فسٜد٠ د. قُدٟ .14

  .طبع
 ثايجا: ايسضا٥ٌ ٚا٫طازٜح

خايد بٔ عبد اهلل بٔ صاحل ايػاَدٟ ,سل ا٫ْطإ يف ض١َ٬ صشت٘ يف ايػسٜع١ ٚايٓعاّ  .15
/املًُه١ دزاض١ َكاز١ْ باملٛاثٝل ايدٚي١ٝ ,زضاي١ قدَت اىل داَع١ ْاٜف يًعًّٛ ا٭١َٝٓ

  2007,ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ /ايسٜاض
دابس خطري , ٚادب اإلداز٠ يف ؼكٝل ايصش١ ايعا١َ ٚمحاٜتٗا يف ايكإْٛ خايد  .16

 2014, زضاي١ قدَت اىل داَع١ بػداد/ن١ًٝ ايكإْٛ , عساقٞاي

 ايفازابٞ اإلض١َٝ٬ ايفًطف١ يف ا٫ْطإ َفّٗٛ, عكٌٝ قٜٛدز ٚزتٝب١ محٛدٟ خري١ٜ .17
 ايعًّٛ /ن١ًٝ َطتػامن بادٜظ ابٔ اؿُٝد عبد داَع١ اىل َكد١َ زضاي١ ,ْٛذدا

  2017 ا٫دتُاع١ٝ ايعًّٛ قطِ ا٫دتُاع١ٝ
 ٚض١َ٬ ا٫ْطإ سٝا٠ ع٢ً ايٛاقع١ ايطسز تعٜٛض, احملُدٟ صاحل ْٜٛظ ذْٕٛ .18

 2009,اؿكٛم ن١ًٝ, املٛصٌ داَع١ اىل قدَت أطسٚس١, َكاز١ْ دزاض١ دطدٙ
ن١ًٝ صفا عباع نب١ , اؿل يف ايسعا١ٜ ايصش١ٝ , زضاي١ قدَت اىل داَع١ ايٓٗسٜٔ / .19

 2008اؿكٛم ,
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 ايصش١ٝ اـد١َ ؼطني يف ايػا١ًَ اؾٛد٠ اداز٠ دٚز٠ ,ْع٬َٔ ٚقُد فتاسني فسٜد .20
 ا٫قتصاد١ٜ ايعًّٛ ن١ًٝ يف ًَٝا١ْ غُٝظ بْٛعا١َ اؾ٬ْٝٞ داَع١ اىل قدَت زضاي١,

 2016,ايتٝطري ٚعًّٛ ٚايتذاز١ٜ
 اإلض٬َٞ اـطاب) ١ٚاـصٛصٝ ايعامل١ٝ بني ا٫ْطإ سكٛم, عًٞ امحد عجُإ يكُإ .21

 .2003 ,اؿكٛم املٛصٌ/ ن١ًٝ داَع١ اىل قدَت َادطتري  زضاي١(,منٛذدا
 دزاض١) ايػسبٞ ٚايًٝربايٞ اإلض٬َٞ ايعسبٞ ايفهس يف ا٫ْطإ ض٪اٍ ,عًٞ بٔ قُد .22

 ا٫دتُاع١ٝ ايعًّٛ ن١ًٝ, ٖٚسإ داَع١ اىل َكد١َ اطسٚس١(, ٚاؿكٛم املفّٗٛ يف فًطف١ٝ
 .2013 ,ايدنتٛزاٙ غٗاد٠ يٌٓٝ ٚا٫ْطا١ْٝ

 ايبشٛخ  زابعا:
 يف َٓػٛز عح ,ايدٚيٞ ايكإْٛ يف ا٫ْطإ سكٛم َٔ نشل ايصش١ ,بًكاضٞ اضشام .23

,  7-6ايعدد,طسابًظ -ا٫ْطإ/ َسنص دٌٝ ايبشح ايعًُٞ يف يبٓإ سكٛم دٌٝ ف١ً
2015. 

, ضاض١ٝؿكٛم ا٫ْطإ ٚسسٜات٘ ا٭ ؼدٜات تطبٝل اؿُا١ٜ ايدٚي١ٝ ايطاٖس شمخٞ, .24
 .2015, 8داَع١ اؾٓإ /يبٓإ , ايعدد /عح َٓػٛز يف ف١ً اؾٓإ ؿكٛم ا٫ْطإ

, دٚز ايكطا٤ يف ادَاز ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ َع ايكاضٞ ضامل زٚضإ املٛضٟٛ .25
ايٓصٛص ايٛط١ٝٓ )قسازات احمله١ُ ا٫ؼاد١ٜ ايعًٝا امنٛذدا(, عح َٓػٛز ع٢ً َٛقع 

  .ٗٛز١ٜ ايعساماحمله١ُ ا٫ؼاد١ٜ ايعًٝا مج
 ايصش١ ف١ً يف َٓػٛز٠ َكاي١ ,ًَش١ ضسٚز٠ املطتػفٝات اْط١ٓ ,ٖازٕٚ ضًُٝإ  .26

 2018, 55ص, 55ايعدد ,/ يبٓإٚا٫ْطإ
 اجملتُع يف ايصش١ٝ يًٛضع١ٝ ضٛضٝٛيٛد١ٝ قسا٠٤ ,ايعٝفاٟٚ فسٜد٠ ٚ غساٜب١ٝ فط١ًٝ  .27

 .7ايعدد ,4جملًدا ,ا٫دتُاع١ٝ يًدزاضات اؿه١ُ ف١ً يف َٓػٛز عح ,اؾصا٥سٟ
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, عح دٚي١ٝ )دزاض١ َكاز١ْ(, ايسقاب١ ع٢ً دضتٛز١ٜ املعاٖدات ايفٝصٌ عك١ً غٓطاٟٚ .28
, 1, ايعدد42/ اؾاَع١ ا٭زد١ْٝ, اجملًد ١ً دزاضات عًّٛ ايػسٜع١ ٚايكإَْٛٓػٛز يف ف

2015.   
 نيب ايصش١ يف يًشل اؾٓا١ٝ٥ اؿُا١ٜ, ايكاٖس٠ ظاَع١ اؿكٛم ن١ًٝ أضاتر٠ َٔ نب١ .29

 ايكا١ْْٝٛ يًبشٛخ ٚا٫قتصاد ايكإْٛ ف١ً يف َٓػٛز عح ,ٚايتطبٝل ايٓعس١ٜ
 .2010, 83ايعدد ,ٚا٫قتصاد

 
 ايدٚزٜات  :خاَطا

 ددٍٚ َٔ 71 ايبٓد 64 ايدٚز٠ يف ايعاّ ا٭َني َرنس٠, املتشد٠ يٮَِ ايعا١َ اؾُع١ٝ .30
 ايبد١ْٝ يصش١ا َٔ ممهٔ َطت٣ٛ ع٢ًبأ ايتُتع يف أْطإ نٌ سل امل٪قت١ ا٫عُاٍ
   .ٚايعك١ًٝ

 ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتصاد١ٜ اؿكٛم ؾ١ٓ, ٚايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ا٫قتصادٟ اجملًظ .31
 .(14ايتعًٝل زقِ ), 2000, 22 ايدٚز٠ ,ٚايجكاف١ٝ

ضاَٞ املػد, املٛت ايسسِٝ تبٝش٘ ايدٚافع اإلْطا١ْٝ ٜٚسفط٘ ايدٜٔ ٚاجملتُع, عح  .32
 ,١َٜٝٛ11216 تأضطت يف يٓدٕ, ايعدد َٓػٛز يف صشٝف١ ايعسب اٍٚ صشٝف١ عسب١ٝ

 .2019,  41ايط١ٓ 

 ايصش١ٝ اـدَات )اطاز ا٭َا١ْ تكسٜس, ايعامل١ٝ ايصش١ ,مجع١ٝ ايعامل١ٝ ايصش١ َٓع١ُ .33
 .15/4/2016 ,ايٓاع( ع٢ً تسنص اييت املتها١ًَ

, اؿكٛم ا٫قتصاد١ٜ ض١ٝ ا٭َِ املتشد٠ ؿكٛم ا٫ْطإَهتب ا٭َِ املتشد٠ َفٛ .34
١ ٚايجكاف١ٝ ,ديٌٝ يًُ٪ضطات ايٛط١ٝٓ ؿكٛم ا٫ْطإ )ضًط١ً ايتدزٜب ٚا٫دتُاعٝ

 .2005 ,, ْٜٝٛٛزى ٚدٓٝف12ايعدد زقِ  ,ٗين(امل
 ايدضاتري  ضادضا:

 1947يط١ٓ  ايدضتٛز اإلٜطايٞ .35
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 1976ايدضتٛز ايربتػايٞ يط١ٓ .36
 2014ايدضتٛز ايتْٛطٞ يط١ٓ  .37
 2005ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ  .38
 1958ايدضتٛز ايفسْطٞ يط١ٓ  .39
 1962ايدضتٛز ايهٜٛيت يط١ٓ   .40
 2015ايدضتٛز ايُٝين يط١ٓ  .41
 2002 يط١ٓ ايبشسٜٔ ممًه١ دضتٛز .42
  1948 ايعامل١ٝ ايصش١ َٓع١ُ دضتٛز .43

 املٛاثٝل ٚ اإلع٬ْات ضابعا:
  1948 اإلْطإ ؿكٛم ايعاملٞ اإلع٬ٕ .44

 1976 ٚايجكاف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتصاد١ٜ باؿكٛم اـاص ايدٚيٞ ايعٗد .45

 1986ايصش١  يتعصٜص ااٚتاٚ َٝجام .46
 ا٫ْرتْٝت  ثآَا:

 ٚايعكٛب١ املعا١ًَ ضسٚب ٚغرئٖ بايتعرٜب يٮطبا٤ تٛد١ٝٗٝ خطٛط ,طٛنٝٛ اع٬ٕ .47
 اؾُع١ٝ اعتُدت٘ ,ٚايطذٔ ا٫ستذاش ٜتعًل فُٝا امل١ٝٓٗ ٚ أ اي٬إْطا١ْٝ أٚ ايكاض١ٝ
 ايصٜاز٠ ازٜذت, 1975عاّ يف ايٝابإ يف طٛنٝٛ يف ٚايعػسٜٔ ايتاضع١ ايعامل١ٝ ايطب١ٝ

2/2/2019    http://www.johealth.com   
عُس عط١ٝ ,املٛت ايسسِٝ نٝف ْػات فهست٘ ٌٖٚ ٖٛ أخ٬قٞ فع٬ , تازٜذ ايصٜاز٠  .48

 https://www.ts3a.com, عح َٓػٛز ع٢ً َٛقع ا٭ْرتْٝت   7/8/2019

 ايتُٝصيف ع٢ً ايكطا٤ بػإ املػرتى املتشد٠ ا٭َِ بٝإ, ايعامل١ٝ ايصش١ َٓع١ُ .49

  www.who.int ا٫ْرتْٝت غبه١ َٛقع ع٢ً,  2017, ايصش١ٝ ايسعا١ٜ ضٝاقات
  18/1/2019 ايصٜاز٠ تازٜذ

https://www.ts3a.com/
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 ايصش١ٝ اـدَات َكدَٞ َػازن١ املسض٢ سكٛم اْتٗاى, ٚٚتؼ زاٜتظ َٖٝٛٔ َٓع١ُ .50
 ع٢ً َٓػٛز 2010 ايعاملٞ ايتكسٜس, ٚامل١ٓٝٗ ْطا١ْٝإٚاي٬ ايكاض١ٝ ٚاملعا١ًَ ايتعرٜب يف

  https://www.hrw.org,    3/5/2019تازٜذ , ا٫ْرتْٝت َٛقع
تازٜذ ايصٜاز٠  ,ا٫ْرتْٝت عح َٓػٛز ع٢ً ,اؿل يف ايػرا٤ ,َٛقع ٜٚهٝبٝدٜا .51

20/1/2019 https:\\ar.wikipedia.org 
ا١ْٝ , تازٜذ ٝطقُد ايطكا عٝد , ايكتٌ ايسسِٝ ٌٖ ٖٛ زغب١ إْطا١ْٝ اّ دع٣ٛ غ د. .52

 :َكاي١ َٓػٛز٠ ع٢ً ا٫ْرتْٝت, 8/8/2010ايصٜاز٠ 
https://sudaneseonline.com 

 ايٓٗاز قٓا٠ ع٢ً  اـًل باب بسْاَر يف َع٘ ادسٟ ايرٟ ايًكا٤, ايطٝطٞ د. ٚضِٝ .53
 .22/2/2019 بتازٜذ ايفطا١ٝ٥

https://sudaneseonline.com/

