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 املستخلص
بالد َا بني ايٓٗسٜٔ عسف اإلْطإ ظاٖس٠ االْتشاز َٓر ايكدّ ؾكد عاؾتٗا قٛاْني 

نُا عسؾتٗا ايػسا٥ع ايٝٗٛد١ٜ  ،ٚغسٜع١ محٛزابٞ اٚزمنٛ ٚيبت عػتاز ٚاغْٓٛاَجٌ 
 اَا يف اجملتُعات ايعسب١ٝ ٚاالضال١َٝ ،مجٝعا ٚ َٓعتٗا ايكٛاْني اؿدٜج١ٚاملطٝش١ٝ ٚسسَتٗا 

دند ايدٜٔ اإلضالَٞ يف االْتشاز اْ٘ َٔ ايهبا٥س اييت تدػٌ ؾاسبٗا ايٓاز ٚؽًدٙ ؾٝٗا. 
ٜٚػري عًُا٤ ايدٜٔ اىل اِٖ األضباب اييت تؤدٟ يالْتشاز ٖٞ اْعداّ ايٛاشع ايدٜين، ؾعٓدَا 
ٜؿتكس ايػؼـ إىل اإلميإ باهلل تعاىل ٚبإٔ ٖٓاى ّٜٛ سطاب ، ٜهٕٛ االْتشاز اَسا ٜطريا 

ـ َٔ اؾطد ٚض١ًٝ يًتؼًـ َٔ االمل ايٓؿطٞ، ٚإٔ اإلقداّ ع٢ً أذ١ٜ ايٓؿظ قس١َ ٚايتؼً
بهاؾ١ األغهاٍ ٚايطسم ٚٚضا٥ٌ َُٗا ناْت ؾػري٠، ؾٗرا دنعٌ ٜس٣ َٔ إْٗا٤ سٝات٘ اْتٗا٤ 
ملػانً٘ َُٖٚٛ٘. املػانٌ ٚعٝٛب ايٓؿط١ٝ َجٌ االنت٦اب أٚ ايعصي١ ٚاالبتعاد عٔ ايٓاع، 

بعدّ ٚاالعتكاد عدّ ايػعٛز باأل١ُٖٝ،  ٖٛ ٢ االْتشاز ٜهٕٛ ايطببؾهجريا ممٔ ٜكدَٕٛ عً
 0زغب١ َٔ ذنٝطٕٛ بِٗ بٛدٛدِٖ، ٚايتعسض يًكػٛطات ايٓؿط١ٝ املؼتًؿ١

 .ايكإْٛ، بعػٝك١ ،٣ْٛٓٝ ،ايعسام، اْتشازايهًُات املؿتاس١ٝ: 
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Abstract 

Man has known the phenomenon of suicide since 

antiquity. It was treated by the laws of Mesopotamia, such as 

Urnammu, Ishtar, Ashnona, and the Code of Hammurabi , 

As defined by the Jewish and Christian laws and forbidden 

by all of them and forbidden by modern laws, but in Arab 

and Islamic societies the Islamic religion finds in suicide that 

it is one of the major sins that enter the owner of the fire and 

immortalize in it .                                                                                                                 
          Religious scholars point out to the most important 

reasons that lead to suicide is the lack of religious faith. 

When a person lacks faith in God Almighty and that there is 

a Day of Judgment, suicide is an easy matter and getting rid 

of the body is a way to get rid of psychological pain . And 

that self-harm is forbidden in all shapes, ways and means, no 

matter how small, this makes him see the end of his life as 

an end to his problems and worries. Psychological problems 

and defects such as depression or isolation and distance from 

people. Many of those who commit suicide are the reason 

for not feeling important, unwillingness of those around 

them with their presence, and exposure to various 

psychological pressures 

Key words: Suicide, Iraq, Nineveh, Bashiqa, law  

 ة ـاملقذم

ايبٝاْات ايتؿؿ١ًٝٝ عٔ ساالت االْتشاز عاملٝا يٝطت َٔ  ٕ اؿؿٍٛ ع٢ًإ
زغِ ذيو ؾإ َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ ْػست بٝاْات تؿؿ١ًٝٝ عٔ  ايطٗٛي١ ألضباب كتًؿ١،

ًٜك٢ َا  :(1)دسا٥ِ االْتشاز يف كتًـ َٓاطل ايعامل ٚقد اغازت املٓع١ُ يف تكسٜسٖا اىل االتٞ
ساالت االْتشاز يف عُّٛ َٓاطل ايعامل، يف  ايـ غؼـ ستؿ٘ ضٜٓٛا دسا٤ 800ٜصٜد ع٢ً 

سني دنسب َا ٜصٜد عٔ ٖرا ايعدد االْتشاز دٕٚ إ ٜٓذشٛا بريو )أٟ ايػسٚع ؾٝ٘(، ٚأغازت 
َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ إ االْتشاز ٖٛ ايطبب ايس٥ٝطٞ ايجاْٞ يًٛؾا٠ يد٣ ايؿ١٦ ايعُس١ٜ َا 

                                                      

الهقاية من / تقرير المكتب االقليمي للذرق االوسط في منظمة الرحة العالمية بعنهان (1)
 .7ص/ االنتحار ضرورة عالمية
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ُد أزقاّ أنرب َٓع١ُ ؾش١ٝ ،ٚتعت2018سطب ؼدٜح ض١ٓ _عاًَا عاملٝا  29 -15بني 
أيـ ْط١ُ يف دٍٚ ايعامل املؼتًؿ١، ٜٚبًؼ  100عامل١ٝ إىل سطاب عدد امُلٓتشسٜٔ َٔ بني نٌ 

َُعدٍ االْت  .أيـ غؼـ 100( أغؼاف يهٌ 10.6شاز يف كتًـ َٓاطل ايعامل اىل )َتٛضط 

َُٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ بػإٔ االْتشاز، ٚؾًكا آلػس ؼ دٜح نُا تؿٝد أسدخ أزقاّ 
، دا٤ تستٝب ايدٍٚ ايعسب١ٝ َٔ األع٢ً ست٢ األقٌ يعاّ 2018أبسٌٜ )ْٝطإ(  5هلا ٜسدع إىل 

، 3.2، اإلَازات: 3.6، ايُٝٔ: 5.3، املػسب: 16.4ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ ايطٛدإ:  2017
، 1.7، َؿس:1.7، يٝبٝا: 1.8، اؾصا٥س: 1.9، األزدٕ:2.3، تْٛظ: 2.6َٛزٜتاْٝا: 

:  ؾانجس ايدٍٚ ايعسب١ٝ عاالت 0.4، ايطعٛد١ٜ 0.4، ضٛزٜا:0.9، يبٓإ 1، عُإ:1.6ايعسام:
 .االْتشاز ٖٞ ايطٛدإ ٚاقًٗا ٖٞ ايطعٛد١ٜ

ميهٔ دزاض١ ظاٖس٠ االْتشاز ظٛاْبٗا املؼتًؿ١ يف عح َٛدص ٜٓػس يف ف١ً  ال
 يف قا١ْْٝٛ يرا اػرتْا دص١ٝ٥ قدد٠ تتُجٌ باشدٜاد ساالت االْتشاز ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين

ٚالزتباط املٛقٛع  2021ايعسام َٚٓٗا قاؾع١ ٣ْٛٓٝ ٚاػرتْا َٓطك١ بعػٝك١ ؼدٜدا ض١ٓ 
 ظص١ٝ٥ قدد٠  ضٓتٓاٍٚ املٛقٛع يف ايٓكاط االت١ٝ: 

 اٚال:  ظاٖس٠ االْتشاز يف ايعسام

اَا ساالت االْتشاز يف ايعسام ؾأْٗا تعد َٔ ايدٍٚ اييت تستؿع ؾٝٗا ٖرٙ اؿاالت 
ّ بعد اػس سطب االسؿا٥ٝات ايسمس١ٝ ايؿادز٠ َٔ فًظ ايككا٤ االع٢ً بػهٌ َتصاٜد عا

ٚمبكازب١ تًو األزقاّ َع إسؿا٤ات ساالت االْتشاز يف دٍٚ فاٚز٠ ناألزدٕ يف  ٚغريٖا،
ًَٕٝٛ يف  10.5ًًَْٝٛا يف ايعسام،  40ايطٓٛات ايالسك١، َٚع أػر عدد ايطهإ بٓعس االعتباز )

ساي١ اْتشاز يف  283عسام أع٢ً بأنجس َٔ قعؿني. ؾكد ضذًت األزدٕ( ؾتعٌ األزقاّ يف اي
، عطب اسؿا١ٝ٥ زمس١ٝ إلداز٠ املعًَٛات اؾٓا١ٝ٥ يف 2017ٚ 2015األزدٕ يًؿرت٠ َا بني 

ساي١ يعاّ  130، 2016ٚساي١ اْتشاز عاّ  40، 2015ٚساي١ يعاّ  113األَٔ ايعاّ، بٛاقع 
ساي١ اْتشاز يف عُّٛ قاؾعات  298ٌ تطذٝ 2020. اَا يف ايعسام ؾكد غٗد عاّ 2017

 .130ٚاإلْاخ  168ايعسام. ٚنإ عدد ايرنٛز )املٓتشسٜٔ( بًؼ 
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ْػس فًظ ايٓٛاب ايعساقٞ عح بعٓٛإ: طاْتػاز االْتشاز يف ايعسام )أضباب٘، 
تػري االسؿا٥ٝات باشدٜاد ٖرٙ ايعاٖس٠ يف  :ايتايٞ” ايبشح “ٚزد يف ٖرا  (1)َكرتسات(ص.

نبري ػالٍ األعٛاّ ايعػس٠ املاق١ٝ ٚ عطب اسؿا٥ٝات ٍ )فًظ ايككا٤ ايعسام بػهٌ 
( 1532( ّ ب )2013ع  2003األع٢ً( بًؼ فُٛع ساالت االْتشاز ػالٍ ايؿرت٠ ايٛاقع١ َٔ )

( ساي١ مما ميجٌ اع٢ً 276) 2012( ساي١ ٚ عاّ 439ّ ) 2013ساي١ اْتشاز اذ ضذٌ عاّ 
))ٖرٙ األزقاّ ٚزدت فًظ ايٓٛاب بهتاب فًظ  .َعدٍ ضٓتني بايٓطب١ ؿاالت االْتشاز

 .((10.02.2014، ايتازٜؽ797ايككا٤ األع٢ً، دا٥س٠ ايعالقات ايعا١َ ٚايػؤٕٚ ايعاّ، ايعدد:

 2003ٚبًؼ فُٛع ساالت االْتشاز عطب إسؿا١ٝ٥ ٍ )ٚشاز٠ ايداػ١ًٝ( يًؿرت٠ َٔ )
( ساي١ تًٝٗا 182( ب )2012ّ )( ساي١ ٚأع٢ً َعدٍ ساالت يالْتشاز نإ يف عا906( )2013ع 

)ٖرٙ األزقاّ ٚزدت بهتاب ٚشاز٠ ايداػ١ًٝ، )اىل فًظ ايٓٛاب، )( ساي١. 153ب ) 2011عاّ 
 .((18.03.2014، ايتازٜؽ 1643، ايعدد 383األَا١ْ ايعا١َ، دا٥س٠ ايبشٛخ(، ايهتاب املسقِ 

يًؿرت٠ بني  ٚمبكاز١ْ تًو األزقاّ َع َا ضذًت٘ املؿٛق١ٝ ايعًٝا ؿكٛم اإلْطإ
ساي١، ْهتػـ تكاعـ ساالت االْتشاز َسات عد٠.  3000ٚايبايػ١ أنجس َٔ  2017ٚ 2015

نًِ دٓٛب ايعاؾ١ُ بػداد( ٚاييت ٜكسب تعداد ضهاْٗا َٔ  375تعد قاؾع١ ذٟ قاز )
ًَْٝٛٞ ْٚؿـ املًٕٝٛ ْط١ُ، إسد٣ احملاؾعات اييت متتاش بايطابع ايعػا٥سٟ ٚايدٜين، 

 225ت االْتشاز بػهٌ نبري، ؾبشطب املؿٛق١ٝ ايعًٝا ؿكٛم االْطإ، إ ٚتستؿع ؾٝٗا ساال
، يف عُّٛ قاؾع١ ذٟ قاز، 2018ٚ 2017غؼؿًا يكٛا ستؿِٗ ْتٝذ١ االْتشاز ػالٍ عاَٞ 

ساي١ اْتشاز يهٌ غٗس،. ٚتؿـ ايدزاض١ ٚقع ايعسام اؿدٜح بأْ٘ َّس بأزبع١  9.3أٟ مبعدٍ 
عات األ١ًٖٝ، إذ عا٢ْ ْؿـ عدد ايطهإ ايرٜٔ مشًتِٗ عكٛد َٔ اؿسٚب ٚايعكٛبات ٚايؿسا

َٔ  ،2009ايدزاض١ االضتكؿا١ٝ٥ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ يف ايعسام ايتابع١ ملٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝظ 
سادث١ ؾاد١َ ٚاسد٠ ع٢ً األقٌ( ٚٚدد االضتطالع ْؿط٘ إٔ َعدٍ اْتػاز أٟ اقطساب 

%. ٚاؾدٜس بايرنس أْ٘ ٜٛدد يف 18.8ٖٛ  -باضتجٓا٤ االقطسابات اير١ٖٝٓ-ملد٣ اؿٝا٠ 
ٚسد٠ ْؿط١ٝ ٖٚٞ ق١ًًٝ ددا  23َطتػؿٝات ْؿط١ٝ، ٚ 3أطبا٤ ْؿطٝني، ٚ 206ايعسام 

 .ًَٕٝٛ ْط١ُ سطب ايتكدٜسات 40بايكٝاع اىل عدد ايطهإ ايبايؼ سٛايٞ 
                                                      

( الدورة االنتخابية الثانية/ الدنة التذريعية الرابعة/ الفرل التذريعي الثاني، دائرة البحهث/ 1)
 .4112قدم البحهث/ نيدان 
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ػؿت َؿٛق١ٝ سكٛم اإلْطإ يف ايعسام، عٔ ازتؿاع ايٛؾٝات دسا٤ االْتشاز يف نٚ
امل١٦ ع٢ً أضاع ضٟٓٛ، يف تؿاعد َتهسز يًعاّ ايسابع ع٢ً ايتٛايٞ. ب 8.5بٓطب١  2020

 644بًػت  2020اغازت إٕ "املؿٛق١ٝ ضذًت تؿاعدا يف ساالت االْتشاز بايعسام ػالٍ 
". ٜٚطذٌ ايعسام اشدٜادا يف ساالت االْتشاز يًعاّ ايسابع 2019ساي١ يف  594ساي١، َكاز١ْ َع 

ساي١ يف  422، 2018ٚغؼؿًا بطبب االْتشاز يف  ٠519 ع٢ً ايتٛايٞ؛ إذ ضذًت ايبالد ٚؾا
 .، ٚؾل أزقاّ املؿٛق2017١ٝ

ٚبػإٔ أبسش دٚاؾع االْتشاز، اغاز ايتكسٜس اىل أْٗا تٓٛعت بني "األضباب 
االدتُاع١ٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ"، إقاؾ١ "يعاٌَ ايؿكس ٚتداعٝات اؿسٚب ٚتدٖٛز ٚاقع 

 .سكٛم اإلْطإ

١ اييت ادسٜت يف ايعسام دزاض١ ؼت عٓٛإ ))ايدزاض١ ايٛط١ٝٓ َٚٔ ايدزاضات ايعًُٝ
(( ٚغازى ؾٝٗا فُٛع١ َٔ املؼتؿني، 2016ٚ 2015األٚىل يالْتشاز يف ايعسام يعاَٞ 

يف ايعسام، ٚإ ايٛقع االَين غري َطتكس  18قاؾع١ َٔ أؾٌ  (13))مشًت ايدزاض١ ٖرٙ )
ايجالث١ ايتابع١ ؿه١َٛ إقًِٝ نسدضتإ  يف قاؾعيت األْباز ٣ْٛٓٝٚ ٚمل تػٌُ احملاؾعات

 ٚايٓتا٥ر اييت ػًؿت ايٝٗا ايدزاض١: 

خ(ٖٞ ْطب١ ايرنٛز إىل اإلْا) 2015ساي١ اْتشاز يف عاّ  290ٛ ناْت ٖٓاى حن
( ٚبًؼ َعدٍ االْتشاز يهٌ 1ظ 46ْطب١ ايرنٛز إىل اإلْاخ) ) 2016ساي١ يف عاّ  26ٚ357ظ1

ٚناْت ساالت االْتشاز  .2016يف عاّ  (1ظ 31طب١ )،2015ْٚ( يف عاّ 1،9)أيـ ْط١ُ  100
  .( %َٔ مجٝع اؿاالت67ظ  9ض١ٓ أٚ أقٌ متجٌ  ْطب١ ) 29بعُس 

( تًٝٗا األضًش١ ايٓاز١ٜ) % 41ٚناْت ايطسٜك١ األنجس غٝٛعا يالْتشاز ٖٞ ايػٓل) 
َٔ اؿاالت مت االبالؽ عٔ ٚدٛد  (%24’1) ٚيف سٛايٞ %(19’2ٚاؿسم ) %(31، 4

(%ٚيف 9،53ات ْؿط١ٝ يًُٓتشسٜٔ، ٚنإ ايتػؼٝـ االنجس غٝٛعا ٖٛ االنت٦اب ) اقطساب
مل تهٔ ٖٓاى ساالت ضابك١. ٚأؾادت ايتكازٜس بإ أق١ًٝ ؾػري٠   (%1،82َععِ اؿاالت )

أٚ إضا٠٤ َعا١ًَ  (%12،  4أٚ َػهالت َاي١ٝ ) (%15، 5ؾكط قد أؾٝبت بؿد١َ ْؿط١ٝ )
 .%(2.2يألطؿاٍ )
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بًػت ساالت االْتشاز يف عُّٛ قاؾعات  ٠2021 ايداػ١ًٝ ايعساق١ٝ يط١ٓ ٚسطب تكسٜس ٚشاز
 .از بايكٝاع اىل ايطٓٛات ايطابك١ساي١ ٖٚٞ شٜاد٠ نبري٠ يف ساالت االْتش 772ايعسام 

ٚاـالؾ١ اييت تٛؾًت ايٝٗا ٖرٙ ايدزاض١ إ َعدٍ االْتشاز يف ايعسام اقٌ َٔ 
شسٜٔ ناْت بأعُاز ايػباب ٚنإ ايتٛشٜع بني املعدٍ ايعاملٞ، ٚإ ْطب١ نبري٠ َٔ املٓت

ٚزمبا ناْت ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ قد  اؾٓطني َتطاٜٚا تكسٜبا يف ٖرٙ ايؿ١٦ ايعُس١ٜ،
ادت دٚزا يف ٖرٙ االمناط، ٚدا٤ت َعدالت االقطساب ايٓؿطٞ ٚتعاطٞ املؼدزات اقٌ َٔ 

ايٓتا٥ر إ تؿٝد االضرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ تًو اييت ابًؼ عٓٗا ع٢ً ايؿعٝد ايعاملٞ، ٚميهٔ هلرٙ 
 .(1)ملٓع االْتشاز((

تسدع املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚاؾٗات املؼتؿ١ دٚاؾع االْتشاز يف ايعامل إىل أضباب 
عد٠، ْؿط١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ، ٖٚٛ ال رنتًـ عُا ٜدٚز يف ايٛطٔ ايعسبٞ ٚاملٓطك١، اَا 

ري َٔ املؼتؿني اىل عد٠ اضباب تتُجٌ ظاٖس٠ االْتشاز يف عُّٛ ايعسام ؾريدعٗا ايهج
بايٛقع االقتؿادٟ ٚاْتػاز ظاٖس٠ املؼدزات ٚتعاطٞ اؿبٛب ٚدسا٥ِ ايػسف ٚ االَساض 

 .ايٓؿط١ٝ ٚغريٖا ٖٚٞ ال ؽتًـ عٔ غريٖا َٔ دٍٚ ايعامل

ؾعٛدًا إىل عاّ  2003ٚع٢ً زغِ ازتؿاع َؤغس االْتشاز يف ايعسام، بد٤ًا َٔ عاّ 
ٜبك٢ قُٔ إطاز اؿد ايطبٝعٞ بٌ ٖٛ َٓؼؿض قٝاضًا مبؤغس االْتشاز يف ، إال إٔ ذيو، 2021

أيـ غؼـ ٖٚٛ َتٛضط ساالت  100يهٌ  11.4دٍٚ ايعامل، ٚايرٟ ٜؿٌ يف أٚزٚبا إىل 
االْتشاز بايعامل ٖٚٛ زقِ ال ميجٌ ظاٖس٠ ػطري٠، ؾٗٛ اقٌ َٔ زقِ ايكت٢ً بطبب سٛادخ 

ٚاقٌ َٔ قت٢ً األػطا٤ ايطب١ٝ ٚزمبا اقٌ َٔ قت٢ً ايطسم أٚ قت٢ً ايٓصاعات ايعاد١ٜ اؾاْب١ٝ 
 .االطالقات ايٓاز١ٜ يف االستؿاالت

 

                                                      

تحت عنهان  4116ركز البيان للدراسات والتخطيط سنة  تم نذر الدراسة من قبل م (1)
(( وشارك فيها كل 4114و 4113ي ))الدراسة الهطنية األولى لالنتحار في العراق لعام

البروفيدهر لهيس س و د. دمحم جمعة عباد. نريف الحميري و  د عبدالرزاقد. عما من
 أبليبي.
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 اضباب ٚطسم ساالت االْتشاز  ثاْٝا:

ٚنريو ايطسم املطتؼد١َ  تتعدد االضباب ٚاملطببات اييت تٛدٟ اىل االْتشاز،
يًؿعٌ، ٚاييت تتعدد بتعدد االغؼاف ٚاعُازِٖ ٚادٓاضِٗ ٚدزد١ ثكاؾتِٗ َٚكداز 
ايكػٛطات االدتُاع١ٝ احملٝط١ بِٗ ٚايٛضا٥ٌ املتاس١ هلِ الضتؼداَٗا إلمتاّ ايؿعٌ ٚبكدز 
تعًل االَس بايبشح ضٓتٓاٍٚ ٚبػهٌ َٛدص اِٖ االضباب اييت تؤدٟ اىل ساالت االْتشاز ثِ 

   :اِٖ ايطسم املطتؼد١َ يًؿعٌ، ع٢ً ايتٛايٞ

 أ: اضباب االْتشاز

 :ْرنس َٓٗا االتٞ

 .اٚ ٚقع عًٝ٘ َٔ ايػري١ اٚ ايعاز عٔ ؾعٌ ازتهب٘ اـٛف َٔ ايؿكٝش .1

  .ايتؼًـ َٔ سٝا٠ ايرٍ ٚ ايػعٛز بايعًِ .2

ٚ أ َٓٗا االَساض املص١َٓ اٚ االَساض املطتعؿ١ٝ، ٙ،ؤايتؼًـ َٔ َسض عص غؿا .3
 .االؾاب١ بأَساض عك١ًٝ ٜتعرز عالدٗا

  .ؾػٌ يف ايدزاض١ اٚ ايسضٛب يف االَتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ .4

 .ً٘قؿ١ سب ٚغساّ ؾاغ .5

بطبب اؿطد ٚايػري٠ ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً تكبٌ االػتالف ٚايكدزات ايػؼؿ١ٝ ٚايؿسٚم  .6
  .ايؿسد١ٜ

  .ػطاز٠ اَٛاٍ اٚ عكازات اٚ غريُٖا .7

َٔ االضباب اؿدٜج١ اييت تدؾع  ات ٚتعاطٝٗا ٚاملػسٚبات ايهشٛي١ٝادَإ املؼدز .8
  .االغؼاف يالْتشاز

ايؿػٌ ايطٝاضٞ اٚ تػري االٚقاع االْتشاز ألضباب ضٝاض١ٝ ؾايػعٛز باـٝب١ اٚ  .9
  .ايطٝاض١ٝ ايعا١َ

   .ايبطاي١ ٚعدّ ٚدٛد ؾسؾ١ عٌُ يًػباب ٚاؿسَإ ٚايؿكس ٚايعٛش ٚاؿاد١ .10
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عدّ االضتكساز يف اؿٝا٠ ايصٚد١ٝ ٚايكػٛطات املطتُس٠ ٚايػعٛز بعدّ ايكدز٠ ع٢ً  .11
   .ايتػري

 .زتهاب ايؿعٌظٛاٖس ايػعٛذ٠ ٚايطشس ٚػًل ساي١ ْؿط١ٝ يد٣ ايػؼـ تدؾع٘ ال .12

ايعصي١ ٚايٛسد٠ االدتُاع١ٝ ؾاإلْطإ نا٥ٔ ادتُاعٞ بطبع٘ ٚاالْؿساد ٚايٛسد٠ تعد َٔ  .13
 .االَساض ايٓؿط١ٝ

  .قعـ ايٛاشع ايدٜين ٚعدّ االميإ بٛدٛد ايجٛاب ٚايعكاب يف سٝا٠ ثا١ْٝ .14

 .اضباب اػس٣ قد ٜٓؿسد بٗا ايػؼـ َُٗا نإ ْٛع ايكػط ايٓؿطٞ ايرٟ ٜػعس ب٘ .15
 اضايٝب االْتشازب:  طسم ٚ

 : ْرنس اُٖٗا ناالتٕٞ طسم ٚاضايٝب االْتشاز َتعدد٠ إ

االْتشاز بٛاضط١ االضًش١ ايٓاز١ٜ ٚعاد٠ َا ٜطتؼدَٗا ايسداٍ يؿعٛب١ اضتؼداَٗا َٔ  .1
  .ايٓطا٤ عاد٠

  .االْتشاز غسقا بإيكا٤ ايٓؿظ يف االْٗاز ٜٚطتؼدَ٘ نال اؾٓطني .2

  .يؿعٛب١ اضتؼداَٗا َٔ ايٓطا٤ عاد٠ االْتشاز غٓكا ٚعاد٠ َا ٜطتؼدَ٘ ايسداٍ .3

ٓصٜٔ اٚ أٟ َاد٠ قاب١ً يالغتعاٍ ا بٛاضط١ ؾب ايٓؿط االبٝض اٚ ايباالْتشاز سسق .4
ع٢ً اؾطِ ٖٚٛ اضًٛب تطتؼدَ٘ ايٓطا٤ عاد٠ يطٗٛي١ اضتؼداّ املاد٠، ٚضسع١ 

 .االْتٗا٤ َٔ املعاْا٠ اييت تػعس بٗا ايكش١ٝ

ٔ املؼدزات اٚ االد١ٜٚ اٚ اؿبٛب اٚ املٛاد االْتشاز بٛاضط١ تٓاٍٚ دسعات عاي١ٝ َ .5
 .ايطا١َ ٜٚطتؼدَ٘ نال اؾٓطني

االْتشاز بأضًٛب ايكؿص َٔ املٓاطل ايعاي١ٝ ٚعاد٠ َا ٜطتؼدَ٘ ايسداٍ يؿعٛب١  .6
 .اضتؼداَٗا َٔ ايٓطا٤ عاد٠

االْتشاز بإيكا٤ ايٓؿظ اَاّ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ نايكطاز اٚ ايطٝازات ٚعاد٠ َا ٜطتؼدَ٘  .7
 .ب١ اضتؼداَٗا َٔ ايٓطا٤ عاد٠ايسداٍ يؿعٛ
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االْتشاز عٔ طسٜل قطع اسد ايػساٜني ٚايٓصف ست٢ املٛت  ٖٚٛ َا تطتؼدَ٘ عاد٠  .8
  .ايٓطا٤ يطٗٛي١ اضتؼداَٗا

 .اضايٝب اػس٣ .9
 ثايجا:  االْتشاز يف ٣ْٛٓٝ

َع اشدٜاد ساالت االْتشاز يف عُّٛ احنا٤ ايعسام يف اآل١ْٚ األػري٠ ٚاْتػازٖا يف 
ساٚيت تتبع ساالت االْتشاز يف َٓطك١ بعػٝك١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚبٝإ  قاؾع١ ٣ْٛٓٝ،

اِٖ اضبابٗا ٚايطسم ٚايٛضا٥ٌ املطتؼد١َ ؾٝٗا ٚتٓشؿس ع١ٓٝ ايبشح بايدعا٣ٚ املطذ١ً يف 
دعا٣ٚ( ٚ ْاس١ٝ بعػٝك١ )ايكؿب١  4ٚايبايػ١ عددٖا ) 2021ػٝك١ يط١ٓ داز ايككا٤ يف بع

يتابع١ اىل قكا٤ املٛؾٌ، ٚعُّٛ ضه١ٓ املٓطك١ ع١ٓٝ ايبشح َٔ ٚا قس١ٜ( 54ٚقساٖا ايبايػ١ 
املطٝشٝني ٚاملطًُني َٔ ايهسد ٚايعسب ٚايػبو َٔ ٚ اآلٜصدٜنياغًبِٗ َٔ  ات كتًؿ١،َهْٛ

ايعساقٝني، ٚمت االضتعا١ْ باإلسؿا٥ٝات ايسمس١ٝ املطذ١ً يف احملانِ ايتابع١ اىل فًظ 
يسمس١ٝ ايٛسٝد٠ اييت ذنل هلا االعالٕ عٔ ذيو، ايككا٤ االع٢ً يف املٓطك١ ٖٚٞ اؾ١ٗ ا

ٚنريو بريت دٗدا غؼؿٝا ملعسؾ١ اضباب ٚطسم ساالت االْتشاز َٔ املكابالت ايػؼؿ١ٝ 
 .َع املدعٝني باؿل ايػؼؿٞ يًُذين عًِٝٗ )ايكشاٜا َٔ املٓتشسٜٔ(

نإ االعتكاد ايكدِٜ ٜككٞ بعدّ ٚدٛد ساالت اْتشاز يف املدٕ ايؿػري٠ ٚايكس٣ 
الزٜاف ٚاجملتُعات احملاؾع١ اىل إ ٚاقع اؿاٍ ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ ٚايدزاض١ املٝدا١ْٝ ٚا

اظٗست ػالف ذيو باألزقاّ ٚاؿاالت ٚتٓٛعٗا ٚاضايٝبٗا يريو ضتتٓاٍٚ اِٖ اضايٝب ٚطسم ٚ 
أعداد ساالت االْتشاز يف َٓطك١ بعػٝك١ َٔ ػالٍ اعداد اؿاالت املطذ١ً يف دٚز ايككا٤ 

 ٚؾل ايتؿؿٌٝ االتٞ:   2021 فًظ ايككا٤ االع٢ً ٚؼدٜدا يف بعػٝك١ يف ض١ٓ ايتابع١ اىل

 أ:  املكد١َ 

بعػٝك١، ْاس١ٝ تابع١ يككا٤ املٛؾٌ مبشاؾع١ ٣ْٛٓٝ مشاٍ ايعسام، ٚتكع مشاٍ 
نِ َٓٗا ٚتكع يف ضٌٗ ٣ْٛٓٝ، ٚتعترب َٔ املٓاطل  12غسم َد١ٜٓ املٛؾٌ ع٢ً بعد 

 ٜٚطهٓٗا نيٜصٜدِٜٖ َٔ اآلتٕٛ. أغًب ضهإ َٓطك١ بعػٝك١ ايصزاع١ٝ، ٚتػتٗس بصزاع١ ايصٜ
أٜكًا ْطب١ َٔ َطًُني ايعسب ٚاملطٝشٝني ٚايػبو سٝح إٔ ضهإ ايكس٣ احملٝط١ مبسنص 
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ٕ ايبًد٠ ٜتهًُٕٛ ايًػ١ ايٓاس١ٝ َٔ ايػبو ٚايعسب ٚايهسد ٚقسٜتني َٔ ايرتنُإ. َععِ ضها
 .ايعسب١ٝ

( 000ظ146ٜٚبًؼ ايتعداد ايطهاْٞ ؾٝٗا ) ،2( ن497ِتبًؼ َطاس١ ْاس١ٝ بعػٝك١ )
يف  1593مبٛدب نتاب َدٜس١ٜ ْاس١ٝ بعػٝك١ بايعدد  ،2020ايـ ْط١ُ، سطب إسؿا٤ 

ٚتكع ؾٝٗا َسنصٜٔ يًػسط١ احمل١ًٝ )بعػٝك١ ٚػٛز ضٝباط( زغِ اتطاع زقعتٗا  ،6/10/2021
سٚقات ا١َٝٓ ٚمل اؾػساؾ١ٝ ٚمتتاش املٓطك١ باهلد٤ٚ ٚاالضتكساز ٚمل تػٗد املٓطك١ ا١ٜ ػ

ٌ ذيو ٚقعت ؾٝٗا ػالٍ ض١ٓ ، َٚع ن2017تطاهلا ايعؿابات االزٖاب١ٝ بعد ؼسٜسٖا ض١ٓ 
 .ازبع ساالت اْتشاز() 2021

ضٛف ْتٓاٍٚ ٖرٙ اؿاالت بػٞ َٔ ايتؿؿٌٝ ؾأثٓا٤ ايعٌُ بؿؿ١ قاقٞ ايتشكٝل 
ت ٚاثٓا٤ ذيو نٓت ،مت ايتشكٝل يف ٖرٙ اؿاال2021يف داز ايككا٤ يف بعػٝك١ ػالٍ ٖرا ايعاّ 

ادٕٚ بؿٛز٠ َطتك١ً يف دؾرت املالسعات االضباب اؿكٝك١ٝ يالْتشاز ٚاييت قد ال تهٕٛ ذا 
ا١ُٖٝ ؼكٝك١ٝ ؾايطبب ايٓؿطٞ اٚ عكد٠ املسض اٚ ايسغب١ يف االْتشاز دٕٚ ٚدٛد َػه١ً 

ت٘ ٚيٝظ سكٝك١ٝ اٚ ايسغب١ يف يؿت االْتباٙ اٚ غريٖا َٔ االضباب ال تعد ؾعال دسَٝا عد ذا
َجازا يف ايتشكٝل ٚيهٔ ميهٔ عج٘ َٔ ػالٍ ايبشٛخ املطش١ٝ ٚايدزاضات ايع١ًُٝ ملهاؾش١ 

 .ساالت االْتشاز ٚغٝٛعٗا ٚايتكًٌٝ َٓٗا عًُٝا ٚادتُاعٝا

 ب:  ساالت االْتشاز املطذ١ً يف بعػٝك١ 

 .16/2/2021غ(/ تازٜؽ اؿادخ    -ؽ  -)ش اؿاي١ االٚىل/

 ض١ٓ، َتصٚد١ سدٜجا َٔ سبٝبٗا، ٚيدٜٗا طؿٌ ٚاسد، 19اَسأ٠ تبًؼ َٔ ايعُس 
اقدَت ايكش١ٝ ع٢ً االْتشاز غٓكا داػٌ  ٜعٌُ ايصٚز َٓتطب غسط١، اؿاي١ املاد١ٜ دٝد٠،

ٚقع اؿادخ يف قس١ٜ ايدزاٜٚؼ ايتابع١ اىل ْاس١ٝ بعػٝك١،  0ايداز بطبب اُٖاٍ ايصٚز هلا 
ٚبني  اي١نٌ سكٝك١ٝ بني اؿاا١ٜ َػسطب اقٛاٍ املدعٝني باؿل ايػؼؿٞ: ال تٛدد ٚدٛد 

شٚدٗا ٚمل ٜكدَٛا غه٣ٛ يف االَس، ٚبعد تدٜٚٔ اقٛاٍ ايصٚز: ذنس باْ٘ نإ ٜعًب يعب١ 
( طًبت َٓ٘ اي١ايهرت١ْٝٚ يف ٖاتؿ٘ اـًٟٛ )يعب١ ايبٛظٞ( َع اؾدقا٥٘ ٚإ شٚدت٘ )اؿ
ٓ٘، اال اْ٘ بكٞ َطاعدت٘ يف زعا١ٜ ايطؿٌ اثٓا٤ عًُٗا ألعداد ٚدب١ ايؿطٛز ٚ اْؿسؾت ع

َػػٛال بايًعب١ )َٔ ؾباغ ايّٝٛ ست٢ ايطاع١ ايجا١ْٝ عػس ظٗسا( ٚبعد مساع٘ ؾٛت ايطؿٌ 
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بايبها٤ ٚاضتُساز ذيو يؿرت٠ ط١ًٜٛ )سٛايٞ ضاع١( ٚاْتٗا٤ ايًعب١، ٚدد شٚدت٘ َٓتشس٠ غٓكا 
يف ذيو يف ٍٖٛ ايداز ٚزغِ قطع٘ اؿبٌ املًؿٛف سٍٛ زقبتٗا ٚقاٚي١ اْكاذٖا اال اْ٘ ؾػٌ 

سطب اضتُاز٠ تػسٜض اؾج١ ايؿادز٠ َٔ دا٥س٠ ايطب ايعديٞ إ ضبب ايٛؾا٠ ٚدٛد سص  –00
زقيب اضكٌ ايرقٔ غري ناٌَ االضتداز٠ ٚتبني ٚدٛد نطس يف ععِ االَٞ ٚإ ضبب ايٛؾا٠ 

مت االػباز عٔ اؿادخ إ املدعٝني باؿل ايػؼؿٞ مل ٜطًبٛا ايػه٣ٛ  -ايػٓل بسباط 
اٚ اثاز غد٠ ػازد١ٝ ع٢ً دج١ اؿادخ  قٌ ز دس١َٝ يفاد احمله١ُ ا١ٜ اثٚايتعٜٛض ٚمل ػ

  0ٚقدزا قكا٤ًٚمت غًل ايتشكٝل يٛقٛع ايؿعٌ اجمل٢ٓ عًٝٗا 

ب ( ٚاملتُج١ً بإُٖاٍ ايصٚز شٚدت٘ ٚايتطباييت ذنسْاٖا يف )اؿاي١ االٚىلإ ايؿٛز٠ 
ًك١ بدؾع االػس يالْتشاز اٚ يد٣ ايبعض َٔ االؾعاٍ املتع بايٛؾا٠، قد ٜعد )ؾعٌ االُٖاٍ(

ايتطبب يف اْتشاز االػس، اال إ فسد )االُٖاٍ( ال ٜعد َٔ ؾٛز ايتشسٜض ع٢ً االْتشاز ٚال 
)قإْٛ ايعكٛبات زقِ  َٔ ؾٛز املطاعد٠ عًٝ٘، يرا ؾأْ٘ غري فسّ ٚؾكا يًكإْٛ ايعساقٞ

ؾُٔ ٜتطبب يف  (، زغِ بػاع١ ٖرا ايؿعٌ ٚػطٛزت٘ ع٢ً َٔ تكع عًٝ٘،1969يط١ٓ  111
اْتشاز اػس، اٚ ٜدؾع٘ بأؾعاٍ غري َػسٚع١ ع٢ً االْتشاز، ٖٛ اقسب اىل ايكتٌ َٓ٘ اىل غ٤ٞ 
اػس .ٚيهٔ فسد اُٖاٍ ايصٚاز يصٚدت٘ ال ٜعد ؼسٜكا ع٢ً االْتشاز ٚال ٜعد ضببا ألقداّ 

١ ايكش١ٝ ع٢ً االْتشاز َٚٔ ايطٗٛي١ ايتؼًـ َٔ ٖرا االُٖاٍ باضتؼداّ ايٛضا٥ٌ ايهؿًٝ
اال إ ايكش١ٝ ػد بإ االْتشاز ٚاالقداّ اىل املٛت ٖٛ 0بأْٗا٤ املػانٌ ايصٚد١ٝ بطٗٛي١ 
 .يٞ ال ػسِٜ يؿعٌ املٌُٗ قاْْٛاٚبايتا0ايٛض١ًٝ ايٛسٝد٠ ألْٗا٤ املعاْا٠ 

 2021/   8/    29ع(  / تازٜؽ اؿادخ    -ّ  -اؿاي١ ايجا١ْٝ /) أ

 دٜجا َٔ ابٔ عُٗا، اؿاي١ املاد١ٜ دٝد٠،ض١ٓ، َتصٚد١ س 18اَسأ٠ تبًؼ َٔ ايعُس 
ٚقع اؿادخ يف قس١ٜ ايسٚؽ بٝإ ايتابع١ اىل ْاس١ٝ بعػٝك١، سطب اقٛاٍ املدعٝني باؿل 

إ ايصٚز قاّ بتطًٝل ايكش١ٝ ػازز  ٚبني شٚدٗا، اي١ايػؼؿٞ:  املػه١ً سكٝك١ٝ بني اؿ
ز إ اػالم ابِٓٗ ض١٦ٝ احمله١ُ بدٕٚ أٟ ضبب مما دؾعٗا ذيو يالْتشاز، ٚقاٍ اٌٖ ايصٚ

قاَت ايكش١ٝ باالْتشاز عٔ طسٜل ؾب َاد٠ ايٓؿط  ٚيدٜ٘ عالقات َػب١ٖٛ َع ايٓطا٤،
االبٝض ع٢ً دطُٗا  يف داز اًٖٗا يف اؿُاّ ايرٟ ناْت اغًكت٘ بأسهاّ ٚزغِ قاٚي١ اْكاذٖا 

ديٞ إ سطب اضتُاز٠ تػسٜض اؾج١ ايؿادز٠ َٔ دا٥س٠ ايطب ايع –اال اؾٗٛد ؾػًت يف ذيو،
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مت االػباز عٔ اؿادخ ٚمت غًل % 100اؿسٚم يف دطِ ايكش١ٝ ٖٞ ضبب ايٛؾا٠ إ ْطب١ 
 .ٚقدزًا ايتشكٝل يٛقٛع ايؿعٌ قكا٤ً

( ٚاملتُج١ً بأقداّ ايسدٌ ع٢ً تطًٝل إ ايؿٛز٠ اييت ذنسْاٖا يف )اؿاي١ ايجا١ْٝ
ايصٚز بتطًٝل شٚدت٘ شٚدت٘ بدٕٚ ضبب َٓٗا ٚايتطبب بٛؾا٠ ايصٚد١ املطًك١، قد ٜعد )ؾعٌ 

بدٕٚ ضبب َٔ ايكش١ٝ( يد٣ بعض ايٓػطا٤ َٔ َٓعُات سكٛم املسا٠٤ َٔ االؾعاٍ 
املتعًك١ بدؾع االػس يالْتشاز اٚ ايتطبب يف اْتشاز االػس، اال إ فسد )تطًٝل ايصٚد١( ال ٜعد 
َٔ ؾٛز ايتشسٜض ع٢ً االْتشاز ٚال َٔ ؾٛز املطاعد٠ عًٝ٘، يرا ؾأْ٘ غري فسّ ٚؾكا 

 188ٚقإْٛ االسٛاٍ ايػؼؿ١ٝ زقِ  1969يط١ٓ  111يًكإْٛ ايعساقٞ)قإْٛ ايعكٛبات زقِ 
،يف ساٍ ؼكل غسا٥ط٘ ايكا١ْْٝٛ ال ا١ُٖٝ يرنسٖا ٖٓا(، زغِ بػاع١ ٖرا ايؿعٌ 1959يط١ٓ 

ٚػطٛزت٘ ع٢ً ايصٚد١ ؾكد تعتربٙ بعض ايٓطا٤ َٔ ابػع االؾعاٍ ٚيف ق١ُ اـٝا١ْ ايصٚد١ٝ 
طًٝكٗا دٕٚ ضبب، ٚؾعٌ ناف ٜتطبب يف اْتشاز ايصٚد١، اٚ ؾعٌ ٜدؾع ايصٚد١ قٝاّ ايصٚاز بت

بأؾعاٍ غري َػسٚع١ ٚ االْتشاز، ٚ ٖٛ اقسب اىل ايكتٌ َٓ٘ اىل غ٤ٞ اػس .ٚيهٔ َٔ ايٓاس١ٝ 
ايكا١ْْٝٛ ؾإ فسد تطًٝل ايصٚاز شٚدت٘ ال ٜعد ؼسٜكا ع٢ً االْتشاز  ٚال ٜعد ضببا ألقداّ 

َٚٔ ايطٗٛي١ ايتؼًـ َٔ ٖرا ايؿعٌ باضتؼداّ ايٛضا٥ٌ ايهؿ١ًٝ بأْٗا٤  ايكش١ٝ ع٢ً االْتشاز
اال إ ايكش١ٝ ػد بإ . املطايب١ بايتعٜٛض املادٟ قاْْٛااملػانٌ ايصٚد١ٝ بطٗٛي١ ٚ

االْتشاز ٚاالقداّ اىل املٛت ٖٛ ايٛض١ًٝ ايٛسٝد٠ ألْٗا٤ املعاْا٠ ٚبايتايٞ ال ػسِٜ يؿعٌ 
 ..املطًل قاْْٛا

٣ املعسٚق١ ع٢ً ايككا٤ ايعساقٞ ٚاييت تتكازب بايطبب يف اؿادخ، َٚٔ ايدعاٚ
تتكُٔ قٝاّ ايصٚز بايصٚز َٔ شٚد١ ثا١ْٝ ؾأقدَت ايصٚد١  نسبال٤،ٚاقع١ سدثت يف قاؾع١ 

االٚىل ع٢ً االْتشاز ؾٛددت قه١ُ اؾٓاٜات إ ؾعٌ ايصٚز اد٣ بايصٚد١ يالْتشاز  ٚاعتربت 
َٔ قإْٛ ايعكٛبات  408/1تايٞ سهُت عًٝ٘ ٚؾل املاد٠ ايؿعٌ ؼسٜكا ع٢ً االْتشاز ٚباي

اذ إ قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ اؾدزت قسازٖا اآلتٞ: ))ٚعٓد عطـ  ٖٚٛ تٛد٘ غري ضًِٝ،
قد دا٤ت غري  ايٓععس عًع٢ ايكسازات ايؿادز٠ َعٔ قهُع١ دٓاٜعات نسبال٤ اهلٝعا٠ ايجاْٝع١،

ه١ُ بػأْٗا تطبٝل ايكإْٛ تطبٝكا ضًُٝا ؾشٝش١ ٚكايؿ١ ألسهاّ ايكإْٛ ٚقد اػطأت احمل
َٔ قإْٛ ايعكٛبات،  408/1اذ اضتٓدت احمله١ُ بكسازٖا بإدا١ْ املتِٗ ٚؾل اسهاّ املاد٠ 

ع٢ً االضتٓتاز ٚاضباب غري قا١ْْٝٛ الٕ ايجابت َٔ ٚقا٥ع ايدع٣ٛ ؼكٝكا ٚقان١ُ إ 
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يتشكٝل ٚاحملان١ُ ٚمل ٜٓٗض يف املتِٗ املدإ اْهس َا اضٓد ايٝ٘ َٔ اتٗاّ يف ناؾ١ أدٚاز ا
ايدع٣ٛ أٟ ديٌٝ قاْْٛٞ ٜدسض اْهازٙ ٚإ اقداَ٘ ع٢ً ايصٚاز َٔ شٚد١ ثا١ْٝ ٖٚٛ سكًا 
اداشٙ ايػسع ٚايكإْٛ ٚاػباز شٚدت٘ األٚىل اجمل٢ٓ عًٝٗا بريو ٚاييت اقدَت السكا ع٢ً 

ٜػرتط تٛاؾسٙ  االْتشاز ال ٜعترب ؾٛز٠ َٔ ؾٛز ايتشسٜض اٚ املطاعد٠ ع٢ً االْتشاز ايرٟ
باعتبازٙ ايسنٔ املادٟ هلرٙ اؾسمي١ سني مل ٜتأند َٔ فسٜات ايتشكٝل ٚاحملان١ُ ازتهاب 
املتِٗ إٜاٙ )أٟ ايسنٔ املادٟ يًذسمي١(، ٚبايتايٞ ؾإ َا تٛؾس يف ايدع٣ٛ ٚاييت اقتؿست 

ٛز ع٢ً اقٛاٍ املدعني باؿل ايػؼؿٞ تهٕٛ غري ناؾ١ٝ ٚغري َكٓع١ إلدا١ْ املتِٗ املرن
ٚاؿهِ عًٝ٘ ٚؾل َاد٠ االتٗاّ ضُٝا ٚإ ايتكسٜس ايطيب ايتػسذنٞ يًُذ٢ٓ عًٝٗا مل ٜعٗس 
ٚدٛد أٟ غد٠ ػازد١ٝ ع٢ً دطِ اجمل٢ٓ عًٝٗا بتازٜؽ اؿادخ مما ٜٓؿٞ ادعا٤ املدعني 

 .(1)باؿل ايػؼؿٞ بٗرا اـؿٛف((

 .2021/ 22/7أ(/ تازٜؽ اؿادخ    -ٍ  -اؿاي١ ايجايج١ /)  ز

اؿاي١  ض١ٓ، َتصٚد١ سدٜجا َٔ ابٔ عُٗا، ٚيدٜٗا طؿالٕ، 23تبًؼ َٔ ايعُس اَسأ٠ 
املاد١ٜ دٝد٠ ٚتعٝؼ يف داز ايعا١ً٥ ايهبري ايرٟ ٜكِ غكٝل ايصٚز ٚعا٥ًت٘ ٚٚايدتِٗ، 
ٚألضباب تعرز َعسٚؾتٗا اقدَت ايكش١ٝ ع٢ً االْتشاز سسقا يف داز ايصٚد١ٝ يٝال، ٚقع 

١ اىل ْاس١ٝ بعػٝك١، سطب اقٛاٍ املدعٝني باؿل ايػؼؿٞ اؿادخ يف قس١ٜ ايطُاق١ٝ ايتابع
عدّ ٚدٛد ا١ٜ َػه١ً سكٝك١ٝ بٝٓٗا ٚبني شٚدٗا ٚمل ٜكدّ املدعٝني باؿل ايػؼؿٞ 
غه٣ٛ يف االَس، ٚبعد تدٜٚٔ اقٛاٍ ايصٚز: ذنس بإ اؿٝا٠ َع شٚدت٘ ايكش١ٝ ناْت طبٝع١ٝ 

اَا ٚايد ايكش١ٝ )املدعٞ  ٚ قبً٘،نٌ ّٜٛ اؿادخ ااَجٌ باقٞ االشٚاز ٚمل ؼدخ ا١ٜ َػ
باؿل ايػؼؿٞ( ؾرنس باْ٘ نإ يف قٝاؾ١ ابٓت٘ ي١ًٝ اؿادخ ٚمل ٜػعس باٟ ضًٛى كتًـ 

يف ٚقت َتأػس َٔ ايًٌٝ قاَت ايكش١ٝ باالْصٚا٤ ٚ  َٔ ابٓت٘، ٚبعد عٛد٠ ٚايدٖا اىل دازٙ،
اّ ٚزغِ قاٚي١ ؾب َاد٠ ايٓؿط االبٝض ع٢ً دطُٗا يف اؿُاّ ايرٟ ناْت اغًكت٘ بأسه

سطب اضتُاز٠ تػسٜض اؾج١  –اْكاذٖا بعد اؿادخ بطاعات اال إ ٖرٙ احملاٚالت ؾػًت
%  100ايؿادز٠ َٔ دا٥س٠ ايطب ايعديٞ إ ضبب ايٛؾا٠ إ ْطب١ اؿسٚم يف دطِ ايكش١ٝ ٖٞ 

زغِ قاٚي١ َعسؾ١  0ٚقدزا  مت االػباز عٔ اؿادخ ٚمت غًل ايتشكٝل يٛقٛع ايؿعٌ قكا٤ً -
                                                      

 11761/ ت/ 4117 /يئة الجزائية/ اله12511ية بالعددقرار محكمة التمييز االتحاد (1)
 غير منذهر. – 4/7/4117بتاريخ 



 0202في ناحية بعشيقة  لسنة  حاالت االنتحار

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

862 

َٔ االال٤  الضباب اؿكٝك١ٝ يالْتشاز اال اْ٘ تعرز ذيو ٚاَتٓع املتٛاددٜٔ يف قٌ اؿادخا
 .باٟ َعًَٛات اقاؾ١ٝ

 2021/   6/   4غ( / تازٜؽ اؿادخ   -ز-اؿاي١ ايسابع١  /)ع 

ض١ٓ َكتدز َايٝا، اعصب، َٓتطب غسط١، َٚطتكس عا٥ًٝا   40زدٌ ٜبًؼ َٔ ايعُس 
اْتكٌ  ات٘ ٚاغكا٥٘(، بعد إ تٓاٍٚ ايسدٌ َع اًٖ٘ ٚدب١ ايؿطٛز،َع عا٥ًت٘ )ٚايدت٘ ٚغكٝك

اىل غسؾت٘ ٚاقؿٌ بابٗا ٚمسع اؿاقسٜٔ ؾٛت اطالق١ ْاز١ٜ َٔ غسؾت٘ ٚبعد نطس باب ايػسؾ١ 
ٚٚددٚا ابِٓٗ َكتٛال يف داػًٗا، اذ إ ايكش١ٝ قد اْتشس بأطالم ايٓاز ع٢ً ْؿط٘ اضؿٌ 

سٞ زاع ايعني  ايتابع١ اىل ْاس١ٝ  –يف عصاْٞ خٚقع اؿاد– ٚدٗ٘ ببٓدق١ٝ نالغٓهٛف،
بعػٝك١، سطب اضتُاز٠ تػسٜض اؾج١ ايؿادز٠ َٔ دا٥س٠ ايطب ايعديٞ إ اضباب ايٛؾا٠ 

مت  -نطٛز يف ععِ اؾُذ١ُ َع بسٚش ايدَاؽ اىل اـازز ٚتٗتو االْطذ١ مبكرٚف ْازٟ 
 .ًاٚقدز االػباز عٔ اؿادخ ٚمت غًل ايتشكٝل يٛقٛع ايؿعٌ قكا٤ً

١ َػانٌ ادتُاع١ٝ يف ذنس املدعٝني باؿل ايػؼؿٞ: إ ايكش١ٝ مل تهٔ يدٜٗا اٜ
ٚتعٛد  .هٜٛٔ اضس٠ اال اْ٘ نإ ٜسؾض ذيوٚزغِ طًب ايعا١ً٥ َٓ٘ ايصٚاز  ٚت .اؿٝا٠ َٜٛا

ٚعدّ عسض ايكش١ٝ ع٢ً َعاجل ْؿطٞ اٚ َسادع١ ٚسد٠ 0ضبب اؿاي١ اىل االَساض ايٓؿط١ٝ 
ؾُٔ د١ٗ ٜعد َسادع١ ايطبٝب ايٓؿطٞ اٚ ٢ً0 طبٝب ْؿطٞ طب١ٝ ْؿط١ٝ ٚعدّ عسق٘ ع

سٝح ٜسؾض ايػؼـ يف اجملتُع  املعاجل ايٓؿطٞ َٔ االَٛز غري املسغٛب ؾٝٗا ادتُاعٝا،
ايعساقٞ إ ٜٛؾـ باملسٜض ْؿطٝا ٖٚٞ ْعس٠ اقٌ َا ٜكاٍ عٓٗا ؾهس٠ ٖدا١َ َٚدَس٠، 

ٜطتٛدب َٔ االضس٠ ٚايؿسد ؾألْطإ ٜتعسض يألَساض ايٓؿط١ٝ ٚايعك١ٜٛ ع٢ً سد ضٛا٤، ٚ
َٚٔ داْب اػس ؾإ ايعسام ٜؿتكس اضايٝب َعاؾ١  .اجملتُع َعاجل ايكش١ٝ ال اُٖاهلاٚ

املؿاب بأَساض ْؿط١ٝ ٚعدد املعاؾني ٚاالطبا٤ ايٓؿطٝني قًٌٝ ددا، ٚتؿتكس َععِ 
االقك١ٝ ٚايٓٛاسٞ َٚععِ احملاؾعات َٓٗا ٚدنب ع٢ً ايطًطات ايؿش١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ 

 .ات اىل َجٌ ٖرا اؿاالت َطتكبال ؾؿش١ اجملتُع َٔ ؾش١ ايؿسد ؾٝٗاااليتؿ
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 ز: ْتا٥ر ايدزاض١ َٛقٛع ايبشح

مشًت ايدزاض١ زقع١ دػساؾ١ٝ ٚاضع١ َٔ قاؾع١ ٣ْٛٓٝ مبطاس١ ٚاضع١ ٖٚٞ ْاس١ٝ : اٚال
قس١ٜ(ٚايتابع١ اىل قكا٤ املٛؾٌ، ٚعُّٛ ضه١ٓ املٓطك١  54بعػٝك١ )ايكؿب١ ٚقساٖا ايبايػ١ 

يهسد املطٝشٝني ٚاملطًُني َٔ اٚ اآلٜصدٜنيغًبِٗ َٔ أ ١ٓ ايبشح َٔ َهْٛات كتًؿ١،عٝ
 .ٚايعسب ٚايػبو َٔ ايعساقٝني

، السعت اخنؿاض 2021( ازبع ساالت ػالٍ ض١ٓ 4: عدد اؿاالت ع١ٓٝ ايدزاض١ ٖٞ )ثاْٝا
يٓطب١ َعدٍ ساالت االْتشاز يف بعػٝك١ بايٓطب١ اىل عدد ضهاْٗا املستؿع ٖٚٞ اقٌ َٔ ا

 .أيـ غؼـ 100( أغؼاف يهٌ ١10.6 ) ايدٚيٝ

%  75% بٛاقع )اؿاي١ ايسابع١( ساي١ ٚاسد٠ ؾكط ٚعدد االْاخ 25: عدد ايرنٛز ٖٞ ثايجا
د٣ االْاخ اع٢ً َٓ٘ عٓد  ؾٓطب١ االْتشاز ي االٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١(،) بٛاقع ثالخ ساالت

 .ايرنٛز

اَا باضتؼداّ اؿبٌ يف  ثالث١ ٚضا٥ٌ ؼدٜدا،اضايٝب االْتشاز تتُجٌ باضتؼداّ  :زابعا
اؿاي١ ايسابع١( ايطالغ ايٓازٟ َطدع ساي١ ٚاسد٠ )ساالت ايػٓل )اؿاي١ االٚىل( اٚ اضتؼداّ 

ساالت اْتشاز اٚ اضتؼداّ ايٓؿط االبٝض يف سايتإ )اؿاي١ ايجا١ْٝ ٚايجايج١(،ٚمل تكع 
 .باألضايٝب االػس٣

شاز ٖٞ اضتؼداّ ايطالغ ايٓازٟ ساي١ ٚاسد٠ )اؿاي١ ايسابع١( اضايٝب ايرنٛز يف االْت :ػاَطا
اَا اضايٝب االْاخ ؾتػًب عًٝٗا االْتشاز اَا بايػٓل )اؿاي١ االٚىل( اٚ باؿسم باضتؼداّ َاد٠ 

  .ايٓؿط االبٝض )ايهاش( يف سايتإ )ايجا١ْٝ ٚايجايج١( يطٗٛي١ ايًذ٤ٛ ايٝٗا يد٣ االْاخ

( ساي١ ٚاسد٠ َٔ 1ثالخ ساالت ٚايباقٞ ) (3ؾعدد املطًُني ) : اَا دٜا١ْ املٓتشسٜٔضادضا
ايٝصٜد١ٜ ٚال تٛدد ا١ٜ ساي١ اْتشاز يد٣ املطٝشٝني ٖٚٛ ديٌٝ ع٢ً ضال١َ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ 
يد٣ ابٓا٥ِٗ يف ٖرٙ املٓطك١، ٚتسؾع ْطب١ االْتشاز بني ابٓا٤ املطًُني ايػبو ؼدٜدا سٝح 

  .١ٝ ٚايجايج١(إ َععِ اؿاالت َِٓٗ )االٚىل ٚايجاْ

: اضباب االْتشاز تهٕٛ يف ايػايب ْاػ١ عٔ ساي١ ْؿط١ٝ متس بٗا اؿاي١ اثٓا٤ ايؿد١َ ضابعا
اَا َٔ ػرب َؿذع َجٌ ساي١ تطًٝل ايصٚز يًكش١ٝ بايٓطب١ اىل االْاخ )اؿاي١ ايجا١ْٝ( اٚ 



 0202في ناحية بعشيقة  لسنة  حاالت االنتحار

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

860 

ىل ٚايجايج١ ت االٚبطبب ساي١ ْؿط١ٝ ١ًَُٗ متس بٗا ايكش١ٝ ٚمل ٜتِ َعاؾتٗا ْؿطٝا )اؿاال
 .(ٚايسابع١

غؿٛف املهإ ايرٟ اػتازٙ املٓتشس الزتهاب ايؿعٌ، اػتازت مجٝع اؿاالت  :ثآَا
االزبع١، ايداز يتهٕٛ قال يًذسمي١، ع٢ً ايسغِ َٔ قعـ اؿاي١ ايٓؿط١ٝ يًُٓتشس ٜدٍ 
املهإ ع٢ً االْطٛا٤ ٚاالْصٚا٤ ايػؼؿٞ ٚعدّ استٛا٤ االضس٠ هلِ ٚعدّ َعاؾ١ اٚقاع 

يكش١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿط١ٝ ٚعدّ َساقب١ ايكش١ٝ بػهٌ دٚزٟ ٚ عدّ عسقِٗ ع٢ً طبٝب ا
 .يكش١ٝ قبٌ االقداّ ع٢ً االْتشازاٚ َعاجل ْؿطٞ يتذاٚش املؿاعب ايٓؿط١ٝ اييت متس بٗا ا

ض١ٓ(  23ض١ٓ ٚبني  18ترتاٚغ اعُاز ايع١ٓٝ ساالت االْتشاز  ؾ١٦ ايػباب َا بني ) :تاضعا
  .( ض١ٓ )اؿاي١ ايسابع١(40)االٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١( ٖٚٓاى ساي١ ٚاسد٠ ) ٚبعدد ثالخ ساالت

 ةـاخلامت

ٕ ْطب١ نبري٠ َٔ سٛادخ االْتشاز هلا اضباب، ٜٚؿض ايكٍٛ نٌ اْتشاز ي٘ ضبب، إ
ٚيهٔ ال ٜٛدد ضبب ٜربز االْتشاز، يهٔ اػتالف االغؼاف ٚايكدز٠ ع٢ً ؼٌُ ايؿدَات 

شٌُ ؽتًـ َٔ غؼـ ألػس ؾٝٓتشس غؼـ ألضباب، زمبا ٜتايٓؿط١ٝ اٚ ايعًِ اٚ اؾٛز 
ْٚس٣  .زدت هلا عالدات، ٚايٛقا١ٜ ممه١ٓنٌ االضباب اييت ادغريٙ اقعاؾٗا ؾال ٜٓتشسٕٚ، ٚ

 اِٖ املكرتسات ٚايتٛؾٝات ٚ ايٓتا٥ر االت١ٝ يعالز ظاٖس٠ االْتشاز يف املٓطك١ باالتٞ:   

باب ٚادناد ؾسف عٌُ هلِ ٚ ادناد ْعاّ َعاؾ١ َػه١ً ايبطاي١ ٚايؿكس ٚػاؾ١ يؿ١٦ ايػ .1
زعا١ٜ ادتُاع١ٝ غاَال ٜػطٞ ناؾ١ ايػسا٥ض احملتاد١ ٚفصٜا ٜٛؾس َطتًصَات ايعٝؼ 

 ايبطٝط . 

َعاؾ١ َػه١ً املؼدزات ٚتعاطٝٗا ظد١ٜ ٚاضت٦ؿاهلا َٔ اجملتُع ايعساقٞ ٚ  .2
سابات ايتػؼٝـ ٚايعالز ٚايسعا١ٜ املبهس٠ يًُؿابني باقطسابات ْؿط١ٝ أٚ االقط

ايٓامج١ عٔ تعاطٞ َٛاد اإلدَإ ٚاآلالّ املص١َٓ ٚاالقطسابات ايعاطؿ١ٝ اؿاد٠، سٝح ال 
  .تٛدد َسانص ْؿط١ٝ إلٜٛا٤ ٚتأٌٖٝ املكبًني ع٢ً االْتشاز، يف ايعسام

 تدزٜب ايعاًَني ايؿشٝني غري املتؼؿؿني يف تكِٝٝ ٚإداز٠ ايطًٛى االْتشازٟ؛ .3
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ايرٜٔ أقدَٛا ع٢ً االْتشاز ٚايػسٚع ؾٝ٘ ٚمل ٜتِ تٛؾري ايسعا١ٜ املٓاضب١ يألغؼاف  .4
 .االْتشاز ٚ تٛؾري ايدعِ اجملتُعٞ هلِ

شٜاد٠ نؿا٠٤ ايعاًَني يف فاٍ ايتشكٝل يف دسا٥ِ االْتشاز َٔ ػالٍ ؾتض دٚزات ػاؾ١  .5
 .ملؼتًؿ١يًكباط ٚاحملككني، يًتُٝٝص بني سٛادخ االْتشاز ٚسٛادخ ايكتٌ اؾٓا١ٝ٥ ا

ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف يف بٝإ َٛقـ ايدٜٔ ٚاجملتُع َٔ ظاٖس٠  شٜاد٠ ايٛعٞ ايدٜين .6
االْتشاز َٔ ػالٍ دٚز ايعباد٠ ٚايهًٝات َٚسانص ايػباب ٚايسٜاق١ ٚاالعالّ ٚايؿشاؾ١ 

   .ٚنٝؿ١ٝ َعاؾتٗا بأضايٝب ع١ًُٝ زؾ١ٓٝ

دناد عٓٛإ باسح ادتُاعٞ اٚ َسغد ْؿطٞ يف مجٝع َساسٌ ايدزاض١ يٝهٕٛ قسٜبا َٔ إ .7
يػباب َٚٛدٗا حنٛ ايتؿسف ايؿشٝض اٚ ادػاٍ املسغد ايرتبٟٛ املٛدٛد يف ؾ١٦ ا

ايطالب ٚاضايٝب تاليف ذيو  املدازع اىل دٚزات تدزٜب١ٝ غؿٛف َٛقٛع االْتشاز َٔ
  .عًُٝا

هسات ْػا٤ املطتػؿٝات ٚدٚز ايؿش١ املؼتؿ١ مبعاؾ١ االدَإ ع٢ً املؼدزات ٚاملطإ .8
اْػا٤ املطتػؿٝات اـاؾ١ بإٜٛا٤ ؾات االدتُاع١ٝ ٚز ٚغريٖا َٔ اآلايػسٚع يف االْتشاٚ

سٝح إٕ ايعسام   َٚعاؾ١ َسق٢ االَساض ايعك١ًٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚفاْا يف َسنص نٌ قاؾع١،
ٜؿتكس يًُسانص ايٓؿط١ٝ ٚإٕ ٖٓاى ْكؿًا نبريًا يف زدٖات ايعالز ايٓؿطٞ ٚايهٛادز “

 .ايؿش١ٝ، بٌ تهاد تػٝب ثكاؾ١ ايطب ايٓؿطٞ عَُٛا

طاييب ايصٚاز َٔ ايػباب ٚايػابات دٚزات تجكٝؿ١ٝ ذناقس ؾٝٗا أضاتر٠ ٚزداٍ دػاٍ إ .9
دٜٔ ٚقكا٠ ٚٚدٗا٤ فتُع يًتأنٝد ع٢ً قدض١ٝ ايصٚاز ٚاضًٛب ايتعاٌَ بني ايصٚز 
ٚايصٚد١ ٚتعصٜص عالقات تهٜٛٔ االضس املطتكس٠ ٚتكًٝـ ساالت ايطالم املطتػس١ٜ يف 

  .ايعسام

يرٟ ٜكدّ ع٢ً االْتشاز ٜٚؿػٌ يف قاٚيت٘ ٚإ ال تًُٗ٘ ْٛؾٞ باٖتُاّ ايعا١ً٥ يًؿسد ا .10
ٚإ تكـ ع٢ً ايطبب اٚ االضباب ايرٟ دؾعت٘ إىل ايتؿهري يف االْتشاز َٚعاؾت٘ ٚبح زٚغ 
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ذيو ايتؿاؤٍ يف ْؿط٘ يٝعٛد إىل اجملتُع ٖٚٛ يف ساي١ اضتكساز تدؾع٘ إىل عدّ ايتؿهري يف 
 . َس٠ اػس٣

 َعاؾ١ ايؿسد املؿاب بأَساض ْؿط١ٝ أٚ عك١ًٝ ْٛؾٞ بإ تكّٛ األضس٠ بدٚزٖا يف .11
سٝح أثبتت ايدزاضات ؾاع١ًٝ ايعالز ايطًٛنٞ يف تػٝري ضًٛى اإلْطإ َٔ ػالٍ ؼطني 

ايعسٚف ايعا١ًٝ٥ اقتؿادٜا ٚادتُاع١ٝ .سٝح إ قعـ زقاب١ ايٛايدٜٔ، ٚايتؿهو األضسٟ  
 .اضباب اْتشاز ايػباب َٔ اِٖ

ايتطٛز ٚإ ال تٓعس إىل ذيو يف ايدٍٚ املتكد١َ ٚتكّٛ  ْٛؾٞ بإ تكّٛ األضس٠ مبٛانب١ .12
بتكًٝدٖا ػؿٛؾا اؾٛاْب ايطًب١ٝ َٓٗا يهٞ ال تكع يف ْؿظ االػطا٤ اييت ٚقعت ؾٝ٘ 

 .ٚمتاضو األضس٠ َٔ ناؾ١ ايٓٛاسٞ ٚإ ؼاؾغ ع٢ً ٚسد٠

يف ػط٠ٛ َتأػس٠ ددا، اؾدزت االَا١ْ ايعا١َ  2021ٚيف ايػٗس االػري َٔ عاّ 
 2/12/2021يف  35853ٛشزا٤ /دا٥س٠ غؤٕٚ فًظ ايٛشزا٤ ٚايًذإ بايعدد جملًظ اي

، ٚاضتٓادا اىل تٛؾٝات ايًذ١ٓ 2021يط١ٓ  4ٚاضتٓادا اىل تٛؾٝات ؾ١ٓ االَس ايدٜٛاْٞ زقِ 
)دزاض١ اضباب ساالت االْتشاز يف ايعسام ٚاشدٜادٖا َؤػسا ٚٚقع اؿًٍٛ ايالش١َ عاملع١ٝٓ ب

احملًٞ ٚايدٚيٞ يًشد َٓٗا( املؤيؿ١ مبٛدب االَس ايدٜٛاْٞ، تكسز َٚعاؾتٗا ٚؼػٝد ايدعِ 
 َا ٜأتٞ: 

 .شاز َٔ فًظ ايككا٤ االع٢ً سؿسًااعتُاد االسؿا٥ٝات اـاؾ١ عاالت االْت .1
تطٜٛس عٌُ ايسدٖات ايٓؿط١ٝ يف املطتػؿٝات ايعا١َ َٔ ػالٍ ايتعاٌَ َع اؿاالت  .2

 .٢ ايرات ٚاالػس٥ٌٜٔ اـطٛز٠ عًايٓؿط١ٝ ايطاز١٥ ٚايتكٝد بدال
اعتُاد ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ؽؿٝـ عًِ ايٓؿظ ايطسٜسٟ يف نًٝات  .3

ٚقد تهٕٛ . طب١ٝ عساق١ٝ تتٛىل ٖرٙ امل١ُٗ ايطب ٚايتكٓٝات ايطب١ٝ ألعداد َالنات
 .ٖرٙ اـط٠ٛ ديٌٝ ع٢ً االيتؿات هلرٙ ايعاٖس٠ اـطري٠

ٕ ظاٖس٠ االْتشاز يف ايعسام ال تػهٌ اش١َ ٚيف اـامت١، يف ايٛقت ايرٟ أؤند ع٢ً ا
قٝاضا ملا ذنؿٌ يف ايعامل، ادعٛ اىل َعاؾ١ َطببات ٖرٙ  نبري٠ اٚ َػه١ً اْطا١ْٝ،

ايعاٖس٠، أذ إ َكتٌ ْؿظ ٚاسد٠ دٕٚ ذْب ٜعد دسمي١ ٜػرتى بٗا مجٝع اؾساد اجملتُع ٚاٟ 
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تتؼاطـ ايٓاع ػطؿا،  ؾطاد انرب َٔ ايؿكس ٚايبطاي١ ٚاْتػاز االَساض املطتعؿ١ٝ اييت
َٚع ذيو ؾإٔ َعاؾ١ اضباب االْتشاز ٖٞ اؿٌ ايٛسٝد يًشد َٔ تٓاَٞ ظاٖس٠ االْتشاز ٖٚٞ 
نُجٌ ايسٚاؾد اييت تؿب يف ْٗس نبري يتٗدد اجملتُع باالدتٝاغ ٚايتدَري ٚع٢ً ٚد٘ 
اـؿٛف ظٛاٖس املؼدزات ٚايطسطإ ٚايبطاي١ ٚايؿكس ٚاال١َٝ ٚايهآب١ ٚساالت ايطالم 

اييت تطتٛدب ايتٛقـ عٓدٖا  ازتؿاع اضعاز ايعالز ايطيب ٚايهجري َٔ املػانٌ االػس٣،ٚ
ٚدزاضتٗا ٚٚقع اؿًٍٛ ايؿشٝش١ هلا . ٚامت٢ٓ إ تهٕٛ ٖرٙ ايدزاض١ غاؾ١ٝ ٚاؾ١ٝ ٚغطت 

  .املٛقٛع بهٌ ػسد ٚسٝاد١ٜ ٚاعتبازٖا ؾاؼ١ يًدزاضات املُاث١ً االٚضع ٚاالنجس مشٛال
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