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 (ايعكٛب١..........

                                                      

 مقال مراجعة الموضوع. )*(
Doi: 10.33899/arlj.2022.176180 

© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open 

access articl under the CC BY 4.0 license  

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). 



 9102لسنة  8/ اوال من قانهن المرور العراقي رقم  53تعليق على قرار قضائي) تمييزي( ورأي مجلس القضاء االعلى حهل تفسير لفظة )ايذاء جسيم( الهاردة في المادة 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

011 

َع عسّ االخالٍ ) 1969يػ١ٓ  111َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ  477تٓص املاز٠  -2
ٜعاقب باسببؼ َس٠ ال تعٜس ع٢ً غٓتني  -1عكٛب١ اؾس ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ :  بأ١ٜ

ٖاتني ايعكٛبتني َٔ ٖسّ اٚ خطب أٚ أتًف  بإسس٣ع٢ً َا٥يت زٜٓاض اٚ ٚبػطا١َ ال تعٜس 
 عكاضا أٚ َٓكٛال غ ر ممًٛى ي٘ أٚ دعً٘ غ ر صاحل يالغتعُاٍ أٚ أضط ب٘ أٚ عطً٘ بأ١ٜ

 ( ....... -2نٝف١ٝ ناْت. 
 10/5/2020يف  ١ٝ٥2020//اهل١٦ٝ ازبعا 6381قطاض ضبه١ُ ايتُٝٝع االذباز١ٜ ايعطاق١ٝ  -3

...... بؿإٔ قٝاّ املتِٗ بصسّ غٝاض٠ ......يس٣ ايتسقٝل ٚاملساٚي١ ٚدس املتطُٔ )
/ ضبافع١ ٛزٖا يف ايططٜل ايعاّ ملس١ٜٓ بًساملؿتهٞ بسضادت٘ ايٓاض١ٜ اييت نإ ٜك

الح ايسٜٔ ٚاسساخ اضطاض َاز١ٜ بايػٝاض٠ املصنٛض٠ ٚع٢ً ايٓشٛ ايجابت باإلضباض٠ ص
( َٔ 5ٚيف ايفكط٠ ) 26/1/2020بعس إ نإ قاضٞ احمله١ُ املصنٛض٠ ٚإ قطض بتاضٜذ 

قطاضٙ بايتاضٜذ املصنٛض ابساٍ ايٛصف ايكاْْٛٞ يًذطمي١ املطتهب١ ٚدعٌ ايتشكٝل فٝٗا 
َٔ قإْٛ  35َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚبسال َٔ املاز٠  477 داضٜا ع٢ً ٚفل اسهاّ املاز٠

َٚٔ تسقٝل اضباض٠ ايسع٣ٛ فكس ٚدست ٖصٙ اهل١٦ٝ بإ  2019يػ١ٓ  8املطٚض ضقِ 
ايكطاضات املؿاض ايٝٗا يف اعالٙ قس دا٤ت غ ر صشٝش١ ٚطبايف١ ألسهاّ االصٍٛ 

١ُ املٓصٛص ٚايكإْٛ ٚمبا ٜٛدب ايتسخٌ بٗا متٝٝعا اغتٓازا يصالسٝات ٖصٙ احمله
َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ شيو إ ازبطا٥ِ املطٚض١ٜ  264عًٝٗا باملاز٠ 

َٚٓٗا ازبطمي١ َٛضٛع ايسع٣ٛ ٖٞ َٔ ازبطا٥ِ اشباص١ َٚفّٗٛ ازبطا٥ِ اشباص١ ٖٓا 
ٖٞ ازبطا٥ِ اييت ٜتٛالٖا املؿطع بايٓص عًٝٗا يف قٛاْني عكاب١ٝ خاص١ َٚٓٗا قإْٛ 

ٕ ايعكٛبات ٖٚصٙ ازبطا٥ِ ٖٞ َٔ ازبطا٥ِ غ ر ايعُس١ٜ ٚاييت تكّٛ املطٚض ٚيٝؼ يف قاْٛ
ع٢ً فهط٠ صسٚض اشبطأ َٔ ازباْٞ زٕٚ إ ٜكصس َا ذبكل َٔ ْتٝذ١ ادطا١َٝ 
ٚبإسس٣ صٛض اشبطأ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ املطٚض ٚبايتايٞ فال ميهٔ ٚبأٟ َٔ 

قإْٛ ايعكٛبات ناملاز٠  االسٛاٍ اْطٛا٤ٖا اٚ ضُٗا ضُٔ ازبطمي١ ايعُس١ٜ ايٛاضز٠ يف
ٚاييت ربص اتالف االَٛاٍ ٚربطٜبٗا الٕ ازبطمي١ َٛضٛع ايسع٣ٛ ٖٞ دطمي١  477
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يػ١ٓ  8/ اٚال َٔ قإْٛ املطٚض ازبسٜس ضقِ 35َطٚض١ٜ تسخٌ ضُٔ اسهاّ املاز٠ 
ٚايٓافص بتاضٜذ اضتهاب ازبطمي١ اش إ َفّٗٛ االش٣ ازبػِٝ ايٛاضز بٓص املاز٠  2019

قاْْٛا ٜؿٌُ ايططض اسبازخ بايٓفؼ اٚ املاٍ ٖٚٛ َا ٜٓػذِ ٚايػا١ٜ اييت اْف١ ايصنط 
تطُٓتٗا االغباب املٛدب١ يًكإْٛ َٔ تٓعِٝ سطن١ َطٚض املطنبات ٚغ رٖا يف 

يف قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ٚعًٝ٘ فكس قطضت ٖصٙ اهل١٦ٝ ايتسخٌ متٝٝعا  ........ايططقات 
 20/2/2020يف  2020/ ت / ١80 بايعسز / اهل١٦ٝ االٚىل بصفتٗا ايتُٝٝعٜصالح ايسٜٔ

ٚاعاز٠ اضباض٠  1/2020/ 30ْٚكض قطاض قاضٞ ضبه١ُ ذبكٝل ايطًٛع١ٝ املؤضر يف 
ايس٣ٚ حمله١ُ ازبٓاٜات يتأؾ ر شيو يسٜٗا َٚٔ ثِ اعاز٠ االضباض٠ حمله١ُ ايتشكٝل 

ٍ يف اعالٙ ٚاظباظ ايتشكٝل فٝٗا ٚفكا ألسهاّ االصٛ حبايسع٣ٛ ٚفل املٓٛاٍ املؿطٚ
( َٔ قإْٛ اصٍٛ 264ٚايكإْٛ ٚصسض ايكطاض باالتفام اغتٓازا ألسهاّ املاز٠ )

 ّ.2020/ 5/ 10احملانُات ازبعا١ٝ٥ يف 
  -االؾهاي١ٝ : -ثاْٝا 

ٚضز اىل ١٦ٖٝ االؾطاف ايكطا٥ٞ / قػِ ايسضاغات ٚايبشٛخ يف صبًؼ ايكطا٤ األع٢ً    -1
ض٥ٝؼ االغت٦ٓاف املطقِ  نتاب ض٥اغ١ ضبه١ُ اغت٦ٓاف املج٢ٓ االذباز١ٜ / َهتب

ٚايصٟ تطُٔ بإ ٖٓاى ساالت اختالف بني  30/12/2019( يف 2019/َهتب/4799)
/أٚال( َٔ 35اهل٦ٝات ايتُٝٝع١ٜ يف ضبانِ االغت٦ٓاف خبصٛص تفػ ر ْص املاز٠ )

يف ساي١ سسٚخ تصازّ بني َطنبتني ْٚتر  2019( يػ١ٓ 8قإْٛ املطٚض ازبسٜس ضقِ )
ٍٍ َٔ ايعٓصط  ،الختالف ٚدٗات ايٓعط عٓ٘ أضطاض َاز١ٜ فكط فُٓٗا َٔ اعترب ايفعٌ خا

ازبعا٥ٞ يعسّ ٚدٛز ْص جيطَ٘ َٚٓٗا َٔ شٖب إىل ايكٛاعس ايعا١َ بتهٝٝف ايفعٌ ٚفل 
 35( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚاآلخط تٛغع يف تفػ ر َفطزات ْص املاز٠  477/1املاز٠ )

 األضطاض املاز١ٜ ٚاإلصابات َٔ قإْٛ املطٚض ) ن١ًُ اش٣ دػِٝ ( يٝؿٌُ اسبايتني

ع٢ً اعتباض إٔ َفطز٠ )أش٣( ايٛاضز٠ يف ايٓص تؿٌُ األش٣ ايصٟ ٜصٝب ايٓفؼ  ايبس١ْٝ
( يػ١ٓ 86املًػ٢ ضقِ ) ملطٚضٕٛ ا( َٔ قا23/1ْ) كػِأٚ املاٍ قٝاغًا ع٢ً ْص اي

2004  
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عٔ  ٜعاقب باسببؼ َس٠ ال تكٌ عٔ غت١ اؾٗط ٚال تعٜس ع٢ً غٓتني اٚ بػطا١َ ال تكٌ)
اضبعُا١٥ ايف زٜٓاض ٚال تعٜس ع٢ً ًَٕٝٛ زٜٓاض اٚ بهًتا ايعكٛبتني نٌ َٔ اسسخ بايػ ر 
اٚ ممتًهاتِٗ بػبب قٝازت٘ َطنب١ اش٣ اٚ َطض دػُٝني اٚ عا١ٖ َػتسمي١ يعسّ 

، ٚيػطض تٛسٝس ٚدٗات ايٓعط ايكا١ْْٝٛ فكس (.. َطاعات٘ يًكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايبٝاْات
 عالٙ عطض املٛضٛع ع٢ً قػِ ايسضاغات يف ٖصٙ اهلٝأ٠ .طًبت ض٥اغ١ االغت٦ٓاف أ

 -:ًٜٞ ايطأٟ ايصٟ مت ايتٛصٌ إيٝ٘ َٔ قبٌ قػِ ايسضاغات يف اهل١٦ٝ اعالٙ تطُٔ َا -2
إٕ سٛازخ املطٚض ٖٞ َٔ )دطا٥ِ اشبطأ( اييت ٜٓتفٞ فٝٗا ايكصس ازبطَٞ فال 

ا فٝٗا املاز٠ صباٍ فٝٗا إلعُاٍ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايٛاضز٠ يف قإْٛ ايعكٛبات مب
عٓٗا إسبام أضطاض  ( َٓ٘ ٚدعًٗا تػطٟ ع٢ً اسبٛازخ املطٚض١ٜ اييت ٜٓتر477/1)

. نُا ال ميهٔ ايصٖاب بإ ٖصٙ اسبٛازخ ال تٓطٟٛ ذبت أٟ ْص باملطنبات فكط
عكابٞ الٕ ٖصٙ اسبٛازخ ٜٓتر عٓٗا إسبام ضطض باملاٍ ٚإ اعتباضٖا أفعاال غ ر َعاقب 

 املتططض َٔ تعٜٛط٘ عٔ ايططض ايصٟ سبل ب٘ دطا٤ اسبازخ عًٝٗا غٝؤزٟ إىل سطَإ
/أٚال( َٔ قإْٛ املطٚض ايٓافص ضقِ 35، ٚبصيو فال بس َٔ ايتٛغع يف تفػ ر ْص املاز٠ )

بػطٜاْٗا ع٢ً َجٌ ٖصٙ اسباالت الٕ ْص املاز٠ املصنٛض٠ ٚإ نإ ال  2019( يػ١ٓ 8)
زخ اييت ٜٓتح عٓٗا أضطاض ٜؿ ر بؿهٌ قاطع ال يبؼ فٝ٘ إىل غطٜاْ٘ ع٢ً اسبٛا

باملطنبات فكط إال إٔ ايٓص حيتٌُ ٖصا ايتفػ ر سٝح ْصت املاز٠ أعالٙ ع٢ً َا ًٜٞ 
ٜعاقب باسببؼ َس٠ ال تكٌ عٔ غت١ أؾٗط ٚال تعٜس ع٢ً غٓتني أٚ بػطا١َ ال تعٜس ع٢ً )

ًَٕٝٛ زٜٓاض أٚ بهًتا ايعكٛبتني نٌ َٔ اسسخ بايػ ر أش٣ دػِٝ أٚ عا١ٖ َػتسمي١ 
قٝازت٘ َطنبت٘ زٕٚ َطاعا٠ يًكٛاْني ٚاألْع١ُ ٚايبٝاْات ٚتعًُٝات املطٚض أٚ  بػبب

( الٕ عباض٠ )أش٣ دػِٝ( ذبتٌُ املتا١ْ ٚاألَإ يف املطنب١  بػبب عسّ تٛفط ؾطٚط
 .يف املاٍَٚجٌ ٖصا ايتفػ ر بإ ٜهٕٛ األش٣ أصاب املتططض ٖٛ 

 -:ايتعًٝل  -ثايجا 
َا ٚضز يف قطاض اهل١٦ٝ ازبعا١ٝ٥ حمله١ُ ايتُٝٝع االذباز١ٜ بعس االطالع ع٢ً أبطظ           

ٚايطأٟ ايصٟ خًص ايٝ٘ صبًؼ ايكطا٤ األع٢ً ٚاملؿاض ايُٝٗا اعالٙ ، ٚبعس َطادع١ 
فكس اضتأٜٓا تػذٌٝ املالسعات  ،ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ شات ايعالق١ مبٛضٛع تعًٝكٓا 
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١ اختالف احملانِ يف اعطا٤ االت١ٝ اييت تعرب عٔ ٚد١ٗ ْعطْا املتٛاضع١ سٍٛ اؾهايٝ
 -:ييت ترتتب عًٝٗا اضطاض َاز١ٜ فكطايتهٝٝف ايكاْْٛٞ يًشٛازخ املطٚض١ٜ ا

ْط٣ إ ادباٙ ضبه١ُ ايتُٝٝع االذباز١ٜ ٚصبًؼ ايكطا٤ األع٢ً يف عسّ تهٝٝف ٖصٙ  -1
ادباٙ غًِٝ ٚصشٝح، الٕ  ايعكٛباتَٔ قإْٛ  477املاز٠  ألسهاّاسبٛازخ ٚفكا 

يف ٖصٙ املاز٠ ٖٞ َٔ ازبطا٥ِ ايعُس١ٜ خبالف ازبطا٥ِ املطٚض١ٜ اييت ايٛاضز٠  ازبطمي١
 .ناسبٛازخ املطٚض١ٜ َٛضٛع ايتعًٝلتكّٛ ع٢ً اشبطأ غ ر ايعُسٟ 

اَا بصسز ادباٙ ضبه١ُ ايتُٝٝع االذباز١ٜ ٚصبًؼ ايكطا٤ األع٢ً يف تهٝٝف ٖصٙ  -2
ٓا هلصا ذٌ طبايفتْػ فأْٓا/ اٚال َٔ قإْٛ املطٚض، 35املاز٠  ألسهاّاسبٛازخ ٚفكا 

 -:االدباٙ ٚيألغباب االت١ٝ
 ألعُاٍ ٌال ضبيصيو يف ساي١ غُٛض ايٓص ، إ تفػ ر ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٜهٕٛ   - أ

نُا شٖبت ايٝ٘ ضبه١ُ ايتُٝٝع  ٚيٝؼ اقٛاعس ايتفػ ر عٓسَا ٜهٕٛ ايٓص ٚاضش
َٔ عباض٠ )اش٣ االذباز١ٜ ٚصبًؼ ايكطا٤ األع٢ً يف ايبشح عٔ َكصٛز املؿطع ايٛاضح 

َٔ قإْٛ املطٚض ٚاعتُاز ايتفػ ر ايٛاغع  خصٛصا إ  35( يف ْص املاز٠ دػِٝ
ال ٜؿ ر بؿهٌ قاطع ال صبًؼ ايكطا٤ األع٢ً قس بني يف ضاٜ٘ بإ ْص املاز٠ اعالٙ 

ال جيٛظ  يبؼ فٝ٘ إىل غطٜاْ٘ ع٢ً اسبٛازخ اييت ٜٓتح عٓٗا أضطاض باملطنبات فكط، إش
ايٓصٛص ازبعا١ٝ٥ ٜٓبػٞ إ  ٘ يفنصيو فاْ، طع سباي١ َع١ٓٝ تعُِٝ َا خصص٘ املؿ

ايتفػ ر افعاال مل  ٌال ٜؿُؿطٚع١ٝ ٚإ املٜهٕٛ ايتفػ ر ضبسٚزا ع٢ً اغاؽ َبسأ 
 .جيطَٗا املؿطع

إ قٛاعس ايتفػ ر تتطًب إ ٜهٕٛ تفػ ر ايٓص ايػاَض َتٛافكا َٚٓػذُا َع  - ب
قٛاْني اخط٣  أّ يفايكإْٛ ْفػ٘ يف  ا٤ايٓصٛص االخط٣ املتعًك١ بصات املٛضٛع غٛ

عباض٠ )اش٣  افػط ُاٟ صبًؼ ايكطا٤ ْط٣ اْٗأٚض قطاض ضبه١ُ ايتُٝٝع.. ٚبايطدٛع اىل 
املؿطع قس تسضز يف ايعكٛب١ سػب  َع إٔ( بايططض املازٟ ٚاالصابات ايبس١ْٝ دػِٝ

٣ ٜعاقب املؿطع ع٢ً االشَٔ قإْٛ املطٚض  / أٚال١َ35 ايٓتٝذ١ . ففٞ املاز٠ ادػ
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ٜعاقب ع٢ً ايٛفا٠ ٖٚصٙ زالي١ قطع١ٝ َٓ٘  36ازبػِٝ اٚ ايعا١ٖ املػتسمي١ ثِ يف املاز٠ 
 بتفػ رع٢ً إ املؿطع قس اضاز االصابات ايبس١ْٝ زٕٚ االضطاض املاز١ٜ ٚإ االخص 

نُا اْ٘  اىل عسّ االْػذاّ بني ٖصٙ ايٓصٛص . ضبه١ُ ايتُٝٝع ٚصبًؼ ايكطا٤ ٜكٛز
، ٚال يهإ َٔ االٚىل اغتدساّ عباض٠ )َٔ اضط( يططض املازٟقس قصس ا  يٛ نإ املؿطع

/  35يف عسّ االؾاض٠ اىل املُتًهات يف املاز٠  ايكفع ع٢ً اضاز٠ املؿطع ايٛاضش١ ٔميه
َٔ   1/ 23يكػِ ٚارباش ايكٝاؽ نططٜك١ يًتفػ ر َع ْص ااٚال َٔ قإْٛ املطٚض ايٓافص 

اؾاضت اىل عباض٠ املُتًهات الٕ ايكٝاؽ اييت  2004يػ١ٓ  86ضقِ قإْٛ املطٚض املًػٞ 
ٚايعكاب  اسرتاَا ملبسأ  ال ميهٔ االخص ب٘ يف تفػ ر ايٓصٛص ازبعا١ٝ٥ اشباص١ بايتذطِٜ

 .ايؿطع١ٝ
صٝاغ١ ايٓصٛص ازبٓا١ٝ٥ تٛسٝس املصطًشات ، نُا جيب ع٢ً املفػط  إ َٔ ضٛابط - ز

يتذاْؼ بني طبتًف َالسع١ إ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ٚسس٠ َتها١ًَ ٜٓبػٞ اسبفاظ ع٢ً ا
، نُا إ ع٢ً املفػط إ ال ٜكف عٓس اييت تػاِٖ يف خًل ٖصا ايتٓعِٝ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ

اهلسف املكصٛز بًٛغ٘ َٔ ايٓص مبفطزٙ بٌ إ ٜفػطٙ يف ض٤ٛ غا٥ط ْصٛص ايكإْٛ 
ي٘ َع٢ٓ ٚإشا أٚضز املؿطع َصطًشا َعٝٓا ، ٜأَٔ إ ال ٜٓاقض تفػ رٙ ْص اخطست٢ 

غٛا٤ يف ْفؼ ايكإْٛ اٚ يف  نٌ ْص آخط ٜطز فٝ٘ يفصطف٘ إىل َعٓاٙ  ١ َعني يف ايًػ
، ٚشيو تٛسٝسا يٛضٛح خطاب٘ إىل ايهاف١ ٕٛ اخط ضُٔ ْفؼ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞقاْ

إ تفػ ر ف ٚتطبٝكا يصيو، ٘ يف ايكإْٛسهُ يف ٚاإلبٗاّفُٗ٘  يف ٚايتشطٟ  َٚٓعا يًبؼ
جيب إ ٜٓػشب اٟ صبًؼ ايكطا٤ األع٢ً ٚفكا يكطاض ضبه١ُ ايتُٝٝع ٚض (اٜصا٤)يفع١ 

ٚاألخص بٗصا اسبهِ يف دطا٥ِ ع٢ً قإْٛ ايعكٛبات آُٜا ٚضزت ٖصٙ ايًفع١ يف ْصٛص٘ ، 
يف ساي١ ايتػبب اُٖاال يف ايططض مبُتًهات االخطٜٔ زٕٚ االصابات االٜصا٤ غ ر ايعُسٟ 

سخ خبط٦٘ اش٣ نٌ َٔ اس  -1َٔ قإْٛ ايعكٛبات اييت ْصت ) 416املاز٠ يف ايبس١ْٝ 
اٚ َطضا بآخط بإٔ نإ شيو ْاؾ٦ا عٔ اُٖاٍ اٚ ضع١ْٛ اٚ عسّ اْتباٙ اٚ عسّ استٝاط اٚ 
عسّ َطاعا٠ ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚاالٚاَط ٜعاقب باسببؼ َس٠ ال تعٜس ع٢ً غت١ اؾٗط 
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 .ٖاتني ايعكٛبتني بإسس٣ٚبػطا١َ ال تعٜس ع٢ً مخػني زٜٓاضا اٚ 
 تعٜس ع٢ً غٓتني اشا ْؿأ عٔ ازبطمي١ عا١ٖ َػتسمي١ ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اسببؼ َس٠ ال -2

اٚ ٚقعت ْتٝذ١ اخالٍ ازباْٞ اخالال دػُٝا مبا تفطض٘ عًٝ٘ اصٍٛ ٚظٝفت٘ اٚ َٗٓت٘ 
اٚ سطفت٘ اٚ نإ ذبت تأث ر َػهط اٚ طبسض ٚقت اضتهاب اشبطأ ايصٟ ظبِ عٓ٘ اسبازخ 

طًب املػاعس٠ ي٘ َع اٚ ْهٌ ٚقت اسبازخ عٔ َػاعس٠ َٔ ٚقعت عًٝ٘ ازبطمي١ اٚ عٔ 
ال ميهٔ  ايٓتٝذ١، ٖٚصٙ  (طشبطأ اىل اصاب١ ثالث١ اؾداص فانجمتهٓ٘ َٔ شيو اٚ از٣ ا

 املاغ١ حبٝا٠ االْػإ ٚغال١َ بسْ٘ .دا٤ت ضُٔ ازبطا٥ِ  416ايكبٍٛ بٗا الٕ املاز٠ 
إ ٜهٕٛ االش٣  / اٚال َٔ قإْٛ املطٚض ايٓافص 35إ املؿطع اؾرتط يف املاز٠   - ح

، فإَا يف املُتًهات اٚ االضطاض املاز١ٜفُا اسبٌ يٛ نإ االش٣ غ ر دػِٝ ، دػُٝا
ع٢ً فطض اخصْا بايتفػ ر ايٛاغع يه١ًُ اش٣ ٚعٓس شاى ْهٕٛ اَاّ  416ْطبل املاز٠ 

الختالف دػا١َ ْتٝذ١ غ ر َٓطك١ٝ ٖٚٞ إ ذبهِ دطمي١ ٚاسس٠ عس٠ ْصٛص تبعا 
ٛضٛع ٖٚٛ اَط اٜطا ال ميهٔ ايكبٍٛ ، اٚ عبهِ بعسّ ٚدٛز عٓصط دٓا٥ٞ يف املايٓتٝذ١

نُا ال ميهٔ ايصٖاب بإ ب٘ سػب تػبٝب صبًؼ ايكطا٤ األع٢ً ايصٟ دا٤ بايكٍٛ )
ٖصٙ اسبٛازخ ال تٓطٟٛ ذبت أٟ ْص عكابٞ الٕ ٖصٙ اسبٛازخ ٜٓتر عٓٗا إسبام ضطض 
باملاٍ ٚإ اعتباضٖا أفعاال غ ر َعاقب عًٝٗا غٝؤزٟ إىل سطَإ املتططض َٔ تعٜٛط٘ 

 .(عٔ ايططض ايصٟ سبل ب٘ دطا٤ اسبازخ
/اٚال َٔ قإْٛ 35شنطت ضبه١ُ ايتُٝٝع يف تػبٝب تفػ رٖا يه١ًُ اش٣ يف ْص املاز٠  - ر

إ َفّٗٛ االش٣ ازبػِٝ ايٛاضز بٓص املاز٠ اْف١ ايصنط قاْْٛا ٜؿٌُ ايططض املطٚض )
ٛدب١ اسبازخ بايٓفؼ اٚ املاٍ ٖٚٛ َا ٜٓػذِ ٚايػا١ٜ اييت تطُٓتٗا االغباب امل

ْط٣ إ غا١ٜ املؿطع (، ٚيًكإْٛ َٔ تٓعِٝ سطن١ َطٚض املطنبات ٚغ رٖا يف ايططقات
يف تفطٜس قإْٛ خاص يًشٛازخ املطٚض١ٜ ٖٞ ايتكًٌٝ َٔ ٖصٙ اسبٛازخ ٚإ افطازٙ 

ٚعسّ  يف قإْٛ املطٚض يٓص خاص يف ساالت االصاب١ اٚ ايٛفا٠ ْتٝذ١ ٖصٙ اسبٛازخ
يف املاز٠ االٜصا٤ غ ر ايعُسٟ  دطا٥ِيف  قإْٛ ايعكٛبات يف  َٔ ْصٛص  ٚضز مبا انتفا٥٘
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ٖٛ ذبكٝكا هلصا ايػطض ٚيٝؼ محا١ٜ يًشل يف ايػال١َ ازبػس١ٜ اييت يف َطتب١   416
السك١ يًشس َٔ اسبٛازخ املطٚض١ٜ ، ٚيٛ ناْت ايػا١ٜ محا١ٜ اسبل يف اسبٝا٠ ٚايػال١َ 

يعكٛبات .نُا اْ٘ اشا ناْت غا١ٜ َٔ قإْٛ ا 416بٓص املاز٠  ازبػس١ٜ النتف٢ املؿطع 
املؿطع يف قإْٛ املطٚض محا١ٜ املُتًهات اشباص١ َٔ ايططض ايصٟ حيسث٘ االخطٜٔ 
بػبب االُٖاٍ يف قٝاز٠ املطنب١ فًُاشا مل تهٔ ٖصٙ ايػا١ٜ ساضط٠ يف غٝاغ١ املؿطع يف 

 محا١ٜ خاص١ زٕٚ، اّ إ يًُطنبات كٛبات بػبب غ ر اسبٛازخ املطٚض١ٜقإْٛ ايع
، اش املٓطل ٜكٍٛ إ اسبُا١ٜ تكطض يًُُتًهات أٜا ناْت ٚبػض ايٓعط املُتًهات االخط٣

   . ناْت اسبٛازخ املطٚض١ٜ اٚ غ رٖا عٔ ٚغ١ًٝ االعتسا٤ فُٝا يٛ
اْ٘ يف ساٍ تصازّ َطنبتني ٚسسٚخ اضطاض َاز١ٜ فكط بسٕٚ اصابات بس١ْٝ ْط٣ إ  -3

ال تطبل يف  ايٓافص  2019يػ١ٓ  8ضقِ  / اٚال َٔ قإْٛ املطٚض 35فإ اسهاّ املاز٠ 
، ٚإ ايفعٌ ال ٌُ االصابات ايبس١ْٝ زٕٚ املاز١ٜٖصٙ اسباي١ الٕ ن١ًُ اش٣ دػِٝ تؿ

يًُتططض  ، ٚميهٔٚعسّ ٚدٛز ْص جيطَ٘ ٚدٛز عٓصط دٓا٥ٞ ٜعترب دطمي١ يعسّ
ص ر١ٜ يف ايتك املػؤٚي١ٝ ألسهاّٚفكا  بايتعٜٛضَطادع١ احملانِ املس١ْٝ يًُطايب١ 

 . يكإْٛ املسْٞ ايعطاقٞا
/ اٚال َٔ قإْٛ املطٚض ايٓافص ٚاعتباض 35ع٢ً املؿطع ايتسخٌ يف اعاز٠ صٝاغ١ املاز٠  -4
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