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دراسة نبعط انحاالت انشائعّ في يُاسعات 

قإٌَ األسزِ

ٔقٕاَيٍ  األحٕال انشخصيّ 

يقذيّ عايّ 

ثذائشح اخزظبص كم  يذبكى األسشِ ْٙ يذبكى رى إَشبئٓب 

ٔرُشأ كٗ دائشح اخزظبص كم يذكًخ يٍ   ، يذكًخ جضئٛخ

يذبكى االسزئُبف، دٔائش اسزئُبكٛخ يزخظظخ، نُظش طؼٌٕ  

االسزئُبف انزٗ رشكغ إنٛٓب كٗ األدٕال انزٗ ٚجٛضْب انوبٌَٕ  

. ػٍ األدكبو ٔانوشاساد انظبدسح يٍ يذبكى األسشح

ٔرُؼوذ ْزِ انذٔائش االسزئُبكٛخ كٗ دٔائش اخزظبص انًذبكى  

االثزذائٛخ  

رخزض ثُظش جًٛغ يسبئم األدٕال انشخظٛخ انزٗ ُٚؼوذ االخزظبص  

نسُخ   1وبٌَٕ سهى اندكبو ثزذائٛخ طجوب ألثٓب نهًذبكى انجضئٛخ ٔاإل

2000 .

إػلبء دػبٖٔ انُلوبد ٔيب كٗ دكًٓب، شبيهخ دػبٖٔ انذجس اليزُبع  

يٍ ( 3)انًذكٕو ػهّٛ ػٍ رُلٛز األدكبو انظبدسح ثٓب أدكبو انًبدح 

.انوبٌَٕ رارّ

ثإطذاس أيش ػهٗ ػشٚضخ كٗ انًسبئم  ٚخزض سئٛس انًذكًّ 

 1انًُظٕص ػهٛٓب كٗ انًبدح األٔنٗ يٍ يٕاد إطذاس انوبٌَٕ سهى 

انٕهزّٛ نأليٕس ، ٔرنك ثظلزّ هبضًٛب2000نسُخ 

يكاتب انتسٕيّ

يذكًخ جضئٛخ يكزت أٔ أكثش نزسٕٚخ انًُبصػبد  كٙ دائشح كم  ٕٚجذ

يٍ األخظبئٍٛٛ انوبٍََٕٛٛ ٔاالجزًبػٍٛٛ   األسشٚخ ٚضى ػذدًا

.  ٔانُلسٍٛٛ

يٍ ٚشؿت كٗ إهبيخ دػٕٖ ثشأٌ إدذٖ يسبئم األدٕال كم ٚجت ػهٗ 

انشخظٛخ انزٗ رخزض ثٓب يذبكى األسشح، أٌ ٚوذو طهجب نزسٕٚخ  

زٕنٗ   ٚٔ. انُضاع إنٗ يكزت رسٕٚخ انًُبصػبد األسشٚخ انًخزظخ

انًكزت االجزًبع ثأطشاف انُضاع، ٔسًبع أهٕانٓى، روٕو ثزجظٛشْى  

ثجٕاَجّ انًخزهلخ، ٔإثبسح، ٔػٕاهت انزًبدٖ كّٛ ٔرجذٖ نٓى انُظخ  

.ػهٗ كٛبٌ األسشح ٔاإلسشبد كٗ يذبٔنخ نزسٕٚزّ ٔدًٚب دلبظًب

إجزاءات انتسٕيّ

 .روذٚى طهجبد انزسٕٚخ إنٗ رهك انًكبرت ثذٌٔ سسٕو

يٍ ربسٚخ روذٚى انطهت ٔال   رُزٓٗ انزسٕٚخ خالل خًسخ ػشش ٕٚيًب
.ٚجٕص رجبٔص ْزِ انًذح إال ثبرلبم انخظٕو 

إثجبرّ كٗ يذضش ٕٚهؼّ أطشاف انُضاع ٔٚهذن  كٛزىإرا رى انظهخ 
ثًذضش انجهسخ انزٗ رى كٛٓب ٔركٌٕ نّ هٕح انسُذاد ٔاججخ انزُلٛز  

.  ُٔٚزٓٗ ثّ انُضاع كٗ دذٔد يب رى انظهخ كّٛ

 ٚذشس يذضش ثًب رى يٍ ٔإرا نى رسلش انجٕٓد ػٍ رسٕٚخ انُضاع ٔدًٚب
ٔٚشكن ثّ روبسٚش   ٔكالئٓىٕٔٚهغ يٍ أطشاف انُضاع أٔ  اجشاءاد

، ٔرشسم جًٛؼٓب إنٗ ههى  األخظبئٍٛٛ ٔروشٚش يٍ سئٛس انًكزت
كزبة يذكًخ األسشح انًخزظخ انزٗ رشكغ إنٛٓب انذػٕٖ، ٔرنك كٗ 

 .يٕػذ ؿبٚزّ سجؼخ أٚبو يٍ ربسٚخ طهت أ٘ يٍ أطشاف انُضاع

ال روجم انذػٕٖ انزٗ رشكغ اثزذاء إنٗ يذبكى األسشح ثشأٌ  

دٌٔ روذٚى طهت انزسٕٚخ إنٗ  انًُبصػبد انزٗ رخزض ثٓب

.زسٕٚخ انًخزض انيكزت 

نهًذكًخ أٌ رأيش ثإدبنخ انذػٕٖ إنٗ انًكزت ٔٚجٕص 

ٔرنك ثذال يٍ انوضبء ثؼذو  انًخزض نهوٛبو ثًًٓخ انزسٕٚخ

.هجٕل انذػٕٖ
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انُفقّ

نهضٔجخ دزٗ نٕ كبَذ يٕسشح أٔ  نهظـبس ٔرجت انُلوخ 

. يخزهلخ يؼّ كٙ انذٍٚ

ٔانسكٍ ( طٛلًب ٔشزبء ) ٔرشًم انُلوخ انـزاء ٔانكسٕح 

.ٔيظبسٚق انؼالج ٔؿٛش رنك ثًب ٚوضٙ ثّ انششع

نذٍٚ َلوخ انضٔجخ ايزٛبص ػهٗ جًٛغ أيٕال انضٔج، ٔٚزوذو 

كٙ يشرجزّ ػهٗ دٌٕٚ انُلوخ األخشٖ  

نهضٔجّ انذن كٙ أجش دضبَّ ٔأجش يسكٍ انالئن ٔأجش 

.إنخ .... سضبػّ ٔأجش خبديّ، اداء انًظشٔكبد انًذسسّٛ 

انُفقّ ٔانًسكٍ

دست ٚسبس انضٔج ٔهذ إسزذوبهٓب

َلوخ انًزؼّ روذس ثُلوخ سُزٍٛ ػهٗ االهم  

نظـبسِ يٍ يطهوزّ ٔنذبضُزٓى  انضٔج انًطهن ٚٓٛئ 

أجش  هًطهوّأٌ ٚوذس ن ٚجٕصٔ،  انًسكٍ انًسزوم انًُبست

.يسكٍ يُبست نهًذضٍَٕٛ ٔنٓب

نهُٛبثخ انؼبيخ أٌ رظذس هشاسًا كًٛب ٚثٕس يٍ يُبصػبد ثشأٌ  

  دٛبصح يسكٍ انضٔجٛخ انًشبس إنّٛ دزٗ رلظم انًذكًخ كٛٓب

انحضاَّ ٔانزؤيّ

ُٚزٓٗ دن دضبَخ انُسبء ثجهٕؽ انظـٛش أ انظـٛشح سٍ  

انخبيسخ ػشش ٔٚخٛش انوبضٗ انظـٛش أ انظـٛشح ثؼذ ثهٕؽ  

ْزا انسٍ كٗ انجوبء كٗ ٚذ انذبضُخ ٔرنك دزٗ ٚجهؾ سٍ 

.انششذ ٔدزٗ رزضٔج انظـٛشح

رُظى انشؤّٚ ارلبهًب كإٌ رؼزس َظًٓب انوبضٙ ثذٛث ال روم ػٍ 

سبػبد اسجٕػًٛب 3

أقتزاح ْاو 

أهزشاح ثشكغ سٍ دضبَخ انظـٛش ٔانُلوّ دزٗ سٍ 

سُّ دزٗ ركٌٕ انُظٕص يزٕاكوّ يغ يب  18

2008نسُخ  126جبء ثوبٌَٕ انطلم 

انحاالت األكثز شيٕعًا

اإليذاء  / سٕء انعشزِ / انًزض ) انطالق نهضزر 

حبس انشٔج بحكى / انبذَي ٔانُفسي إٌ أيكٍ أثباتّ 

انشٔاج يٍ أخزي  / سُٕات  3َٓائي نًذِ ال تقم عٍ 

إنخ.............. 

انًُع يٍ انسفز


