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 : نهتمرير انًعذج انجهح

 

 : انجسيرج في اإلَساٌ حمىق يُظًح

 

 ٝكوًج ٗؾجىٜج صٔجسط 2013 ػجّ صأع٤غٜج ٓ٘ز ثإلٗغجٕ فوٞم ٓؾجٍ ك٢ ٗؾيجء صنْ صؼذد٣ز – صيٞػ٤ز ٓغضوِز ٓذ٤ٗز ٓ٘ظٔز ٢ٛٝ

 ُٔؤعغجس ثُٔ٘ظٔز ثُوٞث٤ٖٗ ٝ ثالؽضٔجػ٢ ثُؼوذ ٓغ ٣ضٞثكن دٔج ُِٔ٘ظٔز ثُذثخ٢ِ ثُ٘ظجّ ٝ ثإلدثسر ٓؾِظ ٝ ثُؼجٓز ث٤ُٜتز ُوشثسثس

 ٝ ثُوج٤ٗٞٗز ٝ ثُغ٤ِٔز ثُغذَ ًجكز ػذش ُِٞهٞف ٓٞمٞػ٤ز ًجعضؾجدز صأع٤غٜج ؽجء ٝ عٞس٣ج ؽشم ٝ ؽٔجٍ ك٢ ثُٔذ٢ٗ ثُٔؾضٔغ

 ٝ ثُٔٞثع٤ن ًجكز ٝ ثإلٗغجٕ ُقوٞم ثُؼج٢ُٔ ثإلػالٕ ك٢ ثُٔضٔغِز ثإلٗغجٕ ُقوٞم ثُلٌش٣ز ثُٔشؽؼ٤ز إ٠ُ ثعض٘جدًث ثُذ٣ٔوشثى٤ز

 . فذسس ؽٜز أ١ ػٖ ٝ ثُقوٞم ٛزٙ ػ٠ِ ًجٕ ٗٞع أ١ ٖٓ ثػضذثء أ١ مذ ثُقِز رثس ثُذ٤ُٝز ثُٔؼجٛذثس

 

 

 

 : انتمرير يٍ انهذف

 ك٢ ثُؼ٘ق أؽٌجٍ ٖٓ ثألىلجٍ ُٚ ٣ضؼشك ٓج ٝ عٞس٣ج ؽشم ؽٔجٍ ٓ٘جىن ك٢ ثألىلجٍ دقن ثُٔشصٌذز ثالٗضٜجًجس ػٖ صوش٣ش ثػذثد

 . ثالٗضٜجًجس ٝ ثُؾشثةْ صِي صٞع٤ن ٝ ثُٔغِقز ثُ٘ضثػجس صٖٓ

 

 

 

 

 

 : انًعهىياخ يصادر و انًرجعياخ

 ٝ ٓ٘ذؼ ٝ ثُلشثس ٝ ثُؾض٣شر ك٢ كشٝػٜج ًجكز ك٢ دٜج هجٓش ثُض٢ ثالفقجءثس ٝ ثُضٞع٤وجس ػ٠ِ ثُضوش٣ش ثػذثد ك٢ ثُٔ٘ظٔز ثػضٔذس

  ثُذثخ٢ِ ثألٖٓ ُوٟٞ ثُؼجٓز ثُو٤جدر ٝ ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ ٖٓ إ٤ُٜج ٝسدس ثُض٢ ثُٔؼِٞٓجس ػ٠ِ ثػضٔذس ًزُي ٝ ثُضٝس د٣ش ٝ ثُشهز

 ًجكز ٖٓ فوٞه٤٤ٖ ٗؾيجء ٝ إػال٤ٓز ٓقجدس ٝ ثُٔزًٞسر ثُقٞثدط ػ٠ِ ػ٤جٕ ؽٜٞد ٝ مقج٣ج ٓغ ُوجءثس ٝ عٞس٣ج ؽشم ُؾٔجٍ

 . عٞس٣ج ؽشم ٝ ؽٔجٍ ٓ٘جىن
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 : ٖٓ ثُضوش٣ش ٣ضأُق:  ثُلٜشط -

 

 أواًل

 

 انًمذيح
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 ثاَيًا

 

 األطفال ضذ انعُف تعريف
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 ثانثًا

 

 األطفال ضذ انعُف أسثاب

 

5 

 راتعًا
 

 انعُف آثار
6 

 خايسًا

 

 األطفال ضذ نهعُف نهتصذي حهىل
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 سادسًا

 

 األطفال عًانح
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 ساتعًا

 

 حمىق في انجسيرج في اإلَساٌ حمىق يُظًح لراءج

 عاو تشكم انطفىنح في و انطفم

22 

 ثايًُا

 

 زيٍ في األطفال ضذ انعُف نًظاهر انعايح األشكال

 انحروب و انًسهحح انُساعاخ

24 
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 :  انًمذيح:  أوال -
 هذ ٝ ٣ِؼذٞث ٝ ٣ضؼِٔٞث ٝ ٣٘ٔٞث إٔ ُألىلجٍ ضجؿ٣ إٔ ٣ؾخ ٝ دْٜ خجفز دقوٞم ٣ضٔضؼٕٞ أكشثد ٝ دؾش٣ز ًجة٘جس ْٛ ثألىلجٍ

 ٖٓ ثألىلجٍ ٖٓ أًذش ػذد ٣ضٌٖٔ ٢ٌُ ثعضغٔجسثس صخق٤ـ ٝ ع٤جعضٜج ٝ هٞث٤ٜٗ٘ج دضـ٤٤ش ثُقٌٞٓجس ٖٓ ثٌُغ٤ش هجٓش

 ثُغذخ ٝ ثُٔؾضٔغ ٓغضوذَ ْٛ كجألىلجٍ ثُ٘ٔجء ٝ ثُذوجء ٖٓ ٤ُضٌٔ٘ٞث صـز٣ز ٝ فق٤ز سػج٣ز ٖٓ ٣قضجؽٞٗٚ ٓج ػ٠ِ ثُققٍٞ

 . كؼجاًل ٝ ٓ٘ضؾًج كشدًث ُؾؼِٚ د٘لغٚ عوضٚ صؼض٣ض ػ٠ِ ثُؼَٔ ٣ؾخ ُزث صوذٓٚ ك٢

 ثألعش ُٜج ًجٕ كٞم٠  ٝ دٓجس ٖٓ صخِلٚ ٓج ٝ ثُؼجُْ دٍٝ ٖٓ ثُؼذ٣ذ صؼ٤ؾٜج ثُض٢ ثُقشٝح ٝ ثُٔغضٔشر ثُ٘ضثػجس إٔ ًٔج

 ٝ ثُضؼ٤ِْ ٖٓ فشٓجْٜٗ ٝ ثُِؾٞء ٓخ٤ٔجس ك٢ ٝ ٓأٟٝ دال ٓؾشد٣ٖ ػ٤ؾْٜ إ٠ُ أدٟ ثُز١ ثألٓش ثألىلجٍ ػ٠ِ ثألًذش

 ٓ٘غ ٖٓ ُِقذ ٝ ثالعضـالٍ ٝ ُِخيش ٣ؼشمْٜ ٝ ثُضيشف ٝ ثُؾ٘ٞؿ إ٠ُ دْٜ ٣ؤد١ رُي ًَ ٝ أٝىجْٜٗ ك٢ ُألٓجٕ كوذثْٜٗ

/ 20/ ٣ّٞ ثُٔضقذر ُألْٓ ثُؼجٓز ثُؾٔؼ٤ز ثػضٔذس ٝهج٣ضْٜ ػ٠ِ ُِؼَٔ ٝ ثألىلجٍ دقن ثُٔٔجسط ثُؼ٘ق ٓظجٛش ؽ٤ٔغ

 ُضؼض٣ض رُي ٝ ػج٤ُٔز ٓ٘جعذز دجػضذجسٙ دٚ ثالفضلجٍ ٝ ثُيلَ فوٞم إلػالٕ ٣ًٞٓج ػجّ ًَ ٖٓ( ٗٞكٔذش) ثُغج٢ٗ صؾش٣ٖ

 . سكجْٜٛ صقغ٤ٖ ٝ ثُؼجُْ أىلجٍ د٤ٖ ثُٞػ٢ إرًجء ٝ ثُذ٢ُٝ ثُضشثدو

 

 

 

 

 

 

 : األطفال ضذ انعُف تعريف:  ثاَيًا -

 أٝ ثُؾغذ١ ثُؼ٘ق أؽٌجٍ ٖٓ ؽٌَ أ١ ٣ٔغَ كٜٞ ٓؾضشًز ٓقجٝس فٍٞ صضٔشًض ىشم دؼذر ثألىلجٍ مذ ثُؼ٘ق ٣ؼشف

 دذٝسٛج ثُض٢ ٝ ثألىلجٍ مذ ثُؾغذ٣ز ُِوٞر ثعضؼٔجٍ أٝ ثالعضـالٍ ٖٓ ٗٞع أ١ ًزُي ٝ ثُٔؼجِٓز عٞء ٝ ثإلٛٔجٍ أٝ ثُ٘لغ٢

 . ثألف٤جٕ دؼل ك٢ ف٤جصٚ صٜذد  إٔ ٣ٌٖٔ ثُض٢ ٝ ثألىلجٍ ػ٠ِ ثُضأع٤ش ٓخضِلز أمشثس إُقجم إ٠ُ صؤد١
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 : األطفال ضذ انعُف أسثاب:  ثانثًا -

 

 صٞثؽٚ ثُض٢ ثُٔؾجًَ ٝ ثُيلَ دأعشر  ثُٔق٤يز ثُذ٤ت٤ز ثُظشٝف ًزُي ٝ ثُٞثُذ٣ٖ د٤ٖ ثُؼالهز ك٢ ثُضٞصش ٝ ثُقشثع إٕ

 دقن ثُٔٔجسط ثُؼ٘ق أعذجح ٖٓ ٣ؼذ رُي ؿ٤ش ٝ  ثُضؼج٤ٗٝز ٝ ثُضٌجك٤ِز ثُؼالهجس مؼق ٝ ديجُز ٝ كوش ٖٓ ثُٔؾضٔغ

 : ح صضٔغَ ثُض٢ ٝ ثالىلجٍ

 

 : عائهيح سثابأ -
 ًزُي ٝ ثُيلَ ثفض٤جؽجس كْٜ ػ٠ِ ثُٞثُذ٣ٖ هذسر مؼق إٕ ٝ فٔج٣ضٚ ٝ عالٓضٚ ػٖ ثُٔغؤُٝز ثُؾٜز ْٛ ثُيلَ ٝثُذ١ ٣ؼذ

 صؼشك ثفضٔج٤ُز ٖٓ ٣ض٣ذ ثُ٘لغ٤ز ثالميشثدجس ٝؽٞد ٝ ًجالًضتجح ثُٞثُذثٕ ٜٓ٘ج ٣ؼج٢ٗ ٗلغ٤ز ٝ ػو٤ِز ظشٝف ٝؽٞد

  عًِٞٚ ٝ ثُيلَ فقز ػ٠ِ ٣ؤعش رُي ًَ ثألٝالد ٖٓ ًذ٤ش ػذد ٝؽٞد ٝ فـ٤ش دؼٔش ثالٗؾجح إٔ ًٔج ُِؼ٘ق ثُيلَ
 

 : اجتًاعيح أسثاب -

 ٝ ثألصٝثػ هذَ ٖٓ ثألعش١ ثُؼ٘ق ًزُي ٝ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝ ثُٞثهؼ٢ ثُض٘ٔش ٝ ثُيلَ ٓؼجسف دثةشر هذَ ٖٓ ثُٔؼجِٓز عٞء إٕ

 أىلجُْٜ ػ٠ِ ثألٛج٢ُ ثػضذثء فجالس ٖٓ ٗزًش ٝ ثألىلجٍ ٓٔجسعجس ػ٠ِ صؤعش ثُضخ٣ٞق ٝ ًجُظِْ ؽغذ٣ز ؿ٤ش  ثعجءثس أ١

 صؼشك ثُغج٢ٗ ٝ أٓٚ أّ ؽذصٚ هذَ ٖٓ ػ٤ِٚ ثالػضذثء صْ ع٘ض٤ٖ ثُؼٔش ٖٓ ثُذجُؾ ٝ ثألٍٝ ثُقغٌز ٓذ٣٘ز ك٢ ىل٤ِٖ فجُز

 . ُِؼالػ ثُٔؾجك٢ إ٠ُ ثألىلجٍ ٝ ثأل٤٘ٓز ثُؾٜجس إ٠ُ ثُٔؼضذ٣ٖ إفجُز صْ ػ٤ِٚ ٝ أٓٚ صٝػ ٖٓ ُالػضذثء

 

 : التصاديح أسثاب -

 ثُضؼ٤ِْ صٌج٤ُق ٝ ِٓذظ ٝ ؿزثء ٖٓ ثىلجُْٜ ثفض٤جؽجس صٞك٤ش ٖٓ ثالٛج٢ُ هذسر ػذّ ٝ ٝثعغ ٗيجم ػ٠ِ ثُٔ٘ضؾش ثُلوش إٕ

 صؼشمْٜ ًزُيٝ ٝ ِؼخثُ ٝ ثُضؼ٤ِْ ك٢ دقوْٜ فشٓجْٜٗ دجُضج٢ُ ٝ ثُؼ٤ؼ ُؤز ُضأ٤ٖٓ أىلجُْٜ ػ٠ِ ثألٛج٢ُ ثػضٔجد إ٠ُ أدٟ

 . ٓخضِلز دأؽٌجٍ ثُؼ٘ق ٝ ثالفضٌجس ٝ ُالعضـالٍ

 

 : أيُيح أسثاب -

 ؽؼَ أصٓجس ٝ فشٝح ٖٓ صؼج٢ٗ ثُض٢ ثُذِذثٕ ك٢ ٝ ثُٔغِقز ثُ٘ضثػجس صٖٓ ك٢ خجفًز ٝ ثالعضوشثس ٝ ثألٓجٕ كوذثٕ إٕ

 . ثالعضـالٍ ٝ ُِقظش ف٤جصْٜ ٝ أٓجْٜٗ ٣ؼشك ٝ أؽٌجُٚ دٌجكز  ُِؼ٘ق ػشمًز ثألىلجٍ
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 : انعُف آثار:  راتعًا -

 

 ث٥عجس أْٛ ٖٓ ٝ ُالعضـالٍ ػشمًز ًثٝ صنشسًث ثألًغش ثُلتز أْٜٗ ف٤ظ ثُنقج٣ج ػ٠ِ ٓخضِلز آعجس ُٚ ثألىلجٍ مذ ثُؼ٘ق إٕ

 : ٣أص٢ ٓج ثألىلجٍ مذ ثُؼ٘ق ػٖ ثُ٘جصؾز

 

 : انصحيح اآلثار -

 ٖٓ دأٗٞثع إفجدضٚ أٝ ثالٗضذجٙ دوقٞس ًئفجدضٚ ثإلدسث٤ًز هذسثصٚ ػ٠ِ ٣ؤعش ثٕ ٣ٌٖٔ ثإلٛٔجٍ ٝ ُِؼ٘ق ثُيلَ صؼشك إٕ

 . ثُؼن٣ٞز ثُذٓجؿ٤ز ثُٔضالصٓجس

 

 

 : انُفسيح اآلثار -

 . ؽذ٣ذر ثٗلقج٤ٓز ٗلغ٤ز ثميشثدجس إ٠ُ صقَ ٝ صوذ٣شٛج ٝ ثُزثس ثفضشثّ ثٗخلجك ػ٘ذٙ ٣ذذأ ُِؼ٘ق ثُٔضؼشك ثُيلَ

 

 

 : هىكيحانس ثاراآل -

 ُذ٣ٚ ثُؼ٤٘لز ثُضقشكجس ظٜٞس ًزُي ٝ أهشثٗٚ ٓغ إ٣ؾجد٤ز ػالهجس إٗؾجء ًؼذّ ُِيلَ ثُغ٢ًِٞ ثُضيٞس ػ٠ِ ثُؼ٘ق ٣ؤعش

 . ث٥خش٣ٖ صؾجٙ

 

 

 : انتعهيًيح اآلثار -

 ػٖ ثُيلَ صـ٤خ صؾَٔ هذ ٝ ثُيلَ صؼ٤ِْ صؼشهَ ع٤ًِٞز ٝ ٗلغ٤ز ٓؾجًَ إ٠ُ ثُيلُٞز عٖ ك٢ ُِؼ٘ق ثُضؼشك ٣ؤد١

 دذٝسٙ ثُز١ ٝ ثُ٘ؾجؿ صقو٤ن ك٢ كؾِٚ ٝ ٓضذ٤ٗز ػالٓجس ػ٠ِ فقُٞٚ ٝ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٓغضٞثٙ صشثؽغ ٝ إرٕ دذٕٝ ثُٔذسعز

 . ىلجٍثأل د٤ٖ ٢ٔثُضؼ٤ِ ثُٔغضٟٞ ث٤ٜٗجس ٝ ثأل٤ٓز ثٗضؾجس إ٠ُ ٣ؤد١ إٔ ٣ٌٖٔ
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 : األطفال تحك انًًارش نهعُف نهتصذي حهىل:  خايسًا -

 

 ثُقذ ؽأٜٗج ٖٓ ٓٔجسعجس ثصخجر ػ٠ِ ثُ٘جط فظ ٝ ثُون٤ز ٗقٞ ثُٔؾضٔغ ٗظشر صـ٤٤ش ٝ ثُ٘جط د٤ٖ ثُٞػ٢ ص٣جدر ػ٠ِ ثُؼَٔ -

 . ثألىلجٍ دقن ثُٔٔجسط ثُؼ٘ق ٖٓ

 . فجُق٤ٖ ٓٞثى٤ٖ٘ ٤ُقذقٞث ثُؼ٘ق ٖٓ ػجٗٞث ُٖٔ ثإلفالؿ ٝ ثُشػج٣ز دٝس د٘جء -

 . ٗؾأصْٜ ك٢ ثصذجػٜج ٣ؾخ ثُض٢ ثألعج٤ُخ ٝ ثألىلجٍ دقوٞم ثُضز٤ًش ٝ ُِضأ٤ًذ ثُٔؤصٔشثس إهجٓز ٝ ثُ٘ذٝثس ٝ ثُذسٝط إػيجء -

 . ػ٘ق دٕٝ صشد٤ضْٜ ٝ ثألىلجٍ ُشػج٣ز ثُٞثُذ٣ٖ صأ٤َٛ -

 . ثُض٘ل٤ز ف٤ض إ٠ُ ثٌُضجدز ف٤ض ٖٓ ٗوِٜج ٝ  ٓ٘ٚ ثُقذ ٝ دجُؼ٘ق ثُٔضؼِوز ثُوٞث٤ٖٗ صلؼ٤َ -

 أكؼجٍ ػ٤ِْٜ ٣ٔجسط إٔ ثُٔغٔٞؿ ؿ٤ش ٖٓ أٗٚ ٝ أ٤ٔٛضْٜ ٝ ثُٔؾضٔغ ك٢ ثألىلجٍ ه٤ٔز فٍٞ إػال٤ًٓج ثُٔؾضٔغ ُضٞػ٤ز ثُغؼ٢ -

 . ثُٔغضوذَ أؽ٤جٍ دقلضْٜ ثُؼ٘ق ٖٓ ؽجةشر ؿ٤ش

 . ٓ٘ٚ ٣قشْٜٓ ٖٓ ػوجح ٝ ثألىلجٍ صؼ٤ِْ مشٝسر ػ٠ِ ثُقجعز ثُوٞث٤ٖٗ كشك -

 . ثُقجُز صلجهْ ُٔ٘غ ثُ٘لغ٢ ثُؼالػ ػ٠ِ ثُؼ٘ق ٖٓ ٓضوذٓز ُٔشثفَ صؼشمٞث ثُز٣ٖ ثُؼ٘ق مقج٣ج ػشك -

 إٔ ٖٓ فلظْٜ ٝ ثألىلجٍ فٕٞ مشٝسر ٝ ثألىلجٍ مذ ُِؼ٘ق ثُٔٔجسع٤ٖ دؾضثء ثُٔضؼِوز ثُوٞث٤ٖٗ صيذ٤ن ك٢ ثُضؾذ٣ذ -

 . ثألهجسح ٝ ثُٔؾضٔغ ػ٘ق ػ٤ِْٜ ٣ٔجسط

 .أعذجدٚ ٝ دجُؼ٘ق ثُٔؾضٔغ صؼش٣ق ٝ ثُيلَ دقوٞم ُِٔ٘جدثر أًذش فٞس ُضؾ٤ٌَ ثُون٤ز دٜزٙ ثُٜٔض٤ٖٔ ٖٓ ؽذٌز إٗؾجء -

 . ثُؼَٔ ٓؾجالس ك٢ إدوجةْٜ ٓقجُٝز ٝ ثُٔؾضٔغ ٝ ثُذُٝز هذَ ٖٓ ثألىلجٍ ػٔجُز ظجٛشر ٓقجسدز -

 ك٢ ثُغ٤ِٔز ثألعج٤ُخ ٝ ثُقٞثس ػذش ثألعش٣ز ثُٔؾجًَ فَ ٜٓجسثس فٍٞ ثُضٝثػ ػ٠ِ ُِٔوذ٤ِٖ ٓٞؽٜز صغو٤ل٤ز دشثٓؼ ٝمغ -

 . ثألد٘جء صشد٤ز

 ٝ ثُشكن ٝ ثُقٔج٣ز دضٞك٤ش ثُٔقجًْ ٝ ثُؾشىز ًأؽٜضر ثألىلجٍ مذ ثُؼ٘ق فجالس ٓغ ثُٔضؼجِٓز ثُؾٜجس ًجكز ثُضضثّ -

 . ثُنقج٣ج ُٜؤالء ثُخقٞف٤ز

 مشٝسر ٓغ ثؽضٔجػ٤ز ٝ ٗلغ٤ز صأ٤َٛ دذشثٓؼ إُقجهْٜ ٝ ُِؼ٘ق ثُٔضؼشم٤ٖ ُألىلجٍ ثإلسؽجد٣ز ٝ ثُؼالؽ٤ز ثُخذٓجس صٞك٤ش -

 . ٓضيٞسر إؽشثف ُؾ٘ز ٝؽٞد ٓغ ُضأ٤ِْٜٛ ٓ٘جعذز أٓجًٖ صٞك٤ش

 

 

 

 : انطفىنح حًايح نجاٌ -

 

 . هج٣ضٚٝ ػ٠ِ ثُؼَٔ ٝ ُِخيش صؼشمٚ فجٍ ٢ك ثُيلَ أٓش صض٠ُٞ ؽذ٣ذر آ٤ُز -

 . ثألىلجٍ ُٔؾٌالس ٝهجة٢ إىجس صٞك٤ش -:  أٛذثكٜج -

 . صلؼ٤ِٚ ٝ ثُيلَ هجٕٗٞ إلٗوجر آ٤ُز -

 . ثالٗضٜجًجس ًجكز ٖٓ ثالىلجٍ فٔج٣ز -

 .  صأ٤ِْٜٛ ٝ إفالفْٜ ػ٠ِ ثُؼَٔ ٝ ثألىلجٍ ؽ٘ٞؿ ٖٓ ثُقذ -
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 : األطفال عًانح:  سادسًا -

 ٖٓ ػجٗش ثُض٢ ثُٔ٘جىن ك٢ أ٣نج ٝ ثُغجُظ ثُؼجُْ دٍٝ ك٢ خجفًز ٝ ثُؼجُْ ك٢ ٝثعغ دؾٌَ ٓ٘ضؾشر ثألىلجٍ ػٔجُز ظجٛشر إٕ

 . ثُقشٝح ٝ ثُ٘ضثػجس  ػٖ ثُ٘جصؾز ثُٔؾجًَ

 ٝ صؼ٤ِٔٚ ٣ؼ٤ن ٝ ثُيلَ ػ٠ِ عو٤ِز أػذجء ٣نغ أٝ د٘ٔٞٙ أٝ ثُيلَ دققز ٣نش ػَٔ ًَ إ٠ُ ثألىلجٍ ػٔجُز ٓلّٜٞ ٣ؾ٤ش ٝ

  ٓغضوذِٚ ٝ ف٤جصٚ ٣ـ٤ش

 

 : األطفال عًانح أسثاب -

 : ح صضٔغَ أخشٟ هنج٣ج ٝ ثعذجح ٝؽٞد إٗٔج ٝ كوو ثهضقجد١ دغذخ ٤ُغش ثالىلجٍ ػٔجُز إٕ

/ 15/ رٝ ىلَ) ٓ٘ٚ ٓلشٝؽ أٓش ثُيلَ ػَٔ صؼضذشثٕ ثُض٢ ٝ ثُيلَ إ٤ُٜج ٣٘ض٢ٔ ثُض٢ ثالؽضٔجػ٤ز ُِيذوز:  ثُؼجدثس ٝ ثُؾَٜ -

 ٖٓ أْٛ ثُؼَٔ إٔ ٣شٟ ٝٛٞ ثُغ٤جسثس ف٤جٗز ٓقَ ك٢ ًأؽ٤ش ُِؼَٔ ثُزٛجح ٝ دسثعضٚ ٣ٌَٔ ال إٔ هشس ثُوجٓؾ٢ِ ٖٓ ػجًٓج

 . ( ثُٔذسعز صشى ثُذسثعز

 

 ثُؼٔش ٖٓ صذِؾ كضجر) ر٣ْٜٝ ٓغجػذر ك٢ ثُشؿذز أىلجُْٜ ػ٘ذ ٣ضُٞذ أٝالدْٛ ػ٠ِ ثإلٗلجم ػٖ صؼؾش ثُض٢ ثألعش إٕ:  ثُلوش -

 . (ُؼجةِضٜج ثُٔجد٣ز ثألٝمجع صذ٢ٗ دغذخ ثُوجٓؾ٢ِ ُٔذ٣٘ز صجدؼز ٓ٘يوز ك٢ ٓؼؾ٘جس ٓقَ ك٢ صؼَٔ ػجًٓج/ 14/

 

 دؼذ ثُغ٤جسثس ُق٤جٗز ٓقَ ك٢ ٣ؼَٔ ػجًٓج/ 13/ رٝ ىلَ) ثهضقجد١ ػخء صخِن ثُض٢:  ثألصٓجس ٝ ثُقشٝح ٝ ثالعضؼٔجس -

 . ( ثُٔجد٣ز أٝمجػْٜ ثعضوشثس ػذّ ٝ ثُغٞس٣ز فِخ ٓذ٣٘ز ٖٓ ٗضٝفٚ

 

 : األطفال نعًانح انًذيرج انسهثيح انتأثيراخ -

 : ػ٠ِ ٣ؤعش ثُيلَ دٚ ٣وّٞ ثُز١ ثُؼَٔ إٕ

 ٝ ٓشصلؼز أٓجًٖ ٖٓ ثُٞهٞع أٝ ثُؾغذ٣ز ثٌُذٓجس أٝ ثُؾشٝؿ ٗض٤ؾز إٓج ثُيلَ فقز صضأعش ف٤ظ:  ثُؾغذ١ ثُ٘ٔٞ ٝ ثُضيٞس -

 . ثُؼَٔ أع٘جء ُٜج ٣ضؼشك ثُض٢ ثألٓٞس ٖٓ ؿ٤شٛج

 

 ٝ ثٌُضجدز ٝ ثُوشثءر ػ٠ِ هذسصٚ ثٗخلجك إ٠ُ رُي ٣ؤد١ ثُؼَٔ إ٠ُ ٣ضٞؽٚ ٝ ثُٔذسعز ٣ضشى ثُز١ ثُيلَ إٕ: ثُٔؼشك٢ ثُضيٞس -

 . ثُقغجح

 :  ثألىلجٍ ػٔجُز ٓؾجالس -

 

 : ثُؾٞثسع ػٔجُز -

 ٝ ثُضغٍٞ ٝ ثألفز٣ز ص٤ِٔغ ٝ ثُغ٤جسثس صؽجػ ؿغ٤َ ك٢ ثُؾٞثسع ك٢ ٣ؼِٕٔٞ ثألىلجٍ ٖٓ كٌْ ُِؾ٤ٔغ ٓالفظز ثألًغش ٢ٛ ٝ

 . ثُضقشػ أٝ ثُضؼ٤٘ق أٝ ثُغ٤ش ُقٞثدط ثُيلَ ٣ؼشك ثُؼٔجُز ٖٓ ثُ٘ٞع ٛزث ٝ ثُقٔجُز

 

 : ثُٔؾجؿَ ٝ ثُٔؼجَٓ -

 صؼشمٚ ػ٘ذ فق٢ مٔجٕ ُٚ ٤ُظٝ ص٤ٛذث أؽشٙ ك٤ٌٕٞ ثُوجٕٗٞ ٖٓ ٓق٢ٔ ٣ٌٕٞ إٔ دٕٝ ثُٔؾجٍ ٛزث ك٢ ثُيلَ ٣ؼَٔ ف٤ظ

 . إفجدز أل١
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 ُٚ صغذخ هذ إفجدجس إ٠ُ ثُيلَ ٣ضؼشك كوذ ثُؾغذ٣ز ثُ٘جف٤ز ٖٓ عِذ٤ًج ثألىلجٍ ػ٠ِ ثألػٔجٍ ٛزٙ صؤعش:  ثُخيشر ثألػٔجٍ -

 .( ثُضؼذ٣ٖ – ثُق٘جػز – ثالٗؾجءثس)  ثألػٔجٍ ٛزٙ ٖٓ ٝ ثإلػجهز

 

 : ثُذ٤ٞس ك٢ ثُخذٓجس -

  ٝ ثٌُال٢ٓ ُِضؼ٤٘ق ثُيلَ ٣ضؼشك إٔ ثٌُٖٔٔ ٖٓ ف٤ظ ُِيلَ ثُؼجىل٤ز ٝ ثُ٘لغ٤ز ثألمشثس ٖٓ ثٌُغ٤ش ٣غذخ ثُ٘ٞع ٛزث

 . ثُؾغذ١ ُِضقشػ ٣ضؼشك هذ ثُقجالس دؼل ك٢ ٝ ثُ٘لغ٢ ثإل٣زثء

 

 : ثُٔغِقز ثُ٘ضثػجس صٖٓ ك٢ ثألىلجٍ ػٔجُز -

 ٝ ثُغٞس٣ز ثُغٞسر دذث٣ز ٓغ ٝ ثُذالد ٜٓ٘ج صؼج٢ٗ ثُض٢ ثإلٗغج٤ٗز ثألصٓز ٝ ثُ٘ضثع ظَ ك٢ ٝ عٞس٣ج دِذٗج ك٢ ثُضقذ٣ذ ٝؽٚ ٝػ٠ِ

 صنجػق إ٠ُ ثألٓٞس ٛزٙ أدس ثُغٞس١ ثُ٘ظجّ ثصذؼٜج ثُض٢ ثُضٜؾ٤ش أٝ ثُضش٤ًغ أٝ ثُضؾ٣ٞغ ع٤جعز أٜٛٔج ٝ ًغ٤شر ألعذجح

 . ثُؼج٤ِٖٓ ثألىلجٍ ٗغذز ثصد٣جد ٝ ثُٔأعجر

 ثفقجةْٜ صْ ثُز٣ٖ ثألىلجٍ ػذد دِؾ  2021 ُؼجّ ثُؾض٣شر ك٢ ثإلٗغجٕ فوٞم ٓ٘ظٔز دٜج هجٓش ثفقجة٤ز ؽٞالس خالٍ ٝ -

 . إٗجط/ 4/ ْٜٓ٘/ 132/

 ثُؼَٔ أسدجح سكل ٝ ثألىلجٍ ك٤ٜج ٣ؼَٔ ثُض٢ ثألٓجًٖ عٞء ٓغَ ثُٔؾجًَ دؼل ثإلفقجء أع٘جء ثُؼَٔ كش٣ن ٝثؽٚ هذ ٝ

 . ثُؼَٔ ٖٓ ع٤لقَ دأٗٚ ٓ٘ٚ ظً٘ج ٗلغٚ ثُيلَ خٞف أ٣نًج ٝ ثُؼجَٓ ثُيلَ ػٖ ٓؼِٞٓجس إدالء ك٢ ثُٔغجػذر

 

 ثُؾؤٕٝ ٝ ثُضؼ٤ِْ ٝ ثُضشد٤ز ٤ٛتض٢ ٓغ عٞس٣ج ؽشم ٝ ُؾٔجٍ ثُض٘ل٤ز١ ثُٔؾِظ ك٢ ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ ثؽضٔجع ػ٠ِ ٝد٘جًء -

 . ثألىلجٍ ػٔجُز ف31/1/2021ٍٞ دضجس٣خ ثإلػالّ ٌٓضخ ٝ ثُوج٤ٗٞٗز ثُؾؤٕٝ ٌٓضخ ٝ ثُؼَٔ ٝ ثالؽضٔجػ٤ز

 ٝ ثُضسثػز ٝ ثالهضقجد ٝ ثُٔشأر ٤ٛتجس ٓغ عٞس٣ج ؽشم ٝ ُؾٔجٍ ثُض٘ل٤ز١ ثُٔؾِظ ك٢ ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ ثؽضٔجع ػ٠ِٝ -

 . ثألىلجٍ ػٔجُز فٍٞ 2/3/2021 دضجس٣خ ثُققز

 .  ثُلشػ٤ز ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓجصخ ثؽضٔجع ػ٠ِٝ -

 . 1989 ُؼجّ ثُيلَ ُقوٞم ثُذ٤ُٝز ثالصلجه٤ز خجفز ٝ ثُذ٤ُٝز ثالصلجه٤جس إ٠ُ ثعض٘جدًث ٝ -

 .  ثُؼجٓز ثُٔقِقز ٝ ثُلن٠ِ ثُيلَ ٓقِقز ٓوضن٤جس ػ٠ِ د٘جًء ٝ -

 

 : ٢ِ٣ ٓج ٣ؼْٔ عٞس٣ج ؽشم ٝ ُؾٔجٍ ثُٔغِقز ثُ٘ضثػجس ك٢ ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ -

 : ٢ِ٣ ٓج إ٠ُ ثُؼَٔ ٗٞع فغخ ثألىلجٍ ػٔجُز صق٘ق .1

 :  جذًا خطيرج و خطيرج عًانح:  أوال

 : ثُضج٤ُز ثألػٔجٍ صضنٖٔ

 . ؽجم ػن٢ِ ٓؾٜٞد صقضجػ ثُض٢ ثُذ٘جء ٝ ثُقلش أػٔجٍ – 1

 .ؽذًث ثُؼج٤ُز ثالسصلجػجس ك٢ صضْ ثُض٢ ثألػٔجٍ – 2

 . ثألهذ٤ز ٝ ؽذًث ثُن٤وز ثُٔ٘جىن ك٢ صضْ ثُض٢ ثألػٔجٍ – 3

 . ثُؾذ٣ذر ثُذشٝدر ٝ ثُقشثسر رثس أٝ ثألسك صقش ٝ ثُٔ٘جؽْ ك٢ صضْ ثُض٢ ثألػٔجٍ – 4

 . ثألُـجّ فوٍٞ ٖٓ أٝ ٜٓ٘ج ثُوش٣ذز أٝ ثُٔغِقز ثالؽضذجًجس ٓ٘جىن ك٢ صضْ ثُض٢ ثألػٔجٍ – 5

 . ثُقجدر ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝ ثٌُذ٤شر ث٥الس ٓغ ثُضؼجَٓ ك٤ٜج ٣ضْ ثُض٢ ثألػٔجٍ – 6

 . ثُخيشر ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ثُٔٞثد ٓغ ثُضؼجَٓ ك٤ٜج ٣ضْ ثُض٢ ثألػٔجٍ – 7

 . ثُغو٤ِز ُألٝصثٕ ثُضق٤َٔ أػٔجٍ – 8
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 . ثُضغٍٞ – 9

    

 : ضثطها و يرالثتها يجة انتي األعًال:  ثاَيًا  

 . ثألهجسح ٝ ثألعشر ٓغ ثُؼَٔ – 1

 . ثُق٘جػ٤ز ثُٔ٘يوز ك٢ ثُؼَٔ – 2

 . ثُضؾجس٣ز ثُٔقجٍ ك٢ ثُؼَٔ – 3

 . ثُٔؼجَٓ ك٢ ثُؼَٔ – 4

 . ثُق٤ٞث٢ٗ ٝ ثُ٘ذجص٢ دؾو٤ٜج ثُضسثػز ك٢ ثُؼَٔ – 5

 

 : االيجاتيح األعًال:  ثانثًا  

 . ثُ٘وجُز ثُٜٞثصق ٝ ثُقجعٞح ف٤جٗز ٝ ثُذشٓؾ٤جس ك٢ ثُؼَٔ – 1

 . ثُشعْ ٝ ثُخو ٝ ثُيذجػز ٓقالس ٝ ثٌُٔضذجس ك٢ ثُؼَٔ – 2

 . ثُق٤ذ٤ُجس ك٢ ثُؼَٔ – 3

 . ثُضشؽٔز ٌٓجصخ مٖٔ ثُؼَٔ – 4

  

 : ثُضج٤ُز ثُلتجس ٝكن ُألىلجٍ ثُؼَٔ عٖ ٣قذد .2

 . دجصًج ٓ٘ؼًج ع٘ٞثس/ 10/ عٖ صقش ثُيلَ ػَٔ ٣ٔ٘غ – 1

 : ثُضج٤ُز ثُؾشٝه ٝكن ثُؼَٔ ُْٜ ٣غٔـ ع٘ز/ 15-10/ عٖ د٤ٖ ثألىلجٍ – 2

 . ثُغجدن ثُضق٤٘ق ك٢ ٓذ٤ٖ ٛٞ ٓج فغخ ؽذًث ثُخي٤شر ٝ ثُخي٤شر ثألػٔجٍ ٖٓ ثُؼَٔ ٗٞع ٣ٌٕٞ أال – أ

 . ر٣ْٜٝ ٖٓ ثُٔققٞد٤ٖ ُألىلجٍ دجُ٘غذز ثألٓش ٢ُٝ ٓٞثكوز – ح

 . ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ ٓٞثكوز – ػ

 . ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ ٖٓ ٓقذم ُِيلَ ثُقق٤ز ثُقجُز ٣ٞمـ ثُٔخضقز ثُِؾ٘ز ٖٓ ىذ٢ صوش٣ش – د

 . ُِٔذسعز ثُٔذسع٢ ثُذٝثّ أٝهجس خجسػ ثُؼَٔ ٝهش ٣ٌٕٞ إٔ – ٙ

 . ثعضشثفز ٝثفذر عجػز مٜٔ٘ج ٖٓ كوو عجػجس( 5) ح ثُؼَٔ عجػجس صقذد – ٝ

 . ٤ُاًل ثألىلجٍ ػَٔ دجصًج ٓ٘ؼًج ٣ٔ٘غ – ص

 : دؾشه ثُؼَٔ ثألىلجٍ ُٜؤالء ٣غٔـ ع٘ز/ 18-15/ عٖ د٤ٖ ثألىلجٍ – 3

 . ثإلُضث٢ٓ ثُضؼ٤ِْ ٓشفِز إٜٗجء ؽٜجدر إدشثص أٝ ع٘ز/ 15/ عٖ صؾجٝص إعذجس – أ

 . ثُغجدن ثُضق٤٘ق ٖٓ ٝ ؽذًث ثُخي٤شر ٝ ثُخي٤شر ثألػٔجٍ ك٢ ثُؼَٔ ػذّ – ح

 . ثعضشثفز عجػز صضنٖٔ ٤ٓٞ٣ًج عجػجس/ 6/ ثُؼَٔ ٓذر صضؾجٝص أال – ػ

 . ٤ُاًل ثُؼَٔ ٣ٔ٘غ – د

 

 :  ثألىلجٍ ػَٔ ؽشٝه .3

 ػ٤ِٜج صٞمغ ُذ٣ٚ ٣ضذسح أٝ  ٣ؼَٔ دأٗٚ صغذش صؼش٣ل٤ز ديجهز دٔ٘ـ ػؾش ثُغجٓ٘ز عٖ دٕٝ ىلَ ٣غضخذّ ػَٔ فجفخ ًَ ٣ِضضّ – 1

 . ٤ٓالد١ ػجّ ًَ صؾذد ثُزثص٤ز ثإلدثسر ك٢ ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ ٖٓ فجدسر ثُيلَ فٞسر

 . ثُشع٤ٔز ثُؼيَ ٝ ثالعذٞػ٤ز ثُؼيَ أ٣جّ ثُيلَ صؾـ٤َ ٣قظش – 2

 . ُذ٣ٚ ثُؼج٤ِٖٓ ثألىلجٍ عالٓز ُقلظ د٤ضٚ إ٠ُ ثُيلَ ػٞدر صأ٤ٖٓ ثُؼَٔ فجفخ ٜٓجّ ٖٓ – 3
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 ٣ؼجد ٝ دٚ ع٤ِضقن ثُز١ ثُؼَٔ صأد٣ز ػ٠ِ هذسصٚ ٝ ثُقق٤ز عالٓضٚ ٖٓ ُِضأًذ دجُؼَٔ ثُيلَ إُضقجم هذَ ثُيذ٢ ثُلقـ ٣ؾش١ – 4

 . ثألهَ ػ٠ِ ٤ٓالد٣ز ع٘ز ًَ ٓشر دٝس٣ًج ثُلقـ

 . ػِٔٚ كضشر خالٍ ثُؼَٔ ػٖ ثُ٘جصؾز ثُ٘لغ٤ز ٝ ثُذذ٤ٗز ثألمشثس ًَ ٖٓ ثُيلَ دقٔج٣ز ثُؼَٔ فجفخ ٣ِضضّ – 5

 صأ٤ٖٓ ٝ ثعضخذثٜٓج ػ٠ِ ثُؼج٤ِٖٓ ثألىلجٍ صذس٣خ ٝ ث٤ُٜ٘ٔز ثُغالٓز ٝ ثُققز ثفض٤جىجس ؽ٤ٔغ صٞك٤ش ثُؼَٔ فجفخ ػ٠ِ – 6

 . ثألٝدتز ثٗضؾجس فجٍ ك٢ ثُٞهجة٤ز ٝ ثُقق٤ز ثُؾشٝه

 

 : ثُضضثٓجس .4

 .ثُقجدس ثُضؼ٤ْٔ دٔنٕٔٞ عٞس٣ج ؽشم ٝ ؽٔجٍ ك٢ ثُٔذ٤ٗز ٝ ثُزثص٤ز ثإلدثسثس ٝ ثُض٘ل٤ز١ ثُٔؾِظ ٌٓجصخ ٝ ٤ٛتجس ًجكز صِضضّ – 1

 . ثألىلجٍ ػَٔ ٝ ػٔجُز صؼ٤ْٔ ٓنٕٔٞ دض٘ل٤ز ػِْٜٔ ىذ٤ؼز ٓوضن٤جس فغخ دثخ٤ِز صؼ٤ِٔجس دئفجس ثُؾٜجس ًجكز صِضضّ – 2

 . ثُض٘ل٤ز١ ثُٔؾِظ سةجعز إ٠ُ هذِْٜ ٖٓ ثُؾإٔ دٜزث ثُٔضخزر ثُخيٞثس ثُٔذ٤ٗز ٝ ثُزثص٤ز ثإلدثسثس ٝ ث٤ُٜتجس ًَ صشكغ – 3

 دٜزث ثُٔذ٤ٗز ٝ ثُزثص٤ز ثإلدثسثس ٝ ث٤ُٜتجس ٖٓ ثُٔضخزر ثالؽشثءثس ًجكز ثُٔغِقز ثُ٘ضثػجس ك٢ ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ ٣ضجدغ – 4

 . ثُخقٞؿ

 . ُض٘ل٤زٙ ٣ِضّ ٖٓ ٌَُ ٣ؼْٔ – 5

 

 : عاو تشكم انطفىنح في و انطفم حمىق في انجسيرج في اإلَساٌ حمىق يُظًح لراءج:  ساتعًا -

 :  انًمذيح -
 دؾٌَ ثُذؾش٣ز ٝ خجؿ دؾٌَ ٓؾضٔغ أ١ ٓغضوذَ هشثءر ٣ٌٖٔ ٜٓ٘ج ٝ ثإلٗغجٕ د٘جء ٝ ص٣ٌٖٞ ك٢ ثُقجعٔز ثُٔشفِز ٢ٛ ثُيلُٞز

 . ػجّ

 ٝ أ٤ٔٛضٚ ٝ دذٝسٙ ػٔاًل ٝ ػًِٔج ثإل٣ٔجٕ صْ إٕ صوذٓٚ عْ ثُٔؾضٔغ د٘جء ك٢ ثُشًٖ ٝ ثألعجط ٝ ثألٍٝ ثُٔذٓجى ٛٞ ثُيلَ ألٕ ٝ

 . فوٞهٚ فٔج٣ز ك٢ ثأل٣ُٞٝز ٝ ٞف٤ضٚخق هذع٤ز
 

 :  ثُزثص٤ز ثإلدثسر هٞث٤ٖٗ ك٢ ُٜٔج ثُٔوشسر ثُقٔج٣ز ٝ ثُيلُٞز ٝ ثُيلَ : أواًل -

 ٝ ؽغذ٣ًج ٝ ٗلغ٤ًج صؼز٣ذْٜ ٝ ثعضـالُْٜ ٝ ثألىلجٍ صؾـ٤َ صٔ٘غ ٝ ثُيلُٞز فن صنٖٔ ثالؽضٔجػ٢ ثُؼوذ ٖٓ/ 29/ ثُٔجدر – 1

 .ثالٛضٔجّ ٝ ثُشػج٣ز ك٢ ٝ ثُٔ٘جعذز ثُٔؼ٤ؾز ظشٝف ٝ ثُقق٤ز ثُشػج٣ز ٝ ثُضؼ٤ِْ ٝ ثُضشد٤ز ك٢ فوْٜ ٝ ٓذٌشر عٖ ك٢ صٞؽ٤ْٜٜ

 . ثألعجع٤ز ثُٔشفِز ك٢ ثُضؼ٤ِْ ٓؾج٤ٗز ُِيلَ صنٖٔ ثالؽضٔجػ٢ ثُؼوذ ٖٓ/ 30/ ثُٔجدر – 2

 

 

 ف٤ظ ٝ ثُؾض٣شر ك٢ ثُؼوٞدجس هجٕٗٞ ثُٔضنٖٔ ّ 2016 ُؼجّ/ 9/ سهْ ثُٔشعّٞ ٖٓ/ 166/ ٝ/ 158/ ٝ/ 157/ ثُٔٞثد : ثاَيًا -

 ٝ ثُضٝؽجس صؼذد ٝ ثُوجفش صٝثػ ٖٓ دذءًث ثُؼجٓز ث٥دثح ٝ ثألعشر ػ٠ِ ثُٞثهؼز ثُؾشثةْ ػ٠ِ ص٘ـ ثُٔشعّٞ ٖٓ ثُغجُظ ثُذجح

 ثُضلش٣ن دقغذجٕ ٝ ثُذ٘ٞر فوٞم ٖٓ ؿ٤شٛج ٝ ثُ٘لوز ٝ ثُ٘غخ ُؾٜز ثُغج٤ٗز ثُضٝؽز ُذٟ ظجٛش ػَٔ ٝؽٞد دٔؾشد ثُيلَ فوٞم

 . ثٗغ٠ أٝ رًشًث ثُوجفش دقن ثُلقؾجء دجسصٌجح ثٗضٜجًء ٝ ثُٞالدر دؼذ ٓذشّ دوشثس ثُضٝؽ٤ٖ د٤ٖ

 

 

 ٖٓ/ 120/ ٝ/ 119/ ٝ ثألىلجٍ ػٔجُز ُؾٜز عٞس٣ج ؽشم ٝ ؽٔجٍ ك٢ ثُزثص٤ز ثإلدثسر ك٢ ثُؼج٤ِٖٓ هجٕٗٞ ٖٓ/ 7/ ثُٔٞثد : ثانثًا -

 ٛزث ٖٓ/ 174/ ٝ/ 95/ ثُٔٞثد ٝ ثُوقش ٤َصؾـ هٔغ ُؾٜز/ 9/ دشهْ ّ 2016 ػجّ ثُقجدس ثُؾض٣شر ك٢ ثُؼوٞدجس هجٕٗٞ

 فٔج٣ز ٝ فًجعلج دٚ فذِش إٔ دؼذ ُِؼجس صوجًءث ٤ُُٞذٛج ثألّ هضَ خجفز ٝ ثُيلَ ػ٠ِ ػضذثءثال فٞس ؽ٤ٔغ صؾش٣ْ ُؾٜز ُوجٕٗٞث
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 ًزث ٝ ثُذػجسر ٝ ثُلغن ٖٓ صقق٤٘ٚ ٝ ثُوجفش أٓٞثٍ فٔج٣ز ٝ ثإلؽٜجك هٔغ ٝ ثُوج٤ٗٞٗز ثُؾخق٤ز ًضغجدٚث ٝ ٝالدصٚ هذَ ثُيلَ

 دٕٝ ُقـ٤ش ثُغالؿ دضغ٤ِْ ٣وّٞ ٖٓ دقن ثُوٞثٓز ٝ  ثُضٌذ٣ش٣ز ثُؼوٞدجس ػ٠ِ ص٘ـ ثُض٢ ثُوجٕٗٞ رثس ٖٓ/ 156/ ثُٔجدر ثألٓش

 . ػؾشر ثُشثدؼز

 

 ّ 2016 ُؼجّ/ 9/ سهْ ثُؼوٞدجس هجٕٗٞ ػٖ كناًل ّ 2020 ُؼجّ/ 8/ سهْ ثإلؽشثءثس هجٕٗٞ ك٢ ثُٔوشسر ثُونجة٤ز ثُقٔج٣ز ٝ

 . ثُؼوٞدجس ُؾٜز أٝ ثُيلَ أٝ ثُقذط ٓوجمجر إؽشثءثس ُؾٜز عٞثء

 

 

 ٌٓجكقز هجٕٗٞ ٝ ثُيلُٞز ٝ ثُيلَ فٔج٣ز ٛٞ ٛذف أْٛ ُضقو٤ن ؽجءس ثُض٢ ٝ ثُض٘ل٤ز٣ز الةقضٜج ٝ ُِٔشأر ثألعجع٤ز ثُٔذجدا : راتعًا -

 . ّ 2021 ُؼجّ/ 7/ سهْ ثإلسٛجح

 

 

 :  ثُغٞس٣ز ثُوٞث٤ٖٗ : خايسًا -

 . عٞس٣ز ك٢ ثُؾجٗق٤ٖ ثألفذثط هجٕٗٞ – 1

 . ثُغٞس١ ثُؼوٞدجس هجٕٗٞ – 2

  . ثُغٞس١ ثُؾضثة٤ز ثُٔقجًٔجس أفٍٞ هجٕٗٞ – 3

 . ثُغٞس١ ثُؾخق٤ز ثألفٞثٍ هجٕٗٞ – 4

 . ثإلسٛجح ٌٓجكقز هجٕٗٞ – 6

 ثُيلُٞز ٝ ثُيلَ صقق٤ٖ ٣ٌلَ ُْ ٛزث ًَ ٝ ثُغٞس٣ز ثُؼَٔ ٝ ثُؾؤٕٝ ٝصثسر دالؿجس ٝ صؼج٤ْٓ ٝ/ 10/ سهْ ثُذػجسر هجٕٗٞ – 6

  رُي د٤َُ إال ُضجس٣خٚ ٝ ّ 2011 ػجّ ٓ٘ز عٞس٣ج ك٢ فقَ ثُز١ ٓج ٝ إٗغج٤ًٗج ثُٔأٍٓٞ ٖٓ د٤ٗج د٘غذز ُٞ ٝ

 

 .عٞس٣ج ؽشم ٝ ُؾٔجٍ ثُزثص٤ز ُإلدثسر ثُض٘ل٤ز١ ُِٔؾِظ أفٞاًل ٣ضذغ ثُز١ ٝ ثُٔغِقز ثُ٘ضثػجس ك٢ ثُيلَ فٔج٣ز ٌٓضخ : سادسًا -

 

 

 : ثُٔوضشؿ ٝ ثُشأ١ : ساتعًا -

 . ثُيلُٞز ٝ دجُيلَ خجؿ هجٕٗٞ عٖ – 1

 ٝ ثُٞى٤٘ز ٝ ثُغوجك٤ز ثُٔقجدس ؽض٠ ٖٓ ثُٔٞثد ٝ ثُٔؼِٞٓجس ػ٠ِ ثُيلَ فقٍٞ إٌٓج٤ٗز ٣نٖٔ دٔج ثإلػالّ ٝعجةو صؾؾ٤غ – 2

 ٝ/ 260/ دشهْ ّ 1990 ػجّ ُِٔأل ثُٔ٘ؾٞسر ثُذ٤ُٝز ثُيلَ فوٞم ثصلجه٤ز ٖٓ/ 39/ ثُٔجدر ٖٓ ثُٜذف صقو٤ن ٣ٌلَ دٔج ٝ ثُذ٤ُٝز

 . ّ 1989 ػجّ ثالٗنٔجّ ٝ ُِضٞه٤غ مشػش ٝ ثػضٔذس هذ ًجٗش

 . ٗؾشٛج ٝ ثألىلجٍ ًضخ إٗضجػ صؾؾ٤غ – 3

 . ُِيلَ ثُِـ٣ٞز ُالفض٤جؽجس ػ٘ج٣ز إدالء ػ٠ِ ثإلػالّ ٝعجةو صؾؾ٤غ – 4

 ػ٠ِ ٣ؤًذ دٔج ٝ ٓقجُقٚ ٝ دققضٚ صنش ثُض٢ ثُٔٞثد ٝ ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ ثُيلَ ُٞهج٣ز ٓالةٔز صٞؽ٤ٜ٤ز ٓذجدا ٝمغ صؾؾ٤غ – 5

 . ثُذ٤ُٝز ثُيلَ فوٞم ثصلجه٤ز ٖٓ/ 18/ ٝ/ 13/ ثُٔجدص٤ٖ ٓوضن٠

 . ثألىلجٍ سػج٣ز خذٓجس ٝ ٓشثكن ٝ ٓؤعغجس صي٣ٞش – 6

 . ثُيلَ ُقٔج٣ز ثُٔالةٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝ ثالؽضٔجػ٤ز ٝ ثإلدثس٣ز ٝ ثُضؾش٣ؼ٤ز ثُضذثد٤ش ؽ٤ٔغ ثصخجر – 7

  . سػج٣ضٚ ك٢ ٛٞ ٖٓ ٝ ُِيلَ ثُالصّ ثُذػْ ُضٞك٤ش ثؽضٔجػ٤ز دشثٓؼ ُٞمغ كؼج٤ُز ثؽشثءثس ثصخجر – 8
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 ح صغ٠ٔ ثُض٢ ٝ ثإلسٛجد٤٤ٖ دؼٞثةَ ثُخجفز ثالفضؾجص أٓجًٖ ك٢ ٣ُٞذٕٝ ثُز٣ٖ ُألىلجٍ خجفض٤ٖ سػج٣ز ٝ فٔج٣ز صٞك٤ش – 9

/comp/ . 

 ُْ ٝ الؽب ٓشًض ػ٠ِ ثُققٍٞ ىِخ ك٢ ثُقن ثُيلَ ٓ٘ـ ٝ ثُيلُٞز ٝ ثُيلَ هجٕٗٞ دٔٞؽخ أفٞاًل ثُيلَ صذ٢٘ إؽجصر – 10

 . ثُؾَٔ

 ثُذشٝص٤ًُٖٞٞ ٝ ثُيلَ فوٞم ثصلجه٤ز ٖٓ/ 43/ ثُٔجدر ٗـ ػ٠ِ د٘جًء صأعغش ثُض٢ ٝ ثُؼج٤ُٔز ثُيلَ فوٞم ُؾ٘ز ٓغ ثُضؼجٕٝ – 11

 . دٜج ثُِٔقو٤ٖ خض٤جس٤٣ٖثال

 ٗٔٞٙ إلصجفز ثُالصٓز ثُضغ٤ٜالس ٝ ثُلشؿ ثُٞعجةَ ٖٓ ؿ٤شٙ ٝ دجُضؾش٣غ ٣ٔ٘ـ إٔ ٝ خجفز دقٔج٣ز ثُيلَ ٣ضٔضغ إٔ ٣ؾخ – 12

 ثُؼ٤ِج ٓقِقضٚ صٌٕٞ ٝ ثٌُشثٓز ٝ ثُقش٣ز ٖٓ ؽٞ ك٢ ع٤ًِٔج ىذ٤ؼ٤ًج ًٗٔٞث ثالؽضٔجػ٢ ٝ ثُشٝف٢ ٝ ثُخِو٢ ٝ ثُؼو٢ِ ٝ ثُؾغ٢ٔ

 . ثُـج٣ز ُٜزٙ ثُوٞث٤ٖٗ عٖ ك٢ ثالػضذجس ٓقَ

 . ثألىلجٍ خجفًز ٝ ثإلٗغجٕ فوٞم فٔج٣ز دٜذف ؽ٤٘ق ك٢ ثإلٗغجٕ فوٞم ُؾ٘ز ٓغ ثُضؼجٕٝ – 13

 . ثُذسثع٤ز ثُٔ٘جٛؼ ك٢ ثُيلَ فوٞم عوجكز دظ – 14

  ٓذٌشر عٖ ك٢ ثُؼَٔ إ٠ُ ثألد٘جء دكغ دٕٝ ُِق٤ُِٞز ثُؼج٤ِٖٓ أؽٞس سكغ ثُـشك ُٜزث ٝ ثألىلجٍ ػٔجُز ػ٠ِ ثُونجء – 15

 ٝ ُِضٞه٤غ ػشمش ٝ ثػضٔذس ثُض٢ ثُذ٤ُٝز ثُيلَ فوٞم الصلجه٤ز ثُض٘ل٤ز٣ز ثُٜٔجّ ٤ُؤد١ ثُيلَ ُقوٞم ٓشفذ صأع٤ظ – 16

 54/25 دشهْ ّ 1989( ٗٞكٔذش) ثُغج٢ٗ صؾش٣ٖ 20 ك٢ ثُقجدس ثُٔضقذر ُألْٓ ثُؼجٓز ثُؾٔؼ٤ز هشثس دٔٞؽخ ثالٗنٔجّ ٝ ثُضقذ٣ن

 .ثُذ٤ُٝز ثُيلَ فوٞم دجصلجه٤ز ثُِٔقو٤ٖ خض٤جس٤٣ٖثال ثُذشٝص٤ًُٖٞٞ رُي ك٢ دٔج/260/ دشهْ 1990ّ( عذضٔذش) أ٣ٍِٞ 2 ك٢ ثُ٘جكز ٝ

 . ثألعشر ٗٞثر ٢ٛ ثُض٢ ثألّ دقٔج٣ز ثٌُل٤ِز ثُشػج٣ز إ٣الء – 17

 . ثُضشك٤ٚ ٝ ثُذسثعز ٝ ثُذٝثء ٝ ثٌُغجء ٝ ثُـزثء أ٤ٔٛز ٝ ٣ضٔجؽ٠ دٔج ثُٔقنٕٞ ثُيلَ ٗلوز ك٢ ثُ٘ظش إػجدر – 18

 . ثُيلَ ػ٠ِ ثالػضذثء أؽٌجٍ ؽ٤ٔغ ػوٞدجس صؾذ٣ذ – 19

 ٤ٓغجم ٝ ثُٔق٢ِ ثالؽضٔجػ٢ ثُؼوذ ٤ٓغجم ٝ صض٘جك٠ ألؿشثك ثُيلَ ثعضـالٍ إ٠ُ ٛجدف عِذ٢ ٗؾجه ث١ ػ٠ِ ثُشهجدز صلؼ٤َ – 20

 ثالخض٤جس٤٣ٖ ثُِٔقو٤ٖ ٝ ثُيلَ فوٞم ثصلجه٤ز ٝ ثإلٗغجٕ ُقوٞم ثُؼج٢ُٔ ثإلػالٕ ٝ ُِقوٞم ثُذ٤٤ُٖٝ ثُؼٜذ٣ٖ ٝ ثُٔضقذر ثألْٓ

 . ثُقِز رثس ثُذ٤ُٝز ثُٔٞثع٤ن ٝ ثُؼٜٞد ًجكز ٝ ثُذ٤ُٝز ثُؼَٔ ثصلجه٤ز ٝ دٜج ثُٔشصذي٤ٖ
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 : انحروب و انًسهحح انُساعاخ زيٍ في األطفال ضذ انعُف نًظاهر انعايح األشكال:  ثايًُا -

 

 ٝ ثُٔغِق٤ٖ أٝ ثُؾ٘ٞد هذَ ٖٓ ُالٗضٜجى ٝ ُِؼ٘ق ثُٔذ٤٤ٖٗ د٤ٖ ٖٓ ػشمز ثألًغش ثألىلجٍ ٣ٌٕٞ ثُٔغِقز ثُ٘ضثػجس أٝهجس ك٢ -

 ُضِي مق٤ز ثألىلجٍ ٖٓ ثُؼذ٣ذ ٝهغ ثُٔضيشك٤ٖ هذَ ٖٓ ثُٔغِقز ُِ٘ضثػجس عٞس٣ج ؽشم ٝ ؽٔجٍ ٓ٘جىن ُٚ صؼشمش ُٔج ٗظشًث

 . ثُقشٝح ٝ ثُ٘ضثػجس

 

 ٝ ثُؾ٘غ٢ ثالعضـالٍ ٝ ثُوضَ ٝ ثُضؼز٣خ ٝ ثُخيق إ٠ُ ثألىلجٍ ٖٓ ثٌُغ٤ش صؼشك( دثػؼ) ثإلعال٤ٓز ثُذُٝز ص٘ظ٤ْ ظٜٞس كٔ٘ز -

 ٖٓ أفذْٛ ثُضٝس د٣ش ٖٓ ىل٤ِٖ كوذثٕ ثالفقجة٤جس خالٍ ٖٓ صذ٤ٖ ف٤ظ ثُٔلوٞد٣ٖ ػٖ ٗج٤ٛي  ثُضؼ٤ِْ ٖٓ ثُقشٓجٕ ٝ ثُضٜؾ٤ش

 ٝ ثُؾ٣ٞز ثُـجسثس دغذخ هضِٞث ثُز٣ٖ ثألىلجٍ إ٠ُ دجإلمجكز  ث٥ٕ فض٠ ػْٜ٘ ٓؼِٞٓجس أ٣ز صٞؽذ ال ٝ/ 2005/ ٓٞث٤ُذ

 . ثألُـجّ ٝ ثُضلؾ٤شثس

 

 أ٣ذ١ ػ٠ِ هضِٞث ىلَ أُق/ 22/ ٖٓ أًغش ث٥ٕ فض٠ ٝ عٞس٣ج ك٢ ثألصٓز دذث٣ز ٓ٘ز ثُٔضنشس٣ٖ ثألىلجٍ ػذد دِؾ ف٤ظ -

 ثألىلجٍ ٖٓ ٤ِٕٓٞ/ 2,1/ إ٠ُ دجإلمجكز ثُؾ٣ٞز ثُـجسثس ٝ ثُضلؾ٤شثس دغذخ هضِٞث ىلَ آالف/ 6/ ٣وجسح ٓج ٝ ثُٔغِق٤ٖ

 دثػؼ هذَ ٖٓ ثُٔخيٞك٤ٖ ٖٓ ىلَ/ 850/ ٣وجسح ٓج صؾ٤٘ذ صْ ًزُي ٝ الؽب ىلَ ٤ِٕٓٞ/ 2,3/ ٖٓ أًغش ٝ ثُضؼ٤ِْ ػٖ صٞهلٞث

 ثالىلجٍ ٛؤالء ثعضـالٍ ٓقجُٝز ٝ ثُ٘ضثع أع٘جء ثالؿضقجح ٗض٤ؾز ثُُٔٞٞد٣ٖ ثألىلجٍ ًزُي ٝ ثُذثةش ثُ٘ضثع ك٢ ٣قجسدٞث ٢ٌُ

 . ػ٤ِْٜ ثُؼ٢ِٔ ٝ ثُلٌش١ ثُؼ٘ق ثؽٌجٍ ًجكز ٓٔجسعز ٝ إسٛجد٤ز هجػذر ُضؾ٤ٌَ

 

 ثالٗضٜجًجس ٖٓ ثُؼذ٣ذ إ٠ُ ثُٔغِقز ثُٔؼجسمز كقجةَ ٝ ثُضش٢ً ثُؾ٤ؼ هذَ ٖٓ ثُٔقضِز ثُٔ٘جىن ك٢ ثألىلجٍ صؼشك ًزُي ٝ -

 ُِؾ٤ؼ ثُؼغٌش٣ز ثُقِٔز ٖٓ ثألٍٝ ثألعذٞع خالٍ إٔ ف٤ظ ثُغٞس٣ز ثألسثم٢ دثخَ صش٤ًج أىِوضٜج ػغٌش٣ز ػ٤ِٔجس دؼذ

 دجإلمجكز ُق٤جصْٜ ثُٔذ٤٤ٖٗ ٖٓ ثُؼذ٣ذ دلوذثٕ صغذخ ٓٔج عٞس٣ج ؽشم ٝ ؽٔجٍ ك٢ ثُقذٝد١ ثُؾش٣و ًجَٓ ثعضٜذثف صْ ثُضش٢ً

 دضجس٣خ ثُوجٓؾ٢ِ ألف٤جء ثُؼؾٞثة٢ ثالعضٜذثف فجدعز ٜٓ٘ج ٗزًش ٝ ًذ٤شر ٓجد٣ز دأمشثس ثُضغذخ ٝ ثُٔ٘جصٍ ٖٓ ثُؼذ٣ذ صذ٤ٓش إ٠ُ

 ٝثفذر ػجةِز ٖٓ أىلجٍ/ 3/ إفجدز إ٠ُ أدس ثُوجٓؾ٢ِ ك٢ هذٝسدي ف٢ ك٢ ػؾٞثة٤ز هز٣لز إىالم ٗض٤ؾز ٝ 10/10/2019

 ف٤جصٚ ػجًٓج/ 12/ ثُؼٔش ٖٓ ثُذجُؾ ؽو٤وْٜ كوذ ٝ دجُـز إفجدز دٞؽٜٚ أف٤خ ىلَ ٝ عجهٜج كوذس ع٘ٞثس/ 6/ دؼٔش ىلِز د٤ْٜ٘

 . فذسٙ ك٢ دؾظ٤ز إفجدضٚ دغذخ

 

 ًزُي ٝ ع٘ٞثس/ 5/ دؼٔش ىلِز أف٤ذش  ثُضٞخجس هش٣ز ك٢ ثُضش٢ً ثالفضالٍ هزثةق عوٞه ٗض٤ؾز 14/1/2021 دضجس٣خ ٝ -

 10/ ٝ/ 9/ دؼٔش ىل٤ِٖ أف٤خ ٝ ػجًٓج/ 11/ دؼٔش ىلَ ثعضؾٜذ ثُضٗوَ هش٣ز ػ٠ِ هزثةق عوٞه ٗض٤ؾز 24/3/2021 دضجس٣خ

 ٓضسػز ك٢ ٝ ثُوش٣ز ػ٠ِ ثُوز٣لز عوٞه ٗض٤ؾز  ع٘ٞثس/ 8/ دؼٔش ىلَ أف٤خ 18/4/2021 دضجس٣خ ث٤ُج٢ُ٘ هش٣ز ك٢ ٝ ع٘ٞثس

 . ث٠٘ٔ٤ُ هذٓٚ دضش صْ ٝ ع٘ٞثس/ 10/ دؼٔش ىلَ أف٤خ 24/8/2021 دضجس٣خ ثُؾشثد

 

 . ٓ٘ذؼ ٗجف٤ز ك٢ ثألسم٤ز ثألُـجّ ثٗلؾجس ٗض٤ؾز ىل٤ِٖ إفجدز ٝ أىلجٍ/ 3/ ؾٜجدثعض إ٠ُ دجإلمجكز -

 

 ٣وجسح ٓج صٞع٤ن صْ ف٤ظ ثإل٣ٞثء ٓشثًض ٝ ثُٔخ٤ٔجس إ٠ُ ثُ٘جصف٤ٖ ػذد ثصدثد ثُٔ٘جىن ػ٠ِ ثُوقق ثعضٔشثس دغذخ ٝ -

 دجإلمجكز ثُؾضجء ٝ ثُق٤ق ك٢ ثُقؼذز ثُٔ٘جخ٤ز ثُظشٝف صو٤ْٜ ال ثُٔخ٤ٔجس صِي ٝ ثُٔخ٤ٔجس إ٠ُ ثُٞثكذ٣ٖ ٖٓ ىلَ/ 7490/

 ٝ ث٤ٓٞ٤ُز ثالفض٤جؽجس صٞكش ُؼذّ ٓأعج٣ٝز أٝمجع ٖٓ ر٣ْٜٝ ٓغ ثألىلجٍ ٣ؼجٕٗٞ ف٤ظ ثُقق٤ز ثُخذٓجس ٝ ث٤ُٔجٙ ك٢ ٗوـ إ٠ُ

  ثُؼ٤ؼ عذَ
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 ثالعضٜذثف دغذخ ٓذسعز/ 27/ صنشس ٝ ثُقذٝد١ ثُؾش٣و ػ٠ِ ثُقِٔز دذث٣ز ٓ٘ز ٓذثسط/ 810/ ٣وجسح ٓج ثؿالم صْ ٝ ًٔج -

 ٣ضثٍ ال ٝ ٜٗجة٢ دؾٌَ ٓذسعز/ 482/ ٖٓ أًغش إؿالم صْ ف٤ظ ثُضؼ٤ِْ ٖٓ ىجُخ/86000/ ٣وجسح ٓج فشٓجٕ ٝ ثُٔذجؽش

 . إ٤ُٜج ُؾأٝث ثُض٢ ثُٔخ٤ٔجس ٝ ثإل٣ٞثء ٓشثًض دثخَ ثُضؼ٤ِْ كشفز ٖٓ ٓقشٕٝٓٞ ُِ٘ضٝؿ ثميشٝث ثُز٣ٖ ثألىلجٍ ٛؤالء

 

 ثألىلجٍ ٛؤالء ٖٓ ثُؼذ٣ذ ٗوَ صْ هذ ٝ  ثُضش٢ً ثُؾ٤ؼ ع٤يشر صقش ثُٞثهؼز ثُٔ٘جىن ك٢ ثألىلجٍ صؾ٤٘ذ فجالس صٞع٤ن صْ ٝ ًٔج -

 ٖٓ أىلجُْٜ صؾ٤٘ذ دخقٞؿ ثألٛج٢ُ ٖٓ ثُٞثسدر ثُؾٌج١ٝ ػذد دِـش ٝ ًٔج فوٞه٤ز ٓقجدس ٝكن أرسد٤ؾجٕ ٝ ٤ُذ٤ج ك٢ ُِوضجٍ

 إ٠ُ دجإلمجكز/ 171/ ثُٔذؼذ٣ٖ ٝ ثُٔغشف٤ٖ ػذد دِؾ ف٤ٖ ك٢ ؽٌٟٞ/ 629/ ٣وجسح ٓج ث٥ٕ ٝفض٠ 1/10/2020 صجس٣خ

 ٓضٔغِز فشح ؽش٣ٔز صِي صؼضذش ٝ ع٤يشصْٜ صقش ثُٞثهؼز ثُٔ٘جىن ك٢ ثُٔذثسط دثخَ ُألىلجٍ ػغٌش٣ز صذس٣ذجس صوذ٣ْ صغؾ٤َ

 . ػغٌش٣ز أػٔجٍ مٖٔ صؾ٤٘ذْٛ ٝ ثألىلجٍ دجعضخذثّ

 

/ 9/ ػٔشٛج ىلِز ًقجُز ثُضش٤ًز ثُٔؾجك٢ ك٢ ثُؾشف٠ ٝ ثُٔؼضو٤ِٖ ُذؼل ثُذؾش٣ز دجألػنجء ثصؾجس فجالس صغؾ٤َ صْ أ٣نًجٝ -

 عشهز صْ ٝ ٛ٘جى صٞك٤ش ُِؼالػ ثُضش٤ًز ثُٔؾجك٢ إ٠ُ ٗوِٜج دؼذ ٝ ثالؽضذجًجس أع٘جء أف٤ذش ف٤ظ ثُؼ٤ٖ سأط ٓذ٣٘ز ٖٓ ع٘ٞثس

 . ٝكجصٜج دؼذ أػنجةٜج

 

 . أػنجةٚ عشهز صْ هذ ٝ ثُضش٤ًز ثُٔؾجك٢ ٖٓ ثالؽضذجًجس ك٢ أف٤خ آخش ىلَ ؽغز ثعضالّ صْ 1/9/2021 دضجس٣خ ٝ -

 

 ٖٓ ثألىلجٍ ػ٠ِ ثُقجفِز ثالٗضٜجًجس فٍٞ عٞس٣ج ؽشم ٝ ؽٔجٍ ك٢ ثُذثخ٢ِ ثألٖٓ ُوٟٞ ثُؼجٓز ثُو٤جدر ثفقجة٤ز دقغخ ٝ -

 :  2021 ػجّ خالٍ ثُؾغذ١ ٝ ثُؾ٘غ٢ ثالػضذثء ٝ ثٗضقجس فجالس ٝ ؽ٘جة٤ز فٞثدط

 

 

 /24/ سٍ دوٌ األطفال جذول

 

 انًجًىع نميط اغتصاب اَتحار لتم

22 3 4 11 29 
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 : ٢ِ٣ ٓج ٗٞسد 2021 ػجّ خالٍ ثُؾض٣شر ك٢ ثإلٗغجٕ فوٞم ٓ٘ظٔز دٜج هجٓش ثُض٢ ثالفقجة٤جس ٝ  ثُضٞع٤وجس ٝدقغخ -

 

 

 انحكىيح تيٍ االشتثاكاخ
 األساييش و انسىريح

 2 لتم

 3 ؽشؿ

 انعشائر تيٍ االشتثاكاخ
 1 هضَ

 2 ؽشؿ

 تفجيراخ
 26 هضَ

 7 ؽشؿ

 داعش اإلرهاتي انهجىو
  هضَ

 1 ؽشؿ

 لصف
 14 هضَ

 13 ؽشؿ

 انهىل يخيى

 11 هضَ

 2 خيق

 صغ٤ِْ
 ىل٤ِٖ ٝ ثألُذج٤ٗز ثُقٌٞٓز إ٠ُ ىلَ 15

 كِغي٢٘٤ ٝكذ إ٠ُ

 جُائيح حىادث
 29 هضَ

 13 ؽشؿ

 ىلِز  اغتصاب

 ىلَ  االيسيذييٍ تسهيى
 

 

 انجسيرج في اإلَساٌ حمىق يُظًح                                                                                                 02/22/0202


