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 لوارا إعذاد تقرير حىل االنتحار؟

 

الخٓىا مً زالٌ عنضها ملخخلف الخدغواث ئط  ،2014ؾىت والضعؽ جُىع ؿعل الاهخداع زالٌ هدىاٌو بالبدض 

املىشف ملخاوالث الاهخداع وخاالث الاهخداع التي قملذ على خض الؿىاء عضًض  الخًىع زالٌ الؿىت املظوىعة الاخخجاظُت 

 .الجهاث وعضًض الـئاث الاظخماعُت وهال الجيؿحن وول الاعماع

مً وىجها جىاولذ الـعل الاهخداعي باعخباعه خضزا اعالمُا في  عملُاث الغنض على وؾاةل الاعالم املىخىبت بالغػماكخهغث 

 الؼالب 

 للخلىق الاكخهاصًت والاظخماعُت الى الاهخمام بهظا الـعل زاعط الخابع للمىخضي الخىوسخيالخىوسخي ظخمايي املغنض الا ؾعى 

غ الُاث املالخٓت في اللخٓاث الاولى لُبُعت حعامل وؾاةل الاعالم مع الخضر  مجاالث الخضر الاعالمي ولم ًدؿً جٍُى

وصعاؾخه اط هشحرا ما  ه لم جخىؿغ املعلىمت الياملت التي جمىً مً مخابعت الخضرالظي ال ًخجاوػ في الؼالب الاعالم الػحر وعلُ

ٌ  الاعالم  واهذ وؾاةل ت ظضا ال جىؿغ في الؼالب الاهخداع في الهـداث الضازلُت وبمعلىماث شخُد املىخىبت جدضًضا جدىاو

مي الظي ًلؼمه وال ًـخذ املجاٌ هدى الاعال  إلزغاظهالىغام خٌى الـعل الاهخداعي هدُجت  وعواللاعب ًمغ مغ  املعُُاث

 .جىاوله بالبدض والضعؽ

قاػال مً مكاػل الجهاث  أًًا الاهخداع لم ًىً مجاال مً مجاالث الاهخمام الاعالمي زاعط اَاع الخضر ال ػحر ولم ًىً

 الغؾمُت املخخهت بمسخلف حكىُالتها 

بلىع  ووأهه الاهخداعًبضو  ت وجلضًمه ال  باٍوئخعً خاالث ًأؽ  قؼل ؿغصي ٌعبر ٍو صون ًسخلف عً جلضًم أي ماصة ازباٍع

 .ازاعة او حؿاٌؤ او جىاٌو هلضي

 عبر الصخف الخىوؿُت الُىمُت وألاؾبىعُت. هىظا وان في الؼالب جلضًم الـعل الاهخداعي 

الضعاؾاث وبأهثر كلت كلُلت ظضا الضعاؾاث العغبُت  دض وظضها أنىاولذ املىيىع بالبجي ضعاؾاث التبالغظىع الى ال

ٌ عضًضة أؾئلت ُغح ًعضم الاهخمام هظا  .الخىوؿُت عضم ئهجاػ مشل هظه الضعاؾاث والبدىر مً أظل ؿهم ْاهغة  خى

 .الىـؿُت والاظخماعُت اجضاعُاتهالاهخداع والخعغؾ على مسخلف 

هما جىاظه  .املؿإولتعام مً َغؾ الجهاث ال هماٌلا و هغوب هظه الٓاهغة الاظخماعُت الهامت والخُحرة جىاظه بال 

 .الجهاث الاواصًمُت وججاهل مً َغؾ املجخمع املضويباإلهماٌ مً كبل 

 . لهظه الاؾباب كغعها البذ في هظا املىيىع
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 الخصائص العاهة االنتحار:

مً املـُض ظضا جلضًم بعٌ املالخٓاث املىهجُت خٌى عملُت الغنض والخىاٌو البدثي ، ؿىما أقغها في الخلضًم ؿىظئىا 

، ؿبعٌ الصخف جخجاهل ولُا املىيىع بخُىع خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع التي جلضمها بعٌ الصخف الُىمُت 

قاعة للمؿألت وأزغي اهخمذ أهثر بل وؾعذ في أوكاث مسخلـت الى وأزغي تهخم ولىً بكيل مددكم أي أجها حكحر مجغص الا 

 ظلب الاهدباه خٌى زُىعة جُىع الخضر الاهخداعي ؿىخبذ عضًض امللاالث عً طلً .

لم جىً أًًا ول الصخف جخدضر عً هــ خاالث الاهخداع أو مداوالث الاهخداع ولم جىؿغ في الؼالب هــ املعلىمت 

ت التي اهخمذ هي ث مخلاَعت ليل الصخف الُىمُت بكيل زام وبعٌ الصخف الاؾبىعُلظلً ؾعُىا اللُام بلغاءا

 .الازغي باملىيىع

أن الاظابت  ئالؾعُىا الخهٌى على املعلىمت عً حجم خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع مً عضًض الجهاث الغؾمُت 

 .ضم جىؿغ املعلىمت لضي هظه الجهاثواهذ على الضوام ؾلبُت لع

ً امل أًًاؾعُىا  ً ومً خاولىا الاهخداع الخهٌى على عىاٍو  .علىمت واهذ في الؼالب مدضوصة ظضاأن امل ئالىخدٍغ

شخُدت ومدضوصة والتي جىاولتها بعٌ الصخف الُىمُت مع ـُىا بما جىؿغ لضًىا مً معلىماث ليل هظه الاؾباب اهخ

 :لألؾباب الخالُتاعخلاصها الغاسخ أن الاعكام التي ؾىلضمها جبلى مدضوصة وال حعىـ الىاكع وطلً 

 ال جىظض ظهت أو ظهاث عؾمُت تهخم باملؿألت بأي قيل مً الاقياٌ 

زحرة ال جبدض علحها وال حؿعى الحها بل حعُض وكغ ما جىؿغ ال جخىؿغ املعلىمت ول املعلىمت للصخف على اعخباع أن هظه الا  

 لضحها

أهمُت الغكم الاؾىص زانت باليؿبت ملخاوالث الاهخداع ؿىشحرا ما جسـي العاةالث طلً وحؿعى الى اصاعة املؿألت   

 الظاجُت زىؿا مً الىؾم والـًُدت بامياهاتها

 ف واالعخضاء على الظاث بالت خاصةالعضًض مً مداوالث الاهخداع ًخم حسجُلها في زاهت العى 

ت   في جىاٌو الىدٌى  ولاؿغاٍعضًض مداوالث الاهخداع ًخم حسجُلها على وىجها خىاصر وزانت في ما ًخعلم بدىاٌو ألاصٍو

 او املخضعاث

على أزغ في وؾاةل  وعثر لهااهىا لم  ئالجىؿغث لىا العضًض مً املعلىماث خٌى مداوالث الاهخداع وطلً بىؾاةلىا الخانت  

 الاعالم

 ٌعخبر الاهخداع مً املؿاةل املخغمت صًيُا لظلً ًخم ججىب الخضًض عً هظا املىيىع 

 لألقياٌلهظه الاؾباب وعخلض أن ما جىؿغ لضًىا مً معُُاث ال ٌعىـ الدجم الخلُلي 
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 الوفهىم والذاللة االنتحار:

ف لالهخداع على اعخباع وىهه ؿعل كهضي الؼاًت مىه ويع خض للخُاة باإلميان  الىكىؾ على حعٍغ

هما جىاولذ العضًض مً الضعاؾاث العلمُت املـهىم وطلً مىظ الضعاؾت املىؾىمت التي كام بها عالم الاظخماع الـغوسخي 

له بالبدض جىاو  وباإلمياناهغة اظخماعُت ى ْي بحن مً زاللها ان الاهخداع هئًمُل صوعههاًم مىظ بضاًاث اللغن املاضخي والت

أن صوعههاًم ًبحن وىهه اظخمايي  ئالؿما هى ؿغصي أي أن الاكضام على الاهخداع هى ؾلىن ؿغصي  والضعؽ مً هظا املىُلم

بالضعاؾاث  ؿاملىخباث جؼزغ في عضًض املجخمعاث خٌى الاهخداع وبضءا مً هظه الضعاؾت حعضصث وجىىعذ الضعاؾاث

 .ت العغبُت جـخلض ملشل هظه البدىرخٌى املىيىع وال جؼاٌ املىخبالعلمُت 

هدُجت اًًا لخُىع هظا الـعل في الؼمان وامليان حكيلذ العضًض مً و هدُجت لهظا الاهخمام املتزاًض بالـعل الاهخداعي 

ت الاهخداع أو الاهخداع جخىؿغ على اخخماٌ هبحر ملخاولاملإؾؿاث والهُئاث للعمل على الخض مً طلً ولخدضًض الـئاث التي 

ت هما جم الاهخمام بيل مً خاٌو الاهخداع ولاخاَتاملُضاوي وجلضًم الضعم الىـسخي والاظخمايي  لوطلً للخضز  الًغوٍع

ىا ختى الىغة وبالخالي ٌعُضواوجىؿحر املغاؿلت لهم ختى ال  مىح ظضًض في الخُاة  ًىسَغ اث ظضًضة وبأمل ظُض َو  بمعىٍى

لخجىب الُأؽ والاخباٍ ؿالضعاؾاث العلمُت جبحن أن جأزحر  ملؿاعضتهمجمذ أًًا العىاًت بمدُِ الطخُت ومغاؿلتهم 

 مً مدُِ الطخُت اشخام تعلى الاكل ؾخ الاهخداع ٌكمل

الؿإاٌ الخُحر هى هل أن الاكضام على الاهخداع هى ؿعل واع وجخىؿغ ؿُه قغوٍ اللهضًت وهل هى جىظه ناعم هدى 

 جىانل مع املخُِ؟ وئقياالثخداع أم أهه زُاب اخخجاجي ًيخهي أخُاها بكيل مأؾاوي ٌعبر عً كلم الاه

تبالعىصة الى بعٌ ألامشلت أي الاهسغاٍ في الـعل الاهخداعي ألؾباب علاةضًت وئًضًىلىظُت  ، هىان العملُاث الاهخداٍع

حن بىاءا على كغاع الـىهغع مشال والاهخداع خداع بعٌ اللاصة هوا أي ًُلب مً الصخو الاهخداعبأمغ خداع هوالا  الىاٍػ

اع جىضًضا بالخضزل الؿىؿُاحي في حكُيىؾلىؿاهُا والاهخد 1969مشل اهخداع ًان بالحل خغكا في بغاغ ؾىت  يالاخخجاج

دهل الخعظًب هما ً إلجهاءمً الكـاء والاهخداع  اؿى هكىال مً أقياٌ اجهاء املعاهاة مشل اهخداع بعٌ املغضخى الظًً ًئ

عضًضة  ؿاألمشلتلبعٌ املىكىؿحن الظًً ًخعغيىن للخعظًب املـٍغ والاهخداع هدُجت الُأؽ والاهخداع  هدُجت الخىؾ .... 

هُمىؼىاي وبعٌ الـىاهحن  هغؾذظضا وهىان شخهُاث عاملُت مغمىكت أكضمذ على الاهخداع مشل زلُل خاوي أو 

عت والؿهلت والتي عاصة ما جلغن واملبضعحن الى ػحر طلً... املهم اهىا امام ؿعل مدك ابً ومخضازل ال ًخدمل الاظابت الؿَغ

اظخماعُت والىكىؾ امام مشل هظه الاظاباث  وأػماثهـؿُت  ألؾبابعلى ونـه على وىهه هدُجت  باالهخداع والعمل

عت ، لظلً وعخلض ان املؿألت جخُلب الىشحر مً العىاًت والاهخمام.  الؿَغ

ؼي  ؿداالث الاهخداع عضًضة ومخعضصة ولِؿذ املغة الاولى التي ًلضم  أهخدغالخضر الهام في جىوـ ال ًىمً في وىن البىعٍؼ

ؿجغث البروان وواهذ ؾببا مً وان الكغاعة التي ، الضاللت الهامت جىمً في وىن هظا الـعل الاهخداع خغكاؿحها شخو على 

 ُاسخي والاهسغاٍ في صًىامُىُت زىعٍت هبحرة وهامت .ؾباب الشىعة في جىوـ وؾلٍى الىٓام الؿأ

ؼي أنبذ قهُضا وبُال  لخضر ؿهل هى هدُجت ألزغ املخاواةللض سجلىا عكغاث خاالث الاهخداع خغكا بعض هظا ا ، ؿالبىعٍؼ

 مل؟...، أال ًـخذ اطن الاهخداع باب ألا  واؾخـاصث عاةلخه ومدُُه مً هظا الـعل
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 .2014جم عنضها زالٌ ؾىت  الاهخداع التيداوالث مف عً زـاًا خاالث الاهخداع و ا الىكهم مجهوألا  أؾئلت عضًضة جُغح

 لعل أهم املالخٓاث التي ًمىً ؾُاكها  في هظا املجاٌ هي الخالُت :

ت الىالؾُىُت خٌى أؾباب الاهخداع   ال ًمىً الاهخـاء بامللاعباث الخـؿحًر

 ول الكغاةذ الاظخماعُت واهذ لها عالكت باالهخداع 

 الُـل والكاب والىهل والكُش ول ألاعماع أًًا قملها الاهخداع: 

 العاَل عً العمل 

 مً ًخىؿغ على قؼل كاع 

 ممً ٌعاهىن الخهانت والهكاقت والـلغ 

دت   مً هم في ويعُاث اظخماعُت  واكخهاصًت مٍغ

 ألاعؼب واملتزوط وألاعمل 

 خاملي الكهاصاث الجامعُت 

 مً لم ًخممىا صعاؾاتهم 

ـُت واللغي واملضنمً ًلُىىن    ألاخُاء الـازغة وألاخُاء الكعبُت واملىاَم الٍغ

 مً الجهاث الضازلُت والجهاث الؿاخلُت 

ت   مً لهم مؿإولُاث اصاٍع

 مً لم ًخجاوػون ؾً العاقغة 

غا    كل في الجاهب املعلًهخداع ومً صؿً ؾغهم معهم على ألاعلى الا  إلكضامهممً كضمىا جبًر

 وان اهخداعهم أكل أملا مً اهخدغوا بكيل مإلم ومً 

 مً خاولىا أن ًيىن الاهخداع في الـًاءاث العامت ومً وان اهخداعهم بكيل زـي 

 :علحها مً زالٌ عملُت الغنض أًًا مً زالٌ املالخٓاث التي وكـىا

 جـاوث اليؿب بحن ظهت وأزغي  

 الاقهغ الازغي  بىشحر مًبعٌ الاقهغ سجلذ خاالث اهخداع أهم  

 ؿًاءاث الاهخداعحعضصث وجىىعذ  

 حعضص وجىىع أؾالُب الاهخداع 

 االسباب الوعلنة لالنتحار

 ؿلض واهذ هما ًلي: في عغيها لخالت الاهخداع أو مداولت الاهخداعوالتي جىاولتها الصخف  خٌى الاؾباب املعلىت عً الاهخداع
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 مً أظل  الجهاث املخخهت اللًُتوهي الهـت الؼالبت التي وكـىا علحها ، وصاةما مع عباعة جىلذ  7أشباب ماهولت

هاصعا ظضا لخلضًم بعٌ املعُُاث عً  ئالأهىا وبمخابعخىا لهظه الصخف ؿهي ال حعىص  ئال،  الىكف عً أؾباب الاهخداع

. للض خاولىا بىؾاةلىا الخانت البدض في أؾباب طلً مع اصة ما ٌؼلم امللف بعض وكغ الخبرالاؾباب الـعلُت لالهخداع وع

ان الىدُجت لم جىً في مؿخىي ما هى مأمٌى وكض وؿغ لىا مغاؾلىها في بعٌ الجهاث ما جمىىىا مً  ئالُت الجهاث املعى

 ظمعه خٌى ول خالت اهخداع

 البُالت املؼمىت أو الُغص مً العمل 7 البطالت 

 7 ت وازخالؿاث  مشاكل عائليت  ًىمُتجهضع العالكاث الاؾٍغ

  عضم اللضعة على مجابهت بعٌ املكاول وئًجاص الخلٌى املالةمت احتماعيت7مشاكل 

  عضم اللضعة على حؿضًض صًىن أو جلبُت بعٌ الخاظاث ألؾباب مالُت ماليت7مشاكل 

  عضم اللضعة على الخـاعل مع املخُِ هفصيت7مشاكل 

 بعٌ الامغاى املؼمىت والعاهاث 7 مشاكل صحيت 

  زالؿاث خاصة مع بعٌ ألاؿغاص شخصيت7مشاكل 

 مىاظهت العضًض مً املكاول في الكؼل وعضم اللضعة على خؿمها 7 ضغوطاث مهىيت 

  أػماث عاَـُت مخعضصة ومخىىعت عاطفيت7مشاكل 

  غوؾ املخُُت بالضعاؾتهدُجت للٓ صعبت7أوضاع دراشيت 

  عاث والًؼٍى العضًضة بؿبب اوؼالق الؿبل وعضم اللضعة على جدلُم بعٌ الخُل للحياة7يأس ورفض

 التي ًخعغى لها

 لم والخُفي مداوالث الاهخداع للخعبحر عً الٓزانت ف 7 حلب لاهتباه 
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 حاالت االنتحار وهحاوالت االنتحار التي تن رصذها

 :في ول قهغ واهذ هما ًلي 2014خالت اهخداع ومداولت اهخداع زالٌ ؾىت  203جم عنض 

 الشهر عدد الحاالث
 حاهفي 52

 فيفري  13

 مارس 53

 افريل 4

 ماي 35

 حوان 4

 حويليت 5

 أوث 51

 شبتمبر 5

 أكتوبر 32

 هوفمبر 31

 ديصمبر 54

 املجموع 501
 

با ول قهغ 17هى بدضوص   2014ان املعضٌ العام للخاالث التي جم عنضها زالٌ ؾىت  الاػمىت  ، ػحر أهىا سجلىا  خالت جلٍغ

 ت :الخالُ شالزت ال

حسجُل خالت  لاول 7الزمً  

اهخداع أو مداولت اهخداع ول 

وان طلً في أقهغ  أعبعت أًام

لُت وؾبخمبر ل وظىان وظٍى  اؿٍغ

جم حسجُل  الزمً الثاوي 7 

با خالت اهخداع أو مداولت  جلٍغ

اهخداع ول ًىمحن ووان طلً في 

 أقهغ ماي وأهخىبغ وهىؿمبر

جم حسجُل  الزمً الثالث 7 

با خالت اهخداع  مداولت اهخداع ول ًىم ووان طلً في أقهغ ظاهـي وؿُـغي وماعؽ وأوث وصٌؿمبرأو  جلٍغ

لُت بكهغ عمًان وقهغ ؾبخمبر بالعُض الىبحر  ال جىظض أؾباب مىُلُت جـؿغ هظه الاػمىت عبما جؼامً قهغي ظىان وظٍى

ل هى الازغ سجل أيعف وؿبت   ولىً طلً ال ًـؿغ وخضه هظه الىدُجت ؿكهغ أؿٍغ
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، ؿخىؿغ الىزاةم  بضاًاث ؾىت ظضًضة ال جىؿغ أظىبت واضخت عً اعجـاع خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداعجهاًت الؿىت و 

 والضعاؾت املُضاهُت ًمىً ان حؿاعض على جىؿحر بعٌ الاظىبت

 ًبحن الجضٌو الخالي الخباعض الىبحر في اليؿب بحن الجيؿحن ولاهار،باليؿبت لالزخالؾ بحن الظوىع 

 الجيض العدد اليصبت

 ذكور  323 41.15

 إهاث 25 52.35

 املجموع 501 300
 

ؾاؽ مً الظوىع وهي هــ باأل  الاهخداع همًبرػ مً الجضٌو وىن زالزت أعباع مً أكضمىا على الاهخداع أومً خاولىا 

الضوام عضص الخانُت التي وظضهاها في ول الضعاؾاث التي جىاولذ املىيىع بالبدض وفي ول املجخمعاث خُض ًخجاوػ على 

 الظوىع عضص الاهار .

ال ًمىً املؼامغة بخلضًم أظىبت جهاةُت على 

املىهجُت التي أقغها الحها مع  لألؾبابطلً 

الاقاعة أن عضص الـخُاث املىخدغاث في 

ـاٌ أهثر مً  ت التي حكمل الَا دت العمٍغ الكٍغ

ـاٌ وؾىعىص الى طلً الخلا  عضص الَا

 مً زالٌ ظغصها للخاالث ًدبحن :

ئ الظي ًضؿع أهثر ـكل أو للٓهىع في قيل الـاقل الصخأهمُت الشلاؿت الظوىعٍت التي ججعل مً الغظل ػحر كابل لل 

 هدى الاهخداع

ت أكىي لضي املغأة ؿالغظل على ؾبُل املشاٌ حهاظغ للعمل   بدىم الخيكئت الاظخماعُت عاصة ما جيىن الغوابِ الاؾٍغ

ترن ػوظخه وأبىاةه  أن تهاظغ املغأة للعمل لخترن ػوظها وأبىائهاوكلُال في مجخمعىا  ٍو

ت   حعضص وجىىع املكاول التي ًىاظهها الغظل زاعط الـًاء الاؾغي والتي لها عالكت بىيعه الاظخمايي ومياهخه الاعخباٍع

 ؿلم وسجل مشال اهخداع امغأة ألؾباب مهىُت

ماٌ الاهخداع وىؾُلت للًؼِ وهكيل مً قملذ مداوالث الاهخداع الظوىع أهثر مً الاهار ولعل الؿبب ٌعىص الؾخع 

 أقياٌ الىـىط والجغأة ختى على الاؾاءة للظاث

ًبضو أن املغأة جىلي الجىاهب العالةلُت أهمُت أهبر مً الغظل وطلً بؿبب َبُعت هظه العالكاث املىـخدت على الضازل  

 جىـخذ هظه العالكاث لضي الغظل أهثر على الخاعطفي خحن 

 ومداوالث الاهخداع ؿلض واهذ هما ًلي :أما عً الاهخداع 

 الشكل العدد اليصبت
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 لاهتحار 321 42.14

 محاوالث لاهتحار 20 51.31

 املجموع 501 300

 أصث الى املىث ولعل الؿبب ٌعىص : ًبرػ الجضٌو أهمُت الاهخداع أي مداوالث الاهخداع التي

 ليىن الصخف ال تهخم هشحرا بمداوالث الاهخداع 

 العضًض مً املخاوالث ال جدؿب على وىجها مداوالث اهخداعيىن ً 

 ليىن الاؾغ في الؼالب جسـي املخاوالث الـاقلت 

علما وأن الضعاؾاث املُضاهُت في عضًض 

غ املىٓمت العاملُت  املجخمعاث وهظلً جلاٍع

للصخت التي أؿغػث املؿألت أهمُت هبري وكامذ 

بالعضًض مً الضعاؾاث خٌى املىيىع وكضمذ 

لترخاث خٌى العىاًت بالصخت الىـؿُت امل

غق العمل للخض مً  الاهخداع ومداوالث َو

غ جبحن أن  ثالاهخداع، هظه الضعاؾا والخلاٍع

 1224 خالت اهخداع جلابلها زماهُت مداوالث اهخداع ولى اعخمضها هــ الخمصخي ؿان مداوالث الاهخداع في جىوـ هي في خضوص 

 مداولت اهخداع

ً ومً خاولىا الاهخداع: ًبحن الجضٌو الخالي  ؾً وظيـ املىخدٍغ

 الصً العدد اليصبت ذكور  اليصبت اهاث اليصبت

 شىت 32أقل مً  18 %8.86 6 %2.96 12 %5.92

 شىت 52و  33بين  52 %25.61 36 %17.74 16 %7.88

 شىت 12و  53بين  69 %34 60 %29.55 9 %4.43

  شىت 12و  13 بين  36 %17.74 32 %15.76 4 %1.97

  شىت 30و  13بين  24 %11.82 14 %6.9 10 %4.92

 شىت 30فوق  4 %1.97 3 %1.47 1 %0.5

 املجموع 203 %100 151 %74.38 52 %25.62
 

ت  دت العمٍغ ت خُض عنضها  ؾىت 35 ـ 26مً زالٌ الجضٌو ًدبحن أن الكٍغ مجها  60خالت  69جخهضع بلُت الكغاةذ العمٍغ

الاظخماعُت ًمىً ان جيىن هـؿها باليؿبت  ؿاألوياعمً الظوىع وهى ما ًإهض ولى وؿبُا الاخخماٌ الظي كضمىاه ؾابلا ، 

لظوىعٍت والخيكئت على الاهخداع أهثر مً املغأة ، هىا وعىص للشلاؿت ا لإلكضامالظي ًضؿع الغظل ا للغظل واملغأة ولىً م

ت ٌعخبر الؿً عامال مـهلُا باليؿبت للمؿخلبل وعضم اللضعة  دت العمٍغ الاظخماعُت هما ؾبم وطهغها ، ؿـي هظه الكٍغ
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بضو أن الاظابت ػحر مخىؿغة  ا ٍو ً نىعة واضخت جمىً مً الاظابت على العضًض مً الاؾئلت الخُاجُت أمغا خٍُى على جيٍى

 بالكيل اليافي

دت العم ت الشاهُت هي الكٍغ ٍغ

 52ؾىت خُض جم عنض  25ـ  16

 مجها للظوىع أي أن 36خالت 

با ههف  عضص الاهار هى جلٍغ

دت  عضص الظوىع وهظه الكٍغ

جخهضع املياهت  لإلهارباليؿبت 

ت  الاولى ملاعهت بالكغاةذ العمٍغ

 الازغي.

بهض  ولاخؿاؽضم اللضعة على الخىانل ،هىا الخٓىا الىخضة والاهؼواء وع جسخلف هىا الاؾباب لُبرػ الاقياٌ العالةلي

املخُِ وعضم اللضعة على الخـاعل معه، اقياالث عالةلُت مً بُجها العاَـُت ولىً أؾاؾها عضم كضعة املإؾؿاث 

ت التي ال جؼاٌ في معٓواملضعؾت على الاخاَت بهظه الك واألؾغةاللاعضًت  دت العمٍغ مها في ؿترة املغاهلت ، ؿالخدىالث ٍغ

 أمام ويعُاث زهىنُت جخُلب العىاًت والخظع ؿؼُاب أو ؿاهىاي ٌكهضها مجخمعىا أزغث ؾً املغاهلت وعلُه الهامت الت

ت  يعف الًىابِ الاظخماعُت دت العمٍغ جـخذ املجاٌ أمام ؾلىواث ػحر معللت وػحر مىخٓغة ، ؿلض واهذ هظه الكٍغ

ت وهي الاهثر عغيت للخالعب والاه سغاٍ في قبياث املخضعاث مشال وهي مـخىخت على الاهثر اكضاما على الهجغة الؿٍغ

 الاهسغاٍ في الاقياٌ الاخخجاظُت العىُـت...

ت في اػغاءاث املخُِ وما ًمىً مالخٓخه هى هظا التراظع الىبحر للمدُِ في جىؿحر  دت العمٍغ هشحرا ما جىسٍغ هظه الكٍغ

وعضم كضعة  ولابضاعوالخأَحر، ؿؼُاب الىىاصي الشلاؿُت والجمعُاث التي جىؿغ مجاالث الـعل  ولاخاَتمإؾؿاث الضعم 

اث ال لً الخهانت خُاجُت العضًضة التي جىاظهها وهظالاؾغة على الاخاَت الكاملت بالُـل املغاهم هدُجت الًؼَى

ياث زانت جىؿغ الخلبُت ولى بكيل في قبجىؿغ ْغوؾ الىجاح وهى ما ٌعجي الاهسغاٍ  واعخباع عضموأؾاؾا الاخؿاؽ بها 

 ًمغ بها املغاهم في مجخمعىا الُىمغفي ، ول هظه العىامل جـؿغ الاػمت الخُحرة التي ْ

ا،عً الخعلُم الظي ٌسجل جُىعا مـؼعا، والظي ًخجاوػ املاةت ألف  الاهلُاع املىاػي، الاهسغاٍ في قبياث العمل  ؾىٍى

ت ... ولها معُُاث حعىـ الهعىبت التي جىاظهها هظه ي قبياث الاهدغاؾ بأقيالهاسغاٍ ف، الاهمداوالث الهجغة الؿٍغ

ت دت العمٍغ  الكٍغ

دالك ت الشالشت  تٍغ مجها للظوىع وهىا مغة أزغي هلف على مسخلف املكاػل  32خالت  36ؾىت ، ؿلض جم عنض  45 ـ 36العمٍغ

اث الىبحرة التي واظهها املىخدغون والتي عالكت بمعِكهم ؿخدذ باب الُأؽ  هي في الخُاجُت بما ؿُه املهىُت ، ؿالًؼَى

مىاظهت هظه الاقياالث وعضم اللضعة على بالعؼلت والىخضة في  ولاخؿاؽوعضم اللضعة على املىاظهت امام اوؿضاص الاؿم 



12 
 

مغة أزغي وسجل ػُاب كىىاث الخىانل الاظخماعُت  باالهخداعالـعل ؿخدذ أبىاب الهغوب عبر الاهخداع والتهضًض 

دت جظمغث أهثر مً ػحرها مً أوياعها املعِكُت .واملإؾؿاجُت ،   هظه الكٍغ

ي جـخذ أبىاب الامل وجىؿغ املعلىمت وجضعى ول الظًً ٌكعغون هىا أًًا وسجل ػُاب البرامج الخدؿِؿُت الاعالمُت الت

مً أظل  الاًجابيبدالت مً الُأؽ والخىؾ لالجهاٌ بمغاهؼ انؼاء ٌكغؾ علحها مسخهىن كاصعون على الخىاع والخـاعل 

 ججاوػ الاػماث ختى لى واهذ زُحرة

ت  دت العمٍغ خاالث  10خالت مً بُجها  24ؾىت ؿلض عنضها  60ـ  46باليؿبت للكٍغ

اًًا مخلاعبت ولى ان  وألاؾباب ولاهارجسو اليؿاء ؿاليؿب مخلاعبت بحن الظوىع 

 الىشحر مً الخاالث جم جهيُـها يمً الاؾباب املجهىلت .

الظي ًضؿع ههال لالهخداع ؟ ؾإاٌ هى الازغ ًضؿع الؿلِ املخخهت لالهخمام ا م

ت ، املكاول  باإلقياالث دت العمٍغ الصخُت ، عضم اللضعة الخهىنُت لهظه الكٍغ

الخُاجُت الهعبت واهذ هي أهم الاؾباب التي  الٓغوؾعلى الخىانل مع املخُِ ، 

جضؿع هدى الاهخداع ومداوالث الاهخداع وهي هــ الاؾباب التي صؿعذ الكُىر ممً 

 ئالؿبالغػم مً وىهىا عنضها أعبعت خاالث  الاهخداعى دججاوػوا ؾً الؿخحن ؾىت ه

أجها مإقغ هام على مكاول الكُسىزت زانت وان املجخمع الخىوسخي بضأ ًىدى على 

 املؿخىي الضًمؼغافي هدى طلً .

ـاٌ ،  الاقياٌ املشحر هى اهخداع خالت جسو الـخُاث وهي املغة الاولى التي ًخجاوػ ؿحها  12خالت مً بُجها  18ؿلض سجلىا الَا

 حجم الاهخداع الاهار ملاعهت بالظوىع.

ت  للض أزاعث هظه الخاالث الغأي العام هدُجت الاهخمام الاعالمي بمسخلف أقياله ، ؿللض اهخمذ عضًض اللىىاث الخلـٍؼ

باملىيىع وأؿغصث له بغامج زانت أزثها مسخهىن وكضمذ قهاصاث خُت مً اؾغ الطخاًا هما اهخمذ العضًض مً 

بل أن العضًض مً  وألاؾبىعُتيؿبت للصخف الُىمُت الاطاعاث هي الازغي باملىيىع ، هــ املالخٓت سجلىاها بال

با عؿعذ قعاع الىكف عً الخلُلت أل   ؾباب اهخداع الخالمُظ .الخدغواث الخلمظًت في ول املضن جلٍغ

 مً له زماهُت ؾىىاث وحؿع ؾىىاث وعكغ ؾىىاث ؿللض سجلىا اهخداع

طا ًيخدغ َـل في مشل هظا الؿً وواهذ الاظابت للض وان الىكف عً خاالث الاهخداع هظه بمشابت الهضمت للجمُع ، ملا

كضامها على وجغهذ عؾالت جـؿغ ؿحها أؾباب ا 2014هىؿمبر  17كضمتها الخلمُظة قحراػ التي اهخدغث قىلا ًىم التي 

غوؾ الؿِئت ظضا التي جدُاها في املبِذ زم ًيخدغ جلمُظ بؿبب جضوي هخاةجه الضعاؾُت زالٌ الشالسي الاهخداع بؿبب الٓ

 ٌو .الا 

ظملت مً املالخٓاث وؿىكها هىا خٌى الُـىلت وزانت جلً التي حعِل في املىاَم املهمكت وامللهُت عً املىىاٌ الخىمىي 

غ لىيعها   الـلحرة : وألاخُاءالكعبُت  باألخُاءواًًا الىاكع املٍغ
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 هدُجت الخىؾ والـؼع وعضم الاخؿاؽ باألمان اهخداع َـل هى 

 الوعضام الخلم وعضم اللضعة على الخلماهخداع َـل هى هدُجت  

 اجداع َـل هى هدُجت مباقغة للخسلي عً هظا الُـل واؾدشماع الهلع ؿُه 

 عً:جضؿعىا هظه املالخٓاث للدؿاٌؤ 

ت  اةـها التربٍى  جدٌى املضعؾت وجسلحها عً ْو

 جضوي الخضماث التي جلضمها املضعؾت وزانت الترؿحهُت مجها 

ً على جلضًم العىن واملؿاعضة للخلمُظػُاب املخخهحن بمضاعؾىا اللا   صٍع

 الخهىنُت للخلمُظ ومغاؿلخه لإلقياالثعضم اللضعة على الخـًُ  

 حجم املىاص الضعاؾُت املشلل لياهل الخلمُظ 

 الىيع املترصي للمضاعؽ وزانت في الجهاث الضازلُت 

 للمضاعؽ في املضن الىبري  الغصياملخُِ  

 للـٓي واملعىىي والغمؼي ، بمسخلف مضاعؾىاجُىع مسخلف أقياٌ العىف ، املاصي وا 

الـلغ الىبحر الظي أيحى علُه املخُِ هدُجت لؿلعىت الخعلُم والؼُاب قبه الىلي للمىٓماث املهخمت بالُـىلت  

جدـؼ  ولم جخمىً مً جىؿحر الاوكُت التيؿضوع الكباب والشلاؿت مهجىعة  في مجاالث الترؿُه والخاَحر والخىظُه

 الُـل على الاهسغاٍ ؿحها

 ػُاب الاوكُت الشلاؿُت املىظهت للُـىلت والكباب في مجاالث الغؾم مشال واملؿغح والؿِىما... 

 ػُاب ؾُاؾت قبابُت واضخت املعالم والاهخمام بما هى قىلي والظي ال ًخجاوػ الىاظهت 

ـاٌ عضم اللضعة على الاهسغاٍ في مكغوع مجخمعي ًىؿغ حؿاوي الخّٓى ليل   الَا

 غفي في معالجت كًاًا الُـىلت والكبابالاهخـاء باملغخلي والٓ 

 الاؿلي  بحن الُـل ومدُُه لوالخىان ػُاب زلاؿت الخىاع 

، هى املضعؾت والىاصي  ولامياهاثليل هظه الاؾباب ًهبذ الكاعع ، وزانت باليؿبت للكغاةذ الاظخماعُت مدضوصة الضزل 

 ، هى املالط الىخُض والجمعُت

ت والخعلُمُت ختى حعُض الامل وجـخذ باب  ـاٌ ًضؿع بيل ظضًت هدى املغاظعت الىلضًت للمىٓىمت التربٍى ان اهخداع الَا

ىسٍغ الُـل في الخان الُـىلت  الخلم ٍو

 

 الفضاءات التي شهذت حاالت االنتحار وهحاوالت االنتحار

 هظه الـًاءاث وواهذ هما ًلي :جىىعذ 
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 دكـُاثجم عنض عضًض الخاالث باملؿ 

ت   املعاهض الشاهٍى

 اليلُاث والجامعاث 

 امللابغ 

  ٌ  الؼاباث والخلى

 ملغ الؿىجى 

 ػغؾ مجزوٍت 

 باعلا  

 الىالًاث والىػاعاث اثأمام مإؾؿاث عمىمُت وعؾمُت واملعخمضًاث وملغ  

ت وبلضًاث   أمام اصاعاث ظهٍى

 ملغاث العمل 

 الؼغق في البدغ 

 السجً 

 وسائل االنتحار

 الاهخداع والاهخداع في الؼالب هما ًلي :واهذ وؾاةل مداوالث 

 ال وواهذ جيخهي في الؼالب بالىؿاةهثر الىؾاةل اؾخعماأالكىم وهي  

 اهه جم اهلاط بعٌ الخاالث ئالالخغق ووان عضصها مهما  

 وواهذ جإصي في الؼالب الى الىؿاة جىاٌو مىاص كاجلت 

 ةلب الى الىؿااوواهذ جإصي هي الازغي في الؼالؼغق في البدغ أو في الاباع  

 جت الخُىعةلىً طلً زلف ايغاعا بضهُت مخـاو  الاللاء مً اماهً مغجـعت وجم اهلاط البعٌ 

 اؾخعماٌ أؾلخت بًُاء وهي أهثر الخاالث التي جم اؾعاؿها 

 حاالت االنتحار وهحاوالت االنتحار الوسجلة في كل والية

 الواليت العدد

 هابل 35
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 بً عروس 3

  غوان 3

 مىوبت 1

 ارياهت 1

 شوشت 31

 جو ر 5

 جطاويً 0

 باحت 1

 امليصتير 4

 الكاف 5

 شيدي بو يد 2

 قفصت 33

 القيروان 13

 صفاقض 33

 قبلي 5

 شلياهت 0

 املهديت 1

 مدهين 5

 قابض 1

 القصريً 5

 حىدوبت 36

 جووض 55

 بنزرث 34

 خارج الوطً 1

 املجموع 501

 

ً وهظلً الامغ  اللحروانـي بلُت الىالًاث ؿوالًتي اللحروان وجىوـ جهضعجا   هىان زمؿت خاالث ول قهٍغ

 باليؿبت لىالًت جىوـ

ًزال والًت والًتي ظىضوبت وبجزعث ، حسجل ول   زت خاالث ول قهٍغ

با ول والًت خالت واخضةالًاث هابل وؾىؾت وكـهت ونـاكـ و    ول قهغ حسجل جلٍغ

ً والياؾ وامليؿخحر حسجل ول والًت  مضهحن و والًاث   خالخحن  ول زالزت أقهغاللهٍغ

اهت واملهضًت في هظه الىالًاث جم عنض خالت واخضة ول اعبعت اقهغ   والًاث مىىبت وباظت واٍع

 زت اقهغو كابـ خالت واخضة ول زال والًتي ؾُضي بىػٍض 
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 ت اقهغًتي جىػع وكبلي خالت واخضة ول ؾخوال  

 وؽ خالت واخضة وامل الؿىتوالًتي ػػىان وبً عغ  

ً وؾلُاهت   لم حسجل أي خاالث بيل مً والًتي جُاٍو

 زت خاالث لخىوؿُحن باملهجغجم عنض زال 

 

 

 حاوالت االنتحار هالجرد الجهىي لحاالت االنتحار و

عنضها في ول والًت مً زالٌ مخؼحراث الجيـ والؿً  في ما ًلي ظغص قامل ليل خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع التي جم

املعلىت أو التي اؾخلُىاها بىؾاةلىا الخانت عً الاؾباب التي صؿعذ الى  وألاؾبابـ  معخمضًهوالجهت ـ أي أنُل أي 

الـعل الاهسغاٍ في الـعل الاهخداعي والىؾُلت التي جم اعخماصها في هظا الـعل وامليان أي الـًاء الظي مىعؽ ؿُه هظا 

 بعٌ املالخٓاث وأؾاؾا ماهي هدُجت هظا الـعل أي هل أصي هظا الـعل الى الىؿاة أم جم اهلاط الطخُت وأزحرا

 لــابــــــــــــواليت ه

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

الخهٌى على املاٌ ي ؿكل ف خغكا الاهخداع ـ  الىؿاة

تى لخم  ٍل الهجغة الؿٍغ

 طهغ 25 الخماماث

ـــه الـــم هللــج ـــــ ى ـ الاخخجاط على جغصي  الاهخداع خغكا   طهغ  25 مجٌز جمُم
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 أوياعه الاظخماعُت املؿدكـى واهلاطه

كُع  مغهؼ الاًلاؾ الىؿاة

 الكغاًحن

مىكىؾ مً أصخاب 

 الؿىابم العضلُت

 طهغ 30 هابل

ـــخاولذ الاهخد ـــ ـــ اع ــ

 مغجحن

 أهثى 20 هابل مؼخهبهااَالق ؾغاح   

 الكاب مسخل

 جم اهلاطه

 طهغ 32 هابل  الاهخداع خغكا 

ؿسخ الخُىبت مً َغؾ  قـغة خالكت  جم اهلاطه

 زُُبخه

 طهغ 25 هابل

ـــم اهلـــج ـــــــ اط الؼوط ـ

 ووؿاة الؼوظت

ت البِذ  ػوظان 30 املغاػكت  جىاٌو أصٍو

املخىمت  الىؿاة

 الابخضاةُت

كًُت عاةلُت مغؿىعت  الاهخداع خغكا

 باملخىمت

 طهغ 34 كغمبالُت

ت  الىؿاة ًىم ػؿاؿه  طهغ 28 مجٌز جمُم  جىاٌو أصٍو

ملام الصخابي  الىؿاة

أخمض ؿهغي 

 الاههاعي 

 طهغ 25 صاع قعبان  الؼغق في بئر

مؿخىصع  الىؿاة

 بالبِذ

 طهغ 50 صاع قعبان  الاهخداع قىلا

 

ت معخمضًاث مسخل مًول الظًً اهخدغوا او خاولىا الاهخداع بالىالًت ًىدضعون  دت العمٍغ يخمىن الى الكٍغ  35ـ  26ـت ٍو

لم حعغؾ ، هما أن عضص اليؿاء وان  ألؾبابؾىت عضا اؾخصىاء واخض وهى الىهل طو الخمؿحن ؾىت والظي اهخدغ قىلا 

مدضوصا ػحر ان مداولت اهخداع الـخاة التي جم اػخهابها وجم اَالق ؾغاح مؼخهبها ٌعض زُابا في ػاًت الاهمُت للجهاث 

ض ؿسخ الىؾم والـًُدت التي  ولألؾغةالامىُت واللًاةُت  واملخُِ عمىما ؿلض ؾعذ الى الاهخداع مغجحن ووأجها بظلً جٍغ

ؾغاح املعخضي وهظا مشاٌ ًخُلب املخابعت ختى ال حعُض هظه  باَالقالتي لخلتها  ولاهاهتوعبما الخعامل الؿلبي معها لخلتها 

 .املغأة الىغة مغة ازغي 

عً الخب الىبحر  ولاعالنؿهىا الاؾباب الـغصًت والخانت مشل ؿسخ الخُىبت  الخٓىا أًًا حعضص وجىىع خاالث الاهخداع

دضر في عضًض املؿلؿالث الا أن بلُت الخاالث الازغي حعىص الى أؾباب اظخماعُت بكيل مباقغ أو ػحر عبر الاهخداع هما ً

 مباقغ .

ت وملا ؿكلذ ول املخاوالث ، هغب عبر الاهخداع وبكيل اخخجاجي  املغى ، البُالت ، الؿعي هدى الهغوب عبر الهجغة الؿٍغ

ؼي ، الاهخداع في ملام أخض الا  ولُاء والـًاء معض للعباصة والىغاماث ال للمىث واهخداع أمام مدىمت وؿم الاؾلىب البىعٍؼ

. 

وؿكل كىىاث الخىانل مع  ولاخباٍول الخاالث هظه التي أقغها الحها جدمل زُاباث اخخجاظُت مخىىعت عامل الؼًب 

 .املخُِ واهذ أهم أؾباب بلىعة الاخخجاط عبر الاهخداع
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 واليت بً عروس

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

بلضًت  جم اهلاطه

 املغوط

باتع مخجٌى جم حجؼ بًاعخه  الاهخداع خغكا

مً كبل أعىان التراجِب 

 البلضًت

 طهغ 25 املغوط

 

ؼي ًىم  خم حجؼ  في والًت ؾُضي بىػٍض  2010ٌؿمبر ص17جظهغها خاصزت الاهخداع هظه باهخداع البىعٍؼ اهه باتع مخجٌى ٍو

ؼي الى  ؼي ، ًخدٌى الى ملغ البلضًت هما جدٌى البىعٍؼ بًاعخه مً كبل أعىان التراجِب البلضًت هما وان الكأن للبىعٍؼ

كعل الىاع، بؿغعت ًخم هلله الى املؿدكـى الا أهه ولخؿً خٓه  ع الالتهاب َو ؿىب على ظؿضه ؾاةال ؾَغ ملغ الىالًت َو

 ؿلض جم اهلاطه .

ت ، أي الاخخجاط عبر الخغق أمام ملغ اصاعي عؾميً ٍؼ لت البىعٍؼ  بلىع هظا املشاٌ همىطط الاهخداع خغكا على الٍُغ

 مىوبت واليت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

عا الى  هلل املؿً ؾَغ

املؿدكـى وونـذ خغوكه 

 ةخُحر بالبؿُُت وػحر ال

ععاًت  مغهؼ

 املؿىحن

الاهخداع  مداولت

 خغكا

ٍلحن زالؾ بحن هؼ 

 في مغهؼ املؿىحن

 طهغ 75 مىىبت

ايُغاباث  ب ٌعاوي مًالكا

 هـؿُت

مداولت الاهخداع  

 خغكا

 طهغ 25 واصي اللُل ةػحر مدضص

 اهثى 50 املغهاكُت مجهىلت الاهخداع قىلا املغهاكُت 
 

ان في قيل مً اقياٌ الخُاب الاخخجاجي الاٌو هدُجت لترصي العالكاث  مداولتي اهخداع خغكا لكُش وقاب ًىسَغ

الاهخداع لى جىؿغث له امياهاث الخىانل مع اصاعة املغهؼ للخض  ٌؿعى الى الاظخماعُت بمغهؼ املؿىحن , ؿالكُش ما وان له ان 

حعىـ هي الازغي اوؿضاص الاؿم امام الكباب العاَل عً العمل وػُاب هُاول مً الاقياالث بحن الجزالء واملخاولت الشاهُت 

 لخجاوػ الاػماثؾبل الخلٌى  الاخاَت التي جىؿغ

 ، املغأة التي اهخدغث قىلا لم جخىؿغ معُُاث خٌى الطخُت وأؾباب الاهخداعباليؿبت للخالت الشالشت

 واليت أرياهت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

 

عثر علُه بدىػجه همُت مً 

على ؾُذ 

ملغ الهُئت 

اهت البُالت مداولت الاهخداع  طهغ 25 أٍع
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ً وؾىحن هبحر  البجًز

الاهخداع على ؾُذ  ٍىىي و 

ملغ الهُئت العلُا لالهخساباث 

بعض ان ؿلض الامل في 

ً قؼل  الخهٌى على مَى

العلُا 

 لالهخساباث

مداولت الاهخداع   

 خغكا

 طهغ 30  

الخأهض مً أهمُتها  الاهخداع قىلا  جىؿُذ الـخاة

 لضي والضحها

 أهثى 12 عواص

غوؾ الاهخداع، ؿىلل الخضر بمشل هظا الاؾلىب باليؿبت للكاب ال ًمشل ال جخىؿغ املعلىمت الياؿُت خٌى ْ مغة أزغي 

 اقياال هبحرا على اعخباع وىهه اكضم على الاهخداع الػحر

ض الخأهض مً خب  عبُعا ، مً زالٌ املعلىماث الاولُت 12اهخداع الـخاة طاث الـالاقياٌ الىبحر ًخمشل في  املخىؿغة وىجها جٍغ

ـاٌ  ت ؿهظه الخالت جخُلب البدض والضعؽ زانت وأن الَا والضحها وهى ما ٌعجي أن هىان اقياٌ هبحر في العالكاث الاؾٍغ

ً على اصعان الاقُاء وؿم صالالتها  ً على اصعان الاقياالث التي ًمىً ان جمغ بها في مشل هظا الؿً ػحر كاصٍع وػحر كاصٍع

 جىؿحر هــ العىاًت العاصًت باألبىاء الاؾغة وجإصي الى عضم

ما ٌؿخدله مً عىاًت هما لم  م ؿان اهخداع هظه الـخاة لم ًالقمً زالٌ مخابعخىا لهظا امللف عبر مسخلف وؾاةل الاعال 

وؿمع بالغػم مً ؾإالىا عً اظغاء اجسظجه الهُاول املهخمت بالُـىلت ختى في مدُِ هظه الُـلت ومع نضًلاتها ختى ال 

 ًـغػ هظا الـعل ازغا للمداواث لضي الانضكاء

 

 واليت شوشت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

 جم اهلاطه مً كبل

 الخماًت املضهُت

 مداولت الاهخداع ػحر مدضص

 ػغكا

 طهغ 25 ؾىؾت ػغق نضًله

في املؿدكـى في 

 خالت زُحرة

مداولت الاهخداع  ػحر مدضص

 خغكا

ت البلضًت  ه قَغاؾتهضؿخ

 اهثر مً مىاؾبت وكامذ

 باالعخضاء علُه بالعىف

 طهغ 30 ؾىؾت

خمام  زالؾ مع نضًله الاهخداع خغكا ػحر مدضص يءال شخ

 ؾىؾت

 طهغ 20

معللا في شجغة   يءال شخ

 مدل ؾىىاه

 طهغ 25 الىـًُت ػحر معلً الاهخداع قىلا

جم اهلاطه 

 وؾُداهم

ع امداولت الاهخد ػحر مدضص

ت قىلا بؿلؿ

 طهغ 49 ؾىؾت هضم هكً جدذ جهغؿه
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 خضًضًت

لاء الاهخداع بال ػحر مدضص جىفي

الُابم  هـؿه مً

 الخاؾع

 ؾاةذ صاهماعوي

 الاؾباب مجهىلت

 طهغ 24 ؾىؾت

 طهغ 24 اوىصة  مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص جىفي

للها هجم اؾعاؿها و 

ملؿدكـى ؿغخاث 

 خكاص

 باللاءالاهخداع  املُىاء

 الىــ مً املُىاء

 اهثى 40 ؾىؾت مجهىلت

 جىؿُذ

 

مجٌز املكؼلت 

الطخُت أنُلت 

 بىحجلتمىُلت 

الاهخداع بكغب 

 ماصة ؾامت

 اهثى 22 ؾىؾت مجهىلت

بالعىاًت املكضصة 

بعض ان لخلتها 

خغوق مً الضعظت 

 الشالشت

 اهثى 16 ؾىؾت زالؾ عاةلي الاهخداع خغكا 

في قغهت الاؾمىذ  

 بالىـًُت

 طهغ 30 ؾىؾت الُغص مً العمل مداولت الاهخداع 

 طهغ 15 ؾىؾت مجهىلت الاهخداع ػغكا في الكاَئ جىفي

عغبخه مً الدكؼُل : حجؼ  الاهخداع خغكا  وؿاة املىخدغ

ت البلضًت  كبل اعىان الكَغ

 طهغ 30 ؾىؾت

ؼي ٌعاص  بالًبِ هــ الاؾلىب الظي جم عنضه في والًت بً عغوؽ خٌى مداولت اهخداع باتع مخجٌى على همىطط البىعٍؼ

ت  ى في مضًىت مؿاهً خُض أكضم  باتع مخجٌى على الاهخداع خغكا هدُجت حجؼ عغبخه مً َغؾ الكَغ هــ الؿِىاٍع

 .، هــ الاؾباب وهــ الاؾلىب ئال أن خاصزت الاهخداع هظه لم ًىً لها هــ الهضي وهــ الىخاةجالبلضًت 

جم اعخماصها لالهخداع بىالًت ؾىؾت ، الاهخداع قىلا والاهخداع خغكا وجىاٌو ماصة ؾامت وكض سجلىا زالزت اؾالُب اؾاؾُت 

ؾىت  15بل هىان قاب لم ًخجاوػ الـ  ؾىت 25ًخجاوػوا الـ مجهم لم 8ؿعل اهخداعي و 13مداوالث اهخداع مً مجمىع الـ أعبع

بلي الؿإاٌ هل ًداهم مً خاٌو الاهخداع  على الضوام مخعضصة ومخىىعت وألاؾبابؾىت  16وؿخاة لم جخجاوػ هي الازغي الـ 

، ؿمً زالٌ املعُُاث املخىؿغة ؿان الىهل الظي اكضم على الاهخداع قىلا وجم اهلاطه ؾِخم عغيه على الىُابت ، اهىا هىا 

الاظخماعُت ال املعالجت الامىُت واللًاةُت ، للض بُيذ عضًض  ولاخاَتامام خاالث ًاتؿت جخُلب املعالجت الىـؿُت 

لبلىن على الخُاة ا أن هظا  ئال مخـاةل بأؾلىبلضعاؾاث أن العضًض ممً خاولىا الاهخداع وجم اؾعاؿهم ًدؿىن بالىضم ٍو

مً َغؾ املخخهحن  وأؾاؾاؾىاء مً َغؾ العاةلت او الانضكاء  والخًامًبخىؿغ املؿاعضة واملؿاهضة  ئالال ًيىن ممىىا 

الى مداولت الاهخداع مغة لم ًـلخىا اعاصو الىغة والخىاٌو الامجي كض ًضؿع الاهخداع و  ا، هما ان العضًض اًًا ممً خاولى 

 ن الاؾباب لم جخم معالجتها ازغي أل 
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خالت الاهخداع الازغي التي اكضمذ علحها امغأة أنُلت مىُلت بىحجلت بىالًت اللحروان وحعمل معُىت مجزلُت ، اهخدغ 

زلُت املخغومت عُىاث املجزلُاث ،  أنُالث في الؼالب املىاَم الضابدىاولها ملاصة ؾامت ، جشحر هظه الخالت ويعُت امل

ً وأخُ واملهمكت ، حؼاصعن  تاالى املضن الىبري بدشا عً العمل بضون جأهُل أو جيٍى ًخعغيً البتزاػ  ها بضون ختى وزاةم الهٍى

ُغصن لخجضن اهـؿهً في الؿماؾغة وعىف املكؼلحن ، ول اهىاع العىف بما في طلً العىف الجيسخي ًتهمً بالؿغكت ً

 الكاعع والاهسغاٍ في عخلت ظضًضة للعظاب واملغاعة

هشحراث مً هً أكضمً على الاهخداع لخجىب العىف والهغوب اخُاها مً الـًُدت...هظا مً امللـاث املؿيىث عجها 

 والطخاًا هشحراث

كُم الهضاكت هامت وعلُه جي ان هدُجت لخالؾ مع نضًم ؿهظا ٌع أن ًيخدغ قاب الن نضًله ػغق وأن ًيخدغ قاب ازغ

 ها مىظ الؿىىاث الاولى للضعاؾت ختى ال جخدٌى الى ؾلىن مغضخيًجب جأَحر 

 واليت  جو ر

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

م جىفي  طهغ 40 جىػع مجهىلت الاهخداع خغكا بالٍُغ

ض على زالؾ مع ػوظخه الاهخداع خغكا  في خالت خغظت   طهغ 30 خامت الجٍغ
 

تي اهخداع قهضتها الىالًت وان واهذ الاولى مجهىلت الاؾباب ؿان الشاهُت حعىص الى الخالؿاث الؼوظُت ، هظا وكض عنضها لخا

داوالث الاهخداع التي حعىص الى زالؿاث ػوظُت في عضًض الجهاث ، للض جُىعث مسخلف أقياٌ معضًض خاالث الاهخداع و 

ؾغ ىهجُاث الخعامل مع العىف صازل ألا علُه ؿان املإؾؿاث املخخهت مضعىة الى مغاظعت مالعىف صازل الاؾغ و 

 الخىوؿُت

 واليت  باحت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

الاهخداع   جىفي

 قىلا

ْغوؾ اكخهاصًت واظخماعُت 

 كاؾُت

 طهغ 40 باظت

مىُلت خىُم  جىفي

 بمعخمضًت واصي ملحز

الاهخداع 

 خغكا

 طهغ 40 باظت مجهىلت

الاهخداع  قاَئ الؼواعع بىـؼة جىفي

 ػغكا

 طهغ 82 باظت مجهىلت
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ٌعُضها مغة أزغي الى مكاول الكُسىزت وأمغاى الكُسىزت والىخضة وػُاب الؿىض العاةلي الى ػحر طلً اهخداع الكُش 

غ صوع املؿىحن باليؿبت  لـاكضي الؿىض ختى جيىن املالط مً الازُاع واملخاَغ ظملت مً الاقياالث التي جضؿع هدى جٍُى

دت وختى ال ًجض املؿً هـؿه امام زُاع الاهخداع  وكًاء قُسىزت مٍغ

 واليت امليصتير

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

مداولت   الىؿاة

 الاهخداع خغكا

الؼواط مً الـخاة التي ًدبها : 

 ؿكل عاَـي

 طهغ 30 امليؿخحر

مداولت   الىؿاة

 الاهخداع قىلا

 طهغ 30 امليؿخحر الدكؼُل

 دغوقانابت الىهل ب

 مً الضعظت الشالشت

 مداولت 

 الاهخداع خغكا

 طهغ 30 كهغ هالٌ 

 طهغ 25 امليؿخحر ْغوؾ ماصًت نعبت الاهخداع قىلا نُاصة الىؿاة

 اهثى 50 امليؿخحر ْغوؾ عاةلُت نعبت الاهخداع خغكا كهغ هالٌ الىؿاة

 اهثى 50 امليؿخحر مجهىلت الاهخداع قىلا  جىؿُذ
 

 واهذ خغكا 3ومجها واهذ قىلا  3خاالث اهخداع ومداوالث اهخداع  6في  والًت امليؿخحر جم عنض 

ًؼاٌ في ملخبل العمغ بؿبب ْغوؿه املاصًت الهعبت لم ًجض الؿىض  والظي ًيخٓغ مىلىصا وال اهخداع الكاب املتزوط خضًشا

قىلا ، هــ  مً الجهاث املعىُت والىدُجت الاخخجاط على ويعه الاظخمايي عبر الاهخداعالعاةلت او الانضكاء او مً 

 الاؾباب اًًا صؿعذ املغأة فى العلض الخامـ على الاهخداع خغكا

هخداع التي جم مً امللـاث الكاةىت التي جضؿع العضًض مً الكبان هدى الاهخداع، املكاول العاَـُت ، عضًضة هي خاالث الا 

عنضها وحعىص الى هــ هظه الاؾباب هما هى الخاٌ باليؿبت للكاب الظي خاٌو الاهخداع خغكا مً اظل الٓـغ بالـخاة 

 التي ًدبها

 واليت الكاف

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

 اهثى 48 الياؾ مجهىلت الاهخداع قىلا  جىؿُذ

لاء الالاهخداع ب املعهض جم اؾعاؿها

الىــ مً الُابم 

 الشاوي للمعهض

 اهثى 15 اللهىع  مجهىلت

جىاٌو همُت مً   الىؿاة

ت  الاصٍو

املغاػكت  مجهىلت

بمعخمضًت 

 اللهىع 

 اهثى 32
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ؾاكُت  الىؿاة

ؾُضي 

 ًىؾف

 طهغ 25 الياؾ مكاول عاةلُت الاهخداع خغكا

 عاَل عً العمل ، الؿلُاث الاهخداع خغكا اللهىع  الىؿاة

 َغصجه مً مجٌز كضًم

 23طهغ 40 الياؾ

 اهثى 25 الياؾ مجهىلت الاهخداع قىلا جاظغوًٍ الىؿاة

 طهغ 43 الياؾ مجهىلت مجهىلت الؿغؽ الىؿاة
 

مغة ازغي الى الىيع الاظخمايي املترصي لعضًض العاةالث ، ؿهظا الىهل بمىُلت اللهىع  جدُلىا خاصزت اهخداع الىهل

ه لُجض اؾغجه في لُاث املخخهت مً مجٌز كضًم وان ًالشالزت ابىاء ًخم َغصه مً كبل  الؿالعاَل عً العمل وهى اب  ٍو

في  وألؾغجهالاخخجاط عبر الاهخداع، لم جأزظ الؿلُاث املخخهت الىيع الاظخمايي للىهل  ئالالكاعع ؿما وان مىه 

ضها  الخؿبان بل ؾعذ الى جُبُم اللاهىن والخاٌ اجها مؿإولت عً هظه الاؾغة التي  وألاقياٌبال مأوي  وأنبدذجم حكٍغ

ـُت ؿالُغص هى اهاهت وهُف ؾُىاظه اؾغجه في هظا الىيع الجضًض  ًأزظ زُىعة هبري في املىاَم الٍغ

ض في الاخخلان وعضم اللضعة على الـعل جـخذ باب الُأؽ ومجاالث الاهسغاٍ في مؿالً  الخـ الاظخمايي مؼُب وحؼُِبه ًٍؼ

ٌ  وألاهُضالبِذ، عبما ؾِبلى مؼللا  الهغوب ومجها الاهخداع،  أن عاةلت بأهملها ًيخٓغها املجهى

 

ها ٌعُضها مغة ازغي الى ملف مداولت الخلمُظة الاهخداع والتي اللذ بىـؿها مً الُابم الشاوي للمعهض الظي جؼاٌو ؿُه حعلُم

ت والخعلُمُت التي ًجب ان جيىن أوال وأىمت التر املىٓ ًاء ًماعؽ ؿُه العىف والاهخداع زغا خايىت للخلمُظ ال ؿبٍى

 ومداوالث الاهخداع

ؾىت في جاظغوًٍ وصاةما الاؾباب مجهىلت علما وان خاالث  12هــ الؿإاٌ خٌى اهخداع الخلمُظة التي جبلؽ مً العمغ

ل لألَـاٌالاهخداع باليؿبت  ، الاهخداع قىلا ، هظا الاؾلىب الظي مً  تالهؼاع والُاؿعحن واهذ على الضوام بىــ الٍُغ

 الهعب ظضا أن ًمىً مً  اهلاط الطخُت

 خاالث الاهخداع الازغي التي جم عنضها ال جخىؿغ خىلها معلىماث صكُلت وواؿُت

 واليت شيدي بو يد

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

جىاٌو ماصة   الىؿاة

 الهىصا

على مخدهل \البُالت

 قهاصة علُا

 طهغ 25 

الاهخداع قىلا   الىؿاة

 ىقاحب

مىع مً الظهاب الى خـل 

 ػؿاؾ

 اهثى 12 ؾُضي بىػٍض

ؿلض الىيي وجم  مداولت   عؿٌ لخعُل الضعوؽ في   طهغ 40 الغكاب
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 املعهض الاهخداع خغكا هلله للمؿدكـى

زالؾ بِىه وبحن اخض  الاهخداع خغكا  الىؿاة

 اكاعبه

 طهغ 19 ؾُضي بىػٍض

مىُلت  الىؿاة

ت  الؼمامٍغ

 طهغ 18 ؾُضي بىػٍض ويعه الاظخمايي املخأػم الاهخداع خغكا

 

ت الاهخداع هـعل  حعخبر والًت ؾُضي بىػٍض مً أكل الىالًاث التي قهضث الاهخداع ومداوالث الاهخداع هظا بالغػم مً عمٍؼ

ؼي الظي جمذ  ت للمىخدغ البىعٍؼ  حؿمُت العضًض مً الـًاءاث باؾمه في عضًض املضناخخجاجي في الىالًت واملياهت الغمٍؼ

ؼي ، املهم، أن الاهخداع في هظه الىالًت لم  اقياال هبحرة بالغػم أًًا مً  ًأزظهما أن املضًىت ججؿض عمؼ عغبت البىعٍؼ

 ػحر طلً. ظخماعُت واملعِكُت والبُالت ئلىجغصي الاوياع الا 

اظخماعُت وزالؿاث عاةلُت ولم ًىً ؿعل الاهخداع هىا مىظها هدى الؿلُت ، الا أن  ألؾبابخالخان اهخداع خغكا واهخا 

 بمعخمضًتمداولت أخض الاولُاء الاهخداع خغكا وطلً اخخجاظا على اؾخمغاع حعُل الضعوؽ في معهض الُاهغ الخضاص 

 جضؿع هدى عضًض الدؿاؤالث.الغكاب 

ت، الدكيي الاخخجاظُت الخللاةُت والعكىاةُت بالىالًت أل زالٌ الاقهغ املايُت جم عنض العضًض مً الخدغواث  ؾباب جغبٍى

اع التربىي وجغصي الخضماث  ت ومً هلو في الَا  املخخالُت وجمذ الاقاعة  ولايغاباثمً البيُت الخدخُت التربٍى

لخه الخانت  وبهـت ؿغصًت بعضما الى وىن العضًض مً الاقياالث الجؼاٌ عاللت وهىا ًلغع أخض الاولُاء الاخخجاط على ٍَغ

ت  ئال، للض جم اهلاط الىلي اوعضمذ وؿكلذ ول الاؾالُب الاخخجاظُت الازغي ، ًلغع هظا الىلي الاهخداع أن الاقياالث التربٍى

 ال جؼاٌ على ما هي علُه بالىالًت

غة ظغبت ًخم مىعه مً  خًىع بيُت نؼحرة ًخم مىعها مً  ػؿاؾ خـل  خًىع خـل ػؿاؾ هما هى الخاٌ لكاب في ظٍؼ

 ؿُلغع ول واخض مجهما الاهخداع.

الُـلت لم جخجاوػ ؾً الشاهُت عكغة وخـل الؼؿاؾ ؿغنت هبحرة للـغح والغكو والترؿُه في مدُِ نعب ال ًىؿغ الترؿُه 

 ، جمىع هظه الُـلت مً هظه الـغخت ؿخدخج عبر الاهخداع خغكا لألَـاٌوالابدؿامت 

 واليت قفصت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

التهضًض باالهخداع  بلضًت كـهت 

 الجمايي

 طهغ 40 املُٓلت الدكؼُل

جم اهلاطه مً 

َغؾ ػمالةه 

 وهلله للمؿدكـى

مداولت الاهخداع  امام بلضًت كـهت

 خغكا

ت ويعُخه املهىُت  طهغ 30 كـهت حؿٍى
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 اهثى 40 اللُاع مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

التهضًض باالهخداع  املىجميالخىى  

 الجمايي

مُالبت بمغاظعت هخاةج 

مىاْغة البِئت 

 والؼغاؾاث

 طهغ 30 كـهت

مداولت الاهخداع  الخىى املىجمي 

 خغكا

عؿًه في مىاْغة قغهت 

 الؼغاؾت والبِئت

ام 

 العغاتـ

 طهغ 30

 طهغ 24 اللهغ مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

 هلله ملؿدكـى

 الخغوق بلُؼت

 طهغ 15 اللهغ مىعه مً الخضزحن الاهخداع خغكا 

جم اؾعاؿه 

وعغيه الخلا 

 امام الخدلُم

امام مغهؼ الامً 

جي في مىُلت  الَى

 اللهغ

 طهغ 25 كـهت ػحر واضخت قـغة خالكت

مىُلت ؾُضي  الىؿاة

 بىبىغ بأم العغاتـ

مجهىلت، الطخُت  الاهخداع قىلا

ف في الضًىاهت  عٍغ

 طهغ 30 كـهت

امام مغهؼ الامً  الىؿاة

جي في مىُلت  الَى

 اللت

أؽ عل خالت الاهخداع خغكا  ىاخباٍ ٍو

الاعجح  بؿب ؿكل 

 عاَـي

 طهغ 30 كـهت

 طهغ 13 كـهت  مجهىلت الاهخداع قىلا اللُاع  الىؿاة

 

ـاٌ  مغة أزغي جلمُظ ضعؽ في الؿىت الؿابعت أؾاسخي ًيخدغ وؿم هــ اؾلىب اهخداع الَا له مً العمغ زالزت عكغ ؾىت ٍو

اؿع لم ًخجاوػ الخمؿت عكغ ؾىت ًيخدغ خغكا ملىعه مً الخضزحن ، اقياالث اهخداع الخالمُظ في ول الىالًاث  قىلا ٍو

با، لِـ الاقياٌ هى نغاع الاظُاٌ بل الخىانل بحن الاظُاٌ و  ػُاب هظا الخىانل ٌعىص بالضعظت الاولى لؼُاب جلٍغ

غ الخىاع صازل املضاعؽ وزاعظها، ػُاب البرامج الخىظحهُت باليؿبت  ولها أصث  لألولُاءاملإؾؿاث الغاعُت للخىانل وجٍُى

ـاٌ املُالبحن بدلهم في الخُاة وأولُاء أمغهم ومضعؾحهم .  الى جهضع العالكاث بحن الَا

جي  أن ًيخدغ قاب خغكا أمام جي بؿبب ؿكل عاَـي وأن ٌؿعى قاب ازغ الاهخداع بمغهؼ الامً الَى مغهؼ الخغؽ الَى

ت ويعُخه املهىُت وان حهضص  وأن ًداٌو قاب ازغ الاهخداع أمام كهغ البلضًت مُالبا بمؿخدلاجه املالُت وحؿٍى

بحن باالخلُت في الاصماط في املعمل وأن ُلت باالهخداع الجمايي  مُالة الشاهُت للمجمع الىُمُاتي باملٓفي الىخض املعخهمىن 

حهضص أًًا معخهمىن باالهخداع الجمايي وهم مً الكباب  املغؿىيحن في مىاْغة البِئت والؼغاؾاث مُالبحن بمغاظعت 

هخاةج املىاْغة ، ؿان الامغ ال ٌعضو أن ًيىن عغيُا ، هىان اقياالث هبحرة بحن املخخجحن والؿلُت ، هىان مىكف ظعل 

 املىكىؾ واملعخهم والعاَل عً العمل ًجعل مً الؿلُت املؿإولت عً جغصي الاوياع .املخب و 

ال جؼاٌ عضًض الاقياالث عاللت ولعلها حعىص الى علىص ؾابلت وجأػم الاوياع بالخىى املىجمي كبل وبعض الشىعة جـؿغ هظه 

 الاخخجاظاث املىظهت يض الؿلُت ختى ولى واهذ الاؾباب عاَـُت
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 واليتالقيروان

 الجيـ الؿً املىطقت الاؾباب الىؾُلت امليان املالخٓاث

التزوٍج  الاهخداع خغكا  الىؿاة

 غي اللؿ

 اهثى 20 بىحجلت

ظهُىت معخمضًت  مجهىلت الاهخداع بدىاٌو ماصة ؾامت  الىؿاة

 بىحجلت

 طهغ 37

مجهىلت ، عىن  مداولت الاهخداع قىلا  جم اؾعاؿه

 خغؽ

 طهغ 40 خـىػ 

 طهغ 36 اللحروان  الدكؼُل مداولت الاهخداع  

 طهغ 15 العال زالؿاث عاةلُت الاهخداع قىلا  الىؿاة

 طهغ 30 اللحروان الدكؼُل مداولت الاهخداع خغكا  

 15زهم اظغة  مداولت الاهخداع  

 ًىم عمل

 طهغ 30 خـىػ 

اظخماعُت  الاهخداع خغكا  الىؿاة

 عاةلُت

 طهغ 30 العال

ىم الاهخداع قىلا عبر   الىؿاة زَغ

 مُاه

اوالص عاقىع  مجهىلت

 ببىحجلت

 اهثى  42

 اهثى 13 العال مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

ظهُىت معخمضًت  مجهىلت الاهخداع خغكا  الىؿاة

 بىحجلت

 طهغ 24

ت الؼاللبت  مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة كٍغ

باملؿاعُض 

 بمعخمضًت العال

 اهثى 12

 اهثى 10 العال مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

عماصة الـخذ  مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

 ببىحجلت

 طهغ 40

الاهخداع باللاء الىــ مً   الىؿاة

 ٌ  ؾُذ املجز

 طهغ 45 اللحروان مجهىلت
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مداٌو الاهخداع باللاء   

 هـؿها باملاظل 

ْغوؾ 

اظخماعُت 

كاؾُت ، مُللت 

وعاَلت عً 

 العمل

 59 الىؾالجُت

 

 

 

 اهثى

البُالت وؿسخ  مداولت الاهخداع  جم اهلاطها

 الخُىبت

 اهثى 26 بىحجلت

بمبِذ  جم اهلاطها

 املعهض

مداولت الاهخداع باللاء 

 ٌ  هـؿها مً الُابم الاو

َغصها مً 

 مبِذ املعهض

 اهثى 16 خـىػ 

 اهثى 17 العال مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

الىؿاة، عامل 

 ًىمي

 طهغ 25 العال مجهىلت  الاهخداع قىلا امللبرة

الىؿاة ، متزوط 

 ب لُـلحنوأ

مىُلت املؿاعضًت  مجهىلت الاهخداع قىلا 

 بالعال

 طهغ 30

 طهغ 35 العال مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

الىؿاة، متزوط 

 ابىاء ألعبعب وأ

 طهغ 38 بىحجلت مجهىلت الاهخداع باللاء هـؿه ببئر 

الاهخداع باللاء هـؿه مً   الىؿاة

 ٌ  ؾُذ املجز

 طهغ 35 اللحروان مجهىلت

مداولت الاهخداع باللاء   

 هـؿها باملاظل 

 

ْغوؾ 

اظخماعُت 

 كاؾُت

 أهثى 59 الىؾالجُت

الىؿاة، مُللت 

وعاَلت عً 

 العمل

مىُلت اوالص ههحر  مجهىلت الاهخداع قىلا 

 ببىحجلت

 اهثى 30

 الخًغاءمىُلت  زالؾ عاةلي الاهخداع خغكا  الىؿاة

 باللحروان الجىىبُت

 طهغ 30

 اهثى 17 خاظب العُىن  مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

الاهخداع بدىاٌو همُت مً   الىؿاة

ت املهضةت  الاصٍو

 طهغ 40 اللحروان مجهىلت

مىُلت ؾغصًاهت  مجهىلت الاهخداع قىلا  الىؿاة

 بمعخمضًت الؿبُست

 اهثى 25
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مداولت الاهخداع بدؿلم   جم مىعه

 عمىص ههغباتي

بىاًت للغاع هضم 

ػحر مغزو 

ؿحها وهي 

"ههبت" ملىعص 

 عػكه

 طهغ 40 اللحروان

 

وقملذ  قملذ الظوىع  مجها 18خالت  31وطلً بدسجُلها لـ سجلذ والًت اللحروان اعلى وؿبت لالهخداع ومداوالث الاهخداع 

واخضي عكغ خالت جتراوح أعماعهم بحن  ا الخمؿت عكغ ؾىتو ؾىت زمؿت مجهم لم ًخجاوػ  40بكيل زام مً هم صون الـ 

ـاٌ  فؾىت وهى ما ٌعجي أن هه 30و 16 الخاالث املسجلت تهم الكبان، سجلذ الىالًت أًًا أعلى عضص الهخداع الَا

 وبكيل ملـذ بمىُلت العال.

ي لمُظة ازغ ت جؾىىاث جضعؽ باملضعؾت الابخضاةُت الخابعت ملىُلت الىلاػ جيخدغ قىلا الؾباب مجهىل 10جلمُظة عمغها 

ؾىت مً هــ املعخمضًت  13ت باملؿاعُض جيخدغ هي الازغي قىلا ، جلمُظة جبلؽ مً العمغ ؾىت بمىُلت الؼاللب 12ؾجها 

ؾىت أنُلت  16ؾىت مً معخمضًت العال ًيخدغ قىلا ملكاول صعاؾُت وعاةلُت جلمُظة ؾجها  15ؾىه جيخدغ قىلا جلمُظ 

ؾىت بالعال جيخدغ  17ؿخاة ؾجها  معهضها بدـىػ اخخجاظا على َغصها مً املبِذ، العال جللي بىـؿها مً الُابم الاٌو في

 ؾىت اًًا اهخدغث قىلا في خاظب العُىن الؾباب مجهىلت 17ؿخاة ازغي ؾجها  قىلا ألؾباب مجهىلت

لالهالي ؿغع اللحروان  بدىُٓم ًىم جدؿِسخي  \لهظه الاؾباب باصع املغنض الخىوسخي للخلىق الاكخهاصًت والاظخماعُت

ـاٌ بكيل زام الظي ازظ ابعاصا صعامُت  والؿلِ واملجخمع الؿُاسخي واملجخمع املضوي خٌى الاهخداع بالىالًت واهخداع الَا

ؼلم امللف  ويغوعة الاهتهاء مع ملىلت الاهخداع الؾباب مجهىلت أو ؾدخىلى الجهاث الامىُت البدض في اؾباب الخاصر َو

ـاٌ ًمىً ان ًيىهىا مىيىع ابتزاػ وجدغف واػخهاب وعىفامام الغأي العام عً الاؾباب الـ  علُت لالهخداع، ؿااَل

ـاٌ  ف بكيل زام ًجب ان جىكف بيل صكتاؾباب اهخداع الَا  والكـاؿُت وان جخسظ ول الاظغاءاث لىكف هظا الجًز

م لشالزت اَـاٌ متزوظت وأالخهىم في اهخداع امغاة جمشلذ ب في والًت اللحروان ث الاهخداع الازغي التي جم عنضهاخاال 

ؾىت باللاء هـؿها في ماظل ، ؿخاة في  59معىكت جبلؽ مً الؿً  امغأة مجهىلت ومداولت اهخداع ألؾباباهخدغث قىلا 

مجهىلت  وألاؾبابؾىت  بمىُلت أوالص عاقىع ببىحجلت جيخدغ قىلا  42وأزغي ؾجها  ؾىت جيخدغ قىلا 25الؿبُست ؾجها 

ؾىت بالىؾالجُت خاولذ  26جلت جيخدغ خغكا لغؿًها التزوٍج اللهغي ، ؿخاة ازغي ؾجها ؾىت ببىح 20، ؿخاة عمغها 

التي جغجبِ بىيع املغأة في الجهاث املهمكت  الاهخداع بؿبب ؿسخ زُىبتها ، ما ًمىً مالخٓخه هى هظه الخهىنُت

سخي وعضم كضعتها على مىاظهت ي ًجهلها عغيت بكيل صاةم ومؿخمغ للعىف الاظخمايي والاكخهاصي والجيلظواملخغومت وا

 الُىمي التي حعُم معِكها وجإزغ في ؾلىن الهعىباث

 عداوالث الاهخدامؾىىاث والىهلت في علضها الؿاصؽ وان عبر الاهخداع و  10اخخجاط املغأة ، َـلت الـ 
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 الكبابىاء قملذ على خض الؿأقياٌ ازغي مً الاخخجاظاث جبلىعث عبر الاهخداع ومداوالث الاهخداع  أزغفي ظاهب 

 ٌ  والىهى

ؾىت خاٌو الاهخداع  40مجهىلت ههل ازغ مً خـىػ ؾىه  ألؾبابجلت ؾىت ببىح 24هخداع خغكا لكاب ؾىه مداولت الا 

بدـىػ خاٌو  خٓحرةقىلا وال ًؼاٌ في ػُبىبت معلمان هاةبان باللحروان خاوال الاهخداع خغكا بؿبب عضم الترؾُم عامل 

هضم ـ ههبت ـ وان  خاٌو الاهخداع بدؿلم العمىص الىهغباتي بؿبب كغاع ههل، أظغه وامالالاهخداع للمُالبت بالخهٌى على 

جي للترارللغػق ٌعخمضها همىعص  ، قاب ًداٌو الاهخداع مً أظل العىصة للعمل في املعهض الَى

 مامهم أبىاب الاملعلى ؿعل الاهخداع وجىؿغث لهم خُاة ظضًضة ًخُلبىن املغاؿلت واملؿاعضة ختى جـخذ أ اول الظًً أكضمى 

لُـل ًيخدغ  بدىاٌو همُت مً  وأب، ههل وألاؾالُبأما عً خاالث الاهخداع ؿلض واهذ هي الازغي مخعضصة الاؾباب 

ت  باللاء هـؿه مً ؾُذ ههل ًيخدغ  عاةليبؿبب زالؾ  ًيخدغ خغكا الخًغاءقاب في مىُلت  مجهىلت ألؾبابالاصٍو

 ٌ  وأزغلُـلحن ًيخدغ قىلا  وأب، متزوط ر اللاء هـؿه في بئر، قاب بالعالخدغ  عب، ههل ببىحجلت له أعبعت أبىاء ًياملجز

لت وعامل ًىمي بالعال أًًا ًيخدغ بىــ الاؾلىب قاب مً العال صاةما ًيخدغ خغكا  بىــ املىُلت ًيخدغ بىــ الٍُغ

ٌ بؿبب جغصي اوياعه الاظخماعُت ، عاَل عً العمل مً خاملي الكهاصاث الجامعُت مً بىحجل ماصة  ت ًيخدغ عبر جىاو

 ؾامت

اظخماعُت واهذ لها مسلـاث هـؿُت صؿعذ هدى الاهخداع، ؿعاةالث  ألؾبابخاالث الاهخداع هظه والتي حعىص ظمُعها 

حؿلً ؾلىن و  ولاخباٍالطخاًا هي الازغي في خاظت الى املغاؿلت واملؿاهضة الىـؿُت ختى ال حؿلِ هي الازغي في الُأؽ 

 .الاهخداعالاخخجاط عبر 

 واليت صفاقض

 الجيـ الؿً املىطقت الاؾباب الىؾُلت امليان املالخٓاث

 تالىؿاة، ام العبع

 اَـاٌ

 مجهىلت الاهخداع بماصة ؾامت امام كبر ابحها

 

 اهثى 34 ظبيُاهت

 طهغ 55 نـاكـ مجهىلت الاهخداع قىلا جدذ ظؿغ الىؿاة

جامع ازغ ال جم اهلاطه

 نالة العهغ

 طهغ 25 نـاكـ مجهىلت الاهخداع خغكا

 طهغ 30 نـاكـ ياةلت مالُت الاهخداع قىلا  الىؿاة

ؾاكُت  زالؾ عاةلي الاهخداع خغكا ػحر مدضص الىؿاة

ذ  الٍؼ

 طهغ 20

مدُت  جم اهلاطه

ؾُاعاث 

 الاظغة

 طهغ 30 نـاكـ مجهىلت الاهخداع خغكا

الخم في جغؾُم عابع    الاهخداع اليلُت جم اهلاطه  طهغ 25 نـاكـ
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 باليلُت 

الاهخداع باللاء   اةالىؿ

 هـؿه امام اللُاع

 طهغ 60 نـاكـ مجهىلت

ازغ الخغوط مً السجً  الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

لت  بعض كًاء علىبت ٍَى

مىُلت 

 العىابض

 طهغ 49

م  الىؿاة ٍَغ

 الؿلُاهُت

 طهغ 27 نـاكـ مجهىلت كاغ خالاهخداع 

مىُلت عحن  الىؿاة

 الترهُت

 طهغ 19 نـاكـ مجهىلت قىلاالاهخداع 

 

حن  خلم حكهض الىالًت خاالث اهخداع أَـاٌ بل جم عنض خال

ؾىت أكضم على الاهخداع  19الهخداع قابحن ًبلؽ  الاٌو مً العمغ 

ؾىت مً ؾاكُت  20مجهىلت  والشاوي قاب ؾىه  ألؾبابقىلا 

ذ أكضم على الاهخداع خغكا بؿبب زالؿاث عاةلُت ، هما  الٍؼ

امغأة واخضة بالىالًت وطلً بمعخمضًت سجلىا خالت اهخداع 

ؾىت وهي أم ألعبعت أَـاٌ  34ظبيُاهت جبلؽ املغأة مً العمغ 

 اهخدغث بدىاولها ملاصة ؾامت أمام كبر أبحها .

 مها الاؾباب مجهىلت .ؾىت وواهذ في معٓ 60و 25ا بحن جغاوخذ الاعماع ؿحهاالث الازغي املغنىصة بلُت الخ

ف باملؿدكـى الجامعي بهـاكـ ًللي بىـؿه أمام كُاع، ازغ ؾىه  60قُش   ألؾبابؾىت ًيخدغ قىلا  55ؾىت مْى

 مجهىلت 

لت ًيخدغ قىلا 49ههل ازغ  ب جغصي ويعُخه الىـؿُت، باليؿبت لهظه بؿب ؾىت ػاصع السجً خضًشا  بعض علىبت ٍَى

لت ؿُه وعلم ظُضا  الخالت ًىمً الاقياٌ في اللضعة على الخأكلم  مع املخُِ الخاعجي بعض مؼاصعة السجً وكًاء ؿترة ٍَى

ٌ  ئالأن هىان هُاول اخاَت هـؿُت بالسجىن  عً هجاعت الُغق املعمٌى بها  أن خالت الاهخداع هظه جضؿع هدى الدؿاؤ

عا ما ٌعىصو  زانت وان الُه وهظا هدُجت عضم الخأكلم هما طهغها مع مسخلف مخؼحراث  ن العضًض ممً ٌؼاصعون السجً ؾَغ

جابي معه ، باليؿبت الى هظه الخالت الطخُت ٌعبر عً عضم كضعجه على الخأكلم ًاملخُِ الخاعجي واللضعة على الخـاعل الا 

  عبر الاهخداع 

ت  دت العمٍغ ايت ؾىت جبلىعث عبر اهخداع  30ـ  25 خاالث اهخداع قملذ الكٍغ  الظي اهخدغخاعؽ كاعت دمحم علي علُض للٍغ

 مجهىلت ألؾبابواهخداع قاب خغكا  مالُت  ألؾبابقىلا 

مداوالث الاهخداع او التهضًض باالهخداع قملذ اكضام قاب على مداولت الاهخداع خغكا صازل الجامع ازغ نالة العهغ 

م جمىُىه مً جغؾُم عابع في اليلُت علما وان َالب معخهم يمً مجمىعت مً الُلبت ومداولت اهخداع َالب بؿبب عض

 للمُالبت بهظا الخم الضؾخىعي وهى الخم في الخعلُم
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 واليت قبلي

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

 طهغ 30 ؾىق الاخض مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

 طهغ 30 ؾىق الاخض مجهىلت الاهخداع قىلا ؿُىاؾت الىؿاة
 

 معُُاثت خالتي اهخداع قهضتها والًت كبلي لم جخىؿغ خىلها أً

 

 واليت مدهين

 الجيـ الؿً املىطقت الاؾباب الىؾُلت امليان املالخٓاث

مىعه مً خًىع  الاهخداع قىلا شجغة الىؿاة

 ػؿاؾ اخض الاكاعب

 طهغ 20 ظغبت 

ػغكا باللاء الاهخداع  البُاح الىؿاة

 هـؿه مً البُاح

 طهغ 23 ظغبت مكاول عاةلُت

خضي اعؽ لُلي باالىؿاة، خ

 الاصاعاث

ػحر 

 مدضص

 طهغ 30 مضهحن مجهىلت الاهخداع قىلا

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 طهغ 30 بً كغصان ايُغاباث هـؿُت الاهخداع خغكا

م  الىؿاة، خاعؾت مغمى ؿٍغ

اث الجمعُت  نؼٍغ

 اليؿاةُت بمضهحن

ػحر 

 مدضص

 اهثى 15 مضهحن مجهىلت الاهخداع خغكا

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 مضهحن مجهىلت الاهخداع خغكا

 

 طهغ 35

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 اهثى 30 بً كغصان مجهىلت الاهخداع قىلا

ػحر  الىؿاة

 ضصمد

ظغبت  مجهىلت الاهخداع خغكا

 مُضون 

 طهغ 40

 

اث الجمعُت اليؿاةُت بمضهحن التي لم جخجاوػ ؾً الـ  اهخداع م نؼٍغ  2014ؾىت في جهاًت قهغ ظىان  15خاعؾت مغمى ؿٍغ

م مشل خضزا اعالمُا وعٍايُا جىاولخه مسخلف وؾاةل الاعالم بما في طلً املغةُت والؿبب ٌعىص ليىن الطخُت العبت  في ؿٍغ

اضخي ، الاؾباب املعلىت واهذ مجهىلت لىً ال وعخل باث اعالمُت  جدضص الاؾباب الـعلُت ٍع ض طلً ػحر أهه لم جخىؿغ حؿٍغ

ايت اليؿاةُت و  اضخي ، ما جم جضاوله هى الىيع الؿحئ للٍغ الخهىم في بلالهخداع وهل لها عالكت مباقغة باليكاٍ الٍغ

اضخي ض الاهخمام بهظا اللُاع الٍغ  .املضن الضازلُت وصعىة ؾلُت الاقغاؾ ملٍؼ
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ايُت والشلاؿُت والترؿحهُت  ، مً أظل هكف املىاهب وألامل لـخذ باب الخلم  لألَـاٌأن هضعى لخىؿحر الـًاءاث الٍغ

، وان ًخم الاعالن عً اهخداع َـلت نؼحرة لم جخجاوػ الخامؿت عكغ  وان ال ًخم جلضًم الاؾباب الـعلُت عاث واللض

وعامل كض ال ٌصجع الاولُاء وزانت في املىاَم الضازلُت على لالهخداع ؿهظا عامل مً عىامل بغوػ وجُىع الاقاعت 

اضخي  .الاهسغاٍ في اليكاٍ الٍغ

عض اهخداع الُـلت خغكا اؾخصىاء باليؿبت  ـاٌ التي عاصة ما جيىن عبر الكىم ، ولعل في الاهخداع  ألؾالُبهظا َو اهخداع الَا

 .خغكا زُاب اخخجاجي لم هخمىً بعض مً ؿً عمىػه

 

ب وان ول خالت واخضة للكاب الظي جم مىعه مً  ا الىالًت حعىص ألؾباب مجهىلت عضاخاالث الاهخداع التي قهضته الؼٍغ

 .خًىع خـل ػؿاؾ اخض أكاعبه اهخدغ قىلا في اللُلت التي جم مىعه ؿُه

 40و 20بحن الُـلت ـ جغاوخذ أعماعهم  اًا ـ عضاالاهخداع قىلا والاهخداع خغكا وول الطخ جغاوخذ ول خاالث الاهخداع بحن

 ؾىت

 لم وسجل في الىالًت أي مداولت اهخداع، ؿهل هظا ٌعىص الى الغكم الاؾىص؟

 واليت املهديت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

 طهغ 40 املهضًت ايُغاباث هـؿُت الاهخداع قىلا ببِخه الىؿاة

جم اهلاطها بعض اكىاع 

عةِـ الخيىمت املغأة 

ابغام الىاع في بعضم 

 ظؿضها

مىعها مً الاهخهاب  الاهخداع خغكا امام الؿىق 

لت  امام الؿىق بٍُغ

ت  ؿىيٍى

 اهثى 30 املهضًت

الاهخداع ػغكا في  عظِل الىؿاة

 البدغ

 اهثى 16 عظِل مكاول عاةلُت

 

اعة الىػٍغ الاٌو للىالًت في أ اؾخؼلذ امغأة ؿغنت لُت لالخخجاط على مىعها مً الاهخهاب والبُع أمام ٍػ واؾِ قهغ ظٍى

ؼي ووؿغث ول ما وان ؾُمىجها مً طلً  باخغاقالؿىق بضون عزهت للتهضًض  لت البىعٍؼ أن الىػٍغ  ئالهـؿها على ٍَغ

 ا لهاالاٌو جضزل وجدضر معها وجمىً مً اكىاعها بالعضٌو عً الاهخداع واؾخجابذ عبما هدُجت الىعىص التي كضمه

املخىؿغة هي مكاول عاةلُت  وألاؾبابهـؿها في البدغ ؿماجذ ػغكا  باللاء اهخدغث َـلت لم جخجاوػ الؿاصؾت عكغة

جضي في مسخلف مكاول ع جضؿع الؿلُاث املخخهت للبدض الوايُغاباث هـؿُت ، في هظه الىالًت أًًا ، خالت الاهخدا

 الُـىلت

 خىؿغة وصاةما ايُغاباث هـؿُت أو اقياالث عاةلُتاهخداع ههل  قىلا وأؾباب الاهخداع ػحر م
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 قابض واليت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

 طهغ 25 ماعر البُالت الاهخداع خغكا ػحر مدضص الىؿاة

 طهغ 34 كابـ مجهىلت الاهخداع خغكا ػحر مدضص الىؿاة

ت الضعاؾُتجضوي الىخاةج  ع قىلااالاهخد ػحر مدضص الىؿاة  طهغ 8 املٍُى

 طهغ 9 كابـ يعف الىخاةج املضعؾُت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة
  

صعاؾُت ، مىيىع ازغ ًًاؾ الى بلُت املىايُع الازغي التي لها عالكت بالُـىلت  ألؾبابَـالن ًيخدغان قىلا 

ت والخعلُمُت وباملىٓىمت  التربٍى

ىُت مً أظل الامل عخاالث الاهخداع هظه جض  الخلم للُـىلت وئعاصةى الى جبجي اؾتراجُجُا َو

 أن الاؾباب بلُذ زـُت ئالخالتي الاهخداعالازغي واهخا بىــ الاؾلىب الاهخداع خغكا 

ػحر عاصي  وألامغالاهخداع هي صاةما مجهىلت  ألؾبابللض الخٓىا في عملُاث عنضها أن في بعٌ الجهاث الهـت الؼالبت 

 باملغة

 يت القصريًوال 

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

ؿكل مداولت الهجغة  الاهخداع خغكا ػحر مدضص الىؿاة

ت  الؿٍغ

اهت  طهغ  20 ؿٍغ

امام مغهؼ  جم اهلاطها

 الامً

اًلاؾ ابجها مً كبل كىاث  الاهخداع خغكا

 الامً

 اهثى 50 جالبذ

جم اهلاطه، مضًغ 

 مضعؾت

مضعؾت 

 زمىصة

جلـُم كًُت هُضًت  الاهخداع خغكا

وعضم اللضعة على جيلُف 

 مدامي  للضؿاع عىه

ً  طهغ 40 اللهٍغ

الاهخداع خغكا  ػحر مدضص جم اهلاطه

 عبر كاعوعة ػاػ

ً البُالت  طهغ 40 اللهٍغ

الاهخداع بدىاٌو  ػحر مدضص الىؿاة

 مبُض خكغي 

 اهثى 17 ؾبِبت عاَـُت

قلُلت  ئهلاطهاجم 

 الخالت الؿابلت

الاهخداع بدىاٌو  ػحر مدضص

 مبُض خكغي 

 اهثى 19 ؾبِبت ؿسخ زُىبت

ئهلاطه خاٌو جم 

 عضًض املغاثالاهخداع 

ً ايُغاباث هـؿُت الاهخداع خغكا ػحر مدضص  طهغ 50 اللهٍغ

ً الىيعُت املهىُت الهكت الاهخداع خغكا ػحر مدضص جم اهلاطه  طهغ 30 اللهٍغ
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 19و 17بحن  ألؾباب عاَـُت وجتراوح اعماعهازماهُت ، ازخان خاولخا الاهخداع  ظملتداوالث اهخداع جم اهلاطها مً ؾخت م

ؾىت جم اهلاط واخضة وامغأة في الخمؿحن جًغم الىاع في ظؿضها اخخجاظا على اًلاؾ ابجها مً كبل كىاث الامً ، ًخم اهلاط 

 ؾغاح الابً وئَالقاملغأة 

 

ت بالغػم مً مداوالجه  الاهخداع خغكاأهثر الخاالث ازاعة هي اكضام قاب على  ليىهه لم ًخمىً مً اللُام بالهجغة الؿٍغ

ل املخعضصة  وهى هــ الخمصخي الظي أقغها الُه ؾابلا في مضًىت الخماماث خُض اهخدغ قاب خغكا لعضم جمىىه مً جمٍى

ت  هجغجه الؿٍغ

ه مً َغؾ اخضي املعلماث ولم خؿب عأً في مإؾؿت حعلُمُت ًلضم مضًغ املضعؾت على الاهخداع، الاؾباب تهمت هُضًت

 ماصًت جيلُف مدام للضؿاع عىه . وألؾبابله  ًدؿً

 ، وخضر جدٌى بؿغعت الى خضًض الؿاعت قاعن في ازغاظه الخالمُظ وألاهاليضجت هبحرة في املضعؾت 

 أمشلت جضؿع الخلمُظ للدؿاٌؤ عً أؾباب اكضام املعلم على الاهخداع وهى كضوة ومشاٌ

ىهل الظي خاٌو عضًض املغاث الاهخداع ؿان مداوالجه هي اقاعاث لم ًخم الخلاَها بالكيل الؿىي لظلً هغع باليؿبت لل

ٌ  املخاولت مغاعا ، الجهاث الصخُت العىاًت بهظا الىهل  وئطا واهذ الاؾباب املعلىت هي ايُغاباث هـؿُت ملاطا لم جخى

 وازغاظه مً وىابِـ الاهخداع ومداوالث الاهخداع

 حىدوبت واليت

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

ػحر  جم اهلاطه

 مدضص

 طهغ 30 ػاع الضماء زالؿاث عاةلُت الاهخداع خغكا

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 طهغ 45 سجىان مجهىلت الاهخداع قىلا

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 اهثى 70 بىؾالم مجهىلت الاهخداع قىلا

واص  جم اهلاطه

 مجغصة

الىــ  باللاء الاهخداع

 مً ظؿغ

 طهغ 25 الضماء ػاع الـلغ

حؿضًض مؿخدلاجه  الاهخداع خغكا في املُىاء جم اهلاطه

 املالُت

 طهغ 30 َبركت

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 طهغ 40 الضهماوي مجهىلت الاهخداع قىلا

ػحر  الىؿاة  طهغ 30 ػاع الضماء مجهىلت الاهخداع قىلا
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 مدضص

ػحر  الىؿاة

 مدضص

عحن  مجهىلت الاهخداع قىلا

 ؾلُان

 طهغ 38

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 اهـؿه باللاءالاهخداع 

 ببئر

 اهثى  53 ظىضوبت ايُغاباث هـؿُت

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 اهـؿه باللاءالاهخداع 

 ببئر

 اهثى  60 الجغؾ مجهىلت

ػحر  الىؿاة

 مدضص

 طهغ 40 ظىضوبت مجهىلت الاهخداع

م جم اهلاطه

ظمُعا بعض 

الى هللهم 

 املؿدكـى

الاهخداع مداولت   السجً

 أؾلخت بًُاءاؾخعماٌ ب

املُالبت بالخم في 

عي  الخمخع بالعـى الدكَغ

 العام

 ع ى طو 30 ظىضوبت

زماهُت 

 مؿاظحن

عي العام زماهُت مداوالث اهخداع  باؾخعماٌ مىاص خاصة بالسجً املضوي بجىضوبت للمُالبت بدم الخمخع بالعـى الدكَغ

البداعة  وألخضجغصي الاوياع الاظخماعُت  بالاهخداع  واهذ لكاب بؿب زالؿاث عاةلُت ولكاب ازغ بؿببلُت مداوالث 

 ليىهه لم ًخدهل على مؿخدلاجه

با لم جىؿغ اي معلىمت جمىً مً البدض في اؾباب  أصث مداوالث الاهخداع الى الىؿاةالبلُت الباكُت  ولىجها ظمُعا جلٍغ

 الاهخداع

 ان معخمضًت ػاع الضماء قهضث اهثر خاالث الاهخداع ئالا واهذ بعضًض املعخمضًاث ث التي جم عنضهالخاال 

 ؾىت 70و  53زالر وؿاء اهخدغن جغاوخذ اعماعهً بحن 

ـاٌؾىت ولم وسجل اي اهخداع او مداولت اهخداع  25انؼغ قاب اهخدغ وان ؾىه   او ًاؿعحن أَل

 محن في الؿً وطلً ملاعهت مع بلُت الىالًاث اهخدغوا او خاولىا الاهخداع مخلض ٌعخبر مً

 واليت جووض

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

، الىؿاة

مخلاعض مً 

  ؾلً الامً

بحي  بِخه

 ابً ؾِىا

مداولت الاهخداع 

 عمىاهه  ئالخغكا 

هـؿه مً الُابم 

جضزل ض عىض الشال

 كىاث الامً ملىعه

 مً الاهخداع

 طهغ 60  عاةلُتمكاول 
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 طهغ 30 الؿُجىمي الدكبض بسُُبخهجأهُض  الاهخداع خغكا ػحر مدضص الىؿاة

. الىؿاة

مخلاعض 

بالخٍُى 

ت  الجٍى

 الخىوؿُت

ايُغاباث هـؿُت بعض  الاهخداع  ػحر مدضص

 اخالخه على الخلاعض

 طهغ 60 جىوـ

التهضًض باالهخداع  ػحر مدضص 

 الجمايي خغكا

 ًهائبىالبدض عً أ

 ًًاملـلىص

   ؿىق  جىوـ

40 

 ؾىت

عضًض امهاث 

 ً املهاظٍغ

حن  الؿٍغ

املـلىصًً في 

 اًُالُا

خمام  الىؿاة

 الاهف

، هدُجت  ؾاةم جاهسخي الاهخداع قىلا

اعجـاع ولـت نُاهت 

 الؿُاعة

خمام 

 الاهف

 طهغ 30

الىؿاة، وهي 

 خامل

امام مبجى 

املجلـ 

جي  الَى

 الخأؾِسخي

 اهثى  30 جىوـ الاظخماييجغصي الىيع  الاهخداع خغكا

ؾُضي  مكاول عاةلُت الاهخداع ػحر مدضص الىؿاة

 خؿحن

 طهغ 25

مً اعلى  

الؿاعت 

بكاعع 

الخبِب 

 بىعكُبت

اعاصة الاصماط ازغ كغاع  التهضًض باالهخداع 

 ٌ  العؼ

 عىها امً  30 جىوـ

 طهغ 29 جىوـ مجهىلت الاهخداع قىلا مىـلىعي الىؿاة

حي  الىؿاة

 الخًغاء

 باللاءالاهخداع 

الىــ مً الُابم 

 الغابع

 طهغ 29 جىوـ مجهىلت

ٌ  الىؿاة  باللاءالاهخداع  هؼ

الىــ مً الُابم 

العاقغ مً قغؿت 

 هٌؼ 

 طهغ 26 جىوـ مجهىلت

 طهغ 50 جىوـ زالؿاث عاةلُت الاهخداع قىلا ؿخذ هللا الىؿاة

 طهغ 44 املغسخى زالؿاث عاةلُت الاهخداع قىلا البِذ الىؿاة

ل مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة  اهثى 13 بغط الٍُى

وػاعة   مداولت اللاء   َالبان 25 جىوـ الترؾُم الغابع
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الخعلُم 

 العالي

اهـؿهم مً ؾُذ 

 وػاعة الخعلُم العالي

 املىخب 

 بالكغكُت

الاهخداع بغمي 

هـؿه مً هاؿظة 

 مىخبه

اث هـؿُت  يؼَى

ب هغؾلت عةِؿخه ببؿ

 في العمل

 طهغ 26 جىوـ

مجٌز  الىؿاة

والضحها 

ت  بالىباٍع

ً  الاهخداع قىلا زالؿاث بحن الابٍى

 املىـهلحن

 اهثى 12 جىوـ

باب  الىؿاة

 الخًغاء

ْغوؾ اظخماعُت  الاهخداع خغكا

 نعبت

 اهثى 50 جىوـ

 طهغ 24 جىوـ ايُغاباث هـؿُت الاهخداع قىلا عاصؽ الىؿاة

 طهغ 51 جىوـ تمجهىل الاهخداع خغكا العلبت الىؿاة

ٌ  الىؿاة  طهغ 40 جىوـ البُالت الاهخداع قىلا املجز

 طهغ 30 جىوـ مجهىلت الاهخداع قىلا عاصؽ الىؿاة

الىؿاة، 

 جلمُظة

الاهخداع بدىاٌو  ػحر مدضص

ت  همُت مً الاصٍو

 اهثى  16 جىوـ زالؿاث مع والضحها

 طهغ 27 جىوـ مجهىلت الاهخداع قىلا املالؾحن الىؿاة

 طهغ 37 جىوـ مجهىلت الاهخداع قىلا الؼهىع  حي الىؿاة

 اهثى 19 جىوـ مجهىلت الاهخداع قىلا عاصؽ الىؿاة

 طهغ 25 جىوـ البُالت الاهخداع قىلا الؿُجىمي الىؿاة
 

مستزلت في خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع بخىوـ العانمت ، جىىع الـًاءاث  تول الاعماع وول الكغاةذ الاظخماعُ

املـلىصًً في  ألمهاثوالازخالؾ في الاؾباب محزث الخاالث التي جم عنضها ، التهضًض باالهخداع الجمايي وحعضص الاؾالُب 

ت ، تهضًض عىها امً جم عؼلهم 2011اًُالُا مىظ ؾىت  تهضًض  ، ااطا لم جخم اعاصة اصماظهم هخداعباال  اهدُجت للهجغة الؿٍغ

اهخداع مخلاعضًً  َلبت باالهخداع الجمايي مً ؿىق مبجى وػاعة الخعلُم العالي ان لم ًخم جمىُجهم مً الدسجُل الغابع،

جي الخأؾِسخي ، اهخداع امغأة خامل ، اهخداع مً أعلى  واهذ لهم مؿإولُاث هامت في الؿابم ، اهخداع امام املجلـ الَى

 اخض الجٌز الـسمت بالعانمت
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جي الخأؾِسخي ـ اجداص الهىاعت والخجاعة ،  الجهاث امللهىصة هي الازغي واهذ مخعضصة ، عةاؾت الخيىمت ، املجلـ الَى

ت ، اللاء الىــ مً  وػاعة الضازلُت ، وػاعة الخعلُم العالي ... الاؾالُب جىىعذ هي الازغي ، الخغق ، الكىم ، جىاٌو الاصٍو

وعً الاؾباب أًًا ، ؿلض واث الٓغوؾ الاظخماعُت الهعبت ، والايُغاباث الىـؿُت ،والخالؿاث العاةلُت  باويؿىق امل

 والخم في الترؾُم والخم في العمل والخم في اعاصة الاصماط.

ت والؿبب ٌعىص ال 16للض سجلىا  زالزت خاالث اهخداع لخلمُظاث الاولى ؾجها  ى زالؿاث ؾىت  وطلً بدىاٌو همُت مً الاصٍو

ت وعمغها  ً ولىــ الاؾباب أًًا اهخدغث الشاهُت قىلا بمىُلت الىباٍع  ؾىت 13ؾىت والشالشت عمغها  12بحن الابٍى

ل ولم جدضص الاؾباب الاهخداع هظه مغة ازغي الى ملف الُـىلت واملغاظعت  ث، حعُضها خاال  اهخدغث قىلا ببرط الٍُى

 الىلضًت لهظا امللف هما طهغها ؾابلا

 ؾىت واهخداع امغأة خغكا  بؿبب املهاعب الخُاجُت 19سجلىا اهخداع ؿخاة قىلا بغاصؽ جبلؽ مً العمغ للض 

 مجهىلت ألؾبابٌكؼل زُت مضًغ قغهت  وأزغمهىُت  وأزغ ألؾبابازغي ًيخدغ قاب بؿبب البُالت  وألؾباب

ع واملالؾحن ... مشل حي ابً ؾِىا وحي الؼهى  كعبُتال باإلخُاءجم عنضها  يهشحرة هي خاالث الاهخداع ومداوالث الاهخداع الت

 وهي حعىـ جغصي الاوياع الاظخماعُت واملعِكُت والعالةلُت واوعياؾاتها على الاوياع الىـؿُت

 واليت بنزرث

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

املؿدكـى  الىؿاة

الجهىي الخبِب 

 ـتبىكُ

الاهخداع باللاء هـؿها 

الُابم الؿاصؽ مً 

 مً مؿدكـى

 اهثى 25 بجزعث بعض مياملت هاجـُت

 اهثى 12 بجزعث زالؾ مع اخض الانضكاء مداولت الاهخداع ػحر مدضص جم اهلاطها

الاهخداع بلُع  مجٌز بىعكُبت جم اهلاطه

 قغاًحن الُض

 لُـلت، وأبمعاق ومتزوط 

 جغصي ويعه الاظخمايي

مجٌز 

 بىعكُبت

 طهغ 30

 طهغ 40 بجزعث زالؾ مع صوعٍت امىُت الاهخداع خغكا مدضصػحر  الىؿاة

مجٌز  مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

 بىعكُبت

 طهغ 50

 طهغ 30 الخؿاًيُت مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص ةالىؿا

 طهغ 65 سجىان مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

 طهغ 50 العالُت مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

 اهثى 9 سجىان الـلغ والخهانت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة، جلمُظة 
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 طهغ 53 ماَغ مجهىلت الاهخداع قىلا بًُعخه الىؿاة

 طهغ 30 بجزعث الىيع الاظخمايي الهعب الاهخداع خغكا ػحر مدضص الىؿاة

 باللاءالاهخداع  ػحر مدضص الىؿاة

 بىـؿه ببئر

 طهغ 30 ظىمحن ايُغاباث هـؿُت

 طهغ 40 بجزعث مغى هـسخي الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

 طهغ 30 سجىان مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

 طهغ 30 ػؼالت زالؾ مع نضًله الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

 طهغ 40 بجزعث مجهىلت الاهخداع قىلا ػحر مدضص الىؿاة

عاؽ  الانابت بعجؼ بضوي وبُالت الاهخداع قىلا بِخه الىؿاة

 الجبل

 طهغ 49

 

ـلت جبلؽ مً العمغ حؿع ؾىىاث جضعؽ  12جلمُظة عمغها  ؾىت ٌكىب بُجها وبحن اخض انضكائها  زالؾ جداٌو الاهخداع َو

 ألؾباببالؿىت الغابعت ابخضاتي مً عاةلت ؿلحرة بمىُلت نلمان مً عماصة  الخكاقت مً معخمضًت سجىان جيخدغ قىلا 

 مجهىلت

 صاةما في هــ الاقياٌ امام هــ الخاالث

هظه الخلمُظة ؿلضث الخلم بل وخغمذ مىه ؿاهسٍغ زُالها في مؿالً الهغوب والؿبُل الاكغب وان لهظه الؼهغة الاهخداع 

 قىلا

ًت ملُمت باملؿدكـى وبضون اي ؾىض  خاالث مدضوصة ظضا لخاالث الاهخداع ملً هم صون الشالزحن ، خالت واخضة ، مٍغ

 هـسخي جخللى مياملت هاجـُت ؿخلغع الاهخداع

اهه لم جخىؿغ املعلىمت خٌى  ئالمها قىلا اهلاطه وخاالث اهخداع واهذ في معٓمداولت اهخداع ملعىق خاٌو الاهخداع وجم 

 اؾباب الاهخداع

 بعض الحاالث التي جم رصدها ملهاحريً بالخارج

 الجيض الصً املىطقت لاشباب الوشيلت املكان املالحظاث

ؿغا الىؿاة  طهغ 21  سجحن الاهخداع قىلا ؾَى

 طهغ 30  عاَـُت الاهخداع قىلا ببِخه بضوؿا/اًُالُا الىؿاة
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 خضًلت هىِؿت الىؿاة

 ُاالعوما/اًُ

دىاٌو ب الاهخداع

ت  همُت مً الاصٍو

 طهغ 45  مجهىلت

ومداوالث الاهخداع بل ؿلِ لـذ الاهدباه ليىن لم ًىً الهضؾ ويع الجالُت الخىوؿُت بالخاعط او عنض خاالث الاهخداع 

حن والظًً ٌعِكىن ْبضون وزاةم كاهىهُت وويع ا الخىوؿُحن بالخاعط وزانت امللُمحن ً الؿٍغ غوؿا خُاجُت نعبت ملهاظٍغ

  الجضي بهظه املؿألت مؿان الاهخداع ًتهضص البعٌ مجهم وعلُه على الؿلُاث املخخهت الاهخما
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 الخاتوة

غ ؾعُىا في هظ م واملجخمع خٌى الاهخداع ومداوالث الاهخداع لـذ اهدباه الغأي العام ومهىضسخي اللغاع ووؾاةل الاعال ا الخلٍغ

لتي ا ت وهىعُت ظضًضة زانت بعض الشىعةالؿُاسخي واملجخمع املضوي الى الاهخمام بالـعل الاهخداعي الظي ازظ ابعاصا همُ

 .ت عبر الاهخداع خغكاي امام الىالًٍؼ وان اخض اؾبابها اخخجاط البىعؼ 

با زماهُت مغاث خاالث  لم وسجل عضصا مغجـعا ملخاوالث الاهخداع والخاٌ اهىا وعلم ان مداوالث الاهخداع حؿاوي جلٍغ

اث الاهخداع، وعخلض ان طلً ٌعىص للغكم الاؾىص اي ازـاء مداوالث الاهخداع لخجىب الاقياالث الا  مىُت والًؼَى

وازظ الاظغاءاث العملُت ملغاؿلت ومؿاعضة ول الظًً  الحها ؿاةل التي ًخىظب الخـًُالاظخماعُت وعلُه ؿهظه مً امل

 .وبض عؾاةل ئًجابُت ؿحهم امامهم ألامل بابخاولىا الاهخداع وؿخذ 

ـاٌ ، ػهىع لم جِىع بعض في عمغ الشماهُت والدؿع ؾىىاث جيخدغ قىلا وظمُعها  ؿاظأجىا في الخاالث الىشحرة الهخداع الَا

ضوعها مً الاكهاء حعاوي بخُاء الكعبُت في املضن الىبري التي ي الا فوهظلً واملخغومت مً الخىمُت الجهاث املهمكت 

 .لعىفؿًاء إلهخاط ا وأنبدذوالتهمِل 

م هظه الٓاهغة والىكاًت مجها ًخىظب ويع  ـ املؿاواةالعضالت الاظخماعُت و  لخدلُماظغاءاث شجاعت وعٍاصًت لخٍُى  جىَغ

ـاٌ  لاهسغاٍ . هما ًخىظبءفي ول الجهاث صون اؾخصىا لألَـاٌّ باليؿبت الخٓى في  في ههج ًىؿغ الاههاؾ ليل الَا

الظخشاثهم مً قبياث الاهدغاؾ والعمل املىاػي واهسغاَهم الـعلي في التربُت والخعلُم مً اظل الخض مً الدؿغب املضعسخي 

ـجغ مىاهبهم وجـخذ لهم بأؾلىب خىاعي حكاعوي جوالاهلُاع الخللاتي عً الخعلُم عبر اهسغاَهم في بغامج زلاؿُت وجغؿحهُت 

 .جُىع ؿحهم خـ الاهخماء واملىاَىت والـعل املضويولابضاع والىجاح و ب الخألم با

ىُت  وأًًاالاهخداع ومداوالث الاهخداع ال جسو ؿلِ الطخاًا بل  طوحهم ومدُُهم لظلً مً الًغوعي عؾم زُت َو

 الخمىحن واملغاؿلت ملخاولي الاهخداع وطوحهمئلى طاث ابعاص اؾتراجُجُت تهضؾ 

املهُئحن اهثر مً ػحرهم على جبجي هظا  لألشخامالاهخداع ومداولي الاهخداع جمىً مً عؾم همظظت  صعاؾت خاالث

 الخضزل وعؾم اؾتراجُجُاث عمل هاظعت وؿعالت باإلميانالاؾلىب الاخخجاجي وعلُه 

لها وزانت  وجىؿحر الضعم بها لإلخاَتوؿُت بالخاعط زانت في هظه الاوكاث الهعبت ال ًجب ان وؿدشجي الجالُت الخى 

ىاباليؿبت  حن ختى ال ًىسَغ ً الؿٍغ  في مؿالً اخخجاظُت مخعضصة مً بُجها الاهخداع للمهاظٍغ

غ َىاٌ هظ لم وؿع علمي وجدلُلي ًمىً  بأؾلىبالى جلضًم ههاةذ وجىنُاث بل ؾعُىا الى جلضًم ما جىؿغ لضًىا ا الخلٍغ

 اللاعب مً الاهخضاء الى الخلٌى العملُت التي جمىً مً اظخشار اؾباب هظا الـعل الاخخجاجي

  


