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 تــــــامللذم
 

ٖبير في للجىاة لها دوس  دساظت الخطائظ الذًمىيشاَُتإن        

ت  ت باإلغاَت لزلٚ ًمً٘ مهَش الخطائظ الىىنُت والهمٍش

اث  الخهٍش نلى الخطائظ الاحخمانُت , والاْخطادًت , واملعخٍى

الخهلُمُت , والتراُٖب البِئت للجىاة ًخم مً خاللها الخهٍش نلى 

الخطائظ التي ًخميز بها الجىاة والتي جميزهم نً ييرهم مً 

اء ٖما ٌعمىهم نلماء ألاحش  ام . إر حهذ دساظت الاشخاص الاظٍى

التراُٖب الذًمىيشاَُت للجىاة مً املؤششاث الهامت التي ًبدث 

مت ألنها حه٘غ مذي الاسجباؽ  ننها الجًشافي في دساظاث الجٍش

مت واسجباؽ  الخاضل بين املخًيراث البُئُت الجًشاَُت والجٍش

قاهشة الاهدشاٍ بالهذًذ مً الخطائظ العٙاهُت والاْخطادًت 

ييرها مً الخطائظ ألاخشي التي ًخميز بها الخذر والاحخمانُت و 

املىدٍش الزي ًشج٘ب حشائم مخىىنت تهذد امً املجخمو والُشد 

ٔ دساظت التراُٖب والخطائظ  نلى خذ ظىاء ألهه نً ؾٍش

الذًمىيشاَُت لألخذار الجاهدين ًخم الخهٍش نلى الخطائظ 

ثل الجًشاَُت التي ًخميز بها الاخذار الجاهدين دون ييرهم م

ُب الهمشي لألخذار  الهالْت بين الىىم وحشائم الاخذار  والتٖر

 نً رلٚ الخطائظ 
ً
والبِئت ودوسها في حىىح الاخذار َػال

الاْخطادًت )معخىي الذخل , ْلت الاهُاّ , البؿالت , هىم املهىت 

 2017-2008للمذة مً  الذًمىغرافيت لألخذاث الجاهديـً في مدافظت املثنى لخصائصا

 ) دراصت في جغرافيت الجريمت(

  فالح خضً جىاد الجياش ي

 *العيذاويالحضً واظم  عباش عبذ
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 الخطائظ الذًمىيشاَُت

 الاخذار الجاهدين
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ت باإلغاَت لزلٚ ًمً٘ الخهٍش نلى      ت الخطائظ الىىنُت والهمٍش للتراُٖب الذًمىيشاَُت للجىاة دوس ٖبير في مهَش

اث الخهلُمُت , والتراُٖب البِئت للجىاة ًخم مً خاللها الخهٍش نلى  الخطائظ الاحخمانُت , والاْخطادًت , واملعخٍى

اء ٖما ٌعمىهم نلماء ألاحشام . إر حهذ الخطائظ التي ًخميز بها الجىاة والتي جميزهم  نً ييرهم مً الاشخاص الاظٍى

مت ألنها حه٘غ  دساظت التراُٖب الذًمىيشاَُت للجىاة مً املؤششاث الهامت التي ًبدث ننها الجًشافي في دساظاث الجٍش

مت واسجباؽ قاهشة الاهدشاٍ با لهذًذ مً الخطائظ مذي الاسجباؽ الخاضل بين املخًيراث البُئُت الجًشاَُت والجٍش

ت  العٙاهُت والاْخطادًت والاحخمانُت وييرها وجباًيذ الخطائظ الىىنُت لألخذار الجاهدين بدعب الىخذاث إلاداٍس

%(  مً احمالي 2,4%( في خين أن وعبت معاهمت الاخذار الاهار )97,6وشٙلذ وعبت معاهمت الاخذار الزٗىس ) 

 مو العلٕى الاحشامي لذي الاخذار أر  حشائم الاخذار وأزبدذ الذساظت أن املعخىي 
ً
الخهلُمي لألخذار ًدىاظب ن٘عُا

 ٗلما أهخُؼ املعخىي الخهلُمي للخذر أسجُو العلٕى الاحشامي لذي الخذر . 
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ونالْتها باهدشاٍ الخذر وهىم املعً٘ الزي ٌهِش َُه الخذر  

لخذر وييرها مً الخطائظ املعخىي الاْخطادي لهائلت ا

الاْخطادًت ألاخشي ٖما ًمً٘ الخهٍش نلى الخطائظ 

ُب الاحخماعي  الاحخمانُت لألخذار الجاهدين واملخمثلت )التٖر

للخذر الجاهذ واملعؤوٛ نً سناًت الخذر الجاهذ والخطائظ 

الخهلُمُت لألخذار الجاهدين ونذد ألاخىة الاخىاث للخذر 

جِب الخذر بين أخىجه في الهائلت َػال نً رلٚ ًخم دساظت جش 

مت . لزلٚ ظٍى ًخم جىاٛو خونالْ    ت باالهدشاٍ والجٍش

بعؤاٛ وجخمثل مشٙلت البدث  الخطائظ الذًمىيشاَُت للجىاة

ماهي الخطائظ الذًمىيشاَُت التي ًخميز بها الاخذار مُاده 

ُترع الباخثان أن الجاهدين نً أْشانهم ؟  هىإ الهذًذ مً ٍو

ذًمىيشاَُت التي ًخميز بها الاخذار الجاهدين نً الخطائظ ال

خمثل هذٍ البدث في الخهٍش نلى الخطائظ  ييرهم . ٍو

الذًمىيشاَُت لألخذار الجاهدين واملخمثلت بالخطائظ الىىنُت 

ت والاْخطادًت والاحخمانُت لألخذار َػال نً الخهٍش  والهمٍش

ت نلى الخباًً املٙاوي لخلٚ الخطائظ بدعب الىخذاث إلاد اٍس

ملداَكت املثنى أما َُما ًخهلٔ بمىهجُت البدث َٓذ انخمذ 

البدث نلى املىهج الىضُي في وضِ جلٚ الخطائظ َػال نً 

املىهج الخدلُلي لخدلُل الخطائظ الذًمىيشاَُت لألخذار 

  ذالجاهدين أما َُما ًخهلٔ بمىؿٓت الذساظت َٓذ جمثل
ً
مٙاهُا

 في ا
ً
لجضء الجىىبي الًشبي مً بمداَكت املثنى التي جٓو حًشاَُا

الهشاّ وحشتٕر مو اململ٘ت الهشبُت العهىدًت بدذود حًشاَُت 

ت جمثل الخذود الجىىبُت للمداَكت, ولها خذود  دولُت وإداٍس

ت مو أسبو مداَكاث هي مداَكت الٓادظُت مً الشماٛ  إداٍس

والشماٛ الًشبي, مداَكت الىجِ مً الًشب, مداَكت ري ْاس 

 ّ  مداَكت البطــــــشة مً والشماٛ  مً الشش
ً
الششقي وأخيرا

ؿت ) , الخـــــــٍش ــــو مٙاهُا بين1الشّش ° 29 05َ  دائشحي نشع ) (  وجٓــ

 وبين ْىس ي ؾٛى ) °( 31  42  -
ً
°( 46  32َ   -° 43  50َ  شماال

ا ًَ شْش
, وحشًل املداَكت الجضء الجىىبي مً مىؿٓت الُشاث 

ل مً مد اَكت )بابل, ألاوظـ التي حشمل مداَكت املثنى ٗو

الىجِ, ٖشبالء, الٓادظُت(, , وجبلٌ معاخت مداَكت املثنى 

َهي بزلٚ جدخل املشجبت الثاهُت مً خُث  (1)(2ٖم 51740)

في الهشاّ, لدشٙل  املعاخت مٓاسهت بمعاخت املداَكاث ألاخشي 

( 2ٖم 435052%( مً معاخت الهشاّ البالًت)11,9وعبت)

ؿل  ( 2)(2ٖم924لًت)بػمنها معاخت املُاه إلاْلُمُت البا ٍو

ه الجىىبي الًشبي نلى مداَكت املثنى  العهل الشظىبي بؿَش

واملخمثل بعهل دلخا نهش الُشاث الزي جبلٌ معاخخه داخل خذود 

%( مً معاخت 9,3( أي ما ٌهادٛ)2ٖم 4805مىؿٓت الذساظت )

 46935املداَكت, بِىما جمخذ الهػبت الًشبُت نلى معاخت )

% ( مً 90,7َكت لدشٙل وعبت     ) ( داخل خذود املدا2ٖم

ت َهي جخٙىن مً خمعت أْػُت  ( 3) معاختها أما أْعامها إلاداٍس

ؿت )( و 1ًىكش الجذٛو )وظبهت هىاحي   .  (2الخٍش

 

 ( 2الجذول )

 م.2017( ووضبها املئىيت في مدافظت املثنى لعام 2مضاخت ألاكضيت والىىاحي ) هم

ت الٓػاء ت مً معاخت املداَكت (2املعاخت   )ٖم الىخذة الاداٍس  اليعبت املئٍى

 العماوة

 

ض ْػاء العماوة  1.3 680 مٖش

ش  0.5 261 العٍى

 الشمُثت

 

ض ْػاء الشمُثت  0.2 106 مٖش

 0.3 145 املجذ

 0.6 654 الىجمي

 1.3 321 الهالٛ

ٗاء  الىس
ٗاء ض ْػاء الىس  0,3 166 مٖش

 1,6 812 هاخُت ال٘شامت
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 العلمان
ض ْػاء العلمان  43.3 22396 مٖش

 47.4 24532 بطُه

 الخػش
ض ْػاء الخػش  2.4 1260 مٖش

 0.8 407 الذساجي

 %100 51740 املجمىم ال٘لي

 املطذس الباخث باالنخماد نلى :

ت إلاخطاء في مداَكت املثنى, ْعم الخخؿُـ واملخابهت, بُاهاث يير ميشىسة,  حمهىسٍت الهشاّ ,  م2017وصاسة الخخؿُـ والخهاون إلاهمائي , مذًٍش

 . 

 (1خريطت )

 مىكع مىطلت الذراصت مً العراق

ت , بمُٓ ؿت الهشاّ إلاداٍس : 1اط املطذس : الباخث باالنخماد نلى : حمهىسٍت الهشاّ , وصاسة املىاسد املائُت , الهُئت الهامت للمعاخت , خٍش

 .  2011, بًذاد , 1000,000
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 (2الخريطت )

 2017الىخذاث إلاداريت ملدافظت املثنى لعام 

 

     
 املطذس : الباخث باالنخماد نلى : 

ت , بمُٓاط  ؿت الهشاّ إلاداٍس  2017, بًذاد , 1000,000: 1حمهىسٍت الهشاّ , وصاسة املىاسد املائُت , الهُئت الهامت للمعاخت , خٍش

 . 
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 أوال : الترهيب الىىعي لألخذاث الجاهديـً: 

زلٚ        ٖشُذ الذساظاث التي جىاولذ الؿُىلت الىظؿى ٖو

 مً الاخذار 
ً
 واهدشاَا

ً
املشاهٓت أن الاخذار الزٗىس أٖثر نذواها

الاهار وحهلل جلٚ الذساظاث أن نذواهُت الزٗىس جشحو الى ٗل 

مً الهىامل البُئُت والىسازُت أو البُىلىحُت وجىخذ الؿُل 

لٓىي الهذواوي في الاظشة الزٖش مو والذه جىخذ مو الهىطش ا

. ومً خالٛ مهؿُاث (4)اظخهذادا للُٓام بذوسة في املعخٓبل 

ُب الىىعي لألخذار الجاهدين في مداَكت 2الجذٛو ) ( أن التٖر

( خذر مً الزٗىس 1881املثنى بلٌ نذد الاخذار الجاهدين )

%( مً احمالي الاخذار مشج٘بي 97,6وشٙل وعبت ْذسها )

الجشائم في خين أن وعبت معاهمت الاخذار مً اليعاء في 

مت بلًذ ) ار ؾىاٛ مذة الذساظت ( خذر مً الاه47الجٍش

%( مً احمالي الجشائم املشج٘بت مً 2,4وشٙلذ وعبت ْذسها )

ْبل َئت الاخذار في املداَكت أما َُما ًخظ جباًً وعبت 

ض  ت َٓذ بلًذ وعبت الىىم في مٖش الىىم بدعب الىخذاث إلاداٍس

 في خين 97,3ْػاء العماوة )
ً
%( مً الاخذار الجاهدين رٗىسا

%( مً احمالي الاخذار الجاهدين َُما 2,7شٙلذ وعبت الاهار )

ض ْػاء  مت في مٖش بلًذ وعبت معاهمت الاخذار الزٗىس في الجٍش

الاهار الاخذار  %( في خين بلًذ وعبت معاهمت98,6الشمُثت )

ض ْػاء الخػش بلًذ وعبت معاهمت الاخذار 1,4) %( وفي مٖش

مت ) %( َُما بلًذ وعبت معاهمت الاخذار 97,8الزٗىس في الجٍش

ض 2,2مً الاهار ) %( مً احمالي الاخذار الجاهدين أما في مٖش

ٗاء َٓذ بلًذ وعبت معاهمت الزٗىس ماوعبخت  ْػاء الىس

%( مً احمالي الاخذار الجاهدين َُما بلًذ وعبت 97,2)

%( زم جباًيذ وعبت الىىم نلى بُٓت 2,8معاهمت الاهار )

ت املٙىهت للمداَكت َُما بلًذ وعبت ا لىىم في الىخذاث إلاداٍس

ض ْػاء العلمان  ت ٗل مً )هاخُت ال٘شامت ومٖش الىخذاث إلاداٍس

%( للزٗىس في خين لم حسجل اليعاء في جلٚ 100وهاخُت بطُت )

ؿت ) (  3الىخذاث أي وعبت أر بلذ وعبتها )ضُش%( الخٍش

خضح مما جٓذم أن حشائم الاخذار هي حشائم رٗىس بالذسحت  ٍو

مً٘ أن ًشد رلٚ إلى ال خطائظ التي ًخمخو بها ألاظاط . ٍو

الزٗىس مثل الٓىة البذهُت والبيُت الجعماهُت وييرها ٗل رلٚ 

ٌعاهم في اسجٙاب الزٗىس هزا الىمـ مً الجشائم مٓاسهت باإلهار  

في مداَكت املثنى. إر أٖذث ال٘ثير مً الذساظاث أن حشائم 

اليعاء جخخلِ نً حشائم الزٗىس لِغ مً خُث الىىم َدعب 

الىمـ أًػا ؛ َاليعاء يالبا ما جشج٘ب حشائم وإهما مً خُث 

ت والٓخل بالعم وإلاحهاع  إخُاء ألاشُاء املخدطلت مً ظْش

خل املىالُذ وحشائم البًاء وييرها )  ( .5ْو

 (2الجذول )

 (2017-2008ثنى للمذة )جىزيع جرائم الاخذاث خضب الترهيب الىىعي في الىخذاث إلاداريت ملدافظت امل

ت  اليعبت %  أهار اليعبت %  رٗىس  نذد الجشائم الىخذاث الاداٍس

ض ْػاء العماوة  2,7 24 97,3 877 901 مٖش

ش  4,8 3 95,2 60 63 هاخُت العٍى

ض ْػاء الشمُثت  1,4 6 98,6 432 438 مٖش

 4,3 1 95,7 22 23 هاخُت املجذ

 0 0 100 17 17 هاخُت الهالٛ

 15,8 3 84,2 16 19 الىجميهاخُت 

ض ْػاء الخػش  2,2 5 97,8 222 227 مٖش



 

 2018 /الحادي عشر/ المجلد الرابعمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.18018/URUK/018-11/166-192 

171 

 2017-2008للمذة مً  الذًمىغرافيت لألخذاث الجاهديـً في مدافظت املثنى لخصائصا
 

 املطذس : الباخثان باالنخماد نلى :

ت ششؾت مداَكت املثنى , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث  ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت , مذًٍش حمهىسٍت الهشاّ , وصاسة الذاخلُت , و

 .  2018يير ميشىسة لهام 

 

 (3الخريطت ) 

 (2017-2008جىزيع جرائم الاخذاث خضب الترهيب الىىعي في الىخذاث إلاداريت ملدافظت املثنى للمذة )

 
(  ( .2املطذس : الباخثان باالنخماد نلى بُاهاث الجذٛو

  

 2,1 1 97,9 47 48 هاخُت الذساجي

ٗاء ض ْػاء الىس  2,8 4 97,2 141 145 مٖش

 0 0 100 27 27 هاخُت ال٘شامت

ض ْػاء العلمان  0 0 100 16 16 مٖش

 0 0 100 4 4 هاخُت بطُت

 2,4 47 97,6 1881 1928 املجمىم
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 ثاهيا : الترهيب البيئي لألخذاث الجاهديـً: 

 في الكاهشة  ًؤدي الىظـ     
ً
 مهما

ً
البُئي للعٙان دوسا

 نً حشائم 
ً
إلاحشامُت إر لىخل أن حشائم املذن جخخلِ ٖثيرا

, َٓذ أزبدذ الذساظاث أن حشائم املذن 
ً
ُُُا  ٖو

ً
اٍ ٖما ألاٍس

 , وهزا الاخخالٍ هاحم نً 
ً
جُّى جلٚ املشج٘بت في الٍشِ نذدا

ير قشوٍ املهِشت وبخاضت في غىاحي املذن إر ً٘ثر العً٘ ي

 نً الهاداث والخٓالُذ العائذة في البِئت 
ً
الالئٔ والُٓش َػال

ُُت ت مخُاوجت  (6)الٍش ت بمشاخل خػاٍس .إر جمش املجخمهاث البشٍش

مما ًىدي إلى اخخالٍ واضح في هىنُت الاَهاٛ التي حشٙل 

ذ لىا خُٓٓت أن لٙل مجخمو إوعاوي  مُتها , وهزا ًٖؤ حشائم ٖو

ولٙل نطش ولٙل خػاسة مهخٓذاتها وأَٙاسها وجٓالُذها وناداتها 

ذ وحشائمها الخاضت بها , َُي املذن ًشجُو معخ ىي املهِشت وجٍض

اث الخُاة وجخػانِ اخخُاحاث ألُشد وجخهٓذ ألامىس  مًٍش

وجخهذد الهالْاث والشيباث الاحخمانُت وجخهاسع املطالح 

ىاحه الطًاس والشباب  وال٘باس الخُاة الاحخمانُت مما جيهئ  ٍو

ذ الخل الذساظىن والباخثىن في نلم  لهم الُشص لالهدشاٍ , ْو

مت جخخ  في املذن نً الٍشِ إلاحشام أن الجٍش
ً
 وهىنا

ً
.  (7)لِ ٖما

لٓذ أٖذث الهذًذ مً الاخطاءاث الجىائُت ودساظاث الباخثين 

ت أي املذن ,  , أن وعبت الجشائم املشج٘بت في املىاؾٔ الخػٍش

ُُت  ذ نلى وعبت الجشائم املشج٘بت في املىاؾٔ الٍش أر .  (8)جٍض

ؿت )3ًخضح مً بُاهاث الجذٛو ) حشائم  ( أن وعبت4( والخٍش

الخػش املشج٘بت في مداَكت املثنى الى وعبت حشائم الٍشِ بلًذ 

%( في خين بلًذ وعبت معاهمت َئت الاخذار مً الٍشِ 95,3)

الاخذار املسجلت في مداَكت املثنى  %( مً احمالي حشائم40,7)

ؾىاٛ مذة الذساظت , أما َُما ًخظ الخباًً املٙاوي ليعبت 

بجشائم الاخذار الٍشِ َٓذ حشائم الاخذار الخػش مٓاسهت 

ت َٓذ بلًذ وعبت حشائم  جباًيذ هي ألاخشي بين الىخذاث إلاداٍس

ض ْػاء العماوة ) ت في مٖش %( للخػش مٓابل 60,9البِئت الخػٍش

ت 39,1) ُُت في خين أن وعبت أحشام البِئت الخػٍش %( للبِئت الٍش

ض ْػاء الشمُثت ) ُُت38,1%( ًٓابله )61,9في مٖش  %( للبِئت الٍش

ض ْػاء الخػش َٓذ بلًذ جلٚ اليعب  أما َُما ًخظ مٖش

ض هاخُت 38,2%( للخػش ًٓابله )61,2) %( للٍشِ وفي مٖش

ت ) ٗاء َٓذ بلًذ وعبت معاهمت البِئت الخػٍش %( 67,6الىس

ُُت ومً املالخل أن جلٚ الىخذاث 32,4ًٓابله ) %( للبِئت الٍش

ت الشئِعت في مداَكت املثنى َٓ ذ شهذث جمثل املشاٖض الخػٍش

جلٚ الىخذاث اسجُام وعبت معاهمت حشائم الاخذار في البِئت 

ُُت وهي جلٚ  ت اٖثر مً وعبت معاهمت البِئت الٍش الخػٍش

الىخذاث التي جشجُو َيها وعبت الخدػش مٓاسهت ببُٓت الىخذاث 

مً٘ أن ًشد رلٚ لألظباب الخالُت :   ألاخشي املٙىهت للمداَكت ٍو

لىخذاث التي حشٙل املشاٖض أسجُام وعب الخدػش في جلٚ ا -1

ت . ت الشئِعت مٓاسهت ببُٓت الىخذاث إلاداٍس  الخػٍش

جمثل جلٚ الىخذاث مشاٖض لليشاؾاث الاْخطادًت  -2

ت الخابهت لها وبالخالي مً املمً٘ أن  الاحخمانُت للىخذاث إلاداٍس

 جشجُو َيها وعبت حشائم الخػش .

اث اخخالٍ الهاداث والخٓالُذ الاحخمانُت في جلٚ الىخذ -3

ت ألاخشي . إر جمش  ت مٓاسهت ببُٓت الىخذاث إلاداٍس إلاداٍس

ت مخُاوجت مما ًىدي إلى  ت بمشاخل خػاٍس املجخمهاث البشٍش

مُتها ,  اخخالٍ واضح في هىنُت الاَهاٛ التي حشٙل حشائم ٖو

ذ لىا خُٓٓت أن لٙل مجخمو إوعاوي ولٙل نطش ولٙل  وهزا ًٖؤ

ناداتها وحشائمها خػاسة مهخٓذاتها وأَٙاسها وجٓالُذها و 

اث  ذ مًٍش الخاضت بها , َُي املذن ًشجُو معخىي املهِشت وجٍض

الخُاة وجخػانِ اخخُاحاث ألُشد وجخهٓذ ألامىس وجخهذد 

ىاحه  الهالْاث والشيباث الاحخمانُت وجخهاسع املطالح ٍو

الطًاس والشباب  وال٘باس الخُاة الاحخمانُت مما جيهئ لهم 

ذ الخل الذساظىن والباخثىن في نلم  الُشص لالهدشاٍ , ْو

 في املذن نً الٍشِ 
ً
 وهىنا

ً
مت جخخلِ ٖما  .  (9)إلاحشام أن الجٍش

ُُت في هىاٍح نذة منها  ت نً البِئت الٍش اخخالٍ البِئت الخػٍش

لت  احعام الهمشان واٖخكاف العٙان وصٍادة الخدٕش ْو

الاظخٓشاس ويلبت الخُ٘ٚ الاحخماعي واخخالٍ الهاداث والخٓالُذ 

ت  املذن في مٓاسهت بالٍشِ ًػاٍ لزلٚ اهدشاس املدالث الخجاٍس

ُه في  ثرة املٓاهي ومشاٖض التَر ض مهكم الخذماث في املذن ٖو وجٖش

املذن بِىما ًٓل رلٚ في الٍشِ ألامش الزي أدي إلى اخخالٍ 
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 في املذًىت ننها في الٍشِ في مداَكت 
ً
 وهىنا

ً
حشائم الاخذار ٖما

مت .املثنى وهزا ًخُٔ مو ال٘ثي  ر مً الذساظاث التي جىاولذ الجٍش

ش  ت ألاخشي وهي )هاخُت العٍى أما َُما ًخظ الىخذاث إلاداٍس

ض ْػاء  هاخُت الىجمي وهاخُت الذساجي وهاخُت ال٘شامت ومٖش

العلمان وهاخُت بطُت ( َٓذ شهذث أسجُانا وعبت معاهمت 

ت . ُُت أٖثر مً معاهمت البِئت الخػٍش  الاخذار مً البِئت الٍش

ذ ٌهضي رلٚ الى أن اٖثر مً هطِ ظٙان جلٚ الىخذاث  ْو

ت املشاس  ُي نلى ن٘غ ظٙان الىخذاث إلاداٍس ت رو ؾابو ٍس إلاداٍس

. 
ً
 اليها أهُا

 (3جذول )

 (2017-2008التىزيع )العذدي واليضبي (البيئي  لجرائم الاخذاث خضب الىخذاث إلاداريت للمذة )

عذد  الىخذاث الاداريت ث

 الجرائم

 البيئت

 اليضبت % للريف ريف اليضبت % للحضر خضر

 3901 352 6009 549 901 مرهس كضاء الضماوة -1

 7300 46 2700 17 63 هاخيت  الضىير -2

 3801 167 6109 271 438 مرهس كضاء الرميثت -3

 4305 10 5605 13 23 هاخيت املجذ -4

 4701 8 5209 9 17 الهاللهاخيت  -5

 5709 11 4201 8 19 هاخيت الىجمي -6

 3808 88 6102 139 227 مرهس كضاء الخضر -7

 5602 27 4308 21 48 هاخيت الذراجي -8

 3204 47 6706 98 145 مرهس كضاء الىرواء -9

 5506 15 4404 12 27 هاخيت الىرامت -10

 6205 10 3705 6 16 مرهس كضاء الضلمان -11

 100 4 0 0 4 هاخيت بصيت -12

 4007 785 5903 1143 1928 املجمىع

 املطذس : الباخثان باالنخماد نلى :

ت ششؾت مداَكت املثنى , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث يير م ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت , مذًٍش  .  2018يشىسة لهام حمهىسٍت الهشاّ , وصاسة الذاخلُت , و
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ؿت )  (4الخٍش

 (2017-2008التىزيع اليضبي البيئي  لجرائم الاخذاث خضب الىخذاث إلاداريت ملدافظت املثنى للمذة )

 
   (  ( .3املطذس : الباخثان باالنخماد نلى بُاهاث الجذٛو

 

 ثالثا: الترهيب العمري لألخذاث الجاهديـً:

ُب الهمشي هى جٓعُم الاخذار الجاهدين الى        ًٓطذ بالتٖر

 
ً
ت أٖثر اسجٙابا ت أي الُئاث الهمٍش ت مدذدة ملهَش َئاث نمٍش

للعٕى الاحشامي مً ييرها . إر أن مهكم العلٕى الاْخطادي 

ت  والاحخماعي للعٙان جدذده وعبت العٙان في ٗل َئت نمٍش

ت  وهىإ الهذًذ مً ألاظباب التي ج٘مً وساء أهمُت مهَش

ُب الهمشي للعٙان منها ان الهمش هى اخذ اٖثر الخطائظ  التٖر

ت هي مدذداث  الصخطُت لألَشاد ٖزلٚ أن الُئاث الهمٍش



 

 2018 /الحادي عشر/ المجلد الرابعمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.18018/URUK/018-11/166-192 

175 

 2017-2008للمذة مً  الذًمىغرافيت لألخذاث الجاهديـً في مدافظت املثنى لخصائصا
 

جم جٓعُم إر  (10)لألهمُت الاحخمانُت والاْخطادًت ألي مجخمو

ت أنخمادا نلى سجالث  ت الى خمعت َئاث نمٍش الُئاث الهمٍش

ماًلي :   الششؾت ٖو

 ظىت . 10-9مً  الفئت ألاولى :

 ظىت . 12-11مً  الفئت الثاهيت :

 ظىت .  14-13مً  الفئت الثالثت :

 ظىت. 16-15مً   الفئت الرابعت:

 ظىت . 18اْل مً  – 17: مً   الفئت الخامضت

ؿت )  4لجذٛو )إر ًدبين مً ا ( أن اٖثر الُئاث 5( والخٍش

 لجشائم الاخذار في مداَكت املثنى هي الُئت 
ً
ت اسجٙابا الهمٍش

ت مً  ظىت َٓذ بلًذ نذد حشائم  18اْل مً  -17الهمٍش

مت وشٙلذ ما وعبت )751الاخذار الجاهدين ) %( أما 38,9( حٍش

ت ٗاهذ مً هطِب الُئت الهمٍش  َُما ًخظ املشجبت الثاهُت َٓذ 

مت وشٙلذ 642ظىت إر شٙلذ جلٚ الُئت ) 16- 15مً  ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار املسجلت في 33,3ماوعبخت )

مداَكت املثنى ؾىاٛ مذة الذساظت أما في املشجبت الثالثت َٓذ 

ت مً  ظىت َٓذ بلٌ نذد حشائم  14 – 13حاءث الُئت الهمٍش

مت وشٙلذ وعبت ْذسها )323هزه الُئت ) %( أما 16,8( حٍش

ت مً ) ( ظىت َٓذ بلًذ 12-11املشجبت الشابهت َهي الُئت الهمٍش

ت ) مت لدشٙل وعبت 148نذد حشائم هزه الُئت الهمٍش ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار املسجلت في املداَكت 7,7ْذسها )

ت مً ) -9أما املشجبت الخامعت وألاخيرة َٓذ خلذ الُئت الهمٍش

مت وشٙلذ 64جلٚ الُئت ) ظىت ( َٓذ بلٌ نذد حشائم 10 ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار . أما َُما 3,3وعبت ْذسها )

ت املٙىهت  ت خعب الىخذاث إلاداٍس ًخظ جباًً الُئاث الهمٍش

ت في  للمداَكت َٓذ جباًيذ هي ألاخشي بين الىخذاث إلاداٍس

ؿت ) 4املداَكت ٖما ًىضخها الجذٛو ) ( . وخالٛ 5( والخٍش

 ماجٓذم أناله َ
ً
ت جدىاظب جىاظبا ت الهمٍش أن الُئاث الهمٍش

مت والعلٕى الاحشامي أر ٗلما أسجُو نمش الخذر   مو الجٍش
ً
ؾشدًا

هىد ظبب  مت والعلٕى الاهدشافي َو ٗان أٖثر نشغت للجٍش ٗلما 

ً الجعذي للخذر له دوس في  رلٚ أن للبيُت الجعماهُت والخٍٙى

مت أر ًخضح أن ألاشخاص الٓشبين لعً البلىى هم  اسجٙاب الجٍش

 ألاٖثر اسجٙابا للجشائم في املداَكت . 

 (4الجذول )

 (2017-2008جىزيع الاخذاث الجاهدين خضب الفئاث العمريت ملدافظت املثنى للمذة )

 املجمىع الترهيب العمري  الىخذاث إلاداريت

 18أكل مً  -17 16-15 14-13 12-11 صىه9-10

 901 354 287 137 82 41 مرهس كضاء الضماوة

 63 21 25 8 5 4 هاخيت الضىير

 438 177 159 71 22 9 مرهس كضاء الرميثت

 23 5 4 6 5 3 هاخيت املجذ

 17 1 6 5 4 1 هاخيت الهالل

 19 9 4 4 2 0 هاخيت الىجمي

 227 77 70 59 15 6 مرهس كضاء الخضر
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 48 20 19 7 2 0 هاخيت الذراجي

 145 65 50 21 9 0 مرهس كضاء الىرواء

 27 11 9 5 2 0 هاخيت الىرامت

 16 8 8 0 0 0 مرهس كضاء الضلمان

 4 3 1 0 0 0 هاخيت بصيت

 1928 751 642 323 148 64 مجمىع املدافظت

 املطذس : الباخثان باالنخماد نلى :

ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت ت ششؾت مداَكت املثنى , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث  حمهىسٍت الهشاّ , وصاسة الذاخلُت , و , مذًٍش

 2018يير ميشىسة لهام 

 (5الخريطت )

 (2017-2008جىزيع الاخذاث الجاهدين خضب الفئاث العمريت ملدافظت املثنى للمذة )

 

 (4الباخثان باالنخماد نلى بُاهاث الجذٛو )املطذس : 
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 رابعا : الترهيب التعليمي لألخذاث الجاهديـً: 

مت      اًت الُشد مً خؿش الجٍش  مهما في ْو
ً
أن للخهلُم دوسا

املخخططت  والاهدشاٍ ,أر أٖذث الهذًذ مً الذساظاث

مت والاهدشاٍ أن ألاشخاص املخهلمين هم اْل نشغت  بالجٍش

مت والاهدشاٍ مً ييرهم ٖما أن الذساظاث ازبدذ  لخؿش الجٍش

 مو خؿش الخهشع 
ً
بأن املعخىي الخهلُمي للُشد ًدىاظب ن٘عُا

مت والاهدشاٍ أر ٗلما أسجُو املعخىي الخهلُمي للُشد ٗلما  للجٍش

ت وأزبدذ وحىد نالْت ن٘عُت أهخُؼ العلٕى الاهدشافي لذً

بين الكاهشة إلاحشامُت ومعخىي الخهلم َٙلما أهدشش الخهلم 

ذ ْاٛ ألُُٓه َيري إن َخذ  اهخُػذ الكاهشة إلاحشامُت , ْو

شس هزا الٓٛى ألادًب َُ٘خىس  مذسظت ٌهادٛ يلٔ السجً ٖو

هُجى . وهىإ دساظاث أخشي أزبدذ اله٘غ مً رلٚ أي إهه ال 

. أر (11)ملعخىي الخهلُمي والكاهشة إلاحشامُت جىحذ نالْت بين ا

ت في جشيُب الخالمُز الى  أن َشل املذسظت أو املؤظعت التربٍى

الذسط وحصجُههم وجشيُبهم بالخُاة الهلمُت ظُٓىد الى 

اخباؾاث لذي بهػهم وغهِ في نالْاتهم مو املذسظت او 

ت وظُيخهي رلٚ الى اظتهاهتهم بها وبىكمها  املؤظعت التربٍى

حعشبهم منها وسبما جٕش بهػهم لها وهىا جؤدي املذسظت الى و 

دت احخمانُت ٌهٛى نليها بىاء معخٓبل  خعاسة املجخمو لشٍش

املجخمو وبالخالي اهدشاَهم ومماسظتهم لألوشؿت الاحشامُت 

( أن املعخىي 5. أر ًدبين مً مهؿُاث الجذٛو ) (12)املخخلُت 

مت و  مو حجم الجٍش
ً
الاهدشاٍ لذي الخهلُمي ًىاظب ن٘عُا

ٗلما أسجُو املعخىي الخهلُمي  الاخذار في مداَكت املثنى إر أن

ٗلما أهخُػذ حشائم الاخذار في مىؿٓت الذساظت أر شٙل 

املعخىي الخهلُمي )امي( املشجبت ألاولى في  أسجٙاب حشائم الاخذار 

في املداَكت أر بلٌ نذد الجشائم املشج٘بت مً ْبل الاخذار 

مت وشٙلذ جلٚ 799ىي حهلُمي امي )الزًً ًدملىن معخ ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار وحاء في 41,4الجشائم ما وعبخت )

٘خب( إر بلًذ حشائم  املشجبت الثاهُت املعخىي الخهلُمي )ًٓشأ ٍو

مت شٙلذ وعبت ْذسها )664هزه الُئت ) %( مً 34,4( حٍش

مي احمالي الجشائم جليها في املشجبت الثالثت املعخىي الخهلُ

مت 384)أبخذائُت( َٓذ بلًذ نذد حشائم هزا املعخىي ) ( حٍش

%( مً احمالي الجشائم ًدبهها في 19,9وشٙلذ وعبت ْذسها )

املشجبت الشابهت املعخىي الخهلُمي ) مخىظؿت ( َٓذ بلًذ نذد 

مت شٙلذ وعبت )58الجشائم ) %( مً احمالي حشائم 3,0( حٍش

رة َٓذ حاء الاخذار الاخذار أما في املشجبت الخامعت وألاخي

الزًً ًدملىن معخىي حهلُمي )انذادي ( أر بلًذ نذد 

مت شٙلذ اْل وعبت وهي )23حشائمهم ) %( مً احمالي 1,2( حٍش

حشائم الاخذار املسجلت ؾىاٛ مذة الذساظت , أما َُما ًخظ 

ت  الخباًً املٙاوي للمعخىي الخهلُمي بدعب الىخذاث إلاداٍس

اث الخهلُم َٓذ جباًيذ الىخذاث إلاداٍس ت هي ألاخشي بمعخٍى

ؿت ) 5ٖما ًىضخها حذٛو )  ( . 6( والخٍش

 (5الجذول )

 (2017-2008جىزيع الاخذاث الجاهدين خضب املضتىي التعليمي في الىخذاث الاداريت في مدافظت املثنى للمذة)

 املجمىع املضتىي التعليمي الىخذاث إلاداريت 

 إعذادًت ثاهىي  ابتذائي ًلرأ ويىتب امي 

 901 8 15 173 299 406 مرهس كضاء الضماوة

 63 3 8 13 20 19 هاخيت الضىير

 438 7 18 85 155 173 مرهس كضاء الرميثت

 23 0 2 4 5 12 هاخيت املجذ
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 17 0 1 3 2 11 هاخيت الهالل

 19 0 0 6 8 5 هاخيت الىجمي

 227 5 9 46 88 79 الخضرمرهس كضاء 

 48 0 0 13 16 19 هاخيت الذراجي

 145 0 4 21 64 56 مرهس كضاء الىرواء

 27 0 0 9 7 11 هاخيت الىرامت 

 16 0 1 4 5 6 مرهس كضاء الضلمان

 4 0 0 0 2 2 هاخيت بصيت 

 1928 23 58 384 664 799 مجمىع املدافظت 

 %100 102 300 1909 3404 4104 اليضبت %

 

 املطذس : الباخثان باالنخماد نلى :

ت ششؾت مداَكت املثنى , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث  ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت , مذًٍش حمهىسٍت الهشاّ , وصاسة الذاخلُت , و

 .  2018يير ميشىسة لهام 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2018 /الحادي عشر/ المجلد الرابعمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.18018/URUK/018-11/166-192 

179 

 2017-2008للمذة مً  الذًمىغرافيت لألخذاث الجاهديـً في مدافظت املثنى لخصائصا
 

 (6الخريطت )

 (2017-2008جىزيع الاخذاث الجاهدين خضب املضتىي التعليمي في الىخذاث إلاداريت ملدافظت املثنى للمذة)

 

 ( 5املطذس : الباخثان باالنخماد نلى بُاهاث الجذٛو )     
 

 خامضا : الترهيب السواجي لألخذاث الجاهديـً:

ُب الاحخماعي الضواجي مً الخطائظ       -1 ٌهذ التٖر

الذًمىيشاَُت الهامت التي ٌععى الباخث الذًمىيشافي 

. أر لذساظتها والخهٍش نليها  واملخؿـ الاْخطادي والاحخماعي

حهذ مً لخهٍش نلى الخالت الضواحُت لألخذار الجاهدين أن ا
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مت , وهزا ٌهني أن الهضاب  الذالالث املهمت في نالْتها بالجٍش

ذ ًدذ الضواج في   للعلٕى إلاحشامي مً املتزوحين , ْو
ً
أٖثر مُال

ٖثير مً ألاخُان مً ؾِشهم أو تهىسهم في مىاحهت مطانب 

ير مخؿلباث اله ِش لهم ولهائالتهم الخُاة واوشًالهم في جَى
مت (13) . أر أن ال٘ثير مً الذساظاث ْذ أشاسث الى أن الجٍش

جشجبـ بالخالت الاحخمانُت )الضواحُت(  والعلٕى الاهدشافي

للصخظ مً خُث أهه متزوج أو يير متزوج )أنضب( أو مؿلٔ 

او أسمل ورلٚ الن الخالت الاحخمانُت جشجبـ باالظخٓشاس الىُس ي 

ٓىد الى اسجٙاب الجشائم املخىىنت  والاحخماعي والزي ًؤزش ٍو

ذٛو , أر ًخضح مً بُاهاث الج (14)ومماسظت العلٕى الاهدشافي 

ؿت   )6) ُب الاحخماعي الضواجي لألخذار 7( والخٍش ( أن التٖر

الجاهدين في مداَكت املثنى ْذ اخخل املشجبت ألاولى َئت 

مت 1539)الهضاب( أر بلًذ نذد حشائم هزه الُئت ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار في 79,8شٙلذ وعبت ْذسها )

َئت )املتزوحين(  مداَكت املثنى في خين حاءث باملشجبت الثاهُت

مت وشٙلذ وعبت 351أر بلٌ نذد حشائم هزه الُئت ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار في مداَكت املثنى 18,2ْذسها )

جليها في املشجبت الثالثت َئت )املؿلٓين( أر بلٌ نذد حشائم هزه 

مت ؾىاٛ مذة الذساظت وشٙلذ وعبت ْذسها 32الُئت ) ( حٍش

الاخذار بِىما حاءث في املشجبت  %( مً احمالي حشائم1,7)

الشابهت وألاخيرة َئت )الاسامل( أر بلٌ نذد حشائم هزه الُئت 

مت بيعبت )6) %( مً احمالي حشائم الاخذار . أما َُما 0,3(حٍش

ًخظ الخباًً املٙاوي للتراُٖب الاحخمانُت بين الىخذاث 

ت َٓذ جبين ماًلي: الخٍشؿت ) ض ْػاء  (7إلاداٍس َُما ًخظ مٖش

عماوة َٓذ أخخل املشجبت ألاولى َُه َئت الهضاب بيعبت ال

%( جدبهها َئت 15,8%( جلُه َئت املتزوحين بيعبت )83)

 %( . 0,2%( و )1,0الؿلٓين والاسامل بالخخابو وعبت )

ٗاهذ اليعبت ألاٖبر مً   -2 ض ْػاء الشمُثت  َُما ًخظ مٖش

مشج٘بي حشائم الاخذار هي مً هطِب َئت الهضاب َٓذ 

%( مً احمالي مشج٘بي حشائم الاخذار في رلٚ 81,7بلًذ )

ض الخػشي . وجباًيذ اليعب املخبُٓت  بين الُئاث  املٖش

 .  الضواحُت ألاخشي 

ٗاهذ حشائم الاخذار َُه هي   -3 ض ْػاء الخػش َٓذ  أما مٖش

مً َئت الهضاب َٓذ اخخلذ جلٚ الُئت اليعبت ألاٖبر أر 

جلت َُه %( مً احمالي حشائم الاخذار املس76,6بلًذ )

ؾىاٛ مذة الذساظت في خين جباًيذ اليعب املخبُٓت نلى 

%( للمتزوحين 18,9بُٓت الُئاث الضواحُت بىاْو )

 %( للمؿلٓين و) ضُش%( لُئت الاسامل . 4,4و)

ٗاء َٓذ اخخلذ َئت الهضاب هي ألاخشي   -4 ض ْػاء الىس أن مٖش

%( مً احمالي 55,2اليعبت ألاٖبر أر بلًذ جلٚ اليعبت )

املسجلت َيها في خين جباًيذ اليعب املخبُٓت نلى  الجشائم

 الُئاث الضواحُت ألاخشي .

ض ْػاء العلمان ْذ اخخلذ املشجبت ألاولى هي   -5 أما في مٖش

ألاخشي َئت الهضاب َٓذ ظاهمذ جلٚ الُئت بيعبت 

%( مً احمالي الجشائم املسجلت َُه جلتها في املشجبت 87,5)

%( في خين 12,5) االثاهُت َئت املتزوحين بيعبت ْذسه

 سجلذ الُئاث الضواحُت ألاخشي وعبت )ضُش%( .

ش ,  -6 ت ألاخشي وهي ٗل مً ) العٍى َُما ًخظ الىىاحي إلاداٍس

الهالٛ , املجذ , الىجمي , الذساجي , ال٘شامت , بطُت ( 

ٗاهذ اليعبت ال٘بيرة مً حشائم جلٚ الىخذاث هي مً  َٓذ 

ًخضح مما جٓذم  َئت الهضاب وبيعب مخباًىت َُما بُنها . 

في مداَكت املثنى هي حشائم الهضاب أر أن حشائم الاخذار 

ت  اخخلذ جلٚ الُئت املشجبت ألاولى في حمُو الىخذاث إلاداٍس

وشٙلذ أٖثر مً هطِ الجشائم املشج٘بت مً ْبل َئت 

الاخذار في املداَكت وهزا مؤشش واضح نلى مذي اسجباؽ 

ت الضواحُت ملشج٘بي حشائم الاخذار في مداَكت املثنى بالخال

 جلٚ الجشائم .
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 (6الجذول )

 (2017-2008للمذة )في مدافظت املثنى لألخذاث الجاهدين  سواجيالترهيب الجىزيع 

 مجمىع الترهيب الاجتماعي الىخذاث إلاداريت

 % أرمل % مطلم % أعسب % متزوج الجرائم

 901 002 2 100 9 8300 748 1508 142 مرهس كضاء الضماوة

 63 0 0 0 0 8507 54 1403 9 هاخيت الضىير

 438 009 4 101 5 8107 358 1602 71 مرهس كضاء الرميثت

 23 0 0 0 0 8206 19 1704 4 هاخيت املجذ

 17 0 0 0 0 7407 11 3503 6 هاخيت الهالل

 19 0 0 0 0 5709 11 4201 8 هاخيت الىجمي

 227 0 0 404 10 7606 174 1809 43 مرهس كضاء الخضر

 48 0 0 402 2 8905 43 603 3 هاخيت الذراجي

 145 0 0 401 6 5502 80 4007 59 مرهس كضاء الىرواء

 27 0 0 0 0 8502 23 1408 4 هاخيت الىرامت

 16 0 0 0 0 8705 14 1205 2 مرهس كضاء الضلمان

 4 0 0 0 0 100 4 0 0 هاخيت بصيت

 1928 6 32 1539 351 مجمىع املدافظت

 %100 003 107 7908 1802 اليضبت % للمدافظت 

 

 باالنخماد نلى : اناملطذس: الباخث

ت ششؾت مداَكت املثنى وامليشأث , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث حمهىسٍت الهشاّ ,  ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت , مذًٍش وصاسة الذاخلُت الهشاُْت , و

 2018يير ميشىسة لهام 
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  (7الخريطت )

 (2017-2008للمذة )في مدافظت املثنى بدضب الىخذاث إلاداريت الجاهدين  لإلخذاث الترهيب السواجيجىزيع 

 
 (6باالعتماد على بياهاث الجذول ) اناملصذر : الباخث

 

 : الترهيب 
ً
 لألخذاث الجاهديـً :  الاكتصاديصادصا

شير ال٘ثير مً الذساظاث إلى وحىد نالْت بين هىم املهىت أو      
ُ
ح

ؾبُهت الهمل الزي ًضاولُه الُشد واججاهاث العلٕى إلاحشامي, 

َاملهً راث الذخل املىخُؼ البعُـ ويير املىخكم ْذ جٙىن 

مت في املجخمو وبطُت خاضت لذي َئت  ياخذ نىامل الجٍش

 لخهذد اخخُاحاتهم املاد
ً
ًت باإلغاَت لٙىن هزه الشباب هكشا

ش ال٘ثير مً اخخُــاحاث  ُـــؼ ال جَى الىقـــائِ راث الذخل املىخ

 مً الىقائِ واملهً الُىُت 
ً
الُشد وألاظـــــشة نلى اله٘ـــغ جماما
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ت الهلُا والتي حسجل أدوى مهذالث  والهلمُت والىقائِ إلاداٍس

 السجُام معخىي الذخل َيها, إر حشير إلاخط
ً
مت هكشا ائُاث الجٍش

مت جم حسجُلها لذي  الجىائُت في مطش إلى إن أدوى مهذالث الجٍش

أصخاب املهً الهالُت راث املعخىي الاْخطادي الجُذ وبيعبت 

٪( ومٓاسهتها باملهً راث الذخل املىخُؼ والتي 0,6بلًذ)

مت بـ)  . أر ًخضح مً  (15)٪(53,8سجلذ أنلى مهذالث الجٍش

ألانلى مً مشج٘بي حشائم ( أن اليعبت 7بُاهاث الجذٛو )

الاخذار في مداَكت املثنى هم مً َئت الهاؾلين نً الهمل أر 

مت وشٙلذ وعبت 1294بلٌ نذد حشائم جلٚ الُئت هي ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار املسجلت في مداَكت 67,1ْذسها )

املثنى ؾىاٛ مذة الذساظت , جليها في املشجبت الثاهُت َئت ال٘عبت 

مت وشٙلذ وعبت 446ذد حشائم هزه الُئت )أر بلٌ ن ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار املشج٘بت في مىؿٓت 23,1ْذسها )

الذساظت جليها في املشجبت الثالثت َئت الاحير أر بلًذ نذد حشائم 

مت وشٙلذ وعبت ْذسها )160جلٚ الُئت ) %( مً 8,3( حٍش

ٗاهذ َئت  ألاخيرة َٓذ احمالي حشائم الاخذار أما في املشجبت

مت وشٙلذ 28)مىقِ( أر بلٌ نذد حشائم جلٚ الُئت ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار , أما باليعبت 1,5وعبت ْذسها )

ُب املنهي لألخذار الجاهدين بدعب  للخباًً املٙاوي للتٖر

ؿت ) ت للمداَكت َٓذ جبين ماًلي الخٍش  (  : 8الىخذاث إلاداٍس

ض سجلذ َئت الهاؾلين نً الهمل ا  -1 ملشجبت ألاولى في مٖش

مت وشٙلذ 592ْػاء العماوة أر بلًذ حشائم جلٚ الُئت ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار املسجلت في 65,7وعبت ْذسها )

ض ْػاء العماوة جليها في املشجبت الثاهُت َئت ال٘عبت أر بلًذ  مٖش

مت وشٙلذ وعبت ْذسها )198حشائم جلٚ الُئت ) %( 22,0( حٍش

حشائم الاخذار املسجلت َيها جلتها في املشجبت الثالثت مً احمالي 

مت وشٙلذ 92َئت الاحشاء َٓذ بلٌ نذد حشائم جلٚ الُئت ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار في خين حاءث 10,2وعبت ْذسها )

باملشجبت الشابهت وألاخيرة َئت )مىقِ( َٓذ بلًذ حشائم جلٚ 

مت وشٙلذ وعبت ْذسها )19الُئت ) %( مً احمالي 2,1( حٍش

ض ْػاء العماوة .   حشائم الاخذار املسجلت في مٖش

ض ْػاء الشمُثت سجل هى الاخش املشجبت ألاولى مً   -2 في مٖش

هطِب َئت الهاؾلين نً الهمل أر بلٌ نذد حشائم جلٚ الُئت 

مت وشٙلذ وعبت ْذسها )274) %( مً احمالي حشائم 62,5( حٍش

ت الثاهُت َئت ال٘عبت الاخذار املسجلت َُه وحاءث في املشجب

مت وشٙلذ وعبت 106َٓذ بلًذ نذد حشائم هزه الُئت ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار جلتها في املشجبت 24,2ْذسها )

الثالثت والشابهت َئت الاحشاء واملىقُين أر بلًذ وعبت ٗل منهما 

 %( مً احمالي الجشائم املسجلت َيها . 2,1%( و)11,2بالخخابو )

ض  سجلذ َئت -3 الهاؾلين نً الهمل املشجبت ألاولى في مٖش

مت 180ْػاء الخػش أر بلٌ نذد حشائم جلٚ الُئت ) ( حٍش

%( مً احمالي حشائم الاخذار 79,3وشٙلذ وعبت ْذسها )

ض ْػاء الخػش جدبهها في املشجبت الثاهُت َئت  املسجلت في مٖش

مت بيعبت 35ال٘عبت أر بلًذ نذد حشائم جلٚ الُئت ) ( حٍش

( مً احمالي حشائم الاخذار جليها في املشجبت الثالثت 15,4%)

% وضُش%( 5,3والشابهت بالخخابو َئت الاحشاء واملىقُين بيعبت )

 لٙل واخذ منهما . 

سجلذ َئت الهاؾلين نً الهمل املشجبت ألاولى هي ألاخشي   -4

ٗاء أر بلٌ نذد حشائم هزه الُئت ) ض ْػاء الىس ( 88في مٖش

مت ٗلذ ماوعبخت ) %( مً إلاحمالي جلتها َئت ال٘عبت أر 60,7حٍش

%( جدبهها َئت 36,6بلًذ وعبت معاهمت جلٚ الُئت بيعبت )

%( في خين لم حسجل َئت املىقُين 2,7ْذسها ) الاحشاء بيعبت

 َيها أي وعبت . 

أخخلذ َئت الهاؾلين نً الهمل املشجبت ألاولى في اسجٙاب   -5

ت هي ألاخشي  ٗل مً )هىاحي  حشائم الاخذار في الىخذاث إلاداٍس

ض ْػاء العلمان  املجذ , الهالٛ , الىجمي , الذساجي , مٖش

وهاخُتي بطُت وال٘شامت ( جلتها َئت ال٘عبت في املشجبت الثاهُت في 

خين لم حسجل َئتي الاحشاء واملىقُين أي وعبت في جلٚ 

ت . ومً خالٛ ماجٓذم جبين أن حشائم الاخذار  الىخذاث إلاداٍس

شج٘ب بيعبت ٖبيرة مً ْبل َئت الهاؾلين في مداَكت املثنى ج

نً الهمل أر اخخلذ جلٚ الُئت املشجبت ألاولى في حمُو الىخذاث 
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ت املٙىهت للمداَكت وهز  ذإلاداٍس خُٓٓت أن حشائم  ما ًٖؤ

 الاخذار في مداَكت املثنى جشجبـ 
ً
 ؾشدً أسجباؾا

ً
بُئت الهاؾلين  ا

 نً الهمل . 

 (7الجذول )

 (2017-2008للمذة )بدضب الىخذاث إلاداريت ملدافظت املثنى لألخذاث الجاهدين  الاكتصاديالترهيب جىزيع 

 املجمىع الترهيب املنهي الىخذاث إلاداريت

 % أجير % مىظف % واصب % عاطل

 901 1002 92 2,1 19 22,0 198 65,7 592 مرهس كضاء الضماوة

 63 408 3 0 0 23,8 15 71,4 45 هاخيت الضىير

 438 1102 49 2,1 9 24,2 106 62,5 274 مرهس كضاء الرميثت

 23 0 0 0 0 17,4 4 82,6 19 هاخيت املجذ

 17 0 0 0 0 47,1 8 52,9 9 هاخيت الهالل

 19 0 0 0 0 47,4 9 52,6 10 هاخيت الىجمي

 227 503 12 0 0 15,4 35 79,3 180 مرهس كضاء الخضر

 48 0 0 0 0 6,3 3 93,7 45 هاخيت الذراجي

 145 207 4 0 0 36,6 53 60,7 88 مرهس كضاء الىرواء

 27 0 0 0 0 40,7 11 59,3 16 هاخيت الىرامت

 16 0 0 0 0 25 4 75 12 مرهس كضاء الضلمان

 4 0 0 0 0 0 0 100 4 هاخيت بصيت

 1928 160 28 446 1294 مجمىع املدافظت

 100 803 1,5 23,1 67,1 اليضبت % للمدافظت

 
 باالنخماد نلى : اناملطذس: الباخث

ت ششؾت مداَكت املثنى وامليشأث , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث حمهىسٍت الهشاّ ,  ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت , مذًٍش وصاسة الذاخلُت الهشاُْت , و
 2018يير ميشىسة لهام 
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 (8الخريطت )

 (2017-2008للمذة ) ملدافظت املثنى لألخذاث الجاهدين بدضب الىخذاث إلاداريت  الاكتصاديالترهيب جىزيع 

 
 (7باالنخماد نلى بُاهاث الجذٛو ) اناملطذس : الباخث

 

 : الجاهذ  صابعا : الىضع الاكتصادي لعائلت الحذث

      
ً
 ٌهذ الىغو الاْخطادي نىطشا

ً
له ازاسة في الىكم  هاما

ذ دساظاث نذًذة ملىاْشت الهالْت بين  ذ أحٍش الاحخمانُت ْو

ذ  الىغو الاْخطادي والعلٕى الاهدشافي لذي الاخذار ْو

ذة لخأزير الهامل  اخخلُذ هخائج جلٚ الذساظاث بين مٍؤ

. وفي (16)الاْخطادي نلى العلٕى الاهدشافي وبين نذم   جأزيره 

الىاْو أن مً اهم الهىامل التي لها ألازش ألاٖبر في حىىح 

الاخذار هى الهامل أو الىغو الاْخطادي للهائلت أو ما ٌعمى 
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هٍش بال٘عاد الاْخطادي أو الهبىؽ الا ْخطادي والزي ًترجب َو

نلُت أهدشاس البؿالت وبالخالي اهدشاس الُٓش . َئرا لم ًً٘ هىإ 

ٓت اٖدعاب سصْت أو ما  ٔ ظلُم ٌعخؿُو الُشد نً ؾٍش ؾٍش

ٔ اخش وهى  ًُ٘ي خاحخه للمهِشت َأن ظٍى ًبدث نً ؾٍش

ٔ الاحشام والاهدشاٍ ختى ٌعخؿُو الخطٛى نلى املادة  ؾٍش

خش واملهاٖغ للخالت ألاولى وهي ونىذما هىكش الى الجاهب الا 

 داَهت السجٙاب 
ً
قاهشة الشخاء الاْخطادي َأنها ْذ جٙىن أًػا

مت او ٌعهل نلى الاهدشاٍ  الكشوٍ  ؤدي.  إر ج(17)الجٍش

الاْخطادًت والذخل الػهُِ لألظشة دوسا ٖبيرا في الخالت 

ومو أن الكشوٍ الاْخطادًت  الاحخمانُت والىُعُت الَشاداها

املخذهىسة ال جؤدي بالػشوسة الى الاهدشاٍ الا أن مً املمً٘ ان 

جخُانل مو ييرها مً الهىامل ألاخشي في اخذار الاهدشاٍ ومً 

الػشوسي أن ًؤخز بالخعبان الىغو الاْخطادي والاظخٓشاس 

ُاًت الذخل في بث الؿمأهِىت وجأُٖذ الُٓم  املادي  لألظشة ٖو

. ومً خالٛ  (18)مت لثباث واظخٓشاس الخُاة إلاوعاهُت الالص 

 ( ًدبين أن الىغو الاْخطادي ألظش8مهؿُاث الجذٛو )

الاخذار الجاهدين ًدباًً بين املشجُو والجُذ واملخىظـ 

والػهُِ ودون الػهُِ أر اخخلذ املشجبت ألاولى مً بين جلٚ 

اث الهىائل راث املعخىي الاْخطادي الػهُِ أر  شٙل املعخٍى

( مً احمالي حشائم 37,4هزا املعخىي الاْخطادي ماوعبخت )

الاخذار في مداَكت املثنى ًليها في املشجبت الثاهُت املعخىي 

الاْخطادي )دون الػهُِ( ألظشة الخذر الجاهذ أر شٙل ما 

%( مً احمالي حشائم الاخذار املسجلت في مىؿٓت 25,8وعبخه )

ْخطادي )املخىظـ( في الذساظت ًدبهه ألاظش راث املعخىي الا

%( 16,2املشجبت الثالثت خُث شٙل هزا املعخىي وعبت ْذسها )

مً احمالي الجشائم املسجلت ؾىاٛ مذة الذساظت جأحي بهذها في 

املشجبت الشابهت ألاظش راث املعخىي الاْخطادي )حُذ( خُث 

ذ حاء في املشجبت 12,6شٙل هزا املعخىي وعبت ْذسها ) %( ْو

ة ألاظش راث املعخىي الاْخطادي )املشجُو( أر الخامعت وألاخير 

 لدجم حشائم 
ً
اث الاْخطادًت حسجُال شٙل اْل املعخٍى

%( مً مجمىم حشائم الاخذار 0,8الاخذار أر سجل ما وعبخه )

املسجلت في مداَكت املثنى ؾىاٛ مذة الذساظت . أما َُما ًخظ 

الخباًً املٙاوي للىغو الاْخطادي ألظش الاخذار الجاهدين 

ؿت ) ت َٓذ جبين ماًلي الخٍش  ( : 9بدعب الىخذاث إلاداٍس

اث -1 شٙلذ الاخذار الزًً ًىدذسون مً أظش راث املعخٍى

ض ْػاء  الاْخطادًت )الػهُِ ودون الػهُِ ( في مٖش

العماوة أٖثر نذد مً حشائم الاخذار خُث شٙلىا ماوعبخت 

ض 51,7) %( مً احمالي حشائم الاخذار املسجلت في هزا املٖش

اث ألاخشي . ال  خػشي وجباًيذ اليعب ألاخشي نلى بُٓت املعخٍى

بلًذ وعبت معاهمت الاخذار الزًً ًىدذسون مً أظش راث  -2

ض ْػاء  معخىي اْخطادي غهُِ ودون الػهُِ في مٖش

%( مً مجمىم الجشائم املسجلت َيها 66,2الشمُثت وعبت ْذسها )

أظش في  . بِىما بلٌ وعبت حشائم الاخذار الزًً ًىدذسون مً

ض ْػاء الخػش وعبت ٖبير بلًذ ) %( 78,9هُغ املعخىي في مٖش

مً حشائم الاخذار وجىصنذ اليعب ألاخشي نلى بُٓت 

اث .   املعخٍى

بلٌ وعبت معاهمت الاخذار الزًً ًىدذسون مً أظش راث  -3

%( 88,9معخىي اْخطادي )غهُِ ودون الػهُِ ماوعبخت )

ش و) %( في هاخُت 47,1ملجذ و)%( في هاخُت ا60,8في هاخُت العٍى

%( في هاخُت الذساجي 70,8%( في هاخُت الىجمي و)47,4الهالٛ و)

ض ْػاء 100و) %( في هاخُت ال٘شامت88,9و) %( لٙل مً مٖش

 العلمان وهاخُت بطُت . 

اث املىخُػت  وهدُجت ملا جٓذم ًخضح أن الاظش راث املعخٍى

ين بعبب الىغو الاْخطادي ال طهب جىدذس منها أخذار مىدَش

الزي حهِشه أظشة الخذر في مداَكت املثنى َػال نً رلٚ أن 

 مو قاهشة حىىح 
ً
الىغو الاْخطادي لألظشة ًدىاظب ن٘عُا

الاخذار أر ٗلما أهخُؼ الىغو الاْخطادي لألظشة أسجُو نذد 

الاخذار الجاهدين َيها واله٘غ صخُذ وهزا ًخُٔ مو ال٘ثير 

ن٘عُت بين مً الذساظاث التي أشاسث بأن هىإ نالْت 

اهخُاع معخىي الذخل والىغو الاْخطادي والعلٕى 

 الاحشامي لذي الاخذار الجاهدين . 
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 (2017-2008في مدافظت املثنى للمذة ) الىضع الاكتصادي للعائلت وعالكته بالضلىن الاجرامي لألخذاثجىزيع ( 8جذول )

ت  املجمىم الىغو الاْخطادي لهائلت الخذر الجاهذ الىخذاث الاداٍس

دون  % غهُِ % مخىظـ % حُذ % مشجُو

 الػهُِ

% 

 901 18,6 168 33,1 298 20,6 186 16,9 152 10,8 97 م.ّ العماوة

ش  63 58,7 37 30,2 19 4,8 3 6,3 4 0 0 هاخُت العٍى

 438 23,5 103 42,7 187 14,4 63 11,2 49 8,2 36 م.ّ الشمُثت

 23 39.1 9 21,7 5 30,4 7 8,7 2 0 0 هاخُت املجذ

 17 35,3 6 11,8 2 17,6 3 35,3 6 0 0 هاخُت الهالٛ

 19 26,3 5 21,1 4 31,5 6 21,1 4 0 0 هاخُت الىجمي

 227 35,7 81 43,2 98 11,4 26 5,3 12 4,4 10 م.ّ الخػش

 48 37,5 18 33,3 16 12,5 6 10,4 5 6,3 3 هاخُت الذساجي

ٗاء  145 33,1 48 48,3 70 7,6 11 4,8 7 6,2 9 م.ّ الىس

 27 48,2 13 40,7 11 7,4 2 3,7 1 0 0 هاخُت ال٘شامت

 16 37,5 6 62,5 10 0 0 0 0 0 0 م.ّ العلمان

 4 75 3 25 1 0 0 0 0 0 0 هاخُت بطُت

 1928 497 721 313 242 155 مج املداَكت

 100 25,8 37,4 16,2 12,6 8,0 اليعبت % 

 

 باالنخماد نلى : اناملطذس: الباخث

ت ششؾت مداَكت املثنى وامليشأثحمهىسٍت الهشاّ ,  ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت , مذًٍش , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث  وصاسة الذاخلُت الهشاُْت , و

 .  2018يير ميشىسة لهام 
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 (9الخريطت )

 (2017-2008في مدافظت املثنى للمذة  مً )الىضع الاكتصادي للعائلت وعالكته بالضلىن الاجرامي لألخذاث جىزيع 

 
 (8باالنخماد نلى بُاهاث الجذٛو ) اناملطذس : الباخث

 

 

 : املضؤول عً رعاًت الحذث داخل الاصرة 
ً
 :ثامىا

أن ألاظش هي حمانت مً الاَشاد جشبؿهم سوابـ هاججت نً      

ضالث الضواج والذم والخبني وحهِش هزه الهائلت في داس واخذة 

وجشبـ أنػائها ) الاب والام والابىاء ( نالْاث احخمانُت 

ت   ٕوهىا (19)مخماظ٘ت أظاظها املطالح والاهذاٍ املشتٖر

ال٘ثير مً البدىر التي أحٍشذ مً ْبل الهذًذ مً الباخثين 
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ُ٘ت ْذ أشاسث الي إًجاد مدٕش  والظما الىالًاث املخدذة الامٍش

ًت ومً خاللها أظاس ي للجىىح وهى ُُُٖت املهاملت الىالذ

الاششاٍ الىالذي مػاٍ الُت الى هىنُت الهالْاث بين الىالذًت 

ذ أشاسث جلٚ الذساظاث  أن الخهلٔ الهاؾُي  والابىاء ْو

بالىالذًً والخىاضل بهما ال ًؤزشان في قاهشة حىىح الخذر وان 

الاششاٍ الىالذي هى الهامل ألاظاس ي  الزي ٌصخً بُٓت 

ذ أزبدذ ال٘ثير مً  (20)شاهٔ الهىامل ألاخشي في أظشة امل ْو

الذساظاث أن ظىء مهاملت الخذر داخل الاظش مً ْبل 

ٗان املعؤوٛ نً سناًخه الاب أم الام  املعؤوٛ نً سناًخه ظىاء 

 او الاخىة والاخىاث وييرهم له دوس ٖبير في 
ً
أو الازىين مجخمها

ُامت بمماسظت العلٕى الاحشامي  حًير شخطِخه الخذر ْو

( 9ئم مخىىنت . ومً خالٛ مهؿُاث الجذٛو )واسجٙاب حشا

ذ بلٌ  ًخضح أن الاب والام هم املعؤولين نً سناًت الخذر ْو

نذد حشائم الاخذار الجاهدين الزًً ًٓهىن جدذ معؤولُت 

مت مً أحمالي  حشائم الاخذار الجاهدين 672الاب وألام ) ( حٍش

مت مىصنت نلى1928البالًت نذدها ) ت  12 ( حٍش وخذة  أداٍس

%( مً حشائم 34,9ٙىهت للمداَكت وشٙلذ ماوعبخت )م

الاخذار في خين حاء باملشجبت الثاهُت الاخذار الزًً ًٓهىن 

%( 17,4جدذ معؤولُت وسناًت الاب َٓذ بلًذ وعبت حشائمهم )

مً مجمىم الجشائم في خين حاء في املشجبت الثالثت الاخذار 

م الزًً ًٓهىن جدذ معؤولُت الاخىة َٓذ شٙلذ حشائمه

%( مً احمالي حشائم الاخذار بِىما حاء في 16,7ماوعبخت )

املشجبت الشابهت الاخذار  الزًً ًٓهىن جدذ معؤولُت الام َٓذ 

%( وفي املشجبت الخامعت الاخذار 10,4بلًذ حشائمهم )

املعؤولين هم نً اهُعهم ونً نىائلهم وشٙلىا وعبت ْذسها 

ار الزًً ٌهٓىن %( وفي املشجبت العادظت  حاء َئت الاخذ8,2)

%(  في 7,7جدذ معؤولُت صوج الام َٓذ بلُذ وعبت حشائمهم )

خين حاء في املشجبت العابهت وألاخيرة الاخذار الزًً ًٓهىن 

%( مً 4,7جدذ معؤولُت صوحت الاب وشٙلذ وعبت ْذسها )

احمالي حشائم الاخذار . اما نلى معخىي الخباًً املٙاوي 

ظشة ونالْتها بجىىح الاخذار ملعؤولُت سناًت الاخذار داخل الا 

ؿت ) ت الخٍش ( وفي 10َٓذ جباًيذ هي ألاخشي بين الىخذاث إلاداٍس

مجمل حشائم الاخذار اجضح بأن اليعبت ألاٖبر مً هزه 

ت بين الام  الجشائم جٙىن معؤولُت سناًتهم داخل الاظشة مشتٖر

وألاب وبالخالي ْذ ًٙىن الذالٛ الضائذ ونذم مداظبت ألابىاء نً 

ذ الذخٛى والخشوج مً والى البِذ ٌعاهم بشٙل ٖبير في ْو

 اهدشاٍ ألابىاء ومماسظتهم للعلٕى الاهدشافي .

 (9جذول )

 ( 2017-2008في مدافظت املثنى للمذة ) املضؤول عً رعاًت الحذث وعالكته بالضلىن الاهدرافي لذي الحذثجىزيع 

 املجمىع املضؤول عً رعاًت الحذث الاداريتالىخذاث 

 الحذث هفضت الاخىة زوج الام زوجت الاب الام الاب الاب الام

 901 41 148 42 40 66 181 383 م.ق.الضماوة

 63 3 8 0 5 13 16 18 ن الضىير

 438 79 102 89 22 43 31 72 م .ق. الرميثت

 23 0 5 0 0 5 4 9 ن.املجذ

 17 0 3 0 0 2 7 5 ن.الهالل

 19 0 1 0 0 4 3 11 ن. الىجمي
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 227 31 33 17 22 16 28 80 م.ق. الخضر

 48 4 9 0 1 3 5 26 ن.الذراجي

 145 0 6 0 0 42 44 53 م.ق.الىرواء

 27 0 3 0 0 7 8 9 ن .الىرامت

 16 1 3 0 0 0 8 4 م.ق.الضلمان

 4 0 1 0 0 0 1 2 ن. بصيت

 1928 159 322 148 90 201 336 672 مج املدافظت

اليضبت% 

 للمدافظت

3409 1704 1004 407 707 1607 802 100 

 

 باالنخماد نلى : اناملطذس: الباخث

ت ششؾت مداَكت املثنى وامليشأثحمهىسٍت الهشاّ ,  ٗالت الىصاسة لشؤون الششؾت , مذًٍش , ْعم إلاخطاء الجىائي , بُاهاث  وصاسة الذاخلُت الهشاُْت , و

 2018يير ميشىسة لهام 

 (10الخريطت )

 (2017-2008في مدافظت املثنى للمذة )املضؤول عً رعاًت الحذث وعالكته بالضلىن الاهدرافي لذي الحذث جىزيع 

 
  (9باالنخماد نلى بُاهاث الجذٛو ) انالباخثاملطذس : 
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 الىتائج وامللترخاث : 

بهذ أن جم الخهٍش نلى الخطائظ الذًمىيشاَُت لألخذار 

الجاهدين في مداَكت املثنى جىضل البدث الى نذد مً الىخائج 

 أهمها ماًلي : 

ض ْػاء العماوة املشجبت ألاولى مً بين  -1 أخخلذ مٖش

ت في حسجُل حشائم الاخذار أر بلٌ  الىخذاث إلاداٍس

نذد حشائم الاخذار املسجلت َُت ؾىاٛ مذة الذساظت 

مت وشٙلذ وعبها ْذسها )901) %( مً 46,7( حٍش

 احمالي حشائم الاخذار . 

أزبدذ الذساظت أن الاخذار الزًً ًىدذسون مً البِئت  -2

ت ال ت هم ألاٖثر حسجال للجشائم في املشاٖض الخػٍش خػٍش

الشئِعت في خين أن الاخذار الزًً ًىدذسون مً 

ُُت هم ألاٖثر حسجُال للجشائم في البِئت  البِئت الٍش

ُُت . أر جىص ي الذساظت بالخأُٖذ نلى الجهاث  الٍش

ت  املهىُت بمخابهت أبىائهم وخاضت في املشاٖض الخػٍش

ُه مثل املٓاهي وييرها الشئِعت ومشاْبت مشا ٖض التَر

 النها ْذ جٙىن العبب في اهدشاٍ الخذر . 

جباًيذ الخطائظ الىىنُت لألخذار الجاهدين بدعب  -3

ت وشٙلذ وعبت معاهمت الاخذار  الىخذاث إلاداٍس

%( في خين أن وعبت معاهمت الاخذار 97,6الزٗىس ) 

 %(  مً احمالي حشائم الاخذار 2,4الاهار )

ي حشائم الاخذار في مداَكت املثنى هم أن أٖثر مشج٘ب -4

اْل مً  -17مً َئت البالًين الزًً جتراوح أنماسهم )

ت  18  ظىت ( وشٙلذ جلٚ الُئت الهمٍش

أزبدذ الذساظت أن املعخىي الخهلُمي لألخذار ًدىاظب  -5

 مو العلٕى الاحشامي لذي الاخذار أر ٗلما 
ً
ن٘عُا

أهخُؼ املعخىي الخهلُمي للخذر أسجُو العلٕى 

نلى  الاحشامي لذًت . أر جٓترح الذساظت بالخأُٖذ

ت والخهلُمُت بالخُاف نلى الؿلبت  املؤظعاث التربٍى

وبزٛ اْص ى حهذ في حهلُمهم وجدبُبهم للذساظت الن 

ىا املذاسط . بعبب  يالبُت الاخذار الجاهدين ْذ جٗش

 قشوٍ مخىىنت خاضت بهم . 

بُيذ الذساظت أن للىغو الاْخطادي ألظشة الخذر  -6

ه الاحشامي أر ٗلما أهخُؼ  الجاهذ دوس ٖبير وظلٖى

ادة  الىغو الاْخطادي لهائلت الخذر ًؤدي الى ٍص

العلٕى الاحشامي لذي الخذر . أر جٓترح الذساظت 

بخدعين ألاوغام الاْخطادًت للهىائل للمعاهمت في 

 الخذ مً هزه الكاهشة الخؿيرة . 

بُيذ الذساظت أن يالبُت الاخذار الجاهدين في  -7

داَكت املثنى هم مً َئت الهاؾلين نً الهمل أر م

%( مً احمالي حشائم 67,1شٙلذ هزه الُئت ماوعبخت )

الاخذار وجىص ي الذساظت بئًجاد َشص نمل لهزه 

 الُئت التي ٌهٛى نليها بىاء معخٓبل املجخمو . 

 

 معخٓبل املجخمو .  -8

 :  هىامش ومطادس البدث
ضي ( حمهىسٍت الهشاّ , وصاسة الخخؿُـ , (1 الجهاص املٖش

ت,  , حذٛو 2011-2010لإلخطاء, املجمىنت إلاخطائُت العىٍى

 .6, ص1/1

( نباط َاغل العهذي , حًشاَُت الهشاّ إؾاسها الؿبُعي 2(

حاهبها البششي, الذاس الجامهُت  –وشاؾها الاْخطادي  –

 . 7, ص 2009للؿبانت واليشش والترحمت, بًذاد, 

خطائظ الجًشاَُت في ( نلي ضاخب ؾالب املىظىي ,  ال3(

مداَكاث الُشاث ألاوظـ ونالْتها املٙاهُت في الخخطظ 

(, 44الضساعي , مجلت الجمهُت الجًشاَُت الهشاُْت, الهذد)

 . 70, ص 2000

مت  (4) نبذالشخمً مدمذ الهِعىي , دساظاث في الجٍش

, بيروث ,  1والجىىح والاهدشاٍ , داس الشاجب الجامهُت , ؽ

 . 99, ص 2001
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Abstract 

The demographic structures of the 

perpetrators have a significant role in 

determining the demographic  characteris- 

tics of the criminals, such as qualitative and 

quantitative characteristics. 

 In addition, it is possible to identify the 

social characteristics, economic, educational 

levels, and environmental structures of the 

perpetrators, in which the characteristics of 

the perpetrators are distinguished and 

distinguish them from other Scientists call 

them objects. 


