
 

 

 

 

 

 

 دفي الجثث وإخراجها هي القبىر وًقلها

 3552يىًيى  50صيغت هحيٌت بتاريخ 
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 29) 9298شعباى  98بتاريخ  898689شريف رقن  ظهير

( يتعلق بٌظام دفي الجثث وإخراجها هي القبىر 9888اكتىبر

وًقلها
1

 

 كًب رى رعذٚهّ ثـ: 

 

( 222.يب٘  ..) 41.1يٍ سثٛع األٔل  2.ثزبسٚخ  22.2022.انًشسٕو سلى  -

 24) 4298يٍ شعجبٌ  48سٚخ ثزب 898289ثزغٛٛش انظٓٛش انششٚف سلى 

( انًزعهك ثُظبو دفٍ انجضش ٔإخشاجٓب يٍ انمجٕس َٔمهٓب، انجشٚذح 4888أكزٕثش

(، ص 222.َٕٕٚٛ  4) 41.1اٜخش  سثٛع 1ثزبسٚخ  4441انشسًٛخ عذد 

 ؛4940

( ثزغٛٛش 4892دجُجش  48) 4124طفش 9ثزبسٚخ  ..29224.انًشسٕو سلى  -

 24) 4298يٍ شعجبٌ  48ثزبسٚخ  898289يٍ انظٓٛش انششٚف سلى  2انفظم 

( انًزعهك ثُظبو دفٍ انجضش ٔإخشاجٓب يٍ انمجٕس َٔمهٓب، انجشٚذح 4888أكزٕثش 

  022(، ص4894ُٚبٚش  4.) 4124ٔل سثٛع األ 41ثزبسٚخ  2482انشسًٛخ عذد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 24122(، ص 4888دجُجش  40) 4298شٕال  0ثزبسٚخ  894.انشسًٛخ عذد انجشٚذح  -1
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( 9888اكتىبر 29) 9298شعباى  98بتاريخ  898689ظهير شريف رقن 

 يتعلق بٌظام دفي الجثث وإخراجها هي القبىر وًقلها

 انذًذ هلل ٔدذِ؛

 ثذاخهّ: –انطبثع انششٚف 

 هللا ٔنّٛ( ثٍ انذسٍ )انذسٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚسف

  

  ٚعهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا أسًبِ هللا ٔأعض أيشِ أَُب:

( 4884َّٕٚٛ 0) 4294طفش  0انظبدس فٙ  428284انًشسٕو انًهكٙ سلى ثُبء عهٗ 

 ثئعالٌ دبنخ االسزضُبء،

  أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ:

 9الفصل 

  :إٌ انمجش فٙ يمجشح يجًٕعخ يٍ انسكبٌ ٚخٕل ٔجٕثب نًٍ ٚأرٙ ركشْى

األشخبص انًزٕفٌٕ أٔ انمبؽٌُٕ فٙ انًُطمخ انًخظظخ ثٓب انًمجشح ثًٕجت  42

 اإللهٛى؛أٔ  انعًبنخيمشس يٍ سهطخ 

 .األشخبص انًبنكٌٕ ثٓزِ انًمجشح يذفُب عبئهٛب أًُٚب كبٌ يذم سكُبْى أٔ ٔفبرٓى 2.

ٔال ٚسٕغ نألشخبص غٛش انًشبس إنٛٓى فٙ انفمشرٍٛ انسبثمزٍٛ أٌ ٚخٕنٕا لجشا   

إال ثعذ انذظٕل عهٗ إرٌ خبص يٍ انسهطخ انًذهٛخ انزٙ رٕجذ انًمجشح فٙ 

  .دائشح َفٕرْب

  .س ٔانذفٍ فٙ جًٛع األدٕال خبػعٍٛ ألَظًخ انششؽخ انًذهٛخٔٚجمٗ كم يٍ اإللجب

ٔٚجٕص أٌ ٚؤرٌ فٙ دفٍ كم شخض فٙ يهكّ ثششؽ أٌ ٚجعذ انمجش ثخًسٍٛ يزشا عٍ 

انسكُٗ أٔ انجئش انمشٚجخ، ٔرًُخ اإلرٌ فٙ رنك عُذ االلزؼبء سهطخ انعًبنخ أٔ اإللهٛى انزٙ 

  .ٕٚجذ انًهك انًزكٕس فٙ دائشح َفٕرْب
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3الفصل 
2

 

  2ال ٚجبشش أ٘ إخشاط نهجضش يٍ انمجٕس دٌٔ سبثك إرٌ يٍ انسهطخ انًذهٛخ

ٔال ًٚكٍ َمم أٚخ جضخ دٌٔ سبثك إرٌ إدذٖ انسهطبد انًزكٕسح ثعذِ ؽجك ششٔؽ رذذد 

  :ثًشسٕو

ثذائشح َفٕرْب، فًٛب ٚشجع نُمم انجضش داخم  انجضخانسهطخ انًذهٛخ انزٙ رٕجذ  42

 ؛يُطمخ يب

ٛى انز٘ رٕجذ انجضخ ثذائشح َفٕرِ، فًٛب ٚخض َمم انجضش عبيم انعًبنخ أٔ اإلله 2.

 انًجبشش يٍ يُطمخ إنٗ أخشٖ داخم انًغشة؛

ٔانٙ انجٓخ أٔ انعبيم ثُبء عهٗ رفٕٚغ يٍ انٕانٙ، فًٛب ٚخض َمم انجضش  22

 .خبسط انًغشة

ُٔٚجغٙ نهسهطخ انزٙ رسهى اإلرٌ فٙ انذبالد انًُظٕص عهٛٓب فٙ انفمشرٍٛ األٔنٗ 

رخجش ثزنك فٕسا سهطخ انًكبٌ انًٕجٓخ إنّٛ انجضخ، ٔكزا سهطبد انًذٌ انزٙ ٔانضبَٛخ أٌ 

 .رعجشْب انجضخ داخم انًغشة

 2الفصل 

ال رجبشش عًهٛبد إخشاط انجضش يٍ لجٕس األشخبص انًزٕفٍٛ عهٗ إصش أدذ األيشاع 

انًجُٛخ ثعذِ إال ثعذ يؼٙ صالس سُٕاد رجزذا يٍ ٕٚو انٕفبح: انجًشح ٔانكٕنٛشا ٔانجشص 

 .ٔانطبعٌٕ ٔانجزس٘ ٔانكضاص ٔاٜكهخ انطفذٛخ

يٍ لجٕس  ٔٚجٕص انزشخٛض ثعذ يؼٙ سُخ ٔادذح فٙ يجبششح عًهٛبد إخشاط انجضش

األشخبص انًزٕفٍٛ عهٗ إصش أدذ األيشاع انزٙ رذذد الئذزٓب ثمشاس نٕصٚش انظذخ 

انعًٕيٛخ
3
. 

                                                           

يٍ سثٛع األٔل  2.ثزبسٚخ  22.2022.ثًمزؼٗ انًبدح األٔنٗ يٍ انًشسٕو سلى  ،أعالِ .انفظم  رى رغٛٛش -2

( 4888أكزٕثش  24) 4298يٍ شعجبٌ  48 ثزبسٚخ 898289( ثزغٛٛش انظٓٛش انششٚف سلى 222.يب٘  ..) 41.1

 41.1اٜخش  سثٛع 1ثزبسٚخ  4441انًزعهك ثُظبو دفٍ انجضش ٔإخشاجٓب يٍ انمجٕس َٔمهٓب، انجشٚذح انشسًٛخ عذد 

 49402(، ص 222.َٕٕٚٛ  4)

( 4888فجشاٚش  2.) 4148شٕال  1ثزبسٚخ  242288 أَظش انًبدح األٔنٗ يٍ لشاس نٕصٚش انظذخ انعًٕيٛخ سلى -3

( انًزعهك 4888أكزٕثش  24) 4298يٍ شعجبٌ  48ثزبسٚخ  898289يٍ انظٓٛش انششٚف سلى  2رطجٛمب نهفظم 

 1) 4148ر٘ انمعذح  44ثزبسٚخ  1288 ثُظبو دفٍ انجضش ٔإخشاجٓب يٍ انمجٕس َٔمهٓب، انجشٚذح انشسًٛخ عذد

 8422(، ص 4888أثشٚم 

 الوادة األولى

 4298يٍ شعجبٌ  48ثزبسٚخ  898289انششٚف سلى يٍ انظٓٛش انششٚف أعالِ سلى  2رطجٛمب نهفمشح انضبَٛخ ثبنفظم 

، ٚجٕص انزشخٛض ثعذ يؼٙ سُخ ٔادذح فٙ يجبششح عًهٛبد إخشاط انجضش يٍ لجٕس (4888أكزٕثش  24)

 األشخبص انًزٕفٍٛ عهٗ إصش أدذ األيشاع انزبنٛخ:

 شاء؛انذًٗ انظف -

 داء انسم؛ -

 انزٓبة انسذبٚب؛ -

 دًٗ انزٛفٕٚذ أٔ انذًٗ انشجٛٓخ ثبنزٛفٕٚذ؛ -
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ٔال رطجك انًمزؼٛبد انسبثمخ عهٗ انجضش انًٕدعخ نًذح يب فٙ انهذٕد انًؤلزخ أٔ فٙ كٕٓف 

انجُبٚبد انذُٚٛخ ثششؽ أٌ ركٌٕ ْزِ انجضش يٕػٕعخ داخم رٕاثٛذ يعذَٛخ أٔ يظُٕعخ يٍ 

 .سًُذ انًسهخ ٔيذكًخ اإلغالقاإل

ٔٚكٌٕ األيش كزنك فًٛب ٚشجع إلخشاط انجضش يٍ لجٕس األشخبص انًزٕفٍٛ عهٗ إصش 

عُف أٔ عهٗ إصش جشٔح فٙ يٛذاٌ انمزبل أٔ إرا كبٌ إخشاط انجضش َبرجب عٍ ؽهت يٍ 

 .انسهطخ انمؼبئٛخ

 4الفصل 

ظٓش أٌ انعًهٛخ رشكم خطشا إٌ إخشاط جضخ يٍ انمجش أٔ َمهٓب ًٚكٍ دائًب أٌ ٚشفغ إرا 

 .عهٗ انظذخ انعًٕيٛخ

ٔٚجت عهٗ انسهطخ انزٙ رعهٍ عٍ انشفغ أٌ رسزشٛش سهفب فٙ رنك نهذظٕل عهٗ 

انًٕافمخ انهجُخ انجهذٚخ نهظذخ أٔ انطجٛت يذٚش انًكزت انظذٙ أٔ عُذ عذيّ ؽجٛجب يٍ 

 .انًظبنخ انزبثعخ نٕصاسح انظذخ انعًٕيٛخ

0الفصل 
4

 

خ جضخ إنٗ انًغشة دٌٔ إرٌ ٚسهًّ انٕصٚش انًكهف ثبنشؤٌٔ ال ٚجٕص إدخبل أٚ

  انخبسجٛخ2

 8الفصل 

يٍ انمبٌَٕ انجُبئٙ عهٗ كم شخض ٚخبنف  02.رطجك انعمٕثبد انًمشسح فٙ انفظم 

 .يمزؼٛبد انفظم انضبَٙ

ٔٚطجك َفس انعمٕثبد عهٗ كم شخض ٚخبنف ٔجٕة انذظٕل عهٗ سخظخ انذفٍ 

 .ًبنخ أٔ انجبشب أٔ انمبئذعُذيب رفشع ثمشاس يٍ عبيم انع

ٔرطجك عهٗ انًخبنفبد نًمزؼٛبد ْزا انًشسٕو األخشٖ انعمٕثبد انًمشسح فٙ انفظهٍٛ 

 .يٍ انمبٌَٕ انجُبئٙ 844ٔ 828

                                                                                                                                                                                     

 كهت اإلَسبٌ؛ -

 انزٓبة انكجذ انذًٕ٘؛ -

 داء فمذاٌ انًُبعخ )انسٛذا(2 -

 48) 4124طفش  9ثزبسٚخ  ..29224. ثًمزؼٗ انفظم األٔل يٍ انًشسٕو سلىأعالِ،  4رى رغٛٛش انفظم  -4

أكزٕثش  24) 4298يٍ شعجبٌ  48ثزبسٚخ  898289يٍ انظٓٛش انششٚف سلى  2( ثزغٛٛش انفظم 4892دجُجش 

سثٛع  41ثزبسٚخ  2482( انًزعهك ثُظبو دفٍ انجضش ٔإخشاجٓب يٍ انمجٕس َٔمهٓب، انجشٚذح انشسًٛخ عذد 4888

 022(، ص 4894ُٚبٚش  4.) 4124األٔل 
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 7الفصل 

 4218شٕال  0رهغٗ جًٛع انًمزؼٛبد انًُبفٛخ ٔال سًٛب انظٓٛش انششٚف انظبدس فٙ 

ٓب يٍ انمجٕس َٔمهٓب، ٔكزا انُظٕص ( ثشأٌ َظبو دفٍ انجضش ٔإخشاج4824فجشاٚش  4.)

 .انظبدسح ثزغٛٛشِ أٔ رزًًّٛ

 9الفصل 

 .رذذد ششٔؽ رطجٛك ْزا انُض ثًٕجت يشسٕو

 8الفصل 

 .ُٚشش ظٓٛشَب انششٚف ْزا ثبنجشٚذح انشسًٛخ

 

 (48882أكزٕثش  24) 4298شعجبٌ  48ٔدشس ثبنشثبؽ فٙ 
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