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  مقدمه: -اوال

التقريدر ندق ل دل الناتندلم النا دحي  تكدم لد ال اللاالدل لبادسالا   لىادتالا عبدز عداا ندق ال يدلرام تم اعدااا ذد ا 

ادسال ح نحلد   احدو  ح اار نوكتدل لبرسدلل حالاادلا حاىكدااع مدا تاد  نكلمتدلم عراليدل نددق  24النيااايدل ل 

 الحز الساحب الز الحز اللنلل.

 حانل يلااهل الساحل اىتا:

 المحافظة الجهة المشرفة على ادارتها االصالحيات في العراق اسماء السجون و ت

 اذحك ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل اسق الا لر اذحك 1
 اذحك ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل احوكيل الاالا حاىكااع ما اذحك/اىكااع 2
 اذحك الستنلعيلح ارة اللنل حاللؤحق  احوكيل الاالا حاىكااع ما اذحك/الاالا 3
 ار يل ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل نايرة اىحو  الاالا حاىكااع/ار يل 4
 ار يل ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل نايريل اىحو  الاالا حاىكااع /الاالا 5
 ار يل ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل نايريل احو  الا لر 6
 الابينلايل ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل لبا لر ما ابينلايلنايريل احو  اىستنلعا  7
 الابينلايل ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل نايريل احو  استنلعا لاالا حألكااع/اكااع 8
 الابينلايل ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل نايريل احو  استنلعا لاالا حألكااع/الاالا 9

 اراحك / اائرة اىحو    اللراليل ح ارة اللال اسق سنسنلل النرا ي 11
  غااا ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل اار النوك يل لبفتيلق النكاحنيق ما الطح سا 11
  غااا ح ارة اللنل حاللؤحق الستنلعيل اار نوك يل اىكااع ما الطح سا 12
  غااا ح ارة اللال اللراليل اسق الرحلمل 13

  غااا ح ارة اللال اللراليل اسق الاالا 14
  غااا ح ارة اللال اللراليل اسق الكبل اىحوكا لبرسلل 15

  غااا ح ارة اللال اللراليل اسق التلسا 16
 ال حرة ح ارة اللال اللراليل اسق النلقل لوكالم الخفيفل 17
  ي للر ح ارة اللال اللراليل اسق الالحريل اىحوكا لوكالم الخفيفل 18
  ي للر ح ارة اللال اللراليل اسق الالحريل النرا ي 19
 ال حرة اائرة اىحو  -اللراليل  ح ارة اللال اسق ال حرة النرا ي 21
 النثاز ح ارة الااخبيل اسق اىكااع ما انلحة 21
 النثاز ح ارة اللال اللراليل اسق النثاز النرا ي 22
 نيالق اللراليلح ارة اللال  اسق اللنلرة النرا ي 23
 ال حرة ح ارة الااخبيل نحل  اىكااع / نرا  لرطل اىكااع ما ال حرة 24
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ح لا تم اختيلر الاسحق ح نراا  اىكتسل  لبقيلم  لل يلرام النيااايل اليهل  الا عبز التقرير الحلار ندق ح ارة اللدال 

 نراا  اىكتسل  التا حرام ما ذ ا التقرير( ح اح  اقحم  نتل لل الاسحق ح  2011اللراليل ما علم  ) 

ح  2007ح ذ ا الاللط ال ي تقحم    ل ال اللاالل لباسالا ياتاا الز نل سلام  ما اتلنهل الااخبا ال ي ألر مدا عدلم 

 7ح  3ح  1(  الفقدرة )  5( ح اد لك الندلاة )  7ح  6ح  5ح  4ح  3ح  2(  الفقرة )  4تكاياآ نل سلام ما  النلاة ) 

 .  (  9ح 

اق لدد ال اللاالددل لباددسالا مددا اللددراو تهددا  نددق حراا التقريددر ذدد ا اقددل حالدد  اح ددل  كقددحو اىااددلق مددا الاددسحق 

اللراليل  ال نل لهل ح نل عبيهل  ال انلال  غيل التاايق ح التللحق ن  السهدلم النلايدل  دراارة ذد م النؤاادلم لتكاديق 

ا ااددتطلعتهل ح  للتاادديق ح التلددلحق ندد  الناتنددلم الاحليددل ) اح ددل  كقددحو اىااددلق مددا ذدد م النؤااددلم  اددل نددل مدد

الحالىم التل لل لألنم النتكاة ح الناتنلم الاحليل غير الكاحنيل ح الاحل التدا تتلدلحق مدا تكاديق اح دل  الادسحق 

 ح اىحوكيلم ( نق اسل تكايق اح ل  كقحو اىاالق ما ذ م النؤاالم ،

عبز نتل لل التححديلم الاحليدل التدا حسهدم لبلدراو ندق ل دل الداحل اىع دلا  ح اح  ارا  ما نكتحى تقريرال ذ ا

 لا لرااة تقرير اللراو ) أادتلرا   الداحري اللدلنل  2014ما نسبس كقحو اىاالق التل   لألنم النتكاة ما علم 

كقددحو ( ح عبددز حسدد  الخحددحص التححدديلم التددا تتلبددق  حددحرة ن للددرة ح غيددر ن للددرة  للاددسحق ح النلددتقوم ح 

الاددسالا ح النحلددحميق ح التكقيقددلم ح التحليفددلم ح الددير اي ددل السحااددب اىخددرى الخلحددل  للتحددايق عبددز الحدداحك 

الاحليل ح نحائنل التلريللم الحطايل حمقل لبنلليير الاحليل ح خلحل الحاحك التا ت اتهل السنليل الللنل لألنم النتكداة 

سحق ح نراادد  اىكتسددل  ح نبدد  التلدد يب ح التكقيددق مددا السددرائم ح  ام اللولددل  نح ددح  اللاالددل السالئيددل ح الادد

اىمددوم نددق اللقددلب ح  ددنلالم النكلانددل الللالددل ل ددنلق كقددحو النددتهم تدداخر  كاددم الدداعلحى مددا النكددلام ، ح 

  -: التححيلم التا الام لا حرام ما نسبس كقحو اىاالق  خححص نب  الاسحق ح التلريللم ذا

 التاا يرالنالا ل نق اسل نحاانل التلريللم الحطايل عبز اكح تلم ن  النلليير حاىلت انلم الاحليلاتخل  سني   -1

 .نحاحبل تل ي  الاتلم القلاحاا حتاا ير اىافل  ل نلق  يئل عيش انال لاالا  -2

الاحليل مدا نيدااق تاتيم اللنل ىعتنلا تاا ير حلرنل تاهم ما تكايق تلريللم ال با  نل يتنللز ن  اىلت انلم  -3

 .كقحو اىاالق

 .الاتر ما تقبيص عاا السرائم التا يلللب عبيهل  لىعاام -4

 .اللنل لار اىنالق عبز تقبيص عاا السرائم التا يلللب عبيهل  لىعاام  غيل الكا نق عاا ذ م اىكالم -5

                       نقرر الخلص النلادا  نادالل التكقيق عبز حس  الارعل ما ااعلاام التل يب حالنللنبل الايئل حتياير  يلرام ال -6

 .التل يب الز سني  نرامق اىكتسل  ما اللراو

 .التكقيق ما سني  ااعلاام التل يب -7



4 
 

الكددرص عبددز حددليا الننلراددل عبددز اسددراا التكقيددق الحاسددب حالاددري  حاللددلنل حالا يدد  حالناددتقل مددا سنيدد   -8

 .نبل الايئل حاكللل الناؤحليق عق تبك اىعنلل الز اللااللاىاعلاام النتلبقل  اعنلل التل يب اح النلل

 .النات عل تكم التل يب اح  طرو اخرى غير نلرحعل ااالل ل حل اىعتراملمعام  -9

  نلق ااتقول الابطل الق لئيل  حالئل تلنل التكقيق ما ااعلاام الفالا -10

  نلق النالحاة  يق  سني  اللرالييق ما اىسرااام الق لئيل -11

تاا ير ل نلق الكق مدا النكلاندل حمدق اىحدحل القلاحايدل الد ي يافبد  اللهدا الداحلا الخدلص  دللكقحو  اتخل  -12

 الناايل حالايلايل

 احو  حتل ي  سهل  الق لا ليلللج  فللليل ل ليل اىموم نق اللقلب حس ر ال رر لب كليل -13

ناتنديق الدز اىلبيدلم حالفئدلم احو  الاتلم الق لئا ل دنلق كيدلام حاادتقول  حافللدل ححدحل اىلدخلص ال -14

 ال ليفل الز اللاالل

اتخددل  الخطددحام ال ددرحريل  نددل يلددنل اسددراا تكقيددق اددري  حلددلنل مددا ااتهلاددلم كقددحو اىااددلق حل ددليل  -15

 اىي اا النرتا ل ما ال با

تل يدد  لاراتدد  مددا نسددلل التكقيددق الساددلئا حالنوكقددل الق ددلئيل نددق اسددل نادد  ححلدد  اىكتسددل  التلاددفا  -16

 ام خلرج اطلو الق لاحاىعا

 ددنلق التكقيددق التددلم مددا سنيدد  التقددلرير النتلبقددل  لاتهلاددلم كقددحو اىااددلق  نددل مددا  لددك اىاتهلاددلم التددا  -17

 .تاتها  اىلبيلم اللرليل حالايايل حالاالا حالفتيلم حنقل لة الناؤحليق عاهل

 نحاحبل تاريب نؤاالم اافل  القلاحق ح الا لاراتهل نسلل كقحو اىاالق -18

لترايدد  عبددز تحعيددل امددراا اللددرطل النلايدديق  لىافددل   ادديلاة القددلاحق ل ددنلق كقددحو اىااددلق لبنددحاطايق ا -19

 . اللرالييق حنالمكل الفالا حاعلاة ثقل الالس ما الكاحنل

تاثيدد  سهددحام لكنليددل كقددحو اىااددلق مددا اىلددلليم الخل ددلل لادديطرت  حنادد  سنيدد  اىاتهلاددلم حنكلادد ل  -20

 الناؤحليق عاهل

ل سهددحام لتكقيددق اكتددرام كقددحو اىااددلق حالكريددلم اىالادديل لسنيدد  الاددالق حاتخددل  سنيدد  التدداا ير نحاحددب -21

الو نل التا تافل نالمكل اىموم نق اللقلب ال ي ياتكق  نرتا دح السدرائم حاعندلل اللاد  حسنيد  ااتهلادلم كقدحو 

 .اىاالق

اىحلدا الدز نركبدل الكد س حاافدل  اللقح دل  نحاحبل تط يق تاا ير للاحايل خلحل عبز اىكااع نا  اىكتسدل  -22

 . للاتر ما سنبل انحر تلنل اانلج ن لائ اللاالل اىحوكيل ما اتلم ل لا اىكااع

احدو  الننلرادلم الق ددلئيل النت لدل مددا اطدلر للاحادد   لداق نالمكدل اىرذددلب ادا ى ياددتخام ذد ا القددلاحق  -23

طحلل احق نكلانل عبز اكح ياتهك الكق ند  نراعدلة اىحدحل  ريلل لوعتقلل احق انر ل لئا حاىكتسل  لفترام ن

 .القلاحايل
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24-  ً  .الكرص عبز تقيا سني  تاا ير نالمكل اىرذلب  للقلاحق الاحلا تقيااً تلنل

  . التكقيق ما سني  ااتهلالم القلاحق اىاالاا التا ترتا هل السنلعلم اىرذل يل -25

ادؤاى لسند  النلبحندلم تادتاا الدز القحاعدا الانح سيدل لنللنبدل الادسالا ح  26 انل تم اعااا ااتنلرة اات يلق ت نام

القحاايق اللراليل الالم ة الخلحل  للاسحق ح نراا  اىكتسل  ح اي دل الاادتحر اللرالدا ح اتفلليدلم احليدل  ام عولدل  

  نح ح  كقحو الاسالا ح النلتقبيق ، 

 

 ستنتاجات التي تم التوص  اليها:وفيما ياتي اهم االثانيا: اهم االستنتاجات:

اق ااارام النؤااددلم الاددسايل نتلددااة م ل ددهل يددرت ط  ددح ارة اللددال حاىخددر يددرت ط  ددح ارة اللنددل حاللددؤحق  .1

 اىستنلعيل،ا لمل الز حسحا ااارة نق ح ارتا الامل  حالااخبيل.

اكيلادل الدز ثوثدل ا دلل  اللداا % نق النؤاالم الاسايل التا تنم  يلرتهل تللاا نق ااتتلت لا يحل 71اق  .2

 النقرر نق النحاعيق.

% نق النؤاالم الاسايل النلنحلل  لل يلرام يحسا ميهدل ناتدب لكقدحو اىاادلق،حلاا  يفتقدر الدز حسدحا 83اق  .3

 اللاا الانا حالاحعا نق الللنبيق مي .

حدبيب اىكندر  –نتكداة سني  ذ م النؤاالم تنم  يلراتهل ندق ناتندلم نكبيدل حاحليدل نتاحعد  نثدل) اىندم ال .4

 ناتنلم غير كاحنيل احليل ح حطايل ( . –الاحلا 

% نتهللددك حغيدر نالاددب 46% مقدط ندق ال اليددلم النادتخان  ااددسحق حاحدوكيلم كللتهدل سيدداة نقل دل 16اق  .5

 % كللتهل حاط.38لولغلل،ن  حسحا 

ح النحلدح  ح ااد لب اخحلد   ميهدل النلبحندلم اىالاديل  دللنكاحمسني  ذ م النؤاالم تنتبدك ادسوم نتاحعد    .6

 الز الاسق ح القرارام الق لئيل ح تاريخ اىياا  ح تاريخ الخرحج ح النلبحنلم الحكيل ح اىستنلعيل اي ل.

% نق ذ م النؤاالم تبت م  للتحداي  الداحلا لبادسالا  كادب الساس،حالفئدل اللنريل،حالح د  القدلاحاا 88اق  .7

 ا اىلت ام  ه م التحايفلم.% ناهل ذ 12حناة الكام.ما ى تتحمر ما 

سنيدد  ذدد م النؤااددلم تاددتخام طرلددل نختبفددل لبرلل ددل حالنتل لددل لباددسالا،نق اذنهل:النرال ددل الليايددل،  لاددتخاام  .8

 الالنيرام،حاخيرا  ح   النخ ريق حالنرال يق  يق الاسالا.

حالتلددنيس، نقل ددل  % مقددط نددق  اليددلم النؤااددلم الاددسايل تتنتدد   حسددحا  يئددل نوئنددل نددق كيددع التهحيددل70ق  .9

 % ناهل ى تتحمر ميهل ذ م النتطب لم.30

% مقط نق النؤاالم الاسايل تحمر ناتب نلم النالم لبادسالا الىادرة حاللرالد  حاىغطيدل،ما كديق 50اق  .10

 % اىخرى ى تتحمر ذ م الناتب نلم  لال ال .50اق ال 
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ن  ندحاا ح نادتب نلم التاتيد  حالكولل،ا دلمل سني  ذ م النؤاالم تتحمر النيلم الحللكل لواتخاام ال لري  .11

الددز حسددحا النرامددق الحددكيل،حلااهل لياددم  للناددتحى النطبددحب الدد ي يتدديو اىاددتخاام النددريو حاىنددق لهددل نددق ل ددل 

 الاسالا حالنحاعيق.

% نق ذد م النؤاادلم تدحمر النو دس النالاد ل ندرتيق مدا الادال لبادسالا حالنحاعيق،حلااهدل تفتقدر الدز 67اق  .12

 حا عونلم لبتنيي   يق الاسالا  كاب اح  السرينل حنالق الاسق... الخ.حس

سنيدد  النؤااددلم الاددسايل تددحمر ثددوع حس ددلم طلددلم لباددسالا حلااهددل تفقتددر الددز التاددح  حعددام افليددل الاددلرام  .13

 الكراريل التا تكتحيهل ن  كلسل اىلخلص،م و عق عام تحمير حس لم خلحل لبنر ز.

لم تكتحي عبز للعلم ح حلىم لننلرال الريل دل،ح ل  حادلئل الترميد ،اى ااهدل % نق ذ م النؤاا80اق  .14

 نكاحام ى تتالاب ن  عاا الاسالا نق سهل حليس ميهل التاح  النطبحب نق سهل اخرى.

% ناهدل مقدط تكتدحي عبدز النادتب نلم الط يدل، ند  75% نق ذد م النؤاادلم،ح 92الفرو الط يل نتحمرم ما  .15

الفددرو الط يددل تفتقددر الددز حسددحا اىط ددلا اىختحلحييق،ححددلىم الددحىاة، حكدداام الرعليددل  اىلددلرة الددز اق ذدد م

 النرا م،ايلرام اىالل ،حنلتنهل ى تتحمر ميهل اىاحيل الو ن  ى انل ح ى تاحعل.

% مقدط ندق ااارام ذد م النؤااددلم تدحمر نداارس ا تاائيدل لباسالا،حتاددنو  دلااا اىنتكلادلم الخلرسيددل 65اق  .16

 يريا  لك. لنق

% نددق النؤااددلم الاددسايل،حلاق نلتنهددم يفتقددر الددز التلذيددل النالاددب 79يتحاسددا ال ددلكثحق اىستنددلعيحق مددا  .17

ىااا عنبدد   ادد ب ط يلددل الناددلذج الاراادديل مددا الايبيددلم التددا تخرسددحا ناهددل حالتددا ى تددتوئم ندد  ط يلددل حاىكاددلم 

 الس ائيل  لبناسحايق.

% ناهدل 5% ناهل تاتخام عقح لم نختبفدل،67ذ م النؤاالم ىكتال اىتا: ما نسلل ااتخاام اللقح لم ااخل .18

% 25رعليدل حدكيل  لدا اىحدل ل، ی% ندق النحدل يق كحدبحا عبد12ح دلم، مقط كحبم ميهدل احدل لم  اد ب اللق

% ناهدددل كدددلحل النادددسحاحق 29% ناهدددل يتلدددر  ميهدددل النادددسحق الدددز اىذلادددل،33ناهدددل يادددتخام ميهدددل ال دددرب،

% ناهددل لددهام كددلىم حنكددلحىم لبهددرب نددق الاددسق.حاخيرا مددلق ر دد  ذدد م النؤااددلم تاددتخام 14اىاتكددلر،ن  

 اىغول حالقيحا لبكا نق اللنلال ااخل الاسحق يحنيل.

% نددق الاددسالا عبددز ارايددل الددز كددا نددل  لىاتنددل حالقددحاايق حاىسددرااام النت لدد  ااخددل الاددسحق،حعبز 92اق  .19

% ناهم يتناق نق الكححل عبز النالعاة القلاحايل حتحايل النكدلنا حتقدايم اللداحى، حاق 88نلرمل  كقحلهم،حاق 

حدك  حالنسدوم حيتنتلدحق  قدرااة الرادلئل % نق الاسالا يطبلحق عبز اىخ لر حال رانج التبف ي ايل حعبدز ال96

الحاراة اليهم نق اارذم حنللرمهم نق خول ال يلرام الاحريدل التدا يتنتد   هدل سنيد  الادسالا احق اادتثالا، حاخيدرا 

 % نق النؤاالم الاسايل ت م نات لم ميهل تاح  س ئا حنكاحا نق الاتب.75ملق 

تادنو لهدم  ننلرادل طقحادهم ح لدللئرذم الايايدل،حلاق ذد ا  % نق الاسالا اق اىاارام النلرم  عاهم96ااا  .20

 الكق ياط ق عبز النابنيق مقط احق غيرذم نق ات ل  الايلالم اىخرى
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% نق ذ م النؤالام تحمر انلاق خلحدل لبادسالا لح د  حكفدت ننتبادلتهم  ام اىادتخاام 92اق اىاارام ما  .21

خلحدل ىيداا  الننتبادلم الثنيادل لبندحاعيق حلااهدل تفتقدر الدز اليحنا اللنو س حالنقتايلم اىخرى،ن  حسدحا اندلاق 

 اىسرااام الحكيكل حالنالا ل حالكايثل.

% نق الاسالا اا  يتم اقبهم  لال ى يتديو لوخدريق ندق رؤيدتهم كفلتدل عبدز ادرانتهم ندق سهدل حعبدز 88ااا  .22

 نالق ىخر حى نق اسق ىخر.اناهم اللخحا نق سهل اخرى،انل ااهم ى يتكنبحق ايل تاللي  لباقل نق 

اق النحتفيق حالنلرميق عبز الاسالا حالنحلحميق يدتم تلييداهم ىعت دلرام عداة ،حىتخبدح اسدرااام التليديق ندق  .23

% نددق النددحتفيق ى يكنبددحق اعبددز نددق اللددهلاة اى تاائددل ح ل ددهم ى يلددر  28الحاددلطل حالرلددحة،ا  اق كددحالا 

لتنز ناهم لم يلدتراحا مدا ايدل احرام تاري يدل مدا نسدلىم كقدحو اىاادلق،الامل  القرااة حالاتل ل،انل اق الغلل يل ال

 عق الافس حى ما ايل نحا ي  اخرى.

% نداهم مدا 8% مقط نق الناسحايق عبز ااهم اس رحا عبز اااا اعنلل لللل  للاخرة، ما كديق لدلرك 4ااا . .24

لم ل اددلا لدداراتهم مددا نهددق الملددل حااتلسيددل % ندداهم تبقددحا تدداري 75حرش عنددل نهايددل ااتلسيددل الملددل،حاق كددحالا 

 عاياة،اى اق ال نليؤاحا  نق عنل ياحق نسلال.

ما اسحق الاالا ت ديق اق سنيد  ندق ميهدل ذدق ندق الاادلا حاق سنيد  الندحتفيق حالنلدرميق حاىاارام ذدا ندق  .25

 اي ل.الاالا اي ل،حى يانو لبرسلل  للاخحل اى  نرامقل حنتل لل نق ل ل اللاحر الااحي 

عام حسحا انلاق نخححل لباد ىا نندق يلدلاحق ندق اندرا  افاديل حعقبيدل،حى اندلاق نخححدل لولدخلص  .26

 % نق الا ىا عبز التحالا.22%،37ننق يانحاهم  للخاثز.حذ ا نل ااام

% ندق النادسحايق عبدز حسدحا ااتندل حتلبيندلم خلحدل  هدم ح ايفيدل التللندل 92اادا -كلىم علند  حنتفرلد :أ .27

% ندق اىاارام الادسايل عبدز 54اادام  -للندل ااارام الادسحق  نختبد  ااحاعهدل،ج لالتند قلك لدحاايذاد-نلهم،ب

% ندق اىاارام حالنادسيق عبدز حسدحا  درانج ىعدلاة اندج النفدرج 66ااا -  ط ااحيل حنخارام ااخل الاسحق،ا

ا نق النفرج عداهم الدز الادسق عاهم ما النستن  لياحاحا نحاطايق حللكيق، ااام اىاارام الاسايل عبز عحاة اللاي

ثلايل  ا ب ارتال هم لسرائم نختبفدل،حاخيرا مدلق السنيد  اادا عبدز عدام حسدحا ايدل اليدل لنتل لدل النكادحم  لدا اىمدراج 

 عا .

 :ثالثا: اهم المقترحات والتوصيات

 تحكيدددا السهدددل التدددا تددداير ح تلدددر  عبدددز الادددسحق ح اىحدددوكيلم ح نراا اىكتسدددل  ح النلدددتقوم ، كتدددز (1

النحلحميق اللاارييق ح لحى اىنق الااخبا ح النكاحنيق ناهم ، ح  لك لتادهيل اندر القدرارام ح اىاتندل ح اىحاندر 

 ح التلبينلم التا تاهل تط يق القلاحق الخلص  راارة الاسحق ح نراا  اىكتسل  عبز الا ىا ح النحاعيق ميهل.

  -لنلللسل اىاتتلت اقتر  النقتركلم التلليل : (2
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a) حاي  ما اىمراج اللرطا ح تقبيل الناة نق حسحب ن ا ثوع ار ل  الناة ) ناة الكام ( الز احد  الت

 ناة اللقح ل .

b)  البسددحا الددز اللقح ددلم ال ايبددل أح  دداائل اللقح ددلم الاددلل ل لبكريددل ، مددللاثير نددق الدداحل ى تافدد  اللقح ددلم

التالدم  داق النكادحم عبيد  ى يلدال خطدحرة  الالل ل لبكريل لأللخلص النكادحنيق  لقح دلم ادلل ل لبكريدل   ا

عبدز النستند  ح عبددز افاد  ح اي دل ا ا الاددم السريندل غيدر عنايددل ح يلطدحق اىم دبيل مددا تط يدق اللقح ددلم 

ال ايبل لألكااع ح الاالا ح  حي اىكتيلسلم الخلحل ، ح  اى نق  سهم ما الاسحق ح اىخدتوط  دللخطريق ح 

 يلم اىياا  ما الاسحق عبز لخص النكاحم عبي  يطبحق ناد  القيدلم  خاندل تابي  الكاحنل النحلري  ح اب

 استنلعيل لحللو النستن   اى نق تافي  اللقح ل عبي  .

c)  البسحا الز الغرانلم ح التحا  ميهل ما كلىم السدرائم التدا ى ت يدا عقح لتهدل عبدز ثوثدل الدهر أح كتدز

 اتل الهر .

d) للقح ل (  للاا ل لبسدرائم غيدر اللنايدل ح السريندل اىحلدز ح اىخد   لديق التحا  ما تط يق ) ايقل  تافي  ا

اىعت ددلر عنددر النكاددحم عبيدد  ح خلحددل ا ا اددلق مددا  دداايلم كيلتدد  ح الدد ي يفتقددر الددز الخ ددرة مددا التللنددل ندد  

 النللال التا تحلل  ما اىخطلا التا تلال السرائم .

e) يناق تاسيل تافي ذل ح ذ م الفارة نلنحل  هل ما اللايا ندق  اىخ   اتلم تاسيل تافي  اللقح ل لبكلىم التا

الاحل ، كيع ا ا رأحا اق الاسحق غير ناتلاة إلاتق لل النكاحم عبي  ما مترة نل ، يقرر القل ا تاسيل تافيد  

 اللقح ل الز أسل نانز .

f)  الا احر ك لال ح ريل  اطفلل لألطفلل ال يق ياحاحق  رمقل  حيهم ما اسحق الاالا . 

متو نالتدب لكقدحو اىاادلق مدا الادسحق ح نرااد  اىكتسدل  ح نرااد  التحليد  ح التادفيرام ح النلدتقوم التدا  (3

ليام  هل نالتب لكقحو اىاالق، حرمد  افدلاة اااا اللدلنبيق مدا ذد م النالتدب ع در الدرااهم مدا احرام نتخححدل 

 حنتقان .

سدرااام الداخحل الدا الادسحق التل لدل لهدل ح اسدراا اقتر  عبز السهلم النلرمل عبدز ااارام الادسحق  تادهيل ا (4

حى ناددلص نددق  اددلا اددسحق  نحاحددفلم نلنلريددل ح ذااادديل خلحددل ال يددلرام ح النقددل وم ح اتل ددل التقددلرير عاهددل.

 للاددسحق .ندد  اذنيددل نراعددلة اح ددل   حي اىكتيلسددلم الخلحددل مددا التحددنينلم الهااادديل لأل ايددل .حنراعددلة ناددلق 

اىكيلا الااايل .حاي ل نراعلة عام البسحا الز  الا الاسحق الساياة عبز لال للعدلم ا يدرة  الاسق اق ياحق خلرج

ألعددااا ا يددرة ح  لددك ل ددنلق السلاددب الحددكا ح اىناددا اي ددل .حاخيددرا نراعددلة  اددلا الددحرش النهايددل النسايددل مددا 

 الاسحق ، كيع اق غلل يل الاسحق ميهل حرش الكاااة ح الاسلرة ، 

ام ددل  نح ددح  تددحمير الاددسوم الخلحددل  للاددسالا حالنحلددحميق ندد  اذنيددل ات ددل  اىاددبحب  اىعتاددلا  لددال (5

 اىلاترحاا ما التحثيق ما سني  النؤاالم الاسايل.

 اذنيل ات ل  النلليير الاحليل ما تحاي  النحاعيق حالنحلحميق ما سني  الاسحق حنراا  اىكتسل  ما اللراو. (6
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ااثر نق النرال ل الليايدل لد ا  اححدا  داق تدتم النرال دل ندق خدول الادلنيرام  اق اىعتنلا عبز الالنيرام نسايل (7

ما سني  الاسحق ح نراا  اىكتسل  ، مها نحار عبم لدداارة ح كنليدل لدداارة مدا كدلل الكلسدل الدز اث دلم حاللدل 

مدا الكحدحل عبدز نليال لبق لا حعدام اىعتندلا عبدز النخ دريق الادرييق ااخدل الادسحق ، ند  ااهدل ادلعام اىاارة 

نلبحنلم اثيرة ح خلحل نل يتلبق ناهل  للبحاط ح الادكللل ح الك دحب النخدارة ح التخطديط لبهدرحب ح اىعتدااا عبدز 

فيددق  الددتهم ح اىخ ددلر تبالاددحاار اىااريددل ح اىنايددل ،  اى ااهددل مددا افددس الحلددم تاددتغل ااددتغوى ادديئل مددا اىاتقددلم اح 

 النللال نل  يق الناسحايق اافاهم ما كلل ال  نق حلز  هم عاا اىاارة .الال  ل ح اي ل تا ب الاثير نق 

ح يدلاة عداا ادلعلم التلدنيس ح خلحدل نلللسل نلابل التهحيل نق خول اىسهد ة الادلك ل لبهدحاا مدا ال ادل يق  (8

ندحاعيق ح نق خدول اخدراج الما اىحللم التا تاحق ميهل اللل اللنس اىاثر تاثيرآ ح خلحل عاا ناتح  التهيرة 

الا ىا نق ذ م اىنالق اطحل مترة نناال يحنيدل .اندل ااد  ندق النهدم اادتخاام الناتفدلم ح النلقندلم  لدال ااد حعا 

 .حتلقيم ط ا احري ح محبا لب ال يق.

 لى ددلمل الددز النقتركددلم الددحاراة عبددز تقبيددل اىاتتددلت،اقتر  تددحمير اىاددرة ح قيددل تسهي اتهددل لسنيدد  الاددسالا  (9

 نريو لهم.ل نلق احم 

 .  يلاة عاا الكنلنلم ح النرامق الحكيل ح اىذتنلم  للسلاب الحكا ح الاتلمل له م اىنلاق  (10

تحمير نو س خلحل  للاسحق ح تاتب عبيهل اام النؤاادل الادسيال ح النكلمتدل .حتدحمير  داىم نحادنيل  لداا  (11

ح النادل  ح الرطح دل ح الكدرارة .ند   محدحل الادال ألق اللدراو ينتدل   حسدحا ار لدل محدحل ح ذدا نختبفدل مدا السدح

اذنيددل حاددم ال دداىم  دداىىم عبددز اددح  السددرائم عبددز ادد يل النثددلل ) اى رو لسرينددل ح اىخ ددر لسرينددل ح ال اددا 

 لسرينل ( .

ح دد  لددرحط عبددز النتلهددايق لتددحمير  حس ددلم خلحددل لبنر ددز حلدد حي اىكتيلسددلم الخلحددل ندد  نراعددلة   (12

 ائيدل ح ااد ل الداذحق التدا تكتحيهدل الحس دلم .اندل ااد  ندق النهدم اق تكتدلط اىاارام الالرام الكراريدل ح القيندل الغ

الاسايل  خححص الحس لم التا تاتا ندق الخدلرج كيدع لدحكت ح تدم  د ط اللايدا ندق النناحعدلم التدا تادرب الدز 

ح لدا لدابم لسدلق النكاحنيق نق خول اىال نق النح ليل ح الك حب النخارة ح اندحر اخدرى نثدل الندحاا النناحعدل 

 تكقيقيل  ه ا الخححص ما اللايا نق الناتلفيلم .

 يلاة عاا العلم الريل ل ح سلل ننلرال الريل ل نق اىندحر التدا تفدر  عبدز النادسحايق  نلادز اس دلر   (13

ق الناسحايق عبز الننلرال اليحنيل لبريل ل ح تاتيم النال قلم ح اىللدلب ح النالمادلم ميندل  ديق الادسالا مدا الادس

 الحاكا ح اي ل تاتيم  طحىم ريل يل نل  يق الاسحق القري ل نق  ل هم ال ل  سغراميل.

نراعددلة اىعددااا النحسددحاة مددا الاددسحق عاددا الاتددر الددز النبدد  الحددكا ، حالكددرص عبددز اق تاددحق ذاددلك   (14

ناتلفيلم لباسحق التا تاحق ما اعااا الندحاعيق  دلىى  .ند  اذنيدل  ادلا نرااد  حدكيل النبدل ندق كيدع الادحاار 

  ز ح اىاحيل ح ايلرام اىالل  .الط يل ح الحكيل ح النخت رام ح اىللل ح لل ل اىاالق ح راذلم ااخلل النر
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 ادلا النداارس لبنراكدل   نلق الكق الااتحري مدا الكحدحل عبدز الخدانلم التلبينيدل نسلايدل ند  ال انيتهدل،ح  (15

اى تاائيل ح اتخل  المل اىسرااام التا ندق لدااهل تادهيل اىادتنرار مدا الاراادل مدا النراكدل النختبفدل ححدحى الدز 

 يل اي ل .السلنللم ح الاراالم اللب

تليدديق ال ددلكثيق اىستنددلعييق مددا سنيدد  الاددسحق ح اىحددوكيلم ح نراادد  اىكتسددل ، ح يددلاة عدداا ال ددلكثيق  (16

اىستنلعييق  نل يتالاب ن  اعااا الادسالا حتلدسي  ال دلكثيق اىستندلعييق التقدايم لبتحتيد  مدا الادسحق عدق طريدق 

النادلذج الارااديل مدا السلنلدلم ح خلحدل الابيدلم  اعطلا انتيل ام ح نخححلم خطحرة عنل .ح اعدلاة الاتدر مدا

التددا تخددرج ال ددلكثيق اىستنددلعييق ح  لددك  ح دد  ناددلذج ح نددحاا خلحددل  للاددسحق ح السرينددل ح ال ددرانج التاذيبيددل ح 

 تقحيم الناكرميق ابحايل، ن  متو احرام تخححيل ح  ححرة ناتنرة لب لكثيق اىستنلعييق.

رام الاددسحق احدداار تلبينددلم نح ددكل ح حددلرنل لتط يددق السدد ااام عبددز اقتددر  عبددز السهددلم النلايددل  ددراا  (17

الا ىا ح النحاعيق .ح نل اق ال رب ح اىذلادل ذندل سرينتدلق نتالنبدل اللالحدر ح اىرادلق لد ا الداا عبدز  درحرة 

ألق  تط يق القلاحق ح اكللدل نرتا دا تبدك السدرائم لبنكدلام الخلحدل ح لديس اىلتحدلر عبدز مدر  اللقح دلم اىااريدل

اللقح دلم اىااريدل ى تكدل نكدل اللقح دلم الدحاراة مدا لدلاحق اللقح دلم اللرالدا  لداق التلد يب اح اادلاة النللنبدل اح 

اقتددر  عبددز اىاارام الاددسايل اىتفددلو ندد  السلنلددلم إلعددااا ارااددلم ح  كددحع  -3االاة ااتخاام الابطل . 

 ألق السرائم تلللج  اا ل هل ح ليام اتلئسهل . كحل اا لب البسحا الز اىاتكلر ح الهرحب ح نلللستهل ،

تددحمير اىاتنددل النط قددل حح ددلهل مددا ناددلق  ددلر  مددا المددل اللاددل ر ح ال اددل يق ،حتاددهيل اسددرااام تحايددل   (18

النكلنا كتز لبنكاحنيق اح النحلحميق عبز ل ليل اىرذلب ألق الكق ما اللنل الداعلحي ح تقدايم اللدالحي ح تحايدل 

نقررا لبسني   حر  الاتر عق سرائنهم .ن  اذنيل  غالا النات لم النحسحاة مدا الادسحق  اتدب  النكلنا ي قز كقل

 نفياة نق خول الطبب نق احر الالر ح السلنللم  ررالل ااخ نق الاتب ح النالحرام اليهم نسلال .

 درسرااام اادهل نندل ذدا  الا للعلم لبنقل وم. ح تفليل ال يلرام النا ليل ح عبز اطلو احا  مدا اللدراو ح   (19

عبيهل اىق ، كيع اق الاثير نق النكاحنيق يكرنحق نق ذ ا الكق  اد ب عدام حسدحا افيدل لهدم اح عدام القدارة عبدز 

ام  ن بد  الافللدل .ا  اق ال يدلرام النا ليدل تادلعا عبدز كدل نلدلال عايداة ااخدل الادسحق ح خلرسهدل ح ذدا تلدح  

 النوئم لبخبحة لبلرعيل لبناسحايق .اقص اىاارام الاسايل نق تحمير النالق 

 نل اق ننلرال اللللئر الايايل نانح   هدل لد ا تحسدب عبدز اىاارام الادسايل اق تراعدا عدام التنييد  ، كيدع   (20

 تحسب عبيهل تهيئل النالق النالاب لبايلالم اىخرى انل ملبم لبنابنيق .

تايددلم الخلحدل  للادسالا لبكفددلت عبدز انيتهددل ح تطدحير حتكاديق الاتددلم النت د  مدا اىكتفددلت  دللنحسحاام حالنق (21

تخحيص نالق لنو س النكاحنيق ح النحلحميق ، ألق تاحينهل ما  حايدل الغدر   لى دلمل ت دييق النادلق  لينت ، ح

تا ب اا للع رحائو اريهل  نرحر اىيلم ح  لى دلمل الدز الناتدر غيدر الك دلري عادا تلبيقهدل عبدز السداراق ااخدل 

 ال ال يق.
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اق يدتم اقدل ح تادفير نراعدلة نيدل  نادلق ذاسل  نلق اونل حانق النالسيق اثالا اقبهم حتافيرذم مندق اىنق   (22

ح د   مندق النهدمح عاا ححدحلهم الدز ايدل نؤاادل اح اائدرة  ،الناسحق ما ايلرام خلحل نكسح ل عق اعيق الالس

 ما نالق  ليا عق نرآى الالس لكيق اىاتهلا نق النهنل التا اخرج الناسحق  ا  هل ح اعلات  الز الاسق . الاسيق

ات ل  اليلم ح نكدااام حلدرحط تخححديل مدا تليديق الندحتفيق مدا النؤاادلم الادسايل ا دلمل الدز اللدرحط   (23

اادتثنلراللولل الرائلدل ند  الناتندلم الللنل لتلييق اي نحت  اخدر ح يسدب التفحديل ميهدل . ند  التلايدا عبدز اذنيدل 

الاحليددل ح الحطايددل نددق اسددل  مددتو احرام تطددحير نهددلرام ح  اددلا لددارام ح احرام تددار يق النددار يق عبددز المددل 

رعليدل  –لدلاحق  –ال رانج التاذيبيدل  –اىاارة الرلياة  –الامل  عق الافس  –النسلىم ح اىحلياة ) كقحو اىاالق 

 نلعيل .... الخ (.است –تر حيل  –حكيل 

اؤاا اق القلاحق ى يفر  عبز النااايق ح كتز النحلدحميق القيدلم  لىعندلل لحدللو اىاارة الادسايل ح ا ا الادم   (24

ذالك  رحرة طبب  لدك ندق النادسحايق يسدب اق يادحق نقل دل اسدر ننلثدل ،ند  التلايدا عبدز مدتو الدحرش النتاحعد  

حاىتفلو ن  الح ارام حالسهلم اىخدرى ،حمدتو نللندل تحدبيو ح غادل  حتحمير التاحيق النالاب لبناتسلم  للتاايق

الايلرام ما الاسحق لتحبيو الايلرام الكاحنيل ح غابهل ح ذا التدا تدحمر لبكاحندل نويديق الداالاير ) ذد م اىنثبدل 

 ذا نسرا انثبل ( .

لدسي  اللالحدر الاادحيل  رحرة الراك النحتفلم ما اسحق الاالا الز احرام كنليل ح امل  عق الدافس .حت  (25

لبتحتيدد  مددا النؤااددل الاددسايل نددق خددول  لدد  اىنتيددل ام، ندد  التلايددا عبددز اذنيددل تددحمير احر ك ددلال حريددل  

تددرام كقددحو ذددؤىا اىطفددلل  لددال النددل اددحاهم مقدداحا كاطفددلل لوطفددلل الدد يق يحددلك حق انهددلتهم مددا الاددسحق ، حا

 كريتهم ا طرارا ح و اي  اب الترمحم.

تحميرانلاق خلحل لح   النر ز الافاييق ح النحل يق  لىنرا  اللقبيل ما الاسحق ، احاا ادلق نحلحمدل ،   (26

اح نكاحندل احدلب  للكللدل  لدا اىيدداا  ، ح  لدك لكديق حداحر لدرار  ركددللتهم الدز النحدكلم النختحدل . ح ددرحرة 

ل ي يؤخر ال م ما نحير ذؤىا النر ز الد يق اىارا  ما  كللل ذؤىا عبز البسلق الط يل ح عام التقيا  للرحتيق ا

يلابحق خطحرة عبز اافاهم ح عبز اىخريق ح اىاارة اي ل . ن  اذنيل ايسلا   ال يق خلحل  دللخاثييق مدا ادسحق 

 ال احر ح اىالع اي ل ، كيع اسبم كلىم اىعتااا النلاي ح النلاحي عبز ذؤىا نق ل ل اىخريق .

حق  األاتنل ح التلبينلم نلبقل  ما المل الاسحق ح نراا  اىكتسل  ألاهدل حداحك اذنيل الكرص عبز اق  تا  (27

 . كنليل الكقحو ح الكريلم ما الاسحق ل ا ى ا اق يطب  عبيهل السني 

النلدال  لدال ي دنق التفحديل مدا الكقدحو ح الكريدلم الدحاراة مدا  1981( لاال  104تلايل القلاحق  رلم )  (28

 للادسحق ح مدا نقدانتهل) لحاعدا اىندم النتكداة  الانح سيدل الداايل لنللنبدل الادسالا ( اي ندل النحاثيق الاحليدل الخلحدل 

 2015 –يانز  ـ ) لحاعا ايباحق نلاايو ( 



12 
 

ما البيم احرااتلق اح كم ذالك  رحرة لتلري  لدلاحق يكادم الادسحق ح نرااد  اىكتسدل  ح  لدك أندل  رافدل   (29

سراا التلايوم ال رحريل عبي  ، أح تلري  لدلاحق خدلص  للادسحق مدا النلال  لا ا 1981رلم  لاال 104القلاحق 

 . البيم احرااتلق اللراو ح ن  ااال الس  عبز تلري  للاحق خلص لاسحق اىلبيم

ارى اق الاسحق ما اللراو ذا نؤاادلم عقل يدل  كتدل لغليدل اىق ند  حسدحا النكدلحىم ندق  لد  اىاارام   (30

، ح ا ا اال اتطب  الز سلل الاسحق نراا  إلعلاة التاذيدل ح  ادلا اىاادلق ح اعدلاة  الاسايل نق تافي   رانج احوكيل

اانلس   للنستن  ح الن ا لانل اكح نالمكل التحاذر اىسرانيل ى ا نق اللنل عبز تحمير حتافي  ال رانج التاذيبيدل ح 

 . التقحنيل   ححرة ااثر سايل ح خبق النال  النالاب له م اللنبيل الحل ل

انل  خححص نتل لل النكاحم عبي   لا اطوو اراك  مهدا  درحرة ألق النستند  اللرالدا لكدا اىق ى يتق دل   (31

النكاحم عبي   ساليل اح ساكل  للححرة النطبح ل ح ى يناق اق يليش كيلة اعتيلايل  لا خرحس  ، ل ا تحسدب نراعدلة 

لتدالبم ثلايدل ند  النستند  لبكيبحلدل احق عحاتد  إلرتادلب ذ ا اىنر ح  لك نق خول النتل لل ح النالعاة لاا ياتطي  ا

 .السرائم ألق ذؤىا ياحق انر تحتيفهم ما السرائم اهو نق ل ل اللحل لم اىسرانيل

ح لاا يتااز لبسهلم النلايل تقبيل حنق ثم نا  كلىم اللحاة لبسرينل ، نق النهم اسراا ال كحع ح الاراادلم   (32

ل اىاد لب الكقيقيدل لبلدحا الدز السدرائم ح نلللسدل التدحاذر اىسرانيدل ندق خدول ااد ل هل ح اللبنيل ح اىالاينيل لنلرم

لياددم نددق خددول اتلئسهددل ، ألق نلللسددل اادد لب السرينددل تنادد  اىخددريق اي ددل نددق ارتاددلب السرينددل ، لاددق نلللسددل 

 السرينل نق خول الاتلئج تاحق تاثيرذل عبز اللخص النرتاب لبسرينل مقط.
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