
 0202التقرير السنوي عن حالة حقوق االنسان في العراق لعام 
 للجمعية العراقية لحقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية

 

 انًقذيح: -

)  جلطقٍُررٍ جلٓررليٍ ليؿ اِررس جلاٍجقِررس لكقرريي جلوٓررح  لررَ جليلُررحش جل طكررىز جل ٍُ ِررس

IHRSUSA )  ضوىف جلٌ ضاُُرُ  9111ىهَ ) ؾ اِس  ٓطقيس ىغٍِ وفاِس ضأْٓص عحم

ق حُررس ققرريي جلوٓررح  ىٌعحُررس جل رريج٠لِن جلاررٍجقِِن غقحلِررح   ىجوٓررحوِح   ( لررَ هررًج جلطقٍُررٍ 

جذرٍَ  رح ٌٚرىضن  رن جلقرىجظ لرَ  ؿرحا ققريي جلوٓرح  لرَ جلارٍجي  عيٌ ضٓي١ جلٟيء

جلنفحقرحش   رن ؿ يعرس  هلرح  كحورصلقرى ىذٓرد جليٞع جل لَ جل طرىهيٌ  ..0292لاحم 

جللريجقَ جلهى ِرس ىجلْحْرِسا ىجوطوحكرحش ققريي  لَ جلاىُى  ن جل ؿحلش كح  لَ  قى طوح

جلطرَ  أع حا جلالفىجلوٓح ا ىجوطٗحٌ جلفٓحو جلوجٌٍ ىجل حلَ لَ هِ يِس جلىىلسا ىجلرطحلس 

هرَ  ررن جكػرٍ جلقٟرحُح جل ٛرٍُِس جلطرَ عرحوٌ  لوررح ىجللرحِا  جٚرركص ىجقرع ُري َ ُاِٗرن

ؾ ِرع جل ؿرحلش ل ْرِ ح جلاي ِرس ذكحؾس جلٌ ضيعِس ىووٟس ٖح يس لرَ  ىجلاٍجي اجل يج٠ن

هررًج  ىُطررألف اجلطكطِررس ليىىلررس ىذقِررس جلرلررٌ ىجلىُلِررس ىجلطٍذيُررس ىجلقطٛررحوُس ىجلؾط حعِررس

 :يفحشىلِ ح ُيَ جذٍَ هًه جل  ٚفكسا (09(  يف .. ى ن )91جلطقٍٍُ  ن )

 

 :صذور ذعهًُاخ ذخانف تُىد انذسرىر انعراقٍ -9

 

 رن  ىهرَ الىْرطيٌ جلاٍجقرَجضايِ رحش ىقرٍجٌجش ضهرحلف ذلريو  ٛرىٌكرِن ىجلنرٍ ضجلذِن 

جل ؿط ررع جى جليررًُن ُكررحىلي   ررن نرلوررح لررٍٜ ىجقررع  اررِن عيررٌ جؾطوررحوجش جل ٓررإىلِن 

ىضاطرٍ هًه جلهطيجش  غحَلس ليطِحٌجش جلىُلِسا ىهًه جلرىعيجش ضطارحٌٜ ٍها ُض ٍ  كحىلس

جلكىُػرس  لرىىا جلىُ قٍج٠ِرسلؿال جلارٍجي  رن ج جلؿحوز  ع جللٛي٘ جلىْطيٌُس ىجل ٓحعَ

ـر ل ُؿريَ ْرن قرحوي ع ُطارحٌٜ ( خ جل حوز جلػحوِس  ن جلىْطيٌ جىل   جللقطس ) قِع ضلٙ 

ـرر ل ُؿرريَ ْررن قررحوي ع ُطاررحٌٜ  ررع جلكقرريي ىجلكٍُررحش (  ؼ  )  ررع  رررحوب جلىُ قٍج٠ِررس.

 .ى ن هًه جلقٍجٌجش .. جلْحِْس جليجٌوز لَ هًج جلىْطيٌ.

لرَ غري قٓ َ جل ٍٓـ ىجل يِْقٌ لَ  اوى جلفلري  جلؿ ِيرس جىعي جلٌ ض ٚىىٌ أىج ٍ -

 ذغىجو .

ذغيرررل جللررريجوٍ  ضٗرررٍُن جلػرررحوَ جل حٞرررَ \ 02ذطرررحٌُم  قرررٍجٌ  ؿيرررّ  كحلارررس ذغرررىجو -

 .ى كرش ذِع جل ٍٗىذحش جل كيلِس  جلؾط حعِس

 كيِد.ىُي ِ لع عٍٜ جل قح٠ع جل ٍتِس ىجلٛيضِس لَ جل حكن جلاح س..  ػل جغحوَ ل -

  لع عٍٜ جل رذّ جللٓحتِس لَ ىجؾوحش  كرش جللرٓس. -



  لع جلنطر٠ ذِن جلٍؾل ىجل ٍأز لَ جلىىجتٍ أى لَ جل قحعى جلىٌجِْس. -

 !!. جلاٍجقِس لَ جلؿح احش -لػقحلس جلنطر٠ ىجل ِيعس  - طحلرس ٌؾحا جلىُن ذيٞع قى  -

 

 :انثطانح -2

ضٗرٍِ جلطقرحٌٍُ ىجلىٌجْرحش  لس جلرطحلرس قِرعهري  ٓرأد  ح ُ رٍ ذرن جلارٍجي جلِريم  ن جٚا

عٍجقررَ ُاِٗرري  ضكررص  ) عٗررٍز  رُررِن ( لي لا ررحش جلىىلِررس ىجلاٍجقِررس ذررأ  لررَ جلاررٍجي

لكنهوووا ال تسووود لهوووم  معينووة الحكومووة العراقيوووة صترووووي  رواتووو  تقوووومو .نطررٍ جلفقرررٍ.

ىجل ػِرٍ  رلوق قرى جوورٌ  ا  ٖحخ عٍجقَ ُارحوي   رن جلرطحلرس يِي ( 90)  هلح ى ،محاجته

 رلوق ُا يري  نرحٌؼ  % 22ى  اىلق ُكٛرييج عيرٌ جلطاِرِن جلؿح اِس وٌجْطن جلعىجوُس جى

 اعح٠رل(  9122222)  ىلَ ذغىجو ىقرىهح ُيؾرى اجنطٛحٚوق  ن جؾل  ٓحعىز عيجتيوق

 ىجلحش ىلٍ٘ جلا ل لَ جلىىجتٍ ٚارس ؾرىج   لاح رس جل ريج٠لِن جل ذحلٍٖريز ِجلطاِى ٓألس 

 ىجقحٌخ ى احٌف جقُجخ جلٓيطس ىجلاٗحتٍ جل طلفًز. لألذلحءجليجْطس !! ل لوح  طيلٍز 

 

 الصحافة واالعالم: -2
 

ؾٍُرىز ى ؿيرس  (  002) ى  لٟرحتِس ( 54) ع يص لَ جلاٍجي  رح ُقرحٌخ  0222 لً عحم 

 ( 042) ضيؾرررى  كيٌوْرررطح  جلارررٍجي قيرررِقىلرررَ أ  كطرررس ٌجوُررري ( 21) ىوٗرررٍز وىٌُرررس ى

ىضٍكرُ هرًه ..  سجإلل طٍىوِلٟحتِس ىضيفُُي   كيَ ىؾٍُىز ى ؿيس ىوٍٗز وىٌُس ى يجقع 

ىذٓرررد  اجليْررحتل عيررٌ  احوررحز جلٗرراد ىضلقررل ذكٍُررس ىٖررؿحعس جنرررحٌ جلك ي ررس ىجوجتوررح

النوووو  الدسووتورية، وعوودم تفعيووح قووانون حريوووة تشووريعات والفوضووف فووي ت صيووق ال

جلاىُرى  رن جل ٟررحُقحش  مجواح االعو م الوف ن فوويقود تعورا العواملوالووحافة والتعصيور ف

ضوود  الوودعاو جغيررد  تسووجحىعلررى ضقررىُق جلٗرر حىٍ  اىجلعطررىجءجش ىجلطٛررفِس جلؿٓررىُس

ولم يحاس  اي عنوور امنوي عنودما يضور  او يشوتم او يوتهجم  مجهوح وتغلق الملفات.

ضود الووحفيين وميسسواتهم  صينموا تقوام الودعاو  مون قصوح المسويولين، علف اي اع موي

والم الصة صالتعويا او الجزاء صسص  النشر مثح انتقاد شروية سياسية متنفذة او كشو  

وثائق الخ من قضايا وحفية او رصرية، وسجلت لحد االن ارصعين قضية لهذا العوام ضود 

َ جعطقرحا جلٛركفَ ْرؿحو ْرحلق لر -ى ن هًه جلكرحلش  ػرل الوحفيين والميسسات االع مية !! 

.. ىكح  قحَٞ جلطكقِل لَ 0292 \أُييا  \ 2ذطحٌُم  – ىُلس جل يش  ن ٚكِفس ) جلٛىً جلِي ِس ( 

هًج ىقى قطل  .. َ جل ىُلس ىُلس جل يش جٚىٌ قٍجٌج  ذحقطؿحَ ٚكفَ عيٌ نيفِس  قحل  ُلطقى جلقٟحء ل

جل رىٍُ  - عُُرُ ْريطح  جلٗر ٍٍ -..  قطل عٗرٍز ٚركفِِن ىجعر ِرِن ىهرقلَ هًج جلاحم 

 ىَجٌز جل وٍذررحء ىعٟرري وقحذررس جلٛرركفِِن جلاررٍجقِِن لررَ  لطقررس ٖررحٌ  ملألعرررجلٓررحذل 

 رن قلرحز  - ع رٍ جلقِٓرَلرحز جل رًُع ى - كرحوي  جلىا جل حٞرَ. \ 99و لرَ ذغرىج \ليٓطِن 

جلورحٌ جلفٟحتِس  طأغٍج   ذؿٍجقن جلطَ أِٚد ذوح ذحوفؿحٌ جلِٓحٌز جل فههس جلطرَ جْرطوىلص 



جغطِررحا  - .0292 \كررحوي  جلىا  \99 ؿ ررع جلك ي ررس جل كيِررس ىْرر١ جلٍ ررحوٍ ذطررحٌُم 

 جُرحو جلهفرحؾَ جغطِحا –. ضٍُٗن جلػحوَ جل حَٞ \ 09ذطحٌُم  – جلرغىجوٍ   حَ جلٛكفَ 

 جل ٛرريٌجغطِررحا  - .0292 \جكطرريذٍ  \ 1يقررف جلٗررِاَ لررَ ذغررىجو ذطررحٌُم جل ررن جعرررم  –

لررَ  0292 \جكطرريذٍ  \ 5ذطررحٌُم  -لررَ جلورررحٌ  قلررحز جلكررٍز  ررن ضكٍُررٍ كررحلق جلكيريْررَ

 - ررن جلفٟررحتِس جل يٚرريِس  - جلهِررح٠ جلررىُن ٚررفحءجغطِررحا جلٛرركفَ  -  كحلاررس جلٍ ررحوٍ.

 ررن  - جلٓررٍجٍ ؾرررحٌ ٌُررحٜجلٛرركفَ  جغطِررحا - لررَ  كحلاررس وِلرريً. آُيرريا \ 0ذطررحٌُم 

 ؿ يعرس  ٓريكس جنططفرص وحترد  - .0292جُيريا  1ذطرحٌُم  -جلاٍجقِس لَ ذغرىجو جلفٟحتِس

ذطرحٌُم   ن  لطقس جل٠ٍٗس جلٍجذارس لرَ ذغرىجو  ك حا قحْقٚكِفس جل ٓطقيس  ٌتِّ ضكٍٍُ 

 دجل حضررنطررف  - جُررحم  ررن جنططحلررن. 2آخ جل حٞررَ لِررطق جلاػرريٌ عيررٌ ؾػطررن ذاررى  \ 02

 لرَ 0292 \ آُرحٌ \ 2قطرل ذطرحٌُم ذارى ُري ِن  رن جٌذِرل ى – ٍْوٖص عػ رح ىجلٛكفَ 

جغطِيرررص  – رررن لٟرررحتِس وؾيرررس  – جْرررِل جلارِرررىٍجلٛررركفِس  أغطِرررحا -  ىُلرررس جل يٚرررل.

ويحتوح العوراق  آيجٌ جل حَٞ. \ 92ذطحٌُم  لَ ذغىجو ذٍٚحٚس  ن قرل جلؿِٕ جل ٍُ َ

صلود  كوخر روهندوراس  –صاكستان  –علف ال ئحة الدولية صعد المكسيك  التسلسح االراصع

 علف حياة الوحفيين.

 

 :االغرُاالخ -4

 

 حورص جل رن ٞراِف لرَ جلارٍجي لٌغق جلعطقحو ذأ  جللُج  جل ٓيف قى جوطوٌ ل رن  رح َجا 

ى  رن ُراىجلٖر يص  لرَ هرًج جلارحم ىهرَ جلنطرٍ قِرع جلغطِرحلش هلح  ق يرس ىجْراس  رن

ىجلطؿررحٌ ىجلٗررِيل   إْٓررحش جلىىلررس ىيىٍ جل فررحءجش جلاررح يِن لررَ جلٟرررح٠ ىجل رريلفِن

ىكرريجوٌ جلقررُجخ جل ٗررحٌكس لررَ جلا يِررس جلِٓحْررِسا ىجللحٖررطِن لررَ  لا ررحش جل ؿط ررع 

 ىأليٛريش جى ذارريجش وحْرفس  سكحض ر ذأْريكس جلٌهحذِرسىكحوص ضلفً هرًه جلع رحا  جل ىوَا

 -َُيورس  –) جل لٛيٌ هَ جلطَ قطل لِوح جلذٍُحء لَ ذغىجو ىكحوص جذٍَ جل لح٠ل  الٚقس

جلارىا  -جذرَ غٍُرد  -جلٍِ ي   –جلغُجلِس  –جلْ ح   -جلغىٍُ  –ذغىجو جلؿىُىز  –جل ٍجوز 

قِررع ضررق  .ىجل يٚررل ىض ٍُررص . ى كحلاررحش وِلرريً ىوُررحلٌ ىجلورررحٌ جليٖررحٔ (قررَ ى -

جل قرىم ٖرح ل جق رى  جغطِرحا - .. ضرق ٖروٍ كرحوي  جلىاا ىلرَ ضٛفِس ىجغطِحا جلاىُرى  رلوق

نررىٌ ذررحُُ  جغطِررحا –.0292 \كررحوي  جلىا  \ 00لررَ  كحلاررس جل يٚررل ذطررحٌُم  –ع يررن 

جل يلررف لررَ   طررد جللحتررد جلػررحوَ ليررٍتِّ  ؿيررّ جللرريجخ جلاٍجقررَ لررَ ذغررىجو  –ٌْرريا 

٠رِرد ؾرٍجـ لرَ  -جلرىكطيٌ عيرَ جْر حعِل  جغطِرحا -كحوي  جلىا جل حَٞ. \ 00ذطحٌُم 

 ررىٍُ عررحم لررَ  جغطِرحا – .0292 \ -كررحوي  جلىا  \ 05قرَ جلاررىا غٍذررَ ذغرىجو ذطررحٌُم 

 \كررحوي  جلىا  \ 02ذغررىجو ذطررحٌُم  \ىَجٌز جلا ررل ىجلٗررإى  جلؾط حعِررس لررَ قررَ جلاررىا 

جو ىئٚرحذس ذغرى \ لَ  لطقس جل ٛيٌ -ع ِى ذحلؿِٕ جلاٍجقَ قحضق جق ى  جغطِحا - .0292

لٍُرى عررى جل رٍُق جلٟرحٌٍ  جغطِرحا – .0292 \ 90 \ 02ذطرحٌُم  -ذؿرٍىـ نطِرٍز جذلطرن



 رن  –ذٍذرٍىِ  ك رى قرِرد  -قطرل  -. 0292 \ 90 \ 02لَ  لطقس جذَ غٍُرد ذطرحٌُم 

 - .0292 \كرحوي  جلىا  \ 00ضلاِ حش جلضكحو جلي٠لَ جل ٍوْطحوَ لَ كٍكري  ذطرحٌُم 

كررحوي   \ 94وِررٍج  أْرريكطوقا ذطررحٌُم   ؿورريلِن لررَ جلاحٚرر س ذغررىجو ذفررطف قِررحم  ٓرريكِن

عيٌ   ىٍُ عرحم لرَ ىَجٌز جلطٍذِرس   رح أْرفٍ عرن  قطيرن ىئٚرحذس َىؾطرن  0292 \جلىا 

جقى ٞرح٠ جلؾورُز جل لِرس  –نيِل جْ حعِل جغطِحا جل قىم  – جلطَ كحوص ذٍلقطن ذؿٍىـ.

 \كررحوي  جلىا  \ 92س ذغررىجو ذطررحٌُم ْررحقس جللٓرريٌ ذكررَ جلٍِ رري  غررٍخ جلاحٚرر لررَ 

 رىٍُ عرحم لرَ ىَجٌز جل رن جلري٠لَ ذٓررـ  -جق ى ُاقريخ جلرىؾِيَ  –جغطِحا  -. 0292

 قطرل  - .0292 \كرحوي  جلىا  \ 1كحضق ليٛيش لَ ٠ٍُرل  طرحٌ جل ػلرٌ ذرغرىجو ذطرحٌُم 

لَ وحقِرس جقى ٞرح٠ جلؿِٕ جلاٍجقَ ذاريز لٚقس  - نكٍَجٍ عىوح  قِٓ -جل رَم جىا 

 \كررحوي  جلىا  \ 1ذاقيذررسا ىجٚررحذس َىؾطررن ىجغلررِن  ررن جذلحتررن ذؿررٍىـ ذطررحٌُم  \ؾيرريلء 

لرَ  لطقرس  –  ْر ٍِ جْر حعِل قوٍ رح -جل رىٍُ جلارحم لرَ ج حورس ذغرىجو  جغطِرحا – .0292

جللحٖرر١ لررَ  لا ررحش  جغطِررحا -. 0292 \كررحوي  جلىا  \ 1جلاح ٍُررس لررَ ذغررىجو ذطررحٌُم  

 \كرحوي  جلىا  \ 2ذغرىجو ذطرحٌُم  \لَ  لطقس جللاٍُِس  قح ى عيَ عحَٚجل ؿط ع جل ىوَ 

 –جلررىكطيٌ ىْررحم عيررَ لررَ ذغررىجو  جغطِررحا -.. ىلررَ ٖرروٍ ضٗررٍُن جلػررحوَ جقررىم  -.0292

 افررٍ جق ررى  ررىٍُ وجتررٍز  ِررحاغطجعيررٌ   ي ؿويلرر ي  ٓرريك -. 0292 \ 99 \ 02ذطررحٌُم 

ذطرحٌُم  –ذرغرىجو  \لَ قَ جلٛريِم   -جل يكقِحش لَ ىَجٌز جلطايِق جلاحلَ ىجلركع جلاي َ 

 لإلغحغرررس لا رررس  ررري٠لَ جقطكرررحم  ؿ يعرررس  ٓررريكس  – .0292  \ضٗرررٍُن جلػرررحوَ  \ 02

 .0292 \ 99 \ 90ىقطل ن ّ جٖهح٘ لرَ  لطقرس جلعا ِرس ذطرحٌُم  جلوٓحوِس ىجلطل ِس

 -.0292 \ 99 \ 95غطِررحا جلٛررِىلَ  ك ررى عيررَ جلررىُن لررَ  ىُلررس جللا حوِررس ذطررحٌُم ج –

جلورحٌ أغلرحء  \ولف جلِٗم  ك يو عرحِ لَ وحقِس جل ٍ س  ا ئ حم ىنطِد ؾح ع جلريحغطِج

 َُحو ٌَُؽ –غطِحا  ىٍُ وحقِس كرِٓس ج - .0292 \99 \ 92نٍىؾن  ن جل ٓؿى ذطحٌُم 

 - .0292 \ ضٗرررٍُن جلػرررحوَ \ 5ذارررريز لٚرررقس ذٓرررِحٌضن لرررَ  كحلارررس جلوررررحٌ ذطرررحٌُم  –

كٍكري   \وحقِس جلٍُحٜ   ن ٚكيجش جلاٍجي لَ – ٓيكي  ُقطيي  جق ى ؾ ِل جلارِىٍ 

غطِررحا جل قررىم نحلررى عرريوز جلؿررريٌٍ ٞررحذ١  ٍكررُ جلٓرررم لررَ ج -. 0292\99\0ذطررحٌُم 

ىقطيرص جلقريجش  – .0292\99\9ذؿرٍىـ ذطرحٌُم  جل يٚل ىجٚرحذس ْرحتقن \وحقِس جلقِحٌز 

جل ٍُ ِس جل يج٠ن قٓن عرِى جل يلف  طحٌ ذغىجو قٍخ وقطس ضفطِٕ لَ  لطٛرف ٖروٍ 

 جغطِحا جلييجء  ك ى عُُرُ َو لرس  -ىلَ ٖوٍ ضٍُٗن جلىا ضق ..  ضٍُٗن جلػحوَ جل حَٞ.

قطرل جلرىكطيٌ  – . 0292 \جكطريذٍ  \ 4ذطرحٌُم  - ىٍُ جألولس جلؿلحتِرس لرَ  ىُلرس جل يٚرل 

جلا ِى جلٓرحذل ل يِرس هلىْرس جلكحْررحش ىض لييؾِرح جل ايي رحش  -ْاى عرى جليهحخ جلٗارح  

 \ضٗررٍُن جلىا  \ 95لررَ جلؿح اررس جلط لييؾِررس ذرغررىجوا ئغررٍ جوفؿررحٌ عررريز لٚررقس ذطررحٌُم 

عٟري  ؿيرّ  كحلارس ذغرىجو ) ؾحْرق  0292 \جكطريذٍ  \ 90طرحٌُم ىجْطٗوى ذ - .0292

عيررَ ق رريو جلٓررحعىٍ ( ذحوفؿررحٌ عررريز وحْررفس لررَ  لطقررس جللوٟررس ىْرر١ جلاحٚرر س ذغررىجو 



ذغررىجو  \جْطٗرروحو عررىوح  عطررح   قحتررى ٚرركيز ْرررع جلررريٌ  - ؾررٍـ ضٓرراس جٖررهح٘ .اى

 - ىٍُ   طد   حلكس ئؾٍجم  ىُلس ؾييلء جلٍجترى  جغطِحا - .0292 \جكطيذٍ  \ 22ذطحٌُم 

 - .0292/ جكطريذٍ /  01جلٌ غرغس  ن علحٍٚ ق حُطن ذطرحٌُم  ذحإلٞحلس – ك ى ئذٍجهِق 

جلاقِى عررى جلرٍَجي عررى جليهرحخ  رىٍُ ٖر٠ٍس جلرلف١ ذارريز وحْرفس لرَ  لطقرس قرَ  جغطِحا

لعميوود حووازم حمووود معوواون ا اغتيوواح – .0292/ جكطرريذٍ /  00جلاح ررل لررَ ذغررىجو ذطررحٌُم 

 جغطِررحا – . تشوورين االوح الماضووي \ 7صتوواريخ  موودير شوويون السووي رات فووي المووووح

 .0292 \جكطريذٍ  \ 0ذطرحٌُم  –جذٍجهِق جلقٛحخ جْطحي ؾح اَ لَ كيِرس جلطٍذِرس جل يٚرل 

ذغررىجو  \لررَ  لطقررس جذررَ غٍُررد  –ٚررحلف جق ررى جلايرريجوَ ىلررَ ٖرروٍ آُيرريا ضررق جغطِررحا .. 

 –ىجغطِحا جلِٗم قِٓن عيَ جليوِرَ لرَ  ىُلرس جل يٚرل  –. 0292 \آُييا  \ 01ذطحٌُم 

 ٓرريكي  ُغطررحلي  جلٍجتررى ْرراِى عيررَ  ررىٍُ ٖرر٠ٍس قٍُررس  -. 0292 \آُيرريا  \ 00ذطررحٌُم 

 ك رى عرىوح  لرَ كٍكري  ج رحم  جغطِرحا جلطرِرد -آُيريا. \ 00ذطرحٌُم  –ْح ٍجء  \جلؿرم 

 رن   طرد ٌترِّ  -جل قرىم قرحَم ٚرحلف  جغطِرحا - آُييا جل لٛرٍم. \ 02ذطحٌُم  –لُلن  

جل قرىم ؾورحو غرحٍَ  جغطِرحا –. 0292 \آُييا  \ 05ذطحٌُم  –جليٌَجء لَ  لطقس جلطحؾَ 

 قطرل جلٟرحذ١  ػلرٌ ق ِرى  –آُيريا جل لٛرٍم.  \ 91لَ  ىُلس جل لٛيٌ ذرغىجو ذطرحٌُم  –

قحتررى  – قطررل جلٗررِم ٌقررِق جلهحلررىٍ  –جُيرريا جل حٞررَ.  \ 92ذغررىجو ذطررحٌُم  \لررَ جلغُجلِررس 

يذرف  –جلِٗم عرى جلؿرحٌ ٚحلف جلؿريٌٍ  -. 0292 \آُييا  \ 92ٚكيز جليطِفِس ذطحٌُم 

جللقِررد ىْررحم  ىجغطِررحا –. 0292/ جُيرريا /  1غررق جقٍقررص ؾػطررن لررَ  ىُلررس وُررحلٌ ذطررحٌُم 

جلِٗم عيرَ كٍُرىٍ  جغطِحا – .. ىلَ ٖوٍ آخ ضقج ؿى لَ ذغىجو لَ ٖوٍ آُييا جل حَٞ. 

قٓررح  عرررى جليطِررف ج جغطِررحا  - .0292 \آخ  \ 29ذطررحٌُم  –لررَ  لطقررس جذررَ غٍُررد  –

 ذرغرىجولرَ  لطقرس جلاح ٍُرس  –  ىٍُ عحم ليىجتٍز جل حلِس لَ ىَجٌز جلطؿرحٌز - ٖ ٍ ٍْقح 

 .0292 \آخ  \ 91 ذطحٌُم 

 رىٍُز  ٓطٗرفٌ  – ٓيكي  ُطيقي  جللحٌ عيٌ جلىكطيٌز جوطٛحٌ قٓرن جلطريُؿٍٍ  –

 احجغطِرر –..  ىلررَ ٖرروٍ ض رريَ ضررق. .0292 \آخ  \ 99جلاييُررس لررَ ذغررىجو ذطررحٌُم 

جلٍ حوٍ ذطحٌُم  \جلِٗم جقٓح  جلىىٌٍ ٌتِّ  ؿيّ عي حء جلاٍجي لٍ  جلفييؾس 

 جلريىٍ لرَ  ىُلرس جلٛرىٌعٟي جل ؿيّ  أق ى قٓن جغطِحا. 0292 \ض يَ  \ 00

جلٗررِم ٞررِحء عيررَ ٚررحلف ج ررحم ىنطِررد  جغطِررحا - .0292 \ض رريَ  \ 05 ذطررحٌُم

 يلررل جغطِررحا عيررَ  - .0292 \ ض رريَ \ 00ذطررحٌُم  لررَ كٍكرري  ؾررح ع جلٛرركحذس

قطررل   -ض رريَ جل حٞرَ. \ 09عررى  ارحى   ررىٍُ جليقرف جلٗررِاَ لرَ وُررحلٌ ذطرحٌُم 

قطل   -  .0292 \ض يَ  \ 91جلٛكيز ذطحٌُم جلِٗم  ُجقق جلآِحىٍ  ن قِحوجش 

 .0292 \آخ  \ 91جلِٗم عؿ رَ عِفرح  جلآِرحىٍ ٖرِم عٗرحتٍ جلفييؾرس ذطرحٌُم 

 قطل ئ حم ىنطِد ؾح ع جلٓراحىٍ جلِٗم لٍجِ  ك ى قِٓن لرَ كٍكري  ذطرحٌُم 

ىجغطِررل جلقحٞررَ قٓررن عُُررُ  ررن وحتررد  ك  ررس جلط ِِررُ  - ض رريَ جل حٞررَ. \ 91



ىقطرل جلْرطحي جلؿرح اَ عرىوح   – 0292 \ض ريَ  \ 95ذطرحٌُم  جلاٍجقِس لرَ ذغرىجو

 ِرػق  جغطِرحا -.  0292 \ض ريَ  \ 95  َ ٠الح   ذحلٓ ِن لَ غٍخ ذغىجو ذطرحٌُم 

 \ 0ذطرحٌُم  - .0292 \ض يَ  \ 99ٖقٍِ  ىٍُ جلارقحش لَ  كحلاس ذغىجو ذطحٌُم 

 لررَ جلاح يررس ئقررىً جلٗررٍكحش جأل لِررسقطررل  رريج٠ن  ررىوَ  ررن قرررل  0292 \ض رريَ 

ىُرًكٍ ج  جلٗرٍكحش جل لِرس ع يرص لرَ  ذغرىجو جلرىىلَ. ٖرحٌ  جل طرحٌ جلاٍجي لرَ

طِررحا جلطرِررد جغ - .10جلررٌ  910ىجوهفررٝ عررىوهح  ررن  0222جلاررٍجي ذاررى عررحم 

  قطرل -. 0292 \ض ريَ  \ 1لَ ذغرىجو ذطرحٌُم  –عيَ َُىج  جلٛحتغ  -جلرٍىلٓيٌ 

 \ض رريَ  \ 0ذطررحٌُم  –ق ٚرريش  فطررَ جلورررحٌ عرررى جلايررِق جلٓرراىٍ ذ ٓررىِ كررحض

( جقرى   وقِد ٖر٠ٍس ) ك رى جق رى ؾرىى  جغطِحا -..  ىلَ ٖوٍ قٍُُج  ..0292

 \قُُرٍج   \ 22ذطرحٌُم  – لطٓرَ ق حُس  رلٌ جل كحلاس ج حم  لُلرن لرَ كٍكري  

عررى  -جلايريم جلْرر ِس   ٓيف ونل   طد أْطحي جليغس جلاٍذِرس لرَ كيِرس -. 0292

 04ذطرحٌُم  ىأ٠يل عيِن جللحٌ  ن  ٓىِ  ُىو ذ حضق ٚيش  - جل ٍُق ٖىُى  ك ى

قُُررٍج  جل حٞررَ جغطِررل جلٗررِم عرررى جلؿيِررل  \ 5ذطررحٌُم  - .0292 \قُُررٍج   \

جلفوررىجىٍ وحتررد ٌتررِّ  ؿيررّ عي ررحء جلاررٍجي وحتررد ٌتررِّ جليقررف جلٓررلَ ج ررحم 

 \ 9ذطررحٌُم  -. ذغررىجو \ىنطِررد  ٓررؿى جلنرريز جلٛررحلكِن لررَ  لطقررس جلاح ٍُررس 

 ٓيكِن  ؿوريلِن جعرى يج ج رٍأز ٌ ِرح  ذحلٍٚرح٘ أ رحم  لُلورح جل حَٞ قٍُُج  

ىلرَ ٖروٍ  ..غٍخ جل يٚرلا ذارى ج  ْركريهح  لرن ج رحم أوارحٌ ألرٍجو  رن أْرٍضوح

جل ٍٖررف عررن جلقحت ررس جلاٍجقِررس  ىلررَ جلوطهحذررحش جلرٍل حوِررس ؾررٍش ضٛررفِسٖرررح٠ .. 

لَ جل يٚل.. ىهي جلػحوَ ذارى جل ٍٖركس ْروٌ  لروطهحذحش جلرٍل ح  ذٗحٌ جلا ِىٍ

 ٍٖرركح جلقحت ررس جلاٍجقِررس جلٗرروِى لررٍجِ جلؿررريٌٍ لررَ وِلرريً ىجلٗرروِى ىجلٗرر ح .. 

جل ررىٌخ ىجْطٗرروى  ررن جلقطررح  جلٍُحٞررَ ..  -. جلررىكطيٌ جُوررحخ جلاررحوَ لررَ جلورررحٌ

كرحوي  جلػرحوَ  \ 04 لًٌ عيَ ٖلحىز ذكحوظ جوفؿحٌ للىي ذحذل لَ جل رٍجوز ذطرحٌُم 

عيررَ  ك ررى لرحنٍ لعررد  لطهررد جلري٠لَ ليؿرريوى لررَ ذغررىجو  ىجغطِرحا -. 0292 \

 .0292 \ 1 \ 91ذطحٌُم 

 :االطفال -5

 

جلاىُرى  رن جلطؿرحىَجش   نُاحوَ جل٠فحا لَ جلاٍجي ل ِْ ح ٠رخ جلذطىجتِس ىجل طيْطس 

ىجلعطىجءجش ىجلكٍ ح ا ىهق ذكحؾرس جلرٌ جلهط رحم  رن قررل جلك ي رس ىجلْرٍز لرَ  ؿرحا 

 ٍقيرس جلذطىجتِرس جلرٌ جلضارٍٜ جل٠فرحا ل ْرِ ح ٠ررخ يقرى لجلطٍذِس ىجلطايِق ىجلٛركس .. 

جقرىجظ جلطوؿِرٍ جلقٓرٍٍ جلاىُى  ن جلطأغٍِجش ؾايرطوق نرحٌؼ جل إْٓرحش جلطٍذيُرس ل حورص 

    رح جوً جلرٌ ضٓرٍخ جّلف يجل لِس جلطَ كح  ُاِٗروح جلاٍجقِرٓرد جلويُس ىجلطيضٍجش ذ

وٌجْرطوقا  ك رحاإللورق  يىُورقجلرٌ عرىم ضٗرؿِع  ذحإلٞرحلسس  قحعى جلىٌجْر ن  ن جل٠فحا 



غِحخ ى اجٌز جل ىٌْس ىجهحلَ جلطيرسجو ىذِن ؾوس ن  ىٞاف جلارقس ذِن جلطحلد ىجل ايق

ٚرايذس جل ريجو جلىٌجْرِس ا ى طحذاس جوجٌز جل ىٌْرس لورًج جل يٞري جلطحلد جل ط ٌٍ ىعىم 

 ٍجلقررس جٚررىقحء جلٓرريء ج  ك ررح  ا يِرري  قحلررس ٌْرريخ .. ل ررح  هلررح   لررَ جل طكحوررحش

ؾايورق ُطٍكري  جلىٌجْرس ىُطيؾوري   لألْرٍزجل طرىهيٌ  جلٌ جليٞع جلقطٛرحوٍ ذحإلٞحلس

جلٛرفس جلررحٌَز كحورص ى اجلقرىجظضفاِرل قرحوي  جلىىلرس  ايٌل ز عيجتيوقاجلٌ جلا ل ل ٓحعى

جى  طؿ اررِن ذررِن جلق ح ررس   الوررإلء جل٠فررحا ىؾرريوهق لررَ جلٗرريجٌ   ك طٓرريلِن ى ٗررٍوُن

جى ع رحا لرَ ىٌٔ ضٛريِف جلٓرِحٌجش جى  ا   رن ج  ضررح  رن جلُؿ اي  جلغرٍجٜ جلطرَ 

ي جى كرحعررس  طؿرريلِن عيررٌ جللؿررحٌز جى جلكررىجوز جى ع ررحا ضلاِررف  لررَ جل كرررش ىجلْرريج

 يٞرف لرَ قحعرىز هري ك رح  ا( ٠فرل ى٠فيرس 191ىذٓرد جع رحا جلالرف قطرل )  اٚفسجلٌ

 :جلرِحوحش جلطحلِس

 
 

 جل٠فحا جلاىو جل  ح  جلٗوٍ

 ٠فيس 19 جل يٚل -ذحذل  - ذغىجو٠فل  ن +  جلٗوٍ جلىا

  فح 18 جلٍ حوٍ -ذغىجو  - كٍكي  جلٗوٍ جلػحوَ

 ٠فل 12 وُحلٌ -ذحذل  -ذغىجو  جلٗوٍ جلػحلع

 ٠فل 17 ذغىجو -وُحلٌ  - يٚل  -ض ٍُص  جلٗوٍ جلٍجذع

 ٠فل 14  يٚل -ذغىجو  -ذحذل  جلٗوٍ جلهح ّ

 ٠فل 16 ذغىجو -كٍكي   -جل يٚل  جلٗوٍ جلٓحوِ

 ٠فيس 16 وُحلٌ - جلٍ حوٍ -ذغىجو ٠فل +  ن  جلٓحذع جلٗوٍ

 ٠فل 13 ذغىجو -ٌ حوٍ  - جل يٚل جلٗوٍ جلػح ن

 ٠فل 15 وُحلٌ -ٌ حوٍ  -جلكيس  جلٗوٍ جلطحْع

 ٠فل 21 وُحلٌ - ذغىجو –جل يٚل  -ض ٍُص  جلٗوٍ جلاحٍٖ

 ٠فل 18  يٚل + ٠فيس لَ ذغىجو -ذحذل  جلٗوٍ جلكحوٍ عٍٗ

 ٠فل 12  يٚل - وهي  -ذغىجو  -ذاقيذس  جلٗوٍ جلػحوَ عٍٗ

 

 :انصحح -6

ىضارحوَ  رن جه رحا  ا ن جل ٓطٗرفِحش ضٗر ي  رن وقرٙ قرحو لرَ جل ريجوٌ جلطرِرس جل ػٍِج  



 جلليعِررس ى لطوِررس سجوىُررس ٌوُثررىهلررح   اىعررىم  طحذاررس جل ٍٞررٌا ىليٞررٌ لررَ جل  ررٍجش

ُؿررد عيررٌ جلىىلررس ٌعحُررس  اضٓرررد جعررٍجٜ نطِررٍز عيررٌ قِررحز جل رريج٠لِن  جلٛرررقِس

جل إْٓررس جلٛرركِس جلاٍجقِررس  ررن نرررا ذلررحء  ٓطٗررفِحش قىُػررس ى احلؿررس جللرريجقٙ لررَ 

ا ىق حُرررس  يلفِورررح ىضررريلٍِ جل ٓرررطيُ حش جلطرِرررس جلرَ رررسجل ٓطٗرررفِحش جلقىُ رررس  لورررحا 

ى طحذارس  جلٛرِىلِحش  ،المو ك ال صوي فوي ةحادالق  وانوايجاد الحلوح لل ىجلاح يِن لِوحا

س جلٛركِس ِرىوؿكرص جلٓريطحش جلٍقحذ.. ُس جل يج٠لِن  رن جلوىُرس جلفحْرىز ىق ح ىجلْيجي

قِس .. قِرع جقرى ص لرَ ذغيل جلاىُى  ن جلِٛىلِحش جليه ِس ىضيرف جلوىُرس  لطوِرس جلٛرر

جلرٌ غيرل  ذحإلٞرحلسىقرىهح  ن ٚرِىلِس لرَ  كحلارس جلرٛرٍزٖوٍ آُييا عيرٌ غيرل جٌذارِ

ُؿررد  كحْرررس عيررٌ جلىىلررس كررًل  ىجلٛررِىلِحش لررَ ذغررىجو ىجلكيررس ىجللحٚررٍُس ىوُررحلٌ.. 

... ىضرررِن ج  هلررح  ج ررٍجٜ  أنطررحء ٠رِررس ُررىلع غ لوررح جل رريج٠نٍُض ررري  جل٠رررحء جلررًُن 

 ؛عىُىز ضلطٍٗ لَ جلاٍجي  لوح

 ذورًج جل رٍٜ ٖرهٙ ( 1842)  جٚرِد( قِرع   H 1 N 1 ٍٜ وقٙ جل لحعس )  - 9

 – لرَ جلٓريِ حوِس 2ى –لرَ جلرٛرٍز ىجقرىز . قحلس ىلحز  لوق . جٖهح٘ ْطس عٍٗز ىضيلٌ

 .ىجقىز لَ جلىُيجوِس

ىضلطٗرٍ ذرِن ٚرفيف  اجلارٍجي( قحلرس جو رح  عيرٌ جل هرىٌجش لرَ 000 .95ىؾريو )  - 0

ذٗرر ل جلطررَ ُررطق ضلحىلوررح ْررس جلررٌ قررريخ جلويي ذحإلٞررحلس اجلا ررلجلٗرررحخ ىجلاررح٠يِن عررن 

 نطٍِ.

 قحلس جُىَ لَ جلاٍجي.( 76.000ىؾيو )ىضٍِٗ جلطقحٌٍُ جلٛكِس جلٌ  - 2

 ..قحلس لرَ جل كحلارحش 7000 ) ) جلىم ذيغص تأيراض سرطاٌ سضرِن ج  وٓرس جلٚحذ - 5

قحلررس ذررِن جعرريجم  (5490لررَ جلرٛررٍز لوررًج جلاررحما ىلررَ جلقيررِق )  ( قحلررس 1100 )  لوررح

جلٍؾحا لرَ جلىٌؾرس جألىلرٌا ذِل رح ُلطٗرٍ ىأ  هًج جل ٍٜ  لطٍٗ ذِن ا  0292 - 0221

ا ىج  ( ألررف قحلررس 120ىضيؾررى )   ررٍٜ ْرر٠ٍح  جلػررىٍ لررَ جل ٍضرررس جألىلررٌ ذررِن جللٓررحء

ضىنِن جلٓرؿحتٍ ىجللٍؾِيرس ىضارح٠َ جل كريا ىجل رأكيلش ) ْرد جوطٗحٌ هًج جل ٍٜ هي 

ىعررىم ىؾرريو ٌقحذررس ٚرركِس ؾىُررس عيررٌ  ..(جل ٗرريُس عيررٌ جلفكررق ىقيررس   حٌْررس جلٍُحٞررس

ى ررح ٌجلقوررح  ررن ئٖرراحعحش  ضاررٍٜ لوررح جلريررىجل رريجو جلغًجتِررسا لٟررر عررن جلكررٍىخ جلطررَ 

لرح  لرًج  ىلورٍش  هيفحضورح ذارى ْرليجش. اكِ حىُس ْح س أٍٞش كػٍِج ذٛركس جل ريج٠لِن

 ٓطٗررفِحشا ى ٍجكررُ ٚرركِس نحٚررس ذوررًج جل ررٍٜا ىضرريلٍِ جلٍ ِليُررحش جلىىلررس ضرريل ررن جى

. قِع ُكطحؼ جلاٍجي جلٌ ْطِن ؾوحَج   لي ٗف جلٖاحعَ ذ ارىا كرل .حش جل ِ حىُسجلارؾ

 وٛف  يِي  وٓ س ُكطحؼ جلٌ ؾوحَ ىجقى.



 ررٍٜ جلٓرر ٍٍ عررىوهق ُطُجُررى ىضٓررطقرل جل ٍجكررُ   ذي ررٍٜ جلٓرر ٍٍ .. جل ٛررحذ - 4

( قحلرس  ٍٞرِس..  942جلرٌ  – 922ذرِن )  ىجلاِحوجش جلهحٚرس ذورًج جل رٍٜ كرل ُريم  رح

نررى طوح ل لررع  ٟررحعفحش جل ررٍٜ جل ُ لررسا  ػررل وُُررف جلاِرري ا ىلقررى جلرٛررٍا ىضقررىم 

ىضقٍقحش جلقىم ىذطٍهحا ىجلفٗل جل ييٍا ىؾيطحش جلقيرد ىجلرى ح. .. ىضكطرحؼ جل كحلارحش 

 جلٌ لطف  ٍجكُ ؾىُىز.

هلرررح  ىلوجش غِرررٍ ٠رِاِرررس لرررَ عرررىو  رررن  كحلارررحش جلارررٍجي كرررحللؿف ىجل يٚرررل  - 2

 ييؾس قِع كل جلف قحلس ضيؾى غ حوِن قحلس غٍِ ٠رِاِس.ىجلرٍٛز ل ِْ ح  ىُلس جلف

:انخذياخ -7  

وٍذرحء ىجللفحُرحش ُٗ ي جلاٍجقِي   ن ْيء جلهى حش جلْحِْس ل ِْ ح  يٞي  جل حء ىجل 

.. هلح   كحلاحش  رن ٞر لوح جلاحٚر س ذغرىجو ل ُيؾرى لِورح  رحء ٚرحلف  ىضري١ِ جلٗيجٌ 

%  رن ْر ح   ىُلرس جلٛرىٌ لرَ  94ىجُرحم ىهلرح   ٠يُيس لٓحعحشُٓط ٍ  ليٍٗخ ىجلقطع

 رن جهرق  احورحش جل ريج٠ن  لأوورح.. ج رح جل وٍذرحء ذغىجو ُٗرٍذي   رحء غِرٍ ٚرحلف ليٗرٍخ 

لَ ذارٝ جل كحلارحش جل جٌذرع جى ن رّ ْرحعحش لقر١ ُي ِرح   ل رح   ضأضَجلِي ِس قِع ل 

جوقطرح  جلطِرحٌ ذٓرد  احهٍجش كرٍِز  نٍؾصهًج جلاحم عحم جلْطل حٌ ىجلعطٍجٜ قِع 

ضاحهٍ جل ىوِي  ىقطل جغلِن  ن جل يج٠لِن ىؾرٍـ غررظ جنرٍُن لَ جلرٍٛز  .. جل وٍذحتَ

 - ... ىجٚررِد ن ٓررس عٗررٍز  يج٠لررح   لررَ ضاررحهٍش  ىُلررس جللحٚررٍُس عيررٌ ُررى جلٗرر٠ٍس.

جلُُرحوز  ذالغرحءلي طحلررس  لَ  لطٛف قُُرٍج  جل حٞرَ جل ثحش  ن أهحلَ كٍذرء ضاحهٍى

 -. ضكِٓن جل وٍذحء جلرًٍ ضارحوَ  لرن هرًه جلهى رسىجلهيل  ىذاٚرـعيٌ أؾيٌ جل وٍذحءا 

ضيَُرع ٌ حضي ج حم وجتٍز يضاحهٍز نٍؾص ٞى جوقطح  جلطِحٌ جل وٍذحتَ لَ قٟحء ٠يَ ن

جل يلفِن !! ىعىو  ن جل طاحهٍُن كحويج ُك يري  عيٌ  جل طاحهٍى جعطىً  جل وٍذحء ىقى

جقررٍجي جل٠ررحٌجش !! .. ضررىنيص جلٗرر٠ٍس ضررق ٠ٍُررل ذغررىجو كٍكرري  ى جلٓرررـ !! قطارريج

 قرريً جل ررنا جىاِررس جلاٍجقِررس ضٗررؿد جلٖررطرح   ررع ىجل طاررحهٍُن جٖررطر يج  اوررق .. ىجلؿ 

ؾرٍش ك رح . ٞىهح. يج٠لي  جلقطع جلطٍيا ىجلعطىجء عيٌ  لطٓرَ جلىىجتٍ جلطَ ُطاحهٍ 

 كرٍذرء -لا رحٌز ج –جل يٚرل  -ذغىجو  -جلكيس  -  كحلاحش جل ػلٌ ى  ىلَ  جلعطٛح حش

ج  هلررح   . ك ررحوُررحلٌ ..  طررحلرِن جلك ي ررس ذطكٓررِن ىجووررحء جَ ررس جل وٍذررحء لررَ جلررررو.ى

 ٍكررُج   ليطؿ ررع جلطررَ جٚررركص   ررن قرررل جلريررىُحش قرريا جللفحُررحش ضقٛررٍِ ىنررى حش ٌوُثررس

يج٠لِنا عيٌ ٚركس جل ر ىضأغٍِهحىجلؿٍيج  ىهَ ضكحٍٚ جلقِحء جلٓ لِس  سجل رخ جلٓحتر

غ حوِرس جلف ٠رن  كرل ُريم ؽىهح ضلرطجلٌ جلطييظ جلرِثرَا ىلرَ ذغرىجو ىقرإوٍ ُىقٍقوح   ح 

 اىى رس جلىجلٗيجٌ  جل و يس ىجللاحلس  ْلسجل ِحه جّجلٌ  يٞي   ٞحلسذحإل ..  ن جللفحُحش

 لَ جل ػٍِ  ن جلقِحء جلاٍجقِس.
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ضاح٠َ جلٍٖيز ىجلنرطرِ ىجلفٓرحو جلوجٌٍ  جلاحلق لَ ُاطرٍ جلاٍجي  ن جلىىا جلىلٌ لَ

جل ٓطٍٍٗ لَ  إْٓحش جلىىلس جلاٍجقِس .. ىجعين ٌتِّ لؿلس جللُجهس ج  هلرح  جكػرٍ  رن 

 لرَجلوِثرس قققرص ى..  ن قرل جل طلفرًُن لرَ جلك ي رس جنطيٓص 0292 يِحٌ وىلٌ لَ عحم 

(  14)  ذِرلوق(052جل طييذِن ) ىعىو ىج ا  (121ىق ق عيٌ ) اجلف قِٟس لٓحو  (92)

(  9521(  رررطوق .. ى )  0422ىهلرررح  )  !! ( ذىٌؾرررس ىَُرررٍ 1 )ذىٌؾرررس  رررىٍُ عرررحما ى

 –كحلٍٖريز ( ٖهٛح   جلٌ جل كحكقا ىكحوص جلطوق لَ ؾٍجتق جلفٓحو  015 يقيف ىجقِل ) 

 ذحْرطػلحء.. ىٖ ل ع رل هرًه جلوِثرس لرَ كرل جلريَجٌجش  ىجلطُىٍُ –جٍٞجٌ ذأ يجا جلىىلس 

. ىضاحوَ هًه جلوِثس  ن ٞغي٠حش كرٍِز  ن .ىَجٌضَ جلىلح  ىجلىجنيِس ىجلٍتحْحش جلػرغس

جل كحْررس جلطلاِ ِرس ذِل رح ُارحوَ جل ريج٠ن جلرٓر١ِ  رن  قرل جل ٓإىلِن جل رحٌ لرَ جلىىلرس..

 حشجليجْرطحش ىجل كٓريذِ ذِل ح  ن لىُن .. ىجلٍىضِنا ىضطرِل كل جلقيجوِن عيِن ىجلوجٌُس

حش ىجل ررحا ُ رري  لررن  ررح ٍُُررى.. ىجل يفررص علررى  ٍجؾاررس ذاررٝ جلررىىجتٍ جلك ي ررس ىجلكُذِرر

 ُطكىظ جل يلف  ع جل ٍجؾاِن ذيغس جلطاحلَ ىعىم جلقطٍجم.

 رواذة انًرقاعذٍَ: -9

علرى  ل ِْ ح ىج  جغيرروق  كرِرٍ لرَ جلٓرن جل طقحعى لل َجا هلح  ضحنٍِ ىٌىضِن ُػقل كحه

 .جل ٓطكقس قجضروىجْطرم  ٌ

 االقلٌات: -01

ُط ي  جل ؿط ع جلاٍجقَ  ن جلاىُى  ن جلقي ِحش ىجلوُح ا ىجٚغٍ هرًه جل  يورحش جلىُلِرس 

لرٌ أٖرى أوريج  جقِع ضاٍٞريج  - ىجل حكحتِس جل ِٓكِس ىجلُُُىُس ىجلٛحذثن جل لىجتِس -هَ 

ىجلطوؿِرٍ ذٓررد  جلٌ جلطو ِٕا ىجلعطرىجءجش ىقرحلش جلهطرف ىجلقطرل ذحإلٞحلسجلططٍف 

جلفرٍج. جل لرَ  رن  ذحْرطغراجلٗرايٌ جلطرحتفَا ىقِرحم جلٌهرحذِن  زٞاف جل نا ىِْطٍ

نرررا ضلفِررً جلا يِررحش جلى يُررس ٞررى جذلررحء جل  يوررحش ىكررح  جكػررٍ جل طٟررٌٍُن  ررن هررًه 

قِرع ؾرٍش ٞرىهق جذٗرع ؾرٍجتق جلططوِرٍ  ىكلحتٓروق جلع حا هرق أذلرحء جلٗراد جل ٓرِكَ

جلاٍقررَا ىُقطيرري  كررل ُرريم ىجلك ي ررس عررحؾُز عررن جلررىلح  عررلوق !! ىذٓرررد جلهطحذررحش 

ل لِرس ىٞاف جلٌجوز ليىلح  علوق  رن قررل جلؾورُز ج ىؾ ِع جٖ حا جلطاٛدا جلط فٍُِس

جْريء جُرح وق لرَ جلىىلرس جلاٍجقِرس جل احٚرٍز  لرً ضأِْٓروح  ؾياص جلٗاد جل ِٓكَ ُارِٕ

وٓرر س  )  يِرري  ى ثطررح  جلررف (ذكررىىو  0222ىكررح  جل ٓررِكِي  قرررل عررحم . .9109عررحم 

.. ذٓررد جلٌهرحخ جل قٛريو جلرًٍ  ) جٌذا حترس جلرف وٓر س (جكػرٍ  رن  رلوق  ىجلِيم لق ُرل

 كحلاررحش جلقيررِق جى وٍذرريج  ررن جلرٛررٍز ىذغررىجو ىجل يٚررل  طرريؾوِن جلررٌ لضاٍٞرريج لررن 

كلِٓرس  - 177 - ذغرىجو ىجلرٛرٍز ىجل يٚرل ىكٍكري   غحوٌُن جلٌ جلهحٌؼ .. ىُيؾى لَ



( لررَ  94ك ررح ضيؾررى هلررح  ) !!   ررن هررًه جل لررحتّ ( 52) ؾررًٍ جلعطررىجء عيررٌ ى ىوُررٍ

 0292ىكرح  عرحم  كحلاحش جلقيِق ىغرظ كلحتّ لَ  كحلاس جلٍ حوٍ ىىجقىز لَ جلكيس 

ىجٌذارس  – جغلرِن  رن جلقٓحىْرس - رلوق   ٓرِكِح   ( 81) قِع قطل   عيِوق ن جٖى جلعيجم 

كررحلرش جلطررَ ضقررل جلطيرررس جلعٗررٍز ج ررٍأز .. ىكررح  جلعطررىجء جلغررحوٌ جلررًٍ ضاٍٞررص لررن 

( ؾٍُكرح    150)  لِرن جٚرِد ًٍىجل ان  ن قٟحء جلك ىجوِس جلٌ ؾح اس جل يٚلِجلؿح اِ

كلِٓرس ْرِىز جللؿرحز لرَ ى رن غرق لحؾارس  ..0292/ آُرحٌ /  0ذطحٌُم ىيل   جغلِن ىجْطٗوحو

 ٛريِح    – 47 – رن جكػرٍ جلُرحم و يُرس قِرع قطرل لِورح  0292 \ 92 \ 29ذغىجو ذطرحٌُم 

 يج٠لح   ؾايص أذلحء هًج جل  ي  ُطٍكي    طي رحضوق لرَ ذغرىجو ىجل يٚرل  – 78 -ىؾٍـ  

جلرٌ  كحلارحش جلقيرِق ىجلقٓرق جلكررٍ  رلوق ضيؾرن جلرٌ ضٍكِرح  جلطيؾرنىجلرٍٛز ىكٍكي  ى

جٍ وىلرس ض رلكوق قرل  إلُؿرحوىجلٌو  ذكػح   جل ن ىجلْرطقٍجٌ.. ىجلٓراَ ىلرلح  ىْيٌُح 

ىقررى قح ررص جلؿ اِررس جلاٍجقِررس لكقرريي جلوٓررح  لررَ ج ٍُ ررح ذُُررحٌز جللررحَقِن لررَ جليؿرريء.. 

 ررلوق ى ررن  قٓررق  يً ىضكررىظِلررل وقٛرررحش ْرروِعررىو  ررن  كحلاررحش جلٓرريِ حوِس ىجٌذِررل ى

جلطحلررس ) ٌورِن . ش ( ٠حلررس  اورى قحلرص نرا جلٗوحوجش جلكِرس جل اٍىٞرس لرَ جلرررو .. 

 ذٓرد جلهيف ىجلٍعد .. وُقص  ن جل يٚل  ع جلاحتيس جلٌ وٍُ جلِٓىز لَ وحقِس جلقئ

ُٓرطقٍ   رل ج آ..  ضٍكلح كرل ٖرة لقر١ غيقلرح ذرحخ جلرِرصا ىؾثلرح جلرٌ هلرح ذكػرح   عرن جل رن

. ىل جٌغد ذحلٓفٍ لورَ جقرد  رىُلطَ ىجقرد جلارٍجي . جل ن ىجٌؾع جلٌ جك حا وٌجْطَ

جلرًٍ  جل رٍجوزىضكرىظ جلٓرِى ) ؼ . وجىو (  رن ذغرىجو  - جلارٍىف.  ذأٚرادٌغق جولح و رٍ 

ىلكرى جل  كلرح   0225قحا جون  ن جلٛاد ج  وإِ لَ ذغىجو ذاى جل  .. ضك يلح  لً عحم 

ن جلطرِاَ ىوإِ  رع كرل جلارٍجقِِن جىٞح  جلريى ىُاحو جل ن جلٌ ىٞاوطأ ل ج  ضطكٓن 

.. ل ن جلٌهحخ جْططح  ج  ُفٍ. جلاٍجي  ن جل  يوحش جلِٚيس ىجلاٍُقرس ىقٍُررح    كأنيز

ىضكىظ  جلٓرِى ) ْرحلق . ؼ (  رن جل يٚرل  لطقرس  – ىلق جٌؾع. جلٌ جلهحٌؼ ْيف جغحوٌ

ططِع جلًهحخ جلٌ جع حللح ذٓرد جلهريف ىجلٍعرد جلٓحعس نيص ضقٍُرح    ن جل ِٓكِن ل وٓ

جل يؾن ٞىوح .. جغيرد جلٗر حىٍ جلطرَ قرى لحهح كحورص ضٓرؿل ٞرى  ؿوريا .. ىجٍ ج٠رري 

وررحٌ لررَ جقِحتلررح جلٗرر٠ٍس ىجلؿررِٕ ضرطاررى .. جغيقررص جل كررل ىجلرِررص ىجضؿوررص جلررٌ جٌذِررل .. 

ٍش جلررٌ نررحٌؼ ىجذلررَ ضررٍ  وٌجْررطن جلؿح اِررس.. ل ج يرر  جل ررحا جل ررحلَ ىجل كلررص قررى ْررحل

ىضكررىغص جلٓررِىز ) ل ررٌ . ِ ( ضٍكلررح ذِطلررح لررَ ذغررىجو ذاررى جقررىجظ ْررِىز جللؿررحز  –جلاررٍجي. 

ذٓرد ىٞع ىٌقس ضوىُى لَ ذرحخ جلرىجٌ لوٍذلرح .. عي لرح لِ رح ذارى ىوكرن هلرح ج  جلرِرص قرى 

ىجل كلرح قرى ٌقيلرح  رن ذيرىوح .. ل جقرى  ٖرَءٍْقص  كطيُحضن .. وهحف جلًهحخ.. ل و طير  

جل يلفرس ) جوطٛرحٌ . ى (  رن جلرٛرٍز .. ضٍكرص  –ُٓططِع ج  ُك ِلح ذ رح لِورح جلك ي رس.. 

جليلِفسا ىجىلوٍ ضٍكيج جلؿح اس  ذاى ج  جْ ايوح كررم قحْرَ ىضوىُرى  ررطن ى ٓرط ٍ .. 

ؿِرٍج  ذارى جقرىجظ وٗراٍ ذرح  قٍُطلرح  قِرىز .. جلرٓريوح جلكؿرحخ ..وارٍجش جل 0222ى لً 

ىكأوررن قٍُررد  لررح لقٌٍوررح جلوررٍخ جلررٌ  كحلاررس ذحلٍعررد كلِٓررس جللؿررحز ضغِررٍش .. وٗرراٍ 



 اجلٓيِ حوِس .. جولح وطحلد ذحلكييا كَ وٍؾرع جلرٌ ذِيضلرح ىجع حللرح ل وٍُرى ج  وطرٍ  ى٠للرح

ىجذلحء جلقيِحش لىُوق ٖايٌ ذحلقيل ىجلهريف  رن جل ٓرطقرل ىج  جلقريً جل لِرس غِرٍ قرحوٌز 

ا ذطكٓرِن جلىٞرح  لرَ ؤلرِّ لرىُوق جٍ ضفرحىٌ ق حُطوق ىج  جلالف  قٛريو ٞرىهقا عي

 ٗرف جلكقرحتل عرن كحلرس جلؿرٍجتق ءجش وطحلد جلك ي س جلضكحوُس ذز جلعطىجىل ػٍا جلاٍجي

جلارحم جلاٍجقرَ  جلرٍأٍجلطَ  يٌْص ٞى جل ِٓكِن ىجوُجا جلاقحخ جلٛحٌم ذ ٍض رِوح ج حم 

ؾحوز لرَ ولرح  عرن  ىجلىىلَ .. ل َ ُاطَ جلوطرح  ىجل ٛىجقِس لوًج جلٗاد ذأ  جلك ي س

ُع قحوي  نح٘ ىلريٌٍ  رن ضٍٗىا ىضايُٝ جلٟكحُح ىجل طٌٍُٟنا ققيقوق جل ٍٗىعس

ن ىج ررحكن ِجل ٓررِكِ جل رىوِِنل طحلرررس جلؾورُز جلطلفًُِررس ذطكٓررِن ع يورح ىق حُررس جلرٍل رح  

ن ٚحٌ س ٞرى كرل  رن ُرىعي جلرٌ جلقطقرح  جلغلرَ ا ىجٚىجٌ قيجوِىوىٌ عرحوضوق اع يوق

جلفطررحىٍ  رررن ٌؾررحا جلرررىُن  ذاٚررىجٌ ىجلطررحتفَ ىجلطرقررَ ذرررِن جلاررٍجقِِنا ىكررًل  وطأ رررل

ىجلطٍكُِ لَ نطرد جلؿ ارس عيرٌ جلطٓرح ف ىجلطرتنَ ىضقرحٌخ جلوُرح  ىجليقرىز ا جل ٓي ِن

طاىوُس ُؿد جوطري جلاوى جلؿىُىا ىجعطرحء جلكرل جلي٠لِس ل  جلاٍجي ذيى جلكٍُحش ىذيى جل

ىكًل  وىعي ق ي س أقيرِق كيٌوْرطح   اجلإِ ذٓرم جلقيِحش جلنًٍ ألذلحءىل نِلي ِٓكِ

 ن نرا ضفاِل قٍجٌ وقرل جل ريلفِن  ن جلٌ جٌجَٞ جلقيِقِ ٓحعىز جللحَقِن جل ِٓكِجلٌ 

جلطيرررس لررَ جلؿح اررحش .. ىجلغررحء  ْررطِاحخج ررن جل كحلاررحش جلررٌ وىجتررٍ جلقيررِق .. ىضٓرروِل 

ن ضٍُٛف ُٓر ف لورق ِىج  ضقيم جلؿوحش يجش جلارقس ذ لف جل ِٓكِ ..لوق   يٞي  جل فِل

 .احش جلٓحنلس جلٌ  كحلاحش جلقيِقذلقل جغحغوق  ن جل كحل

ٞرركحُح جلٌهررحخ ىجلططررٍف جلررىُلَ  ررن جذلررحء جلٗرراد جل يررىجوَ  ذأْرر حءىلِ ررح ُيررَ قحت ررس 

ٌترررِّ ؾ اِرررس جلطيجذرررع  –جلٗررروِى ْرررحُ ن ُيْرررف ..  0292ٍ لارررحم جلٓرررٍُحوَ جلٖررريٌ

جلٗروِى  - .0292 \ 90 \ 29ذطرحٌُم  –قطرل لرَ  لطقرس جل رٍجوز  – جلاٍجقِرس ىجل ٓ يكحش

 -جْطٗوى ذارريز وحْرفس عيرٌ وجٌهرق لرَ قرَ جلغرىٍُ لرَ ذغرىجو  رع َىؾطرن   – فوزي ميرزا

جْطٗرروىش ذاررريز وحْررفس  -  ِهررحجلٗرروِىز ؾحوِررص  -.  0292 \كررحوي  جلىا  \ 01ذطررحٌُم 

جلٗرروِى  -. 0292 \كررحوي  جلىا  \ 01ذطررحٌُم  -عيررٌ وجٌهررق لررَ قررَ جلغررىٍُ لررَ ذغررىجو 

 \ 90 \ 4ذغرىجو  رع َىؾطرن ذطرحٌُم  \قطرل لرَ  لطقرس جلريرىُحش  –ق  ص ؾريٌٍ جلٓ ح  

 90 \ 4ذغرىجو ذطرحٌُم  \قطيص لَ  لطقس جلريرىُحش  - جلٗوِىز ْ ٍِز ٚرٍٍ جلرلح -. 0292

 \ 9ذطرحٌُم  –جل يٚرل  \قطل لَ  كيس جلُهريٌ  –جلٗوِى لحوٍ ىلِى ؾرٍجتِل  -. 0292 \

 –جل يٚررل  \قطررل لررَ جل لطقررس جلٛررلحعِس  –جلٗرروِى ىعررى قلررح  -. 0292 \كررحوي  جلىا 

 –جل يٚرل  \قطل لَ جل لطقرس جلٛرلحعِس  –جلٗوِى ْاى قلح  -. 0292 \ 99 \ 00ذطحٌُم 

 – لرَ ذِطورح لرَ جل يٚرل  ٗرليقس جلاػيٌ عيٌ ج رٍأز  ٓرلس -. 0292 \ 99 \ 00ذطحٌُم 

لررَ  جللُجهررس يلررف لررَ وجتررٍز  –جلٗرروِى ورِررل غررحوق ذٗررٍِ  -. 0292/  99/  09ذطررحٌُم 

قطرل لرَ  –جلٗوِى وٗيج  نٍٟ  لٛريٌ  -. 0292 \ 99 \ 94جغطِل ذطحٌُم  –جل يٚل 

 استشوهد - زياد  ارق شاكر سوتو الشهيد -. 0292 \ 99 \ 94ذطحٌُم  – ىُلس جل يٚل 



 هوو موفو  -فوي صغوداد  جراء انفجار عصوة الوقة وضعت في العجلة التي كان يستقلها

 ..0202 \ 00 \ 02 صتاريخ  –في هيئة حح نزاعات الملكية  يعمح

فوي صغوداد .. استشوهدوا صعوود سوريان الكاثوليوك * كوكصوة مون شوهداء كنيسوة سويدة النجواة لل

 10ارهاصية الكنيسة في عور يوم االحد واثناء اقامة الو ة .. صتواريخ اقتحام مجموعة 

وهم .. .. آررين 27شروا ً وقتح  73قد جرح ... و0202 \تشرين االوح  \  

 9111 ن  يجلِى  –عرىجا  جذيكى جلٗوِى جلقّ غحتٍ ْاى   -9

 9102 ن  يجلِى  –جلٗوِى جلقّ ىِْق ٚرِف جلقّ ذطٍِ  -0

 عٍخجلٗوِى عىٍ َهٍِ  حٌَُلح  -2

 ع ٍه غرظ ْليجش ىوٛف –جلٗوِى جلطفل جوم عىٍ َهٍِ  حٌَُلح عٍخ  – -5

 ىىلىه -جلٗوِى غح ٍ كح ل جىَْ  -4

 جلٗوِى ع ٍ غح ٍ كح ل جىَْ -2

 .9122ؾيٌؼ جُيخ ْق١ا كحْد  ن  يجلِى  جلٗوِى -1

 .9100 ن  يجلِى  –٠حلد  –جلٗوِى جُيخ عىوح  ْق١  -0

 .9125 ن  يجلِى  –ْق١ا ٖ حِ جلٗوِى ورِل جلِحِ  -1

 جلٗوِى ْوق عىوح  ْاىى ْق١ -92

 ىىلىه - جلٗوِى ُيوح  كيٌكِّ جلٓحعيٌ – 99

 جلٗوِى جل ولىِ ؾح  ُيوح  كيٌكِّ جلٓحعيٌ – 90

 ذحلٞحلس جلٌ جذلطوح ىَىؾطن جلٗوِىز ٌُطح  طَ كيٌكِّ َىٌج – 92

 ذاس أٖوٍعن ع ٍ ُلحهُ أٌ –جلٗوِى جلطفيس ْحوىٌى ؾح  ُيوح  جلٓحعيٌ  – 95

 جلٗوِىز وىجء ق ِى جْطِفح  َىؾس جلٗوِى غح ٍ كح ل جىَْ – 94

 جلٗوِىز ٌغىز ىلَ ذٗحٌز – 92

 ٌُطح  طَ كيٌكِّ َىٌج زجلٗوِى – 91

 جلٗوِىز ْوِيس ٌىلحتِل ؾحوَ – 90

 ) ىجذلحءهح ( جلٗوِىز  وح وحِٚف ذلي – 91

 9102 ن  يجلِى  –جلٗوِى ىْحم جوُد عري جلِيوح   - 02

 9109 ن  يجلِى  –جلٗوِى ْرم جوُد عري جلِيوح   - 09

 ىىلىهح جلٗوِى لحٌِ وؿِد قلحىٍ - جلٗوِىز لِفِن وحٍٚ  حٌى – 00

 كٍْطِن ورِل ٠يذِح كطلحىٍ جلٗوِىز – 02

 9120 ن  يجلِى  -جلٗوِىز ْوحم ٚيِيج ؾؿِ ح  - 05

 كح ل جىَْ جلٗوِى غح ٍ  – 04



 وُجٌ قحَم عرى جلٍقِق جلٛحتغ  جلٗوِى – 02

 9142 ن  يجلِى  -جلٗوِى ذولحم  لٛيٌ ذيلٙ  ي ِ ح   – 01

 ق  ص عُُُ وقحي  – 00

 .9119 يجلِى  –جغِل وؿِد عريوٍ  ن   جلٗوِى - 01

 جلٗوِى لحوٍ ْ ٍِ قرِد ع ٓي  – 22

 ٖقِل جلٗوِى جلقّ غحتٍ عرىجا. -ٌجتى ْاى   جذيكى عرىجا   جلٗوِى  – 29

 جلٗوِى ٚرـ ؾٍؾِّ عرى جلقى قحقي  – 20

 .9140 ن  يجلِى  –ذولحم  ِهحتِل كحلَ جل يش   جلٗوِى - 22

 ىجذلطن.. –وُجٌ ؾ ِل  طييخ   جلٗوِى – 25

 .9105 ن  يجلِى  – ِرو وُجٌ ؾ ِل  طييخ   جلٗوِىز - 24

 ىىلىه -جلٗوِى عىوح  ؾ ِل جلهيٌٍ  – 22

 ىَىؾطن  ِرو وُجٌ. -9112جلٗوِى ذٓحم عىوح  ؾ ِل جلهيٌٍ  ن  يجلِى  – 21

 قىجوجلٗوِى عرى    – 20

 ىج ل قىجو  جلٗوِى – 21

 \جْطحي لَ ؾح اس جللورٍُن  –جلٗوِى جلىكطيٌ  حَ  لِٟل ْيِق جلِحِ  كٍى   – 52

 ذغىجو.

 .9102جلٗوِى لحوٍ ذكيوز  ن  يجلِى  - 59

 ىٚوٍه -9152 ن  يجلِى  -جلٗوِى وًٍُ عرى جلقى علحتَ  – 50

 جلٗوِى جل ولىِ لحٌِ وؿِد لِيِد قلحىٍ. – 52

 جلٓحعحضَجلٗوِى ْاى جوىٌ  – 55

 جلٗوِى ٚرحـ  طٌ ق ح َ – 54

 جلٗوِى لحتُ ىعى   قُجٍَ – 52

 .9122جلٗوِى عُُُ  طَ وٖطي  ٍُِ  ن  يجلِى  - 51

آُيريا  \ 00 صتواريخ فور  ررصيوح، –قتح ث ثة مووففين كوانوا يعملوون فوي صنوك الموووح 

مووا ن  في من قة اسكان فوي ارصيوح، اثور شوجار وقوع صيونهم، ومون صوين القتلوف، جل حَٞ

وفقوا لموا وورحت صوي مديريوة الشور ة فوي   ..صهنام رضوري م لوو  -يدعف   مسيحي

احدهم صقتوح  فخن شجاراً نش  صين الموففين الث ثة علف األمواح مما اد  الف قيام ارصيح

نطرف غرق قطرل ٌغرق  –جلٗوِى لرإٍ غرحوق جلٓرحعيٌ  - .االثنين االرريين ومن ثم قتح نفسي

 -. 0292 \آخ  \ 02ذطرررحٌُم  –قطرررل لرررَ قٟرررحء جلك ىجوِرررس لرررَ جل يٚرررل  –ولرررع جلفىُرررس 

جلٗروِى  -. 0292 \ض ريَ  \ 01نطرف ذطرحٌُم  – رن كٍكري   –جل هطيف ُيوح  وجوِرحا 

 \ 4ذطررحٌُم  –قطررل لررَ جل يٚررل ىٞرراص عررريز لٚررقس لررَ ْررِحٌضن  –ك ررحا ذولررحم كح ررل 

 \قُُرٍج   \ 02ذطرحٌُم  – قطل لَ ذغرىجو –جلٗوِى لِفح  ٖ اي  هٍ ُ  -. 0292 \ض يَ 



جلٗروِى  -. 0292 \قُُرٍج   \  0 –قطل لَ كٍكري   –جلٗوِى هحوَ ْحلق َكي  -. 0292

 \ 2ذطررحٌُم  –جْطٗرروى ذكررحوظ جوفؿررحٌ لررَ  ىُلررس جل يٚررل  –ذٓررحم جلرِررٍ ضيلِررل جلييْررَ 

جْطٗروى لرَ جل يٚرل جغرٍ  – جل كرٍى  جلٗوِى ٌوُرف هحٖرق ُيْرف -. 0292 \قٍُُج  

/ آُرحٌ  0ذطرحٌُم  –جوفؿحٌ قحلرش ٠يرس قٟحء جلك ىجوِس جل طيؾوِن جلٌ ؾح اس جل يٚرل 

٠حلرررس ؾح اِررس ضيلِررص لررَ  ٓطٗررفٌ جٌذِررل  – جلٗرروِىز ْررحوىٍ ٖرررِد َهررٍز -. 0292/ 

ذؿٍىـ وطِؿس جلوؿيم جلغحوٌ عيٌ قحلرش جلطيرس جل طريؾوِن  رن قٟرحء جلك ىجوِرس   طأغٍز

. 0292 \آُرحٌ  \ 92ضيلِص ذطحٌُم  – ٠حلرح   ى٠حلرس 942ؾٍـ لِوح  ؾح اس جل يٚل جلٌ

الشوهيد  -. 0202 \آذار  \ 07صتواريخ  –قتح في المووح  –الشهيد وصاح يعقو  ادم  -

 \آذار  \ 07صتواريخ  –صحادث انفجار فوي مدينوة الموووح  –ال فح يوس  معتز رمزي 

 \ 00صتوواريخ  –مروكووي قتووح فووي الموووح مووع اثنووين موون اصنائووي  الشوهيد ايشووو -. 0202

/  00 –صتواريخ  –قتوح فوي الموووح  –الشهيد مرل  ايشو مروكوي  -. 0202 \شصا  

/  00 –صتوواريخ  –قتووح فووي المووووح  –الشووهيد وصاسووم ايشووو مروكوي  -. 0202شوصا  / 

/ ٖررررح٠ /  91ذطرررحٌُم  –قطرررل لرررَ جل يٚرررل  –جلٗررروِى ىْرررحم ؾررريٌؼ  -. 0202شوووصا  / 

/ ٖرررح٠ /  91 –قطرل لررَ جل يٚررل ذطررحٌُم  –جلٗروِى ْرراى   ُيْررف ؾررٍؾِّ  -. 0292

. 0292/ ٖرح٠ /  92ذطحٌُم  –جْطٗوى لَ جل يٚل  –ْيٌى جلٗوِى َُح ضي ح  -. 0292

 -. 0292/ ٖرررح٠ /  94ذطررحٌُم  –قطررل لررَ جل يٚررل  –جلٗرروِى وؿررق عرررى   لطرريقَ  -

 جلٗروِى عرىوح  -. 0292/ ٖررح٠ /  95ذطرحٌُم  –جل يٚرل لَ  –جلٗوِى ٌُح  ْحلق ذٍِٗ 

/  91ذطررحٌُم  –غررق قطررل لررَ جل يٚررل  0292/ ٖرررح٠ /  92نطررف ذطررحٌُم  –جلررىهح   قلررح

/  90ذطرحٌُم  –قطل لرَ جل يٚرل  –جلٗوِى ج ؿى ق ِى عرى جلقى كغي  -.  0292ٖرح٠ / 

 .0292/  9/  99ذطحٌُم  -قطل لَ جل يٚل  –جلٗوِى ق  ص ْاىى   -. 0292/  9

 و:االنغا -11

ىضارٍٜ قِرحز جل رىوِِن جلرٌ جلورر  جى  ا ن أنطٍ جلْيكس جل ىليورس ضكرص جلٌٜ ىهَ

لررَ جل ٍكررُ جلىا عحل ِررح   جلررٌ عرريي لررَ جل٠ررٍجف جلايِررح جى جلٓررفيٌ .. ىُاطرررٍ جلاررٍجي 

 ذٓرردىجلقلحذرل جلالقيوُرس ىجلقلحذرل غِرٍ جل لفؿرٍز ؾرحءش  لرَ جٌجٞرِنيو جلغرحم ىؾر ذٓرد

 9122ىجلٌجَٞ جلاٍجقِس لِورح ذكرىىو )  جلكٍىخ جلىجنيِس ىجلهحٌؾِس جلطَ  ٍش عيِن..

لررَ  ضرأضَلرَ غرغرس عٗرٍز  كحلارس ىعٗرٍى   يِري  ( لغرق !!  غ حوِرس( كرق  ٍذرع  ييغرس )

 2.. ىضورىو قِرحز ) جلرٍٛز جلٓ حىز جلا حٌز جلٓيِ حوِس جٌذِل ىوهي  (   قى طوح  كحلاحش

.. ىُيؾررى ) ضٓرراِن جلررف  رريج٠ن  رطرريٌ جل٠ررٍجف (.. ىعيررٌ  %  ررن عررىو ْرر ح  جلاررٍجي

ٙ طهيؿط رع جلرىىلَ ذ ٓرحعىز جلارٍجي لير طحلررس جل ى ضهِٛٙ جل رحلغ جل حلِرس.. جلك ي س

جلررٌ  ذحإلٞررحلسجل ررُجٌعِن  ررلوق  جل رريج٠لِن ىنحٚررس    ررن هررًه جل حٌغررس جلطررَ ضوررىو قِررحز

 .جلرِثسضأغٍِهح عيٌ 



 :السجون -01
 

جلٌ جلاىُى  ن جلطؿحىَجش ىجلهٍىقحش  جلٓؿي  ىجل يجقف ىجل اطقرش جلاٍجقِسضطاٍٜ 

 ررٍ لررَ  قررى طوح جلعطقررحا ذررىى  أ ىضررأضَاررحٌٜ  ررع جلىْررطيٌ جلاٍجقررَ جلقحويوِررس جلطررَ ضط

نٍِ ضقررىُق جلىٌجي جلررٌ ىجلطررأنٍ لررَ قٓررق جلررىعحىٍ ىضررأ جل ك ي ِررحش ىض ىُررى قٟررحتَ

ذررررحل كؿيَُن ىجوطٗررررحٌ جل ررررٍجٜ ىجكطاررررحل جلٓررررؿي   جلقٟررررحء ىجوطٗررررحٌ جلٍٖررررحىٍ

هلررح   ىكحوررصجغيررد جلٓررؿي  غِررٍ  طحذقررس لي اررحٍُ جلىىلِررس ىضاطرٍا جلطاررًُد ى  حٌْررس

 \ضيلٌ  اطقل لَ ْؿن ضٓفٍِجش جلٍٚرحلس  0292 \ض يَ  \ 0لَ  -قحلش ىلحز  لوح.. 

آنررٍُن ذكررحلش ٞررِل وفررّ ٖررىُىز  94ىلررحز ْررراس ْررؿلحء جنطلحقررح ىئٚررحذس  -ذغررىجو. 

قِرع قٗرٍ ن ٓرس ىضٓراِن  ىئعِحء أغلحء وقيوق  ن ْرؿن جلطرحؾَ ئلرٌ ْرؿن جلطٓرفٍِجش

آُرررحٌ  \ 90ن ٓرررس عٗرررٍز ْرررؿِن لقررر١.. ذطرررحٌُم  ضأنرررً ارررطقر   لرررَ عرررٍذطِن جليجقرررىز 

 س ٖر٠ٍس وحقِرس ُػرٍخلَ ْؿن  ىٍُُر جل اطقلىلحز جق ى عُجا جلكٗ حىٍ  –. جل حَٞ

لررَ كررل  ررن   ىضٓررؿِل ىلررحز ل اطقيررِن جغلررِن -جلررىُن.  كحلاررس ٚرررـ  \َ قٟررحء جلريررى لرر

قحلرس ىلرحز  يصْرؿكرًل  ى سجلوررحٌ ىوُرحلٌ ( ىلرَ لرٍىف غح ٟر  ْؿي   كحلاطَ )

لرَ ٖروٍ وِٓرح   رن عرحم  - .ذحذل ( لَ  ٍكُ ٠ٍٖس جلْ لىٌُس  ل اطقل لَ  كحلاس )

ِررحش ضاررًُد عيررٌ جلررٌ ع ي جل اطقيررِنضاررٍٜ  ؾررًٍ جلٓررٍٍْررؿن جل ػلررٌ ىلررَ  0292

جُىٍ جلقحت ِن عيِن.. كحويج غحلرِطوق  اطقيِن لاىز جٖوٍ ذىى  ج ٍ  رن جلقٟرحء ىلرق ُكرل 

جلك ي ررس قررٍجٌج ذالغررحء  شأٚررىٌ ذاررى جلعررر  عررن هررًه جلقٟررِس .لوررق ضيكِررل  كررح َ

هلررح  لررحهٍز كررًل  ىح ا ل ٓررإىلِن عررن ضيرر  جإلْررحءجش قٟررحتِجلٓررؿنا ى كحْرررس كررل ج

جلفٓررحو  ج ررح ذٓرررد ْرريء جل اح يررس جى ٞرراف جلك حُررس جى ىضررأضَجلوررٍىخ  ررن جلٓررؿي  

جلوجٌٍ لَ جلٓؿي ... جى جلٌ لٍىف جقطؿحَ ِْثس ل حوص هلح  عىو  ن جلكحلش  ػل 

هرٍىخ أٌذارس  رن هٍىخ  ن ْؿن ذرحوىٔ لرَ جل يٚرل جى  رن ْرؿي  ذغرىجو  لورح .. 

جل ٍل ( ىجنطفحء  ىٍُ جلٓؿن ع ٍ ن رِّ  جلٓؿلحء جلهطٍُن  ن ْؿن كٍىذٍ ) ْؿن

. ذاى جْري   ن ضٓيِق هًج جلٓؿن  ن قرل جلقيجش جل ٍُ ِس جلرٌ جلىلِ َ لَ ٖوٍ ض يَ.

ضٗر ِل لؿلرس قحويوِرس  و طورح جليقريف عيرٌ عيرٌ جلرٍل رح  ىجلك ي رس . جلقيجش جلاٍجقِس.

 ىقٓق قٟحُحهق. يِن لَ جلٓؿي  جلاٍجقِسقٟحُح جل اطق

 :انًعرقهىٌ -13

ذارى غرريش ذرٍجءضوق  رن   ن جل اطقيرِن ىجل كطؿرُُن أ٠ري ٍْجـ جعىجولَ كل ٖوٍ ُطق ى

لوق  ن جل كحكق ..  لوق  ن قٌٟ أٖوٍ ٌهن جلعطقحا ذىى  ىؾن قرل لرَ  جلطوق جل يؾوس

جعطقحلررن .. جغيررد هررإلء جعطقررل ج ررح ذررىعحىٍ كِىُررس جى ذطو ررس جلٖررطرحه ى رريٌِ ٞررىهق 

 كطؿرُ .. ىلرَ هرًج جلارحم ج٠يرل ْرٍجـ  (6659) ضق ج٠رريقى  0221جلالف.. ىكح  عحم 



 اطقل .. ىلِ ح ُيَ جعىجو جلًُن ج٠يل ٍْجقوق  ن جلٓرؿي  جلاٍجقِرس لرَ عرحم   (10138)

0292 . 

  رقاحش ٖوٍ جل  ح  جلاىو
 يٍ انًحاكى انعراقُح االول الشهر موصل - دٌالى - بابل - بغدادمن سجون  0121

 انعراقُح انًحاكى يٍ الثانً الشهر دٌالى - االنبار - بغداد ومواقف من سجون 0011

 انعراقُح انًحاكى يٍ الثالث الشهر واالنبار - بغداد سجون من 382

 - المثنى - االنبار - بغداد سجون من 153
 البصرة - الموصل

 االحذاز سجىٌ يٍ الشهر الرابع

 انعراقُح انًحاكى يٍ الشهر الخامس قار ذي - االنبار - بغداد سجون من 0013

 -  بغدادفً  والتاجً الرصافة سجن من 0102
 العمارة - الموصل - البصرة

 انعراقُح انًحاكى يٍ الشهر السادس

 انعراقُح انًحاكى يٍ الشهر السابع دٌالى - بغدادب التاجً سجون من 511

 االحذاز سجىٌ يٍ الشهر الثامن االنبار - نٌنوى - دٌالى - بغدادمن سجون  114

 انعراقُح انًحاكى يٍ الشهر التاسع ناصرٌة - بغداد سجون من 134

 - بغداد فً  الرصافة - الكرخ سجون من 531
 تكرٌت

 انعراقُح انًحاكى يٍ الشهر العاشر

شهر حادي  بغداد – الموصل  - االنبار سجون من 483
 عشر

 انعراقُح انًحاكى يٍ

 االحذاز سجىٌ يٍ شهر ثانً عشر الناصرٌة - بغداد - البصرة سجون 413
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ُهطيرف  رن  كحلارس جلرٌ ىهري   ىجلطو رِٕ جلالرفضطاٍٜ جل رٍأز لرَ جوكرحء جلارٍجي جلرٌ 

جلاٗررحتٍُس ىجلررُىجؼ جل ر ررٍ ليفطِررحش ىهررن ضكررص جلٓررن  –جللورريز  – ررػر   لررحهٍز  أنررًٍ

ىلررحهٍز  يْرر١ ىجلؿلرريخ ..جللررَ جلٌُررحف لررَ هررًه جلكررحلش جل يؾرريوز ذ ػررٍز ىجلقررحويوَ 

ذررِن   طفحىضرسوٓرد  ىهلرح  ا لطٗرٍز ذ ػرٍز لرَ  كحلاررس جلٓريِ حوِس ىجٌذِرلجلنطرح  جللٓرحء 

ذٓررد جلطيعِرس جلىُلِرس جلارحهٍز جلهطرٍز  جل ىُلس ىجلقٍُس ىلَ جلٓليجش جل حِٞس قيرص هرًه

ألطرٌ جضكرحو عي رحء جلرىُن جإلْرر َ لرَ كٍوْرطح ا ذٟرٍىٌز جلذطارحو عرن   حٌْرس قِع 

لرَ جلقيرِق  ىىْرحتل جلعررم نطح  جإلورحظ ك رح ضقريم جلك ي رس ى لا رحش جل ؿط رع جل رىوَ

ضطاررٍٜ لررن  .. ىجنطررٍ  ررح ررن نرررا جلطيعِررس  عيررٌ هررًه جلكحلررس ذك رررش ىجْرراس ليقٟررحء

حلالف جلؿٓررىٍ جلررٌ  احوحضوررح  ذرر ذحإلٞررحلس. ع رريم جلاررٍجي هرري  ٓررألس جلٗررٍف.لررَ جل ررٍأز 

ىؾ اِطلررح ضإُررى  طحلررد  ىجلطاٛررد ىجلٗرر  ىجلطالِررف جلٗررىُى  ررن قرررل جلْررٍز ..ىجللفٓررَ 

 ررن قررحوي  جلاقيذررحش  210ز جللحٖررطحش ىجل لا ررحش جللٓرريُس جلطررَ ضررىعيج جلررٌ ئلغررحء جل ررحو

جؼ  ررن ٞرركِطن ىجإللرررش  ررن جلاٍجقررَ جل طايررل ذقررحوي  جلغطٛررحخا ُٓرر ف ليؿررحوَ ذررحلُى

ئلغررحء  ططيرررحش جلطيؾِوررحش جلقحويوِررس جلهحٚررس ذررحل ٍأز أ  ٍُجلقوررح  كررٍم علررى ى اجلاقيذررس

(  رن قرحوي  جلاقيذرحش جلرًٍ 9) 59ئلغحء جل رحوز ا ىىم ذطيد ليكٛيا عيٌ ؾيجَ ْفٍجلطق

ا ُع قررحوي  لطؿررٍُق جلضؿررحٌ ذحللٓررحءضٗررٍا ىكررل جلقررحويوَ ليررُىؼ ذ احقرررس َىؾطررنُ ررلف جل

لرَ  521ى 900 رحوز ضؿٍُق جلاًٌ جل هفف ل ٍض ررَ ؾرٍجتق جلٗرٍف ذكرل جللٓرحء لرَ جلى



 اقحوي  جلاقيذحش

ىٞررع ضٗررٍُع ؾىُررى لك حُررس ا ؾٍُ ررس جلُوررح ذررِن جلٍؾررل ىجل ررٍأز ٓررحىجز جلاقيذررحش عيررٌ ى

 -و -حالووة حوورق  200 -فقوود تعرضووت هووذا العووام الووف . كررٍُق جلهطررح .جل ررٍأز ىضؿررٍُق ىض

وتقوودمت صووخكثر موون رمسووة  حالووة اغتوووا  - 173 -و  -حالووة ضوور  واعتووداء 0134

( امووا صسووص  جوورائم الشوور  او التعووو  او العمليووات   023وقتلووت    -  شووكو  الا

 .0202االرهاصية .. وفيما يلي االعداد التي قتلت في عام 

 هًج جلاحم  رقاحش جل لح٠ل جلطَ قطيص لِوح جللٓحء جلاىو جلٗوٍ ش

تاتم -انسهًُاَُح  -تغذاد  18 انشهر االول 1 ضحُح 249   

 23 انشهر انثاٍَ 2
 -انسهًُاَُح  -تاتم  -انًىصم  -دَانً  -تغذاد 

 ارتُم

حانح ضرب  1356

 واعرذاء

 19 انشهر انثانس 3
انثصرج  -كرتالء   -كىخ  -ذهعفر  -دَانً  -سايراء 

انحهح -دهىك  -انسهًُاَُح  -  
أَرحارَاخ 3  

ارتُم -انسهًُاَُح  -تاتم  -َُُىي  -تغذاد  25 انشهر انراتع 4  
حانح اعرذاء  379

 جُسٍ

5 
انشهر 

 انخايس
االَثار -انًىصم  -تاتم  -تغذاد  13  

ذقذيد تخًسح االنف 

 شكىي

6 
انشهر 

 انسادس
انسهًُاَُح -تاتم  -االَثار  -انًىصم  -تغذاد  17 حانح حرق 422   

دهىك -انًىصم  -دَانً  -تغذاد  15 انشهر انساتع 7  
 

تاتم -انريادٌ  -انفهىجح  -تغذاد  18 انشهر انثايٍ 8  
 

 43 انشهر انراسع 9
 - تغذاد -انًىصم  -تاتم  -دَانً  -انسهًُاَُح 

كركىك - ذكرَد  
 واحذج اَرحارَح

 26 انشهر انعاشر 11
 -انسهًُاَُح  -يىصم -ذكرَد  -ارتُم  -تغذاد 

دَانً -َاصرَح  -واسط   

فٍ كُُسح سُذج  11

 انُجاج

11 
انشهرانحادٌ 

 عشر
14 

 -َاصرَح  -ذكرَد  -دَانً  -تغذاد  -كركىك  -تاتم 

واسط -انسهًُاَُح  -انًىصم    

12 
انشهر انثاٍَ 

 عشر
18 

 -َاصرَح  -كركىك  -انًىصم  -االَثار -تغذاد 

  ذكرَد

 

 :االعرذاءاخ انرركُح واالَراَُح -15

ْررِحوز عررىم جقطررٍجم ى جلاٍجقِررس  جْررط ٍش جلعطررىجءجش جلٍُجوِررس ىجلطٍكِررس عيررٌ جلٌجٞررَ

ؾرٍـ ى  قطل عرىو  رن جلارٍجقِِن  ن نرا جلقٛف جل ىلاَ ىجلؿيٍ    ح جوً جلٌ جلىىلس

 جنطٍجقرحضوقجلرٌ جلٞرٍجٌ لرَ   طي رحضوق  ىكحورص  ذحإلٞرحلسىضٍُٗى جلاىُى  ن جل يج٠لِن 



 : ك ح ُيَى

ؾل ررَ ( جل ؿررحىٌز لؿرررل قلررىُل  –كررحوَ  –جل ىلاِررس جلٍُجوِررس ضقٛررف جلقررًٍ ) ذرريلَ  -

ِرء قح ررص قرريز ئٍُجوِررس ذحلْررط 0292 \ض رريَ  \ 29ذطررحٌُم  - .0292 \آخ  \ 90ذطررحٌُم 

قرحؼ ع رٍج  جلكىىوُرس جلطحذارس ٌعحز عٍجقِِن لرَ  لطقرس   ٌجِ غلق ضايو جلٌ 022 عيٌ

 - ل كحلاس أٌذِل ا ىقى ج٠يل جللحٌ عيٌ جلٍعحز ىجونيص جلغلحم جلرٌ جلٌجٞرَ جلٍُجوِرس.

 -. قُُررٍج  جل حٞررَ \  04جلاٍجقِررس ذطررحٌُم  جلؾرريجءجنطررٍي جلطِررٍج  جلكٍذررَ جلٍُجوررَ 

ٌج  وٌك ررس ىذٍذررُُن لررَ وحقِررس ْررِىكح  ذقٟررحء ْرري جل ىلاِررس جإلٍُجوِررس قٛررفص جلقررًٍ )

 جلقرريجش جلُررٍجوِِن ضيغيررص – قُُررٍج  جل حٞررَ. \ 92( ذطررحٌُم  جلطررحذع ل كحلاررس أٌذِررل

 - .0292 \قُُرٍج   \ 5ذطرحٌُم  كحلارس ضحذارس لل ٓحلس كِيي طٍُن لرَ ل لرح٠ل قىىوُرس 

ْررٍنح  ىَُيكررس وِٓررح  جل حٞررَ قح ررص جل ىلاِررس جلٍُجوِررس ذقٛررف قررًٍ   \ 02ذطررحٌُم 

 جلقٛرف أْرفٍ . كحلارس جلٓريِ حوِس. لرَٔ ىجذي ذ ٍه ى ْيوِح لرَ قٟرحء ذٗرىٌ  ىآلِس ٌز

عررن ئٚررحذس  ررىوَ ذؿررٍىـ لررَ قٍُررس ْرريوِحا وقررل جلررٌ جل ٓطٗررفٌا جٞررحلس جلررٌ ضاررٍٜ 

قووو  يلوووح الماضووي ر \ 07صتوواريخ  - .جلرٓررحضِن ى  طي ررحش جل رريج٠لِن لهٓررحتٍ  حوُررس

ق مسوواحات واسووعة موون ااحتوورو موووا نين ةمكثوو  اسووفر عوون جوورح ث ثوو موودفعي تركووي

فت القوووات وووق 0202 \آ   \ 4صتوواريخ . ارصيووح \فووي قريووة اركوووو الحدوديووة  الغاصووات

قووفت المدفعيوة االيرانيوة  - االيرانية القر  القريصة من من قة سيد كوان فوي السوليمانية.

 \ض ررريَ  \ 92ذطرررحٌُم  - القووووصات القريصوووة مووون من قوووة سووويدي كوووان.  آ  \ 04صتووواريخ 

ٖن جلطِرٍج  جلطٍكرَ غرحٌجش ؾيُرس عيرٌ  لرح٠ل عرىز لرَ وحقِرس ْرِىه كرح   لورح  0292

نيجكريٌ  ىلرريل  ىنلِرٍز .. ىأوش إلٚررحذس  رريج٠ن ذؿرٍىـ ىىقرري  جٞرٍجٌ  حوُررس لررَ 

ؾىوش جل ىلاِرس جلطٍكِرس قٛرفوح ل لطقرس كرحوَ 0299 \ض يَ  \ 0لَ  - .جلكقيا جلٌُجعِس

ض يَ  \ 0لَ  -اس وهي ا ىجْفٍ جلقٛف عن وُىـ عىو  ن جلايجتل. حَْ جلطحذاس ل كحل

جٌذِل جلٌ قٛف ؾيٍ ضٍكَ أْفٍ عرن ضرى ٍِ  \جل حَٞ ضاٍٞص  لح٠ل قىىو ِْىكح  

 قحضيرس ضٍكِرس قٛرفص  لطقرس ىجوٍ جلرُجخ لرَ  02 - .غرغس  لحَا ْ لِس ى ٍٗى  لي ِرحه

المدفعيوووة التركيوووة القووور  قووووفت  - . 0292 \قُُرررٍج   \ 91ٖررر حا جلارررٍجي ذطرررحٌُم 

 فويتركز في من قة صرواري صاال في ناحية كاني ماسي التاصعة لقضواء آميودي   الحدودية

 لح٠ل ليل  ىنلِرٍز جلكىىوُرس جلطحذارس  -.0202 \حزيران  \ 03صتاريخ  محاففة دهوك

للحقِررس ْررِىكح  ضاٍٞررص جلررٌ قٛررف ؾرريٍ أْررفٍ عررن  قطررل ج ررٍأز ىؾررٍـ ٠فيررِن لررَ 

ذٓرد جلقٛرف  ( ٖرهٙ 600)  لرَ هرًج جلارحم ورُىـ - جل حَٞ. ج  لطٛف ٖوٍ قٍُُ

 \ذٓيَ ؾررحٌ آغرح  ك ريو  – سضق قطل جلطفيىجل ٓط ٍ  ن قرل جلقيجش جلٍُجوِس ىجلطٍكِس..  

لرررَ قٍُرررس ىُرررُز  0292 \آُرررحٌ  \ 22عرررحم قطيرررص وطِؿرررس جلقٛرررف جلٍُجورررَ ذطرررحٌُم  95

قٛف  ىلاَ ضٍكَ قٍخ جلكىىو جلاٍجقِرس جلطٍكِرس لرَ قٟرحء َجنري .. أْرفٍ  -جلكىىوُس.

 .ْلس( ىؾٍـ عيٌ جغٍهح  يج٠ن ىجقى 52ُحِْن عٌِٓ ُحِْن )عن  قطل  ىوَ 



 :ضحاٌا العنف -05

ىلقح  لإلقٛحتِحش جلطَ جعيلطورح ىَجٌجش جلرىلح  ىجلىجنيِرس ىجلٛركس ىىْرحتل جلعررم عرن 

جلاررريجش جللحْررفس ىجلرٚررقس  -عرىو جلٟرركحُح وطِؿررس أع ررحا جلالررف ذكريجوظ ) جلوفؿررحٌجش 

االصريووواء ورجووواح الشووور ة  المووودنيينوالموجهوووة ضووود  جلغطِرررحلش  (ى  -ىجل فههرررحش 

سوولك  - 564 -شروووا ً، موونهم  – 6612 - الموودنيينوالجوويو.. فكووان عوودد الضووحايا موون 

شرووا ً مون الرجواح  – 11.556 –من منتسوصي الجويو وجورح  - 393 -و  –الشر ة 

وكموا موضوف فوي ..  الف النساء واال فواح وصاإلضافةمنهم من منتسصي الشر ة والجيو 

 الجدوح التالي:

 عىو جلٟكحُح  ن جل ىوِِن ىجلؿِٕ ىجل٠ٍٗس عىو جلؿٍقٌ جلٗوٍ

 412 348 20 44 865 جلٗوٍ جلىا

 501 473 16 12 862 جلٗوٍ جلػحوَ

 1527 1308 109 110 1924 جلٗوٍ جلػحلع

 295 265 18 12 607 جلٗوٍ جلٍجذع

 209 189 4 16 650 جلٗوٍ جلهح ّ

 289 254 7 28 317 جلٗوٍ جلٓحوِ

 1115 976 50 89 1913 جلٗوٍ جلٓحذع

 426 295 54 77 639 جلٗوٍ جلػح ن

 632 520 37 75 1272 جلٗوٍ جلطحْع

 304 225 30 49 959 جلٗوٍ جلاحٍٖ

 694 632 32 30 751 جلٗوٍقحوٍ عٍٗ

 208 170 16 22 797 جلٗوٍ جلػحوَ عٍٗ

 

 :االقتراحات والتوصٌات -01

ضررىعي جلؿ اِررس جلاٍجقِررس لكقرريي جلوٓررح  جلك ي ررس جلاٍجقِررس جلررٌ وٗررٍ قررِق ققرريي جلوٓررح  

رحلىُ قٍج٠ِرس ُٓرططِع جل ؿط رع جلاٍجقرَ للط ي  أْحِ لرلحء جلىىلس جلىُ قٍج٠ِس جلكىُػس .. 

.. ىجقطرٍجم  ج  ُق ع وُعرس جلْرطرىجو ىجلططرٍف.. ك رح وأ رل ذططرِرل جلقرحوي  عيرٌ جلؿ ِرع



ىج  ُياررد جلرٍل ررح  ىق حُررس جلقيِررحش  ررن جلالررف جل يؾررن ٞررىهق .. ن. نِررحٌجش جلاررٍجقِِ

جلاٍجقررَ جل لطهررد وىٌج   ٌقحذِررح    ط ِررُج   ىقٓررق جلقٟررحُح جلطٗررٍُاِس جلطررَ ضطايررل ذ ٛررٍِ 

لررَ جلاررٍجقِِنا ىجلٟررغ١ عيررٌ جلك ي ررس لطقررىُق جلٟررل جلهررى حش جلررٌ جلٗرراد ل ْررِ ح 

جَ رس  احلؿرس ح  جْراحٌ جل ريجو جلغًجتِرس ى يٞي  جل وٍذحء ىجل حء ىجللف١ ىجلرلُُن ىجٌضف

ضكٓرِن جوجء ى..  .. ىذًا جلؿويو لَ ْرِل جٚرـ ع رل  إْٓرحش جلىىلرس ىجلرطحلس جلٓ ن

ىجلهط رحم ذرىىٌ جلُطرحم ىجل رىجٌِ جلهحٚرس  جل يلفِن ىجلطاح ل ذٗفحلِس  رع جل ريج٠لِن ..

ىذررع ٌىـ جلطٓررح ف ىجلٓرررم ..  جل قِطررس ورررً جلالررف ىجلططررٍف ىجلل ررحٌ جلطحتفِررسى ذوررق ..

ل ْرِ ح  رن  ل ٌؾرحعوقىجلهط حم ذ يٞي  جلرؾثِن جلاٍجقِِن ىذكرع جلٓررل جلٛركِكس 

لغررحء ِْحْررس جىلطلفًُِررس .. ضاررىُل  ٓررحٌ  لطٓرررَ جلؾوررُز ججلررىىا جل ؿررحىٌز لياررٍجي .. ى

..  ِن ذكرل جل ؿرٍ ارحواىجورُجا جلاقرحخ جل جلقرحوي   نُ ىضلقِس جلريى  ن جلهحٌؾِن عرِجلط ِ

جه ِرس ى ٟرحُقس ٌؾرحا جلقٟرحء .. حلٟرغ١ ىعىم جلٓحـ جل ؿحا ج حم جلقرُجخ جل طلفرًز ذى

ىؾرريو جلٟرررح٠  ررع جل ٍجضررد لررَ جلٓررِطٍجش ل ٍجقرررس ع يوررق ىضكٓررِن جوجء  لطٓرررِوق .. 

عرن ٠ٍُرل  جلعررم ى لا رحش جل ؿط رع جل رىوَ ضأهِل جل ؿط ع غقحلِح    ن نررا ىْرحتلى

لَ وعق ٌؾرحا جل كرحكق ىجلٗر٠ٍس ىجل رنا ىجنررحٌ جلٓريطحش  جشجقح س جل إض ٍجش ىجللىى

 ٍجقررررس جلٓرررؿي  ى ٍجكرررُ ى..  عرررن  ٍض ررررَ جع رررحا جلالرررف ىجلهرررحٌؾِن عرررن جلقرررحوي 

 ٓرط ٍز  رن قررل جليؿرح  جلرٍل حوِرس ىىَجٌز جلُُحٌجش جلجل يقيلِن ىجل اطقرش عن ٠ٍُل 

عيِوررح ىعررىم جلٓررحـ  ققرريي جلوٓررح  ىجلاررىا ى لا ررحش ققرريي جلوٓررح  كررَ ُررطق جل٠ررر 

ىجضهحي نطيجش عحؾيس  ن أؾرل ىقرف جلطارًُد  ذحْطغرا ْيططوق جل ٓإىلِنجل ؿحا ج حم 

حوواح  ى احلؿررس ..خق لررَ قٟررحُح أ لِررس أغلررحء جلْررطؿيجىجل اح يررس جلٓررِثس ذكررل جل ٗررطرن ذورر

مئوات االال  موون العووراقيين و العراقيووات الووذين ينوامون قوور  المزاصووح و تحووت الجسووور 

و ال  واالمووواكن العاموووة ، و األكووووا  الصائسوووة ، و لووويس عنووودهم المووواء ، و ال الغوووذاء ، 

ٞررٍىٌز وعررق ىجهط ررحم جلىىلررس ذ لا ررحش جل ؿط ررع جل ررىوَ ل ررَ ضررإوٍ وىٌهررح ى الوودواء..

. ىضٗرررِى جلؿ اِرررس جلاٍجقِرررس جل ررريج٠لِن جلرررٌ جل ٓرررإىلِن.جلُؿرررحذَ لرررَ جُٛرررحا  احورررحز 

ىجل كحىلش جلؿحوز لْططرحخ جل نا ىذِحوحش جلوجوس جلطَ جٚىٌضوح جلك ي رس  ذحإلؾٍجءجش

 ٞى جلؿٍجتق جلطَ جٌض رص ٞى جلٗاد جلاٍجقَ.
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