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  ذ�ك ا��ق �� ا������ �ز�ز و����� ��وق ا
���ن ا��د��� وا������� وا
������� وا������� ��� ��

� �$ر  –��"س ��وق ا
���ن    3ر&م  �دول ا
���ل   –ا��"�� ا����

و�د �م ا�دار ھذا ا����ن و� 
��� .1996/ �31د � 
م ا���ن ا���م ا����ن ا����� وا�ذي �م �وز��� و��� ��رار ا���
س ا�����دي وا������� 

  .�+� �ن ��ل ا��%ظ��ت ا�	�ر )'و����دون ��د�&ت �%$س ا�
	�ت ا��� �م أر ��� 

  :ا
����ل ودور ا����ون �� ا�راق

��رت ��13 ا��م ا���)ده �� ��دة ا��راق �� ��ر�رھ� ا�.�ص �)��1 )�وق ا�% �ن ، ��رت �ن �.�و�+� ا���ده )ول أدارة ا��دل و ��دة 
� ا���د�� وا�د�وى ا��6���7 ا��%� ��، أ6��1 ا�5 ا�ظروف ا���د�� ��را��1 وأ)�رام �����ر ا��)�'�ا���%ون �� ا��راق، .�و�� ���� ���
ق 


.ص ھذا ا����ن ا��6��� ا�ر�7 �� ا����
�� �������ل و ��دة . و��رة ا�)�ز �� ا� �ون أي ��د �3وت ا�دا%�.&ل ا�$�ره ا��� � �ق ا��)�'�� � 

�� ��ر�ر ��13 ا��م ا���)ده �� ��دة ا��راق و�'�ب  2011ؤ.را ��م ��� ��+� ا���ذ�ب و وء ا�����
�، '�� ورد �ا���%ون �� ا��راق، 

  .ا��$و��6 ا� ���� �)�وق ا�% �ن

� �� ا���ن "��  :ا��

��رت ��13 ا��م ا���)ده �ن أ $+� ��دم �در�+� �
5 ا�و�ول ا�5 ا� �ون و�را'ز ا�����ل و>�رھ� �ن ا��را�ق ا��� �6م أ%�س )ر�وا �ن 
�$رض ��ود %� �'ل ��م، أ6��1 ا�5 ���م ا�)'و�� ا��را��� ر �دل �� �%�طق ���%� �ن ا��راق، � �ب  وء ا�و6= ا��و'�%ت �3�)ر��+م، 


5  ��ل ا��3�ل، ���ر>م �ن أن �دى ��13 ا��م ا���)ده �� ��دة ا��راق ا��&)�� و��� �
��%ون ا�دو�� ، . أو �%= ا�و�ول ا�5 �
ك ا� �ون�
�ره �%�ءا .&ل ��ره ز�%�� ���و�� �
5 أ�'�%�1 ا�)�ول �
5 ���ر�@ ز� �م � ��با�)'و��  أن��د �%��+� ا�)'و�� ا��را��� �ن ا�د.ول، أو 

�م ا� ��ح ���13 ا��م ا���)ده ���د.ول ���ض �را'ز ا�����ل، و�'%+� �%�ت �ن ا�و�ول ا�5 �ن �+1 أ.رى، . �
5 ط
ب ��13 ا��م ا���)ده
ر �روط �� �@ ��رادھ� �د.ول >�%���1 �ذ�ك، ��د�ت ��13 ا��م ا���)ده �ط
ب �
)'و�� ا��را���  .أو ا��)دث أ��+م �
5 أ%$رادا�����
�ن 

و�رق )�وق ا�% �ن ��را��1 )��1 )�وق �
 �ون و�را'ز ا�����ل، و)3وا ���� ��د ا�)'و�� ا��را��� �
5 � +�ل ز��رات أ�6�ء ا����3 
  .ا�% �ن �� �را'ز ا�����ل
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� � 2010ز��رات �$�د�� .&ل ��م  6أ�رت ��13 ا��م ا���)ده ''�ن �� %�ص ا��وارد، � �ن ا�� $�رات �� 'ر'وك،وو�دت أن ھ%�ك �

. وزارة ا��دل'ذ�ك زارت ا����3 �.�م رف 3&ث �رات، و��= ھذا ا� �ن �� ا��%ط�� ا�.6راء �� �	داد، وا�ذي ���ل أ ��� �)ت  
ط1 
�)ت  وا��� �دورھ� ��= أ ���ا�$ر�� ا�.�� � �ن ا���ش ا��را��،  – �56
5 ا�ر>م �ن أن ا� �ن �زود ��وه أ�%�� �ن ��ل �واء �	داد 


�5  �� 1 أر�دھ� و�و��++� �ن �'�ب ر�7س ا�وزراء .���ا� �طره ا�دار�� �وزارة ا�د��ع، �� �+%'�.  

E)ظ أ�راد ا����3 أزد)��� د�دا، و�+و�1 >�ر '����، و� �وى �ر�ن ا�3�%� ،  ��9 ز��ره � �ن ا�% �ء �� ���= ا�ر���� �� �	داد �� 

و�دوا أد�� ��3ت أن وو�د أ�راد ا����3 أ�6� .&ل ا�ز��رات ا��د�ده ا�5 �را'ز ا�����ل وا� �ون، .��6ف �
ظروف ا������ ��وره ����

1 أ � �� �� ا��د�د . ���و�3ن ا��م ا���)دهھ%�ك �ن ��م ��+د�د ا���+��ن وا��)��ز�ن ���6رب �� )�ل أ3�روا �.�وف 'و��د ا�زد)�م �

5 ��
و��ت �$�د ، ��د )�
ت � �ن �را'ز ا�����ل وا� �ون
�Fن ھ%�ك ��ض ا��)��ز�ن �م �)و�
+م ا�5 ز%زا%�ت أ.رى �13 ا��م ا���)ده �
  .أ�راد ا����E �'� ، �3راھم أ)د ، و.��1 أو�7ك ا�ذ�ن �د�+م �&��ت ا���ذ�ب وا� �ءه��ل و�ول 

���ر6ون ا�5  وء ا�����
� ��وره رو��%�� طوال �&وة �
5 ذ�ك، )�
ت ��13 ا��م ا���)ده �
5 د��ل ��3ت أن ا�����
�ن ��م ��ذ��+م و
'F%+� ) و�ق رأي ا����3( ��دو �� ا� �ن، ��د و�د أ�6�ء ��13 ا��م ا���)ده ��ض ا3G�ر �
5 أ� �د ا��)��ز�ن وا���+��ن ��رة ا�����ل 

أو أ>���ب أ�راد أ رھم �ن ا�% �ء �� )�ل أ6��1 ا�5 ذ�ك، �م �+د�د ا��د�د �ن ا�����
�ن ���ل . �ر��ط� �����ذ�ب و وء ا�����
�آ3�ر 
  .ر�6وا ا��و��= �
5 ا���را��ت

��ض ا�د�� ا��� ��ر ا�5 أن ھ%�ك ��ض  ا�����
�ن  �م  �%+م �$�رات طو�
� �د ��ل ا�5 ا� %��ن ، دون �و��� ���ت ��13 ا��م ا���)ده 
��)و�ل ��ض ا� �%�ء �ن  ���م ا� 
ط�تھ%�ك ��
و��ت �و6@ . أ�1 أ�+���ت أ��+م، ودون ا� ��ح ��راد أ رھم أو �)���+م �ز��ر�+م


1 ا�زد)�م �� ا� �ون �د �م )
+�،  ز%زا%��+م وأ.$�ؤھم �ن ا�%ظ�ر ��ط�ء'�د�+م �رو)� � د�� �ن و����د ا� �%�ء ا�ذ�ن أ%ط��ع �Fن �
وا�����
�ن � وء ا�����
� ا�� د�� وا�6رب، �� أ���ب ز��رة  ���� '�%ت ھ%�ك أد�� �و�� ��3ت ��رض ا� �%�ء وا�ھم �ن ذ�ك، . ا�%ظ�ر

ا�1 ز��رات أ.رى و��6ون �%����+م �= أ�راد ا����3، و�د �م ��
�ق �
5 ا�'ف �ن ط���1  �ن أ�ل أر>��+م ��راد ��13 ا��م ا���)ده
�ن ��ل ا� 
ط�ت �ز��رة �)�ن ا�)�ول �
5 ��ر�@ .�ص �$�وح ، ��2010را'ز ا�����ل أ����را �ن �%��ف +ر '�%ون ا�ول 

  .ا���+��ن

، و�م �ن .&�+� �.�وص ا���ذ�ب   ��13 ا��م ا���)ده �)��تا�ز��رات ا���  ��د ا� �%�ء �%)ت ا�)'و�� ا��را��� �6�%�ت ��%�� ��دم أ�ذاء
  . ��م أ �7%�ف ا�ز��رات ا�5 %+��1 ا���م

���ر ا���ن�:  

 �و�ر أ.���7 ط�� وا)د �
5 ا��ل �= أ����� ��ء �ن ا�طب ا�%$ �،��� �� ذ�ك ��ط
ب ا���%ون �و��ر ا��%��� ا�ط��� �
 �%�ء وا���+��ن، 

5 ا�ر>م �ن و�ود ھذا ا���%ون، �Eر�5 . ه و�� ��دھ����ب �و��ر أ��'ن أ���� .��� ����= )�Eت ����ل ا�وEد��% �� �
% �ء ا���+��ت، و��

  . ا� �ون ا��را��� �� '�3ر �ن ا�)�Eت �د%5 � �وى �ن ھذه ا������ر � ��ب �د�ده

وا���رض ���Iداء ا��% � وا�� دي، وا��راض ون، وا�ظروف ا��)�� ا� ��7 �� �و�ر ���7 ��م ��+� ���ط� ا��.درات، � +م أزد)�م ا� �
د، و.��1 �
% �ء ا�)وا�ل، �+ن ��
��ن �%��� أ�� ا�)�ول �
5 ا�ر���� ا��)�� �
 �%�ء وا���+��ن �+و �)دو. ا���د�� ا��%�ره ��ن ا� �%�ء

ا������ر  دون � �وىأ�� �	ذ�1 ا�% �ء ا�)وا�ل �+� >���� ����= و����دھ�، ا� �ن .&ل ا�$�ره ا��� � �ق وEد�+ن  أو >�ر '���� ���)دوده 
  . ا�6رور�� �
�	ذ��

  

�"��  :ا��ذ�ب و�وء ا��

. و��� ��وا�د ا�)�وق ا�% �%� ا�دو�� وا�ذي �%ط�ق �
5 ا��راع ا�� 
@ ا�دو�� و>�ر ا�دو����%= ا���%ون ا�دو�� ���ر 1 ا���ذ�ب �%�� ����، 
.�ص ا����وض �
�+م ، I� ���� ��%� ذ�ك ��%= ا���ذ�ب'@
  . أو ا���+��ن ا�ذ�ن �م أ رھم �.�وص %زاع � 
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ھ%�ك أد�1 '�3ره ��ر ا�5 أن  وء ا���ذ�ب �%�� ����، ا��� ��%= ���ر>م �ن ا��وا%�ن ا��را���، وا������ر ا�دو��� ا��
زم �
5 ا��راق �%$�ذھ� و
�� �دد '��ر �ن ا��)��ز�ن و��ذ��+م �� ا� �ون �Eزال �%�ره �� ا��راق �
5 %ط�ق وا =، ��د ز�م ا�����
� وا� �ءه ا�5 ا��)��ز�ن 

و�
�ت ا����3 أد��ءات �ن . ءه، و.��1 أ3%�ء ا� ��وابوا� �، ز��وا أ%+م ��ر6وا �
��ذ�ب ا� �ون ا��� زار�+� ��13 ا��م ا���)ده 
 أن  
���  ��د ،��  �ن ا�����وا���ذ�ب وا� �ءه ��
� � وء ا��� ء���در �د�ده، �%+م أ�6�ء �� ��
س ا�%واب، أد�وا ��رض ا� �%�


ط�ت ا��را��� ا��وات ا��ر�'�� 
  . ��2010 آذار  �

أد��ءات �د�ده )ول  وء ا�����
� و��ذ�ب ا�.�ص �ور أ���ء ا���ض �
�+م، وأ3%�ء و�ودھم �� ا� �ن ���ت ��13 ا��م ا���)ده �� ��ل 
  .أ%�ظ�رھم �
�)�'��، و��د ا�دا%� ��رة ا�)���ط�، و��

�Fو6�ع  ��ب ا� �نوا��+د�د �����ل، 3م �'��ل أ�د�+م و��
�ق ا��$�د �� ��6�ن �ن ا���%��ت ا����7 ا��� ذ'رھ� ا�����
�ن ��ر6+م �
6رب 
و�$�رات طو�
�، و�و��� �د��ت '+ر����7 ��زاء �د�ده �ن ا�� م، ��� �� ذ�ك ا��6�ء ا��%� 
��، )رق ا�� م ��� ��7ر، وا�)ر��ن  �ؤ���

ا��م 'ذ�ك � 
�ت ��13 . وا�.6وع ��+د�دات 6د أ�راد أ رھم، و6= أ'��س �& ��'�� �
5 رؤوس ا�����
�ن، �ن ا�ط��م وا���ء وا�%وم
 ���  . ��راء�+� و�م ��
وھ� أ)د �
�+م� �@ �+م م �+م �ن ا��و��= �
5 أ��دات �ا���)ده أد�� ��را�ط� )ول أ���ر ا��


�ن �� ا��راق، و�)ث ا� 
ط�ت ا��را��� �
5 أ�.�ذ .طوات �د�ن ��13 ا��م ا���)ده �ده أ ��رار ا�
�وء ا�5 ا���ذ�ب ����
� �
أو  وء ا�����
  .%+��� �+ذه ا�)��� ���
� �و6=

�ن ا����� �+م )  واءا '�%ت �)�)� أو �
$��( ����د ��وره '��ره �
5 أ%�زاع ا���را��ت �ر��ط ا� �ءه �)���1 أن ا��راء ا��6��7 
  . �	ض ا�%ظر �ن أ �.دا�+�، �� )�ن أن ا���%ون F� @� �E �.دام ا���را��ت ا���%ز�� ���'راه 'د��ل

��وره ���� �� ��دة ا��راق، ��ر ا�5 أن '& �ن 6)��� ا� �ون وا�%���ن �%+� �6��� ا��� ر�د�+� ��13 ا��م ا���)ده ��ر ا��د�د �ن ا�
��وم ��+� ا� 
ط�ت �� ا�)�Eت ا�%�دره ا��� . أ%�+�'�ت  �ق وأن ��ر6وا �+�، �.و�+م �� ا����م ا�ول �ن ا����ب 1ا��&غ �ن أ���رددون �� 

  . ا��را7م �
5 أ�.�ذ �دا��ر �Fد���� وأدار�� �'��ا��� ��م �%$�ذھ� �
5 �ر>���� ������ر ا���و�� ا��)����ت، ا�� ؤو�� �ن 

رت �)�$1 ا�
وس أ%�
وس ، ��2005 ��م  4وا��� �ذ'ر%� �$�6)1  �ن ا���در�� �و�= ا� �%�ء أ)د �� ا�'ف �ن أ �ءه ��رض �+� %

��%ب / ا��د�م �� �	داد '$ت �Fن ھ%�ك ����ل  ري �� �ط�ر ا��3%5 ا�� 'ري زارة )�وق ا�% �ن ��
و��ت �$�د �Fن و%� �ن  ��19 ����ز 

ظ+رت أن �واء �	داد ا�ذي �رف �
�� ��7د ��
��ت �	داد ، ھو �ن �د�ر وا)د �ن أ3%�ن �ن �
ك وھ%�ك �زا�م . ��2010 آذار ا�'رخ 

�ن  �ون ا��و�ل ا�5  %� ����ل  100'ذ�ك �م %�ل أ'3ر �ن . �'�ب ر�7س ا�وزراء ا� �ون ا� ر�� ، و'&ھ�� ���&ن �)ت أراف 

وذ'ر أ)د ا�����
�ن أن وا)دا �ن . ، و'�%وا ���ر6ون �
��ذ�ب وا� �ءه ��وره رو��%��2009 �ن �ط�ر ا��3%5 �ن أ�
ول ا�5 '�%ون ا�ول 

  . 2010 �� �ر'ز ا�����ل �� '�%ون ا�3�%�ز�&ءھم �و�� �راء ا���ذ�ب 

و�د %رت �%ظ�1 ، �م ا���ض �
5 3&ث �ن ا��6�ط ا�ذ�ن '�%وا ���
ون ��  �ن �ط�ر ا��3%5، )�وق ا�% �ن  ارةو��� ����ن �در �ن وز

5 و�د )�
ت �%ظ�1 ا�+�و��ن را��س وا�ش .  ��ن  ��ق ز��وا �ن .&�+� ��ر6+م �
��ذ�ب 42أ��دات �ـ ا�+�و��ن را��س وا�ش �

 1
و�د و�د �ن �)��ظ1 %�%وى، �� �	داد، ����+م �ن ا�ط�7$1 ا� %�� �� ���= ا�ر����  2010 ��ن  ��ق أوا.ر %� �ن  ��300ر�@ �����

  . أ)د ا�6)��� ����� ، وھو �را�� �)�ل ا��% �� ا��ر�ط�%��

  

  

، ��رض  ��1  �%�ء �I.�%�ق .&ل %�
+م �ن  �ن ا����� ا�5 �ر'ز ا�����ل �� ا�ر���� �� �	داد،  2010 و��� ��15 �� )�دث آ.ر، 

�� را'ب ��ط  ���15 = �ـ  �د ���ت  ��ن، ھ� �� ا�وا�= 100 – 96أن ا��ر'��ت ا��� �%�ل �+� ��ن ا�ـ و��� ���در أ�%� ر ��، ذ'ر 

  . و�د �م أ)���زھم �� ا�� �)� ا�.
$�� ا���%و�� �ن ا���دن، و�دون %وا�ذوا)دة �%+�،  'ل
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��م >�ر ر ��� �� أوا.ر �ن ا��وات ا����ددة ا��% ��ت وا��وات ا��ر�'�، وا��� �م %رھ� ��ورة أ�رت ���ر�ر ا�)وادث ا���دره 
وأ �ءه �ن ��ل ا��%ود ا��را���ن، و�6�ط ��
��ت ��ذ�ب أ�رت ا�5 أت ا��وات ا��ر�'�� +دت أ�دا��ت .�رج %ط�ق ا��6�ء، و، 2010

  .ا�رط� و)راس ا� �ن

ا�)'و�� ا��را��� ��.�ذ ���= �ر�ن ا�ول %�دت �ن .&��  ��27�%� �و �7ل ا��&م �� و�د أ�درت ا��$و��6 ا� ���� �)�وق ا�% �ن 


ب ���= �ن ��$ون وراء ��
��ت ��)�م �
�+م و�� )�ل �م أ�3��+�، �ر�ر، �� ذ�ك ا���� ���= ا�د��ءات ا�وارده ا��دا��ر ا�&ز�� �
�)��ق �
و�
�دا�� ، و��
��ت ا���ذ�ب و>�رھ� �ن ا�%�+�'�ت ا�.ط�ره �)�وق ا�% �ن ا���ل >�ر ا���%و%�� و��
��ت ا��دام ا��� ��ري �دون �)�'��، 

�� �= ا��+د ا�دو�� �
)�وق ا��د%�� وا� �� ����� .  

  :ا��,�+� و�"ط�ت ا
����لا
�راء 

وا�)�Nز، و�)�'�N��F� =N��� 1N�ء ا���Nض، و�و���N ا��+N�م، ا�دو�� ا��$روض �
5 ا��راق، �
ز�� ����راءات ا���%و%�� ���� ���
ق �
زم ا���%ون 
  . وأ.6��+م �
)'م ا��6��7 ا�.�ص ���دو��ا��راد دا.ل ا��
د، 

أ���N�دا  1N ا�� Nؤو��� وا�داره،  ��وا��� �$�ل ��Nن  وا��وات ا��%��،ھ� ا�رط1 ا��را���،  أن ا� 
ط�ت ا����� ا��� ��
ك �&)�1 ا�����ل
�+ذه ا� 
ط�ت �N&)�1 أ���N�ل أي N.ص �Nدر N6ده . و�'�ب ر�7س ا�وزراء�
5 ا��وه �� ا� ��واب ��ن وزارة ا�دا.
�� ووزارة ا�د��ع، 


ط�ت ا��� �Nرف �
�+N� �ذ'ره �ن ��ل ��ض أو �)'�� ، أو �� )�Eت أ.رى �%ص �
�+� ا���%ون، وھ%�ك  
�'�Nب ر�N7س ا�Nوزراء أ �3%�ء �

�ون  �ب أ��N�ء . )�ث ��'%+م أ���ء ا���ض �
5 ا��راد ��ل ا�)�ول �
5 أذن �6��7��E ت ا��م ا���)ده �زا�م �د�ده �ن ��+��ن
و�د  �

  .أ��+م.ط�� �Fن ا��+���ت ا�)����� ا��% و�� %+م ، و�م ��دم �$���ل $+�� أو ا���ض أو  �

�'N%+م �Nم �$
)Nوا ��N د�N= ا�رN�وي �1�F أ%�+�'�ت �ز�و�� �
��%ون ا��%��7، وأ�ر ا��د�د �ن ا�����
�ن أ�5 أ%+م أ���
وا � ��ب �� ت �ر��ط� 
�FN%+م ��
و��ت �ن ��+��ن ، و��+��ن  ����ن �&وة �
5 ذ�ك، )�
ت ��13 ا��م ا���)ده �
5  .أو � ��ب ط�7$�� و>�رھ��� ؤو��ن أ�%��ن، 


�N+م  ��Nض ، أ�N� ا���+��Nن ���Nم طNرح��%@ �+م ا�)'م �د�= '$��� �%د�� ��م أ.ذھم �
�)'�� ، �%�درا �� � �
7N 7ق ا��Nدة د�N�� �N6�ل ا��N�� نN�
�'Fق �ن ھو��+م، و���(�
� � 
��م ��+�زھ� �ن ��ل ا� 
ط�ت ا��� أ��ت ا���Nض �
�N+م ا��� >���� �� ) أ��را���+م ( د ��ورد �� ا�ذي ��رأس ا��

���6 ��ل ��د�م ا���+م ا�5 ا��)'��� �+��
  .ا�5 ز%زا%��+م دون أ�&>+م ����راء ا�ذي  ��م �ط���� �)�+م����م أ��دة ا�����
�ن  ةو��د. و� 

  :� ��دة ا��راق ھ��ن ��ن �و���ت ��13 ا��م ا���)ده �

أو )�Eت ا�)�س ا�)'و�� ا��را��� �
5 ا��)��ق ��د�� �� ���= ا����ر�ر ا���د�� �.�وص ا� �ون ا� ر��  �وا�ل ا����3 �� )ث  -
ھذه ا����ل و�)�'��+م ��و�ب ا���%ون وأ����ل �ر�'�� ا�%$رادي ������1 ا�و6= �ورا، و��و�ض ا�.�ص ا�ذ�ن أ%�+'ت )�و�+م، 

 .ا��را��

�طر��� �&��7 و ر���، و��ب أن ��م �وا�+1 ا��%�ة  أو  وء ا�����
����= �زا�م ا���ذ�ب ��م ا��)��ق ا�� ��ل �� ا��F'د �ن أن  -
  .��ل �� ذ�ك ��د�م ا�� ��ده ا�ط��� وا�������� ا��&��7 �+م و>�ر ذ�كو��و�ض ا�6)��� �'ل �%� ب و'�ف، و�)�'��+م و��� �
��%ون، 

�ت �ن ا���ظ��ت ا��2ر �1و��� ��ن و&وا �"0 ھذا ا����ن �.�م ا����ده ��وره ���� و���"س ��وق ا
���ن ��وره -��� �و��
  :�"0 ا����م ��� �"�


�)��ق �� ���= أ%�+�'�ت )�وق ا�% �ن �� ا��راق ا��� )د3ت ��د ا�	زو وا�)�&ل -� �
 .أ%�ء ھ��7 دو��� � ��

�و6= )د �
)��� ا�راھ%� �
)��%� ��ن �$
ت �ن ا����ب،  واء أ'�ن ذ�ك دا.ل ا��راق، أو أن ��)�ل ��ب أ�.�ذ ���= ا��دا��ر  -

ط�ت ا�)�&ل ا�وزر وا�� ؤو��� �+ذا ا�.�وص . 

 .����ن ��رر .�ص �ن ا��م ا���)ده �)��1 )�وق ا�% �ن �� ا��راق -


س ��ر�را �$�& �ن أ%�+�'�ت )�وق ا�% �ن �� ا��راق �%ذ ��م  -��
و��� ���ر�ر ��13 ، �2003ط���1 ا��$وض ا� ��� أن ��دم �

 .ا��م ا���)ده  و���ر�ر �%ظ��ت ا�����= ا��د%�
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�%� ����دا��ت ا��� ��م �ط���1 ا���رر ا�.�ص ا���%� �����ذ�ب، وا�$ر�ق ا����ل ا���%� �������ل ا��� $�، وا���رر ا�.�ص ا�� -
أو ا��دا��ت ا����
� أو ا��� $��، وا���رر ا�.�ص ا���%� �F ��&��1 ا��6�ة وا��)���ن، �ط����+م �%$�ذھ� .�رج %ط�ق ا��6�ء، 

  .����ر'�ز �
5 ھذه ا����6 �� ���ر�رھم

  :ھوا�ش

-  ��
5 �
5  ��ل ا��3�ل، أ�
O أ3%�ن �ن �وظ$� وزارة ا�دا.
�'�ب )�وق ا�% �ن ���13 ا��م ا���)ده �� ��دة ا��راق، أ�
	وھم �
ا���
���ت ا��� ���6 ��%= ا�ز��رات ا��� ��وم ��� أن � ؤو��+م �د ���وزوا  2010%� �ن  28)ده �ن طر�ق �'����ت ھ��$�� �� 

�'�ب )�وق ا�% �ن ���� ��د ��م � ا����ون �= و�د �ددت وزارة ا�دا.
�. ���= �وزارة ا�دا.
�� ا��م ا���)ده �ي �ر'ز أ����ل 

وزاره ذا�+� �� �	داد 3&ث �را'ز أ����ل ��ر�)� �ز��رة �م ا���)ده ا� ���13، و�%)ت �'�ب )�وق ا�% �ن  2010� �����– 

 .ا��راقا���)ده �� ��دة �ر�ن ا�3�%� ، ) ب ���ر)ت �� ��13 ا��م 

، ط
ب ��ر�@ .ط� �ن وزارة ا�دا.
�� آذار  13���31 ا��م ا���)ده �� ��دة ا��راق �� ط
ب �'�ب )�وق ا�% �ن : �3�ل آ.ر -

و�م ا�ط
��ت ا�$و��، )ز�ران، أ6��1 ا�5 ا��د�د �ن  15و ���و  15و�م ��د�م ط
��ن آ.ر�ن �� �ز��رة  �ن ا����ل �� ا���ره، 

، �ن �6%+� ط
��ت �'�و�� ا�5 ����3ل ��د أر ��+� ط
��ت ��'ررهو���ت ا����3 . �� 
م ��13 ا��م ا���)ده أ�1 ��ر�@ �)د اGن


)�ول �
5 ��ر�@ �ز��رة  �ن رف  2010.&ل ��م وزارة ا�د��ع � Pر��� �� Eر�ن  28، و�م ���'ن ا����3 �ن ا�ز��ره ا�

 .ا�ول

�م ��م ا� ��ح �ي �ن أ�6�ء آذار ،  ��15 ا����= ���13 ا��م ا���)ده  �ن رف �%د ز��رة �'�ب )�وق ا�% �ن : �3�ل آ.ر -

�'�ب )�وق ا�% �ن  )�ولو�د أ�رت  
ط�ت وزارة ا�د��ع ا��� �د�ر ا� �ن، أ�رت �
5 . ا����3 ���و�ول ا�5 ا� �%�ء 
��ت ا��وا��� �
�� �ن ��ل ��ب أن �'ون ا���ر�@ �د  '���'ل ز��رة ��وم �+� �
 �ن،  ����3 ا��م ا���)ده �
5 ��ر�@ .ط�

، وھ'ذا ��د �م ر�ض د.ول أ�6�ء �'�ب )�وق ا�وزراء .��� و.�6= ��وا��1 ا����6 ا�ذي �م ����%� �� ا� �ن ر�7س
�� . �) ن و6= ا� �ن ��1�6 أ+ر ��ط ��د أن �م %�
� ر ��� �)ت أراف وزارة ا��دل .)ز�ران 3ا�% �ن � �ن رف �� 

��ط،  ��4  ��  �ن ا���%�ء �� ا���رها�5 ا� �%�ء ا��و�ود�ن أ�3
1 أ.رى، �م ��م ا� ��ح ��وظ$� ا����3 �ن ا�و�ول 

ا�)رس  %وهو�� ���= ا�)�Eت، . '�%ون ا�ول 4و ، �ر�ن ا�ول 6أ> طس ، و  18وا� �%�ء ا��و�ود�ن ��  �ن ا����ل �� 

 . �Fن ا� �ب ھو �دم و�ود ��ر�@ .ط� �
 ��ح ���ز��ره


+م،  10وق ا�% �ن ����= ا�ر���� �� أ�6�ء �'�ب )��� ��م �+� .&ل ا�ز��ره ا� -�
أ> طس، ��م �وظ$� وزارة ا��دل ��6

�= ا� �%�ء، و�د ��را��1 ا�ز��ره، ��� ��+� ���= ا�)وارات ا��� ��وم �+� �وظ$� �'�ب )�وق ا�% �ن �و6)�ن أن �د�+م ��
���ت 
 .و�را'ز ا�����ل، أ�
	ت �ن ��ود ���3
��ز��رات �
 �ون أ�
	ت ��ض �%ظ��ت ا�����= ا��د%� ا��را��� ا��� ���ت 

-  Pول �و�+� ا�5 ا���3ل ا�دا7م  �8م أر �ل ر ��� ���ر�
�)�وق  �� �%�ف �ن ��ل ا��$وض ا� ��� ��Iم ا���)ده ��Iم ا���)دهأ�

 .ا�% �ن

و�'�ل . �'را�� وأ% �%�� �ن ا��+د ا�دو�� �
)�وق ا��د%�� وا� �� �� أن ��م ����
1 أي .ص �د )رم �ن )ر��� �10و�ب ا��%د  -

أ��زا��ت �د�ده  10و�$رض ا��%د . ، وا�����
� ا��+�%� و>�ر ا�% �%��ا���ذ�ب وا��%ف، وا�ذي �%=  �7�ذ'ر �� ا��%د  10ا��%د 

�زل )�ث ��ب أن ��م �زل ا��)��ز�ن ا�ذ�ن �%�ظرون ا��)�'�� �ن ا���+��ن، 'ذ�ك ��ب �.�وص ا��)��ز�ن وا���+��ن، 
ا�5 ) 3 -10( ��ر ا��%د ). 2 -10ا��%د . ( ا�ط$�ل �� ز%زا%�ت � ��
� �ن ا��)��ز�ن وا���+��ن ا����	�ن �
5 ا�دوام ا��)��ز�ن

 .أن �%�	� ا��ر'�ز �
5 أ�&ح ا�.�ص ا��دا%�ن وأ��دة �Fھ�
+م ، و��س ا�
�وء ا�5 ا���و�� و)دھ�

�م �	��ر ز%زا%��+م ��ل  آ.ر�ن ا���)ده أن ھ%�ك �ددا '��را �ن �)��ز�نو��� �
��ر�ر ، ��د أ.�ر ا��)��ز�ن أ�راد ��13 ا��م  -
و�د أ.�ر ا��د�د �ن ا��)��ز�ن �ن ز%زا%�ت �.�
$�، . و�م �%ظ�ف ا�ز%زا%�ت و��د�م ا�ط��م �
�)��ز�نز��رة أ�راد ا����3 �
 �ن، 

و�د و�ل ا�5 � ��= ا��م ا���)ده . �ءا�+م �
ك، ��� أ6�ف ��دا��� ا�5 أد�روا�1 ���3
�أ.�روا أ�راد ��13 ا��م ا���)ده 
�� ا��رارات ا����
�� ���F�ء ��ض ا��)��ز�ن �� ا� �ن، ��د أد�5 ا��د�د �ن أد��ءات )ول أن ھ%�ك أ����رات ط���$7 �
�ب دورا 


)� ، ��ط �%+م �ن ا�ط�7$� ا� %�� ا��)��ز�ن أ%� �م أ���ء ا���ض �
�+م  � ���� .�ن ��ل �����ت 
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و��E'ن أ%���ص �)�وى ا��%د . �
�+د ا�دو�� �
)�وق ا��د%�� وا� �� ��،��%= ا���ذ�ب وا���و�� ا��+�%� و>�ر ا�% �%�� 3%= ا��%د �� -

��� �ط��ب �� أ�$���1 ا��م ا���)ده ا��%�ھ�6 ��م �ر��1 ھذا ا��%د �ن أ�ل أ��زا��ت ���+� . �)ت أي ظرف �ن ا�ظروف 7

�ل �%= ا����E،ذ�ب��
 . ��F.�ذ �����س ����� ��%= )دو3+� و�%= ا���ده ا�� ر���ط��ب ا�)'و��ت ذ�ب �) ب، وأ%�� �

، أو ��Fر �F �.دا��، أو ��رم أي �وظف ��م ���رس ا���ذ�ب ، �
ر���� ا��)�� ا�و����ن ا���%�ف ا�دو��  333ا��%د ��رم  -

�ن .�%�زاع ا���راف �%+م ����وها�ذ�ن  ��م ا �+دا�+م و��ل ھذا ا�+ود �+دد �F �.دا�� 6د .ص ��+م ���ل أ�را�� ��، 
�ل ، �ظ+ر ��E �%Fو�د ��ض �)6ر ��وره ���� .&ل أ.ذ ا����%�ت �ن ا���+��ن، ا��م ا���)ده  ��13 ا���
و��ت ا��� ����+�


)�ول �
5 ا���را��ت �)��ون �
5 ا���+��ن �ن أ�ل أن �ؤ3ر ا�� �.دم 6د ا���+م  �.�
ف و �7ل ا�'راه ا�%$ �� وا�� د�� �

5 ا�)'و�� أن ��وم ��F&ح �ر��� : أو�+� : �د�ت ��13 ا��م ا���)ده �ددا �ن ا���را)�ت  .وأ%�زاع ا���
و��ت �%+م�

وا��)�'��ت، وأ����د أ�راءھ� ��وره ا��)��ق �� ا��6���، و �ر ا��راءات ا��6���7 و�ر���%�، '�6�ن  �ر أ�راءات 
 5
أ��را��ت ا���+��ن، و�رض ا��&ح ا��ؤ  � �'ل �ن ��%و%��،وا�
�وء ا�5 د��ل ا�طب ا�ر�� �دE �ن ا�����د ��ط �


ط�ت ��رو�را'ز ا�����ل )�5 �� %5 أ%ظ�1 ا� �ون،  
أ'3ر و6و)� و�ق ا��راءات ا��� �ؤ3ر �
5 أ���ء ا���ض ��وره �1 �
.&ل ا�$�ره ا��� �%ص  أ6��1 ا�5 أ%� �ن ا�6روري أن ��م ا�%ظر �� �6��� ���= ا�.�ص ا�ذ�ن ��م ا���ض �
�+م��%ون، ا�

.�ص ا�ذ�ن �%�ظرون ا��)�'���
�+� ا���%ون أ��م ا����6 ا�ذي �دوره ��ب أن �F.ذ �%ظر ا�����ر و�$��
�� �دا7ل �I)���ز I� .
5
%�ل ا�����ل �ورا ا�5 �را'ز )�ز �م �)د�دھ� وأ�دادھ� ��+م �� ���)�س ا�)���ط�، �%�	�  �%د�� ��در ا����6 ا�)'م �


�ن ا�ذ�ن �%�ظرون ا��)�'��، ����
Fن ا� �ون ا��� �6م ا� �%�ء ا��دا%�ن، .���� � �+%F'�� ��ب أن ��م )را �+� وأدار�+�، 
 .وزارة أو � م )'و�� ���ن� ؤو�� �6ن �)�ر��ن ��در��ن �م ����%+م �ن ��ل دا7ره )'و��� �ن ��ل �وظ$�ن 

��%= ھذا ا���%ون ا�����ل . �� ا�)ر�� وا��ن�ن ا��+د ا�دو�� �
)�وق ا��د%�� وا� �� ��، ���رف �)�وق ا�$رد  ���9رف ا��%د  -

��ن )ر�وا �ن و�
زم ا�طر��ن ��� ��ح �'ون و��� �
��%ون،  ��ب أن، و��ر ا�5 أن أي )ر��ن �ن ا�)ر�� وا� �ن ا��� $� 
�ن ��ررات ا� �ن، و��ب �ط���+� '�� ��م �ط��ق ھذه ا�)'�م �	ض ا�%ظر . )ر���+م �����راض �
5  �%+م �ن .&ل ا��)�'م

���%��+م �ن أ�راض  أو  �%+م � �ب أ�راءات �%���7،أو � �ب ا�رھ�ب، أو � �ب���� �وي �
5 ھؤEء ا�ذ�ن �م أ)���زھم 

5 و�� ا��)د�د، ) 4-9( و ) 3- 9( �$رض ا��%د�ن . أو أد��%+م �
�.درات، أو �>راض ��
���� أو �	رض ا�+�ره%$ ��، �

�ور أ���ء ا���ض ، أ��+� / ����+م ا��و�+� أ��� أن ��م ��
�O �ن ��م ا���ض �
��  �ب، و��$ر6�ن �6�%�ت ا��راءات �� ا��راق
ا�
�وء ا�5 ا� �ن .&ل ا�$�ره ا��� � �ق ا��)�'��، )  3-9( '�� ���د ا��%د  . ا���+�� �ورا أ��م ا����6/ �)6ر ا���+م و��ب أن 

 .��ط و�%د�� ����6 ا�6روره��م �ر�6 �� ظروف أ �3%���7 ��ب أن )�ث 

�وى ا��ن ا�دا.
�، ��� ��ر�ل � ؤو��1 �ن ��ن وزارات �د�ده وأ� �م �.�
$�  –'�� ذ'ر أ�&ه  – �م �� �م � ؤو��1 ا�����ل -
�ت �ن �د�ر�1 �'��)1 ا�رھ�ب وا��ر��� ا��%ظ�� �)ت أراف وزارة ���Fف ھذه ا� 
ط. أدارات ا� �ون و�را'ز ا�����ل

��
� ؤوE �ن ا��ن ��  ����56ر �واء . �
5 ���دة ��
��ت �	داد و�'��)1 ا�رھ�ب'�� �رف �'�ب ر�7س ا�وزراء . ا�دا.

راف وزارة ا�د��ع وا��� �دورھ� و'&ھ�� ) �واء ا��3%5 (  �54%ط�� ا�.6راء ، و �واء ا�F� 5  �� �ت �و�+��+� �داران�
�ن ��

 . �'�ب ر�7س ا�وزراء

�'ل �رد ا�)ق �� ا����= ���)��ه، وا��ن وا�)ر�� ، و��%= )ر��ن أو �)د�د ھذه ا�)�وق أE (  15ا��%د  –ط��� �
د �ور ا��را��  -

ا�$�ره ب  �ن ا�د �ور  – �37%ص ا��%د أ6��1 ا�5 ذ�ك، ) . و�%�ءا �
5 �رار ��در �ن  
ط1 �6���7 �.��� ق ا���%ون و�

�%ص ��%ون ا��)�'م ). ��Eوز أ���ء أي .ص �� ا� �ن أو .�6= �
�)��ق أE ��  ��ق �رار �6��7( �
5 أ%� ا��را�� 
���F� @� �E�ل أو �و��ف أي .ص أE و��� ، �%ص �
5 أ%� �1971 %1  23ر�م  – 92ا��%د  –ا�� م ا�3�%�   - ا��را�� ا��زا��7 

  . ��ر ��در �ن ��ض أو �)'�� أو �� )�Eت أ.رى �%ص �
�+� ا���%ون

  


