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الشكر والتقدير 

اةاي هذا اديعل ادعتواضع دكل من  ةةر  وفدةا  ععرهةا وحياتةةا

اتع ةى فن ادي ة  وفاةواع دخام  اد ساغ وادفتيا  ادعتيرضا  ادى شةتى 

وصةيا  ادجعيةع وفن ييةي  قيعة  علعية  وادخةروت بادتف تحسةان ي ال 

.اد ساغ وادفتيا واد تائج دعيادجتةا دخام  

وحدة البحوث 

جمعية نساء ةغداد 



المقدمة 

تيرضةةا اديايةةا مةةن ادعجتعيةةا  دةةي م طعةة  شةةعال اديةةراق  بعةةا دةةي  دةة  

ام ادعوصةل وم ةةاطه  ةةةل اي ةةوى  دلتةجيةةر ادعسةةري مةةن قبةةل ماعةة  دةةي عةة

ادتطةيةةر وعةةااوا بشةةكل كبيةةر فل ةةاغ اد ةةةوح وارتكبةةا ابشةةع مةةرائ  ا بةةام  و2014

عةى حية  اديرقي واداي ي ضاه   وقا شكلا اد سةاغ وا طفةال اددادبية  ادي 

كااةةا . فمى هةةذا ادوضةةع تدةةى تفةةاق  حادةة  ادتةعةةي  بادفيةةل دل سةةاغ وادفتيةةا 

يبيةةا اد سةاغ وادفتيةةا  فول ضةةحايا ع ة  ماعةة   تةة  فخةةذ اديايةا مةة ةن قسةةرا ك

. وريام س وبيين دي فمةاغ مختلف  من م اطه  يطر  ماع   وكذد  دي  ة

وال دعةةا عةةااين مةةن ااتةاكةةا  مسةةاي  وم سةةي  وافسةةي  هائلةة   و ةةوغ ا حةة

ادتحةول تدةى ا قتصامي  وادصحي   ُقتةل بييةةن وفُمبةر  ادكايةرا  مة ةن علةى

.ادرؤي  اإل المي  ادعتطرد  دااع  تحا اإلكراه وادتةايا بحياتةن

يةة  تحةةا  ةةلط  ماعةة   وامةةةا اد سةةاغ وادفتيةةا  ميتعةةاا  ومعار ةةا  مي 

ساوا  بةين متطرد   معا فمى تدى اختال   فكبر دي ادعوى  وبادتادي خله عام ادع

وا  ادسةةا مةةن بةةين ادعاليةةين ادةةذين اةحةةوا وتةةألروا بةةاد ةاع دةةي ادسةة . ادج سةةين

التي عةااين مةن ادعاضي   تيا اد ساغ وادفتيا  من فكار دئا  ادسكان ضيفاً  واد

خةةاما  ادي ةة  وا دتعةةار دلوصةةول تدةةى احتيامةةا  كسةةب اديةةي  اديةةروري  واد

اد اميةا  تتيرض ربا  ا  ر وا رامل واد سةاغ ادعتةألرا  بةااع  و. ا  ا ي 

يةةرض مةةن ادي ةة  ادج سةةي ادعةةائ  علةةى اد ةةوع ا متعةةاعي دخطةةر متةايةةا مةةن ادت

.دلي   وادتةعي 



ادتحريةر تفاقعا اوضةاع اد سةاغ واصةبحا اكاةر تةاهورا خةالل دتةر  بةاغ ععليةا 

ااسةااي  ودةي وةروف م اخيةة  قا ةي  واعةي حةام دةةي حية  وامةةن اوضةاع  

ذي ادخاما  ا  ا ي  وازمام  اعاام ا رامل بسبب دعاان مييل ا ةرهن ادة

ول اداخل دارم  اديام فحيااةا  معةا ميلةةن تحةا وطةأ  ادتسةااخفاض امى ادى 

ح  وادتشةةرم وا  ةةتدالل ادج سةةي  ااهيةة  عةةن اعةةي ادخةةاما  ادطبيةة  وشةة

دتةي خاما  ادصح  اإلاجابي  وا موية  معةا فمى ادةى ااتشةار فاةواع مةن ا مةراض ا

اام باتةةا تشةةكل تةايةةاا يةيةةا مةةن ميااةةا  اد سةةاغ وعةةوائلةن فضةةاد  ادةةى اايةة

يةةا  معةةا ادخصوصةةي  وهةةن ييشةةن دةةي مخيعةةا  تفتعةةا  بسةة  متطلبةةا  ادح

.ميلةن ميرضا  دلعيايعا  وادتحرش وا عتااغا  ادج سي 

ا عراف ادعبلي  تن ا لار اديعيع  ادتي خلفةا ت  ي  ماع  من تر يخ دلتعاديا و

جةةار واداي يةة  وبةةروز وةةواهر كةةادةوات ادعبكةةر وادعسةةري وادةجةةر وادطةةالق وا ت

  واديعةل باد ساغ وازميام ا عتااغا  ادجساي  وادج سةي  وادحرمةان مةن ادتيلةي

ميةةل مةةن ادعةةة  اتخةةا  خطةةوا  دةةامج اديةةحايا ادةةى عةةوائلةن ومجتعيةةاتةن و 

شةارك  ديادة  ت فيذ ادسيا ا  ادرامية  ادةى تعكةين اد سةاغ وادفتيةا  ديةعان م

دةةةةن دةةةي تاةةةةاغ اد ةةةةاع وب ةةةاغ ادسةةةالم مةةةن فمةةةل ادعسةةةتعبل ومعةةة  وتيسةةةير

ي  واداعادي  مشاركتةن ادكامل  وادعتساوي  دي ادعجا   ادسيا ي  وا متعاع

.وا قتصامي 



أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

. به دةن وان تيرضن ادى ادي   من ماخل ا  ر %48ب سب  1.

ن وخاص  فغلب اد ساغ وادفتيا  فكان بيام قارتةن على ادتيبير عن فراغه2.

.من اديي   ادعستةاد % 51ماخل ا  ر  وكااا ب سب  

  فكان تيرضةن ادى معار ا  م ةجي    تاسااي  وادعيةامال% 37ب سب  3.

.ادفتيا ضا اد ساغ و" ماع "ادوحشي  ادتي ارتكبتةا ادجعاعا  اإلرهابي  

ع ةةةا اد ةةةةوح  رغةةة  مةةةا تيرضةةةا دةةةا اد ازحةةةا  مةةةن ادعيةةةايعا  وادتحةةةرش 4.

ةن وا عتةةااغا  ادج سةةي    واايةةاام ادخصوصةةي  وهةةذا اييةةا الةةر علةةى حيةةات

.من اديي   ادعستةاد % 65ا قتصامي  حي  كااا اد سب  

قامةا ادع  عةا  بتعةاي  مسةاعاتةن مةن % 76ب سةب  ادعبحولةا  فكا  5.

.ادجااب ادعامي وادعي وي

صةةةيوب  وصةةةول اد سةةةاغ وادفتيةةةا  دةةةي محاد ةةة  اي ةةةوى ادةةةى ادخةةةاما 6.

.من عي   ادبح  اكان  د % 61ادحكومي  حي  كااا اسبتةن 

 ةيطر  حاث تدير كبيةر مةن معيةع اد ةواحي وخاصة  دل سةاغ وادفتيةا  بيةا7.

%.68ادجعاعا  ا رهابي  على حياتةن حي  كااا اسبتةن 

فكةةان ان اد ةةةوح وهجةةوم ادجعاعةةا  ا رهابيةة  فلةةر علةةى ادجااةةب % 94ب سةةب  8.

امراض ادصحي دةن وعام مراعا  بسبب ادترمي ا قتصامي وتيرضةن ادى

.مةم  



  دةي اي ةوى  تأتي فهعي  ادبح  دي تسةلي  اديةوغ علةى فوضةاع اد سةاغ وادفتيةا

ميردة  مةاى اييا يسيى ادبح  ادةى تحايةا ادتةأليرا  ا قتصةامي  وا متعاعية  و

تةااف ميااا  اد ساغ وادفتيا  دي ول اد روف ادتي مةررن بةةا  حية  يةت  ا ة

الل مركةة اد ساغ وادفتيا  اد اميا  وتعاي  اداع  وادخاما  ادالزم  دةن من خ

وصةل ادتةابع ا  تعاع وا رشةام اد فسةي وا متعةاعي دل سةاغ وادفتيةا  دةي ادع

.ادى معيي  اساغ بداام

أهمية الدراسة

  ي  ا رهةابي ما هي ادتديرا  ادتي حصلا دل ساغ وادفتيا  بيا  يطر  ادت❑

؟(ماع )

ى اد سةاغ علة( ماعة )ماهي  ا لار ا قتصامي  ادتي خلفةا ادت  ةي  ا رهةابي ❑

وادفتيا ؟

ا  هةةل ازمام عةةام اد سةةاغ وادفتيةة( ماعةة )بيةةا  ةةيطر   ادت  ةةي  ا رهةةابي ❑

ادلواتي بعين باون مييل؟

يطر  ادت  ةي  هل دلجااب اد فسي تألير علةى اد سةاغ ادلةواتي ابعةين تحةا  ة❑

؟(ماع )ا رهابي 

تساؤالت الدراسة



أهداف الدراسة

ر   ادت  ةي  ميرد  ادتديرا  ادتي حصلا على اد ساغ بيا ادتحرير مةن  ةيط1.

(ماع )ا رهابي 

ا ادت  ةةي  ادتةةي خلفةةة(  اد فسةةي  –ا متعاعيةة  –ا قتصةةامي  ) تحايةةا ا لةةار 2.

(  ماع )ا رهابي 

فتيةةا  ادععامةة  دل سةةاغ  واد( اد فسةةي  –ادصةةحي  ) ادتيةةرف علةةى ادخةةاما  3.

(ماع )ادلواتي بعين تحا  يطر  ادت  ي  ا رهابي 

ميردةة  موقةة  ا هةةل وادعحةةي  ا متعةةاعي  علةةى اد سةةاغ اد اميةةا  مةةن 4.

(ماع )ادت  ي  ا رهابي 

مجاالت الدراسة

.ادعوصل/ ادارا   دي تطار محاد   اي وى فمريا : ادعجال ادعكااي❑

 ةة  ادارا ةة  دةةي ععليةة  معةةع ادبيااةةا  مةةن عيف ةةتدرقا : ادعجةةال ادةمةةااي❑

.2020ادى فيلول  2020ادعبحولا  وامتا  من شةر آب  

عالةا ب ت  فخذ عي   مةن اد سةاغ وادفتيةا  مةن ادعجتعةع ت: ادعجال ادبشري❑

امةةرف  ودتةةا  مةةن ادلةةواتي تةةألرن دةةي وةةل وةةروف ادجعاعةةا  ا رهابيةة 100

".ماع "



ادتةأليرا  اعتعا  ادارا ة  علةى ادعة ةج ادوصةفي ادةذي يتةيح دلارا ة  ادتيعةه ب

تيةةا   ا متعاعيةة  وا قتصةةامي  دةةي وةةل اد ةةروف ادتةةي مةةر  بةةةا اد سةةاغ وادف

ية   وعي ة  وادوصول ادى اد تائج ادعرمو  تضةاد  ادةى ا ةتخاام ادعسةوح ا متعاع

.ادبح  ددرض ميرد  ادتأليرا  ادعستعبلي  عليةن

منهجية الدراسة

ل  ادخاصة  ت  ا تخاام ا تعار  ا  تبيان ادتةي تتةأد  مةن مجعوعة  مةن ا  ةئ

رن امةةرف  ودتةةا   اضةةاد  ادةةى تمةةراغ معةةابال  خاصةة  دفتيةةا  تةةأل100باد ةةاهر   ل 

بادجعاعةةا  ا رهابيةةة   باإلضةةاد  ادةةةى ععةةةل مرا ةة  حادةةة  دةةةن ودعةةةاغا  مةةةع 

.مختصين من وزار  ادصح  وقام  ادعجتعع

أدوات جمع البيانات

راض ادبحة  اختير  عي   ادارا   بشكل قصاي  اةا تحعه ادجةغ ادكبير من اغة

تمةرف  100ن وتيبر عن عي   صدير  من ادعجتعع ا صلي  تأدفا عي   ادارا   م

ن دةي مةاى تةألرهوميردة  ودتا   ن هذه ادارا ة  مةتعة  باد سةاغ وادفتيةا  

".  ماع  " ول احتالل ادجعاعا  ا رهابي  

عينة الدراسة



محافظة نينوى

ن هةةي محاد ةة  دةةي شةةعال اديةةراق ومركةهةةا ادعوصةةل ادتةةي تيةةا لةةااي فكبةةر مةةا

.ك 465اديراق وتبيا عن بداام 

اصةفة  يبلغ عام  كان محاد   اي وى حاديةا خعسة  ماليةين اسةع   ويعطةن

تيتبةةر . ي تعريبةةا دةةي ماي ةة  ادعوصةةل بي عةةا يتةةوزع امخةةرون علةةى ادعةةةان وا قيةة

ماي ة  ماي   ادعوصل مةغ من محاد   اي وى من اد احي  اإلماري   حي  اشةأ 

دعوصةل اي وى دي اديةا امشوري على اديف  اديسرى د ةةر مملة   فمةا ماي ة  ا

لةى عكةس ع. دل  ت شأ ت  متأخر  عن اي وى وعلى اديف  اديع ةى مةن اةةر مملة 

و ةع م ةذ ماي   اي وى ادتي ااالر  ميادعةا  دإن ماي   ادعوصل ما زادةا دةي ت

صةةل اشةةوئةا  ودةةي اد صةة  ا ول مةةن ادعةةرن اديشةةرين تو ةةيا ماي ةة  ادعو

اي ةةوى دتيةة  ادجااةةب ا يسةةر مةةن اةةةر مملةة  ودتشةةعل ادعوقةةع ا لةةري دعاي ةة 

ة ادعايعةة  بأكعلةةا ضةةعن حةةاومها تماريةةاً  وحاديةةا دةةإن ماي ةة  ادعوصةةل هةةي مركةة

"1. "محاد   اي وى

اللهجة

ي  دريةةا   ةةكان ادعوصةةل  ادلدةة  اديربيةة  ا  ان ادلةجةة  ادعوصةةلفغلبيةة  يتحةةاث 

لةب خصائصةةا قفه  بطبيةا وتختل  عن باقي دةجا  محاد ا  اديراق ومن 

يل علةى  ةب"  رف "بةا  مةن " غةا "ادراغ ادى غين دي مي   ادكلعةا  كعةول 

.ادعاال 

دعجةاور  دةةا وبحك  ادجدرادي  وادتةاريخ دعةا تةألر  ادلةجة  ادعوصةلي  بادلدةا  ا

ادلدا  ادةى وخصوصا ادتركي  وادفار ي  حي  مخلا ادكاير من مصطلحا  هذه

.ليةي ادلك   ادعوصلي  ادى مااب ادتأليرا  من ادكرمي  وادة اي  وا اك

❑
/ar.wikipedia.org/wikiمحاد   اي وى/ ادعساح  ( 1)



ف  ادشةرقي  تعع ماي   اي وى دي ادعس  ادشعادي مةن بةالم ادرادةاين علةى ادية

ي ة  اديةوم د ةر ممل   ع ا ادجة  ادععابل  دعاي   ادعوصل ادعايع   وموقةع ادعا

لةى بيةا عبار  عةن م طعة  تلية  وا ةي  تعتةا بشةكل مسةتطيل غيةر م ةت   ع

تشيياه حوادي كيلومتر واحا تدى ادشرق من اةر ممل   وييتعا فن اةر ممل  ع ا

علةى شةكل كان يحا ي ادسور اددربي دلعاي   دذد  شيا ادسةور ادعحةا ي دل ةةر

دسةور مس ا  دععاوم  تيار ادعاغ  دذد  فطله علةى تحةاى ا بةواب اديائةا  دةةذا ا

ئيسةين هعةا تةل  وتعع بعايا ماي   اي ةوى حاديةاً علةى تلةين ر . تسعي  باب ادعسعى

(.2)قوي جه وتل اد بي يواس 

الموقع الجغرافي

:تعس  محاد   اي وى تدى تسي  فقيي  هي

تليفر1.

  جار2.

ادشيخان3.

ادشرقاط4.

فو قره قوش بدايااادحعاااي  مركةها 5.

تلكي 6.

ادبيات7.

بيشيع  8.

❑
ي خةالل     مرا ة  دةي ادجدرادية  ادتأريخية  دليةراق ادشةعاد)اائل ح ون  مان قايعة  ومواقةع فلرية  (2)

2009  1  ممشه  ط(اديصور امشوري 



-:واما ادعان دةي 

سيعرة داع  على المدينة

عةةاش ادسةةكان ادعةةاايين تحةةا  ةةيطر  ماعةة  دةةي ادعوصةةل وغيرهةةا مةةن 

  ادع ةةاطه ميااةةا  وفوضةةاع تاسةةااي  صةةيب  بفعةةاااة  ا مةةن و ةةبل اديةةي

سةةاي  وادعةةورم ا قتصةةامي إلعادةة  ف ةةره   ااهيةة  عةةن ا ةةتعرار ادتصةةفيا  ادج

مبةار ادبشي  وا عتعال وادخط  وععوبا  ادجلةا وقطةع ا يةاي واددرامةا   وت

ا  وتج يةةةاه  دةةةي اديعليةةة" ماعةةة "ا طفةةةال وادشةةةباب دالدتحةةةاق بصةةةفوف 

.اإلرهابي 

ادعوصل1.

ادبيات2.

تليفر3.

تلكي 4.

ادعياره5.

برطل 6.

  جار7.

زمار8.

شيخان9.

ادحير10.

ربيي 11.

كرمليس12.

ادعوش13.

باعذر 14.

تليةير15.

(  3)بيشيع   16.

❑
https://mawdoo3.comفين تعع ماي    اي وى   ( 3)



ادشةب  تدةى وادتركعةان ووا يةيةايين كعا تيرض فدرام ا قليا  من ادعسيحيين 

دةه  حعل  تةجير وا ةي  بيةا احةتالل عصةابا  ماعة  دعحاد ة  اي ةوى  ومةا را

بوهةا ضةا  د  من معار ا  م ةجي    تاسااي  وادعياملة  ادوحشةي  ادتةي ارتك

عةا  ةجلا اد ساغ وادفتيا  و ا اتةاكةا  ادتةي اختلفةا دةي مةاى وحشةيتةا  د

ا مةرائ  م  ع  حعوق ادعرف  وم  عا  دحعوق ا اسان ااتةاكا  كايةر  اعةاتة

ااتحةةار بحةةه ادعةةرف   كادعتةةل وا غتصةةاب  ادةةةوات ادعسةةري  ا ختطةةاف  ادسةةبي 

ي  اب تةا دتيا  امبرن على ادةوات مةن اديشةرا   قتةل كةل مةن يتخلة  علةى تعةا

دييةر ادية   درض اد عاب  م ع ادخروت من غير محرم  م ع اديعةل  ا مبةار علةى ت

راغ ضةا اداياا   وغير  د  من ا  اديب ادتةي تجةاوز  بةةا معيةع ادخطةوط ادحعة

دحريةا  دعا قاما عصابا  ماع  ا رهابية  بتعيةا و مصةامر  ا. ا اسااي  امعع

اغلعةا اديام  دي محاد   اي وى حية  م يةا ا ةتخاام ادةواتة  وا اتراةا و

يةةةا اديايةةةا مةةةن ادصةةةح  وادوكةةةا   ا خباريةةة  وادع ةةةوا  ادتلفةيوايةةة  وم 

بةر  اد سةاغ ادت اهرا  واعتعلا وقتلا اديايا من اد اشطين وادصحفيين وام

ع ةةع علةةى ارتةةااغ ليةةاب خاصةة  واغلعةةا صةةادواا  ادحالقةة  واصةةار  ادفتةةاوى ب

"4."ادتاخين

❑
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انتهاكات ةحق األقليات 

ليةا  قام ماع  م ذ ادلح ا  ا ودى من درض  يطرتة  علةى ادعوصةل بيع

يةةميين تطةير عرقي ومةذهبي دققليةا  ادعتوامةا  دةي ادعوصةل كادشةب  وا 

تدييةةر وادعسةةيحيين وادتركعةةان  و دةة  عةةن طريةةه ععليةةا  ا ختطةةاف  ادعتةةل 

ةةب اداياا  ادعسري  مدع اموال معابةل ادرحيةل عةن ادعوصةل  اةةوح ا خةرين  ا

ة  ادةةى ادع ةةازل ومور اديبةةام   وضةةع عالمةةا  ميي ةة  علةةى معتلكةةاتة   دتصةة يف

ادعةةاب دئةةا  ميي ةة  كعسةةيحيين او شةةب  او ايةيةةايين  ديةةال عةةن وصةةفة  ب

ا ا طفةةال  امةةا كادصةةليبيين وعبةةا  ادشةةيطان  ا تجةةار بادفتيةةا   تج يةة" مةي ةة "

مةن ادععةابر ا  اديب ادتي اعتعاوها إلبام  تلة  ا قليةا  تجسةا  بيةام كبيةر

سةةالح ادجعاعيةة  وارتكةةاب مجةةازر بةةاواع  طائفيةة  ومي يةة   ديةةال عةةن ا ةةتخاام اد

لكا  دةي ادكيعاوي  وا عاام وادي   ادج سي وادخط  وادتيذيب وتامير ادععت

مةن اصة  ادع اطه ادتي تخيع د فةو ه  كعةا وقةاموا بةادتةجير ادعسةري  كاةر

.مليون مواطن من م ازدة  واراضية  دي اي وى

وفشةةار ااشةةطون ايةيةةايون تدةةى فاةةا بيةةا خعةةس  ةة وا  مةةن هجعةةا  اإلبةةام  

  دة  يةت  ملةب في مةن ادعةرتكبين 2014ادجعاعي  ادتي باف  ضةا مجةتعية   ة   

 ةا  مةا ودةي ادوقةا عيا يةيةايين تدى ادياادة  دةي اديةراق بسةبب مةرائعة  ضةا 

م  بسةبب غيةاب ا مةن وادخةاما  وهةذا زادا فعاام كبير  من ا يةيةايين مشةرة

.وىيي ي فاة    يستطييون اديوم  تدى م ازدة  دي   جار فو  ةل اي 



ي ادةجعةا  باد سب  دلعاايين ادذين قتل فعياغ عةائالتة  فو ُممةر  م ةازدة  دة

وا ادراميةة    ةةةتيام  ادعوصةةةل  ييةةةاف تدةةى ادسةةةخ  و ا عتعةةةام بةةةأاة  عوقبةةة

اغ ادحكومة  وغادًبةا مةا يلعةي فعية. بطريع  غير عامد  بسبب مرائ  ت  ي  ماع 

ار ا دالحةةه اديراقيةة  ادلةةوم حصةةًرا علةةى ت  ةةي  ماعةة  دسةةعوط اديةةحايا فو ادةةامة

ا دتكتيكةةا  بادععتلكةةا   ويشةةيرون تدةةى فن ا ضةةرار ادجاابيةة  كااةةا حتعيةة   ا ةةرً 

.  ادبشةري ماع  ادعائع  على ا ختباغ دةي ادع ةاطه ادسةك ي  وا ةتخاام ادةاروع

بير ا حترازية  دي هذا ادصام  يشام ادتحاد  بعيام  ادو يا  ادعتحا  فن كل ادتاا

ة   ت  فن هةذا ادععك   اتخذ  دتفامي تصةاب  ادعةاايين فو تدحةاق اديةرر بععتلكةات

ان ادعاي   "5."ادخطاب   يباو معبوً  على اطاق وا ع من  كة

❑
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ع  التأثيرات الخاصة ةالنساء والفتيات ةعد سيعرة دا

  شةا  ادع اطه ادتي وقيا تحا  ةيطر  ت  ةي  ماعة 2014حةيران 9بيا 

ديةراق مةن اإلرهابي تدى ععلي  اةوح هائل   بلغ عام اد ازحين ماخليا دي كل فاحاغ ا

شةةةخي  وتشةةةكل اد سةةةاغ وا طفةةةال 3,306,822  26/5/2016وددايةةة  1/1/2014

اي ي ضةةا اددادبيةة  ادي عةةى  ارتكبةةا فبشةةع مةةرائ  اإلبةةام  وادتطةيةةر اديرقةةي وادةة

بةام  ادجعاعية  ادعاايين  وخاص  ضا اد ساغ وادفتيا   ادتي قا ترقى تدى مةرائ  اإل

ادسةامي ومرائ  ضا اإلاسااي  ومرائ  ادحرب  كعا فشار تدى  د  تعريةر ادعفةوض

" ماعة "مةار  معةاتلو ت  ةي  . 2015دحعوق اإلاسةان دقمة  ادعتحةا  دةي آ ار 

 ابةةار ادتصةةفيا  ادجسةةاي  وبشةةكل معةةاعي  كعةةا حةةاث دةةي مجةةةر   ةةبايكر وا

طر  وادحويجةة  وادصةةعالوي  وغيرهةةا حيةة  عةةاش ادسةةكان ادعةةاايين تحةةا  ةةي

ماعةة  دةةي ادعوصةةل وغيرهةةا مةةن ادع ةةاطه ميااةةا  وفوضةةاع تاسةةااي  صةةيب  

ي  عةن بفعاااة  ا من و بل اديي  وادعورم ا قتصامي إلعاد  ف ره   ااه

ادجلةةا ا ةةتعرار ادتصةةفيا  ادجسةةاي  ادبشةةي  وا عتعةةال وادخطةة  وععوبةةا 

" ماعة "وقطع ا ياي واددراما   وتمبار ا طفال وادشباب دالدتحاق بصةفوف

.وتج ياه  دي اديعليا  اإلرهابي 

  وتةاهور حي  تألر  اد ساغ دي م اطه  يطر  ت  ي  ماعة  ب ةروف قا ةي

دةوراغ وضع ادعرف  من ااحي  ادحعوق وادحريا  وفحكام فعام  ادعاي   قرواةا تدةى ا

ف مةةن دأعةةام ماعةة  ف ةةواق اد خا ةة  ادخاصةة  ببيةةع ادسةةبايا  مالعةةا حةةاث دةة  

ب اد سةةةاغ وادفتيةةةا  ا يةيةةةايا   ودحعةةةةا فحكةةةام مةةةائر  ماةةةل ادةةةرم  وادتيةةةذي

في حعةوق  حي  اصبحا اد ساغ دي ول ماع  مال ممية    تعتلة . وادتيييه

"6".وديس دةا في موقع دي ادعجتعع  وى تعاام ادطيام وادبعاغ دي ادع ةل

❑
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يعة  دةي اما مةن اد احية  ا قتصةامي  وادصةحي  حية  كااةا تيةااي اديةائال  ادعع

عاي    م اطه ماع  فييا وبشكل مكا  من ارتفاع ف يار ادطيام واديجة اد 

ين تدةى  يعا م ذ فوقفا ادحكوم  اديراقي  تر ةال رواتةب ادعةووفين اديعةومي

  اييةا كااةا تيةي  دةي خةوف مةن 2015ادع اطه ادخاضي  دااع  دي فوا   

ادحكومية  اددارا  ادجوي  ادتي يش ةا ادتحاد  بعيةام  ادو يةا  ادعتحةا  وقةوا 

"7."اديراقي 

امةةرف  ودتةةا  تعةةا معةةابلتةن تن اعةةي ادطيةةام وادخةةوف مةةن 11حيةة  فدةةام  

اددةةارا  وااتةاكةةا  ماعةة  فم  بةةةن تدةةى ادفةةرار وتدةةى تعييةةا حصةةودةن علةةى

عل قواعةةا ادرعايةة  ادصةةحي  وادتيلةةي  بسةةبب  يا ةةا  ماعةة  ادتعييةيةة   وتشةة

ي تع ةةع ا طبةةاغ ادةةذكور مةةن مالمسةة  فو رؤيةة  ادعرييةةا  فو ا افةةرام بةةةن دةة

ععةاتلون ادع اطه ادريفي   م ع ماع  ادفتيا  من ارتيام ادعةاار  حية  كةان اد

خةة يععةن بيةرب وعةو وو" شرط  امماب"من ماع  وع اصره اد سائي  من 

ن مةن اد ساغ وادفتيا  بيصي ميااية  دةي ا مةاكن اديامة  معةا يةومي دخةودة

"8."ادوصول ادى ادخاما  ادتي يحتجن تديةا
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ةعد التحرير

ادتي فطلةه فعل ا ادحكوم  اديراقي  ادحعل  اديسكري  ادةامد    تيام  ادعوصل  و

ل16عليةا قاممون يا اي وى  بتاريخ    وبيا يومين من اإلعالن 2016فكتوبر/تشرين ا وة

محيطة  عن ادحعل   ا تيام  قوا  ادبيشعرك  ادكرمية  ادسةيطر  علةى تسةع قةرى

  ا ةتيام  قةوا  ا مةن اديراقية  2017ي ةاير /وبحلول شةر كةااون اداةااي. بادعوصل

  اديع ى دي بياها باف  ععلي  ا تيام  اديف. اديف  اديسرى من ادعوصل بأكعلةا

  معا فمى تدةى  ةت  فشةةر تضةادي  مةن حةرب ادشةوارع بةين 2017دبراير /شةر شباط

ا  ت  ي  ماع  وقوا  ا مةن اديراقية   ماعومة  مةن ادتحةاد  ادةذي تعةومه ادو ية

  2017يةو يود/ودةي شةةر تعةوز. ادعتحا   وقوا  ادبيشعرك  وقوا  ادحشةا ادشةيبي

.فعلن رئيس وزراغ اديراق  حيار اديبامي  تحرير ادعاي  

ل اديةراق تن تودر ا  تعرار وا من دي اي وى قا يكون بواب  ا مةن وادسةالم دةي كة

عشةتر  وتحسين فوضاع اد ساغ دي ادعوصل  وتعاي  اداع  دةن من خالل اديعل اد

. بين اد ساغ دتوصيل ر اد  مفامها تمكااي  اديي  ميا وب اغ حيا  مايا

يراقي  دةي   وادعوا  اد"ماع "كااا ادحرب ادتي مار  بين ت  ي  اداود  اإل المي  

  هائلةة  ماي ةة  ادعوصةةل ادياصةةع  ادعحليةة  دعحاد ةة  اي ةةوى قةةا ادحعةةا الةةارا  ةةلبي

ومةة    ةةيعا بشةةريحتي اد سةةاغ وا طفةةال  و ةة  غيةةاب في اهتعةةام مةةن مااةةب ادحك

ادتةةي دعةةا تحةرر  ا رض مةةن ا رهةةاب  ودكةن ا دكةةار واديةاما  وادتعاديةةا. ا تحامية 

اكبةةر زرعةةةا ادت  ةةي  تفاقعةةا وصةةار اديةةد  ادةةذي يعةةار  ضةةا اد سةةاغ وادفتيةةا 

حتى ماخةل واصبحا ادعرف    تعتل  ابس  قرار يخي حياتةا دعا عااا من ا قصاغ

كادة  بيتةا دصاحب ادسلط  او ادشري  هو من يعرر ع ةا ودا ادحه ان يحرمةةا مةن

"9."ادعوارم ا متعاعي  وا قتصامي  واتخا  في قرار يخي حياتةا
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ماي ة  عصابا  ماع  ا رهابية  ا رث ادحيةاري واداعةادي دةيف تةادا دعا 

يةة  ادعوصةةل حيةة  هةةاما ودجةةر  اديايةةا مةةن ا لةةار وا مةةاكن ا لريةة  وادترال

ل وا يتةام  واداعادي  وادتعاليةل وصةامر  حعةوق ادعاعفةين وخلفةا ا ف ا رامة

ام غيةةر دةي ععةةوم محاد ة  اي ةةوى  واصةبحا ا وضةةاع اإلاسةااي  دقرامةةل وا يتة

رعاية  ميا  مراغ غياب اداع  ادحكومي ادالزم حي  ان ا رامل وا يتام بحامة  ادةى

تةن  وتلة  ا  ان ادتخصيصا  ادعادي  تحول مون تعاي  اي برامج امتعاعي  درعةاي

كبيةر اديوائل تيتاش على ما يعاما ا هادي دة  وم  عا  اإلغالة   فن اديةام اد

امى ادةةى زيةةام  ادحامةة  ادةةى ادتةةاخل مةةن قبةةل ادجةةةا  ادر ةةعي  دةةي ادحكومةة 

ادالتةي ا تحامي  وادعجتعع اداودي  دوضع خط  مةن خالدةةا يجةري حعاية  اد سةاغ

"10."دعان ازوامةن  وا طفال ادذين دعاوا ا ب او ا م او كليةعا

❑
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الجانب الميداني

م. : ادحاد  ا ودى

3ودةاي ف كن حي ادتسيين فحا ا حيةاغ ادشةيبي  دةي ماي ة  ادعوصةل  تةومةا

 ة  اطفال  بيا  احتالل ماع  دعاي   ادعوصل حاودةا ادةةروب ومدةامر  ادعاي

ا  وادذهاب مع زومي واطفادي تدى تقلي  كرم تان خودا من ادحرب ومةن قةرار 

دةي . يادت  ي  ادعجحف  ودكةن زومةي ردةو  دة  داضةطرر  دلةةروب بعفةرم

دشةت  ومةن فل اغ رحل  ادةروب تيرض دي ادت  ي  ا رهابي با عتااغ واديةرب وا

ع ةي او ل  اخذوا ميلوما  زومي ووصلوا اديا وبلدوه بأن دةا خيةارين امةا ان يطل

.   يرمع ي حتى ادعو  كيعاب دي كواي خرما مون زومي

ا و م خيع زومي  وامر ماع   وديال طلع ي  ود  يكتفي بذد  بل فخةذ م ةي

ر  وحي ةةةا بةةاف  مأ ةةاتي  وميااةةاتي حيةة  كةةان صةةيبا علةةي مةةاا ان اتعبةةل دكةة

بيةةةا ان رديةةة ي فهلةةةي اضةةةطرر  دلةةةةروب مةةةر  اخةةةرى . اديةةةي  بةةةال اطفةةةادي

وادوصول تدى مخيعا  اد ازحين و تةوما ه ةا   بيعةا خةارمي مةن  رمةل ميةاق

زوامةي م ةا مسايا بسبب ععليا  ادتحرير وااجبةا م ةا طفلة  وا ن اريةا البةا 

يةا وهو يردو  د  ض ا م ةا ااةي  ةأخذ حعةوقي واتركةا  ااةا فعةي  ا ن دةي ب

.  اخي فات ر قرار ادعحكع  دي تابيا زوامي



ح.م: ادحاد  اداااي 

ا عام  فمبراي واداي على ادةوات وفاةا دةي ععةر ادرابية  عشةر بية22فبلغ من اديعر 

يلةي   فن ك ا مستعر  دي ادارا   وفطعح فن فصل ادى مرحل  متعام  مةن ادت

ع وادةاي دكن  يطر  ماع  على ادعاي   واعتاائة  ادعسةتعر علةى اد سةاغ مدة

و ادةةى تةويجةةي وفاةةا بةةةذا اديعةةر ادصةةدير  بيةةا دتةةر  مةةن زوامةةي رزقةةا بطفلةة 

بةين دةي بيةا تفامئا بادحك  على زومي بتةع  ااتحال شخصي  رمل فمن  ودكن ت

ي ة   تة  دتر  ااا فحا رمال ادت  ي  ادذي ييعل  ةرا ميةة   حتةى بيةا تحريةر ادعا

م ةا فاةا ا ن   فملة   ععةا زوات يابةا زوامةي. اعتعادا من قبل ادجةا  ا م ية 

كعة  إلتعةام ويابا اسب اب تي دا دفي دتر   يطر  ماعة  دة  يكةن ه ةا  مح

.ععا ادةوات    فعرف كي  فتصرف وكي  فععل هوي  شخصي  دطفلتي

م. : ادحاد  اداادا 

    داي خعسة  اطفةال زومةي ييةااي مةن 36فاا من حي ادةهراغ فبلغ من اديعر 

ره وقلة  ضي  شايا دي ادبصر ييعل بأمر يومي غيةر لابةا وقةا فلةر ضةي  بصة

ي  دأصةبح ادوارم ا قتصامي دا على حادتا اد فسي  وتديةر  طريعة  تياملةا مية

  ك ةا راضةي  ييرض ي مائعا دإلهاا  ودليرب احيااا وكأاي فاا ادسبب دي كل  د 

دير ودكةن بكل ادعيامال  ادسيئ  دي  اي مطعئ   علةى فو مي دةي م ةدةي ادصة

وتةةام بيا ععليا  تحرير ادعاي   من ماع  ا رهابي تيةرض ادع ةةل دلعصة 

بةال مةاار ادجاار ادخارمي دلع ةل وبعيةا دعةا  لةالث  ة وا  ف ةكن ادبيةا وهةو

  وبةةاب خةةارمي فعةةي  ادعلةةه وادخةةوف علةةى فو مي مةةن مخةةول ادكةةالب ادسةةائب

.ومياه ا مطار دي دصل ادشتاغ

رما " يفريا بةاب يشةيراي با مةان فاةا و فو مي و  فصةاق فن يتحعةه حلعة" كر  

".رغبينت ا ا تطي ا ان اودر د  خام  بعا ا ت"على  وال ادباحا  ا متعاعي  



ادحاد  ادرابي  

     خريج  متو ط  ومتةوم   ك ةا فعةي  مةع فهةل 38فاا من قره قوش  ععري 

ادجيةا  زومي وكان زومي ييعل دي محل دلخير   د  اكن اتلعى ا حترام او ادعيامل 

ا مةةن قبةةل فهةةل زومةةي و دةة  بسةةبب عةةام ا ةةتطاعتي ااجةةاب ا طفةةال  كةةااوا مائعةة

  ووصةلا عاقر وييحكون علي  ااا ك ا فتحعل  وغ ادعياملة  و  فتكلةااتييعودون 

 و  مية  ادي اديرب  ا تعر  هذه ادحادة  دفتةر  ومائعةا ك ةا فملةس وحةاي وفبةي

ع ةةاما احتةةل ماعةة  م ةةاطه  ةةةل اي ةةوى ك ةةا دةةي ادع ةةةل ودةة  . احةةا يسةةاعااي

جةوغ ادةى ا تطيع ادخروت بعفرمي  ن زومي واهلةا تركةواي وحيةا  ودة  ا ةتطيع ادل

  فهلةةي  اةةة  كةةااوا قةةا خرمةةوا قبةةل يةةوم دطلبةةا ادعسةةاعا  مةةن ادجيةةران ودكةةن دةة

 ةةا ع ةا مخةول عصةابا  ماعة  ادةى ادع طعة  ك. يسةاعااي احةا دبعيةا دةي ادع ةةل

صةلا خائف  ماا وك ا مائعا اصلي وفطلب من ادرب فن يساعااي دي هةذه ادعح ة   ات

ماعة  بيةا عةا  ايةام مةاغ ال ةين مةن عصةابا . بةومي دك ةا دة  يجيةب علةى اتصةا تي

كااا مرعبة  واخذواي من بيتي ادى بيا اخر دتيرضا دلتحرش من قبلة  وا راتة 

ملواي ماا  ك ا خائف  و  اعةرف كية  فتصةرف وبعيةا ع ةاه  بيةع فيةام وكةااوا ييةا

صل وكةان بوحشي     اعرف كي   وف فاسى هذه ا يام  بيا  د  اعلواي ادى ادعو

 ةاه  وكةل ه ا  ادكاير من ادفتيا  واد ساغ وادرمال   ييردون مصيره  وبعيةا ع

وفمعةي دتر  كااوا ي علواي من مكان ادى اخر و  اعرف ما ا اديةل دعة  ك ةا فصةلي

حريةر   وا  وااا كل يوم يأتي ك ةا اتع ةى ادعةو   ع ةا ت3مر  . ادى هللا فن يساعااي

ودكةن م اطه  ةل اي وى ت  تحريري م ة  من قبل اهلي وادحكومة  ورمةال ادةاين

ا مةن ك ا دي حاد    اعرف افسةي مةن شةا  ادخةوف وادعةةر وادعياملة  ومةا تلعيتة

ر  ودكةن بيةا ادتحرش وادي   واديرب وا هاا   دي ادبااية  دة  ا ةتطيع ادةتكل  دفتة

فتع ةةى فن كةةل دتةةا  او امةةرف  .  دةة  شةةرحا مةةا حةةاث دةةي دةةي وةةل عصةةابا  ماعةة 

جتعةع تتيرض ادي ادي ة  فن تكةون قوية  وفن تةتكل  مةا حةاث ميةةا وتتةأقل  مةع ادع

م علةةى وتصةةبح قويةة  وتوامةةا مشةةكلتةا وتكةةون قةةامر  فن تحةةل مشةةاكلةا با عتعةةا

.افسةا وان تكون لعتةا ب فسةا قوي 



ف تا  دي مامي  ادعوصل/اداكتور راكان عبا ادعجيا عبا اديةية1.

ادي دةة  ييةةا ا مةةان كةة.. فطبةه اد ةةالم علةةى مةةاي تي وادتةة  ادشةةر مةةن كةةل مااةةب

فدةرام   تعرار ادحيا   توقفا ا ععال وكةل  ةبل اديةي  وازمام ادخةوف علةى

.ا رتي وضدوطا  اديعل كواي ا تا  دي مامي  ادعوصل

حةا فم حة  اد ةالم قرراا فن اتر  بيت ا ادذي احتي  ا وترعرع او مي ديا وتسلل ا ت

دخةوف وادعلةه تاركين  كريات ا ادى ادعجةول  ااتعل ا ادى اربيل حي  ا مةان دكةن ا

ا دةةي وااطةةالق اديعليةةا  اديسةةكري  وضةةد  ماعةة  وكةةل ادتفاصةةيل مةةع اهل ةة

فكعلةةا ادعوصةةل ا  ةةير  بعيةةا معرواةةا بأافا ةة ا  دةة  ف تسةةل  دل ةةروف و

تي  كةون مرا   اداكتوراه وك ا فدكر كي  فعوم ادى ماي تي وقا فكعلا مرا ة

ال عةوم  ادى فن ااجلى اد الم ورحل ادشر عن ماي تي ب. عيو ديال دي ادعجتعع 

.  وعام  حياتي فديل معا كااا عليا  ابعا

أراء قادة المجتمع

مختار حي ادةهراغ / يا ابراهي  محعا خل  2.

رداهية   بيةا ك ا ا ت ر بشد  ادتحرر من  لط  ادت  ي  فمال دةي ادعةيةا مةن اد

دحيةا  ادامار وادخراب ادذي طال فغلب مبااي ادحي وبا  ادحصول على معومةا  ا

. اديروري  من طيام وماغ وكةرباغ من ا م يا 

كان ادحةي دكن ماغ  ادرياح بعا   تشتةي ادسةفن دية خفو  ةع  مطادةب  ة

عاي ة  ادةى من تحسين ادخاما  ادتي توقفا طيل  دتر   يطر  ماع  علةى اد

مجةةرم ادبعةةاغ علةةى قيةةا ادحيةةا  واات ةةار مةةا تجةةوم بةةا ادع  عةةا  ادخيريةة  مةةن

.  مساعاا  اغالي 



ن يوما بال ماغ وافةذ ادخةةين ادخةاا بادع ةازل وععةل  ةكا15حي  عاش  كان ادحي 

ن ادبئر كان ادحي على حفر بئر ارتوازي دلحصول على مياه ودلعساعا  دي ملب ادعاغ م

 ت ةةر يتجعةةع اديشةةرا  مةةن اب ةةاغ ادحةةي حيةة  يعةةق احةةاه  مدةةو بيةةاه مةةن ادعةةاغ بي عةةا ي

ادتةي ان ا خرون موره  دلحصول على  ائل ادحيا  وكذد  ادحال دي ادعون اددذائي 

ل تودر  دأن مسةأد  طةةو ادطيةام ميااةا  اخةرى ديةام تةودر ادوقةوم واددةاز ادسةائ

.وا تيان ادبيو بادخشب وادحطب إلشيال اد ار وادطةي عليةا

حرير ادحي بيا مرور فكار من شةر على باغ اديعليا  اديسكري  تعك ا ادعوا  من ت

راغ حية  وبيا ادتعام دتحريةر ادع ةاطه ادعجةاور  بةاف  اديوائةل بةاد ةوح ادةى حةي ادةهة

 احيةة  ا ةةتعبلا عوائةةل اازحةة  مةةن ادجااةةب ا يعةةن دلعاي ةة  وتةة  مسةةاعاتة  مةةن اد

عائلة  مةجةر  مةن 43ادعامي  وتودير ادسكن دة  وبيا ا تعرار اديعليا  ا تعبلا 

عايةة  قيةةاغ  ةة جار وودراةةا دةةة  بعسةةاعا  ادعيسةةورين مةةن ادع طعةة  ادسةةكن وادح

...اددذائي  وفضاف 

"اشكر ادعوا  ا م ي  ادتي قاما بتحريراا دعا ممرواا ممره  هللا "



طبيب اختصاا اطفال/غادب شاكر احعا 3.

ى ف ةةكن حةةي ادةراعةةي متةةةوت ودةةاي ودةةاان وب ةةا  ومكةةان ععلةةي دةةي مستشةةف

ريو  ادجعةوري وكان كل هعي فن فكون اامح دي تعاي  ادخةاما  ادطبية  دلعة

مسةتعر دةي تيرضا فكار من مر  دلتةايا قبل احتالل ماع  دعةاي تي وبعيةا

راحة  وبيةا فماغ ععلي ور ادتي ا اسااي  دي مساعا  فب اغ ماي تي وتيةعيا مة

امةا احتالل ادعوصل من قبل ماع  ا رهابي صةار  مة تةي اصةيب وبةاف  او

ادطبيبةا  تحايا  كاير  دةة  يتجودةون مي ةا دةي ادعستشةفى ويفرضةون علةى

اد عةةاب و  يسةةعحون دةةي كرمةةل ان اعةةادج امةةرف  وغيرهةةا مةةن ادتةةاخال  ادتةةي  

ةعة  امةور يتحعلةا في بشر وبيا اربية  اشةةر تة  اعتعةادي مةن قبةل ادت  ةي  بت

ع ةاه  دعةا  ادكشفي  عادي    تت ا ب مع ادوضع ادعامي دليوائل بعيا رهين

ةةة  ا ةةبوعين وبيةةاها تةة  مسةةاومتي امةةا مدةةع مبلةةغ كبيةةر او ادعتةةل  مديةةا د

ل مطلةةبة  وخرمةةا متيةةب مةةةان دةة  يعبةةل او مي بيةةاها  ادبعةةاغ دةةي ادعوصةة

حةا اديةد   ادر احاهعا ادى تركيا وا خر ادى اربيل وبعيا ااا وزومتةي وب تةي ت

 بةح –صةال قطةع شةبكا  ا ت–قطع ا اترايا )وادعرارا  ادتي تصار يومي  من 

ا محا ةةب  ادعةةرف  علةةى خرومةةة–كةةل مةةن يحةةاول ان يرتةةا عةةن اداودةة  ا  ةةالمي  

ايعام محاود  كسب ادشباب دال–ودبسةا وتمراغا  صارما بحعةا فمام ادجعيع 

(  ائةلادى صفودة  عن طريه مدريا  مامي  دي وقا   يوما مخةل  كاةر اديو

ا على ب تةي ادتةي وبيا ادعيايعا  ادتي تلعتةا عائلتي قرر  ادسفر ادى اربيل  خود

ورميةا امبر  ان تار  دي ماار ة  وبعيا ه ا  ادى ان ت  تحرير م طعتي

.  فمار  مة تي بحري  



تفريغ وتحليل االستمارات االستبيانية

وى حية  يوضح ادجاول اعاله وهةو اديعةر ادحةادي دل سةاغ وادفتيةا  دةي محاد ة  اي ة

%( 18)واد سةةب  ادعئويةة  هةةي ( 18)هةةو 24–15كةةان عةةام اد سةةاغ وادفتيةةا  مةةن ععةةر 

44-35واديةام مةن ععةر %( 44)واد سب  ادعئوي  هي ( 44)هو 34-25واديام من ععر 

واد سةب  ادعئوية  ( 21)دةأكار 45واديةام مةن ععةر %( 17)واد سب  ادعئوي  هي ( 17)هو 

.من ادارا  34–25حي  تشكل اد سب  ا كبر من ععر %( 21)

العمر / السؤال األول 

اد سب  ادعئوي ادياماديعر ادحادي

15-241818%

25–344444%

35-441717%

%2121دأكار–45

%100100ادعجعوع

الحالة االجتماعية /السؤال الثاني

ادديةةر يوضةةح ادجةةاول اعةةاله وهةةو ادحادةة  ادةوميةة  دل سةةاغ وادفتيةةا  حيةة  كااةةا عةةام

واد سةب  ( 53)وعةام ادعتةومةا   هةو %( 28)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 28)متةوما  هو 

وعام ا رامةل %( 2)واد سب  ادعئوي  هي ( 2)وعام ادعطلعا   هو %( 53)ادعئوي  هي 

فغلةب %( 11)واد سةب  ادعئوية  ( 11)وادعةجةور  عةامه  %( 6)واد سب  ادعئوي  ( 6)هو 

.ادعبحولا  كااوا من ادعتةوما 

اد سب  ادعئوي اديامادحاد  ا متعاعي  

%2828غير متةوم  

%5353متةوم  

%22مطلع  

%66فرمل  

%1111مةجور  

%100100ادعجعوع



ا عةام فمية   يوضح ادجاول فعاله وهو ادتحصيل ادارا ي دل سةاغ وادفتيةا  حية  كااة

واد سةب  ادعئوية  هةي ( 8)وعةام تعةرف وتكتةب هةو %( 8)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 8)هو 

( 19)وعةام ادعتو ةط  هةو %( 15)واد سب  ادعئوي  هةي ( 15)وعام ا بتاائي  هو %( 8)

امةا ادةةابلوم %( 14)واد سةب  ادعئوية  ( 14)وا عاامية  عةةامه  %( 19)واد سةب  ادعئوية  

واد سةةب  ادعئويةة  ( 19)وادبكةةادوريو  عةةامه  %( 7)واد سةةب  ادعئويةة  ( 7)كةةان اديةةام 

حيةةة  كااةةةا اغلةةةب %( 10)واد سةةةب  ادعئويةةة  ( 10)امةةةا ا خةةةرى تةةةذكر عةةةامه  %( 19)

.ادعبحولا  من شةاما  ادبكادوريو  

التحصيل الدراسي/السؤال الثالث

عدد أفراد االسرة /السؤال الراةع

واد سةب  ( 30)اديةام 3-1يوضح ادجاول اعاله وهو عام ادرام ا  ر   حي  كةان مةن 

7وعةام مةن %( 42)واد سب  ادعئوية  هةي ( 42)هو 7-4وعام من %( 30)ادعئوي  هي 

يتبةين مةن ادجةاول اعةاله ان عةام ادةرام %( 28)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 28)دأكار  هةو 

.هي ا كار اسب 7-4ا  ر  من 

اد سب  ادعئوي اديامي ادتحصيل ادارا 
%88فمي  

%88تعرف وتكتب 

%1515ابتاائي  

%1919متو ط  

%1414تعاامي  

%77مبلوم 

%1919بكادوريو  

%1010فخرى 

%100100ادعجعوع

اد سب  ادعئوي اديامعام ادرام ا  ر  
1-33030%

4-74242%

%2828دأكار 7

%100100ادعجعوع 



واد سةب  ادعئوية  هةي ( 37)يوضح ادجاول اعاله وهو ادسكن  حي  كان ادعل   اديام 

واد سةب  ( 8)وعةام ادتجةاوز %( 46)واد سب  ادعئوي  هي ( 46)وا يجار اديام هو %( 37)

%( .9)واد سب  ادعئوي  هي ( 9)وعام ادسكن ادعوقا  %( 8)ادعئوي  هي 

السكن/السؤال الخامس

الدخل الشهري لألسرة /السؤال السادس

( 41)يوضةةح ادجةةاول اعةةاله وهةةو ادةةاخل ادشةةةري دق ةةر   حيةة  كةةان ضةةيي  اديةةام 

وعام %( 57)واد سب  ادعئوي  هي ( 57)عام ادعتو   هو %(41)واد سب  ادعئوي  هي 

وهذا يال على امن اغلب ادعبحولا  ما زدن دةي %( 2)واد سب  ادعئوي  هي ( 2)اديادي 

.مخل مادي بسي    يفي باحتيامةن

اد سب  ادعئوي اديامادسكن  

%3737مل 

%4646ايجار

%88تجاوز 

%99 كن موقا 

%100100ادعجعوع

اد سب  ادعئوي اديام  اداخل ادشةري دق ر 

%4141ضيي 

%5757متو  

%22عادي 

%100100ادعجعوع



ر  يوضح ادجاول اعاله وهو هل  به د  وان تيرضةا ادةى ادي ة  مةن ماخةل ا  ة

( 52)ا مابة  بكةال هةو %( 48)واد سب  ادعئوي  هي ( 48)حي  كان  ا ماب  ب ي  عامها  

وهةذا يةال علةى ان اغلةب ادعبحولةا  تتيةرض يوميةا ادةى %( 52)واد سب  ادعئوي  هةي 

.  ادي   ماخل ا  ر   واغ كان من ادشري  او ادرام اديائل 

هل سبق لك وان تعرضت الى العنف من داخل االسرة؟/السؤال الساةع

رات هاال تسااتعيع التعبياار عاان رأيااك ومشاااركة فااي قاارا/السااؤال الثااامن
االسرة ؟

  يوضةةح ادجةةاول اعةةاله وهةةو هةةل تسةةتطيع ادتيبيةةر عةةن رفيةة  ومشةةارك  دةةي قةةرارا

( 51)ا مابة  بكةال هةو %( 49)واد سب  ادعئوي  هي ( 49)ا  ر  حي  كان  ا ماب  ب ي   

ن حية  اغلةب اد سةاغ وادفتيةا  اكةان بيةام ا ةتطاعتة%( 51)واد سب  ادعئوي  هةي 

.سائا بعشارك  دي ادعرارا  ادتي تخي ا  ر  ومازادا ادسطو  ادذكوري  هي اد

هةةةل  ةةةبه دةةة  وان 
تيرضةةا ادةةى ادي ةة 

من ماخل ا  ر 
اد سب  ادعئوي اديام

%4848اي  

%5252كال 

%100100ادعجعوع

بيةر هل تستطيع ادتي
عةةن رفيةة  ومشةةارك  
دي قرارا  ا  ر 

اد سب  ادعئوي اديام

%4949اي  

%5151كال 

%100100ادعجعوع



يوضةةح ادجةةاول اعةةاله وهةةو هةةل تةة  ادتيةةرض ادةةى في معار ةةا  م ةجيةة    تاسةةااي 

اغ ضةةةا اد سةةة" ماعةةة "وادعيةةةامال  ادوحشةةةي  ادتةةةي ارتكبتةةةةا ادجعاعةةةا  اإلرهابيةةة  

وا مابة  %( 37)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 37)وادفتيا   حي  كااا ا ماب  ب ي  عةامها  

حيةة  اكةةا  اغلةةب اد سةةاغ وادفتيةةا  %( 63)واد سةةب  ادعئويةة  هةةي ( 63)بكةةال عةةامها 

ادكايةر مةن بسةبب ادةجعةا  تسةبب"بااةن تيرضن ادى  د  وكااا تيليعاتةن هي 

تة  هجةوم -اكاةر ا  ةباب هةي ادخعةار-اد ساغ بادخوف وا بتيام عن ادحيا  ادطبييي  

ي ادشةوارع كةااوا يالحعةون اد سةاغ دة-ت  ي  ماع  على م ازد ةا وادعطادبة  بخروم ةا 

دةةي ييرضةةواي دكةةالم بةةذيغ- رتةةااغ ادعفةةازا  واد عةةاب وك ةةا اردةةو  دةة  مائعةةا 

بسةي ملةا وادةاي وادسةبب هةو عةام د-تة  قتةل ععةي -ا  واق بسبب دةبس ادخعةار

-ره   ةةعيا ادكايةةر مةةن هةةذه ادععار ةةا  ادوحشةةي  دكةةن دةة  التةةةم بةةأوام-دلخعةةار 

ادةذبح ديةام ادتةايةا ب-اد ةوح وتديةر ادع طعة  وتةر  ادبيةا وتيةرض ادبيةا دلعصة  

تة  -ن ادبيا ا هاا  دي ادشارع على اوع ادعالبس وعلى ادخروت م-ا دتةام بطلباتة  

.ا عتااغ على زومي

ية هاال تاام التعاارأ الااى أي ممارسااات منهجيااة ال  نسااان/السااؤال التاسااع
د ضاا" داعاا "والمعااام ت الوحشااية التااي ارتكبتهااا الجماعااات ا رهاةيااة 

النساء والفتيات ؟

هةةةةةل تةةةةة  ادتيةةةةةرض ادةةةةةى في 
  معار ةةا  م ةجيةة    تاسةةااي
وادعيةةةةامال  ادوحشةةةةي  ادتةةةةي
  ارتكبتةةةةا ادجعاعةةةا  اإلرهابيةةة

ا ضا اد ساغ وادفتي" ماع "

اد سب  ادعئوي اديام

%3737اي  

%6363كال 

%100100ادعجعوع



عنااد الناامو  مااا تعرضاات لاا  النامحااات ماان الم ااايقات /السااؤال العاشاار
ت والتحااارا واالعتاااداءات الجنساااية ا النعااادام الخصوصاااية ضااامن تجمعاااا

جاناب النامحين ةسبب االمدحاام الشاديد هال اثار هاما الموضاو  أي اا علاى ال
االقتصادي لألسرة؟

يوضةةح ادجةةاول اعةةاله وهةةو ع ةةا اد ةةةوح مةةا تيرضةةا دةةا اد ازحةةا  مةةن ادعيةةايعا  

حين بسةبب وادتحرش وا عتااغا  ادج سي     اياام ادخصوصي  ضعن تجعيا  اد از 

حية  ا زمحام ادشايا هةل الةر هةذا ادعوضةوع فييةا علةى ادجااةب ا قتصةامي دق ةر 

( 35)وا مابةة  بكةةال هةةو %( 65)واد سةةب  ادعئويةة  هةةي ( 65)كااةةا ا مابةة  بةة ي   عةةامها 

اكةةا  اغلةةب اد سةةاغ بةةان هةةذا اد ةةةوح الةةر علةةى ادجااةةب %( 35)واد سةةب  ادعئويةة  هةةي 

.ا قتصامي دةن ودق ر  بصور  عام 

ا ع ةةا اد ةةةوح مةةا تيرضةةا دةة
اد ازحةةةا  مةةةن ادعيةةةايعا 
وادتحةةةةةةرش وا عتةةةةةةااغا  
ادج سةةةةةةةةةةي     ايةةةةةةةةةةةاام 

ا  ادخصوصي  ضعن تجعي
ام اد ةةةازحين بسةةةبب ا زمحةةة

ادشةةةةةايا هةةةةةل الةةةةةر هةةةةةذا 
اةب ادعوضوع فييا علةى ادجا

ا قتصامي دق ر 

اد سب  ادعئوي اديام

%6565اي  

%3535كال 

%100100ادعجعوع



 سةاغ يوضح ادجاول اعاله وهو هل الر اد ةوح عن اعي ادخةاما  ادطبية  وخاصة  دل

ا عةن ميااةا  وادفتيا  وشح  خام  ادصح  اإلاجابية  وا موية  ادتةي باتةا تةايةاا يةية

%( 94)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 94)اد ساغ وعوائلةن حي  كااا ا ماب  بة ي   عةامها 

اكةةا  اد سةةاغ وادفتيةةا  باايةةاام %( 6)واد سةةب  ادعئويةة  هةةي ( 6)وا مابةة  بكةةال هةةو 

.ادخام  ادصحي  دةن وهذا ما زام اداعل عليةن ورغ  اديدوط ا خرى

ة هال اثار النامو  عان نقاد الخادمات العبياة وخاصا/السؤال الحاادي عشار
اتات تهديادا للنساء والفتيات وشحة خدمة الصاحة ا نجاةياة واألدوياة التاي ة

يميد عن معاناة النساء وعوائلهن؟

هل الر اد ةوح عن اعةي ادخةاما 
تيةةا  ادطبيةة  وخاصةة  دل سةةاغ وادف

وشةةةةح  خامةةةة  ادصةةةةح  اإلاجابيةةةة  
يا عةن وا موي  ادتي باتا تةاياا ية
ميااا  اد ساغ وعوائلةن

اد سب  ادعئوي اديام

%9494اي  
%66كال 

%100100ادعجعوع

رأة داخل هل هناك منظمات  نسانية تهتم ةحقوق الم/السؤال الثاني عشر
منعقتك؟

ت  هل ه ا  م  عا  تاسااي  تة
بحعوق ادعرف  ماخل م طعت 

اد سب  ادعئوي اديام

%7676اي  
%2424كال 

%100100ادعجعوع

يوضح ادجاول اعاله وهةو هةل ه ةا  م  عةا  تاسةااي  تةةت  بحعةوق ادعةرف  ماخةل

وا مابة  %( 76)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 76)م طعت  حي  كااا ا ماب  ب ي   عامها 

حي  اكا  اد ساغ وادفتيةا  ان ادع  عةا %( 24)واد سب  ادعئوي  هي ( 24)بكال هو 

قةةاما يةةا اديةةون دةةةن دةةي وةةل هةةذه اد ةةروف وخاصةة  مورا  تاريبيةة  وحياتيةة  

. مساعاا  مي وي  و مع  افسي



هاااال ساااابق لااااك المشاااااركة فااااي االنتخاةااااات /السااااؤال الثالااااث عشاااار
واالستفتاءات الحكومية؟

تاغا  يوضةح ادجةاول اعةاله وهةو هةل  ةةبه دة  ادعشةارك  دةي ا اتخابةا  وا  ةةتف

وا مابة  %( 72)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 72)ادحكومي  حي  كااا ا ماب  ب ي   عةامها 

اكةةا  اعلةةى اسةةب  مةةن اد سةةاغ وادفتيةةا  %( 28)واد سةةب  ادعئويةة  هةةي ( 28)بكةةال هةةو 

.بادعشارك  من امل ادتدير ادواقع وب اغ مستعبل دقميال ادعامم 

هةةل  ةةبه دةة  ادعشةةارك  
دةةةةةةةةةةةةةةةي ا اتخابةةةةةةةةةةةةةةةا  

 وا  تفتاغا  ادحكومي
اد سب  ادعئوي اديام

%7272اي  

%2828كال 

%100100ادعجعوع

هااال مااان الساااهل وصاااول المااارأة الاااى الخااادمات /الساااؤال الراةاااع عشااار
الحكومية؟

هةةةةل مةةةةن ادسةةةةةل 
وصةةةةول ادعةةةةرف  ادةةةةى 
ادخاما  ادحكومي 

اد سب  ادعئوي اديام

%3939اي  

%6161كال 

%100100ادعجعوع

يوضح ادجاول اعةاله وهةو هةل مةن ادسةةل وصةول ادعةرف  ادةى ادخةاما  ادحكومية  

وا مابة  بكةال هةو %( 39)واد سةب  ادعئوية  هةي ( 39)حي  كااا ا مابة  بة ي   عةامها 

اكةةا  اغلةةب ادعبحولةةا  صةةيوب  بادوصةةول ادةةى %( 61)واد سةةب  ادعئويةة  هةةي ( 61)

مائةر  مةاار   محكعة   مركةة شةرط   مستشةفى "ادخاما  ادحكومي  ادتي تشعل  

عاح واموية  ادج سي  وا حوال ادعااي   مامي   ادب    مائر  ادتيوييا    مركة صحي د

" .امراض مةم  



ية  يوضح ادجاول اعاله وهو هةل  ةبه دة  ادعشةارك  دةي ا اشةط  ادعجتعيية  ح

( 74)وا مابةة  بكةةال هةةو %( 26)واد سةةب  ادعئويةة  هةي ( 26)كااةا ا مابةة  بةة ي   عةامها 

اةر  اكةا  اغلةب اد سةاغ وادفتيةا  بيةام مشةاركتةن دك%( 74)واد سب  ادعئوي  هةي 

.اديدوط ا متعاعي  وا قتصامي  عليةن

معية؟هل سبق لك المشاركة في األنشعة المجت/السؤال الخامس عشر

 ل هاال هنالااك تغيياار حصاال فااي حياتااك ةعااد احاات/السااؤال السااادس عشاار
داع  لمدينة الموصل؟

هةةةةةةل  ةةةةةةبه دةةةةةة  
ادعشةةةةةةةةةارك  دةةةةةةةةةي 
ي ا اشط  ادعجتعي

اد سب  ادعئوي اديام

%2626اي  

%7474كال 

%100100ادعجعوع

هةةةةل ه ادةةةة  تدييةةةةر 
يةا حصل دي حيات  ب

احةةةةةةةةتالل ماعةةةةةةةة  
دعاي   ادعوصل

اد سب  ادعئوي اديام

%6868اي  

%3232كال 

%100100ادعجعوع



دولياة هل لديك معرفة ساةقة ةما تعمل  منظماات: السؤال الساةع عشر
ياات اثنااء ومحلية للعمل على اتفاقياات وقارارات تهاتم ةحفان النسااء والفت

النماعات وخ ل وةعد النماعات؟

يوضةةح ادجةةاول اعةةاله وهةةو هةةل دةةاي  ميردةة   ةةابع  بعةةا تيعلةةا م  عةةا  موديةة 

 ةاغ اد ةاعةا  ومحلي  دليعل على اتفاقيا  وقةرارا  تةةت  بحفةل اد سةاغ وادفتيةا  ال

واد سةةب  ادعئويةة  هةةي ( 43)وخةةالل وبيةةا اد ةاعةةا  حيةة  كااةةا ا مابةة  بةة ي   عةةامها 

اغلب اد ساغ وادفتيا  دةيس%( 57)واد سب  ادعئوي  هي ( 57)وا ماب  بكال هو %( 43)

.دايةن ميلوما  على ا تفاقيا  وادعرارا  اداودي  ادتي تةت  بةن

  بيةا يوضح ادجاول دي ادصةفح  ادسةابع  وهةو هةل ه ادة  تدييةر حصةل دةي حياتة

واد سب  ادعئوية  ( 68)احتالل ماع  دعاي   ادعوصل حي  كااا ا ماب  ب ي   عامها 

اغلةب ادعبحولةا  اكةان %( 32)واد سب  ادعئوي  هةي ( 32)وا ماب  بكال هو %( 68)هي 

ر الة-اية  بيةاها تيردةا علةى حعةوقي اكاةر-مةو  زومةي " ب ي  واه  ادتديرا  هي 

دت ةا ادعامية  و تدييةر دةي حا- لبي علةى حيةاتي ميل ةي ادعةا بيتةي وا ةكن بيةا تجةاوز

ا دةي ععلة-دعا  اعة شخي وفصبحا حةي   مائعا -تاهور دي وضي ا ا قتصامي 

ل  مةع رغ  صيوب  اد ةروف تة  ادتةأق-مار   فهلي  ودي م  عا  ادعجتعع ادعااي

حيةةا  تديةةر  معيةةع تفاصةةيل اد-ادوضةةع وه ةةا  فمةةور تيجابيةة  حةةالا وامةةور  ةةلبي  

-طةالقازمام  ادعشةاكل دةي حيةاتي وام  ادةى اد-وصيوب  ادعييش  خالل ا حتالل 

-لعا مع ادحاضراي   حاث تديير  لبي دي حياتي ودكن تحول ادى تيجابي تاريجيا وتأق

الةر -ادتيرف على امكةان مايةا  وادتيةاي  ادسةلعي مةع ا خةرين ومسةاعا  ا خةرين

ادةى مةا بيةا على حياتي اديلعي  و د  اتيج  اختالف ادع اهج ادارا ي  وتةر  ادجامية 

-د ةا   ا ةتطيع ادتيامةل مةع ا-تحرير ادعوصل معا فمى ادى حا   افسي  ميعةا 

".راصبحا اعااي من ادخوف على في امر بسي  وتحاث دي رمف  وفد  دي ادصا

دي  هل داي  ميرد   ابع  بعا تيعلا م  عا  مو
حفل ومحلي  دليعل على اتفاقيا  وقرارا  تةت  ب
اد ةاعا اد ساغ وادفتيا  ال اغ اد ةاعا  وخالل وبيا

اديام
اد سب  
ادعئوي 

%4343اي  
%5757كال 

%100100ادعجعوع



لةة  ا هتعةةام بشةةريح   ا رامةةل وا يتةةام وادعطلعةةا  وحعةةايتةن و ا هتعةةام بع❑

.ادتيوييا  وخاص  دليوائل  ادتي تةاما بيوتة 

دل سةةاغ دةتح مركةة ترديةةي خةةاا دل سةاغ وادفتيةا  و تةودير دةةرا ععةل خاصة ❑

.وادفتيا  دليي  بكرام 

.حعوق ادعرف  وا هتعام بعتطلباتةا ف تحصال اديعل على ❑

صةةرف اديعةةل علةةى زيةةام  ادتوعيةة  دل سةةاغ وادفتيةةا  واديعةةل علةةى مةة ح حريةة  ادت❑

.من ادي  وتعطاغ ادعرار دل ساغ اضاد  ادى توعي   ادرمال دةيام  ادوعي وادتعليل

.تعاي  مساعاا  مادي  وبرامج تغال  خاص  دل ساغ وادفتيا  ❑

دةةذوي تةةودير مراكةةة آم ةة  دل سةةاغ وادفتيةةا  وتشةةعل مورا  محةةو ا ميةة  و رعايةة ❑

(.ادص  ادبك -ادعياقين)ا حتياما  ادخاص  

التوصيات 





الخاتمة

وتيري  ت  ت اول دي هذه ادارا   ادعوقع ادجدرادي دعحاد   اي وى 

را  ادخاصة  ادجعاعا  ا رهابي  وكيفي   يطرتةا على ادعااية   وادتةألي

.باد ساغ وادفتيا  بيا  يطر  ماع 

وقا فخةذاا  علةى عاتع ةا  اعةل مةا امكةن حتةى ايطةي دكةر  واضةح  عةن

هةةذا وضةةع اد سةةاغ وادفتيةةا   دةةي محاد ةة  اي ةةوى وبيةةو امراغ حةةول

تأليرا  ادوضع  اضاد  ادى رصا بيو ادحا   وادحاي  عن حادتةن واد

.ادسلبي  على حياتةن

ل بسةي  واأمل فن اكون قا وضح ا وضع اد سةاغ وادفتيةا  ودةو بشةك

اداود  بدي  تسلي  اديوغ على وضيةن عن طريه تاخل مو سا 

.وم  عا  ادعجتعع ادعااي وو ائل اإلعالم



ويكيبيايا–( ماع )ت  ي  اداود  ا  المي  ❑

حول الر ادصراع على اوضاع اد ساغ اديراقيا ❑

دةةي تعريةةر تةةوليعي عةةن مةةرائ  عصةةابا  ماعةة  ا رهابيةة  وا وضةةاع ا اسةةااي ❑

محاد   اي وى

(لالث عجاف )ااتةاكا  ماع  ادوحشي  ❑

❑https://www.cwpar.org/node/12

ليةراق مرا ة  دةي ادجدرادية  ادتأريخية  د)اائل ح ون  مةان قايعة  ومواقةع فلرية  ❑

2009  1  ممشه  ط(ادشعادي خالل     اديصور امشوري 

https://mawdoo3.comاي وى   _ماي  _تعع_فين❑

ar.wikipedia.org/wikiمحاد   اي وى  /ادعساح  ❑

❑https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/05/288200

قائمة المصادر 


