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 اليوم ىوحت 2018 أيار منذ انتهاك 231 تسجل الصحافة حرية عن الدفاع جمعية

 للصحافة العالمي

 

 تعريفل الصحافة، لحرية العالمي باليوم عام كل من مايو/آيار من الثالث في العالم يحتفل

 فيينلصحا من بالعديد لتذكيرهم كمناسبة وكذلك التعبير، في الحرية حق بانتهاكات الجماهير

 .اليومية باألخبار تزويدهم سبيل في السجن أو الموت أثروا الذين الشجعان

 لمبرح،ا بالضرب وتارة بالسالح، تارة متكررة، اعتداءات تعاني العراق في الصحافة زالت ما

 . التغطيات من المسؤولين حمايات بمنع وأخرى

 في العاملين ضد لالنتهاكات مخيفة احصائيات شهدت التي الماضية االعوام غرار وعلى

 الصحافة حرية عن الدفاع جمعية سجلت اذ الصدد، هذا في جديدة أرقاما العراق يسجل االعالم،

 ميالعال اليوم ،2019 ايار 3 ولغاية 2018 ايار 3 من الممتدة الفترة خالل العراق في

 يدتهداغتيال، و حاالت شملت صحفيا، 231 طالت االنتهاكات من الحاالت عشرات للصحافة،

 من ومنع قضائية، دعوى ورفع معدات، ومصادرة واحتجاز، واعتداء، بالسجن، وحكم بالقتل،

 .البالد محافظات عموم في قسري وتسريح والتغطية، التصوير

 اغتيال:

( سامر علي شكارةعراق مكتب بغداد الزميل ) تعرض مصور قناة الحرة 9/1/2019في  ـ1

ة في رصاصتين في الصدر وثالث بين مركز شرطة القدس ان المغدور تلقىلحادثة اغتيال، و 

 .سأالر

 :بالقتل تهديد

 محافظة في( المنشداوي صباح حسن) الشرقية قناة مراسل تعرض 13/5/2018 في ـ1

 هروبب تتعلق اخبار تداول اثر على" العشائرية الدكة" و بالقتل عشائري لتهديد البصرة،

 (.الساري قيصر) الخاص وسكرتيره ونجله( النصراوي ماجد) السابق المحافظ

 لىع وصلته نصية برسالة بالقتل تهديدا الشيباني، احمد الصحفي تلقى ٢٠/٧/٢٠١٨ في ـ2

 .الديوانية محافظة في للتظاهرات تغطيته خلفية

 عدب التهديد الى تعرض( العنبكي هادي) ديالى في الحرة قناة مراسل 26/10/2018 في ـ3

 .المقاولين احد وفضح ديالى صحة مدير بحق القبض القاء كتاب نشره
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 ةجمل( جميل عباس سحر) الزميلة دجلة قناة في البرامج مقدمة تلقت 10/12/2018 في ـ4

 .للجدل المثيرين السياسيين المحللين احد استضافتها نتيجة تهديدات

 

 

 :اختطاف

 في( بارمني صالح مصطفى) الصحفي يختطفون مجهولين مسلحون 30/5/2018 في ـ1

 .االسباب معرفة دون دهوك محافظة

 :اعتقال

 لوجة،الف مدينة من( حامد مصطفى) الشرقية قناة مراسل امنية قوة اعتقلت 9/6/2018 في ـ1

 .الشرقية قناة لصالح يعمل انه كانت وتهمته استقدام، امر او قبض إلقاء مذكرة دون

 وكالة مراسل السوادني عصام الزميل من كل سوات من قوة اعتقلت 31/8/2018 في ـ2

 بعد هماسراح واطلق دجلة، قناة مصور غالي صفاء والزميل العام، هذا الثانية للمرة رويترز

 .ساعات 3 نحو

 سلالمرا من المكون الموصلية قناة فريق الموصل شرطة من قوة اعتقلت 22/1/2019 في ـ3

 توجيهات ىعل بناء الخامس، الفوج مقر الى واقتادتهم( امجد احمد) القناة ومصور( طارق زياد)

 .القديمة الموصل مدينة في تصويرهم اثناء العاكوب، نوفل المحافظ

 :احتجاز

 صوروالم( كاظم محمد) الفضائية الفرات قناة مراسل أمنية، قوة احتجزت 8/7/2018 في ـ1

 جنوب الزعفرانية منطقة في الكهرباء تردي ضد شعبية لتظاهرة تغطيتهما أثناء له المرافق

 .بغداد شرقي

 ادسج علي والمصورين العابدي كاظم حميد احمد) دجلة قناة كادر تعرض 14/7/2018 في ـ2

 قوات قبل من معداتهم على واالستيالء لالحتجاز( الشمري مسلم محمد وعقيل العارضي وهاني

 وقت يف سراحهم واطلق المدينة، شهدتها التي التظاهرات تغطية اثناء النجف مطار في سوات

 .الحق

 لتظاهرة تغطيته أثناء( البياتي حسن) الرشيد قناة مذيع أمنية قوة احتجزت 17/7/2018 في ـ3

 .بغداد العاصمة في
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 قبل من احتجاز الى الحرة قناة مصور( الكعبي مازن) الزميل تعرض 22/7/2018 في ـ4

 .الديوانية في التظاهرات تصويره اثناء األحزاب مقرات احدى في االمنية القوات

 طةشر مدير قبل من( الزبيدي قيس) الزميل العهد، قناة مراسل اُحتجز 12/10/2018 في ـ5

 ناسفة عبوة النفجار تغطيته اثناء وذلك يذكر، سبب دون كركوك محافظة في" القورية" مدينة

 .الناحية في

 بذريعة برس الغد وكالة مدير الكرادة تحقيق محكمة قاضي احتجز 20/11/2018 فيـ 6

 .يالقاض عنه أفرج حتى ليلتين الحجز في وبات النزاهة، هيئة قبل من عليه دعوى تسجيل

 حمدا) والمصور( يوسف انس) المراسل من المكون دجلة قناة فريق احتجاز 5/2/2019 في ـ7

 .المستشفى داخل الخدمي لواقع تغطيتهما اثر على الطب، مدينة داخل ،(محمد

 نكردستا اقليم سلطات قبل من لالحتجاز دهوك، في صحفيين اربعة تعرض 6/2/2019 في ـ8

 .التركي للوجود مناهضة تظاهرات خلفية على

 الحتجازبا اعتداء الى ،(العبيدي محمد) الزميل النجباء قناة مراسل تعرض 10/3/2019 في ـ9

 يارةالز تغطية اثناء سامراء، مدينة في العتبات حماية من عناصر قبل من المبرح والضرب

 .يذكر مبرر دون

 من ساعات لثالث( الموالي عدنان) الزميل االتجاه قناة مراسل احتجز 13/4/2019 في ـ10

 .الهواء على مباشرة تغطية اثناء وذلك يذكر سبب دون كركوك شرطة قبل

 

 :اعتداء

 ديرم حماية قبل من لالعتداء( الحيدري حيدر) السماوة قناة مراسل تعرض ٥/٧/٢٠١٨ في ـ1

 .الدائرة مبنى من بالقرب تواجده اثناء السماوة دائرة

 

 

 

 الغاز جراء االختناق الى الفرطوسي محمد رويترز وكالة مراسل تعرض 7/8/2018 في ـ2

 ديوان مبنى امام تظاهرة في مباشرة تجاهه الشغب مكافحة قوات اطلقته الذي للدموع المسيل

 .المحافظة
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 قيعهوتو الخزرجي خميس االعالمي باستدعاء الدجيل استخبارات مدير قام 18/7/2018 في ـ3

 قبل من دُهد كما االجتماعي، التواصل مواقع في او اعالميا التظاهرات تغطية بعدم تعهد على

 .الدجيل قضاء في تظاهرة اي خروج مسؤولية وتحميله باعتقاله االمنية االجهزة

 Ap وكالة في يعمل الذي( الجوراني نبيل) الصحفي المصور تعرض ٣١/٨/٢٠١٨ في ـ4

 محافظة بنىم امام المتظاهرين تجاه للدموع المسيل الغاز االمنية القوات إطالق بسبب لالغماء

 .ذاتها التظاهرة في لالختناق المربد مراسل تعرض كما البصرة،

 اعتداء الى البصرة، في w.tv مراسل الحلفي فؤاد الزميل تعرض 31/8/2018 في ـ5

 .التظاهرات فض تغطيته اثناء كاميرته وكسروا امنية عناصر قبل من بالضرب

 استهداف الى برس البصرة مراسل احمد شهاب الزميل الصحفي تعرض 31/8/2018 في ـ6

 .مستشفىال اثرها على نقل شديدة اختناق بحالة واصيب للدموع، المسيلة الغاز بقنابل مباشر

 (الجوراني نبيل) الزميل Ap العالمية أسوشيتدبرس وكالة مصور تعرض ٢/٩/٢٠١٨ في ـ7

 . البصرة تظاهرات تغطية اثناء امنية قوة قبل من بالضرب العتداء

 افظمح حماية قبل من العتداء الطائي حمدي الموصلية قناة مراسل تعرض ٢١/٩/٢٠١٨ في ـ8

 .ىنينو تربية لمنتسبي الحلول وضع مؤتمر لتغطية التصوير اثناء العاكوب نوفل الموصل

 ،(هالليال امين) الزميل الديوانية مدينة في العراقية قناة مراسل تعرض 24/10/2018 في ـ9

 اثناء رورالم ضباط احد قبل من والصحفيين، االعالميين كل وعلى عليه لفظيا بالتهجم العتداء

 .االربعين زيارة حشود تغطية

 خطاب) المراسل من المكون الفضائية الشرقية قناة كادر تعرض ٢١/١١/٢٠١٨ في ـ10

 اثناء المنصور بلدية مدير معاون قبل من بالضرب العتداء ،(عامر قتيبة) والمصور( الهيتي

 .بمهامه قيامه

 تقرير رتصوي اثناء امنية قوة قبل من العتداء الفلوجة قناة مراسل تعرض 2/12/2018 في ـ11

 .القضاء احياء وغرق االمطار موجة بعد الطارمية قضاء في الخدمي الواقع تردي عن
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 ثناءا امنية قوة قبل من المبرح الضرب الى النجباء قناة كادر تعرض 20/12/2018 في ـ12

 لعالويا بمنطقة المهدي عبد عادل الوزراء رئيس مقر امام جامعات الساتذة تظاهرة تغطيتهم

 .ببغداد

 من بالضرب لالعتداء الطائي كرم الزميل الموصلية قناة مصور تعرض 8/1/2019 في ـ13

 من تهوحماي المحافظ طلب حيث الجيش، عيد احتفالية تغطية اثناء نينوى، محافظ حماية قبل

 .وتهديده بمهاجمته قاموا االخير رفض وبعد االحتفال منصة مغادرة المصور

 بالضرب الحلبوسي محمد النواب مجلس رئيس حماية من عدد اعتدى 13/1/2019 في ـ14

 بلبا لمحافظة المحلية الحكومة مع واجتماعه زيارته لتغطية المتواجدين الصحفيين على

 .المحمولة واجهزتهم كاميراتهم على من بتصويره قاموا ما حذف على واجبارهم

 قبل من المبرح للضرب ،(ثائر عمر) الزميل دجلة قناة مصور تعرض 14/1/2019 في ـ15

 القوة ولةمحا اثر الموصل، مدينة في الحرية جسر ترميم اعادة اعمال تغطية اثناء امنية، قوة

 .التغطية من المصور منع األمنية

 ينوالمصور( زلزلي اسعد) المراسل من المكون بالدي قناة كادر تعرض 31/1/2019 في ـ16

 منيةا قوة قبل من لالعتداء( علي حسين) المصور ومساعد( جعفر وعمار ابراهيم خالد ثائر)

 .يذكر سبب دون ببغداد، مباشرة الهواء على ينقل الذي( الناس بين) برنامج تصويرهم اثناء

 بوالع قبل من بالضرب لالعتداء( ميرزا وليد) دجلة قناة مصور تعرض 25/2/2019 في ـ17

 بعد الصاالت دوري في الشرطة نادي على الالعبين اعتداء اثناء الوسط، نادي وجمهور

 .خسارته

 بالضرب الحطاب كريم النفط وزير وكيل حماية من مجموعة اعتدى 14/3/2019 في ـ18

 مدينة في التغطية من زمالءه ومنع( نيوز آي) قناة مصور( الطائي علي) الزميل على المبرح

 .الموصل

 سيارات قبل من دهسه بسبب الراشدي ليث ،(يال) موقع مراسل اصيب 22/3/2019 في ـ19

 .الموصل في العبارة حادثة تغطيته اثناء العاكوب، نوفل الموصل محافظ موكب

 داءواالعت للمنع ،(الصالحي وليد) الزميل التغيير قناة مراسلتعرض  29/4/2019ـ في 20

ية من قبل مدير طوارئ مستشفى الحسين في محافظة كربالء، وتدخل القوات االمن اللفظي

 لعاصةاطالت المواطنين بعد الخراجهم من المستشفى اثناء توثيقهم لحاالت االختناق التي 

  الترابية.
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 :اعالمية ومؤسسات صحفيين طالت مسلحة هجمات

 راقية،الع) فضائية قنوات ثالث مقار البصرة، في المتظاهرين من عدد هاجم ٦/٩/٢٠١٨ في ـ1

 ديدةع احزاب مقار شهدتها حرق عمليات سلسلة ضمن فيها النار واضرموا ،(الفرات الغدير،

 .المحافظة في

 قضاء في( المنشداوي صباح حسن) الصحفي منزل مجهولون استهدف 13/9/2018 فيـ 2

 .المنزل واجهة في مادية أضرارا ألحقت يدوية، بقنبلة البصرة غرب الزبير

( انيالكن احمد) اإلباء قناة ومراسل المدينة راديو اخبار مدير تعرض ١٧/١٠/٢٠١٨ فيـ 3

 وتعرضت بكتفه واصيب بابل، بمحافظة بالحلة منزله قرب مجهولين قبل من مسلح لهجوم

 .مادية ألضرار سيارته

 اعشد عناصر نفذه هجوم اثناء ،(الجماس محمود) بالدي قناة مراسل أصيب 6/2/2019 فيـ 4

 .الموصل جنوب القيارة قاعدة على

 هددونوي ببغداد دجلة قناة مبنى يحاصرون الصدري التيار اتباع من العشرات 20/3/2019 ـ5

 سحر) لةالزمي تقدمه الذي لكم القرار برنامج ضيوف بين دار حديث خلفية على وذلك باحراقها

 لبينمطا ما، دينية شخصية او لجهة لالساءة قصد اي دون السياسي الوضع بشأن( جميل عباس

 .الحالة هذه تكرار وعدم باالعتذار القناة

 ناةق تحاصر العالق علي السيد السابق النائب عشيرة أبناء من العشرات 30/4/2019ـ في 6

ن مون الموظفين ، ويمنعالعالق السيد القناة برامج احد انتقاد تناول على احتجاجا، الفضائية آسيا

 الخروج من المبنى.

 

 

 :مذكرات القبضاوامر  واحكام صادرة و دعوى قضائية

 دعوى الكعبي حسام الصحفي الزميل السابق عربية NRT مراسل تلقى 8/7/2018 في ـ1

 يالدول النجف مطار ادارة ضده ااقامته التي الدعوى بعد شهر، غضون في ثانية قضائية

 صولهح اثر على 2016 عام في بها ادين التي ذاتها هي هذه الدعوى ان الى يشار المعزولة،

 .النجف مدينة في امنية خروقات من تحذر استخبارية وثيقة على

 بتهمة ومدونين صحفيين عشرة على بالقبض اوامر يصدر كركوك محافظ 14/8/2018 في ـ2

 . العام الرأي تحريض
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 برنامج ضمن العاملين اسماعيل غسان والممثل فاضل اوس الممثل تلقى 4/2/2019 في ـ3

 دمشه اثر على ديالى، في محامي قبل من ضدهم قضائية دعوى برفع تبليغا" بطيخ والية"

 .البرنامج ضمن

 فعترُ  قضائية لدعوى تبليغا( هادي حيدر) الزميل NRT قناة مراسل تلقى 17/2/2019 في ـ4

 من اكثر بلق القناة بثته متلفز تقرير اثر على الطرفي، حبيب السيد السابق النائب قبل من ضده

 .النائب قبل من االنتخابي صوتها سرقة تؤكد مرأة فيها يظهر تقريباً، اشهر اربعة

 ضد قضائية دعوى يقيم الخطابي نصيف كربالء المحافظة مجلس رئيس 19/2/2019 في ـ5

  كر الى ةالتمويني البطاقة مفردات ادخال عدم حول تلفزيوني تقرير اثر ،(هادي حيدر) الزميل

( اعنعن محمد) االعالمي بحق قضائية ،دعوى العراقي االعالم شبكة رفعت 9/5/2018 في ـ6

 منو واحد، عام لمدة بالسجن اثرها على وحكم العراقي، االعالم شبكة موظفي تحريض بحجة

 .بالء القضائية الدعاوى. التنفيذ وقف مع صدر الحكم ان بالذكر الجدير

 

 :معدات مصادرةو التصوير والتغطيةمنع من 

 قناة كادر البصرة، في قصر ام لميناء التابعة البحرية القيادة من قوة منعت ١٩/٥/٢٠١٨ في ـ1

 لتظاهرة غطيةت من مشابه منع ايام بثالثة سبقها الميناء، داخل مؤتمر تغطية من الفضائية الوالء

 .الميناء بوابة في للموردين

 فرادأ قبل من للضرب( الواثق واثق) الفضائية النجباء قناة مراسل تعرض ٢٠/٦/٢٠١٨ في ـ2

 مدينةب التعليمي الحسين مشفى امام والتغطية التصوير من ومنع بالمثنى، المحلية الشرطة

 .السماوة

 راسلوم االمل اذاعة مراسل الفريجي صفاء البصرة في اثنين صحفيين ُمنع 5/7/2018 في ـ3

 رئيس من توجيهات على بناء المحافظة، مجلس دخول من الجابري محمد التغيير فضائية

 (.كيطان وليد) وكالة المجلس

 وكالة ومصور( قُصي سعد) الزميل البصرة في الحرة مراسل تعرض ٣١/٧/٢٠١٨ في ـ4

 كاميراتهم ومصادرة بالضرب لالعتداء المربد مراسلي واحد السوداني عصام رويترز

 . البصرة في االعتصام خيم فض اثناء ومعداتهم،

 نم المربد راديو مراسل بمنع السعد، مهند البصرة، محافظ معاون قام ١٦/٨/٢٠١٨ في ـ5

 .للمحافظة األولمبية للجنة الرياضية األندية اجتماع تغطية
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 سليمرا من لعدد متعمد بدفع العراقي، النواب مجلس حمايات من عدد قام ٤/٩/٢٠١٨ في ـ6

 .لهمعم لعرقلة محاولة في السياسية الشخصيات احد لتصريح تغطيتهم اثناء االعالم وسائل

 

 

 فضائية لقنوات مراسلين عدة الدين، صالح مستشفى ادارة منعت ١٢/٩/٢٠١٨ في ـ7

 .القلعة مطعم تفجير حدث تغطية من وإعالميين

 التصوير من منع ومحاوالت لمضايقات االعالميين، من مجموعة تعرض ٢٩/٩/٢٠١٨ في ـ8

 .الموصل مدينة في له جولة اثناء الحلبوسي محمد البرلمان رئيس حماية قبل من

 علي الزميل كربالء، مدينة في الفضائية الفرات قناة مراسل تعرض 24/10/2018 في ـ9

 عداتهم واحتجاز الشخصية سيارته زجاج بتكسير قامت امنية عناصر قبل من العتداء الخالدي،

 .االمنية القوات عناصر من عدد قبل من االعالمية

 لمعدات وتكسير والضرب لالعتقال االعالميين، من عدد تعرض 4/12/2018 في ـ10

 .البصرة محافظة مجلس امام ”الصفراء السترات“ تظاهرات تغطية اثناء التصوير

 والمصور( جمال آرام) المراسل من المكون knn قناة كادر تعرض 13/12/2018 في ـ11

 .كركوك في المنشآت حماية قبل من معداته على واالستيالء لالعتداء( صباح قيس)

 ناءاث للدموع مسيلة عبوات سبع اطالق الى االتجاه قناة كادر تعرض 21/12/2018 في ـ12

 .المباشر بثهم اليقاف متعمد، ،بشكل البصرة في تظاهرة تغطيتهم

 لدخو من الصحفيين بمنع األمن رجال الى أوامره نينوى محافظ اصدر 19/1/2019 في ـ13

 ماوس العراقية) قناتي ويستثني األسباب، توضيح دون الموصل ايمن في القديمة المدينة

 .القرار هذا من( الموصل

 عبمن قامت ديالى في االتحادية للشرطة الثامن الطوارئ فوج من قوة 23/2/2019في ـ14

 .نخانقي منطقة في األمني الوضع بتردي يتعلق تقرير تصوير ،من(إسماعيل امير) الزميل

 ام،ه امني اجتماع احداث تغطية من اعالم وسيلة ثالثين من اكثر ُمنعت 2/3/2019 في ـ15

 .المدينة في حدثت التي االمنية الخروقات اخر على للوقوف نينوى محافظة مجلس في

 

 

mailto:Pressfreedom2@gmail.com


 

 07727427220 – 07901214894: أتصال    اإلنكليزي فرع المطبخ.. تقاطع عمارة الشروق  /الكرادة بغداد/: المقر

                                                                                             @gmail.com2Pressfreedom 

 

 ؤاسن ابي شارع عند الرئاسي للفوج التابعة الخاصة القوات من عناصر 23/3/2019 في ـ16

 غدادب اهالي نظمها تضامنية وقفة تغطية اثناء( طارق حسن) الزميل NRT قناة مراسل تمنع

 .المنطقة هذه في بالتصوير تصريحا امتالكه عدم بحجة الموصل، اهالي لمؤازرة

 من االجنبية والقنوات الوكاالت مصوري من عدد الكاظمية العتبة منعت 1/4/2019 في ـ17

 (.السالم عليه) الكاظم االمام زيارة وتغطية الدخول

 

 

( قادر هيرش) المراسل من المكون الفضائية NRT قناة فريق تعرض 3/4/2019 في ـ18

 ياتفعال لتغطية للكتاب الدولي اربيل معرض دخول من لمنع( الخالق عبد كوران) والمصور

 .بالدخول لهم تسمح اوامر تلقيهم عدم بحجة االمنية القوات قبل من االفتتاح،

 المنيةا القوة من افراد قبل من( نبيل حسن) الزميل nrt قناة مراسل منع ٧/٤/٢٠١٩ في ـ19

 .يذكر سبب دون من( صوتهم) برنامج تقديمه اثناء ببغداد، الكاظمية مدينة في

 نزهبمت التصوير من ،(عادل مصطفى) الزميل الشرقية قناة مراسل ُمنع 20/4/2019 في ـ20

 .يذكر سبب دون البلدية، في موظف قبل من الناصرية،

 تسريح قسري:

 جواد حيدر التلفزيوني المخرج خدمات انهاء على العراقية الشبكة اقدمت 27/8/2018 في ـ1

 ايام بعد لكوذ والحالية، السابقة الشبكة ادارتي بين الشخصية بالخالفات االخير وصفها ألسباب

 حمدا الشبكة مجلة تحرير سكرتير أبرزهم وعقود يومية بأجور الموظفين من عدد اعفاء على

 .رئيسها او االمناء هيئة مع خالفات بسبب الحسين عبد

 عجمي عقود انهاء الجمعية عراق الحرة قناة في البرامج كادر ابلغ 26/11/2018 في ـ2

 وعدت لقناةا لكن معروفة، غير ألسباب للبرامج ومعد مقدما 34 عددهم البالغ القسم في العاملين

 .عام كل بينهم يتجدد الذي السنوي العقد شروط وفق مستحقاتهم جميع بمنح

 دفع القناة ادارة رفض الفضائية،( بغداد هنا) قناة في العاملين من عدد ابلغ 1/12/2018 في ـ3

 60 على يديز وعددهم المقبلة، لألشهر مجان بالعمل اياهم ،مطالبة السابقة ومستحقاهم ديونهم

 .شخصا
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 ليتخ عن الجبوري محمد الدين صالح بمكتب بغداد هنا قناة مصور ابلغ 3/12/2018 في ـ4

 ايفادهم اثناء سير لحادث تعرضهم اثر على عدنان ياسر المراسل زميله وعن عنه القناة إدارة

 .الماضي حزيران في الموصل الى القناة إدارة قبل من

  

 واتالق شملت وانما معينة جهة من تصدر لم االنتهاكات ان نالحظ اعاله الحاالت سرد من

 حمايتهمو المحلين المسؤولين وكذلك النواب، مجلس ورئيس النواب حماية من وعناصر االمنية،

 .العاكوب نوفل السابق نينوى محافظ مقدمتهم في ويأتي

 ان إال االرهابي داعش عناصر من االراضي واسترجاع النصر تحقيق من الرغم علىو 

 داعش عناصر نفذه هجوم قبل من الموصل في تصويره اثناء لصحفي اصابة سجلت الجمعية

 .هناك االرهابي

 

 

 دادبغ العاصمة فتأتي ،فيها وقعت التي المحافظات حسب االنتهاكات توزيع يخص فيما اما

 بـ الثالثة مرتبةبال البصرة وتأتي حالة،( 32) بـ ديالى تليها حالة،( 122) لتسجل األولى بالمرتبة

 حاالت،( 10) سجلت والموصل كركوك، محافظة في سجلت حالة( 14) و حالة،( 22)

 ةوالديواني دهوك من كل سجلت حاالت( 4)و حاالت،( 5) بـ الدين وصالح النجف وتشاركت

 الناصريةو االنبار وسجلت واربيل، المثنى في وحالتين بابل، في كانت حاالت وثالث ،وكربالء

 صرتقت ولم العراق محافظات معظم في حدثت االنتهاكات ان المالحظة ويمكن واحدة، حالة

 اكثر انها تبين حيث بغداد يخص فيما ريخط مؤشر ايضا ويوضح ،اخرى دون محافظة على

 .العراق في الصحفي العمل على تضييق المدن
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