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ة من    راق والمؤلف ي الع ة ف ر الحكومي ات الغي ه تحالف المنظم ر أعدت ذا التقري ق ) 25(ه ة حول مدى تطبي منظم
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 2010 العراق/ أصحاب المصلحة / ملخص تقرير االستعراض الدوري الشامل 

راق صادق عديدة، وللمواطن حقوقا وحريات  نظاما إتحاديا للدولة، حيث اقر     2005  الدستور العراقي لعام   أقر   الع

ة   . ةين إنسانية أو المهالالو  القاسيةعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة       سنوات األربع لكن ال

ية  ف  الماض شار العن سمت بانت ل والتهجي وات ات القت ي عملي تر الت واطنينطال ق  ,  آالف الم ا لح كلت انتهاآ وش

ه   ،  لحقوق االنسان تهديدا حقيقيا   التعذيب في السجون العراقية    بعض حاالت  ويشكل  ,اإلنسان في الحياة   يضاف إلي

رأة  إنتضعف إنفاذ القانون،   وتطبيق عقوبة اإلعدام،       ة ا  و هاآات جسيمة تطال الم ال،  ضعف حماي تعرض  وألطف

ات للع ر،  األقلي ل وتهجي ن قت ات م ن االنتهاآ د م وق   دي ا لحق ا حقيقي سفي انتهاآ ال التع االت االعتق كلت ح ا ش  آم

  .االنسان

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   اإلطار المؤسسي: أوال
  

  الدستوري والتشريعي المعلومات األساسية واإلطار
  

اني       ذات  ة  دولة اتحادي أسس  ، الذي   2005إقرار الدستور العراقي عام     تم   -1 د  ووضع   نظام حكم جمهوري برلم قواع
ية     (في مجاالت تنمية     ة وسياس أن    )اقتصادية واجتماعية وثقافي اه  ي تحقها   من ش ش  مول  .ق الرف ى      ي سمو  ر الدستور إل

 .لتشريعاتل إعطائها القيمة القانونية أواالتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية 
 ان تشكل المفوضية العليا لحقوق اإلنسلم  -2
ذا  لكن تم صدر قانون تنظيم األحزاب السياسية ولم يصدر قانون لتنظيم مؤسسات المجتمع المدني لم ي  -3 إقرار مثل ه

 )1(.القانون في إقليم آردستان
ددة       ) 142 -140( المادتين وباألخصطبق بعض المواد الدستورية     تلم   -4 د المح ي المواعي ا ف د    م صير  يع ل     اتق  من قب

  .الحكومة
 .لمائية  بشكل عادل على المحافظات الموارد التوزيع قانون لم يصدر -5

  
  :التوصيات

  .ة الوطنيعلى التشريعات  المعاهدات واالتفاقيات الدوليةيبن سمو إصدار قانون -أ
  هإصدار القوانين المذآورة أعال -ب
د ا         -      ج ام البن م     حث الحكومة العراقية على العمل مع المجتمع الدولي الخراج العراق من احك اق االم سابع من ميث ل
  .المتحدة
 . حث الحكومة العراقية على التصديق على االتفاقيات الدولية-       د
  

  
  تعزيز حماية حقوق اإلنسان على أرض الواقع: ثانيا

  المساواة وعدم التمييز
  
 .الذآور دون اإلناث" العراقيين"طب ذلك أنه خا تمييزية  في ديباجته مفرداتمن الدستورتض -6
 .فيما يتعلق بمنح الجنسية الوالد المرأة العراقيةي القوانين العراقية بين الجنسين تساو -7
ات مجالس المحافظات ، نظام              -8 انون انتخاب ا (أقر ق اك      )  آوت سبة مقاعد، أال إن  هن ات ن يخصص لألقلي

  عدم تكافؤ في هذه الحصص مع حجم األقليات السكاني
  .انون التي تقوم على اساس التمييز المذهبي بين النساء بمبدأ  المساواة امام الق41اخلت المادة   -9

 
   :التوصيات

  .تمثيل منصف للمرأة في الرئاسات الثالث  - أ
 .تحقيق المساواة بين الرجل والمرأةلإصالح التشريعات   -  ب

  
  

  الحقوق المدنية والسياسية
سنة              صادق   سياسية ل ة وال الحقوق المدني ذي    ا ، ولكن  1966العراق على العهد الدولي الخاص ب ذ  لعنف  ال تد من  اش
  :، منهاتصدع آبير في حماية الحقوق األساسية للمواطن العراقي  إلىأدى 2006

  
  : عقوبة اإلعداممناهضةالحق في الحياة و

ي    -10 ات العراق انون العقوب ي ق د ف سنة 111 نج ال ال ،1969 ل ن األفع ر م ةالكثي دام  مجرم ة اإلع .  بعقوب
ة اإل          من قانو ) 287(المادة والمالحظ ايضا ان   ذ عقوب سمح بتنفي ة، ت رأة      ن األصول الجزائي دام بحق الم ع

  . بأربعة أشهرالدتهاالحامل بعد و
  
  :توصياتال

  .عدام نهائيا واستبدالها بالمؤبدإلغاء عقوبة اإل
  
 

 :واالعالم حرية الصحافة 



، .تلفةتعرض الصحفيون العتداءات مخ   ، لذا   حرية الرأي والتعبير  ب  الخاصة   التشريعات القانونية   فضع -11
م      و ربمنها عدم السماح لهم بتغطية بعض النشاطات أو تعرضهم للض          سبب آرائه  )4(.منعهم من الكتابة ب

اآم      آما   رارات صادرة من مح ويتعرض الصحفيون في إقليم آردستان، إلى الحبس والتوقيف بموجب ق
  )5(.قضائية، بسبب عملهم الصحفي خالفا لقانون الصحافة

ات      يحوي -12 انون العقوب سنة    111 ق ر         ، عل  1969 ل رأي والتعبي ة ال ود  لحري ك   ،  ى قي ة   خصوصا تل  المتعلق
ار                  ة وإذاعة األخب بجرائم النشر والتي تتراوح بين تجريم االنتقاد ونشر األخبار المتعلقة بمؤسسات الدول
سجن    ين الحبس وال ات ب ذه العقوب راوح ه ة، وتت صالح الحكومي دوائر والم ائق الخاصة بال شر الوث أو ن

 .وقد تصل إلى اإلعدامالمؤبد 
 . للقضاء بتهمة القذف والتشهيرحالة  الصحفيينال  من قانون العقوبات434لمادة  اوتستخدم -13

  
  :التوصيات

  
 .من قانون العقوباتعلى الصحفيين إلغاء العقوبات بإتجاه تعديل التشريعات  -1
 عملهم  ءداألحماية وحصانة  إصدار قانون ينظم عمل الصحفيين واإلعالميين في العراق، على أن يحقق لهم  -2

  
  :اإلنتخابات وتداول السلطة

شكل دوري       -14 ة ب نجح العراق ببناء نظام سياسي، مبني على تداول السلطة من خالل انتخابات حرة ونزيه
 ، 2005عام 

وم         انتخابات مجالس ال  قانون   -15 ي جرت ي ع المقاعد           ،2009/ 31/1محافظات الت ي توزي ادال ف م يكن ع ، ل
ة  لم تكنتمدة في حساب األصوات  اآللية المعآذلك   ر   و عادل ى إقصاء أآب وائم     أدت إل در ممكن من الق  ق

 ،االنتخابية
اطقهم        خض أ مالم يتم حسم المناطق المتنازع عليها بين المحافظات،          -16 ر من اطق ومجالس غي اخبين لمن ع ن

 .األصلية 
م االنتخابي على القائمة  د النظا اعتمتم إ )6( :25/7/2009مانية إلقليم آردستان    النتخابات الرئاسية والبرل  ا -17

ان         ، حيث ال يتمتع الناخب بح     المغلقة ي البرلم ه ف ا    رية اختيار من يمثل دد من         ، آم  من   سماء   االسقط ع
  .سرية التصويتلنتهاك ، وحصل إسجل الناخبين

  
  :التوصيات

 اختيار نظام انتخابي يحقق العدالة في التوزيع   - أ
  بين المحافظاتول الحدود اإلدارية للمحافظة العمل على فك التداخل بين االقضية داخ  -  ب
  االعتبار تمثيل ومشارآة جميع األحزاب بعينوضع نظام انتخابي يأخذ   -  ت
 .ناخبين أسمائهم في سجل السقوط التصويت بسبب حرمان الناخبين منوعدم ضمان سرية التصويت   -  ث
  

  -:حرية التنقل والملكية
في التملك في بعض    يعانون من قيود    ة في التنقل بين مختلف المحافظات و      يعاني المواطنون العراقيون من قيود اجرائي     -

 .ني وخوفا من التغيير الديموغرافيالمحافظات بحجة الوضع االم
 

  إقامة العدل
  

  : التي تعرض حقوق اإلنسان لإلنتهاآات منهاوب نظام المحاآمات عدد من القيوديش -18
 ما موافقة المرجع  المحاآمة من دونإلى مكلفا بخدمة عامة متهم إذا آان موظفا او عدم القدرة على إحالة  -

 مالحقة المفسدين بالمال العام  وأعاق في مكافحة الفساد المالي واإلداريعرقل عمل هيئة النزاهة العامة
 . الفقرة ب من قانون اصول المحاآمات الجزائية136 بحسب المادة .وتقديمهم للقضاء

 إذتحقيق محاآمة عادلة .من قانون أصول المحاآمات الجزائية ) 51،52،53، 49،50(ال تضمن المواد  -
 24يقتضي أحالة األوراق التحقيقية االبتدائية على قاضي التحقيق المختص خالل  تناقض الدستور الذي

 .ساعة لضمان الحماية للمتهم
 .لمطالبة بالتعويضا و،فصل بمدى قانونية االعتقالللحق للموقوف أو المعتقل الرجوع إلى المحكمة ي ال -
ال يوجد نص يقضي بتعويض الشخص الذي حكم عليه بشكل نهائي ومن ثم أبطل قرار الحكم باإلدانة  -

 .لوجود خطأ قضائي



 2005لسنة  13 من قانون مكافحة االرهاب رقم 4تنتشر حاالت من االعتقال التعسفي بحسب المادة  -
  .مر صادر عن السلطات القضائية المختصةوالتي تجيز اعتقال المتهمين والمشتبه بهم من دون ا

 
ضاء -19 تقالل الق تقاللية     :اس دد اس ا يه وري م وم جمه اآم بموجب مرس ة المح ي آاف ضاة ف ة الق ين آاف  يع

  .القضاء
 

  :التوصيات
  قانون أصول المحاآمات الجزائيةمن )  51،52،53، 49،50( موادالو 136إلغاء الفقرة ب من المادة  -1
انوني   -2 رار نص ق سمحأق رر    للي دون مب ه ب دت حريت ذي قي وم ،ال تهم  أو المحك ل أو الم انوني،   معتق ق

  التعويض بمطالبةال
ذا                      -3 ي تعطي ه اء النصوص الت ط، وإلغ ضاء فق د الق ة بي حصر قرارات الحبس أو العقوبات المقيدة للحري

 .الحق للسلطات التنفيذية
 .تعديل صالحيات وزير العدل وحصرها باالمور االدارية واالجرائية -4
 . خالل المدة المحددة بالدستورفعيل المواد التي تؤآد على عرض االوراق التحقيقية على قاض التحقيقت -5
 .اعداد وتدريب عناصر االمن بحسب المعايير الدولية لحماية حقوق االنسان -6

 
  مناهضة التعذيب

ن م  -20 الرغم م راق  ةصادقب ة أو ا الع ن ضروب المعامل ره م ذيب وغي ضة التع ة مناه ى اتفاقي ة عل لعقوب
ا       دقالم يص ،  1984انية أو المهينة لسنة     الالانس سنة     على البرتوآول االختياري الملحق به إن   ،2002 ل  ف

  التعذيب وضروب المعاملة الالانسانية والمهينة للمحتجزين أو المحكومينال يجرمقانون العقوبات 
راق            تداخل هناك -21 ي الع سجون ف ى ال ي المسؤولية عل ة ، وزا    (  ف دفاع ،       وزارة الداخلي دل، وزارة ال رة الع

تان ي آردس ايش ف ال  أضف  ).واالس اآن االعتق ن ام دد م ك خضوع ع ى ذل وة ال سلطة الق سجون ل  وال
  .المتعددة الجنسيات

ساحة  -22 دم تناسب م سبب ع ات آاالآتظاظ  ب دة انتهاآ ن ع اني م از تع اآن االحتج سجون وأم ا زالت ال م
ى           الموقوفين ،  الموقف مع عدد المحتجزين، قلة التشمس بسبب أعداد        وي عل اد التصنيف الفئ وعدم اعتم

ة ر والجريم ى ، اساس العم ن  اضافة ال م ره ذين ه ين ال ومين والمتهم ين المحك دمج داخل الموقف ب ال
ومين من المحافظات                     أضف إليه   التحقيق،   ي استالم المحك سجون اإلصالحية ف ل إدارات ال ؤ من قب تلك

سجون       في  ضعف  ك   إجماال هنا  .التي تخلو من السجن اإلصالحي     دنيا الدارة ال . تطبيق المعايير الدولية ال
)3(  

ه        -23 ة، اال ان ر الدولي صليب االحم ارير ال راق، حسب تق ي الع ود ف ون مفق ر من ملي الرغم من وجود اآث ب
 . يحمي او يعمل على حل حاالت االختفاء الموجودة في العراق أو جهد حكومياليوجد أي قانون وطني

ذيب ف -24 سانية وجود حاالت للتع ة والالان ة المهين ي الضرب والمعامل ل ف ة تتمث سجون العراقي ي بعض ال
 .والحجز االنفرادي 

  
  :التوصيات

 تجريم أفعال التعذيب والمعاملة الالانسانية والمهينة للمحتجزين  بإتجاهالعمل على تعديل قانون العقوبات       - أ
 .  والمحكومين من قبل القائمين والمشرفين على إدارة السجون 

ذيب و              ا  -  ب ة مناهضة التع اري الملحق باتفاقي دى        لمصادقة على البروتوآول االختي سجون ل ة ال حصر والي
 .وزارة العدل

 .تحسين اوضاع السجون بحسب المعايير الدنيا المعمول بها عالميا  -  ت
 . منظمات المجتمع المدني الى السجوناصدار قانون ينظم زيارة  -  ث
 . العقوبات المقيدة للحريةالبديلة عوضا عنلعقوبات العمل على نظام  ا  - ج
 .اعادة تاهيل السجناء   - ح
انون                    - خ شريع ق سري، وضرورة ت مطالبة العراق التوقيع على االتفاقية الدولية للحد من ظاهرة االختفاء الق

 .لوقف آافة االعمال التي تؤدي الى االختفاء القسري
 
 
 
  
  



  المرأة والمساواة بين الجنسين
  

ضاء -25 ة الق ى اتفاقي راق عل ع أشكالصادق الع ى جمي سنة  عل رأة ل ز ضد الم ى ، و1979 التميي ظ عل تحف
  ، )8(بعض أحكام االتفاقية

شكيلة الرئاسات          ال يوجد    -26 ي ت ضائية       (  تمثيل للمرأة ف ة ، الق ة ، التنفيذي ا ) البرلماني سبة        آم ة ن راع أي م ت   ل
 ،  لجنة) 22(ية البالغة لنساء في اللجان البرلمانمشارآة ا لمنصفة

 "تأديب الزوج لزوجته  "،حيث أعطى القانون للزوج حق مقرر       من العنف المنزلي  ة تعاني   المرأ  زالت ما -27
  . من قانون العقوبات41وفقا للمادة 

ة        إذ قام  شهد العراق موجة من حاالت القتل بدافع الشرف وغسل العار،          -28  المشرع العراقي بتخفيف العقوب
دة ال ت     من قانون العقوبات     409ل المادة   من خال  ه أو         بالحبس م ا زوجت ى ثالث سنوات من فأج د  عل زي

راش                   . احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا      ي ف رأة أخرى ف ع ام ا م و لو أن المرأة هي التي فاجأت زوجه
 من قانون   405سوف تعاقب عن جريمة قتل متعمد وفقا للمادة         ,  احدهما   أوالزوجية وقامت بقتل زوجها     

 . أن تستفيد من العذر المخفف الذي منح للزوج العقوبات وقد تصل عقوبتها اإلعدام دون 
ل    تعرضت المرأة الع   -29 ذيب  راقية لحاالت القت سلحة              والتع شيات الم دي الجماعات والملي ى أي  والخطف عل

ام         2008 ـ  2006خالل األعوام  ى من ع ي األشهر العشرة األول تلن ف واتي ق  ، حيث بلغ عدد النساء الل
صحة وال 2006 صائيات وزارة ال سب إح دلي  بح رأة 1190طب الع واتي  .  ام ساء الل سبة الن ت ن وبلغ

سبة     % 5،  2006تعرضن للقتل من بين مجموع الضحايا من االآاديمين واألساتذة خالل عام             وشكلت ن
دم االلتحاق بالدراسة            . من بين ضحايا الصحفيين    % 7النساء   وهذا ما أضطرهن إلى ترك وظائفهن وع

 .كذلخوفا من 
ات  -30 ت الجماع سلقام ي ال حة الم رأة ف تخدام الم ستغلين باس ة م ات االنتحاري ل  عملي ادي والجه وز الم  الع

 .،إضافة إلى النساء المختالت عقليا
ل          -31 دد األرام رأة إن ع ديرات وزارة الم ل ، فتق دد األرام د ع ى تزاي راق إل ي الع ف ف صاعد العن أدى ت

 .  أرملة 206082المسجل لديها هو 
ان ا   -32 سري وخت زواج الق شر ظاهرة ال وق  تنت ا لحق شكل انتهاآ ذا ي تان، وه يم آردس ي إقل ات خاصة ف لفتي

  )9(.المرأة
بسبب عدم التزامهن بالزي الذي فرضته الجماعات المتشددة لألعمال العدائية  النساء هدفا رئيسا تشكل -33

وتعرض العديد من غير المسلمات إلى االعتداء لعدم ارتدائهن الحجاب ، بل والى التضييق عليهن في 
  .أو مزاولة النشاطات االجتماعية أو الترفيهيةالعمل، 

 .ف عن جرائم الشرأزال األسباب المخففةآما . تعدد الزوجات   قيود علىالقانون وضعفي آردستان  -34
سب   -35 تان بح يم آردس ي إقل رأة ف اني الم ى أن  تع سان إل وق اإلن ر أصدرته وزارة حق رأة ) 239(تقري ام

ى         . 2006ى من عام      احرقن أنفسهن خالل األشهر الثماني األول      سليمانية أعل آما سجلت السلطات في ال
سه                        ام نف اني من الع شرين الث سية خالل شهر ت فضال عن    . معدل لحاالت الحرق الناجمة عن صدمة نف

النيران ، و ) 13( ة حرق ب ة ) 24(حال اه المغلي سبب المي ار أو  . ب ا انتح ى إنه ضايا عل ذه الق سجل ه وت
ر يفيد تقرير الوزارة بان اغلب النساء اللواتي تعرضن للعنف           و. حوادث وقعت بصورة عرضية      هن اآث

ارهن   .  سنة 18 ـ  13 أعمارهن بين وتتراوح.  المناطق الريفية من د أعم أما في المراآز الحضرية فتزي
دمتها الضرب                   . سنة  ) 15( على ي مق ددة وف تان متع ي آردس إن إشكال العنف التي تتعرض لها المرأة ف

  )9(.سي والتهديد بالقتل والخطف واإلآراه على الزواجواالعتداء الجن
طات     -36 ى الناش ستمرة عل داءات  الم دات واالعت ى التهدي افة إل ادات بأالض ة والع أثيرات الديني ت الت مازال

 .والسياسيات تؤثر على مشارآة المرأة في الحياة السياسية
ولي         سفر م     سنة الحصول على جواز     40عمر  اليحق للمرأة التي لم تتجاوز       -37 زوج او ال ة ال  ن دون موافق

 .حسب االجراءات االدارية
 

  :التوصيات
يداوإ  - أ ة س ى اتفاقي اء التحفظات عل وادلغ ي الم اري المصادقة ضرورة ، و)29، 9، 2( ف ول االختي ى البروتوآ  عل

 .الملحق باالتفاقية
  .وجعل هذه العقوبة مشددةالمتصلة بجرائم الشرف لعقوبات  من قانون ا409 المادة إلغاء  -  ب
 .التي تكرس التمييز ) والدستور ( تعديل القوانين   -  ت
 .ماية للمرأة من االعتداءات التي تستهدفهاحث الحكومة على تأمين ح  -  ث

       
 



  الطفل
  

ظ            -38 ه تحف ل لكن ادة   صادق العراق على إتفاقية حقوق الطف ى الم ي     ) أوال/14(عل ل ف ة الطف ة بحري والمتعلق
  .2005إقرار دستور العراق لعاملذا أنتفت الحاجة إلبقاء التحفظ بعد . اد والدينالتفكير واالعتق

ف  -39 ال والعن ة القت راطتأدإن دوام ى إنخ ن   ا إل بعض م ال ل ى  األطف سر إل ر أو بالق ة والفق ة للحاج نتيج
 )10(..تجنيده والقيام بأعمال مسلحة بالرغم من صغر سنه

اة        أدى إلى خلق حال     ما وهذاجيرات،   نتيجة للتف  إرتفاع عدد الضحايا األطفال      -40 ة من عدم االستقرار في حي
 .  طبيعي الطفل بشكلةونشأ

شيد من     التعليم،   في العراق تنتهك حقوقهم في مجال        األطفالما زال    -41 ا م بعض منه وذلك قلة المدارس وال
ود    دم وج ذلك ع اف ، آ ي األري ين خاصة ف ادة الط شرب  م اه صالحة لل ق صحية أو مي داممراف  و انع

ة           ذلك ضعف الرعاي ال، وآ م، و حاجة أسرهم للم         الوسائل اإليضاحية لتعليم األطف صحية له ا  ال ال  ، مم
  )11(.والعملجعل الكثير منهم يتسرب من المدرسة باتجاه التسول 

ق   حماية األطفال  ضعف -42 ا يتعل صوير ا   ب فيم اء وت تغاللهم بالبغ شاهد لاس م،     م ذلك االتجار به ة، وآ  اإلباحي
 .مجاورةدول اللاوتسويقهم إلى 

يئة       السجون العراقية    ألطفال المحكومون بجرائم في     يعاني ا  -43 ق ،   من ظروف س ات    وتطبي صارمة   عقوب
ة إل   أية مؤسسات أو برامج تأهيل      تتوفر لهم     ال و .مدد محكومية طويلة نسبيا   وقضاء   ي      ي دماجهم ف ادة ان ع
ة               إذ المجتمع   ذيب أو أي اءة أو التع انوا ضحية لالستغالل أو اإلس ة      آ سيئة  شكل من إشكال المعامل  أو  ال

 .لعقوبة القاسيةا
ي حال      -44 ي ف ف المنزل ضرب والعن ال لل رض األطف ن تع ات ع شر معلوم وب  ةتنت روب االرس نواله  م

  بين الوالدين  الحاصلالعنف نتيجة وا المدارس
ة ماآن ال الاالفتقار الى ا  يعاني أطفال العراق من      -45 ى المس            ترفيهي دم شعورهم باألمل ف ؤدى ع ى    وي تقبل إل

آما يؤدى وجود عدد من األطفال خارج المدرسة ومعه االفتقار إلى وجود أماآن             . الزج بهم فى الصراع   
  .لى تعميق شعورهم باإلحباطآمنة للعب والقيام باألنشطة الترفيهية أو مراآز األطفال إ

ى أعم   بغرضالفتيان تستهدف الميليشيات والمجموعات المسلحة     -46 سخرة ف رة   التجنيد أو ال اقة وخطي  ال ش
 ، ااضطر الكثير من األسر إلى النزوح خوفا على حياة أطفالهما 

رض  -47 اتالفتتع ى تي سى  ال ف الجن سى، والعن ابع النف ف ذى الط ى، والعن ف المنزل تغالل (  العن االس
 . والزواج المبكر) واإلساءة

زمن           -48 ى   تعرض أطفال العراق على مدى عقدين من ال ة   إل ادة ،  نقص التغذي زم     معدالت  وزي الطول  ( التق
ر  ى العم سبة إل زم ل  )ن سب التق ت ن سة   ، إذ بلغ ال دون الخام ي   .  %21،4دى األطف زم ف شر التق وينت

وزن   من   آما يعاني األطفالبصورة اآبر منه في الحضر ،       األرياف   ذآور و  % 9،6نقص ال  % 8،6لل
 .) 12( لإلناث %  4،4للذآور و % 5،1 الهزال فقد بلغ ولإلناث ، 

  . تنتشر عمالة االطفال بشكل آبيرتخصيص الحكومة مبالغ لدعم الطفولة اال انهم من على الرغ -49
غ  -50 ة يبل سؤولية المدني ن الم يس راق  ف انون ر7 الع نوات بحسب ق ة القاصرين س انون عاي دد ق ا يح  فيم

ة      تان         بينم  سنوات 9 االحداث سن المسؤولية الجزائي يم آردس ي اقل ة ف سؤولية الجزائي غ سن الم  11ا يبل
 .سنة

  . المادة عشرون من الدستور تمتع االطفال بحق انشاء منظمات المجتمع المدنيتضمن لم  -51
  

   :التوصيات
  . مصادقة العراق على البروتوآول االختياري التفاقية حقوق الطفل  - أ
ا       بإتجاه تجريم تعديل قانون العقوبات      -  ب ي النزاع ال وإشراآهم ف اموا باستخدام واستغالل األطف ت  األشخاص الذين ق

  .  وتوفير خدمات الرعاية والتأهيلالمسلحة
  بحسب المعايير الدولية) 13(الجزائية الى سنرفع سن المسؤولية   -  ت
ى                   -  ث د عل إدخال مناهج دراسية في آافة المراحل التعليمية تدعو الحترام حقوق اإلنسان عموما وحقوق الطفل والتأآي

 .انتهاج أسلوب حديث في تدريس مفاهيم حقوق اإلنسان 
 . بحسب المعايير الدولية اإلحداثعايير الدنيا لمحاآمة وسجن مين التأم  - ج

 
 
 

 
  



  الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
  

 واتفاقية  1966صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام             -52
ومحاولة الحكومة تحسين الوضع     , ي  وتضمين هذه االتفاقيات في الدستور العراق     , منظمة العمل الدولية    

االقتصادي والمعاشي للمواطن ، إال أنها ما تزال عاجزة عن تحقيق تقدم في مستوى الخدمات ، وبحاجة             
اعي     صادي واالجتم سين  الوضع االقت ي تح ادة ف وات ج اذ خط ى اتخ ن   , إل ون م اني العراقي ث يع حي

 . ة المواد الطبيكهرباء والماء ونقصإرتفاع مستوى  الفقر وانقطاع ال
ى                   :الحق في العمل   -53 دمير ألبن سابقة و ت ة خالل األعوام ال ة والتجاري توقف النشاطات الصناعية والزراعي

ي من                       صادية الت ة واالقت رامج التنموي اب الب ي ظل غي التحتية أدى إلى انتشار حالة البطالة بشكل آبير ف
ك االنتهاآات        شانها أ  ل تل د سجل مكتب الع    . ن تحد من مث ى وزارة العمل      وق ابع إل اطلين عن العمل الت

رة توا             ذي        والشؤون االجتماعية إال إن نسبة العاطلين من الخريجين شكلت مشكلة آبي ر ال ة األم جه الدول
د        سبب هجرة  سيطة                 ,  الشباب الخريجين إلى خارج البل ة الب ي المهن الخدمي نهم للعمل ف أو لجوء عدد م

ات المجت    , )  15( اطلين ضمن                   وأشار استبيان لمنظم ر من الع راد أو أآث ة أف ى وجود ثالث دني إل ع الم م
ة          ،  ) 16.(العائلة الواحدة    شغيل والبطال ائج مستوى الت از المرآزي لالحصاء      وقد أظهرت نت سنة    لجه  ل

  .للنساء  % 29،7للرجال و % 30،1  سنة  بمعدل24 ـ 15 ، إن معدل البطالة للفئة العمرية 2008
سيئة، و        خسر الكثير من ال    :السكن   -54 ة ال ر عراقيين منازلهم نتيجة الظروف االمني انون الزال الكثي دم   يع  ع

ر من             امتالآهم سكن الئق بهم خاصة       اء اآث ى بن و           3في ظل الحاجة ال ة نم ين وحدة سكنية لمواآب  مالي
  .السكان

ة بتخصيص               :الضمان االجتماعي    -55 ة االجتماعي في ظل البرامج الحكومية المخصصة لدعم شبكة الحماي
 وذوي الدخل المحدود وذوي االحتياجات       عمل واألرامل واأليتام والمطلقات   لغ بسيطة للعاطلين عن ال    مبا

ا             إال أن هذا اإلجراء غير آاف     . الخاصة حيث بلغت نسبة السكان ذوي الدخل األقل من دوالر واحد يومي
ام  % 3،1 ي ع ذي  . 2007ف الي واإلداري  ال ساد الم ك عن الف الناهي ذا الط ق ه رامج وعطل  تطبي ب

  .وصول المساعدة إلى المحتاجين حقيقة 
رة                 : التعليم -56 ستوياته نتيجة التحوالت األخي دني م راق من ت شير      ،عانى قطاع التعليم في الع ائج   حيث ت نت

ستوى العلمي           اامتحانات   ي الم د ادت  . لسنوات األربع الماضية إلى وجود ضعف ف ى   موجة العنف      وق  إل
ضا من       .ةعزوف الطلبة عن مواصلة الدراس     يم أي اني التعل وزع       ويع م  ت ية حيث ل ة المدرس نقص األبني

دارس ح  ساو  الم شكل مت ا وب اطق جغرافي ضها     سب المن تخدام بع ضها وإس دمير بع سبب ت ضا ب ي واي
 .، وآذلك النقص في المستلزمات التعليميةآمراآز إيواء العوائل المهجرة

ة      نسب   تنخفضو: تسرب آبيرة من المدارس والجامعات    وجود حاالت    -57 اث مقارن االلتحاق في التعليم لإلن
، وشكلت نسبة التحاق     2006عام  % 80,4فقد بلغ صافي نسبة التحاق البنات بالتعليم االبتدائي         . بالذآور

ى                    % 0,88البنات إلى الذآور     انوي إل التعليم الث ات ب سبة التحاق البن ،  % 34,3، في حين انخفضت ن
ذآو ى ال ك إل سبة االلتحاق تل يم % . 75ر وشكلت ن ي التعل ات ف الي للبن اق اإلجم دل االلتح در مع ا ق آم

ا            % 10،3الجامعي والتقني ب     ي الدراسات العلي ين ف ى البن ك   % 59،3، ونسبة التحاق البنات إل ، وذل
سان    .2007 ـ  2006في العام الدراسي  آما يعد معدل األمية بين البالغين مرتفع في محافظة المثنى ومي

سبته حوالي                   ، حيث بلغ األع    اقي المحافظات ، حيث بلغت ن ين ب ا صالح       % 34لى من ب ا محافظت ، إم
ي    %  41ي  الدين ودهوك اللتان احتلتا مراآز متقدمة في وجود األمية، حيث بلغ في دهوك حوال                غ ف وبل

دين  سنة   %36،2صالح ال ات ل ا المعلوم صاء وتكنلوجي زي لالح از المرآ ر الجه -2006 حسب تقري
2007.  

ي ا -58 ق ف صحة الح صحية  لك :ل ة ال ي الرعاي ق ف ي الح شكل  وال يتمت، ل عراق ق ب ذا الح ون به ع العراقي
اني األسر من        منصف ة تع ة ، حيث       ضعف ، ففي الريف والمناطق النائي ة األولي ى الرعاي  الحصول عل

ة    ذه الخدم ن ه ان م ة الحرم ت درج ي ا % 69،8بلغ ل ف اف ، مقاب ضر % 33،5ألري ي الح  وأدى. ف
ام         تراجع األوضاع ا   ي ع غ ف والدة حيث بل د ال ى  2006لصحية إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع عن ال

  .  إلى األربعينانخفاض مؤشر توقع الحياة في العراقو.  سنة58،2
باب ا صحي ومن األس ع ال ردي الواق ى ت ي أدت إل ل لت ات القت صحية لعملي وادر ال اء والك تعرض األطب

اف  ة  والواالختط ات آمن ى محافظ رة إل اص  آ( هج شكل خ تان ب راق  ) ردس ارج الع ى خ ذلك . اوال وآ
  .ل في المناطق الريفية والنائية عزوف األطباء عن العم

  

  :التوصيات 
 أعادة النظر في قانون العمل والضمان االجتماعي   - ح



يم    تطوير المناهج الدراسية ، وتوفير المستلزمات     - خ ي التعل ة ف ات  الحديث رامج   ، و والتقني ع من مستوى    وضع  ب ترف
 تعليمال

ى               ) 6(إلزام النظام التربوي بتطبيق التعليم اإللزامي ل          - د يم آردستان إل ة إقل ه حكوم سنوات في الوقت الذي تتجه في
 سنوات) 9(اإللزامية إلى تمديد المدة 

اس                    - ذ رفع التمويل المخصص للتعليم والصحة ، بغية زيادة فرص توسيع الخدمات بما يتناسب واحتياجات تمكين الن
 .منها

 .تطبيق قانون التقاعدتفعيل   - ر
  

  إحترام وتعزيز حقوق المهاجرين واألقليات والمعاقين والمهجرين داخليا
ازحو  -59 رون والن انالمهج ف  :  داخلي دة العن اع ح ع ارتف يط  م دم س ة وع زة األمني ى ، و ضعف األجه رتها عل

ة  ، وتواجد الق   االنفالت األمني  شار  ،   وات األجنبي ي          وإنت سلحة ف اميع الم شيات والمج دن و      الملي شوارع والم ال
ة الصحة      وزامسح  بحسب   151000بلغت أعداد المتوفين جراء العنف      القيام بأعمال القتل     رة الصحة ومنظم

ة أخرى       تشير  والعالمية   ارير عالمي غ إضعاف                   تق ال وحوادث العنف تبل سبة المصابين خالل االقتت ى أن ن إل
 المتوفين

 مليون ألجيء اغلبهم في الدول المجاورة       2،2 إضافة إلى     مليون نازح ،   1,7هجير  إلى ت  العنفوأدى إنتشار     -60
ازح       ) 1/6(نسبة  وبالتالي فان   .  م ن راقيين ه شؤون     بحسب   (نون أو مهجر  ومن الع دة ل م المتح مفوضية األم

ربالء       ) 2007الالجئين عام    ار والكوت وآ  وتوزع النازحين في  محافظات بغداد وآرآوك والموصل واالنب
ذل  الى  وآ صرة ودي دول    والب وار وال ى دول الج افة إل رين إض وزع المهج تان، و ت يم آردس ات إقل ك محافظ

 األوربية وأمريكا
روابط          سيئةبخلق ظروف   النزوح   تسببو -61 ق ال ق األسر النازحة وتمزي ى تفري أدى إل سكان المتضررين، ف  لل

اء  االجتماعية والثقافية لهم، والقضاء على فرص التعليم  وحرمانهم  من الضرورات الحيوية           مثل الغذاء والم
ل، و     و العم شهم وه صدر عي ى م رهم إل دان أآث دواء  وفق ف وال ف   النظي ال العن نهم ألعم ر م رض الكثي تع

ات أو               . االعتداء على أماآن تواجدهم والخطف واالغتصاب     و ي مخيم ا سواء ف ر أمان اآن أآث ولجوئهم إلى أم
ثلهم، وي       وزين م راء والمع ات الفق ي مجتمع أثر وحاجة       في الريف أو اندسوا ف سكان عرضة للت ر ال ون أآث ظل

 . للحماية والمساعدة
ام                -62 ، من أجل تحسين      2008وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة خاصة بعد تحسن الوضع األمني ع

غ          صيص مبل ديارهم وتخ دة ل ل العائ م العوائ امج دع الق برن الل إط ن خ رين ، م ازحين والمهج ع الن وض
 .عم و  تعاون من المجتمع الدولي إال أنها غير آافية وبحاجة إلى  د. ل عائلةمليون دينار لك) 1000000(

رانيين  من الالجئين اال   مواطن   3,500 اآثر من    1985 منذ عام    يقطنهومخيم اشرف في محافظة ديالى،      يقع   -63  ي
ة   وقد تعالت    .  وآان المخيم تحت حماية قوى متعددة الجنسيات       تبعادهم من االر       دعوات حكومي ى اس اضي  ال

 . العراقية
ى                    -64 يعاني الالجئون في العراق من  ظروف إنسانية صعبة وإستهدافهم أمنيا، ويعيش عدد منهم في مخيمات عل

  األردنية- السورية والعراقية–الحدود العراقية 
انون يرعى                     -65 دم وجود ق  تزداد أعداد المصابين بإعاقات نتيجة العنف واإلعتداءات على المواطنين في ظل ع

 .فئة المتزايدة وإنعدام خدمات الرعاية والتأهيل لهمهذه ال
  

  :حقوق األقليات
 

ام   -66 صري لع ز العن كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل دة للق م المتح ى إعالن األم راق عل ، 1969صادق الع
ادة                              ي الم ذا الملف ،حيث ورد ف ي معالجة ه ة ف ة العراقي ل الحكوم ة من قب ود المبذول وبالرغم من الجه

اال أنه ما زالت تمارس   . ور، بان الدولة تضمن لألقليات آافة الحقوق المنصوص عليها        من الدست ) 125(
 العديد من االنتهاآات بحق األقليات 

رض -67 ة    األتتع ة والعرقي ات الديني ة       قلي اءاتهم الديني سبب انتم ة ب ى الهوي نظم عل ل الم ات القت ى عملي إل
ات الم        شيات و الجماع شار الملي د انت صوصا بع ة، خ ع     والمذهبي شوارع مطل ي ال  إذ .2006سلحة ف

ذآورة    يتعرضون إلى االختطاف واالختفاء ألقسري       باإلضافة إلى التهجير والنزوح الجماعي للعوائل الم
ة    ي نهاي وى، فف ة نين ى محافظ ة    2008إل ن مدين سيحية م ل الم ن العوائ ات م زوح المئ راق ن هد الع  ش

ان،      ر أم ى  الموصل إلى ريف المدينة األآث زوح لمحافظات ا  باإلضافة إل يم  الن تان قل ي    آردس ة، وف  اآلمن
دم                          شكل يضمن ع ات ب ة األقلي ستطع حماي م ت ة الموصل ،ل ي مدين ظل عجز القوات األمنية وباألخص ف

 )12(. تهجيرهم



سري          ويزيدية   أن األقليات المسيحية والصابئة والشبك واال      -68 اء ألق ى االختطاف واالختف د  يتعرضون إل وق
دائي             مطالبتهم بتغيير دي   تمت صابئة المن ع ال ا . ينانتهم ، آما هو األمر م اء        آم ادة ألبن  تعرضت دور العب
دم ،األ رات واله ى التفجي ات إل ىقلي اء  اضافة ال اقفة وآب ن أس ة م ن الشخصيات الديني د م  تعرض العدي
 طائفة الصابئة للقتلنائس المسيحية في العراق وشيوخ الك

اهج التعلي      األقلياتيعاني   -69 ة            من تهميش في المن اهج األدبي اول المن م تتن ة، حيث ل سانية  مي ع      واالن ي جمي  ف
ا،                 ا وتاريخه ات وثقافاته مراحل الدراسة االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية وحتى الجامعية أي ذآر لألقلي
بينما في إقليم آردستان العراق أدرج ضمن مناهج التعليم ذآر لثقافات األقليات وخصوصياتها آتعريف    

 . )14.(عنهم
  
  :لتوصياتا

ازحين  العمل على أعاد    - أ ساآنهم      ة الن ى م أمين  إل تقرار    وت ان واالس ة     و  اآلم ة االحتياجات الالزم وفير آاف ت
 .آالغذاء والدواء والماء النظيف

 .للنازحينتوفير فرص العمل   -  ب
 .توفير فرص التعليم في مكان أقامتهم بعد التوطين  -  ت
 .تفعيل قانون التقاعد  -  ث
المواطن         بطاقة االحوال الشخصية  ة و  شهادة الجنسي  ادة النظر بشكل  إع  - ج ا، الخاصة ب  والبيانات المدونة فيه

 .العراقي ، وجعلها ترآز على االنتماء للعراق دون الحاجة إلى ذآر القومية أو الديانة
 . الشخصية مع مراعاة احوالهم حقوق األقلياتإصدار تشريع خاص يضمن  - ح
 .م المناهج التعليمية  أدبيات األقليات وتأريخهتضمين  - خ
 .العمل على تخصيص مقاعد لألقليات في المجالس التشريعية تتناسب مع حجم سكان هذه األقليات  - د
 وأقليات دينية   وأثينيةالمصادقة على اإلعالن العالمي بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية               - ذ

 .أو لغوية
 إصدار قانون للمعوقين  - ر
 .حياتهم االنسانية ظروف  وتحسين لجميع الالجئينتأمين الحماية  - ز
  .اصة بالالجئين، وذوي االحتياجات الخاصةمطالبة العراق التصديق على اإلتفاقية الخ  - س

  


