
(A)   GE.14-14352    190914    190914 

*1414352* 

  جملس حقوق اإلنسان
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملالفريق 
  العشرونالدورة 

  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٧ - أكتوبر/تشرين األول ٢٧

فق قرار جملس حقوق     من مر  ٥م وفقاً للفقرة    تقرير وطين مقد      
  *١٦/٢١اإلنسان 

  العراق    

__________ 

 حمتوياهتا ما يعرب عن أي رأي من جانـب األمانـة العامـة         اسُتنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس يف        *  
 .املتحدة لألمم

 
 A/HRC/WG.6/20/IRQ/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

22 August 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/20/IRQ/1 

GE.14-14352 2 

  مقدمة    
 وتنفيذاً لقرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة         ، التزاماً منه  ؛يقدم العراق هذا التقرير     -١

الذي كانـت صـياغته مثـرة        ،١٩/١٧ و ٥/١ اإلنسان جملس حقوق    يوقرار،  ٦٠/٢٥١
 وتولـت   ، ومنظمات اجملتمع املدين   ،شتركة بني الوزارات   اللجنة امل  أجرهتامشاورات عديدة   

  . رئاستهااإلنسانوزارة حقوق 
وذلك ملتابعـة   ؛   ومحايتها اإلنسانيركز التقرير على التدابري املتخذة للنهوض حبقوق          -٢

 ٢٠١٠/األوىلنتائج توصيات الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل اجلولـة        
 احلوار  يف أثناء  قدمت له    ، توصية ١٣٥ وقبل   ، التزامات طوعية  ٩    بلعراق   تعهد ا  إذ ه؛وتنفيذ

  .اإلنسان وشغلت حيزاً من اخلطة الوطنية حلقوق ،التفاعلي، وأخذت التوصيات أمهية خاصة

  تهمنهجيوعملية أعداد التقرير   -أوالً  

  وصف املنهجية  -ألف  
 العامة األمانةة ممثلني عن  وعضوياإلنسان،شكلت جلنة قطاعية برئاسة وزارة حقوق         -٣

 وممثـل   ،منظمات اجملتمع املدين  و ،ردستان ك وإقليم ، والوزارات ذات العالقة   ،جمللس الوزراء 
  مـن  ملتابعة تنفيذ التوصـيات املقدمـة  ؛)يونامي( املتحدة ملساعدة العراق    األممعن مكتب   

  .األوىل جلولةا
 االستعراض الدوري الشامل على ليةآ اجملتمع املدين يف  أم العراق سواء احلكومة     دخل  -٤

 وتفعيل التعاون واملساعدة بينـها علـى        ، اخلربات بني الدول   لتبادل وصفها أداة  ب ؛حنو فاعل 
اإلنسان ومت تشكيل جلنة حكومية برئاسة وزارة حقوق         ومتكني حالة حقوق     ،قاعدة املساواة 

خلارجية، التخطيط، العـدل،    ا: تامانة العامة جمللس الوزراء، ووزار    األ(نسان وممثلني عن    اإل
  .إلعداد هذا التقرير) ردستانقليم كإالدولة لشؤون املرأة، و

  عملية التشاور  -باء  
 التقرير، من خـالل     بإعداد أجرهتا اللجنة املعنية     ،خضع هذا التقرير لعملية تشاركية      -٥

رش ومت تنظـيم و     ودورات تدريبية ألعضاء اللجنة،    ، وورش عمل  االجتماعات،العديد من   
  .يةلآلا للتعريف ب،ردستان كإقليم مبا فيها ، يف الوزارات ذات العالقةاالرتكازعمل لنقاط 

 واهليئة  اإلنسان،عقدت اللجنة اجتماعات تشاورية واسعة مع املفوضية العليا حلقوق            -٦
  . واملنظمات غري احلكومية،ردستان كإقليم يف اإلنساناملستقلة حلقوق 
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  اإلنساني حلقوق  املعياراإلطار  -ثانياً  

  الدستور  -ألف  
 تؤكد  اً تضمن نصوص  واألمسى؛ إذ   األعلى  القانون ٢٠٠٥يعد الدستور العراقي لعام       -٧

  مبادئ املساواة واحلرية وعدم التمييز والعدالة واملواطنة وكفالة احلقوق         اعتمادهنج الدولة يف    
  .واحلريات

  االتفاقيات الدولية   -باء  
  :اإلنسان الصكوك الدولية حلقوق إىل يواصل العراق انضمامه  -٨

 االتفاقية تاريخ االنضمام

   التمييز العنصريأشكالاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع  ١٤/١/١٩٧٠
  والثقافية، واالجتماعية،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ٢٥/١/١٩٧١

   والسياسية،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  ٢٥/١/١٩٧١
   التمييز ضد املرأةأشكالاتفاقية القضاء على مجيع   ١٣/٨/١٩٨٦
  اتفاقية حقوق الطفل  ١٥/٦/١٩٩٤
 األطفالالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك          ٢٤/٦/٢٠٠٨

 يف الرتاعات املسلحة

 األطفال،الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل اخلاص ببيع          ٢٤/٦/٢٠٠٨
 اإلباحية واملواد ، يف البغاءاألطفالستغالل وا

   من االختفاء القسرياألشخاصحلماية مجيع االتفاقية الدولية   ٢٣/١١/٢٠١٠
 العقوبـة   أو ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة         ٧/٧/٢٠١١

 املهينة أو الالإنسانية، أو ،القاسية

 اقةاإلع ذوي األشخاصاتفاقية حقوق   ٢٠/٣/٢٠١٣

واالتفاقيـة   ٢٠١٢  بالقنابـل  اإلرهابية االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات      إىلاالنضمام  و  -٩
واتفاقية الهاي اخلاصة باجلوانب املدنية لالختطاف الـدويل         ٢٠١٢الدولية ملناهضة أخذ الرهائن     

صنع  وبروتوكول مكافحة    ٢٠١٢ التعبري الثقايف  أشكال واتفاقية محاية وتعزيز تنوع      ٢٠١٣للطفل
 وامليثـاق   ٢٠١٣  غري مشروعة  بصورة واالجتار هبا     والذخرية  ومكوناهتا وأجزائها النارية   األسلحة

 ومعاهـدة منظمـة التعـاون اإلسـالمي ملكافحـة اإلرهـاب             ٢٠١٢العريب حلقوق االنسان  
  .٢٠١٢الدويل
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  التشريعات  -جيم  
ـ  اإلنـسان، تشريعات متعلقـة حبقـوق      ) ٢٠١٤-٢٠١٠(صدرت منذ     -١٠  ها ومن
االحتياجات ، ذوي اإلعاقة و٢٠١١ الصحفيني حقوق ،٢٠١٢مكافحة االجتار بالبشر (ننيقوا

، ديـوان الرقابـة   ٢٠١١، هيئـة الرتاهـة     ٢٠١٠املنظمات غري احلكومية  ،  ٢٠١٣ اخلاصة
 حظـر   ،٢٠١٢  العراقي على تغـيري قوميتـه      إكراهمنع  ،  ٢٠١١ األمية حمو   ،٢٠١١ املالية

املنحـة  ،  ٢٠١٢عم املشاريع الصغرية املدرة للدخل      د،  ٢٠١٣ احملرضة على العنف   األلعاب
، تعـويض   ٢٠١٤، اللغات الرمسية  ٢٠١٣طباء، محاية األ  ٢٠١١الشهرية ملرضى العوز املناعي   

، محايـة  ٢٠٠٩ العسكرية والعمليات االرهابيـة واألخطاءاملتضررين جراء العمليات احلربية     
عـات واملعاهـد العراقيـة      ، منحة طلبة اجلام   ٢٠١٢ ، مكافحة التدخني  ٢٠١٠ املستهلك
 .٢٠١٤ التقاعد املوحـد     ،٢٠١٤ ، منحة تالميذ وطلبة املدارس احلكومية     ٢٠١٢احلكومية

تعويض املوقوفني واحملكـومني عنـد الـرباءة        ( أمهها ردستان قوانني  ك إقليمكما صدرت يف    
حقوق وامتيازات املعاقني وذوي االحتياجات     ،  ٢٠١٠ تنظيم املظاهرات    ،٢٠١٠واإلفراج  

 واحلقـوق   ، حـق املؤلـف    ٢٠١٢  مرضـى الـسرطان    إعانة، صندوق   ٢٠١١ اصةاخل
  .)٢٠١٣ ، حق احلصول على املعلومات٢٠١٢ اجملاورة

  السياسات  -دال  
  . الوطنية لتخفيف الفقرةاالستراتيجي  -١١
  .املرأة الوطنية ملناهضة العنف ضد ةاالستراتيجي  -١٢
  .)٢٠٢٠-٢٠١١(  الوطنية للتربية والتعليم العايلةاالستراتيجي  -١٣
  .)٢٠١٧-٢٠١٣(  وصحة األم والطفلاإلجنابية، الوطنية للصحة ةاالستراتيجي  -١٤
  .)٢٠١٤-٢٠١٠( سياسة التشغيل الوطنية  -١٥
  .السياسات السكانية  -١٦
  .)٢٠١٤-٢٠١٠ ( الوطنية ملكافحة الفسادةاالستراتيجي  -١٧
  .)٢٠١٧-٢٠١٣(خطة التنمية الوطنية   -١٨
  .)٢٠١٥-٢٠١١(  يف العراقاألميةالوطنية حملو  ةاالستراتيجي  -١٩
  ).٢٠١٨-٢٠١٣( كردستان إقليم حتسني احلصول على تعليم عايل اجلودة يف ةاستراتيجي  -٢٠
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   وتعزيزهااإلنساناهلياكل املؤسسية حلماية حقوق   -ثالثاً  
 ؛ العراق من آلية االستعراض الدوري الشامل يف تطوير اهلياكـل املؤسـسية            فادستا  -٢١
  :وأمهها ، الوطنيةاإلرادة مع توفر ،تيجة لتبادل اخلربات واملعلوماتن

، وحمكمة النـشر    اإلنسانحمكمة حلقوق   (:تأسيسمن خالل    األعلىجملس القضاء    •
 األسري، حماكم خمتصة بالعنف     أربع اثواستحداألسرة،   حمكمة   وإنشاء،  واإلعالم

واستحداث شـعبة  ياضية، ، وحمكمة املنازعات الر   يف إقليم كردستان  ومعهد للقضاة   
يف رئاسة اإلدعاء العام ترتبط برئيس االدعاء العام، وتتلقى الشكاوى من املفوضـية             

  ؛)العليا حلقوق اإلنسان
  ؛جلان معنية حبقوق اإلنسان يف جملس النواب، ويف احلكومات احمللية •
ة  وهيئ ، ومؤسسة السجناء السياسيني   ،مؤسسة الشهداء (مؤسسات العدالة االنتقالية     •

  ؛) وهيئة نزاعات امللكية،املساءلة والعدالة
  ؛اإلنساناملفوضية العليا حلقوق  •
واللجنة العليا ملكافحة العنف     للمرأة، األعلى واجمللس   اإلنسان،اهليئة املستقلة حلقوق     •

  ؛كردستان إقليميف ضد املرأة 
رة الوزا، ومكاتب   اإلنساناستحداث املركز الوطين حلقوق     و اإلنسان،وزارة حقوق    •

  ؛يف احملافظات
  ؛هيئة اإلعالم واالتصاالت •
  ؛وحدات حقوق اإلنسان، ووحدات النوع االجتماعي يف مجيع املؤسسات احلكومية •
  . يف وزارة الداخليةاألسرةمديرية محاية  •

   والتنمية البشرية، على أرض الواقعتها ومحاياإلنسانتعزيز حقوق   -رابعاً  
رض أ على   وتعزيزها يف العراق    اإلنسانحقوق   محاية   إجراءاتحصل تطور كبري يف       -٢٢

  : وهي، على عدة صعد٢٠١٠الواقع منذ عام 
 مـن  ١٠مراجعة الفقرة (صدور العديد من التشريعات املعنية حبماية حقوق اإلنسان        •

  ؛)التقرير
  ؛) من التقرير٢١مراجعة الفقرة (إنشاء العديد من املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان •
بالعديد من الـورش، والـدورات،       نسان من خالل دوائرها   قيام وزارة حقوق اإل    •

والندوات، واحملاضرات، واملؤمترات، واحللقات الدراسية للتوعية حبقوق اإلنـسان         
  ؛بالتعاون مع مؤسسات الدولة، واجملتمع املدين
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إدماج مادة حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية، ويف مجيع املراحل، وتدريس مادة             •
  ؛والدميقراطية يف اجلامعاتحقوق اإلنسان 

إعداد دراسات وحبوث متعلقة حبقوق اإلنسان من خالل املركز الـوطين حلقـوق              •
  ؛اإلنسان، واملؤسسات التعليمية

وضع مؤشرات خاصة حبقوق اإلنسان يف اجملموعة اإلحـصائية الـسنوية لـوزارة              •
  ؛التخطيط

  ؛إصدار تقارير دورية حول واقع حقوق اإلنسان •
 ، واتساع القطاعات املرصودة احلكومية    ، العمل أسلوبصد من حيث    تطوير آلية الر   •

  .وغري احلكومية

  لأللفية اإلمنائية األهداف  -ألف  
مت بتـوفري   هسأ لأللفية، اإلمنائية األهدافلرصد  وطنية؛   تقارير   ةالعراق ثالث أصدر    -٢٣

 األهـداف يق   حتق على مدى القدرة    وإظهار اإلمنائية لأللفية،  رقمية عن املؤشرات     إحصاءات
قوم على  ت ،طابع وطين وفق مبادئ ذات    على   اإلمنائية األهدافكيفت  ، و ٢٠١٥الثمانية عام   

 ودمج الغايات الوطنية بني خمتلف اخلطـط والـربامج          ، توسيع املشاركة يف املسؤولية    أساس
 قائمة على منظـور احلقـوق   األهداف وتكون ، والتخطيط للتفاعل والتكامل بينها  ،التنموية

 وتعمل علـى    ، املوجبة لضمان هذه احلقوق على املستوى البعيد       اإلمكانات ودعم   سانية،اإلن
 واحلق يف التمتع مبوارد التنمية بشكل متـساو بـني املنـاطق             ،تقليص التفاوت بني اجلنسني   

  .جيايب لصاحل الفئات املهمشة والضعيفة والتغيري اإل، واستهداف الفقراء،واحملافظات
 يف التحسن النـسيب يف      اإلطارجيابية يف التقدم احملرز يف هذا       انب اإل  اجلو إمجالميكن    -٢٤

 ٢٠٠٧عام ) ٢٢,٩( اخنفضت نسبة الفقر من ؛ إذجناز يف جمال القضاء على الفقرمعدالت اإل
)  يف املائـة   ٨٩(، وارتفعت نسبة االلتحاق بـالتعليم االبتـدائي         ٢٠١٢عام  ) ١٨,٩ (إىل
 وتقليص الفجوة بـني الـذكور       ،٢٠١١عام  ) ائة يف امل  ٩٠,٤( يف حني بلغ  ،  ٢٠٠٩ لعام

 ،٢٠٠٩لعام  ) ٠,٨٩(  الذكور باملرحلة االبتدائية   إىل اإلناث بلغ معدل التحاق     واإلناث؛ إذ 
 يف القطاع غـري     األجر وبلغت حصة النساء يف الوظائف ذات        .٢٠١١ عام   )٠,٩٤( وبلغ

فـض  واخن،  ٢٠١١عـام  ) يف املائـة   ١٤,٧(وبلغ  ،  ٢٠٠٨عام  )  يف املائة  ١٢,١(الزراعي  
 بعد  ٢٠١٣لعام  ) ١٧,٤( بلغت   إذ ؛ والدة حية  ١ ٠٠٠ الرضع لكل    األطفالوفيات   معدل
 دون سـن اخلامـسة     األطفـال  كما بلغ معدل وفيات      ،٢٠١٢وفاة لعام   ) ٢٢( كانت   أن

  .٢٠١٢وفاة لعام ) ٢٨ (، بعد أن كانت٢٠١٣وفاة لعام ) ٢٢(والدة حية  ١ ٠٠٠ لكل
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   بالرعايةوىلاألحقوق الفئات   -باء  
 لتحـسني واقـع املـرأة يف        ؛ من اإلجراءات  ا احلكومة العراقية عدد   اختذت: املرأة  -٢٥

 ١٤و ١٢و ١٠مراجعة الفقـرة    (فعلى صعيد التشريعات والسياسات واملؤسسات       ،العراق
  ). من التقرير٢١و

  املرأةمتكني   -١  
ـ  ، والعمل ة الريفية من خالل صندوق املبادرة الزراعي      للمرأةتوفري القروض    • شروع مب

  ؛٢٠١١النهوض بواقع املرأة الريفية عام 
متثيل (تقوم بتزويد اخلدمات القانونية اجملانية        عيادة قانونية يف عموم العراق،     ٢٨فتح   •

، واملهجرين،   وذوي اإلعاقة  ،النساء األرامل واملطلقات  (للفئات اهلشة   ) أو استشارة 
  ؛)والنازحني داخليا، واألقليات

 واحلـق يف تـويل      ،وضع متكني املرأة على املستوى السياسي     تية  ات اآل تؤشر املعطي  •
، ورئيـسة   ١، وزيـرة    ٨٣؛ إذ بلغ عدد النائبات يف جملس النواب         املناصب العامة 

 بضمنها  ٧يف جملس شورى الدولة      ةمستشار، و ٨٦ة  قاضي، و ٣ة  سفري، و ١جامعة  
  .٥٧ النساء وعمداء الكليات من ،املدراء العامنيمنصب رئيسة اجمللس، و

  املرأةالعنف ضد   -٢  
  ؛تشكيل اللجنة العليا حلماية األسرة •
  ؛تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعيةال ،استحداث دائرة رعاية املرأة •
  ؛ يف الوزارات واملؤسسات احلكومية كافةاالجتماعينشاء وحدات النوع إ •
  ؛٢٠١٣ الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة عام ةاالستراتيجياعتماد  •
  ؛مالجئ للمعنفات يف عموم العراق) ٥(فتح  •
  ؛مشروع قانون حول العنف األسري قيد الدراسة يف جملس شورى الدولة •
ر اصـد يف إقليم كردستان، وإ    مناهضة العنف ضد املرأة      ةإعداد وصياغة استراتيجي   •

مت وتنفيـذاً للقـانون املـذكور       ؛  ٢٠١١ يف عـام     األسريقانون مناهضة العنف    
  . ثالث من حكامها من النساءاألسري، حماكم ملناهضة العنف بعأرث ااستحد

 وتعمل علـى    ، البنية املؤسساتية اليت هتتم برعاية الطفل      ة هيئة رعاية الطفول   :الطفل  -٢٦
اتفاقيـة حقـوق    و ،لدستور العراقي ل لتغري واقع الطفل طبقا      ؛وضع إطار عام لسياسة وطنية    

  .هبا ني امللحقني والربوتوكول،الطفل
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 وتشجيعها مبا يضمن    ، التوسع يف رعاية ثقافة األطفال     إىل هتدف   :األطفالر ثقافة   دا •
 وتوجيـه   ، متطورة وسـليمة   ،وفق أسس علمية تربوية   على   ،األطفال زيادة وعي 

  ؛واإلبداع طاقاهتم يف اخللق وإطالق ،قدراهتم
قـانون  : منـها  ،متعلقة بالطفـل  وسياسات   صدرت تشريعات    ٢٠١٠منذ عام    •

 ٢لعاب اليت حترض على العنف رقم       األ بالبشر، وقانون منع استرياد      جتاراال مكافحة
ويعمل العراق حالياً علـى     من التقرير،   ) ٢٠و١٤و١٣ و ١٠(، مراجعة   ٢٠١٣لعام  
 وقـد   ،االلتزامات الدولية ويتماشى  يف املركز واإلقليم،     مشروع قانون للطفل     إعداد

 واملتخصصني، فضالً عن مشاريع     ،خضع املشروع ملشاورات واسعة مع اجملتمع املدين      
  ؛)برملان الشبابو ،هيئة رعاية الطفولةو ،برملان الطفل(  ب تتعلق أخرىقوانني 

بلغت نسبة االلتحاق الصايف بالتعليم    :  يف العراق  األطفال وضع   تيةاملعطيات اآل  تؤشر •
ليصل إىل   ٢٠١٣ عام   ) يف املائة  ٩١,٧(، وبلغ   ٢٠٠٩عام  )  يف املائة  ٨٩(االبتدائي

الـوزن   اقصيمسة من العمر ن   ا دون اخل  األطفالنسبة   و ،٢٠١٧عام  )  يف املائة  ٩٥(
، ومن املؤمل أن تصل إىل      ٢٠١٣عام  )  يف املائة  ٧(، و ٢٠١١ عام   ) يف املائة  ٨,٥(
 يف  ٦,٤ سـنة    ١٤-٥ بعمر من    األطفالمعدل عمالة    و ،٢٠١٧عام  )  يف املائة  ٣(

  ؛٢٠٠٦عام  يف املائة ١٠,٧  كانإنبعد ، ٢٠١١لعاماملائة 
بلغ  ، من املدارس  التسرب جهود مكافحة    إطارفتحت مراكز خاصة للمتسربني يف       •

ـ وعدد الصفوف امللتحقة ، ٢٠١١-٢٠١٠ لعام مركزاً مستقالً ٨٥ عددها دارس مب
يف  ٩١٨٣  عدد الدارسـني اليـافعني     ،أما ٢٠١١-٢٠١٠ لعام   ٣٥٣التعليم العام   

  .١٤٩١دارس التعليم العام مبامللحقة  وعدد امللتحقني بالصفوف ،املراكز املستقلة
ترعـى الدولـة   (  على ٣٢ نص الدستور العراقي يف املادة       :اإلعاقة و ذو األشخاص  -٢٧

 اخلاصة وتكفل تأهيلهم بغية دجمهم يف اجملتمـع ويـنظم ذلـك             االحتياجاتاملعاقني وذوي   
 قـانون   صدر،و٢٠١٣ عام   اإلعاقة ذوي   األشخاص حقوق   التفاقية، وانضم العراق    )بقانون

 ،ؤسس هليئة وطنية مـستقلة سي الذي ،٢٠١٣ واالحتياجات اخلاصة عام    اإلعاقةرعاية ذوي   
  : منهااإلجراءات،اختذت احلكومة العراقية جمموعة من  .ترعى هذه الشرحية

حتديـد أمـاكن     و  من الدرجات الوظيفية،    يف املائة  ٣إلزام دوائر الدولة بتخصيص      •
تـوفري  مـع    ، الدوائر احلكومية  استعالمات  اخلاصة يف  االحتياجاتخمصصة لذوي   

املشاريع ضمن  يف  ختصيص عدد حمدد من الوحدات السكنية       و ،معينات احلركة هلم  
 متطلبـات   مـع مراعـاة    ، مصممة الستخدام هذه الفئـة     اإلعاقة،اجلديدة لذوي   

 هلـم الـسماح   ، و  تنفيذ املـشاريع   أو ، ذوي اإلعاقة عند تصميم املباين     األشخاص
  ؛اإلعاقةيارات ذات املواصفات املكيفة مع  السباسترياد
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 وعضوية الوزارات واجلهات ذات     ، العامة جمللس الوزراء   األمانةتشكيل جلنة برئاسة     •
 والقضايا املهمة مـع اقتـراح    األشخاص ذوي اإلعاقة،   تتوىل مراجعة واقع     ،العالقة

  ؛احللول السريعة
لقسم شؤون املـواطنني يف     اهليكل التنظيمي   يف   اإلعاقة شعبة رعاية ذوي     استحداث •

  ؛املؤسسات احلكومية كافة
 مـن   اإلعاقـة؛  ذوي   األشخاص متابعة وصندوق خاص لدعم حقوق       آلية تأسيس •

 ومراكـز   ،اليت تتضمن بـرامج   ،  ٢٠١٧-٢٠١٣ وزارة الصحة    إستراتيجيةخالل  
  ؛ صناعيةأطراف وورش ،تأهيلية

عاون مع منظمة الـصحة      بالت اإلعاقة ذوي   لألشخاص اجملتمعي   التأهيلتنفيذ برنامج    •
  ؛ ومبشاركة منظمات اجملتمع املدين،العاملية

  . معهد لذوي اإلعاقة٥٣وجود  •
  :اآلتية اإلجراءات اختذت احلكومة العراقية : اإلعاقةو ذواألطفال  -٢٨

 األكـادميي التعليم  ( اإلعاقة ذوي   باألطفال واملهنية اخلاصة    األكادميية املناهج   إعداد •
 ،الـشامل ستراتيجي للدمج التربوي للتعلـيم      شروع الوطين اال   امل وإعداد ،)واملهين  

 األطفالرعاية على العمل ، و من مدارس كل حمافظة يف املائة٣٠ نسبة    أيضا يشملو
  ؛من ذوي زراعة القوقعة يف صفوف التربية اخلاصة ملحقة باملدارس االبتدائية

عام الدراسي  لل١٣٠٠٥وبلغ ، ٢٠١٠-٢٠٠٩ للعام الدراسي ٩٧٠٣عدد التالميذ  •
 ١٢١٣ ،٨٩٩  صـفوف التربيـة اخلاصـة      ذاتعدد املدارس    و ،٢٠١٣-٢٠١٢

  ؛للسنوات أعاله على التوايل
 بـاألطراف  إعاقـة للرعاية داخل املدرسة للذين يعانون من       وضع تعليمات حمددة     •

 وتـوفري   ، لدخوهلم وخروجهم مـن املدرسـة      اآلمنة وتوفري البيئة    ،السفلى والعليا 
  ؛لساندة هلماملعونات الطبية ا

ـ  ذات   كردستان إقليميف  عدد املدارس    •  مدرسـة لعـام     ٥٤٤ة  ـالصفوف اخلاص
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢

 تعمل وزارة اهلجرة واملهجرين على وضع سياسـات      : والنازحون داخليا  الالجئون  -٢٩
 لتحقيـق االسـتدامة يف   ؛ لفئات عناية الوزارة ياملعاشهدفها رفع املستوى    وبرامج وخطط،   

 للفئات  األولويةعطاء  إ مع    عن إعداد دراسات وحبوث     فضالً اخلدمات،و اة نوعية احلي  حتسني
 بالتشارك والتعاون مع املؤسسات احلكوميـة       ، للوزارة ياالستراتيجوالتواصل  منهم،  اهلشة  

 تناولت إعداد دراسات خاصة للنهوض      ٢٠١٣وضع خطة شاملة لعام     ، ومت   وغري احلكومية 
رسم سياسة عن أنظمـة إدارة      (: منها ، خالل عدة حماور    والعائدة من  ،بواقع العوائل النازحة  
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، ات اخلاصة من النـازحني والعائـدين      ، ورسم سياسة عن ذوي االحتياج     اهلجرة يف العراق  
  ؛)توفري املأوى لفئات عناية الوزارة الساكنني يف اجملمعات السكنيةلورسم سياسة 

لغايــة  شخــصا) ٢١٠ ٦١٢(بلــغ عــدد الالجــئني الــسوريني يف العــراق   -٣٠
 وحـصص   ،مني مصادر الطاقـة   أتمت   و ،دمت مساعدات عينية ومادية   ، وق ٣٠/١٢/٢٠١٣

 ،أنفسهمالجئني  ل وافتتاح مدارس لتدريس املنهج السوري من قبل مدرسني من بني ا           ،غذائية
  .٢٠١٣-٢٠١٢ مليار دينار عراقي لألعوام ٦٥ومت ختصيص 

تابعت  ٢٠١٤مطلع عام    العوائل   نزوحو ،نباراأل يف حمافظة    األخرية األحداث نتيجة  -٣١
 ؛خالل نشرهتا الدوريةمن  النازحني داخل احملافظة وخارجها اهلجرة واملهجرين أوضاعوزارة 

وبلغت إعداد العوائل النازحة داخـل احملافظـة         عنهم،لتكون مصدرا للمعلومات الضرورية     
عائلـة،  ) ١٣٨٢٩(نبار  األعائلة، فيما بلغ عدد العوائل النازحة خارج حمافظة         ) ٥٠٩٢٢(

تشكيل غرفة عمليات إلغاثة نازحي :(واختذت اإلجراءات للتعامل مع هذا امللف الذي تضمن    
توزيع منح طارئـة علـى العوائـل النازحـة          ، وإعداد قاعدة معلومات متكاملة، و     نباراأل

تقدمي مساعدات غذائية مـن قبـل       مع  نبار   دينار لكل عائلة نازحة من األ      ٣٠٠٠٠٠ بواقع
 ملتابعة  تشكيل فرق عمل ميدانية جلميع حمافظات الرتوح      ، و للنازحنيجرة واملهجرين   اهلوزارة  

 ات ألجل تقـدمي املـساعد     ؛التنسيق مع املنظمات الدولية   وتنسيق اجلهود، وقامت الوزارة ب    
  . والغذائية للنازحني،العينية

   والثقافيةواالجتماعية، االقتصادية،احلقوق   -خامساً  

  احلق يف الصحة  -ألف 
وضعت وزارة الـصحة    والصحة،  يف  احلق  بمن الدستور التمتع    ) ٣١(كفلت املادة     -٣٢

، وأعقبتـها   ٢٠١٣-٢٠٠٩ لألعـوام  اإلستراتيجيةطة  اخل: خططا وبرامج وسياسات، منها   
 ، كما وضـعت الـسياسة الـصحية الوطنيـة         ٢٠١٧-٢٠١٣ لألعوام   ةخطة إستراتيجي 

 يعتمد الرعاية الـصحية     ،نظام صحي على خلق   ، ومجيعها ارتكزت    ٢٠٢٣-٢٠١٣ لألعوام
وفق املعايري  على   ويضمن خدمات صحية تليب احتياج الفرد واجملتمع         أساسيا، ا مرتكز األولية

 ،٢٠١٢ من املوازنة العامة لعام  يف املائة٥وبلغت نسبة موازنة وزارة الصحة  ،الصحية العاملية
  .٢٠١٣لعام )  يف املائة٥,٣( يف حني بلغت

 الرضـع  األطفـال ض معدالت وفيـات  افاخن يف ا الصحي تقدما كبري شهد الوضع   -٣٣
 ،٢٠١٢ وفاة لعام ٢٢ كانت أن بعد   ٢٠١٣ لعام   ١٧,٤ بلغت   ؛ إذ  والدة حية  ١٠٠٠ لكل

 وفـاة   ٢٢ والدة حيـة  ١٠٠٠ دون سن اخلامـسة لكـل        األطفالكما بلغ معدل وفيات     
يف  ا واضـح  اضـاً اخنف هناك   أنكما  ، ٢٠١٢ وفاة لعام    ٢٨  يف حني سجلت   ،٢٠١٣ لعام

 والدة حيـة حـسب      ١٠٠٠٠٠ وفـاة لكـل      ٢٨,٢ إىل لتصل   األمهات؛معدل وفيات   
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 والدة حية حسب    ١٠٠٠٠٠ وفاة لكل    ٣٥    ب مقارنة   ٢٠١٣ وزارة الصحة لعام     إحصائيات
 يف ٧٠,٩فقد بلغت  ما نسبة الوالدات داخل املؤسسات الصحية، أ٢٠١٢ خارطة الفقر لعام

 وبلغت نسبة حاالت الـسل      ،٢٠١٣ باملالريا لعام    إصابة أيل  ومل تسج ،  ٢٠١٢ لعاماملائة  
 اإلصـابة خيـص    مـا ، أما   ٢٠١٣لعام    يف املائة  ٩٠ ءشفالل اثل أصحاهبا اليت اكتشفت ومت  

وفاة واحدة  مع حالة    )إناث ٥ ذكور و  ١٥(إصابة   ٢٠ احلاالت املسجلة    تبلغذ  إ باإليدز،
 من خالل احلمـالت التلقيحيـة   لاألطفاوبلغت معدالت التحصني للقاحات   ،  ٢٠١٣لعام  

 األطفال يف حني بلغت نسبة      ، يف املائة  ٩٦ ولقاح احلصبة    ، يف املائة  ٩٨ األطفالللقاح شلل   
 اجلرعة  يف املائة٨٦ بنسبة B منط الفريوسي ولقاح الكبد ، يف املائة٩١ B.C.Gامللقحني بلقاح 

  .٢٠١٣ لعام األوىل
 ،٢٠١٣ عام   ٢٥٥ ليصل اىل  ،٢٠١٢لعام   ٢٣٩بلغ جمموع املستشفيات احلكومية       -٣٤
بلغ معـدل   و ،٢٠١٣عام   ٢٦٤٢  ليصل ٢٠١٢ عام   ٢٢٣٨بلغت   املراكز الصحية فقد     أما

، ١,٨، وأطبـاء األسـنان      ٢٠١٣ نسمة من السكان لعـام       ١٠٠٠٠/ طبيب ٨,٨ األطباء
  .١٨,٥واملالكات التمريضية  ٢والصيادلة 

 : ومنـها  ،لتمتع احلق يف الصحة    كردستان مؤسسات تعىن بضمان ا     إقليماستحدث    -٣٥
مهم يف تقدمي الرعاية الصحية من خـالل        مع تطور    ،لألطباء واجمللس املهين    ،البورد الصحي 

 ا مركـزا صـحي    ١٢٢اسـتحداث   مع   ،اليافعنيو ومراكز صحية للشباب     ، وحدات إنشاء
 وهناك ،)عام وخاص  (٧٩ اإلقليموعدد املستشفيات يف    وبلغ   ، الفوري واإلسعافللتنسيق  

  .أطفال مستشفيات ٤ و، مستشفيات نسائية وتوليد٥مشروع لبناء 

  احلق يف التعليم  -باء 
ومت وضـع العديـد مـن        ،)٣٤(كفل الدستور العراقي احلق يف التعليم يف املادة           -٣٦

، )٢٠،  ١٩،  ١٣،١٠راجـع فقـرة     (التشريعات والسياسات حول ضمان احلق يف التعليم        
)  يف املائة  ٦,٩ (٢٠١٢ العام للدولة يف عام      اإلنفاق ايلإمجوارتفعت حصة قطاع التربية من      

  ). يف املائة٦,٤( بلغ ٢٠١٣ويف عام 
 يف  ٧,٣ بنـسبة    اإلمجايلن هناك زيادة يف عدد املدارس       إىل أ  مؤشرات التعليم    تبني  -٣٧

 ،قبل التعليم مبا يف ذلك رياض األطفال يف مرحلة ما     ،  ٢٠١٠ مقارنة بنسبة    ٢٠١١سنة  املائة  
 عدد أعـضاء اهليئـة      أما ،خالل املدة نفسها   يف املائة    ٧,٦ ازداد عدد الطلبة بنسبة      يف حني 
 معـدل   أمـا  ،٢٠١٠ مقارنة بنسبة    ٢٠١١سنة   يف املائة    ٣,٢بنسبة  رتفع  اقد  ف ،التدريسية

 وهـو   ،٢٠١٠ مقارنة بـسنة   ٢٠١١سنة   يف املائة    ٦,٧ فقد ارتفع بنسبة     ،االلتحاق الصايف 
  .تفاع عدد الطلبة امللتحقني باملدارس االبتدائية ار إىلمؤشر اجيايب يشري
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، وارتفـع عـدد     ٢٠١٣-٢٠١٠جامعات حكومية لألعوام    ) ١٠(مت استحداث     -٣٨
، مع زيادة نسبة    ٢٠١٣كلية عام   ) ٢٩( إىل   ٢٠١٠عام  كلية يف   ) ٢٦(الكليات األهلية من    

 يف املائـة   ١٧ إىل   ٢٠١١-٢٠١٠عـام    يف املائـة     ١٤,٩االلتحاق بالدراسة اجلامعية من     
  .٢٠١٣-٢٠١٢ عام
  يف امللحق ) ١( أنظر اجلدول رقم ،مؤشرات احلق يف التعليم  -٣٩

  احلق يف الغذاء  -جيم  
 األدىنالتمتع باحلق يف الغذاء من خالل كفالة الدولة للحـد            الدستور العراقي  كفل  -٤٠

 ثالثـة   اك، وهن  للعيش الكرمي  األساسية واملقومات   ، والضمان االجتماعي والصحي   ،للمعيشة
، ) ونظام البطاقة التموينيـة ، الذايتواإلنتاج ،السوق(مصادر للحصول على املواد الغذائية هي   

يف  يف املائـة     ٥,٧ إىل ٢٠٠٧يف عـام     يف املائة    ٧,١واخنفضت نسبة احلرمان الغذائي من      
 ٢٠١٤لغاية شـباط    ) ٧ ١٧٢ ٧٠٠( وبلغ عدد املشمولني بالبطاقة التموينية       ،٢٠١١ عام

 رئيساً يف شبكة احلماية للسكان األكثر هشاشة        عنصراًيزال نظام البطاقة التموينية      ماو أسرة،
  .يف العراق

 يف املائـة  ٧,٣ مـن    اإلمجـايل  مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللـي         تارتفع  -٤١
 اليت وفـرت سـيولة      ، مدعومة باملبادرة الزراعية   ٢٠١٠ عام    يف املائة  ٨,١ إىل ٢٠٠٩ عام
 املشاريع اخلاصـة   املواشي وأصحاب  ومريب ،نحت بشكل قروض ميسرة واملزارعني     م ،نقدية
 ، والري ، فضال عن الدعم يف جماالت املكننة الزراعية       ،مليون دوالر ) ٩٠٠ (قرابة إمجايلمببلغ  

وبلغت نـسبة    ، واملكافحة ، احليوانية اتحللقا وبعض اخلدمات اجملانية     واألمسدة، ،والكهرباء
 بـيض ، و  يف املائـة   ٤٠اء  البيض اللحوم، و  يف املائة  ٦٨ احلنطة(٢٠١٣لعام  االكتفاء الذايت   

  .) يف املائة٣٥ ، واألمساك يف املائة٦٠البطاطا، و يف املائة٣٠ املائدة

  احلق يف السكن  -دال  
 ذات الطبيعة   اإلسكانية واملخططات   ، والدراسات ،وضع العراق العديد من السياسات      -٤٢

 أمهيـة  هذا القطاع    ٢٠١٧-٢٠١٣ خطة التنمية الوطنية     وأولت،  الشمولية على عموم البالد   
بالغة من خالل الرؤية واألهداف اليت سعت لتحقيقها، فضال عن كل من مشاريع اجملمعـات               

 اإلسـكان ، وتعتمـد وزارة     ٢٠١٢-٢٠٠٨ اليت مت تنفيذها للمـدة       ،السكنية يف احملافظات  
كن الئق جلميع العراقيني، وزيادة كفاءة       تيسري احلصول على س    إىلعمار على سياسة هتدف     اإلو

، وزيـادة   )امللكية(يارات لنوع السكن واملوقع وخصائص احليازة       اخل السكين، وزيادة    اإلنتاج
يستطيعون حتمـل نفقـات       الذين ال  وأولئك ، لتلبية احتياجات الفئات اخلاصة    ؛قدرة احلكومة 

تخدام الطاقة والتأثريات    كفاءة اس  ا يف ذلك  مب ،سكن مناسبة، وحتسني كفاءة املنتجات السكنية     
  .ه وتوسيع، املأوى احلايلني املنازل لتحسأصحاب، ورفع قدرة البيئية
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  يف املائة  ١١,١، و ٢٠١١لسنة   يف املائة    ٨٣,٢لك وحدات سكنية    ت مت يتال نسبة األسر   -٤٣
، والسكان الذين ميكنهم احلصول بشكل دائم على مـصدر          أخرى يف املائة    ٥,٧، و مستأجرة

، والسكان الذين ميكنهم االنتفاع بصرف صـحي         يف املائة  ٨٩ بلغ   ٢٠١١سن للماء لسنة    حم
 لتنفيـذ  ؛٢٠١٢ مليار دينار من موازنة عام) ٤٨٥(ص مبلغ يصومت خت،  يف املائة٩٦حمسن بلغ   
 وتعزيز اخلـدمات الرعايـة      ، لبناء جممعات سكنية واطئة الكلفة     اإلستراتيجية أنشطةعدد من   
  . وحاجة سكان احملافظاتأولويات، يف ضوء أعلى وحتقيق دخل األولية،الصحية 

 ،تبين مشروع تنمـوي متكامـل     لتسعى الدولة   اليت  العشوائيات،  من   عدد   وجود  -٤٤
 وتوفري مـساكن واطئـة    ، وتطويرها ، االرتقاء مبستوى املعيشة للمناطق العشوائية     إىليهدف  
 للقـضاء علـى     ٢٠١٣ثمارية لعام   وازنة االست يف امل  مليار دينار    ٢٠٠ خصصت   إذ ؛الكلفة

  .ظاهرة العشوائيات

   واحلق يف الضمان االجتماعي،احلق يف العمل  -هاء  
 على احلق يف العمل، واحلق يف الـضمان         )أوال/٢٢(الدستور العراقي يف املادة     نص    -٤٥

) ١٠(ر القانون رقـم     و صد وهناك مشروع قانون للعمل يف جملس النواب، مع       ،  االجتماعي
 ١٥ و١١ و١٠ و ٨(ومراجعة الفقـرة     لدعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل،       ؛٢٠١٢لسنة  

) ٢٤-١٥(عدل البطالة بني الشباب للفئـة العمريـة         ، وهناك مؤشر على اخنفاض م     )١٦و
  .٢٠١١ عام  يف املائة٢٢,٨ كانت أن بعد ٢٠١٢ عام  يف املائة١٥ بنسبة
 متاشياً مع الـنظم الدوليـة يف        ؛عية جملس النواب العراقي قانون احلماية االجتما      اقر  -٤٦

العـاجزين،  و،  اإلعاقـة ذوي  ( هذا القانون على فئات      أحكام وتسري   ،احلماية االجتماعية 
املستفيدين من دور الدولة    و،  حمكوميته سنة واحدة  كانت   إذا املودع   أوسر الرتيل   وأ،  واأليتام
الطالب املتزوج لغايـة    ودة،   احملكومني ممن تزيد حمكوميته عن سنة واح       واألحداث،  اإليوائية

 ، اليت يكون دخلها دون مستوى خط الفقـر        أو ، معدومة الدخل  واألسر،  اإلعداديةالدراسة  
 ألـف ) ١٠٥٠٠٠( الشهرية عن    اإلعانة ملبلغ   األدىنيقل احلد    الأعلى  ) واملطلقات واألرامل

  .عراقي  دينارألف) ٤٢٠ ٠٠٠ (إىل وتصل ،دينار عراقي
 ١٥ يف   أسـرة  ٣٩٥١٣١شمولة بنظام شبكة احلماية االجتماعية       امل األسربلغ عدد     -٤٧

 عـدد    أمـا   مليون دوالر،  ٤١٢,٨ فيما بلغت املبالغ املصروفة      كردستان، إقليمحمافظة عدا   
يف حني بلـغ    ،   أسرة ٣٩٥١٣١ بلغ   ، فقد ٢٠١١ لسنة   األسرةبراتب رعاية   األسر املشمولة   

 ١٧٠١٥٧ بلـغ    ٢٠١١الجتماعية لـسنة    أمجايل عدد العاطلني املشمولني بشبكة احلماية ا      
، وبلـغ عـدد     ٣١/١٢/٢٠١٢لغاية  ) ٥٤٢ ٣٢٦(، وبلغ عدد العاطلني املسجلني      امستفيد

وبلغ عدد املشمولني بـشبكة احلمايـة        ،)١٧ ٢٥٣(الذين مت تشغيلهم يف القطاعات العامة       
  .٢٠١٢لعام ) ١٥٤ ٨٦٩( االجتماعية للعاطلني عن العمل
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تعـديل تطبيـق قـانون      (٢٠١٢لسنة  ) ٤(در القانون رقم     ص كردستان إقليمويف    -٤٨
 ، ورفع مستواهم، ودعم العمال ،ملواكبة مستجدات سوق العمل   ) الضمان االجتماعي للعمال  

 وتأهيـل  ، على تفعيل مراكز التدريب املهين للقضاء على البطالة        اإلقليمكما تعمل حكومة    
 مشروع  أطلقت كما   ،٢٠١٣اية  لغ )١٤٦(دورات  البلغ عدد   وقد   ،العاطلني لسوق العمل  

 ،صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب، ومشروع ضمان البطالة خلفض معـدل البطالـة            
  .وخلق فرص عمل

 احلقوق املدنية والسياسية  -سادساً  

  احلق يف االنتخاب  -ألف 
 ) يف املائـة   ٦٢,٣٩(بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات العامة جمللـس النـواب             -٤٩
مليون ناخب على الرغم مـن       ١٩ ٢٤٠ ٠٩٣ البالغ   ،ن عدد الناخبني الكلي   م ٢٠١٠ عام

  . اليت صاحبت العملية االنتخابيةاألمنيةالظروف 
 ٢٠١٠ يبني تفاصيل العمليات االنتخابية اليت جـرت عـام           )٢ (جدوليف امللحق     -٥٠

 إقلـيم   الس احملافظات وانتخابات   انتخابات جم  ٢٠١٣انتخابات جملس النواب العراقي وعام      
  .ردستانك

   والتعبريالرأياحلق يف حرية   -باء  
، وهنـاك   ٣٨املادة  يف  كفل الدستور العراقي حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل            -٥١

مشروع قانون ينظم احلق يف حرية الرأي والتعبري يف جملس النواب، واسـتحدثت حمكمـة               
، )٢١و١٠راجعـة الفقـرات   م(خمتصة بقضايا النشر واإلعالم يف جملس القـضاء األعلـى           

 مكتبا، وقناة، وإذاعة جمازة رمسياً تعمل يف العراق تنظم عملها هيئـة اإلعـالم               ٨١ وهناك
  .واالتصاالت فضال عن صدور عدد كبري من الصحف واجملالت

ركنا أساسيا من أركان النظام الدميقراطي اجلديد، والتمتـع حبقـوق    يعد هذا احلق    -٥٢
 الدكتاتوري البائد، ومل تسجل يف العراق أي حالة سجن بسبب           بعد سقوط النظام   اإلنسان

اجلماعـات  الرأي أو املعتقد، إال أن ممارسة هذا احلق يواجه حتديا كبريا الستهدافه من قبل               
 فضال عـن قلـة      ٢٠١٣-٢٠١٠ما بني    اً شهيد ٣٧ بلغ عدد شهداء الصحافة   و اإلرهابية؛

  .ملمارسات الفردية طالت هذا احلقالوعي حبقوق اإلنسان، الذي أنتج جمموعة من ا
شكلت جلنة  و ؛ وبعض احلقوق  ،ظاهرات للمطالبة باخلدمات  تافظات  احمل د من شهد عد   -٥٣

 وفتحت اللجنة عدة منافذ     ،عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للنظر يف طلبات املتظاهرين        وزارية  
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 علـى   وإحالـة ت  طلبا بني تعويضا  ) ١ ٢٨٠ ٦٨٨(سلمت  ت و ،الستقبال طلبات املتظاهرين  
 ومعامالت ختـص    ، وطلب عفو خاص   ،عن عقارات   ورفع حجز  ، اخلدمة إىل وإعادة ،التقاعد
يتم متابعة تنفيذ   و ،والعمل جار على اجناز املتبقي    عدد كبري منها،     أجنز وقد   ،)الصحوات(ملف  

 كردسـتان  إقلـيم  كما شـهد     ،األخرى احملافظات    ألهايل التوصيات اخلاصة باللجنة الوزارية   
  .من خالل جلان شكلت هلذا الغرض اإلقليم وتعاملت معها حكومة ،ظاهرات مماثلةت

  األحزابحق تأسيس   -جيم 
 اليت تنص   ، منه ٣٩وفق املادة   على   السياسية   األحزابكفل الدستور حرية تأسيس       -٥٤
، مكفولـة،   إليهـا  االنضمام    أو  السياسية، واألحزابحرية تأسيس اجلمعيات     : أوال( :على

 جهة  أو مجعية   أو حزب   أي إىلحد على االنضمام    أجيوز أجبار    ال: ذلك بقانون، ثانيا  وينظم  
وحاليا هناك مشروع قـانون يـنظم       ).  على االستمرار يف العضوية فيها     إجباره أوسياسية  

 والكيانـات املـشاركة يف      األحزاب وبلغ عدد    ، يف جملس النواب   ها وعمل شكيل األحزاب ت
 احلق   هذا  ينظم اإلقليممبا فيها الكيانات املفردة، ويف      ،  ٢٠١٤ اما لع كيان )٢٧٧(نتخابات  اال

  .حزبا سياسيا) ٣٧(بقانون، ويوجد 

  السجون  -دال  
 إدارة تكـون    أن الذي ينص على     ، السجون إدارةمن قانون   ) ١( القسم   إىلاستنادا    -٥٥

 النظر  دةإعا لذا دأبت الوزارة على      ؛جاز مناطة حصرا بوزارة العدل    ت ومراكز االح  ،السجون
 للوقوف على الواقع احلـايل      ؛مي مؤسسي شامل  و تق إجراء من خالل    اإلصالحبطبيعة مراكز   

 وتطويرها باجتاه خلـق بيئـة       ، السجون إدارة أساليب وتبين توجهات معاصرة يف      ،للمراكز
 واندماجهم بـاجملتمع،  ، الرتالءتأهيل إعادة وبشكل فاعل يف   ، وهتذيب اجيابية تسهم   إصالح،

 مراكز احتجاز جديدة وموزعة     وإنشاء ،حتسني واقع البىن التحتية لسجون الوزارة     فضال عن   
 بنـاء   إىل العراقية اليت هتدف     اإلصالحعمار دوائر   إ إعادة وذلك من خالل سياسة      ؛جغرافيا
املتطلبـات  و تتالءم ،منوذجية عاملية يف احملافظات كافة    أ منظمة مبواصفات    وتسفرياتسجون  
 لتلك السجون من    واألمن، ولضمان توفري احلماية     اإلنسان الدولية حلقوق     واملعايري اإلنسانية
 وكامريات ذات تقنيـات     ،مات التشويش و احلديثة من منظ   لوجياوالتكن وسائل   إدخالخالل  
 للحد من ظاهرة هروب السجناء، كمـا        لألبواب؛ ومنظومات التحكم االلكتروين     ،متطورة

  . الالزم لعملهمتلقى العاملون يف تلك املراكز التدريب
 متمثلـة   األطـراف  منظومة رقابية متعـددة      إىلختضع السجون ومراكز االحتجاز       -٥٦

 يف وزارة العـدل، وزارة      اإلنـسان  ومديريات حقوق    وأقسام،  اإلنسانبــوزارة حقوق   
وزارة العمل والشؤون االجتماعية، ومفوضية الرتاهة، واالدعـاء        والداخلية، وزارة الدفاع،    

 فضالً عن   اإلنسان، واهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان يف اإلقليم،      فوضية العليا حلقوق    العام، وامل 
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/  من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية اإلقليم  يف السجون تدار، و ديناملتمع  اجملمنظمات  
و أيف حالة رصـد     . تدار مراكز االحتجاز من قبل وزارة الداخلية      يف حني   ،  اإلصالحدائرة  

  . بادعاءات التعذيب يتم التعامل معها وفق القانونتلقي شكاوى

  األقلياتحقوق   -سابعاً  
 ا مناسـب  ضمنت قوانني االنتخابات متثيال   و ،األقلياتكفل الدستور العراقي حقوق       -٥٧

قـانون   قرأو.  واجملالس احمللية، من خالل منحهم كوتا خاصة هبم يف جملس النواب       لألقليات؛
 أوقـاف  ديـوان    إىل وتغيري تـسميته     أوقافهم،لتوسيع ديوان   ؛  ٢٠١٢ سنة   أوقافهملتنظيم  

  . والصابئة املندائية،يزيدية واأل،الديانات املسيحية
 ، حبقوقهم األقليات أبناء لضمان متتع    اإلجراءاتاختذت احلكومة العراقية جمموعة من       •

 وإعـادة  ، الفيليـة  الكـرد  ألبناء استعادة اجلنسية العراقية     إجراءاتتسهيل  : ومنها
 دور  إلنـشاء  األقليات ألبناء أراضختصيص قطع    و ، السلبية اآلثار وإزالة ،ممتلكاهتم

 ألعمـال  ترميم وبناء دور العبادة اخلاصة هبم بعد تعرضـها            وإعادة ،عبادة جديدة 
 القانون  إىلاستنادا  و اإلرهابية؛ العمليات   بسبب املتضررين   أبنائهمتعويض   و ،إرهابية
ادة التربية الدينية املسيحية مبوجب املنهاج املقرر       تدريس م  و ،٢٠٠٩ عام ل ٢٠رقم  

تدريس مادة اللغة السريانية     و ،ةسب املراحل الدراسي  حبمن املديرية العامة للمناهج و    
وحمـافظيت نينـوى،    ،الرصـافة الثانيـة     /يف املديرية العامة للتربية يف حمافظة بغداد      

 وتـدريس   ، التركمانية تدريس مادة اللغة التركمانية يف بعض املدارس       و ،كركوكو
  .أخرىغلب املناهج باللغة التركمانية يف مدارس أ

 وزارة حقوق اإلنسان عددا من الفعاليات عن حقوق األقليات اليت أسهمت            متظن  -٥٨
مبناسبة اليـوم العـاملي      اإلنساناملفوضية العليا حلقوق     وعقدت   ،يف تعزيز حقوق األقليات   

 وبعثة  ، النيابية اإلنسان بالتعاون مع جلنة حقوق      قلياتاألمؤمتراً حلقوق    ٢٠١٣للتسامح عام   
 اليت اعتمدت من قبل األمانة      فيه مبادئ بغداد للتسامح    أطلقت ، املتحدة ملساعدة العراق   األمم

  .العامة جمللس الوزراء؛ لوضع خطة عمل تفصيلية من قبل وزارة حقوق اإلنسان؛ لتنفيذها
داخليـة  البالتنسيق مـع وزارة     و ،افة والشباب  منحت وزارة الثق   كردستان إقليمويف    -٥٩

 ، والتركيـة  ، والعربيـة  ، تبث باللغات الكرديـة    اإلقليمفضائية تعمل يف    ) ٣٢( ل عمل   إجازة
حمطـة  ) ٦٨( ل وإجازة،  اإلقليمفضائية عراقية وعربية يف     ) ١٥ (ل مكاتب   توالسريانية، وفتح 

 اإلجـازة  والتركمانية، كما منحـت      ،ية والعرب ،تبث باللغات الكردية  ) حملية (أرضيةتلفزيونية  
  .اإلقليم والتركمانية يف حمافظات ،تبث باللغات الكردية ،العربية) حملية (إذاعيةحمطة ) ٨٩( ل
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  ) سابقاًأشرف( العراق اجلديد خميم  -ثامناً  
وفق قواعـد حقـوق     على  شرف  أتعاملت احلكومة العراقية مع موضوع معسكر         -٦٠

 ويتعـارض   ، وما زال غري مشروع    ،دهم غري القانوين يف العراق     على الرغم من وجو    اإلنسان
 حتت محايـة    ت كان ٢٠٠٩ وحىت   ٢٠٠٣ ومنذ   ة منظمة مسلح  ا كوهن ؛مع الدستور العراقي  

 انتقـل   ١/١/٢٠٠٩ وبعد دخول اتفاقية سحب القوات حيز التنفيذ يف          األمريكية،القوات  
بة مباشرة مـن قبـل القـوات         رقا إىل وخضع   ، سيادة احلكومة العراقية   إىلشرف  أمعسكر  
 إىل ومل حتاول احلكومة العراقيـة الـدخول         ، املعسكر ة يف قاعدة مبحاذا   املتواجدة األمريكية

 سيادة احلكومة العراقية مقـررة      أنفرض سيطرهتا عليه على الرغم من       ت مل و ،املعسكر عنوة 
 ؛ة العراقيـة   وبعد ضغوط داخلية على احلكوم     ٢٠١١ ويف عام    ، العراقية كافة  األراضيعلى  

 ووجود مطلوبني للقـضاء     ، واستفزازاهتم للسكان  ، املخيم غري القانونية   أفرادنتيجة لسلوك   و
 يف الشؤون األفراد وبروز مؤشرات كثرية على تدخل املنظمة من خالل هؤالء           ،العراقي بينهم 

 احلكومـة   أصـدرت  ولذا ؛ حمظور دستوريا  أمر وهو   ، وشؤون دولة جارة   ،الداخلية العراقية 
  .٢٠١١هناية عام يف هذا املخيم يف  وجودهم بإهناءالعراقية قراراً سيادياً 

 طبقاً للقواعد والقوانني الدولية     إجراءاهتا تكون   أنوحرصاً من احلكومة العراقية على        -٦١
اليت تبنت مبادرة حلـل هـذه       ملساعدة العراق،    املتحدة   األممفقد وافقت على وساطة بعثة      

 من  األفراد اليت تقضي بنقل     ٢٥/١٢/٢٠١١يف   مذكرة التفاهم    إثرها وقعت على    اإلشكالية،
 ، عمليـة النقـل    إجراء الذي خضع ملراقبة وتفتيش بعثة اليونامي قبل         ، خميم احلرية  إىلاملخيم  
جرى نقل سكان املخيم    ، و ٢٠١٢بدأ تنفيذها عام     اليت   ، موافقاً للمعايري الدولية   دتهالذي ع 

وزارة حقـوق   شراف  إ وذلك ب  ، شخص تقريباً  ٤٠٠ تضم كل وجبة     ،على شكل وجبات  
 تفاصيل عملية النقـل   على   ومفوضية شؤون الالجئني     ، املتحدة يونامي  األممبعثة  اإلنسان، و 

بلغ عدد  و ، املتحدة السامية لشؤون الالجئني    األمم مفوضية   إحصائيةسب  حبخميم احلرية   إىل  
 ديد احلاجـة للحمايـة الدوليـة      املقابالت املنجزة لغرض حت    ،)٣١٧٤ (املنتقلني األشخاص

 ألسـباب ن  يواملغـادر ،  )١٩٢٥(شخاص الذين مت حتديد حاجتهم للحماية       األ ،)٢٨٢٩(
  .٢٠١٣مارس /آذار لغاية )١٤( توطني وإعادة ،)٢١٠ (إنسانية

   وأفضل املمارسات والتحدياتاإلجنازات  -تاسعاً  
   واملمارساتاإلجنازات  -٦٢

بعد اعتماد تقرير الفريـق العامـل املعـين        : اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان     )أ(  
 مت تشكيل جلنة قطاعية متثل املؤسسات احلكومية        األوىل،باالستعراض الدوري الشامل اجلولة     

 والدوليـة   واإلقليميـة ، واستعانت باخلربات الوطنية     ذات الصلة  واإلعالمية ،وغري احلكومية 
 التوصيات  ها، ولتنفيذ تعزيزو ،قوقاحلمحاية   إىل هتدف   اإلنسان، خطة وطنية حلقوق     إلعداد
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 اخلطة متت مشاركة واسعة النطاق من قبـل منظمـات           إعداد ويف مسار    ،اليت قبلها العراق  
 اإلنسان وبتعاون فين من مكتب حقوق       إعدادها، يف   واألكادمييني ، والناشطني ،اجملتمع املدين 

امل مع جوانب خمتلفة مـن       اخلطة حماور تتع   وتضمنت ، املتحدة ملساعدة العراق   األمميف بعثة   
 األخرى وسعت هذه اخلطة للتكامل مع اجلهود الوطنية         ، يف العراق  اإلنسانحتديات حقوق   

،  والبطالـة  ، واخلطط واالستراتيجيات املتعلقة مبكافحة الفقر     ، كخطة التنمية الوطنية   ،العاملة
 األوضـاع ن   ع الناشئة والتعامل مع التحديات     اإلسكان، وخطط   ، الغذائي والصحي  واألمن
 إطالقها يف مؤمتر وطين برعاية دولة رئيس الوزراء حتت           ومت ، كمسائل الرتوح واهلجرة   األمنية

تـبىن  الذي   ،٢٠١١ من قبل جملس الوزراء عام       إقرارها ، ومت ٢٠١٠قبة جملس النواب عام     
ها،  ملتابعة اجلهود، وتنـسيق     هلا ميزانية خاصة   وأفردت ،ملتابعةاتنسيق و  لل تشكيل جلنة وطنية  

وتنفيذها خطة العمل التفصيلية، وتعد اخلطة األوىل من نوعها يف العراق، اليت أشـادت هبـا        
  ؛املنظمات الدولية واإلقليمية

دائرة الشؤون  ( اإلنسانقامت وزارة حقوق    : احلملة الوطنية جلمع العينات     )ب(  
حبملة الطب العديل وبالتعاون مع مؤسسة الشهداء، ودائرة  ) دائرة شؤون احملافظات  / اإلنسانية

ضحايا املقـابر    للتعرف على هوية     ؛جلمع العينات من ذوي ضحايا النظام الدكتاتوري البائد       
 ؛)DNA( حتليل إجراءمن خالل اجلماعية 

تنفيذا : اإلرهابية، واألخطاء العسكرية   العمليات   بسببتعويض املتضررين     )ج(  
 جلنه عليـا، وجلـان فرعيـة يف         ، الذي مت مبوجبه تشكيل    ٢٠٠٩لسنة  ) ٢٠(للقانون رقم   

  ؛احملافظات؛ لغرض تعويض الفئات املشمولة بالقانون
نتيجة لألضرار اليت حـصلت     : واألمطارتعويض املتضررين من الفيضانات       )د(  

؛ وتعويضاً عن األضرار املباشرة وغـري    ٢٠١٣من جراء األمطار والسيول، اليت حصلت عام        
مة العراقية إىل تشكيل جلنة وزاريـة رئيـسة لتعـويض           املباشرة الناجتة عنها، بادرت احلكو    

مليـار  ) ٧٩٧ ٦٧٣(املتضررين برئاسة معايل وزير حقوق اإلنسان، ومت ختصيص مبلغ قدره  
 ؛دينار عراقي لتعويض املتضررين

؛ نتيجـة التطـور     ٢٠١٣عام  مت تأسيسه   : اإلنساناملركز الوطين حلقوق      )ه(  
وتلبية ملتطلبات هذا العمل الذي يستوجب وجـود        احلاصل يف عمل وزارة حقوق اإلنسان؛       

وهو األول من نوعه يف العراق؛ ليقوم مبهام         مركز يسهم يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها،      
التربية والتثقيف على حقوق اإلنسان، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، وبناء قاعدة            

العديـد مـن      حبقوق اإلنسان؛ إذ نفذ    وإعداد ومتابعة التقارير املتعلقة    معلومات متخصصة، 
والزيارات، واحللقات الدراسية اليت هتدف      واملؤمترات، والندوات،  ،عملال وورش   ،دوراتال

دوائر الوزارة، واملؤسـسات     مع   مجيعها إىل تعزيز حقوق اإلنسان على أرض الواقع بالتعاون        
ة متخصصة حبقوق اإلنسان    واألكادمييني مع وجود مكتب    ،منظمات اجملتمع املدين  احلكومية، و 

 وتعديل قـوانني متعلقـة      ، واقتراح ،ناقشةومن بعض املمارسات اليت متيز هبا القيام بأنشطة مل        
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، الـذي مت مبـشاركة   )مشروع قانون الطفل العراقي، وقانون ذوي اإلعاقة ( اإلنسانحبقوق  
 بالتعاون مـع وزارة     واسعة من اجملتمع املدين واألكادمييني، ونظم املركز أياما دراسية للطلبة         

قضاء يوم دراسي كامل يف املركز، يتضمن جمموعة من األنشطة التفاعليـة            (    بالتربية؛ وذلك   
 ؛).عن حقوق اإلنسان

 تلقي شكاوى املوطنني من خالل      آليات يف   األفقيالتوسع  : آلية الشكاوى   )و(  
 ؛)٢١(فقرة مراجعة ال. فتح مكاتب شؤون املوطنني يف مجيع مؤسسات الدولة العراقية

 وحدات اجلنـدر يف مجيـع       مت إنشاء ): النوع االجتماعي (وحدات اجلندر   )ز(  
 ؛؛ للقيام بإعداد قاعدة بيانات، والعناية بالنوع االجتماعيمؤسسات الدولة العراقية

 األغلبيـة  يف املنـاطق ذات      األميـة مت فتح مراكز حملو     : حمو األمية لألقليات    )ح(  
 ؛ يف ذلك طبع املناهج بلغاهتممبا األقليات،السكانية من 

طلقت احلكومة العراقيـة    أ: ١٣٢٥اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار جملس األمن         )ط(  
صبح العراق أ وبذلك ٢٠١٨-٢٠١٤خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ القرار املذكور لألعوام 

لمرأة يف فريقيا تضع هذه اخلطة وتركز على الدور اهلام ل أوسط ومشال   األول دولة يف الشرق     أ
عمار اإلعادة  إمنع الصراعات وحلها ومفاوضات وبناء وحفظ السالم واالستجابة السكانية و         

مهية مشاركتها على قدم املساواة يف مجيع اجلهـود         أيف مرحلة ما بعد الصراع وتشدد على        
 .مناألىل حفظ وتعزيز السالم وإالرامية 

  التحديات  -٦٣
لنتائج سياسـات   التركة الثقيلة   مثلت  : داملباالدكتاتوري  سياسات النظام     )أ(  

النظام الدكتاتوري املباد حتديا كبريا، وأسهمت يف عرقلة الربامج احلكومية يف محاية حقـوق             
  ؛ الصعد كافة علىاإلنسان وتعزيزها

 للقـوات    كامال ا انسحاب ٢٠١١شهد هناية عام    : ميناألالتحدي   اإلرهاب  )ب(  
ا  سياسـي  ا يسجل جناح  وهو ما  ، العراقية األراضين   م أمريكي خبروج آخر جندي     األمريكية

 أعـداد  واخنفاض  ،٢٠٠٨ منذ عام    واإلرهاب العنف   أعمالاخنفاض  من  رغم  على ال ، و امهم
 ، املتمثلة بـالتفجريات   اإلرهابية األعمال استمرار وقوع    أن إال ،٢٠١١ لعام اإلرهابضحايا  

 ممـا يقـوض   ؛ واالسـتقرار منلأل املادية يشكالن هتديدا   واألضرار ،وحجم الضرر البشري  
 شهدت  ؛ إذ  نتيجة لالنتهاكات احلاصلة للمواطنني وممتلكاهتم     اإلنسان؛النهوض بواقع حقوق    

 إرهابيـة، عمليـات   رافقتها عمليات هجرة، ونزوح داخلي، و      ،البالد موجة عنف متواصلة   
 ،جلامعـات  وا، واملـدارس ، العبـادة وأماكن األساسية، والبنية   ،وتدمري املنشآت االقتصادية  

، واستهداف مكونات الشعب العراقي كافة دون متييز       ، واملياه ، والوقود ،وشبكات الكهرباء 
يـبني أعـداد ضـحايا      امللحق  يف   )٣( رقم   واجلدول ،بني شهيد وجريح  ) ٧٤٠٢٠(خملفةً  

 ؛)حسب إحصائيات وزارة الصحة(٢٠١٣-٢٠١٠ لألعوام اإلرهابيةالعمليات 
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 الذي يشكل احد العوامل الـضاغطة علـى         ضعف االستثمار االقتصادي    )ج(  
نسان خصوصا يف جمـاالت     اإلالنشاط االقتصادي وملا له من اثر على تفعيل ممارسة حقوق           

  ؛احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
استمرار عملية تدفق الالجئني والرتوح حيث مثلت اهلجرة اليت حـصلت             )د(  

نسان ملـا هلـذه     اإلوضاع حقوق   أاق حتدياً عانت منه     نتيجة ألعمال العنف اليت مر هبا العر      
 ؛نسانية السريعة للفئات اليت تعاين منهااإلاهلجرة من متطلبات تتعلق باالستجابة 

ولوية ملمارسة هذه احلقوق ونتيجة     أنسان ميثل حاجة و   اإلقلة الوعي حبقوق      )ه(  
قصاء وسـيادة   اإللسيادة ثقافة رسخها النظام الدكتاتوري البائد يف تغييب الوعي باحلقوق و          

 ؛ثقافة التفرد اليت تعيق ممارسة احلقوق

  ؛اجملتمع العراقييف  والتقاليد األعراف  )و(  

  تنفيذ التعهدات الطوعية  -عاشراً  
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         ٩تحفظ على املادة    الرفع    )أ(  

  ؛٢٠١١لسنة  ٣٣املرأة مبوجب القانون رقم 
 :تيةيف االتفاقيات اآلطرفاً لعراق أصبح ا  )ب(  

 .٧/٧/٢٠١١ ريخامناهضة التعذيب بتاتفاقية  •

 ؛٢٣/١١/٢٠١٠ من االختفاء القسري بتاريخ األشخاصاتفاقية محاية  •

 .٢٠/٣/٢٠١٣بتاريخ  عاقةاإل ذوي األشخاصاتفاقية حقوق  •

 والفريـق   ،٢٠١٠ عام  داخلياً بالنازحنياملعين   املقرر اخلاص     العراق استقبل  )ج(  
 يف  األطفـال  إلشراك العام    األمني ممثلة، و ٢٠١١اخلاص العامل املعين باستخدام املرتزقة عام     

 ني،اخلاص ينمت تشكيل جلنة وزارية لتسهيل مهمة املقرر      ، و ٢٠١٣ الرتاعات املسلحة يف عام   
  ؛ العراقإىلاحلضور يف  الذين يرغبون ، املتحدةاألممواخلرباء املستقلني لدى 

 إىل اإلنسانقدم العراق تقاريره الدورية بشان تنفيذ املعاهدات املعنية حبقوق    )د(  
 :آليت وعلى النحو ا،جلان املعاهدات

 ؛ التمييز ضد املرأةأشكالاتفاقية القضاء على مجيع  •

 ؛ والثقافية، واالجتماعية، اخلاص باحلقوق االقتصاديةالعهد الدويل •

 ؛ التمييز العنصريأشكالاتفاقية القضاء على مجيع  •

 ؛)٣٣التوصية (، هباان امللحقنتوكوالووالرباتفاقية حقوق الطفل  •
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 . والسياسية،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية •

 ٥٣لقـانون رقـم      مبوجـب ا   اإلنـسان إنشاء املفوضية العليا حلقوق     مت    )ه(  
 ؛ املعدل٢٠٠٨ لسنة

 تعزيز احترام احلقوق    إىل اليت هتدف    اإلنسان، خطة وطنية حلقوق     مت إطالق   )و(  
 ؛كافةلألنشطة  وسياسات فاعلة ، وتشريعات،كافة من خالل برامج

 مشلت العديد   اإلنسان، خطة عمل للتدريب والتثقيف على حقوق        مت وضع   )ز(  
 ، القـانون يف وزارة الـدفاع والداخليـة        إنفاذ وأجهزة ،ة ومؤسسات الدول  ،من الوزارات 

 للتركيز علـى الطـالب      اإلنسان؛ ووضع برنامج يف جمال حقوق       ،ومنظمات اجملمع املدين  
 .اجلنسنيكال والشباب من 

 تنفيذ التوصيات اليت قبلها العراق  -حادي عشر

 والربوتوكوالت  ،دولية االتفاقيات ال  إىل واالنضمام   ،التصديق) ٤ ،٣ ،٢ ،١(التوصيات    -١  
  امللحقة
 انضم التفاقيـات    إذ اإلنسان؛ الصكوك الدولية حلقوق     إىلواصل العراق انضمامه     •

مناهضة التعذيب  ، و ٢٣/١١/٢٠١٠ من االختفاء القسري بتاريخ      األشخاصمحاية  
يف املهينـة    أو الالإنـسانية،  أو ، العقوبـة القاسـية    أو ،وغريه من ضروب املعاملة   

ويـدرس  ) ٢٠/٣/٢٠١٣ بتاريخ   اإلعاقة ذوي   األشخاصوق  حقو ،٧/٧/٢٠١١
  . اتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرينإىلاالنضمام 

 مـع االتفاقيـات     التشريعات الوطنية مة  ءموا) ٢٨ ،٩،٢٧ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥(التوصيات    -٢  
   وااللتزام مببادئ القانون الدويل،الدولية
 ، املتـضمنة  )املنحـل (ادة الثـورة     العديد من القوانني الصادرة عن جملس قي       إلغاء •

  ؛اإلنسانقوق حلانتهاكات 
 التشريعات الوطنية مع    جمللس الوزراء؛ ملوائمة   العامة   األمانة جلنة عليا برئاسة     شكلت •

  .االتفاقيات الدولية

 املفوضية العليا املستقلة حلقوق إنشاء) ١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠(التوصيات   -٣  
  اإلنسان

، ٢٠٠٨ لسنة   ٥٣ رقم   اإلنساناملستقلة حلقوق   العليا  ل املفوضية   صدر قانون تشكي   •
ومت ، والتحقيق فيها،     والية تلقي الشكاوى   : منها ،منحت مبوجبه والية واسعة   الذي  
مليار دينـار عراقـي     ) ٢٠(وختصيص  ،  ٢٠١١ جملس املفوضني عام      أعضاء اختيار
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لغاية  وظيفة   درجة) ١٦٠( و ،٢٠١٤مليار دينار عراقي عام     ) ٢٩( و ،٢٠١٣ عام
 ومل تقـدم    ،رئيس ونائب رئـيس للمفوضـية     ، والعمل جار الختيار     ٢٠١٣عام  

 ق جلنـة التنـسي    إىل ومل تنضم    اآلن، إىل اجلهات ذات العالقة     إىلاملفوضية تقريرها   
  .)ICC (الدولية

  الفساد مكافحة )١٩ ،١٨ ،١٧(التوصيات   -٤  
لبـات مكاتـب املفتـشني      دعم متط  و ، الوحدات احلكومية  أداء دليل تقومي    إعداد •

 اليت انضم   اإلداري، املتحدة ملكافحة الفساد     األمم باتفاقيةتفعيل العمل    و ،العموميني
 مبـدأ الـشفافية يف       وإشـاعة  ،تبين احلملة الوطنية ملكافحة الرشوة     و ، العراق إليها

، مه علـيهم  يعمتالوزارات واجلهات املعنية من خالل اعتماد دليل الشفافية الذي مت           
 مما يقلل مـن فـرص       ؛ املعامالت اخلاصة باملواطنني   إجراءاتمي دليل لتبسيط    تقدو

 وإطـالق   ،التنسيق مع املنظمات الدولية التدريبية املعنية مبكافحة الفساد        و ،الفساد
مراجعة (الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم     ا الوطنية ملكافحة الفساد، و    ةاالستراتيجي

 ،تطوير املناهج الدراسية يف املراحل الدراسية كافـة       و من التقرير، ) ١٧ و ١٣الفقرة  
، وإطـالق    واحلفاظ على املال العام    ،وتضمني فقرات تتناول ثقافة الرتاهة والشفافية     

 ، املتحـدة ملكافحـة الفـساد      األمـم باتفاقيـة    تثقيفالتوعية و لل وطنيةمحالت  
  ؛ الوطنية ملكافحة الفسادةوباالستراتيجي

 يكون كل شخص يشغل أحـد       ٢٠١١ لسنة   ٣٠اهة رقم   مبوجب قانون هيئة الرت    •
رئـيس  :(الوظائف، أو املناصب اآلتية مكلفا بتقدمي تقرير الكشف عن الذمة املالية          

اجلمهورية ونوابه، وأعضاء السلطة التشريعية، ورئيس الوزراء ونوابه، والـوزراء،          
ء ومن هم بدرجتهم، ووكالؤهم، واملوظفون بدرجة خاصة، ورئيس جملس القـضا          

األعلى والقضاة، ورؤساء األقاليم، والوزراء، ووكالؤهم، واحملـافظون، وأعـضاء          
جمالس احملافظات، ورؤساء اهليئات املستقلة، ووكالئهم، أو نـواهبم، والـسفراء،           
والقناصل، واملالحق، وقادة الفيالق والفرق، ورؤساء الفـرق األمنيـة، واملـدراء            

ئة، والضباط يف القوات املسلحة، وقـوى       العامون، ومن هم بدرجتهم، وحمققو اهلي     
  ؛)األمن الداخلي، واألجهزة األمنية من رتبة مقدم فما فوق

كافـة   وجمالس احملافظـات  ،   واجلهات غري املرتبطة بوزارة    ،تكليف الوزارات كافة   •
 خاصة  ةاستراتيجي الجناز   ؛بضرورة اختاذ ما يقضي بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة        

كافحة الفساد، كما حصلت تطورات تشريعية يف جمال مكافحة         منها، تعىن مب  كل  ب
  ؛من التقرير) ١٠مراجعة الفقرة (الفساد 
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 ودعـم  ، ثقافة الرتاهة والـشفافية   إلرساء ؛ العراقية ملكافحة الفساد   األكادميية إنشاء •
 والعمل على تقويـضها يف      واإلداري،اجلهود الوطنية حنو مكافحة آفة الفساد املايل        

  . التعليم والتدريب لكل املوظفنيعلى توفري األكادميية وتعمل ،ولةمؤسسات الد

  الدميقراطية واحلكم الرشيد) ٢٣(التوصية   -٥  
 دولـة   وإرسـاء  ، يف احلكم  أولوياتهعلى رأس   " احلكم الرشيد   " يضع العراق حتقيق     •

 ، وتكـافؤ الفـرص   ، عناصره املتعلقة باملساءلة والشفافية    إعمالاملؤسسات من خالل    
 املعنيـة بالعمليـة     واألجهـزة  ، وتعزيز دور املؤسسات الرقابية والقضائية     ،شاركةوامل

 الدولـة دومنـا متيـز يف        إدارة اجملتمع يف    أفراد مبا يضمن مشاركة مجيع      ،الدميقراطية
 واإلحصاءات ، وتوفري مجيع املعلومات   ، ومساءلة كل من خيرق تلك القواعد      ،الفرص

 ، العامـة  اإلدارة أداء وحتسني   ، االقتصاد إدارةويف  ،   الدولة كافة  أجهزةاملتعلقة بعمل   
 ، واالقتصادية ، الكفيلة بتحسني البنية السياسية    اإلجراءاتوحماربة الفساد، وغريها من     

 ووضـع   ، صنع القـرار   آليات وحتسني   ، احلكومي األداء وزيادة كفاءة    ،واالجتماعية
  ؛ادي وتطوير املؤسسات الداعمة للنمو االقتصوإرساء ،السياسات

 والتداول السلمي   ، العراق مبادئ الدميقراطية من خالل انتخابات حرة نزيهة        أرسى •
 ، وحرية استخدام شبكة االنترنـت     ، وتشكيل العديد من اهليئات املستقلة     ،للسلطة
 األرضـية،  : وزيادة حمطات البـث التلفزيـوين      ، املعلومة إىل حق الوصول    وإقرار

جنـاز  إالذي سيتم تطبيقه يف حال      ،  كترونية وهناك مشروع احلكومة االل    ،والفضائية
  . وهذا املشروع سوف يعزز الدميقراطية واحلكم الرشيد،العمل

   واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةمواصلة تنفيذ اخلطة األمنية) ٢٤(التوصية   -٦  
 ورفع قدراهتم يف جمال حقوق      ،يعمل العراق على تدريب العاملني على إنفاذ القانون        •

أثناء تنفيذ  يف   للتعامل مع األشخاص     ، والقواعد الدولية املعتمدة   ، بشكل عام  اإلنسان
 ،تثقيف بشأن املوضوع  زارة حقوق اإلنسان بتنفيذ برامج       وتقوم و  ،العمليات األمنية 

 ١٦و ١٥( مراجعة الفقـرات  . والعدل ، والدفاع ، الداخلية :وبالتعاون مع الوزارات  
  .من التقرير) ١٨و

  املصاحلة الوطنية) ٢٦، ٢٥(التوصيات   -٧  
مكتـب جمـالس    (حلة الوطنية ومكاتبها التخصصية     تتوىل جلنة متابعة وتنفيذ املصا     •

 ، مكتب عودة العوائـل املهجـرة      ، مكتب متابعة شؤون املرأة    ،اإلسناد العشائري 
 مكتب متابعة شؤون الـصحوات      ، مكتب توفري اخلدمات   ،مكتب الكيانات املنحلة  

 بتنفيـذ   ،) مكتب املتابعـة واإلعـالم     ،صائل املسلحة  مكتب ممثليات الف   ،والتطوع
ـ األسس الوحدة الوطنية واستقرار     أ بإرساءعمال املتعلقة   األ ن الـداخلي ودعـم     م
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إقامة املؤمترات والندوات والورش إلشـاعة ثقافـة التـسامح          التضامن من خالل    
  وإصدار قرارات بإعادة ضباط ومنتـسيب      ،والتعايش السلمي وترسيخ قيم املصاحلة    

الكيانات املنحلة حسب احلاجة الفعليـة للـوزارات األمنيـة واخلدميـة ووفـق              
والتنسيق مع منظمات اجملتمع املدين لتحقيق األهداف املشتركة يف التالحم          ،ضوابطها

 ومت مشول أبناء العراق الصحوات مـن الـشهداء          ،بني أبناء الشعب العراقي الواحد    
 مـا   أكثـر ءات العوائل املهجرة وتوفري      وتسهيل إجرا  ،واجلرحى باحلقوق التقاعدية  

  . والوزارات والدوائر اخلدميةاألمنيةميكن من خدمات بالتنسيق مع الوزارات 

 ،٦٦ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٦٠ ،٥٩ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٢٩ ،٢١( التوصيات  -٨  
 ومكافحة  ،الطفلواملرأة   حقوق) ١٢٧ ،١٠٧ ،٧٩ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧

  كافة  العنفأشكال
قانون دعـم    وصدور   ، بني اجلنسني  كفل الدستور العراقي املساواة، وعدم التمييز     ي •

قانون مكافحـة االجتـار بالبـشر       و،  ٢٠١٢املشاريع الصغرية املدرة للدخل لسنة      
 املتحـدة   األمـم الربتوكول امللحق باتفاقية    ب تنفيذا اللتزامات العراق     ؛٢٠١٢ لسنة

 وبشكل خاص   ،اص مبكافحة االجتار بالبشر   ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اخل     
ـ مـع    ،عقوبات مشددة على مرتكيب هذه اجلرمية     وفرض   واألطفال،النساء   د ااعتم
 وجلـان   ، ونص على تشكيل جلنة مركزيـة      ، خاصة بالتعاون مع الضحايا    إجراءات

  ؛فرعية لتنفيذ هذا القانون
متـنح امتيـازات    ور، و  يف إشغال املناصب العامة، واألج      معاملة الرجل  املرأةمل  اتع •

 يف   ووفاة الزوج  واإلجناب، ، احلمل حالةيف  ؛ إذ متنح الرواتب، واملخصصات      إضافية
  ؛ثناء متتعها باإلجازةأ

مراجعـة   (٢٠١٣يف آذار   املـرأة   ملناهضة العنف ضـد      الوطنية   ةاالستراتيجيإقرار   •
  ؛من التقرير) ١٢ الفقرة

ة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية،     التابعتأسيس دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة       •
من ) ٤٧ ،٤٦مراجعة الفقرة   (لتمكني املرأة   اليت تعمل على تنفيذ سياسات وبرامج       

 بالتعاون مع وزارة الدولة     ، يف وزارة الداخلية   األسرةتأسيس مديرية محاية    و التقرير،
ض بواقـع   تشكيل جلنة عليا للنهو   و من التقرير، ) ٢١مراجعة الفقرة    (.لشؤون املرأة 

 ، قروض للمشاريع الزراعية   ميتقدو ،املرأة الريفية برئاسة وزارة الدولة لشؤون املرأة      
 أولافتتاح  و ،٢٠١٣ العمل بترويج معامالت احلصول على القروض يف متوز          ءوبد

 والعمل على افتتاح مراكـز  ، يف بغداد  ٢٠١٣مركز لتأهيل املرأة يف العراق يف آذار        
 ، وحدة للنوع االجتماعي يف مؤسسات الدولة    ٢٨ وإنشاء ،اتمماثلة يف مجيع احملافظ   

على  وتنظيم براجمها     بنفسها،  سياساهتا قادرة على إعداد  من شأهنا جعل كل مؤسسة      
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 ؛ وتقـدمي اخلـدمات    ، وتقليص الفجوة بينهما يف الفرص     ،وفق متطلبات اجلنسني  
ؤسسات الرمسية   واحتياجاهتا مدجمة يف مجيع سياسات امل      املرأة،وبذلك تصبح قضايا    

  ؛يف العراق
 لتعزيز  ؛ جتارة العراق  غرفةبالتعاون مع    ٢٠١٢ األعمال عام تأسيس مركز سيدات     •

 ومقـاوالت تـسهم يف      أعمال، وزيادة حصوهلن على     ،حضورهن يف جمال العمل   
  ؛ وتغيري صورهتن النمطية،تشغيل النساء

عاقني، وتوزيع قطع    ومثلها للم  لألرامل، من اجملمعات السكنية      يف املائة  ١٠ ختصيص •
  ؛اإلرهاب وضحايا ، وعوائل الشهداء، على الفقراءأراض

 وعـضوية عـدد مـن       املرأة، اللجنة العليا للنهوض باملرأة برئاسة وزارة        استمرار •
 ومتابعة كـل    ،عقد اجتماعات دورية شهرية ملتابعة واقع املرأة العراقية       يف  الوزارات  

 وكـل   ،فع توصيات بشأن تنفيذها وتفعيلها     ور ،التشريعات والقوانني اخلاصة باملرأة   
  ؛ ومحايتها،ما يتطلبه ملف متكني املرأة

سيما يف محلة    الو املرأة، سنوية من قبل وزارة الدولة لشؤون        إعالميةتنظيم محالت    •
 ، ومنـشورات ، اليت تشمل ملـصقات  ،العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة    يوم   ١٦ لا

  ؛ وتثقيفية،ية وندوات تعريف، تلفزيونيةوإعالنات
مت تـشكيل سـكرتارية   :)رسم السياسة الوطنية حلماية الطفولة يف العراق   (مشروع   •

جل تطوير سياسـة وطنيـة      أ من   ٢٠٠٩خاصة منبثقة عن هيئة رعاية الطفولة عام        
 ومت بالتعاون مـع الـسفارة       ، من نوعها  األوىل هي   ،حلماية الطفولة خلمس سنوات   

  ؛)فاليونيسي(حلقوق الطفل املتحدة األممهيئة و ،الدامنركية
مشروع قانون احلماية من    (وهناك  ،  استحداث مديرية شرطة محاية األسرة والطفل      •

  ؛األوىل التدقيقية إجراءاتهمازال يف ) األسريالعنف 
  ؛زيادة مشاركة النساء يف اجليش والشرطة •
 ةأكادمييمناهج  و املناهج التربوية،  يف   األسري والعنف   اإلنسان، مناهج حقوق    دمج •

  ؛الشرطة
  ؛٢٠١٢ عام كردستان إقليم مناهضة العنف ضد املرأة يف ةاستراتيجي إقرار •
الذي جيرم   ،٢٠١٢ كردستان علم    إقليم قانون احلماية من العنف ضد املرأة يف         إقرار •

  ؛اإلناثختان 
 مـن   ١٨املادة  ( زوجها   عن جنسية  بصرف النظر  اجلنسية العراقية    أبنائهامنح املرأة    •

  ؛)٢٠٠٦ لسنة ٢٦ي وقانون الدستور العراق
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 الوطنية للتربيـة والتعلـيم أن يكـون         ةاالستراتيجيضمن  يف  وضعت وزارة التربية     •
؛  يف املائـة   ٥٠ اجملموع يف خمتلف مراحل التعليم نسبة        إىل اإلناثمستوى التحاق   

 يف مراحل التعليم    اإلناثوهناك تطور يف جمال التحاق      ،  ليتوافق مع التعداد السكاين   
 يف، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف عام  يف املائة ٤٤ كانت النسبة    ؛ إذ  املرحلة االبتدائية  العام يف 
  ؛٢٠١٢-٢٠١١ عام  يف املائة٤٦ بلغت حني

 قـانون   : ومنـها  املـرأة،  تتضمن تعزيز حقوق     ، اليت صدرت العديد من التشريعات    •
 مبا يضمن للمرأة    ، وتعديل قانون انتخابات جمالس احملافظات     ،نتخابات جملس النواب  ا
 بلغت نسبة النساء اللـوايت      إذ ؛شاركة يف العملية السياسية من خالل كوتا معينة هلا        امل

مـن جممـوع    )  يف املائة  ٢٧,٢٣( ٢٠١٣ترشحن النتخابات جمالس احملافظات لعام      
 املالية اخلاصة باملصادقة على الكيانات السياسية       التأميناتخفض مبلغ   مت   و ،املرشحني

وبلغ عـدد النـساء     ،  ٢٠١٣تخاب جمالس احملافظات     وترشيحا يف ان   ،للنساء تأسيساً 
نتخابـات الربملانيـة    لال و ،٢٠٠٩ لعام   امرأة) ١١٠(الفائزات يف جمالس احملافظات     

  .امرأة) ١١٧ (٢٠١٣وجمالس احملافظات ، امرأة) ٨٢ (٢٠١٠السابقة لعام 

 ٥٧(فقـرات   مراجعة ال . بسبب الدين أو املعتقد    التمييز   وإلغاء ،املساواة) ٩٠( التوصية  -٩  
  من التقرير) ٥٩ و٥٨و

 واحترام املعايري الدولية اليت تقيد نطـاق        احلياة حقاحترام  ) ٤٨،  ٤٧ ،٤٦(التوصيات    -١٠ 
 عقوبة اإلعدام

جيوز   وال،لكل فرد احلق يف احلياة واألمن واحلرية(: من الدستور على١٥تنص املادة  •
 وبناءا على قرار صادر مـن       ، وفقا للقانون  إال تقيدها   أو ،احلرمان من هذه احلقوق   

على  ؛ىل قاعدة افتراض الرباءة   إ املبدأ القضائي يستند     أن، كما   )جهة قضائية خمتصة  
لـرئيس   كما هناك حق منحـه الدسـتور       . من الدستور  خامساً/١٩وفق للمادة   

إصدار العفو اخلاص بتوصية مـن رئـيس جملـس    () أوالً/٧٣(اجلمهورية يف املادة  
واحملكومني بارتكاب اجلـرائم الدوليـة      ،   يتعلق باحلق اخلاص    باستثناء ما  ،الوزراء

  ؛)واإلرهاب والفساد املايل واإلداري
 والعهـد اخلـاص   اإلنـسان  العاملي حلقوق   اإلعالنطبق العراق املعايري الواردة يف      ي •

 ومن حق املتهم توكيل حمـام وال      .باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل     
 حماكم  أمام حماكم خاصة وان مجيع قرارات احملاكم قابلة للطعن          أيتوجد يف العراق    
  ؛االستئناف والتمييز

 ١٩٨٣ لعـام    ٧٦ رقـم    األحداثقانون رعاية   (باألحداثال جتيز القوانني اخلاصة      •
 باحلدث مهما كان نوع اجلرم الذي ارتكبه حيث         اإلعداميقاع عقوبة   إ) وتعديالته

 ارتكب الفىت جناية معاقب     إذا(: انون املذكور  من الق  ٧٧ من املادة    ٢نصت الفقرة   
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 حتكم عليه بدال من العقوبة املقـررة هلـا          أن األحداث فعلى حمكمة    باإلعدامعليها  
 مدرسة تأهيل الفتيان مدة ال تقل عن مخس سنوات وال تزيد علـى              بإيداعهقانونا  

  ؛)مخسة عشر سنة
 كاالعتداء اخلطري على حياة شد خطورةاأل يف اجلرائم إال اإلعدامال يتم فرض عقوبة  •

 اخلطري وهي عقوبة تفرضها القوانني      اإلرهايب وبعض اجلرائم ذات الطابع      األشخاص
 التمييـز الوجـويب     إىلشارة  اإل مع   املختصةبعد صدور قرارات قضائية من احملاكم       

اإلدانـة   واليت تقوم بعد صدور قـرار       االحتاديةمام حمكمة التمييز    أعدام  اإللقرارات  
 العراقية  اإلصالح رئاسة اجلمهورية للمصادقة عليها مث تنفذ من قبل دائرة           إىلها  برفع

  ؛التابعة لوزارة العدل
جرائية اإلصول احملاكمات اجلزائية و قانون االدعاء العام على الضمانات    أنص قانون    •

 وجـوب   : مبا يلـي   اإلجراءاتعدام حيث ميكن تلخيص بعض من هذه        اإللعقوبة  
 قاضي التحقيق إىل قرارات تتعلق بالقبض على املتهم وأحالته  أوية  صدور أوامر قضائ  

 قضاة  ة من ثالث  تتألف حماكم املوضوع املكونة من هيئة قضائية        إىلحالته  إاملختص مث   
جزاء ومدعي عام وحمامي الدفاع مع منح املتهم احلق يف الدفاع عن النفس، وبعـد               

ـ  باإلعدام القرارات الصادرة     يتم متييز  باإلعدامصدور قرار احملكمة القاضي       اً وجوب
 ٣٠ إىل اهليئة العامة يف حمكمة التمييز اليت تتكون من عدد من القـضاة يـصل         مامأ

إصـدار القـرار    يـتم   مث   حيث تنظر الدعوى من قبلهم       األول الصنف ومن   اقاضي
 املختـصة   وراق الدعوى إىل احملكمـة    أتعاد   ة النقض حالأو التصديق، ويف    نقض  بال

للمصادقة على احلكم  اجلمهورية رئاسة ترفع إىل  ويف حالة التصديق،ه جمدداً للنظر في 
 ورسم القانون طرق طعـن اسـتثنائية حيـق          .باإلعدام صدار مرسوم مجهوري  إو

للمحكوم باإلعدام اللجوء إليها مثل احلق بطلب إعادة احملاكمة جمـدداً وألسـباب           
زوير وثائق صدر مبوجبها احلكم     دلة جديدة أو ثبوت ت    أظهور  (حمددة بالقانون ومنها  

  ؛وغريها) باإلعدام
 اجلنائية حيث يواجه العـراق      العدالة يشكل خلال يف     حالياعدام  اإللغاء عقوبة   إ نإ •

عمال العنف اليت   أاملنظم واجلرمية املنظمة و     املنظم وغري  اإلرهاببشع جرائم   أقسى و أ
 غري املستقرة   األمنية وضاعاأل الديين يف ظل     أو االثين   أوتقع بسبب االنتماء العرقي     

بقاء على هـذه    اإل مما يقتضي    ، زعزعة استقرار املؤسسات الدميقراطية    االغرض منه 
  ؛األوضاع الراهنةالعقوبة وفق 

دائـرة  عدام داخـل    اإل الضمانات اخلاصة بالتنفيذ فتتمثل بان تتم عملية تنفيذ          أما •
كونة من قاضـي جـزاء      هيئة التنفيذ امل    وحبضور )وزارة العدل (اإلصالح العراقية   

 وطبيب من وزارة الصحة وحمـامي       اإلصالحومندوب وزارة الداخلية ومدير دائرة      
 ١٥٩رقم   من قانون االدعاء العام      ٢٤ادة  الدفاع عند طلبه احلضور وحسب نص امل      
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 احملكوم زيارته قبـل يـوم   ألقارب حيضر نائب املدعي العام كما حيق      ١٩٧٩لسنة  
  ؛قارب وبعكسه تقوم الدولة بالدفناأل إىلالتنفيذ وتسلم اجلثة 

 بعـد وضـعها     إال عدم جواز تنفيذ العقوبة باملرأة احلامل        يشري القانون العراقي إىل    •
  .شهرأربعة أالطفل بفترة 

ــيات  -١١    ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤ ،٩٢، ٩١( التوص
 ٥٠و ٤٩و ٢١ ( مراجعة الفقـرات   .نيصلياأل والسكان   األقلياتمحاية حقوق   ) ١٢٢

 من التقرير) ٥٩و ٥٨و ٥٧و

مام القانون دون متييز بسبب أالعراقيون متساوون (١٤العراقي يف املادة     الدستورنص   •
صل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقـد أو           األاجلنس أو العرق أو القومية أو       

ديـن أو   اتباع كـل    ( منه ٤٣املادة  و)  الوضع االقتصادي أو االجتماعي    الرأي أو 
إدارة /ب،  مبا فيها الـشعائر احلـسينية     ،  ممارسة الشعائر الدينية  /أ:حرار يف   أمذهب  

  ؛)وينظم ذلك بقانون، وقاف وشؤوهنا ومؤسساهتا الدينيةاأل
مني أ ودور العبادة اخلاصة هبم لت     األقليات أبناء حلماية   إجراءاتاختذت احلكومة عدة     •

  :يتاآلمحايتهم وعلى النحو 
 املكونات العرقية يف حمالت سكناهم من خالل تكثيف         ألبناءية  مت تشديد احلما   •

التركيز على تعزيـز احلمايـة      و ،لية والراجلة وتواجد القطعات   اآلالدوريات  
 املـسؤولة يف قواطـع   األمنيـة ضافية من القوات    إ السكنية بقطاعات    لألحياء
حلماية مني ا أ من مناطق سكناهم وت    األقليات أبناءمن  نقل الطالب   ، و العمليات
 املتواجـدة يف    األمنيةمني احلماية لدور العبادة من قبل القوات        أوت،  للعجالت

تنظيم الندوات واملؤمترات اليت ترعاها احلكومة اليت تشجع        ، و قواطع العمليات 
 ؛احلوار بني الطوائف والتعايش السلمي واملصاحلة الوطنية

محايـة حقـوق     بضمان   اإلنسانتقوم وزارة التربية وعن طريق قسم حقوق         •
خر وتضمني ذلك يف الكتب واملنـاهج       اآل ببث روح التسامح وقبول      األقليات

 اإلعـالم عالمية عرب فضائية العراق التربوية ووسـائل        اإلالدراسية، والتوعية   
وامللصقات اجلدارية وبالتنسيق مع منظمات اجملتمـع املـدين، وعقـد ورش            

دخال إ و األقلياتملعنية حبقوق   ولقاءات مع منظمات اجملتمع املدين واجلمعيات ا      
املفاهيم اليت ختص هذا النسيج يف الكتب املنهجية والعمل متواصل معهم ملتابعة            

 .هذا اجلانب
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التعاون ) ٨٣ ،٥٨ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠( التوصيات  -١٢  
 دعوة املقررين اخلاصنيليات الدولية واإلقليمية واآلمع 

 ٢٠١٠عـام   اإلنـسان جملس حقوق مام أ ه األولمناقشة تقريروجه العراق خالل    •
 وزارية برئاسة وزارة حقـوق      ةومت تشكيل جلن  ليات غري التعاقدية    لآلدعوة مفتوحة   

  .من التقرير) ت/راجع تاسعاً( ني الستقبال املقررين اخلاصاإلنسان

 منع التعذيب وحتـسني   ) ٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢،٥١ ،٥٠ ،٤٩(يات  التوص  -١٣ 
 ظروف االعتقال

) أوالً/ج(بنص الفقرة  التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية  الدستور العراقيحظر •
حيرم مجيع أنواع التعذيب النفسي واجلسدي واملعاملة غري اإلنسانية         ) (٣٧( املادة   من

وال عربة بأي اعتراف انتزع باإلكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتـضرر املطالبـة              
 العـراق  أنكمـا  ) ويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي أصابه وفقا للقانون  بالتع

 لـسنة   ١١١ العقوبات العراقي رقم     طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وان قانون      
نفاذ القوانني  إنواعه من القائمني على     أ قد حظر ممارسة التعذيب بكل       ١٩٦٩ املعدل

 ٣لسجون ومراكز االحتجـاز رقـم       ا إدارةوالقائمني على التحقيق ويضمن قانون      
اء واحملتجزين باملعايري متتع مجيع السجن) مذكرة سلطة االئتالف املنحلة (٢٠٠٣ لسنة

) ١٤(، كما نص قانون انضباط موظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم               الدولية
 إذا مكلف خبدمة عامـة      أو موظف   أي على تشكيل جلنة حتقيقية حبق       ١٩٩١ لسنة

 أو خمالفه لواجبات الوظيفة العامـة       بأفعال أو قام بالتعذيب    أواء  ارتكب جرمية اعتد  
فعال التعـذيب فيـتم حماسـبة املوظـف     أجتاوز حدود وظيفته بارتكاب فعل من     

 العزل مـن الوظيفـة العامـة        إىل العقوبات االنضباطية اليت تصل      بإحدى ومعاقبته
  ؛ القضاءإىلحالته إو

 الرصـد املباشـر     بأعمال اإلنسان حقوق    املتخذة من قبل وزارة    اإلجراءاتتتمثل   •
 األشخاصوامليداين واملتابعة اجلادة مللف التعذيب وكذلك تلقي الشكاوى من قبل           

 رئاسـة   - من قبل ذويهم وكذلك خماطبة جملس القضاء         أومدعي التعذيب مباشرة    
 وخماطبـة   ، التحقيق القضائي وحسم القضايا وحماسبة املقصرين      إلجراءاالدعاء العام   

اريت الداخلية والدفاع لغرض تشكيل جمالس حتقيقية للبت يف قـضايا ادعـاءات           وز
  ؛التعذيب

نفاذ القانون  إ ورجال   األعلىتنظيم عدد من الدورات التدريبية ملنتسيب جملس القضاء          •
  ؛حول مناهضة التعذيب

 وسـيادة حكـم     اإلنسان حلماية حقوق    األساسيةوتبنت القوانني املبادئ واحلقوق      •
 مبدأ قانونية اجلرمية    ، استقاللية القضاء  أمبد(:من الدستور  )١٩(نص املادة    ب القانون
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احلق يف الدفاع مقدس ومكفـول يف       ،  احلق يف التقاضي وكفالته للجميع    ،  والعقاب
احلق يف املعاملـة العادلـة يف       ،  مبدأ افتراض الرباءة  ،  مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة   

سريان القوانني بأثر رجعي إال إذا كـان        عدم  مبدأ  ،  داريةاإل القضائية و  اإلجراءات
احلـق يف   ،  دارياإلمبدأ حظـر احلجـز      ،  مبدأ العلنية يف احملاكمة   صلح للمتهم،   أ

  ؛)ماكن املخصصة لالحتجازاألاالحتجاز يف 
سـواء مـن    ،   اجلاحنني األحداثتوفر املنظومة التشريعية العراقية معاملة خاصة لفئة         •

يداع وتنفيذ العقوبات املقضي هبا مـن       اإلاالحتجاز و  أو القانونية   اإلجراءاتناحية  
 إصـالح  ودائـرة    باألحداث وقضاء خمتص    باألحداثخالل مديرية شرطة خمتصة     

 ،باإلعـدام  املـدانني    األحداث بوزارة العمل وحيول القانون دون معاقبة        األحداث
  ؛يداعهم يف غري الدور املخصصة هلمإ أووحيظر احتجازهم 

 خبـصوص   ياألجهزة الرقابية املسؤولة على تلقـي شـكاو       توجد عدة قنوات من      •
الدعاء العام من خالل مكاتب االدعاء العـام املتواجـدة          : حاالت التعذيب وهي  

 حقـوق  وأقسام، مديريات اإلنسانبشكل دائم يف مراكز االحتجاز، وزارة حقوق        
ـ إ يف وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون االجتماعية          اإلنسان افة ض

، واهليئـة   اإلنسان اللجان الربملانية املختصة وهيئة الرتاهة واملفوضية العليا حلقوق          إىل
تـشكيل  ، ويتم    ومنظمات اجملتمع املدين   كردستان إقليم يف   اإلنساناملستقلة حلقوق   

لتقصي احلقائق حول ادعاءات التعذيب يف مراكـز        من األجهزة الرقابية    جلان فورية   
ساءة املعاملـة وجيـري     إ أو ادعاءات االحتجاز غري القانوين      وأالتوقيف االحتياطي   

 املراجع لغرض التوسع    إىل االدعاءات ورفع التوصيات     أوالتحقق فورا من املعلومات     
  ؛ الضرورية يف حالة وجود خروقات قانونيةاإلجراءاتيف التحقيقات واختاذ 

راقي وبصفتها جهة   دارات مراكز التوقيف االحتياطي يف تشكيالت اجليش الع       إتقوم   •
 مراكز الشرطة ومـديريات     إىلتنفيذية فقط بالترحيل الفوري امللقى القبض عليهم        

  ة؛ودائميلية وبصورة مستمرة و واجلرمية املنظمة ضمن قواطع املسؤاإلرهابمكافحة 
 مراكز  وإنشاءاعتماد خطة متكاملة من قبل وزارة العدل لتحسني واقع البىن التحتية             •

 األوضـاع موزعة جغرافيا كان له اثر واضح وملموس يف حتسني          احتجاز جديدة و  
  ؛اخلاصة بالرتالء

 الزيارات امليدانية وتنظيم الدورات التثقيفيـة       بإجراء اإلنساناستمرار وزارة حقوق     •
  ؛ناآل وحلد ٢٠١٠منذ 

شكال األأن إحكام القانون العراقي العامة تسمح ملن يقع عليه الضرر بأي شكل من         •
لقضاء للمطالبة بالتعويض عما حلقه من ضرر مادي أو معنوي مبوجب           اللجوء إىل ا  

  ؛القانون



A/HRC/WG.6/20/IRQ/1 

31 GE.14-14352 

 السجون التابعة لدائرة    إىل اكتسبت قراراهتم الدرجة القطعية      الذين نقل احملكومني    مت •
  ؛ العراقية يف وزارة العدلاإلصالح

  .بإدارة دور رعاية األحداثوزارة العمل والشؤون االجتماعية تقوم  •

ضمانات احملاكمـة    ) ٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٧ ،٧،  ٧٦ (لتوصيات  -١٤  
 العادلة واستقالل القضاء

صول احملاكمات اجلزائيـة وفقـاً      أتطبق احملاكم يف العراق قانون العقوبات وقانون         •
 اإلنـصاف للمبادئ الدستورية العامة اليت جاءت منسجمة يف مضامينها مع سـبل            

سيادة القانون واهم تلـك     اية حقوق اإلنسان و   ويكون تطبيقها ضمانة حقيقية حلم    
  ؛من الدستور) ١٩(ما ورد يف املادة املبادئ 

كما كانت لفئة األحداث خصوصية يف القوانني الوطنية العراقيـة حيـث خيـضع             •
 مبرحلـة   وانتهاًءاحلدث اجلانح إلجراءات قانونية خاصة بدءا من مرحلة االحتجاز          

تنفيذ تلك اإلجراءات مديرية شرطة األحـداث       اإليداع وتنفيذ احملكومية وختتص ب    
وحمكمة األحداث ودائرة أصالح األحداث التابعة إىل وزارة العمل العراقيـة وممـا             
جيدر اإلشارة أليه فان القانون الوطين العراقي ال جييز احلكم باإلعدام على األحداث             

  ؛املدانني كما ال جييز إيداعهم أال يف دور مالحظيه األحداث
 إىل ملبادئ الدستور فأن السلطة القضائية يف العراق متثل سلطة مستقلة استناداً             وفقاً •

) ٨٨ ، ٨٧( املواد   إحكاممن الدستور وتشري    ) ٤٧(مبدأ الفصل بني السلطات املادة      
 السلطة القضائية مستقلة وان القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم            أن إىل

  . يف شؤون العادلةأوالتدخل يف القضاء  سلطة ةيأللغري القانون وال جيوز 

 عدام خارج القضاء بسبب امليول اجلنسياإلالتصدي ملسألة ) ٧٤ ،٧٣(التوصيات   -١٥  

 لـسنة  ١١١ قانون العقوبات العراقي رقـم  أن كافة القوانني العقابية يف العراق من     •
م عدام خارج احملـاك   اإلنواع العقوبات ملوضوع    أتعاقب بأقسى    وتعديالته   ١٩٦٩

فهي عمليات فردية وغـري       هتديد لبعض املثليني   أوما حصل من عمليات قتل      وان  
 عائلية بسبب الثقافة الـسائدة يف       أومنظمة وغالباً ما تكون بدوافع دينية وعشائرية        

 فعل خارج نطاق القانون سـيعرض صـاحبه         أو هتديد   أوقتل   اجملتمع العراقي وأي  
، ومت تشكيل جلنة من قبل األمانـة العامـة          دةللمساءلة القضائية وفق القوانني السائ    

  .جمللس الوزراء لتقدمي دراسة عن أوضاع املثليني يف العراق

 مكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب ) ٨٩ ،٨٨ ،٨٧(التوصيات   -١٦  

لغرض مكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب وتعزيز دور القـضاء وأمهيـة حماسـبة               •
 تعزيز منظومته القـضائية وتـوفري احلمايـة    إىلاملسؤولني عن اجلرائم سعى العراق      
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 التوعيـة الالزمة للعاملني فيها كما نفذت املؤسسات العراقية العديد من النشاطات           
اخلاصة بتطوير املالكات املسؤولة عن مكافحة الفساد من قبل هيئة الرتاهة لتفعيـل             

لفساد، وإقامـة   وتطوير آليات الشفافية واحملاسبة واملساءلة وتفعيل جهود مكافحة ا        
الندوات والدورات التثقيفية لكافة املسؤولني عن إدارة مراكز التوقيـف يف بغـداد             

نفاذ القانون من خالل املركز الوطين حلقوق اإلنسان التـابع          إجهزة  أواحملافظات و 
  .كردستان إقليميف التوعية لوزارة حقوق اإلنسان فضالً عن تنفيذ برامج 

محاية حرية التعبري وحريـة     ) ١٠٠ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣(التوصيات    -١٧  
  واملدافعني عن حقوق اإلنسانالصحفيني

 حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل وحريـة         ٣٨يف املادة    يكفل الدستور العراقي   •
الصحفيني عام   الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر، وصدر قانون حقوق       

 احترام حرية الصحافة والتعبري وضـمانا حلقـوق         إىل ويهدف هذا القانون     ٢٠١١
الصحفيني العراقيني وورثتهم وتوكيداً لدورهم اهلام يف ترسيخ الدميقراطية يف العراق           

تعزيز حقوق الصحفيني وتوفري احلماية هلم وقد تناول هذا القانون يف عدة            واجلديد  
 أشارت  إذية ويسر   مواد منه الضمانات القانونية للصحفي ألداء مهام عمله بكل حر         

 بـسبب   أو ،معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه          إىل منه   ٩املادة  
 بسببها، كمـا    أوتأديتها بالعقوبة املقررة ملن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته           

 التحقيق معه عن جرمية     أو عدم جواز استجواب الصحفي      إىل منه   ١٠املادة  أشارت  
وهناك مشروع قانون   ،  ة مبمارسة عمل الصحفي إال بقرار قضائي      منسوبة إليه مرتبط  

مام جملس  أحول حرية التعبري عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي معروض حالياً           
  ؛واإلعالمالنشر قضاء األعلى حمكمة معنية بقضايا النواب وشكل جملس ال

 االعتـداء   أوحافة   حرية الص  إىل اإلساءة   املتضمنةتستقبل وزارة الداخلية الشكاوى      •
 ودربت منتسبيها لبناء قدراهتم على التعامل مـع         ،على الصحفيني من قبل منتسبيها    

املتظاهرين واإلعالم وتوفري املستلزمات واحلماية الالزمة ملمارسة احلـق الـسلمي،           
رسلت فرق ميدانيـة    أ غرفة عمليات استثنائية اليت      اإلنسانوشكلت وزارة حقوق    

نفـاذ  إ التظاهر السلمي لضمان توافق سلوك العاملني علـى          لرصد ممارسة احلق يف   
 برامج تـدريب    اتبعهاالقانون مع املعايري الدولية وقدمت تقاريرها ومالحظاهتا اليت         

وتأهيل هلذه الفئات للتعامل مع املتظاهرين كما تولت املفوضـية العليـا حلقـوق              
  ؛أخرى واجملتمع املدين هذا الدور يف حاالت اإلنسان

بدعم مـن اليونـسكو     ) جمتمع مدين (سيس احتاد املدافعني عن حقوق اإلنسان     مت تأ  •
كادمييني ونشطاء ومنظمات غـري     أووزارة حقوق اإلنسان يتكون هذا االحتاد من        

  ؛حكومية
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عالن املدافعني عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع من خالل موقع وزارة            إمت نشر    •
  . منظمات اجملتمع املدينحقوق اإلنسان االلكتروين وطبعه وتوزيعه على

 ضمان نزاهة االنتخابات ) ١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١(التوصيات   -١٨  

اختذت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات إجراءات لضمان نزاهة وشفافية العملية           •
مهية العمليـة االنتخابيـة وكيفيـة       أاالنتخابية ومنها تنظيم برامج توعية وتثقيف ب      

تخابية وممارسة احلق، والتحـديث املـستمر لـسجل         االستدالل على املراكز االن   
 مراكز االقتراع يف بغداد واحملافظات، وإجراء   إىلالناخبني، وتسهيل وصول املواطنني     

انتخابات التصويت اخلاص بالرتالء واملسجونني والراقدين يف املستشفيات والكوادر         
سية واملـراقبني   نفاذ القانون، وحضور وكالء الكيانـات الـسيا       إجهزة  أالعاملة يف   

 لعملية االقتراع والعـد     اإلعالمالدوليني واحملليني ومنظمات اجملتمع املدين ووسائل       
صـبع  األدالء الناخب بصوته، واحلد من التزوير باعتماد التوقيع و        إوالفرز، وسرية   

البنفسجي، واعتماد آليات لتقدمي الشكاوى والطعون بنتائج االنتخابات والتحقـق          
واعتماد نظامي البصمة االلكترونية والبطاقة االلكترونية يف انتخابـات    والتدقيق هبا،   

  . جمللس النواب٢٠١٤عام 

 احلق يف التعليم) ١١٣، ١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨(التوصيات   -١٩  

منها اعتمـاد كتابـة      لتعزيز التمتع باحلق يف التعليم     إجراءاتاختذت وزارة التربية     •
 وتضمني مبادئ حقوق اإلنـسان يف       ،ترام اجلنسني املناهج الدراسية وفق مبادئ اح    

 الكتب املنهجية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان كل حسب طبيعة املادة ونقلها للمفهوم،           
 واليونسكو لتقدمي الدعم لتنفيذ مـشاريع تربويـة         فياليونيسوالتعاون مستمر مع    

نيـة للتربيـة   وضع اإلستراتيجية الوط . وتعليمية منها متعلقة مبناهج التدريس احلديثة     
  ؛٢٠٢٠-٢٠١١والتعليم العايل يف العراق 

 يف  ٩٢زيادة نسبة االلتحاق يف مراحل التعليم العام، حيث بلغ يف التعليم االبتـدائي               •
 حتقيقـا   ٢٠١٣-٢٠١٢ يف عـام      يف املائـة   ٩٤ و ٢٠١٢-٢٠١١ يف عـام     املائة

ملراحل التعليم   واخنفاض نسبة التسرب على املستوى الرمسي        ،اإلمنائية لأللفية  لألهداف
 للتعلـيم االبتـدائي      يف املائـة   ٣٦االبتدائي والثانوي وعن طريق التعليم املوازي من        

، ويف مرحلـة الثانويـة      ٢٠١٣-٢٠١٢عام    يف املائة  ١,٨ إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٤ عام
  يف املائـة   ٢,٤ إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٤عـام    يف املائة    ٣,١اخنفضت نسبة التسرب من     

يز األمن يف املدارس عن طريق املديرية العامـة          والعمل على تعز   ،٢٠١٣-٢٠١٢ عام
  ؛ والشخصياتاملنشآتحلماية 

  .)٢٠و ١٩و ١٣(ات الفقرومراجعة ٢٠١١صدور قانون حمو األمية عام  •
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محاية الالجـئني واملـشردين     ) ١٢٩،  ١٢٨ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣(التوصيات    -٢٠  
 واملهجرين داخليا

برامج لتشجيع العوائل املهجرة على العودة تعمل وزارة اهلجرة واملهجرين على تنفيذ      •
شراك العوائل  إو،   نقدية طوارئ االستقرار، حيث خصصت للعوائل النازحة منح        أو

املتضمنة تقدمي مشاريع صغرية    ) PHSS(نساين  اإل واالستقرار األمنالعائدة يف برامج    
ق  خل إىلمستفيد من كال اجلنسني ويهدف الربنامج       ) ١٧٣٩٤(مدرة للدخل مشلت    

سرة من خالل مساعدهتا على تنفيـذ مـشاريع         لألجياد مصدر دخل    إفرص عمل و  
سـهام  اإل منتجني و  إىلنتاجية صغرية تساعد على تطور العمل وحتويلهم        إ أوجتارية  

عائدة شراك العوائل ال  إمن واالستقرار اجملتمعي، و   األبرفع املستوى االقتصادي وحتقيق     
مستفيد من كال اجلنـسني لغايـة       ) ٢٩٢٠(مشلت  ) CRP(بربامج التفعيل اجملتمعي    

، ومشول مجيع املهجرين من ذوي الكفاءات املقيمني خارج العراق والعائدين        ٢٠١٣
  ؛بعد سقوط النظام املباد بعدد من االمتيازات لتشجيعهم على العودة خلدمة بلدهم

 عملت وزارة اهلجرة واملهجرين على حتسني فرص العيش للنساء النازحات واملعيالت           •
 عمليـة   إجـراءات ألسرهن ولألسر الضعيفة من خالل توفري فرص العمل مع وضع           

، كما عملـت الـوزارة      ا وتأهيله ا األولوية للمرأة النازحة العائدة بعد تدريبه      إلعطاء
وبالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني على بناء دور واطئة الكلفة للعائدين            

 يف ٩٠نية يف تسع حمافظات وتقدر نسب االجناز       وحدة سك  ٤١٣٨    بوالنازحني تقدر   
صلية األ مناطق سكناها    إىل العوائل العائدة    إعداد الوزارة فأن    إحصائية، وحسب   املائة

 عائلة، وعـدد العوائـل      ١١٩٢١٨ بلغت   ٣٠/٩/٢٠١٣لغاية   من الرتوح الداخلي  
 ،٣٠٣٠٩ خـر أ العوائل املندجمة يف مكان   أعدادو،   عائلة ٥٨٥٢العائدة من املهجرين    

  .)٣٣٠٢( وبلغ عدد الكفاءات العائدة ٤٩٣٩٢العوائل املستقرة وأعداد 

 اخلدمات الصحية) ١٠٤(التوصية   -٢١  

اد نظـام التـامني     جيإ(لغرض تعزيز اخلدمات الصحية عملت احلكومة العراقية على          •
إستراتيجية وطنية ملكافحة الفقر لدعم خدمات الرعايـة الـصحية          الصحي، وإقرار   

 ،)٢٠١٧-٢٠١٣، وإستراتيجية صحة األم والطفل والصحة اإلجنابية لألعوام         األولية
وهناك جهود حثيثة لتحسني واقع اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني تنفيذا للخطـة            

وقد تكللت هـذه اجلهـود      ) ٢٠١٣ -٢٠٠٩(اإلستراتيجية لوزارة الصحة لألعوام     
مستـشفيات يف   ) ٥( و ٢٠١٠  مستشفيات عام  ٣بالعديد من االجنازات منها إنشاء      

وبلغ عـدد مراكـز الرعايـة       ،  ٢٠١٢مستشفى عام   ) ٣٢( وتأهيل وتوسيع    اإلقليم
مركز يطبق برنامج   ) ٩٩( منها   ٢٠١٢يف عموم العراق عام     ) ٢٥٣٨(الصحية األولية   

  .مركز) ١٠٢(، وبلغ عدد مراكز فحص العوز املناعي األسرةطب 
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  احلق يف السكن) ١٠٥(التوصية   -٢٢  
طع أراضي إلقامة جممعات يف العديد من       من خالل ختصيص ق   ذ جممعات سكنية    يتنف •

 لتنفيـذ   ٢٠١٢ مليار دينار من موازنة عـام        ٤٨٥ كما خصص مبلغ     ،احملافظات
 تبين مشروع تنموي متكامل يهـدف       إىلكما سعى العراق    . جممعات واطئة الكلفة  

وتوفري مـساكن واطئـة      االرتقاء مبستوى املعيشة للمناطق العشوائية وتطويرها        إىل
 ٢٠١٣ مليار دينار ضمن موازنة االستثمارية لعام        ٢٠٠الكلفة حيث خصص مبلغ     

إطالق املبادرة الوطنية لإلسكان للتخفيف مـن أزمـة         و ، ظاهرة العشوائيات  إلهناء
 أسرة من املستحقني كدفعة أوىل يف بغداد        ٤٢٠    ب أراضي   مت متليك   للفقراء، السكن

 اإلقـراض  . خصصت حملافظة البصرة  ٤٠٠٠من أصل    قطعة ارض    ١٥٠٠ووزعت  
 شراء وحدات   أواملباشر من قبل املصرف العقاري وصندوق اإلسكان ألغراض بناء          

 وبلغ العدد الكلي للمجمعـات  ،سكنية بدون فوائد وتتحمل الدولة أرباح القروض      
 ٥١٣٥ املنجز   ٢٩٨١٥ جممع سكين وعدد الوحدات السكنية الكلي        ٥٧السكنية  

  .٢٤٦٨٠تنفيذ قيد الو

  االجتار بالبشر) ٦٢ ،٦١(التوصيات   -٢٣  
 الذي يعاقب مرتكيب جرمية االجتـار بالبـشر         ٢٠١٢ لعام   ٢٨صدر القانون رقم     •

ويوفر املساعدة املالية للضحايا وتوفري )  الطبيعة واملعنويةاألشخاص(بعقوبات شديدة 
تأهيلهم وتـوفري   مكان سكن مؤقت هلم يتالءم مع جنسهم وفئاهتم العمرية وإعادة           

فرص عمل هلم وتسهيل عملية إقامتهم يف العراق ومـنحهم تأشـريات الـدخول              
اخلاصة هلذا الغرض عند الضرورة مع تقـدمي         واإلقامة بشكل مؤقت ووثائق السفر    

 وإنشاء جلنـة   ، بلداهنم إىلالدعم الدبلوماسي للضحايا غري العراقيني لتسهيل عودهتم        
  ؛تنفيذ القانونمركزية وجلان فرعية ملتابعة 

 منع وحماربة االجتار بالبشر من      إىلشارت  أإقرار اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت        •
ـ تنمية برامج املساعدة االجتماعيـة حلمايـة        : خالل عدة إجراءات منها    ضحايا ال

، القيام بـاحلمالت  هبموتواصلهم االجتماعي واالقتصادي، تعزيز املعلومات اخلاصة    
 بالبشر، تنظيم دورات تدريبية لكوادر مؤسسات فـرض القـانون           اليت متنع االجتار  

  . التعاون مع املنظمات الدولية،ضحاياالملساعدة 

  لفيةاألهداف أوالتنمية ) ١٣٠ ،١٠٦(التوصيات   -٢٤  
يتصدى العراق بشفافية للتحديات اليت تواجهه يف االقتراب من حتقيـق الغايـات              •

 اعد اخلطط    إذ ،٢٠١٥ حلول عام    إىلالوصول  املنشودة لألهداف اإلمنائية لأللفية و    
 حيث أقرت   ،التنموية الالزمة لتحسني وضع األنشطة اليت تعاين من قصور يف األداء          

 يتمتع مستقرة منةآ دولةهبدف بناء   ) ٢٠١٧-٢٠١٣(خطة التنمية الوطنية لألعوام     
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 لبناء اقتصاد   فيها املواطن باحلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويتطلع       
وطين متنوع قادر على املنافسة، وميتلك مفاتيح التقدم يف اجملاالت العلمية والثقافيـة    
واملعرفية كافة، يتشارك فيه اجلميع، مولد لفرص منصفة يف التنمية، يكون القطـاع             
اخلاص واجملتمع املدين شركاء فاعلني فيه، وتكون االستدامة البيئية هنجا يف الوصول            

وتشتمل اخلطة على مجلـة مـن األهـداف االقتـصادية           . خضراألقتصاد  إىل اال 
ولويات تتعلق بـالتركيز علـى      األووضعت اخلطة مجلة من     . واالجتماعية والبيئية 

. احملافظات األكثر معاناة عند صياغة اخلطط، ومعطيات حتقيق األهداف اإلمنائيـة          
  .من التقرير) ٢٤و٢٣(مراجعة الفقرات 

   حول اإلرهاب)١٣١(التوصية   -٢٥  
 اآلثـار  وحتجـيم  اإلرهـاب تواصل احلكومة العراقية جهودها الرامية للقضاء على    •

 إسـتراتيجية  واعتمدت   اإلرهابيةعمال العنف اليت تقوم هبا اجملموعات       أاملترتبة على   
ولوياهتـا يف  أ يف مقدمة اإلنسان ووضعت اعتبارات حقوق   اإلرهابوطنية ملكافحة   

  ؛األمنيةقدرات والعمل على تطوير ال، التعامل مع هذا امللف
 اإلرهابثار آ ودوافع و أسبابنظمت مؤمترات دولية داخل وخارج العراق لتوضيح         •

من ذات الصلة للحد    األ قرارات جملس    إىل تفعيل التعاون الدويل استنادا      إىلوالدعوة  
 . العـراق  إىل عرب احلدود    اإلرهابيةمن جتنيد ومتويل والتحريض وانتقال اجلماعات       

  .من التقرير) ب/٦٣(مراجعة الفقرة 

  إنشاء آلية ملتابعة توصيات املراجعة الدورية) ١٣٢(التوصية   -٢٦  
 وعـضوية   اإلنـسان  جلنة برئاسة وزارة حقوق      اإلنسانشكلت اخلطة الوطنية حلقوق      •

 العامة جمللس الوزراء وعضوية ممثلني عن وزارات ومؤسسات ذات صلة واجملتمع            األمانة
 تتـوىل تنـسيق     ، املتحدة ملساعدة العراق   األمم يف بعثة    اإلنسانتب حقوق   املدين ومك 

ومتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان والتوصيات اليت قبلها العراق خالل مناقشته            
  .من التقرير) أ/٦٢( مراجعة الفقرة .االستعراض الدوري الشامل للجولة األوىل

  ملساعدة التقنيةطلب ا) ١٣٥، ١٣٤ ،١٣٣(التوصيات   -٢٧  
قـدرات   بناءيف   اإلنسانحلقوق   حصل العراق على دعم تقين من املفوضية السامية        •

 واالسـتعراض  التعاقديـة كتابة التقـارير    واللجان املعنية يف     وزارة حقوق اإلنسان  
نفذ العـراق وبالتعـاون مـع       اإلنسان، و واخلطة الوطنية حلقوق     ،الدوري الشامل 

تدريب مـوظفي الـوزارات يف      يف  من الربامج واملشاريع    املنظمات الدولية العديد    
قدم االحتاد األوريب دعم لتدريب املفوضية العليـا حلقـوق           حيث   خمتلف اجملاالت 

 األمـم قدمت هيئات ومنظمـات     ، و اإلنسان ووزارة العدل وجملس القضاء األعلى     
  . يف العراقاإلنسان لربامج تعزيز حقوق ا وماديااملتحدة دعما تقني
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  امتةاخل    
يؤكد العراق ثقته التامة بآلية االستعراض الدوري الشامل ودورها يف االرتقاء بواقـع               -٦٤

 يف دول العامل وتبادل اخلربات واملمارسات ومبا يضمن التنفيذ الفعال للصكوك            اإلنسانحقوق  
ستوى  على امل  اإلنسان، ويعمل العراق على االرتقاء بواقع حقوق        اإلنسانالدولية املعنية حبقوق    

  .على الرغم من التحديات واملصاعب اليت تؤثر سلبا يف تنفيذ براجمه الوطين والدويل



A/HRC/WG.6/20/IRQ/1 

GE.14-14352 38 

  امللحق     

   جملس النواب )١(جدول رقم     

 البيان
النواب  انتخابات جملس

 ٢٠١٠العراقي 
انتخابات جمالس 

 ٢٠١٣احملافظات 
إقليم انتخابات 

 ٢٠١٣ردستان ك

  ٪٧٢,٧٨  ٪٤٤,٦٣  ٪٦٢،٣٩٦٢,٣٩  نسبة املشاركني يف االنتخابات

  ٢ ٦٦٦ ١٤٥  ١٦ ٢٨٦ ٥٦٨  ١٩ ٢٤٠ ٠٩٣ عدد الناخبني املسجلني

  ١ ٩٣٩ ٢٤٧  ٧ ٢٦٩ ٣٥٢  ١٢ ٠٠٢ ٩٦٢ عدد الناخبني املصوتني

 ٣٩ ٢٦٥ ٣٠٥ عدد الكيانات السياسية املصادق عليها

 ٣١ ١٣٩ ٨٦ عدد الكيانات السياسية املشاركة يف االنتخابات

 ٢ ٥٠ ١٢ اتعدد االئتالف

 ١١٢٩ ٨٠٥٧ ٦٢٣٤  عدد املرشحني

 ٧٦٣ ٥٨٦٣ ٤٤٢٨ عدد الذكور املرشحني

 ٣٦٦ ٢١٩٤ ١٨٠٦ ناث املرشحنياإلعدد 

 عدد املقاعد
ــة ٣٢٥ ) ٣١٠( موزع

) ٨(حسب احملافظات و  
 تعويضية) ٧(قليات وأ

١١١ ٤٤٧ 

 ٥٨٦٧ ١٠٠١٨٠ ١١٤٦١٥ عدد املراقبني احملليني

 ٥٨٠ ٣٤٨ ١٤٤٧ عدد املراقبني الدوليني

  مؤشرات التعليم)٢(جدول رقم     
 النسبة السنة النسبة السنة املؤشر

 ٩٤ ٢٠١٣ ٨٩,٠ ٢٠٠٩  )٪(صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي 

 ١٢,٤ ٢٠١٣ ١٣,٧ ٢٠٠٧ )٪(نسبة الرسوب يف التعليم االبتدائي 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان بعمر 
 سنة) ٢٤-١٥(

٨٥,٥ ٢٠١١ ٨٣,٩ ٢٠٠٧ 

 ٧٢ ٢٠١٣ ٤٣,٩ ٢٠٠٦ )٪(صايف معدل استكمال التعليم االبتدائي 

 ٤٨,٦ ٢٠١١ ٤٠,١ ٢٠٠٦ )٪(صايف معدل االلتحاق يف التعليم الثانوي 

 ٤٤ ٢٠١٣ ٣٦ ٢٠١٠  )٪(صايف معدل االلتحاق بالتعليم املتوسط 

 ٠,٩٧ ٢٠١٣ ٠,٨٩ ٢٠٠٩   الذكور باملرحلة االبتدائيةإىل اإلناثمعدل التحاق 

 ٠,٩٥ ٢٠١٣ ٠,٧٥ ٢٠٠٩   الذكور باملرحلة الثانويةإىل اإلناثمعدل التحاق 

 /مدرسة ٧٢ ٢٠١١  عدد املدارس جملموع السكان
١٠٠٠٠٠ 

 /مدرسة ٧٥ ٢٠١٣
١٠٠٠٠٠ 
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  مؤشرات الصحة ) ٣(اجلدول رقم     

  السنة
  شهداء
  رجال

  شهداء
 نساء

  شهداء
 أطفال

  جرحى 
 رجال

  جرحى 
 نساء

  جرحى
 موعاجمل أطفال

١٧٠٤٢ ٧٧٣ ١٧١٨ ١١٢٩٧ ١٧٤ ٣٠٨ ٢٧٧٢ ٢٠١٠ 

١٣١٦٧ ٣٨٢ ٨٣٣ ٩١٧١ ٩٦ ١٨٤ ٢٥٠١ ٢٠١١ 

١٥٢٤٧ ٨٥٤ ١١٣٣ ١٠١٥٩ ١٥٨ ٢٦٥ ٢٦٧٨ ٢٠١٢ 

٢٨٥٦٤ ١٣٢٦ ١٦٠٤ ١٨٦٦١ ٣٣٥ ٣٨٥ ٦٢٥٣ ٢٠١٣ 

 ٧٤٠٢٠ ٣٣٣٥ ٥٢٨٨ ٤٩٢٨٨ ٧٦٣ ١١٤٢ ١٤٢٠٤  اجملموع

        


