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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

من ) ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته املفو      
 من مرفـق قـرار      ٥ والفقرة   ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان      

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *العراق    

 من األطراف صاحبة املصلحة إىل عمليـة     ٣٣هذا التقرير موجز للعروض املقدمة من         
ئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق       وهو يتبع املباد  . )١(االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب           . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعـاءات               

املعلومـات الـواردة يف     وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع          . حمددة
وعمالً بقرار جملـس    . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          

، ُخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة         ١٦/٢١حقوق اإلنسان   
لكامل الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد ا           

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . مببادئ باريس 
وروعيت يف إعداد هذا التقرير الوترية الدورية لالستعراض        . الكاملة جلميع الورقات املستلمة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 . مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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   املقدمة من أصحاب املصلحةاملعلومات    

  ت األساسية واإلطاراملعلوما  -ألف  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
  والثـاين  األولني االختيـاري ني بالتصديق على الربوتوكـول  منظمة الكرامة أوصت    -١

خرى لتقدمي  األجراءات  اإلقبول  ب بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و       نيامللحق
 مـن   ٣١فاقية مناهضة التعذيب واملـادة       من ات  ٢٢الشكاوى االنفرادية، مبا يف ذلك املادة       

وأوصت منظمـة العفـو     . )٣(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       
 بالتصديق علـى الربوتوكـول      رادة ومنظمة الكرامة ومنظمة اإل    ٥ املشتركة   ورقةالوالدولية  

 باالنـضمام إىل    ٦شتركة   امل ورقةوأوصت ال  .)٤(االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب    
 )٥(الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           

وأوصت اللجنة العراقية حلقوق اإلنسان ومنظمة العدالـة والدميقراطيـة بالتـصديق علـى              
ـ             .)٦(سياسيةالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة وال

 بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة       رادةمنظمة اإل  و ٥الورقة املشتركة   وأوصت  
  .)٧(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

. )٨(٨٧ بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ٤ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -٢
النضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق        األمم والشعوب غري املمثلة با     ةوأوصت منظم 

وأوصت . )٩(التحفظ على اتفاقية حقوق الطفل    إلغاء  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم و     
  .)١٠( من اتفاقية حقوق الطفل١٤سحب التحفظ على املادة ب ٦ و١٢تان املشتركتان ورقال

 م والشعوب غري املمثلـة     ومنظمة األم  رادة ومنظمة اإل  ٥ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -٣
) و( حبذف التحفظات على الفقـرتني   ١٠ املشتركة   ورقةحلقوق اإلنسان وال  واللجنة العراقية   

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة ألن             ١٦ واملادة   ٢ من املادة    )ز(و
بالتعجيـل   ١٠ املـشتركة   ورقةوأوصت ال .  تؤكد على هذا احلق    )١١( من الدستور  ١٤ املادة

  .)١٢(يع أشكال التمييز ضد املرأةالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجب

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 عن القلق إزاء دور    ٣ املشتركة   ورقةأعربت منظمة الكرامة ومنظمة العفو الدولية وال        -٤
ة التشريعية والتأثري والـسيطرة     سلطوالة القضائية   سلطة التنفيذية يف إضعاف كل من ال      سلطال

  .)١٣(عليهما خالفاً للدستور
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 على  وضوح من مشروع الدستور تنص ب     ٤٤ أن املادة    ٥ املشتركة   ورقةوالحظت ال   -٥
 العـراق   ٥ املشتركة   ورقةفوق على التشريعات الوطنية؛ وأوصت ال     ت الدولية ت  اتأن املعاهد 

اقيات واملعاهدات الدولية يف التشريعات الوطنيـة    باإلعراب عن موقفه فيما يتعلق مبركز االتف      
 ٢٠٠٨ أنه مت يف عام ٥ املشتركة ورقةوالحظت ال. ه على مواءمتها مع املعايري الدوليةتوشجع

  . )١٤( لالستفتاءطرح لكنه مل يإقليم كردستانملشروع دستور وضع الصيغة النهائية 
اليت تضع قيـوداً    دستور العراقي    من ال  ٤٦ بتعديل املادة    ١ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -٦

الطوارئ، ألن هذه املادة ال حتدد شروط اإلعـالن عـن           على احلقوق واحلريات يف حاالت      
  .)١٥(هامن سنغرض ال أو وارئالطيف حاالت التدابري 

  .)١٦( بتعديل التشريعات لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأةرادةوأوصت منظمة اإل  -٧
 ومنظمـة العدالـة     ١١ املشتركة   ورقةية حلقوق اإلنسان وال   اللجنة العراق وأوصت    -٨

 وفقـاً ملبـادئ     ٢٠٠٥عام  ل ١٣والدميقراطية العراقية بتعديل قانون مكافحة اإلرهاب رقم        
 أن ربط قانون اإلرهاب جبرائم األمـن        ١١ املشتركة   ورقةوالحظت ال . )١٧(حقوق اإلنسان 

  . )١٨(هابالقومي خيالف االتفاقيات الدولية املتعلقة باإلر
األحزاب السياسية شأن ن بو بإصدار قان١١ و٤ و ٥ و ١ املشتركة   ورقاتوأوصت ال   -٩
  . )١٩(عزز ممارسة الدميقراطيةيكفل الشفافية واملساواة وي

 من الدستور لضمان احلق يف وصول       ٣٨ بتعديل املادة    ١ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -١٠
 ١١ املـشتركة    ورقـة وأوصـت ال  . )٢٠(توسائل اإلعالم إىل املعلومات ونشرها دون عقبا      

تعديل قانون حقوق الصحفيني وفقاً ملبدأ حرية وسائل اإلعالم والصحافة وطبقـاً            ببالتعجيل  
  .)٢١(املعايري الدوليةوللدستور 

 علماً بالعقبات اليت تواجهها املنظمات غري احلكوميـة         ١ املشتركة   ورقةوأخذت ال   -١١
  .)٢٢(ار قانون جديد لتمويل املنظمات غري احلكومية وإصد١٢ القانون رقم فعيلوأوصت بت

يز ضد املرأة الواردة يف القـانون        مت  بتعديل املواد اليت   ١٠ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -١٢
كافحة العنف املرتيل وفقاً للقـوانني      مل واعتماد قانون    ١٩٦٩ لعام   ١١١اجلنائي العراقي رقم    

  .)٢٣(اجلنائية القائمة
ياد حاالت االجتار بالبشر نتيجة تـدهور األمـن         دزا ٧ملشتركة   ا ورقةت ال الحظو  -١٣

كافحة االجتار ومنع استغالل األطفال والنساء يف جتـارة اجلـنس،           ملوأوصت بإصدار قانون    
ومبراجعة القوانني واللوائح والربامج واملمارسات اليت تعاجل االستغالل وباعتماد تدابري فعالـة            

  .)٢٤(للحد من هذه الظاهرة
 مبواءمة القوانني الوطنية مع الربوتوكولني االختياريني       ١٢ املشتركة   ورقةأوصت ال و  -١٤

راك تشاالتفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وب  
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تعـديل  وأوصـت ب  . تطبيقهما علـى أرض الواقـع     األطفال يف الرتاعات املسلحة وتعزيز      
  . )٢٥(١١١ من القانون اجلنائي العراقي رقم أوالً/٤١ املادة
 من  ٣ الصحي باالستناد إىل املادة      للتأمني بإصدار قانون    ٢ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -١٥

  .)٢٦(الدستور

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 أن اللجنة الوطنية العليـا حلقـوق         إىل ٦ املشتركة   ورقةأشارت منظمة الكرامة وال     -١٦

مبوجب مبادئ باريس بسبب انعدام الـضمانات القانونيـة السـتقالليتها    ال تعمل  اإلنسان  
. )٢٧(يـة ال وأوصت بتعزيز االسـتقاللية الـسياسية وامل       ،وتدخل السلطة التنفيذية يف شؤوهنا    

ردسـتان ال تتمتـع      ك إقليم أن جلنة حقوق اإلنسان يف       ٦ و ٥تان املشتركتان   ورقوأبلغت ال 
  . )٢٨( فإهنا ال متتثل ملبادئ باريس،باالستقاللية اإلدارية واملالية وبالتايل

 أنه على الرغم من قبول التوصيات املتعلقة بـاحترام          ١١ املشتركة   ورقةوالحظت ال   -١٧
نائي القانون اجل يف مراجعة   سراع  اإل يتم    فإنه مل  ،املعايري الدنيا واحلد من تطبيق عقوبة اإلعدام      

  . )٢٩(وطنية حلقوق اإلنسانالطة اخلوالقوانني األخرى من خالل 
وطنيـة الـيت    المـن   األ جملس الوزراء باعتماد خطة      ١٠ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -١٨

 املتعلـق  ١٣٢٥ لتنفيذ قرار جملس األمن ٢٠١٤فرباير  /أصدرهتا وزارة شؤون املرأة يف شباط     
 ومحايتها مـن العنـف يف       ، جلان املصاحلة الوطنية   يف، وخاصة   مبشاركة املرأة يف صنع القرار    

  . )٣٠(الرتاع املسلح
 ، إصدار القوانني املعلقـة يف وجود حاجة إىل اإلسراع     ٦ املشتركة   ورقةوالحظت ال   -١٩

 وصياغة استراتيجية وطنية حلماية وتعزيز حقوق األقليـات         منها، ١٢٥وبصفة خاصة املادة    
  . )٣١(ضوختصيص املوارد الالزمة هلذا الغر

 الفشل يف إنشاء اجمللـس األعلـى   العليا حلقوق اإلنسانالعراقية املفوضية  والحظت    -٢٠
  . )٣٢(ستراتيجية حلماية الطفلاالفتقار اللرفاه الطفل و

 عن درجة الفساد وأوصت بوضع استراتيجيات ملكافحة        ٤ املشتركة   ورقةوأبلغت ال   -٢١
  . )٣٣(البطالة والتضخم

  يات حقوق اإلنسانالتعاون مع آل  -باء  

  التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  -١  
أشارت منظمة الكرامة أن العراق مل يقدم بعد تقريره إىل جلنة مناهـضة التعـذيب                 -٢٢
  .)٣٤( التقارير األخرى اليت فات موعد تقدميهايقدم أيضاً ملو
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قوق الطفل يف املوعد    جلنة ح إىل   بتقدمي تقارير دورية     ١٢ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -٢٣
  .)٣٥(احملدد

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 العراق باستقبال زيارات  والدميقراطيةعراقية للعدالةنظمة الاملأوصت منظمة الكرامة و    -٢٤

عن حقوق اإلنسان، واإلعدام    املعنيني باملدافعني    اإلجراءات اخلاصة    املكلفني بواليات يف إطار   
تحسني كمية ونوعية ب و، والتعذيب واستقاللية القضاة ،ختفاء القسري  واال ،بإجراءات موجزة 

وطلب مركز جنيف   . )٣٦(اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بالبالغات الفردية     املقدمة إىل   ردود  ال
 والدميقراطية والرابطة   عدالةالدويل للقضاء واالحتاد العام للنساء العراقيات واملنظمة العراقية لل        

 املقرر   إنشاء منصب  إعادةان  جملس حقوق اإلنس  من  فعني عن حقوق اإلنسان،     العراقية للمدا 
  . )٣٧(لعراق لضمان التحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنساناملعين بااخلاص 

قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين       املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -جيم  
  طبقنالدويل امل

  مييزاملساواة وعدم الت  -١  
 من  ٤١ أن املادة    ٢ و ١٠تان املشتركتان   ورقالحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان وال       -٢٥

، حـسب    الشخـصية  مبأحواهليف االلتزام    تؤكد على أن العراقيني أحرار       ٢٠٠٥دستور عام   
أن اعتماد الربملان ملـشروع قـانون       أعربت عن خشيتها من     و. معتقداهتمدياناهتم ومذاهبهم و  
 من الدستور، ٤١وافق عليه جملس الوزراء باالستناد إىل املادة عفرية الذي   اجلاألحوال الشخصية   

  .)٣٨( وأوصت بإلغائه، الالمساواة ويعزز الطائفية وخيفض سن الزواج إىل تسع سنواتشّرعسي
الراميـة  والحظت املنظمة الدولية حلقوق األقليات أن العراق فشل يف تنفيذ التدابري              -٢٦

منتظم يف مجيع   بشكل  تمييز  يتعرضون لل العراقيون السود   ف. يكلية للتمييز للتصدي لألسباب اهل  
  . )٣٩( بصورة غري متناسبةويعاين العراقيون السود وأبناء الروما من البطالة. جوانب احلياة العامة

 أن املرأة من األقليات تواجه حتديات متعددة األوجه،         ٦ املشتركة   ورقةوالحظت ال   -٢٧
مارسات متييزية يف احلصول على وثائق رمسيـة والوصـول إىل    ملرمالت   األ عرضسيما ت  وال

  . )٤٠(ستمرار ممارسة القتل دفاعاً عن الشرفالاملساعدة احلكومية وكذلك 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 ومركز جنيف الـدويل للقـضاء       العليا حلقوق اإلنسان  العراقية  املفوضية  الحظت    -٢٨

لعراقية حلقوق اإلنسان مواصلة اللجوء إىل عقوبة اإلعدام دون تقييد نطاقها أو احلد             واللجنة ا 
عن وأبلغ مركز جنيف الدويل للقضاء واللجنة العراقية حلقوق اإلنسان          . )٤١(من اللجوء إليها  

 عقوبة اإلعدام بالنسبة جلرائم متعددة،  يقر٢٠٠٥اإلرهاب الصادر يف عام أن قانون مكافحة 
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، وأن معظم حاالت اإلعـدام تـستهدف املنـاوئني          )٤٢("أخطر اجلرائم " يشكل   معظمها ال 
وأشارت منظمة العفـو    . )٤٣(السياسيني املتهمني باإلرهاب مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب      

 سـجيناً منـذ     ٣٦٧الدولية إىل أن عقوبة اإلعدام ُتستخدم على نطاق واسع وأنه مت إعدام             
تم على حنو   ي أن تطبيق عقوبة اإلعدام      ٥ و ٣املشتركتان  تان  ورقوالحظت ال . )٤٤(٢٠١٠ عام

اليت اإلعدام التعسفي   حاالت  أن  إىل  وأشارت منظمة الكرامة    . )٤٥( غري طبيعي  إىل حد واسع  
فيما يتعلق  بشكل غري مقبول    انعدام الشفافية   مع احتمال إساءة تطبيق أحكام العدالة و      دث  حت

، إذ إن املنظمة الحظت     تماد وقف اختياري فوراً   جيعل من الضروري اع     اإلعدام  عقوبة بتنفيذ
النظام القضائي على   تشوهبا العيوب وتثري الشواغل بشأن عدم قدرة        اإلجراءات القضائية   أن  

وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمـة      . )٤٦(ضمان حقوق املدعى عليهم يف حماكمة عادلة      
بعد حماكمات غري عادلة بشكل صـارخ       أن عقوبة اإلعدام ُتطبَّق على احملتجزين       إىل   رادةاإل
وأوصت . )٤٧(إىل اعترافات ُتنَتَزع حتت التعذيب أو غريه من أشكال سوء املعاملة          باالستناد  و

العراق باإلعالن  ٣ ومنظمة اإلرادة والورقة املشتركة ٢ة املشتركة ورقمنظمة العفو الدولية وال 
للعدالـة والدميقراطيـة إىل      العراقية    ودعت املنظمة  )٤٨(عن وقف رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعدام     

  .)٤٩(وقف فوري جلميع حاالت اإلعدام ما مل يتم ضمان حماكمة عادلة
 من القانون   ٢٨٧ا ألن املادة    م عن قلقه  رادة ومنظمة اإل  ٥ املشتركة   ورقةوأعربت ال   -٢٩

 تنفيذاجلنائي تتضمن جرائم عديدة غري خطرية ُيَعاقب عليها بعقوبة اإلعدام، إىل جانب فرض   
بالسجن الستعاضة عنها   وأوصت با بأربعة شهور،    بعد الوالدة    هذه العقوبة على املرأة احلامل    

  .)٥٠(مدى احلياة
وأبلغت رابطة العلماء املسلمني يف العراق أنه وفقاً لـسجالت املستـشفيات، أدى               -٣٠

ـ   ةارميالطقصف ُمدن الرمادي والفلوجة والكرامة والصقالوية و       ىل قتـل    إ رز واليوسفية وهب
. )٥١(٢٠١٤ مدين خالل الربع األول من عام        ٥ ٠٠٠ مدين وجرح أكثر من      ١ ٥٠٠ قرابة

 ث حـدو  رادةوالحظ فرع حقوق اإلنسان يف رابطة العلماء املسلمني يف العراق ومنظمة اإل           
  .)٥٢(خسائر يف املساكن بسبب احلالة األمنية اليت أدت إىل التشرُّد

جتدد  أن الصحفيني ُهم من بني أول ضحايا         "دودمراسلون بال ح  "منظمة   توالحظ  -٣١
املفوضـية  و ١١ و٥ و ٨ املـشتركة    ورقات وال رادةوالحظت منظمة اإل  . )٥٣(العنف الطائفي 

حـاالت تعـرُّض الـصحفيني للتهديـدات        عدد   ة يف يادالعراقية العليا حلقوق اإلنسان الز    
 عـن   ٨ املـشتركة    رقةو وال "مراسلون بال حدود  "منظمة   توأبلغ. )٥٤(واالستهداف والقتل 

 وأوائـل   ٢٠١٣ صحفياً يف النـصف الثـاين مـن عـام            ١٤حاالت قتل ما ال يقل عن       
 ،على الـصحفيني  عتداء   باختاذ تدابري ملنع اال    ١١ املشتركة   ورقةوأوصت ال . )٥٥(٢٠١٤ عام
لمؤسسات لإصدار تراخيص يف  اإلسراع  بومعداهتم   ومصادرة   ، كردستان إقليميف ذلك يف     مبا

  .)٥٦(اإلعالمية
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أن القضاة واحملامني وغريهم من املوظفني يف احملـاكم         ب منظمة العفو الدولية     وأفادت  -٣٢
يتلقون التهديدات بالقتل من جانب جمموعـات مـسلحة معارضـة           عتداء و يتعرضون لال 

ات املسلحة املزعـومني املتـهمني      عومومت أيضاً قتل حمامني يدافعون عن أفراد اجمل       . للحكومة
يتلقون  وكثرياً ما .  من ِقَبل مسلحني جمهولني    عتداء للتخويف أو اال   واتعرض و ب،جبرائم اإلرها 

هتديدات بالقتل من جمهولني ُترسل إليهم عن طريق اهلاتف أو بواسطة رسالة نصية وكـان                
  .)٥٧(بعضهم قد اسُتهدف لالغتيال

سري وأوصت منظمة الكرامة باختاذ تدابري ملموسة لوضع حد حلاالت االختفاء الق            -٣٣
  .)٥٨(وحتديد مصري ومكان وجود األشخاص املفقودين

 ومنظمة رصد حقوق اإلنسان     ١١ املشتركة   ورقةوخلُصت منظمة العفو الدولية وال      -٣٤
 ، يف الـبالد   تان شائع ا ممارستان  معاملتهم مه  ةءاسإاحملتجزين و عذيب  ومنظمة الكرامة إىل أن ت    

والحظت منظمة العفـو    . )٥٩(تعذيب وأوصت بوضع حد لل    ،إقليم كردستان يف ذلك يف     مبا
 بـسبب   ٢٠١٢ و ٢٠١٠ن يف الفترة بني عـامي       و حالة وفاة يف السج    ٢٦٩ قوعالدولية و 

 إىل  ١١ املـشتركة    ورقةوأشار مركز جنيف الدويل للقضاء وال     . )٦٠(التعذيب وسوء املعاملة  
  من جانب مكتب مكافحة اإلرهـاب التـابع لـوزارة          خاصة و ،زيادة اللجوء إىل التعذيب   

 ٢٠١٠ أن وزارة حقوق اإلنسان سجلت يف عـام          ٢ املشتركة   ورقةوأبلغت ال . )٦١(الداخلية
 بتعديل القانون اجلنائي بغيـة جتـرمي        رادةوأوصت منظمة اإل  . )٦٢( حالة تعذيب  ٦٥٣وقوع  

ن، وإعادة تأهيل   و السج أوضاعالتعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة للمحتجزين وحتسني        
، إقليم كردستان ويف  . )٦٣(ذ قانون ُينظّم زيارة منظمات اجملتمع املدين للسجون       السجناء وتنفي 

تعـذيب وسـوء    ال عدد من شـكاوى      ي تلق العليا حلقوق اإلنسان  العراقية  املفوضية  أكَّدت  
  .)٦٤( وال سيما يف خمافر الشرطة ومراكز القوات األمنية،املعاملة
ض آالف األشخاص للعنف والتمييـز      تعرُّخطر   إىل   ١٣ املشتركة   ورقةوأشارت ال   -٣٥

ـ و. نتيجة ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسانية وسلوكهم االجتماعي غـري التقليـدي            ىري
 املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية          األصوليون املتطرفون أن  

محـالت منتظمـة    يهم  عل يشنون   ، وبالتايل ون املبادئ الدينية  كوحاملي صفات اجلنسني ينته   
للتمييز والعنف والتعذيب والقتل، دون أن تتم مالحقتـهم قـضائياً، والحظـت الورقـة               

ـ " من القانون اجلنائي اليت حتظر املواد اليت         ٤٠٩الصياغة الغامضة للمادة     ١٣ املشتركة ل خت
رمني  وينص القانون على معاملة األشخاص املُدانني باللواط كمج        ."بالسالمة العامة واآلداب  

 بصورة متواترة لـسوء     ونتعرضبأهنم ي  املثليون   وُيفيد. الصفحيستحقون العفو أو     الخطرين  
". االبتزاز والتعذيب واالعتداء اجلنـسي والـسرقة      " مبا يف ذلك     ،املعاملة من جانب الشرطة   

مبكافحة رِهاب املثليني ورِهاب مغـايري اهلويـة اجلنـسانية           ١٣أوصت الورقة املشتركة    و
م اخلاطئة املتعلقة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية           واملفاهي

إجراء إصالحات قانونية ومؤسـسية؛ وضـمان       بوومجاعة اإلميو   وحاملي صفات اجلنسني    
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الكراهية الدينية وغريها من أشكال الكراهيـة       إىل  املساءلة ومعاقبة األشخاص الذين يدعون      
  .)٦٥(ف ضد األشخاص باالستناد إىل ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانيةوالعداء أو العن

 تعدُّد الوكاالت اليت ُتمارس املراقبة       العليا حلقوق اإلنسان    العراقية املفوضيةوالحظت    -٣٦
 مثل وزارات الداخلية والعمل والدفاع والعدالة، انتـهاكاً         ،على السجون ومراكز االحتجاز   

لسجون ومراكز االحتجاز ألدىن معايري معاملة السجناء مبا يف ذلك يف           للقانون، حيث تفتقر ا   
عانني من  يق اإلنسان أن النساء احملتجزات      والحظت منظمة رصد حقو   . )٦٦(إقليم كردستان 

  .)٦٧(االكتظاظ يف السجون وعدم كفاية وصوهلن إىل الرعاية الصحية املخصصة للنساء
 باالستناد إىل   االعتقالد زيادة يف حاالت     والحظ مركز جنيف الدويل للقضاء وجو       -٣٧

 هي حاالت   االعتقال فإن معظم حاالت     ، ومع ذلك  ،االشتباه يف املشاركة يف أنشطة إرهابية     
 وال سيما تلك اليت ُتجريها وزارة الداخلية، ومديريـة          ،بدوافع سياسية تتم  تعسفية وطائفية و  

عراقية حلقوق اإلنسان عـن مذحبـة       وأبلغت اللجنة ال  . )٦٨(مكافحة اإلرهاب ووزارة الدفاع   
هجمت و. هم من ٣٠٠ هاُجرح في  حمتجاً و  ٦٠ اليت قُِتل فيها     ٢٠١٣أبريل  /نيسانة يف   جياحلو

 علـى خمـيم لالحتجـاج يف الرمـادي          ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول يف  القوات العراقية   
 ،١ ٥٠٠ عدد عمليات إلقاء القـبض     بلغ   ٢٠١٣أغسطس  /آب شخصاً؛ ويف    ١٧ قتلتو
ت سـتمر امعظمها تعسفية على الرغم من أن االحتجاجات هي احتجاجات سلمية            كانتو

 يف مرافق االحتجاز    األوضاع بتحسني   ٢ و ٥تان املشتركتان   ورقوأوصت ال . )٦٩(لسنة تقريباً 
  .)٧٠(ومعاملة السجناء وفقاً للمعايري الدولية

األخـذ  ب األطفال   وأوصت املبادرة العاملية بإهناء مجيع أشكال العقاب اجلسدي ضدّ          -٣٨
بتشريع حلظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف املرتل ويف أوساط الرعاية البدنية البديلة              

  .)٧١(واملدارس واملؤسسات العقابية
أبلغ االحتاد العام للنساء العراقيات أن االعتداء اجلنسي على السجينات ال يقتـصر             و  -٣٩

ورة متكررة لالغتصاب واالعتداء اجلنـسي يف       على سجن أبو غريب ألن املرأة تتعرض بص       
  .)٧٢(مراكز االحتجاز العراقية

من املضايقة  رأة األرملة   وإصدار قوانني حتمي امل   فعيل   بت ١٠ املشتركة   ورقةوأوصت ال   -٤٠
 التوقف عـن  زيادة املخصصات املالية لألرامل واملرأة املُعاقة؛ و      ب و ،اجلنسية والزواج القسري  

  .)٧٣(اعتناق دين أحد الوالدين الذي أسلَمإجبار القاصرين على 
على الرغم من اعتماد قانون     املرأة ال تزال،    أن  إىل  وأشارت منظمة حقوق اإلنسان       -٤١

ـ خلطر  وغري مهتمة باملرأة،     احلكومة   ألنمكافحة االجتار، ُمعرضة خلطر االستغالل        ةمواجه
 إىل قانون مكافحة االجتـار       مبواصلة اللجوء  ١٢ املشتركة   ورقةوأوصت ال . )٧٤(مشاق مالية 

ون مع  ؤن الذين يتواط  ون احلكومي وملالحقة مرتكيب جرائم االجتار بالبشر، مبا يف ذلك املوظف        
 باختـاذ   ١٢ املـشتركة    ورقـة وأوصت ال . )٧٥( وإحالة الضحايا إىل خدمات احلماية     ،اجلناة
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يـات يف   خطوات لوضع حد حلاالت الزواج القسري واملؤقت اليت تـؤدي إىل إيقـاع الفت             
  .)٧٦(العبودية اجلنسية واملرتلية

وأوصت منظمات األمم والشعوب غري املمثَّلة باختاذ خطوات ملكافحة الزيـادة يف              -٤٢
 على األقليات الدينية وإحضار اجلُنـاة أمـام         لطائفي وإيالء اهتمام خاص لالعتداء    العنف ا 
  .)٧٧(القضاء

   وسيادة القانون، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب،إقامة العدل  -٣  
القـضاة  أن   ٨ املـشتركة    ورقـة  العليا حلقوق اإلنسان وال     العراقية الحظت املفوضية   -٤٣

 على  يواجهون الضغوط ويتعرض بعضهم أحياناً للقتل     ال يزالون   واحملامني واملوظفني القضائيني    
القضائي وتدريب  ا بتعزيز استقاللية اجلهاز     توأوص. الرغم من التقدم املُحرز يف استقاللية القضاء      

هـاز  وأشار مركز جنيف الدويل إىل أن الفساد يف إقامة العدل يقوِّض مصداقية اجل            . )٧٨(القضاة
 مـن قـانون   ٥٣ و٥٢ و٥١ و٥٠ و٤٩ أن املواد ٥ املشتركة  ورقةوالحظت ال . )٧٩(القضائي

 ، يف إجـراءات احملاكمـة     خباصـة  و ،قوق اإلنسان حلاإلجراءات اجلنائية تؤدي إىل انتهاكات      
والحظت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقـوق        . )٨٠(وحاالت تأخري يف إصدار األحكام    

.  اجلنائي يعمل يف ظل ظروف صعبة للغاية وأنه أصبح مليئاً بالفساد           هاز القضائي اإلنسان أن اجل  
وأوصت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان       . )٨١(ا مبكافحة الفساد داخل اجلهاز القضائي     توأوص

ة التنفيذية من خالل    سلطن ال ع لضمان استقالله    هاز القضائي ة بإعادة تشكيل اجل   ومنظمة الكرام 
  .)٨٢(نون القضائيوالتحقيق يف حاالت االغتيال والتهديدات اليت يتعرض هلا املوظف

وأوصت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنـسان ومنظمـة الكرامـة               -٤٤
يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة والوفاة داخل دة بصورة حماي بالتحقيق ٣ املشتركة ورقةوال

ودعت جمموعة لندن القانونية    . )٨٣(ساءلة اجلناة ووضع حّد لإلفالت من العقاب      مبالسجون و 
ن والعنـف   وادعاءات التعذيب وسوء املعاملة اليت يتعرض هلا احملتجز        إىل إجراء حتقيقات يف   

  .)٨٤(ضد النساءالعنف القائم على نوع اجلنس و
 ومنظمة رصـد حقـوق اإلنـسان        ١١ املشتركة   ورقةوأبلغت منظمة الكرامة وال     -٤٥
ا يف  ت أن احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان فشل       ١١ و ٢ و ٤ و ٨ املشتركة   ورقاتوال

. مساءلة األشخاص املسؤولني عـن اهلجمـات     يف  جني و البيئة اآلمنة للصحفيني واملُحت   توفري  
وصت بتيسري تسجيل وسائل اإلعالم اجلديدة ووقف إغـالق         ودعت إىل إجراء حتقيقات وأ    
  .)٨٥(املؤسسات الصحفية واإلعالنية

الواسـع  نتـشار   ال ا ٣ املـشتركة    ورقةوالحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان وال       -٤٦
الشرف، حيث يتم استجواب الحتجاز التعسفي يف السجون السرية العراقية، من قَبيل ُمخيَّم ل

والحظت منظمة . )٨٦(ن توجيه هتمة إليهم أو إحضارهم أمام قاضٍهم دواحتجاز واألشخاص
واحملاكمـات  حتول دون االحتجاز ملدة مطوَّلة قبل احملاكمات،      الكرامة عدم وجود ضمانات     
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وأَبلغت املنظمة العراقية للعدالة    . )٨٧(غري العادلة اليت تستند إىل اعترافات ُتنَتزع حتت التعذيب        
 ال تزال هي َحَجر الزاوية للمالحقة اجلنائية وأن التعذيب ال يزال            اتافأن االعتر بوالدميقراطية  
تفادة وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة الكرامة ضمان اس        . )٨٨(منتظميتم بشكل   

  .)٨٩( من إجراءات قانونية عادلةاألشخاص الذين يتم إيقافهم
 فيمـا يتعلـق حبقـوق        عن قلقها إزاء االنتهاكات    ١١وأعربت الرسالة املشتركة      -٤٧

  .)٩٠(األشخاص املتهمني خالل عمليات التحقيق واحملاكمة

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف احلياة األسرية  -٤  
أوصت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة بتعـديل وتكييـف قـانون األحـوال                -٤٨

املرأة واألفراد املنتمـون    الشخصية وقانون األحوال املدنية ملعاملة مجيع املواطنني، مبا يف ذلك           
  . )٩١(إىل األقليات الدينية واإلثنية، معاملة عادلة تقوم على املساواة

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 اإلشارة إىل دين الشخص يف بطاقة اهلوية         عن قلقها ألن   ١أعربت الورقة املشتركة      -٤٩
وأوصـت  . الشخصية أدى إىل قتل واختفاء آالف من املواطنني املنتمني لألقليـات الدينيـة      

بإصدار قوانني وأنظمة للتغلب على االنقسامات يف اجملتمع وحذف اإلشـارة إىل الـدين يف               
  .)٩٢(بطاقة اهلوية الشخصية أيضاً

من الدستور  ) ٣(٣٨ة للدفاع عن حقوق اإلنسان أن املادة        والحظت الرابطة العراقي    -٥٠
العراقي تكفل احلق يف حرية التجمع وحرية املشاركة يف املظاهرات، لكن وزارة الداخليـة              

وأشارت منظمة رصد حقـوق     . )٩٣(جيب أن توافق على كل طلب للقيام مبظاهرات سلمية        
نظمة الكرامة إىل أنه مت تفريق املظاهرات       اإلنسان واملفوضية العراقية العليا حلقوق اإلنسان وم      

باستخدام العنف والقوة املفرطة من جانب القـوات        ) خميم للمظاهرات (السلمية يف احلوجية    
، وأن القوات األمنية أطلقت النريان خالل املظاهرة يف أربيـل  ٢٠١٣أبريل /األمنية يف نيسان 

. ن الوفيات يف صفوف املتظـاهرين     ، مما أدى إىل وقوع العديد م      ٢٠١١والسليمانية يف عام    
واقترحت وضع حد للجوء إىل القوة املفرطة ضد املتظاهرين والتحقيق يف مثل هذه اهلجمات              

وأشارت منظمـة   . )٩٤(وإلغاء األحكام اليت تشترط احلصول على ترخيص للقيام باملظاهرات        
تجني الذين يرغبون   رصد حقوق اإلنسان إىل أن تراخيص القيام باملظاهرات ال ُتمنح إىل احمل           

  .)٩٥(يف التظاهر ضد الفساد وتدهور الوضع األمين
 أن واحداً من أهم     ٨ و ٢وأبلغت منظمة مراسلون بال حدود والورقتان املشتركتان          -٥١

 والذي ال يـزال   ١٩٦٨ الذي اعُتمد يف عام      ٢٠٦املخاطر هو قانون املنشورات املعدل رقم       
شتم احلكومة "السجن تصل إىل سبع سنوات يف حال وينص القانون على فرض عقوبة  . نافذاً
 أيضاً أن قانون حقوق الصحفيني حيد من حريـة          ٨ و ٢ و ٤والحظت الورقات   . )٩٦("علناً
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الصحف وغريها من وسائل اإلعالم ودعت إىل سحب كامل مشروع القانون املتعلق جبرائم             
  .)٩٧(جمعاملعلوماتية، والتعجيل بإصدار قانون يتعلق حبرية التعبري والت

 إىل العقبات اليت تؤثر على سـالمة العمليـة          ٥ و ١وأشارت الورقتان املشتركتان      -٥٢
االنتخابية، من قبيل عدم وجود تدابري ملنع التزوير املنظم، والتدخل يف عمل املفوضية العليـا               

 إىل  ٨وأشارت الورقـة املـشتركة      . )٩٨(املستقلة لالنتخابات، وأوصتا بإجراء تعداد سكاين     
نتهاكات وأوجه القصور يف العملية االنتخابية، وخاصة يف إقليم كردستان، وأوصت بتعديل اال

وتنقيح التعليمات والقوانني لالمتثال للمعايري الدولية لالنتخابات احلرة والعادلة وباالستقالل          
لة وأوصت منظمة األمم والشعوب غري املمث     . )٩٩(لالنتخاباتللمفوضية العليا املستقلة    الكامل  

  .)١٠٠(مبكافحة التزوير يف االنتخابات والتشجيع على مشاركة اجلماعات اإلثنية والدينية
 بأن عدداً قليالً من النساء يشغلن مناصب يف اجمللـس           ١٠وأبلغت الورقة املشتركة      -٥٣

الوطين وأوصت بزيادة عدد املقاعد املخصصة للمرأة يف اجملالس التمثيلية وجمالس املقاطعات            
 بتوسيع نطاق مسامهة املرأة يف      ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠١(ذلك النظام القضائي  مبا يف   

  . )١٠٢(١٣٢٥املناصب القيادية وفقاً لقرار جملس األمن 
 أن نظام احلصص، إىل جانب ممارسـات التمييـز يف           ٩وذكرت الورقة املشتركة      -٥٤

اركة يف احلياة العامة على قـدم       التوظيف، يؤثر يف متتع املسيحيني اآلشوريني حبقهم يف املش        
املساواة مع غريهم وأوصت بتعديل قوانني االنتخابات لضمان متثيل األقليات بشكل متناسب            
وضمان متثيل املسيحيني اآلشوريني بصورة صحيحة يف مجيع مستويات وظائف اخلدمة العامة            

والحظـت  . )١٠٣(ناليت ال يتم شغلها مبوجب االنتخابات، مبا يف ذلك قوات الشرطة واألم           
املنظمة الدولية حلقوق األقليات وجود نقص يف املقاعد الربملانيـة املخصـصة ألن قـانون               

 خيصص مثانية مقاعد لألقليـات يف الربملـان         ٢٠١٤االنتخابات الذي ينظم انتخابات عام      
 مقاعد للمسيحيني ومقعد واحد لكل من الصابئة، واليزيـديني          ٥:  عضواً ٣٢٨املؤلف من   

 ٢٠١٠يونيـه  /وهذا خيالف حكماً صادراً عن احملكمة االحتادية العراقية يف حزيران      . والشبك
وال توجد مقاعد   . يقضي بزيادة عدد املقاعد املخصصة لليزيديني بالتناسب مع عدد سكاهنم         

خمصصة للتركمان واليزيديني يف جملس إقليم كردستان، وال توجد مقاعد خمصصة للعـراقيني      
  .)١٠٤(يئتني التشريعيتنيالسود يف هاتني اهل

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 عدم تنفيذ أصحاب العمل بعض أحكام قانون العمل         ١٢الحظت الورقة املشتركة      -٥٥

 وزارة العمـل والـضمان      ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٥( املتعلق بعمل األطفال   ٧١رقم  
 مواقع العمل ملنع عمل األطفال ومنـع اسـتغالل          االجتماعي بتكثيف الزيارات الدورية إىل    

  . )١٠٦(أطفال الشوارع
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 بأنه مت استهداف العديد من خمازن جمموعات األقليـات          ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٥٦
  . )١٠٧(الدينية ومت منعهم من ممارسة أعماهلم التجارية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 إىل إنشاء صندوق للضمان االجتمـاعي يتناسـب مـع           ٤رقة املشتركة   دعت الو   -٥٧

اإليرادات املالية الكبرية للدولة ويطبق قانون الضمان االجتماعي بغية ضمان حيـاة الئقـة              
ودعت منظمة اإلرادة إىل زيادة دعم شبكة       . )١٠٨(جلميع املواطنني وضمان العدالة االجتماعية    

 العمل واألرامل واألرمالت واليتامى والنـساء املطلقـات         احلماية االجتماعية للعاطلني عن   
وأبلغت املنظمة الدولية   . )١٠٩(واألشخاص ذوي الدخل املنخفض وذوي االحتياجات اخلاصة      

حلقوق األقليات أن أجزاء املناطق املتنازع عليها اليت تتمركز فيها األقليات أمهلـت إمهـاالً               
فاليزيديون يعانون من نقص يف توفري اخلدمات الصحية        . فيما يتعلق باخلدمات العامة   شديداً  

. واملستشفيات ويفتقرون للسكن الالئق ويعانون من عدم التناسب يف ارتفاع معدالت الفقر           
وأبلغ أفراد من جمتمع الشبك يف نينوى عن الصعوبات اليت يواجهوهنا يف احلصول على املـاء                

  . )١١٠(ء والسكن والرعاية الصحية وغريها من اخلدماتالنظيف والكهربا

  احلق يف الصحة  -٨  
ذكرت منظمة اإلرادة أن األطفال العراقيني يعانون منذ عقدين من النقص يف الغذاء               -٥٨

 يف املائة من األطفـال      ٢١,٤، ألن نسبة    )الطول بالنسبة إىل العمر   (وازدياد معدالت التقزم    
  . )١١١( التقزمدون سن اخلامسة يعانون من

 يف املائة وزيادة    ١٠ بزيادة ميزانية قطاع الصحة بنسبة       ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٥٩
وأوصى االحتـاد   . )١١٢(مراكز الرعاية الصحية واملستشفيات واعتماد قانون التأمني الصحي       

ت العام للنساء العراقيات بتنظيم برامج لتحصني األطفال وتطبيق ختطيط األسرة خلفض معدال           
  . )١١٣(وفيات الرضع

وسلطت املفوضية العراقية العليا حلقوق اإلنسان الضوء على الـنقص يف املـوظفني               -٦٠
وأشارت إىل قلة عدد املؤسسات الصحية احلكومية       . الطبيني العاملني يف املؤسسات الصحية    

  .)١١٤(والنقص يف اإلمدادات الصحية واملوظفني الطبيني يف إقليم كردستان

   يف التعليماحلق  -٩  
 ومنظمـة   ٤والحظت املفوضية العراقية العليا حلقوق اإلنسان والورقة املـشتركة            -٦١

اإلرادة اخنفاض اإلنفاق على التعليم والتحديات اليت يطرحها عدم كفاية املبـاين املدرسـية              
والحظت عدم وجود إحصاءات ميكن التعويل عليها بشأن معـدالت          . واحلاجة إىل صيانتها  

ية وأوصت بإيالء األولوية لقطاع التعليم من خالل زيادة األموال املخصصة للتعليم            حمو األم 
وأبلغ االحتاد العام للنساء العراقيات     . )١١٥(وتفعيل قانون التعليم اإللزامي يف املراحل االبتدائية      
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. )١١٦(أن عدد الفتيات الاليت يتلقني التعليم االبتدائي اخنفض خالل السنوات األربع األخـرية            
 عدم إنفاذ قانون التعليم وعدم احلد من الفجوة بني اجلنـسني    ١٠والحظت الورقة املشتركة    

  .)١١٧(فيما يتعلق مبحو األمية
 على توفري املباين املدرسية املناسبة والكافيـة واألخـذ          ١٢وحثت الورقة املشتركة      -٦٢

 اإلعانات النقدية وتوفري    بوسائل تعليمية متقدمة وتقدمي الوجبات الغذائية يف املدارس وتقدمي        
  .)١١٨(املرافق الترفيهية، وخباصة يف املناطق الريفية

  احلقوق الثقافية  -١٠  
وأوصت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة بتقدمي األموال الكافية والدعم لكل من              -٦٣

  .)١١٩(علماء اآلثار األجانب واحملليني لصون التراث الثقايف العراقي
 أن املناهج الدراسية تفتقر للتثقيف فيما يتعلق بثقافات         ٦رقة املشتركة   والحظت الو   -٦٤

والحظت املنظمة الدولية حلقـوق     . )١٢٠(اجملتمعات احمللية واملعلومات بشأن األقليات العراقية     
األقليات أن أطفال جمموعات األقليات غالباً ما حيرمون من احلق يف التعليم بلغتـهم حيثمـا           

  .)١٢١(عليميةتكون هناك مرافق ت

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
أخذت املفوضية العراقية العليا حلقوق اإلنسان علماً باالنضمام إىل اتفاقية األشخاص             -٦٥

. ذوي اإلعاقة وكذلك باعتماد قانون لرفاه األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصـة           
قلق إزاء استمرار معاناة األشخاص     وال تزال املفوضية العراقية العليا حلقوق اإلنسان تشعر بال        

ذوي اإلعاقة، وخاصة فيما يتعلق بالنقص يف اهلياكل األساسية املؤسسية والنقص يف املدارس             
والحظت ازديـاد   . وبرامج إعادة التأهيل وسبل التعليم والوصول إىل الصحة وفرص العمل         

انيـة خاصـة    عدد األشخاص ذوي اإلعاقة نتيجة اهلجمات اإلرهابية وعدم ختـصيص ميز          
  .)١٢٢(للمساعدة يف تغطية هذه االحتياجات

  األقليات  -١٢  
ذكرت املنظمة الدولية حلقوق األقليات أن العراق مل يقم حىت اآلن بإصدار قـانون                -٦٦

احلقوق اإلدارية والسياسية والثقافيـة والتعليميـة    " من الدستور اليت تضمن      ١٢٥ينفذ املادة   
 .)١٢٣("الكلدان واآلشوريني وسـائر املكونـات األخـرى       للقوميات املختلفة كالتركمان و   

 أنه على الرغم من االعتراف باملساواة       ١١وأبلغت كل من منظمة اإلرادة والورقة املشتركة        
يف احلقوق يف الدستور، ال تزال هناك أقليات عديدة تعاين وأوصت بتعديل املناهج الدراسية              

  .)١٢٤(لتعزيز املعرفة باألقليات العراقية
وقدم احتاد اجلمعيات املندائية يف املهجر معلومات موثقة عن خطب الكراهية ضـد               -٦٧

الختطاف قادة اجملتمع املندائي وتعرض أفراده لالبتزاز وحلرق        املندائيني وعن حاالت عديدة     
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وحثّ العراق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقـة اجلنـاة ومعاقبتـهم             . أماكن عبادهتم 
  .)١٢٥(قضائيوحتسني اجلهاز ال

والعدالة أن املسيحيني ُيجربون بصورة مستمرة على       وأبلغ املركز األورويب للقانون       -٦٨
الفرار من منازهلم ويتعرضون لالختطاف واالعتداء وُيقتلون وُيعتدى أيـضاً علـى أمـاكن            

ودعا إىل محايتهم ومالحقة اجلناة كي يتمكنوا من ممارسـة طقوسـهم الدينيـة               . عبادهتم
واملنظمة الدولية حلقوق األقليات بوضـع       ٩ و ١١ وأوصت الورقتان املشتركتان     .)١٢٦(حبرية

ودعت إىل تعزيز مشاركة األقليـات يف صـنع   . سياسات وتدابري أمنية حلماية هذه األماكن   
متثيل األقليات على مستوى الفيدرالية ويف إقليم        أن   ٦ والحظت الورقة املشتركة     .)١٢٧(القرار

 صنع القرار يكاد يكون معدوماً، وذلك يف اجملال الدبلوماسية وعلـى            كردستان يف مناصب  
 والحظت املنظمة الدولية حلقوق األقليات أيضاً غيـاب     .)١٢٨(املستويني العسكري والوزاري  

األقليات عن املناصب الرفيعة املستوى، وخباصة يف قوات األمن والشرطة، والنقص يف متثيلهم             
قليات اليت تعيش يف منطقة إقليم كردستان واملناطق املتنازع عليها          وتفيد األ . يف اخلدمة العامة  

اخلاضعة حبكم الواقع لسيطرة القوات األمنية الكردية، بتعرضها للتمييز على نطاق واسـع يف       
ويتعرض اليزيديون واملسيحيون والشبك والتركمـان      . الوصول إىل العمل واخلدمات العامة    

  .)١٢٩(واالستيالء على املمتلكات والتهميشواملضايقة لالحتجاز التعسُّفي واالعتداء 
وترى املنظمة الدولية حلقوق األقليات ومنظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن بعض              -٦٩

القوانني، وال سيما تلك املتعلِّقة بقانون األحوال الشخصية، ال تزال تثري مشاكل يف حاالت              
 مـن قـانون     ١٧ واملـادة    ١٩٧٢ املدنية لعام    من قانون األحوال  ) ٢(٢٠خمتلفة ألن املادة    

وحثّـت  . )١٣٠( تتضمنان أحكاماً متيز ضد األقليات الدينيـة      ١٩٥٩األحوال الشخصية لعام    
املنظمة الدولية حلقوق األقليات العراق على ضمان متكُّن األقليات من الوصول علـى قـدم               

ء مجيع التـشريعات الـيت      املساواة مع غريهم من السكان إىل اخلدمات وفرص العمل؛ وإلغا         
ختالف أحكام الدستور فيما يتعلق حبرية الدين، ووضع حد للتمييز ضد البهائيني فيما يتعلـق             

لـضمان   بإنشاء جلنة ملكافحة التمييز      ٦ و ٢وأوصت الورقتان   . )١٣١(باملواطنة ووثائق اهلوية  
  .)١٣٢(حقوق األقليات

تواجه عقبات يف الوصول إىل     األقليات  وأبلغت املنظمة الدولية حلقوق األقليات بأن         -٧٠
فالقرى اليت تقطنها األقلية السوداء والروما ال متلك حـىت مرافـق            . مجيع مستويات التعليم  

وال تتلقـى   . للتعليم االبتدائي وال يستطيع اآلباء واألمهات تسجيل أوالدهـم يف املـدارس           
ال ميلك اليزيديون أية كليات أو      و. مدارس تركمانية عديدة املساعدة املالية من وزارة التعليم       

  .)١٣٣(جامعات يف املناطق اليت يعيشون فيها وخيضع الطالب للتهديدات والتخويف

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
  .)١٣٤(الحظت منظمة اإلرادة أن الالجئني يعانون من ظروف إنسانية صعبة  -٧١
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 الجـئ   ٢٢٢ ٥٠٠اك أكثر مـن     أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن هن         -٧٢
/ سوري فّروا إىل العراق منذ الرتاع الذي بدأ يف سـوريا، وأن العـراق أغلـق منـذ آب                  

 سوري يف القائم دون ٥ ٠٠٠ حدود القائم للعبور، مما أدَّى إىل وجود قرابة ٢٠١٢ أغسطس
وأوصـت  . )١٣٥(إمكانية الوصول إىل الغذاء واملساعدة الطبية وغريها من املساعدة اإلنسانية         

  .)١٣٦(منظمة رصد حقوق اإلنسان بتيسري حصول الالجئني على املساعدة واحلماية يف العراق

  األشخاص املشردون داخلياً  -١٤  
 ومنظمـة اإلرادة أن النـساء شـهدن، يف هنايـة          ١٠الحظت الورقة املـشتركة       -٧٣
ـ            ٢٠١٣ عام ار بـسبب   ، موجة واسعة النطاق من تشريد األسر، وخباصة يف حمافظـة األنب

وبلـغ عـدد    .  شخص من الفلوجة والرمادي    ٥٣١ ٠٠٠العمليات العسكرية، حيث ُشرِّد     
وذكرت اللجنة الربملانية املعنية باملشردين أن عدد األسر        .  امرأة ٢٥٠ ٠٠٠النساء املشردات   
 وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بوضـع        .)١٣٧(١١ ٤٣٣ بلغ   ٢٠١٣املشردة يف عام    

والتعويض للمشردين داخلياً والعائدين وفقاً ملبادئ األمم املتحدة        ساعدة  خطة وطنية لتقدمي امل   
  .)١٣٨(التوجيهية املتعلِّقة بالتشريد الداخلي

والشعوب غري املمثلة بالتعاون مع املفوضية السامية لـشؤون         وأوصت منظمة األمم      -٧٤
  .)١٣٩(ياً يف العراقالالجئني بتقدمي الدعم واملساعدة إىل العدد الكبري من املشردين داخل

  احلق يف التنمية، والقضايا البيئية  -١٥  
الحظ قسم حقوق اإلنسان يف رابطة العلماء املسلمني يف العراق النقص يف اخلطـط      -٧٥

اإلمنائية الواقعية واالنعدام الكامل للخدمات األساسية من قبيل املاء الصاحل للشرب والرعاية            
 بليون  ١٠٠، على الرغم من امليزانية السنوية اليت ال تقل عن           الصحية والتعليم وازدياد البطالة   

  .)١٤٠(دوالر أمريكي املخصصة هلا
والحظ االحتاد العام للنساء العراقيات أن العراق يعاين من ارتفاع مستوى التـسمم               -٧٦

والحظ االحتـاد العـام     . بالرصاص والتلّوث بالزئبق وباليورانيوم املنضب يف مناطق عديدة       
 العراقيات أن العراقيني يعانون، بسبب استخدام األسلحة احملظورة دولياً، من حاالت            للنساء

صحية عديدة مثل اإلصابة بالسرطان وارتفاع معّدالت وفيات الرضع وأن احلكومة ال تتخذ             
  .)١٤١(اإلجراءات الكافية يف هذا اجملال

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٦  
 ومنظمـة الكرامـة والورقـة       ٣لية والورقة املـشتركة     شددت منظمة العفو الدو     -٧٧

 على خماوفها فيما يتعلق باألحكام الفضفاضة لقـانون مكافحـة اإلرهـاب             ١١ املشتركة
 من هذا القانون على نطاق واسـع        ٤ وانعدام احملاكمات العادلة وتطبيق املادة       ٢٠٠٥ لعام
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ل اجلهود حلمايـة املـدنيني مـن        للتعجيل بتنفيذ عقوبة اإلعدام لكي تثبت احلكومة أهنا تبذ        
  .)١٤٢(٢٠٠٨اإلرهاب واالعتداءات من جانب اجملموعات املسلحة منذ عام 

وأوصت منظمة اإلرادة ومنظمة الكرامة ومنظمة رصد حقوق اإلنـسان والورقـة              -٧٨
 بتعديل قانون مكافحة اإلرهاب ملنع تطبيق أحكامه بشكل واسع وضـمان أن             ٣املشتركة  

نة إىل مراجعة شفافة ودقيقة من جانب احملاكم العراقيـة املـستقلة ملنـع              ختضع عملية اإلدا  
 وأوصت الرابطة العراقية للمـدافعني عـن حقـوق          .)١٤٣(تطبيق القانون التجاوزات وسوء   

اإلنسان املقرر اخلاص املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهـاب بتـشجيع              
  .)١٤٤(اباحلكومة على تعديل قانون مكافحة اإلره

وأبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن حاالت يتم فيها احتجاز املرأة وتعرضـها               -٧٩
للضرب والتعذيب واالعتداء اجلنسي من جانب قوات األمن كوسيلة للتخويف أو معاقبـة             

  .)١٤٥(ذكر من أفراد أسرهتا ُيشتبه يف أنه إرهايب

  ااحلالة يف مناطق وأقاليم حمددة أو فيما يتعلق هب  -١٧  
الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان واملفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنـسان أن              -٨٠

إقليم كردستان شهد استخدام للقوة لتشتيت عدد من االحتجاجات، اليت أدَّت إىل عدد من              
وتعـرض  . القتلى أو إىل إصابة آخرين جبروح، وذلك مثلما حدث يف إقلـيم الـسليمانية             

الضرب واالحتجاز واإلهانة أثناء أدائهم لواجباهتم ومتّ حرق مقـار          الصحفيون أيضاً للقتل و   
 .)١٤٦(قنواهتم الفضائية وحمطات إذاعاهتم وإتالفها من جانب جهات فاعلة جمهولـة اهلويـة            

 أنه مت حـبس الـصحفيني يف إقلـيم          ٥ و ٨والحظت منظمة اإلرادة والورقتان املشتركتان      
وأوصـت  .  من اخلوف، خالفاً لقانون الـصحافة كردستان ومنعهم من العمل يف بيئة خالية   

 .)١٤٧(بإصدار أو تعديل قانون ينظم عملهم ويوفر هلم احلماية واحلصانة أثناء أدائهم لواجباهتم            
 أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إقليم كردستان يعانون من           ١١وأبلغت الورقة املشتركة    

وأوصت بإصـدار   .  جانب القوات األمنية   حماوالت لقتلهم أو هتديدات بالقتل واملضايقة من      
 وأوصت اجملموعة القانونية اللندنية إقلـيم       .)١٤٨(قانون حلمايتهم وإحضار اجلناة أمام القضاء     

  .)١٤٩(كردستان حبماية احلق يف التعبري
 التحدِّيات القائمة يف تنفيـذ قـانون        ١٢والحظت منظمة املسلة والورقة املشتركة        -٨١

 يف إقليم كردستان ألنـه غـري كـاٍف حلمايـة الـضحايا حيـث                مكافحة العنف املرتيل  
 والحظت منظمـة    .)١٥٠(٢٠١٣ شكوى يف األشهر الثمانية األوىل من عام         ٣ ٤٠٠ قُدِّمت

رصد حقوق اإلنسان أن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ال يزال حيدث يف إقليم كردستان،              
سرة ُيجرم العنف القائم على نوع اجلنس       على الرغم من اعتماد قانون ملكافحة العنف يف األ        

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بتنفيذ أحكـام القـانون          . والقتل دفاعاً عن الشرف   
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للقضاء على هذه املمارسات وإجراء حتقيق يف العنف القائم على نوع اجلنس، وال سـيما يف         
  .)١٥١("جرائم الدفاع عن الشرف"

اء على املمارسات التقليدية الضارة واألفكـار        بالقض ١٠وأوصت الورقة املشتركة      -٨٢
النمطية من قبيل الزواج املبكر والزواج املؤقت وجرائم الدفاع عن الشرف، وبتعديل القوانني             

 اتساع انتشار تشويه األعضاء التناسـلية       ١٠والحظت الورقة املشتركة    . اجلنائية ذات الصلة  
  .)١٥٢(للألنثى يف صفوف النساء الكرديات يف مدينة إربي

 عن عدد حاالت القتل دفاعاً عـن الـشرف          ١٠ و ٥وأبلغت الورقتان املشتركتان      -٨٣
 ١٣١ و١٣٠ و١٢٨والحظت املواد التمييزية يف القانون اجلنائي العراقي وأوصتا بإلغاء املواد          

وشجعتا " الشرف"من القانون اجلنائي لضمان عدم استفادة اجلناة من الظروف املخففة حبجة            
، على الرغم من أهنما     )١٥٣(دستان على مواصلة التصدِّي هلذه الظاهرة ومعاقبة اجلناة       إقليم كر 

 أيضاً باعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على ٢ و١٠وأوصت الورقتان . تعترفان بالتقدم احملرز
  .)١٥٤(مجيع املمارسات الضارة واألفكار النمطية يف إقليم كردستانعلى العنف ضد املرأة و

 الزيادة الكبرية يف حاالت العنف يف مجيع أحناء إقليم          ١٠حظت الورقة املشتركة    وال  -٨٤
  .)١٥٥(٢٠١٢، مقارنةً بعام ٢٠١٣كردستان، وال سيما يف دهوك يف عام 

 عن اعتداءات على املسيحيني اآلشوريني وأشـارت إىل         ٩وأبلغت الورقة املشتركة      -٨٥
  .)١٥٦(قليم كردستان بدافع ديينحوادث تعرض األقليات الدينية لالعتداءات يف إ

وحثت املنظمة الدولية حلقوق األقليات إقليم كردستان على اختاذ إجراءات فوريـة              -٨٦
ضد موظفي الدولة وغريهم الذين ميارسون التمييز ضد أفراد األقليات ألهنم خيتارون عـدم              

  .)١٥٧(تعريف أنفسهم على أهنم أكراد أو أهنم منتمون ألحزاب سياسية كردية
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