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هذا التقرير أعدته شبكة حقوق الطفل العراقي العاملة في العراق والمؤلفةة مة(  )55منظمةة مختصةة فةي ماةا
حقوق الطفل موزعي( في  81محافظة عراقيةة حةو مةدت تطبيةل العةراق للمعةايير الدوليةة لحقةوق الطفةل حسة
اتفاقية حقوق الطفل في إطار االسةتعرا الةدورا المةامل  UPRومةدت تنفيةذ تواةياج مالةو حقةوق اال سةا
السةةا ل فةةي عةةا  , 0282وتةةأ أشةةراط الطفةةا فةةي أعةةدا هةةذا التقريةةر مةة( لةةق عقةةد لسةةاج تتضةةم( مةةاطاج
وممارساج متنوعة معهأ .
ملخص تقرير االستعراض الدوري الشامل  /أصحاب المصلحة  /العراق 1024
المقدمة
اا ق العراق على اتفاقية حقوق الطفل الصا رة عا  8111في سنة ,8111وأقر الدستور العراقي الةدامأ فةي عةا
 0225ظاما إتحا يا للدولةة  ،حية ور ج فةي البةا الثةا ي حقةوق وحريةاج عديةدة منهةا

العراقيةو متسةاوو

أما القةا و  ,لكةل فةر الحةل فةي الحيةاة والمة( والحريةة  ,الانسةية العراقيةة حة ك
ل لكةل عراقةي  ,العمةل حةل لكةل
العراقيي( ما يضم( لهأ حيةاة رريمةة  ,االسةرة اسةاا الماتمة  ،تكفةل الدولةة حمايةة الطفولةة  ,لةووال حة ك
ل علةى
والةةديهأ فةةي التر يةةة والرعايةةة والتعلةةيأ  ،يحظةةر االسةةتاق االقتصةةا ا لوطفةةا

صةةور رافةةة  ،تمنة رةةل اشةةكا

العنف والتعسف في االسرة والمدرسة والماتم  ,الضما اال تماعي والصةحي  ،ترعةى الدولةة المعةاقي( ويوا
االحتيا اج الخااة  ,الزامية وماا ية التعليأ و حرية التعبير  ) ......ال أ ها لأ تصل الى المواممة م االتفاقية فةي
الكثيةر مة( موا هةا ورةذل لةأ يةتأ إاةدار قةا و

ةام مةا لحمايةة الطفةل ولةأ يةتأ اللةذ القسةأ الربةر منهةا فةةي

التطبيةةل  ،مثةةل ا تمةةار اسةةتخدا العنةةف فةةي السةةرة والمؤسسةةاج التعليميةةة وفةةي الماتم ة إضةةافة الةةى المؤسسةةاج
اإلاقحية العقا ية) وحدوث القتل والتهاير الةذا طةا آالف الطفةا تياةة تزايةد المظةاهر المسةلحة وأسةتخدا
العنف المسلح دال م( التحكأ الى لاة الحوار والتفةاو

مة الطةراف المتنازعةة  ,وضةعف تطبيةل القةا و تاةا

اال تهاراج الاسةيمة لحمايةة الطفةا وعةد تةوفير البي ةة اآلمنةة المناسةبة لهةأ والتسةر مة( المؤسسةاج التعليميةة ,
عمالة الطفا ,الزواج المبكر  ,العنف الانسي والستاق الانسي. ...

أوالً :تدابير التنفيذ العامة -:
 اا ق العراق عا  8111على اتفاقية حقوق الطفةل الصةا رة عةا  8111لكنةه تحفة علةى المةا ة
/81أوال) المتعلقة حرية الطفل في التفكير واالعتقا والدي( .لذا أ تفت الحا ة إل قةا الةتحف عةد
إقرار سةتور العةراق عةا  0225حسة المةا ة  /73ثا يةا تكفةل الدولةة حمايةة الفةر مة( االرةرا
الفكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا والسياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديني.
اا ق العراق على البروتورو االلتيارا االو الملحل اتفاقية حقوق الطفل مةن ية االطفةا
واستاقلهأ في الباا عا  0223مو قا و رقأ  07لسنة .0223
 اا ق العةراق علةى البروتورةو االلتيةارا الثةا ي الملحةل اتفاقيةة حقةوق الطفةل مةن اشةتراط
قا و رقأ  07لسنة .0223
االطفا في النزاعاج المسلحة مو
 و و مبا راج م( الحكومة العراقية لتمري قا و ام ما حو حماية حقوق الطفل .
 و ةةو لانةةة المةةرأة والسةةرة والطفولةةة فةةي البرلمةةا العراقةةي لكةة( ورهةةا ضةةعيف سةةبة الةةى الكةةأ
الهامل م( االحتيا اج والممارل خصوص الطفل.
 ضعف التوعية الحكومية لاحا المصلحة نتفاقية حقوق الطفل والبروتورولي( الملحقي( ها .
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ثا يا الوقاية
رف العراق التحف على الما ة  )81م( اتفاقية حقوق الطفل لعا .8111
ا الما ة  /18أوالَ م( قا و العقو ةاج العراقيةة رقةأ  888لسةنة  8191تايةز اسةتخدا العقو ةاج البد يةة
ضد الطفا في السرة والمؤسساج التعليمية  ,ولأ يصدر أا قا و خصوص تعديل أو حةذف أو إضةافة
لهذا القا و .
و و تفاوج ي( القوا ي( العراقية في تحديد عمر الطفل الاا ي حي ور في قةا و رعايةة الحةداث رقةأ
 )39لسنة  8117الما ة  /13أوال) منه مة( قةد اتةأ التاسةعة مة( عمةر ) وفةي قةا و العقو ةاج رقةأ 888
لسنة  8191الما ة  )91ورذل ااو المحارماج الازامية رقةأ  )07لسةنة  8138فةي المةا ة  )077ال
تحرط الدعوت الازامية على الصاير الذا لأ يتأ السا عة م( عمر ).
تمير التقارير الصا رة م( المنظمةاج الدوليةة والمحليةة عة( تعةر الطفةا للعنةف ن واعةه فةي السةرة
والمؤسساج التعليمية والماتم .
ارتفةةا عةةد الضةةحايا مةة( الطفةةا تياةةة للتفايةةراج المةةبه اليوميةةة مةةا أ ت إلةةى للةةل حالةةة مةة( الرع ة
والضاط النفسي وعد االستقرار في حياتهأ و منتهأ.
إ وامة القتا والعنف أ ج إلى ا خراط البعض م( الطفا تياةة للحا ةة والفقةر أو القسةر إلةى تانيةد
والقيا نعما مسلحة ولصواا في المناطل السالنة التةي ينتمةر فيهةا القتةا حسة التقةارير المعلنةة مة(
المنظماج المحلية والدولية ومنها يو يسيف .
تعر الطفا الى التهاير القسرا تياة الهاماج والعما المسلحة ي( حي( وآلر والتي تةؤثر علةيهأ
سلبا ورما حدث في الفترة الليرة في محافظة ال بار.
ما زا الطفا في العراق تنته حقوقهأ في ماا التعليأ  ،والمتمثلةة فةي قلةة المةدارا والةدوا المةز وج
وأرتضا الطق في الصف الواحةد والةبعض مة( المةدارا ممةيد مة( مةا ة الطةي( لااةة فةي الريةاف ،
رذل قلة المرافل الصحية و الميا الصةالحة للمةر و ا عةدا الوسةامل اإليضةاحية لتعلةيأ الطفةا  ،ورةذل
ضعف الرعاية الصحية لهأ  ،و حا ة أسرهأ للمةا  ،ممةا عةل الكثيةر مةنهأ يتسةر مة( المدرسةة اتاةا
التسو والعمل للظروف القتصا ية الصعبة التي يعيمها الطفا وأسرهأ ,ويحتاج العراق الةى سةتة آالف
مدرسةةة ديةةدة السةةتيعا العةةد الحةةالي مةة( طق ةةه ،اال ا نةةا هةةذا العةةد مةة( المةةدارا الحكوميةةة يتطلة
عمري( عاما ظرا للميزا ية المخصصة لذل  ،وفقا لمسؤولي( رلما يي( وحكوميي(8*.
ضعف حمايةة الطفةا فيمةا يتعلةل اسةتاقلهأ الباةا والعنةف الانسةي  ،ورةذل االتاةار هةأ و نعضةامهأ
لغرا متعد ة.

يعا ي الطفا المحكومو الارامأ في أمار( الحتااز م( ظروف سي ة  ،وتررهأ في أمار(
-82
الحتااز للفتراج طويلة و تقديمهأ الى المحارأ المختصة .وال تتوفر لهأ أية مؤسساج أو رامج
تنهيلية فاعلة إلعا ة أ ما هأ في الماتم إيا را وا ضحية لقستاق أو اإلسا ة أو التعذي أو أية شكل
م( إشكا المعاملة السي ة أو العقو اج القاسية.
يعا ي أطفا العراق م( االفتقار الى االمار( الترفيهية اآلمنة للع والقيا ال مةطة التةي تقممهةأ
-88
أو مرارز الطفةا المناسةبة لهةأ ممةا يةؤ ا إلةى تعميةل شةعورهأ اإلحبةاط فةي المسةتقبل وتةؤثر سةلبا علةى
تنم تهأ .بهت منظمة اليو سيف في تقريرها السنوا ع( أوضا الطفا في العالأ إلى و و تفاوج ربيةر
والى ا عدا اإل صاف في الحقوق والخدماج في المد النسبة لوطفا 0*.
يعا ي الطفا م( تهميش في ألذ آرامهأ في الكثير م( القراراج التي تخصةهأ مة( قبةل أاةحا
-80
المصلحة ولأ اد تمكيل أا لاا تمريعية أو تنفيذية تستخد هذ اآللية.
تستهدف الميليمياج والماموعةاج المسةلحة الطفةا مة( الفتيةاج والعتةدا علةيه( وقةتله( مةكل
-87
ماعي حاة ممارسة الباا والدعارة.
تتعر الفتياج الى العنف المنزلي  ،والعنةف يا الطةا النفسةي  ،والعنةف الانسةي االسةتاق
-81
واإلسا ة) والزواج المبكر والتد ي في مستوت تعليمه( م( لق التمييز على اساا الانو.
تنتمر عمالة االطفا مكل ربير سب فقةدا أر ةا السةر ومعيلةيهأ تياةة العمليةاج المسةلحة
-85
التي تكا تكو يومية وعد السرا توفير ضما أ تماعي لذويهأ .
زيا ة عةد الةوال اج الميتةة والممةوهة ووفيةاج االطفةا الرضة وأ خفةا معةدالج العمةر ويلة
-89
تياة أستخدا أسلحة محظورة وليا في الحرو والنزاعاج المسلحة في العراق.
ااةةطحا الطفةةا إلةةى سةةاحاج االحتاا ةةاج العتصةةاماج) وز هةةأ فةةي المظةةاهراج و
-83
ال راط لمخاطر هذ الممارساج على سةقمة الطفةا وتو هةاتهأ الفكريةة المسةتقبلية ,وقةد تعةر قسةأ
منهأ الى القتل والارح رما حدث في قضا الحوياة عند تدلل الايش لرف الخيأ في الساحة .
قلة وضعف الرعاية ال تماعية لوسرة والطفل ما يتناس م المستوت المعيمي للماتم .
-81
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مواممة القوا ي( الوطنية م البرتورو االلتيارا االو الملحةل اتفاقيةة حقةوق الطفةل مةن ية االطفةا
واسةةةتاقلهأ فةةةي الباةةةا والتطبيةةةل علةةةى الر الواقةةة وإرسةةةا التقريةةةر الو والتقةةةارير الدوريةةةة فةةةي
مواعيدها.
مواممةةة القةةوا ي( الوطنيةةة مة البروتورةةو االلتيةةارا الثةةا ي الملحةةل اتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل مةةن اشةةتراط
االطفا في النزاعاج المسلحة والتطبيل على أر الواق وإرسةا التقريةر الو والتقةارير الدوريةة فةي
مواعيدها.
تقديأ التقرير الدورا لتفاقية حقوق الطفل الصا رة عا  8111في مواعدها المحد ة.
رف التحف على الما ة /81أوال) م( اتفاقية حقوق الطفل عا  8111والمتعلقةة حريةة الطفةل فةي التفكيةر
واالعتقا والدي(.
ح اللانة البرلما ية القا و ية ولانة المرأة والسرة والطفولة على االسرا في تمةري قةا و ةام مةا
حو حماية حقوق الطفل ومواممته م االتفاقياج والبروتوروالج الدولية ياج العققة.
تعديل أو حذف أو إضافة للما ة  /18أوالَ م( قا و العقو اج العراقية رقأ  888لسنة . 8191
توحيد القوا ي( العراقية في تحديد عمر الطفل الاا ي ما يخد مصلحته الفضلى.
أادار قا و يحد مة( أسةتخدا العنةف ن واعةه فةي السةرة والمؤسسةاج التعليميةة والماتمة ضةد الطفةا
طرق منهايةة لمنة وموا هةة العنةف ,مثةل عةأ اآل ةا والمهةاج والسةر وغيةرهأ ممة( يقومةو رعايةة

الطفةةا  ،وتعزيةةز مهةةاراج الطفةةا لحمايةةة أ فسةةهأ مةة( العنةةف ،والعمةةل مةةكل واضةةح لتاييةةر المواقةةف
والمعايير اإل تماعية التي تتااضى ع( أعما العنف والتمييز.
 .1عد تطبيل عض نو قا و العمل رقأ  71المتعلقة الطفل في العراق على أاحا العمل.
 .82تفعيل نو قا و العقو اج إتاا التاريأ الصةار لوشةخاص الةذي( يقومةو اسةتخدا واسةتاق الطفةا
وإشةةةرارهأ فةةةي النزاعةةةاج المسةةةلحة وتةةةوفير لةةةدماج الرعايةةةة والتنهيةةةل وأعةةةا ة مةةةج الطفةةةا المانةةةدي(
والمعنفي( .
 .88إ عا المؤسساج المنية والمسلحة المستهدفة م( قبل الاماعاج المسلحة ع( أمار( توا د الطفا .
 .80إ لا مناهج راسية في رافة المراحل التعليمية تدعو الحتةرا حقةوق اإل سةا مةكل عةا وحقةوق الطفةل
مكل لاص والتنريد على ا تهاج أسلو حدي في تدريو مفاهيأ حقوق اإل سا .
 .87توفير أمار( ومامعاج آمنة لوطفا وأسرهأ قبل البدأ العملياج العسكرية.
 .81ح الحكومة على توفير البناياج المناسبة رمدارا و ما يتقمأ مة أعةدا الطلبةة وتةوفير وسةامل متطةورة
في التعليأ وأعا ة العمل نظا التاذية المدرسية ولااة في المنةاطل الريفيةة وتةوفير ةد قةدا مقمةأ لهةأ
وتوفير أمار( ترفيهية ربي ة اديقة لهأ.
 .85أشراط الطفا في القراراج التي تخصهأ م( قبل أاحا المصلحة في السلطة التمريعية والتنفيذية.
 .89معالاة عض حاالج الوال اج الميتة والمموهة ووفياج االطفا الرض وأ خفا معدالج العمر م( قبل
المؤسساج الصحية ووض الحلو المناسبة لها.
 .83تنمي( المعايير الد يا لمحارمة وسا( اإلحداث حس المعايير الدولية.
 .81تطبيل ال ظمة واللوامح والتعليماج الصا رة والتي تحمي الطفا .
 .81توسةةي التةةرويج العقمةةي مةة( قبةةل الحكومةةة لاةةحا المصةةلحة نتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل والبروتورةةولي(
الملحقي( ها .
For further information please contact:
)Nazim Ahmed Ali- General Coordinator of Iraqi Child Rights Network(ICRN
Email: icirn_iraq@yahoo.com
TEL: 009647702221738

المرا
 )8تقرير منظمة يونيسيف في شباط  – 62آذار  6106 3قضايا وحقوق األطفال في وسائل االعالم
العراقية.
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