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 تقرير مؤسسة ماعت بخصوص خضوع دولة العراق لعملية االستعراض الدوري الشامل

 المفوضية السامية لمجلس حقوق اإلنسان الستكمال متطلبات التقرير المقدم من دولة العراق مقدم إلى:

مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان )حاصلة على المركز االستشاري بالمجلس  مقدم من:

 االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة(.

 دولة العراق مقدم عن:

 2019مارس  التاريخ:

 تمهيد

إليضسسسسات وتتبع )مصسسسسر( الا التقرير  ماعت للسالالالالام والتنمية وحقوق ان سالالالالانتقدم مؤسسسسسسسسسسة 

سان في  شهدت العراق العديد من حيث ، ورصد أام التغيرات المتعلقة بها. العراقأوضاع حقوق االن

العمليات والتي اسسسسسسستمرت  سسسسسسسوا  فيما يتعلر بمحاربة تنديم الدولة اإلسسسسسسسالمية  داع   التغيرات

االنتهاكات المتعلقة  العديد من يةالعراقكما ارتكبت السسسلطات  ،2018نهاية عام  حتىه العسسسكرية ضسسد

ية، وما يتبعها من تردي االجرا ات اإلمبرر بالجماعي  العقاباسسسسسسست دمت ، وبحقوق االنسسسسسسسسان من

 .العراقية الداخلية تدخل أطراف خارجية كإيران في الشئونالا باإلضافة إلى لألوضاع اإلنسانية، 

طرأت على أوضاع حقوق وفي الا التقرير سيتم تسليط الضو  على االحداث والمستجدات التي 

االنسسسسسسان في العراق، بعد تقديم تقريراا الااني امام مجلس حقوق اإلنسسسسسسان باةمم المتحدة في إطار ما 

 يعرف بآلية االستعراض الدوري الشامل المعتمدة من قبل اةمم المتحدة.

 

حيث قامت مؤسسسسسسة ماعت بتحليل و انر ونتانو خضسسوع العراق لالسسستعراض الدوري الشسسامل 

، كما قامت بتجميع وتصسسسسسسنيل المعلومات المتاحة عن الوضسسسسسسع 2014 في اكتوبرالاانية  افي دورته

وافقت توصية  229قدمت للعراق ، حيث تنفيل التوصيات، وال طوات التي ات لتها بشأن االحقوقي فيه

 توصية.  54 وآخلت العلم بـتوصية  175على 

 موقف العراق من االتفاقيات الدولية
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خضسسسسسسوع العراق لعملية االسسسسسسستعراض الدوري الشسسسسسسامل في دورتر الاانية في أكتوبر منل 

لم تنضسسسم بشسسسأن االنضسسسمام الي باقي المعاادات الدولية التي  خطوةأي السسسسلطات لم تت ل ، 2014

الزالت مسسسسستمرة في رفن االنضسسسسمام الي البرتوكول االختياري الااني الملحر بالعهد حيث ، لها

ترفن االنضسسسسمام الي البروتوكول االختياري كما وق المدنية والسسسسسياسسسسسية، الدولي ال اص بالحق

التفاقية منااضسسة التعليو وريره من ضسسروب المعاملة، وترفن بشسسدة الغا  عقوبة اإلعدام حتى 

عقوبة اإلعدام، ولم تنضسسسسم حتي اآلن التفاقية حقوق العمال تنفيل اآلن، فالقانون العراقي يسسسسسم  ب

س النضمام ل لمجموعة من التوصيات التي تدعواارام، وبررم قبول العراق المهاجرين وأفراد أ

إلي الصسسسسسسكول الدولية اال انها لم تقم بأي ات ات خطوات جديدة في باقي االتفاقيات الدولية التي لم 

 تنضم لها. 

بعن بشسسسسسسكل موفي الي  اام تقاريريتقدقامت العراق بوبشسسسسسسأن تعاونها مع اآلليات الدولية 

لجنة منااضسسسسسسسة  لجان اخري منل انضسسسسسسمامها لها، ماللم تقدم تقارير الي المقابل  ، فيلجانال

مام العراق في يوليو  قدم أي تقرير حتى عام  2011التعليو، حيث من يوم انضسسسسسس ، 2019لم ت

 . 1وبشأن إجرا ات الشكاوى الفردية لم تنضم الي أي منهما حتى اآلن

 التطورات التشريعية

عام  عددا من القوانيناقر  2014منسل  قانون انت ساب البرلمسان العراقي  يل  ، من بينهسا تعسد

، ونصسسست التعديالت على أن تضسسسمن 2018يونيو  6مجالس المحافدات واةقضسسسية اللي أقر في 

الحكومة بيئة آمنة إلجرا  االنت ابات، وتسسسسسسهيل عودة المشسسسسسردين داخليا إلى مناطقهم اةصسسسسسلية 

اةصسسسسسلية، وتتعهد وزارتا الدفاع والداخلية بضسسسسسبط اةمن  وتمكينهم من التصسسسسسويت في دوانرام

خالل االنت ابات، ويشترط أال تكون انال أترع مسلحة لألحزاب السياسية المشاركة في العملية 

صسسسسسسدر قانون حماية الشسسسسسسهود وال برا  والم برين والمجني  2017مارس  11االنت ابية. وفي 

 لتعديل الاالث لقانون المفوضية العليا لحقوق االنسان. أقر البرلمان ا 2017ابريل  29عليهم. وفي 

 ابات مجلس النواب، صسسسسسسوت البرلمان على التعديل الااني لقانون انت 2018وفي فبراير 

يل اةقليات في اللعراق في مالحداتها ال تامية بشأن تم المنصات الدوليةمناشدة  من ررمعلى ال

سية،  سيا ات ات تدابير ومنها  ن التوصيات متعلقة بحقوق اةقليات وقبول العراق للعديد مالحياة ال

ل على احترام اةقليات  من أجل تهيئة الدروف المواتية لبيئة سسسسسياسسسسسية شسسسساملة للجميع تقوم ايضسسسسا

   .الدينية والعرقية

  -كاآلتي: الجديد حيث جا  التقسيم  تعديلتراعي اةقليات في الالحكومة لم ان اال 

تمن  المكونات التالية حصسسسسسة الكوتا وتحتسسسسسسو المقاعد ( بأن 2)فقرة ( ال11)جا ت المادة 

  -الم صصة على اال يؤ ر تلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوانم الوطنية كما يلي: 

. (أربيل –داول  –كركول  –نينوي  –( توزع على محافدات )بغداد 5المكون المسيحي )

( مقعد 1المكون الصسسسسسسسانبي المنداني )ونينوي، ( مقعد واحد في محافدة 1) المكون االيزيديو

( على أن 3نصسست الفقرة )و .( مقعد واحد في محافدة نينوي1المكون الشسسبكي )و، محافدة بغداد

                                                           
 https://bit.ly/2HL7wfMالمعاادات الدولية  -موقع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 1

 

https://bit.ly/2HL7wfM
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 وتوضسسس  الهالمقاعد الم صسسسصسسسة من الكوتا للمسسسسيحيين والصسسسانبي ضسسسمن دانرة واحدة.  تكون

 ي العراق.اةقليات ف عدم مراعاةالتقسيمة 

 االحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة

و قت تقارير أممية اسسسسستمرار تردي اةوضسسسساع في مقار االحتجاز والسسسسسجون، واسسسسستمرار 

اكتداظها الشسسسسديد ندرال لسسسسسو  البنية التحتية قديمة الطراز وسسسسسو  الصسسسسيانة، بما في تلك المياه 

 البالد، حيثوالصسسسرف الصسسسحي والتهوية وريراا من ال دمات. كما تتفشسسسى ظاارة التعليو في 

ل المشسستبر بانتمانهم الي داع ، وارلبيتهم من السسسنة، وتقوم القوات تحتجز القوات  العراقية تعسسسفيا

اةمنية باحتجازام بدون أمر من المحكمة أو ملكرة توقيل، كما اعتقلت القوات اةمنية في إقليم 

، التي ندمها موظفي 2018كردسسسستان عشسسسرات المتداارين والصسسسحفيين في مداارات مارس 

ل على عدم حصولهم على رواتبهم.ال دمة المدنية   اعتراضا

قدم المحتجزون في محافدة نينوي شسسسهادات مفصسسسلة عن التعليو خالل االسسسستجواب في و

سسسسسسسجون الموصسسسسسسل التابعة لوزارة الداخلية والتي أدت إلي موت المحتجزين، حيث تقوم القوات 

قيقات جنانية، وبالررم من العراقية اسسسست دام التعليو كوسسسسيلة النتزاع االعترافات بدل القيام بتح

بالتحقير في حاالت التعليو واالعدامات رير القانونية  2017تعهد رنيس الوزرا  في سسسسسسسبتمبر 

 وحتى االن لم يت ل اي خطوة بشأن التحقير في اله االنتهاكات.

ل   تعرضسسسسسسوا فيها للتعليو  2018محاكمة في عام  16رصسسسسسسد  تم فقد لتقارير حقوقيةوطبقا

التوصسسيات التي قبلتها العراق والتي نصسست علي  واو ما ي اللعترافات بالقوة، بغرض انتزاع ا

دعا  2018التحقير في جميع ادعا ات التعليو، وبشسسسسسسأن االعدامات بعد اجوم داع  في يونيو 

رنيس الوزرا  الي االعدام الفوري لجميع االراابين وبعد تلك أعلنت الحكومة العراقية اعدام 

 رجالل.  12

 ء القسرياالختفا

ل للجنة الدولية لشسسسسسسئون المفقودين التي تعمل بالشسسسسسسراكة مع الحكومة العرقية فأن عدد  طبقا

، وقد أخفى 2014الل شس   ومليون شس   منل عام 250العراق وصسل ما بين  يالمفقودين ف

الجي  العراقي والقوات اةمنية رجال عرب سنة بحجة عمليات مكافحة اإلرااب وام مسئولون 

مسسسسسسسئوليسسة عن اسسله الحسساالت ومعدم االختفسسا ات حسسد سست في منسساطر تفتي  او منسسازل كسسامسسل ال

الم تفين، بل قام البرلمان بإيقاف مبادرتين إلصسسدار قانون جديد يجرم االختفا  القسسسري كجريمة 

 . 2017ومرة في  2015مرة في 

 والتجمع السلمي حرية الرأي والتعبير

تلقت اةمم وقد يواجر الصسسحفيون واإلعالميون والمتداارون تهديدات بالقتل واالختطاف، 

المتحدة بالرات تفيد بأن الكوادر المهنية تعرضت النتهاكات واجمات شنها قوات اةمن العراقية 

والجماعات المسسسسلحة والجناة المجهولون أ نا  تغطيتهم العمليات المسسسسلحة أو تغطية المداارات 

حيث أصسسسسيو صسسسسحفي من قناة آفاق التلفزيونية بجروت جرا  طلر ناري في  المشسسسساركة فيها. أو

من الشسسسسهر تاتر أسسسسسفر  19، وفي 2017يونيو  12حي الزنجيلي المسسسسستعاد ررب الموصسسسسل في 
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تفجير لغم على خط المواجهة في القديمة عن مقتل صسسسسسسحفي فرنسسسسسسسي وآخر عراقي وإصسسسسسسسابة 

 .2أدت إلى وفاة إحدااما متأ رة بجراحها صحفيتين فرنسيتين بجروت بالغة

ة باحتجاز العشرات من المتداارين والصحفيين يحكومالقوات ال قامتكردستان  وفي إقليم

التي ندمهسسا موظفي ال سسدمسسة المسسدنيسسة للمطسسالبسسة بسسدفع اجورام  2018خالل مدسساارات مسسارس 

التي  2018تحولت المداارات التي بدأت في وسسسسسسسط وجنوب العراق في يوليو  كما .المتأخرة

ضسسسسد المتداارين كانت تطالو بتحسسسسسين الوصسسسسول الي المياه والكهربا  والوظانل اعمال عنل 

قوات االمن عشسسسسسسرات المتداارين وقتلت البعن  حيث جرحتوباةخ  في مدينة البصسسسسسسرة، 

تفرير المتداارين والقيام باعتقالهم واسسسسسسستمرت اله ل ااسسسسسسست داماتهبسسسسسسسبو القوة المفرطة التي 

، وما 3ش   15وشهدت العديد من العنل اللي ادي الي مقتل  2018سبتمبر  حتىالمداارات 

بالتوصسسيات المقبولة بشسسأن تعزيز وحماية حرية الرأي  يةالعراق اسسست فاف الحكومةسسسبر يوضسس  

 والتجمع السلمي.والتعبير 

 حقوق المرأة 

لقضسسسسسسا  علي التمييز ل تدعوعدد من التوصسسسسسسيات التي الحكومة العراقية قبول من ررم على ال

الزالت تواجر تمييز  في العراق المسسسسسساواة بين الجنسسسسسسين في الحقوق، اال ان النسسسسسسا وضسسسسسد المرأة 

ساس النوع،  حيث تواجر المرأة العراقية ملحوظ وبشكل مباشر في سوق العمل، منها التمييز على أ

ساوين، وضعل الوصول او المشاركة و تمييزا واضحا عدم المساواة في فرص العمل واةجر المت

ل ما تقسم الوظانل علي حسو النوع مهن نسانية ومهن تكورية.   في مناصو صنع القرار، ودانما

ومن جانو العنل اآلسسسسسري تتمتع النسسسسسا  بقدر قليل من الحماية القانونية لحمايتهن من العنل 

ن العقوبات العراقي أحكاما تجرم االعتدا  الجسسسدي، ولكنر ال يتضسسمن أي اةسسسري، ويتضسسمن قانو

إشسسارة صسسريحة إلى المعاقبة على جرانم العنل اةسسسري. في حين أنر جرم االعتدا  الجنسسسي، حيث 

( على إسسسسسسسقاط اله التهم إتا تزوت المعتدي من الضسسسسسسحية، وبالررم من رياب 398تن  المادة )

لعنل اةسري، أفادت مندمات حقوقية نسانية أن معدل العنل اةسري دراسات وطنية حدياة حول ا

 .4مرتفع جدا

ل من قبل قوات  إضافة إلى تلك انتشر التمييز ضد المرأة بم يمات اةش اص النازحين داخليا

اةمن، وموظفي إدارات الم يمات، والسسسلطات المحلية التي يعتقد أن تلك النسسسا  ينتمون إلى تنديم 

من قبل الرجال المسسسسسسسلحين العاملين بالم يمات،  النتهاكات عدةالدولة، حيث يتعرض النسسسسسسسسا  

ل لشهادات قدمت لتقارير حقوقية قالت أربع نسا  5يفترض أن يقوموا بحمايتهم ناةفراد الليو ، ووفقا

إنهن شسسسهدن عمليات ارتصسسساب بشسسسكل مباشسسسر أو سسسسمعن صسسسرخات نسسسسا  في م يم مجاور وان 

 يغتصبن من قبل موظفين إدارة الم يم.

 ممارسات تنظيم داعش 

                                                           
 Nov_2017.pdf-10_Jul_2017_ArFinal_-file:///C:/Users/ICG7/Downloads/Mosul_report__17_Oct_2016_14اندر:  2

 https://bit.ly/2URwi1t 2018/2019اندر تقرير ايومن رايتس ووت   3

 https://bit.ly/2URwi1tاندر:  4

ل علي نسا  وأطفال  5 ل جماعيا  /kgYW5y2https://bit.ly 2018أبريل  17 –وكالة يقين لألنبا   –العفو الدولية: السلطات العراقية تمارس عقابا

file:///C:/Users/ICG7/Downloads/Mosul_report__17_Oct_2016-10_Jul_2017_ArFinal_-14_Nov_2017.pdf
https://bit.ly/2URwi1t
https://bit.ly/2URwi1t
https://bit.ly/2y5kgYW
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سسستعادة الموصسسل حملة لترايو أاالي محافدة شسسن تنديم داع  وبالتزامن مع بد  عملية ا

نينوى خاصسسسسسة في قضسسسسسا  الموصسسسسسل ولجأ إلى االختطاف، وو ر تقرير البعاة اةممية اختطاف 

مع قوات  يقاتللالشتباه في قرابتهم لرنيس عشيرة كان  2017أكتوبر  19التنديم ستة رجال في 

اةمن العراقية ضسسدام، وفي نفس اليوم قامت شسسرطة داع  اةخالقية )الحسسسبة( بوضسسع عالمات 

 ال تعرضوا للعقاب. إمالكيها بفتحها واستئناف العمل و وأمرتعلى المحالت المغلقة في الموصل 

وو قت البعاة اةممية حاالت اختطاف لمدنيين بواسسسطة داع  اسسستهدفت منتسسسبين سسسابقين 

عاون محتمل مع  في قام أو ت ية واحتفظ بهم التنديم كأسسسسسسسري خوفا من االنت قوات اةمن العراق

رجال من قرية الزوية بناحية  15اختطل داع   2017أكتوبر  17قوات اةمن العراقية، ففي 

رجل مدني من قرية الصوفية  100اختطل داع   2017أكتوبر  20القيارة في الموصل، وفي 

 .6في الموصل الشورىفي ناحية 

ملاب  طانفية وابادات جماعية وادم اةضسسرحة والمسسساجد ال اصسسة داع   ويرتكو تنديم

يمارس مسلحي داع  االتجار باةعضا  البشرية، وتقوم بعمل . كما بالشيعة ومصادرة امالكهم

أن داع  تدس تقارير حقوقية  واشسسسسارت .تفجيرات انتحارية، واسسسسستهداف المجتمعات الشسسسسيعية

الجواسسسسسسسيس والم برين بين السسسسسسسكان المدنيين بهدف معرفة من ينوي الفرار، وإتا حاول أحد 

المدنيين الفرار يتم قتلر، بجانو حرمان باقي المدنيين المحجوزين من الرعاية الطبية والغلا  

تكر المدنيين بأنهم حرموا من الرعاية الطبية في ررب الموصل بعد بد   2017والما  ففي عام 

 . 7عركةالم

بأن أعمال العنل التي  2016 جون كيري  عام  االسسسبر وقد أعلن وزير ال ارجية اةمريكي

ارتكبها تنديم داع  بحر المسسسسسلمين الشسسسسيعة واةقليات الدينية اةخرى في العراق بلغت حد اإلبادة 

اإليزيدين وقال إن تنديم داع  مسسسسسئول عن اإلبادة الجماعية ضسسسسد مجموعات تحت سسسسسيطرتر من 

والمسيحيين والشيعة، يست دم تنديم داع  السالت الكيماوي في المعارل مع القوات العراقية وضد 

 المدنيين واست دام راز ال ردل ضد اةكراد العراقيين. 

 التدخل انيرا ي في العراق

والتسسسدخل لسسسر ابعسسساد منسسسر البعسسسد العقانسسسدي  ،العراقسسسيالسسسداخلي تتسسسدخل إيسسسران فسسسي الشسسسأن 

فسسسي حربهسسسا ضسسسد تندسسسيم داعسسس  الشسسسيعية لحكومسسسة العراقيسسسة تقسسسديم السسسدعم لالمسسسلابي إلسسسى جانسسسو 

بحجسسسسة حمايسسسسة اةمسسسساكن والمسسسسزارات الدينيسسسسة الشسسسسيعية، ولسسسسر بعسسسسدال أخسسسسر واسسسسو الحسسسسرب علسسسسى 

لمسسسسلحة اإلراسسساب حيسسسث تلعسسسو دور وجهسسسان لعملسسسر واحسسسدة منهسسسا محاربسسسة الجماعسسسات السسسسنية ا

مسسسة بسسسدعم اإلراسسساب السسسي شسسسريك هلترسسسسيف نفوتاسسسا فسسسي العسسسراق، ومنهسسسا تغييسسسر صسسسورتها مسسسن مت

  في محاربتر.

ومسسسسن طسسسسرق التورسسسسل مسسسسساعدة العسسسسراق مسسسسن خسسسسالل تقسسسسديم السسسسسالت والسسسسلخيرة والسسسسدعم 

العسسسسكري للقسسسوات العراقيسسسة قبسسسل ريراسسسا مسسسن السسسدول لتعزيسسسز دوراسسسا قبسسسل العسسسراق، وتقسسسدم اسسسله 

ل، وةالمسسسساعدات ةنهسسسا ت ل وأمنيسسسا ل واقتصسسساديا ل واجتماعيسسسا ن علسسسم أن العسسسراق بيئسسسة خصسسسبة سياسسسسيا

اةدوات الالزمسسسسسسة لتزايسسسسسسد النفسسسسسسوت اإليرانسسسسسسي متاحسسسسسسة مسسسسسسن حيسسسسسسث اةحسسسسسسزاب والحركسسسسسسات 
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والمندمسسسسسات والميليشسسسسسيات المسسسسسسلحة تات االرتبسسسسساط االيسسسسسديولوجي بسسسسسإيران وادارال إيسسسسسران 

 . 8قا  في مراكز السلطة والـتأ يرانها بحاجة الي اله الجهات لدعمها من أجل الب

حققسسست إيسسسران اختراقلسسسا ونفسسسوتلا فسسسي المسسسسانل الدينيسسسة علسسسى السسسساحة العراقيسسسة، وسسسسيطرت 

علسسسى شسسسريحة واسسسسعة مسسسن العسسسراقيين تحسسست مسسسسمى )التشسسسيع(، وتلسسسك مسسسن خسسسالل إ سسسارة القضسسسايا 

أن لهسسسا الطانفيسسسة والتسسسرويو لفكسسسرة المدلوميسسسة، وإليسسسران تسسسأ ير كبيسسسر علسسسى رجسسسال السسسدين كمسسسا 

ل فسسساعالل فسسسي تحريسسسك القضسسسايا السياسسسسية عسسسن طريسسسر الفتسسساوى الدينيسسسة التسسسي ي صسسسدراا  ا دينيسسسا دورل

 .رجال الدين المرتبطون بإيران

ومسسسن جانسسسو آخسسسر تعمسسسل إيسسسران علسسسى التسسسأ ير مسسسن خسسسالل بوابسسسة االنت ابسسسات العراقيسسسة، 

خسسسوض االنت ابسسسات تحسسست قانمسسسة موحسسسدة  علسسسىمسسسن خسسسالل دعسسسم مرشسسسحيها وتشسسسجيع حلفانهسسسا 

لمنسسسسسع تقسسسسسسيم أصسسسسسوات نسسسسساخبيهم بهسسسسسدف تسسسسسأمين مصسسسسسالحها مسسسسسن خسسسسسالل دعمهسسسسسا لألحسسسسسزاب 

ل مسسسسن ايسسسسران علسسسسي أن  ةاإليرانيسسسسدولسسسسة والحركسسسسات الشسسسسيعية التسسسسي تسسسسدين بسسسسالوال  لل وادراكسسسسا

االنت ابسسسات وسسسسيلة تسسسأ ير تات حسسسدين، اةول يضسسسمن وصسسسول حلفانهسسسا السسسي السسسسلطة والاسسساني 

رسسسسسالة إلسسسسي م تلسسسسل اةطسسسسراف السياسسسسسية فسسسسي العسسسسراق بسسسسأن إيسسسسران تمتلسسسسك سسسسسلطة  إيصسسسسال

 مؤ رة. 

 التوصيات

  التي لم تنضسسسم إليها  االتفاقيات الدوليةإلى على العراق إعادة الندر في رفضسسسها لالنضسسسمام

 . إلى اآلن

  على حكومة العراق الغا  وتعديل قانون اةحوال الشسسسسسس صسسسسسسية وقانون منااضسسسسسسة العنل

 اةسري بما يتوافر مع التزامات العراق الدولية. 

  المعني بمسسسسسسسسألة ال اص توجير دعوة مفتوحة إلى المقررين ال واص وباةخ  المقرر

 التعليو.  وفت  تحقير دولي مستقل في قضايا التعليو 

  مع اإلجرا ات ال اصة لألمم المتحدة. زيادة التعاون 

 .على العراق وقل تنفيل االعدامات تحت مدلة القضا  على اإلرااب 

 ميز ضسسسسد المرأة وباةخ  قانون العمل للقضسسسسا  على ي لييجو تعديل احكام التشسسسسريع ال

 التمييز ضد المرأة في سوق العمل. 

  الكتل من الطوانل واةقليات.يجو تعديل قانون االنت ابات وإعادة الندر في تمايل 

  على الحكومة العراقية دمو الناجيات من العنل واالرتصاب من تنديم داع  وخضوعهن

للدعم النفسسسي وتوفير جميع االحتياجات من طعام ومأكل وملبس ومشسسرب، وتشسسكيل لجنة 

ومية واإلدارية في كتقصسسسسسي حقانر لما يحدث لهن من ارتصسسسسسابات من قبل السسسسسسلطات الح

 مات. الم ي

  يجو عمل إحصسسانية تشسسمل معلومات بشسسأن التركيبة اة نية للسسسكان، بما فيها المؤشسسرات

 .االجتماعية واالقتصادية المالنمة لتقييم مدي المساواة بين الجميع في التمتع بالحقوق

  يجو على العراق انشا  حكومة شاملة للجميع تمال م تلل الجماعات السياسية واإل نية– 

 .العراق، بما في تلك النسا الدينية في 
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  تعزيز آليات القيادة والتحكم المشسسسرفة على القوات العسسسسكرية واةمنية ووضسسسع حد لوجود

 الميليشيات وريراا من الجماعات المسلحة رير الحكومية. 

  على حكومة العراق تعزيز الحماية القانونية لألقليات العرقية والدينية بصسسسسسسيارة تشسسسسسسريع

 الحماية المنصوص عليها في الدستور العراقي.  جديد من أجل تكريس

  على مجلس حقوق اإلنسسسان فت  باب المسسساعدات الي الحكومة العراقية من أجل مسسساعدتها

 في التوقل عن اللجو  إليران لطلو الدعم.

  حقوق اإلنسسسان اسسست دام آلياتر من أجل منع إيران من التدخل في الشسسأن مجلس يجو على

 الداخلي العراقي.   

 

 

 

 

 

 


