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أوالل -املقدمة
 -1أستتتعر العترات تقريتتره التتوان الثتتاين 1أمتتاجم س تتس قتتوت ا نستتانض يت خت
احلوار التفاع ي ( )229توصيهض دعم العرات ()175ض ومل حتظى ( )54توصية ابلقبول.

عتتن

 -2خ تتال ا ا تتار ال تتذمن لتنفي تتذ توص تتيات تقري تتر ا ول تتة الثاني تتةض تع تتر الع ترات ه م تتة
شرسة من قبل تنظيم داعش الرهايب2ض مما أثر س با ع ى تع اغ ب املواانني ابحلقتتوت واحلترايت
األساسية.

اثنيال -منهجية وعملية إعداد التقرير
ألف -وصف املنهجية
 -3أُعيد تشكيل ال نة الوانية ل تنسيق واملتابعة 3املستتلولة عتتن متابعتتة تنفيتتذ انيتتة الوانيتتة
حلقوت ا نسانض لغر تنفيذ األلتذامات الدولية ض يف اار التوصيات املقدمة متتن ا ولتتة الثانيتتةض
وخصص بريدا ألكرتوني ا 4يف وزارة العدلض لسرعة التواصل بني ا هات املعنية.
ُشك ت نة وانية لكتابة التقاريراملعنية حبقوت ا نسان واملصادقة ع يها.5
-4
 -5لغ تتر ع تتداد ه تتذا التقري تترض ُش تتك ت ن تتة كومي تتة فرعي تتة 6برائس تتة وزارة الع تتدل وممث تتني
عتتن)س تتس النتوا ض واألمانتتة العامتتة ﺠﻤﻟلتتس التتوزرا ض ومستشتتارية األمتتن التتوانضووزارات :انارجيتتةض
الداخ يةض التخييطض الرتبيةض العمل والشلون ا جتماعيةض الصحةض و ق تتيم كردستتتان)ض فضتاا عتتن
مفاحتة ا هات األخرى ذات العاقةضإنظر اجلدو رلم ذ )1امللحق.

ابء -عملية التشاور
 -6خض تتع التقري تتر عم يت تتة تش تتاركيةض أج تتر ا ال نت تتة املعني تتة إبع تتداد التقريت تترض م تتن خت تتال
العدي تتد م تتن الجتماع تتاتض وورش عم تتلض وتنظ تتيم ج س تتات ستض تتافة عم تتل لنق تتا الرتك تتاز يف
الوزارات ذات العاقةض مبا فيها ق يم كردستان.

اثلثال -املتطور مر املعلومرات األساسية
 -7تب غ مسا ة العرات الك ية ( )435.052كتتم2ض ويب تتغ عتتدد ستتكانه ستتب تقتتديرات
ع ت تتاجم  72018ه ت تتو ( )38.124.182م ي ت تتون نس ت تتمهض م ت تتنهم ( )%70س ت تتكان احلض ت تترض و
( )%30س تتكان الري تتغض وب غ تتت نس تتبة ال تتذكور ( )%51وا انث ()%49ض والس تتكان ال تتذين
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تق ت تتل أعم ت تتارهم ع ت تتن ( )15س ت تتنة ()%40ض ويف س ت تتن العم ت تتل لألعم ت تتار ()%56( )64-15ض
والذين أعمارهم ( )65فأكثر ( )%3من سموع السكانض ومعدل النمو السكاين ()%2.58ض
ونسبة ا عالة (.)%77.1
 -8تب تتغ مس تتا ة ق تتيم كوردس تتتان اكث تتر م تتن ( )40.000ك تتم2ض مكون تتة م تتن ،افظ تتاتض
ويقدر عدد سكانه ابكثر من ( )5.2م يون نسمة.

رابعال -تطورات اإلداراملعياري حلقوق اإلنسان
ألف -القوانني والتشريعات األخرى
 -9أقتترت العديتتد متتن القتوانني والتش تريعات األختترى املعنيتتة حبقتتوت ا نستتانض ختتال ا اتتار
الذمن لكتابة التقريرضأنظر اجلدو رلم ذ )2امللحق.

ابء -تدابري السياسات
 -10ختتال األاتتار التتذمن ل تقريتترض أعتمتتدت عتتدة س ترتاتي يات وانيتتةض وخيتتط ذات الص ت ة
منها:
•
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سرتاتي ية التخفيغ من الفقر2022–2018؛
ا نتقالية 2022–2018؛

•

سرتاتي ية احلد من األمرا

•

سرتاتي ية التدريب والتع يم املهن والتقن يف العرات 2023–2014؛

•

الس ترتاتي ية الوانيتتة ل صتتحة ا وابيتتة وصتتحة األجم والتتور واليفتتل وامل تراهقني –2018
2020؛

•

سرتاتي ية التغذية وسامة الغذا 2022-2018؛

•

الس ترتاتي ية الواني تتة ملناهض تتة العن تتغ تتد امل ترأة والواني تتة لتي تتوير ق تتدرات امل ترأة يف ق تتيم
كردستان 2027-2017؛

•

السرتاتي ية الوانية لتيوير قدرات املرأة يف ق يم كردستان 2027–2017؛

•

خية التنمية الوانية 2022-2018؛

•

انية الوانية لتنفيذ قرار س س األمن )2000(1325؛

•

خية غاثة و يوا و عادة أستقرار العوائل الناز ة واألست ابة ا نسانية .2018
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 -11تضت ت تتمن الت ت تتربانم احلكت ت تتومي 2022-2018ض ،ت ت تتور التنميت ت تتة املست ت تتتدامة وانت ت تتدمات
ا جتماعيتتةض والتتذي يهتتدإل ا رتقتتا ابمللسستتات ا صتتا ية و مراعتتاة قتتوت ا نستتانض متتن
خال:
•

بنا س ون وفق املعايري الدوليةض وحتسني الواقع الصحي فيها؛

•

استحداث مركذ وان ل دعم النفسيض وتشغيل النذل ؛

•

توفري البياانت ا صائية اناصة حبقوت ا نسان؛

•

تنفيذ التذامات العرات الدولية اناصة حبقوت ا نسان يف سال تقدمي التقارير الدولية؛

•

األستمرار أبعتمتتاد نظتتاجم الضتتمان الصتتحيض وحتستتني جتتودة الرعايتتة وانتتدمات الصتتحيةض
وخف نسبة الوفيات؛

•

دعم املشاريع املدرة ل دخل لتشغيل العاا ني؛

•

تش يع العودة اليوعية ل ناز ني وامله رين واملهاجرين.

جيم -أحكا احملاكم الودنية
 -12أص تتدرت الس ت ية القض تتائية العش ترات م تتن األ ك تتاجم ت تتدعم تعذي تتذ ق تتوت امل ترأة واألس تترة
واليفولتتةض والعمتتالض و تتمان قتتوت املكتتوانتض وتعذيتتذ املستتاواةض و ريتتة الترأي والتعبتتريض واحلتتق يف
احلياةض واألجتار ابلبشرضمراجعة الفقرات ذ ،66و ،67و ،68و ،110و ،113و )169مر
التقرير.

خامسال -تطورات البنية املؤسساتية حلقوق اإلنسان
التوصية ذ)59
 -13واصل العرات جهوده يف تيوير هياك ه امللسساتية حلقوت ا نسانض وأمهها:
•

•

وزار العد – دائررر حقرروق اإلنسرران بعتتد لغتتا وزارة قتتوت ا نستتان 2015ض نُقتتل
م تتغ اللتذامتتات الدوليتتة ل ع ترات يف ستتال قتتوت ا نستتان ا التتدائرة القانونيتتة يف وزارة
العدل8ض ويف عاجم 2019ض أُستُحدثت دائرة قوت ا نسانض تتو مهمة محايتتة وتعذيتتذ
رتاجم قوت ا نسانض وتنفيذ األلتذامات املرتتبة يف هذا اﺠﻤﻟال؛
دائر متكني املرأ يف األمانة العامة جمللس الوزراء أُستحدثت عاجم  2016بعتتد الغتتا
وزارة الدولتتة لشتتلون امل ترأةض و يرتكتتذ عم هتتا ع تتى تنفيتتذ الق ترارات املهمتتة ال ت تتص امل ترأة
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العراقيت تتةض ومتابعت تتة األتفاقيت تتات الدوليت تتة والقت توانني العراقيت تتة املعنيت تتةض و قت ترار مشت تتروع قت تتانون
مناهضة العنغ األسري؛
•

•

وزار العمل والشؤون اإلجتماعية  -ةياة احلماية االجتماعيررة وهتتي تقتتدجم ا عتتاانت
النقدي تتة وان تتدمات ا جتماعي تتة األس تتر واألف تراد مم تتن ه تتم دون مس تتتوى خ تتط الفق تترض
ي ب غت املبالغ املخصصة واملصروفة ل هيئة من امليذانية العامةض لألعواجم -2017
2019ض عدا ق يم كردستانض ع ى النحو األج:

السنة

المخصصة

المصروفة

المالحظات

2019

3.120.000.000.000

336.745.685.348

2018

1.975.000.000.000

1.966.486.696.377

2017

1.875.000.000.000

1.844.997.934.582

المصروف للدفعة األولى
1.141.383أُسرة مستفيدة
من الدفعة األخيرة
1.098.236أُسرة مستفيدة
من الدفعة األخيرة

•

•

وزار العم ر ررل والش ر ررؤون اإلجتماعي ر ررة  -ةيا ر ررة رعاي ر ررة وي اإلعال ر ررة واإلحتياج ر ررات
اخلاصة وهي املعنية برسم و قترار سياستتة عمتتل اويئتتةض واألشتراإل ع تتى متتني املتي بتتات
اناصة واقرتاح سياسة التوظيغ لذوي ا عاقة واأل تياجات اناصة؛
حمكم ر ررة العم ر ررل ت تتتص ابلنظ ت تتر يف ال ت تتدعاوى والقض ت تتااي واملنازع ت تتات املدني ت تتة وا ذائي ت تتة
املنصوص ع يها يف أ كاجم قانون العمل 9والتقاعد والضمان ا جتماعي ل عمال؛

•

اللجنة العليا للنهوض بوالع املرأ الريفية 10برائسة األمني العاجم ﺠﻤﻟ س الوزرا ؛

•

اللجنة الدائمة العليا للنهوض بوالع املرأ العرالية11؛

•

اللجنة العليا للتعايش والسلم اجملتمعف12؛

•

إعاد إختيار اعضاء جملس املفو ية العليا حلقوق اإلنسان13؛

•

•
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مكت ررق حق رروق اإلنس رران يف ةيا ررة املستش ررارير التابع ررة اا مكت ررق رئ رريس ال رروزراء
اس ت تتتحدث ع ت تتاجم  2016ض يت ت تتو مهم ت تتة تنس ت تتيق السياس ت تتات وال ت تربام املتع ق ت تتة حبق ت تتوت
ا نست تتان واحلت ترايت األساست تتيةض ومتابعت تتة تنفيت تتذ التذامت تتات العت ترات الدوليت تتة يف هت تتذا اﺠﻤﻟت تتال
ابلتنس تتيق م تتع وزارج انارجي تتة والع تتدل ض وع تتر توص تتيات ال تتان املعني تتة ابلتفاقي تتات
والتقارير الوانية ع ى س س الوزرا ابلتنسيق مع وزارة العدل؛

مواص ررلة إس ررتحدات وح رردات حق رروق اإلنس رران والن رروا اإلجتم رراعف يف املؤسس ررات
احلكومية؛
مكتررق منسررق التوصرريات الدوليررة يف إللرريم كردسررتان ي ترتبط املكتتتب مب تتس وزرا
ا ق ت تتيمض ويعمت تتل ع ت تتى محايت تتة قت تتوت ا نست تتان ومراقبتهت تتاض ويكت تتون منست تتق املكتت تتب هت تتو
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املسلول الرئيس عن ا تصال و التشاورمع الكياانت الدولية وملسسات كومة ا ق يم
ونظرائهم يف احلكومة ا حتادية؛
•
•

•

•

مديرايت ومكاتق مناةضة العنف د املرأ يف إلليم كردستان؛
مديرير ررة التعر ررايش بر ررني األداين ر ررمر وزار األولر رراإ والشر ررؤون الدينير ررة يف إللر رريم
كردستان؛
جلنة العمل املشرتك بني حكومة اإللليم و بعثة ذيوانمف) لتفقررد او رراا السررجون يف
إلليم كردستان؛
جلنررة رةسررة الرروزراء اخلاصررة بتحريررر االيزيررديني املطتطفررني مررر لبررل داعررش يف إللرريم
كردستان.

سادسال -عرض ألعما املتابعة املتعلقة ابالستعراض السابق علحن رو مو روعف ذ
تنفي التوصيات)
ألف -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 -1اإلنضما إا الصكوك الدولية املعنية حبقوق اإلنسان

التوصيات ذ)21،18،1
 -14صادت العرات ع ى تفاقية قوت اليفل عاجم 1994ض والربتوكولني امل حقت ني اب تفاقيتتة
األول والثاين عاجم 2008ض ومازال يدرس تكييغ او اعه القانونية قبل ا نضماجم ا الربوتوكول
الثال ض وصادت ع ى تفاقية مناهضة التعذيب عاجم.2011
 -15ي تتدرس الع ترات ا نض تتماجم التفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة ق تتوت اي تتع العم تتال امله تتاجرين
واف تراد أستترهمض متتن ي ت متتدى مكانيتتة دمتتام مت واد ا تفاقيتتة متتع النصتتوص التش تريعية والق توانني
ذات الص ة.
 -16يف ق يم كردستان يتمتع العمال األجانتتب جبميتتع قتتوت وامتيتتازات العمتتال احمل يتتني مثتتل
الضمان الجتماعيض ي تودع نسبة ( )%17يف صندوت الضمان الجتماعي.
التوصيات ذ)39،38،37،36
 -17يعمل العرات ع ى حتسني التشريعات احمل ية مبا يتتتائم متتع اللتذامتتات الدوليتتةضع ى التترغم
من ان التشريعات النافذة ل تتناق مع القواعد الدولية اناصة.
7
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 -18تشك ت نة من قضاة متقاعدين يف س س القضا األع ى ملراجعة كافة التشريعات.
 -19صدرت عدة قوانني مبا يتائم مع الصكوك الدولية املعنية حبقوت ا نسانض وهي:
•

قانون مكافحة الجتار ابلبشر14؛

•

قانون رعاية ذوي ا عاقة وال تياجات اناصة15؛

•

قانون املخدرات وامللثرات العق ية16؛

•

قانون اصاح النذل واملودعني.17

 20هنال ت ت مشت ت اريع قت ت وانني تتواف ت تتق م ت تتع األتفاقي ت تتات املعني ت تتة ت تتول (مناهض ت تتة التع ت تتذيبض
ومكافحة الختفا القسري)ض ومقرتح تو يتد قت توانني الضمتتان واحلماية والرعايتتة الجتماعيتتة لغيت تر
الع تتام نيض ومراجع تتة ق ترارات س تتس قي تتادة الث تتورة (املنح تتل) منه تتا الغ تتا الق ترار القا تتي ابلس تتتيا
ومص تتادرة اي تتع الرا تتي الذراعي تتة احمليي تتة بكرك تتوك حلماي تتة ق تتول ال تتنفطض ومق تترتح تع تتديل امل تتادة
( )219مت تتن قت تتانون املرافعت ت ات املت تتدين 18والغت تتا املت تتادة ( )220لضت تتمان مكانيت تتة اليعت تتن جبميت تتع
قرارات ،كمة التمييذ والغا املادتني ( 268و )290من القانون ذاته واناصتتة مبقا تتاة القضتتاة
الذين خيالفون القانون ض والغا املادة ( )130من قانون اصول احملاكمات ا ذائية 19وال تعيتتي
احلق لقا ي التحقيق ان يغ ق اي دعوى بدون ،اكمة ع نية وبشكل سري.
 -2أنشطة املؤسسات الودنية حلقوق اإلنسان ،واألجهز األخرى
التوصيات ذ)50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41
 -21تشري املادة ( )102من الدستور 20ا ان املفو ية الع يا حلقوت ا نسان هيئتتة مستتتق ة
ض ضع لرقابة س س النوا .
 -22سست تتت املفو ت تتيةعاجم 212012ض وتتمتت تتع ابلشخصت تتية املعنويت تتةض ووت تتا است تتتقال مت تتار
وأداريض وتترتبط مب تتس النتوا ض ووتتا مكاتتتب وفتتروع يف األقتتاليم واحملافظتتاتض ويشتترت ابملتقتتدجم
ل رتشيح ع ى س س املفو ية ان يكون مستقل ومن ذوي انربة.
 -23يتكتتون س تتس املفو تتية متتن ()12عضت وا اصت الةا و( )3ا تيتتا ممتتن ستتبق ترشتتيحهم متتن
قبل نة انربا ض وتتم املصادقة ع ى اختيارهم من قبل اعضا س س النوا ض وينتخب اﺠﻤﻟ س يف
اول اجتمتتاع لتته متتن بتتني اعضتتائه وابلقترتاع الستتري رئيستا وانئتتب ل ترئيس أبغ بيتتة عتتدد األعضتتا ض
وتكون نسبة ثيل النسا يف اﺠﻤﻟ س مبا ليقل عن ث ت عتتدد اعضتتائهض ونستتبة ثيتتل األق يتتات متتا
ليقل عن عضوأص ي وا د و أخر ا تيا  .وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
 -24يو تتح ا تتدول األجض تفاص تتيل أا تتار النفق تتات املخصص تتة ل مفو تتيةض تتمن املوازن تتة
العامةض ل عاجم 2013ض واألعواجم :2019 – 2015
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السنة
2013
2015
2016
2017
2018
2019

إجمالي الموازنة العامة
للدولة (النفقات) /الف
دينار عدد العاملين

التشغيلية األستثمارية

إجمالي النفقات

111
111
111
651
651
653

0
0
0
0
326.511
326.511

20.675.000
19.840.660
10.898.430
25.821.662
25.667.290
26.497.230

138.424.608.000
119.462.429.549
105.895.722.619
107.089.521.545
104.158.183.734
133.107.616.412

20.675.000
19.840.660
10.898.430
25.821.662
25.340.779
26.170.719

 -25تعم تتل احلكومت تتة ع تتى تقت تتدمي ال تتدعم املفو ت تتية بش تتكل دائت تتمض يف ع تتاجم  2016نقت تتل
( )525موظف ت امن وزارة قتتوت ا نستتان امل غتتاة ا املفو تتية22ض متتع مبانيهتتا وموجودا تتا موزعتتة
بواقع ( )2يف العاصمة و ( )14بناية يف اغ ب احملافظات عدا ق يم كردستان دعما لعم ها.
 -26تتارس املفو تتية عم ه تتا ابس تتتقالية اتم تتةض وابلتع تتاون معه تتا م تتن قب تتل ست تتغ امللسس تتات
احلكومية والس ية القضائية.
-27

سيس جهاز الدعا العاجم مبوجب قانون الدعا العاجم.23

 -28أعتمدت املفو ية من قبل نة ( 24)ICCو ص ت ع ى التصنيغ (.25)B
 -3اخلطة الودنية حلقوق اإلنسان
التوصيات ذ)62،61،60
 -29عقدت ورشة عمل برعاية مكتب قوت ا نسان يف بعثة (يوانمي) و وزارة العتتدل تتم
عت تتدد مت تتن ا هت تتات املعنيت تتة مت تتن الت ت وزاراتض واملفو ت تتية الع يت تتا حلقت تتوت ا نست تتانض واملنظمت تتات غت تتري
احلكوميةض ملناقشة مسودة انية الوانية حلقوت ا نسان .2020-2017
 -30أصدرس س الوزرا قرارا26ض خبصوص تفعيل تنفيتتذ انيتتة الوانيتتة حلقتتوت ا نستتان ُستتددا
ال سبق وأن أُقرت عاجم.2011
 -31أُعيتتد تشتتكيل ال نتتة الوانيتتة ل تنستتيق واملتابعتتة أبمتتر ديتواين ملتابعتتة تنفيتتذ انيتتة مراجعررة
الفقر ذ )3مررر التقريررر .كمتتا ُشتتك ت يف وزارة العتتدل الستتكراترية الفنيتتة الدائمتتة ل نتتةض وهنتتاك
تنسيق متواصل مع كومة ق يم كردستان.
 -4الوعف العا حبقوق اإلنسان
التوصيات ذ)151،150،69،68
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 -32نفت تتذت الت تتوزارات وا هت تتات األخت تترىض دورات تدريبيت تتة ل عت تتام ني فيهت تتاض يف ست تتال قت تتوت
ا نسان والنوع ا جتماعي.
 -33تعمتتل ا هتتات املعنيتتة إبنفتتاذ القتتانون وفتتق خييتا ستتنويةض تتضتتمن منتتاه تدريبيتتة تتول
معام ة النذل ض ومبادئ القانون ا نساين الدورض فضا عن التوعية حبقوت املرأة ذات الص ة.
 -34خ ت تتال األعت ت تواجم 2018 -2014ض أقامت ت تتت وزارة الداخ ي ت تتة دورات تدريبيت ت تتة يف ست ت تتال
قوت ا نسان ملنتسبيها ب غ عددها ( )855دورةض بواقع ( )25.376مشاركض و وزارة الدفاع
( )19دورةض بواقع ( )674مشارك خال األعواجم .2017-2014

التوصيات ذ)195،194،193،192،191،190
ُ -35ت تتمنت مفت تتاهيم قت تتوت ا نست تتان يف املنت تتاه الدراست تتية وابل غتت تتني العربيت تتة وا نك يذيت تتةض
لنش تترهذه الثقاف تتة ول مرا تتل كاف تتة مبف تتاهيم و تتا دوريف ص تتناعة الس تتاجم والعدال تتة ا جتماعي تتة ومحاي تتة
احلقوت واحلرايت األساسية ونبذ العنغض فضا عن نصوص من العان العاملي حلقوت ا نستتان
و الدستورالعراقيض وعن اريق فضائية العرات الرتبويةض كما راعت املناه النوع ا جتماعي.
 -36اُبقت خية الرتبية ع ى قوت ا نسان من قبل ا امعات العراقية من خال ادماجهتتا
ملبادئ قوت ا نسان يف منظومتها التع يميةض و هيل مواردها البشرية وبيئتها التع يمية.
 -37أُع ت تتد ال ت تتدليل الرتب ت تتوي حلق ت تتوت ا نس ت تتان واملواان ت تتةض وال ت تتذي يس ت تتتهدإل اويئ ت تتات الرتبوي ت تتة
والتع يمية وا بة املدارس ومنظمات اﺠﻤﻟتمع املدين.
 -38نفذت وزارة الرتبية ابلتعاون مع (يونيسغ) السرتاتي ية الوانية ل رتبية ا جيابية.
 -39تعم تتل وزارة العت تتدل ع تتى قامت تتة ورش تدريبيت تتة تتدإل التعريت تتغ مبب تتادئ ومفت تتاهيم أليت تتات
قوت ا نسانض وأعدت كتيب بشان جهود احلكومة العراقية يف سال قوت ا نسان بعد العاجم
.2003
 -40تعم ت تتل املفو ت تتية الع ي ت تتا حلق ت تتوت ا نس ت تتانض واويئ ت تتة املس ت تتتق ة حلق ت تتوت ا نس ت تتان يف ق ت تتيم
كردستتتانض ع تتى ترس تتيت وتنميتتة قتتيم ثقاف تتة قتتوت ا نس تتانض متتن ختتال قام تتة التتورش وامل تتل رات
والربام التدريبية وتروي امليبوعات.
 -5التعاون مع آليات حقوق اإلنسان

التوصيات ذ)81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،75،76 ،74 ،73
 -41ما يتع ق ابلتوصية رقم ()73ض مراجعة الفقرات ذ3و 4و 5و  )6مر التقرير.
 -42يعمل العرات ع ى مواص ة تقدمي تقاريره بشكل دوري و سب املدة الذمنية املقررة.
ُ
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ُ -43شتتك ت نتتة فرعيتتة خاصتتة إبعتتداد تقريتتر الع ترات الستتابع انتتاص ابتفاقيتتة (ستتيداو) 27ض
برائسة الوزارة وعضوية ا هات ذات العاقةض وقُدجم عاجم .2017
 -44قتتدجم الع ترات ا نتتة (ستتيداو) تقريتتر املتابعتتة عتتاجم  2016بشتتأن الفق ترتني (12ض )18
من املا ظات انتامية اناصة بتقريره الت ميعي (4ض 5ض .)6
 -45وجتته الع ترات ختتال أس تتتعرا تقري تتره األول عتتاجم 2010ض دع تتوة مفتو تتة لأللي تتات غ تتري
التعاقديةض وقد ُشك ة نة وزارية لتأمني ذل ض وع ى النحو األج:
•

زايرة املقرر اناص املعن ابلشخاص الناز ني داخ ي ا 2015؛

•

زايرة املقرر اناص املعن بقضااي األق يات 282016؛

•

زايرة املقت تترر انت تتاص املعت تتن حبت تتالت ا عت تتداجم خت تتارم نيت تتات القضت تتا او بشت تتكل تعست تتفي
292017؛

•

ما يتع ق بذايرة املقرر اناص املعن ابلتعذيبض مل يتم حتديد موعد لذل .

 -6احرتا القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ،ومواصلة اصالح القوات املسررلحة ودوائررر
االمر العرالية

التوصيات ذ)106 ،105 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99
 -46تعمل القوات املس حة العراقية مع كافة ا هات املعنية حبقوت ا نسان الوانية والدوليةض
يت ت قامت تتت قت توات ا ت تتيش بتت تتأمني محايت تتة العوائت تتل الناز ت تتةض وب ت تتغ عت تتددها تقريبت تا يف ،افظت تتات
(األنب ت تتار )228.793:و (داي  )36.495 :و (ص ت تتاح ال ت تتدين )120.480 :و (نين ت تتوى:
 )577.785عائ ة.
 -47أصدرت وزارة الدفاع كراسة جتريبية ( قوت ا نسان يف ا تتيش) تضتتمنت مفتتاهيم عامتتة
و ماانت قوت ا نسان ومحايتها وآليات الدفاع عنهتتا وتضتتمينها يف الصتتكوك الدوليتتةض لغتتر
العمل ا ملدة سنتني تدريبيةض هيدا صدارها بشكل رمسي.
 -48ت ت تتوفري احلماي ت تتة ل عوائ ت تتل الناز ت تتة ا ،افظ ت تتات (الن ت تتغ األش ت تترإلض ك ت تربا املقدس ت تتةض
الديوانية)ض والبالغ عددها وار ( )15.192عائ ة.
ُ -49شك ت ال نة الوانية الدائمتتة ل قتتانون التتدور ا نستتاين 30برائستتة األمانتتة العامتتة ﺠﻤﻟ تتس
ال تتوزرا ض وه تتي تعم تتل ع تتى و تتع اني تتط وال تربام لنش تتر مب تتادئ الق تتانون ال تتدور ا نس تتاينض وق تتد
أعتمتتدت بوصتتفها ا هتتة العراقيتتة املنصتتوص ع يهتتا يف املتتادة ( )44متتن شتترو اختصتتاص عمتتل
فريق التحقيق الدور جبرائم داعش.
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ُ -50شك ت هيئة احلشد الشعيب31ض ك ذ من القوات املس حة العراقيةض وتعمل أبمرة القائتتد
العتتاجم ل قتوات املست حةض وقتتد ستتامهت بفاع يتتة يف القضتتا ع تتى عصتتاابت داعتتش الرهابيتتة وحتريتتر
املنااق ال سييرع يها.
ُ -51شتتك ت نتتة لصتتاح القيتتاع األمتتنض ومنهتتا فتترت فرعيتتة يف التتوزاراتض وأعت دت برانست ا
متكاماا عاجم  2017ابشراإل مستشارية األمن الوان.
 -7املصاحلة الودنية

التوصيات ذ)176 ,155 ,154 ,153 ,152 ,72 ,71 ,70
 -52ق تتدمت ن تتة متابع تتة وتنفي تتذ املص تتاحلة الواني تتة يف مكت تتب رئ تتيس ال تتوزرا ض وهيئ تتة املس تتا لة
والعدالةض جهدا ملسسي ا شاماا عاجل أهم م فات الدولة وابألخص ت املتص ة بكياانت النظاجم
البائ تتد املنح تتةض ي ت س تته ت ت ت امللسس تتات عم ي تتة ال تتا ج ترا ات ال تتة الع تتام ني يف ت ت
الكيتتاانت ا التقاعتتد و عتتادة متتن تت توافر فيتته الشتترو القانونيتتة ل عمتتل يف امللسستتات احلكوميتتةض
ومش تتت ت ت ا ج ترا ات منتستتيب وزارة التتدفاع الستتابقني والجهتتذة المنيتتة القمعيتتة التابعتتة ل نظتتاجم
البائد خال العواجم 2016-2007ض وصرفت وم مبالغ اائ ة.
 -53مبوجب قانون املوازنة ا حتادية  322019مت صرإل مكافأة لاية اندمة ملنتسيب ا يش
السابق.
 -54تتمثتتل األستتس الت ترتكتتذ ع يهتتا املصتتاحلة الوانيتتة يف العترات ابلتستتوية الشتتام ةض واألمتتن
الش تتامل مقاب تتل املش تتاركة الش تتام ةض وتص تتفري األزم تتات ب تتني الق تتوى املتفاو تتةض وس ت مية الص تراع مب تتا
يضمن اسقا العنغ كورقة سياسية بتحقيق التسوايت السياسية.
 -55قامت نة متابعة وتنفيتتذ املصتتاحلة الوانيتتة وابلتعتتاون متتع بعثتتة (يتتوانمي)ض اب تصتتال متتع
ست تتغ األاتراإل ذات العاقتتة داختتل العم يتتة السياستتية وخارجهتتاض لغتتر اجيتتاد تفامهتتات أوليتتة ض
ومل تع تتن ال ن تتة ع تتن لقا ا تتا ت ت ت بن تتا ع تتى ا تتب بعت ت األات تراإل املعار تتةض وكان تتت اي تتع
ا تص تتالت تتمن س تتقغ الدس تتتورض وق تتد خت ت ع تتن ت ت ت ا ه تتود تفامه تتات س تتتكون قاع تتدة
ل تفاو ض وع ى أساس ذل مت و ع خية عم ية واز اتفات مصاحلة لائي بني األاراإل من
( )6مرا ل أُوذ( )3مرا ل منهاض و اليت ا يف خضتتم املر تتة الرابعتتة املتضتتمنة ستتم ثيتتل القتتوى
التفاو تتية ل مض تتي ق تتدم ا بب تتاقي املرا تتل وابل تتذات مر تتة التف تتاو املباش تتر الت ت تتض تتمن دع تتوة
املمث ني املعتمدين لياولة املفاو ات املباشرةض واعتماد ،ورين ل مفاو ات:
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•

األتفات ع ى مبادى وأسس التسوية؛

•

األتفتتات ع تتى جدولتتة لالتذامتتات املتبادلتتة بتتني األا تراإل وبستتقوإل زمنيتتة ،تتددة لتنفيتتذ
امليال تتب ال ت توافق تتت ع يه تتا األا تراإلض ت ان تتروم بص تتيغة اتف تتات ل تتائي ع تتى املب تتادى
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وامليالتتب وا دولتتة املتبادلتتة (تستتوية لائيتتة)ض ولقتتد أقتترتح مست ا أوليت ا لتفتتات املصتتاحلة هتتو
(وثيقة بغداد).
 -56أعتم تتاد مب تتادرة التس تتوية الواني تتة بش تراكة بعث تتة (ي تتوانمي)ض وه تتي تس تتوية سياس تتية ستمعي تتة
وانية ترمي لعرات متعايش ٍ
خال من العنغ والتبعيةض وتشتتارك فيهتتا فئتتات اﺠﻤﻟتمتتع العراقتتي (العرقيتتة
والدينية واﺠﻤﻟتمعية)ض وتضع األاراإل العراقية ايعا أماجم التذامات و ماانت متبادلة.
 -57صدرقانون 33التعديل األول لقانون تعوي املتضررين جترا العم يتتات احلربيتتة واألخيتتا
العسكرية والعم يات الرهابية رقم ( )20لسنة .2009
 -58ألجتتل رد األعتبتتار لضتتحااي النظتتاجم البائتتد والعم يتتات الرهابيتتة وشتتهدا احلشتتد الشتتعيبض
ب ت تتغ ع ت تتدد املقب ت تولني ع ت تتى قن ت تتاة ذوي الش ت تتهدا يف الدراس ت تتات ا امعي ت تتة األولي ت تتة ل ع ت تتاجم الدراس ت تتي
)9.036( 2018-2017ض والدراستتات الع يتتا ( )1.251اال تتبض واملتمتعتتني مبت نح ا ج تتازة
الدراسية من موظفي الوزارات (.)315
 -59بعد حترير األرا ي من سييرة داعش الرهايبض وبنتتا ا ع تتى متابعتتة تنفيتتذ مقترارات ستتهل
نينوى ال اصدر ا األمانة العامة ﺠﻤﻟ س التتوزرا ض ُشتتكل يف أاير 2018ض س تتس كمتتا الستتاجم
يف سهل نينوى حبضور ممث ني عن مكوانت السهل.
 -60عتتادة العقتتارات املغتصتتبة
عددها ( )35عقار.
 -61يع تتر
أو ).

ستتكالا األص ت يني متتن املكتتون املستتيحي يف بغتتداد والبتتالغ

اليت ت ا يف س تتس النت توا ق تتانون اويئ تتة الواني تتة حلماي تتة التع تتايش الست ت مي (قت ترا ة

ابء -احلقوق التضامنية ذالشاملة)
 -1تعزيز حقوق اإلنسان أثناء األزمات

التوصية ذ)63
 -62تضتتمن التقريتتر القضتتااي املعنيتتة بعقوبتتة ا عتتداجم و قتتوت املترأة واليفتتل واﺠﻤﻟموعتتات العرقيتتة
والدينية واﺠﻤﻟموعات األخرى واحلق يف رية الرأي والتعبريض حيث ميكر مراجعة الفقرات املعنيررة
ب لك مر التقرير.
 -63وق تتع العت ترات واألم تتم املتح تتدةض بي تتاانا مش تترتك ا بش تتأن العن تتغ ا نس تتي املت ترتبط ابلنذاع تتاتض
ست سالت.34
تضمن ُ
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 -64قدجم العرات ابلتعاون مع برييانيا قترار س تتس األمتتن35ض انتتاص بتشتتكيل فريتتق حتقيتتق
الت تتدور اب ت ترائم املرتكبت تتة مت تتن قبت تتل تنظت تتيم داعت تتش الرهت تتايبض لتقت تتدإهم العدالت تتة وفقت تا ل قت تتانون
العراقي.

التوصياتذ)157،156،67،66،65،64
 -65يف آ  2014أع تتن متتديرو ال نتتة الدائمتتة املشتترتكة بتتني الوكتتالت الدوليتتة أن الع ترات
التتة اارئتتة متتن املستتتوى الثال ت ض لبيتتان شتتدة األزمتتة ا نستتانية النااتتة عتتن الو تتع التتذي شتتهده
الب د.
36
تتدى تشتتكيات األمان تتة العام تتة ﺠﻤﻟ تتس
 -66أُستتتحدث املرك تتذ املش تترتك ل تنستتيق والرص تتد
الت تتوزرا ض ل تنست تتيق يف دارة األزمت تتات بت تتني كومت تتة العت ترات و اﺠﻤﻟتمت تتع الت تتدورض وهت تتو املست تتلول عت تتن
التنس تتيق امل تتدين-العس تتكري يف احل تتالت اليارئ تتة حلماي تتة تتق الس تتكان امل تتدنيني يف احلص تتول ع تتى
املس تتاعدة ا نس تتانيةض ويش تتارك اﺠﻤﻟتم تتع امل تتدين يف بع ت م تتن ت ت النش تتيةض ي ت ل ت ب تتدور
التنسيق هود دارة ازمة الناز ني داخ يا.
 -67و ت تتع الع ت ترات س ت ترتاتي ية لعت تتادة الس ت تتتقرار ل من ت تتااق احملت تتررة والنتع ت تتاش م ت تتن الزم ت تتةض
تضتتمنت خيتتة مشتترتكة ستتامهت تتا وزارات الدولتتة املعنيتتةض إبعتتادة هيتتل البت التحتيتتة األساستتية
وابلتعاون مع برانم األمم املتحدة ا منائي.
ُ -68شت تتك ت نت تتة تتت تتو التحقت تتق يف مت تذاعم انتهاكت تتات قت تتوت ا نست تتان املقدمت تتة مت تتن قبت تتل
التحتتالغ التتدورض برائستتة ممثتتل متتن هيئتتة املستشتتارين وعضتتوية مكاتتتب قتتوت ا نستتان يف وزارج
العدل وانارجية وقيادة العم يات املشرتكة وخ ية العم يات النفسية.
 -69ت قى س س القضا األع ى الشكاوى متتن ايتتع تتحااي املنتتااق الت تعر تتت ل تتتال
عصتتاابت داعتتشض وأجتترى التحقيتتق فيهتتا واتتع األدلتتةض وب تتغ عتتدد الشتتكاوى املقدمتتة ،تتاكم
التحقيت ت تتق املختصت ت تتة يف عت ت تتاجم )2.334( 2014ض ويف عت ت تتاجم )6.472( 2015ض و يف العت ت تتاجم
.)4.753( 2016
 -70أُقيمت تتت ،اكمت تتات أُصت تولية حبت تتق ا ُنت تتاة وب ت تتغ عت تتدد القضت تتااي الت ت مت ست تتمها يف عت تتاجم
 )%85( 2014ض ويف عاجم )%97( 2015ض ويف عاجم .)%96( 2016
ُ -71شك ت هيأة حتقيقية قضائية تتو النظر يف ا رائم املرتكبة د املكون ا يذيدي.

َ -72شتتك ت رائستتة ا مهوريتتة 37نتتة متتن شخصتتيات دينيتتة واجتماعيتتة وعشتتائرية وسياستتية
38
لو تتع معا تتات ل مش تتاكل ال ت خ فه تتا تنظ تتيم داع تتش الره تتايبض واص تتدر س تتس الن توا ق ترارا
ابعتبار مدينة املوصل ابلعموجم وت عفر مدينة منكوبة.
 -73صدر أمرا ديواني ا39ض بشأن الدوراملت اوزع يها يف ،افظة نينتتوىض لغتتر معا تتة مشتتك ة
شغال دور الناز ني من قبل عوائل أُخرى.
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 -74مبوجب املوازنة ا حتادية  402019تتحمل وزارة املالية الفوائد املرتتبة عتتن القتترو الت
تتنح ل م تواانني املتضتتررينض وال ت تعر تتت مستتاكنهم ل هتتدجم أو ال ترار ج ترا ستتييرة عص تتاابت
داعش الرهابية ع ى منااقهم أو نتي ة العم يات العسكرية.
 -75يف ق تتيم كردس تتتان ُش تتك ت ن تتة ع ي تتا لتوثي تتق ا ترائم ال ت أُرتكب تتت تتد أبن تتا اليائف تتة
ا يذيدية من قبل ارهابيي داعشض و قد اوذت ال نة خيتوات كبتترية لتست يل ت ت ا ترائم لتتدى
احملاكمض وحتديدا فئة النسا والفتيات.
 -76كما ُشكل يف ا ق يم نة خاصة مع املع ومات ومتابعة الت األختياإل من قبتتل
عصت تتاابت داعت تتش الرهابيت تتةض ي ت ت ب ت تتغ سمت تتوع عت تتدد النت تتاجني لغايت تتة  4نيست تتان  2019هت تتو
( )3.425شخص ت ت ا م ت تتنهم ( )1.170م ت ترأة و ( )337رج ت تتل و ( )1.002أاف ت تتال انث و
( )916أاف ت تتال ذكت ت تتورض وب ت تتغ عت ت تتدد احملت ت ت تذين املتبق ت تتني األن ( )2.992شخصت ت تاض مت ت تتنهم
( )1.379مرأة و ( )1.616رجاا.
 -2املساوا وعد التمييز

التوصية ذ)98
 -77ليتضمن الدستتتور والقت وانني العراقيت ة اي نصتتوص ييذيتتة تتد اشتتخاص متتن فئتتات معينتتة
ع ى اساس ميتتووم ا نستتية او ا نستتانيةض ويوفرالقتتانون محايتتة ل حقتتوت واحلترايت ضويعمتتل القضتتا
ع ى التحقيق يف النتهاكات ال تتعر وا فئتتات معينتتةض والتقصتتي عتتن مترتكيب ا ترائم ملنتتع اي
سال لافات من العقا .
 َ -78ت من ق تتانون األ تذا السياس تتية 41مراع تتاة التمثي تتل النس تتوي يف اوي تتأة امللسس تتة واويئ تتة
العامة لأل ذا السياسية.
 -79جتترت أنتختتاابت س تتس الن توا العراقتتي يف آاير 2018ض وب تتغ عتتدد املرشتتحني الك تتي
( )6.990مرشح منهم ( )4.979من الذكور و( )2.011من ا انثض ونسبة مقاعد النسا
()%25.2ض أنظر اجلدو رلم ذ )3امللحق.
 -80ش تتهد ق تتيم كردس تتتان يف أي تتول 2018ض أنتخ تتاابت نيابي تتة ألختي تتار ( )111انئب تا يف
برملان ا ق يم من أصل ( )673مرشح ا ينتمون  29كياان سياسي اض وخصص من بني املقاعد
الك يت ت تتة ( )11مقعت ت تتدا لألق يت ت تتاتض ولتقت ت تتل نست ت تتبة ترشت ت تتيح النست ت تتا ت ت تتمن الكيت ت تتاانت السياست ت تتية
لنتخاابت الربملان عن (.)%30
 -81صدر أمرا ديواني ا 42بتشكيل نة برائستتة األمانتتة العامتتة ﺠﻤﻟ تتس التتوزرا وعضتتوية ا هتتات
ذات العاقةض تتو تنفيذ قرار س س الوزرا اناص ابلقضااي املتع قة حبقوت املكون الفي ي.
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 -82تقتترر تشتتكيل فريتتق برائستتة املفتتتش العتتاجم يف وزارة املاليتتة وعضتتوية ا هتتات ذات العاقتتةض
لكتابة مسودة مشروع قانون (تنظيم قوت مكون الكرد الفي يني).
 -83تعمل وزارة الداخ ية ع ى عادة قوت شرحية الكرد الفي يتتني املتع قتتة اب نستتية واعتتاد م
ا مركتتذهم القانوينض تتافة ا رفتتع كافتتة شتتارات (الت ميتتدض الرتقتتنيض ا لغتتا ض البيتتالض البعتتاد)
امللشرة زا قيودهم.
 -84أعتم تتاد تست ت يل ش تترحي الغ تتر والق تترم (روما)ضعن تتد م تراجعتهم ال تتدوائرة العام تتة بنظ تتاجم
املع ومات املدينض ومنحهم البياقة الوانية.
 -85ن ا جرا ات املتخذة من قبل دائرة جوازات السفر يف وزارة الداخ ية ل ُ يذ مي قا متتن
ي ايع أشكال التمييذ بشأن صدار ا واز.
 -3احلق يف التنمية

التوصيات ذ)219 ،218 ،217
 -86أُ تتذت ع تتدة ج ترا ات لغ تتر تنفي تتذ خي تتة التنمي تتة الواني تتة ل ف تترتة 2017-2013ض
وهي:
•

مراجعة وتيوير دراسات الت ديد احلضري؛

•

اجياد منااق صناعية يف احملافظات؛

•

تنفيذ مسح التنمية الريفية لعاجم 2016؛

•

تيوير قانون التخييط العمراين؛

•

حتفيذ القياع اناص؛

•

حتقيق التوزيع العادل لاستثمارات بني احملافظات؛

 -87أ تتذ الع ترات ع تتدة ج ترا ات ث تتت مبتابع تتة ق تتانون التع تتيم ا لذام تتي 43م تتن خ تتال تتان
احلص تتر ل مت ديرايت العام تتة يف وزارة الرتبي تتةض لتحدي تتد أع تتداد املش تتمولني ابلق تتانون س تتنواياض وفتح تتت
متتدارس ل يتتافعني والتع تتيم املستترع ستتتقيا األافتتال ابلفئتتة العمريتتة ( )15-10و()18-12
س تتنة مم تتن ف تتو عت تتن التع تتيم ا بت تتدائيض مش تتل ستمعت تتات الن تتاز ني واملخمي تتات املض تتيفة لألعت تواجم
الدراستتية 2018-2016ض كتتذل مت مشتتول الي بتتة التتذين تب تتغ أعمتتارهم ( )18ستتنة فمتتا فتتوت
ابلتقدمي ا متحان انارجي ل مر ة الثانوية.
 -88أنض تتم العت ترات ا األتفاقي تتات البيئي تتة متع تتددة األات تراإل44ض ويت تتابع تنفي تتذها م تتن خ تتال
انية الوانية ل تنمية املستدامة.
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 -89جرى العمل ع تتى تضتتمني املشتتاريع مبتتا حيقتتق األدارة املستتتدامة ل ميتتاه والصتترإل الصتتحي
ل ميعض بغية حتقيق اودإل متتن أجنتتدة التنميتتة املستتتدامة 452030ض وتشت يع الستتتثمارات يف
سال:
•

انشا مصانع لتدوير املخ فات الص بة؛

•

تيوير التنمية الذراعيةض والعمل ع ى استصاح الرا ي لذايدة النتام الذراعي؛

•

تيوير مهارات القوى العام ة؛

•

اجياد وسائل ل حد ومعا ة الت وث الشعاعي.

 -4مكافحة اإلرةاب

التوصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريات ذ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220
)229 ،228
ُ -90شتترع قتتانون مكافحتتة ا رهتتا  46يف ظتتروإل استتتثنائية لزالتتت قائمتتةض وتستتعى الس ت ية
القضائية ان ليتم استغال القانون أبي شكل من األشكال كذريعة لألعتقال اوالتوقيتتغ بشتتكل
تعسفي دون اوامر قضائيةض كما ان جهاز الدعا العاجم يسهم بشكل فاعل يف تقيتتيم التشتريعات
النافذة ملعرفة مدى ميابقتها ل واقع املتيور.
 -91ن ق ت تتانوين مكافح ت تتة ا ره ت تتا ض والعق ت تتوابت العراق ت تتي 47ع ت تتاجل موا ت تتيع العت ت تتدا ع ت تتى
املواانني ع ى اساس عرقي و ثن واائفيض وع ى مقدسا م الدينيةض وشددت العقوابت فيها.
 -92قدمت نة مكونة من عدد من القضاة من ذوي انربة والكفا ةض دراسة لتعتتديل قتتانون
مكافحتتة ا رهتتا النافتتذض مبتتا يضتتمن معاقبتتة ايتتع مترتكيب ا ترائم ا رهابيتتة ومنهتتا جترائم انيتتغ
والعنغ ا نسيض ويعر الي ا يف س س النتوا مشتتروع قتتانون تعتتديل قتتانون مكافحتتة الرهتتا
(ق ترا ة أو )ض كماعم تتت ال نتتة ع تتى اصتتاح املنظومتتة القضتتائيةض وهنتتاك مشتتروع قتتانون تعتتديل
قانون اصول احملاكمات ا ذائيةض وهو يف مر ة التصويت.
 -93أُع ت تتدت سياس ت تتة واني ت تتة خبص ت تتوص تنظ ت تتيم ج ت ترا ات ت تتذ وتوقي ت تتغ املتهم ت تتني بقض ت تتااي
ا رهتتا وا نتتاايتض تتضتتمن منتتع توقيتتغ املتهمتتني لف ترتات اوي تتة بتتدون أوامتتر قضتتائيةض و تتبط
ج ترا ات التوقيتتغ يف الستتييراتض و تتت املصتتادقة ع تتى التوصتتيات متتن قبتتل س تتس وكتتا األمتتن
الوان عاجم .2017
 -94يف كتتانون الثتتاين 2019ض أع نتتت دائتترة اليتتب العتتدر عتتن رفتتع ( )1.237التتة تعتتود
لش تتهدا س تتذرة (س تتبايكر) م تتن ال تتذين أغت تتالتهم عص تتاابت داع تتش ا رهابي تتةض ي ت تتت ميابق تتة
( )764الةض وتس يمهم لذويهم من أصل العدد املذكورض والعدد املتبقي قيد امليابقة.
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 -95تعمل ال نتتة الوانيتتة الدائمتتة ل قتتانون التتدور ا نستتاين ع تتى متابعتتة ورصتتد النتهاكتتات
ال ت ارتكبتتت متتن قبتتل ا ماعتتات ا رهابيتتة يف املنتتااق ال ت تتت الستتييرة ع يهتتا متتن قبتتل تنظتتيم
داعش ورفع التوصيات بشألا ا رائسة احلكومة بضمنها التوصية بتشريع قتتانون ل ترائم الدوليتتة
وحتديد قضا ستص بتيبيق هذا القانون.
 -96أُعدت سياسة وانية لادارة األمنيتتة يف املنتتااق احملتتررةض يت أُ ي تتت ا اويئتتة الوانيتتة
ل تنسيق الستخباريض لغر الستفادة منها.
 -97يتمث تتل التع تتاون ال تتدور يف ه تتذا اﺠﻤﻟ تتال م تتن خ تتال مراقب تتة احل تتدود ومن تتع رك تتة العناص تتر
ا رهابية.
 -98أعد املركذ التتوان ل تخيتتيط املشتترتك التتتابع مستشتتارية األمتتن التتوانض وابلتنستتيق متتع
ا هات ذات العاقة (السياسة الوانية لتنظيم األس حة و صرها بيد الدولة)ض و التها وزارة
الداخ ية ل مباشرة ابلتنفيذ.
 -99ش تتهد الع تتاجم 2018ض و س تتب ص تتائيات وزارة الص تتحةض حفاظ ت ا م حوظ ت ا يف أع تتداد
الضحااي من العراقيني جرا العم يات ا رهابيةض مقارنتتة ابألعتواجم الستتابقهض نتي تتة لتحستتن الو تتع
األمنض وع ى النحو األج:
السنة
2014
2015
2016
2017
2018

جرحى
نساء
رجال
عسكري
مدني
1.284 17.796 10.314
567 31.337 4.088
426 23.119 3.476
1.346 29.043 5.069
168 2.927 1.522

شهداء
أطفال

المجموع
الكلي

30.272
878
36.427
435
27.354
333
36.989 1.531
4.835
218

رجال
مدني عسكري
2.398 3.118
2.552 1.587
2.430 1.465
3.301 2.400
672
1.084

نساء
248
199
147
630
166

أطفال
209
114
109
657
108

جيم -احلقوق املدنية والسياسية
 -1احلق يف احليا و عقوبة اإلعدا

التوصيتان ذ)118،117
 -100ليتتتم فتتر عقوبتتة ا عتتداجم ليف ا ترائم األشتتد خيتتورة 48كالعتتتدا انيريع تتى يتتاة
األشخاص وبع ا رائم ذات اليابع ا رهتتايب انيتتري وهتتي عقوبتتة تفر تتها القتوانني بعتتد صتتدور
قرارات قضتتائية متتن احملتتاكم املختصتتة متتع ا شتتارة التمييذالوجتتويب لقترارات ا عتتداجم أمتتاجم ،كمتتة
التمييذ الحتادية وال تقوجم بعد صدور قرار ا دانة برفعها رائسة ا مهوريتتة ل مصتتادقة ع يهتتا
ت تنفذ من قبل دائرة ا صاح العراقية يف وزارة العدل.
18
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6.532
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 -101يف ق يم كردستتتانض ومنت ُذ عتتاجم  2005مل تنفتتذ عقوبتتة ا عتتداجمض ل نتته يف عتتاجم 2008
مت تفعيل العقوبة ويف الت اندرة جدا.
 -2استقال القضاء ،الامة العد ومنع االفالت مر العقاب وسياد القانون

التوصيات ذ)149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
 -102نتتص الدستتتوران القضتتا مستتتقل ولس ت يان ع يتته لغريالقتتانون49ضويتمتتتع ايتتع الع تراقيني
ابملساواة يف ا جرا ات القضائيةض و مان احلق يف احملاكمة العادلةض وتتو هيأة النذاهة التحقيق
يف قضااي الفساد.
 -103يع تتاجل القض تتا قض تتااي الف تتات م تتن العق تتا وج تترب الض تترر ل ض تتحاايض لض تتمان احليادي تتة
والستقاليةض وكفالة وصول ايع الشخاص ا العدالة وا اذ انيوات الضرورية لجترا حتقيتتق
سري وشامل يف نتهاكات قوت ا نسان وا يذا .
 -104يتمتتتع س تتس القضتتا األع تتى ابلشخصتتية املعنويتتة واألستتتقال املتتار وا داري ويواكتتب
التيورات احلاص ة يف اﺠﻤﻟال الدستوري والقانوين والقضائي يف العرات.
 -105مث تتل ف ت ارتب تتا املعه تتد القض تتائي 50م تتن وزارة الع تتدل وربي تته مب تتس القض تتا األع تتىض
وأستقال القضا ا داري وقضا املوظفني املتمثل يف س س الدولة بعتتد فت ارتبااتته 51متتن وزارة
العدلض تعذيذا لستقال القضا .
 -106ا تتذت ،تتاكم التحقيتتق املختصتتة ابلنتهاكتتات انيتترية حلقتتوت ا نستتان و ابلتنستتيق متتع
األجهتتذة األمني تتة العام تتة أبمر تتا ا ج ترا ات القانوني تتة الازم تتة ل تحقيتتق م تتع املتهمتتني تتذه ا ترائم
بشكل مستقل وسريع ومن ت الة من تكفي الدلة ده ا ،اكم املو وع.
 -107حي تترص الع ترات ع تتى تعذي تتذ ق تتدرات الع تتام ني يف س تتال التحقي تتق القض تتائي وابلتع تتاون م تتع
املنظمات الدولية املتخصصة.
 -108ان الس ية القضائية م تذمتتة إبجترا التحقيتتق بتقتتارير نتهاكتتات قتتوت ا نستتان مبتتا فيهتتا
ا ترائم املرتكبتتة متتن قبتتل تنظتتيم داعتتش ا رهتتايب ض وفقتتا لقتتانون اصتتول احملاكمتتات ا ذائيتتة واحلكتتم
ع ى من تثبت ادانته وفق القوانني العقابية النافذة.
 -109ش تتكل س تتس القض تتا األع تتى هيئ تتة قض تتائية خاص تتة ل تحقي تتق يف ا ترائم ا رهابي تتة ال ت
تعر وا ا يذيديون ومقرها يف ،افظة نينوى.
 -3حق حرية الرأي والتعبري
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التوصيات ذ)171 ،170 ،168 ،167 ،166 ،165
 -110أصت تتدرت هيئت تتة األعت تتاجم والتصت تتالت عت تتددا مت تتن ال ت توائح 52الت ت تت تتنظم وست تتائل البت ت
واألرس تتال يف الع ترات منه تتا م تتدوانت ممارس تتة املهن تتة لوس تتائل الع تتاجمض ولئح تتة قواع تتد ونظ تتم الب ت
العامتتيض وتوجيهتتات عامتتة تتول الدقتتة والتتوازن يف بت الخبتتار وعتتدجم التح تري ع تتى العنتتغ
والكراهيتتةض وقواعتتد نظتتم التغييتتة العاميتتة اثنتتا متتدة النتختتاابتض وهتتي احلتتد الدم متتن القيتتود
ال حتدد ،يات الب مبا ينس م مع أفضل املمارسات العاملية يف اﺠﻤﻟتمع.
تدرس الربمل ت تتان مش ت تتروع ق ت تتانون ت تتول ري ت تتة التعب ت تتري ع ت تتن ال ت تترأي والجتم ت تتاع والتظ ت تتاهر
 -111ي ت ت ُ
الس ميض ي ت قرا ته قرا ة اثنية.
 -112ان مكانيتتة تنقتتيح التشتريعات حتتتتام ا تشتريع قتتانوينض ع مت ا ان القتتانون الستتاري اليت ا
ي يب متي بات املر ة الراهنة بشكل فعال يف قياجم الصحفيني إبدا مهامهم وت بية ا تياجا م.
 -113تعمتتل هيئتتة ا عتتاجم واألتصتتالت 53ع تتى تستتهيل عمتتل الصتتحفيني متتن ختتال متتنحهم
املوافقتتات األص تولية والقانونيتتة ل حصتتول ع تتى املع ومتتات والبيتتاانت املي وبتتة يف ادا عم هتتم وكمتتا
نص ع ية القانونض كما تعمل اويئة ع ى تسهيل عمل الصحفيني األجانب الوافدين ا العرات.
 -114يعمتتل الصتتحفيني وفقت ا أل كتتاجم قتتانون نقابتتة الصتتحفيني العتراقينيض وت تتذجم مبوجبتته الدولتتة
احملافظتتة ع تتى قيتتد يتتاة وكرامتتة الصتتحفي و ريتتة عم تتهض وان متتا يتعتتر لتته الصتتحفيني متتن جترائم
قتل بسبب عم هم ينيبق ع يها قانوين العقوابت ومكافحة ا رها .
 -115تشك ت نة وزارية 54متخصصتتة برصتتد ومتابعتتة كافتتة القضتتااي الت تتع تتق اب عتتتدا ات
املوجهة د الصحفيني يف العراتض وا جابة ع ى الدعوات والرسائل التواردة متتن (يونستتكو) تتذا
انصوص.
 -116يف ق يم كردستان رية الصحافة والصحفيني وا عاميني مكفولة قانوانا.
 -4مكافحة األجتار ابلبشر

التوصيات ذ)141،140،138،137
 -117أ تتذت وزارة الداخ ي تتة ج ترا ات ث تتت ابلقتتب ع تتى املتهمتتني م تتن األف تراد والش تتبكات
ا جراميتتة املنظمتتة املعنيتتة اب جتتتار ابلبشتترض والتحقيتتق معهتتم و تتالتهم القضتتا و دانتتة العديتتد
ُ
منهم مبوجب مواد عقابية وأب كاجم متفاوتة ترتاوح سب الفعل املرتكتتب متتن قبتتل ا تتاين تصتتل
ا (الس ن امللبد).
وش تتعب يف احملافظ تتات ب تتغ ع تتددها
 -118أس تتتحداث تتان حتقيقي تتة تتمن العاص تتمة بغ تتدادض ُ
( )13شعبة ستصة ابلتحقيقض ورفدها بضبا من وزارة الداخ ية من ذوي الختصاص.
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 -119نبتتني املوقتتغ ا صتتائي جبترائم ا جتتتار ابلبشتتر يف بغتتداد واحملافظتتات األختترى عتتدا ق تتيم
كردستانض لألعواجم :2018 – 2016
القضايا التحقيقية

السنة
2018
2017
2016

عدد المتهمين

362
266
314

عدد المحكومين
56
22
17

413
244
311

 -120ب تتغ ع تتدد ال تتدعاوى احملس تتومة م تتن قب تتل  ،تتاكم ا ن تتاايتض يف بغ تتداد وبعت ت
األخرى عدا ق يم كردستان هو ( )85دعوى.

احملافظ تتات

 -121صتتدرالتعديل األول لنظتتاجم دور رعايتتة تتحااي ا جتتتار ابلبشتتر55ض تضتتمن ستتيس دار أو
أكثر يف ،افظتتة بغتتداد تستتمى ( دار رعايتتة تتحااي ا جتتتار ابلبشتتر) واحملافظتتات األختترىض تترتبط
ب تتدائرة ذوي ا تياج تتات اناص تتة يف وزارة العم تتل والش تتلون ا جتماعي تتةض ي ت أفت تتتح دار ي توا
(البيت اآلمن) ألستقبال ورعاية و هيل الضحااي ولكا ا نستتني وابلتعتتاون متتع وزارة الداخ يتتة و
منظمات اﺠﻤﻟتمع املدين واملنظمات الدولية.
 -122خصصتتت مفتتارز قانونيتتة متتن وزارة الداخ يتتة وابلتنستتيق متتع وزارة الصتتحة والبيئتتة ل عمتتل
ت تتمن املراكت تتذ املتخصصت تتة لصت تتدار است تتتمارة فحت تتص (ميابقت تتة النست ت ة) لعم يت تتات زرع ونقت تتل
األعضا البشرية.
 -123نبني أعداد حااي جرائم ا جتار ابلبشر لألعواجم :2018-2016
إستغالل جنسي
السنة
2018
2017
2016

إناث
74
31
16

العمل القسري

ذكور إناث
10
0
0
0
0
0

ذكور
0
5
2

أطفال
إناث
0
3
2

التسول
ذكور
1
2
5

إناث
2
0
0

ذكور
7
0
0

أعضاء بشرية
إناث
1
0
2

ذكور
3
0
2

المجموع
152
41
29

 -124متابعتتة قضتتااي العمالتتة الجنبيتتة متتن قبتتل وزارة العمتتل والشتتلون ا جتماعيتتة ابلتعتتاون متتع
دائتترة شتتلون القامتتة يف وزارة الداخ يتتة ومنظمتتة او تترة الدوليتتةض متتن ختتال تقتتدمي التتدعم القتتانوين
ل ضحااي.
 -125يف ق تتيم كردستتتان ُشتتك ت نتتة ع يتتا ملكافحتتة ا جتتتار ابلبشتتر 56برائستتة وزارة الداخ يتتة
ت تتان فرعيت تتة يف ،افظت تتات ا ق ت تتيمض وا ت تتذت عت تتدة
وعضت تتوية ا هت تتات ذات العاقت تتةض ت تتافةا
ج ترا ات قض تتائية وتنفيذي تتة وعق تتوابت مالي تتة تتد املخ تتالفنيض ومحاي تتة و ي توا و ع تتادة الض تتحااي
بادهم.
 -5مناةضة التع يق
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التوصيات ذ)124،123،122،121
 -126نص دستور اهورية العرات ع ى حترمي ايع أنواع التعذيب.57
 -127ان جرا ات التحقيق يف ادعا ات التعذيب وسو املعام ة جتتتري ع تتى وجتته الستترعة امتتاجم
،تتاكم التحقيتتق كافتتة ومنهتتا ،كتتاجم قتتوت ا نستتان التحقيقيتتة يف كتتل منيقتتة استتتئنافيةض متتع عتتدجم
الخ تتذ ابلع ترتاإل اذا ص تتدرت نتي تتة األك تراه عم تاا أب ك تتاجم امل تتادة ( )218م تتن ق تتانون أص تتول
احملاكمات ا ذائية.
 -128ن انتذاع العرتاإل حتت التعذيب يعتتد جرإتتةض ولتتيس ملتتوظفي الست ية التنفيذيتتة اي دور
يف سري التحقيق الذي ينحصر بيد القضا .
 -129يف ق يم كردستان ُشك ت العديد من ال ان اناصتتةض لتقصتتي احلقتتائق بشتتأن الت دعاوى
املرفوعة من قبل املتهمني واملوقوفني الذين ادعوا ممارسة التعذيب حبقهم.
 -130وج تته العت ترات دع تتوة مفتو تتة ا املق تترر ان تتاص مبس تتألة التع تتذيب
يستقبل الباغات الواردة بشان دعا ات التعذيب.

زايرة العت تراتض كم تتا

دا  -احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1معلومات عر الفقر

التوصيات ذ)175،174،173،172
 -131بت ت تتدأ التنفيت ت تتذ الفع ت ت تتي عت ت تتاجم  2012ألنشت ت تتية الست ت ترتاجيية األو ل تخفيت ت تتغ مت ت تتن الفقت ت تتر
2014-2010ض وختتال املتتدة  2015–2012نُفتتذ ( )48نشتتااا متتن أصتتل ()87ض وب تتغ
عدد املشاريع املنفذ ( )199مشروع.
ُ
 -132خال املدة2016–2012ض ب غ تتم التخصتتيص املتتار ألنشتتية السترتاتي ية األو
وار ( )1.6ترليون دينار.
 -133ستتامهت الس ترتاتي ة الو يف حفتتا معتتدل الفقتتر متتن نستتبة ( )%22عتتاجم 2007
( )%15يف النصت تتغ األول مت تتن عت تتاجم 2014ض ت عت تتاد وارتفت تتع ا نست تتبة ( )%22.5مت تتن
النصغ الثاين من ذات العاجم بسبب حفا يرادات النفط واحلر د تنظيم داعش ا رهايبض
كذل أرتفعت يف ق يم كردستان من ( )12.5( )%3.5نتي ة ملوجة النذوح.
 -134تض تتاعفت نس تتبة الفق تتر يف احملافظ تتات ال ت تعر تتت ره تتا داع تتش املباش تتر ض يف تتني
كان التأثري ،دودا يف بقية منااق العرات.
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 -135عم تتل القي تتاع املص تتريف احلك تتومي ع تتى تنفي تتذ س ترتاتي ية البن ت املرك تتذي العراق تتي لتموي تتل
املشاريع الصغرية واملتوسية لتنشيط القياع اناص.
 -136ب تتغ عتتدد املقرت تتني ( )11.090ألتتغ ل متتدة 2016 -2012ض واملشتتاريع الصتتغرية
املدرة ل دخل ( )24.033ألغ قر ل مدة 2017-2013ض وانتتدمات الصتتناعية ()370
ق تتر ل م تتدة 2017- 2015ض والتأهي تتل اﺠﻤﻟتمع تتي ( )388ق تتر ل م تتدة 2017-2007ض
امتتا املشتتمولني ابحلمايتتة ا جتماعيتتةض ي ت ب تتغ عتتددالرجال ( )664.424ألتتغض ومتتن النستتا
( )418.616ألغ الدفعة الثالثة .2017
 -137ادرام مشتتاريع ل تتدور الواائتتة الك ف تتة ل فق ترا يف بع ت احملافظتتات ابلتنس تتيق متتع س تتالس
احملافظ ت ت ت تتاتض ت ت ت تتمن موازن ت ت ت تتة ال ت ت ت تتربانم الس ت ت ت تتتثماري ل ت ت ت تتربانم تنمي ت ت ت تتة الق ت ت ت تتاليم ل محافظ ت ت ت تتات
ل مدة.2016-2014
 -138تنفي تتذ مش تتروع حتدي تتد املن تتااق العش توائيةض م تتن خ تتال ال تتان الفني تتة يف احملافظ تتات ومب تتا
يساهم يف فيغ العبئ عن الفقرا .
في تتغ الفق تتر
 -139تتدإل س ترتاتي ية التخفي تتغ م تتن الفق تتر الثاني تتة 2022 – 2018ض
مبع تتدل %25ض ي ت ب غ تتت ع تتدد األنش تتية ( )32نش تتا ض وال ت تن تتدرم حت تتت (، )6ص تتات
تعربعن ابعاد الفقر وهي:
•

دخل أع ى ومستداجم من العمل ل فقرا ؛

•

حتسني املستوى الصحي؛

•

تع يم الفقرا ؛

•

سكن مائم وبيئة مست يبة ل تحدايت؛

•

محاية جتماعية فعالة ل فقرا ؛

•

األنشية املست ابة ل يوارئ.

 -140تُركتتذ الس ترتاتي ية الثانيتتة ع تتى قياعتتات ( التتدخلض التع تتيمض الصتتحةض الستتكنض واحلمايتتة
ا جتماعيت تتة)ض فضت تاا عت تتن أنشت تتية خاصت تتة ابألست تتت ابة ل حت تتالت اليارئت تتة الت ت أوجت تتدها النت تتذوح
القسري من منااق سييرة داعش ا رهايب.
 -141تتمثل العناصر الرئيسة ل سرتاتي ية وهي بتتدورها أركتتان أساستتية يف رعيتتة العترات 2030
لتحقيق أهداإل التنمية املستدامة وهي:
•

جياد فرص توليد الدخل املستداجم؛

•

التمكني وبنا رأس املال البشري؛

•

سيس شبكة أمان جتماعي فعالة.
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ُ -142ش تتك ت ن تتة ع ي تتا دارة سياس تتات التخفي تتغ م تتن الفق تتر برائس تتة الس تتيد رئ تتيس س تتس
ال تتوزرا وعض تتوية الس تتادة ال ت وزرا املعني تتني م تتن احلكوم تتة الحتادي تتة و كوم تتة ق تتيم كردس تتتانض كم تتا
ُشت ك ت نتتة فنيتتة دائمتتة لسياستتات التخفيتتغ متتن الفقتتر يف وزارة التخيتتيط ملتابعتتة وتقتتومي تنفيتتذ
السرتاتي ية.
 -143أصدر س س التتوزرا قترارا بتحويتتل األجترا اليتتوميني كافتتة املستتتمرين يف اندمتتة
ض مع تكييغ أو اع املتعاقدين مبا ينيبق ع ى موظفي املاك الدائم يف احلقوت والواجبات.
 -144أص تتدر س تتس ال تتوزرا ق ترارا مب تتنح قي تتع أرا ٍ س تتكنية
الجتماعيةض وذوي ا عاقةض وابقي املواانني.

عقتتود

فئ تتة املش تتمولني بش تتبكة الرعاي تتة

 -145يف ق تتيم كردس تتتان خيص تتص مب تتغ ق تتدره ( )150ال تتغ دين تتار ل عوائ تتل املع تتوزةض وانش تتئ
برانم ل رعاية الجتماعية 2020-2016ض لغر رفع املستوى املعيشي والقتصادي.
 -2احلق يف الصحة ،والتعليم

التوصيات ذ)181،180،179،178،177
 -146أُقيمتتت العدي تتد متتن املش تتاريع العام تتة ل مي تتاه الصتتاحلة ل ش تتر ض ع تتى مس تتتوى ،افظ تتات
العرات كافةض عدا ق يم كردستان لعاجم 2017ضأنظر اجلدو رلم ذ )4امللحق.
 -147ويف ق تتيم كردس تتتان ب تتغ ع تتدد مش تتاريع املي تتاه الص تتاحلة ل ش تتر ( )20مش تتروع ا ،أنظ ررر
اجلدو رلم ذ )5امللحق.
 -148ب غتتت نفقتتات املشتتاريع ا ستتتثمارية (التتغ دينتتار) تتمن املوازنتتة العامتتة ل تتوزارات املعنيتتة
لألعواجم 2019-2016ض ع ى النحو األج:
الوزارة

2016

2017

2018

2019

الصحة والبيئة
التربية
التعليم العالي

148.200.000
39.520.000
98.800.000

41.276.000
5.000.000
10.000.000

98.198.301
104.730.095
38.696.677

351.300.301
140.720.095
134.696.677

 -149تعمل وزارة الصتتحة والبيئتتة ع تتى متابعتتة وتنفيتتذ السترتاتي يات املعنيتتة ابنتتدمات الصتتحية
كالسرتاتي ية املعنية وهي:
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غري ا نتقالية؛

•

األمرا

•

التغذية وسامة الغذا ؛

•

الصحة النفسية؛

•

السييرة ع ى األمرا

النتقالية؛
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•

السييرة ع ى مر نقص املناعة املكتسبة؛

•

السييرة ع ى مر التدرنض والصحة والبيئة 2022-2018؛

•

خية العمل اناصة بتقدمي اندمات الصحية الوقائية والعاجية ل ناز ني والعائتتدين
املنت تتااق احملت تتررةض يت ت مت تقت تتدمي انت ت دمات الصت تتحية ا ( )1.187.780انزح عت تتدا
ق يم كردستان.

 -150مواص ة ا هود الراميتتة
ع ى النحو األج:

حتستتني القيتتاع الصتتحي وتغييتتة انتتدمات الصتتحية األساستتية

•

ع ت تتدد املستش ت تتفيات احلكومي ت تتة واأله ي ت تتة يف الع ت ترات ع ت تتاجم  )400(2017منه ت تتا ()48
كتتومي متخصص تتة ابلنس تتائية والتولي تتد واألافتتال ومبع تتدل ( )0.7مستش تتفى ك تتومي
لكت تتل ( )100.000مت تتن الست تتكانض وعت تتدد األست تترة احلكوميت تتة ()44.527ض مقارنت تتة
ابلعاجم  )381(2016مستشفى بذات املعدل؛

•

عت ت ت تتدد العت ت ت تتام ني يف اﺠﻤﻟت ت ت تتال الصت ت ت تتحي عت ت ت تتاجم  )252.723( 2017شت ت ت تتخص مت ت ت تتنهم
( )31.451ابيتتب مبعتتدل ( )9.4ابيتتب لكتتل ( )10.000نستتمةض مقارنتتة ابلعتتاجم
 2016وهتتو ( )244.215متتنهم ( )27.208ابيتتبض مبعتتدل ()8.4ض وب تتغ عتتدد
امل تتاك التمريضت تتي ( )64.542مبع تتدل( )20.3ريضت تتي لك تتل ( )10.000نست تتمةض
مقارنة ابلعاجم  2016وهو()62.795ض مبعدل ( )19.4؛

•

معتتدل التتولدات ان تتاجم لعتتاجم  2017لكتتل ( )1000نس تتمة متتن الس تتكان ()28.05
والوفيتتات ()4.1ض مقارنتتة ابلعتتاجم2016وهتتو()27.3ض والوفيتتات ()4.2ض وب تتغ عتتدد
املر ى املعا ني خارم العرات وع ى نفقة احلكومة هو ()1.580عدا ق يم كردستتتانض
ويتوق ت تتع مع ت تتدل احلي ت تتاة لك ت تتا ا نس ت تتني عن ت تتد ال ت تتولدة ( )70.3وعن ت تتد عم ت تتر  60س ت تتنة
()18.9؛

•

عم ت وزارة الصحة ع ى بنا ( )28و دة ملكافحة التدرن يف ايع احملافظات؛

•

عتتام املر تتى تتمن بترانم الختتا اليتتيب (العتتام ختتارم الع ترات) عتتن اريتتق فحتتص
املر تتى لي تتتم حتدي تتد م تتدى مش تتووم بضت توابط الخ تتا الي تتيب املق تتررة م تتن قب تتل (ال تتان
الستشارية)؛

•

مشروع قانون الضمان الصحيتم قرائته قرا ة او يف س س النوا العراقي؛

•

ويف ق ت ت تتيم كردست ت تتتان ب ت ت تتغ عت ت تتدد املستشت ت تتفيات ()76ض ومبعت ت تتدل ( )1.3ابيت ت تتب لكت ت تتل
( )1.000مواانض و ( )1.4سرير لكل ( )100مواان.
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 -151ويف ق ت ت تتيم كردست ت تتتان ب ت ت تتغ عت ت تتدد الت ت تتولدات عت ت تتاجم )149.010( 2019ض والوفيت ت تتات
()23.266ض مقارنت تتة ابلعت تتاجم 2017ض يت ت ب ت تتغ عت تتدد الت تتولدات ()171.127ض والوفيت تتات
()17.401ض وب غت توقعات احلياة لعاجم  )73.9( 2019ل ذكورض و( )76.7لاانث.
 -152مواص ة جهوده لضمان صول األافال ع تتى التع تتيم ول ستتيما يف املنتتااق الريفيتتة ع تتى
النحو األج:
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•

ع تتدد امل تتدارس احلكومي تتة ع تتدا ق تتيم كردس تتتان ل ع تتاجم )23.019( 2018 -2017ض
منه تتا راي األاف تتال ()719ض و بت تتدائي ()16.051ض واثن تتوي ()6.639ض ومه تتن
()305ض واملعاهت تتد ( .)24وعت تتدد املت تتدارس األه يت تتة ()2.321ض مت تتن راي األافت تتال
()476ض وابتدائي ()1.032ض واثنوي ( )813؛

•

ع تتدد التامي تتذ والي ب تتة ت تتمن التع تتيم احلك تتومي عت تتدا ق تتيم كردس تتتان ل عت تتاجم -2017
)9.074.495( 2018ض منه ت ت ت ت ت ت ت تتا راي األاف ت ت ت ت ت ت ت تتال ()172.376ض و بت ت ت ت ت ت ت ت تتدائي
()6.033.301ض واثنت ت تتوي ()2.809.059ض وب ت ت تتغ عت ت تتدد األافت ت تتال مت ت تتن التاميت ت تتذ
والي بت تتة ت تتمن التع ت تتيم األه ت تتي ()341.742ض منهت تتا راي األافت تتال ()30.561ض
وابتدائي ()198.498ض واثنوي ( )112.683؛

•

ب تتغ عتتدد اويئتتات التع يميتتة والتدريستتية احلكوميتتة عتتدا ق تتيم كردستتتان ل عتتاجم -2017
 )443.491( 2018ض منهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا راي األافت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتال ()5.952ض و بتت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدائي
()274.290ض واثن ت تتوي ()153.589ض وب ت تتغ ع ت تتدد اويئ ت تتات التع يمي ت تتة والتدريس ت تتية
األه ي ت ت تتة ()26.327ض منه ت ت تتا راي األاف ت ت تتال ()2.352ض وابت ت ت تتدائي ()13.998ض
واثنوي ( )9.977؛

•

ب تتغ ع تتدد األاف تتال املش تتمولني ابلتع تتيم ا لذام تتي يف العت ترات ع تتدا ق تتيم كردس تتتان ل ع تتاجم
 2018 –2017ه ت تتو ( )1.075.742م ي ت تتونض مقارن ت تتة ابلع ت تتاجم 2014–2013
وهو ( )729.281ألغ ؛

•

ويف من تتااق األهت توارض ب تتغ ع تتدد امل تتدارس ل ع تتاجم 2018–2017ض ل مر تتة ا بتدائيت تتة
( )90بن ت تتونض و( )72بن ت تتاتض و( )362س ت تتت ط مب م ت تتوع ( )524مدرس ت تتةض واملر ت تتة
الثانونية ( )42بنونض و( )24بنتتاتض و( )75ستتت طض مب متتوع ( )141مدرستتةض وب تتغ
عتتدد اليتتا يف هتتذه املنتتااق ل مر تتة األبتدائيتتة ( )69.929بنتتونض و()56.629
بنت ت ت ت ت ت تتاتض مب مت ت ت ت ت ت تتوع ()126.558ض ويف املر ت ت ت ت ت ت تتة الثانويت ت ت ت ت ت تتة ( )24.605بنت ت ت ت ت ت تتونض
و( )13.678بناتض مب موع ( )38.283االب واالبة؛

•

فتحت ت ت مراك تتذ قت ت يف التع تتيمض لتست ت يل الي ب تتة م تتن ال تتذكور وا انث م تتا ب تتني الفئ تتة
العمرية ( )18-10سنة وب غ عددهم ()827ض ومدارس اليافعني لستقيا الافال
التتتاركني وغتتري املست ني ابلفئتتة العمريتتة ( )15-10ستتنة يت ب تتغ عتتددهم ()777ض
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وم تتدارس التع تتيم املست تترع لس تتتقيا الافت تتال الت تتاركني وغ تتري املست ت ني ل فئ تتة العمريت تتة
( )18-12عدد الدارسات فيها ()649؛
•

ويف ق ت تتيم كردس ت تتتان ب ت تتغ ع ت تتدد امل ت تتدارس ا ا ت تتار ل ع ت تتاجم الدراس ت تتي 2018–2017
()6.635ض وعتتدد أعضتتا اويئتتة التدريستتية ()128.421ض مقارنتتة ابلعتتاجم –2015
2016ض يت ت ت ت ت ت ت ب ت ت ت ت ت ت تتغ عت ت ت ت ت ت تتددهم ( )119.625تدريست ت ت ت ت ت تتيض وعت ت ت ت ت ت تتدد اليت ت ت ت ت ت تتا
(.)1.610.995

التوصيات ذ)189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182
 -153مبوجب قانون ،و المية58ض نُفذ مشروع فتح مراكذ ،و األمية وع ى متتر تني الستتاس
ومد ا ( )7شهورض والتكوين ومد ا ( )7شهور.
 -154شتتهد قيتتاع التع تتيم يف ستتال ،تتو األميتتة تقتتدم ا م حوظ ت ا ع تتى مستتتوى العترات ( ضتترض
ريغ) عدا ق يم كردستان و،افظ األنبار ونينوى بستتبب أعمتتال ا رهتتا ض متتن ختتال حفتتا
عدد املراكذ الفعالة والدارسنيض وع ى النحو األج:
•

ع ت ت تتدد املراك ت ت تتذ ل ع ت ت تتاجم 2015-2014ض يف املن ت ت تتااق الريفي ت ت تتة ( )1.177ويف احلض ت ت تتر
( )1.837مركت ت ت تتذا ض وب ت ت ت تتغ عت ت ت تتدد الدارست ت ت تتني يف الريت ت ت تتغ ( )102.253ويف احلضت ت ت تتر
( )117.185؛

•

عدد املراكذ ل عتتاجم  2016-2015ض يف املنتتااق الريفيتتة ( )434ويف احلضتتر ()715
مركذاض وكان عدد الدارسني يف الريتتغ ( )30.517متتنهم التتذكور ( )7.260والانث
()23.257ض ويف احلض ت ت ت ت ت ت ت ت تتر ( )44.492م ت ت ت ت ت ت ت ت تتنهم ال ت ت ت ت ت ت ت ت تتذكور ( )8.891والانث
( )35.601؛

•

عدد املراكذ ل عاجم 2017-2016ض يف املنااق الريفية ( )336ض ويف احلضر ()408
مركت ت ت تتذاض وكت ت ت تتان سمت ت ت تتوع الدارست ت ت تتني يف الريت ت ت تتغ واحلضت ت ت تتر ( )53.415مت ت ت تتنهم الت ت ت تتذكور
( )16.141والانث (.)37.274

ةاء -حقوق أشطاص أو مجاعات حمدد
 -1املرأ
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التوصر ر ر ر ر ر ر ر رريات ذ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،88 ،87 ،86 ،85 ،83 ،57
)161 ،134 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،96
ت تتمان املس ت تتاواة الفع ي ت تتة و،ارب ت تتة كاف ت تتة اش ت تتكال التمييذع ت تتى ص ت تتعيد
 -155س ت تتعى الع ت ترات
التشريعات وا جرا ات والسياساتض ول يوجد أي نص قانوين يف التشريعات يكرس التمييذ أبي
شكل من ا شكال.
تتق املش تتاركة يف احلي تتاة السياس تتية
 -156أن الق توانني مي تتذت اجيابي ت ا قوقت ت ا ل مت ترأة م تتن يت ت
فهنال نسا يذيدايت وصابئة ومسيح ممتتثات يف س ست ي النتوا واحملافظتتاتض كمتتا ان املشتتاركة
يف احلياة العم ية والوظيفية والفتترص املتستتاوية يف التع تتيم والتعيتتني وتبتتو املناصتتب مكفولت ة مبوجتتب
القوانني واألنظمة والتع يمات.
 -157أق تَتر س تتس الوزرا الس ترتاتي ية الواني تتة ل نه تتو
وشك ت نة دائمة ع يا لتنفيذها.
ُ

بواق تتع امل ترأة العراقي تتة 2018–2014ض

 -158ما يتع ق بتمكني املرأة ع ى املستوى السياسي وتق د الوظتتائغ العامتتةض ستتبق وان تيرقنتتا
نسبة ثيل النسا يف س س النوا وعتتدد املرشتتحني متتن النستتا يف انتختتاابت س تتس النتوا
عت تتاجم 2018ض كمت تتا تق ت تتدن ( )4مت تتن النست تتا منصت تتب ست تتفريض و( )57مبنصت تتب مت تتدرا عت تتامني
وعمدا الك يات.
 -159ع ى صعيد القضتتا ض ب تتغ عددالقضتتاة متتن النستتا عتتاجم  )113( 2017قا تتيض وعتتدد
احملققني من النسا (، )123قق.
 -160تشغل نسا عراقيات وظائغ يف مكاتب األمم املتحدة العام ة يف العتراتض ولتتيس هنتتاك
أية قيود من قبل احلكومة نع العمل يف اﺠﻤﻟال الدور.
 -161ب غت اعداد النسا العامات يف وزارة الداخ ية ()10.022ض وع ى النحو األج:
ضابط

مراتب

موظفين مدنيين

337

7.143

2.552

 -162يف وزارة الدفاع ب غت األعداد الفع ية ل نسا العامات (املدين والعسكري) ()1.491
منتسبة منهن أمراة بصفة ابطض و ( )537من املراتب األخرىض كما تق دت مناصتتب متقدمتتة
ابلصفة املدنيةض وع ى النحو األج:
معاون مدير عام
3

مدير أقدم
15

معاون مدير
78

موظفة مدنية بدرجات مختلفة
772

 -163يف ق تتيم كردس تتتانض ب تتغ ع تتدد القض تتاة م تتن النس تتا ذ )30م تتن أص تتل ( )233قا تتي ض
و( )56من أصل ( )202مدعي عاجمض و ( )225من أصل ( )590قا ي حتقيقض و()289
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مس تتاعد ،ق تتق قض تتائيض وتش تتكل املت ترأة نس تتبة ( )%55يف امل تتاك امل تتدين و ( )%28يف امل تتاك
العسكريض كما تسنمنه مناصب سيادية منها رئيس وانئب رئيس وسكرتري برملان ا ق يم.
 -164أُجري مسح ا ل تنمية الريفية عاجم 2016ض ي مشل قياع التع يم يف املنتتااق الريفيتتة
لتحديد واقع التع يم لكا ا نسني.
 -165جتترى التعتتاون متتع اﺠﻤﻟتمتتع املتتدين متتن ختتال القيتتاجم حبمتتات توعيتتة ل منتتااق الريفيتتة بغيتتة
األهار تس يل أبنائهم (ذكورا و اناثا) يف املدارس.
 -166أُكم ت تتت ( )4.500معام ت تتة يف بغت تتداد واحملافظت تتاتض وابلتعت تتاون مت تتع املصت تترإل التعت تتاوين
الذراعتتيض لصتترإل قتترو ل مستتتفيدات مب تتغ قتتدره ( )5مايتتني دينتتارض بغيتتة قامتتة مشتتاريع متتدرة
ل دخل.
 -167يف ق تتيم كردستتتان زدادت عتتدد املتتدارس اناصتتة ابلفتيتتات متتن ( )357ع تتاجم 2012
( )636مدرسة عاجم .2016
 -168أُستتتحدثت دائتترة احلمايتتة ا جتماعيتتة ل متترأة تتمن هيئتتة احلمايتتة ا جتماعيتتة التابعتتة
وزارة العمل والشلون ا جتماعية.59
 -169أو قتتانون احلمايتتة الجتماعيتتة60ض رعايتتة خاصتتة ل متترأة فاقتتدة املعيتتلض ي ت ب تتغ عتتدد
املس تتتفيدات ( )503.292أل تتغ مبب تتغ أكث تتر م تتن ( )101.565م يارالدفع تتة الثاني تتة 2017ض
واا ت ت ت تتات العان ت ت ت تتة ل نس ت ت ت تتا الناز ت ت ت تتات والب ت ت ت تتالغ ع ت ت ت تتددهن ( )54.502أل ت ت ت تتغ انز ت ت ت تتة مبب ت ت ت تتغ
أكثرمن( )13.777م ياردينار.
ُ -170خصصتتت نستتبة ( )%5متتن الو تتدات الستتكنية ال ت انشتتئتها وزارة العمتتار والستتكان
ل م ترأة األرم تتة غتتري املس ت ة يف ملسستتة الشتتهدا او متتن ذوي تتحااي ا رهتتا ض والبتتالغ عتتددها
( )372و دة ل مستفيدات يف بغداد واحملافظات.
 -171يف ق ت تتيم كردست تتتان ت تتمت املديريت تتة العامت تتة ملناهضت تتة العنت تتغ ت تتد املت ترأة ( )6مت تتديرايت
و( )28مكتباض وعدد من الشعبض ي يتم سنوايا تس يل أكثر من ( )9ألإل شكوىض كما
توج ت تتد أكث ت تتر م ت تتن ( )150منظم ت تتة ستم ت تتع م ت تتدين خاص ت تتة ابمل ت ترأةض و ( )4مراك ت تتذ ي ت توا النس ت تتا
املهددات واملعنفاتض ومركذين لستقبال احلالت اليارئة ملدة ( )72ساعة فقط.
 -172مل تتضتتمن التشتريعات الوانيتتة أي ييتتذ بتتني الرجتتال والنستتا عنتتد التيبيتتق خاصتةا قت وانني
العمل واحلماية الجتماعية ورعاية ذوي ا عاقة وال تياجات اناصة.
 -173ان املتواد التواردة يف قتتانون العقتتوابت الت جتيتتذ تتتذرع ا نتتاة ابلتتدفاع عتتن الشتترإل كظتترإل
متتن الظتتروإل املخففتتة هتتي ا كتتاجم عامتتة تقتتع حتتتت عنتوان (العتتذار القانونيتتة والظتتروإل القضتتائية
املخففة)ض وتيبق يف ايع ا رائم ول تص جبرإة وا دة وقد ترك املشرع ل قا ي الستناد اليهتتا
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حبسب الوقتتائع اناصتتة بكتتل قضتتيةض امتتا يف ق تتيم كردستتتان مت تعتتديل املتواد الت جتيتتذ تتتذرع ا نتتاة
من ان القتل بذريعة الشرإل ليعترب ة لتخفيغ العقوبة.
 -174نص قانون العقوابت ع تتى (يعاقتتب ابحلتتبس متتدة ل تذيتتد ع تتى ثتتاث ستتنوات متتن فاجتتأ
زوجته او أ د ،ارمه يف التتة ت بستتها ابلتذان او وجودهتتا يف فتراش وا تتد متتع شتريكها فقت همتتا يف
احلتتال او قتتتل أ تتدمها او اعتتتدى ع يهمتتا او ع تتى ا تتدمها اعتتتدا افضتتى ا املتتوت او ا عاهتتة
مستدإةض ول جيوز استعمال ق الدفاع الشرعي د من يستفيد من هذا العذر ول تيبق تتده
ا كاجم الظروإل املشددة).
 -175ان ظاهرة ختان الانث تنحصر يف قرى صغرية من ق يم كردستتتانض وهتتي تشتتكل جرإتتة
عنتتغ أُستتري وفتتق القتتانون النافتتذ يف ا ق تتيم و تتددت عقوبتتة حبتتق متتن يقتتدجم ع تتى ذل ت ض وقتتد
اد يف معدل انتشار هتتذه الظتتاهرةض كمتتا ستتامهت بترام التثقيتتغ
بينت عم يات املسح حفا
الصحي يف التق يل منها.
 -176تواج تته امل تتدافعات ع تتن ق تتوت ا نس تتان س تتاار خ تتال عم ه تتن يف من تتااق الن تذاع املس ت ح
الداخ ي ونشااات ا ماعات املتيرفةض فضاا ن األعراإل والتقاليد ا جتماعية تقغ عائقا اماجم
ممارس تتتهن ل عم تتلض وان ا ج ترا ات احلكومي تتة ل ي تتذ ب تتني الرج تتل وامل ترأة يف ت تتوفري احلماي تتة وأ ترتاجم
احلرايت األساسية.
تتنادا ا ق ترار س تتس التتوزرا  61شتتكل الفريتتق التتوان املتعتتدد القياعتتات مبوجتتب أمتترا
 -177است ا
ديوانيت ا62ضلغتتر تنفيتتذ التذامتتات العترات الدوليتتة لقترار س تتس المتتن  1325ومراقبتتة التقتتدجم احملتترز
يف تنفيذ اللتذامات املتفق ع يهاض ي تضمنت خية العمل الوانية ثاث ركائذ رئيسة وهتتي (
املشاركة ض احلماية ض الوقاية )من خال:
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•

انشتتا نتتة توجيهيتتة ع تتى املستتتويني الفتتن والتتوزاريض تكتتون عنصت اترا رئيس تا يتتتو الفريتتق
التتوان املتعتتدد القياعتتات عتتار املستتتوى املمثتتل متتن الس ت يات التتثاث و كومتتة ق تتيم
تتنادا
كردستان برائسة األمني العاجم ﺠﻤﻟ تتس التتوزرا وعضتتوية الستتادة وكتتا التتوزاراتض واست ا
أل كاجم البند اثلثا من األمر التتديواين املتتذكور آنفت ا (املصتتادقة ع تتى السياستتيات وانيتتط
والت تربام واملقرت ت تتات لغت تتر تنفيت تتذ التذامت تتات الع ت ترات مبوجت تتب الق ت ترار 1325ضواعت تتداد
التقارير الدولية فضا عن حتديد ميذانية وآليات عمل) وهذا إثل املستوى الوزاري؛

•

امتتا خبصتتوص ال نتتة الفنيتتة فتمث هتتا ال نتتة التنستتيقية وستتكراترية الفريتتق التتوان املشتتك ة
مبوجب البند اثلثاتتا و رابعت ا متتن المتتر التتديواين آن افتتا برائستتة الستتيدة أمتتني بغتتداد وعضتتوية
ممث تتني متتن ا هتتات احلكوميتتة ل تقتتل درجتتتهم عتتن متتدير عتتاجم فضتتا عتتن تشتتكيل الفتترت
القياعية اناصة بتنفيذ انية الوانية وهذا إثل ا انب الفن.
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 -178يف ق تتيم كردستتتان مت يقتتاإل العمتتل حبكتتم املتتادة ( )409متتن قتتانون العقتتوابتض وتقتتاجم
سنوايا عدد من الدورات والورش يف املدارس وا امعات لتوعية النسا من العنغ ا نسي يستفاد
منه اكثر من ( )27الغ شخص.
 -179نص قتتانون ال توال الشخصتتية 63ع تتى انت ه (ل حيتتق ألي متتن القتتار او الغيتتار اكتراه
شخصت ا ذك تترا ك تتان اجم انث تتى ع تتى ال تتذوام دون ر تتاهض ويعتربعق تتد ال تتذوام اب ك تراه ابا تاا اذا مل ي تتتم
التتدخولض كمتتا ل حيتتق لاقتتار او الغيتتار منتتع متتن كتتان اهتتا ل تتذوام متتن التتذوامض ويعاقتتب متتن
خيالغ ا كاجم القانون ابحلبس).
 -180يشرت يف اجم أه ية الذوام العقل و كمال سن الثامنة

عشرة.

 -181ما يتع ق مبقرتح قانون ال وال الشخصية ا عفريض فقد مت سحبه.

التوصية ذ)104
 -182قُتتدمت املستتاعدة ل ضتتحااي متتن النستتا والفتيتتات ال ت حتتتررن متتن قبضتتة تنظتتيم داعتتشض
واس ت تتتث ق ت تتانون العف ت تتو الع ت تتاجم ج ت ترائم الغتص ت تتا ض ونظ ت تتر القض ت تتا يف ( )5ألإل قض ت تتية ل نس ت تتا
تنهن و( )88م تتن الش تتب
ا يذي تتدايت املعنف تتات م تتن قب تتل التنظ تتيم ا ره تتايبض ومش تتول ( )1529م ت ُ
املتعر ات ل عنغ ا نسي بشتتبكة احلمايتتة الجتماعيتتة مستتتثنني متتن الضتوابطض وفتحت ت مكاتتتب
لتس ي هن يف ،افظ دهوك واربيلض وصرإل مب غ لكل امترأة تعر تتت لاعتتتدا اثنتتا النذاعتتات
املس ت حةض و تعويضتتات ل متضتتررين متتن النذاعتتات عتتاجم 2015ض وا تتاذ تتتدابري س تريرية ل ناجيتتات
من العنغ ا نسي عن اريق وزارة الصحة والبيئةض وفتحت ( )28عيادة قانونيتتة سانيتتة يف عمتوجم
العرات.
ُ -183ش تتك ت مف تتارز جوال تتة يف سيم تتات الن تتاز ني الف تتارين م تتن عص تتاابت داع تتش الرهابيت ت ةض
حلمايتتة الناز تتات واحلتتد متتن العنتتغ املوجتته تتدهنض ومنتتع فتتات ا نتتاة متتن العقت ا ض و صتتيص
منفذ يف كل سيم ستقبال شكاوى النسا املعنفات وابلتنستتيق متتع املنظمتتات والوكتتالت التابعتتة
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية.
 -184يف ق تتيم كردست تتتان – دهت تتوكض أست تتتُحدت قس تتم املركت تتذ األستشت تتاري األست تتري يف مديريت تتة
مناهض ت تتة العن ت تتغ ت تتد امل ت ترأة لتق ت تتدمي املس ت تتاعدة أكث ت تتر م ت تتن ( )2.000انجي ت تتة م ت تتن النس ت تتا
ا يذيدايت.

التوصيتان ذ)158 ,97
 -185ن الق توانني العراقيتتة النافتتذة تستتمح ل م ترأة العراقيتتة بتم ت العقتتارض وليوجتتد أي قيتتد أو
شر ع ى هذا احلق.
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 -186تقوجم دائرة الصاح العراقيتتة يف وزارة العتتدل أبستتتاجم املوقوفتتات متتن مراكتتذ الشتتراة ع تتى
متتدار الستتاعة لتفتتادي عتتدجم بقتتائهن أكثتتر متتن ( )24ستتاعة يف مراكتتذ التوقيتتغض ومبوجتتب كتتتا
رمستتي و ستتب ق ترار قا تتي التحقيتتق املختتتص وتتتدقق ال تتبارة 64فتتوراض وتنظتتيم تعهتتد موقتتع متتع
بصتتمة ا تتاجم ل ن تذيات ع تتى املع ومتتاتض ويف التتة وجتتود أاثر شتتدة خارجيتتة أو تعتتذيب يفتتاتح
الدعا العاجم وتودع النذي ة ستتب الضتوابط و متتني أفرشتتة ووستتائل تنظيتتغ وأستَترة و ايتتداع املتواد
الثمينة كاحل ي الذهبية واألشيا الثمينة األماانت بوصل قب رمسيض ويتتتم متتني ضتتارهن أمتتاجم
احملاكم يف ال وجود كتا رمستتي متتن القضتتا ومازمتتة املوقوفتتة متتن مفتترزة متتع ارستتة اصتتا ية
ملصتتا بة الن تذيات ت صتتدور الق ترار القضتتائي متتا اب ف ترام عتتنهن أو عتتاد ن القستتم حلتتني
سم موقفهن.
 -187ما يتع تتق ابستتتاجم احملكومتتاتض تتتتم وفتتق توابط أستتتاجم املوقوفتتات أعتتاهض وفتتتح ا تتبارة
حبثية خاصة ابلنذي ة مع بياقة (الفورمتتا) ويتتتم يتتداعهن ستتب التصتتنيغ الع متتي لتتدعواهن ومتتدة
احلك تتم وو تتع ب ترانم ت تتدرييب و هي تتي و تتن م تتع تق تتدمي كاف تتة وس تتائل ال تتدعم الق تتانوين م تتن خ تتال
الشعب القانونية يف األقساجم اناصة ن لتسهيل عم ية ا يداع و اتتات الستراحض وهنتتاك زايرات
مستمرة ل محاميني املوك ني ل نذيات.
 -188تضتتمن قتتانون اصتتاح النتتذل واملتتودعنيض فصتتل التتذكورعن ا انث يف الست ون واملواقتتغ
أو مراكذ األ ت ازض وجيب ان يكون القسم املخصص لاانث حتت مسلولية موظغ ستص من
العنصر النسوي.
 -189وفقت ت ا لقواع تتد (ابنك تتوك)ض يس تتمح ل نت تذيات برعاي تتة ااف تتاون و م تتني ام تتاكن ال ت تتاز
من الرقعة ا غرافيةض و مني بيئة س يمة ورعاية صحية ووجبات اليعاجم الكافية ون وألافاونض
واخب تتار ذوي الن تذيات يف تتال تعر تتهن ألي تتادث أو م تتر م تتذمنض و الس تتماح ابألتص تتال
انارجيض ووجود صندوت ل شكاوى تضمن تتق النتتذيات يف تقتتدمي الشتتكوى يف تتال تعر تتهن
اي سالفت تتاتض مت تتع مراعت تتاة الس ت ت ينات مت تتن ذوي ا تياجت تتات اناصت تتة ومت تتا حيتت تتاجهن مت تتن
وسائلض والتنسيق والتعاون مع ا هات املختصتتة يتوا النتذيات املي تتق سترا هن ال تواج ليوجتتد
ُ
ون ُمعنيض والتنسيق مع وزارج الرتبية والتع يم والعار لتأمني كافة مست ذمات الدراسة والتع يم ون
خال فرتة ا يوا .

التوصيتان ذ)127 ,126
 -190يعتتر الي تا مش تتروع قتتانون احلماي تتة متتن العنتتغ الس تتري 65أمتتاجم س تتس الن توا ض وم تتن
امللمل ان ايخذ اريقه ا التشريع قريباض ويسرتشد املشروع ابملعايري الدولية املختصةض وو تتع آليتتة
مناسبة حلماية الضحااي وانشا دور اليتوا والخبتتار عتتن جترائم العنتتغ الستتري واقامتتة التتدعاوى
استثنا ا من الختصاص املكاينض وتضتتمنت مستتودة املشتتروع جتتترمي وفتتر العقتتوابت تتد مترتكيب
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العنتتغ .66وبشتتأن العقتتوابت فقتتد ا تتال املشتتروع بتتذل ا قتتانون العقتتوابت العراقتتي وغتتريه متتن
القوانني ذات الص ة.
 -191تعديل قانون الرعاية الجتماعية 67الذي اشار ا مو وع العنغ الستتري يف متتا يتع تتق
إبنشا دورالرعاية دإل رعاية الافال والصغار وال داث والبتتالغني التتذين يعتتانون متتن مشتتاكل
اسرية او من فقدالم ا د الوالدين او كامها او العنغ.
 -192تعم تتل مديري تتة محاي تتة األس تترة واليف تتل م تتن العن تتغ األس تتري يف وزارة الداخ ي تتة ع تتى ف تتتح
أقساجم وا يف كافة احملافظاتض وتستقبل ست غ احلالت خاصةا النسا واألافال.68
 -193يف ق تتيم كردستتتان صتتدرقانون مناهضتتة العنتتغ الستتري69ض و فتحتتت ( )4مراكتتذ يتوا
الض تتحاايض ويف ع تتاجم  2017اس تتتقبل مرك تتذ أربي تتل ( )215م ترأة و( )81اف تتلض ويف الس ت يمانية
تتت معا تتة ( )200م تتن أص تتل ( )536ال تتةض و ع تتادة ( )50اف تتل م تتع امه تتا م م تتن سم تتوع
( )93اس تترهم ض ويف ده تتوك اس تتتقبل ( )251م ترأة و ( )63اف تتلض وخص تتص ( )12مرك تذا
صحيا ألستقبال النسا املعر ات ل عنغ.
 -2الطفل

التوصيات ذ)57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51
 -194ن هيئ تتة رعاي تتة اليفول تتة وابلتع تتاون م تتع منظم تتة ( يونيس تتيغ )ض ومنظم تتة خي تتو و تتدة
اليفتتل الدوليتتة70ض عم تتت ع تتى ستتيس ختتط وتتدة اليفتتل يف العتراتض وهتتو تتمن أليتتات الرصتتد
واألباغ ال تضمنتها وثيقة سياسة محاية اليفل.
 -195تيوير املناه الدراسية ل مرا ل كافةض بدعم منظمتتة (يونيستتيغ) خاصتتة مشتتروع تيتتوير
من تتاه الع توجم والراي تتيات ل مر تتة ا بتدائي تتة لألع تواجم 2017-2016ض كم تتا نف تتذت منظم تتة
(مريستتي كتتور) 71الدوليتتة ب ترانم حتست ني املستتتقبل يف قيتتاع التع تتيم ل شتتبا النتتاز ني يف الع ترات
واﺠﻤﻟتمعات املضيفة وم أبعمتتار ( )20-10ستتنة ل عمتتل ع تتى عتتادة التاميتتذ والي بتتة مقاعتتد
الدراستتة وتتتوفري األج توا الدراستتية املناستتبة لضتتمان عتتود م وتتاض ذ تضتتمنت عتتادة ( )10ألإل
ت ميذ واالب ا مقاعد الدراسة وبواقع ( )5ألإل ت ميذ ل عاجم الدراسي  2018-2017متتع
الرتكيذ ع ى ا انث عن اريق فتح مراكذ ( ق يف التع يم).
 -196تضت تتمنت الس ت ترتاتي ية الوانيت تتة ل رتبي ت تتة والتع ت تتيم ()2022–2012ض مشت تتاريع عدي ت تتدة
لتوفري اندمات األساسية لألافال منها:
•

،اولة مد التع يم ا لذامي

املر ة املتوسية؛
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•

•
•

بنتتا متتدارس ملخت تتغ املرا تتل بعتتدد ( )15.366مدرستتة ختتال ستتنوات انيتتةض لفت
ا زدوام الثنتتائي والثاثتتي يف املتتدارس القائمتتة وتق يتتل ا كتظتتام ومعا تتة النمتتو الستتنوي
ل ي بة؛
في

نسب الرسو والتسر يف املرا ل الدراسية كافة؛

تتتوفري فتترص التع تتيم الكفتتو ل ميتتعض وزايدة ا لتحتتات ل تاميتتذ والي بتتة يف ستتنة اوتتدإل
لتصل :

رياض األطفال
%30

التعليم اإلبتداتي
%99

التعليم المتوسط
%70

التعليم اإلعدادي
%60

التعليم المهني
%10

 -197ألجل حتسني البيئة املدرسيةض هنال مشاريع متعددة منها:
•
•
•

مني الفحص البصري ل تاميذ؛
صيانة شبكات املياه الصاحلة ل شر والصرإل الصحي؛
هيل ( )3.500سا ة راي يةض وتفعيل املسرح املدرسي؛

•

زايدة عتتدد املتتدارس املشتتمولة ابلرتبيتتة اناصتتة ا ( )6.000ض واليتتافعني ا ()600ض
واملوهوبني ا ( )28مدرسة؛

•

نشا ( )12.000مكتبة مدرسيةض و( )1.900سترب.

ُ -198شتتك ت نتتة 72برائستتة وزارة الداخ يتتة وعضتتوية ا هتتات املعنيتتةض لتستتهيل متتنح األافتتال
األيتت تتاجم وسهت تتور النست تتب واملشت تتردين واملعت تتاقني يف (داراحلنت تتان لشت تتديدي العت تتوت) يف بغت تتداد هويت تتة
تعريفيةض ي صدرت اكثر من ( )168هوية أ وال مدنية وبياقة وانيةض كما أُستحدث قسم
ل حد من ظاهرة التسول والتشرد يف احملافظات.
 -199قام تتت وزارة العم تتل والش تتلون الجتماعي تتة بتأهي تتل دور الدول تتة لرعاي تتة األيت تتاجم يف نين تتوى
ابلتنس تتيق م تتع منظم تتة (يونيس تتيغ) لغ تتر أس تتتقبال (أاف تتال) داع تتشض والتعام تتل معه تتم مبس تتتوى
وا دمع األيتاجم من العراقينيض وأعتمدت الدور ا يوائية يف نينوى برانم (الدم األستتري) يت
مت أافال الدواعش سهور النسب ألسرعراقية يف نينوى وأبوامر قضائية.
 -200أُقتترت وثيقتتة سياستتة محايتتة اليفتتل73ض وتتضتتمن بترام وأنشتتية واجترا ات وتتتدابري كفي تتة
ابحلمايةض واستكمال انية التنفيذية لت السياسة 74واعتمادها خيتتار وقايتتة ومحايتتة األافتتال يف
منااق النذوح وال و واملنااق احملررةض وجيتتري العمتتل ع تتى عتتداد مشتتروع قتتانون محايتتة اليفتتلض و
تشكيل اﺠﻤﻟ س األع ى حلماية اليفل.
 -201يف ق يم كردستان مت صياغة قانون وسياستتة وانيتتة حلمايتتة قتتوت اليفتتلض وتفعيتتل عمتتل
نة محاية قوت اليفلض كما تضم وزارة العمل والشلون ا جتماعية عدة ملسسات مسلولة يف
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هتتذا اﺠﻤﻟتتال منهتتا دورالدولتتة ل يتتافعني واليافعتتات انتتاص إبيتوا األافتتال املشتتردين ض وتتتوفري الدراستتة
وا عداد ا سدي والنفسي لألافال من ذوي ا تياجات اناصة يف مركذ (أوتيذجم).

التوصيتان ذ)160،159
 -202تضمن قانون اصاح النذل واملودعنيض بتخصيص يف كل من دائرج الصاح واصاح
ال داث مكتتان ختتاص يعتترإل مبركتتذ الستتتقبال والفحتتص والتصتتنيغ واحلاستتبة املركذيتتةض يت ل
يتتتم تس ت م أي نذيت تتل أو متتودع او موقتتوإل يف املركتتذ ال بنتتا ا ع تتى ق ترار قضتتائي او مبوجتتب مذكت تترة
توقيتتغ وفقت ت ا ل قتتانون وتقريتتر اتتيب صتتادر متتن نتتة ابيتتة تثبتتت التتته الصتتحية والبدنيتتة والنفستتيةض
كمتتا يتتتم صتتيص س ت ات س تتدة ومرقمتتة ومبوبتتة وتنظتتيم قاعتتدة بيتتاانت الكرتونيتتة تتتدون فيهتتا
هت ت تتواي مض واست ت تتبا التوقيت ت تتغ او الست ت ت ن واتريت ت تتت العتقت ت تتال وا هت ت تتة المت ت تترة بت ت تته وقت ت ترار احلكت ت تتم
واملستمس تتكات الشخص تتية و تتم وأس تترهم ع تتى أن يت ت تم ف تتمل املع وم تتات يف احلاس تتبة األلكرتونيت تتة
ل قستتم الصتتا ي ودائتترة الصتتاحض وتكتتون مقتتاب تهم يف مركتتذ الستتتقبال والفحتتص والتصتتنيغ
عند التحاقه أب دى دائرج الصاح واصتتاح ال تتداثض ويو تتح لكتتل متتنهم القترارات والتربام
املع تتدة واملك تتان املخص تتص وم تتا و قوقهم تتا وواجبا م تتا ض وي تتذود بكت تراس يتض تتمن لئح تتة قوق تته
وواجباته ابل غة ال يفهمها وكذل تع ق يف داخل الس ون وأقساجم الصاحض كمتتا يصتتنغ كتتل
متتنهم ا فئتتات ست فتتة ويراعتتى يف تصتتنيفهم جنستته وعمتتره وس ت ه ا نتتائي وا رإتتة ال ت ارتكبهتتا
ع ى أساس ابيعتها أو جسامتها أو نوع العقوبة ومتي بات التعامل معهض ويتم الفصتتل بيتتنهم متتن
ال تتذين مل حي تتاكموا يف دع تتاوى جنائي تتة أو ش تتكاوى مدني تتة أوال تتذين كم توا يف دع تتوى جنائي تتة ع تتن
احملكومني يف شكاوى مدنيةض ويودع النذل الذين أ وا اعمارهم ( )18عام ا يف قسم منفصل عن
النذل البالغني الذين ب غت أعمارهم ( )22عام ا.
 -3كبار السر ,و وي اإلعالة

التوصية ذ)58
 -203قتتدر تع تتق المتتر ابلنستتا والافتتالض مراجعررة الفق ررات ذمررر  143لغايررة  )190مررر
التقرير.
 -204ب تتغ عتتدد و تتدات الرعايتتة ا جتماعيتتة ( )99و تتدة عتتاجم 2017ض يت ُشت َك ت دور
رعاي تتة املع تتوقني أع تتى نس تتبة ()%63.7ض ودور املس تتنيني واملقع تتدين بنس تتبة ()%12.1ض ت دور
ُ
ُ
ُ
احلنان ل عاجذين ك ي ا بنسبة (.)%2.0
 -205يعمل قسم املسنني التابع لتتوزارة العمتتل والشتتلون الجتماعيتتة ع تتى رعايتتة املستتنني وتقتتدمي
ُ
اندمات ا يوائية وم.75
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 -206يف ق تتيم ُكردس تتتان تس تتتقبل دور املس تتنني الرج تتال م تتن عم تتر ( )60والنس تتا م تتن ()55
ستتنةض ويوجتتد ب ترانم ل رعايتتة ا جتماعيتتة وابلتعتتاون متتع البن ت التتدور ل متتدة 2020-2016
لرفع املستوى املعيشي وا قتصادي وا جتماعي.
 -207أرتفتتع التخصتتيص املتتارض تتمن املوازنتتة العامتتةض ويئتتة رعايتتة ذوي ا عاقتتة وا تياجتتات
اناصتتةض متتن ( )48م يارعتتاجم 2017ض و( )60م يتتار عتتاجم 2018ض ( )200م يتتار دينتتارض
واملخصصة عانة املعني املتفرغ.
 -208يبت ت تتني ا ت ت تتدول األج اعت ت تتداد املست ت تتتفيدين مت ت تتن مت ت تواد قت ت تتانون هيئت ت تتة رعايت ت تتة ذوي ا عاقت ت تتة
وال تياجات اناصة لألعواجم :2018-2016
اسم النشاط
تعيين معين متفرغ من
الموظفين
تعيين معين متفرغ من
غيرالموظفين
الدورات التدريبية
الدراسات العليا
تخفيض اجور النقل
التأمين الصحي
استيراد السيارات
التعيينات

2016

2017

2018

المجموع

1.797

4.409

2.488

8.654

24.594
0
83
0
0
217
48

14.658
0
30
69
290
1.561
108

1.590
129
214
93
274
1.191
13

40.842
129
327
162
564
2.969
169

 -209عم ت هيئة رعايتتة ذوي ا عاقتتة واأل تياجتتات اناصتتة 76ابلتنستتيق متتع وستتائل العتتاجم
ع تتى التعري تتغ حبق تتوت ه تتذه الفئ تتة واب تتع منش تتورات تعريفي تتة ابلتنس تتيق م تتع اﺠﻤﻟتم تتع امل تتدين وت تتدريب
الشخاص ذوي ا عاقة واأل تياجات اناصة لدماجهم يف سوت العمل ابملهتتن املناستتبةض ومتتنح
الشخاص ممن لتقل نسبة اعاقتهم عن ( )%50قرو ا مالية.
 -210خفض تتت وزارة النق تتل اس تتعار ت تتذاكر الس تتفر بنس تتبة  %50ل مع تتات وملت ترتني يف الس تتنةض
ووفرت وم مقاعد من وسائل النقل العاجم مبا يتائم مع خصوصيتهم.
 -211وفتترت وزارة الصتتحة والبيئتتةض ختتدمات صتتحية و هي يتتة سانيتتة ل معتتاقنيض تقتتدجم وتتم متتن
خال :
•

( )18مركذ هيل؛

•

( )15ورشة أاراإل صناعية؛

•

( )2مستشفى صصي.

 -212أ تتذت وزارة العمتتل والشتتلون ا جتماعيتتة ج ترا ات لتعذيتتذ ومحايتتة قتتوت الافتتال متتن
ذوي ا عاقة من خال:
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•

افتتاح معاهد كومية خاصة؛

•

منح اجازات ل قياع اناص لفتتاح مراكذ لرعاية األافال املعاقني؛
ُ
الستتعي لتمكتتني األافتتال ذوي ا عاقتتة الس تتمعية لتتدخول األمتحتتاانت الوزاريتتة ل مر تتة
األبتدائية؛

•

الصم ابلتعاون مع ا امعة التكنولوجية؛
اعداد القاموس األرشادي املو د لشرحية ُ

•

•

ش تراك عوائتتل الافتتال ذوي ا عاقتتة بتتدورات تدريبيتتة لكستتا م املهتتارات املي وبتتة بغيتتة
رعاية اافاوم وفق السس الع مية؛

•

مساعدة األافال ذوي ا عاقة لتسهيل اوتتاز معتتاما م يف امللسستتات و ويتتل ُمرتاتتني
صم؛
ُمرافقني ل ُ

•

العم تتل م تتع اﺠﻤﻟ تتس الثق تتايف الربيي تتاين ووزارة الرتبي تتة لو تتع سياس تتة لدم تتام ذوي ا عاق تتة
ابلتع يم النظامي.

 -213فُعل قانون الدم الرتبوي الشامل عتتاجم 2018ض يت أُ تضتتن أكثتتر متتن ( )13ألتتغ
افل ُمعتتات ( )6.968متتن التتذكورض و( )6.374متتن ا انثض يف أكثتتر متتن ( )1500مدرستتة
وخصتتص (ُ )1.700مع تتم ُمتخصتتص مبنهتتام الرتبيتتة اناصتتةض وبواقتتع ()50
يف كافة احملافظاتض ُ
ُمشرإل ُمتخصص.
 -214ب تتغ عتتدد األنديتتة الراي تتية املشتتمولة بصتترإل املتتنح املاليتتة ل ستتنوات 2017–2014
( )9أنديتتةض واملشتتمولني بقتتانون متتنح الراي تتيني ا بيتتال والتترواد متتن ذوي ا عاقتتة وال تياجتتات
اناصة ( )300شخصض ويُصرإل وم شهرايا ُمنح مالية ُمنذالعاجم 2014و لغاية األن.

 -215يف ق تتيم كردس تتتان ش تتكل س تتس رعاي تتة و هي تتل املع تتاقني وذوي ا تياج تتات اناص تتةض
ويتم مراعا م عند نشتتا األبنيتتة ويف األمتتاكن العامتتةض ومتتنح املتتوظفني جتتازة تفتترغ عالتتة و متابعتتة
املعتتوقنيض ومتتنحهم س ت فة التتذوام مبب تتغ ( )5مايتتني دينتتارض و تعيتتني نستتبة ( )%5منهمضواصتتدار
هوايت و جازات خاصة ليقاإل سيارا م يف المتتاكن املخصصتتة وتتمض وحتديتتد امتتاكن العبتتور وتتم
يف معظم الشوارع الرئيستتةض وتتتوفري انتتدمات الصتتحية الازمتتةض كمتتا مت متتني الدراستتة اناصتتة تتم
س تتب م تتنه معاه تتد رعاي تتة املع تتوقني م تتن النا ي تتة الرتبوي تتةض وب تتغ ع تتدد الي تتا املس تتتفيدين م تتن
الدراسة اكثر من ( )900االب و االبةض ويف عاجم  2015استحدثت وزارة الرتبية نظاجم الرتبيتتة
اناصة جانب نظامها الرتبوي.
 -4األلليات والشعوب األصلية
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التوصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريات ذ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،164 ،163 ،162
)205 ،204 ،203 ،202 ،201
 -216ن الدس تتتور العراقت تتي و قت تتانون ال ت توال الشخص تتية والتشت تريعات األخت تترى ومنهت تتا قت تتانون
تنظتتيم احملتتاكم الدينيتتة ل يوائتتغ املستتيحية واملوستتوية 77وقتتانون دارة اائفتتة األرمتتن الرثتتوذكس78ض
تضمن رية الدين والعقيدة واملتتذهب ميتتع العتراقينيض و تتارس ايتتع الق يتتات واليوائتتغ الدينيتتة
قوقها املتع قة ابلذوام وال وال الشخصية وفقا ل يقوس املتبعة يف ذل ضوأن أو تتاع النستتا يف
ستتاميع األق يتتات ل ت تتغ عتتن او تتاع عم توجم النستتا ض ومحتتايتهم مستتلولية الدولتتةض كمتتا ل يوجتتد
تش تريع إيتتذ اائفتتة ع تتن أُختترى ال اذا كتتان التميي تتذ اجيابي ت اض و يعتتر الي ت ا مشتتروع قتتانون محاي تتة
التنوع ومنع التمييذع ى س س النوا ملناقشته والتصويت ع يه.
 -217تضتتمن قتتانون ظتتر تتذ البع ت والكيتتاانت وال تذا والنشتتية العنص ترية والرهابيتتة
والتكفرييتتة79ضمنتتع تشتتكيل اي كيتتان او تتذ سياستتي ينتتته او يتب ت العنص ترية او ا رهتتا او
التكفتتري او التيهتتري اليتتائفي او حيتتر ع يتته او إ تتد لتته او يتتروم لتته او يتبت افكتتارا او توجهتتات
تتعار مع مبادئ الدإقرااية والتداول الس مي ل س ية.
 -218أصدر س س الوزرا قرارا 80اعترب ما تعر ت له مكوانت الشتتعب العراقتتي متتن ا يذيديتتة
والرتكمانية واملسيحية والشب واملكوانت األخرى ع ى يد عصاابت داعش ا رهابية جرإتتة ابدة
ااعيتتةض كتتذل قتترر س تتس التتوزرا عتتامي 2016و 2017عتتادة تنستتيب املتتوظفني املستتيحيني
العام ني يف دوائر ق يم كردستان العرات.
 -219تبذل احلكومة جهتتوداكبتترية متتع امللسستتات الدينيتتة يف تو يتتد انيتتا التتدين وابلشتتكل
الذي يلمن نبذ اليائفية والتمييذ.
 -220تعم ت ت ت تتل احلكوم ت ت ت تتة ع ت ت ت تتى تش ت ت ت تتديد احلماي ت ت ت تتة ألبن ت ت ت تتا املك ت ت ت تتوانت العراقي ت ت ت تتة يف  ،ت ت ت تتات
ست تتكناهمضوتكثيغ الت تتدورايت المنيت تتة فيهت تتاض والتت تتأمني الكت تتايف ل كنت تتائس ودور العبت تتادة لألق يت تتات
الدينية والثنية األخرىض خاصة أايجم األعياد الدينية.
 -221أسس س س القضا األع ى ،اكم حتقيق ستصة بشلون قوت ا نسان يف كتتل منيقتتة
استئنافية ومنها املنااق ال تسكنها األق يات ل تحقيق يف هذه ا رائم ا افة ا ،تتاكم التحقيتتق
املختصة مب ال مكافحة ا رها ملنع ا فات من العقا .
 -222ن تتتدريس متتادة التتدين األستتامي يف املتتدارس العراقيتتةض هتتي غتتري م ذمتتة ل ي بت ة متتن غتتري
املس منيض كما من الدستور ق العراقيني من األق يات تع يم أبنائهم ابل غة األجم يف امللسستتات
التع يمية احلكومية.
 -223يب غ عدد مقاعد س س النوا ( )329مقعدض منها ( )9لألق يات.

38

A/HRC/WG.6/34/IRQ/1

 -224ب ت تتغ ع ت تتدد املنتس ت تتبني م ت تتن األق ي ت تتات يف كاف ت تتة تش ت تتكيات وزارة الداخ ي ت تتة لش ت تتهر اي ت تتول
2018ض هو:
حسب القومية،
عدد ()13،347
حسب الديانة ،عدد
()3،035
العنصر النسوي
(أثني ،ديني) ،عدد
()74

أرمني

شبكي

تركماني

أخرى

406
صابئي
65
مسيحي

1.241
كاكائي
14
ارمني

9.377
مسيحي
608
شبكي

2.323
إيزيدي
2.317
تركماني

6

6

21

41

أخرى
31

 -5املهاجرون والالجاون وداليب اللجوء والنازحون داخليال

التوصيات

ذ )216،215،214،213،212،211،210،209،208،207،206

 -225ب ت تتغ عت تتدد العوائت تتل الناز ت تتة منت ت ُذ ست تتنة األزمت تتة ذيت تران  2014ولغايت تتة آذار2018هت تتو
( )837.079أل ت ت تتغ عائ ت ت تتة ض وعت ت ت تتدد العوائ ت ت تتل العائت ت ت تتدة خ ت ت تتال عت ت ت تتامي ()2017–2016
هو( )365.268ألغ عائ ة.
 -226فتحت عدة منافذ يف احملافظاتض لستقبال الناز ني وتسهيل ا جرا ات املتخذة.
 -227يف ق تتيم كردستتتان زاد عتتدد الستتكان بنستتبة %23ض نتي تتة لتتتدفق النتتاز نيض ممتتا شتتكل
عبئا قتصادايا ومالياض ي ب غ عددهم عاجم .)1.234.891( 2019
 -228يف أي ت تتول 2014و ت تتعت كومت تتة ق ت تتيم كردست تتتان واألمت تتم املتحت تتدة يف العت تراتض خيت تتة
مشتترتكة تتول ا ج ترا ات ذات األولويتتة لت بيتتة تياجتتات النتتاز ني األساستتيةض وخصتتص ()24
فريق مت ول ملتابعة او اع الناز اتض وفتح س ل ل شكاوى.
 -229لتأمني اندمات التع يمية ألبنا الناز ني من الي بةض أُ ذت اجرا ات عاج ةض وهي:
•

نشا ( )473مدرسة موزعة ع تتى احملافظتتات سصصتتة ل ي بتتة النتتاز ني والبتتالغ عتتددهم
( )224.457ألغ؛

•

استئ ار ( )61بناية يف ق يم كردستان؛

•

توزيت تتع (( )690كرفت تتان) ع ت تتى املت تتدارس و ست تتب احلاجت تتة ملعا ت تتة الكتظت تتام وجتهيذهت تتا
ابملس ت تذماتض ي ت أنش ت ئت ( )14مدرس تتة (كرفاني تتة) يف ك تتل م تتن  ،تتافظ (الن تتغ
األشرإل – كربا املقدسة).

 -230أُقتترت سترتاتي ية لتقتتدمي انتتدمات الصتتحية والوقائيتتة ل نتتاز ني والعائتتدين ل منتتااق احملتتررة
منتتذ عتتاجم 2014ض ي ت ستتامهة الس ترتاتي ية مبب تتغ ( )1.5م يتتار دينتتار لتغييتتة املنتتااق الفق تترية
وسمعات الناز ني.
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 -231لتتتأمني انتتدمات الصتتحية ل نتتاز نيض أ تتذت عتتدة جترا ات كوميتتةض تضتتمنت بترانم
لت قيح الافال من مر ش ل الافال ومر احلصبةض وخدمات ابية أخرىضوهي:
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•

عدد الافال امل قحني دون ستتن انامستتة ( )925.755ألتتغض متتن أصتتل( )18مح تتة
قامت ا وزارة الصحة؛

•

عدد الافال امل قحني دون السنة ( )205.389ألغ؛

•

عدد الولدات السنوية ( )214.121الغ؛

•

ع ت تتدد الن ت تتاز ني ال ت تتذين ت ق ت تتو ان ت تتدمات الوقائي ت تتة والعاجي ت تتة م ت تتن قب ت تتل املراك ت تتذ الص ت تتحية
والعي ت ت ت ت تتادات املتنق ت ت ت ت تتة و س ت ت ت ت تتيارات الس ت ت ت ت تتعاإل والف ت ت ت ت تترت الص ت ت ت ت تتحية املتنق ت ت ت ت تتة س ت ت ت ت تتنوايا
( )4.588.740م يون شخص ا؛

•

وزعت وزارة الصحة (البياقة اﺠﻤﻟانيتتة) ع تتى ايتتع النتتاز ني لغتتر مراجعت ة مراكتتذ الرعايتتة
الصتتحية الوليتتةض وأدويتتة األم ترا املذمنتتة ع تتى اكثتتر متتن ( )5األإل م تري يف سيمتتات
الناز ني و من احملافظات احملررة منذ عم يات التحرير؛

•

ب تتغ عتتدد النتتاز ني املقتتدجم وتتم ختتدمات الي توارئ والعتتام ستتنوايا هتتو()2.041.184
م يون شخصا؛

•

معا تتة متتا ليق تتل عتتن (ألتتغ) اف تتل مصتتا حبتتالت س تتو التغذيتتة الشتتديد واملعت تتدلض
و(ألغ) الة تدرن؛

•

تقتتدمي التتدعم النفستتي والجتمتتاعي متتا ل يقتتل عتتن ( )5ألإل انزحض ومتابعتتة تقتتدمي
انت ت تتدمات العاجيت ت تتة املتكام ت ت تتة مت ت تتع انت ت تتدمات الوقائيت ت تتة مت ت تتا ليقت ت تتل عت ت تتن (م يت ت تتوين)
مري ضمن العائدين احملافظات احملررة؛

•

ب تتغ عتتدد املتراجعني منتتذ بتتد عم يتتات التحريتتر و لايتتة العتتاجم  2018اكثتتر متتن ()6
مايني مراجعة؛

•

قياجم مستشفى مدينة اليب بنقل احلالت املر ية ال حتتام ا ا التتة عتتن اريتتق ا تتو
ي مت نقل مايذيد ع ى ( )5أآلإل ا عة جوية؛

•

جرا ما يذيد ع ى ( )35ألغ عم ية جرا ية؛

•

استخداجم أكثر متتن ( )150عيتتادة ابيتتة متنق تتةض و ( )500مفتترزة وفريت ق اتتيب متنقتتلض
و( )10مستشفى ميداينض كبدائل ل ب التحتية املدمرة؛

•

صتتيص ( )200ست يارة استتعاإل وابلتنستتيق متتع منظمتتة الصتتحة العامليتتةض ابل تتافة ا
رفد القوات العسكرية أكثر من ( )150سيارة اسعاإل.
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 -232يف ق يم كوردستان خصص مركذ صتتحي اثبتتت ومتنقتتل يف سيمتتات النتتاز نيض و ستتيس
دار يف سيم ( سن شاجم) لأليتاجم الذين فقدوا ذويهم.
 -233افظت تتت احلكومت تتة ع ت تتى رواتت تتب املت تتوظفني النت تتاز ني مت تتن املنت تتااق الت ت ست تتييرت ع يهت تتا
عصتتاابت داعتتش ا رهابيتتةض متتن ختتال اصتتدار بياقتتات ذكيتتة لستتتاجم رواتتتبهم متتن املنتتااق ال ت
نذ وا اليهاض ووزعت منح ع ى األسر الناز ة.
 -234صتتدرأمرا ديوانيت ا 81بشتتأن اختتا التتدور املت تتاوز ع يهتتا يف ،افظتتة نينتتوى لغتتر معا تتة
مشك ة اشغال دور الناز ني من قبل عوائل اخرى.
 -235تتافة مب تتغ ميذانيتتة وزارة العمتتل والشتتلون الجتماعيتتة تتمن املوازنتتة العامتتة الحتاديتتة
لعاجم  2017ض لغر تنفيذ برام لتاهيل الافتتالض مبتتا فتتيهم اليتتتاجم واعت ادة دسهتتم مب تمعتتا مض
واألراملض يف املنااق ال سيير ع يها تنظيم داعش ا رهايب بعد حتريرها.
 -236جيري العمل ع ى تشريع قانون جديد لاجئنيض وتعمل ال نة الدائمة لشلون الاجئتتني
وفق قانون الاجئني احلار.82
 -237ا ذ العرات جرا ات ملنع العودة القسرية لياليب ال و ض مع تقدمي امتيازات كنهم متتن
الندمام بشكل ابيعي عند العودة اليوعية.
 -238ان انضتتماجم الع ترات ا التفاقيتتة املتع قتتة مبركتتذ الاجئتتني والربوتوكتتول امل حتتق ليت ذال قيتتد
الرتي والدراسةض كما صدرقانون اقامة األجانب 83ا ديد الذي ألغى القانون القدمي.
 -239يف ق يم كردستان ب غ عدد الاجئني املتواجدين ( )272.900لجئ (سوريض تركتتيض
يراينض وف سيين).

سابعال -اإلجنازات والتحدايت
 -240اإلجنازات
(أ)

عادة تفعيل العمل ابنية الوانية حلقوت ا نسان؛

( )

أستحداث هياكل ملسساتية معنية حبقوت ا نسان؛

(م) التوست ت تتع يف اليت ت تتات ت قت ت تتي شت ت تتكاوى املت ت تتوانني مت ت تتن خت ت تتال فت ت تتتح مكاتت ت تتب يف
امللسستتات احلكوميتتة والوانيتتةض فض تاا عتتن اليتتة ت قتتي الشتتكاوي األلكرتونيتتةض وخصصتتت انفتتذه
ع ى املوقع األلكرتوين لألمانة العامة ﺠﻤﻟ س الوزرا ( كومة املواان األلكرتونية) وذا الغر ؛
(د)
مواعيدها.

تقت تتدمي التق ت تتارير التعاهدي ت تتة يف س ت تتال تفاقيت تتات ق ت تتوت ا نس ت تتان األساس ت تتية يف

 -241التحدايت
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ا رهت ت تتا والتحت ت تتدي األمت ت تتنض وموجت ت تتة النت ت تتذوح الت ت تتداخ يض نتي ت ت تتة نتهاكت ت تتات
(أ)
عصاابت داعش ا رهابية؛
( )
(م)
األجانب؛

الفساد املار والداري؛
ارتف تتاع مع تتدل البيال تتة وزايدة ع تتدد ال تتداخ ني س تتنوايا ا س تتوت العم تتلض خاص تتة

(د)

ق ة الوعي بثقافة قوت النسان؛

(ه)

العراإل والتقاليد املتوارثة.

اثمنال -التولعات املعنية ببناءالقدرات
 -242يستتعى الع ترات أستتتمرار التع تتاون متتع املنظم تتات الدوليتتة ض ي ت يتوقتتع رف تتع مس تتتوى
القتتدرة واملع وماتيتتة لتتدى العتتام ني يف ستتال تعذيتتذ ومحايتتة قتتوت ا نستتانض وتقصتتي احلقتتائق تتول
م تذاعم انتهاك تتات حلق تتوت ا نس تتان وحتدي تتد مص تتري املفق تتودينض وزايدة ال تتوعي أبمهي تتة املس تتاواة ب تتني
ا نسني و كني املرأة.

اتسعال -اخلامتة
 -243يلك ت تتد الع ت ترات رص ت تته ا ت تتاد يف تي ت تتوير منظوم ت تتة ق ت تتوت ا نس ت تتان م ت تتن خ ت تتال اوياك ت تتل
امللسساتية واألار املعياريهض وسعيه املتواصل إب رتاجم قوت ا نسان واحلرايت األساسية يف اتتار
الدستورض والتذامه ابلصكوك وا تفاقيات الدولية والتشريعات الوانية املعنية حبقوت ا نسانض كما
يلكد التذامه التاجم مببادئ الدإقرااية.

احلواشي
1
2

3

4
5

6
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 3تشرين الثاين .2014
سييرتنظيم داعش الرهايب ع ى ث مسا ة العراتض وانته عم يات القتل والسيب وا غتصا خاصة ألبنا
األق ياتض كما يرم الب التحتية واملنشئآت اندميةض ودمر ما ل يقل عن ( )150ألغ و دة سكنيةض ونذح حنو
( )5مايني عراقي من منااق الصراع ،افظات أخرى من العرات و ق يم كردستانض وقد رافق هذا احلدث
حفا يرادات النفطض مما أدى تقشغ مار لتأمني تكاليغ األلة العسكرية بغية حترير املدن احملت ة.
مبوجب المر الديواين رقم ( )63لسنة 2017ض برائسة وزارة العدل وعضوية ممث ني عن هيئة رائسة س س النوا ض
واألمانة العامة ﺠﻤﻟلس الوزرا ض والوزارات ذات العاقةض واملفو ية الع يا حلقوت ا نسانض واملنظمات غري احلكوميةض
ووزارة العدل يف كومة ق يم كردستانض ومكتيب األمم املتحدة ملساعدة العرات(يوانمي) و تقدمي خدمات املشاريع
(بصفة ستشارية).
cfc@moj.gov.iq

مبوجب األمرالوزاري يف وزارة العدلض ذي العدد (قانونية/أ/جم/ع )1/امللرخ يف 2018/2/5ض برائسة وزارة العدل
وعضوية ممث ني عن األمانة العامة ﺠﻤﻟ س الوزرا ض والوزارات ذات العاقةض ومستشارية األمن الوانض واق يم
كردستانض تتو كتابة التقارير التعاهدية لألتفاقيات املعنية حبقوت ا نسان والرد ع ى املا ظات انتاميةض
والتقارير غري التعاهدية (األستعرا الدوري الشامل)ض والرد ع ى التقارير والرسائل ال ترد عن ا جرا ات اناصةض
واستقبال املقررين انواص وأصحا الولايتضاملعنية حبقوت ا نسان يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى.
مبوجب األمر الوزاري يف وزارة العدلض ذي العدد (/3/1/11ت/ش )10/امللرخ يف .2017/1/10
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تقرير (تقديرات سكان العرات )2018 – 2015ض وزارة التخييط – ا هاز املركذي لا صا – مديرية
صا ات السكان والقوى العام ةض وز .2018
مبوجب كتابة األمانة العامة ﺠﻤﻟ س الوزرا ذي العدد ( )40امللرخ يف 3كانون الثاين .2016
رقم ( )37لسنة .2015
املشك ة مبوجب المر الديواين رقم ( )30لسنة .2017
املشك ة مبوجب المر الديواين رقم ( )31لسنة .2017
املشك ة مبوجب المر الديواين رقم ( )128لسنة .2017
صوت س س النوا العراقيضع ى أختيار أعضا س س املفو ية الع يا حلقوت ا نسان (الدورة الثانية) بتاريت20
ر
وز 2017ض ي كانت نة من انربا اختارت أمسا املفو ني ا دد من بني حنو  500متقدجم ل رتشيح.
رقم ( )28لسنة .2012
رقم ( )38لسنة .2013
رقم ( )50لسنة .2017
رقم ( )14لسنة .2018
رقم ( )83لسنة .1969
رقم ( )23لسنة  1971وتعدياته.
دستور اهورية العراتض جريدة الوقائع العراقيةض ذات العدد ( )4012امللرخة يف  28كانون األول 2005جمض
السنة السابعة واألربعون.
مبوجب القانون رقم ( )53لسنة .2008
ذات املصدر املذكور يف احلاشية رقم (.)8
مبوجب قانون رقم ( )49لسنة 2017ض ويتمتع ابلشخصية املعنوية وابألستقال املار وا داريض ويتو (اقامة
الدعاوى ابحلق العاجمض وقضااي الفساد املار والداريض ومراقبة التحرايت عن ا رائمض واع األدلةض واحلضور عند
اجرا التحقيق يف جناية او جنحةض وابدا ما ظاته وا باته القانونيةض وممارسة صا يات قا ي التحقيق عند
غيابه يف مكان احلادثض وتدقيق الدعاوى الواردة من ،اكم ا ناايت املعاقب ع يها اب عداجم أو الس ن مدى
احلياة أو امللبدض والدعاوى الواردة من ،اكم األ داثض و النظر يف شكاوى املواانني املقدمة ليه من ذوي العاقة
او من ا هات املختصةض ورقابة وتفتيش املواقغ وأقساجم دائرة األصاح العراقية ودائرة اصاح األ داثض واليعن
بعدجم دستورية القوانني واألنظمة أماجم احملكمة ا حتادية الع يا.

INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE
PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS.
)Iraq: High Commission for Human Rights, ACCREDITATION STATUS AS OF 29 MAY 2015 (B
– Not fully in Compliance with the Paris Principles.

رقم ( )163لسنة .2017
مبوجب األمر الوزاري يف وزارة العدلض ذي العدد (/3/1/11ت/ش )4/امللرخ يف .2017/1/10
زارت السيدة (ريتا اسحات) املقرر اناص املعن بقضااي الق يات العرات خال الفرتة من  27شبا 7-
أذار2016ض وابدت تقديرها وشكرها ل حكومة العراقية ع ى التعاون وا هود املبذولة لواح الذايرةض ومن ت
قدمت تقريرها اناص ابلذايرة ا الدورة ( )34ﺠﻤﻟ س قوت النسان يف اذار 2017ض بعد تضمينه مبا ظات
احلكومة العراقية ع ى مسودة التقرير.
زارت السيدة (اغنيس كالمارد) املقرر اناص املعن حبالت ا عداجم خارم نيات القضا او بشكل تعسفي العرات
خال الفرتة من  23-13تشرين الثاين 2017ض واجرت لقا ات مع مسلولني يف احلكومة العراقية األحتادية
و كومة ق يم كردستان من(الوزاراتض والربملان) ض وجهات اخرى (مراجع دينية) و (منظمات اﺠﻤﻟتمع املدينض
وأ ذا )ض كما زارت سيم (ديبكة) ل ناز نيض وس ن العدالة – قسم احملكومني اب عداجم يف ،افظة الناصرية
التابع دائرة األصاح العراقية يف وزارة العدل.
مبوجب األمر الديواين رقم ( )10لسنة .2014
مبوجب القانون رقم ( )40لسنة .2016
املادة ( )36ت تذجم هيئة التقاعد الوانية بصرإل مكافآت لاية خدمة منتسيب ا يش السابق وع ى ان لتت اوز
مب غ احلد األقصى مب غ عشرة مايني دينار ل دفعة الوا دة اسوة اب يش احلار.
رقم ( )57لسنة 2015ض دإل مساواة املشمولني أب كاجم القانون رقم ( )20لسنة 2009ضمن ي احلقوت
والمتيازات ل مشمولني اب كاجم قانون ملسسة الشهدا رقم ( )3لسنة 2006ضولستحداث دائرة يف ملسسة
الشهدا تعن ابملشمولني اب كاجم هذا القانونض ومشول جر ى احلشد الشعيب والبيشمركه والذين اصيبوا جرا
مقارعتهم حلذ البع البائدض ولتبسيط الجرا ات اناصة بعمل ال ان الفرعية وال نة املركذية ومعا ة ما اظهره
التيبيق العم ي ل قانون من خ لض وحتسني الواقع املعيشي لت الفئات وتعويضها عما اصا ا من رر.
وقع العرات متمثاا بوزير انارجية بياانا مشرتك ا مع املمثل اناص لألمني العاجم املعن ابلعنغ ا نسي يف الت
النذاع السيدة (زينب ابنكورا) يف مقر المم املتحدة بتاريت  23أي ول2016ض والذي إثل بداية العمل املشرتك
بني العرات واألمم املتحدة من اجل الست ابة ملخاار العنغ ا نسي د املرأة والتصدي لبع التحدايت ال
يواجهها العرات فيما يتع ق ابملسا لة عن هذه ا رائم وتقدمي ا ناة ا العدالة وفق القوانني العراقية ومبوجب
التفات حيضى العرات ع ى دعم دور لتوثيق واع الدلة وذه ا رائم وتقوية الاار القانوين.
رقم ( )2379لعاجم .2017
بتاريت  17كانون األول 2014ضاستنادا ورقة مفاهيمية أعد ا بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة العرات
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(يوانمي)ض ووافقت ع يها احلكومة العراقية.
مبوجب القرار رقم ( )33لسنة .2016
رقم ( )53لسنة .2017
رقم ( )134لسنة .2017
الصادرة مبوجب القانون رقم ( )1املوازنة العامة األحتادية مهورية العرات ل سنة املالية 2019ض جريدة الوقائع
العراقية ذات العدد ( )4529امللرخة يف  11شبا .2019
رقم ( )36لسنة .2015
رقم ( )122لسنة 2017ض تتو تنفيذ قرار س س الوزرا رقم ( )426لسنة 2010ض املتضمن تعهد س س
الوزرا إبزالة اآلاثر الس بية ال نت ت عن القرارات ا ائرة ال أصدرها النظاجم البائد حبق مكون الكورد الفي ينيض
و جياد احل ول ل معوقات ال حتول دون تنفيذ القرارض و ظهار مظ وميتهم يف القنوات الفضائية واملواقع األلكرتونيةض
وتنظيم مل ر سنوي يا ذكرى الشهيد الفي ي.
رقم ( )118لسنة .1976
(أتفاقية التنوع األ يائيض وأتفاقية ابزل بشأن التحكم بنقل النفاايت انيرةض وأتفاقية (رامسار) لألرا ي الرابة
وأتفاقية األمم املتحدة األاارية ملكافحة التصحر).
academicimpact.un.org

رقم ( )13لسنة .2005
رقم ( )111لسنة .1969
ابدر العرات ا تق يص العمل بعقوبة ا عداجم يف العديد من ا رائمض مبوجب األمر رقم  7لسنة  2003الصادر
من س ية األئتاإل امللقته املنح ة.
املادة (/19أولا) من دستور اهورية العرات لسنة .2005
مبوجب القانون رقم ( )70لسنة .2017
مبوجب القانون رقم ( )71لسنة .2017
و عت هذه ال وائح وفق القانون الذي ليتعار او خيت غ مع النص الدستوري ي تستند هذه املدوانت ا
املادة ( )1/38من الدستور العراقي وال تضمن رية التعبري عن الرأي بكل وسائل رية الصحافة والعان
والعاجم والنشرض واملادة ( )19من العهد الدور اناص ابحلقوت املدنية والسياسية.
مبوجب المر رقم ( )65لسنة .2004
يف وزارة العدلضمبوجب األمر الوزاري ذي العدد (قانونيةأ/جم/ع )21/امللرخ يف 18تشرين الثاين .2018
رقم ( )1لسنة  2019التعديل األول لنظاجم دور رعاية حااي الجتار ابلبشر رقم ( )7لسنة 2017ضوالصادر
مبوجب قرار س س الوزرا رقم ( )385لسنة .2017
مبوجب األمر الوزاري رقم ( )8332امللرخ يف 16آاير.2016
مبوجب املادة ( /37أولا/م ) ( حيرجم ايع انواع التعذيب النفسي وا سدي واملعام ة غري ا نسانيةض ول عربة أبي
اعرتاإل انتذع ابلكراه او التهديد او التعذيبض ول متضرر امليالبة ابلتعوي عند الضرر املادي واملعنوي الذي
أصابه وفق ا ل قانون ).
رقم ( )23لسنة .2011
تع ابلنسا الرامل واملي قاتض وتسعى زايدة رواتب النسا املستفيدات من الدائرة مبوجب القرار رقم
( )254لسنة  2016واملتضمن تعديل رواتب احلماية ا جتماعيةض كما ترعى برام لتمكني رعاية فاقدات املعيل
( الرم ةض املي قةض يتيمة األبوينض زوجة املفقودض والعاجذة).
رقم ( )11لسنة .2014
رقم ( )164لسنة .2014
رقم ( )138لسنة .2017
رقم ( )188لسنة 1959ضالفقرة 1/من املادة التاسعة.
حتتوي بارة املوقوفات (مذكرة امر العقوبةض وهوية األ وال املدنية أو البياقة التعريفيةض وفحص املعهد الييب
العدر ع ى النذيات لبيان عدجم وجود أاثر شدة خارجية أو تعذيبض وكذل فحص السوانر ل تأكد من الت
احلمل ان وجدت).
أصدر س س الوزرا يف ج سته املنعقدة بتاريت 13كانون الثاين 2015قراره املرقم ( )27لسنة  2015ابملوافقة
ع ى مشروع قانون احلماية من العنغ السري واملدقق من قبل س س الدولة و ت ا الته ا س س النوا لغر
استكمال اجرا ات تشريعه.
فر غرامات مالية مبقدار ( )500الغ دينار ا م يون دينار او احلبس البسيط ملدة ( )6شهور يف الة عدجم
دفع الغرامةض وكذل زايدة مب غ الغرامات من ثاثة مايني ا مخسة مايني او احلبس ملدة سنة وا دة يف الة
تكرار ا رإة من قبل ا ناة.
رقم ( )126لسنة  1980مبوجب القانون رقم ( )28لسنة 2013ض املادة (/29اولا).
يتم ستقبال شكاوى املعنفني واملعنفات واألافال عرب انط الساخن ابلشعبة واملرقم ذ  )139ومن شبكات
اواتغ كافةض ي يتم ارشادهم ألقر قسم حلماية األسرة من ،ل سكناهم افة ا تقدمي ا رشاد القانوين
ل نسا .
رقم ( )8لسنة .2011
هي منظمة دولية ذات ثري ااعيض تعمل ع ى تنسيق املع ومات ووجهات النظر والبياانت لغر مساعدة ودعم
أنظمة محاية اليفل ع ى الصعيد العاملي وا ق يمي والوان.
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مبوجب المر الوزاري ( )529بتاريت  20آاير .2014
اقرت من قبل س س الوزرا العراقي بتاريت  9أاير .2017
استكمال انية من قبل هيئة رعاية اليفولة التابعة وزارة العمل والشلون ا جتماعيةض ومبشاركة عدد من
الوزارات الشريكة والساندة واملفو ية الع يا حلقوت ا نسان ومنظمة األمم املتحدة ل يفولة (يونيسيغ) وعدد من
منظمات اﺠﻤﻟتمع املدينض ي مت تشكيل نة وانية ملتابعة تنفيذ الربام واألنشية وو ع آليات املتابعة والتقييم
واعداد التقارير مبا يسهم يف الوصول ا حتقيق األهداإل والنتائ .
يتم أيوا املسنني أو الذين يعانون من التفك السري نتي ة احلرو ال مرت ا الباد يف دور الدولة وتقدمي
اندمات اليوائية الساسية من (اعاجم وم بس ورعاية صحية ابل افة ا برام ثقافية وترفيهية مع مصرإل جيب
) ي توجد دارين يف منيق الص يت والرشاد يف بغدادض ودار يف كل ،افظة عراقية.
بعد انضماجم اهورية العرات ا اتفاقية محاية قوت الشخاص ذوي العاقةض وتشريع القانون رقم ( )38لسنة
2013ض ُشك ت هيئة معنية بذوي ا عاقة وال تياجات اناصةض وابلنظر لق ة التخصيصات املالية وماك اويئةض
بدأ عمل اويئة يسري خبيوات بييئة .ويف العاجم  2016مت صيص املوارد املالية الكافية من املوازنة الحتاديةض
ي مت تعيني مايقر من ( )253موظغض ومت البد بتنفيذ القانون اعاه ومنها (املادة  )19اناصة ابملعني
املتفرغ.
رقم ( )32لسنة .1947
رقم ( )87لسنة .1963
رقم ( )32لسنة .2016
رقم ( )92لسنة .2014
رقم ( )134لسنة .2017
رقم ( )51لسنة  1971املادة ( )11منه.
رقم ( )76لسنة  2017الذي الغى قانون القامة السابق لسنة  1978وقرارات س س قيادة الثورة املنحل ذات
الص ةض وذل لظهور الت جديدة و رورة مائمة الظروإل املو وعية ل عرات وتش يع األستثمار والسيا ةض
وتسهيل احلصول ع ى مسة الدخول لألجانب وتنظيم قامتهم.

45

