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مووو ورقوواا املعلوموواا املقدمووة مووح ا اوواا وواح ة امل وول ة بش و ن
العراق*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماا أساسية
 -١أُع ّد هذا التقريرر عمر ب رقرراجمل حرو قروس ا ن را  ١/٥و ،٢١/١6مر أذرذ روجمير
االستعراض الدوجمل الشامل يف االعتباجم .وهو موجز لوجمقات املعحومات املقدم من  ٥٤جه مرن
اجلهرات اررا ب املةرح ( )١إىل االسررتعراض الرردوجمل الشرامل ،وير لرر يف جر ي
رتل مروجز تق ررداب ررد
األقةى لعدر التحمات.

اثنيا -املعلوماا املقدمة مح ا ااا اح ة امل ل ة
ألف -نط وواق االلت ام وواا الدولي ووة( )2والتع وواون مو و اهللي وواا واةيحل وواا الدولي ووة حلق وووق
() 3
اإلنسان
 -٢أفررارت مسس ر ’’ماع ر ‘‘ لح ر و والتيم ر و قرروس ا ن ررا وميام ر الترام ر قرروس
ا ن ا وميام العفو الدول و موع الشرس األوسط ومشال أفريق ا قوس ا ن ا وغريها من
أا اب املةح  ،أ ال حطات مل تَرتّخرذ أل ذطروات ميرذ الردوجمل ال رارق ل سرتعراض الردوجمل
الشامل ل نضماو إىل الربوتوكول االذت اجمل الثراين املح راب لعهرد الردوا اابراو قروس املدن ر
وال اس  ،والربوتوكول االذت اجمل التفاق مياهض التعذيب وغريه من ضروب املعامح أو العقور
القاس أو ال إن ان أو امله ي  ،واالتفاق املتعحق حبقوس العمال املهاجرين وأفرار أسرهم(.)٤

__________

*

مل حترجم هذه الوث ق قبل إجمساهلا إىل روائر الرتمج الت ريري ألمم املت دل.
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ل
اس عح ررى االنض ررماو إىل ا تم ر
رات معي ر ع أذ ررر الع رر َ
 -٣و ث ر مسس ر ’’ج ررال‘‘ وج َه ر ع
اجليائ الدول وإنفاذ س ارل القانو يف العراس(.)٥
اس لتةرردياب عحررى اتفاق ر العمررل الدول ر
 -٤وأوا ر ميام ر ُ م رزا قرروس ا ن ررا الع رر َ
()6
جمقم  ١٣٠لعاو  ١٩6٩رشأ الرعاي الطب وا عاانت املرض .
 -٥ورع ر ر ر مسس ر ر ر ُ ’’ج ر ر ررا ‘‘ قر ر رروس ا ن ر ر ررا ا توم ر ر ر َ إىل جمف ر ر ر الت فار ر ررات عر ر ررن
املارتني (٢و ،ز) و ١6من اتفاق القضاء عحرى مج ر أجرتال التم رز ضرد املررأل الر تُحرزو الردول
إبلغاء القوانني واملماجمسات التم زي  ،وكفال ل امل اوال يف مج ر امل رائل املتعحقر ألسررل والع قرات
الزوج ؛ و ثتها عحى قبول ا جراء املتعحاب لشتاو الفرري مبوجب معاهردات قروس ا ن را
ال ادق عح ها(.)7
اس المتث ررال لحمواع ررد اليهائ ر ر لتق رردىل التق رراجمير إىل
 -6وأوار ر ميام ر ر ُ الترامر ر أيض ر راب العر رر َ
امليشأل مبوجب معاهدات ل
وتقدىل التقاجمير املتأذرل إىل الحجي املعي ر حبقروس ا ن را والحجير
اهل ئات َ
()8
املعي الذتفاء الق رل؛ والتعاو ل حب ن ن م هذه األذريل رشأ ا جراءات العاجح املعحق .
 -7وأوا جبت ُ حتالف األقح ات العراق ا توم َ ر ّن تشريعات لتيا م ا قوس ا راجمي
ملياطاب األقح ات استياراب إىل املارل  ١٢٥من الدستوجم العراقي(.)٩
 -8وأوا ر ا مح ر ُ الدول ر لحقضرراء عحررى األسررح اليووي ر ر يُوقلّر الع رراس عحررى معاهرردل
األمم املت دل ار األسح اليووي عتباجمها م أل مح رول اب(.)١٠

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()11

 -٩أجرراجمت جرربت حتررالف األقح ررات العراق ر إىل أ ا تومر العراق ر ألغر يف عرراو ٢٠١٥
وزاجمل قرروس ا ن ررا  ،يف ررني أ الرروزاجمل كانر م ررسول عررن محررف التقرراجمير الدول ر واالسررتجار
ل لتزامررات الدول ر  .وعحررى الرررغم مررن وجررور الحجي ر امل ررتقح قرروس ا ن ررا ميررذ عرراو ،٢٠١٢
ال ي ر رزال ا ط رراجم ال رروطن ق رروس ا ن ررا يف اج ر ر إىل مزي ررد م ررن ال رردعم( .)١٢وأف ررارت الوجمق ر ر
املشرررتك  ١أن ر يف عرراو  ٢٠١٥أيض راب أُلغ ر وزاجمل الدول ر لشررسو امل ررأل .وقررد أر إلغرراء هرراتني
الوزاجمتني إىل تفت ك محفي قوس ا ن ا واملرأل(.)١٣
 -١٠وأجاجمت الوجمق ُ املشرتك  7عحى العراس إبلغاء املارل  ٣٩8من قانو العقو ت ال تعفو
ع ررن ل
املغتة رربني م ررن العقور ر إذا تزوجر روا ضر ر اتهم؛ ور ررفهل التع رردي ت املق رررت إرذاهل ررا عح ررى ق ررانو
ل
رج عحررى زوا األطفررال وتعرردر
األ روال الشخة ر جمقررم  ١88لعرراو  ١٩٥٩ال ر مررن جررأجا أ تُشر ّ
الزوجات؛ ورتعديل املوار التم زي املتبق يف قانو اجلي جمقرم  ٢٠٠6/٢6لضرما تتر املررأل والرجرل
عحى قدو امل اوال حبقوس مت اوي يف اكت اب جي تهم ونقحها واال تفاظ هبا وتغ ريها(.)١٤
 -١١وال ررمل املرك ر ُرز الع رراملي لحعدال ر أ ق ررانو العق ررو ت العراق رري (امل ررارل  )٣٩٣ال يتماج ررى
رتخدمها
واملعررايري الدول ر وأن ر ال يشررمل عرردر الطرررس ال ر تُرتتررب هبررا عمح ررات االغتةرراب وي ر ُ
تيا م الدول ا س م ضد ال زيدتت(.)١٥
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 -١٢وأجاجمت ميام ُ الترام إىل أ املفوض العح را قروس ا ن را يف العرراس ،الر أُنشرئ
يف ع رراو  ،٢٠١٢تفتق ررر إىل االس ررتق ل واليزاهر ر وانرجماب م ررا تع ررال م ررائل مث ررل ا اكم ررات غ ررري
العارل  ،والتعذيب ،وا عداو إبجراءات موجزل(.)١6
 -١٣و ث ر جرربت ُ قرروس الطفررل العراق ر ُ الحجي ر َ القانون ر وجلي ر امل ررأل واألسرررل والطفول ر يف
الربملا عحى ا سراع يف سن قانو الطفل(.)١7
 -١٤وأوا مسس ر ُ ’’ج را ‘‘ ا تومر َ إبنشراء جلير لح ق قر واملةرا يُعهرد إل هرا الق راو
رنشط من قب ل مج قوائم رق ق وجامح عن القتحى أو املفقورين وغرريهم مرن الضر ات ،وإجرراء
الب وث ،وتقدىل املشوجمل رشأ التعويضات التاف  ،ومجر جرهارات الضر ات واملررتبطني جليرال،
وإع و اجلمهوجم وتوع ت ( .)١8وأوا ’’ج ا ‘‘ كذلك ا توم َ روض ررانمج تعويضات جرامل
لحياجني وغريهم من الض ات(.)١٩
اس عحر ررى الشر ررروع يف مشر رراوجمات واسر ررع اليطر رراس م ر ر الير رراجني
 -١٥و ث ر ر ’’ج ر ررا ‘‘ الع ر رر َ
والض ات وأفرار أسرهم ،وميامرات اتتمر املردين ،والطوائرف الديي ر واتتمعرات ا ح ر التقح دير
هبرردض ضررما مشرراجمكتها يف إنشرراء جلي ر ا ق ق ر و/أو املةررا القارم ر ويف عمحهررا ،وكررذلك يف
عمح املداوالت جيار نااو مياسب وواقعي لحتعويضات(.)٢٠
اس عحررى إا ر ق روانني األ روال الشخة ر ل ع ررتاض م ر
 -١6و ث ر ةح ر ُ ال ور ررل الع رر َ
املواطيني عحى قدو امل اوال وفقاب لحقانو الدوا ،من هبائ ني وغريهم من غري امل رحمني فضر ب عرن
امل حمني الذين يعتيقو ريياب آذر وفقاب لحمارل  ١8من ا ع العاملي قوس ا ن ا (.)٢١
 -١7وأجرراجمت جرربت ُ جمج ر د الدول ر إىل أ التجرراجمل املتزايرردل يف القط ر األثري ر رواسررط ا نرتن ر
املةر َردجم ،مثررل الع رراس ،عحررى معاجلت ر
ال ت رزال تثررل حترردتب عامل راب يتجرراوز إىل ررد رع ررد قرردجمل البحرردا ا
املة َردجم أ تيضرم إىل الشربتات الدول ر مرن أجرل التعراو والعمرل مر
مبفررها .وجيرب عحرى البحردا ا
رحرردا ال رروس ،ال س ر ما االقتةررارات املتقدم ر اليمررو ،لوض ر اس ررتات ج ات ملتاف ر اال رراجم غررري
املشروع لقط األثري  .فالتدارري متعدرل القطاعات أكثر فعال من ا جراءات امليفررل ذات الطار
الرمزل .وال تزال ن ب كبريل مرن القطر األثرير مفقرورل أو متا ر يف ال روس الر نشرأت يف العرراس،
أ رراانب عررن طريرراب أعمررال اليهررب عحررى نطرراس واس ر ال ر قام ر هبررا راع ر  ،ريرراء عحررى أوامررر مررن
العديد
عةا ت اجلرمي امليام  ،وأ اانب أذر عن طرياب ال رق واليهب االنتهاز ايني .ومل تاهر أرداب ُ
من التيوز امل روق ذ ل عمح ات جب مت ف العراس يف رغدار ال جرت يف عاو .)٢٢(٢٠٠٣

يم -تنفيووال االلت اموواا الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن م و مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل الشاملة

امل اوال وعدو التم ز

()٢٣

 -١8أفارت الوجمق املشرتك  ١٣أن وإ كان املارل  ١٤من الدستوجم العراقري حتارر التم رز،
ال ترزال رعررهل الفئررات تعرراين مررن أجرتال متعرردرل مررن التم ررز وعرردو امل رراوال ،ال سر ما أار اب
البشرل ال مراء ،وأرياء األقح ات الديي مثل البهائ ني.
GE.19-14047
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 -١٩وأفررارت الوجمق ر املشرررتك  ١6أ ذطرراب التراه ر ضررد األقح ررات ال ي رزال ميتش رراب عحررى
نطاس واس يف العراس ،مبا يف ذلك من ال اس ني والزعمراء الرديي ني .وال يوجرد ال راب أل قرانو
يف العراس ُجيّرو ذطاب التراه  .وع ول عحى ذلك ،فإ ا نرتن غري امليام لتامل يف العرراس
جيعل ا توم غري م تعدل لحتةدل ابطاب التراه عحى جبت ا نرتن (.)٢٤
 -٢٠وأج رراجمت الوجمقر ر املش رررتك  ١8إىل أ رررر تة ر ّروجم امل رررء أنر ر م ررن فئر ر املثح ررات واملثح ررني
ومزروجرري امل ررل اجلي رري ومغررايرل اهلوي ر اجلي رران أمر عرر ل ر اابط روجمل يف الع رراس ،وال ا ر أن ر
ال توجد آل ات يَحجأ إل ها الض ات(.)٢٥

 -٢١وقر ّدجمت الوجمقر املشرررتك  ١8أ أكثررر مررن  ٢٠٠عراقرري مررن املثح ررات واملثح ررني ومزروجرري
امل ررل اجلي رري ومغ ررايرل اهلوير ر اجلي رران قُتحر روا ر رربب م رروهلم اجلي ر ر أو ه ررويتهم اجلي رران يف
عاو .)٢6(٢٠١7
اس رتعديل الدستوجم ل تفل تت مج ر
 -٢٢وأوا ميام ُ التضامن امل ي ول العامل العر َ
الع رراق ني ق رروس نف ررها رة رررض اليا ررر ع ررن ري رريهم أو معتق رردهم ،وذل ررك إبلغ رراء الش رررو ال ر
تتر ّلررا ا سر و مةرردجماب لحتشرري ؛ وإلغرراء مج ر القروانني الر تق ررد رير الرردين أو املعتقررد ،مبررا يف
ذلك تحك ال حتار الدتن البهائ (.)٢7
اس عحرى إلغراء ا جراجمل إىل ال ّلردين يف رطاقرات اهلوير الشخةر ،
 -٢٣و ث ةح ُ ال ور ل العرر َ
وكفال أال يُ تخدو الدين لحتم رز ضرد مرن يرذهب إىل املدجمسر ومرن ميتير املشراجمك يف الو رائف
املدن  ،ويف الزوا وا قوس املدن األذر (.)٢8

التيم والب ئ واألعمال التجاجمي و قوس ا ن ا

()٢٩

 -٢٤أفارت الوجمق املشرتك  ٢٢أ العراس جهد يف عراو  ٢٠١8ار فاب جافراب ومعراانل جرديدل
مرن نرردجمل امل راه .ويف توز/يول ر  ٢٠١8جررت ا تجاجررات واسرع اليطرراس يف مج ر أبرراء جيرروب
العماجمل والتوت وكرر ء واليجرف  -مطالبر ب ابردمات األساسر
العراس  -يف البةرل واليااري و َ
()٣٠
اس رتر رروفري م رراه الشر رررب جلم ر ر الع ر رراق ني ،وإجر رراء
مث ررل م ر رراه الش رررب  .وأوا ر ر الوجمق ر ر ُ الع ر رر َ
االستخداو غري املرذص ر وغري امل سول لحمرواجمر املائ ر  ،والتشرج عحرى اسرتخداو تتيولوج رات
جمل جديدل واقتةاري وم تدام (.)٣١

قوس ا ن ا ومتاف

ا جمهاب

()٣٢

اس رتعررديل قررانو متاف ر ا جمهرراب جمقررم ١٣
 -٢٥أوا ر جرربت حتررالف األقح ررات العراق ر الع رر َ
()٣٣
لعاو  ،٢٠٠٥وذلك تش اب م التعامل الدوا م جرمي ا جمهاب ول تّ اب م قوس ا ن ا .
 -٢6وأفررارت ميام ر العفررو الدول ر  ،اسررتياراب إىل االسررتيتاجات ال ر تواررح إل هررا ،أ األف ررار
املدانني مبوجب قانو متاف ا جمهاب ُُيتم عح هم يف كثري مرن األ را ل رجن ملردر طويحر أو
عداو رعد حماكمات غري عارل رشتل ااجمخ ،كثرياب ما ت تيد إىل أرل مشور لتعذيب(.)٣٤
 -٢7وأفررار الت ررالف الرردوا لحرردفاع عررن ا ري ر أ ال ررحطات العراق ر حتتجررز آالض األف ررار
مبوجب قوانني متاف ا جمهاب الغامض ردعو انتمائهم لتيا م الدول ا سر م  ،وأ العديرد
من اجلماعات تشتتي مرن أ َو اسرم ’’ا جمهراب‘‘ يُ رتخدو كذجميعر ل عتقراالت العشروائ  ،وقرد
4
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مشل هذا الي اء املرتبطات جلماعات املقاتح نت ج ب لحزوا الق ررل .وأوارى الت رالف ا تومر َ
رتاو ا جراءات القانون الواجب و قروس األفررار عيرد حماكمر مقراتحي تيار م الدولر ا سر م
املشتب هبم(.)٣٥
 -2احلقوق املدنية والسياسية

اب الفرر يف ا ال وا ري واألمن عحى جخة

()٣6

اس
 -٢8أوار ميامر الترامر و موعر الشررس األوسررط ومشرال أفريق ررا قروس ا ن ررا العرر َ
لتطب رراب الف روجمل لوقر ي
رف اذت رراجمل جمكرري لتيف ررذ أ ترراو ا عررداو و ف ررف مج ر أ ترراو ا عررداو
هبدض إلغاء العقور (.)٣7
اس إبنش رراء س ررجو تق رروو عح ررى رروذ
 -٢٩وأوا ر الوجمقر ر املش رررتك  ١٢العر رر َ
لحمعايري الدول والوطي قوس ا ن ا (.)٣8

رردي وفقر راب

 -٣٠وأجر رراجمت الوجمق ر ر املشر رررتك  ٢إىل أ الع ر رراس ن ّفر ررذ  88إعر ررداماب يف عر رراو  ٢٠١6وأكثر ررر
من  ١٢٥إعداماب يف عاو  ،٢٠١7وهرو للر أكررب عردر مرن عمح رات ا عرداو املوثقر يف العرامل،
عحررى الرررغم مررن أ ا ج رراءات القضررائ ال ت ررتويف املعررايري الدول ر لحم اكم ر العارل ر ؛ وت ررتيد
العديد من أ تاو ا عداو وعمح ات ا عداو إىل اعرتافات تُيتزع عن طرياب التعرذيب أو غرريه مرن
ضروب املعامح ال ئ (.)٣٩
اس إبلغاء عقور ا عرداو عرن اجلررائم املرتتبر ضرد املمتحترات،
 -٣١وأوا جبت جمج د العر َ
يف مجح أموجم ،يف س اس القانو جمقرم  ٥٥لعراو  ،٢٠٠٢واالستعاضر عيهرا رعقورر  ،وفقراب لحقرانو
الدوا قوس ا ن ا  ،مثل مدل ال جن املياسب لررع اجليال ا تمحني(.)٤٠
 -٣٢وأفارت الوجمق املشرتك  ١6أن ميذ تشت ل قوات ا شد الشرع جمك راب يف عراو ٢٠١٤
انتشرررت م ح ش ر ات ي ررتاو عرردر مقاتح هررا رررني  ٤٥ألف راب و ١٤٢ألف راب يف أجمجرراء الع رراس .ول ر
لح توم ر س ر طرل فعح ر ر عح ررى ق روات ا ش ررد الش ررع الر ر تعم ررل يف مي رراخ يت ررم ف ر ت م ررن
العقرراب ،ويرُرزعم أجررا م ررسول عررن موع ر مررن االنتهاكررات ،مبررا يف ذلررك عمح ررات القتررل ذرراجم
نطرراس القررانو  ،وعمح ررات االذتطرراض ،وترردمري املواق ر الديي ر ا ح ر والرته ررب واملضررايقات ال ر
تتعرض هلا األقح ات(.)٤١
 -٣٣وأفررارت الوجمق ر املشرررتك  ١6أ التقرراجمير تف ررد رن ر يف ةح ر اسررتعارل الفحوج ر عرراو ٢٠١6
تعرررض رواا  ٩٠٠مشرررر ُسر ّرن فر ّي
راجم مررن املديي ر ل ذتفرراء الق رررل ،ال ي رزال  6٠٠مرريهم يف عرردار
املفقورين(.)٤٢
اس إبنش رراء ه ئر ر توم ر ر ذات والير ر
 -٣٤وأوا ررى امليت ررد املش رررتإل ق رروس ا ن ررا العر رر َ
واض لت ديد متا وجرور مج ر األجرخاو املفقرورين ميرذ عراو  ٢٠١٤فةراعداب وحتريررهم أو
ل ّرم مشحهم أو إعارل جمفات الشخص املفقور إىل األسرل ،إذا مل ُيعد عحى ق د ا ال(.)٤٣

 -٣٥وأفررار مركررز جي ررف الرردوا لحعدالر أ القروات ا توم ر العراق ر وامل ح شر ات التارعر هلررا تحجررأ
إىل اال تجاز التع في واسرتخداو التعرذيب ،وا عردامات التع رف  ،وغرري ذلرك مرن أجرتال العيرف.
وارعى املركز أ األسر وا جمهار ني املزعومني ال ُيةحو عحى حماكم عارل (.)٤٤
GE.19-14047

5

A/HRC/WG.6/34/IRQ/3

 -٣6وأجاجمت موع الشرس األوسط ومشال أفريق ا قوس ا ن ا إىل أ مشتح االذتفاء
الق رل ال تزال سائدل ،ال س ما يف س اس عمح رات متاف ر ا جمهراب .ففري الفررتل ررني ٢٠١٤
ات من قروات ا شرد الشرع ،
و ،٢٠١7أفارت اتموع أ القوات العراق  ،مبا يف ذلك م ح ش ع
ت بب يف اذتفاء املئات من األفرار ،يُيار إل هم عحى أجم من ال ي أو هم فعر ب كرذلك ،وكرانوا
من املياطاب ال كان حت س طرل تيا م الدول ا س م أو عاجوا ف ها(.)٤٥
 -٣7وأوا ر اتموع ر ُ ر تتخ ررذ ا توم ر ذط روات عاجح ر الس ررتج ء مة ررري األج ررخاو
املختفني وأماكن وجورهم(.)٤6

إقام العدل ،مبا يف ذلك م أل ا ف ت من العقاب ،وس ارل القانو

()٤7

 -٣8أج رراجمت ميام ر ’’ج ررال‘‘ إىل أ اليا رراو القض ررائي العراق رري ُعرض ر لحض ررغو ال اس ر
والف ار والرجول ،وأ غ راب حماكمر وفراب األارول القانون ر العامل ر  ،إىل جانرب عقورر ا عرداو،
يُش ّلتل مياذاب من انعداو القانو (.)٤8

 -٣٩وأوا ’’ه رومن جمايرتو ووتر ‘‘ ر يتفرل القضرال اسرتفارل مج ر املشرتب هبرم مرن قريير
الرباءل وكاف قوقهم يف ا اكم وفاب األارول القانون ر  .وأوار ر يترو رامي الردفاع تواا عرل
مر املتهمررني مررن ار االعتقررال إىل اال تجرراز واالسررتجواب؛ وأ يَتفررل إنفرراذُ القررانو َعراررض كررل
املتهمني أماو ي
قاض يف غضو  ٢٤ساع من ا تجازهم ،وتت يهم من التواال م أسرهم(.)٤٩

 -٤٠وال ار ر موع ر ر الش رررس األوس ررط ومش ررال أفريق ررا ق رروس ا ن ررا أن ر ر يف ررني أ
اس ررتق ل ال ررحط القض ررائ مترس ر ر يف الفة ررل الثال ر ر م ررن رس ررتوجم الع ر رراس ،إال أ الق ر رراجمات
الةررارجمل عررن ا رراكم  -ال سر ما يف القضررات املتعحقر رتيار م الدولر ا سر م  -تقر حتر ثررري
ال م ر ّلرول ل ر مررن ال ررحط التيف ذي ر  ،وكررذلك ال ررأل مررن العرراو .ويوااررل القضررال إاررداجم أ ترراو
إعداو مجاع عحرى مقراتحي تيار م الدولر ا سر م  ،وال ميلّرزو يف أ ترامهم ررني مرن يسيرد تحرك
اجلماعر يف أرواجم قتال ر أو غررري قتال ر  ،وكررذلك رررني مررن تطرروع ومررن أُجرررب عحررى االنضررماو إل هررا.
ريهج إىل ررد كب ررري ع ررن الض ررغو االجتماع ر وال اس ر عح ررى القض رراء ن رزال
وق ررد ن ررتج ه ررذا ال ر ُ
ل وا ررد كررا قررد ت روجم رل جررتل مررن األجررتال م ر اجلماع ر  ،رةرررض
عقررو ت قاس ر عحررى أ لّ
اليار عن طب ع انتماءاهتم .وع ول عحى ذلك ،فرإ حمرامي الردفاع  -ال سر ما الرذين يُرافعرو يف
قضات تيا م الدول ا س م  -يواجهرو الرته رب واملضرايق  ،ر اردجم مرا ال يقرل عرن ١٥
أم ر رراب إبلقر رراء القر رربهل عح ر ر هم يف عر رراو  ،٢٠١7والر ررتهم املوجه ر ر إل ر ر هم هر رري االنت ر رراب املفر رررتض
لحمجموع ر  .ويف هررذا الةرردر ،أوا ر موع ر الشرررس األوسررط ومشررال أفريق ررا قرروس ا ن ررا
ا توم إبا اليااو القضائي لضما ا ار واالستق ل ؛ وإجراء حتق قات نزيه وجامح يف
مج االرعاءات املتعحق مبضايقات ا امني وتره بهم ،مبن يف ذلك املعي و رقضرات تيار م الدولر
ا س م  ،من أجل حماسب اجليال(.)٥٠
ب رديح ي لعقور ال جن ،ال س ما
 -٤١ورع الوجمق املشرتك  ١٢العر َ
اس إىل استخداو أسال َ
ةرر والي راء واألجررخاو ذول ا عاقر  .وميتررن
لي رب لحجررائم األقررل ذطروجمل وتحرك املتعحقر ل ُق ّ
()٥١
أ تشمل هذه العقو ت تقدىل ذدمات اجتماع لحمجتم ا حي .
اس روضر رررانمج تعررويهل جررامل لحيرراجني
 -٤٢وأواررى امليتررد املشرررتإل قرروس ا ن ررا العرر َ
وغررريهم مررن الضر ات تشر اب مر املبررارس األساسر واملبررارس التوج ه ر رشررأ ا رراب يف االنتةرراض
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واجلرب لض ات االنتهاكات اجل م لحقانو الدوا قوس ا ن ا واالنتهاكات اابطريل لحقانو
الدوا ا ن راين .وييبغري أال يتيراول رررانمج التعرويهل ا تمرل سرو نروع وا رد مرن الضر ات وأال
يقتةر عحى أنواع مع ي من التعويضات(.)٥٢
 -٤٣وأفارت ميام ُ جركاء من أجل الشفاف أن يف عاو  ٢٠١8و ده قق جلي اليزاهر
العراق ر ر يف  ١٢ ٣٩8قضر ر جيائ ر ر  ،أَ ررزت  8 8٣8ميه ررا .وأ الر ر  ٣ ٠7٠ف رررراب متهم ررني
لف ررار إىل القض رراء ،وأا رردجمت  ١٠م ررذكرات توق ررف .وع ر ول عح ررى ذل ررك ،ال ا ر امليام ر
أ  ٣١وزيراب اُهتموا أيضاب ،ر يما أرين أجمرع (.)٥٣
 -٤٤وأج رراجمت امليام ر ر ُ رش ررتل إجي رراا إىل أ كم ر ر م ررن األم ر روال العامر ر اُس رررتجع نت ج ر ر
لحت ق قات يف االذت ا رحغ أكثر من تريح و و 6٩مح اجماب و 8٥مح و ريياجم عراقي(.)٥٤

 -٤٥وأجرراجمت إ ةرراءات ه ئ ر اليزاه ر إىل أ عرردر التقرراجمير املتعحق ر لف ررار ذ ر ل ٢٠١7
رحغر  .١7 ٢٢٢وف مررا يتعحرراب روامررر االسررتقداو الةررارجمل ضررد املتهمررني ،فقررد رحغر .٥ 67١
ويف ني رح موع أوامر القبهل  .٣ ١٠٠وال بب يف ذلك هو أ الغالب العامى مرن الرذين
ادجمت يف قهم أوامر إبلقاء القبهل موجورو ذاجم العراس وُيمحو جي ات لن  .وأوار
امليام ر الع رراس ،مررن رررني أم روجم أذررر  ،روض ر نُاررم جررفاف حتررد مررن ال رري املال ر ؛ وإنشرراء ه ئ ر
السررتعراض يجميررف األف ررار قبررل تررو فهم يف امليااررب ال اس ر ؛ وتوس ر نطرراس رررتت وسررائط
ا ع و لحيار يف قضات الف ار(.)٥٥

ا رتت األساس وا اب يف املشاجمك يف ا ال العام وا ال ال اس

()٥6

 -٤6أفارت جبت حتالف األقح ات العراق أن جمغم حتديد ةص لألقح ات الديي ر والعرق ر
يف العر رراس ،ذاار ر امل ر ر ني وال زي ررديني والة ررارئ املي رردائ ني والش رربك ،وأذر ررياب ال ُت رررر الف ح ررني،
ال ت رزال هررذه الفئررات تواج ر حترردتت ،مررن قب ررل قررانو االنتخررا ت ونارراو التةرروي ا رراا ،يف
حتق اب تث ل س اسي املياسب(.)٥7
اس رتعررديل نررص الفقرررل الثان ر مررن املررارل  ٢6مررن قررانو البطاق ر
 -٤7وأوا ر الشرربت ُ الع رر َ
()٥8
الوطي املو دل مبا يضمن ري َ املعتقد وإلغاءَ مبدأ الق ر وا كراه .

رالف الردفاع عرن ا رير أنر عحرى الررغم مرن أ رسرتوجم العرراس يتررا ا سر و
 -٤8وال مل حت ُ
ريياب جمك اب لحدول  ،وأ املارل  ٢من الدستوجم تعرتض أيضراب ’’رتامرل ا قروس الديي ر جلم ر األفررار
يف رير العق رردل واملماجمسر الديي ر ‘‘ ،وأ امل رراوال رررني مج ر الفئررات العرق ر والديي ر مترسر يف
املارل  ،١٤إال أ هذه ا رتت الدستوجمي تتياقهل والقوانني القمع يف الدول (.)٥٩
 -٤٩وأواى الت الف ا حري العراملي ا تومر َ العراق ر العررتاض جمك راب لتيرائو ا ح ر
يف العراس وإ اقهرا ررديوا أوقراض الردتانت امل ر وال زيدير والةرارئ امليدائ ر  ،وفراءب لتزاماتر
مبوجب القانو الدوا قوس ا ن ا (.)6٠
 -٥٠وأفررارت الوجمقر املشرررتك  8أ عرردراب مررن القروانني العراق ر ا ال ر يُشررتل هتديررداب رير التعبررري
روجر ر ع رراو ولحمتت رربات يف ررال رير ر الةر ر اف روجر ر ذ رراو .فق ررانو ا عر ر و العراق رري املتعح رراب
ملطبوعررات ال ُياُررر ةاجمسر رير التعبررري فقررط ،رررل ،وفقراب لحفقرررل  ٢٠٠مير  ،ميتررن أ يعاقَررب عح هررا
عداو أو ال جن مد ا ال ،وهي أق ى أجتال العقو ت(.)6١
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 -٥١وأف ر ررارت ميام ر ر ’’الوا ر ررول ا ‘‘ أ مش ر ررروع الق ر ررانو املتعح ر رراب جل ر ررائم ا لترتون ر ر
لعرراو  ٢٠١٩يبع ر عحررى القحرراب ر رربب التعريررف الفضررفاض وغررري ا رردر ،ومررن فإن ر يشررتل
ذطرراب عحررى ا رراب يف ري ر التعبررري .ويبعر مشررروع القررانو عحررى القحرراب أيض راب ألنر يفرررض عقور ر
سيتني ب اب ك د أقةى عن هتم التشهري والقذض(.)6٢
 -٥٢وأوا ر امليام ر ُ الع رراس ر يُبقرري عح ررى ا نرتن ر مفتو ر ؛ وأ يعرردل مشررروع ق ررانو
قوس ردالب من تق دها(.)6٣
اجلرمي ا لترتون وقانو ري التعبري لتفال رعمهما ا َ
 -٥٣وأجاجمت الوجمق املشررتك  ١٤إىل أ تطب راب أ تراو الشرريع ا سر م معيراه مير اليراا
من الت ول من ا س و إىل رتانت أذر  ،وهو ما ميثل إنتاجماب لح ري الديي (.)6٤
 -٥٤وأجرراجمت الوجمق ر كررذلك إىل أ الزجمارجررت ني ال يتمتعررو ماي ر مبوجررب القررانو  ،أل
الدستوجم العراقي ال يقر لزجمارجت ريياب(.)6٥
 -٥٥وأجر رراجمت الوجمق ر ر املشر رررتك  ٥إىل أ ا توم ر ر التزم ر ر يف اجلول ر ر ال ر ررارق ل سر ررتعراض
الدوجمل الشامل ااباو هبا ’’رضما وهت ئ ر ئ موات ألنشط الة ف ني واملدافعني عرن قروس
ا ن ا واتتمر املردين‘‘( .)66وعحرى الررغم مرن هرذه االلتزامرات ،فرإ تيف رذ الدولر كرا ضرع فاب،
ويف رعهل األ ا كان ال حطات تض عقبات تع ف يف انتهاإل لحقانو  ،وهرو مرا يرسرل إىل
ق ور تق ّلوض التمت التامل حبري تتوين اجلمع ات(.)67
 -٥6وأفر ررارت الوجمق ر ر املشر رررتك  ٣أن ر ر يف عر رراو  ٢٠١8مت توث ر رراب العدير ررد مر ررن ر رراالت قتر ررل
لحيش ررطاء؛ وأ الع رراس ج رراء يف الرتت ررب  ١6٠يف املسج ررر الع رراملي ري ر الة ر اف لع رراو ،٢٠١8
الذل يضع يف ذان أذطر البحدا عحى الة ف ني(.)68
 -٥7وأجاجمت الوجمق املشرتك  ٣إىل أن  ،عحى الرغم من التوا ات ال قُ ّلدم يف هذا الشأ
ذ ل جول االستعراض الردوجمل الشرامل ال رارق  ،ال ترزال انتهاكرات رير التعبرري م رتمرل ،وقرد
قُتل واا  ٤٠ا ف اب رني  ٢٠١٥و.)6٩(٢٠١7

 -٥8وأفررارت جلير ةاير الةر ف ني أنر ميررذ  ٢٠١٥ال يرزال العرراس أ ررد أذطررر البحرردا يف
العررامل لي ررب لحةر ف ني( .)7٠وال ار الحجير أ القتررال رررني تيار م الدولر ا سر م والقروات
العراق ر و/أو ق روات البشررمرك التررير ميثررل جررزءاب كبررياب مررن وف ررات الةر ف ني يف العرراس ،ر
قَتررل التيا ر ُم  ١١ا ر ف اب عحررى األقررل مررن عرراو  ٢٠١٣ررح زيرا /يون ر  ،٢٠١6وهرراإل سررت
آذرو يف عدار املفقورين .وميذ زيرا /يون  ٢٠١6قُترل  ١١ار ف اب عحرى األقرل أثيراء تغط ر
ا م ت الع تري ضد هذه اجلماع (.)7١
اس ريش ررر نت ررائج الت ق ق ررات يف قض ررات االعت ررداء عح ررى
 -٥٩وأوار ر الوجمقر ر ُ املش رررتك  8العر رر َ
الة ف ني(.)7٢
اس مج ر أ ترراو ق رراجم حررو األمررن ٢٢٥٠
 -6٠وأوا ر الوجمق ر ُ املشرررتك  ٢١ر يُي ّلفررذ الع رر ُ
وأ يضر فعر ب ذطر لتفع ررل َرولجم الشررباب ومواءمر ل القروانني العراق ر مر القرراجم؛ وأ ّلفررهل سررن
الرتجررل لعضرروي الربملررا إىل  ٢٥عام راب؛ وأ يحتررزو رقررانو ا ثبررات العراقرري وكاف ر املعررايري الدول ر
ُ
()7٣
وا قوس ف ما يتعحاب اب يف التجم واال تجا .
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 -6١وأوا ر ر ر الوجمق ر ر ر املش ر رررتك  ٢٠الربمل ر ررا العراق ر رري رتع ر ر ل
رديل ق ر ررانو العق ر ررو ت جمق ر ررم ١١١
لعاو  ١٩6٩رغ ر إلغراء العقرو ت املفروضر عحرى آجماء الةر ف ني والةر ف ات والطررس الر يع لّرربو
هبررا عررن آجمائهررم مررا رامر ال تتعرراجمض مر قرروس ا ن ررا ؛ وتعر ل
رديل وإنفرراذ قررانو ةاير الةر ف ني
جمقم  ٢١لعاو  ٢٠١١لضما توفري ا ماي التاف لحة ف ني والة ف ات ألراء واجباهتم(.)7٤

ار مج أجتال الرس

()7٥

 -6٢أفارت جبت حتالف األقح ات العراق ر أنر وفقراب لحب راانت وا ةراءات الرك ر الةرارجمل
عن مياماهتا فقد أُلقي القبهل عحى  6 ٤١8يزيدتب (ن اءب وجبا ب وأطفاالب) ألغراض االسرتقاس.
وتف د التقاجمير رن جر إنقاذ  ٣ ٣7١من الي اء واألطفال والرجرال رح آذاجم/مراجما ،٢٠١٩
ولتن ال يزال  ٣ ٠٤7من الي اء واألطفال ُعرض لإليذاء واالسرتقاس(.)76

 -6٣و ذجمت الوجمق املشرتك  ١من أ عدر الي اء والفت ات ال ئري جرر اال راجم هبرن يبقرى
غري معروض ر بب امليهج غري امل ئم ال تتبعها ا توم يف مج الب اانت(.)77
 -3احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية

ا اب يف العمل ويف روض عمل عارل وموات

()78

 -6٤أفررار مركررز الرااررد قرروس ا ن ررا أن ر عحررى الرررغم مررن أ الدسررتوجم العراقرري يتفررل يف
املررارل  ٢٢ر العمررل ر لاب لتررل العرراق ني مبررا يضررمن هلررم ررا بل كرمير ب ،ال يرزال املواطيررو العراق ررو
يعررانو مررن الفقررر وعرردو امل رراوال يف فرررو العمررل .وأواررى املركر ُرز توم ر َ الع رراس رضررما عمررل
وس ّلن التشريعات الوطي ال تتفل العدال (.)7٩
الئاب لتل فرر عراقي قارجم عحى العمل َ
 -6٥وأفررارت الوجمقر املشرررتك  ١٩أ وزاجمل العمررل والشررسو االجتماع ر جمفضر طحررب احتررارات
اليقا ت العمال نشاء احتارات نقار ر عمال ر جديردل ،وقرد ُجمفرهل ت رج حها ر ربب القرانو ٥٢
لعاو  ١٩87الذل يرفهل التعدري و ري تتوين اجلمع ات(.)8٠
 -66وأجاجمت الوجمقر أيضراب إىل أنر ألُقري القربهل عحرى عردر مرن قرارل اليقارر  ،وجرر هتدي ُردهم
اس إبلغ رراء الق ررانو  ٥٢ال ررذل يع رروس ري ر تت رروين اجلمع ررات يف
وحتط ر م مي ررازهلم ،وأوا ر الع رر َ
العراس ويف إقح م كررستا (.)8١

ا اب يف الضما االجتماعي

()8٢

 -67ال مل مركز الراارد أ القرانو يضرمن ا راب يف الضرما االجتمراعي والتقاعرد لحعرامحني
يف القطرراع اابرراو ومو ف ر  ،وأ إراجمل التقاعررد والضررما االجتمرراعي تعمررل عحررى تطب رراب أ ترراو
قررانو العمررل جمقررم  ٣7لعرراو  ،٢٠١٥مر ترك ررز عمحهررا عحررى مجر اجررتاكات العررامحني مررن أجم ب
العمررل .ر ررد أ املركررز أجرراجم إىل أ العررامحني يف القطرراع اابرراو ومو ف ر ال يزالررو يعررانو مررن
االضطهار ر بب عدو وجور رعم تومي واضل هلم(.)8٣
اس إبار ررداجم تعح مر ررات إىل أجم ب العمر ررل يف ال ر ر انتهر رراإل أ تر رراو
 -68وأوار ررى املركر ر ُرز الع ر رر َ
الض ررما االجتم رراعي ور ررزترل ال رروعي الق ررانوين لحم ررو فني يف القط رراع ااب رراو حبق رروقهم ال رواجمرل يف
قانو العمل العراقي من ذ ل وسائط ا ع و(.)8٤
GE.19-14047
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ا اب يف م تو مع شي مياسب

()8٥

 -6٩ال ار ر مسس ر ر ا َب رروا لطحبر ر وج ررباب العر رراس رردوث ا ف رراض كب ررري يف م ررتو
اابردمات مقاجمنر مبررا كانر عح ر ا رال قبرل سررقو الياراو ال رراراب .وأفرارت املسس ر أ  ٥٤يف
املائ فقط من األسرر املع شر حتةرل عحرى م راه الشررب ،و ٣7يف املائر فقرط حتةرل عحرى مرافراب
ا ر مياسررب  .ويشررتل هررذا ا فاض راب ري ررب  7٥يف املائ ر  ،وهررو مررا يعتررو ا فاض راب واض ر اب
مقاجمن مل تو العاملي(.)86
اس رتقح ر ص أوج ر التفرراوت يف توزي ر الثرررول
 -7٠وأوا ر جمارط ر ُ مررد ّلجما قرروس االن ررا الع رر َ
والدذل رني األفرار يف العراس(.)87

ا اب يف الة

()88

 -7١أفارت ميام ( )AHأ  8يف املائ من ال تا مةارو رمراض مزمي  ،وفقاب لحدجماسر
االستقةائ ال أجرهتا .وأ هرت نتائج الدجماس أ  ١8يف املائر مرن األطفرال يعرانو مرن سروء
التغذي  ،و 8يف املائ من سوء التغذي ا ار و ٢٣يف املائ من سوء التغذي املزمن(.)8٩
 -7٢وال ا ر ر ميام ر ر ( )AHأ هير رراإل زتر بل واض ر ر يف عر رردر األطفر ررال اابُر ررد  ،ر ر
رح  ٢ 8٥8يف عاو يف  ،٢٠١7وهو عدر كبري ال يتياسرب وعردر ا اضريات املتا ر لحعمرل يف
ال  ٤٠م تشفى(.)٩٠
 -7٣وأوا ر الوجمق ر املش رررتك  ١٠عتم ررار ر ررامج لحت ررأمني الة ر ي االجتم رراعي لح ررد م ررن
ا تماالت اليفقات الة الباها يف العراس وإقح م كررستا العراس(.)٩١
 -7٤وأجاجمت الوجمق املشرتك  ١6إىل أ الةراع م تيا م الدول ا س م ت بب يف أضراجم
ليااو الرعاي الة العراقي رحغ  ٢.7تريح و ريياجم عراقي ( ٢.٣رح و روالجم أمريتي)(.)٩٢
 -7٥وأج رراجمت أيضر راب إىل أ الضر ررجم ال ررذل أا رراب ال ررتن واهل اك ررل األساسر ر يه رردر ك ررذلك
الة العام يف مياطاب العورل ،يف ل وجور خمحفات ا رب مرن املتفجررات واألضرراجم الر قر
ابدمات األساس  ،مبا يف ذلك التهر ء وامل اه اليا ف  ،وهي جواغل ُمح روج ذاو(.)٩٣

ا اب يف التعح م

()٩٤

 -76أفارت ميام ( )AHحبدوث ا فاض يف معدالت الت راس األطفرال ملرداجما يف مج ر
املرا ل .وال تبح ن ب املتعحمني الذين ترتاو أعماجمهم ررني  ١٥سري فرأكثر سرو  6٥يف املائر .
و ضرراف إىل ذلررك ،فررإ  ٢٢يف املائر مررن ال ررتا مل يحت قروا مبقاعررد الدجماسر عحررى ا طر س،
عحى الرغم من أ التعح م األساسي يف العراس إلزامي(.)٩٥
 -77وأجرراجمت الوجمق ر املشرررتك  ١6إىل أ التش رريد اجلمرراعي الررذل ت رربب ف ر تيا ر م الدول ر
ا س ر ر م ل ر ر ث ر رريات ر ررارل عحر ررى التعح ر ر م يف الع ر رراس ،ر ر مل يحت ر رراب لتعح ر ر م مير ررذ رداي ر ر
األزم  ٣.٥م يني عحى األقل من األطفال العراق ني الذين رحغوا سن الدجماس (.)٩6
اس رل ر ّلن قررانو لحتعح ر م ا لزامرري االرترردائي
 -78وأوا ر ميام ر ُ م رزا قرروس ا ن ررا الع رر َ
()٩7
واملتوسط؛ و ف هل معدل االنقطاع عن الدجماس ؛ وضما التعح م اتاين وا لزامي .
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 -٤حقوق أشخاص حمدديح أو فحلاا حمددة

الي اء

()٩8

 -7٩أقرت الوجمق املشرتك  ٩ر العراس أعحن عدراب من ا ار ات التشرريع الر أُجرير أو
رررل ال راب مررن أجررل متاف ر القوالررب اليمط ر اجلي رران والعيررف ضررد املررأل ،مبررا يف ذلررك اعتمررار
االسرتات ج الوطي ملتاف العيف ضد املرأل ،وتيقر ل مشرروع قرانو مياهضر العيرف امليرزا .ومر
ذلك ،فهو غري قارجم ح ا عحى التغحب عحى املعاجمض األيديولوج والديي (.)٩٩
وحتاَر ررر عح هر ررا
 -8٠وأفر ررارت الوجمق ر ر املشر رررتك  ١١إىل أ امل ر ررأل ال ت ر رزال تعر رراين مر ررن التم ر ررز ُ
رات يف امليااررب الق ارير مثحمرا يتَبرني روضررو يف ا فراض عردر الي راء املع يررات
ف مرا يبردو التع ي ُ
عحى امل تو الوزاجمل .وجمأت الوجمقر ُ أيضراب أ اسرتبعار املررأل يتجحرى يف أ ن رب الي راء العرام ت
يف وزاجمل الداذح العراق ال تتجاوز  ٢يف املائ (.)١٠٠
 -8١وأفررارت الوجمق ر املشرررتك  ١٥أ ال رريوات األذررريل جررهدت زترل يف جررائم ’’الشرررض‘‘
يف رراب الي رراء يف الع ررراس .فف رري ع رراو  ،٢٠١7مت إرر ر ل الش رررط ع ررن  ٢7٢الر ر م ررن جر ررائم
’’الشرررض‘‘ ،و ٣ ٤٠٠ال ر مررن العيررف العررائحي وأ ح ر إىل ا رراكم .ويف أعقرراب الةرراع م ر
تيا م الدول ا س م  ،ال تزال العديد من الي اء ُعرض لحقتل رداعي ’’الشرض‘‘ ملا يُتةوجم أن
’’ذزل‘‘ حلابي لعائ هتن و تمعاهتن ا ح (.)١٠١
 -8٢وأجاجمت الوجمق املشرتك  ١٣إىل أ املرأل ال تزال تعراين مرن التم رز ويُةررض عيهرا اليارر
رشتل ميتام يف امليااب الق اري (.)١٠٢

 -8٣وأوار مجع ر الفرررروا العراق ر ربررذل مزيررد مررن اجلهررور لضررما امل رراوال رررني اجلي ررني
والقضرراء عحررى الت رردتت ا جرائ ر ال ر تواجههررا امل ررأل العراق ر ال ر حترراول العمررل يف ا توم ر .
وأوا اجلمع رتطب اب نااو ةص كتدرري مسق ملعاجل هذه املشتح (.)١٠٣

األطفال

()١٠٤

 -8٤أف ررارت ميامر ر ( )AHأ هي رراإل ر رواا  ٤.٥مح ررو طف ررل عراق رري ُج رررروا يف س ررع هم إىل
طريق الستعارل اهتم اهلارئ وامل تقرل قبل أ يتعرضوا لحعيف رعرد األزمرات العديردل الر ردث
يف العراس (مثل أ داث  ٢٠٠6يف سامراء وأ داث الدول ا س م يف  ٢٠١٤وغريها)(.)١٠٥
 -8٥وأفررارت ميامر ( )AHأنر وفقراب لرروزاجمل العمررل والشررسو االجتماع ر  ،هيرراإل رواا ٤.٥
مح رو يتر م يف العرراس 7٠ ،يف املائر مرريهم فَقرردوا أُسررهم وأاررب وا ال قراب ُعرضر لحعيررف .ويعر
وروجم األيتاو ،ال تعاين من ا مهال وتفتقر إىل اال ت اجرات
واا  6٠٠ألف طفل يف الشواجمع ُ
األساس  ،وال تُسول سو عدر قح ل جداب مرن األطفرال مقاجمنر لعردر التبرري ةرن هرم يف اجر
إىل مأو (.)١٠6
 -86وأف ررارت الوجمقر ر املش رررتك  6أ األزم ررات ا ن رران اجلاجمير ر تزي ررد م ررن ذط ررر االس ررتغ ل
اجلي رري والعيررف ،الررذل يتعرررض ل ر األطفررال أا ر ب يف أوقررات ال ررحم واالسررتقراجم .وأضرراف أ
البي ررني والبي ررات ،أري رراءَ الفئ ررات املض ررطهدل ،يواجه ررو م ررتوتت عال ر ر م ررن العي ررف واالس ررتغ ل
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اجلي ني من ذر ل التجي رد يف قروات تيار م الدولر ا سر م أو مرن ذر ل االسررتقاس اجلي ري
عحى يد أعضاء التيا م(.)١٠7
 -87وأفرارت الوجمقر املشرررتك  ١7أ أ رد أذطررر املشرراكل يف العرراس وإقحر م كررسررتا يتمررن
يف مشررتح األطفررال هرروا الي ررب واألطفررال املولررورين نت جر ل غتةرراب .وعيرردما كررا تيار م
الدولر ا سر م ي ر طر عحررى جررزء كبررري مررن العرراس ،ال سر ما مررديي َ املواررل ون يررو  ،اُجمتتبر
العدير ررد م ر ررن اجل ر ررائم اابط ر ررريل قر رروس ا ن ر ررا يف ر رراب الي ر رراء مبر ررا يف ذل ر ررك العي ر ررف اجلي ر رري
واالذتطاض واالسرتقاس والزوا الق رل(.)١٠8
 -88وال ا ر جرربت قرروس الطفررل العراق ر أ األطفررال يف الع رراس يعررانو مررن قحّر أمرراكن
الحعب واألنشط أو املراكز املياسب لألطفال ،وهو ما س سثر سحباب عحى ائهم(.)١٠٩
 -8٩وأوا املبارجملُ العامل جاء مج أجتال العقور البدن ال تاجما ضد األطفال ر
يَ ن العراس تشريعاب ُيار العقور البدن ضد األطفال يف مج ال اقات ،مبرا ف هرا امليرزل ،ارراب
ارُياب ،ويحغي مج الدفوع القانون ال زه ،مبا ف ها قانو العقو ت العراقي(.)١١٠

األقح ات

()١١١

 -٩٠أفررارت الوجمق ر املشرررتك  ٤أن ر ميررذ إلقرراء القرربهل عحررى أعضرراء تيا ر م مررا ي ررمى الدول ر
ا س م يف أوائل زيرا /يون  ٢٠١٤يف املوال ،عاىن امل و األجروجميو وأقح رات أذرر
رتهدض يف جررتل تش رريد ق رررل وعيررف جي رري وغررري ذلررك م ررن
يف املديي ر مررن االض ررطهار امل ر َ
االنتهاكات الةاجمذ قوس ا ن ا (.)١١٢
 -٩١وال ررمل الت ررالف الرردوا لحرردفاع عررن ا ري ر أن ر ميررذ تش ررين الثرراين/نوفمرب  ،٢٠١٥مت
اكتشاض أكثر من  ٥٠مقربل مجاع يف املياطاب ال كان يف ال اراب حت سر طرل تيار م الدولر
ا س م  ،تضم كل وا دل ميها ما يةرل إىل  ٤آالض جثر  .ومرن املررجل أ يترو القتحرى مرن
األقح ات الديي (.)١١٣
 -٩٢وال ررمل الت ررالف أ الي رراء امل ر ات ال ئرري أَلقررى تيا ر ُم الدول ر ا س ر م القرربهل
عح هن قَدمن معحومرات مفةرح عمرا عشري مرن اغتةراب وتعرذيب ج ردل ،وإجبرا يجم عحرى تغ رري
الدين ،وإجهاض ق رل(.)١١٤
 -٩٣وجمأ االحتار األجوجمل العاملي أ اضطهار امل ني األجوجميني عحى يد ما ي رمى الدولر
إجمث طويل من التم ز البعثي الذل ي تهدض األقح ات راذل العراس(.)١١٥
ا س م ز َاره رح ع

 -٩٤وال مل املركز األوجموا لحقانو والعدال أ امل ني وغريهم من األقح ات الديي ر والعرق ر
يف الع رراس يواجهررو أزم ر إن رران ذطررريل .وم ر ررردء عررورل املضررطهدين إىل رتجمهررم فررإجم يواجهررو
العديررد مررن الت رردتت القانون ر يف إثبررات هررويتهم وا ةررول عحررى ولئرراب هوي ر جخة ر جديرردل.
و ضاف إىل ذلك ،فإجم يف اج إىل امل اعدل لح ةول عحى الولئاب ثبات إقامتهم(.)١١6
اس إباررداجم رطاقررات وطي ر جلم ر امل رواطيني
 -٩٥وأواررى مركررز الرااررد قرروس ا ن ررا الع رر َ
()١١7
.
املي دجمين من الروما ،كما يفعحو م أرياء األقح ات األذر
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 -٩6وال ا ر ر الوجمق ر ر  ١6أ األقح ر ررات ،مب ر ررن يف ذلر ررك ال زي ر ررديو والبه ر ررائ و  ،والرتكم ر ررا
غري ةثح تث ب كاف اب يف الربملا (.)١١8
والعراق و ذوو البشرل ال مراءُ ،

 -٩7وأوا جبت حتالف األقح ات العراق ر ررفر م رتو مشراجمك األقح رات يف قرول الشررط
ا ح ر ر واجل ر ر وق ر روات البش ررمرك  ،م ر ر زترل م ررتو مش رراجمكتها يف ا رراذ الق ر رراجمات األمي ر ر يف
مياطقها(.)١١٩
اس عتمررار قررانو يُي ّلفررذ املررارل  ١٢٥مررن الدسررتوجم
 -٩8وأوا ر ميام ر جررباب اجليرروب الع رر َ
()١٢٠
العراقي ال حتمي ا قوس ال اس والثقاف والتعح م وا قوس الديي لحقوم ات املختحف .
 -٩٩وأجاجمت ميام ت ول لحتيم و قروس ا ن را إىل أ األقح رات واملشرررين راذح راب ُج ّلررروا
ق راب مراجماب وتتراجماب وال يزالو يعانو من التهم يف العمل وا ال االجتماع ر  .وأوار امليامر
اس حبماي األقح ات وفقاب لحدستوجم ،وهت ئ ر ئات آمي وا هلا وتوفري ال تن(.)١٢١
العر َ

 -١٠٠وأوا أيضاب ا توم َ مل راعدل يف إجيرار فررو عمرل لحمشرررين راذح راب رغ ر تت ريهم
من إعال أسرهم(.)١٢٢
 -١٠١وأف ررارت ميام ر ا َب رروا أ اس ررتغ ل األطف ررال يف اليزاع ررات ييط ررول عح ررى العدي ررد م ررن
املماجمسات الضاجمل ،مبا يف ذلك زترل ذطر جيو األطفال ،أو التعرض لإلران وال جن.

 -١٠٢وال ا ر ا َب رروا أ عم ررل األطف ررال أا رربل ةاجمسر ر واس ررع االنتش رراجم ،ويُعر رّلرض ع رردراب
متزايررد مرريهم لإلجمهرراس البرردين واليف رري ،ضرراف إىل العديررد مررن األذطرراجم والاررروض القاس ر .
راجم الرردائم مررن التعح ر م س ر ق ّلوض
وال جررك يف أ رمررا َ األطفررال مررن إكمررال رجماسررتهم أو رمر َ
ا تماالت ا هم(.)١٢٣
اس عحى زترل مقاعد األقح ات ،مبا أ الي ب املئوي لحمقاعرد
 -١٠٣وججع ةح ال ور ل العر َ
()١٢٤
ال ُتثل عدر ستاجا .رل وأفضل من ذلك ،إنيا نشج الدول عحى إلغاء القروانني التم زير ؛
واالس ررتمراجم يف إرانر ر التة رررُيات الر ر ي رردا هب ررا الزعم رراء ال ررديي و الر ر ت ررسرل إىل التم ررز ض ررد
األقح ات واليار إل ها كمواطيني من الدجمج الثان (.)١٢٥
 -١٠٤كمررا ثر ا محر ُ العرراس عحررى إعررارل الياررر يف امليرراهج التعح م ر لحتأكررد مررن أجررا تعررزز
امل اوال واال رتاو جلم مواطي ها(.)١٢6

املهاجرو وال جئو ومحتم و الحجوء واملشررو راذح اب

()١٢7

 -١٠٥أف ررارت ج رربت حت ررالف األقح ررات العراق ر ر ر امله رراجرين م ررن األقح ررات الديي ر ر وا ثي ر ر
هدض رائم لحجماعات املتطرف (.)١٢8
مهدرو رشتل ذطري ستمراجم ورشتل ميهجي مبا أجم ع

 -١٠6وأفررارت موع ر الشرررس األوسررط ومشررال أفريق ررا أن ر ر رربب الواررم املبررن عحررى تةرروجم
االنتمرراء إىل تيا ر م الدول ر ا سر م  ُ ،رررب العديررد مررن األُسررر عحررى الفرراجم إىل خم مررات املشررررين
راذح اب .وتةارجم قوات األمن ولئاب هويتها عيد الواول ،وردو هذه الولئاب ،فإجرا أكثرر ُعرضر
ل عتقال ،وتر روق عة ب أكثر لحعثوجم عحى عمل ،من رني أموجم أذر (.)١٢٩
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 -١٠7وأف ررارت ميام ر ج ررباب اجلي رروب أ ا ررت ل مش ررال الع رراس يف  ٢٠١٤أر إىل تش رريد
أكثررر مررن  ٤٥٠ألررف جررخص مررن رتجمهررم يف سرريجاجم ،ورعش ر ق  ،وحب رزاين .وأارربل العديررد مررن
أولئك املشررين الجئني أو مشررين راذح اب يف رحدا للث ويف حمافاات العراس األذر (.)١٣٠
 -١٠8وال ا ميام العفرو الدول ر أنر ميرذ سر طرل راعر يف عراو  ،٢٠١٤ال يرزال رواا
مح رروين جررخص مشررررين نت ج ر لحض ررجم والترردمري الررذل رراب مبيررازهلم ،وعرردو ت روافر فرررو العمررل،
وغ راب الب ررل الت ت ر وااب رردمات العام ر  ،مب ررا يف ذل ررك الرعاي ر الة ر ؛ وانعررداو األم ررن ر رربب
الرذذائر غرري امليفجرررل واألجهرزل املتفجررل ال دوير الةري  ،وعمح رات االعتقررال التع رفي واملضررايق
والرتوي عحى يد م ح ني(.)١٣١
 -١٠٩وال ا جبت امليامات العرر غرري ا توم ر املعي ر لتيم ر أ  6.7مح رو جرخص
( ١8يف املائ ر ر م ر ررن م ر رروع ال ر ررتا ) يف اج ر ر إىل م ر رراعدات إن ر رران يف الع ر رراس .ويواج ر ر
واا  ٤.٥من اليراا جرواغل تتعحراب ماير  .وال يرزال  ٢مح رو جرخص تقريبراب مشرررين ،أكثرر
مررن نةررفهم ُجرررروا ألكثررر مررن ثر ث سرريوات .ويبقررى ا ةررول عحررى فرار عمل/أسررباب املع شر
الشغل الشاغل لحمشررين راذح اب(.)١٣٢
 -5مناطق أو أقاليم حمددة
 -١١٠أفارت اجلمع اابريي ا جروجمي أ قرر امل ر ني األجروجميني ورَراحرداهتم ي رتغحها مقراتحو
ررزب العمررال التررسررتاين رطريقر غررري مشررروع ميررذ عرردل سرريوات ،وهررو مررا ميير مر إل األجماضرري
امل ر ني األج روجميني وغررريهم مررن العررورل إىل ميرراطقهم األاررح  .وُيرردث هررذا يف ميرراطاب يرع ر
ألقض العماري  ،وعقرل ،وزاذو ،ويتخوض ا جوجميو من دوث تغري رميغرايف يف هذه البحدات
أو القر ال مت االست ء عحى أجماض ها(.)١٣٣
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