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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥-٤

 بشأن العراقجتميع   
 ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوض تقرير  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و ٥/١ أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان -١

 اءالوالتقريار ممعاع للمعلوماال الاوارو  ا تقاارير هعملاال اتعاهادال واإل ار  االستعراض الدوري الشاام. 
 اتتحد  ذال الصل ، وهو مقاد  ا كا . ماو ق تقعّاداً األاد األ صا  من واثئق األمماخلاص  وغريها 
 لعدو ال لمال 

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (٢) (١)اإلنسان

العااااراق  األماااام اتتحااااد (    أنأكااااار باااار ممل األماااام اتتحااااد  للمسااااتو  ال ال شااااري  )موئاااا.  -٢
عل  ص وك حقوق اإلنسان الدولع  الرئعسع  الثمانع : اتفا ع  م اهض  التعذيب وغريه من  صدق

والع اااد الااادو  اخلاااا  األقاااوق  ضااارومل اتعاملااا  أو العقوبااا  القاساااع  أو الال نساااانع  أو ات ع ااا  
واتفا عااا   ي خا  مااان االاتفاااء القسااار واالتفا عاا  الدولعااا  ألماياا   عاااع األكاا اتدنعاا  والسعاساااع  

واالتفا عااا  الدولعااا  للقضااااء علااا   عاااع أكااا ا   القضااااء علااا   عاااع أكااا ا  التمععاااق ضاااد اتااارأ  
واتفا عا   واتفا عا  حقاوق اللفا.  والع د الدو  اخلاا  األقاوق اتدنعا  والسعاساع   التمععق الع صري 
  (3)ذوي اإلعا   حقوق األكخا 

لع صااري العااراق دن ياادممل لقضاااء علاا  التمععااق ات اللج اا  اتع عاا  ا، أوصاا٢٠١٩ا عااا  و  -3
االتفا عاا  الدولعاا  للقضاااء علاا   عااع أكاا ا  التمععااق الع صااري ا نياماار القااانوين ا لاا  بصااور   

  (٤)و وو تضارمل  ا حال ا لع  الي ف. أس قع  االتفا ع  عل  التشريع كامل ، وأن
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دن يعتمااد  فاااء القسااري العااراقع عاا  الاااالل االات، أوصاات اللج اا  ات٢٠١٥وا عااا   -٤
 للشااروا ات صااو اً التاادابري التشااريعع  الالإلماا  إل اارار ااتصاصاا ا ال اات ا  رلاا  االاتفاااء القسااري وفقاا

  (٥)( من االتفا ع  الدولع  ألماي   عع األكخا  من االاتفاء القسري٢)( و١)٩علع ا ا اتاو  
 اا  اخلارباء اتع عاا  بتل عااق الااا اعتمادلا جعاا  ا اتالحياال م يماا  العما. الدول وأكاارل -٥

، مبو ااب االتفا عاا  اتتعلقاا  التمععااق )ا االسااتخدا  وات  اا ( ٢٠١٨االتفا عااال والتوصااعال، ا 
األح ا  القانونع  الا أور  اا العاراق ا  اانون العما. اجدياد    أن (، ١١١)ر م  ١٩٥٨ لعا 

 تعتااارباالساااتخدا  وات  ااا ، سااا امل التمععاااق ا ( أليااار عااادو مااان أ3٧/٢٠١٥) اااانون العمااا. ر ااام 
  (6)عاج  اتسائ. الا تشمل ا االتفا ع تالو  هام  

 وحثاات بعثاا  األماام اتتحااد  لتقاادإ اتساااعد     العااراق واتفوضااع  السااامع  ألقااوق اإلنسااان -6
مااا    ي فااا.سااان تشاااريع  ( أو١٩6٩لعاااا   ١١١العاااراق علااا  تعااادي. القاااانون اج اااائ  )القاااانون ر ااام 

ا كاذل  دن ي ضام توأوصاع ا لع  الوالي  القضائع  فعما يتعلق اجرائم الدولع  اترت    ا العاراق  ا اكم
 الوالياا  يعلاا  ا  ماا    نيااا  رومااا األساساا  للمح ماا  اج ائعاا  الدولعاا ، ل اا  بصااور  فورياا   العااراق
  (٧)س روما األسا ( من نيا 3)١٢اتاو   عمالً  ،ا ال لدا دو  األال  عل  

 (٨)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 التشااريعال العرا عااا  تتضااامن، أوصاات اللج ااا  اتع عاا  مب اهضااا  التعااذيب دن ٢٠١٥ا عااا   -٧

 ( ماان اتفا عاا  م اهضاا  التعااذيب،٢)٢للماااو  اً وفقاااً صاارماً  ااق تل عقاالم ادأ األياار اتللااق للتعااذيب وأن ي
، سواء أكانت هذه اليروف كمربر للتعذيب  وف استث ائع تذرع دي  ظر بعد   واإل الالا تقض  

اللاوار  حال  حرمل أو لديداً األرمل أو عد  استقرار سعاس  واال  أو أي حال  من حاالل 
  (٩)العام  األارى

 ن اتفوضاع  العلعاا اتساتقل متُ االعاراق وأوصت اللج   اتع ع  القاوق اإلنساان دن ي فا.  -٨
للم ااو  اتتعلقا  اً االضلالع بواليت اا علا   او كاما. وفعاا  ومساتق.، وفقا ن مننسااإلألقوق 

 أن ي ااون لاادي ا مااا ي فاا و مبركااق اتسسسااال الو  عاا  لتعقيااق حقااوق اإلنسااان وئايت ااا )م اااو  اريااس(، 
ولاا  وأن ماان اتااوارو اتالعاا  وال شااري ، وأن ت ااون متاحاا  جمعااع األكااخا  ا  عااع أ اااء   لااعم الد

  (١٠)مع ا كامالً   ع السللال العام  تعاو ً تعاون  عت
 ، أوصاا  اتقاارر اخلااا  اتعااا بقضاااأب األ لعااال دن ي شااا العااراق، التشاااور٢٠١٧وا عااا   -٩

ا  ماان أ اا. ئاياا  األ لعااال، مبااا كااامالً اً وسعاساااتعاً  انونعاااً الوثعااق مااع  اعااال األ لعااال،   ااار 
اً انون الاادو  اتلااق  ألقااوق اإلنسااان الااذي أصاا   العااراق  رفااذلاا  اعتماااو  ااانون يتماكاا  مااع القاا

فعر، ومع اإلعالن اتتعلق القوق األكخا  ات تمني    أ لعال  ومع  أو  ث ع  و   أ لعال وي عا  
وأن جياري التعاداو السا اين ا أ ارمل فرصا   لأل لعال اً خمصصاً مسسسعاً وأن ي شا   ار  ولغوي  

 ع ت يعم الدول  اإلساالمع  ا العاراق والشاا ، وعقاب عاوو  أفاراو اجماعاالاع ممم    عقب انت اء ال ق 
  (١١)أو  عاو  تو ع  م واللوائف اتشروين واالعاً 
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تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 (١٢)م التمييا دو  املساواة -١ 

أوصااااات اللج ااااا  اتع عااااا  القاااااوق اإلنساااااان العاااااراق العمااااا. بقاااااو  ت افحااااا  الصاااااور ال ملعااااا   -١٠
الساال ع  ماااه األكااخا  علاا  أسااان معااو م اج سااع  أو هااويت م اج سااانع ، وضاامان أن  واتوا ااف

ذل   ا ا د، مبجبمعع حقوق اإلنسان ات صو  علع ا ا الع كامالً اً  يتمتع  عع األكخا  متتع
اً وأوصات أيضا األق ا التجمع السلم ، بصرف ال ير عن معل م اج س  أو هاويت م اج ساانع  

دن يعم. العراق بفعالع  عل  م ع ممارسال التمععاق والع اف ضاد األكاخا  علا  أساان معاو م 
يض وتعاااو اج ساااع  أو هاااويت م اج ساااانع ، والتحقعاااق الفعاااا  ا هاااذه اتمارساااال ومقاضاااا  اج اااا  

كمااا أوصات اللج اا  العااراق جبماع بعااا ل كاامل  عاان حاااالل الع اف ضااد األكااخا    لضاحاأب ا
عل  أسان معو م اج سع  أو هويت م اج سانع ، عن  ريق سن تشريعال كامل  ت اهض  التمععق 

ساس توفر األماي  ال امل  والفعال  من التمععاق ا  عاع االااالل، وتتضامن  ائما  كاامل  ت انّي األ
  (١3)اج سانع  ور  تمارس  التمععق، مبا ا ذل  اتع. اج س  وا وي  يا

 (١٤)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
 أوصت اللج   اتع ع  األقوق اال تصاوي  واال تماعع  والثقافعا  العاراق دن يارب  اتفا اال، -١١

 تخدا  العاو  وات صف الااري األااار اتو اوو  وااا.   لعمار سالتعاون مع ال لدان االاور ، بشأن اال
وأوصت اللج   بوضع اسرتاتعجع   ائم  عل  حقوق اإلنساان بشاأن التأهاب للجفااف، تضاع ا 

، واختااذ الاوال ٢٠١٤التو ع ع  السعاس  الو  ع  اتتعلقا  دوار  اجفااف لعاا   االعت ار ات او 
  (١٥)من اجفافاً تساعد  األكخا  األكثر تضرر  فعال ، االف تعويض اتقارعني،

 (١6)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -٣ 
إلرهاامل والتأكاد الفضفاض لتعريف العاج  مبأوصت اللج   اتع ع  القوق اإلنسان العراق  -١٢

ماان أن أي تشااريعال  ائماا  أو  ديااد  ت افحاا  اإلرهااامل، مبااا ا ذلاا  مشااروع القااانون اتعااروض 
ماع الع ااد الادو  اخلااا  األقااوق اتدنعا  والسعاسااع ، وأن ت ااون اً ملاا  التشاريعع ، تتسااق متامااعا علا  

 التاادابري اتتخااذ  ت افحاا  اإلرهااامل متوافقاا  مااع أح ااا  الع ااد، وال تتضاامن الفاارض اإللقاماا  لعقوباا 
  (١٧)ُتل ق مللقاً بصور  تعسفع  اإلعدا  وال

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (١٨)الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصهحق  -١ 

، وعاات اللج ا  اتع عاا  الااالل االاتفاااء القساري العااراق دن ي يار ا  نشاااء ٢٠١٥ا عاا   -١3
يوفر معلوماال كاامل  ومفصال  عان  عاع األااالل الاا اً سج. و ا موحد لألكخا  اتختفني  سر 

واج ساع  واألصا. العر ا  أو االنتمااء الاديا  السنو عت ا اتاض ، مبا ا ذل  توضع  نوع اج س و 
 ذا   للشااخا اتختفاا ، وم ااان والريااء االاتفاااء، واتعلومااال الااا ل اان أن تساااعد علاا   ديااد مااا

  (١٩)كانت القضع  تتعلق ااتفاء  سري
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والحيت اللج   أن ا  م  اج ائع  العرا ع  العلعا أوانات، ا ساس حااالل، مساسولني  -١٤
 ا  السابق بت م  ممارس  االافاء القسري واعتربل ذل   رلا  ضاد اإلنساانع  فعماا يتعلاق يا الك ار 

 ل ان اللج ا  فساف لعااد  تلقع اا توضاعحال بشاأن عاادو  ٢٠٠3و ١٩6٨ اجارائم اترت  ا  باني عااام 
راق،  وماع مراعاا  أن االاتفااء القساري، كماا أكاد العا اج ا  الذين أوي وا وعدو الضحاأب اتع عاني 

يستخد  عل  نلاق واسع من   . ال ياا  الادي تاتوري، أعربات اللج ا  عان أساف ا لعاد  تلقع اا ن كا
 كافع  عن التحقعقال األارى الا ال تاقا   اريا  ا حااالل االاتفااء القساري اتتعلقا  الفارت   معلومال
 مااان حااااالل العدياااد وعاااالو  علااا  ذلااا ، تشاااعر اللج ااا  القلاااق  إلاء االوعااااءال الاااا تشاااري    نفسااا ا 

علا  أيادي ماوظف  الدولا   ٢٠٠3 االاتفاء القساري الاا ذُكار أااا ارت  ات ا العاراق م اذ عاا 
وا هااذا  أو اتعلعشاعال الااا تعماا. بتصااري  ماان مساسولني ا الدولاا  أو باادعم ماا  م أو مااوافقت م 

 ي اتقدماا ء القساار حاااالل االاتفااا بشااأنعاان أسااف ا لعااد  تلقع ااا معلومااال عاان تقااارير الصاادو، أعرباات 
  (٢٠)والتحقعقال الا أ ريت ونتائج ا، مبا ا ذل  األح ا  الا صدرل ،٢٠٠3بعد عا  

وأوصت اللج   دن ت ف. األ وما  أن  عاع حااالل االاتفااء القساري اترت  ا  ا أي  -١٥
  ،  لااعم عضااع الاتصاصاا ا القضااائ  ختضااع لتحقعااق كااام. ونقياار ووون فاااري ماان   اا. هعملاا  مسااتقل

 ت فا. مقاضاا   عاع اتتاور ني ا ارت اامل  رلا  االاتفااءأن و  مل ت ان ه ااك كا وى ر؛عا  حىت لاو 
 القسااري، مباان ا ذلاا  القاااو  العساا ريون واتاادنعون واتسااسولون األ ومعااون الااذين ل حااون اتعلعشااعال

 الاااور يت اسااب ماااع اإلذن أو الاادعم أو اتوافقااا  الضاام ع ، و وانااات م  ذا ث ااات تااور  م، ومعاااا  ت م مباااا 
  (٢١)أفعا م، حىت بعد معرف  مصري الشخا اتختف  وم ان و ووه

 وحثت ج   حقوق اللف. العراق عل    راء  قعق ساريع ومساتق. ا  عاع ماقاعم التعاذيب -١6
وغريه من ضرومل اتعامل  أو العقوبا  القاساع  أو الال نساانع  أو ات ع ا  لأل فاا ، مان أ ا. م اب 

 و نشاااء العقاامل، وضامان رفااض األولا  الاا ل األصااو  علع اا عان  ريااق التعاذيب ا  ماان  فاالل اج ا
آلعاا  لتقاادإ الشاا اوى ت ااون ا مت اااو  األ فااا  ا اارومني ماان حااريت م، وضاامان تااوفري التاادريب 

و الحااا   اتالئااام للماااوظفني العااااملني ماااع األحااادا  اجاااا ني و  الع ااام علااا  أووارهااام ومساااسولعالم 
 جسادي وال فسا  لأل فاا  ضاحاأب التعاذيب وساوء اتعاملا ، وضامان  عااو   وماا  معااا اوسائ. الت

  (٢٢)ا االتمع وتعويض م
وأوصاات اللج اا  اتع عاا  األقااوق اال تصاااوي  واال تماععاا  والثقافعاا  العااراق دن يعااقإل التاادابري  -١٧

م يما  األمام  مان اتقدما   واتسااعد  الدولعاالا يتخذها، مباا ا ذلا  مان ااال  التعااون التقاا 
 اتتحااد  للرتبعاا  والعلاام والثقافاا  )العونساا و( وات يمااال األااارى، ماان أ اا. و ااف تاادمري واااب الاارتا 

  (٢3)الثقاا واتوا ع ذال األمهع  الثقافع ، وأن يتخذ اخللوال الالإلم  لتقدإ اج ا     العدال 
 ال لاااق الااذي يتللااب اسااتمرار لتلااو  الواسااعوالحياات وائاار  اإل ااراءال اتتعلقاا  األلغااا  ا -١٨

إل اراءال اتتعلقا  األلغاا  مان أ ا. ت فعاذ اتع عا  االتعاون بفعالع  وكفاء  مع الساللال الو  عا  
 ضامان ظاروف مععشاع  آم ا  ومساتدام  للمجتمعاال اتضاعف  والعائادينلعملعال كامل  إلإلال  األلغا  

    م ااا ق م األصاالع  بصااور  آم اا اً وعااوو  اتشااروين واالعااء، ا ات ااا ق األضااري  والريفعاا  علاا  السااوا
  (٢٤)ووائم  و وعع  وكرل 

 وأكااارل وائاار  اإل ااراءال اتتعلقاا  األلغااا     أن انتشااار التلااو  اتتفجاارال الااا الفت ااا -١٩
  أمااااً علاا  حعااا  الساا ان وعائقاااً د حرياا  الت قاا. وتشاا . الاار العديااد ماان ال قاعااال الع عفاا  تقعّاا

ورح ات مبواصال  اج اوو الاا ت اذ ا األ وما  اتتمثلا   اً اآلم ا  واتساتدام  للمشاروين واالعالعوو  ا
 ا العماا. بفعالعاا  ماان اااال  بر جم ااا الااو ا لإل ااراءال اتتعلقاا  األلغااا  والسااللال األم عاا  ل فالاا 

  (٢٥)حري  الت ق. ا  عع ات ا ق
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 اتساعد  واتفوضع  السامع  ألقاوق إاتتحد  لتقدبعث  األمم  أكارل، ٢٠١٨وا عا   -٢٠
ا األراضااا  الاااا   ٢٠١٤مقااارب   اععااا  م اااذ عاااا   ٢٠٢ماااا ال يقااا. عااان    اكتشااااف اإلنساااان 

ومن اتتو ع اكتشاف اتقيد مان اتقاابر ا  اً،كانت ااضع  لسعلر  ت يعم الدول  اإلسالمع  سابق
  (٢6)الس وال اتق ل 

تساااااعد     العااااراق واتفوضااااع  السااااامع  ألقااااوق ااتتحااااد  لتقاااادإ  وذكاااارل بعثاااا  األماااام -٢١
  ٢٠١٤اإلنسااان أامااا ترصاادان حالاا  اللائفاا  العقيدياا  م ااذ ا جااو  علاا  ساا جار ا آمل/أغساالس 

 سر روأبل عن اوف م وفرارهم من وأبرهام واألهاوا  الاا كا دوها وتعرضاوا  اا األفراو و األو د  
 اارى اخلاضاع  لساعلر  ت ياعم الدولا  اإلساالمع ،  ُتا.ها من ات ا ق األوا بعج  واتوص. وتلعفر وغري 

ول بشاا . م  جاا  فصاا. ال ساااء ماان  العديااد ماان العقيااديني اااال  ا جااو  األو  وُأساار اآلالف 
 وتعرضان لالسارت اق اً،ن ال سااء األكارب سا عاالر ا ، ول ا أغلب األحعان فص. الفتعال والشاال 

 كعفعا  تعرضا ما للعما. القساري وساوء اتعاملا ، و اصا عان  اً وت ارار اً مارار  و اد  كخصاان اج س  
ا تلعفر، ا حمافي  نع وى، بع ما  ا  آارون أام نُقلاوا    اجم وريا  العربعا  الساوري  ول باعع م 

  عل  ذل ، فإن اتقارال الدي ع وعالو  و د فُقد اآلالف من العقيديني  لت يعم الدول  اإلسالمع  
ذال األمهع  الدي ع  والثقافع  لللائفا  العقيديا  تعرضات لتادمري م  جا  بواسال  وغريها من اتوا ع 

  (٢٧)ت يعم الدول  اإلسالمع  ا حماول  للقضاء عل  الثقاف  الدي ع  واتاوي  لللائف  العقيدي 
 اتفوضااع  السااامع ، أفاااول بعثاا  األماام اتتحااد  لتقادإ اتساااعد     العااراق و ٢٠١٧وا عاا   -٢٢

ك ري  من ال ساء والفتعال، ب. وبعض الر ا  والفتعان، وال سعما من اً  اإلنسان دن أعداو ألقوق
بعاااض اجماعاااال العر عااا  واللوائاااف الدي عااا ،  اااد تعرضاااوا للع اااف اج سااا  اتتصااا. ال اااقاع مااان  اناااب 

 ختلاافعااال والر ااا  والفتعااان توأاضااع ت يااعم الدولاا  اإلسااالمع  ال ساااء والفت ت يااعم الدولاا  اإلسااالمع  
 أك ا  الع ف اج س ، مث. االغتصامل واالسرت اق اج س ، والع ف ال ادين وال فسا  واالماار 

فقاد إلاو ال اقاع  بصاور  متفاوتا   بصف  عام ، تعرضت ال ساء والفتعال للمعا   من آاثر ال اقاع اتسال و 
 تعا اااالناساااع ، وأوى    ماهااا. احمااان ضاااعف ن وأعااااق وصاااو ن    اخلااادمال اإلنساااانع  األس

 وبصرف ال ير عن اج وو ات ذول ، فإن ضمان القدر ات اسب من الرعاي  واألماي  لل سااء  اخلاص 
  (٢٨)والفتعال ال يقا  يش .  دأبً 

 (٢٩)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
لتوععا  القضاا   األثعثا ياد مان اج اوو ق اإلنسان العاراق ب اذ  مق أوصت اللج   اتع ع  القو  -٢3

للتل عاق وا امني واتدعني العامني ا جما  الع د الدو  اخلا  األقوق اتدنع  والسعاساع  و ابلعتار 
  (3٠)ا القانون ا ل ، لضمان مراعا  أح امر أما  ا اكم

ل اتتعلقا  بعاد  اساتقاللع  ن  لق اا  إلاء اتعلوماا ع  مب اهض  التعذيب عاوأعربت اللج   اتع -٢٤
ونقاهاا  اج اااإل القضااائ  وعااد  تااوفر التاادريب ات اسااب للعاااملني فعاار، األماار الااذي يعااوق اإلعمااا  

كمااا أعرباات   ال اماا. ألقااوق اإلنسااان، مثاا. حياار التعااذيب وغااريه ماان ضاارومل اتعاملاا  أو العقوباا  
 لجاد  مبو اب  اانون م افحا  اإلرهااملال القضائع  اتثري  لرير اتتعلق  اتمارسعن القلق  إلاء التقا

و انون اإل راءال اج ائع ، مث. حااالل االعتقاا  وون ماذكر  تو عاف، واالحتجااإل  ٢٠٠٥لعا  
السابق للمحاكم  لفرت   ويل ، واحتجااإل اتشات ر فاع م فارتال  غاري حمادو ، واإلوا ل الاا تعتماد 

  (3١)خمربين سريني" عل  ك اوال
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 وتاوفرياً وحثت اللج   العراق عل  ضمان أن ت ون السلل  القضائع  مستقل  وحماياد  متاما -٢٥
التادريب اجعااد للعاااملني فع ااا، مبااا يتفااق مااع م ااو  ب غااالور للساالوك القضااائ  وغريهااا ماان اتعااايري 

وتعقياق السالل  وعل  و ر اخلصو ، ي  غا  للح وما  العما. علا   صاال   الدولع  ذال الصل  
دي بفعالعاا  لقضاااأب اإلفااالل ماان العقااامل، و نصاااف الضااحاأب ومراعااا  ضااائع  ماان أ اا. التصااالق

ك  مع اتفا ع  م اهضا  التعاذيب وااللتقاماال الاا تع اد  اا االقانونع  الوا   ، مبا يتم اإل راءال
  (3٢)٢٠١٤العراق أث اء االستعراض الدوري الشام. ا تشرين الثاين/نوفمرب 

ء عل  التمععق الع صري الدول  اللرف علا   علااء األولويا  تع ع  القضاوحثت اللج   ا -٢6
للمصااااأل  الو  عااا  وعملعااا  العدالااا  االنتقالعااا ، مباااا ا ذلااا  عااان  رياااق وضاااع اسااارتاتعجع  تعاجااا  
انت اكال حقوق اإلنسان الا ترت   ا  عع أ اراف ال اقاع اتسال  ضاد األ لعاال اإلث عا  والعر عا  

  (33)عراقوالدي ع  ا ال
وأوصت اللج   اتع ع  مب اهض  التعذيب العراق د راء  قعقال سريع  وكاامل  وحماياد   -٢٧

ا  عااع اوعاااءال التعااذيب و ساااء  اتعاملاا ، مبااا ا ذلاا  حاااالل االاتفاااء القسااري واإلعاادا  
  (3٤)د راءال مو ق ، الا ارت  ت ا أي   لعم عضع الاتصاصر القضائ 

عراق لالضلالع اتسااءل  الوا  ا  عان  ارائم األارمل اتتعلقا  مباقاعم ونس و الووعت الع -٢٨
 التحقعقاالاً االنت اكال الاا ارت  ات ااال  فارت  احاتال  ت ياعم الدولا  اإلساالمع  لا عض ات اا ق، بادء

 انااب  الااا أ راهااا فريااق التحقعااق التااابع لألماام اتتحااد  لتعقيااق اتساااءل  عاان اجاارائم اترت  اا  ماان
ا تسالع  الضاوء علا  أثار تلا  اً وسع ون ذل  حا؛ا عش/ت يعم الدول  اإلسالمع  ا العراق والشا  او

الثقافعاا   اجاارائم علاا  ا وياا  الثقافعاا  التعدوياا  للعااراق الااا ل اان أن يسرتكااد  ااا ا السعاسااال والاارباممل
  (3٥)والتعلعمع  الا لدف    تعقيق التماس  اال تماع  والسال 

بعثااا  األمااام اتتحاااد  لتقااادإ اتسااااعد     العاااراق واتفوضاااع  الساااامع  ألقاااوق اإلنساااان  ثاااتوح -٢٩
 ماع االمتثاا  األ وم  عل  وضع حد النت اكال حقوق اإلنسان الا يرت   اا ت ياعم الدولا  اإلساالمع ،

  ألقااوقدو الاا اإلنساااين والقااانونالاادو  الصااار  للقااانون الاادو  الوا ااب التل عااق، مبااا ا ذلاا  القااانون 
 كمااا حثتااا األ وماا  علاا  ئاياا  اتاادنعني ماان آاثر هااذه االنت اكااال والتحقعااق بفعالعاا  وساارع   اإلنسااان 

وو اا  ونقاهاا  ا  عااع االوعاااءال اتتعلقاا  بو ااوع انت اكااال وماااوإلال للقااانون الاادو  أو  اارائم، 
  (36)وحماس   اتسسولني ع  ا، ونشر ال تائمل

دن  إ اتساعد     العراق واتفوضاع  الساامع  ألقاوق اإلنساانتحد  لتقداألمم اتوأوصت بعث   -3٠
تتاا  لساللال التحقعاق القضاائ  علا  و ار السارع  اتعلوماال الاا  عات ا   اار التحقعقااال 

كمااا أوصااتا األ وماا    للمعااايري الدولعاا  اً بشااأن اتقااابر اجماععاا ، ماان أ اا. تعسااري ا اكمااال وفقاا
وين ل ن لألسر وأفاراو االتماع ا لا  اتساامه  فعار والر اوع  لعار ي للمفقو عا  مركق دنشاء سج. 

  (3٧)للحصو  عل  اتعلومال، و نشاء م تب ا اوي لألكخا  اتفقووين

 (3٨)احلرايت األساسية -٣ 
 كجعت العونس و العراق عل  استحدا   انون بشأن حري  اإلعاال  وفقااً للمعاايري الدولعا   -3١

اجرلااا  عااان التشااا ري والقاااد  و ورا  تلااا  اجااارائم ا القاااانون اتااادين، وفقااااً  صاااف قع وأوصااات ب ااا
  (3٩)الدولع  للمعايري
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وأعرباات اللج اا  اتع عاا  القااوق اإلنسااان عاان القلااق  إلاء االوعاااءال الااا تفعااد دن الصااحفعني  -3٢
للدولا ،  البعا  والعاملني ا وسائ  اإلعال  تعرضوا  جمال وختويف من  انب الدولا  و  اال غاري

وذكارل اللج ا  أن علا  العاراق   (٤٠)وأن  وال األمن م عات م مان نشار اتعلوماال اتتعلقا  باذل 
 إلأبو    ووه ألماي  الصحفعني والعاملني ا وسائ  اإلعاال  مان أي ناوع مان االعتاداء أو التخوياف،

 م وتقادإ اتساسولنيدهوالتأكد من التحقعاق الشاام. ا  عاع انت اكاال حقاوق اإلنساان الاا ترت اب ضا
  (٤١)ع  ا    العدال ، وضمان عد  تدا. اتسسولني ا اتمارس  اتشروع  للحق ا حري  التع ري

وأوصت العونس و دن يواص. العراق التحقعاق ا عملعاال  تا. الصاحفعني وأن يواصا.  -33
ساتفاو  مان الاا    االاأل وماا    ات يما  ووعات  بالغ اا  وعااً مباا تصاا.  لعار اتتابعا  القضااائع  

عم. األمم اتتحد  بشأن سالم  الصحفعني ومسأل  اإلفالل من العقامل اعت ارها وسعل  لتعقيق 
  (٤٢)الصحفعني وحري  التع ري ئاي 

 (٤3)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
أوصت ج   حقوق اللفا. العاراق دن يعاد  التعرياف الاوارو ا تشاريعاتر الو  عا  بشاأن  -3٤

يشابر ول  ر ال يلابق االمار األكخا ، مان أ ا. الت فعاذ اتالئام للح ام   فا ، الذيبعع األ
اتتعلاق ب عااع األ فااا  الااوارو ا الربوتوكااو  االاتعاااري التفا عا  حقااوق اللفاا. بشااأن بعااع األ فااا  

  (٤٤)واستغال م ا ال غاء وا اتواو اإلاحع 

 فيةاحلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقا -جيم 
 (٤٥)ق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتيةاحل -١ 

، أعرباات اللج اا  اتع عاا  األقااوق اال تصاااوي  واال تماععاا  والثقافعاا  عاان  لق ااا ٢٠١٥ا عااا   -3٥
  إلاء ارتفااااااع معاااااد  ال لالااااا ، و إلاء معاااااد  ال لالااااا  غاااااري اتت اساااااب ا أوسااااااا العااااارا عني الروماااااا والساااااوو،

عاان القلااق  كمااا أعرباات  ا األصااو  علاا  عماا. م ااتيم اً توا اار اتشااروين واالعااوالصااعوال ال  ااري  الااا 
  (٤6) إلاء عد  و وو بعا ل  حصائع  مص ف  عن العمال ، مبا ا ذل  ال س   لألكخا  ذوي اإلعا  

وأوصاات اللج اا  العااراق دن ي ثااف   ااووه الرامعاا     الت فعااذ الفعااا  لسعاساا  العمالاا ،  -36
عت العاراق وو اً ولمعش ، وال سعما ال س   ألكد األفراو واجماعال حرما ً و الح  فر  العم.

    مضاعف  اج وو ل فال  ختصعا حصا من الوظاائف لألكاخا  ذوي اإلعا ا  ا القلااعني
وعااالو  علا  ذلاا ،   ٢٠١3لعاا   3٨العاا  واخلاا  وت فعااذها بصاور  فعالا ، مبااا يتوافاق ماع القااانون ر ام 

  (٤٧) .اءال مفصل  عن حجم ال لال  ا تقريره الدوري اتقيقد  العراق  حص ل ت اللج   أن 
، الاذي يا ا علا  ٢٠١٥ورح ت وائر  اإل راءال اتتعلق  األلغا  بقانون العم. لعاا   -3٧

، الاا مت اع ال سااء (٢)٨٥ ومع ذل ، فقد أوصت د راء تعديالل علا  اتااو  اتساوا  بني اج سني 
  (٤٨)اال تصاوي للمرأ كا  " أو "ضار  الصح "، مما حيد من فر  التم ني " أعما من ممارس  

 (٤٩)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
، وعت اللج   اتع عا  األقاوق اال تصااوي  واال تماععا  والثقافعا  العاراق ٢٠١٥ا عا   -3٨
حاد مان الفقار  ائما  األد مان الفقار، مباا ا ذلا  عان  رياق اعتمااو اسارتاتعجع  للالسع        

او واجماعاال ا روما  وات مشا ، وختصاعا أماوا  كافعا  عل  حقوق اإلنسان تليب احتعا ال األفر 
 وا هذا الصادو، أحعا. العاراق    بعاان اللج ا  بشاأن الفقار والع اد الادو  اخلاا  األقاوق لت فعذها 

.E/C)12/2001/10( اال تصاوي  واال تماعع  والثقافع 
(٥٠)  
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 (٥١)احلق يف مستوى معيشي مناسب -٣ 
ال عاان التاادابري الااا اختااذها العااراق للتصاادي بشاا . أكثاار فعالعاا   ل اات اللج اا  معلوماا -3٩

 ألاالل التشرو وعملعال اإلاالء القسري الا يتعرض  اا األكاخا  الاذين يععشاون ا مساتو  ال
 م علاا  اخلاادمالحصااو  وضااماناً وأوصاات بتحسااني اليااروف الساا  ع  للمشااروين واالعاا غااري ر؛عاا  
ج وو إلجياو حلو   ويل  األ . ا جما  الس ن جمعع كما أوصت ب ذ  مقيد من ا  األساسع  

اتشاروين، علاا  ال حاو ات صااو  علعاار ا سعاسا  اإلساا ان الو  عاا  واالسارتاتعجع  الو  عاا  أللااو  
  (٥٢)اتأوى اللويل  األ .

  ا  علاا  أن حمااور عملعااال التل ااري يركااق علااوكاادول وائاار  اإل ااراءال اتتعلقاا  األلغاا -٤٠
 عااو  فهعاا. و عااو  ب اااء اخلادمال األساسااع   اادف الاا تضااررل أو ومارل، ا عاكا. األساسااع  

 عمااوعل  الرغم من   وو التل اري الاا بُاذلت، فقاد ل اإلباال   ا ات ا ق الا متت استعاولا 
 حيتماا. أاااا  تااويو قاات  ااا أضاارار أو وماارل ا ات ااا ق اتسااتعاو  أل م ااق  ١3٠ ٠٠٠يقاادر ب حااو 

  (٥3)عل  متفجرال
والحظ موئ. األمم اتتحد  أن الللب عل  اتساكن كاان ا اإلوأبو،   ا. بادء ال اقاع ا  -٤١
 ، بس ب القأبو  الس انع  ا الريف، واالفتقاار    اساتثمارال  دياد  ا  لااع اإلسا ان٢٠١٤عا  

  ا     أكثار مان ملعاوين وحاد  سا  ع  لتل عا  الللاب اللاو رال    األاوتشاري التقادي وارتفاع ت لفتار 
  (٥٤)٢٠١6عا  
 وذكر موئ. األمم اتتحاد  أن الللاب علا  اإلسا ان  اد إلاو بسارع  وعلا  نلااق أوساع بعاد -٤٢

ال قاع بس ب األضارار ال لعا  أو اجقئعا  الاا ألقات الوحادال السا  ع  ا سا ع حمافياال متاأثر  
اً م ااق  تاادمري  6٠ ٠٠٠ لاارب ممل موئاا. األماام اتتحااد  ا العااراق، ل تاادمري حااوا  اً وفقااو  ل ااقاع ا

وت لاات ت لفاا  االحتعا ااال اإل العاا  إلعاااو  اإلعمااار أو الصااعان  ا  لاااع اإلساا ان   أو ك اارياً  اً  قئعاا
  (٥٥)قملعار ووالر، مما أوى    تعقعد مش ل  اإلس ان عل  نلاق أوسع ا العرا ١٧.٤ وحده

 (٥6)احلق يف الصحة -٤ 
أوصت اللج   اتع ع  األقوق اال تصاوي  واال تماعع  والثقافع  دن يقيد العاراق تادرجيعاً  -٤3

اادمال  استعاو دعلاء األولوي  للتداالل الرامع      اً وأوصت أيض اتعقانع  اترصوو  للصح  
، وضامان تاوافر اً ات اا ق ا ارر  حاديثا  اللوار  الصحع  األولع  والثانوي  األساسع ، مبا ا ذلا 

وا هذا الصدو، لفتت اللج ا  انت ااه الدولا   ادمال اللوار  ات قذ  للحعا  للس ان اتتضررين 
  ( بشااأن األااق ا التمتااع دعلاا  مسااتوى ماان الصااح  ل اان بلوغاار ٢٠٠٠)١٤    تعلعق ااا العااا  ر اام

  (٥٧)م يم  الصح  العاتع  منقا، وال سعما تالتعاون ال أوصت دن تواص. الدول  التمان كما
 العااراق واتفوضااع  السااامع  ألقااوق اإلنسااان   ساااعد  تقاادإ اتوحثاات بعثاا  األماام اتتحااد  ل -٤٤

 العاراق علاا  احاارتا  وئاياا  و عماا  حااق اتاارأ  ا الوصااو     معلوماال تثقعفعاا  حماادو  لضاامان صااح 
 واتفوضااع  عثاا  الكمااا وعاات   ت يااعم األساار   ا جمااا شااور  اتأساارلا ورفاه ااا، مبااا ا ذلاا  اتعلومااال و 

    تقدإ وعم لل ساء والفتعال األواما. يشام.  عاع حقاو  ن اإلةابعا ، وتاوفري اخلادمال تسااعدلن
  (٥٨)ا أي اعارال يتخذاا
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ثمار االسااتوال تااقا  وائاار  اإل ااراءال اتتعلقاا  األلغااا  تشااعر القلااق  إلاء ا فاااض مسااتوأبل  -٤٥
 تعارمل عاان ارتعاح اا للج اوو ات ذولا  بشااأن   اراء مسا  فعاا  ترافااق  ااالقلااع الصاح ، ل   ا

وائر  اإل راءال اتتعلق  ووعت  الرعاي  الصحع  وتل ريها، مث. جممع مستشف  الشفاء ا اتوص. 
 اً  اقء صاحع يا  الاأل وم     إلأبو  فر  األصو  عل  اخلدمال األساسع ، الا تعاد الرعااأللغا  
  (٥٩)م  ا حعوأبً 

 (6٠)احلق يف التعليم -٥ 
وعت اللج   اتع ع  األقوق اال تصاوي  واال تماعع  والثقافعا  العاراق    مرا عا  م اهجار  -٤6

  (6١)التعلعمع ، مبا يع س ثقاف  وترا   عع األ لعال ا االتمع العرا  
عقيق ال يا  التعلعم ، مباا ا ذلا  مان   تتشجعع العراق عل   ضرور  العونس و  وأكارل -٤٧

ماان أهاااداف الت معاا  اتساااتدام ،  ٤ مااع متلل ااال ا ااادفاً اااال  إلأبو  معقانعاا   لااااع التعلااعم، متشاااع
كما ي  غ  تشجععر عل  متديد فرت  التعلاعم االبتادائ    وإلأبو  اج وو لتوفري التعلعم ا   لعم كروستان 

علااا   اً عامااا ١٢ التعلاااعم االااااين االبتااادائ  والثاااانوي تاااد  وفريسااا وال، وتااا ٩ والثاااانوي اإللقامااا    
  (6٢)٢٠3٠للمعايري الدولع  ات صو  علع ا ا   ار العم. اخلا  التعلعم حىت عا   اً األ .، وفق

س   واحد  عل  األ ا. مان  اعتماووأوصت العونس و دحراإل تقد  تدرجي  فعما يتعلق  -٤٨
 ، ومعاجا ٢٠3٠س ، وفقاً إل ار العم. اخلا  التعلاعم حاىت عاا  . اتدر التعلعم اإللقام  االاين   

  (63)ا فاض معدالل االلتحاق اتدارن وإلأبو  معدالل التسرمل من اتدارن واألمع 
وعاااالو  علااا  ذلااا ، أكاااارل العونسااا و    أنااار ي  غااا  تشاااجعع العاااراق علااا  القضااااء علااا   -٤٩

وتااااوفري الوصااااو     التعلااااعم للم ااااا رين  تعلااااعم  ا    الالتمععااااق ضااااد الفملااااال ات مشاااا  وتعقيااااق وصااااو 
 وتعقيق اتسااوا  باني اج ساني وإلأبو  فار  حصاو  ال سااء والفتعاال علا  اً والال ملني واتشروين واالع

 تعلااعم واساتمرارهن فعاار، مثاا.الوالقضاااء علا  اتمارسااال الضاار  الااا تععاق وصااو  الفتعاال     التعلاعم 
  (6٤)تل عق العقوب  ات اس   الق من ي ت  ون القانونل  عن  ريق وذالقوا  ات  ر، 

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (6٥)النساء -١ 

أوصت ج   م اهض  التعذيب العراق الماي  اترأ  والقضاء عل  اإلفاالل مان العقاامل الاذي  -٥٠
أكاانوا مساسولني ح اومعني أو ، ساواء يتمتع بر مرت  او أعماا  الع اف اج سا  ا ساعاق ال اقاع اتسال 

ومالحقاا  ماارت يب هااذه األفعااا ،  و  ااراء  قعقااال سااريع  ونقي اا  وكااامل     ااال فاعلاا  غااري الدولاا  
وتااوفري ساا . انتصاااف مالئماا   واأل اام علااع م بعقوباا  تت اسااب مااع الااور  أفعااا م،  ذا ث تاات  واناات م 

 وصااو  يااعم الدولاا  اإلسااالمع ، وضاامان علع ااا تللضااحاأب، مباان فااع م الفااارون ماان ات ااا ق الااا يسااعلر 
ال ساء الفاارال مان هاذا الع اف    اتاأوى والرعايا  الل عا  وال فساع  و عااو  التأهعا. واخلادمال العاما ، 

  (66)ومت ع  ن من الوصو     هذه اخلدمال وون متععق عل  أسان نوع اج س أو أي وضع آار
مب اع اتمارساال الضاار  الاا ت لاوي علا  ان العاراق وأوصت اللج   اتع ع  القوق اإلنسا -٥١

 متععاق ضاد ال سااء والفتعاال والقضااء علع اا، وال سااعما الاقوا  ات  ار "اتس ات" والاقوا  القساري وتشااوير
ي  غاا  و    ااذه اتمارسااال الساال ع  اآلاثراألعضاااء الت اساالع  لااإل  ، مبااا ا ذلاا  التوععاا  العاماا  

 شااوير األعضاااء الت اساالع  لااإل   ا  عااع أراضااع ا، و نفاااذعااع أكاا ا  تللدولاا  أيضاااً ضاامان حياار  
  (6٧)التشريعال اج ائع  ذال الصل  ا   لعم كروستان
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ورح اات وائاار  اإل ااراءال اتتعلقاا  األلغااا  اسااتمرار تاادريب ال ساااء ات خر ااال ا الشاار    -٥٢
ذلاا ، الحياات أن ومااع  عدانعاا  بغعاا   سااني م ااارالن وب اااء  اادرالن علاا  موا  اا  األإلمااال ات

ا اتائ  من العاملني ا الشر   الو  ع ، مما يعوق مت ن الشار   مان تاوفري  ٢ ال ساء ال يش لن سوى
وااا.  وأوصت دن تقيد األ وما    ووهاا الرامعا     مت اني اتارأ  األماي  الفعال  للمجتمعال ا لع  

  (6٨) ومع واتسسسال األ  وال األمن والشر  ، وكذل  ا  عع ا عملال
، حثاات ج اا  حقااوق اللفاا. العااراق علاا  تل عااق سعاساا  عااد  التسااام  ٢٠١٥وا عااا   -٥3

مللقاً ماع اجارائم اج ساانع  اترت  ا  اسام "الشارف"، وضامان التحقعاق الساريع والفعاا  ا  عاع 
 ٤٠٩ء اتاواو وعل  و ر اخلصو ، حثت اللج ا  العاراق علا  القعاا  وون فااري دلغاا األاالل 

مااان القاااانون اج اااائ ، وأي أح اااا   انونعااا  ل ااان أن تساااتخد  أو تفسااار  ١3١و ١3٠و ١٢٨و
علاا  أاااا معااق اسااتخدا  "ووافااع ئاياا  الشاارف" لتخفعااف العقااوال، وضاامان أن مسااأل  الاادفاع 
عن "الشرف" ال جياوإل التاذرع  اا  ات أي ظارف مان الياروف، وأن مارت يب الع اف القاائم علا  

اساام "الشاارف"، مبااا ا ذلاا  عملعااال القتاا. اااار  نلاااق القضاااء، تفاارض  س واجاارائم نااوع اجاا
  (6٩)الق م عقوال تت اسب مع الور   رائم م

ووعاات اللج اا  اتع عاا  القااوق اإلنسااان العااراق    م ااع وم افحاا   عااع أكاا ا  الع ااف  -٥٤
فاوري رأ  والتحقعاق الضد اترأ ، وعل  و ر اخلصو ، تعسري اإلبال  عن حاالل الع ف ضد اتا

والشام. ا  عاع هاذه األااالل، وتقادإ اج اا     العدالا  وضامان مت ان الضاحاأب مان األصاو  
  (٧٠)عل  اجرب ال ام. ووسائ. األماي 

 (٧١)األطفال -٢ 
حثااات ج ااا  حقاااوق اللفااا. العاااراق علااا  حيااار العقوبااا  ال دنعااا  بشااا . صاااري  ا  عاااع  -٥٥

ال دنع  ت فعذاً فعاااًل، وبادء اإل اراءال القانونعا  ني الا  ير العقوب  اليروف وضمان ت فعذ القوان
  (٧٢)عل  الفور وت فعذها بصور  م  جع  ضد اتسسولني عن  ساء  معامل  األ فا 

والحيت اللج   بقلق أن السعاساال والارباممل القائما  ال ت فا  تعاجا  األسا امل اجذريا   -٥6
 ، مباا ا ذلا  التمععاق والع اف الشاديدين علا  ل غااء وا اتاواو اإلاحعال عع األ فا  واستغال م ا ا

وا جار ،  التشاريد الاداال و أسان نوع اجا س، والفقار والتمععاق ضاد األ فاا  ات تماني    أ لعاال، 
  (٧3)واالفتقار    التعلعم، و   ار األ فا  عل  الععش و/أو العم. ا الشوارع

  لألماااني العااااا  اتعاااا األ فاااا  والصااااراع اتسااال  أن األماااام وذكااار م تاااب اتمثاااا. اخلاااا -٥٧
ونسا ت غال عا  األااالل     أ فاا   ١٠٩ ، من م عد واساتخدا ٢٠١٧اتتحد   ققت، ا عا  

ت ياااعم الدولااا  اإلساااالمع  الاااذي اساااتخد  األ فاااا  كمقااااتلني وا ت فعاااذ تفجاااريال انتحاريااا ، مباااا ا 
وااتلااف ت يااعم الدولاا  اإلسااالمع  ال ثااري ماان األ فااا   ( ٥٩)  ورياا  العربعاا  السااوري ذلاا  ا اجم

ول م عاااااد األ فاااااا  ال اااااا ني واساااااتخدام م مااااان   ااااا.  ( 3٢) لغااااارض التج عاااااد واالعتاااااداء اج سااااا 
( وأ ااراف أااارى مبااا ا ذلاا  حااقمل العمااا  ال روسااتاين وغااريه ماان 3٥جمموعااال جم ولاا  ا وياا  )

 ، ا فاااض م عاااد األ فاااا  واساااتخدام م٢٠١٨  وماااع ذلااا ، ا عاااا  رويااا  اجماعاااال اتسااالح  ال
ع ااادما عاااقإلل ح ومااا  العاااراق ساااعلرلا علااا  األراضااا  الاااا كانااات يساااعلر علع اااا ت ياااعم الدولااا  

  (٧٤)اإلسالمع  ا السابق
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وحثاات ج اا  حقااوق اللفاا. العااراق علاا  تااوفري رعاياا    عاا  متخصصاا  لأل فااا  ضااحاأب  -٥٨
سااع  بغعا  األاد  ٧٢   ا الو ت ات اساب ا غضاونوفري الرعاي  الل عالع ف اج س ، وضمان ت

من خما ر األماراض ات قولا    ساعاً، وااصا  فاريون نقاا ات اعا  ال شاري ، ومت اني الضاحاأب مان 
العااراق علاا  تقاادإ  تكمااا حثاا  األصااو  علاا  وسااائ. م ااع األماا. واإل  اااض ا حاااالل اللااوار  

ان تعااافع م اجساادي وال فساا  و عاااو   الع ااف اج ساا  وضاامنفسااع  ااصاا  لأل فااا  ضااحاأب رعاياا 
  (٧٥)ومقاضا  اج ا  ومعا  ت م  وما  م

 و ا  م تب اتمث. اخلا  لألمني العا  اتعا األ فا  وال قاع اتسال   ن احتجااإل األ فاا  -٥٩
 ياعم الدولا بت م تتعلق األمن القاوم ، مباا ا ذلا  االرت ااا اجماعاال اتسالح ، وبصاور  أساساع  ت 

، احتجااق ٢٠١٧ففاا  عااا   المع ، ال يااقا  لثاا. كاااغاًل رئعسااعاً فعمااا يتعلااق الماياا  اللفاا. اإلساا
 ،٢٠١٨  فااالً ا   لااعم كروسااتان، وا عااا  3٤٥فتااا (، بعاا  م  ١٢ فااالً ) ١ ٠36 ال يقاا. عاان مااا

مااع وورول أن اااء عاان عااد  مراعااا  األصااو  القانونعاا  ا التعاماا.   فاا.  ٩٠٠ احتجااق أكثاار ماان
ياااقعم انتماااا هم    ت ياااعم الدولااا  اإلساااالمع  و سااااء  معااااملت م وتعاااذي  م أث ااااء  األ فاااا  الاااذين

إلصاال )القت. والتشاوير(   فالً  ١ ٠٩٠ عالو  عل  ذل ، ل التحقق من تعرضو  االحتجاإل 
  (٧6)٢٠١٧ا عا  

ل الع ف استمرار عد  الت لعت عن حاالاً وأفاو م تب اتمث. اخلا  لألمني العا  أيض -6٠
مان  ري  اتع عا  التحقاقل  ،  امت فر   العم. القُ ٢٠١٧وا عا   بس ب الوصم اً  س ، وذل  غال اج

 لحاالل الع ف اج سا  ضاد الصا عان، وحااالل ع اف   سا  متعادو  ضاد فتعاال يقيادأبل وفتعاا
  (٧٧)أ ربن عل  القوا  من مقاتل  ت يعم الدول  اإلسالمع 

اتعااا األ فااا  وال ااقاع اتساال   عااع أ ااراف ال ااقاع العااا   اتمثاا. اخلااا  لألمااني وحاا ّ  -6١
 مبو ااب االلتقامااالعلاا  ال ااف فااوراً عاان  عااع االنت اكااال اجسااعم  اترت  اا  ضااد األ فااا ، ومراعااا  

القانون الدو  من أ . ئايا  األ فاا  مان  عاع أكا ا  الع اف، مباا ا ذلا  عان  رياق احارتا  
عل  و ر السارع  ا التو عاع اً العراق عل  اتض   دم ا، وكجعم او  التمععق والت اسب والتحو 

علااا  الااا  عمااا. ماااع األمااام اتتحاااد  إلاااااء وم اااع م عاااد األ فاااا  واساااتخدام م مااان   ااا.  اااوال 
  (٧٨)األشد الشعيب

سااوأ أكاا ا  عماا. اتتعلقاا  دتفا عاا  االمبو ااب  ٢٠١٨ ا مالحيالااا اتعتمااد  ا عااا و  -6٢
وانت ج   ارباء م يم  العم. الدولع  بشد  الوضاع األاا  ، أ(١٨٢)ر م  ١٩٩٩ األ فا  لعا 

لأل فاا  اتتااأثرين ال ااقاع اتساال  ا العااراق، ال سااعما وأنار ي لااوي علاا  انت اكااال أااارى ألقااوق 
 مان االتفا عاا ، )أ(3 وأكاارل    أناار مبو اب اتاااو  اللفا.، مثاا. االاتلااف والقتاا. والع اف اج ساا  

 ساا   السااتخدام م ا ال قاعااال اتساالح  ١٨  اااري لأل فااا  وون ساان لتج عااد القسااري أو اإليعتاارب ا
أن  مان االتفا عا ، يتعاني علا  الادو  األعضااء ١ أحد أسوأ أك ا  عم. األ فا ، وأنر مبو ب اتاو 

تتخااااذ تاااادابري فورياااا  وفعالاااا  لضاااامان القضاااااء علاااا  أسااااوأ أكاااا ا  عماااا. األ فااااا  علاااا  ساااا ع. 
  (٧٩)االستعجا 

 ، أعرباات ج اا  ااارباء م يماا  العماا. الدولعاا  ماار  أااارى عاان  لق ااا العمعااقوعااالو  علاا  ذلاا  -63
وا هاذا الصادو،   إلاء ممارسا  احتجااإل األ فاا  و وانات م بادعوى ارت اا  م اجماعاال اتسالح  
سااا   اتااارت لني  ١٨ كااادول اللج ااا  علااا  أنااار ي  غااا  معاملااا  األ فاااا  الاااذين تقااا. أعماااارهم عااان

  (٨٠)حاأب ولعس كمجرمنيسلح  عل  أام ضات اجماعال
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 (٨١)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
أعربت وائر  اإل راءال اتتعلق  األلغا  عان  قع اا الساتمرار انعادا  الرعايا  اتتساق  واجعاد   -6٤

للضااحاأب ال ااا ني مااان أالااار اتتفجااارال )علاا  ال حااو ا ااادو ا اتعااايري الدولعااا  لإل ااراءال اتتعلقااا  
يصاا حن ضااحاأب غال اااً مااا  الع اياا  اتتخصصاا  الالإلماا  لل ساااء والفتعااال، الالئاا  ، وعااد  تااوفرياأللغااا (
وحثات وائار  اإل اراءال اتتعلقا   لرعايا ، مماا ياسثر علا  فار  مت عا  ن سسوالل عن تقادإ االت عع  وم

مااان  وال اااا ني األلغااا  األ ومااا  علااا  ضااامان تاااوفري اااادمال حمسااا   وغاااري متععقيااا  ومتساااق  للضاااحاأب
 الااار اتتفجاارال، وفقاااً اللتقامالااا مبو ااب اخللاا  االساارتاتعجع  والت فعذياا  الو  عاا  لألعمااا حااواو  أ

  (٨٢)٢٠٢١-٢٠١٧اتتعلق  األلغا  للفرت  
،  ل اااات اللج اااا  اتع عاااا  القااااوق األكااااخا  ذوي اإلعا اااا     العااااراق ٢٠١٨وا عااااا   -6٥

اتتعلقاا  اتساااوا  بااني اج سااني، والسعاسااال توضااع  كعفعاا  تعمااعم م يااور اإلعا اا  ا التشااريعال 
رتأساا ا وإلياار  الدولاا  لشااسون تمثاا. االسااتعراض اجاااري للتشااريعال ماان   اا. اللج اا  القلاععاا  الااا 

اترأ ، واالسرتاتعجعال الو  عا  الرامعا     مت اني اتارأ  وم افحا  الع اف القاائم علا  ناوع اجا س، 
كماا تسااءلت اللج ا  عان التادابري   ذوال اإلعا ا  اه ال سااء من أ . تغعري نير  االتمع األالع  ما

  (٨3)اتتخذ  لتعمعم اتساوا  بني اج سني ا التشريعال والسعاسال اخلاص  اإلعا  
 واستفساارل اللج اا  أيضاااً عاان التقااد  ا اارإل ا صااعاغ  مشااروع  ااانون ألماياا  اللفاا. وضاامان -66

ت عن رغ ت ا، عل  و ر اخلصو ، ا وأعرب  توافقر مع اتفا ع  حقوق األكخا  ذوي اإلعا  
، معرفاا  ال عفعاا  الااا يضاامن  ااا مشااروع القااانون  ومااا  األ فااا  ذوي اإلعا اا   وما اااً الماااً ا االتمااع
 و نشاااء ااادمال للاادعم الفااروي ا االتمعااال ا لعاا ، وتااوفري التعلااعم الشااام. للجمعااع، ووعاام األساار

  مان اإلمهاا  واإلياذاء، و دياد آفااق واضاح  ألعاالم  األماي الا تضم أ فااًل ذوي  عا  ، وتوفري
  (٨٤)كأكخا  الغني

 (٨٥)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
العراق واتفوضع  السامع  ألقوق اإلنساان،    ساعد  تقدإ اتل عث  األمم اتتحد  ل وفقاً  -6٧

 ا جااو ، اساات دف، واااال  ٢٠١٤ا تااا  ت يااعم الدولاا  اإلسااالمع  اااا  العااراق ا آمل/أغساالس 
أعضاء ت يعم الدول  اإلساالمع  بشا . م  جا  أفاراو جمتماع العقياديني، و تلاوا وأساروا اآلالف ا  اراهم 

بع مااا  ماان الساا ان  ااد فااروا أوالً      اا. ساا جار،كااان عشاارال اآلالف و  الوا عاا  ا حمافياا  نع ااوى 
م اااذ ذلااا  الو ااات، ظااا. و  كثاااريون آاااارون امااااه حمافيااا  وهاااوك ا   لاااعم كروساااتان العاااراق  فااار

وال يقالاون  غاري  ااورين علا  العاوو     م اا ق م األصالع  و يقيدي مشروين،  36٠ ٠٠٠ حوا 
ال ا لعاااا  اتضااااعف  ا  عااااع أ اااااء   لااااعم  أو مااااع االتمعاااااً يععشااااون ا خمعمااااال اتشااااروين واالعاااا

  (٨6)كروستان العراق
العراق واتفوضاع  الساامع  ألقاوق اإلنساان  لتقدإ اتساعد    وأعربت بعث  األمم اتتحد   -6٨

 عان  لق مااا ال االت  إلاء حالاا  اتادنعني الااذين بقاوا ا ات ااا ق اخلاضاع  لسااعلر  ت ياعم الدولاا  اإلسااالمع ،
مان عادو  مان ال سااء والفتعاال والر اا ، معيم ام مان العقياديني وبعضا م 3 ٥٠٠ ال سعما حاوا 

  (٨٧)أسرى لت يعم الدول  اإلسالمع  بقوا، الذين من االتمعال العر ع  والدي ع  األارى
ووعت اللج ا  اتع عا  القضااء علا  التمععاق الع صاري األ وما     ضامان ساالم  وأمان  -6٩

وضمان ساالم  وأمان  الدي ع ، التشاور مع االتمعال ا لع  اتع ع  أفراو كاف  اجماعال اإلث ع  و 
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واساتخدا   عاع الوساائ. اتتاحا  للتأكااد  م اا ق م األصاالع     اً العائادين  وعااً اتشاروين واالعا
 الذين ال يقالاون حمتجاقين لادى ت ياعم الدولا  اإلساالمع  اآلارين من  نقاذ العقيديني واألكخا  

 الاديا  - اجذري  للع ف بني األعراق واألوأبن والتمععاق العر ا  واإلثاا واإلثاا ومعاج  األس امل
ا   واألااوار بااني الثقافااال واحاارتا  الت ااوع،  اادف ئاياا  الت ااوع التااارع  ومواصاال  تعقيااق التسااام

  (٨٨)من حع  اللغال واألوأبن واألعراق والثقافالالعراق 

 (٨٩)املشردون داخلياا  -٥ 
 ااراءال اتتعلقاا  األلغااا ، ا حمافيااال نع ااوى وتلعفاار واتوصاا. وساا جار الحياات وائاار  اإل -٧٠

ات ااإل    ا. األراضا  القراععا  واتاقارع حاا  وون عاوو  بعاض اتشاروين  عل  و ر اخلصو ، أن تل اري
 دنشاااءاً وحثاات األ وماا  والسااللال اتع عاا  اإل ااراءال اتتعلقاا  األلغااا  علاا  ضاامان القعااا  فااور  اً واالعاا

  (٩٠)فاف يراع  ظروف ال قاع من أ . ترتعب أولوأبل األعما  اتتعلق  األلغا نيا  ك
 ، ذكر اتقرر اخلا  اتعاا القاوق اإلنساان للمشاروين واالعااً أن للمشاروين٢٠١6وا عا   -٧١

واالعاً األق ا الت ق. الري  والتمان األمان، وأنر ي  غا  اختااذ تادابري لتعساري التمتاع باذل  األاق، 
 ب وأكاار اتقارر اخلاا  أيضااً    ضارور  االساتجا  (٩١)ل ير عن هوي  الشخا العر ع  أو الدي عا بصرف ا

للشواغ. األم عا  اتشاروع ، ل   اا جياب أن ت اون مس تا  وأن ي اون  اا أساان  اانوين وأن ت اون 
  (٩٢)للقانون الدو  اإلنساين والقانون الدو  ألقوق اإلنسان وفقاً غري متععقي  
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